
Socha je v péči 
restaurátorů

Odbornou opravou pro-
chází v těchto dnech socha 
Panny Marie Immaculata 
na Masarykově náměstí. 
Prvním krokem byla de-
montáž kovového zábradlí 
kolem sochy, která proběhla 
8. června. Oprava se bude 
týkat nejen kovového zá-
bradlí, ale i schodů, sloupu 
a samotné sochy. Vše bude 
očištěno, zbaveno nánosů, 
zábradlí zbaveno rzi a nově 
natřeno černou barvou. Me-
zitím bude prostor nouzově 
oplocen.

Také socha i sloup budou 
odborně zrestaurovány. 
Celá akce bude stát ne-
celých 660  tisíc korun. Na 
rekonstrukci městu přispěl 
Olomoucký kraj částkou 
200 tisíc korun. Oprava by 
měla být hotová do polo-
viny října letošního roku. 
Poslední restaurování pro-
běhlo v roce 1983.  (bak)
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Od katastrofálních povodní uběhlo 20 let

Teploty rostou. Milovníci vody jásají

A je to tady. Nejkrásnější část roku je před námi. Nastává období dovolených, výletů, letních kulturních akcí, 
ale i koupání. Většina koupališť už zahájila sezonu. Své první návštěvníky přivítala také hranická Plovárna, a to 
1. června. Dobrou zprávou je, že cena vstupného zde zůstává stejná jako loni. Provozní doba je o  prázdninách 
 od 9 do 20 hodin.  (red) Foto: Jiří Necid

Katastrofální povodeň, kte-
rá v červenci roku 1997 postihla 
území v povodích řek Morava 
(Bečva), Odra a horní Labe měla 
neočekávaně rychlý a  dravý 
průběh s obrovskou ničivou sí-
lou, kdy na horních tocích došlo 
k téměř totální devastaci koryt 
vodních toků. Voda dosaho-
vala extrémní úrovně, plošný 
rozsah a hloubka rozlivů byly 
nad všechny dosavadní známé 
hodnoty. 

Povodeň, která s sebou vali-
la velké množství splavenin, se 
svými parametry vymkla mož-
nostem měření a monitorování.

Povodeň byla způsobena 
zcela mimořádnými a intenziv-
ními dešťovými srážkami, kdy 
denní intenzity dosahovaly 
hodnot až 230 mm místy více 
než 600 mm za pět dní. Extrém-
ní úhrny srážek byly v červenci 
v oblasti povodí horní Moravy 
(Jeseníky), v  oblasti povodí 

řeky Bečvy (Moravskoslezské 
Beskydy) a  pás srážek zasáhl 
ještě oblast Hostýnských vrchů 
a  Českomoravskou vrchovinu. 
Extrémní intenzita srážek byla 
zaznamenána již v sobotu 5. čer-
vence 1997 a vysoké srážky po-
kračovaly i v dalších dnech.

Povodeň se vyznačovala 
neskutečnou dravostí vody – 
energie proudění byla schop-
na transportovat i  metrové 
kameny.

Celkem v  České republice 
zahynulo 50 lidí, zničeno bylo 
29  000 domů, škody dosáhly 
téměř 63 miliard korun.   

Jak to bylo v Hranicích
Konec června a začátek čer-

vence 1997 nenasvědčovaly blí-
žící se katastrofu. Vše se ale velmi 
rychle změnilo. Pěkné počasí 
vystřídaly v  pátek 4. července 
vytrvalé a velmi intenzivní deště. 

Hranický zpravodaj

Pokračování na straně 2

Začaly práce na opravě sochy. 
Foto: Petr Bakovský
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Do pondělního rána spad-
lo na Hranicku 150 mm vody, 
v pondělí dalších 67 mm. Na ho-
rách pršelo ještě víc. Bečva i její 
přítoky začaly prudce stoupat. 

Již v neděli 6. července byla 
koryta Veličky a  Ludiny zcela 
plná. Večer vyplavil Račí potok 
sklepy a garáže u křižovatky ulic 
Komenského a Hřbitovní a začal 
se rozlévat do okolí.  Na křižovat-
ce Komenského a Teplické ulice 
se vylila Ludina. 

Situace se prudce zhoršovala 
v Kropáčově ulici, kde nejprve 
voda pronikla kanály na silnici 
a mezi 20. a 21. hodinou se za-
čala přelévat přes hráz. Začala 
zaplavovat zahrady a  sklepy 
i  nejníže položené byty. Se 
stoupající hladinou byly zapla-
vovány další a další byty, nejen 
v Kropáčově, ale i v Tesaříkově 
ulici.  

V pondělí 7. července byl 
kulminační rozdíl hladin řeky 
Bečvy v Teplicích nad Bečvou 
7,3 metrů nad normálem. Na 
levém břehu obrovská síla roz-
bouřené řeky prorazila ochran-

nou hráz a vyvalila se do Sadů 
Čs. legií a  dále do přilehlých 
ulic. Postupně voda zaplavila 
Žáčkovu, Havlíčkovu i Tyršovu 
ulici a všude silný proud páchal 
ničivé škody. Řece padly za oběť 
i některé domy.  

Hráz se protrhla i na druhém 
břehu, voda se rozlila do Tráv-
nické ulice, zaplavila Havlíčkovu 
a Hviezdoslavovu ulici. Vylila se 
i Velička a Ludina. Nejtragičtější 
dopad měla povodeň v  Rybá-
řích, kde při zřícení domu ze-
mřela starší žena. 

Pod hladinou se ocitla velká 
část Hranic. Voda napáchala 
obrovské škody v Lázních Tep-
lice nad Bečvou, ve všech spor-
tovních areálech podél řeky, 
v areálu Středního odborného 
učiliště strojírenského, na ces-
tách, chodnících, zahradách, 
na zařízení bytů, na automo-
bilech. Dvě rodiny přišly o svůj 
dům, protože silně poškozené 
budovy musely být strženy. Část 
obyvatel města odřízla voda 
zcela od zásobování. Zatímco 
povodňové vody bylo všude 
dost, nastala nouze o vodu pit-

nou. Čistička, která ji dodávala 
obyvatelům města, byla totiž 
také zatopena.

Voda začala klesat v pondě-
lí odpoledne, v úterý ráno ale 
opět následoval vzestup hladi-
ny Bečvy. Až v úterý odpoledne 
začal trvalý pokles vody. Od-
straňování následků škod však 
trvalo ještě dlouho.

Jak jsme na tom nyní? 

Co se změnilo od roku 1997 
pro Hranice v  rámci ochrany 
před velkou vodou? Je mnohem 
lepší informovanost, ať už to 
jsou informace z Povodí Moravy 
nebo z Českého hydrometeoro-
logického ústavu. Díky propoje-
ní hlásičů vody s internetem je 
přesně znám stav vody na Bečvě 
nejen v Teplicích nad Bečvou, 
ale i výše po toku, takže se dá 
poměrně přesně předpovědět, 
kolik vody a kdy do Hranic přite-
če. Také městská policie zlepšila 
své vybavení v rámci informo-
vání obyvatel. Po bleskových 
povodních v  roce 2009 město 
navíc zavedlo hlásiče na men-
ších tocích a varovný sms sys-
tém pro lidi, kteří se nacházejí 
poblíž vodních toků. V Hranicích 
je do tohoto systému zapojeno 
na 200 lidí.  

Mnohem lépe pracuje také 
integrovaný záchranný systém. 
Draze získané zkušenosti, nejen 
z roku 1997, ale i z bleskových 
povodní 2009 či povodní v roce 
2010 se projevily na zlepšení 
spolupráce mezi všemi zainte-
resovanými stranami, zejména 
Povodím Moravy, hasiči a měs-
tem Hranice. Projevilo se to 
například při problematických 
odchodech ledů v  roce 2012, 
nebo i při posledním vzestupu 
hladiny Bečvy letos v dubnu.  

Na samotné Bečvě se ale od 
roku 1997 pro ochranu města 

zatím nic neudělalo. Dlouhé 
roky probíhaly diskuse, která 
protipovodňová opatření by 
byla nejlepší. Nakonec se roz-
hodlo o  vybudování vodního 
díla Skalička. Dosud ale není 
zcela jasné, zda to bude suchý 
poldr (a v jaké podobě), či pře-
hrada. Přímo v Hranicích dojde 
k rozšíření jezu o třetí pole (na 
straně u stadionu) a k navýšení 
ochranných hrází. 

K rozšíření jezu již bylo vydá-
no stavební povolení a v příštím 
roce by měla být zahájena stav-
ba. V  rámci třetího pole bude 
vybudován i  rybí přechod. Po-
vodí si od rozšíření jezu slibuje 
také vyřešení problematických 
odchodů ledů při jarním tání.

Také ochranné hráze mají být 
navýšeny, aby město bylo chrá-
něno (společně s  rozšířením 
jezu) před padesátiletou vodou. 
Větší povodně zachytí pouze 
vodní dílo Skalička.  Zatím se 
ale stále jedná o přesné podobě 
ohrázování, zejména v Kropáčo-
vě ulici. Současná zeď není to-
tiž v tak dobrém stavu, aby byla 
ještě navýšena.  Naopak by, tak 
jako tak, potřebovala nákladnou 
rekonstrukci. 

Kromě Bečvy se ale nezapo-
míná ani na menší toky.  Město, 
ve spolupráci se správci toků  - 
Lesy České republiky (Ludina) 
a  Povodím Moravy (Velička), 
chystá poldry na obou tocích. 
České vysoké učení technické 
Praha momentálně zpracovává 
technicko-ekonomickou studii, 
která má zjistit, zda se výstavba 
těchto suchých nádrží vyplatí, 
vzhledem ke škodám, které 
tyto toky způsobují. Posuzovat 
se bude také třetí suchá nádrž 
v lokalitě Pod Hůrkou, která by 
zadržela vodu z okolních kopců. 

Petr Bakovský  
s využitím textu A. Mariánka 
v knize Povodně na Hranicku 

POVODNĚ

Od katastrofálních povodní uběhlo 20 let

Takto vypadala řeka Bečva v Hranicích v roce 1997.  Foto: Jiří Andrýsek

Pohled na hranickou Sokolovnu. Foto: Jiří Andrýsek

Domy zatopené vodou z Veličky v roce 1997. Foto: Jiří Andrýsek

Dokončení ze strany 1
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Město v polovině července 
zahájí připravovanou rekon-
strukci hranického hřbitova. 
Práce začnou na ohradní ka-
menné zdi, která je v havarij-
ním stavu. Rekonstrukce je 
nezbytná pro zajištění funkč-
nosti a bezpečnosti zdi. 

Tato etapa přijde na 11,4 mi-
lionu korun a  zahrnuje opravu 
kamenné zdi od hlavního vstu-
pu z ulice Hřbitovní po schodiš-
tě u obřadní síně. Podle sdělení 
projektanta, je tento úsek nejvíce 
poškozený a práce jsou nejnároč-
nější. Tato část by měla být hotová 
do poloviny října letošního roku.

Ve druhé etapě bude oprave-
na zbývající část kamenné zdi, 

bude vybudováno nové oploce-
ní kolem urnového háje a rovněž 
bude odstraněna márnice. Tady 
se termín zahájení prací před-
pokládá v březnu příštího roku 
a  dokončení v  polovině října 
2018.

V případech, kdy jsou ná-
hrobky umístěny přímo na zdi, 
nebo v její těsné blízkosti, může 
v průběhu stavebních prací dojít 
k jejich demontáži. Po ukončení 
rekonstrukce budou náhrobky 
vráceny dodavatelskou firmou 
na původní místo. Vzrostlá ze-
leň u kamenné zdi, která svými 
kořeny zeď narušuje, bude před 
rekonstrukcí odstraněna. V prů-
běhu prací budou hrobová mís-

ta kolem kamenné zdi překryta 
folií.

Hranický hřbitov zásadní 
rekonstrukci nutně potřebuje. 
Bude se týkat nejen samotné-
ho prostoru stávajícího hřbi-
tova, ale i  bezprostředního 
okolí. Kromě cest na hřbitově, 
mobiliáře, osvětlení a odvodu 
vod, jak dešťových, tak splaško-
vých je nutné vyřešit například 
i zeleň v tomto prostoru a také 
plochu urnového háje. A  je 
také nutné vybudovat nezbyt-
né zázemí pro správu hřbitova 
i pro návštěvníky a přidat par-
kovací místa. Nové parkoviště 
by mělo vzniknout poblíž ulice  
Hřbitovní. (bak)

V poslední době došlo v Hra-
nicích k velkému nárůstu žádos-
tí o vydání cestovního dokladu, 
zejména v  pondělí a  středu 
v  odpoledních hodinách od 
12:30 do 17 hodin. Není ale 
v možnostech pracovníků vyři-
zovat žadatele až do 19 hodin 
a odbavit všechny čekající.

Proto žádáme obyvatele 
o zvážení návštěvy úřadu v těch-
to exponovaných hodinách. 
Doporučujeme využít možnost 
návštěvy buď v pondělí a středu 
dopoledne, nebo v úterý a čtvr-
tek, případně využít možnosti 
elektronické rezervace návštěv.

Úředníci města dále upozor-
ňují, aby si každý občan, který 
jde vyřizovat doklad, vzal na 
vyvolávacím systému pořadové 
číslo. To například znamená, že 
čtyřčlenná rodina si na systému 

vygeneruje 4 čísla, ne pouze 
jedno. Při uvedeném příkladu 
se totiž doba pořízení neúměr-
ně prodlužuje z  pětadvaceti 

minut i na více než hodinu. Bez 
pořadového čísla nebude nikdo 
obsloužen, i kdyby čekal v řadě 
dlouhou dobu.  (red)

Jen skládkovat velké množ-
ství komunálního odpadu 
nebude dlouhodobě možné, 
vyplývá to i  z připravované-
ho zákona o odpadech. Města 
se proto musí připravovat na 
nový způsob zacházení s  ko-
munálním odpadem, aby se 
jeho množství radikálně sníži-
lo. To čeká i Hranice, protože 
skládka na Jelením kopci nemá 
neomezenou kapacitu. 

Statistiky uvádějí, že z běžné 
popelnice je pouhých 20 pro-
cent opravdu nevytříditelný 
odpad, zbytek jsou vytříditelné 
složky. A ty jsou komodity – zbo-

ží – jen ten nevytříděný zbytek 
je skutečným odpadem, které-
ho se opravdu musíme zbavit. 
Důvodů, proč odklánět odpa-
dy od skládek, je hned několik:  
přímé úspory obcí a  občanů, 
zlepšení životního prostředí, 
vytvoření nových pracovních 
míst, úspora primárních zdro-
jů, inovace a nové technologie 
a  podpora prevence vzniku 
odpadů.

Jedním ze způsobů, jakým 
lze množství komunálního od-
padu snížit, je zavádění systémů 
PAYT (platíš tolik, kolik vyhodíš).  
Dalším chytrým řešením pro 

odpadové hospodářství je D2D 
(Door to door – Sběr ode dveří 
ke dveřím).

V Operačním programu život-
ního prostředí jsou připraveny 
peníze právě na tyto aktivity. 
Obce jsou v aktivitách chytrých 
řešení odpadového hospodář-
ství společně se svými organi-
zacemi hlavními potenciálními 
žadateli o podporu z OPŽP. Ob-
last odpadového hospodářství 
je financována z  Operačního 
programu Životní prostředí 2014 
až 2020 Prioritní osy 3 „Odpady, 
materiálové toky, ekologické zá-
těže a rizika“. (bak)

Hranický hřbitov projde rekonstrukcí,
první etapa přijde na 11 milionů 

S novým pasem neotálejte.  
Na úřadě se začínají tvořit fronty

Hospodaření s odpadem čeká změny

AKTUÁLNĚ

Zájem o pasy se před prázdninami každoročně zvyšuje.  Foto: Dagmar Rozkošná

Žádejte o granty 
V oblasti zahraniční spo-

lupráce partnerských měst 
a  regionů a v oblasti inves-
tic a  oprav v  tělovýchově, 
kultuře a sociálních věcech 
bylo vyhlášeno 2. kolo pro 
příjem žádostí. V zahraniční 
spolupráci je k dispozici ještě 
104 tisíc korun a v investicích 
v tělovýchově, kultuře a soci-
álních věcech 202 tisíc korun. 
Termín pro příjem žádostí je 
do 31. srpna. Podrobnější 
informace, jak žádat o gran-
ty, naleznete na webových 
stránkách města www.mes-
to-hranice.cz  v  rubrice „ži-
votní situace - jak požádat 
o... – dotace (granty a  pří-
spěvky). (bak)

Náhradní svoz
Společnost Ekoltes upo-

zorňuje obyvatele města, 
že z důvodu státních svátků 
bude za středu 5. července 
náhradní svoz komunálního 
odpadu v úterý 4. července 
a za čtvrtek 6. července bude 
svoz proveden v pátek 7. čer-
vence.  (red)

Město dává  
šanci dlužníkům 

Využít amnestie a zaplatit 
dlužné nájemné bez poplat-
ků z prodlení a úroků mohou 
až do konce září dlužníci ná-
jemného v  Hranicích. Pro-
minutí poplatků z  prodlení 
a  úroků z  prodlení schváli-
lo březnové zastupitelstvo 
města. Dlužníci tak nyní mo-
hou uhradit dlužné nájem-
né, bezdůvodné obohacení, 
služby spojené s  užíváním 
bytu, náklady soudního ří-
zení i  náklady na vyklizení. 
Vyčíslení dluhů provede zá-
jemcům o zaplacení správce 
nemovitostí – firma Ekoltes 
Hranice. 

Amnestie na poplatky 
z prodlení a poplatky z úro-
ků využívalo město již v mi-
nulosti, a to docela úspěšně, 
jako jednu z metod, jak snížit 
dluh na nájemném. Město 
Hranice je nyní vlastníkem 
391 bytů, jejichž správu vy-
konává Ekoltes Hranice. Výše 
dlužného nájemného a slu-
žeb spojených s  užíváním 
bytů vystoupala ke konci 
loňského roku na více než 
8 milionů korun.  (bak)
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Komedii Táta uvidí návštěvníci ve středu 12. července.   Foto: www.showtata.cz

KULTURA

Hranické kulturní léto nabídne operu i komedii

Grilfest: steaky, klobásy i skvělá zábava

Nejen operu, ale také světo-
vě úspěšnou komedii o ženách 
a mužích přinese letošní cyklus 
venkovních koncertů pro veřej-
nost bez vstupného - Hranické 
kulturní léto.

Všechna představení proběh-
nou v Zámecké zahradě v Hrani-
cích, začínat budou v 18 hodin, 
dvě zcela netradiční a speciální 
vystoupení začnou od 20 hodin. 

Cyklus zahájí v neděli 2. čer-
vence brněnský projekt Distant 
Bells, který vzdává hold feno-
menální a legendární kaple Pink 
Floyd. Ve středu 5. července ro-

zezní zahradu mladá energická 
rocková skupina FiHa. Neděle 
9. července bude patřit Portle-
ss, což je kapela okolo známého 
zpěváka a zakladatele Support 
Lesbiens, Kryštofa Michala. 

Další dvě vystoupení budou 
absolutní novinkou. První, ve 
středu 12. července, bude one 
man show Táta, která vyprodává 
divadelní sály a se kterou vystou-
pí slovenský herec a bavič Ro-
man Pomajbo. Diváci se mohou 
těšit na celosvětově úspěšnou 
komedii o mužích a ženách, ve 
které se najde každý. 

Druhým speciálním předsta-
vením bude ve středu 19. čer-
vence (Ne)jen operní koncert. 
Jedná se o  projekt mladého 
nadějného operního pěvce 
Ondřeje Slavičínského, který se 
s  dalšími talentovanými lidmi 
snaží přiblížit operu a klasickou 
hudbu širší veřejnosti. Sami ří-
kají, že i opera může být akční, 
zábavná, romantická i chytlavá. 
Během večera zazní A. Dvořák, 
B. Smetana, J. S. Bach, W. A. Mo-
zart, G. Rossini,  G. Donizetti, 
G. Verdi, P. I. Čajkovskij, G. Bi-
zet, F. Lehar a z populární části 

A.  W.  Webber či L. Bernstein 
v (ne)tradičním provedení.

Hranické kulturní léto zakon-
čí v  neděli 23. července Ivan 
Hlas Trio. Tento známý hudeb-
ník, zpěvák a skladatel vystoupí 
společně s legendárním violon-
cellistou Jaroslavem „Olinem“ 
Nejezchlebem a kytaristou Norbi 
Kovácsem.

V případě velmi nepříznivé-
ho počasí se koncerty přesunou 
do Zámeckého klubu. Seznam 
koncertů bude vyvěšen na sa-
mostatných plakátech a na le-
táčcích.  (mš)

Třetí ročník oblíbeného jed-
nodenního open-air festivalu 
pro celou rodinu s  názvem 
Grilfest se blíží. Brána Letního 
kina Hranice se otevře v neděli 
16. července ve 14.30 hodin a na 
příchozí čeká bohatý kulturní 
a zábavný program.

Festival zahájí populární 
jazz-reggae skupina YoYo Band, 
která mimo jiné zahraje své nej-
známější a  nejoblíbenější hity, 
jako je Karviná, Jedem do Afriky 

nebo Kladno. Muzikanty vystřídá 
pásmo pro děti s názvem Klauni 
z  Balónkova a  poté návštěvní-
ky pobaví vystoupení mladého 
talentovaného imitátora Petra 
Stébnického. 

Dalším hudebním vstupem 
bude koncert mladé hranické 
formace Backlight, která hraje 
populární covery světových sku-
pin. Poté vystoupí legenda české 
zábavy a jeden z nejlepších čes-
kých bavičů Zdeněk Izer. Na závěr 
zábavou nabitého odpoledne za-
hraje kultovní hudební skupina 
Turbo. Areál kina bude uzavřen 
o půl desáté večer.

Návštěvníci se můžou těšit na 
grilované speciality, jako jsou stea-
ky, klobásy, žebra, ale také zeleni-
na nebo grilované sýry. Vstupné 
na akci je v předprodeji za 40 ko-
run pro děti a za 80 korun pro do-
spělé. Na místě pak 60 korun pro 
děti a 100 korun pro dospělé. Děti 
do 3 let mají vstup zdarma.

Předprodej vstupenek pro-
bíhá v Turistickém informačním 
centru ve dvoraně hranického 
zámku. Podrobné informace 
a časový harmonogram je na pla-
kátech a na webových stránkách 
mkz-hranice.cz.   (mš)

2017

LETNÍ KINO HRANICE
NEDĚLE 16. 7. 14:30-21:30
Předprodej vstupenek: TIC Hranice, přízemí zámku, tel.: 581 607 479

Občerstvení zajištěno - grilované speciality (makrely, žebra, steaky, špízy, klobásy...)Občerstvení zajištěno - grilované speciality (makrely, žebra, steaky, špízy, klobásy...)Občerstvení zajištěno - grilované speciality (makrely, žebra, steaky, špízy, klobásy...)

Změna programu vyhrazenaZměna programu vyhrazenaZměna programu vyhrazena

Vstupné v předprodeji:
děti 40,- / dospělí 80,-

Vstupné na místě:
děti 60,- / dospělí 100,-

Občerstvení zajištěno - grilované speciality (makrely, žebra, steaky, špízy, klobásy...)

Změna programu vyhrazenaZměna programu vyhrazenaZměna programu vyhrazenaZměna programu vyhrazenaZměna programu vyhrazena

Občerstvení zajištěno - grilované speciality (makrely, žebra, steaky, špízy, klobásy...)Občerstvení zajištěno - grilované speciality (makrely, žebra, steaky, špízy, klobásy...)Občerstvení zajištěno - grilované speciality (makrely, žebra, steaky, špízy, klobásy...)Občerstvení zajištěno - grilované speciality (makrely, žebra, steaky, špízy, klobásy...)Občerstvení zajištěno - grilované speciality (makrely, žebra, steaky, špízy, klobásy...)Občerstvení zajištěno - grilované speciality (makrely, žebra, steaky, špízy, klobásy...)

Změna programu vyhrazenaZměna programu vyhrazenaZměna programu vyhrazenaZměna programu vyhrazenaZměna programu vyhrazena

KLAUNI Z BALÓNKOVAKLAUNI Z BALÓNKOVAKLAUNI Z BALÓNKOVA16:3016:30

PETR STÉBNICKÝPETR STÉBNICKÝPETR STÉBNICKÝPETR STÉBNICKÝPETR STÉBNICKÝ17:3017:30

BACKLIGHTBACKLIGHTBACKLIGHTBACKLIGHTBACKLIGHTBACKLIGHT18:1518:15

YOYO BANDYOYO BAND15:0015:00

ZDENĚK IZERZDENĚK IZERZDENĚK IZERZDENĚK IZERZDENĚK IZERZDENĚK IZER19:1519:15

TURBOTURBOTURBOTURBO20:1520:15

(Ne)jen operní koncert je další novinkou letošního Hranického kulturního léta.

Děti se mohou těšit na program v podá-
ní Klaunů z Balónkova. 
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Po dva měsíce si mohli ná-
vštěvníci Městské knihovny 
v Hranicích prohlédnout na 60 
knižních vizitek, které jsou dílem 
žáků základních škol. Výstava 
coby projekt podporující rozvoj 
čtenářské gramotnosti dětí při-
lákala denně pozornost mno-
ha malých i  velkých zájemců. 
Nabídla kaleidoskop knižních 
titulů, o které se dnešní děti zají-
mají. Bylo zajímavé si číst o tom, 
jak děti hodnotí knihu, literární 
postavy, vztahy mezi nimi, proč 
se jim kniha líbila, ale také jste 
mohli najít informace o  auto-
rech. A to vše slovně i obrazem 
na každé vizitce. Pro další nezú-
častněné malé čtenáře se mohly 

některé tituly stát inspirací pro 
jejich četbu, dospělí zase mohli 
prozkoumat, co jejich děti čtou, 
co je zajímá, jaké je jejich vnímá-
ní světa. V tomto byl jistě projekt 
přínosný.  (jem)

Měsíc červen v  knihovně 
proběhl ve znamení slavnost-
ních dnů pasování všech hranic-
kých a drahotušských prvňáčků 
na čtenáře. 

Z pohádkové Země krásných 
písmen a knih, ve které působí 
velký a  významný rytířský Řád 
krásného slova, přijeli do hranic-
ké knihovny královna Knihomilka 
se svým doprovodem - rytířem 
Řádu, Šaškem a Čarodějnicí, aby 
i hraničtí žáčci mohli být pasováni 
na rytíře krásného slova a stát se 
tak slavnostně čtenáři. Ale nebylo 
to jen tak. Každý prvňáček musel 
královně Knihomilce ukázat, že 
je hoden této cti. Nejprve musel 
správně přečíst vybrané slovo, 
pak pokleknout před královnu 

Knihomilku, která mečem pro-
vedla slavnostní pasování. Pak 
nový malý rytíř krásného slova 
rukou dáním královně Knihomil-
ce musel slíbit, že se bude chovat 
ke knihám ohleduplně a bude je 
mít rád, bude nadále číst a ve čte-
ní se zdokonalovat. 

Královna pak každého nové-
ho čtenáře obdarovala knihou 
s pamětním listem, který bude 
připomínat tento slavný den. 
Malí čtenáři byli hodní a stateč-
ní, ukázali, že znají dobře písmo 
svého mateřského jazyka, a pro-
to se Čarodějnice rozhodla ob-
dařit každého malého čtenáře 
a čtenářku ještě jedním malým 
dárkem – poukázkou na vstup 
do království knih.  (jem)

Podpořit čtení u  žáků hra-
nických škol je cílem projektu, 
jehož součástí jsou i hodnocení 
knih žáků. Své poznatky dnes 
naposledy přináší ZŠ 1. máje.

Hrdý Budžes  
– Irena Dousková

Hrdého Budžese jsem si pře-
četla vlastně úplnou náhodou. 
Doporučila mi ho moje paní uči-
telka, a já k této knize byla zeza-
čátku dost nedůvěřivá. Soudila 
jsem knihu podle obalu. Můj 
názor se ale změnil okamžitě 
po tom, co jsem knihu otevřela 
a začala číst. Příběh vypráví o os-
mileté Helence, která je, jak sama 
říká, tlustá a  zažívá všelijaké 
trampoty a potíže. Tato kniha je 
opravdu neskutečně vtipná, vý-
stižná a velmi čtivá. Celý příběh 
je jednoduše napsaný a pokud 
si tuto knihu přečtete, určitě se 

několikrát přistihnete s  úsmě-
vem na tváři.

Alice Lacková, 9.C, ZŠ 1. máje

Stopařův průvodce  
Galaxií – Douglas Adams

Kniha napsaná britským spi-
sovatelem Douglasem Adam-
sem vás vezme na prapodivnou 
cestu vesmírem. Kniha obsahu-
je mnoho rad, jakým způsobem 
ve vesmíru cestovat, jak v něm 
přežít a  hlavně jaké pomůcky 
k tomu budete potřebovat. Zjis-
títe odpověď na základní otázku 
života, vesmíru a vůbec, dáte si 
večeři v  Restaurantu na konci 
vesmíru a mnoho dalšího. 

Ondřej Dresler, 9.C, ZŠ 1. máje

Balady – François Villon 
Kniha, kterou doporučuji, je 

známou sbírkou balad „prokle-
tého’’ básníka Françoise Villona, 

který ve svých pochmurných 
básních a  baladách popisuje 
svůj život, trápení a utrpení ve 
svém nuzném životě.

Kniha se skládá z básní s ná-
dechem melancholie, beznaděje, 
lítosti a jistou vulgární nemrav-
ností, která se občas v básni vy-
skytuje a díky níž autor dokáže 
nejlépe zachytit bídné podmínky, 
ve kterých musel žít a následně 
i umřít.

Knihu bych doporučil všem, 
kteří se chtějí při čtení vžít do role 
autora a zakusit jeho osud, nebo 
si jen přečíst nějakou jeho báseň, 
která jak obsahem, tak emocemi 
předstihla tehdejší dobu.

Jakub Kadlec, 9.C, ZŠ 1. máje

Papírová města – John Green
Příběh, který napsal americký 

autor bestsellerů John Green, je 
velmi populární po celém svě-
tě. Kniha je úspěšná především 

mezi mladými čtenáři. Děj pojed-
nává o životě Quentina a Margo. 
Margo chce zažít dobrodružství 
a  nebýt na někoho vázaná. 
Quentin je její pravý opak. Chce 
být spíše ve městě a žít normální 
život dospívajícího kluka.

Miriam Sekaninová, 9.C, ZŠ 1. máje

Anin duch – Vera Brosgol
Poučná kniha napsána ve sty-

lu komixu a vydána roku 2012 
je zvláštní, ale přesto úžasný 
příběh o Aňe, studentce střední 
školy. Jako skoro každý teenager 
má problém s nadváhou, kou-
řením a školou, ale co když se 
její život změní, když spadne do 
opuštěné studny a najde něco, 
co by normálního člověka ani 
v duchu nenapadlo? 

Kniha oblíbená hlavně mezi 
mladšími čtenáři. Knihu napsala 
ruská spisovatelka Vera Brosgol.

Nela Pitrunová, 9.C, ZŠ 1. máje

Královna Knihomilka pasovala prvňáčky

Výstava vizitek byla přínosná

Knihy očima žáků hranických škol

Každý prvňáček musel slíbit, že bude mít knihy rád.    Foto: Městská knihovna Hranice

Hranická městská knihovna o prázdninách
Oddělení pro dospělé:
Pondělí 8 – 11:30     12 – 17
Úterý 8 – 11:30     12 – 16     
Středa ZAVŘENO
Čtvrtek 8 – 11:30     12 – 17
Pátek 8 – 11:30     12 – 16
Sobota ZAVŘENO

Oddělení pro děti:
Úterý 8 – 11     12 – 16

KNIHOVNA OZNAMUJE
Všechny čtenáře a uživatele městské knihovny upozorňuje-

me, že v týdnu dvou státních svátků bude knihovna celý tento 
týden uzavřena – od pondělí 3. července do pátku 7. července. 
V knihovně bude probíhat v provozních odděleních výměna 
oken. (red)
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Hranicko je krajem malých 
muzeí. Další se otevřelo v so-
botu 10. června v Potštátě a je 
věnované životu a  dílu man-
želů Krškových – historiku 
regionu Ivanu Krškovi a  jeho 
manželce hudebnici, autorce 
hudebních pomůcek, zakla-
datelce ZUŠ Potštát Ireně Krš-
kové.

Expozici, která se nachází 
v  domě manželů Krškových, 
vybudovala Irena Kršková pod 
záštitou starosty obce a  díky 
pomoci místních dobrovolníků. 
Ve třech místnostech jsou k vi-
dění hudební pomůcky, které 
vytvořila Irena Kršková, publi-
kace převážně o regionální his-
torii od Ivana Kršky, fotografie, 
dokumenty a další. Muzeum se 
nachází v Potštátě, v Horní ulici 
98, otevřeno je po telefonické 
domluvě na číslech 581 624 321 

a 724 207 666. Vstupné je dob-
rovolné.

PhDr. Ivan Krška se naro-
dil v roce 1932 v Hranicích. Na 
univerzitě v  Brně vystudoval 
archivnictví a historii. Ve svých 

publikovaných textech se věno-
val především regionálním ději-
nám, nejvíce historii Potštátska 
a  Lipníku nad Bečvou. Pozor-
nost si zaslouží i  jeho práce 
věnované Hranicím, zvláště ne-

dokončený projekt dějin Hranic. 
Ivan Krška zemřel v roce 2009.

Irena Kršková se narodila 
v roce 1932 v Hlinsku u Lipníka 
nad Bečvou. Od dětství zpíva-
la, vedla pěvecké sbory, založi-
la hudební víkendy Potštátský 
houslový klíč, založila ZUŠ 
v  Potštátě, kde působila jako 
její ředitelka. Je autorkou a vy-
davatelkou hudebních pomů-
cek. Její pomůcky se využívají 
při výuce hudby i v zahraničí. Za 
svůj soubor pomůcek byla oce-
něna. V loňském roce byla zare-
gistrována do České databanky 
rekordů za to, že vytvořila noto-
vý zápis písní dlouhý 120 met-
rů o šířce 72 cm. Tato pomůcka 
vznikla pro potřeby koncertu na 
Pražském hradě. Mimo jiné se 
Irena Kršková zabývala a zabývá 
i historií Potštátska a publikova-
la v této oblasti.  (red)

Oslava výročí založení obce 
ve dnech 5. a 6. srpna bude po-
ctou obci i poděkováním všem 
občanům, kteří přispívají k její-
mu rozkvětu. 

Akci zahájí v sobotu průvod 
obcí. Ke slavnostním chvílím 
bude patřit ocenění význam-
ných rodáků a křest knihy Pamě-
ti obce Malhotice od Stanislava 
Řimáka, který posledních dvacet 
pět let sbírá materiály a mapu-
je život obce. Po celý den bude 
možnost projížďky obcí v bryčce 
tažené koněm, budou probíhat 
ukázky dobových řemesel, pro 
děti bude skákací hrad, skluzav-
ky, kolotoče. Návštěvníci si bu-
dou moci prohlédnout obecní 
úřad, kostel, hasičskou zbrojni-
ci a  nahlédnout do firmy SVM 
strojírenská výroba Malhotice, 
s.r.o.. V hudební části programu 
vystoupí dechová hudba Hulí-
ňanka, pro malé i velké vystoupí 
Pavel Novák a revival Karla Gotta 
s nestárnoucími hity. 

Gastronomickým zážitkem 
bude zcela ojedinělý pokrm, 
grilovaný býk. Řezníci a kuchaři 
ho budou připravovat několik 
dní dopředu, aby bylo maso na 
oslavách šťavnaté a měkké. Večer 
rozjede ohňová show a zábava 

s kapelou Domeza. V neděli po-
kračují oslavy mší v místní kapli, 
výstavou fotografií v kulturním 
domě a posezením nad knihou 
s Jaroslavou Černou.  (yvo)

Podrobný program najdete 
na www.malhotice.cz

V Potštátě se otevřelo muzeum manželů Krškových

Malhotice slaví 700 let: Ocení rodáky a pokřtí knihu

V jedné místnosti jsou vystavené učební pomůcky, které vytvořila Irena Kršková. Nová expozice v Potštátě byla slavnostně otevřena 10. června. 
 Foto: 2x Jasmína Černotová

Na snímku Stanislav Řimák, autor publikace Paměti obce Malhotice. 
 Foto:  Yveta Sommerová

HRANICKO

Program oslav:
sobota 5. srpna
11:00 slavnostní průvod 

obcí
11:30 proslov starosty a při-

vítání hostů, udělová-
ní vyznamenání, křest 
knihy 

12:00 dechová hudba  
Hulíňanka

15:00 Pavel Novák pro děti
16:00 Pavel Novák hraje pro 

dospělé
18:00 revival Karla Gotta
20:00 večerní zábava s kape-

lou Domeza
21:30 ohňová show

neděle 6. srpna 
10:30 mše svatá 
11:30 prohlídka dobových 

a  současných foto-
grafií, posezení nad 
knihou s  Jaroslavou 
Černou

Minimuzea na Hranicku
1. Pamětní síň ThDr. Jaroslava Studeného (Bělotín)
2. Muzeum zemědělské techniky (Bělotín)
3. Muzeum v Býškovicích
4. Muzeum námořníka Tomáše Vítka ve Skaličce
5. Výstavní síň architekta Bohuslava Fuchse ve Všechovicích
6. Hudební a filmové muzeum v Hustopečích nad Bečvou
7. Lapidárium v Hustopečích nad Bečvou
8. Řeznické muzeum v Hustopečích nad Bečvou
9. Expozice historie Potštátska v Potštátě
10. Expozice manželů Krškových v Potštátě
11. Jak se žilo v Ójezdě v Horním Újezdě
12. Včelařské muzeum v Hranicích
13. Malé muzeum minerálů ve Stříteži nad Ludinou
14. Muzeum Bedřicha Smetany v Týně nad Bečvou
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Vojenské uniformy, důstoj-
nické šavle, koňská sedla či kos-
mická raketa, v níž se můžete 
vyfotit. To vše nabízí unikátní 
výstava o  hranických vojen-
ských ústavech a vojenské aka-
demii ve výstavních sálech na 
Staré radnici v Hranicích.

Vojenská akademie v  Hra-
nicích patří k  nejslavnějším 
vojenským školám. Historii vo-
jenského školství v  Hranicích 
od dob Rakousko-Uherska až 
po konec vojenské akademie 
v  roce 1950 mapuje právě vý-
stava „Rozkaz zněl jasně“. 

„V areálu dnešních kasáren 
generála Otakara Zahálky síd-
lilo několik vojenských ústavů. 
Těmito vzdělávacími institucemi 
prošlo tisíce budoucích vojáků, 
ale také vědců a umělců,“ sdě-
lil jeden z kurátorů výstavy Jiří 
Nebeský.  „Právě proto si mohou 
návštěvníci v prostorách muzea 
prohlédnout instalaci třídy, ve 
které jsou historické lavice, ta-
bule, dobové školní učebnice 
a další rekvizity,“ doplnil druhý 
z  kurátorů výstavy Marek Su-
chánek.

Raketa
Výstavu oživuje například 

dřevěná maketa kosmické ra-
kety, ve které se mohou lidé 
vyfotit. „Raketa symbolizuje 
práci slovinského průkopníka 
raketové techniky a astronautiky 
Hermana Potočnika, který v Hra-
nicích začal studovat 1. září 1907. 

Právě k  tomuto výročí plánuje 
slovinské velvyslanectví odhalit 
v prostoru vojenské akademie 
pamětní desku,“ uvedla ředitel-
ka Městských kulturních zaříze-
ní v Hranicích Naďa Jandová. Na 
vytvoření rakety se podílela hra-
nická společnost Cidemat a Zá-
kladní umělecká škola Hranice.

Pro návštěvníky jsou připra-
veny v průběhu výstavy různé 
doprovodné programy – před-
nášky o architektuře vojenských 
ústavů nebo o  osobnostech 
a další.

Výtvarná soutěž o ceny
Po celou dobu výstavy bude 

probíhat kreativní ateliér s ná-
zvem Vyrob si svou vlastní me-
daili, ve kterém si děti budou 
moci vyrobit vlastní vojenskou 
medaili. Po skončení výstavy pak 
budou vyhodnoceny nejkrásněj-
ší a nejzajímavější z medailí. Tři 
nejlepší pak obdrží věcné ceny 
od velkoobchodu s kancelářský-
mi potřebami Astra Office. „Děti 
nejrůznějšího věku tak mohou 
kdykoliv v  otevírací době mu-
zea přijít na výstavu a vyrobit si 
tu svoji medaili,“ doplnil Marek 
Suchánek. Pro děti je také při-
pravena interaktivní hra vztahu-
jících se k vojenským ústavům 
a vojenské akademii. Po vyřešení 
všech otázek děti čeká zajímavá 
tajenka a sladká odměna.

Výstava je k vidění ve všech 
sálech Staré radnice až do 8. říj-
na.  (red)

VÝSTAVY

„Rozkaz zněl jasně!“ Starou radnici obsadili vojáci

Učebna třídy, v níž studoval arcivévoda Petr Ferdinand. Vyfotil ji v období 1892 až 
1893 Karl Jung. Foto: archiv hranického muzea

Doprovodné programy
19. 7. 10:00 – 

12:00
Vyrob si svou vlastní medaili - kreativní ateliér 
pro děti 

14:00 – 
16:00

Vyrob si svou vlastní medaili - kreativní ateliér 
pro děti 

10. 8. 10:00 – 
12:00

Vyrob si svou vlastní medaili - kreativní ateliér 
pro děti 

14:00 – 
16:00

Vyrob si svou vlastní medaili - kreativní ateliér 
pro děti 

15. 8. 17:00 Architektura staveb vojenských ústavů  
- o architektuře budov vojenských ústavů předná-
ší historik umění Tomáš Pospěch.

7. 9. 17:00 Významné osobnosti vojenských ústavů 
– o osobnostech, které prošly vojenskou akademií, 
bude přednášet historik Václav Bednář

Novinka: Po stopách hranických ŽidůVojenské prohlídky zájemce lákají

Po stopách hranických Židů se můžete vydat s průvodcem na komentovanou Židov-
skou prohlídku. Ta nabídne magickou atmosféru židovského hřbitova, upozorní na 
místa, kde kdysi fungovaly židovské továrny, kde byly židovské lázně, návštěvníci 
se dozvědí o hranických Stolpersteinech, o historii a architektuře synagogy a kdo 
bude mít chuť, může si vyrobit své vlastní Kameny zmizelých jako vzpomínku na 
hranické Židy, kteří se nevrátili z koncentračních táborů. Na Židovské prohlídky 
se vychází z  Turistického informačního centra na zámku. Cena komentované 
prohlídky je 30 korun za osobu.  (red) Foto: Ivana Žáková

O letošní novinku – Vojenské prohlídky – je velký zájem. Do přísně střežených 
vojenských ústavů v Hranicích se totiž veřejnost jen tak nedostane. Díky spolu-
práci s armádou mohou za zdi této „pevnosti“ proniknout zájemci o historii či 
architekturu. První dvě prohlídky se uskutečnily v červnu. Další jsou naplánovány 
na červenec, a to na úterý 25. července a na čtvrtek 27. července. Na prohlídky 
je třeba objednat se předem v Turistickém informačním centru na zámku, odkud se 
také vychází ve 13:45 hodin. Cena za zhruba hodinovou komentovanou prohlídku 
je 60 korun.  (red) Ilustrační foto: Martin Necid
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Galerie M+M
Jurikova 16, Hranice, tel. 581 602 148, www.galeriemm.cz 
Otevřeno: st–ne 13:00–17:00 (dopoledne na zazvonění  
nebo po předchozí domluvě).

Do 16. 7. 2017 - Výstava výtvarníků z Frýdku Místku.

Kavárna Na zámku
Pernštejnské nám. 1, Hranice, tel. 775 739 706.  
Otevřeno: po–pá 8:00–17:00, so 9:00–12:00.

17. 7.–30. 9. 2017 - Černobílé Hranice očima Aleše 
Holiše. Výstava fotografií.

Zbrašovské aragonitové jeskyně
Teplice nad Bečvou 75, www.caves.cz
Otevřeno: červenec út–ne 9:00–17:00.

4. 7.–31. 10. 2017 - Zrcadlová jeskyně. Vý-
stava sklářských výtvarníků. Vernisáž se usku-
teční v úterý 4. července v 18 hodin.

Muzeum na zámku
Pernštejnské nám. 1, Hranice, tel. 581 607 479,  
www.muzeum-hranice.cz
Otevřeno: po–ne 14:00–16:00 nebo po předchozí 
domluvě v Turistickém informačním centru na zámku.

Stálá expozice zbraní: Hranice na mušce. Výstava 
zbraní ze sbírek hranického muzea. Návštěvníci 
mohou obdivovat unikátní kousky, seznámit se se 
zápalnými mechanismy palných zbraní či nádherně 

zdobenými chladnými šavlemi, které 
nosívali vojáci a státní zaměstnanci.

Stálá expozice s modelem historic-
kého jádra města Hranic. Návštěvníci 
mohou sledovat průběžné dokončo-
vání modelu, jehož autorem je Stani-
slav Miloš.

Synagoga
Janáčkova 728, Hranice, tel. 581 606 077,  
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. 
Do 13. 8. 2017 - Václav Bláha: Rezonance. Vý-
stava českého malíře a grafika, který se věnuje především figurální 
tvorbě mechanismů vzájemných lidských kontaktů. 

Stará radnice
Radniční 1, Hranice, tel. 581 601 390, 
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. 

Do 8. 10. 2017 - Rozkaz zněl jasně. 
C. K. vojenské ústavy a vojenská akademie. Výstava představí nejen 
historii hranických Vojenských ústavů a akademie, ale také postavu 
Hermana Potočnika, průkopníka raketové techniky a astronautiky, 
který v Hranicích studoval na tříleté Vyšší vojenské reálce. 

Stálá expozice - Truhly v proměnách času. Expozice je umístěna 
v přístupové chodbě na věž Staré radnice a nabízí sbírku truhel hra-
nického muzea. Raritou je například truh-
la, která sloužila jako záchod. K vidění jsou 
cechovní truhly hranických cechů, truhly z 
různých materiálů, různě zdobené, bohatě 
vyřezávané i strohé. Výstava je přístupná při 
výstupu na věž Staré radnice. Bližší informace 
v Turistickém informačním centru na zámku.

MUZEA A GALERIE PROGRAM KULTURNÍCH,     SPOLEČENSKÝCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ V HRANICÍCH
Pátek 7. 7.

21:00 - Letní kino: V  utajení 
(Akční/ thriller, titulky). Koná se 
v  letním kině Hranice, vstupné 
120 Kč. Pokladna otevřena hodi-
nu před začátkem představení.

Sobota 8. 7.

21:00 - Všechno, úplně všech-
no (Drama/romantický, titulky). 
Koná se v letním kině Hranice, ne-
vhodné do 12 let, vstupné 110 Kč. 
Pokladna otevřena hodinu před 
začátkem představení.

Neděle 9. 7.

9:30 - Od Kluse po folklor – kon-
cert mladých talentovaných hu-
debníků v rámci Promenádních 
koncertů 2017. Koná se na ko-
lonádě před lázeňským domem 
Bečva, vstup zdarma.

18:00 - Hranické kulturní léto 
2017: Portless – koncert oblí-
bené kapely v čele s Kryštofem 
Michalem. Koná se v zámecké za-
hradě v Hranicích, vstup zdarma. 
V případě velmi nepříznivého po-
časí se uskuteční akce v Zámec-
kém klubu.

Středa 12. 7.

20:30 - Hranické kulturní léto 
2017: Táta/ Roman Pomajbo  
– one man show. Koná se v zá-
mecké zahradě v Hranicích, vstup 
zdarma. V případě velmi nepříz-
nivého počasí se uskuteční akce 
v Zámeckém klubu.

21:00 - Letní kino: Anděl páně 2. 
(Pohádka/rodinný/komedie, ČR). 
Akce v rámci Promítání s Chari-
tou. Koná se v  letním kině Hra-
nice, vstupné 20  Kč. Pokladna 
otevřena hodinu před začátkem 
představení.

Sobota 1. 7.

13:00 - Penaltový král – turnaj 
v  kopání penalt o  hodnotné 
ceny. Koná se na hřišti Pod hory 
v Opatovicích, vstupné pro divá-
ky 50 Kč (platí i na večerní zába-
vu). Více informací a přihlášky na 
www.sokol.opatnet.cz. 

Neděle 2. 7.

9:30 - Zahraniční folklorní sou-
bory z Itálie a Řecka – koncert 
v rámci Promenádních koncertů 
2017. Koná se na kolonádě před 
lázeňským domem Bečva, vstup 
zdarma.

18:00 - Hranické kulturní léto 
2017: Distant Bells (Pink Floyd 
Tribute Band) – koncert skvělé 
brněnské skupiny hrající skladby 
od Pink Floyd. Koná se v zámec-
ké zahradě v  Hranicích, vstup 
zdarma. V případě velmi nepříz-
nivého počasí se uskuteční akce 
v Zámeckém klubu.

Úterý 4. 7.

18:00 - Vernisáž k  výstavě: 
Zrcadlová jeskyně. Koná se ve 
Zbrašovských aragonitových 
jeskyních, Teplice nad Bečvou 
75, vstup zdarma.

Středa 5. 7.

18:00 - Hranické kulturní léto 
2017: Fiha – koncert české pop-
-rockové skupiny. Koná se v zá-
mecké zahradě v Hranicích, vstup 
zdarma. V případě velmi nepříz-
nivého počasí se uskuteční akce 
v Zámeckém klubu.

Čtvrtek 6. 7.

21:00 - Letní kino: Spiderman: 
Homecoming (Akční/ dobro-
družný/fantasy, titulky). Koná se 
v  letním kině Hranice, vstupné 
120 Kč. Pokladna otevřena hodi-
nu před začátkem představení.
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Čtvrtek 13. 7.

21:00 - Letní kino:  Válka o pla-
netu opic (Akční/ sci-fi, titulky). 
Koná se v letním kině Hranice, ne-
vhodné do 12 let, vstupné 130 Kč. 
Pokladna otevřena hodinu před 
začátkem představení.

Pátek 14. 7.

21:00 - Letní kino: Oklamaný 
(Drama/historický, titulky). Koná 
se v letním kině Hranice, nevhod-
né do 12 let, vstupné 110 Kč. Po-
kladna otevřena hodinu před 
začátkem představení.

Sobota 15. 7.

10:00 - Závody FPV dronů – zá-
vody nejlepších pilotů ČR v čele 
s Janem Mitnerem. Koná se na 
hřišti Pod hory v  Opatovicích, 
vstupné 50 Kč.

Neděle 16. 7.

9:30 - Zpívající vernisáž – hu-
debně zábavný pořad Heleny 
Kostelníkové a  kapely Monáda 
v rámci Promenádních koncertů 
2017. Koná se na kolonádě před 
lázeňským domem Bečva, vstup 
zdarma.

14:30–21:30 - Grilfest 2017 – 
vystoupí YoYo Band, Klauni z Ba-
lónkova, Petr Stébnický, Zdeněk 
Izer, Turbo. Bohaté občerstvení, 
grilované speciality a  mnoho 
dalšího. Koná se v areálu letního 
kina v Hranicích. Vstupné v před-
prodeji pro dospělé 80 Kč, děti 
40  Kč. Vstupné na místě bude 
pro dospělé 100 Kč, děti 60 Kč. 
Předprodej je v Turistickém infor-
mačním centru na zámku, Pern-
štejnské nám. 1, Hranice.

20:00 - Anenská zábava – tra-
diční pouťová veselice. Koná se 
na fotbalovém hřišti v Drahotu-
ších.

Neděle 23. 7.

9:30 - Muzikálové melodie a Ne-
stárnoucí dueta českých hvězd 
– vystoupí RK Band v rámci Pro-
menádních koncertů 2017. Koná 
se na kolonádě před lázeňským 
domem Bečva, vstup zdarma.

10:00 - Anenská pouť 2017 
– tradiční dobová pouť s atrak-
cemi. Koná se na náměstí Osvo-
bození v Drahotuších.

18:00 - Hranické kulturní léto 
2017: Ivan Hlas Trio – koncert 
známého českého písničkáře 
a hudebníka. Koná se v zámec-
ké zahradě v  Hranicích, vstup 
zdarma. V případě velmi nepříz-
nivého počasí se uskuteční akce 
v Zámeckém klubu.

Úterý 25. 7. 

13:45 - Komentovaná prohlídka 
o historii bývalých vojenských 
ústavů. Vychází se z Turistického 
informačního centra na zámku. 
Cena je 60 Kč za osobu.

Středa 26. 7.

21:00 - Letní kino: Valerian 
a  město tisíce planet (Akční/
dobrodružný/ scifi, titulky). Koná 
se v letním kině Hranice, vstupné 
130 Kč. Pokladna otevřena hodi-
nu před začátkem představení.

21:00 - Letní kino: Maxinožka 
(animovaný, dabing). Koná se 
v  letním kině Hranice, vstupné 
110 Kč. Pokladna otevřena ho-
dinu před začátkem představení.

Pátek 28. 7.

18:00–21:00 - Víkend se zamě-
řením na osobní rozvoj a práci 
s emocemi – naučíte se techni-
ky, jak si dovolit emoce prožít 
nebo jak jim nepodléhat. Koná 
se ve Studiu Phoenix a okolí Hra-
nické propasti. Přihlášky a bližší 
informace www.hanawolf.cz/
transformacni-vikend.

21:00 - Letní kino: Baby driver 
(Krimi/komedie, titulky). Koná se 
v letním kině Hranice, nevhodné 
do 12 let, vstupné 120 Kč. Po-
kladna otevřena hodinu před 
začátkem představení.

Neděle 30. 7.

9:30 - Světoznáme evergree-
ny – vystoupí kapela Karla Cahy 
v rámci Promenádních koncertů 
2017. Koná se na kolonádě před 
lázeňským domem Bečva, vstup 
zdarma.

Středa 19. 7.

10:00–12:00 - Vyrob si svou 
vlastní medaili – kreativní ateliér 
pro děti. Koná se ve Staré radnici, 
Radniční 1, Hranice, vstup zdarma.

14:00–16:00 - Vyrob si svou 
vlastní medaili – kreativní ateliér 
pro děti. Koná se ve Staré radnici, 
Radniční 1, Hranice, vstup zdarma.

20:30 - Hranické kulturní léto 
2017: (Ne)jen operní koncert. 
Koná se v  Zámecké zahradě 
v Hranicích, vstup zdarma.

Čtvrtek 20. 7.

21:00 - Letní kino: Dunkerk 
(Akční/drama/válečný/historic-
ký, titulky). Koná se v letním kině 
Hranice, vstupné 120 Kč. Poklad-
na otevřena hodinu před začát-
kem představení.

Pátek 21. 7.

21:00 - Letní kino: Letíme! (ani-
movaný/dobrodružný/dabing). 
Koná se v  letním kině Hranice, 
vstupné 110  Kč. Pokladna ote-
vřena hodinu před začátkem 
představení.

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO 
ČÍSLA ZPRAVODAJE 

je v pondělí 10. července 2017. 

Nepřišel Vám do schránky  
Hranický zpravodaj?
Volejte 581 607 479.

Kompletní přehled akcí  
najdete na webových 

stránkách: mic.hranet.cz. 
Pořadatelé akcí  

mohou pozvánky na své  
akce zasílat na e-mail  

hranickyzpravodaj@hranet.cz 
nebo na mic@meu.hranet.cz. 
Změna programu vyhrazena. 

Čtvrtek 27. 7.

13:45 - Komentovaná prohlídka 
o historii bývalých vojenských 
ústavů. Vychází se z Turistického 
informačního centra na zámku. 
Cena je 60 Kč za osobu. 

Sobota 22. 7.

10:00 - Anenská pouť 2017 
– tradiční dobová pouť s atrak-
cemi. Koná se na náměstí Osvo-
bození v Drahotuších.
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V prodeji je již v Turistickém 
informačním centru na zámku 
publikace Příběh zázračné tep-
lické kyselky. 

Knížku se spoustou fotogra-
fií, historických i  současných, 
mohou zájemci zakoupit za 
35  korun. Publikace mapuje 
„produkty“ teplické kyselky – jes-
kyně, lázně a hranickou Propast 
a vychází z návštěvnicky úspěšné 
výstavy Příběh zázračné teplic-
ké kyselky, která se uskutečnila 
vloni v létě na Staré radnici. Ku-
rátorkami výstavy a autorkami 
publikace jsou Radka Kunovská 
a  Barbora Šimečková. Knížku 
vydala Městská kulturní zařízení 
Hranice.  (nad)

Knížka o teplické kyselce je již v prodeji

V muzeu se otevřel Výtvarný ateliér

Děti z Drahotuš umí vařit

Žáci tvořili falešné vitráže

Společně poznávají své kořeny 

Výtvarný ateliér pro školy proběhl ve středu 7. června v hranické Synagoze. Děti si 
vyráběly vlastní falešnou vitráž pomocí sádlového papíru, akvarelových barev a oleje. 
Výtvarný ateliér se konal v rámci výstavy Jan Jemelka – Barva.      Foto: 2x Ivana Žáková

Barbora Šimečková (na snímku vlevo) a Radka Kunovská (vpravo) pokřtily novou publikaci u jednoho z pramenů zázračné kyselky. 
 Foto: Jiří Necid

Čtyři základní školy z Hranicka 
se od března zapojily do společ-
ného projektu se školami z města 
Kolonowskie v Opolském vojvod-
ství v  Polsku. Jde o  ZŠ Bělotín, 
ZŠ 1. máje, Hranice, ZŠ Hustope-
če n. B. a ZŠ Střítež n. L., které se 
účastní projektu s názvem Hledá-
me své kořeny přírodní i kulturní. 
Na projektu budou školy společ-
ně pracovat 20 měsíců.

V rámci projektu, který je 
podpořen z Operačního progra-
mu Interreg V-A Česká republi-
ka – Polsko, spolupracují české 
a polské školy při organizaci ak-
tivit z  různých oblastí lidského 
života a seznamují se s tradice-

mi sousedního státu. Hlavním 
partnerem projektu je Hranická 
rozvojová agentura.

„Projekt se zaměří na čtyři ob-
lasti,“ prozradila manažerka pro-
jektu Olga Vilímková. „Jedná se 
o poznávání tradic a zvyků, míst-
ní kultury, gastronomie a sportu. 
Tyto oblasti prozkoumají žáci 
i učitelé všech škol prostřednic-
tvím realizace zajímavých aktivit 
v průběhu celého projektu od 
března 2017 do října 2018,“ do-
dala Vilímková. 

Školy, které se do projektu 
zapojily na české i polské stra-
ně, jsou jak školy vesnické, tak 
i městské. (red)

Krásné výtvory vznikly ve Výtvarném ateliéru, který nesl název Tupování. Při této tech-
nice děti malovaly houbičkou namočenou v barvě. Tvoření se dopoledne zúčastnily 
třídy ze základních škol z Hranic a Drahotuš. Odpoledne přišly tvořit maminky s dětmi.

Celostátní finále dětské ku-
chařské soutěže „Coolinaření se 
Zdravou 5“ proběhlo v sobotu 
3. června na Plechárně v Praze 
na Černém Mostě. Ve čtyřech 
věkových kategoriích soutěžilo 
20 týmů z  9 krajů. V  kategorii 
2. stupeň základních škol zvítězil 
tým Hledá se krab! z Drahotuš, 
městské části Hranic. 

Na tříčlenné týmy čekaly dvě 
soutěžní disciplíny - za úkol měly 
připravit před zraky odborné 
poroty studené pohoštění dle 
vlastní přípravy a dále pak z pře-
dem daných surovin sestavit 
nutričně vyváženou a  lákavou 
svačinku do svačinových boxů. 

Porotci hodnotili nápad, kreativ-
ní ztvárnění, složení i výslednou 
prezentaci pokrmu. 

A tady je seznam vítězů:
Kategorie Mateřské školy: Tým Či-
perky z MŠ Ořechov na Vysočině 
Kategorie 1. stupeň ZŠ: Tým 
Školní družina ze ZŠ Studnice 
v Královéhradeckém kraji 
Kategorie 2. stupeň ZŠ: Tým 
Hledá se krab ze ZŠ Drahotuše 
v Olomouckém kraji
Kategorie Dětské domovy a vol-
nočasová zařízení: Tým Mosťan-
dy z Dětského domova v Mostě. 
 (red)

Připravované programy, 
výstavy a další novinky 

najdete na webu 
Městských kulturních 

zařízení Hranice

mkz-hranice.cz 
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Silné stroje zaplavily koncem května náměstí v Hranicích. Motorkáři se zde sjeli na tradiční Motomši. Své nablýskané skvosty nejprve seřadili, poté následovala mše v kostele 
a po jejím skončení jim farář silné stroje požehnal. Motorkáři se pak seřadili a spanilou jízdou projeli okolní obce. Foto: Jiří Necid 

V rámci festivalu Americké jaro vystoupil 5. června v Hranicích teprve čtyřiadvacetiletý talentovaný pianista Drew Petersen.  Foto: Jiří Necid

Sobotní deštivé počasí přinutilo pořadatele akce Pokoř své Hranice přesunout dění na neděli 11. června. A udělali dobře - počasí bylo příjemné, účast hojná a přítomní se dobře 
bavili. Připravena byla řada atrakcí, ale i soutěží a her.  Foto: Petr Bakovský

Zpěvačka Dasha a  Jan Smigmator 
udělali tečku za letošními jubilejními 
patnáctými Evropskými jazzovými 
dny.  Foto: Pavel Diatka
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Tradiční atletické závody 
dětí z  mateřských škol, které 
se v  Hranicích konaly již po-
šestadvacáté, přilákaly letos 
na konci května 170 dětí ze 
14  mateřských škol z  Hranic 
i z okolních obcí.  Děti sporto-
valy v běhu na 20 metrů, hodu 
tenisovým míčkem do dálky 
a  ve skoku z  místa do dálky. 
Letos využily nové sportovní 
hřiště u ZŠ 1. máje.

Letošní 26. ročník opět zdo-
bily výborné výkony. Nejrychleji 
běhají dívky z Hranic a chlapci 
z Ústí.  Mezi dívkami byla nej-
rychlejší Gita Cvešperová z MŠ 
Míček Hranice před Barborou 
Otáhalovou z MŠ Sluníčko Hrani-
ce a Bárou Lukášovou ze ZŠ a MŠ 
Ústí. U chlapců zvítězil Štěpán 
Rýpar ze ZŠ a MŠ Ústí před svým 
„oddílovým kolegou“ Matyášem 

Jakubcem a Šimonem Kývalou 
ze ZŠ a MŠ Všechovice.

V hodu byli nejlepší Hraničá-
ci – mezi dívkami Anna Buzrlová 
z MŠ Pohádka Hranice před Eliš-
kou Krumniklovou z  MŠ Horní 
Újezd a Alenou Elsnicovou z MŠ 
Čtyřlístek Milenov. Z chlapců nej-
dále dohodil Adam Pečeňa ze ZŠ 
a MŠ Struhlovsko, druhý byl Matěj 
Lazík z MŠ Sluníčko Hranice a třetí 
Šimon Rebenda ze ZŠ a MŠ Ústí. 

Ve skoku z místa nejdále „do-
hopsla“ Anna Rýparová z  MŠ 
Sluníčko Hranice před Elenou Bo-
ráňovou ze stejné školky a  třetí 
byla Eliška Hradilová z MŠ Horní 
Újezd. Mezi chlapci se prosadil 
Vojtěch Stejskalík z  MŠ Čtyř-
lístek Milenov před Simonem 
Svobodou z MŠ Hrabůvka a On-
dřejem Čížkem z  MŠ Sluníčko  
Hranice.   (bak)

SPORT

Hranice hostily veteránské Mistrovství ČR v atletice
V sobotu 10. června si dali 

atletičtí veteráni starších 35 let 
dostaveníčko na atletickém 
stadioně v Hranicích, konalo se 
zde totiž 51. Mistrovství ČR ve-
teránů na dráze. Startovalo cel-
kem 185 závodníků (132 mužů 
a 53 žen) nejen z celé ČR, ale 
také pár atletů ze Slovenska, 
startujících mimo soutěž.

Závody slavnostně zahájili 
starosta města Hranice Jiří Kud-
láček, předseda Sdružení vete-
ránů Českého atletického svazu, 
medailista z  Mistrovství světa, 
bývalý vynikající diskař Gejza Va-

lent a předseda pořádajícího at-
letického oddílu SK Hranice Jan 
Milas. Od rána poměrně vytrvale 
pršelo, naštěstí v průběhu dne 
se vyčasilo a chvílemi dokonce 
vykouklo i  sluníčko. Intenzivní 
přeháňka naštěstí počkala až 
po doběhu závěrečných štafet. 
K vidění byly opravdu úctyhod-
né výkony. Nejstaršími účastníky 
byli osmdesátiletá Eva Rektory-
sová z Jablonce a devadesátiletý 
Václav Hejda z Prahy.

Pořadatelé z atletického od-
dílu SK Hranice se náročného 
úkolu nezalekli a závody uspo-

řádali bez zádrhelu. Celkem 
osmihodinový časový pořad se 
podařilo dodržet. Popasovali se 
i s nestandardními váhami vrhač-
ského náčiní a různými výškami 
a mezerami překážkových tratí. 
Na organizaci se podílelo celkem 
52 rozhodčích a pomocníků, kte-
rým tímto patří obrovský dík.

Ani domácí atleti se ve star-
tovním poli neztratili. Nejlépe si 
vedla tyčkařka Michaela Kasparo-
vá, která přeskočila laťku ve výšce 
260 cm. Výkony se přepočítávají 
podle věkového koeficientu, 
z přepočteného výkonu se pak 

udělá konečné pořadí. Přepo-
čtený výkon dělal u Kasparové 
312 cm, čímž si vysloužila mezi 
ženami stříbrnou medaili. Ivu 
Podjuklovou může těšit nový 
osobní rekord na patnáctistovku 
5:42:06 minuty, který jí po přepo-
čtení stačil na čtvrté místo. Ra-
dost z překonané laťky ve výšce 
rovné 3 metry měl tyčkař Vladi-
slav Kaspar, přepočtený výkon 
414 cm jej zařadil na čtvrté místo. 
Dvě šestá místa pak vybojovali 
kladivář Zbyněk Šebesta (42,16 m 
/ 54,34 m) a dálkař Tomáš Černý 
(580 cm /618 cm).  (úle)
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Výkony všech účastníků zasluhují obdiv. Foto: Petr BakovskýRozbíhá se domácí tyčkař Vladislav Kaspar. Foto: Klára Úlehlová

Nejúspěšnější dívky v hodu míčkem Foto: MŠ Pohádka Hranice

Malí atleti z celého okolí se sjeli do Hranic 




