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V Hranicích zpivali lidé z celého Česka

Předminulý býden patřil
v Hranicích sborovému

zpělrr. Na Střední průmyslovou školu se sjelo téměř rzo
dospělých a třicítka dět§lci.ch
zpěváků ze všech koutů
Ceské republilry a dokonce
iři hosté z Německa, aby pod
vedením jedenácti dirigentů

zawšili letošníXXI. ročník

třemi závěrečnými koncerty.

BěIotínský týden zpěr,u
však neníjen o twdé práci
nad notoými party. Týdnem

plným pohody a radosti
jej dělají zejména večerní
programy.
Již tradičně účastníci
navštívili výstamí síně Stará
radnice a Spragoga Městské-

Galerie M+M manželů
Musilových, kde bylo možné
nasávat vánočníatmosféru

lr-r

i v létě, k čemužpřispě}o

hromadné notování Rylory
ueske mse vanocnl a neJznamějšíchčes\ých koled.
Zpěváci si tak r.lmahradili
fakt, že se scházejíjen v létě,
nikoii například v době
nejkrásnéjšíchsváiků roku.
Zajimaťym zp estření m byl
jistě také koncert krojovaného mužského sboru Paniháj
'
z Hýsel, kte{i účastníkům

do divadla stará střeinice
přivezl kromě dobré náiady
a zr,rrčných hlasů téžspoustu
dobrého vína.
Jeden z večerůbyl věno-

vaný poutavému r,,yprávění
o historii našeho města

krásném prostředí magického Kostelíčkas následným
lampionovým průvodem
nočnímiHranicemi.
šestidenní snažení dětského ateliéru bylo zúročeno
v

na čtlrytečnímdětském tříhodinovém koncertu v sále zuš

na zámecké ulici a

měloiako

každý rok nemalý úspěch.
Usilí a práci dospělých zpěváků potom mohlo publikum

zhodnotit při pátečním
koncertu v kapli sv. Barbory

l

areá]u kasáren gen. ZaháIky, který svou délkou předčii

i dětský koncert. Druhý závěrečný koncert letos zazněl
v býrualém augustiniánském

klášteře ve Šternberku.
Závěrem se slušípoděkovat
všem, kteří mají podíl na organizaci a h]adkém chodu )Ofl,

Bělotínského týdne zpělu.
Děkujeme především personá}r internátu a školníjídeiny
SPS, manželům Musiloyí,rn,
manžeiůmVlasakovým, Městskému muzeu a galerii a paní
ředitelce Haně Svobodové,
vedení Zbrašovslgch aragonitolých jeslqní. Dále dékujeme
zuš Hranice a armádě ČRza
poslcytnuť prostor pro závěrečnékoncerty. Zpélru zdar
a za rok zase na slyšenou.

Text: IuaSuabodoud

Foto: Libor Kaštouský

ho muzea a galerie v Hranicích, Zbrašovskéaragonitové
jeslq.ně s každoročnílycházkou k hranické propasti
zakončenou zpěvem a vínem
v prostorách Staré střelnice
manže]ůVlasákových.

Každoročníaktivity byly

letos obohacenv o návště-

Triatlonisté dostali zabrat
V sobotu 4. srpna
Majetíně na
Olomoucku 5. ročníkI(rá]ovského triatlonu. Dopoledne byla soutěž lyhrazena
dětem" Odpoledne v rámci
se konal v

Hanáckého poháru soutěžili
dospělí muži a -"--'
ženy.

Pr.raiióo

metrŮ,33kilome-,,l,,.l

tnijeli
a

na

kole
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absolvovali běh

na šest hlomet_
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rů. vše se událo
ve Sportowrím
,,Za

koupalištěm."

seiúčastnilo

.

rgo závodníků z celé republilry. Soutěž sledoval vell1ý
počet diváků ze širokéhooko]í.

Textafoto:
JanTeitner,
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pošlete na naši e-mailovou adresu:
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fotograíie z této akce s krátkým popisem a my je uveřejníme.
Vítáme i vaše postřehy k aktuálním událostem z regionu.

areáluvMajeťně
Akce

Nyní máte jeďineěnou příležitosípodětííse o své zážitky
dny.
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