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„Jen andělé a baletky tančí na špičkách prstů.“        David Ira Rottenberg



Hranice se úspěšně rozvíjejí
2 úvodník, anketa

Z rozvoje Hranic mám radost 
a jsem přesvědčen, že se daří ře-
šit většinu z toho, co naše město 
potřebuje. V nedávné době jsem 
se setkal se starší paní, která již 
více než 25 let žije ve Francii. By-
dlí se svou rodinou v  nevelkém 
městečku srovnatelném s  na-
ším. Tamní politici si stále myslí, 
že Česká republika patří více na 
východ než na západ. U kávy se 
pomalu rozmluvila a  svěřila se 
mi:  „Již týden chodím Hranice-
mi a jsem mile překvapena. Klid, 
bezpečno, čisto, všude zeleň.  
V  parcích maminky, plná spor-
toviště a celé historické centrum 
září novotou. Když jsem odchá-
zela po roce 1990, byly Hranice 
neopravené i  trochu ponuré. 
Nejraději bych naložila francouz-
skou radnici do autobusu a při-
vezla bych je sem na exkurzi, asi 
by koukali“.  Stejně o nás napsa-
la 12.  července i  Mladá fronta  
DNES. „Malebné město s  his-
torickým centrem, kouzelnými 
uličkami, podloubím i kouzelnou 
přírodou.“ 

Myslím, že hodně cestuji 
a málokde nacházím takto kon-
solidované, opravené, vybavené, 
klidné i  bezpečné místo. Stejný 
názor mělo v letošním roce i mi-
nisterstvo pana Havlíčka, které 
nás v Národní ceně České republi-
ky za společenskou odpovědnost 
ocenilo mezi městy nejvýše.

Tento dobrý stav města je vý-
sledkem dlouhodobého procesu 
plánování, rozumného hospoda-

ření a hlavně úsilí lidí, kteří jsou 
rozvojem Hranic pověřeni. 

Postupně regenerujeme síd-
liště, upravujeme okrajové části 
města, zlepšujeme podmínky 
pro údržbu města, pomáháme 
hranické nemocnici, podporu-
jeme ekologii a nadstandardně 
přispíváme na sport i  kulturu. 
Nedávno otevřený sběrný dvůr 
pro likvidaci odpadů nám mnohá 
města závidí. 

Považuji za důležité, že v čele 
města stojí v  současné době 
dostatečný počet patriotů, kteří 
přípravu nosných částí města za-
dávají jako celek, který je připra-
vován s pohledem do budoucna. 
Ve zrychleném procesu jsme 
provedli nutné úpravy náměstí 
a já věřím, že spolu se zvýšenou 
nabídkou kulturních akcí se nám 
povedlo skutečně centrum města 
oživit. 

Bohužel po každém dešti 
je zasažen provoz zámeckého 
klubu, kde dochází k průsakům 
a  tento stav zhoršuje nejenom 
provozní podmínky, ale i samot-
nou statiku historického objektu.  
Rekonstrukci zahájíme na jaře 
příštího roku spolu s  vybudo-
váním půvabné předzámecké 
zahrady. 

V oblasti strategických investic 
záhy dokončíme protipovodňo-
vou ochranu Hranic, revitalizaci 
nábřeží a dopojíme cyklostezku 
směrem na nový most u Ústí. Ke 
konci se také blíží systematická 
rekonstrukce městského hřbi-

tova. Do strategických investic 
patří i  další projekční příprava, 
která zajistí rekonstrukci celé 
lokality současného letního 
kina. Oblast letního kina 
bude dalším rozšířením 
krásného historického 
centra města. 

Odbor rozvoje města 
je také pověřen přípra-
vou lokality Hranické 
propasti. Spolu s ara-
gonitovými jeskyněmi 
je to světový unikát, 
a  tak přistupujeme 
k  širšímu plánování 
rozvoje. Celá lokalita 
bude zcela určitě vyža-
dovat významné investi-
ce, proto připravujeme vize 
a projekty, s kterými se bude-
me ucházet o dotace. 

Hranice patří v  současné 
době k městům, které čerpají 
největší podíl dotací na počet 
obyvatel, během tří let jsme 
takto získali pro město rekord-
ních 161 milionů korun. Tento 
úspěch je dán připraveností re-
alizovat rozvojové projekty. Pro-
to věřím, že i kvalitní celostátní 
projekt hranické propasti bude 
v budoucnu podpořen. Je to naše 
město, a tak přemýšlejme stejně 
jako významný americký prezi-
dent John Fitzgerald Kennedy: 
„Neptej se, co může tvé město 
udělat pro tebe. Ptej se, co ty 
můžeš udělat pro své město.“

Jiří Kudláček
starosta města Hranic

Jak jste si užili prázdniny? Těšíte se do školy?

Kristian Valenta, 6 let

Prázdniny byly skvělé, protože jsem chodil po 
lese a mohl jsem chodit k dědovi, který má 
traktory. Také jsem chodil na bazén plavat 
a byl jsem na chatě. Do školy se těším hlavně 
na výuku a nejvíce mě bude zajímat mate-
matika. Nejméně se těším na učení abecedy, 

protože to bude nudné. Tu už dávno umím. Ale asi se budu 
trochu kývat v lavici, protože nevydržím dlouho sedět. 

Tereza Valentová, 16 let

V červenci jsem chodila na brigádu, takže moc 
volného času nebylo. Druhý měsíc prázdnin 
už mám volný, takže chodím s kamarády ven, 
do kina, na brusle nebo kolo. Bohužel není 
moc pěkné počasí na koupání. Do školy se 
moc netěším, protože dojíždím na střední ško-

lu do Olomouce a vlaky mi jezdí brzy ráno, ale už se nemůžu 
dočkat mých spolužáků.

Magdaléna Šromová, 13 let

Prázdniny jsem si užila. Byla jsem na dovolené 
v Maďarsku, jezdila jsem k babičce a dědovi, 
kde jsem si hrála s malou sestřenicí Melánií 
a  zbytek prázdnin si užívám doma. Máme 
spoustu zvířat – koně, psa, koťata, morčata 

a králíky, takže je o zábavu postaráno. Do školy se těším na 
kamarády a učitele. Nejraději mám přírodopis.

Šimon Páleník, 13 let

Popravdě se do školy těším na spolužáky, ná-
hodnou zábavu při hodinách a aktivity. Dou-
fám, že tenhle rok bude sportovní a naučí nás 
ekonomické myšlení, protože to bych docela 

potřeboval. Jsem rád, že jsem si prázdniny užil, hlavně na táboře 
v Plzni a také v Maďarsku u Balatonu.



Cyklověž pro více než stovku 
kol na hranickém vlakovém ná-
draží je hotová a koncem srpna 
zahájila provoz. Kola je možné 
uložit do věže až na 30 dní, plat-
by probíhají při vyzvednutí kola.

Cyklověž by měla zvýšit po-
čet osob přijíždějících na kolech 
k nádraží. Dosud byla cyklodo-
prava na nádraží obtížná také 
z toho důvodu, že zde nebylo 
možné kolo bezpečně uložit. To 
se výstavbou cyklověže s kapa-
citou až 118 kol změní. Výho-
dou je, že zde bude v bezpečí 
nejen kolo, ale i cyklistické přilby, 
světla a další vybavení. Nebude 
problém ani uložení čím dál 
oblíbenějších elektrokol nebo 
koloběžek.  

Očekáváme, že část řidičů, 
kteří nyní na nádraží jezdí au-
tem, začne používat kola či ko-

loběžky, čímž se vyřeší problém 
špatného parkování v  lokalitě. 
Cesta na nádraží na kole bude 
nejen rychlejší, ale také levnější. 
Uložení kola bude stát deset ko-
run, pro cestující Českých drah 
s vyřízenou In Kartou to bude 
od 1.  září 2021 o  pětikorunu 
levnější. 

I když se v posledních letech 
výrazně navýšily parkovací ka-
pacity u vlakového i autobuso-
vého nádraží, neustálé budování 
nových parkovišť není řešením. 
Cílem je změnit návyky lidí, vy-
tvořit jim podmínky a motivovat 
je k využívání jiných druhů do-
pravy než je jízda autem.

Práce na cyklověži byly za-
hájeny v polovině dubna a stály 
19 milionů korun, z toho téměř 
15  milionů město získalo jako 
dotaci.  (bak)

Přestože mají občané mož-
nost odvézt odpady do sběrného 
dvora, stále v okolí města vznikají 

černé skládky. Město jich ročně 
likviduje šest až deset, Ekoltes 
Hranice navíc prakticky každý tý-

den řeší odložené věci 
u kontejnerů. Problé-
my jsou také s tím, že 
někteří občané špatně 
třídí odpad a například 
do plastů, nebo do 
biologicky rozložitel-
ného odpadu dávají 
věci, které tam nepatří.  

Správný způsob na-
kládání s odpady a také 
informace o správném 
třídění můžete nalézt 
na webu města www.

mesto-hranice.cz/odpadove- 
-hospodarstvi-samosprava nebo 
na internetových stránkách 
společnosti Ekoltes Hranice, a.s.  
https://ekoltes.cz/odpady/odpady.

Zároveň upozorňujeme, že 
město rozšíří monitoring naklá-
dání s  odpady, a  to čipováním 
popelnic, ale také sledováním 
naplněnosti nádob, vytříděnosti 
odpadů, stavu kontejnerových 
stání (uklizenost, umísťování od-
padu mimo nádoby na odpad, 
vytříděnost odpadů). K monito-
ringu bude použito kamerového 
systému a fotopastí. Dopadené 
hříšníky čeká pokuta.  (bak)

Dobrovolní hasiči z  Hranic 
a Uhřínova opět zlepší své vyba-
vení. Díky dotaci z Olomouckého 
kraje, Ministerstva vnitra České 
republiky a  také díky přispění 
z městského rozpočtu dostanou 
dobrovolní hasiči z Uhřínova nový 
dopravní automobil.

Jde v poslední době již o tře-
tí auto pro dobrovolné hasiče 
v místních částech Hranic. Nové 
vozy mají již hasiči ve Středolesí 
a ve Velké. Do budoucna by nové 
automobily potřebovali také jejich 
kolegové ve Valšovicích a Slavíči. 

Nové auto bude stát 1,3 mi- 
lionu korun, z toho je dotace Mi-

nisterstva vnitra 450 tisíc korun 
a Olomoucký kraj přispěl 100 ti-
síc korun. Město tak ze svého roz-
počtu dodalo přes 800 tisíc korun. 
Dobrovolní hasiči v Uhřínově jsou 
nyní bez auta. Dosud používali au-
tomobil z roku 1992, tedy 30 let 
starý, který je v havarijním stavu 
a jeho oprava je nerentabilní.

Hraničtí hasiči zase získali 
dovybavení k hydraulickému vy-
prošťovacímu zařízení, a to ruční 
pumpu s monospojkou a sady na 

střihač pedálů. Příslušenství slouží 
k doplnění kompletnosti hydrau-
lického vyprošťovacího zařízení, 
které bylo pořízené vloni. Nové 
vybavení umožní hranickým ha-
sičům efektivněji zasahovat u do-
pravních nehod, což je důležité 
zejména vzhledem k dálnici a cel-
kově husté dopravě na Hranicku. 
Dovybavení stálo téměř 90 tisíc 
korun. Z toho 35 tisíc korun činila 
dotace Olomouckého kraje, 52 ti-
síc hradilo město Hranice.  (bak)

Cyklověž přivítá první kola
z radnice 3

Město bude sledovat třídění odpadů 
pomocí fotopastí. Hříšníky čeká pokuta

Vylepšujeme vybavení dobrovolných hasičů

Likvidace černé skládky za viadukty. 
Foto: Kateřina Cyžová

Na snímku je cyklověž těsně před ote-
vřením. Zcela zaplněné parkoviště již 
prostor pro další vozy nenabízí. 
Foto: Petr Bakovský

z deníku  
    strážníka

Jak rychlý může být sešup 
na společenském žebříčku, 
o  tom by mohli mnozí vy-
právět. V tomto případě to byl 
téměř volný pád. Zatímco si 
v jednu chvíli mladá poštolka 
spokojeně sídlila ve věžičce 
jednoho z honosných hranic-
kých domů, za pár okamžiků 
se ocitla na dlažbě. Doslova. 
Chvíli necháte děti bez dozo-
ru, a tak to dopadá. 

Naštěstí se poněkud ne-
zdařený pokus o  první let 
obešel bez zranění, a mladá 
poštolka se díky strážníkům 
městské policie začala na 
společenském žebříčku po-
souvat zase výše. Z  dlažby 
zpočátku alespoň do papí-
rové krabice, později do Zá-
chranné stanice Bartošovice, 
kde mají s podobnými přípa-
dy letité zkušenosti. Aby ne, 
když stanici šéfuje Orel. 

Jen o dva kilometry dál se 
na dně společnosti pohybo-
val jiný tvor. Tento vlčák se 
rozhodl svoji bytovou nouzi 
řešit přestěhováním se pod 
most, nějak ale přehlédl, že 
okolo jeho nového příbytku 
je přespříliš vlhko. Jak se pes 
na kámen uprostřed Veličky 
dostal, je otázkou. Což se 
ostatně občas stává i nám li-
dem, jsou rána (dopoledne), 
kdy člověk přemítá: „Kde to 
jsem, jak jsem se sem sakra 
dostal, co jsem to včera vlast-
ně pil?“ Vzhledem k tomu, že 
pes odmítal „svůj“ kámen 
opustit a  nenalákal ho ani 
strážník na příslib téměř čers-
tvého buřtíku, museli pomoci 
hasiči. Společnými silami byl 
pes dopraven na břeh, nicmé-
ně ho čekal ozdravný pobyt 
na záchytce v  psím útulku 
v Olomouci.   (bak)

Foto: archiv Městské policie



Od začátku srpna mohou 
hraničtí občané využívat nové 
Ekocentrum na místě bývalého 
sběrného dvora. Nové Ekocent-
rum umožní pohodlnější, efek-
tivnější a kultivovanější třídění 
odpadu. 

„V tomto prostředí budou moci 
občané separovat odpady většiny 
kategorií. Velkou výhodou je kru-
hové uspořádání, větší přehled-
nost, a zvláště pak vyšší pozice, ze 
které se budou odpady vhazovat 
do jednotlivých kontejnerů,“ sdělil 
ředitel Ekoltesu Jakub Horák.

Ekocentrum vzniklo na místě 
původního sběrného dvora. Nové 

uspořádání a širší komunikace na 
celkově větším prostoru umožní 
rychlejší a pohodlnější zbavení se 
odpadu. Občany přivítá ochotná 
dvoučlenná obsluha, u  které je 
třeba nahlásit původce odpadu. 
Pracovníky obsluhy naleznete 
uprostřed dvora v zelené buňce. 

Zajímavostí dvora je moderní 
skleník, který je umístěn u vjezdu 
vlevo. Tento skleník je plně auto-
matický a pomůže údržbě měst-
ské zeleně efektivněji udržovat 
květnatou výzdobu města. Dále 
je na dvoře umístěno 14 kontej-
nerových stání, 4 otevřená stání 
na sypké materiály, 4 krytá stání 

pro nebezpečný odpad a dřevo 
a 9 garáží. Do budoucna plánuje 

Ekoltes Hranice uvést v provoz 
RE-USE centrum.  (bak)

Předloni to byl ko-
mín u ZŠ 1. máje, vloni 
„čapí“ komín a  letos 
nevyužívaný komín 
u  Domova seniorů. 
Tento 30 metrů vysoký 
komín u bývalé kotelny 
byl v havarijním stavu, 
a začal ohrožovat okolí. 
V půlce července proto 
začala demolice, která 
má trvat do konce srp-
na. Práce ale kompliko-
valy bouřky a  prudké 
deště. Tento komín byl 
na bourání nejnároč-
nější, akce stála přes 
jeden milion korun.  

Ve všech třech pří-
padech šlo o  staré 
nevyužívané komíny, 
které již nebyly bez-
pečné a  nebylo pro ně žádné 
využití. Paradoxně nejužiteč-
nější byl ten nejstarší – komín 
čapí, který byl dlouhá léta síd-
lem hranických čápů. Jeho opra-
va by však byla příliš finančně 

náročná. Abychom o majestátní 
opeřence nepřišli, nainstalovalo 
město na místě bývalého komí-
na novou konstrukci, kde letos 
hraničtí čápi úspěšně zahnízdili 
a vyvedli jedno mládě.  (bak)

Díky dotaci pořídilo město 
Hranice od září dalších 600 kom-
postérů o obsahu 800 až 950 li-
trů, aby podpořilo zkvalitnění 
nakládání s  odpady. Podporou 
systému domácího komposto-
vání v Hranicích a místních čás-
tech dlouhodobě město Hranice 
usiluje o snížení množství komu-
nálního odpadu. Kompostová-
ním upřednostňuje další využití 
odpadů, a  zároveň předchází 
jejich vzniku. Kompostéry bu-
dou zapůjčovány občanům pře-
devším na základě jejich zájmu 
v minulosti. 

Kompostéry město pořizu-
je dlouhodobě. Již v roce 2017 

jsme zakoupili 281 komposté-
rů, v roce 2021 to bylo dalších 
550 kompostérů. Jak v minulých 
letech, tak i nyní město získalo 
na nákup kompostérů dota-
ci, projekt je spolufinancován 
Evropskou unií – Fondem sou-
držnosti v  rámci Operačního 
programu Životní prostředí. 
Celková hodnota projektu činí 
téměř 1,2 milionu korun, z toho 
většinu pokryje dotace ve výši 
milionu korun.  

(bak)

Vybavení hranického dětské-
ho dopravního hřiště se letos 
opět vylepší, tentokrát o šlapa-
cí autíčka. Součástí dovybavení 
bude také příslušenství a skla-
dovací prostory, které budou za-
bezpečeny novým kontejnerem. 
Celkem tak budou mít děti nově 
k dispozici 4 šlapací autíčka se 
dvěma přídavnými sedačkami, 
12 šlapacích kárek s příslušen-
stvím (2 vozíky velikost L, dva 
vozíky tandem velikost L, 4 tažná 
zařízení, dva oranžové majáky, 
dvě vlaječky a vybrané náhradní 
díly). Děti tak budou moci lépe 
simulovat jednotlivé dopravní 
situace, a  to i díky semaforům 
nebo železničnímu přejezdu, 
kterými je dopravní hřiště také 
vybaveno. 

Projekt Vybavení dětské-
ho dopravního hřiště vyjde 
na téměř 330 tisíc korun a  je 
spolufinancován z  příspěvku 
Olomouckého kraje. Z toho při-

bližně 230 tisíc korun činí dotace 
kraje a zbylých necelých 100 tisíc 
korun hradí město Hranice.

Dětské dopravní hřiště prošlo 
v minulých letech opravami, na 
jejichž financování se také vý-
razně podílel Olomoucký kraj. 
Například v  roce 2020 došlo 
k úpravě komunikace stávajícího 
dopravního hřiště, úpravě objek-
tu na skladování kol a obnovení 
nátěru na dřevěném přístřešku. 
Z celkové částky 678 tisíc korun 
poskytl Olomoucký kraj 467 tisíc 
korun a 211 tisíc korun poskytlo 
město. 

Dopravní hřiště vybudovalo 
město Hranice v roce 2012 nákla-
dem 2,6 milionu korun. Hřiště je 
hojně využíváno dětmi, kroužky 
a školami ze širokého okolí.  (bak)

V sobotu 17. července jsme 
se sešli na různých místech naší 
obce, abychom oslavili výročí 
650 let od jejího založení. Tímto 
bych chtěla poděkovat všem, 
kdo se zúčastnili nebo pomáhali 
během příprav i při samotných 
oslavách.

Hlavními pomocníky byli 
SDH Valšovice, SK Petanque, 
kteří zvládli zabezpečit i  svůj 
probíhající turnaj, a  členové 
Osadního výboru. Dále děkuji 
paní Sehnálkové za výtečnou 
práci, Střední lesnické škole 
za Lesní pedagogiku pro děti 
a všem ostatním, kteří měli na 
starost Den otevřených dveří 
v klubovně SK Petanque, Osad-
ním výboru a Hasičské zbrojni-

ci. Samozřejmě i Městu Hranice, 
bez kterého bychom takovou 
akci nemohli pořádat.

Za Osadní výbor Valšovice
předsedkyně Iva Mlčáková

K Valšovickým oslavám pétanque ne-
odmyslitelně patří. Foto: Osadní výbor 
Valšovice

Na tomto snímku již komínu nějaký ten metřík 
chybí. Foto: Petr Bakovský

Jedni z prvních zákazníků nového Ekocentra. Foto: Ekoltes Hranice

4 z radnice

Nové Ekocentrum je v provozu

Třetí komín míří k zemi

Město pořídilo nové 
kompostéry pro občany

Dětské dopravní hřiště 
získá další vylepšení

Valšovice děkují za oslavy



Na východní straně můžeme kromě věží hranické Cementárny vidět i městský hřbitov, Kostelíček nebo arboretum. 
Foto: Kateřina Macháňová

Ceník půjčovného je dostupný v TIC Hranice nebo na webových stránkách info-
centrum-hranice.cz. Foto: Kateřina Macháňová

Doba koronavirová značně zasáhla i turismus. My v informačních 
centrech to vnímáme převážně díky zvýšenému zájmu o tuzemské 
cestování. Turisté objevují krásy České republiky a jedním z častých 
cílů je pro ně i město Hranice. Největším lákadlem je Hranický kras, 
který v sobě ukrývá záhadnou Hranickou propast, Zbrašovské ara-
gonitové jeskyně i  lázně v Teplicích nad Bečvou. Výletníky zaujme 
i historické centrum města, zrekonstruované náměstí a malebné 
uličky města. Velký zájem je i o výstup na věž Staré radnice, kterou 
navštívilo během července přes 300 osob. 

Mnoho turistů si pochvaluje i okolí města, které lze navštívit na 
kole, pěšky i autem. Mezi takové se řadí Potštátské skalní město, 
Valšovická jezírka, Maršálkův větrný mlýn v Partutovicích nebo ne-
daleký hrad Helfštýn. 

Hranice jsou ideální pro návštěvu rodin s dětmi, cyklistů i seniorů. 
Velkou část dotazů evidujeme od klientů lázní. Během sezóny k nám 
dorazili i cestovatelé z dalekých krajin, jako je Kalifornie, Florida, 
Norsko nebo dokonce Thajsko. 

Již teď však můžeme říct, že letošní letní sezóna bude u nás v in-
focentru úspěšnější než ta minulá, kdy jsme vyřídili v infocentru na 
zámku přes všechna koronavirová omezení zhruba 11 tisíc dotazů. 
Návštěvníci už se zřejmě osmělili a nebojí se vyrazit na výlet do pří-
rody i za kulturou. 

Kateřina Macháňová, Turistické informační centrum Hranice

Do Hranic zavítali turisté 
i z Ameriky a Asie. Co je láká?

infocentrum 5

Ještě celé září máte možnost 
vystoupat na ochozy věže Sta-
ré radnice a prozkoumat měs-
to z ptačí perspektivy. Celkem 
122 schodů vás dělí od dechbe-
roucího výhledu na údolí Mo-
ravské brány, kopce Maleníku 
a nedaleké Oderské vrchy. 

S  průvodcem se dostanete 
do výšky 38 metrů a za přízni-
vého počasí dohlédnete až na 
nový palác hradu Helfštýn nebo 
uvidíte poutní místo Kostelíček. 
Součástí výstupu na věž je i ex-
pozice historických truhel, expo-
zice minerálů nebo obrazy Jana 
Pinkavy – malíře starých Hranic. 

Výstup na věž je možný pou-
ze po předchozí domluvě v Turi-
stickém informačním centru na 
zámku. Ochozy jsou přístupné 
každý všední den v časech 10:00, 
10:30, 11:00, 11:30, 14:00, 14:30, 
15:00 a 15:30. Vstupné vás bude 
stát 30 korun na osobu.   (km)

Od konce července si lidé 
vyzvedávají v  Turistickém in-
formačním centru na zámku 
rezervované knihy „Hranice 
a okolí z nebe“. Jedná se o dílo 
fotografů a pilotů, kteří snímky 
pořizují přímo z kabiny motoro-
vého letadla. Čtenáři tak mohou 
vidět Hranice a okolí z netradiční 
perspektivy. Pokud knihu nemá-
te zarezervovanou, nezoufejte. 
Ve volném prodeji je k dispozici 

ještě několik kousků za zvýhod-
něnou cenu. 

V nabídce Turistického infor-
mačního centra na zámku jsou 
i  další knihy a  publikace. Mezi 
nejoblíbenější patří například 
Moravské hrady a zámky, které 
dokumentují historické stavby 
z nebe. K dostání jsou také kni-
hy Václava Bednáře – Osudové 
osmičky 20. století nebo kniha 
Hranické mauzoleum, která se 

věnuje historii památ-
níku obětí 1. světové 
války. Ke koupi jsou i fo-
tografické knihy histori-
ka Jiřího J. K. Nebeského 
jako Zmizelá Morava 
a Minulé Hranice.   (km)

Nemáte bicykl ani koloběž-
ku? V Turistickém informačním 
centru na zámku vám zapůjčí-
me silniční koloběžku a trekové 
nebo horské kolo. V ceně půjčov-
ného je i bezpečnostní zámek. 
K  dispozici máme helmy pro 

dospělé i děti. Rádi vám pora-
díme, kterou trasu projet, kam 
na výlet a co po cestě na kole 
navštívit. Nebo si v  infocentru 
můžete koupit cyklomapy Hra-
nicka a cyklostezky Bečvy. 

(km)

Chcete mít Hranice jako na dlani?

Kniha Hranice a okolí z nebe je téměř rozebraná

Babí léto je ideální k projížďkám 
na kole či koloběžce

Knihy jsou k dostání v Turis-
tickém informačním centru 
na zámku. 
Foto: Kateřina Macháňová





Veřejná snídaně na Masary-
kově náměstí již tradičně odstar-
tuje Dny evropského dědictví 
v Hranicích, a to v sobotu 18. září 
od 9 hodin. Nenechte si ujít po-
sezení u  prostřených stolů při 
kávě nebo čaji, chlebu s máslem 
a náhodnými spolusnídajícími. 
Během snídaně se také rozezní 
piano. Kdo umí na tento nástroj 
hrát a bude mít chuť, může se za-
pojit a zahrát jakoukoliv skladbu 
pro kolemjdoucí.

Za vidění stojí mimořádně 
otevřené památky jako mázhaus 
měšťanského domu v Radniční 
ulici č. 29 nebo Kostelíček. Výji-
mečně bude také k vidění jeden 
z  posledních hrajících orchestri-
onů v České republice. Zájemci 
si mohou poslechnout hudbu, 
kterou orchestrion produkuje 
a dozvědí se zajímavosti o tomto 
stroji, který je umístěný ve vstu-
pu do budovy Základní umělecké 
školy na Školním náměstí.

Mimořádně se také nabízí čty-
ři komentované prohlídky hranic-
kého zámku. Návštěvníci uvidí 
hladomornu, unikátní stropní 
výzdobu některých komnat, 
prevét a vystoupají na zámeckou 
věž. Prohlídky mají omezenou 
kapacitu, proto doporučujeme 

rezervaci míst v Turistickém in-
formačním centru na zámku.

Bude se také tvořit. Na Staré 
radnici bude možnost vyzkou-
šet si drátkování a  broušení 
skla. Nebo třeba vystoupat na 
věž Staré radnice. A ve dvoraně 
hranického zámku se odpoledne 
uskuteční křest knihy s názvem 
Hranická vlastivěda.

Dny evropského dědictví 
vyvrcholí koncertem Martina 

Chodúra. Jeho recitál s pianem 
v hranické synagoze bude po-
ctou velkým hlasům – zazní 
písně Karla Gotta, Waldemara 
Matušky, Jiřího Schelingera, ale 
i Franka Sinatry a dalších. Veške-
rý program je zdarma. Nezbývá 
než si přát krásné počasí.  

(red)

Podrobný program najdete 
na straně 8.

Hranické muzeum ve spolu-
práci s  Hudebním a  filmovým 
muzeem regionu Hranicko při-
pravuje výstavu Hranická rocko-
vá scéna devadesátých let.

Staré hudební nástroje, pla-
káty, výstřižky z  novin, demo-
kazety, vzkazy upozorňující 
muzikanty na nadměrný hluk 
nebo audioprůvodce s  hudeb-
ními ukázkami, to všechno uvi-
díte a uslyšíte na výstavě, která 
připomene hranické kapely ze 
„svobodných a divokých“ deva-
desátých let minulého století.

Po revoluci v roce 1989 se na 
kulturní mapě Hranicka vynořily 
bigbítové kapely, jejichž počet se 
vyšplhal až na téměř dvacet ak-
tivních hudebních těles. Mnohým 
odchovancům této éry se poda-
řilo prosadit na celostátní úrovni; 
kupříkladu Petr Marek s projek-
tem Midi Lidi, Boris Carloff nebo 
kapely Traktor, November 2nd či 
Silent Stream of Godless Elegy.

Výstava nahlédne do historie 
těchto a  dalších kapel. Těšit se 
můžete na instalaci dobové roc-
kové zkušebny. Dozvíte se, kdo 
z místních hvězd získal ocenění 
Zlatý slavík, Anděl nebo Český 
lev. Vyzkoušet si budete moci 

theremin, zvláštní hudební ná-
stroj, který rozezníte bez jediné-
ho dotyku. Chybět nebudou ani 
hudební ukázky v moderní podo-
bě, kdy si je zájemci budou moci 
poslechnout pomocí svých mo-
bilních telefonů. Součástí výstavy 
bude také velkoplošná projekce.

Prosíme o pomoc pamětníky, 
sběratele a  občany, kteří nám 
mohou zapůjčit předměty na 
tuto výstavu, která se bude ko-
nat od 23. září 2021 v prostorách 

Staré radnice. Hledáme hudeb-
ní nástroje, plakáty, vstupenky, 
fotografie, elpíčka, alba a  další 
předměty nebo informace, kte-
ré by pomohly obohatit pláno-
vanou výstavu. Prosím ozvěte se 
nám na email kurator@muzeum-
-hranice.cz nebo na telefon 775 
854 522. Předměty k zapůjčení 
můžete přinést také do hranic-
kého muzea.

Marek Suchánek
kurátor hranického muzea

V hranické synagoze proběhne koncert Martina Chodúra. 
Foto: archiv Martina Chodúra

Poznáte, kdo je na fotografii? Pokud ne, odpověď najdete na výstavě. 
Foto: archiv hranického muzea

kultura 7

Dny památek začnou veřejnou snídaní,
vyvrcholí koncertem Martina Chodúra

V muzeu se rozezní rock z devadesátek

Do světa fantazie, klidu, 
úsměvů a barev můžete vstou-
pit na výstavě dvou žen – vý-
tvarnice Emmy Srncové a její 
dcery, herečky a malířky Bar-
bory Srncové. K vidění budou 
převážně litografie, ale i několik 
olejomaleb a divadelní opona. 
Vernisáž výstavy „Cesta ke 
štěstí“ se uskuteční za přítom-
nosti herečky Barbory Srncové 
ve čtvrtek 16. září v 17 hodin 
a prohlédnout si ji budete moct 
do 7. listopadu.  (ms)

Emma a Barbora  
Srncovy budou 
v Hranicích

Televizní a rozhlasový sce-
nárista, dramaturg, režisér a pří-
ležitostný herec malých rolí, to 
vše je hranický rodák Gustav 
Oplustil, který se letos 2. srpna 
dožil 95 let. Z jeho nejznáměj-
ších počinů můžeme jmenovat 
například pořady Diskotéka pro 
starší a pokročilé, V Praze bý-
vávalo blaze, Kabaret „U dobré 
pohody“ nebo silvestrovské 
pořady. Dále seriály Pražský 
písničkář, Dobrodružství šesti 
trampů, Uctivá poklona pane 
Kohn, Malé dějiny jedné rodiny. 
Podílel se i na mnoha filmech, 
jen namátkou: Velká sázka 
o malé pivo, Sedm žen Alfonse 
Karáska, Poslední leč Alfonse 
Karáska. V roce 2002 byl Gustav 
Oplustil uveden do pomyslné 
Dvorany televizní slávy Týtý. 
V roce 2013 získal Cenu města 
Hranic.

Děkujeme paní Haně Dostá-
lové za připomenutí tohoto vý-
ročí významného hranického 
rodáka.  (bak)

Gustav Oplustil 
slavil 95 let



DNY EVROPSKÉHO
DĚDICTVÍ
HRANICE
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MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
■  Permanent breakfast – veřejná 

snídaně pro kolemjdoucí. Přijďte 
na náměstí posnídat. Připravena 
bude káva, čaj a chléb s máslem. 
Za nepříznivého počasí se veřejná 
snídaně koná ve dvoraně zámku 
(9:00–10:00) 

■  Veřejné piano u kašny – muzicírová-
ní místních hudebníků (9:00–10:00) 

SYNAGOGA
■  Ivan Komárek:  Barvy květin – vý-

stava (9:00–16:00)
■  Koncert Martina Chodúra: 

Pocta velkým hlasům – zazní pís-
ně Karla Gotta, Waldemara Matušky, 
Jiřího Schelingera, Franka Sinatry 
a dalších. (16:00)

STARÁ RADNICE
■  Výstupy na věž Staré radnice. Re-

zervace u průvodce v muzeu na Sta-
ré radnici, poslední výstup v 15:30 
(9:00–16:00)

■  Emma a Barbora Srncovy: Cesta 
ke štěstí. Do světa fantazie můžete 
vstoupit na výstavě výtvarnice Emmy 
Srncové a její dcery, herečky a malíř-
ky Barbory Srncové. (9:00–16:00)

■  Výtvarné dílny na nádvoří 
– drátkování a sklářská dílna (10:00–
16:00) 

■  Koncert nevidomé kapely 
Naslepo (12:00–16:00)

ORCHESTRION
■  Když máš v  chalupě orchestri-

on… Jeden z posledních hrajících 
orchestrionů v Česku si můžete přijít 
prohlédnout a poslechnout do ZUŠ 
Hranice (9:00–16:00)

ZÁMEK
■  Talent ZUŠ. Výstava děl bývalých 

žáků ZUŠ Hranice (9:00–16:00)
■  Stálá expozice zbraní: Hranice na 

mušce v Muzeu na zámku (9:00–
16:00)

■  Prohlídka modelu historického 
jádra Hranic v  Muzeu na zámku 
(9:00–16:00)

■  Křest Hranické vlastivědy – ve 
dvoraně zámku (15:00)

■  Lidové tance v podání tanečního 
oboru ZUŠ Hranice (15:00)

■  Z  hladomorny do věže – 
komentované prohlídky zámku. 
Návštěvníci si mohou prohlédnout 
hladomornu, nádherné původní 
stropy, prevét a vystoupat na zámec-
kou věž. Rezervace prohlídek v TIC na 
zámku (10:00, 11:00, 13:00, 14:00)

GALERIE M+M
■  Výtvarníci z Beskyd – výstava ob-

razů, smaltů, fotografií (9:00–17:00) 
■  Odpoledne s  hudbou – koncert 

Ženského pěveckého sboru Hrani-
ce a Sboru Klubu seniorů Hranice 
(14:00–17:00) 

INFOCENTRUM PROPAST
■  Expozice k Hranickému krasu v In-

focentru Hranická propast v budo-
vě železniční stanice v Teplicích nad 
Bečvou (9:00–17:30)

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
■  Procházka arboretem Střední les-

nické školy v Hranicích s výkladem 
(9:00, 10:00, 14:00, 15:00)

■  Komentovaná prohlídka areálu 
Staré Střelnice se zajímavou histo-
rií, nahlédnutí do tajuplných zahrad 
(16:30)

ZPŘÍSTUPNĚNÉ PAMÁTKY  9:00–16:00  
■  Kostel Stětí sv. Jana Křtitele, Masarykovo náměstí 
■  Výstavní síň Synagoga, Janáčkova ulice 728 
■  Muzeum na zámku, Pernštejnské náměstí 1 
■  Židovský hřbitov, Zborovská ulice 
■  Zámek (dvorana, I. patro), Pernštejnské náměstí 
■  Poutní místo Kostelíček 
■  Arboretum Střední lesnické školy, Jurikova ulice  

(do 17:00) 
■  Mázhaus, Radniční 29 
■  Tunel bývalé severní dráhy císaře Ferdinanda V., Slavíč 
■  Kaple sv. Josefa, Slavíč 
■  Malé muzeum minerálů, Střítež nad Ludinou 123 

(9:00–12:00 a 14:00–18:00)

Více na www.kultura-hranice.cz     |     Vstupy do památek a na programy zdarma     |     Změna programu vyhrazena



„Tanec je matkou všech umění. Hudba a poezie exis-
tují v čase, malířství a architektura v prostoru. Ale tanec 
žije jen jedenkrát v čase a prostoru.“  Curt Sachs

Říká se, že tanec je umění, 
které je určeno jen pro vyvole-
né. Ale nic není zadarmo, i  ten 
nejtalentovanější tanečník či 
tanečnice musí tvrdě pracovat, 
aby pak na jevišti vystupoval lad-
ně s lehkostí i jistotou a divákům 
tak poskytl potěšení z úžasného 
uměleckého prožitku. 

V  Hranicích se tanci daří. 
Působí zde řada tanečních 
uskupení, která se věnují růz-
ným stylům tance. Mnohým 
poskytla základ hranická Zá-
kladní umělecká škola, kde je 
tanec jedním ze tří oborů. Je to 
sice nejmladší obor umělecké 
školy, který vznikl v roce 1992, 
ale za tu dobu dosáhla hranic-
ká „zuška“ řadu úspěchů, ať již 
v různých soutěžích, nebo tím, 
že připravila své absolventky 
na taneční konzervatoř.  Neza-
pomenutelný byl i projekt Edith 
Piaf, připravený ke stému výročí 
narození této slavné francouz-
ské šansoniérky. V  letech 2015 
až 2016 slavilo toto představení 
úspěchy nejen v Hranicích, ale 

třeba i v Holešově nebo Žilině. 
Během představení, které po-
mocí tance a  hudby a  dobo-
vých záznamů vykresluje život 
slavné zpěvačky, se na pódiu 
vystřídalo na čtyřicet taneční-
ků, většinou žáků tanečního 
oboru Základní umělecké školy 
Hranice. V  několika mužských 
rolích vypomáhali i  externisté 
– hraničtí hudebníci a  rodiče  
dětí. 

Úspěchy slavily i další hranic-
ké taneční uskupení. Za všech-
ny jmenujme alespoň oblíbené 
Oldies; několikanásobné mistry 
republiky, jejichž doménou byla 
éra swingu a swingový tanec.

Jak široká je paleta tance 
v Hranicích a jak místní taneční-
ci prožívají tuto nelehkou dobu 
jsme se vám rozhodli ukázat 
v následující příloze. Neoslovili 
jsme všechna uskupení, která se 
tanci v Hranicích věnují, protože 
nám to rozsah našeho měsíční-
ku neumožňuje. Všem neoslo-
veným tanečním uskupením se 
tedy tímto omlouváme.  (bak)

Co pro Vás osobně znamená 
tanec?

Tanec je od dávných časů asi 
nejstarší jazyk, kterému porozu-
mí snad každý a není potřeba 
žádných slov. Pro mě osobně 
tanec znamená volnost, uvolně-
ní a projev, díky kterému mám 
možnost vyjádřit své pocity, 
myšlenky. Tanec mě naučil vytr-
valosti, disciplíně a respektová-
ní pravidel. S tímto má v dnešní 
době hodně lidí problém. Dnes 
je to můj koníček a práce. Jsem 
jedna z  těch šťastných, která 
může říct: „Má práce je mým 
koníčkem“.

Jak se tancuje s covidem?
To je snad jediné, s čím jsem 

netančila. Teploty, horečky. Dě-
lám si legraci. V období covidu 
výuka probíhala velmi náročně. 
Plány, které máte nachystané, 
se musely upravit vzhledem 
k  domácím prostorovým mož-
nostem dětí. U  malých dětí se 
více posilovalo a jednotlivé cvi-
ky se učily pomaleji než na sále. 
Pomocí předtočených videí se 
mohly připravovat na další ho-
diny. U  starších žáků se výuka 
střídala s praxí a teorií. Protože 
jsme škola, žáci měli možnost 
více se věnovat teorii tance. Od 

francouzských názvů baletních 
prvků, tanečních technik až po 
historii tance. Měli jsme více času 
si představit přední osobnosti ta-
nečního umění a společně sdílet 
taneční ukázky. Ovšem s řádnou 
a systematickou prací se to srov-
návat nedá. Taky to u nás doma 
mnohdy vypadalo jako při startu 
Apolla na měsíc. Dcera online, já 
online a přítel též online. 

Největší úspěch v  poslední 
době?

Za úspěch považuji kvalifikaci 
do finále DWC (Světový taneční 
pohár) roku 2019, který se za 
přísných opatření koná až letos, 
a to 11. srpna 2021 formou video 

záznamů z kvalifikace. Dále se 
v  letošním roce, i přes domácí 
přípravu, umístily dvě naše žáky-
ně na 1. a 3. místě v online sou-
těži Championship dance world 
group. Příjemné je i úspěšné za-
končení studia tance naší bývalé 
žákyně Vilmy Gelové na Janáčko-
vě konzervatoři v Ostravě.

Ovšem největším úspěchem 
bylo, že jsme covidovou situaci 
ustáli bez úbytků žáků a sníže-
ného zájmu o taneční obor. To 
vše ale není jen má zásluha, ale 
naše společná s rodiči a prarodi-
či. Proto jim tímto moc děkuji za 
vstřícnost a vytrvalost. 

Kamila Martínková, učitelka 
tanečního oboru ZUŠ Hranice
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Vystoupení tanečníků hranické ZUŠ ohromují choreografií i kostýmy. 
Foto: ZUŠ Hranice

Studenti tanečního oboru soutěží v různých věkových kategoriích. 
Foto: ZUŠ Hranice

Taneční studio Oldies excelovalo na Dni tance v roce 2014. Oldies je skupina 
tanečníků, kterým učarovala swingová hudba a především swingový tanec. 
Foto: Petr Bakovský

Tanec je pohyb a pohyb je život

Tanečníci ZUŠ Hranice mají úspěchy ve světových soutěžích



Co pro vás osobně znamená 
tanec?

Pro mě osobně je tanec ži-
votní cesta, kterou jsem si zvolil 
v pubertálním věku. Je to cesta 
plná dřiny, potu a  zase dřiny. 
Ostatně jako u každého sportu, 
který se chystáte dělat naplno. 
Na druhou stranu, stát na bedně 
na 1. místě a držet s partnerkou 
pohár nebo zatančit tak, že se 
publikum postaví a  počastuje 
váš výkon potleskem ve stoje, 
to je pocit k nezaplacení.

Jak se tancuje s covidem?
S covidem se tancuje poprav-

dě hrozně. Vysvětlovat dítěti, jak 
se má postavit nebo kam má 
šlápnout, jak má správně vytvořit 
pohyb, nasměrovat ruku nebo jak 
má nashromáždit energii, aby do-
vedl vytvořit švih v pohybu – to 
jsou informace, které se opravdu 
přes obrazovku těžko vysvětlují. 
Nic nedovede nahradit tu práci, 
kdy tyto informace na individu-
ální výuce vysvětlujeme svým 
žákům osobně. Pohyb vysvětlí-

me, názorně ukážeme, 
předvedeme a samo-
zřejmě to s nimi může-
me i zatančit sami, což 
jim vždy velice pomů-
že k pochopení dané 
informace. Toto vám 
obrazovka neumožní. 
Navíc s každým párem 
pracuji individuálně.

Největší úspěch 
v poslední době?

Jelikož naše škola 
je na tanečním trhu 
teprve zhruba čtyři 
roky, tak našim nej-
větším úspěchem je 
dětský pár Marián Sy-
nek a Kristýna Zláma-
lová. Oběma je 10 let 
a  získali již nejvyšší 
dětskou třídu ve stan-
dardních i  latinsko-amerických 
tancích, a  to třídu C. Úspěšně 
bojují již v  juniorské kategorii, 
odkud si z posledních dvou sou-
těží dovezli suverénní vítězství 
v  latině, tedy dvakrát 1. místo. 
Svými výsledky se také nomi-
novali na Mistrovství ČR juniorů 
ve standardu, latině, ale i v kom-
binaci deseti tanců. Všechna tři 
mistrovství absolvují teď v září.

Šimon Tibitanzl a  Zuzka 
Münsterová, náš další pár v ka-
tegorii mládež, vytančili za stej-
ně krátkou dobu třídu B jak ve 
standardu, tak i  v  latině. Naše 
škola v současné době připra-
vuje na soutěže po celé repub-
lice 13 párů v různých věkových 
a výkonnostních kategoriích.

Tomáš Zlámal 
Taneční škola Batukáda

Co pro Vás osobně znamená 
tanec?

Význam tohoto slova se u mne 
vyvíjel v čase. Na začátku to byl 
pouze koníček, následně důležitá 
aktivita, která ubírala významný 
podíl mého volného času, poté to 

byla sportovní činnost, při které 
(stejně jako u jiných) člověk zaží-
vá oslavy i zklamání. Poté oblast, 
ve které můžeme prezentovat, 
co umíme a v neposlední řadě 
významná část mých podnika-
telských aktivit. Když bych to 

nějak shrnul, vše, 
co mám nebo 
nemám, mám 
díky tanci. Když 
se ohlédnu zpět 
na svou „taneční 
cestu“, nic bych 
neměnil. Vše bylo 
tak, jak mělo být. 
Tanci vděčíme za 
úžasné zážitky 
a skvělé přátele. 

Jak se tancuje 
s covidem?

S  covidem se 
netancuje. S opat-
řeními ,  která 
v  nedávné době 
přicházela a stále 
přichází, nemu-
síme souhlasit, 
což je můj případ, 
ale musíme je re-
spektovat a dodr-
žovat. V  loňském 
roce jsme měli 
v  taneční škole 

připraveno a naplánováno ně-
kolik tanečních kurzů, dva pro 
střední školy, čtyři kurzy pro do-
spělé několika úrovní a také oblí-
bený ples tanečníků v Hranicích. 
Všechny kurzy jsme přeplánovali 
a přesunuli, bohužel ples jsme 
museli zrušit. Věřím, že příští rok 
si to s tanečníky vynahradíme.

Největší úspěch za poslední 
dva roky?

Za největší úspěch považuji 
zájem o naše akce, ať už jsou to 
zmiňované taneční kurzy nebo 

náš ples, který připravujeme už 
po deváté. Taky mne těší rostoucí 
úroveň tanečního publika, které 
navštěvuje různé plesy a taneč-
ní večery. Myslím si, že v regionu 
na tom má také významný podíl 
i  naše taneční škola. V  posled-
ní době nám také dělají radost 
obě dcery, které jsou ve svých 
aktivitách velmi úspěšné. Moc 
se těšíme na další taneční lekce 
a setkání s přáteli. Život je tanec 
a tanec je život.    

Petr Münster
Taneční škola Talent

Letní soustředění Taneční školy Batukáda probíhalo v prostorách ZŠ Šromotovo. 
Foto: Taneční škola Batukáda

Taneční škola Talent, to je Petr a Lenka Münsterovi. 
Foto: Taneční škola Talent

Petr Münster (na snímku vlevo) vystupoval i v úspěšném projektu ZUŠ Hranice 
Edith Piaf. Foto: Miroslav Raindl

Nadějný pár Marián Synek a Kristýna Zlámalová 
na soutěži v Brně. Foto: Taneční škola Batukáda
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Taneční škola Batukáda míří na mistrovství republiky

Taneční škola Talent pořádá kurzy i tradiční ples tanečníků



Co pro vás znamená tanec? 
Tanec, to je vášeň, energie, 

odreagování. Pro nás tanečnice 
je to droga. 

Jak se tancovalo s covidem?
Byla to velká zkouška jak pro 

holky, tak pro mě. Učit online je 
úplně něco jiného, než učit na-
živo. Ale zvládly jsme to. A na-

opak, přineslo nám to chuť učit 
se, vidět se a nevzdat to. Jakmile 
jsme se mohly sejít naživo, nevá-
haly jsme.

Největší úspěch v  poslední 
době?

Moc jsme teď na soutěže 
nejezdily, ale pokud to šlo, tak 
jsme se zúčastnily vystoupení na 

charitativních, kulturních a sou-
kromých akcích. V roce 2020 se 
holky umístily v soutěži Světlo 
Orientu, kdy z  krajského kola 
postoupily do Národního kola 
v  Uherském Ostrohu. Výtečně 
dopadly i na nepostupové sou-
těži Orion dancing stars, která 
se koná v Němčicích na Hané. 
Máme nejmenší holčičky Šehe-

rezádky, mírně pokročilé Sheyla 
a pokročilé Alegria.

Není důležité vyhrát, i když je 
to krásné, ale zúčastnit se a uká-
zat, že u nás se také tančí a že 
nás to baví.

Zuzana Velická
Kroužek orientálních tanců 

DDM Hranice

Co pro vás osobně znamená 
tanec?

Tanec je přirozenou součástí 
našich životů, nás samých. Jako 
pro všechny tanečníky, i pro nás 
je tanec možností vyjádřit své 
emoce a současné rozpoložení, 
způsob uvolnění se a odreago-
vání od vnějšího světa, návrat 
k sobě a do sebe. Při tanci a po-
hybu pociťujeme hlavně radost, 
lásku a obrovskou energii, kterou 

se snažíme sdílet jak na tanečním 
sále, tak posléze při vystoupení.

Jak se tancuje s covidem?
Společné tancování v  době 

covidové nebylo jednoduché. 
Bylo třeba vybavit se velkou tr-
pělivostí, vynalézavostí a vírou, že 
všichni se zase co nejdříve sejde-
me a budeme moci fungovat tak, 
jak jsme zvyklí. Jelikož jsme se po 
celou dobu snažily udržet kon-
takt s dětmi a dát jim možnost 
alespoň nějakého pohybu, vídali 
jsme se několik měsíců v online 
prostoru. Počáteční nadšení 
a snahu postupně střídala únava 
z bezútěšnosti celé situace a bylo 
stále náročnější děti u obrazovek 
udržet. Snažily jsme se proto při-
cházet s různými inovacemi, aby 
online výuka nebyla monotónní. 

Během zimy jsme také ne-
chaly vyrobit speciální dřevěné 
desky, se kterými jsme při prvním 
mírném rozvolnění vyrazili ven 
a v menších skupinkách trénova-
li dokonce i za sněhu a mírného 
deště. Dělaly jsme maximum pro 
to, aby děti mohly tančit na čer-
stvém vzduchu a společně. Díky 
dřevěným prknům, která dovolují 
stepovat venku a s patřičnými ro-
zestupy, jsme se k pravidelným 

tréninkům vrátily už v  dubnu. 
Stihly jsme tak se všemi skupi-
nami nacvičit choreografie, které 
jsme rodičům předvedly na závěr 
školního roku, a také jsme stihly 
uspořádat menší víkendové sou-
středění v sokolovně ve Velké.

Největší úspěch v  poslední 
době?

Vzhledem k tomu jak posled-
ní rok vypadal, považujeme za 
největší úspěch především to, 
že jsme vše společnými silami 
zvládly a můžeme s nadšením 
pokračovat dále. Pandemie zru-

šila hned několik stepařských 
akcí, které jsme měli v  plánu. 
I přesto se nám loni v  létě po-
vedlo vzít naše juniory na víken-
dový stepařský workshop v Plzni 
a zúčastnit se jarního brněnské-
ho stepařského festivalu, kam se 
už roky vracíme. Rády bychom 
zmínily také úspěchy z  roku 
2019, kdy jsme osamostatni-
ly naši taneční školu a udělaly 
z ní zapsaný spolek a vytvořily 
krásnou taneční pohádku Malá 
mořská víla. 

Veronika Hlavinková
Sestry Hlavinkovy
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Z vystoupení stepařek na Muzejní noci v Hranicích. Foto: Archiv Taneční školy 
Sester Hlavinkových

Sestry Hlavinkovy. Foto: Archiv Taneč-
ní školy Sester Hlavinkových

Kroužek orientálních tanců. 
Foto: DDM Hranice

Kroužek orientálních tanců – skupina Sheyla. 
Foto: DDM Hranice

Kroužek orientálních tanců – skupina Alegria. 
Foto: DDM Hranice

Kroužek orientálních tanců DDM Hranice – práce boků a břicha

Sestry Hlavinkovy: step, to je hlavně práce s nohama



Mažoretky Panenky mají za sebou také několik velkých úspěchů. Foto: archiv Mažoretky Panenky
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Co pro vás osobně znamená 
tanec?

V podstatě celý život. Tancem 
žiju ve dne v noci. I proto jsem 
založil tento klub, kde tančíme 
standardní i  latinsko-americké 
tance. Latinsko-americké tance 
jsou atraktivnější pro diváka i ta-
nečníka, je v nich více volnosti, 
kdy může každý tančit i  sám. 
Standardní tance jsou svázané 
tím, že se pár nemůže rozdělit, 
ale o to víc jde o souhru v páru 
a  předávání signálů a  energie 
mezi tanečníky. 

Jak se tancuje s covidem?
V době koronaviru jsme měli 

dlouhou pauzu. Neměli jsme 
kde tancovat, nebylo to možné. 
Po rozvolnění stačilo pár inten-
zivních tréninků a náš taneční 
pár Dan Witosz s Anetou Janouš-
kovou si hned přivezli ze soutěže 
zlato. Bohužel, půl roku, kdy se 
nemohlo tancovat, je dlouhá 
doba a tanečníci nám ubývají.

Tančit ale lze v každém věku. 
A co je nejzajímavější pro všech-
ny věkové kategorie, je líčení, ta-
neční kostýmy, účesy a úprava 
zevnějšku. Každý zpočátku ex-
perimentuje, než si najde svoji 
parketu. Tanečníci jsou zvláštní-

mi sportovci – jsou sprinteři i vy-
trvalci. V tanci se střídají pomalé 
pohyby s velmi rychlými, svižné 
a  mrštné pohyby se silovými, 
navíc zkuste vydržet zaběhnout 
1500 metrů ve světovém čase, 
tolik energie stojí finále, a ještě 
k  tomu se usmívat a  vypadat 
příjemně. 

Každoročně pořádáme in-
tenzivní taneční soustředění na 
konci prázdnin v Bělotíně. Každý 
den se tančí od rána do večera, 
nechybí půlnoční trénink, který 
trvá sice pouze hodinu, od 23:30 
do 0:30 hodin, ale všichni mohou 
říct, že tančili dva dny v kuse. Vr-
cholem soustředění je pak závě-
rečná exhibice, kdy si tanečníci 
sami nacvičí předtančení na dané 
téma. Loni to byl Největší show-
man, letos Protiklady. 

Největší úspěch v  poslední 
době?

Náš sportovní taneční klub 
má za sebou spoustu úspěchů 
včetně účasti svého páru na 
mistrovství světa. A to je co říct, 
protože tam se dostanou pouze 
dva páry z republiky v roce.

Ing. Vlastimil Tumpach, 
prezident a trenér 

A-klubu Hranice

Co pro vás znamená tanec? 
Tanec je součástí mého živo-

ta, mohla bych i říct, že je to můj 

životní styl. Tanci se věnuji již od 
dětství díky mojí mamince, kte-
rá mě k němu přivedla. Nejprve 

jsem já sama byla součástí týmu, 
s postupem času a s přibývají-
cími zkušenostmi jsem se stala 

trenérkou a vedoucí tanečního 
týmu. Vidět tu radost, odhodla-
nost a nadšení při tanečním vy-

stoupení mých svěřenkyň 
je ten důvod, proč se tanci 
věnuji.  

Jak se tančí s  covi-
dem? 

Tancovat v  online 
prostředí přes obrazovky 
počítačů, tabletů či mo-
bilních telefonů není nic 
příjemného. Vysvětlování 
kroků je náročnější, do-
mluva složitější, ale pře-
devším chybí ten osobní 
kontakt a  energie, které 
z  tance vyzařuje. Člověk 
si tanec více užívá naživo 
než v online prostředí. 

Největší úspěchy v po-
slední době?

Náš mažoretkový tým 
Panenky má na svém 
kontě již několik velkých 
úspěchů. Mezi ty největší 
řadíme tituly mistrů Ev-
ropy a  několikanásobné 
tituly mistrů ČR. 

Mažoretková skupina 
Panenky Hranice

Zuzana Urbancová 
(trenérka, vedoucí)

Dan Witosz s Anetou Janouškovou z A-klubu po rozvolnění hned přivezli ze 
soutěže zlato. Foto: A-klub Hranice

A-klub Hranice získal zlato i v době koronavirové

S pompony a hůlkami to umějí. Mažoretky Panenky

Hledáme mladé taneční talenty
Nastartujte svoji taneční cestu ke hvězdám. Zveme 
vás na nábor, který se koná v úterý 14. září v 17 hodin 
v hranické sokolovně. Přijímáme děti od 8 let, na druhé 

straně je věk neomezený.

www.tumpach.eu • Tel. 608 621 681



prázdniny, kultura 13

Jako již tradičně, každé letní 
prázdniny, přichystal Dům dětí 
a mládeže pro děti bohatý letní 
program v podobě nejrůznějších 
táborů. Letošní rok byl však na or-
ganizaci velmi náročný. Důvodem 
byl jednoznačně Covid-19 a ne-
ustále se měnící vládní nařízení, 
které do toho vnesly neuvěřitelný 
chaos. Naštěstí se nám za pět mi-
nut dvanáct podařilo vše vyřešit 
a  také díky mobilnímu testova-
címu týmu jsme mohli naši letní 
činnost naplno rozjet. 

Na začátku a  na konci léta 
proběhly čtyři akční dny, kdy děti 
soutěžily, chodily na výlety do lesa 
a opékaly špekáčky. Na mnohých 
bylo vidět, jak jsou rádi, že můžou 
trávit čas v přírodě a u ohně. Zřej-
mě se jim této kratochvíle moc 

nedopřává. Další takovou letní 
klasikou jsou příměstské tábory, 
které jsou vždy programově te-
maticky odlišené. Účastníci tak 
kreslili, tvořili, bádali, zpívali, tan-
čili, hráli nejrůznější soutěže, ale 
také bojové hry. Nechyběly ani 
návštěvy plovárny, výpravy do 
okolí a opět opékání.

Vrcholem letní činnosti jsou sa-
mozřejmě letní výjezdové tábory, 
kde děti přespávají. Letos se usku-
tečnily tři – myslivecký, soustředě-
ní mažoretek a „Sluneční zátoka“ 
na tradiční turistické základně 
Mraveniště ve Valašské Bystřici. 

Tentokrát byl program trošku 
odlišný od minulých let, důraz byl 
kladen na spojení s přírodou. Děti 
zpívaly u ohně trampské písně, pl-
nily bobříky, vařily jídlo v Setono-

vě hrnci. Účastníci si také mohli 
zapsat své živnosti, které předpo-
slední den tábora provozovali. 
Mohli jste tak navštívit masážní 
salón, kasino, malbu na tělo, taxi 
službu, mytí bot a  další. Potkat 
jste však mohli i zloděje, policaj-
ty a žebráky. Vše bylo zakončeno 
disko večerem s  barem plným 
občerstvení, kde si děti kupovaly 

nejrůznější dobroty za vydělané 
dolary při živnostech.

I  přes prvotní obavy organi-
zátorů se naštěstí vše vydařilo. 
Všichni se těšíme, až se příští rok 
zase shledáme a  pořádně si to 
společně užijeme!

Mgr. Martin Hlavica
pedagog volného času  

DDM Hranice

Táborníci vyzkoušeli Setonův hrnec i podnikání

Až do 10. října můžete v hra-
nické Galerii Synagoga navštívit 
výstavu „Barvy květin“ českého 
malíře a grafika Ivana Komárka.

Květiny patří v malířství k tra-
dičním, základním tématům. Ivan 
Komárek maloval jejich různé po-
doby už jako student. Později se 
mu květiny stávaly součástí figu-
rálních kompozic obrazů a zcela 
jinou podobu získaly, když je začal 
vytvářet jako objekty z polystyre-

nových potravinářských tácků. 
Tato série spolu s  několika Ko-
márkovými ranými kresbami byla 
také východiskem pro cyklus ma-
leb na plátně Barvy květin, který 
postupně vznikal v letech 2017 až 
2021. Zahrnuje na sto dvacet děl 
malovaných na plátna o velikosti 
70 x 50 cm akrylovými barvami, 
s použitím asambláží a s detaily 
zlacenými pravým zlatem, plati-
nou, stříbrem a mědí. 

Podle jeho vlastních slov jej 
bavilo to, že jedno v  podstatě 
jednoduché téma má tolik mož-
ných variant, a  stále přicházely 
další. Až jej překvapilo, jak je to 
zajímavý element, co se s ním dá 
dělat, jak je výtvarný, jak se může 
proměňovat a jak nekonečně má 
podob. K souboru maleb vznikly 
i prostorové objekty – obří květiny 
z papírového sendviče, malované 
akrylem.

Kolekce Barvy květin byla 
v roce 2018 vystavena v Muzeu 
moderního umění v  egyptské 
Káhiře. V roce 2019 v Galerii Mille-
nnium v Praze a letos se přesunula 
do hranické synagogy.  (ms)

Květiny prozářily synagogu

Letošní tábory Domu dětí a mládeže kladly důraz na spojení s přírodou. 
Foto: DDM Hranice

K prázdninám patří dobrodružství i nečekané zážitky. Foto: DDM Hranice.

Hranický Dům dětí a mládeže připravil pro děti opékání špekáčků. 
Foto: DDM Hranice



14 ohlédnutí

Na prostranství u zámku byla připravena odpočinková zóna. K dispozici bylo 
maxi lehátko, plážová lehátka, fotokoutek nebo maxi brýle různých tvarů s růz-
nobarevnými skly. Foto: Naďa Jandová

Na Masarykově náměstí si na své přišly děti všech věkových kategorií. 
Foto: Jiří Necid

Kdo měl chuť, mohl ve stanu na Masarykově náměstí tvořit, nechat si něco 
namalovat na obličej nebo hrát společenské hry. Foto: Jiří Necid

Cestovat v létě se dá nejen lodí, ale také vlakem. Na slavnostech mohli rodiče 
povozit své děti, když si šlápli do pedálů netradičního vláčku. Foto: Jiří Necid

Hranické slavnosti s tématem „Dovolená ve městě“ se konaly v sobotu 24. čer-
vence na několika místech ve městě. Radniční ulici brázdila loď Auroura, přístav 
byl v balících slámy. Foto: Ivana Žáková

K létu patří plavky, a tak nechyběla módní přehlídka historických úborů určených 
k plavání. Foto: Jiří Necid

Na Masarykově náměstí byla pro děti připravena zábava. Třeba kuličková dráha. 
Foto: Jiří Necid

Hranické slavnosti v duchu dovolené



ohlédnutí 15

Zvláště děti zaujala divadelní pohádka. Foto: Jiří Necid

Odpolední program v Zámecké zahradě potěšil dospělé i děti. Foto: Jiří Necid

Nechyběly ani růžové brýle pro lepší pohled na svět. Foto: Naďa Jandová

V Zámecké zahradě také vystoupila folklorbeatová formace Docuku z Valašského 
Meziříčí. Foto: Jiří Necid

Spojení kytarového rocku a keltské tradiční hudby nabídlo v Zámecké zahradě 
vystoupení skupiny České srdce. Foto: Petr Bakovský

Skvělou energii dodali slavnostem bubeníci skupiny Ritmo Factory. Foto: Jiří Necid

K dovolené patří také jízda na rikše. 
Foto: Jiří Necid

Lákadlem Hranických slavností bylo vystoupení skupiny Mňága a Žďorp, na kterou do Zámecké zahrady přišly 
stovky diváků. Foto: Jiří Necid
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Pátek 3. 9.

20:30 - Letní kino: Raya a drak 
(animovaný, dabing, 2021) – 
koná se v  letním kině v Hrani-
cích, Komenského 263, vstupné 
100 Kč. Předprodej je v  Turis-
tickém informačním centru na 
zámku v Hranicích, tel. 581 607 
479 nebo na místě. Pokladna je 
otevřena hodinu před začátkem 
představení.

Sobota 4. 9.

20:30 - Letní kino: Shang-Chi 
a legenda o deseti prstenech 
(akční, dabing, 2021) – koná 
se v  letním kině v  Hranicích, 
Komenského 263, vstupné 
130  Kč. Předprodej je v  Turis-
tickém informačním centru na 
zámku v Hranicích, tel. 581 607 
479 nebo na místě. Pokladna je 
otevřena hodinu před začátkem 
představení.

Neděle 5. 9.

8:30 - Cyklobus na Bumbálku 
– pro milovníky cykloturistiky od-
jíždí autobus ze Šromotova ná-
městí v Hranicích. Do cyklobusu 
lze nastoupit s předem zakoupe-
nou jízdenkou. Rezervace a ak-
tuální ceník poskytne personál 
Turistického informačního centra 
na zámku, tel. 581 607 479.

Středa 8. 9.

19:00 - Dva nahatý chlapi – 
divadelní představení. Koná se 
v Divadle Stará Střelnice v Hrani-
cích, Sady Čs. legií 770, vstupné 
v předprodeji 550 Kč, předpro-
dej v restauraci Stará střelnice. 

Pátek 10. 9.

20:30 - Letní kino: Jedině Tere-
za (komedie, ČR, 2021) – koná se 
v letním kině v Hranicích, Komen-
ského 263, vstupné 130 Kč. Před-
prodej je v Turistickém informač-
ním centru na zámku v Hranicích, 
tel. 581 607 479 nebo na místě. 
Pokladna je otevřena hodinu před 
začátkem představení.

Sobota 11. 9.

8:30 - Cyklobus na Bumbálku 
– pro milovníky cykloturistiky od-
jíždí autobus ze Šromotova ná-
městí v Hranicích. Do cyklobusu 
lze nastoupit s předem zakoupe-
nou jízdenkou. Rezervace a ak-
tuální ceník poskytne personál 
Turistického informačního centra 
na zámku, tel. 581 607 479.

20:30 - Letní kino: Zhoubné zlo 
(horor, titulky, 2021) – koná se 
v letním kině v Hranicích, Komen-
ského 263, vstupné 130 Kč. Před-
prodej je v Turistickém informač-
ním centru na zámku v Hranicích, 
tel. 581 607 479 nebo na místě. 
Pokladna je otevřena hodinu před 
začátkem představení.

Středa 15. 9.

17:00 - Vernisáž k výstavě: Ta-
lent ZUŠ – koná se v Galerii Se-
verní křídlo zámku, Pernštejnské 
nám. 1, vstup zdarma.

Čtvrtek 16. 9. 

17:00 - Vernisáž k  výstavě: 
Emma a Barbora Srncovy: Ces-
ta ke štěstí – koná se ve výstav-
ní síni Stará radnice v Hranicích, 
Radniční 1, vstup zdarma.

Pátek 17. 9.

17:00 - Vernisáž k  výstavě: 
Výtvarníci z Beskyd – koná se 
v galerii M+M v Hranicích, Juri-
kova 16, vstup zdarma.

20:30 - Letní kino: Cesta domů 
(komedie, ČR, 2021) – koná se 
v  letním kině v  Hranicích, Ko-
menského 263, vstupné 120 Kč. 
Předprodej je v  Turistickém 
informačním centru na zámku 
v  Hranicích, tel. 581 607 479 
nebo na místě. Pokladna je ote-
vřena hodinu před začátkem 
představení.

Sobota 18. 9. 

8:30 - Cyklobus na Bumbálku 
– pro milovníky cykloturistiky 
odjíždí autobus ze Šromotova 
náměstí v  Hranicích. Do cyk-
lobusu lze nastoupit s předem 
zakoupenou jízdenkou. Rezer-
vace a aktuální ceník poskytne 
personál Turistického informač-
ního centra na zámku, tel. 581 
607 479.

9:00–16:00 – Dny evropské-
ho dědictví – den otevřených 
památek s  doprovodným pro-
gramem. Bližší informace na 
samostatných plakátech. Koná 
se v muzeích a galeriích, otevře-
ny budou i běžně nepřístupné  
objekty a památky, vstup zdar-
ma. 

20:30 - Letní kino: Reminis-
cence (sci-fi, ČR, 2021) – koná 
se v letním kině v Hranicích, Ko-
menského 263, vstupné 130 Kč. 
Předprodej je v Turistickém infor-
mačním centru na zámku v Hra-
nicích, tel.  581 607 479 nebo  

Co se děje a co se bude dít v Hranicích
na místě. Pokladna je otevřena 
hodinu před začátkem předsta-
vení.

Středa 22. 9. 

9:00 - Šplhoun 2021 – 5. roč-
ník otevřeného závodu ve špl-
hu. Koná se v areálu tělocvičné 
jednoty Sokol Hranice, vstup 
zdarma. 

17:00 - Sportovec roku 2020 – 
ocenění nejlepších hranických 
sportovců loňského roku. Koná 
se ve dvoraně zámku v  Hrani-
cích, vstup zdarma.

Čtvrtek 23. 9. 

17:00 - Vernisáž k  výstavě: 
Hranická rocková scéna de-
vadesátých let – koná se ve vý-
stavní síni Stará radnice v Hrani-
cích, Radniční 1, vstup zdarma.

Pátek 24. 9.

20:30 - Letní kino: Mimi šéf: 
Rodinný podnik (animovaný, 
dabing, 2021) – koná se v  let-
ním kině v Hranicích, Komenské-
ho 263, vstupné 120 Kč. Předpro-
dej je v Turistickém informačním 
centru na zámku v  Hranicích, 
tel. 581 607 479 nebo na místě. 
Pokladna je otevřena hodinu 
před začátkem představení.

Sobota 25. 9. 

6:00–13:00 - Auto-moto-ve-
terán burza – tradiční burza 
týkající se převážně motorismu. 
Koná se na letišti v Drahotuších.

20:30 - Letní kino: Zbožňova-
ný (komedie, ČR, 2021) – koná 
se v  letním kině v  Hranicích, 
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PROGRAM AKCÍ

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

Nepřišel vám 
do schránky  

Hranický zpravodaj?
Volejte 581 607 479.

Komenského 263, vstupné 
130  Kč. Předprodej je v Turis-
tickém informačním centru na 
zámku v Hranicích, tel. 581 607 
479 nebo na místě. Pokladna je 
otevřena hodinu před začátkem 
představení.

Neděle 26. 9.

8:30 - Cyklobus na Bumbálku 
– pro milovníky cykloturistiky 
odjíždí autobus ze Šromotova 
náměstí v  Hranicích. Do cyk-
lobusu lze nastoupit s předem 
zakoupenou jízdenkou. Rezer-
vace a aktuální ceník poskytne 
personál Turistického informač-
ního centra na zámku, tel. 581 
607 479.

Pondělí 27. 9.

18:00 - Americké jaro: Sára 
Medková – koncert v  rámci 
Kruhu přátel hudby. Koná se 
v  Koncertním sále v  Hranicích, 
Zámecká 118, vstupné 120 Kč. 
Předprodej je v Turistickém infor-
mačním centru na zámku v Hra-
nicích, tel. 581 607 479. 

PŘIPRAVUJEME

Sobota 9. 10.

14:00 - Všichni společně v po-
hybu – 7. ročník sportovního 
odpoledne. Koná se v areálu tě-
locvičné jednoty Sokol Hranice, 
vstup zdarma. 

Středa 13. 10. 

18:00 - Jan Ostrý & Silvie Jež-
ková – koncert v  rámci Kruhu 
přátel hudby. Koná se v Koncert-
ním sále v Hranicích, Zámecká 
118, vstupné 120 Kč. Předpro-
dej je v Turistickém informačním 
centru na zámku v  Hranicích, 
tel. 581 607 479.

Čtvrtek 14. 10. 

17:00 - Vernisáž k výstavě: Jan 
Severa: Dílo – koná se v Galerii 
Synagoga v Hranicích, Janáčko-
va 728, vstup zdarma.

Sobota 16. 10. 

6:00–13:00 - Auto-moto-ve-
terán burza – tradiční burza 
týkající se převážně motoris- 
mu. Koná se na letišti v Draho-
tuších.

Úterý 19. 10.

18:00 - Setkání s Ladislavem 
Heryánem – koncert se zná-
mým římskokatolickým knězem 
a  rockerem. Koná se v  Galerii  
Synagoga v Hranicích, Janáčko-
va 728. Vstupné dobrovolné.

Pondělí 25. 10.

18:00 - Trio Bohémo – kon-
cert v  rámci Kruhu přátel hud-
by. Koná se v Koncertním sále 
v Hranicích, Zámecká 118, vstup-
né 120 Kč. Předprodej je v Turi-
stickém informačním centru na 
zámku v Hranicích, tel. 581 607 
479.

Pátek 3. 12.

17:00 Slavnostní rozsvícení 
vánočního stromu – již tradičně 
se koná na Masarykově náměstí 
v Hranicích. Součástí je dopro-
vodný program pro malé i velké, 
vstup zdarma.

UZÁVĚRKA

PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ HRANICKÉHO 
ZPRAVODAJE JE V ÚTERÝ 
7. ZÁŘÍ 2021.

 HLEDÁME SERVÍRKU 
NEBO ČÍŠNÍKA!

Místo výkonu práce:  
Lázně Teplice nad Bečvou

Nástup dle dohody.  
Vzdělání v oboru není podmínkou.

KONTAKTUJTE NÁS!
E: d.filipova@ltnb.cz  ||  T: 731 126 986 

Nabízíme:
• práci na hlavní pracovní poměr •

• příjemné pracovní prostředí •
• 5 týdnů dovolené •

• podnikové stravování •
• možnost využití slev na lázeňské pobyty •

LTNB_inzerce-servirka_90x128.indd   1LTNB_inzerce-servirka_90x128.indd   1 02.08.2021   23:5902.08.2021   23:59

Výtvarný obor má na ZUŠ Hra-
nice dlouholetou tradici a naše 
současná trojice učitelů – Bc. Pavlí-
na Zábranská, Mgr. Eva Vojtěšková 
a MgA. Tomáš Janík má za sebou 
více než dekádu společného škol-
ního života. Za tu dobu jsme s lás-
kou a péčí vypustili do výtvarného 
světa mnoho absolventů, kteří po-
kračovali a pokračují ve své umě-
lecké dráze nejprve na středních 
a vysokých uměleckých školách, 
později ve svém profesním životě. 

Často se k nám vracejí, podá-
vají zprávu o své tvorbě a dávají 

zpětnou vazbu. Pro nás učitele je 
to vždy příjemné a povzbuzující 
setkání. Proto bychom vám nyní 
rádi představili aspoň některé 
z našich bývalých žáků, kteří se 
pohybují v  oblasti grafického, 
průmyslového a textilního desig-
nu, architektury, knižní ilustrace, 
animace, sklářství a  výtvarné 
pedagogiky. Výstava Talent ZUŠ 
bude zahájena v Galerii severní 
křídlo zámku v Hranicích ve stře-
du 15. září v 17 hodin a potrvá 
do 5. listopadu 2021. Jste srdečně 
zváni! ZUŠ Hranice

Tradice stolních kalendářů 
vydávaných městem pokračuje. 
Město Hranice na rok 2022 při-
pravuje kalendář historických 
fotografií z 60. a 70. let minulého 
století, jejichž autorem je Ludvík 
Novotný.  

Kalendář tak připomene ne-
smírně vzdělanou a  moudrou 
osobnost profesora Ludvíka 
Novotného (1921–1992), který 
vyučoval na Střední zdravotnic-

ké škole v  Hranicích a  věnoval 
se intenzivně regionální historii. 
Byl autorem mnoha publikacích 
o význačných osobnostech měs-
ta, okresu a kraje. Řadu let také in-
tenzivně publikoval ve Zpravodaji 
města Hranic a  lázní Teplic nad 
Bečvou. V letech 1958 až 1982 byl 
městským kronikářem. Kalendář 
s jeho fotografiemi bude k zakou-
pení v Turistickém informačním 
centru na zámku.  (red)

Výstava Talent ZUŠ představí 
úspěšné absolventy školy

Hranický kalendář bude s fotkami 
od profesora Ludvíka Novotného 

INZERCE



Do 12. 9. 2021 - Tenis. Výstava 
k 110. výročí jednoho z nejstar-
ších sportovních odvětví v Hra-
nicích. K vidění jsou historické 
tenisové rakety, dresy, diplomy 
a spousta fotografií z tenisových 
kurtů. Velkým lákadlem jsou 
poháry tenistů Karla Koželuha 
a Jaroslava Drobného, tenisová 
souprava Jany Novotné nebo 
dres s podpisy Tomáše Berdycha 
a Radka Štěpánka.

Do 31. 10. 2021 - „Můj rezavý svět“. Výstava akademického archi- 
tekta Libora Sošťáka. Autor tvoří objekty poznamenané destruktiv-
ním vlivem prostředí či živlů, použil metodu, kterou lze charakteri-
zovat jako „malování rzí“. Výstavu můžete vidět v rámci prohlídky 
jeskyní v jejich provozní době. 

Do 10. 10. 2021 - Ivan Komárek: 
Barvy květin. Výstava předsta-
vuje tvorbu Ivana Komárka, 
podle kterého patří květiny v ma-
lířství k základním tématům. Ve 
svých dílech se nechává inspiro-
vat netradičními materiály, které 
zpracovává do závěsných i pro-
storových obrazů. Ivan Komá-
rek se zabývá malbou, kresbou, 
koláží, grafikou, tvorbou objektů 
a keramickou plastikou.

14. 10. – 28. 11. 2021 - Jan Se-
vera: Dílo. Malíř a  restaurátor 
Jan Severa se narodil v roce 1937. 
Vystavovat začal od poloviny še-
desátých let v konfrontacích se 
svými generačními vrstevníky. 
Zaměřením je figuralista, svůj 
nejvlastnější projev našel ve vý-
razovém rejstříku nové figurace. 
Jeho díla se nacházejí například 
v Národní galerii Praha. Vernisáž 
výstavy se uskuteční ve čtvrtek 
14. října v 17 hodin.

Do 12. 9. 2021 - Plavky. Zají-
má vás, do čeho se lidé oblékali 
na koupališti nebo pláži před 
lety? To vše představuje výsta-
va historie hranických koupališť 
a plováren. Pro milovníky módy 
nechybí historické koupací úbo-
ry zapůjčené z Národního muzea 
a z Uměleckoprůmyslového mu-
sea v Praze. Nejstarší plavky jsou 
z roku 1895, nejnovější z 80. let 
20. století. 

16. 9. – 7. 11. 2021 - Emma a Bar-
bora Srncovy: Cesta ke štěstí. Do 
světa fantazie, klidu, úsměvů a ba-
rev můžete vstoupit na výstavě 
dvou žen – výtvarnice Emmy Srn-
cové a její dcery, herečky a malířky 
Barbory Srncové. K vidění budou 
převážně litografie, ale i několik 
olejomaleb. Vernisáž výstavy se 
uskuteční za přítomnosti hereč-
ky Barbory Srncové ve čtvrtek 
16. září v 17 hodin.

Kam na výstavy v Hranicích

Janáčkova 728, Hranice, tel. 778 777 893, www.muzeum-hranice.cz.
Otevřeno: út–so 9:00–12:30 a 13:00–16:00, ne 9:00–12:30 a 13:00–17:00.

Pernštejnské nám. 1, Hranice, tel. 581 607 479, www.muzeum-hranice.cz.
Otevřeno: st a ne 14:00–17:00 nebo po předchozí domluvě v Turistickém 
informačním centru na zámku.

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

Do 10. 9. 2021 - Druhý salón výtvarníků. Výstava amatérských 
výtvarníků z Hranic a okolí. K vidění jsou obrazy, fotografie, šperky, 
powertex, dřevořezby a další díla.

17. 9. – 8. 10. 2021 - Výtvarníci z Beskyd. Výstava výtvarníků z ne-
dalekých Beskyd. K vidění budou akvarely, olejomalby i kresby.

Galerie Synagoga

Muzeum na zámku

Galerie M+M

Radniční ul. 1, Hranice, tel. 775 854 497, www.muzeum-hranice.cz.
Otevřeno: út–so 9:00–12:30 a 13:00–16:00, ne 9:00–12:30 a 13:00–17:00.

Teplice nad Bečvou 75, tel. 581 601 866, 724 275 825, www.caves.cz
Otevřeno: srpen út–pá 9:00–16:00, so–ne 9:00–17:00.

Stará radnice

Zbrašovské aragonitové jeskyně

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

Galerie Severní křídlo zámku

Do 3. 9. 2021 - Jaroslav Jaku-
bec: Retrospektivní výstava. 
Výstava hranického malíře Jaro-
slava Jakubce. 

18 výstavy

Model historického jádra Hra-
nic. Autorem modelu, který zachy-
cuje centrum Hranic v 18. století, 
je Stanislav Miloš. Ve výstavních prostorách jsou také panely s informa-
cemi o vývoji a historii hranického zámku.

Hranice na mušce. Stálá expo-
zice zbraní ze sbírek hranického 
muzea představuje unikátní 
kousky. K vidění jsou ruční palné 
i chladné zbraně z různých koutů 
světa. Část expozice je věnována 
i hranické vojenské akademii. 

15. 9. – 5. 11. 2021 - Výstava Ta-
lent ZUŠ. Výstava uměleckých 
prací absolventů výtvarného 
oboru ZUŠ Hranice. K  vidění 
budou knižní ilustrace, anima-
ce, sklářství, textilní i průmyslový 
design.

23. 9. – 5. 12. 2021 - Hranická 
rocková scéna devadesátých 
let. Staré hudební nástroje, plaká-
ty, výstřižky z novin, demokazety 
a vzkazy upozorňující muzikanty 
na nadměrný hluk. To všechno 
uvidíte a uslyšíte na výstavě, kte-
rá připomene hranické kapely 
ze „svobodných a divokých“ de-
vadesátých let minulého století. 
Vernisáž výstavy proběhne ve 
čtvrtek 23. září v 17 hodin.



Zhruba 20 kilometrů autem 
a  jste tam. Tedy z Hranic v Od-
rách, kde můžete vidět historické 
důlní dílo Flascharův důl s nauč-
nou trasou. Nabízí poznání, zá-
bavu i adrenalin. To když v dole 
musíte zdolat dvacetimetrový 
žebřík. Ale popořádku.

Břidlicový důl se rozprostírá 
na Veselském kopci a tyčí se tak 
nad městem Odry. Jeho vznik se 
datuje k přelomu 19. a 20. století, 
kdy docházelo k rozmachu břid-
licového průmyslu. Pojmenován 
je po notáři Karlu Flascharovi, 
který se stal investorem v době, 
kdy byla zvyšována snaha o mo-
dernizaci těžby. 

Do Oder se z Hranic dostane-
te například po silnici 47 vedou-
cí přes Bělotín. Ideálním místem 
pro parkování je prostor u  tzv. 
Dělnického domu, který se na-
chází v samotném centru města. 
Od parkoviště vás budou prová-
zet po celou dobu vaší trasy tu-
ristické značky v podobě bílého 
čtverce s hornickými znaky. Pěšky 
se vydáte po Veselském chodní-
ku, který vám poskytne nádherný 
výhled na Oderské vrchy. Na trase 
dlouhé přibližně dva kilometry 
vás čeká několik zastavení s po-
pisnými tabulemi, které vás se-
známí s historií těžby břidlice. Po 
hodině cesty krásnou přírodou 
se před vámi objeví budova dolu. 

V  rámci prohlídky projdete 
s průvodcem přibližně 400 me-
trů zpřístupněných chodeb, obě 
patra dolu, dobývací komory 
i  štoly. Čeká vás také adrenali-
nový zážitek v podobě 20 metrů 
vysokého lezního žebříku, který 
prochází spojovacím komínem. 
V podzemním dole můžete vidět 
těžkou dřinu tehdejších permo-
níků, kteří za šera pečlivě skládali 
klenuté chodby a opěrné zdi.

Do dolu jsou vstupy od stře-
dy do neděle vždy v 9:00, 11:00, 

13:00 nebo v  15:00 hodin. Na 
prohlídku dolu je nutná před-
chozí rezervace. Cena vstupné-
ho, které je možné uhradit pouze 
v hotovosti, je 150 Kč pro dospělé 
a 80 Kč pro děti. 

Výlet můžete zakončit na Ve-
selské rozhledně, která je vzdá-
lena od dolu necelé 2 kilometry. 
Futuristická stavba připomínající 
šachovou figurku se tyčí do výšky 
pouhých 10 metrů. I tak se před 
vámi otevřou nádherné výhledy 
na Moravskou bránu, Hostýnské 
vrchy i Beskydy. (km)

tip na výlet 19

Celodenní výlet po stopách břidlicové těžby si užijí dospělí i děti. Zdroj: Mapy.cz

V dole se stále ukrývá parta permoníků. Foto: Kateřina Macháňová

Naučná trasa k Flascharovu dolu nabízí nejen krásné výhledy, ale například 
i geologickou expozici. Foto: Kateřina MacháňováVstup do důlních chodeb může až nahánět strach. Foto: Kateřina Macháňová

Tip na 
výlet

Flascharův důl: dobrodružství i adrenalin

Nedaleká Veselská rozhledna ve tvaru 
šachové věže. Foto: Kateřina Macháňová



Golfistky z Radíkova slaví ob-
rovský úspěch – postup do extrali-
gy žen – nejvyšší soutěže družstev 
u nás. Přitom do I. ligy postoupil 
tým žen Golf clubu Radíkov před 
pouhými třemi lety. Letos se mu 
povedlo vyhrát skupinu Východ 
a postoupit tak mezi českou elitu. 
Nejen o postupu jsme si povídali 
se dvěma golfistkami čtyřčlenné-
ho radíkovského družstva, Lenkou 
Sedláčkovou a Alžbětou Jeřábko-
vou.

Gratulujeme k úspěchu. Jak 
se těšíte na extraligu?

Obě: Těšíme se. Nečekali jsme 
to, takže to bylo překvapení.

Jak těsné to vlastně bylo?
Alžběta: První tři kola byla na 

rány, kdy se sčítají naše individu-
ální výsledky. To jsme byly třetí. 
Pak se hrála jamková hra. Ta má 
trochu komplikovanější pravidla. 
Na prvním odpališti se setkáme 
s naší soupeřkou a po každé jam-
ce získá bod ta z nás, která zahraje 
lepší výsledek. Hráčka, která zví-
tězí v celé jamkovce získává bod 
pro svůj tým. V jamkovkách jsme 
naše protihráčky zvládly vždy 
porazit 2:1. Ve finále jsme však 
rozhodly až na poslední jamce.

A vše se zvládlo v jednom dni?
Lenka: Jamkovky se hrály tři. 

Finále pak další den.

Kolik u toho nachodíte? Máte 
to změřeno?

Alžběta: Většinou mám na-
měřeno zhruba 16 tisíc kroků.

To už je slušná porce, navíc 
s holemi.

Lenka: Je to dost a teď se hrá-
la dvě kola po sobě v jeden den, 
to se normálně nehraje, tak to 

bylo na hodinkách 30 tisíc kroků. 
Taková menší túra.

V týmu jste čtyři?
Lenka: Čtyři stabilní, kromě 

nás dvou ještě Martina Šauerová 
z Brna a Barbora Marešová z Rož-
nova. Máme ještě dvě náhradni-
ce – Patricii Žeravíkovou a Ilonu 
Cholastovou.

Říká se, že golfová jamka je je-
diný předmět na světě, který čím 
je blíž, tak je menší, je to pravda?

Lenka: Jak kdy. Já to mám tak, 
že když je jamka dva metry dale-
ko, tak je to celkem v pohodě, ale 
když je metr, tak se nad tím třesu.

Alžběta: Mně stačí půlmetro-
vá vzdálenost a už se třepu.

To je větší ostuda, když se 
člověk netrefí, že?

Lenka: No právě.
Alžběta: Ty nejkratší vzdále-

nosti jsou nejhorší, protože ty by 
se měly dávat a když to nevyjde, 
je to špatné. A může nás to roz-
hodit do dalších jamek.

A  co máte radši, napálit to 
z odpaliště, nebo jemnou práci 
na greenu?

Obě: Napálit to z odpaliště.

A když to letí někam do lesa?
Lenka: To právě nesmí. Ale 

na naší úrovni ta dlouhá hra tam 
nějak je, ale krátká hra, příhry na 
green, to chce mnohem více tré-
ninku. Když hrajeme na rány, tak 
se jednou pokaženou jamkou dá 
zkazit celý výsledek. V jamkovce 
je výhodou, že rozhoduje ta daná 
jamka, takže když něco pokazíme, 
ztrácíme jen jeden bod z té jamky.

Takže raději jamkovka? 
Nebo, teď to vyšlo, ale jinak ra-
ději hrát na rány?

Lenka: Já osobně jsem jam-
kovku ráda neměla, protože tam 
se musí jinak taktizovat a tím, že 
většinou hrajeme na rány, tak je 
to nezvyk, ale překvapivě mi to 
teď všechno vyšlo. Takže momen-
tálně je jamkovka dobrá.

Alžběta: Já měla vždycky ra-
ději jamkovku, ale teď už naopak 
hru na rány.

Jak je to s tréninkem? Vy prý 
trénujete hlavně v Olomouci.

Lenka: Já už netrénuji tolik. 
Teď jsem dodělala školu a začí-
nám pracovat, takže není mnoho 

času. Jsme poskládané tak, že 
dvěma holkám je 17, mně je 22 
a Martině 27. My s Marťou už tolik 
netrénujeme, ale naštěstí to v nás 
pořád je z doby, kdy jsme tréno-
valy hodně.

A kromě vlastního tréninku 
trénujete i děti na Radíkově?

Lenka: Já ano. Už čtvrtým 
rokem se účastním především 
letních táborů. Bety ještě nemů-
že, nemá 18 let. Vždy se starám 
o ty nejmenší, tedy tak od pěti, 
šesti let.

Jaké jsou cíle v  extralize? 
Zkusit se udržet?

Lenka: Přesně. Snad se nám 
to podaří. Doufáme, že seženeme 
nějakou další hráčku, která nám 
pomůže.

Asi vás čeká nyní dost cesto-
vání?

Alžběta: To ano, protože tur-
naje extraligy se hrají většinou 
v  Čechách. A  platí pravidlo, že 
se nesmí hrát na hřišti družstva, 
které je v extralize, aby domácí 
neměli výhodu znalosti hřiště.

Teď vás budou čekat nové de-
stinace, ale vy asi nemáte moc 
času prohlížet si okolí.

Lenka: Moc ne. Každá hrajeme 
v jiný čas, ale musíme přijet sou-
časně, protože jedeme stejným 
autem. Pokud to hřiště neznáme, 
tak jdeme ještě den před turna-
jem cvičné kolo. A po turnaji na 
sebe čekáme, takže není čas dívat 
se po okolí. Navíc jsme unavené.

Máte nějaké oblíbené hřiště, 
kde se vám líbí? Kde se dobře 
hraje?

Lenka: Já mám ráda třeba Li-
berec, tam jsme hráli předchozí 
dva roky v první lize, tak jsem si 
ho docela užila.

Alžběta: Já zase Šilheřovice 
poblíž Ostravy. Je pěkné a dobře 
se mi tam hraje. Některá hřiště 
jsou pěkná, ale herně nám nesed-
nou, třeba vzdálenostně nebo 
jsou tam nepříjemné, dopadové 
zóny, kde jsou bunkery, voda 
nebo nějaká neposečená tráva.

A nyní hrozí třeba Mariánské 
Lázně nebo Karlovy Vary?

Alžběta: Karlovy Vary jsou 
v  extralize, tam to nebude, ale 
Mariánky už by to být mohly. 
A  on ani takový Sokolov není 
zrovna nejblíž.

Lenka: Už do Telče to bylo 
na nás celkem daleko. Jezdíme 
jedním autem, když seženeme 
posilu, budeme potřebovat auta 
dvě. A budeme muset zajišťovat 
nocleh. Nejen před turnajem, ale 
když jsou za den dvě kola, jako ve 
Slavkově, tak to už jsem potom 
řídit odmítala. Člověk je hodně 
unavený.

To dojíždění a  přespávání 
bude i finančně náročnější.

Alžběta: To bude problém. 
Jsme malý oddíl, sami to nezvlád-
neme, budeme muset sehnat ně-
jaké sponzory.

Děkuji za rozhovor.
Petr Bakovský
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Radíkovské golfistky budou hrát extraligu

Alžběta Jeřábková při odpalu. 
Foto: GC Radíkov

Úspěšný ženský golfový tým Golf clubu Radíkov. Foto: GC Radíkov


