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Hranický zpravodaj

 „Život je jako jízda na kole. Abyste udrželi balanc,  
musíte se neustále pohybovat dopředu.“  Albert Einstein 

Několikanásobný mistr světa v jízdě na vysokém kole Josef Zimovčák přijel do Hranic. Více na straně 16. Foto: Petr Bakovský

Letní kino nabízí v červenci skvělé filmy

Na dvoře Staré radnice vyrostlo indiánské týpí

Téma: Protipovodňová opatření v Hranicích

Město podpořilo podnikatele i turisty
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I  letos bude pokračovat re-
konstrukce hranického hřbito-
va. Na řadě bude prostor v horní 
části hřbitova, tedy urnový háj. 
Budou se zde budovat komuni-
kace i inženýrské sítě jako voda, 
elektrika, veřejné osvětlení. Mo-
mentálně v souladu se zákonem 
o  zadávání veřejných zakázek 
probíhá výběrové řízení na do-
davatele a se zahájením stavby 
se počítá v srpnu nebo v září. 

Kromě cest na hřbitově, mo-
biliáře, osvětlení a odvodu vod 
jak dešťových, tak splaškových, 
je na hranickém městském hřbi-
tově nutno vyřešit například i ze-
leň. A je také potřeba vybudovat 

nezbytné zázemí pro správu 
hřbitova i pro návštěvníky. Ob-
jem prací na hřbitově je velmi 
rozsáhlý, proto je rozplánován 
ještě na tři roky. Práce by měly 
postupovat od zadních částí 
hřbitova směrem dopředu, aby 
těžká technika neničila již hoto-
vé části. Celkem se má na hřbi-
tově ještě proinvestovat okolo 
padesáti milionů korun, včetně 
letošního roku.

Dosud se opravila ohradní 
zeď. Vybudovala se dešťová ka-
nalizace v Hřbitovní ulici a upra-
vila parkovací místa. Také vznikl 
prostor s  epitafními deskami 
a posypová loučka. (bak)

Hranice podporují vytváření 
přírodních biotopů ve městě. 
Máme vytipované lokality, pře-
devším na okraji sídlišť, kde bude 
Ekoltes Hranice kosit trávu maxi-
málně 2× ročně. Tyto lokality jsou 
označeny cedulí Přírodní biotop. 
Tímto krokem chceme zvýšit 
biodiverzitu v Hranicích, proto-
že vyšší tráva poskytuje útočiště 
čmelákům, motýlům, dalšímu 
hmyzu a  jiným drobným živo-
čichům, kteří z měst mizí. 

Ponechaný porost podporuje 
také zadržování vody v  krajině 
v době, kdy se dlouhodobě po-
týkáme s nedostatkem vláhy. „Je 
ověřeným faktem, že omezení 
seče trávníků a ponechání vyššího 

porostu nejen posílí ekosystémo-
vé funkce, ale i trávníkům samot-
ným umožní snáze se vyrovnat 
s nepříznivými vlivy. V kontextu 
změny klimatu se jako zásadní 
jeví schopnost vyšších porostů 
lépe uchovat vlhkost a překonat 
období sucha bez nepřiměřených 
nároků na závlahu,“ uvádí Minis-
terstvo životního prostředí.

V Hranicích jsou pro přírodní 
biotopy zatím vyčleněny ná-
sledující pozemky, na kterých 
budou ponechány nepokosené 
části. Jde o  svah a  rovinu nad 
akumulační nádrží u  Veličky 
pod bývalou hasičárnou, dále 
partie na Smetanově a  Kropá-
čově nábřeží, úseky nad gará-

žemi na Cementářském sídlišti, 
u Struhlovska za čerpací stanicí 

pohonných hmot, u Račího po-
toka a v Sadech Čs. legií. (bak)

z radNice

Starosta města Hranic Jiří Kudláček se 10. června krátce setkal s poslancem 
Parlamentu ČR Václavem Klausem ml., členem parlamentního Podvýboru pro 
regionální školství a předsedou politického hnutí Trikolóra. Foto: Petr Bakovský

Přírodní biotop v Sadech Čs. legií. Foto: Petr Bakovský

Vytváříme biotopy pro hmyz a zachování vody v krajině

Rekonstrukce hřbitova  
bude pokračovat další etapou

Hranice navštívil poslanec Klaus

Sucho v České republice se 
prohlubuje. Nedostatek srážek 
a zvyšující se průměrná teplo-
ta zvyšují deficit vody v půdě 
i v tocích a po další mírné zimě 
je situace místy již téměř kri-
tická. Vyzýváme proto občany 
Hranic, aby využili dotačního 
programu Dešťovka a na sucho 
se začali adaptovat. Program 
Ministerstva životního prostře-
dí je zaměřen právě na poříze-
ní nádrží na dešťovou a šedou 
vodu v domácnostech. 

Aktuálně je v  programu 
Dešťovka vyhlášena výzva 
č. 12/2017, jejímž cílem je mo-
tivovat vlastníky a stavebníky 
obytných domů k udržitelné-
mu a efektivnímu hospodaření 
s vodou a snížit tak množství 
odebírané pitné vody z povr-
chových a podzemních zdrojů. 

Až 50% dotace z celkových 
způsobilých výdajů můžete 
získat na:

1. Systémy pouze pro zálivku 
– Srážková voda ze střechy 
obytného domu je přes filt-
rační zařízení akumulována 
v  podzemní nádrži. Zachy-
cená srážková voda je vyu-
žívána pro zálivku zahrady 
pomocí ponorného čerpadla 
či malé domácí vodárny.

2. Systémy pro využití srážko-
vé vody jako vody užitkové 
– Srážková voda ze střechy 
obytného domu je přes filt-
rační zařízení akumulována 
v podzemní nádrži. Zachyce-
ná voda je využívána na spla-
chování toalet v  obytném 
domě a pro zálivku zahrady 
pomocí ponorného čerpadla 
s  tlakovými spínači či malé 
domácí vodárny.

3. Systémy pro využití přečiš-
těné odpadní vody – BEZ 
využití srážkové vody – Pře-
čištěná odpadní voda (např. 
tzv. šedá voda z  umyvadel, 

van a sprch) je akumulována 
v  podzemní nádrži a  je ná-
sledně využívána v obytném 
domě pro splachování toalet 
a případně pro zálivku zahra-
dy. Tento systém neslouží pro 
zachytávání a využití srážko-
vých vod.

4. Systémy pro využití pře-
čištěné odpadní vody – 
S  využitím srážkové vody 
– V obytném domě jsou in-
stalovány dvě akumulační 
nádrže, jedna na přečištěnou 
odpadní vodu, tzv. šedou 
vodu pro splachování toalet, 
a druhá na srážkovou vodu 
pro zálivku zahrady.
Vyřízení dotace z programu 

Dešťovka není časově nároč-
nou operací. Platí zde pravi-
dlo tří týdnů. Do tří týdnů po 
podání elektronické žádosti se 
dozvíte, zda je žádost v pořád-
ku. Po jejím schválení odesílá 
Fond peníze na účet opět do tří 

týdnů od uzavření smlouvy. Co 
tedy musíte pro získání dotace 
udělat?

Nechte si zpracovat odborný 
posudek. Seznamte se s pod-
mínkami programu a najděte 
si projektanta, případně do-
davatelskou firmu, která vám 
zpracuje projekt a  odborný 
posudek. Vyplňte a  odešlete 
elektronickou žádost o podpo-
ru přes webové stránky www.
dotacedestovka.cz.

Podrobnější informace na-
leznete na webu města www.
mesto-hranice.cz nebo přímo 
na https://www.dotacedes-
tovka.cz. O vašem případném 
záměru se můžete poradit také 
s pracovnicí Městského úřadu 
Kateřinou Hojgrovou, a  to po 
telefonické domluvě osob-
ně nebo telefonicky na čísle 
581 828 206, případně e-mai-
lem katerina.hojgrova@mesto
-hranice.cz. (bak)

Vyzýváme — využijte programu Dešťovka
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Frekventované Židovské 
schody, lemující synagogu, se 
dočkaly dlouho připravované 
opravy. Ta začala v polovině červ-
na a bude trvat tři a půl měsíce, 
tedy do konce září. Budou vymě-
něny schodové stupně, výměny 
se dočká také zábradlí a dřevěné 
oplocení. Celá akce by měla stát 
1,2 milionu korun.

Schodiště, které je ve špat-
ném technickém stavu, však 
bude muset být po dobu oprav 
uzavřeno. Po dobu rekonstruk-
ce proto, prosím, využívejte 
náhradních tras, například přes 
Zámeckou zahradu, schody od 
Zámeckého hotelu ke Šromoto-
vu náměstí nebo ulici 28. října. 
Děkujeme za pochopení.  

Krok k podpoře podnikatelů 
v ubytování a zároveň k oživení 
turistického ruchu učinili hra-
ničtí zastupitelé. Od 9. června 
zrušili v Hranicích místní popla-
tek z pobytu. Ten činil 20 korun 
denně a  platila ho ubytovaná 
osoba prostřednictvím posky-
tovatele pobytu. 

Zrušení tohoto poplatku má 
podpořit podnikatele v ubyto-
vacích službách, kteří byli nasta-
lou situací zásadním způsobem 
postiženi, když byli nuceni ze 
dne na den ukončit svoji pod-
nikatelskou činnost. Všichni 
zájemci o ubytování mají nyní 
pobyt v  Hranicích o  20 korun 
denně levnější, což by mohlo 

zvýšit jejich zájem o ubytování 
v našem městě a tedy i podpořit 
cestovní ruch.

Poplatek se vztahoval na 
úplatný pobyt trvající nejvýše 
60 dnů u poskytovatele poby-
tu. Byl zaměřen většinou na re-
kreační a turistické pobyty, ale 
nebyl vázán na konkrétní účel 
pobytu. Nebyl ani podmíněn 
pobytem v hotelu či ubytovně. 
Vztahoval se tedy i na všechny 
ostatní případy, například krát-
kodobé ubytování v bytě v rám-
ci sdílené ekonomiky (Airbnb).

Předpokládaná doba zrušení 
tohoto poplatku je předběžně 
stanovena do konce roku 2020.
 (bak)

Restaurátoři si v  průběhu 
května odvezli z Hranic do svých 
dílen hned dvě historické památ-
ky. K restaurátorům z Lednice se 
v neděli 17. května přesunula so-
cha sv. Jana Nepomuckého z ná-
městí 8. května a o týden později 
došlo i na kříž na protější straně 
Tř. 1. máje u bývalé pošty. Kříž 
si odvezli pro změnu olomoučtí 
restaurátoři. Město tak pokraču-
je v opravách svých historických 
soch.

Socha sv. Jana Nepomucké-
ho, která je kulturní památkou, 
zapsanou v Ústředním seznamu 
kulturních památek ČR, má být 
opravena do 30. září. Celková 
cena této opravy se pohybuje 
kolem dvou set tisíc korun. Na 

opravu památky přispěl Olomo-
ucký kraj, a to celou polovinou, 
tedy sto tisíci korunami. 

Socha sv. Jana Nepomucké-
ho je jednou ze tří soch tohoto 
světce, které ve městě máme. Za-
psanou kulturní památkou je tzv. 
socha Janka na vyhlídce na cestě 
směrem k bývalému hradu Svr-
čov a další Jan Nepomucký stojí 
u smuteční síně hranického hřbi-
tova. Také tato socha prošla loni 
opravou, kdy ji, již poškozenou 
po jedné z větrných smrští, ještě 
více poničil padlý strom. Sochu 
dával do pořádku hranický ro-
dák, akademický sochař Marek 
Ludmila.

Také kříž na Tř. 1. máje nutně 
potřeboval opravu. Byl v hava-
rijnímu stavu, nakloněn a s tek-
tonickými trhlinami v  masivu 
kamene. Opravuje ho restaurá-
tor Mgr. A. Jiří Finger a práce by 
měly být hotovy v polovině říj-

na. Celková cena oprav je téměř 
160 tisíc korun a městu Hranice 
se povedlo získat na restaurování 
sochy 50 tisíc korun z Olomouc-
kého kraje. Připomínáme, že loni 
byla opravena také socha Panny 
Marie Bolestné na křižovatce Ko-
menského a Hřbitovní ulice. So-
cha byla zrestaurována a byly jí 
navráceny atributy, které jí náleží 
– meč a svatozář s 5 hvězdami. 
Socha je symbolicky umístěna 
směrem ke hřbitovu, hlavou 
s výrazem utrpení vzhlíží k nebi 
se sepjatýma rukama na prsou.

V  roce 2017 proběhla také 
odborná restaurace sochy Pan-
ny Marie Immaculata na Masa-
rykově náměstí. Socha, sloup 
i  zábradlí prošly důkladnou 
očistou a  opravou. Celá akce 
stála necelých 660 tisíc korun 
a na rekonstrukci městu přispěl 
Olomoucký kraj částkou 200 tisíc 
korun. (bak)

Snímání kříže nebylo jednoduché. 
Foto: Petr Bakovský

Do konce září budou Židovské schody uzavřené. Foto: Petr Bakovský

Oprava Židovských schodů začala

Město podpořilo podnikatele 
i turisty – zrušilo poplatek z pobytu

Hranice opravují další sochu a kříž 
z radNice

Plovárna Hranice začala 
v červnu napouštět bazény. 
Od středy 1. července se ot-
vírá veřejnosti, a to jak vnitřní 
bazén, tak i  letní koupaliště. 
Plovárna bude otevřena den-
ně od 9 do 21 hodin, pro 
kondiční plavání je vyhraze-
na doba v úterý a čtvrtek od 
6 do 9 hodin. Letní koupali-
ště bude v provozu od 9 do 
20 hodin.

Již od pondělí 22. června 
jely některé vnitřní provozy ve 
zkušebním režimu, především 
drobné komerční činnosti. Při 
návštěvě se řiďte pokyny per-
sonálu.   (bak)

Plovárna Hranice 
otvírá 1. července

Vzhledem ke koronavirové 
krizi a předpokládanému propa-
du příjmů se město Hranice roz-
hodlo letos nevyhlašovat druhé 
kolo dotačního řízení. Nebudou 
se tedy rozdělovat rezervy, které 
v jednotlivých oblastech grantů 
navrhly ponechat grantové ko-
mise v 1. kole dotačního řízení.

V oblasti kultury zůstala re-
zerva 37 tisíc korun, v oblasti 
spolupráce partnerských měst 
50 tisíc korun, v oblasti sociál-
ně-zdravotní 110 tisíc korun, 
v oblasti investice a opravy tě-
lovýchovných, kulturních a so-
ciálních zařízení 136 tisíc korun 
a v oblasti oprav a obnovy v ob-

lasti památkové péče 148 tisíc 
korun.

Město tak zatím ušetří té-
měř 481 tisíc korun. Navíc ně-
kteří úspěšní žadatelé, příjemci 
schválených dotací z  1. kola, 
vzhledem k nouzovému stavu 
již avizují zrušení některých 
svých projektů a tím nečerpání 
schválené dotace.

V  rozpočtu města na rok 
2020 bylo celkem vyčleněno 
na granty a  příspěvky přes 
10 milionů korun. Celkově zatím 
očekává město Hranice v sou-
vislosti s  koronavirovou krizí 
propad svých příjmů zhruba 
o 35 milionů korun. (bak)

Druhé kolo dotačního  
řízení nebude vyhlášeno



4 ProTiPovodňová oPaTřeNí

Celkem 23 let. Tak dlouho od 
katastrofálních povodní v roce 
1997 čekaly Hranice na proti-
povodňová opatření. Letos se 
tedy po dlouhých letech diskusí 
a příprav konečně začalo s jejich 
stavbou. Prvním krokem je rozší-
ření jezu o jedno pole – tomuto 
tématu se věnujeme v samostat-
ném článku. 

Na rozšíření jezu navazují 
další protipovodňová opatře-
ní. Půjde především o  zrušení 
stávajících a  výstavbu nových 
protipovodňových valů a zdí na 
levém i pravém břehu Bečvy nad 
jezem a o zemní hráze. Protipo-
vodňová ochrana je navržena 
na průtok 660 m3/s řeky Bečvy 
s  bezpečnostním převýšením 
0,3 m u zdí a s převýšením 0,5 m 
u zemní hráze. Vizuální vjem na-
vrženého záměru se co nejvíce 
podobá stávajícímu stavu, ale je 
navržen tak, aby lépe plnil pro-
tipovodňovou funkci. V součas-
nosti čeká Povodí Moravy, s. p., 
na přidělení dotace a následně 
může začít činit kroky vedoucí 
k samotné výstavbě. 

Zvyšovat se tedy budou hli-
něné valy pod mostem po obou 
stranách řeky. Most samotný 
má výšku dostatečnou, tam se 
žádné úpravy provádět nemusí. 
Vyšší ale bude nová ochranná 
zeď v  Sadech Čs. legií. V  této 
souvislosti bude muset být po-
káceno na padesát kusů dřevin 
podél Bečvy. Tyto dřeviny, kte-

ré byly zčásti staré a nemocné, 
budou nahrazeny novou výsad-
bou. Vyhlídková místa zůstanou 
zachována, respektive budou 
upravena na novou výškovou 
úroveň. 

Velké změny se dotknou 
i prostoru na druhé straně Beč-
vy v Kropáčově ulici. Původně se 
předpokládalo, že zde zůstane 
zachována současná zeď, pouze 
dojde k její opravě a vyplnění zá-
bradlí betonem. Po provedených 
sondách se však zjistilo, že zeď 
není tak pevná, jak se předpoklá-
dalo, a že nejenže neunese navý-
šení, ale není ani zaručeno, že by 
vydržela další velkou vodu. Pro-
to zde bude vybudována zcela 
nová zeď z pohledového betonu. 
Ta bude nižší než zeď stávající, 
ale pro změnu bude mít masivní 
neprůhledné zábradlí. V zábradlí 
budou proluky, které v případě 
hrozby povodně zahradí mobilní 
zábrany.

Aby město nebylo od řeky 
odříznuto, bude zde vybudová-
no několik přístupů k vodě v po-
době schodišť. Zároveň bude 
stavba protipovodňové zdi při-
pravena na budoucí cyklostezku. 
Ta byla zatím dokončena v úseku 
od Ústeckého mostu po ulici Par-
tyzánskou a s jejím protažením 
až k mostu v Hranicích se počítá 
právě po dokončení těchto pro-
tipovodňových opatření. Město 
již na tuto cyklostezku zpracová-
vá projekt pro stavební povolení.

Po jejím dokončení přijde 
čas na konečné uspořádání 
prostoru Kropáčovy ulice jak 
sadovými úpravami, tak i  dal-
šími prvky. Město má vypraco-
vanou studii architekta Tomáše 
Kočnara, který se svými spolu-
pracovníky přišel s  návrhem 
zapojení nábřeží jakožto jedi-
nečného městského prvku do 
urbanistické struktury Hranic, 
ve vazbě na oddychovou zónu 
v přírodním pásmu podél řeky 
ve směru k lázním Teplice nad 
Bečvou. 

Na navyšování ochranných 
hrází nad jezem se město bude 
podílet i finančně, jako takzva-

ný chráněný subjekt. Podle ak-
tuální projektové dokumentace 
jsou Povodím Moravy investič-
ní náklady akce „Bečva, Hrani-
ce – PPO města“ vyčísleny na 
79 milionů korun. Na stavbu 
poskytuje dotaci Ministerstvo 
zemědělství ve výši maximál-
ně 85 % ze stavebních nákla-
dů. Tento způsob financování 
předpokládá, že zbylých 15 % 
a všechny další neuznatelné ná-
klady doplní chráněný subjekt, 
tedy město. Po vzájemné do-
hodě mezi městem a Povodím 
byl podíl města na stavebních 
nákladech odhadnut rámcově 
na 14 milionů korun.  (bak)

Na jaře se rozběhla první 
z dlouho očekávaných protipo-
vodňových staveb – rozšíření 
hranického jezu o  třetí pole. 
U jezu probíhají intenzivní prá-
ce, zejména došlo k odtěžení ze-
miny v prostorách, kde vznikne 
třetí pole a rybí přechod. 

Při rekonstrukci jezu dochá-
zí k demolici levobřežních zdí, 
přestavbě levobřežního pilíře na 
říční a výstavbě nového třetího 
pole, včetně nového pilíře, le-
vobřežních zdí, přelivné plochy, 
vývaru a  přemostění. Úměrně 
k rozšíření jezu dojde také k roz-
šíření koryta řeky nad i pod je-

zem. Současně s  tím vznikne 
na levém břehu téměř 150 m 
dlouhý rybí přechod.

Investici provádí Povodí Mo-
ravy, s. p., a akce bude probíhat 
po celý letošní a také příští rok. 
„Stávající dvoupolový jez má 
průtočnou šířku 32 m, po re-
konstrukci se rozšíří o  dalších 
16 m. Tím dojde při povodních 
ke snížení hladiny Bečvy v intra-
vilánu města, zvýšení protipo-
vodňové ochrany a také se sníží 
požadavky na výšky připravo-
vaných protipovodňových zdí 
a hrází, které budou doplňovat 
komplexní protipovodňovou 

ochranu města,“ uvedl generál-
ní ředitel Povodí Moravy, s. p., 
Václav Gargulák.

Rozšířením jezu se zvýší 
ochrana před povodněmi na 
celém úseku Bečvy na území 
města Hranice, nejvýrazněji se 
zlepšení projeví na úseku dlou-
hém okolo 700 m mezi jezem 
a silničním mostem, kde se také 
nachází zaústění pravostran-
ných přítoků Ludiny a Veličky. 
Zde dochází v současnosti k roz-
livu vody při vysokých stavech 
na Bečvě. Rozšíření jezu navíc 
vyřeší problematický odchod 
ledů v době jarního tání.

Tato stavba přináší také do-
pravní komplikace. Během vý-
stavby je uzavřen přechod přes 
jez, hojně využívaný cyklisty 
a chodci. V lokalitě se dá očeká-
vat vyšší dopravní zátěž a pohyb 
těžké techniky. 

Celkové předpokládané 
investiční náklady akce jsou 
230  milionů korun. Akce je 
financována jednak z  dota-
ce Ministerstva zemědělství 
v  rámci dotačního titulu Pod-
pora prevence před povodněmi 
(IV. etapa), jednak z vlastních fi-
nančních zdrojů Povodí Moravy.

(bak)

Všechna výše uvedená opat-
ření ale ochrání Hranice pouze 
před padesátiletou vodou. Aby 
byla protipovodňová ochrana 
Hranic před Bečvou komplexní, 
je třeba v další etapě vybudovat 
vodní dílo Skalička. O budoucí 
podobě tohoto díla však za-

tím není rozhodnuto, zvažuje 
se jak poldr v  různých podo-
bách, tak i  klasická přehrada. 
Ta by měla být rezervoárem 
vody v  období sucha, je proti 
ní však řada námitek, protože 
zvýšený tlak vody v nádrži by 
například mohl ohrozit tvorbu 

teplické kyselky. Podle vyjádře-
ní Povodí Moravy a.s. proto nyní 
probíhá multikriteriální analý-
za hodnocení variant vodního 
díla Skalička. Práce spočívají 
v  posouzení existujících stu-
dií řešení tohoto vodního díla 
a  doporučení výběru vhod-

né varianty pro další přípravu 
a zejména pro posouzení v rám-
ci procesu EIA. Pro posouzení 
je vybrána komise odborných 
hodnotitelů, která je složena ze 
zástupců VUT, ČVUT a  Hydro-
biologického ústavu Akademie  
věd. (bak)

Vizualizace možné podoby nábřeží. Reprofoto: Ateliér Kočnar

Ochrana proti velké vodě na Bečvě se začíná hýbat

Stavba jezu pokračuje, vznikne třetí pole 

Mělo by dojít také na vodní dílo Skalička
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Rozsáhlou revitalizaci Bečvy 
u obcí Černotín, Ústí a Skalička 
zahájilo letos na jaře Povodí Mo-
ravy, s. p. Stavební akce vtisknou 
více než třem kilometrům koryta 
řeky zcela novou tvář. Dojde až 
k trojnásobnému rozšíření kory-
ta, čímž bude vytvořen typický ši-
roký a mělký profil vodního toku. 
Projekt snižuje povodňové ohro-
žení obcí, revitalizuje krajinný ráz, 
vrací do řeky chybějící biotopy 
a stanoviště a přispěje ke zlepšení 
biodiverzity flóry a fauny. Práce 
zde potrvají do dubna 2022.

Hlavní motivací k  návrhu 
revitalizace toku Bečvy formou 
přírodě blízkého protipovodňo-
vého opatření je posílení a do-
plnění efektu již realizovaných 
a  připravovaných technických 
protipovodňových opatření na 
Bečvě, zejména ochrana nemo-
vitostí v Ústí i v dalších obcích 
v oblasti. Revitalizační opatření 
tak doplňují technické prvky 
protipovodňové ochrany měst 
a obcí a také plánovaný protipo-
vodňový efekt připravovaného 
vodního díla Skalička. 

Oblast Ústí a  níže polože-
ných obcí je ohrožována už při 
průtocích tzv. pětileté povodně. 
Tvarové a materiálové řešení vy-
chází z přirozeného vinutí řeky 
Bečvy a i po dokončení staveb-
ních prací zůstane tok otevřen 
pro další samovolný přirozený 
vývoj. „Kromě protipovodňové-
ho účinku tato opatření výrazně 
zlepší hydromorfologický stav 
toku i  údolní nivy Bečvy. Další 
efektem bude posílení místního 
ekosystému a  omezení šíření 
nepůvodních druhů. Úpravou 
dojde také ke zlepšení hydrau-
lických podmínek při chodu ledů 
v toku a tedy k dalšímu snížení 

povodňového ohrožení obcí,“ 
vysvětluje význam revitalizace 
generální ředitel Povodí Moravy, 
s. p., Václav Gargulák. Samotné 
posílení ekosystému bude spo-
čívat především v rozšíření pes-
trosti vodních biotopů. 

Celková délka revitalizované-
ho koryta je 3,375 km. Stávající 
koryto bude rozšířeno z přibližně 
30 m na 50–70 m, bezprostřed-
ně navazující část pozemků bude 
snížena do pozice relativně často 
zaplavované sekundární nivy. Její 
sklon je navržen tak, aby došlo 
k samovolnému vytlačení ledů 
z koryta a omezení ledových ná-
pěchů a zátarasů. „Vlastně není 
úplně pravda, že řeka dostane 
novou tvář, při návrhu jsme totiž 
vycházeli z podoby řeky, jakou 
měla před vodohospodářskými 
úpravami. Hlavními stavebními 
činnostmi v rámci prováděné re-
vitalizace Bečvy jsou zemní práce 
a vegetační úpravy jako ohumu-
sování, zatravnění a doprovodná 

výsadba. Díky návratu přirozené-
ho režimu bude řeka Bečva lépe 
hospodařit se štěrky, které nám 
dříve způsobovaly nemalé pro-
blémy, zejména na níže ležících 
úsecích řeky ve městech,“ popi-
suje projektový manažer David 
Veselý z Povodí Moravy, s. p. 

Akce se dotýká i stromů ko-
lem Bečvy. Pokud se má rozšířit 
a  vymodelovat koryto Bečvy, 
které bylo v minulosti narovnáno 
a okolo osázeno stromy, je třeba 
stávající zeleň vykácet. Pozemky 
v bezprostředním okolí budou 
začleněny do pásma vodního 
toku, čímž bude vytvořen pro-
stor i  podmínky pro přirozený 
vývoj morfologie stávajícího 
koryta. V rámci opatření vznik-
nou také dvě mělké neprůtočné 
tůně sloužící jako lokální biotop. 
Po dokončení prací v korytě ale 
proběhne v  lokalitě náhradní 
výsadba stromů v rozsahu, kte-
rý odpovídá kácení na počátku 
a v průběhu prací.

Realizační náklady předsta-
vují 318 mil. Kč. Financováni 
zajistí Evropský fond pro regi-
onální rozvoj prostřednictvím 
Operačního programu Životní 
prostředí. Stavební práce potr-
vají do dubna 2022. 

V  současné době probíhá 
také projektová příprava obno-
vy říčního ramene Bečvy u obce 
Ústí. Tato akce je dalším dílkem 
ve skládačce přírodě blízkých 
opatření na řece Bečvě. Povodí 
Moravy, s. p., tak pokračuje v pro-
gramu ozdravování krajiny. Ten 
spočívá v  revitalizaci vodních 
toků, přípravě přírodě blízkých 
protipovodňových opatření 
a  zajišťování migrace vodních 
živočichů. Smyslem programu 
je návrat vody do krajiny, zlep-
šení hydromorfologie vodních 
toků, umožnění přirozených 
rozlivů vody v krajině, migrace 
vodních živočichů a jejich soužití 
s člověkem. 

 Povodí Moravy

Zatímco protipovodňová 
ochrana na Bečvě se začala hý-
bat, na menších vodních tocích, 
především Veličce a Ludině, kte-
ré projevily svoji sílu zejména při 
bleskových povodních v  roce 
2009, se konkrétní stavby te-
prve připravují. Po bleskových 
povodních byly na některých 
menších tocích instalovány 
varovné hlásiče, aby lidé byli 
alespoň včas varováni, zásad-
ní změnu však mohou přinést 
plánované suché nádrže neboli 
poldry.

Město připravuje hned tři. 
Jde o  suchou nádrž V  Konči-
nách na Ludině, nad Lhotkou na 
Veličce a Pod Hůrkou, která by 
zadržela vodu z okolních kop-
ců. Máme k dispozici technicko- 

ekonomické studie potvrzující 
efektivitu jejich výstavby, které 
vypracovalo České vysoké uče-
ní technické. Efektivita výstavby 
všech tří nádrží vychází dobře 
(nejlépe je na tom poldr V Kon-
činách na Ludině). Město nyní 
pokračuje v  jednání s obcemi, 
na jejichž katastru se tyto su-
ché nádrže nalézají, v případě 
Ludiny jde o Střítež nad Ludinou 
a v případě Veličky je to Olšovec. 
Město zároveň spolupracuje jak 
s Povodím Moravy (Velička), tak 
s Lesy ČR (Ludina).

Suchá nádrž V Končinách
Tato nádrž by měla vznik-

nout na vodním toku Ludina 
pod obcí Střítež nad Ludinou. 
Suchá nádrž by měla mít objem 

0,97 milionu m3. Předpokládané 
investiční náklady jsou 96,7 mili-
onu korun. Naopak ekonomický 
přínos při povodních je téměř 
devítinásobný – 863,8 milionu 
korun (kumulované povodňo-
vé škody po dobu životnosti 
nádrže). Tato nádrž vychází ze 
všech tří posuzovaných poldrů 
nejefektivněji.

Suchá nádrž Lhotka
Jde o  vybudování sypané 

hráze nad místní částí Hranic, 
ve Lhotce, na vodním toku Ve-
lička. Tato suchá nádrž by měla 
retenční objem 1,5 milionu m3. 
Předpokládané investiční nákla-
dy vycházejí na 168,8 milionu 
korun, ale přínos je téměř čtyř-
násobný – 685 milionů korun. 

Navrhovaná nádrž se proto jeví 
jako ekonomicky efektivní. 

Suchá nádrž Pod Hůrkou 
Jde o protipovodňové opat-

ření na bezejmenném potoce 
mezi vrchem Hůrka a  přírod-
ní rezervací Velká Kobylanka. 
Suchá nádrž se sypanou hrází 
by měla mít objem 32 tisíc m3. 
Zatímco investiční náklady vy-
cházejí podle studie ČVUT na 
15,4 milionu korun, přínos je při-
bližně 43 milionů korun. Výsled-
ky ekonomické efektivity jsou 
pro další přípravu dostatečné, 
ačkoliv přesnější stanovení pří-
padných škod při povodních by 
bylo možné stanovit pouze při 
upřesnění rozsahu záplavových 
území.  (bak)

Rozšiřování koryta Bečvy provázejí rozsáhlé zemní práce. Takto to vypadalo u Ústí. Foto: Petr Bakovský 

Bečva mezi Černotínem, Ústím a Skaličkou se rozšiřuje 

Město plánuje vybudovat tři menší poldry 
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V neděli 12. července se mů-
žete těšit na návrat úspěšné 
hranické kapely November 2nd, 
která odstartuje letošní ročník 
Hranického kulturního léta. Let-
ní večery zpříjemní v Zámecké 
zahradě i  čtyři další kapely, 
žánrově od dravého pop-rocku 
po melodické vokály. Kulturní 
léto uzavře komedie – panto-
mimické představení Divadla 
Fortissimo v neděli 28. červen-
ce. Představení Popelnice je 
interaktivní a do děje se tak bu-
dou moci zapojit děti i dospělí. 
Všech 6 vystoupení začíná vždy 
v 18 hodin v Zámecké zahradě 
v Hranicích a vstup je zdarma. 
V  případě velmi nepříznivého 
počasí se koncerty uskuteční 
v Zámeckém klubu.

12. 7. – NOVEMBER 2ND
Česká kytarová kapela No-

vember 2nd z  Hranic o  sobě 
dává vědět novým hudebním 
materiálem a koncerty. Skupi-
na kolem zpěvačky a kytaristky 
Alexandry Langošové vypus-
tila do světa novou skladbu 
a  videoklip I  Feel Love, který 
muzikanti zvukově vybrousili 
společně s  americkým zvuko-
vým inženýrem Johnem Nettim 
(Rival Sons). I Feel Love naživo 
zazní i  v  neděli 12. července 
v rámci Hranického kulturního 
léta, kam kapela dorazí s mixem 
největších hitů, včetně Cut Up, 
Tomcat Blues či Run, které pro-
loží novými skladbami.

November 2nd stylově na-
vazují na svoje první album, je-
hož směs alternativního rocku 
okouzlila hudební publicisty 
a české posluchače a které ka-
pele vyneslo nominaci na An-
děla a vítězství v anketě Žebřík. 
Tentokrát November 2nd navíc 
zúročují zkušenosti z  jiných 
projektů a svůj jasně rozpozna-
telný kapelový zvuk posouvají 
do estetiky současné kytarové 
muziky.

14. 7. – DOLLS  
IN THE FACTORY

Kapela Dolls In The Facto-
ry vznikla v  roce 2011. V  roce 
2012 vydala EP Hurricane. Ab-
solvovala k němu klubové turné 
a ke stejnojmenné písni natoči-
la klip. V roce 2013 DITF vydali 
první album Statues a DVD ze 
záznamu z koncertu na Sweet-
senfestu. Zvítězili v  soutěži 
Broumovská kytara a absolvo-
vali turné Statues tour. 

Jejich píseň Change the Wor-
ld se dostala do čela hitparády 
rádia Rock Zone, píseň Believe 

byla vybrána pro film Křídla Vá-
noc s Richardem Krajčem a Vi-
cou Kerekes v hlavních rolích. 
Předskakovali kapele Kryštof na 
jejím Inzerát Tour 2014. Také na-
točili klip k písni Believe. Spolu 
s kapelami ATMO music, Sto zví-
řat, Prague Conspiracy a China-
ski si Dolls In The Factory zahráli 
na pěti zastávkách putovního 
festivalu Back to School. V roce 
2017 se dostali do TOP 10 nej-
lepších kapel v soutěži Skutečná 
liga, kde byl jejich zpěvák Voj-
těch Václav Švanda nominován 
na zpěváka roku a kapela na im-
age roku.

19. 7. – X-TET
X-tet je vokální kapela z Jin-

dřichova Hradce. Hlavní složkou 
repertoáru se původně staly 
černošské spirituály. Nyní má 
skupina v  repertoáru kromě 
spirituálů také písně swingové, 
folkové a sem tam se objeví i ně-
jaká popovka. V roce 2011 vyda-
li své debutové album „Jen pár 
dní“. K  desátým narozeninám 
skupiny natočili druhé CD „Še-
potání“. Kapela patří k několika-
násobným finalistům festivalů 
PORTA a Notování. 

21. 7. – SVĚTLO
Kapela Světlo z Havířova pů-

sobí na scéně od roku 2016. Na 
kontě má přes 150 odehraných 
koncertů, vystoupila v hudební 
televizi OČKO TV, „předskako-
vala“ na turné kapele Poetika. 
V  roce 2017 vydala své první 
CD s názvem Harmonie. Vloni 
vydala singl „Ztráty a  nálezy“, 
na kterém spolupracovala s pro-
ducentem Danem Hrdličkou 
a  známým písničkářem Poká-
čem. V  současné době kapela 
připravuje své druhé album.

26. 7. – KABÁT TRIBUTE
Hudební skupina Kabát Tri-

bute vznikla v  roce 2008 jako 
pocta skupině Kabát a  dala si 
za cíl šířit její slávu. Velký důraz 

je věnován kvalitní a autentic-
ké show a vůbec celkové image 
skupiny. Její heslo zní: Co nejvě-
rohodněji se přiblížit originálu.

28. 7. – DIVADLO  
FORTISSIMO

Milovníky divadla, pantomi-
my a  humoru nadchne před-
stavení Popelnice z  produkce 
Divadla Fortissimo. V humorně 
laděném programu rozehrává 
výrazná osobnost slovenské 
pantomimy Vlado Kulíšek řadu 
komických i  poetických scé-
nek ze situace, která je ve své 
podstatě tragická – všední den 
bezdomovce, který obývá sta-
rou popelnici. Vlado Kulíšek vy-
stupuje nejen v Evropě, ale také 
v USA, Číně, Vietnamu a dalších 
zemích.  (red)

HraNické kuLTurNí LéTo

Letošní Hranické kulturní léto odstartuje v Zámecké zahradě kapela November 
2nd. Foto: Ľubica Martincová

Kabát Tribute nabídne skvělou 
show. Foto: Jiří Necid

Hranické kulturní léto ukončí pan-
tomimické představení Popelnice. 
Foto: Archiv Divadla Fortissimo

Hranické kulturní léto vypukne ve velkém stylu

NOVEMBER 2ND     12. 7.

DOLLS IN THE FACTORY      14. 7.

X-TET        19. 7.

SVĚTLO       21. 7.

KABÁT TRIBUTE      26. 7.

POPELNICE – DIVADLO FORTISSIMO    28. 7.

Začátky koncertů vždy v 18 hodin v Zámecké zahradě v Hranicích

Vstup zdarma

V případě velmi nepříznivého počasí se vystoupení přesouvá  
do Zámeckého klubu

Více na webu kultura-hranice.cz
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LETNÍ KINO
www.kultura-hranice.cz

Výletím
e 

do letňáku

M
ia 

a bílý lev

Lov
Mulan

Em
m

a.

Tlapková patrola: 
Vždy ve střehu

Havel

ČERVENEC 2020

3Bobule

Hudební rom
ance o cestě za snem

 plné
překážek. V hlavní roli Dakota Johnson. 

Čt 2. 7. a Pá 3. 7.

St 15. 7.
21 hodin • 110 Kč

Pokračování příběhu vinařství Honzy
 a Kláry. Vyřeší problém

y s krachujícím
vinařstvím

? A dokáže Klára překročit stín
svého otce?  

Příběh zpěvačky Judy Garland a jejího života
světové hvězdy i osobního vyčerpání. 

Čt 23. 7. a Pá 24. 7.

Čínská bojovnice jde do boje s odvahou 
a v přestrojení za m

uže. Získá si respekt
 a vděk národa? 

Autom
obilový závodník se zraní a nem

ůže
závodit. Dokáže ho nahradit Marshall?

Fanoušek, který sní o závodění, ale chybí
m

u sebevědom
í.

Kalifornský sen
21 hodin • 130 Kč

St 1. 7.

Richard Jewell
St 8. 7.

Čt 9. 7.
Ježek Sonic

S nejrychlejším
a noham

a na světě prchá
ježek Sonic před Doktorem

 Robotnikem
.

Najde přítele, který by m
u pom

ohl?

Dvanáct cizích lidí se probouzí na m
ýtině

uprostřed lesa. Netuší, že byli vybráni pro
velm

i specifický účel.

Judy

Král přírody, m
ajestátní lev, jako ten nejlepší

kam
arád a dom

ácí m
azlíček? Proč ne?

Dram
a, 113', TIT, 2020

21 hodin • 130 Kč

Kom
edie, 101', český, 2020

21 hodin • 100 Kč

Životopisný, 131', TIT, 2019

21 hodin • 100 Kč

Anim
ovaný, 100', DAB, 2020

Akční, 90', TIT, 2020
 Mládeži do 15 let nepřístupný

Čt 16. 7.
21 hodin • 100 Kč

Životopisný, 118', TIT, 2019

Rodinný, 98', DAB, 2018

Na společné večeři se sejde několik párů
 a rozhodnou se, že všechny zprávy, vzkazy

 i telefonáty budou ten večer sdílet.
 Jak tohle m

ůže dopadnout?

Tém
ěř dokonalá

tajem
ství

Kom
edie, 111', DAB, 2019

St 22. 7.
21 hodin • 120 Kč

21 hodin • 120 Kč

Dobrodružný, 106', DAB, 2020

St 29. 7.
21 hodin • 130 Kč

Co byste obětovali pro
pravdu a lásku?

Životopisný, 100', český, 2020

Čt 30. 7.
21 hodin • 100 Kč

Kom
edie, 124', TIT, 2020

Pá 31. 7.
21 hodin • 100 Kč

Anim
ovaný, 70', DAB, 2019

Hranice

Dohazovačka Em
m

a bere lásku do svých
rukou a dává dohrom

ady páry. Lze však
lásce diktovat sm

ěr?
 Příběh podle knihy Jane Austenové.

Zm
ěna program

u vyhrazena

Hraje se za každého počasí

Prodej vstupenek u pokladny
letního kina hodinu před

představením

Předprodej vstupenek v TIC Hranice

facebook.com
/letnikino.hranice

Film
 podle skutečné události, nazvaný

podle hlavního protagonisty, Richarda
Jewella, se vrací do roku 1996, 
kdy se m

u během
 XXVI. letních

olym
pijských her v Atlantě podařilo najít

bom
bu.

 

Pá 17. 7.
21 hodin • 50 Kč

(prom
ítání s Charitou)
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Hraje se za každého počasí

Prodej vstupenek u pokladny
letního kina hodinu před

představením

Předprodej vstupenek v TIC Hranice

facebook.com/letnikino.hranice

Film podle skutečné události, nazvaný
podle hlavního protagonisty, Richarda

Jewella, se vrací do roku 1996, 
kdy se mu během XXVI. letních

olympijských her v Atlantě podařilo najít
bombu.

 

Pá 17. 7. 21 hodin • 50 Kč

(promítání s Charitou)
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Výstava s  názvem „Buď při-
praven!“ zaplnila od čtvrtka 
25. června výstavní sály na Sta-
ré radnici v Hranicích. Připomíná 
výročí 100 let skautingu v Hra-
nicích a zavítat na ni mohou zá-
jemci po celé léto až do neděle 
20. září. Místo obvyklé vernisáže 
proběhne dernisáž, a to v pátek 
18. září v 17 hodin.

Sto lety hranického skautin-
gu provází návštěvníky výstava, 
kde symbolické lano propojuje 
všechna období, jimiž skauti 
prošli, od prvního oddílu přes tři 
zákazy až po posledních 30 let. 

Skauting jako hnutí pro mlá-
dež vznikl v  Anglii roku 1908 
a do naší vlasti si našel cestu již 
o tři roky později, kdy Antonín 
Benjamin Svojsík začal překlá-
dat britské příručky pro skauty. 
Prvními skauty v  Hranicích se 
stala skupinka místních dospí-
vajících sokolů a pražský skaut 
Láďa Hrubeš, který právě začal 
studovat na vojenské akade-
mii v  Hranicích. Psalo se září  
1920.

Ke skautským táborům patří 
i v dnešní době podsadový stan 
a  indiánské týpí. A  to nechybí 

ani na výstavě. Interaktivní část 
výstavy přibližuje veřejnosti ná-
zorně některé z dovedností, bez 
kterých se skaut neobejde – jako 
přesnost při zatloukání hřebíku 
či nápaditost při stavbě skautské 
základny.

Další akce k  výročí plánují 
hraničtí skauti na víkend 19. 

a 20. září. Veřejnost se může tě-
šit například na promítání videí 
z činnosti skautů z posledních 30 
let nebo na prohlídku permakul-
turní zahrady. Bližší informace 
budou zveřejněny v zářijovém 
čísle Hranického zpravodaje a na 
webových stránkách hranických 
skautů.  (jh)

Táborová hranice je postavena, výstava může začít. Foto: Skauti HraniceExponáty výstavy „Buď připraven!“ těsně před zahájením. Foto: Marek Suchánek

Na dvoře Staré radnice je indiánské týpí.  
Usadili se tu skauti

Jiří Žlebek a Oldřich Šembera

Na téměř dva měsíce výstava Pat a Mat osiřela kvůli opatřením v rámci nou-
zového stavu. Foto: Jiří Necid

Výstava Pat a  Mat na Staré 
radnici vytvořila nový rekord 
v počtu návštěvníků jedné výsta-
vy. Dosud v návštěvnosti vedla 
výstava Plnou parou vpřed, která 
se uskutečnila v roce 2017. Dlou-
ho se zdálo, že „vláčky“ nic ne-
překoná. A pak přišel Pat a Mat 
a  padala rekordní čísla denní 
návštěvnosti. Jak už to tak bývá, 
Pat a Mat to neměli vůbec jed-
noduché. 

Po rekordních číslech ná-
vštěvnosti přišlo nucené uza-
vření výstavy v  souvislosti 
s epidemií Covid-19. Pat a Mat 
však v  muzeu zůstali a  čekali 
na svoji příležitost, která přišla 
o  dva měsíce později. V  úterý 
17.  května se výstava pro ná-
vštěvníky znovu otevřela. I přes-

to, že stále přetrvávala omezení 
v  souvislosti s  koronavirovou 
situací, návštěvníci si nenechali 
Pata a Mata ujít. Celkem přišlo na 
výstavu 4 310 návštěvníků, tedy 
o 417 více než na výstavu vláčků. 

O  tom, že se výstava líbila, 
svědčí nejen vysoké číslo ná-
vštěvnosti, ale také krásné zápisy 
v návštěvní knize výstavní síně 
na Staré radnici a rovněž fakt, že 
se někteří návštěvníci na výsta-
vu opakovaně vraceli. Pohrát si, 
zhlédnout film, projít si všech-
ny zábavné úkoly – to se nedalo 
stihnout během jedné návště-
vy. Pata a Mata jsme v Hranicích 
rádi přivítali a  přejeme této 
dvojici spoustu dalších, stejně 
báječných návštěvníků, jako jste  
byli vy.  (dh)

Výstava Pat a Mat 
byla nejnavštěvovanější 

Ještě do neděle 19. července lze zhlédnout výstavu dvou významných 
umělců, Oldřicha Šembery a Jiřího Žlebka. Výjimečný prostor Galerie Sy-
nagoga nabízí zajímavou výstavu. Barevné a vtipné sochy a objekty Jiřího 
Žlebka ocení nejen znalci umění, ale i děti. Zvláště když si budou moci 
s některými sochami „zahýbat“. Foto: Jiří Necid
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Ve dnech 5. až 11. července 
proběhne v areálu Staré střel-
nice v Sadech Čs. legií v Hrani-
cích další ročník mezinárodního 
výtvarného sympozia – plené-
ru malby s názvem Hraniceum 
2020. Letošního setkání vý-
tvarných umělců, představi-
telů abstraktní malby, kresby 
a  sochařství, se zúčastní pět 
zástupců současné výtvarné 

tvorby z Polska, pět z České re-
publiky (z toho tři z Hranic), dvě 
umělkyně ze Slovinska a jedna 
výtvarnice ze Slovenska. 

I  přes ztížené podmínky 
vzhledem k  probíhajícím pro-
tiepidemickým opatřením se 
organizátorům přihlásilo cel-
kem třináct výtvarníků, s jejichž 
tvorbou se hranická veřejnost 
bude moci seznámit na dopro-

vodné výstavě s názvem Hrani-
ceum, která bude zahájena ve 
čtvrtek 9. července v 17 hodin 
v Galerii Severní křídlo zámku 
v Hranicích. Výstava potrvá do 
31. července.

Na této výstavě se budou 
prezentovat autoři a díla, kte-
rá byla vytvořena v posledních 
třech letech v Hranicích během 
předchozích plenérů, a  také 

nejnovější díla vzniklá během 
letošního sympozia. K výstavě 
je vydán doprovodný katalog, 
představující celkem patnáct 
výtvarných umělců z  pěti ev-
ropských zemí, kteří od roku 
2017 v  Hranicích během let-
ních měsíců pracovali v  rám-
ci mezinárodního sympozia  
Hraniceum.

PhDr. Radovan Langer

Hranický rodák Tibor Červe-
ňák vystavuje od 17. června 
v Praze. Výstava s názvem Do-
teky je k vidění v Galerii Topičův 
salón až do 23. července. 

Tibor Červeňák je pozoru-
hodný malíř, který se narodil 
v Hranicích. Svůj talent se roz-
hodl rozvíjet, a tak se před lety 
přestěhoval do Velké Británie, 
kde absolvoval jednu z nejpres-
tižnějších vysokých uměleckých 
škol v Londýně – Chelsea College 
of Arts, kterou vystudovala řada 
světově uznávaných umělců. Své 
obrazy úspěšně vystavuje nejen 
v  evropských metropolích, ale 
například i v New Yorku. 

Umělec také využívá tech-
niku kinetického malování 
Boxing Painting, vynalezenou 
japonským malířem Shinoharou 
v 60.  letech 20. století. V boxer-
ských rukavicích udeří do plátna 
a rukavice přitom zanechají ovál-
ný otisk. Boxovací variace a jejich 
uspořádání připomíná sestavu 
leknínů na vodní hladině. 

Obrazy Tibora Červeňáka se 
také objevily ve filmu „Paint“, který 
režíroval Ryan Tohill. Jeho výstava 
v Safe House Gallery v roce 2005 
se objevila v  dokumentárním 
filmu pro Northern Visions Tele-
vision. Tento dokument o Tiboru 
Červeňákovi vznikl v roce 1996.  (jč)

Od 23. července bude 
v hranické Galerii Synagoga vy-
stavovat svá díla malíř a grafik 
František Hodonský. Svou pozici 
si v dějinách českého výtvarné-
ho umění získal svébytným za-
cházením s barvou, expresivitou 
malířského projevu i nevšední 
monumentalitou v zobrazování 
krajiny. Zobrazuje především 
prostředí lužních lesů v  okolí 
Břeclavi, kde vyrůstal. V posled-
ních letech zachycuje krajinu 
i mimo tuto oblast. 

Ve svých rozměrných mal-
bách nejčastěji uplatňuje sma-

ragdovou zeleň, která 
vyvolává vzpomínky na 
příšeří lužních lesů, odles-
ky vodní hladiny a probles-
kující světlo. 

Souběžně s  tvorbou 
malířskou rozvíjí také bo-
hatou tvorbu grafickou. 
Začínal technikou linořezu 
a  litografie, nyní se věnu-
je především barevnému 
dřevořezu, technice pro-
pojující specifika malířské-
ho a kresebného projevu. 
Do grafických listů Františ-
ka Hodonského proniká 

inspirace vegetací lužních lesů 
prostoupených živlem vody.

František Hodonský patří 
mezi výtvarné umělce, kteří 
dokážou své prožitky z přírody 
vyjádřit i slovně – básněmi. Vydal 
bibliofilie, básně s grafickým do-
provodem. Za inovativní přístup 
v  grafické technice byl v  roce 
2010 odbornou porotou zvolen 
laureátem Ceny Vladimíra Boud-
níka a také byl několikrát oceněn 
cenou Nadace Hollar za grafiku. 
Slavnostní vernisáž výstavy se 
uskuteční ve čtvrtek 23. čer-
vence v 17 hodin.  (red)

Mezinárodní plenér malby bude opět v Hranicích

Tibor Červeňák vystavuje v Praze

V synagoze budou lužní lesy. Tak jak je vidí František Hodonský

V areálu Staré střelnice budou začátkem července tvořit obrazy umělci z ně-
kolika zemí. Foto: Jana Černá

Díla výtvarníků budou k vidění v Galerii Severní křídlo zámku v Hranicích, kde 
se uskuteční výstava Hraniceum. Foto: Jana Černá

Rodák z Hranic Tibor Červeňák vystavuje své obrazy v Praze. Foto: archiv umělce

Několikrát oceněný malíř František Hodon-
ský bude vystavovat v  Galerii Synagoga. 
Reprofoto
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Zní to neuvěřitelně, ale letos 
to bylo už pojedenácté, co za-
burácely na hranickém náměstí 
nablýskané motorky, na nich 
muži v kůži, kteří přijeli na motor-
kářskou mši, a veřejnosti nabídli 
přehlídku silných strojů. K vidě-
ní byly motocykly všech značek. 
Lidé si je mohli prohlédnout a po 
mši a požehnání jezdcům a jejich 
strojům mohli sledovat spanilou 
jízdu. Připomeňme si akci, která 
se konala v sobotu 30. května, 
alespoň fotografiemi.  (red)

Milí čtenáři,
tentokrát vás chceme se-

známit s Domácí hospicovou 
péčí, která je součástí Domácí 
zdravotní péče. Posláním Do-
mácí hospicové péče je pomoci 
nevyléčitelně nemocnému pa-
cientovi prožít poslední obdo-
bí jeho života důstojně v jeho 
domácím prostředí a v kruhu 
blízkých. 

Péči poskytujeme podle 
individuálních potřeb nemoc-
ného, respektujeme jeho přání, 
rozmanitost životních stylů a je-
dinečnost každého jednotlivce. 
Snažíme se o co nejvyšší kvalitu 
života, naplnění přání a očeká-
vání umírajícího v  oblasti so- 
ciální, psychologické a duchov-
ní. Dostupnost péče formou 
pohotovosti je 24 hodin denně, 
7 dní v týdnu, 365 dní v roce.

Předpokladem poskytování 
domácí hospicové péče je ak-
tivní spolupráce rodiny nebo 
blízkých nemocného, kdy je ro-

dina ochotná se spolupodílet 
na péči a v rodině či mezi pa-
cientovými blízkými je alespoň 
jedna osoba připravená převzít 
odpovědnost za kontinuální 
péči o pacienta.

Komplexnost poskytované 
péče a pomoci zajišťuje multi-
disciplinární tým:

Praktický lékař – ordinuje 
poskytování zdravotní péče 
v domácím prostředí klienta

Paliativní lékař – ordinuje 
léčbu bolesti

Zdravotní sestry – zajišťují 
odbornou ošetřovatelskou péči

Pečovatelky – starají se o in-
dividuální potřeby nemocného 
a rodiny

Sociální pracovník – po-
skytuje sociální poradenství, 
pomáhá vyřizovat příspěvky 
na péči

Pastorační asistentka – 
podporuje nemocného i rodi-
nu, doprovází je v  této těžké 
životní situaci

Našim klientům a všem zá-
jemcům nabízíme možnost 
zapůjčení zdravotních a kom-
penzačních pomůcek, které 
zjednoduší a  zkvalitní život 
seniorům nebo lidem se zdra-
votním postižením. Použití po-
můcky současně pomáhá při 
zajištění péče a  usnadní ma-
nipulaci pečujícím rodinným 
příslušníkům, případně i našim 
zaměstnancům. 

Půjčovna kompenzačních 
pomůcek je otevřena v  Hra-

nicích v  pondělí i  ve čtvrtek 
a v Lipníku nad Bečvou ve stře-
du. Kompenzační pomůcky 
zapůjčujeme za úhradu po uza-
vření zápůjční smlouvy. Můžete 
si u nás zapůjčit: elektrickou po-
lohovací postel včetně matrace, 
hrazdy a postranic, mechanické 
vozíky, chodítka pevná, kloubo-
vá i pojízdná s brzdou, pokojové 
WC pevné i pojízdné, sedačku 
na vanu, židle do sprchy, sedát-
ka na vanu, stolek k posteli. Také 
máme k zapůjčení schodolez, 
motomed, nebo oxygenátor.

Představili jsme vám v před-
chozích měsících naše sociální 
i  zdravotní služby a  charitní 
projekty, jejichž cílem je pomoc 
poskytnutá člověku v  situaci, 
kterou nedokáže zvládnout 
vlastními silami.

Děkujeme všem, kteří nám 
v této službě bližním pomáháte!

Radka Andrýsková
Charita Hranice

Domácí hospicová péče a půjčovna kompenzačních pomůcek
9. díl

Charita Hranice poskytuje  
také domácí hospicovou péči.  
Foto: Charita Hranice

akTuaLiTy

V ulicích burácely silné stroje. 
Foto: Jiří Necid

Hranický farář žehná motorkám. Foto: Jiří Necid

Hranická městská knihov-
na má už připraveny kulturní 
a vzdělávací akce na období po 
prázdninách. 

Z chystaného programu pro 
prodlužující se podzimní a zim-
ní večery nabídne v září zajíma-
vou a  tematicky stále aktuální 
přednášku Mgr. Radka Vašků 
z  filozofické fakulty Univerzity 
Palackého v  Olomouci „Hrozí 
nám islamizace Evropy?“. 

V říjnu a listopadu pak besedu 
s odbornicí na moderní gastro-

nomii a zdravou výživu na téma 
„Zdraví je ve vaší hlavě“, setkání 
s velmi oblíbenou spisovatelkou 
Petrou Dvořákovou, nebo s cyk-
locestovatelem Radomírem Číž-
kem, s nímž se vypravíme na kole 
do horské divočiny Ťan-Šanu. 

S komenioložkou Mgr. Hele-
nou Kovářovou si připomeneme 
i méně známé události ze živo-
ta světově proslulého Morava-
na J. A. Komenského, od jehož 
úmrtí letos v  listopadu uplyne 
350 let.  (mj)

Co chystá knihovna? Na mši přijeli 
na motorkách a v kůži

Městská knihovna bude mít 
přes prázdniny otevřeno s men-
ším omezením provozu. Pro 
dětské oddělení platí i nadále 
možnost vracet a půjčovat dět-
ské knížky také v provozní době 
dospělého oddělení. 

Dětské oddělení:
ÚTERÝ      8:00 – 11:00    
 12:00 – 17:00 

PÁTEK      8:00 – 11:00  
 12:00 – 17:00

Dospělé oddělení: 

PONDĚLÍ  8:00 – 17:00

ÚTERÝ  8:00 – 17:00 

STŘEDA      zavřeno

ČTVRTEK  8:00 – 17:00 

PÁTEK  8:00 – 17:00 

SOBOTA      zavřeno

Kdy do knihovny o prázdninách
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Nevíte, co o  víkendu, nebo 
máte volno přes týden? Vydejte 
se k Propasti. 

Cestou se zastavte v Infocen-
tru Propast v  nádražní budově 
v Teplicích nad Bečvou. Již při 
vstupu vás čeká interaktivní 
plastický model Hranické pro-
pasti a vy můžete zjistit, jak ten-
to pozoruhodný přírodní výtvor 
vypadá a jak může být hluboký.

V menším kinosále vám pus-
tíme krátké video, díky kterému 
spatříte Propast z různých úhlů 
pohledu. Dokonce se s potápěči 
vydáte i pod samotnou hladinu 
jezírka. 

Infocentrum Propast je zde 
pro vás každý den kromě pondělí. 
Od úterý do pátku je otevřeno od 
10 do 16 hodin. O víkendu od 9 
do 12 hodin a od 12:30 do 17:30 
hodin.

Na vaši návštěvu se těší usmě-
vavý personál, který vám odpoví 

na veškeré dotazy nebo vám rád 
poradí.  (ls)

Nejhlubší zatopená propast 
na světě, nejteplejší jeskyně v re-
publice, lázně, viadukty, unikát-
ní prosklené zastřešení dvorany 
zámku, romantický Helfštýn, ta-
juplná Libavá, Potštátské skalní 
město, větrné mlýny, kouzelná 
příroda, synagoga, areál vojen-
ských ústavů. To je výčet jen 
některých zajímavostí, které 
najdete v Hranicích a okolí. Tolik 
přírodních a historických perel je 
k vidění na tak malém prostoru 

málokde. Některé z  nich jsou 
utajené, jako například středo-
věký Římský most, pod kterým 
protéká říčka Ludina.

Ve městě i v blízkém okolí se 
také nabízí spousta možností 
aktivního využití volného času, 
zejména na četných cyklistických 
trasách, které tudy vedou. Milov-
níci sportu si mohou zahrát tenis, 
golf nebo zajít do aquaparku Plo-
várna Hranice. V Hranicích jsou 
také zajímavé výstavy, užít si mů-

žete promítání v letním kině pod 
širým nebem, koncerty Hranické-
ho kulturního léta v Zámecké za-
hradě a spoustu dalšího. Program 
akcí v Hranicích a okolí najdete na 
www.kultura-hranice.cz.

Hranicko lze také nazvat rá-
jem minimuzeí, protože snad 
v každé vesničce v okolí najdete 
nějaké zajímavé minimuzeum. 
Další lákavá místa a tipy na výlety 
najdete na webu www.infocent-
rum-hranice.cz.  (red)

Pokud budete trávit dovo-
lenou výlety po Olomouckém 
kraji, vyplatí se vám zakoupit 
Olomouc region Card. Tato tu-
ristická karta vám umožní na-
vštívit zdarma více než 90 míst 
– hrady, zámky, muzea, zoo 
a další. Kromě toho na dalších 
téměř 90 místech můžete čer-
pat slevy. 

Nebudete muset shánět líst-
ky na městskou dopravu v Olo-
mouci, ušetříte v  aquaparcích 
a sportovních zařízeních, utratíte 
méně v restauracích i za ubyto-
vání.

Kartu si můžete zakoupit za 
240 Kč na 48 hodin nebo za 480 
Kč na 5 dní. Pro děti je padesáti-
procentní sleva.

Novinkou letošního roku je, 
že turisté, kteří se v době prázd-
nin ubytují alespoň na 4 noci na 
Střední Moravě nebo v Jeseníkách, 
případně na 2 noci v Olomouci, 
mohou získat tuto kartu zdarma. 
Bližší informace poskytne Turistic-
ké informační centrum na zámku, 
více také na www.kartaok.cz nebo 
www.olomoucregioncard.cz.  (red)

Infocentrum k Propasti láká návštěvníky

Zajímavá místa k návštěvě na Hranicku

Cestujte po kraji s Olomouc region Card

Funkcionalistická stavba nádraží v Teplicích nad Bečvou prohlédla. V přízemí 
je Infocentrum Propast, z lázeňského parku se k němu návštěvníci pohodlně 
dostanou přes přechod opatřený semafory. Foto: Jiří Necid

Římský most. Ilustrační foto: Jiří Necid Větrný mlýn v Partutovicích. Foto: Archiv TIC Hranice

Zájemcům jsou nabízeny 
dvě komentované prohlídky 
Hranic. S průvodcem mohou 
prozkoumat městskou památ-
kovou zónu nebo absolvovat 
prohlídku po židovských pa-
mátkách. Vstupné u obou pro-
hlídek je 30 Kč za osobu pro 
skupiny minimálně pěti osob.

Bližší informace k prohlíd-
kám poskytnou pracovníci 
v  Turistickém informačním 
centru na zámku osobně, 
nebo na telefonu 581 607 479, 
případně e-mailem infocent-
rum.zamek@mkz-hranice.cz, 
nebo je zjistíte sami na www.
infocentrum-hranice.cz.

Turistické informační cen-
trum na zámku je otevřeno 
od pondělí do pátku od 8:00 
do 17:00 hodin a v sobotu od 
8:00 do 12:00 hodin. Návštěv-
níci města i samotní obyvatelé 
si sem mohou přijít také pro 
rady, tipy na výlety a suvenýry. 
Novinkou je předprodej vstu-
penek do hranického letního 
kina.  (red)

Prozkoumejte město 
s průvodcem

Tajemnou nostalgickou at-
mosféru židovského hřbitova 
v  Hranicích můžete zažít na 
vlastní kůži. Toto neobvyklé 
místo můžete navštívit indi-
viduálně, klíč od hranického 
židovského hřbitova je k za-
půjčení oproti vratné záloze 
v  Turistickém informačním 
centru na zámku nebo v Gale-
rii Synagoga. Na prohlídku do-
stanete letáček s informacemi 
k této zajímavé památce.   (red)

Zajděte si na 
židovský hřbitov

Vystoupejte 122 schodů 
na téměř 40 metrů vysokou 
věž Staré radnice a  užívejte 
si výhled na město. Co a kde 
je, návštěvníkům upřesní pa-
noramatické tabule na všech 
čtyřech stranách ochozu věže. 
Výstupy na věž Staré radnice 
zpestřuje expozice historic-
kých truhel a expozice akvare-
lů malíře Jana Pinkavy. Výstupy 
můžete absolvovat od pondělí 
do pátku vždy v 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 14:00, 14:30, 
15:00 a 15:30 hodin. Cena je 
10 Kč na osobu. Vychází se 
z  Turistického informačního 
centra na zámku.  (red)

Je libo vidět 
Hranice z výšky?

Více informací najdete na www.infocentrum-hranice.cz
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Co se děje v Hranicích
Středa 1. 7.

21:00 - Letní kino: Kalifornský 
sen (hudební, titulky, 2020) – 
koná se v  letním kině v  Hrani-
cích, Komenského 263, vstupné 
130 Kč. Předprodej je v Turistic-
kém informačním centru na zám-
ku v Hranicích, tel. 581 607 479 
nebo na místě. Pokladna je ote-
vřena hodinu před začátkem 
představení.

Čtvrtek 2. 7.

21:00 - Letní kino: 3Bobule (ko-
medie, ČR, 2020) – koná se v let-
ním kině v Hranicích, Komenské-
ho 263, vstupné 130 Kč. Předpro-
dej je v Turistickém informačním 
centru na zámku v Hranicích, tel. 
581 607 479 nebo na místě. Po-
kladna je otevřena hodinu před 
začátkem představení.

Pátek 3. 7.

17:00 - Vernisáž k  výstavě: 
Back to the Roots a  elektro-
nický večírek – vernisáž výsta-
vy dvou slovenských vizuálních 
umělců a rozmanitá elektronická 
hudba. Koná se v  komunitním 
a  kulturním prostoru Karnola 
v Hranicích, Tř. ČSA 211, verni-
sáž zdarma, hudební večer 50 Kč. 

21:00 - Letní kino: 3Bobule (ko-
medie, ČR, 2020) – koná se v let-
ním kině v Hranicích, Komenské-
ho 263, vstupné 130 Kč. Předpro-
dej je v Turistickém informačním 
centru na zámku v Hranicích, tel. 
581 607 479 nebo na místě. Po-
kladna je otevřena hodinu před 
začátkem představení.

Neděle 5. 7.

8:30 - Cyklobus na Bumbálku 
– pro milovníky cykloturistiky 
odjíždí autobus ze Šromotova 
náměstí v Hranicích. Do cyklo-
busu lze nastoupit s  předem 
zakoupenou jízdenkou. Rezer-

vace a aktuální ceník poskytne 
personál Turistického infor-
mačního centra na zámku, tel. 
581 607 479.

Středa 8. 7.

21:00 - Letní kino: Richard 
Jewell (životopisný, titulky, 
2019) – koná se v  letním kině 
v  Hranicích, Komenského 263, 
vstupné 100 Kč. Předprodej je 
v Turistickém informačním cen-
tru na zámku v  Hranicích, tel. 
581 607 479 nebo na místě. Po-
kladna je otevřena hodinu před 
začátkem představení.

Čtvrtek 9. 7.

17:00 - Vernisáž k výstavě: Hra-
niceum 2020 – koná se v Galerii 
Severní křídlo zámku v  Hrani-
cích, Pernštejnské nám. 1, vstup 
zdarma.

21:00 - Letní kino: Ježek So-
nic (animovaný, dabing, 2020) 
– koná se v letním kině v Hrani-
cích, Komenského 263, vstupné 
100 Kč. Předprodej je v Turistic-
kém informačním centru na zám-
ku v Hranicích, tel. 581 607 479 
nebo na místě. Pokladna je ote-
vřena hodinu před začátkem 
představení.

21:00 - Filmový klub: Letní 
kino naslepo – plátno, něco 
k pití a překvapení v podobě kul-
tovního filmu vybraného dle 
nálady, situace a počasí. Koná se 
v komunitním a kulturním pro-
storu Karnola v Hranicích, Tř. ČSA 
211, vstup zdarma. 

Pátek 10. 7.

16:00 - Factory Friday ep. 1 – 
letní seriál odpoledních mejda-
nů. Těšit se můžete na pestrý 
hudební program, vychlazené 
pivo, osvěžující drinky a  něco 
dobrého na zub. Koná se v ko-

munitním a kulturním prostoru 
Karnola v Hranicích, Tř. ČSA 211, 
vstupné 50 Kč. 

Sobota 11. 7.

14:00 - Rock in Hranice – let-
ní metalová jízda. Vystoupí 
kapela So What!, Heaven, XIII. 
Století, Hysteria, Rimortis a No 
Control. Koná se v  letním kině 
v Hranicích, Komenského 263. 
Vstupné v předprodeji 200 Kč, 
na místě 300 Kč. Předprodej je 
v Turistickém informačním cen-
tru na zámku v  Hranicích, tel. 
581 607 479.

Neděle 12. 7.

18:00 - November 2nd – kon-
cert v rámci Hranického kultur-
ního léta. Koná se v Zámecké za-
hradě v Hranicích, vstup zdarma.

Pondělí 13. 7.

12:00–14:00 - Konzultace se 
senátorkou Jitkou Seitlovou – 
schůzku je třeba si předem do-
mluvit na tel. 736 491 225 nebo 
e-mailu asistentka@seitlova.cz. 
Koná se v  přípravné místnos-
ti obřadní síně, 1. patro zámku 
v Hranicích, Pernštejnské nám. 
1, schůzka je zdarma.

Úterý 14. 7.

18:00 - Dolls In The Factory 
– koncert v  rámci Hranického 
kulturního léta. Koná se v  Zá-
mecké zahradě v  Hranicích, 
vstup zdarma.

Středa 15. 7.

21:00 - Letní kino: Lov (horor, 
titulky, 2020) – koná se v letním 
kině v  Hranicích, Komenského 
263, vstupné 110 Kč. Předprodej 
je v  Turistickém informačním 
centru na zámku v Hranicích, tel. 
581 607 479 nebo na místě. Po-

kladna je otevřena hodinu před 
začátkem představení.

Čtvrtek 16. 7.

21:00 - Letní kino: Judy (živo-
topisný, titulky, 2019) – koná se 
v  letním kině v  Hranicích, Ko-
menského 263, vstupné 100 Kč. 
Předprodej je v Turistickém infor-
mačním centru na zámku v Hra-
nicích, tel. 581 607 479 nebo na 
místě. Pokladna je otevřena ho-
dinu před začátkem představení.

Pátek 17. 7.

18:00 - Neočekávaný dýchánek 
– dvoudenní festival alternativ-
ní hudby napříč žánry, od noisu 
přes punk až po elektroniku. Sou-
částí doprovodného programu 
je Graffiti Jam u  Bečvy. Koná 
se v  komunitním a  kulturním 
prostoru Karnola v  Hranicích, 
Tř.  ČSA 211, vstupné na jeden 
den 150 Kč, na oba dny 250 Kč.

21:00 - Letní kino: Mia a bílý lev 
(rodinný, dabing, 2018) – promí-
tání s Charitou Hranice, koná se 
v  letním kině v  Hranicích, Ko-
menského 263, vstupné 50 Kč. 
Předprodej je v Turistickém infor-
mačním centru na zámku v Hra-
nicích, tel. 581 607 479 nebo na 
místě. Pokladna je otevřena ho-
dinu před začátkem představení.

Sobota 18. 7.

8:30 - Cyklobus na Bumbálku 
– pro milovníky cykloturistiky 
odjíždí autobus ze Šromotova 
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Čtvrtek 30. 7.

21:00 - Letní kino: Emma. (ko-
medie/drama, titulky, 2020) – 
koná se v letním kině v Hranicích, 
Komenského 263, vstupné 100 Kč. 
Předprodej je v Turistickém infor-
mačním centru na zámku v Hra-
nicích, tel. 581 607 479 nebo na 
místě. Pokladna je otevřena ho-
dinu před začátkem představení.

21:00 - Kinematograf bratří 
Čadíků: Hodinářův učeň – pro-
mítání filmu pod širým nebem. 
Koná se v Pohostinství Na Střel-
nici v Hranicích, Pod Křivým 1394. 
Vstupné je dobrovolné a poputu-
je na dobročinné účely.

Pátek 31. 7.

16:00 - Factory Friday ep. 3 – 
letní seriál odpoledních mejdanů. 
Těšit se můžete na pestrý hudební 
program, vychlazené pivo, osvě-
žující drinky a něco dobrého na 
zub. Koná se v komunitním a kul-
turním prostoru Karnola v Hrani-
cích, Tř. ČSA 211, vstupné 50 Kč.

21:00 - Letní kino: Tlapková pa-
trola: Vždy ve střehu (animova-
ný/rodinný, dabing, 2019) – koná 
se v letním kině v Hranicích, Ko-
menského 263, vstupné 100 Kč. 
Předprodej je v Turistickém infor-
mačním centru na zámku v Hra-
nicích, tel. 581 607 479 nebo na 
místě. Pokladna je otevřena ho-
dinu před začátkem představení.

místě. Pokladna je otevřena ho-
dinu před začátkem představení.

Pátek 24. 7.

16:00 - Factory Friday ep. 2 – 
letní seriál odpoledních mejda-
nů. Těšit se můžete na pestrý 
hudební program, vychlazené 
pivo, osvěžující drinky a  něco 
dobrého na zub. Koná se v ko-
munitním a kulturním prostoru 
Karnola v Hranicích, Tř. ČSA 211, 
vstupné 50 Kč.

21:00 - Letní kino: Mulan (dob-
rodružný, dabing, 2020) – koná 
se v letním kině v Hranicích, Ko-
menského 263, vstupné 120 Kč. 
Předprodej je v Turistickém infor-
mačním centru na zámku v Hra-
nicích, tel. 581 607 479 nebo na 
místě. Pokladna je otevřena ho-
dinu před začátkem představení.

Sobota 25. 7.

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

9:00 - Kurz první pomoci – zá-
kladní šestihodinový kurz první 
pomoci vedený akreditovanou 
lektorkou, zakončený certifiká-
tem. Pomocí praktických ukázek 
založených na skutečných ne-
hodách získáte praktické zku-
šenosti a  dovednosti. Koná se 
v komunitním a kulturním pro-
storu Karnola v Hranicích, Tř. ČSA 
211, vstupné 650 Kč, kapacita je 
omezená. Rezervace na telefo-
nu 720  349 646 nebo e-mailu:  
karnola.hranice@gmail.com.

16:00 - Pivní míle Hranice – vy-
pij pivo, uběhni kolo. To celé čty-
řikrát. V závodě spojujícím pivo 
a  pohyb se buď můžete utkat 
o vavříny v elitním běhu, nebo si 
dojít pro zážitek mezi veřejností. 
Po závodě všichni společně osla-
ví léto s grilem, výčepem a kon-
certem místních umělců. Koná se 
na stadionu SK Hranice, Žáčkova 
1442. Bližší informace a přihlášky 
na www.atletikahranice.cz.

Neděle 26. 7.

8:30 - Cyklobus na Bumbálku 
– pro milovníky cykloturistiky 
odjíždí autobus ze Šromotova 

náměstí v Hranicích. Do cyklo-
busu lze nastoupit s  předem 
zakoupenou jízdenkou. Rezer-
vace a aktuální ceník poskytne 
personál Turistického infor-
mačního centra na zámku, tel. 
581 607 479.

18:00 - Kabát Tribute – koncert 
v  rámci Hranického kulturního 
léta. Koná se v Zámecké zahradě 
v Hranicích, vstup zdarma.

Pondělí 27. 7.

21:00 - Kinematograf bratří 
Čadíků: Afrikou na pionýru – 
promítání filmu pod širým ne-
bem. Koná se v Pohostinství Na 
Střelnici v Hranicích, Pod Křivým 
1394. Vstupné je dobrovolné 
a poputuje na dobročinné účely.

Úterý 28. 7.

18:00 - Divadlo Fortissimo: Po-
pelnice – divadelní představení 
v  rámci Hranického kulturního 
léta. Koná se v Zámecké zahradě 
v Hranicích, vstup zdarma.

21:00 - Kinematograf bratří 
Čadíků: Na střeše – promítání 
filmu pod širým nebem. Koná se 
v Pohostinství Na Střelnici v Hra-
nicích, Pod Křivým 1394. Vstup-
né je dobrovolné a poputuje na 
dobročinné účely.

Středa 29. 7.

21:00 - Letní kino: Havel (ži-
votopisný, ČR, 2020) – koná se 
v  letním kině v  Hranicích, Ko-
menského 263, vstupné 130 Kč. 
Předprodej je v Turistickém in-
formačním centru na zámku 
v  Hranicích, tel. 581 607  479 
nebo na místě. Pokladna je 
otevřena hodinu před začátkem 
představení.

21:00 - Kinematograf bratří 
Čadíků: Poslední aristokratka 
– promítání filmu pod širým ne-
bem. Koná se v Pohostinství Na 
Střelnici v Hranicích, Pod Křivým 
1394. Vstupné je dobrovolné 
a poputuje na dobročinné účely.

PrograM

náměstí v  Hranicích. Do cyklo-
busu lze nastoupit s předem za-
koupenou jízdenkou. Rezervace 
a  aktuální ceník poskytne per-
sonál Turistického informačního 
centra na zámku, tel. 581 607 479.

16:00 - Neočekávaný dýchá-
nek – pokračování festivalu al-
ternativní hudby napříč žánry, 
od noisu přes punk až po elek-
troniku. Součástí doprovodného 
programu je Graffiti Jam u Bečvy. 
Koná se v komunitním a kultur-
ním prostoru Karnola v Hranicích, 
Tř. ČSA 211, vstupné na jeden den 
150 Kč, na oba dny 250 Kč.

Neděle 19. 7.

18:00 - X-tet – koncert v rámci 
Hranického kulturního léta. Koná 
se v Zámecké zahradě v Hrani-
cích, vstup zdarma.

Úterý 21. 7.

18:00 - Světlo – koncert v rámci 
Hranického kulturního léta. Koná 
se v Zámecké zahradě v Hrani-
cích, vstup zdarma.

Středa 22. 7.

21:00 - Letní kino: Téměř do-
konalá tajemství (komedie, 
dabing, 2019) – koná se v letním 
kině v  Hranicích, Komenského 
263, vstupné 120 Kč. Předprodej 
je v  Turistickém informačním 
centru na zámku v Hranicích, tel. 
581 607 479 nebo na místě. Po-
kladna je otevřena hodinu před 
začátkem představení.

Čtvrtek 23. 7.

17:00 - Vernisáž k  výstavě: 
František Hodonský – Přizna-
ná krajina II – koná se v Galerii 
Synagoga v Hranicích, Janáčkova 
728, vstup zdarma.

21:00 - Letní kino: Mulan (dob-
rodružný, dabing, 2020) – koná 
se v letním kině v Hranicích, Ko-
menského 263, vstupné 120 Kč. 
Předprodej je v Turistickém infor-
mačním centru na zámku v Hra-
nicích, tel. 581 607 479 nebo na 

UZÁVĚRKA

PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ HRANICKÉHO 
ZPRAVODAJE JE V ÚTERý 
7. ČERVENCE 2020

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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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 
smaragdově 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.

Podloubí v dešti. Foto: archiv Renaty Doleželové 

Vstupenky na filmy, předstaVení  
a koncerty mkZ můžete koupit  

také online na www.kultura-hranice.cz 

9. 7.–31. 7. 2020 - Hraniceum 2020 – mezinárodní výtvarné sympozi-
um, kterého se zúčastní výtvarníci z Hranic i ze zahraničí. Výstava bude 
zaměřena na malbu, kresbu a fotografii a ústředním tématem bude čas 
a prostor. Organizátorem výstavy je výtvarník Radovan Langer. Vernisáž 
výstavy se uskuteční ve čtvrtek 9. července v 17 hodin.

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

Jurikova 16, Hranice, tel. 581 602 148, galeriemm.wordpress.com.
Otevřeno: st–ne 13:00–17:00 (dopoledne na zazvonění nebo  
po předchozí domluvě).Do 19. 7. 2020 - Jiří Žlebek & Ol-

dřich Šembera: 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.

Do 12. 7. 2020 - Výstava manželů Javorkových: Pohledy – výstava 
amatérských umělců a jejich děl, vytvořených různými technikami. 
K vidění budou fotografie, malba, akvarel, grafika a výrobky ze smaltu. 

Galerie Synagoga Galerie M+M

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

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

Stará radnice

Coffee Obsession

Do 20. 9. 2020 - Buď připra-
ven! – výstava k výročí 100 let 
skautingu v Hranicích představí 
historii tohoto společenského 
hnutí. K vidění budou fotografie 
a historické předměty zaměře-
né na skauting, jako například 
skautské kroje, odznaky, totemy, 
stan či týpí a spousta dalších zají-
mavostí. Výstava nebude zaháje-
na tradiční vernisáží, ale naopak 
bude zakončena slavnostní 

dernisáží, která se uskuteční 
v pátek 18. září v 17 hodin.

1. 7. – 31. 8. 2020 - Miroslav 
Broz: Fotografie – výstava slo-
venského amatérského fotografa 
ze Žiliny. V jeho tvorbě převažují 
noční fotografie krajiny, malebné 
dominanty hor i běžná zákoutí, je-
jichž krása je umocněna východy 
slunce nebo hvězdnou oblohou.

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

Galerie Severní křídlo zámku

5. 8. – 4. 9. 2020 - Pavel Dačický: 
Srí Lanka a Cuba – exotika ob-
klopená oceány. Výstava fotogra-
fií Pavla Dačického, znázorňující 
krásy exotických zemí. Vernisáž 
výstavy se uskuteční ve středu 
5. srpna v 17 hodin.

16. 9. – 30. 10. 2020 - Odstíny – první výstavou Galerie Severní kří-
dlo zámku po prázdninách budou obrazy hranické rodačky Renaty 
Doleželové. Její olejomalby, akryly a kombinované techniky zachycují 
témata inspirovaná přírodou, částečně i rodným městem nebo cestami 
po Evropě. Většina děl, pro která volí velká plátna, je ale abstraktního 
rázu. Zatím nejrozměrnějším dílem, které namalovala, je obraz vánoční 
zimní krajiny o velikosti 6 × 2 metry, určený pro divadelní představení 
živého betléma a vytvořený pro MKZ Hranice. Výstava pod názvem 
Odstíny bude zahájena vernisáží ve středu 16. září.

výSTavy
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Na plné obrátky běží přípravy 
akce Hranický řez, která se bude 
konat od čtvrtka 6. srpna do 
neděle 9. srpna na travnatém 
prostranství u zámku. Každý den 
od 8 do 17 hodin budou mít lidé 
možnost sledovat jak prastaré 
řemeslo řezby dlátem, tak i no-
vodobé dřevosochání za použití 
motorových pil, brusek a hořáků. 

Řezbářské sympozium inici-
ovali studenti uměleckořemesl-
ného zpracování dřeva. „Se svým 
spolužákem, rodákem z Hranic, 
jsme si povšimli, že na Hranicku 
a v okolí se nekoná žádné řezbář-

ské sympozium. Díky grantu, kte-
rý jsme získali od města Hranice, 
a  díky spolupráci s  Městskými 
kulturními zařízeními v  Hrani-
cích jsme se mohli do tohoto 
projektu pustit. Rádi bychom, aby 
z tohoto nultého ročníku vznik-
la tradice,“ sdělil Vojtěch Brinda, 
který řezbářské sympozium or-
ganizuje.

Akce vyvrcholí v neděli 9. srp-
na předáním hotových děl městu 
a doprovodným programem pro 
návštěvníky. Pro více informací 
sledujte web www.kultura-hra-
nice.cz.  (mk)

K  ceněným sběratelským 
kouskům a  zajímavým raritám 
patří vysoké kolo. Jeden tako-
vý unikát má ve svých sbírkách 
i hranické muzeum.

Tento bicykl je z produkce an-
glické firmy The Howe Machine 
Company a pochází z roku 1895. 
Vysoká kola se jako inovace ob-
jevila v  roce 1870. Zvětšením 
předního kola se zvýšila efekti-
vita šlapání pevného převodu. 
Vysoké kolo však mělo velkou 
nevýhodu v nestabilitě a hrozilo 
tak nebezpečí pádu z kola. Proto-
že na takovém kole nemohli jez-
dit všichni, vyráběly se i tricykly 
a kvadracykly.

Historie vzniku jízdního kola 
se začala psát na přelomu 15. 
a 16. století, kdy návrh konstruk-
ce tohoto technického vynálezu 
nakreslil Leonardo da Vinci.

Za tvůrce kola je považován 
Němec Karl von Drais, jemuž byl 
v roce 1818 uznán patent na dře-
věný běhací stroj, který byl po 
něm nazván draisina (drezína). 
Vynález poháněl odrážením no-
hama od země, přední kolo bylo 
řiditelné. Stroj byl až na železný 
spojovací materiál dřevěný, měl 
loukoťová kola s železnou obru-

čí, kožené sedlo a opěrnou tyč 
jako stojan.

K obdobnému vynálezu do-
šlo i ve Francii, kde ho mechanik 
Nicéphore Niepce nazval vélo-
cipède (rychlá noha), a v Rusku 
údajně sestrojení prvního primi-
tivního kola místnímu nevolníku 
vyneslo od jeho pána svobodu.

Jízdní kola byla v 19. století vý-
robně drahou záležitostí. Teprve 
počátkem 20. století zprůmyslně-
ní výroby umožnilo jejich zlevně-
ní, a tím i jejich masové rozšíření 
jako dopravního prostředku. Jen 
v Anglii bylo na 360 výrobců. Do 
českých zemí se dostalo asi deset 
značek z Anglie a Německa.

Přestože období „vlády“ 
vysokého kola nemělo dlou-
hého trvání, stalo se symbo-
lem pozdního viktoriánského 
období. V době, kdy byla jeho 
popularita na vrcholu, se také 
zrodila cyklistika coby sportov-
ní odvětví.

Marek Suchánek, Jan Králik

Řezbářské sympozium „Hranický řez“ se blíží

Z muzejních sbírek: Nebezpečně vysoké kolo

Vysoké kolo Howe z roku 1885, které je ve sbírkách hranického muzea. 
Foto: Marek Suchánek

U zámku se uskuteční řezbářské sympozium Hranický řez. Ilustrační foto: archiv 
Vojtěcha Brindy

Ateliérová fotografie dvou cyklistů. 
Kouřící muž je Ferdinand von Wiche-
ra. Foto: sbírky hranického muzea

Z technických důvodů u distribuční společnosti se ruší promí-
tání filmu Terminátor: Temný osud, původně plánované na úterý 
30. června v hranickém letním kině. Omlouváme se a těšíme se na 
vás u dalších filmů v červenci. MKZ Hranice

Koncerty Kruhu přátel hudby, které byly v jarní sezóně kvůli nou-
zovému stavu zrušeny a nemohly se konat, se uskuteční v náhradních 
termínech od září do prosince 2020. Těšit se tak můžete na koncerty 
těchto uskupení: Ostrava Brass Quintet, Americké jaro a Janáčkova 
filharmonie Ostrava, v Beskydském divadle Nový Jičín. Bližší informace 
o termínech dáme všem předplatitelům včas vědět.  MKZ Hranice

Promítání filmu Terminátor zrušeno

Náhradní termíny koncertů KPH 

Vážení návštěvníci,

ještě několik opozdilců si nebylo vyzvednout peníze za zakou-
pené vstupenky na představení, která musela být zrušena kvůli 
nouzovému stavu. Pokud se vás to týká, přijďte se zakoupenou 
vstupenkou do Turistického informačního centra na zámku, a to 
nejpozději do 31. července 2020.

Pokud máte zakoupené vstupenky na představení Na Stojáka, 
vstupenky zůstávají v platnosti a představení se bude konat v ná-
hradním termínu, a to v pátek 18. září od 19 hodin v Zámeckém 
klubu v Hranicích. MKZ Hranice

Vracení vstupného za zrušené akce

Další zajímavé kousky ze sbírek hranického muzea přeDstavujeme na  
www.muzeum-hranice.cz
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Úctyhodné sportovní výkony 
podávají cyklisté v čele s Jose-
fem Zimovčákem na jeho vyso-

kém kole v rámci akce „Na kole 
dětem“. Peloton v tomto již je-
denáctém ročníku opět putoval 

po republice a cestou se vybíralo 
na onkologicky nemocné děti. 
Letos se cyklisté hned v  první 
etapě zastavili v  Hranicích na 
krátké pohoštění v Café baru na 
zámku. 

Cyklisté za 11 dní od 10. do 
20. června ujeli celkem 1 233 km 
přes 60 zastávkových měst 
a  333 projetých obcí a  měst. 
Začali v Hlučíně, přes Kopřivnici 
a  Hranice pokračovali na jižní 
Moravu do Luhačovic, Bzence, 
Ivančic. Dále podél jižní hra-
nice republiky do Jindřichova 
Hradce a  Písku. Tam se stočili 
na sever, na Příbram a Beroun. 
Přes Prahu a  Mladou Boleslav 
pak mířili do Českého ráje – do 
Sobotky a pak zpět na východ 

do Opočna a poté Rychnova nad 
Kněžnou. A konečným cílem byl 
Lanškroun. Cyklisté tak prakticky 
objeli téměř celou republiku.

Tento úctyhodný výkon je 
podtržen tím, že Josef Zimovčák 
celou trasu absolvoval na histo-
rickém vysokém kole, na kterém 
jezdí od roku 1972. Na něm ujel 
také celou trasu Tour de France, 
ve stejných denních dávkách 
jako profesionální závodníci, 
a také trasy závodů Giro d‘Italia 
a Vuelta. Je několikanásobným 
mistrem světa v  jízdě na vyso-
kém kole.

Motto celé akce: „My, kdo 
máme štěstí, že jsme zdraví, 
musíme pomáhat těm, kdo ho 
mají méně.“ (bak)

Již 10. března uzavřeli há-
zenkáři Cementu Hranice svá 
sportoviště, tedy jak venkovní 
hřiště, tak halu. To se potvrdilo 
jako správné řešení, protože 
následně ve čtvrtek 12. března 
uzavřela Vláda ČR všechna spor-
toviště v republice. Situaci vede-
ní oddílu pečlivě monitorovalo 
a ve spolupráci s trenéry všech 
kategorií vypracovalo pro tento 
stav speciální individuální plány. 

V reakci na upozornění vlády, 
že sportoviště budou v jistém re-
žimu otevřena k 11. květnu, jsme 
se přesto ještě týden rozhodli 
vyčkat a naše sportoviště jsme 
zprovoznili od 18. května, ale 
jen pro členy TJ Cement Hranice. 

Tréninky družstva mužů budou 
pokračovat tzv. přechodným 
obdobím, ostatní kategorie se 
budou střídat v přesně vymeze-
ných jednotkách na venkovním 
hřišti. Hala zatím zůstane z pre-
ventivních důvodů uzavřena.

Děkujeme Městu Hranice, 
že nám i v této době zachova-
lo přízeň, a budeme doufat, že 
stejně tak nás podpoří i  naši 
sponzoři.

Za TJ Cement Hranice 
Ing. Karel Magrla

Projekt Českého atletického 
svazu „Spolu na startu“, kterého 
se zúčastnily i Hranice, byl úspěš-
ný. V pondělí 1. června se spojila 
celá česká atletická rodina, aby 
odstartovala venkovní závodní 
sezónu. Akce se konaly na celkem 
173 místech a díky sociálním sí-
tím a přenosu České televize se 
atleti propojili nejen pomyslně, 
ale i virtuálně.

V Hranicích se závodilo v osmi 
disciplínách, startovaly kategorie 
od mladších žáků nahoru. Cel-
kem se účastnilo 47 hranických 
atletů a k vidění byly nejen kva-
litní výkony, ale i krásné souboje. 
Letošní atypická atletická sezóna 
tak byla oficiálně zahájena. 

Cyklisté v rámci akce „Na kole dětem“ navštívili Hranice

Házenkáři v době koronavirové přerušili společné tréninky

Hraničtí atleti si konečně zazávodili 

Házenkáři začali trénovat. Foto: TJ Cement Hranice

Josef Zimovčák v Hranicích. Foto: Petr Bakovský

V Hranicích se závodilo v osmi disciplínách. Foto: Petr Bakovský

 

Tradiční akce Nejlepší hra-
nický sportovec roku se letos 
uskuteční ve středu 9.  září 
od 17 hodin ve dvoraně 
zámku. Pokud ovšem nedojde 
k opětovnému zpřísnění ko-
ronavirové situace, případně 
jiné neočekávané komplika-
ci. Letošní sportovec roku je 
zaměřen na atletiku, protože 
hraničtí atleti slaví 80 let orga-
nizované činnosti a 60 let od 
založení oddílu atletiky. 

Nejlepší hraničtí sportovci 
se vyhlašují hned v několika 
kategoriích. Oceňují se jed-
nak sportovci v olympijských 
sportech. Tyto kategorie jsou 
děleny na jednotlivce, druž-
stva a hendikepované spor-
tovce. Jednotlivci a družstva 
se ještě člení podle věku na 
kategorie do 15 let, od 16 
do 19 let, 20 let a starší, a od 
loňského roku přibyla kate-
gorie veteránů. Tímto členě-
ním chceme podpořit mladé 
sportovce a  motivovat je 
k dalšímu sportovnímu růs-
tu, ale nezapomínáme ani na 
ty, kteří vydrží na vrcholové 
úrovni sportovat i v pozděj-
ším věku. 

Město oceňuje i sportovce 
v neolympijských sportech, 
odchovance, sportovní se-
niory, trenéry a funkcionáře.  
 (bak)

Na Sportovce  
roku přijďte 9. září


