
Zpravodaj města Hranic                                      ročník IV. číslo 7 / červenec 2018

Rocková legenda Olympic, dvě scény, zábava pro děti i dospělé, to vše 
nabídne open air festival HraniceFest, který zaplní v neděli 15. července 
od 14 hodin areál letního kina i prostor před kinem.
Děti se mohou těšit na mobilní planetárium, skákací hrad, pohádkovou 
cestu. Jsou připravena vystoupení Čiperkové, Kouzelné hrátky se zvířátky 
a  koncert kapely Jasno. Na velké scéně vystoupí hudební skupina 
Penzistor, rocková dračice Tanja a  akce vyvrcholí koncertem kapely 
Olympic. Vstupenky jsou již v předprodeji v Turistickém informačním 
centru na zámku. Pro dospělé stojí 250 korun, pro děti od 6 do 15 let pak 
50 korun. Děti do šesti let mají vstup zdarma. Na místě pak bude vstupné 
pro dospělé za 350 korun a pro děti za 100 korun.
V případě velmi nepříznivého počasí se uskuteční pouze koncert skupiny 
Olympic a Tanja s kapelou v hranické Sokolovně v časech uvedených 
na plakátech. Cena vstupenky se nemění. Podrobný program festivalu 
HraniceFest je na kultura-hranice.cz.  (red)

Přijede Olympic. Děti čeká planetárium i Čiperkové

Dostupnost teplických láz-
ní a sportovišť a také hranické 
Propasti se pro cyklisty ještě 
letos výrazně zlepší. Na začát-
ku června byla zahájena stavba 
prvního úseku cyklostezky, kte-
rá spojí Hranice a Lázně Teplice 
nad Bečvou.

Ještě v  letošním roce by tak 
měl být hotov první úsek, který 
povede od konce lázeňského 
parčíku poblíž Teplického mostu 
k bývalému učilišti v Hranicích. 
Úsek je dlouhý dva kilometry 
a bude stát zhruba 20 milionů 
korun. 

Projekt „Cyklostezka Bečva 
– pravobřežní trasa, I. etapa“ 
je spolufi nancován Evropskou 

unií. Dotace dosáhne 85 % 
uznatelných nákladů a příspě-
vek z národních zdrojů činí 5 % 
uznatelných nákladů akce.

V zimě již proběhly přípravné 
práce, zejména nezbytné kácení 
dřevin u  Bečvy. To muselo být 
provedené do konce března, tedy 
v období vegetačního klidu.

Stavebně komplikovaná 
bude zejména část od  benzíno-
vé pumy směrem k lázeňskému 
parku, kde bude cyklostezka vy-
vedena na úroveň současného 
chodníku. Směrem od Bečvy ji 
bude podpírat  šikmá gabiono-
vá zeď.

Stávající chodník bude po-
sunut dále od silnice, od které 

ho bude dělit metr široký zele-
ný pás. Chodník bude zároveň 
rozšířen natolik, aby ho mohli 
využívat jak chodci, tak cyklisté. 
Z obou stran bude nainstalová-
no zábradlí. Po dobu staveb-
ních prací bude ale chodník 
na přechodnou dobu zcela 
uzavřen.

Druhý úsek cyklostezky od 
učiliště k mostu v Hranicích je 
závislý na realizaci protipovod-
ňových opatření, která má na 
starosti Povodí Moravy. Má zde 
dojít k navýšení ochranných hrá-
zí. Celková délka hranické trasy 
je 2,7 kilometru.

Výstavba cyklostezky řeší 
bezpečné propojení již vybu-

dovaného úseku od Lipníka nad 
Bečvou po začátek hranice ka-
tastru obce Černotín, kde bude 
cyklostezka navazovat na další 
připravovaný úsek cyklotrasy 
a na napojení dalších obcí, a to 
Skaličky a Ústí.

Jedná se o  důležitý úsek 
pro bezpečnější cyklistickou 
dopravu z  okolních obcí do 
Hranic, využívaný zejména pro 
dojíždění do škol a zaměstnání. 
Nejdůležitějším cílem vybudo-
vání cyklostezky je zvýšení bez-
pečnosti provozu cyklistů jejich 
odklonem ze silnice I. třídy s in-
tenzitou dopravy téměř 10 000 
vozidel za 24 hodin.

Pokračování na straně 2

Cyklostezka podél Bečvy už se staví

Hranický zpravodaj
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Dokončení ze strany 1 
Aby mohli cyklisté plynule 

pokračovat také dále od Hranic 
směrem k Černotínu, musí dojít 
u Ústeckého mostu ke spojení 
s cyklostezkou, kterou připravu-
je obec Černotín.

Cyklostezka povede dále 
přes katastrální území Černotí-
na, stále po pravém břehu Bečvy 
jednak přímo do obce, jednak 
k připravované lávce, která spojí 
pravý a levý břeh řeky. Za ní se 
napojí na již vybudovanou tra-
su s asfaltovým povrchem, kte-
rá vede do Ústí. Tato lávka přes 
Bečvu je ale závislá na předcho-
zí realizaci protipovodňových 
opatření.

V plánu je také prodloužení 
stávající ústecké cyklostezky 
z Ústí dále na Skaličku v délce 
asi jeden a  půl kilometru. Na 

tuto stavbu již také bylo vydáno 
stavební povolení, byla vybrána 
firma a podána žádost o dotaci. 

V  případě zajištění finančních 
prostředků by se i  zde letos 
mohlo začít.  (bak)

Rozbitou panelovou cestu 
v  ulici Žáčkova, která začíná 
u  tenisové haly, hodlá město 
v  létě opravit. Spravený bude 
i  navazující úsek cesty, který 
je po zimě ve velmi špatném 
stavu.

„Je to dobrá zpráva pro cyk-
listy a bruslaře. Rozhodli jsme se 
splnit slib a propojit asfaltovým 
povrchem panelovou cestu od 
tenisové haly směr Lipník nad 
Bečvou,“ řekl k tomu místosta-
rosta Ivo Lesák.

Celkově měří opravovaný úsek 
325 metrů, z toho je 255 metrů pa-
nelové cesty, zbývajících sedmde-

sát metrů tvoří značně poškozená 
navazující asfaltová cesta. V pane-
lové cestě budou opraveny spáry 
a bude zde vytvořen 1,5 metru 
široký asfaltový pás pro cyklisty 
a bruslaře. Vytvoření tohoto pru-
hu přivítají zejména bruslaři, kteří 
se konečně dostanou bez problé-
mů na cyklostezku Bečva.

Po tomto pásu nebudou moci 
jezdit automobily, proto bude od-
dělen patníky. Pro bezpečné mí-
jení aut budou ve spravovaném 
úseku vybudovány dvě výhybny, 
vzdálené zhruba sto metrů. Práce 
budou probíhat v červenci a bu-
dou stát přibližně 350 tisíc korun.

Daná lokalita je velmi zatíže-
ná stavební činností. VaK Přerov 
po obou stranách jezu dokon-
čuje retenční nádrže, plánuje se 
rozšíření jezu i protipovodňová 
opatření.

„Oprava cesty byla naplá-
nována po dokončení těchto 
hlavních staveb, ale ty neustá-
le probíhají a  ještě několik let 
probíhat budou. Proto město 
přistoupilo k  tomuto dílčímu 
řešení, které umožní pohyb 
zahrádkářů, stavebních strojů 
a vylepší cestu i pro dlouho ne-
vyslyšené cyklisty a  bruslaře,“ 
dodal Ivo Lesák.  (bak)

Druhá etapa regenerace 
sídliště Nová byla dokončena. 
Dotkla se cest, chodníků i mo-
biliáře. Úpravy se dočkala i ze-
leň na sídlišti.

Na jaře zde vyrostlo nové 
dětské hřiště s  netradičními 
herními prvky. Úplnou novin-
kou v  Hranicích je podzemní 
úložiště kontejnerů. Jde o prv-
ní krok k tomu, aby nevzhledná 
kontejnerová stání již nehyzdi-
la město. Najít místo pro jejich 
umístění ale není snadné, je 
třeba se vyhnout inženýrským 
sítím.

Tato druhá etapa vyšla při-
bližně na 12 milionů korun. Na 
akci město získalo dotaci ve výši 
4 milionů korun z Ministerstva 
pro místní rozvoj z  programu 
„Podpora regenerace panelo-
vých sídlišť“.

Sídliště Nová bylo postave-
no začátkem 80. let minulého 
století. Bylo vybudováno pro 
sovětská vojska, která v Hrani-
cích pobývala. Jeho výměra činí 
3,39 hektarů. Na sídlišti je kolem 

360 bytů a žije zde zhruba pět 
procent z celkového počtu oby-
vatel města. Jedná se o svažité 
území na severozápadním okra-
ji města se špatným propojením 
na městské centrum.  (bak)

Cyklostezka podél Bečvy už se staví

Město opraví panelovou cestu u Bečvy

Regenerace sídliště Nová je ukončena

AKTUÁLNĚ Z RADNICE

Na začátku června se předávalo staveniště a zahajovala stavba cyklostezky. 
Foto: Petr Bakovský

Na sídlišti Nová vyrostlo nové dětské hřiště s  netradičními herními prvky.  
Foto: Petr Bakovský

Oprava chodníků v ulici Hřbi-
tovní si vyžádá krátkou uzavír-
ku této ulice. Ta bude trvat od 
25.  června do 15.  července. 
Objízdná trasa povede po ulici 
Jurikova. V  ní budou po dobu 
uzavírky umístěny značky „zákaz 
zastavení“, aby mohly projíždět 
autobusy MHD. V ulici Hřbitovní 
budou opravovány chodníky po 
obou stranách ulice od křižovat-
ky s ulicí Komenského, na jedné 
straně až ke vstupu na hřbitov, 
na druhé straně až po odbočku 
k malému nádraží.  Na tuto část 
naváže ještě úsek na protější 
straně, který povede až za trať 
(ulice Jungmannova a Dobrov-
ského), kde bude zbudováno 
přechodové místo.  (bak)

Ředitelství silnic a dálnic 
opraví dva úseky silnice I/35   
na Valašské Meziříčí.  Nejdříve to 
bude Smetanovo nábřeží v Hra-
nicích. Úsek začíná za křižovat-
kou Přísady a končí u benzinové 
pumpy. Uzavřen bude od 9. čer-
vence do 17. srpna. Navazovat 
budou opravy druhého úseku, 
z Černotína do Milotic nad Beč-
vou. Předpokládá se jeho uza-
vření od 13. srpna do 19. října.

Uzavřeným úsekem v Hrani-
cích budou moci projíždět au-
tobusy veřejné dopravy, takže 
by nemělo docházet k výrazněj-
šímu zpoždění spojů. Po dobu 
oprav bude zobousměrněna 
Teplická ulice. Řidičům ale do-
poručujeme sledovat aktuální 
dopravní značení.    (bak)

Místo staré zdi v zadní části 
hranického hřbitova, která byla 
letos v rámci rekonstrukce hřbi-
tova stržena, již začíná vyrůstat 
zeď nová. Oddychnou si tak ob-
čané, pro které stržení staré zdi 
znamenalo zvýšení hluku z ne-
daleké železniční trati. 

V průběhu června se dělaly 
betonové základy a v červenci 
se zahájí zdění nové zdi. V letoš-
ním roce byla zbourána bývalá 
márnice a bude ještě opravena 
i zbývající část kamenné zdi ko-
lem přední části hřbitova. Tyto 
práce budou dokončeny tento 
podzim. (bak)

Krátce se uzavře 
Hřbitovní ulice

Hřbitovní zeď 
se už staví

Chystá se  
uzavírka silnice na  
Valašské Meziříčí
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Veřejné bruslení, hokejové 
i krasobruslařské oddíly nebo 
krytá in-line plocha – to vše by 
mohlo být za pár let dostupné 
v Hranicích.

Město totiž usilovně pracuje 
na projektu nízkonákladového 
zimního stadionu, který by měl 
vyrůst v Žáčkově ulici. Hokejová 
hala má stát 70 milionů korun, 
město ale díky dotacím zaplatí 
jen 15 milionů. Když  nenastanou 
komplikace, mohlo by se začít 
stavět do dvou let.

Město počítá s tím, že novou 
halu postaví podle nízkonákla-
dového projektu, který má k dis-
pozici od Českého svazu ledního 
hokeje. Ten dlouhodobě podpo-
ruje výstavbu úsporných zimních 
stadionů ve městech do dvaceti 
tisíc obyvatel. Aktuálně bylo vy-
bráno 24 měst, která mají od sva-
zu přislíbené peníze, a Hranice 
jsou mezi nimi.

„Nyní se čeká na výsledky 
jednání hokejového svazu s Mi-
nisterstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy o výši poskytova-
né dotace. Očekává se, že dotační 
peníze by měly pokrýt polovinu 
nákladů na výstavbu haly, tedy 
v našem případě zhruba 35 mi-
lionů korun,“ vysvětlil radní Ro-
bert Selzer, který má projekt na 
starost.

O vládních penězích má být 
definitivně jasno v  červenci. 
K tomu mají Hranice přislíbenou 

dotaci ve výši 20 milionů korun 
z Olomouckého kraje. Město by 
tak z vlastní kapsy zaplatilo za 
zimní stadion jen 15 milionů.

Veřejné bruslení, hokejová 
mužstva i in-line a koncerty

Radnice již dříve převzala od 
svazu územní studii na stadion 
a zapracovala ji do svého územ-
ního plánu tak, aby mohl být rea-
lizován v současném sportovním 
arálu v Žáčkově ulici vedle hři-
ště s umělou trávou. Do konce 
června bude navíc hotová i stu-
die proveditelnosti. Ta posoudí 
ekonomičnost provozu, využití 
haly a její konkurenceschopnost 

s přilehlými „zimáky“ v regionu, 
zejména v Novém Jičíně, Valaš-
ském Meziříčí a Přerově.

„Základem pro využití haly 
bude veřejné bruslení a bruslení 
škol a školek. Navíc v Hranicích 
a  blízkém okolí máme oko-
lo 15 amatérských hokejových 
klubů, které vlastní zimní stadion 
potřebují. Do budoucna lze sa-
mozřejmě uvažovat i o výchově 
hokejové mládeže nebo o kra-
sobruslařských oddílech,“ dodal 
Robert Selzer.

Hala by měla mít ledovou 
plochu k dispozici standardně od 
konce sprna do dubna. V letních 
měsících by měla sloužit hlavně 

pro in-linové bruslení, a popří-
padě také jako kulturní prostor 
k různým koncertům, výstavám 
a dalším akcím.

Pokud zastupitelstvo projekt 
stadionu v  létě schválí, může 
město začít pracovat na jeho kon-
krétní podobě, vypracovat plány 
a zažádat o územní rozhodnutí 
a stavební povolení. „To by moh-
lo být vydáno v první polovině 
roku 2019 a po přidělení dotací 
by se mohlo začít stavět na jaře 
2020,“ upřesnil Robert Selzer. 
Příjemcem veškerých dotací, in-
vestorem a vlastníkem zimního 
stadionu bude město Hranice.

Nejnovější technologie 
sníží provozní náklady

Hranický zimní stadion je kon-
cipován jako nízkonákladová tré-
ninková hala s kapacitou do 200 
míst. V objektu budou použity 
nejnovější technologie mražení, 
vzduchotechniky a  osvětlení, 
které ušetří peníze za provoz. 
Na osmiměsíční „zimní“ období 
se náklady odhadují na 2,5 mi-
lionu korun.

„Na vstupném by se mělo 
vybrat zhruba 1,5 milionů korun 
a jeden milion by pak měla být 
dotace od města. To je velmi pří-
znivá částka, pokud si uvědomí-
me, že například provoz plovárny 
stojí město ročně zhruba 3,5 až 
4 miliony korun,“ uzavřel Robert 
Selzer.  (red)

Stavba zimního stadionu se přiblížila

AKTUÁLNĚ Z RADNICE

Vizualizace. Obdobně může vypadat hranický zimní stadion.

Starosta Jiří Kudláček 
převzal ocenění

Městský úřad v Hranicích letos získal ocenění Organizace dobré 
veřejné služby, a to za zavedení systému managementu kvality dle 
normy ISO 9001/2016. Cenu město získalo od Ministerstva vnitra ČR. 
Fotografií se ještě vracíme k pardubickému předávání ceny starostovi 
města Jiřímu Kudláčkovi a tajemníkovi Městského úřadu Hranice 
Vladimíru Vyplelíkovi na konferenci Moderní veřejná správa 2018. 
Foto: Ministerstvo vnitra (bak)

Zahájení akce „Dukla a vojáci baví dětské domovy“ se účastnil i starosta města 
Jiří Kudláček.  Foto: Armáda ČR

Děti z dětských domovů 
sportovaly v Hranicích

Děti z dětských domovů z celé Moravy si zajely do Hranic na již 
IX. ročník sportovně vojenské akce „Dukla a vojáci baví dětské domo-
vy“. Do Hranic je pozvaly společně posádka Armády České republiky 
v Hranicích a sportovní oddíl Dukla Hranice. Na místním hřišti U Splavu 
si děti zahrály turnaj v malé kopané a soutěžily ve speciálním pětiboji. 
V kasárnách generála Zahálky zhlédly vojenskou techniku a různé 
ukázky činností armády. Akce proběhla za podpory města Hranic, 
které reprezentoval starosta města Jiří Kudláček. Podíleli se na ní také 
členové Klubu vojenských důchodců Hranice a Policie ČR.  (bak)
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Každoročně se většina trans-
fúzních oddělení v naší repub-
lice potýká během prázdnin 
s  nedostatkem krve. Nejinak 
tomu je i v našem regionu.

„Velké problémy se zásoba-
mi krve jsme měli během léta 
v  roce 2016 a  počátkem pod-
zimu 2017,“ uvedla primářka 
transfuzního oddělení Kateřina 
Vinklárková.

Důvodem nedostatku krve 
v  letním období bývá napří-
klad cestování dárců, protože 
při pobytu mimo Evropu se 
nemůže darovat krev po dobu 
4 týdnů od návratu, při pobytu 
v tropech a v malarické oblasti 
dokonce 6 měsíců od návratu. 
O prázdninách také ubývají dárci 
mezi studenty, na pracovištích je 

z důvodů dovolených nižší zastu-
pitelnost pracovníků, přisátí klíš-
těte znamená čtyřtýdenní pauzu 
v odběrech.

„Z těchto důvodu se snažíme 
na prázdniny krví předzásobit. 
Na transfúzním oddělení Hrani-
ce jsme v letním období zavedli 
i odpolední odběry krve,” dodala 
primářka transfúzního odděle-
ní. Bližší informace jsou na face-
booku nemocnice i  webových 
stránkách nemocnice Hranice. 
Na transfúzním oddělení Hrani-
ce se lze také celoročně zapsat 
i do databáze dárců kostní dřeně.

„Budeme rádi za každého 
nového dárce krve a  potenci-
onálního dárce kostní dřeně,“ 
doplnila primářka transfúzního  
oddělení. (red)

AKTUÁLNĚ Z RADNICE

Cestovní doklady a  občan-
ské průkazy bude možné od 
1. července získat do 24 hodin. 
Budete si pro ně ale muset dojet 
do Prahy. O řidičské průkazy ne-
budete muset žádat v místě by-
dliště a není potřebné pořizovat 
si klasickou papírovou fotogra-
fii. To jsou hlavní, ale ne jediné 
změny při pořizování dokladů.

Cestovní doklady můžete 
mít  již druhý den

Nově může občan  požádat 
o  vydání cestovního pasu ve 
dvou zkrácených lhůtách, a  to 
v pracovních dnech do 24 hodin 
nebo  do 5 pracovních dnů. Pro 
pas vydávaný do 24 hodin si ale 

bude muset dojet  do Prahy na 
ministerstvo vnitra. Dosud  bylo 
možné pas získat nejrychleji do 
6 pracovních dnů.

Občanské průkazy 
jen s čipem a také rychleji

Od 1. července budou všech-
ny občanské průkazy vydávané 
jen s  kontaktním elektronickým  
čipem a  zdarma. Na občanovi 
pak bude, zda si čip aktivuje. 
Dosavadní občanské průkazy 
zůstávají platné.

Také občanské průkazy bude 
možné získat rychleji, tedy již 
do 24 hodin, případně do 5 pra-
covních dnů, stejně jako u pasů. 
Vyzvedávání takovýchto dokladů 

je obdobné jako u pasů. Potře-
bujete-li tedy občanský průkaz 
na druhý den, musíte pro něj do 
Prahy.

Žádost o řidičský průkaz 
bude jednodušší

Zjednoduší se i žádosti o ři-
dičské průkazy. O doklad nově 
půjde žádat na úřadě v jakékoliv 
obci s rozšířenou působností. Je 
to výhoda pro občany, kteří dlou-
hodobě pobývají jinde, než mají 
trvalé bydliště, například studen-
ti. Je nutné ale upozornit, že tam, 
kde si o řidičský průkaz požádáte, 
si ho také musíte vyzvednout.

Změna se týká i  fotografií. 
Vlastní papírové fotky už se 

nebudou moci využívat. Úřad 
si vaši fotku může stáhnout 
z  registru ministerstva vnitra, 
například z žádosti o občanský 
průkaz. V případě, že by taková 
fotografie nebyla k  dispozici, 
nebo že by se aktuální podoba 
žadatele výrazně lišila od do-
stupné fotografie, přišlo by na 
řadu focení na přepážce.

V souvislosti se zaváděním 
nového systému od 1. července, 
bude oddělení dopravně správ-
ních agend v pátek 29. června 
uzavřeno.

Podrobnější informace nalez-
nou zájemci také na webových 
stránkách města www.mesto-
-hranice.cz.  (bak)

Žádosti o doklady se urychlí a zjednoduší

Hranická nemocnice potřebuje krev na léto

Více o dárcovství krve se lidé dočtou na facebooku nemocnice či na webových 
stránkách. Ilustrační foto: Nemocnice Hranice

Stále lze zaplatit 
za komunální odpad a psy

Stále lze zaplatit místní poplatek za komunální odpad ve 
výši 600 korun na osobu za rok. Tento poplatek lze zaplatit 
buď na pokladně Městského úřadu Hranice, a to denně podle 
úředních hodin, nebo poštovní složenkou či převodem z účtu 
(důležité je znát přidělený variabilní symbol).

Také občané, kteří mají trvalé bydliště na ohlašovně (Pern-
štejnské nám. 1), musí platit tento poplatek. Složenku si lze 
vyzvednout v kanceláři č. 453 ve 3. patře.

Připomínáme, že poplatky za komunální odpad měly být 
zaplaceny do 30. dubna.

Zároveň upozorňujeme dluž-
níky za poplatky za psa, aby 
urychleně své závazky uhradili. 
Zde mělo k platbě dojít dokonce 
již 31. března. Poplatek za psa by 
se sice měl správně zaplatit do 
konce března, ale pro všechny, 
kteří na to zapomněli, je tu ještě 
šance jej uhradit. Úhrada se pro-
vádí obdobně jako u poplatků za 
komunální odpad. (bak)

Město hledá strážníky
Město Hranice hledá nové strážníky Městské policie Hranice.

Termín nástupu záleží na dohodě.
Podmínky pro přijetí jsou stanoveny podle zákona 

č. 553/1991 Sb. o obecní policii. Jde zejména o bezúhonnost, spo-
lehlivost, tělesnou a duševní způsobilost. Dalšími požadavky pro 
přijetí k Městské policii Hranice jsou účast ve výběrovém řízení, 
které se skládá z pohovoru s velitelem městské policie a jeho zá-
stupcem, písemného testu a splnění fyzických a psychologických 
testů. Věk minimálně 18 let. A dále doložení dosaženého vzdělání, 
přičemž je požadováno úplné střední vzdělání nebo vyšší.

Podrobné podmínky pro přijetí naleznete na městském 
webu www.mesto-hranice.cz/podminky-prijeti. (bak)

Knihovna v rekonstrukci
Městská knihovna je od 20. června po dobu tří měsíců uzavřená 

z důvodu rekonstrukce. O znovuotevření knihovny budete včas 
informováni. Knihy, které jste si půjčili v červnu nebo nechali pro-
dloužit, můžete mít bez poplatků půjčené až do 13. října (dospělé) 
nebo do 15. října (dětské oddělení).

Pokud jste si zapomněli knihy prodloužit do těchto termínů, 
můžete si je prodloužit i nyní on-line ve svém čtenářském kontě 
nebo nám napište e-mail.  (mj)
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Šest skvělých dní můžete strávit v Zámecké za-
hradě. V červenci se tam uskuteční pestrá směsice 
hudebních i divadelních představení. Tento letní 
festival s mnohaletou tradicí je zdarma, začíná se 
vždy v šest hodin odpoledne. Co doporučit? Všech-
no. V nabídce je nejlepší český revival slavných 
„Flojdů“ i nejvěrnější revival skupiny Beatles.  Kaž-
dému učaruje Pavla Baráková, hlavně příznivcům 
britské zpěvačky Adele. Bavit vás budou i dvojčata 
Radek a Dan Mičolovi a jejich skupina Navalentym. 
Nabízejí rozmanitý výběr hitů z 60. až 80. let, a to 
s českými texty, a posunují písně tam, kde bychom 
nečekali, jak hezky vyzní. Útok na bránice poskytne 
olomoucká improvizační skupina Olivy.  Zažijte di-
vadelní představení, které je premiérou a derniérou 
zároveň a už nikdy se nebude opakovat. Skvělou 
zábavu nabídne Lipenská hudební společnost Li-
hus, muzikanti, kteří hrají to, co je baví.   (red)

Pohoda a skvělý program  
v Zámecké zahradě: Hranické kulturní léto

Nové infocentrum už navštívily stovky lidí
Jen za prvních čtrnáct dní pro-

vozu navštívily nové informační 
centrum věnované Hranické pro-
pasti téměř dva tisíce lidí.

Největší nápor zažívá infocen-
trum o víkendech, kdy přijíždějí 
zájezdy i rodiny. V týdnu přichá-
zejí žáci nejen ze škol v Hranicích 
a  okolí, ale i  ze vzdálenějších 
měst přijíždějí v  rámci školních 
výletů. Také kniha návštěv se 
rychle plní pozitivními reakce-
mi návštěvníků. Infocentrum je 
v prostorách teplického nádraží 
a je otevřeno od úterý do pátku 
od 10 do 16  hodin a o víkendech, 
tedy v sobotu a neděli, od 9 do 
12 a odpoledne pak od 12:30 do 
17:30.  (red)

Improvizační dovednosti skupiny Olivy pobaví hranické 
publikum v úterý 24. července. Foto: Skupina Olivy

Desítky lidí se zúčastnily slavnostního otevření nového infocentra k Hranické 
propasti. Pásku přestřihl místostarosta Hranic Ivo Lesák (na snímku vlevo) spolu 
se speleology Michalem Gubou (uprostřed) a Miroslavem Lukášem (vpravo). 
Foto: Jiří Necid

Mezi návštěvníky jsou oblíbené brýle pro zobrazení virtuální 
reality – prohlídky z různých částí Propasti, zejména těch, 
kam se návštěvníci nemohou dostat. Foto: Petr Bakovský

Jedna z místností nového infocentra slouží jako kino, kde 
běží krátký film o výzkumech v Propasti. Foto: Jiří Necid

PROGRAM HRANICKÉHO KULTURNÍHO LÉTA
KDY KDO CO TO BUDE?

Úterý 17. července v 18:00 Pavla Baráková with Soul & Pepper
Pavla Baráková – označovaná jako „Česká Adele“ 
je diva, která učaruje každému

Čtvrtek 19. července v 18:00 Lihus (Lipenská hudební společnost) Hrají to, co je baví. Máte se na co těšit

Neděle 22. července v 18:00 Distant Bells – Pink Floyd Tribute Band Absolutně nejlepší český revival slavných „Flojdů“

Úterý 24. července v 18:00 Olivy Skvělá zábava improvizačního divadla z Olomouce

Čtvrtek 26. července v 18:00 The Beatles Revival – Brouci Band Nejvěrnější revival slavných Beatles

Neděle 29. července v 18:00 Navalentym
Sympatická dvojčata zahrají světoznámé hity v ori-
ginálním podání

Věž Staré radnice je kvůli re-
konstrukci městské knihovny 
v Hranicích uzavřena. Vstup na 
věž je totiž přes knihovnu, kde 
o prázdninách probíhají stavební 
a další práce tak, aby se knihovna 
mohla otevřít čtenářům v příjem-
ném moderním hávu.  (red)

Turistické informační centrum 
v Hranicích nabízí na letošní sezo-
nu hned několik prohlídkových 
okruhů. Prvním jsou komentova-
né prohlídky bývalých vojenských 
ústavů, druhý okruh vede Po sto-
pách hranických židů a třetí okruh 
nabízí komentovanou procházku 
historickým centrem města Hra-
nic. Na všechny okruhy je třeba 
se předem objednat a domluvit si 
termín v Turistickém informačním 
centru na zámku.  (ld)

Devět výjimečných koncertů 
klasické hudby nabízí nová se-
zona Kruhu přátel hudby. Před-
prodej abonentek proběhne 
od pondělí 10.  září do pátku 
21. září v kanceláři ekonomické-
ho oddělení Městských kulturních 
zařízení Hranice na Staré radnici 
na Masarykově náměstí 71. Kan-
celář je ve druhém patře, zájemci 
si mohou zakoupit zvýhodněné 
předplatné v pracovních dnech 
vždy od 10 do 15 hodin. Případné 
dotazy rádi zodpovíme na telefo-
nu 778 707 780.  (red)

Věž uzavřena

Přijďte na 
prohlídky města, 
vojenské i židovské

Kruh přátel hudby: 
Předprodej 
abonentek  
bude v září

Pozor na změnu svozu 
komunálního odpadu

Společnost Ekoltes Hra-
nice upozorňuje občany, že 
náhradní svozy komunálního 
odpadu budou provedeny:
• za čtvrtek 5.  července 

(Státní svátek – Den slo-
vanských věrozvěstů Cyrila 
a Metoděje) předchozí den, 
tedy ve středu 4. července

• za pátek 6. července (Státní 
svátek – Den upálení mistra 
Jana Husa) nadcházející pra-
covní den, tedy v  pondělí 
9. července

Sběrný dvůr bude 5., 6. 
a 7. července uzavřen.
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Ohlédnutí za kulturou v Hranicích

Idylické obrazy Jana Knapa, které nabízejí pohled na hrající si andělíčky 
i děti, poklidné rodiny či rozkvetlé krajiny, jsou k vidění v Galerii Synagoga od 
 pátku 22. června až do neděle 5. srpna. Foto: archiv Galerie Caesar Olomouc

Noc kostelů v Hranicích nabídla mimo jiné i komentovanou prohlídku areálu 
Kostelíček. Zájemce provedl historik Jiří Nebeský. Foto: Radka Kunovská

Rozjímání u šansonu a jazzu, nejznámější hity Hany Hegerové a další skladby 
ze světa jazzu zněly v Zámeckém klubu v podání Dáši Čočkové a Tria Vladimíra 
Jakuba Knápka z Olomouce. Foto: Jiří Necid

Do Hranic zavítal cenami ověnčený Dan Bárta, který vystoupil se špičkovým 
jazzovým tělesem Robert Balzar Trio. Foto: Jiří Necid

Nejoriginálnější česká a cappella Yellow Sisters odstartovala v Zámeckém klubu tradiční jazzové dny v Hranicích. Foto: Jiří Necid

Na hranickém náměstí burácely desítky harleyů a dalších luxusních i historických 
motorek. Uskutečnila se tradiční motomše, která nabídla veřejnosti prohlídku 
strojů i sledování spanilé jízdy přes okolní vesnice. Foto: Jiří Necid

Do Hranic se stejně jako do jiných měst slétly čarodějnice. Foto: Jiří Necid
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Letní kino přináší v červenci spoustu premiér

Na výstavě na Staré radnici si můžete umlít mouku

Zažívat dobrodružství, bát 
se při hororech a  thrillerech, 
smát se při komediích, bavit se 
při rodinných filmech můžete 
v  červenci opět v  hranickém 
letním kině. V červenci promí-
tá jedno z nejnavštěvovaněj-
ších letních kin v Česku vždy ve 
středu, čtvrtek a v pátek.

Na výběr je dvanáct filmů. 
„Určitě bych divákům doporu-
čil animovanou, dobrodružnou, 
rodinnou komedii Coco, kterou 
promítáme ve spolupráci s Cha-
ritou ve středu 4.  července. 
Vstupné je 40 korun,“ doporu-
čuje dramaturg letního kina 
Lukáš Šikl.

Příznivce akčních filmů čeká 
ve čtvrtek 5. července snímek 
Avengers: Infinity War, který 
završuje desetiletou cestu fil-
movým světem studia Marvel 
a přináší na stříbrná plátna nej-
smrtonosnější a nejultimátnější 
válku všech dob.

Ke skvělým rodinným filmům 
patří také animovaná komedie 
Hotel Transylvánie 3: Příšerózní 
dovolená. Promítá se ve čtvr-
tek 12. července. Tentokrát se 

s oblíbenou rodinkou strašidel 
vydáme na výletní parník, kde si 
má Drákula zaslouženě oddech-
nout od práce v  hotelu. Když 
se Drákula zblázní do záhadné 

kapitánky lodi Eriky, která skrý-
vá strašlivé tajemství, stane se 
z dovolené snů noční můra.

Doporučujeme také akční, 
dobrodružný sci-fi film Ant-Man 
a Wasp, který je novou kapito-
lou o  superhrdinech, kteří se 
umějí zmenšovat. Po událos-
tech filmu Captain America: 
Občanská válka musí Scott Lang 
čelit následkům svých rozhod-
nutí nejen jako superhrdina, 
ale i  jako otec. Přijďte do kina 
v pátek 13. července.

Dalším tipem je muzikál Ma-
mma Mia: Here We Go Again! So-
fie (Amanda Seyfried) zjistí, že je 
těhotná. To ji přinutí vypátrat 
toho více o  své matce Donně 
(Meryl Streep), když byla mladá. 
Promítáme ve čtvrtek 19. čer-
vence.

Další filmy najdete na stra-
nách 8 a 9, na facebooku letní-
ho kina a na kultura-hranice.cz. 
 (red)

Chcete vidět průvodce na 
Staré radnici při práci na tkalcov-
ském stavu? Chcete si vyzkoušet, 
jak se mlela kdysi mouka? Přijď-
te na výstavu Řemeslo má zlaté 
dno, která je k vidění na Staré  
radnici.  

Výstava představuje řemes-
la, která neodmyslitelně patřila 
k životu na Hranicku - provaz-
nictví, tkalcovství, soukenictví, 
mlynářství, pekařství, truhlářství, 
stolařství, obuvnictví, hrnčířství, 
loutkářství a další.

Navíc se o prázdninách usku-
teční celodenní řemeslné dílny. 
V sobotu 14. července to bude 
hrnčířská dílna, v sobotu 4. srp-
na pak mlynářská dílna, v sobotu 
8. září dílna svíčkařky. Připravena 
je také dílna perníkářky. Nenechte 

si je ujít. Například na mlynářské 
dílně si návštěvníci sami pome-
lou obilí, odnesou domů pytlíček 
s moukou a získají originální re-
cept na placky. Mlynářskou dílnu 
připravuje muzeum ve spolupráci 
se Studiem Bez Kliky.  (red)

Ke skvělým rodinným filmům patří také animovaná komedie Hotel Transylvá-
nie 3: Příšerózní dovolená.

Návštěvníky vernisáže výstavy Řemeslo má zlaté dno čekal také kvíz. Pokoušeli 
se určit, k čemu sloužily různé předměty z minulosti. Foto: Jiří Necid

Hranicku se říkávalo Moravské Holandsko. Za tento název mohl velký počet 
větrných mlýnů. Dnes se v regionu dochovaly jen tři. Foto: Jiří Necid

Nejrůznější hodiny ze sbírek hranického muzea jsou na výstavě k vidění v hodi-
nářské dílně. Foto: Jiří Necid

Významný obuvnický cech v Hranicích připomíná na výstavě obuvnická dílna. 
Foto: Jiří Necid
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Galerie 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 5. 8. 2018 - Jan Knap: Obrazy. Výstava obrazů, 
jejichž atmosféra je vždy idylická, plná klidu, světla, 
čistoty a vypráví nějaký příběh.

9. 8. – 30. 9. 2018 - Tomáš Polcar: Dílo. Výstava obrazů na plátně a klasických 
trojrozměrných objektů. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 9. srpna v 17 hodin.

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 9. 9. 2018 - Řemeslo má zlaté dno. Výstava nabídne návštěvníkům fakta 
a zajímavosti řemesel, jako jsou provaznictví, tkal-
covství, soukenictví, mlynářství, pekařství, truhlářství, 
stolařství, obuvnictví, hrnčířství a mnoha dalších.

17.9. – 14. 10. 2018 - Oli V. Helcl: U.M.O. Retrospektivní výstava Oli Helcla, 
jedné ze zásadních postav hranické kulturní a politické scény. Vernisáž se 
uskuteční v pondělí 17. září v 17 hodin.

PROGRAM AKCÍ

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

Do 13. 7. 2018 - Výstava děl V-klubu a Indygo. Výstava 
výtvarníků z Frýdku - Místku a polské fotografické skupiny. 

3. 8. – 31. 8. 2018 - Salon výtvarníků. Tradiční výstava obrazů a dalších děl různých 
výtvarníků. Vernisáž se uskuteční v pátek 3. srpna v 17 hodin.

Lázeňský dům Moravan
Teplice nad Bečvou 63 , tel. 581 683 640, 581 683 333, www.ltnb.cz.  
Otevřeno: po–ne 8:00–20:00.

Do 31. 8. 2018 - Ludmila Kočišová: Letní romance. Výstava olejomaleb.

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

3. 7. – 31. 10. 2018 - Černý Buddha. Výstava obrazů mezinárodně uznávaného umělce 
s indickými kořeny  Heshama Malika. Vernisáž se uskuteční v úterý 3. července v 18 hodin.

Muzeum na zámku
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.

Stálá expozice zbraní: Hranice na mušce. Výstava zbraní ze sbírek hranického 
muzea. Návštěvníci mohou obdivovat unikátní kousky, se-
známit se se zápalnými mechanismy palných zbraní, uvidí nádherně zdobené 
šavle, které nosívali vojáci a státní zaměstnanci.

Stálá expozice s modelem historického jádra města Hranic. Návštěvníci mo-
hou sledovat průběžné dokončování modelu, jehož autorem je Stanislav Miloš.

Galerie Severní křídlo zámku
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.

4. 7. – 13. 7. 2018 - Hraniceum 2018. Mezinárodní výtvarné sympozium. Vernisáž 
se uskuteční ve středu 4. července v 17 hodin.

18. 7. – 31. 8. 2018 - Obrazy z pískovce.  Výstava velkoformátových i menších 
obrazů a nástěnných hodin z pískovcové dílny Tabita. Vernisáž se uskuteční ve 
středu 18. července v 17 hodin.

MUZEA A GALERIE PROGRAM       KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ 
Úterý 3. 7.

18:00 - Vernisáž k výstavě: Čer-
ný Buddha – koná se ve Zbrašov-
ských aragonitových jeskyních 
v Teplicích nad Bečvou 75, vstup 
zdarma.

Středa 4. 7.

17:00 - Vernisáž k výstavě: Hra-
niceum 2018 – koná se v galerii 
Severní křídlo zámku v Hranicích, 
Pernštejnské nám. 1, vstup zdar-
ma.

21:00 - Letní kino: Coco (ani-
movaný/ rodinný, 2018, dabing) 
– promítání s Charitou. Koná se 
v letním kině v Hranicích, vstupné 
40 Kč. Pokladna otevřena hodinu 
před začátkem představení.

Čtvrtek 5. 7.

21:00 - Letní kino: Avengers: In-
finity war (sci-fi/ fantasy, 2018, 
dabing) – nevhodný do 12 let. 
Koná se v  letním kině v  Hrani-
cích, vstupné 100  Kč. Pokladna 
otevřena hodinu před začátkem 
představení.

Pátek 6. 7.

12:30 - Červencové oslavy ve 
Skaličce – oslavy obce s bohatým 
kulturním programem i atrakce-
mi pro děti. Uslyšíte Moravskou 
Veselku, Abba World Revival, The 
Syrup Kabát Revival a DJ Milana. 
Koná se na výletišti ve Skaličce, 
vstup zdarma.

21:00 - Letní kino: První očista 
(horor/ thriller, 2018, titulky) – 
nepřístupný do 15 let. Koná se 
v letním kině v Hranicích, vstupné 
120 Kč. Pokladna otevřena hodinu 
před začátkem představení.
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Sobota 7. 7.

14:00 - Skaličský hudební fes-
tival – v rámci oslav obce, určený 
pro všechny generace. Vystoupí 
Pavel Novák pro děti, Vladimír 
Hron, Fleret nebo Blue Band 
Company. Koná se na výletišti 
ve Skaličce, vstupné celodenní 
v  předprodeji 100  Kč, na místě 
150 Kč, děti do 15 let zdarma. In-
formace o předprodeji na www.
obecskalicka.cz .

Neděle 8. 7.

9:30–11:00 - RK Band: Po sto-
pách moravských pěveckých 
hvězd – promenádní koncert. 
Koná se na kolonádě u lázeňské-
ho domu Bečva v Teplicích nad 
Bečvou, vstup zdarma.

Středa 11. 7.

21:00 - Letní kino: Manžel na 
zkoušku (komedie/ romantický, 
2018, titulky) – koná se v letním 
kině v Hranicích, vstupné 120 Kč. 
Pokladna otevřena hodinu před 
začátkem představení.

Čtvrtek 12. 7.

21:00 - Letní kino: Hotel Tran-
sylvánie 3: Příšerózní dovole-
ná (animovaný/rodinný, 2018, 
dabing) – koná se v letním kině 
v Hranicích, vstupné 120 Kč. Po-
kladna otevřena hodinu před za-
čátkem představení.

Pátek 13. 7.

18:00 - Letiště 2018 – multi-
žánrový festival. Koná se na le-
tišti v  Drahotuších, dvoudenní 
vstupenka v předprodeji 200 Kč, 
na místě dvoudenní vstupenka 
300  Kč, jednodenní vstupenka 
200  Kč. Předprodej Goout.net, 
podrobné informace a program 
na  www.letiste2018.cz. 

Středa 18. 7.

17:00 - Vernisáž k výstavě: Ob-
razy z pískovce – koná se v galerii 
Severní křídlo zámku v Hranicích, 
Pernštejnské nám. 1, vstup zdar-
ma.

21:00 – Letní kino: Mrakodrap 
(akční/thriller, 2018, dabing) – ne-
vhodný do 12 let. Koná se v letním 
kině v Hranicích, vstupné 120 Kč. 
Pokladna otevřena hodinu před 
začátkem představení.

Čtvrtek 19. 7.

14:30 - Komentovaná prohlíd-
ka bývalých vojenských ústa-
vů – historii bývalých vojenských 
ústavů a jejich tajemství můžete 
vidět při procházce s průvodcem. 
Na prohlídku je třeba se předem 
přihlásit v Turistickém informač-
ním centru na zámku, tel. 581 
607 479, odkud bude hromadný 
přesun, vstupné 60 Kč za osobu.

18:00 - Hranické kulturní léto 
2018: Lihus  – koncert volného 
sdružení muzikantů a přátel hud-
by. Koná se v Zámecké zahradě 
v Hranicích, vstup zdarma.

21:00 - Letní kino: Mamma 
Mia! Here we go again (muzikál, 
2018, titulky) – koná se v letním 
kině v Hranicích, vstupné 130 Kč. 
Pokladna otevřena hodinu před 
začátkem představení.

Sobota 21. 7.

7:00 - Závod O Pohár starosty 
města Hranic – kynologické zá-
vody. Koná se na kynologickém 
cvičišti v Hranicích, Pod Křivým 
2050. Bližší informace a přihlášky 
na www.zkohranice.cz.

Neděle 22. 7.

8:30 - Cyklobus na Bumbálku – 
pro milovníky cykloturistiky od-
jíždí bus ze Šromotova náměstí 
v Hranicích. Do cyklobusu je tře-
ba s předem zakoupenou jízden-
kou. Rezervace a aktuální ceník 
poskytne personál Turistického 
informačního centra na zámku, 
tel. 581 607 479.

9:30–11:00 - Academic Jazz 
Band Přerov – promenádní kon-
cert. Koná se na kolonádě u lázeň-
ského domu Bečva v Teplicích nad 
Bečvou, vstup zdarma.

18:00 - Hranické kulturní léto 
2018: Distant Bells - Pink Floyd 
Tribute Band – koncert nejlepší-
ho českého revivalu slavných Pink 
Floyd. Koná se v zámecké zahradě 
v Hranicích, vstup zdarma.

21:00 - Letní kino: Ant-Man 
a  Wasp (akční/dobrodružný, 
2018, dabing) – nevhodný do 
12 let. Koná se v letním kině v Hra-
nicích, vstupné 130 Kč. Pokladna 
otevřena hodinu před začátkem 
představení.

Sobota 14. 7.

9:00–16:00 - Hrnčířská dílna – 
dozvíte se, jak probíhala výroba 
keramiky na hrnčířském kruhu 
a mnoho dalšího. Koná se v mu-
zeu na Staré radnici, vstup zdarma.

16:00 - Letiště 2018 – multi-
žánrový festival. Koná se na le-
tišti v  Drahotuších, dvoudenní 
vstupenka v předprodeji 200 Kč, 
na místě dvoudenní vstupenka 
300  Kč, jednodenní vstupenka 
200  Kč. Předprodej Goout.net, 
podrobné informace a program 
na www.letiste2018.cz.

Neděle 15. 7.

8:30 - Cyklobus na Bumbálku – 
pro milovníky cykloturistiky od-
jíždí bus ze Šromotova náměstí 
v Hranicích. Do cyklobusu je tře-
ba s předem zakoupenou jízden-
kou. Rezervace a aktuální ceník 
poskytne personál Turistického 
informačního centra na zámku, 
tel. 581 607 479.

9:30–11:00 - LH Western: Snída-
ně v trávě – promenádní koncert. 
Koná se na kolonádě u lázeňské-
ho domu Bečva v Teplicích nad 
Bečvou, vstup zdarma.

14:00 - HraniceFest – vystoupí 
Olympic, Tanja, Penzistor a mnoho 
dalších. Koná se v areálu Letního 
kina Hranice, vstupné pro dospě-
lé v předprodeji 250 Kč, na místě 
300 Kč, děti 6-15 let v předprodeji 
50 Kč, na místě 100 Kč. Předprodej 
v Turistickém informačním centru 
na zámku, tel. 581 607 479.

PROGRAM       KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ 

Pátek 20. 7.

8:30 - Cyklobus na Bumbálku – 
pro milovníky cykloturistiky od-
jíždí bus ze Šromotova náměstí 
v Hranicích. Do cyklobusu je tře-
ba s předem zakoupenou jízden-
kou. Rezervace a aktuální ceník 
poskytne personál Turistického 
informačního centra na zámku, 
tel. 581 607 479.

21:00 - Letní kino: Děsivé dě-
dictví (horor/ mysteriózní, 2018, 
titulky) – nepřístupný do 15 let. 
Koná se v  letním kině v  Hrani-
cích, vstupné 120  Kč. Pokladna 
otevřena hodinu před začátkem 
představení.

Úterý 17. 7.

18:00 - Hranické kulturní léto 
2018: Pavla Baráková with Soul 
& Pepper – koncert skvělé zpě-
vačky a její kapely. Koná se v Zá-
mecké zahradě v Hranicích, vstup 
zdarma.

Úterý 24. 7.

18:00 - Hranické kulturní léto 
2018: Olivy – vystoupení oblíbené 
improvizační skupiny z Olomouce. 
Koná se v Zámecké zahradě v Hra-
nicích, vstup zdarma.

20:00 - Jaroslav Dušek: Čtyři 
dohody – dvouhodinové před-
stavení plné toltéckého učení, 
humoru a  především poznání. 
Koná se v areálu Stará střelnice 
v  Hranicích, Sady Čs. legií 770, 
vstupné v předprodeji 380 Kč, na 
místě 450 Kč. Předprodej restau-
race Stará střelnice, tel. 581 602 
187, knihkupectví Ezop (horní 
podloubí Hranice), tel. 581 602 
547 a www.ticketlive.cz.

Středa 25. 7.

20:00 - Jaroslav Dušek: Pátá 
dohoda – pokračování Čtyř do-



10 PROGRAM AKCÍ / ZAJÍMAVOSTI

hod nás zavede do hlubší rovi-
ny sebeuvědomování a  navrací 
nás k  našemu vrozenému já. 
Koná se v areálu Stará střelnice 
v  Hranicích, Sady Čs. legií 770, 
vstupné v předprodeji 380 Kč, na 
místě 450 Kč. Předprodej restaura-
ce Stará střelnice, tel. 581 602 187, 
knihkupectví Ezop (horní pod-
loubí Hranice), tel. 581 602 547
a www.ticketlive.cz.

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

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO
ČÍSLA ZPRAVODAJE

je v úterý 10. července 2018. 

Navštivte nové webové stránky 
a vyberte si z pestrého programu akcí 
v Hranicích a okolí kultura-hranice.cz. 
Pořádáte zajímavou akci? Dejte nám 

o ní vědět! Stačí vyplnit formulář 
a vložit fotogra� i nebo napsat e-mail 

na infocentrum.zamek@mkz-hranice.cz 
nebo zavolat na 581 607 479.

607 479, odkud bude hromadný 
přesun, vstupné 60 Kč za osobu.

18:00 - Hranické kulturní léto 
2018: Brouci band – koncert 
pražské revivalové kapely slav-
ných The Beatles. Koná se v Zá-
mecké zahradě v Hranicích, vstup 
zdarma.

21:00 - Letní kino: Chata na pro-
dej (komedie, 2018, ČR) – koná se 
v letním kině v Hranicích, vstupné 
120 Kč. Pokladna otevřena hodinu 
před začátkem představení.

Pátek 27.7. 

21:00 - Letní kino: Hotel Ar-
temis (thriller/ akční, 2018, titulky) 
– koná se v letním kině v Hrani-
cích, vstupné 120  Kč. Pokladna 
otevřena hodinu před začátkem 
představení.

Sobota 28. 7.

8:30 - Cyklobus na Bumbálku – 
pro milovníky cykloturistiky od-
jíždí bus ze Šromotova náměstí 
v Hranicích. Do cyklobusu je tře-
ba s předem zakoupenou jízden-
kou. Rezervace a aktuální ceník 
poskytne personál Turistického 
informačního centra na zámku, 
tel. 581 607 479.
10:00 - Uher Street Cup – bene-
fi ční fotbalový turnaj na čtyřech 
hřištích s mantinely, s bohatým 
doprovodným programem a ve-
černí after party. Koná se na hřišti 
v Ústí u Hranic, podrobné infor-
mace na fcb Uher Street Cup.
16:00 - Čestný vojenský pochod 
s kladením věnců – pochod pů-
jde od zámku k bustě T. G. Ma-
saryka ve foyeru Staré radnice 
v Hranicích. 

Neděle 29. 7.

9:30–11:00 - KC Band: Světo-
známé evergreeny – promenád-
ní koncert. Koná se na kolonádě 
u lázeňského domu Bečva v Tep-
licích nad Bečvou, vstup zdarma.

18:00 - Hranické kulturní léto 
2018: Navalentym – koncert. 
Koná se v Zámecké zahradě v Hra-
nicích, vstup zdarma.

PŘIPRAVUJE SE NA SRPEN

Sobota 4. 8.

9:00-16:00 - Mlynářská dílna – 
zkusíte si pomlít obilí, odnesete si 
pytlíček s moukou a získáte originál-
ní recept na placky. Koná se v mu-
zeu na Staré radnici, vstup zdarma

Pátek 6. července a sobota 
7. července budou ve Skaličce 
patřit oslavám. Obec si totiž při-
pomíná výročí 690 let od první 
písemné zmínky o obci. „Při této 
příležitosti se koná sraz rodáků, 
na který zveme všechny dřívější 
občany z celé republiky i ze za-
hraničí,“ sdělila starostka obce 
Petra Kočnarová. Důvodem 
k oslavám je i 125. výročí zalo-
žení Sboru dobrovolných hasičů.

V pátek projde obcí slavnost-
ní průvod, uskuteční se slavnost-
ní mše a  křest nové publikace 
o Skaličce. Hudební doprovod 
bude patřit kapele Moravská 
Veselka. Celé odpoledne bude 
protkáno pestrým doprovod-
ným programem. „Vystoupí děti 
z   mateřské a  základní školy, 
budou se konat dny otevřených 
dveří, přehlídka vojenské tech-
niky a výzbroje 7. mechanizova-

né brigády Hranice,“ řekla Petra 
Kočnarová.

Nebude chybět zábava a atrak-
ce pro děti, stánky s  ukázkami 
řemesel, suvenýry, jídlem i pitím. 
Skalička dá o sobě vědět do ves-
míru. Všechny děti budou moci 
nakreslit svůj balónek a společně 
jej pak vypustí do vesmíru. Od-
polední zábavu rozproudí kapely 
ABBA World Revival a The Syrup 
Kabát Revival. Podívanou přinese 

ohňová show. Závěr bude patřit 
produkci DJ Milana. Sobotní pro-
gram „Skaličský hudební festival“ 
zahájí Pavel Novák se svou show 
pro děti. Vystoupí bavič, zpěvák 
a imitátor Vladimír Hron, v pod-
večer Fleret a závěr bude patřit 
kapele Blue Band Company. Akci 
finančně podpořili místní pod-
nikatelé, regionální fi rmy i  Olo-
moucký kraj. Bližší informace na 
www.obecskalicka.cz.  (yso)

Skalička slaví 690 let od první písemné zmínky

Sobota 25. 8.

14:00 - Rock Drey Fest – tradiční 
festival revivalových skupin. Koná 
se v letním kině v Hranicích, vstup-
né předprodej 250 Kč, na místě 
350  Kč. Předprodej začne od 
7. srpna v CK Bonton v Hranicích, 
Masarykovo náměstí 17, tel. 581 
605 080.

Neděle 26. 8.

14:00 - Prázdninování – ukon-
čení prázdnin s bohatým progra-
mem. Koná se v Sadech Čs. legií 
v Hranicích, vstup zdarma.

21:00 - Letní kino: Láska bez 
bariér (komedie/ romantický, 
2018, titulky) – nevhodný do 
12let. Koná se v letním kině v Hra-
nicích, vstupné 110 Kč. Pokladna 
otevřena hodinu před začátkem 
představení.

Čtvrtek 26. 7.

14:30 - Komentovaná prohlíd-
ka bývalých vojenských ústa-
vů – historii bývalých vojenských 
ústavů a jejich tajemství můžete 
vidět při procházce s průvodcem. 
Na prohlídku je třeba se předem 
přihlásit v Turistickém informač-
ním centru na zámku, tel. 581 

„Černý Buddha“ ve Zbrašovských aragonitových jeskyních
Více než pětatřicetiletá tra-

dice pořádání výstav současné-
ho výtvarného umění zapustila 
už ve zbrašovském podzemí 
natrvalo kořeny.

Letos své obrazy představí 
Hesham Malik, mezinárodně 
uznávaný umělec s  indickými 
kořeny, který mnoho let cestoval 
po celém světě a věnoval se i et-
nografi ckému studiu nativních 

kultur. V  současnosti zakotvil 
s rodinou v České republice, do-
konce přímo v Hranicích, vyučuje 
na Karlově univerzitě v Praze, vě-
nuje se vlastní výstavní činnosti 
a také charitativním projektům.

Výstava ve Zbrašovských ara-
gonitových jeskyních představí 
život Gautamy Buddhy jako re-
álné historické postavy se všemi 
lidskými slabostmi, pochybami 

a vnitřními zápasy. Hesham Ma-
lik je světovou kritikou ceněn 
zejména za abstraktní ztvárnění 
fi gur a nezávislé užití barev. Vy-
stavené obrazy vytvořil přímo 
v  jeskyních, a  to čistě rukama, 
přičemž do barevných vrstev 
přimísil zdejší hlínu. Kvůli vy-
soké vzdušné vlhkosti budou 
umělecká plátna vložena do vo-
dotěsných obalů.

Vernisáž výstavy „Černý Bu-
ddha“ se koná v úterý 3. čer-
vence v 18 hodin. K vystaveným 
dílům promluví autor a  jeho 
milá žena Radka, hudebního do-
provodu se ujme Petra Kališová 
Václavíková. Výstava bude sou-
částí prohlídky Zbrašovských 
aragonitových jeskyní až do
31. října.

Barbora Šimečková
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Úkol to není úplně jednodu-
chý. Ale ceny za to stojí. A času 
na pořízení fotografi í, na kterých 
bude člověk s českou vlajkou na 
zajímavém místě ať už v Česku 
nebo v zahraničí, je dost.

Fotosoutěž „Jsme Češi“ má 
uzávěrku 7.  září. Do tohoto 
termínu lze posílat nebo nosit 
fotografie do Turistického in-
formačního centra na zámku. 
Fotografi e lze také posílat na 
e-mail infocentrum.zamek@
mkz-hranice.cz. A  pak už jen 
čekat, kterých 6 výherců poro-
ta vybere pro skvělé ceny. Šest 
výherců proto, že se soutěží ve 

dvou věkových kategoriích – do 
18 let a nad 18 let. 

A jaké jsou ceny? V kategorii 
do 18 let je první cenou digitální 
fotoaparát SONY WSC 810, dru-
hou cenou Instax mini 9 s foto-
grafi ckým papírem a třetí cenou 
fotokurz v hodnotě 1600 korun. 
Dospělí se mohou také těšit na 
zajímavé výhry. První cenou je 
kurz tvůrčí fotografi e od České 
fotoškoly v Olomouci v hodnotě 
4400 Kč, druhou cenou je luxus-
ní plnicí pero Parker a třetí cenou 
portrétní nebo rodinné focení 
od profesionálního fotografa 
Pavla Jakubky.

Knihovnice městské knihovny 
zvou své malé i velké čtenáře, 
také (ne)čtenáře na společný 
piknik do Zámeckého parku. 
Vezměte si s sebou piknikovou 
deku, nějaké dobroty k zakous-
nutí, přátele, děti a přijďte s námi 
posnídat. Knihovnice pro vás 
budou mít připravený čaj, kávu, 
vodu s citronem a vlídné slovo.

Děti budou mít pro zábavu 
k dispozici stolní hry, připravené 
pohybové hry, knížky a čtení. 
Společně se setkáme v Zámec-
kém parku v sobotu 18. srpna 
od 9 do 11 hodin. Budeme se 
na vás těšit. V případě ošklivého 
počasí se piknik nekoná.

Marie Jemelková, 
vedoucí městské knihovny

Čestným pochodem čety vojáků hranické posádky se státní vlajkou od zámku ke Staré radnici a položením květin u busty T. G. Masary-
ka si město Hranice připomnělo vznik samostatného Československa  před 100 lety. Tento pochod se  bude opakovat každý měsíc, vždy 
28. v měsíci až do října 2018. Za město položil v měsíci květnu květiny u busty T. G. Masaryka  zastupitel Bronislav Ludmila. Ceremoniál 
byl zakončen českou státní hymnou.  (bak) Foto: Petr Bakovský

Fotosoutěž o fotoaparát, 
rodinné focení, fotokurzy a další ceny

Prázdninový piknik s knihovnou

Dokončení z minulého vydání
Jak jsme uvedli v  minu-

lém čísle, nakonec v  pondělí 
23. června 1924 před polednem 
dorazil vlak s prezidentem T. G. 
Masarykem do Hranic. Hudba 
40. pěšího pluku zahrála hymnu.  
Po přivítání a přehlídce nastou-
pené vojenské jednotky nasedl 
T. G. Masaryk do automobilu 
a  jel řadami jásajícího obyva-
telstva do města. Na náměstí 
byl slavnostně uvítán nejen sta-
rostou Hranic, ale také starosty 
Lipníka nad Bečvou a Černotína 
a za německé obyvatelstvo sta-
rostou Potštátu.

Poté se pan prezident přesu-
nul do vojenské akademie. Před 
ní byl opět dav lidí, který napja-

tě očekával prezidentův příjezd. 
Nad prezidentským průvodem 
prováděla leteckou show eska-
dra letců z Olomouce.

V akademii ho očekával mi-
nistr národní obrany Udržal 
a generální inspektor armády, 
básník Josef Svatopluk Machar 
a  náčelník generálního štábu. 
Prezident si prohlédl akademii, 
poobědval zde a poté opět vla-
kem pokračoval do Opavy. Ná-
vštěva se vydařila, což osvědčil 
i děkovným dopisem slavnost-
nímu výboru pro uvítání pana 
prezidenta okresní hejtman, 
který na závěr dodal: „Připojuji 
obnos 250 K z kanceláře pana 
presidenta republiky jako dar 
pro řidiče aut.“  (bak)

Tomáš Garrigue Masaryk dojel do Hranic vlakem

Město si připomíná vznik samostatné republiky

Prezident Masaryk v Hranicích. Foto: Záhorská kronika

Knihovna připravuje piknik v Zámecké zahradě. Ilustrační foto: Jiří Necid 
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Že vítězství v  prvním kole 
nebylo náhodné, potvrdilo 
družstvo mužů oddílu atletiky 
SK Hranice. V sobotu 9. června 
ve 2. kole II. ligy na domácím 
stadionu deklasovali hraničtí 
borci zbytek startovního pole 
rozdílem třídy. Ani hranickým 
ženám se nedařilo špatně, když 
skončily druhé.

Druhý tým olomouckého 
béčka předstihli hraničtí muži 
o 60 bodů, a vedou tak i tabul-
ku po dvou kolech. I  tentokrát 
se opírali o  vynikající vrhače. 
Výrazně přispěli překážkáři. Je-
dinou slabinou zůstávají letos 
vytrvalecké disciplíny (s výjim-
kou chůze).

Kromě našeho excelentního 
chodce Rostislava Koláře, který 
zvítězil na desítce, dokázal svou 
disciplínu vyhrát Petr Korábečný 
(osobní rekord na 100 m) a šta-
feta 4 x 400 m, která ve složení 
Orava, Vávra, Koutný a Skřivá-
nek jen těsně zaostala za letitým 
oddílovým rekordem.

Hned tři osobní rekordy si 
vytvořil a největší přísun bodů 
v  tomto kole vybojoval Ladi-
slav Koutný (na 110 m překážek 
druhý, 400 m překážek čtvrtý 
a  100  m šestý). Druhý nejvíce 
bodující Adam Orava ke stříb-
ru z výšky přidal třetí místo na 
krátkých překážkách. Stříbrnou 

pozici vyfinišoval dramaticky na 
půlce Petr Skřivánek.

Na dvoustovce druhé místo 
po skvěle rozběhnuté zatáčce 
udržel Vojtěch Vávra, v kladivu 
na stříbro dosáhl Michal Špilhá-
ček. Bronzovým králem se stal 
Zbyněk Čech (výška a trojskok). 
Třetí stupně patřily také Pavlu 
Kuklovi (disk, navíc čtvrtý v kla-
divu a šestý v kouli) a kladiváři 
Zbyňku Šebestovi.

Petr Havránek dokázal vybo-
jovat čtvrté místo na krátkých 
překážkách, Filip Chodil skon-
čil pátý v kladivu, šestý v disku 

a devátý v kouli. Příjemným šes-
tým místem v oštěpu přispěl Jiří 
Šigut. Další drobné zisky připo-
jili Luboš Bezděk, Ladislav Ne-
rad, Václav Žabíček a Vladislav 
Kaspar.

Ani hranické ženy za svými 
mužskými protějšky příliš neza-
ostaly. Vítězství v kole jim uniklo 
o 9,5 bodu za Přerovem, chybě-
ly body Adély Zdražilové, která 
se zranila při sprintu na 100 m. 
Tabulka po dvou kolech je na 
prvních čtyřech místech vyrov-
naná, Hranice drží čtvrtou pozici 
zajišťující postup do baráže.

Nejvíce bodující závodnicí se 
opět stala hostující vrhačka Ro-
mana Grómanová, která ovlád-
la suverénně kladivo, druhá 
skončila v disku a čtvrtá v kouli. 
Lucie Králová byla v kouli dru-
há, k tomu přidala čtvrté místo 
z oštěpu a sedmé z kladiva. Tak-
zvaně o parník zvítězila v novém 
oddílovém rekordu v závodě na 
5000 m Zuzana Kročová, k tomu 
ještě přidala třetí místo z  pat-
náctistovky. Druhý oddílový 
rekord dne (v kategorii starších 
žákyň) předvedla Adéla Dostálo-
vá, která doběhla pátá na 400 m.

Výborné druhé místo na 
krátkých překážkách v  novém 
osobním rekordu vybojovala 
Michaela Hynčicová. Stejnou 
pozici vyskákala i  Michaela 
Kasparová v tyči. Klára Úlehlo-
vá brala pomyslný bronz v běhu 
na 400 m překážek a osmé mís-
to na krátkých překážkách. Iva 
Podjuklová doběhla na pětce 
třetí a  na osmistovce devátá. 
Na této trati doběhla bronzo-
vá Veronika Svobodová. Čtvrté 
místo z disku přidala Katrin Brzy-
szkowská, Kristýna Podjuklová 
doběhla šestá na patnáctistov-
ce. Závěrečná vítězná štafeta na 
4 x 400 m ve složení Dostálová, 
Svobodová, Kočnarová a Úleh-
lová byla pak už jenom třešnič-
kou na dortu.  (atl)

Na Bečvě v  Hranicích se 
10. června konal již 21. ročník 
závodů v rychlostní kanoisti-
ce Hranická 200 – Memoriál 
Milana Bartoše. Závody pro 
všechny věkové kategorie – 
od benjamínků až po veterá-
ny, pořádal oddíl KVS Hranice. 
Zúčastnilo se přes 220 závod-
níků z 11 oddílů. Byli mezi nimi 
i vodáci ze Slovenska (Trenčín) 
a Polska.

Domácí kanoisté a  kajakáři 
z  obou hranických oddílů – 
Klubu vodních sportů Hranice 
a  Klubu rychlostní kanoistiky 
Slovanu Hranice posbírali řadu 
medailových umístění. Mezi 
jednotlivci zvítězili na kajaku ve 
své věkové kategorii benjamín-
ci J. Randýsek (KVS) a T. Balhar 

(Slovan), s nímž ve stejném fi-
nále dojel na třetím místě jeho 
oddílový kolega A.  Berčák. 
V další věkové kategorii uspěl 
stříbrný M. Ondra (Slovan). Na 
kanoi zase získali zlato A. Koc-
man (KVS), O. Sedlák a D. Nagy 
(oba Slovan).

Benjamínci - děvčata sbírala 
hlavně stříbro. Druhá byla na ka-
jaku L. Smýkalová, V. Filipi, M. Bí-
lovská a V. Černotská, bronz pak 
získaly L. Smýkalová a S. Oboři-
lová (všechny KVS).

Deblkajaky měly někdy 
posádku složenou ze zástup-
ců různých oddílů. Prosadili 
se kajakáři: stříbrný T. Balhar 
(Slovan) s  O. Růžičkou z  Frýd-
ku-Místku před třetími D. Ber-
čákem a L.  Pecharem  (Slovan). 

V další věkové kategorii byli třetí 
kajakáři A. Weber a  R.  Klinger 
(KVS), dále J. Randýsek (KVS) 
spolu s P. Nikolovem z Olomou-
ce a  také O. Vývoda (Slovan) 
s F. Přadkou (Frýdek-Místek). Na 
deblkanoi byl A. Kocman (KVS) 
druhý spolu s D. Knotkem z Os-
trožské Nové Vsi.

Z dívek na deblkajaku zví-
tězila L. Martochová ze Slo-
vanu společně s L. Czomovou 
z  Přerova před L. Smýkalovou 
z KVS, která jela s J. Hastíkovou 
z Kojetína. Deblkajak mezi nej-
staršími benjamínky opanovala 
hranická dvojice S. Obořilová 
a V. Černocká (KVS). Prosadila 
se také M. Bílovská (KVS), kte-
rá s D. Chovancovou z Kojetína 
získala bronz.

V žačkách byly na kaja-
ku D.  Lekešová (KVS) stříbrná 
a  v  juniorkách A. Žákovská 
(KVS) bronzová. Ta byla spolu 
s  H.  Menšíkovou z  Olomouce 
druhá i na deblkajaku. D. Leke-
šová na deblu zvítězila spolu 
s A. Tvrdoňovou (Brno). Hned za 
nimi dojela V. Ondrová (Slovan) 
s K. Zvěřovou.

Mezi muži se prosadil kanoi-
sta P. Gnida na bronzovou pozi-
ci. Mezi veterány vládli hraničtí 
kanoisté. Zvítězil T. Smýkal před 
P. Konečným.

Závodníkům vyšlo počasí, 
všechny jízdy se stihly odjet 
před blížící se průtrží. Nača-
sování bylo téměř dokonalé, 
s  poslední lodí dopadly první  
kapky. (bak)

SPORT 

Hraničtí atleti zažili úspěšnou sobotu

Kanoisté závodili na memoriálu Milana Bartoše
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P. Skřivánek (uprostřed) ve finiši skončil těsně druhý. Foto: Petr Bakovský


