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Hranický zpravodaj

 „Žij vyrovnaně: trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den 
trochu maluj a kresli a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj.“ Robert Fulghum

Výstava v Galerii Synagoga nadchne návštěvníky všech věkových kategorií. S některými sochami si můžete „zahýbat“. Foto: Jiří Necid

Atleti chystají závody

Ekoltes začal budovat nový sběrný dvůr

Skauti mají výročí a k němu výstavu

Letní kino zahajuje sezónu



2

Dlouho očekávaná přestav-
ba areálu firmy Ekoltes již za-
čala. V první etapě se rozběhlo 
přebudování dosavadního sběr-
ného dvora, jehož stav neod-
povídal dnešním požadavkům 
ani provozně a ostatně ani es-
teticky. Jde o komplexní rekon-
strukci sběrného dvora včetně 
zázemí obsluhy tak, aby byly 
zkvalitněny služby pro občany, 
a hlavně, aby se zkulturnilo celé 
prostředí, aby bylo uživatelsky 
přístupnější a příjemnější.

Na začátku května proběhlo 
předání staveniště a v průběhu 
měsíce na plochu dnes již býva-
lého sběrného dvora nastoupila 
těžká technika, která připravuje 
prostor pro nový komplex, který 
umožní pohodlnější odevzdá-
vání různých druhů odpadů.

Nový sběrný dvůr se bude 
rozkládat na větší rozloze než 
původní, i když celkový areál fir-
my Ekoltes se rozšiřovat nebu-
de. Firma ale lépe využije svoje 
současné prostory.

„Největší změnou bude, že  
půjde vlastně o takový kruho-
vý objezd.  Nebude tedy už do-
cházet k couvání a otáčení, což 
bylo v dosavadních stísněných 
prostorách hodně komplikova-
né. Vykládka odpadu se stane 
mnohem pohodlnější, protože 

připravované řešení je mimo-
úrovňové – kontejnery budou 
níže, takže nebude nutné zve-
dat odpady do výše jako dosud, 
bude možné je z aut snadno do 
kontejnerů vysypat,“ vysvětlil 
ředitel firmy Ekoltes Hranice 
Mgr. Jakub Horák.

V  novém areálu sběrného 
dvora budou také vybudovány 
prostory pro nebezpečný od-
pad a elektroodpad, jako třeba 
různé zbytky barev nebo nepo-
třebnou elektroniku.  Bude zde 
instalována i nová váha. Zlep-
ší se prostředí i  pro obsluhu 
sběrného dvora. Zejména však 
dojde ke zlepšení podmínek 
pro zákazníky sběrného dvora. 
Stavba by měla být dokončena 
zhruba v polovině příštího roku. 
Poté bude následovat další eta-

pa rekonstrukce prostor spo-
lečnosti.

V současnosti je sběrný dvůr 
přesunut v  rámci areálu firmy 
Ekoltes, vjezd je i nadále z uli-
ce Zborovská, jen je posunut 
o něco výše, blíž k supermarketu 
Albert. Vjezd do sběrného dvo-
ra je hlavní branou společnosti.  
Občané budou obslouženi jed-
notlivě po předchozím objedná-
ní, a to v rezervačním systému na 
http://ekoltes.cz/rezervace nebo 
na tel. čísle 777 356 735.

Připomínáme, že sběrný dvůr 
je určen především pro shro-
mažďování, správné roztřídění 
a  likvidaci odpadů, které nelze 
vyhodit do směsného komu-
nálního odpadu. Jde například 
o kompletní elektrospotřebiče, 
lednice a mrazáky, zářivky, výboj-

ky, akumulátory (autobaterie), 
tužkové baterie a monočlánky. 
Dále nebezpečné odpady, jako 
třeba barvy, oleje a  obaly jimi 
znečištěné, velkoobjemový od-
pad a biologicky rozložitelný od-
pad. Občané mohou odevzdávat 
také separovaný odpad – plasty, 
papír, sklo (také autosklo a drá-
tosklo) a polystyren – jedná se 
pouze o čistý polystyren, který 
zbyl po nákupu nového elektro-
spotřebiče nebo při zateplování 
domu (polystyren musí být bez 
zbytků izolep, samolepek, lepi-
del, barev a omítek).

Občané s  trvalým pobytem 
v  Hranicích a  místních částech 
(Drahotuše, Rybáře, Slavíč, Velká, 
Lhotka, Valšovice, Uhřínov a Stře-
dolesí) mohou vybrané odpady 
odevzdávat bezplatně. (bak)

Letos se opět rozběhla roz-
sáhlá rekonstrukce Havlíčkovy 
ulice. Nejde o  jednoduchou 
akci, protože ulice je úzká 
a například těžká technika tam 
nemá příliš prostoru. Z  toho 
důvodu probíhá rekonstruk-
ce postupně, po jednotlivých 
úsecích. V ulici bude nejen nová 
vozovka, ale i  chodník. Právě 
proto, že místa tam není mno-
ho, bude chodník řešen jako 
pojízdný, aby se přes něj v pří-
padě potřeby  mohla vyhnout 
protijedoucí auta. Akce vyjde 

zhruba na 24 milionů korun 
a  měla by být dokončena do 
konce letošního roku.

Rekonstrukce Havlíčkovy uli-
ce byla zahájena již v  loňském 
roce, kdy se týkala zejména 
opěrných zdí, řešilo se i  od-
vodnění. Letos přijde na řadu 
samotný povrch silnice. V ulici 
také probíhaly nezbytné přelož-
ky inženýrských sítí, například 
veřejného osvětlení a nízkého 
napětí elektrického vedení. 
V  roce 2018 zde probíhala vý-
stavba kanalizace. (bak)

Z RADNICE

V areálu Ekoltesu již „řádí“  těžká mechanizace. Foto: Petr Bakovský

V Havlíčkově ulici probíhá rekonstrukce i budování nového chodníku.
Foto: Petr Bakovský

Ekoltes začal budovat nový sběrný dvůr

Oprava Havlíčkovy ulice je v plném proudu

Velká část z  550 kompos-
térů, které město Hranice 
pořídilo na začátku letošního 
roku díky dotaci, je již  vydaná 
občanům, kteří o ně před ča-
sem zažádali. Vydávání těchto 
800litrových kompostérů sice 
zkomplikovala koronavirová 
situace, po rozvolnění těch 

nejpřísnějších opatření ale 
počet zbývajících komposté-
rů v areálu firmy Ekoltes rychle 
ubývá.

Město tak připravuje dal-
ší výzvu pro občany, kteří by 
si chtěli na zahrádku pořídit 
kompostér. Mohou se nahlá-
sit na mail katerina.cyzova@

mesto-hranice.cz, případně 
na telefon 581 828 239. Po-
kud bude zájem dostatečný, 
město opět zažádá o  dotaci 
na  nákup další, již třetí várky 
kompostérů.

Už v  roce 2017 město za-
koupilo 281 kompostérů, které 
byly rozděleny občanům. Jak 
v roce 2017, tak i nyní získalo 
město na nákup kompostérů 
dotaci, projekt je spolufinanco-
ván Evropskou unií – Fondem 

soudržnosti v rámci Operační-
ho programu Životní prostředí.

Dodané zahradní kompos-
téry jsou vhodné ke zpraco-
vání bioodpadu z domácností 
a zahrad. Jedná se o kompos-
téry, které zajišťují dobrou cir-
kulaci vzduchu, která urychluje 
rozkladné procesy. Konstruk- 
ční řešení zabraňuje vytváření 
a úniku nepříjemného zápachu 
a umožňuje i snadnou montáž 
bez použití nářadí. (bak)

Město rozdělilo kompostéry, můžete znovu žádat
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V době, kdy dochází k rozvol-
ňování přísných karanténních 
opatření, je obzvláště důležité 
dodržovat pravidla hygieny a po-
užívat dezinfekci. Město Hranice 
proto nakoupilo dezinfekci, 
kterou rozdávalo především té 
nejohroženější skupině – tedy 
starším lidem. V úterý 5. května 
a ve středu 6. května pak dob-
rovolníci zejména z  řad skautů 
i  pracovníci odboru sociálních 
věcí MěÚ Hranice rozdali celkem 
9 000 lahviček dezinfekce. Tyto 
lahvičky dobrovolníci distribuo-
vali občanům obdobně, jako jsme 
rozdávali roušky – tedy před šesti 
hlavními supermarkety Kaufland, 
Albert (2x), Penny, Billa, Lidl a také 
na Masarykově náměstí v době 
od 8 do 10 hodin, tedy v době, 
kdy mají nakupovat  starší spolu- 
občané.   (bak) Foto: Petr Bakovský

V pondělí 25. května se opět 
otevřely městské mateřské ško-
ly. Ty byly uzavřeny 19. března 
v  souvislosti s  mimořádným 
stavem. Následně rada města 
schválila zrušení úplaty v  ma-
teřských školách, takzvaného 
školkovného, a úplaty za školní 
družinu v  základních školách 
zřízených městem.  

Zrušení výběru poplatků 
bylo účinné od termínu uzavře-

ní školních družin (11. března) 
a mateřských škol (19. března), 
což znamenalo, že platby za mě-
síc březen byly rodičům dětí vrá-
ceny v poměrné části a za duben 
v plné výši. Otevření mateřských 
škol a opětovné schválení úhra-
dy za mateřské školy a  školní 
družiny k 25. květnu 2020 zna-
mená pro rodiče za měsíc květen 
poměrnou úhradu. Za měsíc čer-
ven pak plnou měsíční úhradu.

V době krizového stavu za-
bezpečovaly MŠ Pohádka a MŠ 
Sluníčko střídavě po týdnu péči 
o děti rodičů vybraných profesí 
v počtu přibližně 5 až 7 dětí. Šlo 
o děti, jejichž zákonní zástupci 
pracují jako zaměstnanci bez-
pečnostních sborů, obecní po-
licie, poskytovatelů zdravotních 
služeb, orgánů ochrany veřejné-
ho zdraví a příslušníci ozbroje-
ných sil.  (bak)

V době krize nabídlo pomoc-
nou ruku mnoho dobrovolníků. 
Všem velmi děkujeme, ale zvlášť 
bychom chtěli vyzdvihnout žáky 
i učitele Střední zdravotnické ško-
ly Hranice.

Vše začalo v Nemocnici Hrani-
ce, a.s., kde jsou žáci SZŠ Hranice 
zařazeni jednak na oddělení, kde 
vykonávají ošetřovatelskou péči, 
dále na vrátnici při kontrole vstu-
pu do nemocnice a také zajišťují 
s některými pedagogickými pra-
covníky školy hlídání dětí zaměst-
nanců nemocnice.

Současně jsou zařazeni jako 
dobrovolníci při MěÚ Hranice, 
kde zajišťují nákupy seniorům, 
rozdávají seniorům roušky u vy-
braných marketů nebo pomáhají 
v úřední den, každou středu, jako 
koordinátoři městského úřadu při 
vstupu na úřad.

Školu oslovila také nemocni-
ce v Přerově, kde od tohoto týd-
ne hraničtí žáci zajišťují službu 
u vchodu do nemocnice.

„Dobrovolnická činnost na-
šich žáků je průřezem ročníků 
i oborů. Naši žáci jsou zapojeni 
v dobrovolnické činnosti již od 
poloviny března. Jejich pomoc 

se v současné době rozšiřuje na 
různá místa. Jsem velmi ráda, že 
většina z nich nastoupí a považu-
jí to za svou morální povinnost,“ 
uvedla ředitelka Střední zdravot-
nické školy v Hranicích Mgr. Hana 
Čamborová.

„Ráda bych podotkla, že jsem 
na své žáky a pedagogické pra-
covníky patřičně pyšná. Jsou 
opravdu na místech, kde jsou 
nyní potřeba, a to bezpodmíneč-

ně. Například v pondělí 27. dubna 
jsme se zapojili do projektu „Upí-
ři ze škol“, kdy skupina 27 žáků 
a učitelů šla na transfuzní stanici 
v Hranicích darovat krev. Dobro-
volnictví v této nouzové situaci 
považujeme za samozřejmost. 
Musím zde uvést, že i odborné 
učitelky v době nouze byly při-
praveny nastoupit do běžného 
provozu v nemocnicích,“ dodala 
Hana Čamborová. (bak)

Žáci SZŠ při kontrole vstupu do hranické nemocnice. Foto: Petr Bakovský

Město rozdávalo dezinfekci

Mateřské školy se otevřely na konci května

Děkujeme Střední zdravotnické škole Hranice

KORONAVIRUS 

V době uzávěrky tohoto čís-
la se situace zlepšovala, zákazy 
se zmírňovaly, nálada pookřá-
la. Pokud tedy nedošlo na kon-
ci května k nějakému zvratu, 
tak se postupně obnovují služ-
by,  žáci se začali vracet do škol,  
otevřely se muzea a  galerie, 
sportovci se vrací na sportovi-
ště. K úplnému normálu je ale 
stále ještě daleko a nikde není 
psáno, že se situace nemůže 
zase zvrtnout.

I nadále proto prosím sle-
dujte zpravodajství jak celo-
státní, tak regionální a  také 
webové stránky města Hranic 
(www.mesto-hranice.cz).   (bak)

Koronavirus 
- informace

Ačkoliv vláda na konci 
dubna ze dne na den zrušila 
opatření o bezplatném parko-
vání, v Hranicích se rada města 
rozhodla, že zpětné zavedení 
placeného parkování se odlo-
ží, a to do 1. června 2020. „Jed-
nak chceme alespoň drobně 
pomoci lidem v této obtížné 
době a také tím získáme čas 
k  tomu, aby se řidiči mohli 
s opětovným zavedením par-
kovného seznámit,“ uvedl sta-
rosta města Jiří Kudláček.  (bak)

Začíná se platit 
za parkování

V době koronavirové krize 
přibyly Městské policii Hranice 
nové úkoly. Nešlo přitom jen 
o kontrolu dodržování Usne-
sení Vlády České republiky, 
tedy zejména nošení roušek, 
neshlukování nebo prověření 
hygienických opatření v pro-
dejnách, i když to byla důležitá 
součást její práce. Při kontrole 
dodržování těchto opatření 
musela městská policie sáh-
nout nejen ke slovním domlu-
vám, došlo i na pokuty.

Městská policie se ale kromě 
represe zaměřovala i na předá-
vání roušek lidem bez domova 
a dalším lidem, kteří si roušku 
opatřit nemohli, a na následné 
zajištění jejich výměny. Strážní-
ci měli na starost také informo-
vání občanů a vedení prodejen 
o  mimořádných opatřeních, 
a to jak telefonicky, tak osobně 
nebo pomocí letáků. Asistenti 
prevence kriminality se zapoji-
li i do ochranných opatření na 
vstupech a vjezdech do hranic-
ké nemocnice.  (bak)

Městské policii 
přibyly úkoly
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Charita ČR aktuálně vyhlásila 
veřejnou Sbírku pro Česko: Na 
vlně pomoci proti bezmoci! 
Podpořit sbírku můžete převo-
dem finančního daru na účet 
44665522/0800 VS 90619, 
nebo telefonem můžete zaslat na 
číslo 87 777 jednorázovou dár-
covskou DMS CHARITAPOMOC 
30, 60 nebo 90, nebo trvalou 
dárcovskou DMS TRV CHARI-
TAPOMOC 30, 60 nebo 90.

Veřejná sbírka je určena na 
přímou finanční pomoc lidem, 

kteří kvůli pandemii onemoc-
nění COVID-19 a s ní spojenými 
vládními opatřeními přišli o pe-
níze nutné k zajištění základních 
životních potřeb. Vybrané peníze 
budou použity na přímou pomoc 
lidem v nouzi, v kritické životní 
situaci, dětem a matkám s dět-
mi, těžce nemocným, opuštěným 
nebo starým lidem, kteří se v této 
výjimečné situaci ocitli v tísni.

Velké díky všem dárcům, kteří 
se k naší výzvě připojí.

Charita Hranice

Sbírka pro Česko:  
Na vlně pomoci proti bezmoci!

AKTUÁLNĚ

Milí čtenáři,
dovolte mi, abych vás sezná-

mila s charitními projekty, které 
umožňují zapojení široké veřej-
nosti do pomoci potřebným.

Charitní šatník v  našem 
městě úspěšně funguje nepře-
tržitě již od roku 1992. Jeho 
provoz je zajišťován obětavými 
a  trpělivými dobrovolnicemi, 
které od dárců ošacení přijí-
mají, třídí, vydávají potřebným 
a připravují nepoužitelné odě-
vy k odvozu. Oblečení do šat-
níku přijímáme čistě vyprané, 
kompletní a nositelné. Výdejní 
den je úterý, mimo otevírací 
dobu šatníku můžete ošacení 
zabalené v  igelitových pytlích 
vložit do kontejneru ve dvoře 
na Purgešově 1399.

Ve spolupráci s Občanským 
sdružením Omega plus Kyjov 
nabízíme ženám pletařkám za-
pojení do pomoci potřebným, 
aniž by musely opustit svůj 
domov. Dobrovolnice, kterým 
zajišťujeme přízi, každoročně 

upletou cca 500 kusů bavlně-
ných obvazů. Pletené obvazy 
využívají malomocní v lepro-
sáliích v Indii a Africe k ochraně 
antibioticky vyléčených ran na 
končetinách. Pletařky se také 
mohou zapojit do pletení dět-
ských soupraviček, které se 
využívají pro kojence v  inku-
bátorech.

Od roku 2008 každoročně 
nabízíme našim spoluobča-
nům možnost připravit vánoční 
překvapení dětem na Ukrajině. 
Akce Vánoční balíček spočívá 
v  jednorázovém obdarování 
konkrétního chlapce z dětské-
ho domova v Bortnikách, nebo 
konkrétního dítěte z charitních 
sociálních center ve městech 
Kolomyja, Lopatyn a  Terno-
pil. Doporučená cena dárků 
pro jedno dítě je cca 1 000 Kč 
a každoročně přinesou balíčky 
z Hranicka radost asi 50 dětem 
na Ukrajině.

V  podzimních měsících 
s  Potravinovou bankou Olo-

mouc spoluorganizujeme 
Potravinovou sbírku v někte-
rém z  hranických hypermar-
ketů. Dobrovolníci oslovují 
nakupující, aby nákupem a da-
rováním trvanlivých potravin 
a drogistického zboží přispěli 
Charitě Hranice. Tyto materiál-
ní dary dále distribuujeme ví-
cedětným rodinám, osamělým 

rodičům s dětmi a opuštěným 
seniorům v Hranicích a v Lip-
níku nad Bečvou. Darované 
potraviny využíváme také při 
činnostech s uživateli v našich 
ambulantních službách.

Výtěžek Tříkrálové sbírky 
a Postní almužny nám umož-
ňuje nabídnout finanční po-
moc rodinám s  postiženými 
dětmi (úhrada speciální reha-
bilitace nebo speciálních po-
můcek), osamělým rodičům 
s  více dětmi (úhrada pobytů 
ve škole v  přírodě, školních 
sportovních kurzů a  zájmo-
vých kroužků). Jsme připraveni 
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Charita Hranice zapojuje do pomoci veřejnost
8. díl

Charita Hranice spoluorganizuje 
také potravinovou sbírku.  
Foto: Charita Hranice

INZERCE

V souvislosti se současnými mimořádnými opatřeními vlády pro-
běhnou zápisy do ZUŠ Hranice ve dnech 15. až 18. června 2020. 
Přihlášky lze vyplnit elektronicky na www.iZUS.cz do 14. června 
2020. Podrobné informace k zápisům budou na www.zushranice.cz.

Zápisy do Základní umělecké školy Hranice
pro školní rok 2020-2021

Rovnou pětistovku ochranných štítů darovala městu Hranice 
hranická společnost United Polymers s.r.o. Přidala se tak k mnoha 
dalším dárcům, jak firmám, tak soukromníkům, kteří městu pomohli 
v koronavirové krizi. Zmíním například firmu Olympus Surgical Tech-
nologies Europe Přerov, která nám darovala třicet ochranných štítů. 
Oběma firmám i všem ostatním dárcům velice děkujeme. (bak)

Město děkuje za štíty
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Ledová sezóna:
Ztracený poklad 

Jum
anji: Další level

Neviditelný

Term
inátor:

Tem
ný osud

ČERVEN 2020

Králíček Jojo

Příběh drogového krále, který se snaží
prodat své im

périum
 dynastii m

iliardářů.

St 10. 6.

Mizerové Mike Lowrey a Marcus Burnett
jsou zpátky a před nim

i je poslední
společná jízda.

St 17. 6.
21 hodin • 100 Kč

Příběh m
alého kluka Joja a jeho

im
aginárního přítele Adolfa Hitlera.

Dokáže Jojo čelit nacism
u?

Film
 navazuje na děj film

u Osvícení popisující
hrůzné události, ke kterým

 došlo před 40 lety v
hotelu Overlook.

Po rozchodu s Jokerem
 se Harley Quinn

spojí s dalším
i superhrdinkam

i.

St 24. 6.
Zdolat nepřátelské územ

í a doručit včas
zprávu, která m

á zachránit stovky vojáků.
Zvládnou dva britší vojáci tento úkol?

Nový a ještě nebezpečnějš í svět Jum
anji.

Najdou ostatní kam
ráda Spencera m

ezi
nástraham

i pouští a hor?

Gentlem
ani

21 hodin • 110 Kč
Út 9. 6.

Modelář
Čt 11. 6.

Příběh dvou kam
arádů, kteří provozují

prosperující půjčovnu dronů.

Frčím
e

Pá 12. 6. a So 13. 6.

Výprava dvou elfů. Najdou ve světě ještě
něco z toho m

agického?

Mizerové navždy

Út 16. 6.
Na nože

Jak m
ůže dopadnout vyšetřování záhadného

úm
rtí autora tajem

ných detektivních
příběhů?

Soutěž  krásy v rukou fem
inistek 

a em
ancipovaných žen.

Doktor Spánek
 od Stephena Kinga

Kom
edie s Ivanem

 Trojanem
 v roli Bouráka,

věčného frajera, kterém
u teče do baráku

i do života.

Příběh čtyř m
ladých žen, z nichž každá je

odhodlaná prožít život podle svého.

Birds of Prey 

21 hodin • 100 Kč

Akční, 109', DAB, 2020
Akční, 113', TIT, 2019

21 hodin • 120 Kč

Kom
edie, 108', TIT, 2019

21 hodin • 100 Kč

Dram
a, 110', český, 2020

Anim
ovaný, 103', DAB, 2020

Ne 14. 6.
21 hodin • 120 Kč
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21 hodin • 110 Kč
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edie, 131', TIT, 2019
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ovaný, 90', DAB, 2019
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Nový sm
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ěna Harley Quinn)
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Neviditelný

Terminátor:
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ČERVEN 2020

Králíček Jojo

Příběh drogového krále, který se snaží
prodat své impérium dynastii miliardářů.

St 10. 6.

Mizerové Mike Lowrey a Marcus Burnett
jsou zpátky a před nimi je poslední

společná jízda.

St 17. 6. 21 hodin • 100 Kč

Příběh malého kluka Joja a jeho
imaginárního přítele Adolfa Hitlera.

Dokáže Jojo čelit nacismu?

Film navazuje na děj filmu Osvícení popisující
hrůzné události, ke kterým došlo před 40 lety v

hotelu Overlook.

Po rozchodu s Jokerem se Harley Quinn
spojí s dalšími superhrdinkami.

St 24. 6.
Zdolat nepřátelské území a doručit včas

zprávu, která má zachránit stovky vojáků.
Zvládnou dva britší vojáci tento úkol?

Nový a ještě nebezpečnější svět Jumanji.
Najdou ostatní kamráda Spencera mezi

nástrahami pouští a hor?

Gentlemani
21 hodin • 110 KčÚt 9. 6.

Modelář
Čt 11. 6.

Příběh dvou kamarádů, kteří provozují
prosperující půjčovnu dronů.

Frčíme
Pá 12. 6. a So 13. 6.

Výprava dvou elfů. Najdou ve světě ještě
něco z toho magického?

Mizerové navždy

Út 16. 6.
Na nože

Jak může dopadnout vyšetřování záhadného
úmrtí autora tajemných detektivních

příběhů?

Soutěž krásy v rukou feministek 
a emancipovaných žen.

Doktor Spánek
 od Stephena Kinga

Komedie s Ivanem Trojanem v roli Bouráka,
věčného frajera, kterému teče do baráku

i do života.

Příběh čtyř mladých žen, z nichž každá je
odhodlaná prožít život podle svého.
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Ne 21. 6. 21 hodin • 100 Kč

Drama, 135', TIT, 2019
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LETNÍ KINO
www.kultura-hranice.cz

Výletím
e 

do le
tň

áku

Bourák

Problémissky

Malé ženy

1917

Ledová sezóna:
Ztracený poklad 

Jumanji: Další level

Neviditelný

Terminátor:
Temný osud

ČERVEN 2020

Králíček Jojo

Příběh drogového krále, který se snaží
prodat své impérium dynastii miliardářů.

St 10. 6.

Mizerové Mike Lowrey a Marcus Burnett
jsou zpátky a před nimi je poslední

společná jízda.

St 17. 6. 21 hodin • 100 Kč

Příběh malého kluka Joja a jeho
imaginárního přítele Adolfa Hitlera.

Dokáže Jojo čelit nacismu?

Film navazuje na děj filmu Osvícení popisující
hrůzné události, ke kterým došlo před 40 lety v

hotelu Overlook.

Po rozchodu s Jokerem se Harley Quinn
spojí s dalšími superhrdinkami.

St 24. 6.
Zdolat nepřátelské území a doručit včas

zprávu, která má zachránit stovky vojáků.
Zvládnou dva britší vojáci tento úkol?

Nový a ještě nebezpečnější svět Jumanji.
Najdou ostatní kamráda Spencera mezi

nástrahami pouští a hor?

Gentlemani
21 hodin • 110 KčÚt 9. 6.

Modelář
Čt 11. 6.

Příběh dvou kamarádů, kteří provozují
prosperující půjčovnu dronů.

Frčíme
Pá 12. 6. a So 13. 6.

Výprava dvou elfů. Najdou ve světě ještě
něco z toho magického?

Mizerové navždy

Út 16. 6.
Na nože

Jak může dopadnout vyšetřování záhadného
úmrtí autora tajemných detektivních

příběhů?

Soutěž krásy v rukou feministek 
a emancipovaných žen.

Doktor Spánek
 od Stephena Kinga

Komedie s Ivanem Trojanem v roli Bouráka,
věčného frajera, kterému teče do baráku

i do života.

Příběh čtyř mladých žen, z nichž každá je
odhodlaná prožít život podle svého.

Birds of Prey 

21 hodin • 100 Kč

Akční, 109', DAB, 2020
Akční, 113', TIT, 2019

21 hodin • 120 Kč

Komedie, 108', TIT, 2019

21 hodin • 100 Kč

Drama, 110', český, 2020

Animovaný, 103', DAB, 2020

Ne 14. 6. 21 hodin • 120 Kč

Akční, 124', TIT, 2020

21 hodin • 110 Kč

Komedie, 131', TIT, 2019

Komedie, 106', TIT, 2020

Čt 18. 6. 21 hodin • 110 Kč

Horor, 152', TIT, 2019

Pá 19. 6. a So 20. 6. 
21 hodin • 130 Kč

Komedie, 110', český, 2020

Ne 21. 6. 21 hodin • 100 Kč

Drama, 135', TIT, 2019

Út 23. 6. 21 hodin • 120 Kč

21 hodin • 120 Kč

Drama, 119', TIT, 2019

Čt 25. 6. 21 hodin • 110 Kč
Je protivník skutečně jen v hlavě?

Horor, 125', TIT, 2020

Pá 26. 6. a So 27. 6.
21 hodin • 120 Kč

Animovaný, 90', DAB, 2019

Ne 28. 6. 21 hodin • 100 Kč

Akční, 123', DAB, 2019

Út 30. 6. 21 hodin • 120 Kč
Nový smrtící Terminátor Rev-9 se vrací

v čase, aby dohonil a zabil Dani.

Akční, 129', TIT, 2019

Hranice

Dobrodružství chlupáče Norma, krále
ledového severu.

(Podivuhodná proměna Harley Quinn)

Změna programu vyhrazena
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Do 11. 6. 2020 - Pat a Mat. Inter-
aktivní a hravá výstava pro celou 
rodinu umožňuje nahlédnout 
návštěvníkům do světa dvou 
pověstně nešikovných kutilů. 
Navštívit můžete animační díl-
nu s praxinoskopem, hernu „Na 
návštěvě u  Pata a  Mata“ nebo fotokoutek. K vidění je projekce filmu 
„Pat a Mat ve filmu“. Pro děti jsou připraveny hry s motivy Pata a Mata 
a spousta zajímavostí z tohoto oblíbeného večerníčku.

25. 6. – 20. 9. 2020 – Buď při-
praven! Výstava k výročí 100 let 
skautingu v Hranicích představí 
historii tohoto společenského 
hnutí. K vidění budou fotografie 
a historické předměty zaměřené 
na skauting, jako například skaut-
ské kroje, odznaky, totemy, stan 
či týpí a spousta dalších zajíma-
vostí. Výstava nebude zahájena 
tradiční vernisáží na začátku výstavy, ale bude zakončena slavnostní 
dernisáží, která se uskuteční v pátek 18. září v 17 hodin.

23. 7. – 6. 9. 2020 – František 
Hodonský: Přiznaná krajina II. 
Malíř a grafik, který si svou pozici 
v dějinách českého výtvarného 
umění získal svébytným zachá-
zením s  barvou, expresivitou 
malířského projevu i  nevšední 
monumentalitou v zobrazování 
krajiny. Zaměřuje se zejména na 
lužní lesy v okolí Břeclavi, odkud 
pochází. Ve svých rozměrných malbách nejčastěji pracuje se smarag-
dově zelenou barvou, která vyvolává jeho vzpomínky na příšeří lesů, 
odlesky vodní hladiny a probleskující světlo. Umělec se věnuje také 
grafické tvorbě a dřevořezu. Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 
23. července v 17 hodin.

KULTURA

Kam na výstavy v Hranicích

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

Do 19. 7. 2020 - Oldřich Šembe-
ra & Jiří Žlebek: Obrazy a sochy.  
Sochař, architekt a designér Jiří 
Žlebek je autorem zhruba deva-
desáti sochařských realizací v ar-
chitektuře po celé republice i na 
Slovensku. Malíř a kreslíř Oldřich 
Šembera se zabývá od roku 2005 
fotografikami.

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

Stará radnice

Galerie Synagoga

Co se děje v Hranicích
Sobota 6. 6.

14:00–18:00 – Swap – bleší vý-
měna oblečení, knih, nevhod-
ných dárků a nepotřebných věcí 
z domácnosti. Přineste maximál-
ně 10-15 svých kousků a můžete 
si zdarma vzít cokoliv, co se vám 
bude líbit. Bezpečnostní opat-
ření jsou samozřejmostí, stejně 
tak občerstvení a hudební do-
provod. Koná se na zahradě ko-
munitního a kulturního prostoru 
Karnola v Hranicích, Tř. ČSA 211, 
vstupné 50 Kč. Více informací na 
telefonu 702 030 134. V přípa-
dě nepříznivého počasí se akce 
koná uvnitř.

Úterý 9. 6.

LETNÍ KINO HRANICE ZAHA-
JUJE PROMÍTÁNÍ. PROGRAM 
NAJDETE NA STRANĚ 5.

Pátek 12. 6.

20:00 – Slam Poetry – poezie 
vs. show. Mistři parodie se utkají 
v básnickém klání o pozornost 
publika. Koná se v komunitním 
a  kulturním prostoru Karnola 
v Hranicích, Tř. ČSA 211, vstup-
né 150 Kč.

Sobota 13. 6.

07:00 – IPA pochod – šestý roč-
ník mezinárodního turistického 
pochodu policejních složek 
s účastí široké veřejnosti. Start 
i cíl bude ve sportovním areálu 
ve Stříteži nad Ludinou, bližší 
informace a startovné na www.
pochod.ipacz.cz.

Neděle 14. 6.

16:00 – Divadélko Ententýky 
– klub pro děti Montík zve na 
letní pohádku pro malé i velké 
s názvem Myška Klárka, vever-

ka Terka a pirát Vrtinos. Koná se 
za bezpečnostních opatření na 
zahradě komunitního a kultur-
ního prostoru Karnola v Hrani-
cích, Tř. ČSA 211, vstupné 100 Kč 
dospělí, 60 Kč děti. Rezervace na 
emailu: otahalova@zsspalov.cz 
a telefonu 734 323 241. V přípa-
dě nepříznivého počasí se akce 
koná uvnitř.

Neděle 21. 6.

17:00 – Klavírní koncert Lucie 
Langerové – hudební vystou-
pení. Koná se v  galerii M+M 
v Hranicích, Jurikova 16, vstup-
né dobrovolné.

Pátek 26. 6.

17:00 – Vernisáž k  výstavě: 
Umělci z Frýdku-Místku – koná 
se v galerii M+M v Hranicích, Ju-
rikova 16, vstupné dobrovolné.

Sobota 27. 6.

15:00-18:00 – Ahoj léto! – 
dětské odpoledne plné zábavy 
a  tvoření s  dětským klubem 
Montík. Těšit se můžete také na 
táborák, proto nezapomeňte 
buřty s  sebou. Koná se v  ko-
munitním a kulturním prosto-
ru Karnola v Hranicích, Tř. ČSA 
211, vstupné 50 Kč dospělí, děti 
zdarma.

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

Jiráskova 429, Hranice, tel. 774 617 
044. Otevřeno: po–pá 7:30–17:00, 
so 9:00–12:00.

Do 14. 6. 2020 - Výstava veliko-
nočních tradic. Tradiční výstava 
s velikonoční tématikou a tradi-
cemi, které jsou s velikonočními 
svátky spojeny, je prodloužena 
až do měsíce června.

1. 6. – 30. 6. 2020 – 51+ aneb 
Jak se fotí nejkrásnější knihy.  
Výstava Martina Hlavici a  jeho 
fotografických portrétů a zátiší, 
které vznikly v průběhu mimo-
řádného ročníku soutěže Nej-
krásnější česká kniha pořádané 
Památníkem národního písem-
nictví v Praze.

26. 6. – 16. 7. 2020 – Výstava umělců z Frýdku-Místku. Výstava 
amatérských umělců a jejich děl, vytvořených různými technikami. 
Vernisáž se uskuteční v pátek 26. června v 17 hodin.

Galerie M+M
Coffee Obsession

Nepřišel vám 
do schránky  

Hranický zpravodaj?
Volejte 581 607 479.

PROGRAM AKCÍ

NAJDETE NA WEBU
kultura-hranice.cz

POŘÁDÁTE 
ZAJÍMAVOU AKCI?

Napište nám na e-mail  
infocentrum.zamek@ 
mkz-hranice.cz nebo  
zavolejte na 581 607 479.
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Letos oslavíme sto let od vzni-
ku skautingu v Hranicích. Toto 
kulaté výročí si připomeneme 
výstavou „Buď připraven!“, která 
bude rozdělena do dvou částí.

První historická část zmapuje 
historii skautského hnutí v Hra-
nicích od svého vzniku v  roce 
1920 až po současnost. Mimo 
panelů s důležitými historickými 
okamžiky a  fotografiemi uvidí-
te také dobové skautské kroje, 
šátky, klobouky, opasky, hole, 
odznaky, výšivky, dokumenty 
a  spoustu dalších historických 
předmětů zaměřených na skau-
ting. Atmosféru skautského 
tábora bude dále dotvářet týpí 
a dva podsadové stany, z nichž 

jeden si budete moci vyzkou-
šet. Druhá část výstavy bude 
interaktivní. Bude připraveno 
několik úkolů, ve kterých si pro-
cvičíte dovednosti, které by měl 
zvládnout každý správný skaut, 
například orientaci v mapě po-
mocí buzoly, vázání uzlů či kře-
sání křemenem.

Své brány otevře výstava „Buď 
připraven!“ ve čtvrtek 25. června 
v 9 hodin. Výstava nebude zahá-
jena tradiční vernisáží na začátku 
výstavy, ale bude zakončena slav-
nostní dernisáží, která se usku-
teční v pátek 18. září v 17 hodin. 
Přinášíme archivní fotografie 
hranických skautů, které se také 
objeví na výstavě.  (red)

Protože dosavadní radar 
na měření rychlosti, který se 
střídal ve čtyřech lokalitách, 
se osvědčil, město nasadí do 
15.  června druhý radar. Záro-
veň ke stávajícím lokalitám na 
Smetanově nábřeží (u křižovat-
ky s ulicí Partyzánská), v sadech 
Čs. legií, v ulici Žáčkova a v ulici 
K Nádraží v Drahotuších přiby-
dou další dvě místa. Jedno bude 
v místní části Hranic Velká a dru-
hé v Černotíně. Černotín se tak 

po Býškovicích stává již druhou 
obcí, pro kterou město Hranice 
provádí měření rychlosti. V Býš-
kovicích jde ale o úsekové mě-
ření. Vliv radaru na bezpečnost 
dopravy ukazují výsledky dvou 
let provozu. Zatímco při zahá-
jení měření bylo na hlavním 
tahu na Valašské Meziříčí denně 
zaznamenáváno okolo 600 pří-
padů překročení rychlosti, dnes 
se jedná zhruba o 70 přestupků 
denně.  (bak)

Skauti oslaví 100 let výstavou

Město nasadí další radar na měření rychlosti

Ukázalo se, že radary významně snižují rychlost. Foto: Petr Bakovský

Hranický Kostelíček si letos 
připomíná tři výročí. Přesně 
530 let slaví unikátní dřevěná 
socha Hranické madony, kte-
rou návštěvníci mohli vidět na 
výstavě před pěti lety. Druhým 
výročím je 425 let od vystavění 
kostela Narození Blahoslavené 
Panny Marie s  magdalenskou 
kaplí. Třetím výročím je 120 let 
od instalace soch Cyrila a Me-
toděje před kostelem. Při této 
příležitosti jsou v muzeu na Staré 
radnici k zakoupení pohlednice 
Kostelíčka za 3 Kč. (red)

Kostelíček má tři výročí
Přes stovku osobností, kte-

ré se narodily nebo žily v Hra-
nicích a významně se zapsaly 
do historie města, najdete nyní 
souhrnně na jednom místě, a to 
na webových stránkách hranic-
kého muzea (https://muzeum-
-hranice.cz/osobnosti/)

Texty jsou dílem několika 
autorů, a to Jiřího Nebeského, 
Václava Bednáře a dalších. S  por-
tréty osobností to byl trochu boj 
a mravenčí práce. Děkujeme 
panu Milanu Králikovi za dopl-
nění některých portrétů. Bohužel 

nám na webových stránkách ně-
které portréty chybí – ať už přímo 
fotografie nebo vyobrazení pro-
střednictvím perokreseb nebo 
olejomaleb či plastik.

Obracíme se tedy s  pros-
bou na širokou veřejnost: má-
te-li k  některým osobnostem 
portréty, prosíme, kontaktujte 
naši kolegyni, která příspěvky 
na web zpracovávala – Jolana 
Konečná, e-mail: infocentrum.
zamek@mkz-hranice.cz, telefon: 
777 499 892.

Děkuje MKZ Hranice

Osobnosti Hranic mají svůj web
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Po týdnech individuálního 
tréninku a  odvolávání již při-
pravených akcí se hraničtí atleti 
chtějí zapojit do akce Českého 
atletického svazu „Spolu na star-
tu“, kdy zároveň proběhnou zá-
vody na více než 100 stadionech 
po celé republice. Poté, co se 
musely bez náhrady zrušit i tak 
tradiční akce, jako jsou Běh vítěz-
ství, Hranická dvacítka a Hranic-
ká desítka, mají konečně atleti 
možnost si zazávodit, i když po-
někud netradičně.

Půjde o sérii šesti mikromí-
tinků, kterou zahájí závodní se-
zónu prvního června kladenský 
mítink s předními reprezentan-
ty.  Do Kladna se chystají takové 
hvězdy jako Barbora Špotáková, 
Tomáš Staněk nebo Pavel Maslák 

a  fanoušci královny sportu se 
mohou těšit na přímý přenos 
České televize z  této události. 
Ve stejnou chvíli se na dalších 
minimálně 100 atletických sta-
dionech včetně Hranic odehrají 
atletické závody určené pro děti 
a mládež různých věkových ka-

tegorií a v různých disciplínách 
napříč celou Českou republikou.

A jak se připravovali ve ztíže-
ných podmínkách hraničtí atle-
ti? „První týdny karantény jsme 
trénovali individuálně. Svým 
svěřencům, starším žákům, 
dorostencům a  juniorům jsem 

posílala tréninkový plán vždy na 
týden. Většina dospělých atletů 
trénovala individuálně. A drobo-
tina měla úplně volno,“ uvedla 
trenérka Klára Úlehlová.

Jakmile se oficiálně povolilo 
otevření sportovišť pro indivi-
duální sporty, začali se hraničtí 
atleti scházet na stadionu, vždy 
pouze po malých skupinkách. 
Nejprve K. Úlehlová se svými 
staršími svěřenci a  trenérský 
kolega Vladislav Kaspar s dospě-
lými atlety. Trénovaly skupinky 
do deseti lidí. S  postupným 
uvolňováním pravidel karantény 
nastoupili začátkem května do 
tréninkového procesu i mladší 
žáci a  od pondělí 11.5. začaly 
trénovat také přípravky. 

(bak) Foto: Klára Úlehlová

Pravděpodobně v září, pokud 
nedojde k opětovnému zpřísně-
ní opatření v rámci koronavirové 
situace, případně jiné neočeká-
vané komplikaci, proběhne akce 
vyhlášení nejlepších hranických 
sportovců za loňský rok. Původ-
ní dubnový termín padl za oběť 
koronavirové pandemii.

Letošní sportovec roku je za-
měřen na atletiku -  hraničtí atleti 
slaví 80 let organizované činnosti 
a 60 let od založení oddílu atleti-
ky. Každým rokem zveme na vy-
hlášení známé české sportovce, 
před deseti lety, kdy si atleti také 
připomínali  kulaté výročí, zde 
byla olympijská vítězka v hodu 

oštěpem a legenda české atletiky 
Dana Zátopková.

Nejlepší hraničtí sportovci se 
vyhlašují hned v několika katego-
riích. Oceňují se jednak sportovci 
v olympijských sportech. Ty jsou 
děleny na jednotlivce, družstva 
a hendikepované sportovce. Jed-
notlivci a družstva se ještě člení 
podle věku na kategorie do 15 let, 
od 16 do 19 let a 20 let a starší 
a loni přibyla ještě kategorie vete-
ránů. Tímto členěním chce město 
podpořit mladé sportovce a mo-
tivovat je k dalšímu sportovnímu 
růstu, nezapomínáme ale ani na 
ty, kteří vydrží na vrcholové úrov-
ni sportovat i v pozdějším věku.  

Město oceňuje i  sportovce 
v neolympijských sportech, a to 
jak jednotlivce, tak i  družstva, 
v tomto případě však již bez vě-
kového členění.

Nominaci lze také podat do 
kategorie „odchovanci“, tedy 
pro sportovce, kteří byli členy 
hranických oddílů a nyní dosahují 
vynikajících výsledků v mimohra-
nických sportovních oddílech (na 
úrovni mistrovství republiky či 
reprezentace ČR). Ocenění do-
stávají  i  sportovní senioři, tre-
néři a funkcionáři, kteří se svou 
dlouholetou prací (20 a více let) 
výrazně zasloužili o rozvoj tělo-
výchovy v Hranicích. (bak)

S  uvolňováním koronaviro-
vých pravidel nastoupili hra-
ničtí lyžaři oddílu závodního 
a sportovního lyžování (alpské 
lyžování) při SKI klubu Hranice 
letní přípravu. V oddíle trénuje 
třicítka dětí, zhruba polovina se 
účastní letní přípravy. Mladí lyža-
ři se věnují například atletickým 
disciplínám nebo jízdě na kole. 
„Dodržujeme při tom všechna 
hygienická pravidla, máme děti 
rozdělené do tří skupinek při-
bližně po pěti a každá skupinka 
je pod dohledem jednoho tre-
néra,“ uvedl jeden z trenérů Filip 
Konečný. Spolu s ním vedou děti 
Jiří Kuča a Olga Vilímková. (bak)

Atleti trénovali individuálně, nyní chystají společné závody

Sportovec roku je přesunut na září

Lyžaři vyrazili na kola

Po uvolnění přísných pravidel zákazu 
vycházení postupně ožívají hranická 
sportoviště včetně skateparku. 
Foto: Petr Bakovský

Mladé lyžaře od cyklotréninku neodradilo ani téměř zimní květnové počasí, ostatně lyžaři jsou na zimu zvyklí.  
Foto: Petr Bakovský


