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Hranický zpravodaj

„Umění žije tam, kde je absolutní svoboda.“ Bruce Lee

Řezbářům a sympoziu Hranický řez patřilo travnaté prostranství u zámku od čtvrtka 6. do neděle 9. srpna. Více na straně 10. Foto: Jiří Necid
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Nové záchytné parkoviště 
v Komenského ulici poblíž hotelu 
Centrum otevřelo město Hranice 
ve spolupráci se společností Eko.
Prima Fin, spol. s r. o. Tato firma 
postavila na svém pozemku par-
koviště o kapacitě 29 aut, město 
dodalo mobiliář a  od 1. srpna 
uvedlo parkoviště do provozu.

Nové parkoviště se nachází 
necelých 300 metrů od Masary-
kova náměstí, mělo by tedy od-
lehčit přetíženému centru města 
a umožnit, aby lidé zbytečně ne-
zajížděli do historického jádra. 
Parkovné je stejné jako stávající 
záchytná parkoviště, například 
u letního kina. 

Na parkovišti je instalová-
no i  veřejné osvětlení, to ale 
zatím není zprovozněno. Bude 
připojeno až po opravách a vy-
dláždění mlatové cesty podél 
Ludiny, které se uskuteční letos 
na podzim.

Na tomto parkovišti připra-
vujeme také instalaci první na-
bíječky na elektroautomobily 
v  Hranicích. Pokud se podaří 
vyřídit všechny náležitosti, bude 

tato nabíječka k dispozici ještě 
letos.

Otevření parkoviště zapadá 
do celkového projektu Hradeb-
ní okruh Komenského. Jde 
o  prostor ohraničený na jedné 
straně Pivovarskými schody a na 
druhé straně hotelem Centrum. 

V rámci tohoto projektu se nyní 
chystá vykácení náletových dře-
vin v tomto prostoru a stavebně-
-technický a historický průzkum. 
Město také odsouhlasilo výkup 
pozemků pod hradbami poblíž 
Pivovarských schodů a snaží se 
nalézt cesty k alternativním pro-

pojením Masarykova náměstí 
s Komenského ulicí. 

V budoucnu by měla proběh-
nout oprava hradeb a vytvoření 
odpočinkové zóny, kde vznikne 
parková úprava a budou vybu-
dovány propojené pobytové 
terasy.  (bak)

O zpřehlednění a  zkvalitně-
ní komunikace s občany usiluje 
město Hranice. Proto rozšiřuje 
využívání univerzální platformy 
Mobilní rozhlas, kterou zavedlo 
v souvislosti s koronavirovou kri-
zí. Zároveň zruší dosavadní mož-
nosti hlášení závad a problémů 
ve městě, služby „Dej tip“ a „Zlep-
ši své město“ a nahradí je právě 
Mobilním rozhlasem. Místo dvou 
různých možností hlášení závad 
tak bude jedna platforma, která 
má navíc řadu dalších využití. 

Mobilní rozhlas totiž umož-
ňuje nejen upozorňovat na zá-
vady, nepořádek, černé skládky 
či poškozený veřejný majetek, 
ale také informovat v krizových 
situacích, upozorňovat na blíží-
cí se nebezpečí, blokové čiště-
ní, odstávky, poruchy a výpadky 
energií. 

Zároveň lze jejím prostřed-
nictvím pořádat ankety, čehož 
již město loni využilo k anketě 
o participativním rozpočtu. Plat-
forma umožňuje i  zveřejňovat 

pozvánky na akce pro rodiny, 
kulturní a sportovní akce. A lze 
využít i  možnosti za něco po-
chválit. 

Mobilní rozhlas není při-
tom omezen pouze na aplikaci 
v „chytrém“ telefonu ale infor-
mace můžete dostávat i e-mai-
lem, anebo, obzvláště někteří 
starší spoluobčané, prostřed-
nictvím klasické SMS. Upozor-
ňujeme ale, že SMS jsou určeny 
jen pro ty nejpodstatnější zprávy 
ve stručné podobě. Lze také po-

sílat hlasové zprávy pro zrakově 
handicapované.

A jak získat přístup do aplika-
ce? Stáhněte si aplikaci ZDAR-
MA prostřednictví Google Play 
nebo App Store a budete dostá-
vat informace přímo do mobi-
lu. Nebo se můžete registrovat 
zdarma na stránce: https://muj. 
mobilnirozhlas.cz/register, pří-
padně využít informační leták 
na https://www.mesto-hranice.
cz/clanky/mobilni-rozhlas. 

(bak)

Z RADNICE

Nové parkoviště bylo okamžitě zaplněno. Foto: Petr Bakovský

Město Hranice otevřelo nové parkoviště v Komenského ulici

Rozšiřujeme využití aplikace Mobilní rozhlas

Znovu se rozběhne rekon-
strukce hranického hřbitova. Na 
řadu přijde urnový háj v horní 
části hřbitova. Budou se zde 
budovat komunikace a inženýr-
ské sítě, jako je voda, elektrika, 
veřejné osvětlení. Se zahájením 
stavby se počítá v září. 

Kromě cest na hřbitově, mo-
biliáře, osvětlení a odvodu vod, 
jak dešťových, tak splaškových, 
je na hranickém městském hřbi-
tově nutné vyřešit například 
i zeleň. 

Rozsah prací na hřbitově je 
velmi rozsáhlý, proto je rozplá-
nován ještě na tři roky. Práce by 
měly postupovat od zadních 
částí hřbitova směrem dopře-

du, aby těžká technika neničila 
již hotové části. Celkem se má 
na hřbitově ještě proinvestovat 
okolo padesáti milionů korun, 
a to včetně letošního roku. 

V minulých letech byla opra-
vena ohradní zeď hřbitova, místo 
staré zdi v zadní části hranické-
ho hřbitova vyrostla zeď nová. 
Hřbitov také dostal nové brány. 
Byla zbourána bývalá márnice. 
Loni byla vybudována dešťo-
vá kanalizace v Hřbitovní ulici 
a v této ulici byla také upravena 
parkovací místa. V  horní části 
starého hřbitova po levé straně 
(z pohledu od hlavního vstupu) 
vznikl prostor s epitafními des-
kami a posypová loučka. (bak)

Žádost o státní finanční pod-
poru z  Programu regenerace 
městských památkových rezer-
vací a městských památkových 
zón pro rok 2021 si mohou do 
25. října 2020 podat vlastníci 
objektů se statutem Kulturní 
památky ČR v Městské památ-
kové zóně Hranice, kteří zamýš-
lejí v roce 2021 provádět jejich 
obnovu. Podrobnější informace 
naleznete na stránkách Mini-
sterstva kultury https://www. 
mkcr.cz/program-regenerace- 
-mestskych-pamatkovych- 
- r e z e r v a c i - a - m e s t s k y c h - 
-pamatkovych-zon-282.html

Vlastníci budou potřebovat 
zejména zpracovanou projek-
tovou dokumentaci, položko-

vý rozpočet, vyplněný anketní 
dotazník a závazné stanovisko 
státní památkové péče. 

Vzhledem k  tomu, že bu-
dou akceptovány pouze úplně 
vyplněné formuláře dotazníku 
ve formě a úpravě předepsané 
Ministerstvem kultury, je třeba, 
aby si žadatelé o dotaci vyzvedli 
formulář na MěÚ Hranice, Od-
boru školství, kultury a  tělo-
výchovy, případně si jej stáhli 
na webu Ministerstva kultury 
nebo města Hranice nebo za-
slali e-mailem žádost o zaslání 
dotazníku elektronickou formou 
na kontaktního pracovníka Bar-
boru Kaštovskou, tel. 581 828 
113, e-mail: barbora.kastovska@
mesto-hranice.cz. (bak)

Rekonstrukce hřbitova  
bude pokračovat od září

Vlastníci kulturních památek 
mohou žádat o podporu
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Hraničtí občané se i  letos 
mohou aktivně zapojit do zlep-
šování života ve svém městě 
a navrhnout, na jaký investiční 
účel by měla být využita částka 
jednoho milionu korun z  roz-
počtu města. Poté budou v  in-
ternetové anketě rozhodovat, 
která z navržených akcí má jejich 
největší podporu.

Občané mohou do 2. října 
2020 podávat návrhy na to, co 
považují za nutné v příštím roce 
v Hranicích opravit či vybudo-
vat. Maximální výše nákladů na 
jeden návrh je 1 milion korun 
včetně DPH. Oblasti nejsou te-

maticky omezeny, mohou to být 
sportoviště, dětská hřiště, úpra-
va veřejných prostorů, dopravní 
infrastruktura, městský mobiliář 
– lavičky, osvětlení, informační 
tabule, volnočasové aktivity, ži-
votní prostředí, zeleň nebo od-
pady. Důležitou podmínkou je, 
že návrh musí být realizován na 
pozemcích nebo budovách ve 
vlastnictví města Hranic.

V průběhu října bude pro-
bíhat kontrola formální správ-
nosti projektů, v  listopadu pak 
uskutečníme hlasování na webu 
města a vítězné projekty budou 
realizovány příští rok. Tento sys-

tém je nazýván participativní 
rozpočet.

Výzva je určena především 
občanům s trvalým pobytem na 
území města Hranic, návrh však 
mohou podat i  ti občané, kteří 
zde žijí a nemají zde trvalý pobyt, 
nebo například ti, kteří zde studu-
jí či pracují. Každý předkladatel 
může podat pouze jeden návrh.

Návrhy musí být předkládá-
ny na předepsaném formuláři 
a musím mít určité náležitosti. 
Všechny podrobnosti je možné 
nalézt na webu města www.
mesto-hranice.cz v rubrice par-
ticipativní rozpočet. Vyplněný 

formulář se všemi přílohami se 
odevzdává na podatelně Měst-
ského úřadu Hranice na zámku 
v  uzavřené obálce označené 
nápisem „Participativní rozpočet 
města Hranic“. Nebo je možné 
formulář doručit poštou na adre-
su Městský úřad Hranice, Odbor 
rozvoje města, Pernštejnské ná-
městí 1, 753 01 Hranice.

Koordinátorem návrhů, který 
bude mít na starosti i konzultace 
a dotazy občanů, byl jmenován 
tiskový mluvčí Městského úřadu 
v Hranicích, Ing. Petr Bakovský 
(petr.bakovsky@mesto-hranice.
cz; tel.: 581 828 117).  (bak)

Město Hranice se tradičně za-
pojí do celoevropské propagační 
akce Den bez aut a Barevný den. 
V Hranicích proběhne tato akce 
na Masarykově náměstí v úterý 
22. září 2020, letos ji poprvé 
připravuje Oddělení podpory 
rozvoje řízení města.

Po celý den bude na Masary-
kově náměstí bohatý program. 
Dopoledne bude přizpůsoben 
žákům základních a mateřských 
škol a odpolední program bude 
zaměřen pro širokou veřejnost. 
Na své si přijdou rodiče s dětmi, 
senioři i občané se zdravotním 
omezením. 

Pozvat vás můžeme napří-
klad na prezentaci vozidel na 
elektrický pohon včetně mož-

ností projížďky, vědomostní sou-
těže firmy EKO-KOM, nafukovací 
atrakce, hoverboard, popelářské 
autíčko. Městská policie Hranice 
má nachystané dopravní soutě-
že a také vysvětlí důležitost či-
pování kol. 

Na náměstí se představí 
i elektrokola a elektrokoloběž-
ky. Dojde ale i na normální kola, 
bude zde připravena jejich 
diagnostika a  servis. Zajíma-
vou možností, jak se zbavit ne-
potřebných a  zároveň pomoci 
dobré věci, je akce „Kola pro Af-
riku“, kde můžete věnovat stará, 
porouchaná nebo z  jiného dů-
vodu nepoužívaná kola dětem 
z africké Gambie. Naopak svoji 
zručnost a šikovnost si můžete 

vyzkoušet na funkčních speci-
álních a  netradičních jízdních 
kolech. Budete totiž mít mož-
nost projížďky na unikátních ko-
lech, které si majitel sám vyrábí 
a v České knize rekordů má ně-
kolik zápisů jak za vyrobená kola, 
tak za jízdu na nich. Další výzvou 
pro zájemce budou i alko brýle, 
tedy simulační brýle pro chůzi 
a jízdu v opilosti mezi kužely.

Na akci se představí také 
Městské evropské informační 
středisko Hranice a  středisko 
Europe Direct Olomouc s kolem 
štěstí, zaměřeným na vědomost-
ní soutěže, studentky Střední 
zdravotnické školy s ukázkami 
první pomoci. Prezentovat se 
bude organizace TOM HELP, kte-
rá se zaměřuje na pomoc tělesně 
postiženým osobám.

Veřejnost se také dozví in-
formace ohledně optimalizace 
MHD a  Plánu udržitelné mo-
bility. Pobyt na náměstí vám 
zpříjemní vystoupení hranické 
skupiny Gentlemen‘s Club SKA.

Akce Den bez aut má za cíl, 
podobně jako celý Evropský 
týden mobility, upozornit na 
problém stále rostoucí indivi-
duální automobilové dopravy 

ve městech a zatraktivnit lidem 
alternativu k této dopravě – jízdu 
veřejnou hromadnou dopravou, 
jízdu na kole či pěší dopravu. 
Řešením totiž není neustálé 
přidávání parkovacích míst, ale 
změna návyků nás, občanů. 

Tato kampaň má proto za 
cíl zvýšit povědomí obyvatel 
o  nutnosti ochrany klimatu 
a podnítit je k tomu, aby začali 
každý sám u sebe, drobnými ka-
ždodenními opatřeními. Motto 
akce zní: Chytrá řešení pro vaši 
cestu.

Ve spolupráci s  Odborem 
správy majetku proběhne spo-
lu s touto akcí i tradiční Barevný 
den. Jde o zábavně vzdělávací 
akci o správném třídění odpa-
du největšího rozsahu pro ve-
řejnost. Součástí jsou zábavní 
prvky, které poutají největší 
pozornost a lákají děti k účasti.

Upozorňujeme motoristy, že 
vzhledem k celé akci a zvýše-
nému pohybu dětí bude prů-
jezd přes Masarykovo náměstí 
uzavřen. Autobusová zastávka 
bude tento den bez náhrady 
zrušena. 

V případě nepříznivého po-
časí se akce ruší. (bak)

Na Masarykově náměstí se budou prohánět i velmi neobvyklá kola. 
Foto: Petr Bakovský

Zveme na Den bez aut a Barevný den

Participativní rozpočet – rozhodněte, co se ve městě zlepší

Z RADNICE

Na místě původního antu-
kového hřiště bylo o  prázd-
ninách na Skleném kopci 
zbudováno moderní sportov-
ní hřiště s umělým povrchem. 
Víceúčelové sportoviště je 
vybaveno sloupky a  sítí na 
volejbal, basketbalovými koši, 

volejbalovými kůly a sítí a také 
brankami na fotbal. Okolo hři-
ště je metrový dřevěný man-
tinel a  4metrová síť. Stavba 
nového sportoviště začala 
v červenci a předána k užívání 
byla 10. srpna. Nové hřiště stálo 
přibližně milion korun.  (bak)

Nové hřiště na Skleném kopci 
bylo předáno k užívání

Hřiště těsně před otevřením. Foto: Petr Bakovský
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Po téměř půlstoletí, přes-
něji po 46 letech se na Školní 
náměstí vrací socha prvního 
československého preziden-
ta T.  G.  Masaryka. Socha bude 
slavnostně odhalena v pondělí  
14. září v 9 hodin. Historie po-
mníků na tomto místě je ale po-
měrně komplikovaná. Kromě 
Masaryka zde stával František 
Josef I. i  rudoarmějec. Zkusme 
si tuto pestrou anabázi krátce 
připomenout. 

Začalo to císařem 
Na Školním náměstí stával 

původně mramorový pomník 
císaře Františka Josefa I. zho-
tovený vídeňským sochařem 
Emanuelem Pendlem. Byl od-
halen 26. června 1898 u příleži-
tosti 50. výročí panování císaře 
a  na svém místě přežil stařič-
kého mocnáře o  pouhé dva 
roky. Proč byla socha umístěna 
právě zde? Bylo to poměrně 
logické rozhodnutí vzhledem 
k  tomu, že další dvě náměs-
tí v  centru města nebyla pro 
umístění panovníkovy sochy 
vhodná – Pernštejnské náměs-
tí u zámku je příliš malé, hlavní 
náměstí poskytovalo příhodný 
prostor pouze před kostelem 
a ten byl již obsazen trojicí ná-
boženských soch. Mocnářův 
pomník vydržel na svém místě 
pouhých dvacet let, socha byla 
v roce 1918 odstraněna, ne však 
zničena. Po různých peripetiích 
nakonec skončila v kůlně státní-
ho statku, odkud ji v 60. letech 
zachránil akademický sochař 
Ladislav Vlodek společně se 
svým švagrem, plukovníkem 
Václavem Vlasákem. Tato socha 
dodnes zdobí areál Staré střel-
nice v Hranicích.

T. G. Masaryk – pokus 
první ve špatný čas 

Obvyklá dobová úcta ke 
státu a  jeho prezidentovi se 
projevovala s lavnostními 
shromážděními, divadelními 
představeními, recitacemi atd. 
při příslušných výročích. Idea 
postavit již zesnulému prezi-
dentovi v  Hranicích pomník 
ale přišla až v závěru existence 
ČSR. V říjnu 1938 měla být so-
cha TGM odhalena na Školním 
náměstí. Vítězný návrh vytvořili 
olomoucký sochař Karel Len-
hart a hranický sochař Ladislav 
Vlodek. Socha byla zhotovena 
(forma i odlitek), ale vzhledem 
k Mnichovu a následné depre-
si druhé republiky instalována 
nebyla, na rozdíl například od 
blízkého Zbrašova. V době války 
pak byla socha zničena.

T. G. Masaryk – pokus 
druhý – zase špatně 

Podobně „nevhodný čas“ 
provázel projekt z  roku 1948. 
S plánem vytvořit po osvobo-
zení vlastní sochu například 
návratem k  projektu z  roku 
1938 zřejmě nepřišel nikdo, pro 
prostranství Školního náměstí 
byla naopak vytvořena busta 
místního literáta Josefa Galla-
še. Až poměrně náhodně došlo 
k tomu, že socha T. G. Masaryka, 
odstraněná z podkarpatského 
Užhorodu po jeho záboru So-
větským svazem, byla nabídnu-
ta ČSR a nakonec se dostala do 
Hranic. 

Bronzovou sochu vytvořila 
Jelena Mandičová. Její slavnost-
ní odhalení se událo 9. května 
1948, tedy až po únorovém ko-
munistickém převratu. V první 
fázi své existence ale komu-
nistická diktatura navazovala 
na dědictví první republiky  
a neprofilovala se protima-

sarykovsky. Tato socha stála 
na Školním náměstí v  letech 
1948–1963 a  odstraněna byla 
paradoxně v  rámci „boje proti 

kultu osobnosti“. Tou dobou 
byla i Stalinova třída v Hranicích 
přejmenována na Třídu 1. máje. 
V  době politického tání byla 
9. května 1968 znovu instalo-
vána, aby byla v době nejtužší 
normalizace v  roce 1974 tajně 
odvezena a zničena. Celkem ale 
Masaryk stál na Školním náměs-
tí 21 let, tedy o rok více, než se 
povedlo starému císaři.

Změna – Vítání Rudé 
armády 

Masaryka nahradilo sousoší 
Vítání Rudé armády, které bylo 
slavnostně odhaleno v  pátek 
5. října 1984 v předvečer oslav 
Dne Československé lidové ar-
mády při příležitosti 40. výročí 
karpatsko–dukelské operace. 
Ostatně, Školní náměstí se 
v  letech 1945–1948 jmenova-
lo Náměstí Rudé armády. Byla 
to ve 20. století již třetí socha 
s  politickým rozměrem, která 
byla v  tomto prostoru instalo-

vána. Po deseti letech, 16. srpna 
1994, byla skulptura odstraně-
na a vhodněji umístěna na Třídě 
Československé armády, v řadě 
dalších vojenských pomníků 
a pamětních desek.

Mezihra – náměstí  
se upravovalo

Po roce 1989 se objevovaly 
návrhy na obnovení Masaryko-
va pomníku. Jedním z prvních 
iniciátorů byl například staros-
ta Tělocvičné jednoty Sokol 
Hranice Pavel Vývoda. Zároveň 
probíhalo pátrání po osudech 
sochy T. G. Masaryka, odstraněné 
v roce 1974. 

V roce 1993 se zvažovalo 
umístění pamětní desky k po-
mníku „Vítání Rudé armády“, 
která by připomínala, že na 
tomto místě stávala socha 
T.  G.  Masaryka. Sousoší bylo 
přemístěno, ani deska, ani jiný 
pomník zde ale realizován ne-
byl. Opakované návrhy na insta-
laci masarykovského pomníku 
skončily v  roce 2001 instalací 
Masarykovy busty od Miro-
slava Boroše v  průjezdu Staré 
radnice na Masarykově náměstí. 
Celá kauza Masarykovy sochy 
skončila na počátku 21. stole-
tí nevýrazným pomníkem na 
nevhodném místě, vše bylo 
dominantně určováno cenou 
výtvarného díla. Pro doplnění: 
pojmenování ústředního ná-
městí Masarykovým jménem je 
dílem roku 1990, za 1. republiky 
šlo o Žerotínovo náměstí.

Samotné Školní náměstí 
prošlo, stejně jako další ulice 
v centru města, zásadní rekon-
strukcí. Na Školní náměstí do-
šlo v rámci II. etapy regenerace 
historického jádra Hranic v roce 
2008. V  roce 2017 pak dostala 
novou podobu i jedna z domi-
nant náměstí – Základní umě-
lecká škola.

Pokračování na straně 5

Na Školní náměstí se vrací T. G. Masaryk

František Josef I. ještě shlíží na Školní náměstí. Foto: archiv M. Králíka

Tato socha již neexistuje. 
Foto: archiv MěÚ Hranice

téma: T. G. Masaryk

T. G. Masaryk byl 14. listopadu 1918 zvolen prvním preziden-
tem nově vzniklé Československé republiky a hned v prosinci 
1918 na první schůzi hranického obecního výboru po vyhlášení 
Československé republiky byl jmenován čestným občanem města 
Hranic. Město Hranice také pana prezidenta zvalo na návštěvu. 
Nebyla by to jeho první návštěva v Hranicích. V srpnu roku 1905 se 
v Hranicích konaly učitelské univerzitní kurzy, na kterých Masaryk 
přednášel v oboru filozofie a pedagogika.

Termín návštěvy prezidenta Masaryka v Hranicích byl nejprve 
plánován na podzim 1922, nakonec k ní ale došlo až téměř o dva 
roky později, v červnu 1924. Prezident Masaryk přijel zvláštním 
vlakem. Na náměstí byl slavnostně uvítán starostou Hranic, ale 
také starostou Lipníka nad Bečvou, starostou Černotína a za ně-
mecké obyvatelstvo starostou Potštátu. 

T. G. Masaryk krátce vzpomněl svou návštěvu v Hranicích v roce 
1905. Poté si prohlédl Vojenskou akademii, poobědval zde a poté 
opět vlakem pokračoval do Opavy.  (bak)

T. G. Masaryk a Hranice
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Dokončení ze strany 4

Znovu Masaryk – do tře-
tice všeho dobrého

Myšlenka obnovení Masary-
kova pomníku začala být znovu 
aktuální, když se připravovaly 
oslavy výročí 100 let vzniku sa-
mostatného Československa. 

Myšlenku obnovit pomník oži-
vil Jiří J. K. Nebeský, který uvedl 
hned několik hledisek, proč prá-
vě Masaryk a proč právě Školní 
náměstí. Uvádí: 

„Pořízení Masarykova po-
mníku v sobě zahrnuje několik 
prvků, které je potřeba vnímat 
– navzájem se ovlivňují, byť ne-
mají vždy stejnou váhu:

I. T. G. Masaryk
Vzdáváme úctu osobnosti 

občansky statečné (hilsneriáda) 
a zároveň dobově podmíněné-
mu mysliteli. 

Vzdáváme úctu státnickému 
dílu TGM a první Československé 
republice.

V obojím lze spatřovat výraz 
dnešní lehce vzedmuté vlny 
nacionalismu a historické sna-
hy „návratu ke kořenům“. Vztah 
veřejnosti k TGM je dnes samo-
zřejmě zcela jiný než v roce 1938 
– od lhostejnosti ke shovívavé-
mu pochopení.

II. Školní náměstí
Restituujeme pomník na 

místě, na němž měl stát od 
roku 1938 a  reálně stál v  le-
tech 1948–1963 a 1968–1974, 
v  těchto obdobích vždy před-
stavoval nostalgické ohlédnutí 
za dobou svobody a demokra-
cie, s  tímto místem je pro vět-
šinu Hraničanů starší generace 
úzce spjat. I když v současném 
městě najdeme i jiné prostory, 
kam by bylo možné Masarykův 
pomník umístit, tradiční gravi-
tace k prostoru na Školním ná-
městí je jednoznačná.

III. Hledisko společenské
Od roku 1984 – tedy po více 

než třiceti letech! – půjde o první 
exteriérovou sochu v Hranicích;

Realizací pomníku se po-
koušíme o zpřítomnění historie 
– učinit historii přítomnou v ka-
ždodenním prostoru, je tu tedy 
jistý rozměr edukativní.

IV. Hledisko estetické
Z průvodních debat jedno-

značně vyplynulo, že nemá jít 
o materiálovou restituci pomníku 
z roku 1938 (na místě nestál, vý-
tvarně je méně zdařilý) ani 1948 
(socha nebyla vytvořena pro Hra-
nice a nebylo možné získat dosta-
tek podkladů pro realizaci kopie), 
ale naopak o soudobé vyjádření 
tématu, v němž snad nemusí chy-
bět i jistý prvek ‚provokace‘, který 
k dílu přitáhne pozornost.“

Sochu pomáhali vybírat 
nezávislí odborníci

Výsledkem debat bylo roz-
hodnutí zastupitelstva města 

opět umístit sochu T. G. Masary-
ka na Školním náměstí. Aby byla 
zajištěna kvalita díla, uspořádaly 
Hranice na základě pozitivních 
zkušeností z jiných měst architek-
tonicko-výtvarnou soutěž. Sou-
těž byla připravena ve spolupráci 
s Českou komorou architektů. Po-
rota se skládala jak ze zástupců 
města, tak i z nezávislých odbor-
níků. Nezávislými a  zkušenými 
členy poroty byli děkan brněnské 
Fakulty výtvarných umění Milan 
Houser (předseda poroty), archi-
tekt a člen České komory archi-
tektů Petr Janda a ředitel Muzea 
umění Olomouc, historik umění 
Michal Soukup. Hodnocení se 
účastnil také náhradník poroty, 
sochař Jan Zemánek.

Město reprezentovali starosta 
Jiří Kudláček a 1. místostarosta 
PhDr. Vladimír Juračka. Odbor-
ný poradce byl architekt Milan 
Obenaus, autor současné podo-
by Školního náměstí.

Porota posuzovala  
dvacítku návrhů

Z celkem dvaceti zaslaných 
návrhů vybírala odborná porota 
nejvhodnější realizaci díla. Poro-
ta posuzovala nejen samotnou 
uměleckou hodnotu předkláda-
ných návrhů, ale také zakompo-
nování díla do prostoru Školního 
náměstí i praktické otázky inves-
tičních nákladů, údržby, trvanli-
vosti a vzhledu sochy v průběhu 
různých ročních období. Porotci 
se shodli na pořadí tři nejlepších 
návrhů a výsledky odsouhlasila 
Rada města Hranic. 

Jako vítězný byl odbornou 
porotou vybrán návrh jezdecké 
sochy autorů Ladislava Sorokáče 

a Ondřeje Tučka, který vhodně 
reaguje na charakter daného 
prostoru a současně pouze mi-
nimálně zasahuje do parteru, 
což nechává prostor budoucím 
úpravám. 

Bronzová jezdecká socha je 
umístěna uprostřed parkové 
úpravy náměstí a je orientována 
tak, aby byla jasně viditelná a zře-
telná jak z Farní, tak z Radniční 
ulice. Moderní pojetí sochy, zjed-
nodušené na nezaměnitelnou 
plošnou siluetu státníka (vytvo-
řenou na základě fotografie), je 
soudobou interpretací klasické-
ho jezdeckého pomníku. Porota 
kladně hodnotila práci redukova-
nou na plochou siluetu s reliéfem 
písma (citáty TGM), viditelnost 
i neviditelnost při čelním pohledu 
na objekt, neokázalost a hravost 
s vizuální atraktivitou jak celku, 
tak detailu. Ocenila i  vazbu na 
blízkost Základní umělecké školy, 
a tedy dětské diváky. Návrh svojí 
jemnou originalitou komplexně 
naplňuje zadání. „S výsledkem 
jsem velmi spokojen,“ komen-
toval vítězný návrh iniciátor celé 
akce J. Nebeský.

Všech dvacet návrhů, zasla-
ných do soutěže, bylo loni v létě 
vystaveno ve dvoraně zámku. 
V srpnu 2019 pak autoři vítěz-
ného návrhu přímo na Školním 
náměstí zkoušeli s modelem so-
chy její nejvhodnější umístění 
v  prostoru. Poté nastaly práce 
na samotné soše, která byla na 
jaře již hotova. Koronavirová kri-
ze nás však donutila slavnostní 
odhalení sochy odsunout až na 
podzimní termín. 

Na základě článku J. J. K. Ne-
beského upravil Petr Bakovský

Na Školní náměstí se vrací T. G. Masaryk

Komise měla z čeho vybírat. Foto: Petr Bakovský

Autoři představují svůj vítězný návrh. Foto: Petr Bakovský Poslední úpravy hotového díla. Foto: archiv autorů

téma: T. G. Masaryk



6 VOLBY

 OZNÁMENÍ 
o době a místě konání voleb   

Starosta města Hranic dle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje: 
Volby do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční 

dne 2. října 2020 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a 
dne 3. října 2020 od 8:00 hodin do 14.00 hodin 

Podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů     
                                                                                               Volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje  se uskuteční 

            dne 2. října 2020 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a 
               dne 3. října 2020 od 08:00 hodin do 14:00 hodin 

Místem konání voleb  
ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost:  Základní 
škola a mateřská škola Hranice, Šromotovo náměstí  177 
pro voliče bydlící v ulicích:  
28. října, Čechova, Hranická, K. Čapka, Kollárova,  
Kpt. Jaroše, Křížkovského, Mostní, Motošín, Přátelství, 
Purgešova, Šromotovo náměstí, Trávnická, Třída 
Československé armády, U Splavu 
 
ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost: Základní 
škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko 1795    
pro voliče bydlící v ulici:  
Struhlovsko 
 
ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost: Základní 
škola a Mateřská škola Hranice, Studentská 1095   
pro voliče bydlící v ulicích:  
Erbenova, Hálkova, Husitská, Hviezdoslavova, 
Kramolišova, K. Světlé, Nerudova, Obránců míru, 
Olomoucká, Patrice Lumumby, Polní, Studentská, 
Galašova - č.p.: 156, 157, 158, 164, 168, 169, 170, 171, 
172, 175, 591, 999, (druhá část ve vol. okr. č. 6)  
Vrchlického - č.p.: 180, 348, 419, 526, 534, 559, 563, 573, 
702, 704, 705, 706, 707, 709, 710, 718, 719, 720, 721, 754, 
802, 886, 897, 898, 899, 900, 907, 926, 927, 928, 929, 930, 
931, 932, 933, 934, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 
963,964, 991, 1032, 1124, 1146, 1193, 1209, 1242, 1335, 
1336, 1392, 1460, 1466, ev. č. 99,  ev. č. 163,   (druhá část 
ve vol. okrsku č. 6) 
 
ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost: SSOŠ  
Flajšar I, Jaselská 832  
pro voliče bydlící v ulicích:  
Jiřího z Poděbrad, M. Švabinského, Potštátská, 
Rybniční, Tovární, Žižkova, 
Nádražní-č.p.: 308, 332, 399, 450, 498, 551, 555, 556, 557, 
623, 735, 740, 878,1008,1045, 1046, 1060, 1123, 1203, 
1227, 1261, 1285, 1286, 1287, 1319, 1320, 1321, 1552, 
1599, 1600, 1846, (druhá část ve vol. okr. 18) 
Nová - č.p.:  1288, 1289, 1290, 1299, 1300, 1301, (druhá 
část ve vol. okr. č. 9) 
 
ve volebním okrsku č. 5 je volební místnost: Mateřská 
škola Sluníčko, Plynárenská 1791   
pro voliče bydlící v ulicích:  
Mlýnský příkop, Plynárenská, Rezkova, 
Palackého - č.p.: 1468, 1469, 1542, 1906, 2039,  (druhá 
část ve vol. okr. č. 7 a vol. okr. č. 8) 
 
ve volebním okrsku č. 6 je volební místnost: Základní 
škola Hranice, Tř. 1. máje 361   
pro voliče bydlící v ulicích:  
Na Hrázi, 
Galašova - č.p.: 649, 851, 1253, 1738, 1739, 1740, 1741, 
1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, (druhá část ve vol. 
okr. 3) 
Náměstí 8. května - č.p.: 363, 364, 366, 367, 368, 2027, 
(druhá část ve vol. okr. č. 7) 
Tř. 1. máje - č.p.: 357, 358, 361, 1723, 1724, 1725, 1726, 
1727, 1728, 1729, 1907, 1908, 2118, 2170 (druhá část ve 
vol. okr. č. 7 a  vol. okr. č. 12) 
Vrchlického - č.p.: 875, 896, 992,   (druhá  část  ve  vol. okr. 
č.3) 

 

ve volebním okrsku č. 7 je volební místnost: Gymnázium, 
Hranice,  Zborovská 293    
pro voliče bydlící v ulicích:  
Dukelská, Jižní, Skalní, Sklený kopec, Za Račím potokem,  
Náměstí 8. května - č.p. : 1850, (druhá část ve vol. okr.č. 6) 
Palackého - č.p. : 891, 892, 969, 971, 972, 973, 974, 975, 
976, 1154, 1174, (druhá část ve vol.okr. č. 5 a vol. okr. č. 8) 
Tř. 1. máje - č.p. : 1783, 1784, 1785, 1786, 1901, 2148,  
(druhá část ve vol. okr. č. 6 a vol. okr. č. 12) 
Zborovská - č.p. : 292, 293, 294, 295, 327, 466, 467, 468, 
583, 656, 825, 826, 977, 996, 1109, 1129, 1157, 1183, 
1274, 1422, 1549, 2012, (druhá část ve vol. okr. č.  8  a vol. 
okr. č. 9) 
 
ve volebním okrsku č. 8 je volební místnost: Nemocnice 
Hranice a.s., Zborovská 1245 
pro voliče bydlící  v ulicích:  
Pod Lipami, Pod Nemocnicí, 
Hromůvka-č.p.: 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 
1544, 2091, (druhá část ve vol. okr. č. 19) 
Palackého - č.p. : 1512, 1513,  (druhá část ve vol. okr. č. 5 
a  vol. okr. č. 7) 
Zborovská - č.p.: 178, 222, 572, 606, 654, 803, 827, 1097, 
1170, 1179, 1185, 1189, 1204, 1212, 1245, 1446, 1447, 
1603, 1604, 1792, 1910, 2008, 2026, (druhá část ve vol. 
okr. č. 7 a  vol. okr. č. 9) 
 
ve volebním okrsku č. 9 je volební místnost: Střední 
zdravotnická škola Hranice, Nová 1820 
pro voliče bydlící v ulicích:  
Bělotínská, Cementářské sídliště, Družstevní (mimo č.p. 
2210 – vol. okr. 12) 
Nová - č.p.: 217, 223, 1430, 1454, 1811, 1812, 1813, 1814, 
1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 
1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1992, (druhá část ve vol. 
okr. č. 4) 
Zborovská – č.p.: 2056, 2057, (druhá část ve vol. okr. č. 7 a 
vol. okr. č. 8) 
 
ve volebním okrsku č. 10 je volební místnost: Základní 
umělecká škola Hranice,  Školní náměstí 35 
pro voliče bydlící  v ulicích:  
B. Němcové, E. Krásnohorské, Farní, Janáčkova, Jiráskova, 
Jurikova, Masarykovo náměstí, Na Náspech, Olbrachtova, 
Pernštejnské náměstí, Pivovarské schody, Radniční, 
Svatoplukova, Zámecká 
 
ve volebním okrsku č. 11 je volební místnost: Domov 
seniorů Hranice, Jungmannova 1805 
pro voliče bydlící v ulicích:  
Dobrovského, Hřbitovní, Jungmannova, Komenského, Pod 
Hůrkou, Pod Kobylankou, Švermova, U Kostelíčka, 
 U Skalky, Za Lokálkou 

 
 
 
 
 
 
 
 

ve volebním okrsku č. 12 je volební místnost: SSOŠ 
Flajšar II, Jaselská 832 
pro voliče bydlící v ulicích:  
Tř. 1. máje - č.p.: 243, 296, 328, 590, 876, 1013, 1063, 
1067, 1078,1259, 1260,  1279, 1280, 1281, 1329, 1330, 
1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 
1623, 1624, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1781, 
1782, 1916, 2063, 2074, (druhá část ve vol. okr. č. 6  a vol. 
okr. č. 7) 
Družstevní – č.p. 2210 (ostatní č.p. ve vol. okr. 9) 
 
ve volebním okrsku č. 13 je volební místnost: Osadní 
výbor, Velká 80 
pro voliče bydlících v místních částech:  
Lhotka, Velká 
 
ve volebním okrsku č. 14 je volební místnost: Osadní 
výbor, Drahotuše, Nám. Osvobození 56    
pro voliče bydlících v místních částech:  
Drahotuše, Rybáře 
 
ve volebním okrsku č. 15 je volební místnost: Osadní 
výbor, Valšovice 28   
pro voliče bydlící v místní části:  
Valšovice 

 
ve volebním okrsku č. 16 je volební místnost: Osadní 
výbor, Slavíč 86 
pro voliče bydlící v místní části:  
Slavíč 
 
ve volebním okrsku č. 17 je volební místnost: Osadní 
výbor, Středolesí 20 
pro voliče bydlící v místních částech:  
Středolesí, Uhřínov 
 
ve volebním okrsku č. 18 je volební místnost: Dům s 
pečovatelskou službou, Tovačovského 2000 
pro voliče bydlící v ulicích:  
Alešova, Bezručova, Jaselská, Máchova, Tovačovského, 
Wolkerova, Za Viadukty, 
Nádražní – č.p.: 339, (druhá část ve vol. okr. č. 4) 
 
ve volebním okrsku č. 19 je volební místnost: Mateřská 
škola Pohádka, Palackého 1542 (sídliště Hromůvka)  
pro voliče bydlící v ulicích:  
U Hromůvky, 
Hromůvka - č.p.: 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 
1524, 1525, 1526, 1527, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 
1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 
1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 
1894, 1895, 1896, 2142,  (druhá část ve vol. okr. č. 8) 
 
ve volebním okrsku č. 20 je volební místnost: DMC  
Hranice, spol.  s r.o., Havlíčkova 426 
pro voliče bydlící v ulicích:  
Dvořákovo stromořadí, Fuskova promenáda, Havlíčkova, 
Kropáčova, Partyzánská, Pod Bílým kamenem, Pod Křivým, 
Potoční, Přísady, Sady Čs. legií, Smetanovo nábřeží, Školní 
náměstí, Teplická, Tesaříkova, Tř. generála Svobody, 
Tyršova, U Teplic, Žáčkova

Volby do Senátu Parlamentu České republiky: 
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem 
České republiky anebo cestovním průkazem). Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební 
místnosti. V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční dne 9. října 2020 od 14.00 hodin do 20.00 hodin a dne 10. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Volič obdrží 
hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb. 
Volby do zastupitelstva kraje: 
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li 
uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet 
hlasovací lístky i ve volební místnosti. 
V případě mimořádných opatření se průběh i místo voleb může změnit, proto prosím sledujte aktuální informace na www.mesto-hranice.cz 
 
V Hranicích dne 10. srpna 2020          Jiří Kudláček 
                starosta   

 OZNÁMENÍ 
o době a místě konání voleb   

Starosta města Hranic dle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje: 
Volby do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční 

dne 2. října 2020 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a 
dne 3. října 2020 od 8:00 hodin do 14.00 hodin 

Podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů     
                                                                                               Volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje  se uskuteční 

            dne 2. října 2020 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a 
               dne 3. října 2020 od 08:00 hodin do 14:00 hodin 

Místem konání voleb  
ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost:  Základní 
škola a mateřská škola Hranice, Šromotovo náměstí  177 
pro voliče bydlící v ulicích:  
28. října, Čechova, Hranická, K. Čapka, Kollárova,  
Kpt. Jaroše, Křížkovského, Mostní, Motošín, Přátelství, 
Purgešova, Šromotovo náměstí, Trávnická, Třída 
Československé armády, U Splavu 
 
ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost: Základní 
škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko 1795    
pro voliče bydlící v ulici:  
Struhlovsko 
 
ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost: Základní 
škola a Mateřská škola Hranice, Studentská 1095   
pro voliče bydlící v ulicích:  
Erbenova, Hálkova, Husitská, Hviezdoslavova, 
Kramolišova, K. Světlé, Nerudova, Obránců míru, 
Olomoucká, Patrice Lumumby, Polní, Studentská, 
Galašova - č.p.: 156, 157, 158, 164, 168, 169, 170, 171, 
172, 175, 591, 999, (druhá část ve vol. okr. č. 6)  
Vrchlického - č.p.: 180, 348, 419, 526, 534, 559, 563, 573, 
702, 704, 705, 706, 707, 709, 710, 718, 719, 720, 721, 754, 
802, 886, 897, 898, 899, 900, 907, 926, 927, 928, 929, 930, 
931, 932, 933, 934, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 
963,964, 991, 1032, 1124, 1146, 1193, 1209, 1242, 1335, 
1336, 1392, 1460, 1466, ev. č. 99,  ev. č. 163,   (druhá část 
ve vol. okrsku č. 6) 
 
ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost: SSOŠ  
Flajšar I, Jaselská 832  
pro voliče bydlící v ulicích:  
Jiřího z Poděbrad, M. Švabinského, Potštátská, 
Rybniční, Tovární, Žižkova, 
Nádražní-č.p.: 308, 332, 399, 450, 498, 551, 555, 556, 557, 
623, 735, 740, 878,1008,1045, 1046, 1060, 1123, 1203, 
1227, 1261, 1285, 1286, 1287, 1319, 1320, 1321, 1552, 
1599, 1600, 1846, (druhá část ve vol. okr. 18) 
Nová - č.p.:  1288, 1289, 1290, 1299, 1300, 1301, (druhá 
část ve vol. okr. č. 9) 
 
ve volebním okrsku č. 5 je volební místnost: Mateřská 
škola Sluníčko, Plynárenská 1791   
pro voliče bydlící v ulicích:  
Mlýnský příkop, Plynárenská, Rezkova, 
Palackého - č.p.: 1468, 1469, 1542, 1906, 2039,  (druhá 
část ve vol. okr. č. 7 a vol. okr. č. 8) 
 
ve volebním okrsku č. 6 je volební místnost: Základní 
škola Hranice, Tř. 1. máje 361   
pro voliče bydlící v ulicích:  
Na Hrázi, 
Galašova - č.p.: 649, 851, 1253, 1738, 1739, 1740, 1741, 
1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, (druhá část ve vol. 
okr. 3) 
Náměstí 8. května - č.p.: 363, 364, 366, 367, 368, 2027, 
(druhá část ve vol. okr. č. 7) 
Tř. 1. máje - č.p.: 357, 358, 361, 1723, 1724, 1725, 1726, 
1727, 1728, 1729, 1907, 1908, 2118, 2170 (druhá část ve 
vol. okr. č. 7 a  vol. okr. č. 12) 
Vrchlického - č.p.: 875, 896, 992,   (druhá  část  ve  vol. okr. 
č.3) 

 

ve volebním okrsku č. 7 je volební místnost: Gymnázium, 
Hranice,  Zborovská 293    
pro voliče bydlící v ulicích:  
Dukelská, Jižní, Skalní, Sklený kopec, Za Račím potokem,  
Náměstí 8. května - č.p. : 1850, (druhá část ve vol. okr.č. 6) 
Palackého - č.p. : 891, 892, 969, 971, 972, 973, 974, 975, 
976, 1154, 1174, (druhá část ve vol.okr. č. 5 a vol. okr. č. 8) 
Tř. 1. máje - č.p. : 1783, 1784, 1785, 1786, 1901, 2148,  
(druhá část ve vol. okr. č. 6 a vol. okr. č. 12) 
Zborovská - č.p. : 292, 293, 294, 295, 327, 466, 467, 468, 
583, 656, 825, 826, 977, 996, 1109, 1129, 1157, 1183, 
1274, 1422, 1549, 2012, (druhá část ve vol. okr. č.  8  a vol. 
okr. č. 9) 
 
ve volebním okrsku č. 8 je volební místnost: Nemocnice 
Hranice a.s., Zborovská 1245 
pro voliče bydlící  v ulicích:  
Pod Lipami, Pod Nemocnicí, 
Hromůvka-č.p.: 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 
1544, 2091, (druhá část ve vol. okr. č. 19) 
Palackého - č.p. : 1512, 1513,  (druhá část ve vol. okr. č. 5 
a  vol. okr. č. 7) 
Zborovská - č.p.: 178, 222, 572, 606, 654, 803, 827, 1097, 
1170, 1179, 1185, 1189, 1204, 1212, 1245, 1446, 1447, 
1603, 1604, 1792, 1910, 2008, 2026, (druhá část ve vol. 
okr. č. 7 a  vol. okr. č. 9) 
 
ve volebním okrsku č. 9 je volební místnost: Střední 
zdravotnická škola Hranice, Nová 1820 
pro voliče bydlící v ulicích:  
Bělotínská, Cementářské sídliště, Družstevní (mimo č.p. 
2210 – vol. okr. 12) 
Nová - č.p.: 217, 223, 1430, 1454, 1811, 1812, 1813, 1814, 
1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 
1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1992, (druhá část ve vol. 
okr. č. 4) 
Zborovská – č.p.: 2056, 2057, (druhá část ve vol. okr. č. 7 a 
vol. okr. č. 8) 
 
ve volebním okrsku č. 10 je volební místnost: Základní 
umělecká škola Hranice,  Školní náměstí 35 
pro voliče bydlící  v ulicích:  
B. Němcové, E. Krásnohorské, Farní, Janáčkova, Jiráskova, 
Jurikova, Masarykovo náměstí, Na Náspech, Olbrachtova, 
Pernštejnské náměstí, Pivovarské schody, Radniční, 
Svatoplukova, Zámecká 
 
ve volebním okrsku č. 11 je volební místnost: Domov 
seniorů Hranice, Jungmannova 1805 
pro voliče bydlící v ulicích:  
Dobrovského, Hřbitovní, Jungmannova, Komenského, Pod 
Hůrkou, Pod Kobylankou, Švermova, U Kostelíčka, 
 U Skalky, Za Lokálkou 

 
 
 
 
 
 
 
 

ve volebním okrsku č. 12 je volební místnost: SSOŠ 
Flajšar II, Jaselská 832 
pro voliče bydlící v ulicích:  
Tř. 1. máje - č.p.: 243, 296, 328, 590, 876, 1013, 1063, 
1067, 1078,1259, 1260,  1279, 1280, 1281, 1329, 1330, 
1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 
1623, 1624, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1781, 
1782, 1916, 2063, 2074, (druhá část ve vol. okr. č. 6  a vol. 
okr. č. 7) 
Družstevní – č.p. 2210 (ostatní č.p. ve vol. okr. 9) 
 
ve volebním okrsku č. 13 je volební místnost: Osadní 
výbor, Velká 80 
pro voliče bydlících v místních částech:  
Lhotka, Velká 
 
ve volebním okrsku č. 14 je volební místnost: Osadní 
výbor, Drahotuše, Nám. Osvobození 56    
pro voliče bydlících v místních částech:  
Drahotuše, Rybáře 
 
ve volebním okrsku č. 15 je volební místnost: Osadní 
výbor, Valšovice 28   
pro voliče bydlící v místní části:  
Valšovice 

 
ve volebním okrsku č. 16 je volební místnost: Osadní 
výbor, Slavíč 86 
pro voliče bydlící v místní části:  
Slavíč 
 
ve volebním okrsku č. 17 je volební místnost: Osadní 
výbor, Středolesí 20 
pro voliče bydlící v místních částech:  
Středolesí, Uhřínov 
 
ve volebním okrsku č. 18 je volební místnost: Dům s 
pečovatelskou službou, Tovačovského 2000 
pro voliče bydlící v ulicích:  
Alešova, Bezručova, Jaselská, Máchova, Tovačovského, 
Wolkerova, Za Viadukty, 
Nádražní – č.p.: 339, (druhá část ve vol. okr. č. 4) 
 
ve volebním okrsku č. 19 je volební místnost: Mateřská 
škola Pohádka, Palackého 1542 (sídliště Hromůvka)  
pro voliče bydlící v ulicích:  
U Hromůvky, 
Hromůvka - č.p.: 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 
1524, 1525, 1526, 1527, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 
1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 
1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 
1894, 1895, 1896, 2142,  (druhá část ve vol. okr. č. 8) 
 
ve volebním okrsku č. 20 je volební místnost: DMC  
Hranice, spol.  s r.o., Havlíčkova 426 
pro voliče bydlící v ulicích:  
Dvořákovo stromořadí, Fuskova promenáda, Havlíčkova, 
Kropáčova, Partyzánská, Pod Bílým kamenem, Pod Křivým, 
Potoční, Přísady, Sady Čs. legií, Smetanovo nábřeží, Školní 
náměstí, Teplická, Tesaříkova, Tř. generála Svobody, 
Tyršova, U Teplic, Žáčkova

Volby do Senátu Parlamentu České republiky: 
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem 
České republiky anebo cestovním průkazem). Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební 
místnosti. V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční dne 9. října 2020 od 14.00 hodin do 20.00 hodin a dne 10. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Volič obdrží 
hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb. 
Volby do zastupitelstva kraje: 
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li 
uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet 
hlasovací lístky i ve volební místnosti. 
V případě mimořádných opatření se průběh i místo voleb může změnit, proto prosím sledujte aktuální informace na www.mesto-hranice.cz 
 
V Hranicích dne 10. srpna 2020          Jiří Kudláček 
                starosta   

 OZNÁMENÍ 
o době a místě konání voleb   

Starosta města Hranic dle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje: 
Volby do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční 

dne 2. října 2020 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a 
dne 3. října 2020 od 8:00 hodin do 14.00 hodin 

Podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů     
                                                                                               Volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje  se uskuteční 

            dne 2. října 2020 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a 
               dne 3. října 2020 od 08:00 hodin do 14:00 hodin 

Místem konání voleb  
ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost:  Základní 
škola a mateřská škola Hranice, Šromotovo náměstí  177 
pro voliče bydlící v ulicích:  
28. října, Čechova, Hranická, K. Čapka, Kollárova,  
Kpt. Jaroše, Křížkovského, Mostní, Motošín, Přátelství, 
Purgešova, Šromotovo náměstí, Trávnická, Třída 
Československé armády, U Splavu 
 
ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost: Základní 
škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko 1795    
pro voliče bydlící v ulici:  
Struhlovsko 
 
ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost: Základní 
škola a Mateřská škola Hranice, Studentská 1095   
pro voliče bydlící v ulicích:  
Erbenova, Hálkova, Husitská, Hviezdoslavova, 
Kramolišova, K. Světlé, Nerudova, Obránců míru, 
Olomoucká, Patrice Lumumby, Polní, Studentská, 
Galašova - č.p.: 156, 157, 158, 164, 168, 169, 170, 171, 
172, 175, 591, 999, (druhá část ve vol. okr. č. 6)  
Vrchlického - č.p.: 180, 348, 419, 526, 534, 559, 563, 573, 
702, 704, 705, 706, 707, 709, 710, 718, 719, 720, 721, 754, 
802, 886, 897, 898, 899, 900, 907, 926, 927, 928, 929, 930, 
931, 932, 933, 934, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 
963,964, 991, 1032, 1124, 1146, 1193, 1209, 1242, 1335, 
1336, 1392, 1460, 1466, ev. č. 99,  ev. č. 163,   (druhá část 
ve vol. okrsku č. 6) 
 
ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost: SSOŠ  
Flajšar I, Jaselská 832  
pro voliče bydlící v ulicích:  
Jiřího z Poděbrad, M. Švabinského, Potštátská, 
Rybniční, Tovární, Žižkova, 
Nádražní-č.p.: 308, 332, 399, 450, 498, 551, 555, 556, 557, 
623, 735, 740, 878,1008,1045, 1046, 1060, 1123, 1203, 
1227, 1261, 1285, 1286, 1287, 1319, 1320, 1321, 1552, 
1599, 1600, 1846, (druhá část ve vol. okr. 18) 
Nová - č.p.:  1288, 1289, 1290, 1299, 1300, 1301, (druhá 
část ve vol. okr. č. 9) 
 
ve volebním okrsku č. 5 je volební místnost: Mateřská 
škola Sluníčko, Plynárenská 1791   
pro voliče bydlící v ulicích:  
Mlýnský příkop, Plynárenská, Rezkova, 
Palackého - č.p.: 1468, 1469, 1542, 1906, 2039,  (druhá 
část ve vol. okr. č. 7 a vol. okr. č. 8) 
 
ve volebním okrsku č. 6 je volební místnost: Základní 
škola Hranice, Tř. 1. máje 361   
pro voliče bydlící v ulicích:  
Na Hrázi, 
Galašova - č.p.: 649, 851, 1253, 1738, 1739, 1740, 1741, 
1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, (druhá část ve vol. 
okr. 3) 
Náměstí 8. května - č.p.: 363, 364, 366, 367, 368, 2027, 
(druhá část ve vol. okr. č. 7) 
Tř. 1. máje - č.p.: 357, 358, 361, 1723, 1724, 1725, 1726, 
1727, 1728, 1729, 1907, 1908, 2118, 2170 (druhá část ve 
vol. okr. č. 7 a  vol. okr. č. 12) 
Vrchlického - č.p.: 875, 896, 992,   (druhá  část  ve  vol. okr. 
č.3) 

 

ve volebním okrsku č. 7 je volební místnost: Gymnázium, 
Hranice,  Zborovská 293    
pro voliče bydlící v ulicích:  
Dukelská, Jižní, Skalní, Sklený kopec, Za Račím potokem,  
Náměstí 8. května - č.p. : 1850, (druhá část ve vol. okr.č. 6) 
Palackého - č.p. : 891, 892, 969, 971, 972, 973, 974, 975, 
976, 1154, 1174, (druhá část ve vol.okr. č. 5 a vol. okr. č. 8) 
Tř. 1. máje - č.p. : 1783, 1784, 1785, 1786, 1901, 2148,  
(druhá část ve vol. okr. č. 6 a vol. okr. č. 12) 
Zborovská - č.p. : 292, 293, 294, 295, 327, 466, 467, 468, 
583, 656, 825, 826, 977, 996, 1109, 1129, 1157, 1183, 
1274, 1422, 1549, 2012, (druhá část ve vol. okr. č.  8  a vol. 
okr. č. 9) 
 
ve volebním okrsku č. 8 je volební místnost: Nemocnice 
Hranice a.s., Zborovská 1245 
pro voliče bydlící  v ulicích:  
Pod Lipami, Pod Nemocnicí, 
Hromůvka-č.p.: 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 
1544, 2091, (druhá část ve vol. okr. č. 19) 
Palackého - č.p. : 1512, 1513,  (druhá část ve vol. okr. č. 5 
a  vol. okr. č. 7) 
Zborovská - č.p.: 178, 222, 572, 606, 654, 803, 827, 1097, 
1170, 1179, 1185, 1189, 1204, 1212, 1245, 1446, 1447, 
1603, 1604, 1792, 1910, 2008, 2026, (druhá část ve vol. 
okr. č. 7 a  vol. okr. č. 9) 
 
ve volebním okrsku č. 9 je volební místnost: Střední 
zdravotnická škola Hranice, Nová 1820 
pro voliče bydlící v ulicích:  
Bělotínská, Cementářské sídliště, Družstevní (mimo č.p. 
2210 – vol. okr. 12) 
Nová - č.p.: 217, 223, 1430, 1454, 1811, 1812, 1813, 1814, 
1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 
1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1992, (druhá část ve vol. 
okr. č. 4) 
Zborovská – č.p.: 2056, 2057, (druhá část ve vol. okr. č. 7 a 
vol. okr. č. 8) 
 
ve volebním okrsku č. 10 je volební místnost: Základní 
umělecká škola Hranice,  Školní náměstí 35 
pro voliče bydlící  v ulicích:  
B. Němcové, E. Krásnohorské, Farní, Janáčkova, Jiráskova, 
Jurikova, Masarykovo náměstí, Na Náspech, Olbrachtova, 
Pernštejnské náměstí, Pivovarské schody, Radniční, 
Svatoplukova, Zámecká 
 
ve volebním okrsku č. 11 je volební místnost: Domov 
seniorů Hranice, Jungmannova 1805 
pro voliče bydlící v ulicích:  
Dobrovského, Hřbitovní, Jungmannova, Komenského, Pod 
Hůrkou, Pod Kobylankou, Švermova, U Kostelíčka, 
 U Skalky, Za Lokálkou 

 
 
 
 
 
 
 
 

ve volebním okrsku č. 12 je volební místnost: SSOŠ 
Flajšar II, Jaselská 832 
pro voliče bydlící v ulicích:  
Tř. 1. máje - č.p.: 243, 296, 328, 590, 876, 1013, 1063, 
1067, 1078,1259, 1260,  1279, 1280, 1281, 1329, 1330, 
1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 
1623, 1624, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1781, 
1782, 1916, 2063, 2074, (druhá část ve vol. okr. č. 6  a vol. 
okr. č. 7) 
Družstevní – č.p. 2210 (ostatní č.p. ve vol. okr. 9) 
 
ve volebním okrsku č. 13 je volební místnost: Osadní 
výbor, Velká 80 
pro voliče bydlících v místních částech:  
Lhotka, Velká 
 
ve volebním okrsku č. 14 je volební místnost: Osadní 
výbor, Drahotuše, Nám. Osvobození 56    
pro voliče bydlících v místních částech:  
Drahotuše, Rybáře 
 
ve volebním okrsku č. 15 je volební místnost: Osadní 
výbor, Valšovice 28   
pro voliče bydlící v místní části:  
Valšovice 

 
ve volebním okrsku č. 16 je volební místnost: Osadní 
výbor, Slavíč 86 
pro voliče bydlící v místní části:  
Slavíč 
 
ve volebním okrsku č. 17 je volební místnost: Osadní 
výbor, Středolesí 20 
pro voliče bydlící v místních částech:  
Středolesí, Uhřínov 
 
ve volebním okrsku č. 18 je volební místnost: Dům s 
pečovatelskou službou, Tovačovského 2000 
pro voliče bydlící v ulicích:  
Alešova, Bezručova, Jaselská, Máchova, Tovačovského, 
Wolkerova, Za Viadukty, 
Nádražní – č.p.: 339, (druhá část ve vol. okr. č. 4) 
 
ve volebním okrsku č. 19 je volební místnost: Mateřská 
škola Pohádka, Palackého 1542 (sídliště Hromůvka)  
pro voliče bydlící v ulicích:  
U Hromůvky, 
Hromůvka - č.p.: 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 
1524, 1525, 1526, 1527, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 
1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 
1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 
1894, 1895, 1896, 2142,  (druhá část ve vol. okr. č. 8) 
 
ve volebním okrsku č. 20 je volební místnost: DMC  
Hranice, spol.  s r.o., Havlíčkova 426 
pro voliče bydlící v ulicích:  
Dvořákovo stromořadí, Fuskova promenáda, Havlíčkova, 
Kropáčova, Partyzánská, Pod Bílým kamenem, Pod Křivým, 
Potoční, Přísady, Sady Čs. legií, Smetanovo nábřeží, Školní 
náměstí, Teplická, Tesaříkova, Tř. generála Svobody, 
Tyršova, U Teplic, Žáčkova

Volby do Senátu Parlamentu České republiky: 
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem 
České republiky anebo cestovním průkazem). Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební 
místnosti. V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční dne 9. října 2020 od 14.00 hodin do 20.00 hodin a dne 10. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Volič obdrží 
hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb. 
Volby do zastupitelstva kraje: 
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li 
uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet 
hlasovací lístky i ve volební místnosti. 
V případě mimořádných opatření se průběh i místo voleb může změnit, proto prosím sledujte aktuální informace na www.mesto-hranice.cz 
 
V Hranicích dne 10. srpna 2020          Jiří Kudláček 
                starosta   
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Hranice
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ěna program

u vyhrazena

Hraje se za každého počasí

Prodej vstupenek u pokladny letního
kina hodinu před představením

Předprodej vstupenek v TIC Hranice
a online na www.kultura-hranice.cz

facebook.com
/letnikino.hranice

Princezna
zakletá v čase

Ženská pom
sta

Křupaví m
azlíčci

Bezstarostný pohodář Nyles se na
opulentní kalifornské svatbě kouše nudou.

Stejně jako ne vázaná a m
írně cynická

sestra nevěsty Sarah. Když spolu uváznou
v časové sm

yčce a prožívají ten sam
ý

svatební den znovu a znovu, hledají
způsoby, jak se zabavit, nebo se alespoň

nezbláznit. Ať udělají cokoliv, ráno
neponesou žádné následky, a tak

postupně ztrácejí veškeré zábrany...

So 5. 9.
So 12. 9.

20:30 hodin • 130 Kč

Co byste dělali, kdybyste dostali krabici
sušenek ve tvaru zvířátek, které m

ají
kouzelnou  m

oc prom
ěnit vás v jakékoli

zvíře? Owen Huntington žije pouze prací,
jen těžko hledá čas na svou ženu

a m
alou dcerku. A pak to přijde, Owen

zdědí cirkus po svém
 strýčkovi a začne tak

nové dobrodružství.

Palm
 Springs
20:30 hodin • 100 Kč

Pá 4. 9.
Pá 11. 9.
Noví m

utanti

Čtyři m
ladé m

utanty drží v odlehlé nem
ocnici

dr. Cecilia Reyesová za účelem
 jejich

psychiatrického pozorování. Je přesvědčená,
že tito m

ladí lid é představují nebezpečí sam
i

sobě a celé společnosti. Když se však 
 osazenstvo rozroste o Danielle „Dani“

Moonstarovou, začnou se v nem
ocnici dít

zvláštní věci. Film
 je třináctým

 a zároveň
posledním

 v sérii X-Men.

Na skupinové psychoterapii se setkají tři
ženy zralého věku. Liší se sice profesí

i povahově, ale m
ají stejný problém

. Jejich
deprese a trápení m

ají společného
jm

enovatele: nevěru m
anželů, kterým

obětovaly desítky let společného života.
Spontánně je to sblíží a rozhodnou se, že
lepší než drahé sezení u psychoterapeuta

bude pom
sta.

Princeznu Ellenu od narození provází
příslib m

ocné kletby, která se m
á naplnit

v den Elleniných dvacátých narozenin.
Princezna však zjišťuje, že zůstala uvězněná
v čase. Pokaždé, když se kletba naplní, Ellena
procitne do dne svých dvacátých narozenin
a je nucena ho prožít celý znovu. Dokáže se

dávné kletbě jednou provždy postavit?

Kom
edie, 87', TIT, 2020

20:30 hodin • 120 Kč

Anim
ovaný, 105', DAB, 2017

20:30 hodin • 120 Kč

Horor, 95', DAB, 2020

Kom
edie, 88', český, 2020

Pohádka, 115', český, 2020

Některá setkání dokáží navěky zm
ěnit život.

Všichni jsm
e totiž propojeni. Vztahy, prací,

náhodam
i, nenávistí nebo láskou. Všichni

jsm
e součástí sítě, která je utkána z em

ocí,
jako je hu m

or, ironie, bolest, napětí ale
i láska a vášeň. Bábovky m

apují partnerské
i rodinné vztahy a situace z každodenního

života, které zná každý z nás.

Bábovky

Rom
antický, 97', český, 2020

So 26. 9.

Pá 25. 9.
20:30 hodin • 130 Kč

20:30 hodin • 130 Kč

Mládeži do 15 let nepřístupný
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yčce a prožívají ten sam
ý

svatební den znovu a znovu, hledají
způsoby, jak se zabavit, nebo se alespoň

nezbláznit. Ať udělají cokoliv, ráno
neponesou žádné následky, a tak

postupně ztrácejí veškeré zábrany...

So 5. 9.
So 12. 9.

20:30 hodin • 130 Kč

Co byste dělali, kdybyste dostali krabici
sušenek ve tvaru zvířátek, které m

ají
kouzelnou  m

oc prom
ěnit vás v jakékoli

zvíře? Owen Huntington žije pouze prací,
jen těžko hledá čas na svou ženu

a m
alou dcerku. A pak to přijde, Owen

zdědí cirkus po svém
 strýčkovi a začne tak

nové dobrodružství.

Palm
 Springs
20:30 hodin • 100 Kč

Pá 4. 9.
Pá 11. 9.
Noví m

utanti

Čtyři m
ladé m

utanty drží v odlehlé nem
ocnici

dr. Cecilia Reyesová za účelem
 jejich

psychiatrického pozorování. Je přesvědčená,
že tito m

ladí lid é představují nebezpečí sam
i

sobě a celé společnosti. Když se však 
 osazenstvo rozroste o Danielle „Dani“

Moonstarovou, začnou se v nem
ocnici dít

zvláštní věci. Film
 je třináctým

 a zároveň
posledním

 v sérii X-Men.

Na skupinové psychoterapii se setkají tři
ženy zralého věku. Liší se sice profesí

i povahově, ale m
ají stejný problém

. Jejich
deprese a trápení m

ají společného
jm

enovatele: nevěru m
anželů, kterým

obětovaly desítky let společného života.
Spontánně je to sblíží a rozhodnou se, že
lepší než drahé sezení u psychoterapeuta

bude pom
sta.

Princeznu Ellenu od narození provází
příslib m

ocné kletby, která se m
á naplnit

v den Elleniných dvacátých narozenin.
Princezna však zjišťuje, že zůstala uvězněná
v čase. Pokaždé, když se kletba naplní, Ellena
procitne do dne svých dvacátých narozenin
a je nucena ho prožít celý znovu. Dokáže se

dávné kletbě jednou provždy postavit?

Kom
edie, 87', TIT, 2020

20:30 hodin • 120 Kč

Anim
ovaný, 105', DAB, 2017

20:30 hodin • 120 Kč

Horor, 95', DAB, 2020

Kom
edie, 88', český, 2020

Pohádka, 115', český, 2020

Některá setkání dokáží navěky zm
ěnit život.

Všichni jsm
e totiž propojeni. Vztahy, prací,

náhodam
i, nenávistí nebo láskou. Všichni

jsm
e součástí sítě, která je utkána z em

ocí,
jako je hu m

or, ironie, bolest, napětí ale
i láska a vášeň. Bábovky m

apují partnerské
i rodinné vztahy a situace z každodenního

života, které zná každý z nás.

Bábovky

Rom
antický, 97', český, 2020

So 26. 9.

Pá 25. 9.
20:30 hodin • 130 Kč

20:30 hodin • 130 Kč

Mládeži do 15 let nepřístupný
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Prodej vstupenek u pokladny letního
kina hodinu před představením

Předprodej vstupenek v TIC Hranice
a online na www.kultura-hranice.cz

facebook.com/letnikino.hranice

Princezna
zakletá v čase

Ženská pomstaKřupaví mazlíčci

Bezstarostný pohodář Nyles se na
opulentní kalifornské svatbě kouše nudou.

Stejně jako nevázaná a mírně cynická
sestra nevěsty Sarah. Když spolu uváznou

v časové smyčce a prožívají ten samý
svatební den znovu a znovu, hledají

způsoby, jak se zabavit, nebo se alespoň
nezbláznit. Ať udělají cokoliv, ráno
neponesou žádné následky, a tak

postupně ztrácejí veškeré zábrany...

So 5. 9. So 12. 9. 20:30 hodin • 130 Kč

Co byste dělali, kdybyste dostali krabici
sušenek ve tvaru zvířátek, které mají

kouzelnou moc proměnit vás v jakékoli
zvíře? Owen Huntington žije pouze prací,

jen těžko hledá čas na svou ženu
a malou dcerku. A pak to přijde, Owen

zdědí cirkus po svém strýčkovi a začne tak
nové dobrodružství.

Palm Springs
20:30 hodin • 100 KčPá 4. 9. Pá 11. 9.

Noví mutanti

Čtyři mladé mutanty drží v odlehlé nemocnici
dr. Cecilia Reyesová za účelem jejich

psychiatrického pozorování. Je přesvědčená,
že tito mladí lidé představují nebezpečí sami

sobě a celé společnosti. Když se však 
 osazenstvo rozroste o Danielle „Dani“

Moonstarovou, začnou se v nemocnici dít
zvláštní věci. Film je třináctým a zároveň

posledním v sérii X-Men.

Na skupinové psychoterapii se setkají tři
ženy zralého věku. Liší se sice profesí

i povahově, ale mají stejný problém. Jejich
deprese a trápení mají společného

jmenovatele: nevěru manželů, kterým
obětovaly desítky let společného života.
Spontánně je to sblíží a rozhodnou se, že
lepší než drahé sezení u psychoterapeuta

bude pomsta.

Princeznu Ellenu od narození provází
příslib mocné kletby, která se má naplnit

v den Elleniných dvacátých narozenin.
Princezna však zjišťuje, že zůstala uvězněná
v čase. Pokaždé, když se kletba naplní, Ellena
procitne do dne svých dvacátých narozenin
a je nucena ho prožít celý znovu. Dokáže se

dávné kletbě jednou provždy postavit?

Komedie, 87', TIT, 2020

20:30 hodin • 120 Kč

Animovaný, 105', DAB, 2017

20:30 hodin • 120 Kč

Horor, 95', DAB, 2020

Komedie, 88', český, 2020

Pohádka, 115', český, 2020

Některá setkání dokáží navěky změnit život.
Všichni jsme totiž propojeni. Vztahy, prací,
náhodami, nenávistí nebo láskou. Všichni

jsme součástí sítě, která je utkána z emocí,
jako je humor, ironie, bolest, napětí ale

i láska a vášeň. Bábovky mapují partnerské
i rodinné vztahy a situace z každodenního

života, které zná každý z nás.

Bábovky

Romantický, 97', český, 2020

So 26. 9.

Pá 25. 9. 20:30 hodin • 130 Kč

20:30 hodin • 130 Kč

Mládeži do 15 let nepřístupný
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Princezna
zakletá v čase

Ženská pomstaKřupaví mazlíčci

Bezstarostný pohodář Nyles se na
opulentní kalifornské svatbě kouše nudou.

Stejně jako nevázaná a mírně cynická
sestra nevěsty Sarah. Když spolu uváznou

v časové smyčce a prožívají ten samý
svatební den znovu a znovu, hledají

způsoby, jak se zabavit, nebo se alespoň
nezbláznit. Ať udělají cokoliv, ráno
neponesou žádné následky, a tak

postupně ztrácejí veškeré zábrany...

So 5. 9. So 12. 9. 20:30 hodin • 130 Kč

Co byste dělali, kdybyste dostali krabici
sušenek ve tvaru zvířátek, které mají

kouzelnou moc proměnit vás v jakékoli
zvíře? Owen Huntington žije pouze prací,

jen těžko hledá čas na svou ženu
a malou dcerku. A pak to přijde, Owen

zdědí cirkus po svém strýčkovi a začne tak
nové dobrodružství.

Palm Springs
20:30 hodin • 100 KčPá 4. 9. Pá 11. 9.

Noví mutanti

Čtyři mladé mutanty drží v odlehlé nemocnici
dr. Cecilia Reyesová za účelem jejich

psychiatrického pozorování. Je přesvědčená,
že tito mladí lidé představují nebezpečí sami

sobě a celé společnosti. Když se však 
 osazenstvo rozroste o Danielle „Dani“

Moonstarovou, začnou se v nemocnici dít
zvláštní věci. Film je třináctým a zároveň

posledním v sérii X-Men.

Na skupinové psychoterapii se setkají tři
ženy zralého věku. Liší se sice profesí

i povahově, ale mají stejný problém. Jejich
deprese a trápení mají společného

jmenovatele: nevěru manželů, kterým
obětovaly desítky let společného života.
Spontánně je to sblíží a rozhodnou se, že
lepší než drahé sezení u psychoterapeuta

bude pomsta.

Princeznu Ellenu od narození provází
příslib mocné kletby, která se má naplnit

v den Elleniných dvacátých narozenin.
Princezna však zjišťuje, že zůstala uvězněná
v čase. Pokaždé, když se kletba naplní, Ellena
procitne do dne svých dvacátých narozenin
a je nucena ho prožít celý znovu. Dokáže se

dávné kletbě jednou provždy postavit?

Komedie, 87', TIT, 2020

20:30 hodin • 120 Kč

Animovaný, 105', DAB, 2017

20:30 hodin • 120 Kč

Horor, 95', DAB, 2020

Komedie, 88', český, 2020

Pohádka, 115', český, 2020

Některá setkání dokáží navěky změnit život.
Všichni jsme totiž propojeni. Vztahy, prací,
náhodami, nenávistí nebo láskou. Všichni

jsme součástí sítě, která je utkána z emocí,
jako je humor, ironie, bolest, napětí ale

i láska a vášeň. Bábovky mapují partnerské
i rodinné vztahy a situace z každodenního

života, které zná každý z nás.

Bábovky

Romantický, 97', český, 2020

So 26. 9.

Pá 25. 9. 20:30 hodin • 130 Kč

20:30 hodin • 130 Kč

Mládeži do 15 let nepřístupný
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Hraje se za každého počasí

Prodej vstupenek u pokladny letního
kina hodinu před představením

Předprodej vstupenek v TIC Hranice
a online na www.kultura-hranice.cz

facebook.com/letnikino.hranice

Princezna
zakletá v čase

Ženská pomsta Křupaví mazlíčci

Bezstarostný pohodář Nyles se na
opulentní kalifornské svatbě kouše nudou.

Stejně jako nevázaná a mírně cynická
sestra nevěsty Sarah. Když spolu uváznou

v časové smyčce a prožívají ten samý
svatební den znovu a znovu, hledají

způsoby, jak se zabavit, nebo se alespoň
nezbláznit. Ať udělají cokoliv, ráno
neponesou žádné následky, a tak

postupně ztrácejí veškeré zábrany...

So 5. 9.So 12. 9.20:30 hodin • 130 Kč

Co byste dělali, kdybyste dostali krabici
sušenek ve tvaru zvířátek, které mají

kouzelnou moc proměnit vás v jakékoli
zvíře? Owen Huntington žije pouze prací,

jen těžko hledá čas na svou ženu
a malou dcerku. A pak to přijde, Owen

zdědí cirkus po svém strýčkovi a začne tak
nové dobrodružství.

Palm Springs
20:30 hodin • 100 Kč Pá 4. 9.Pá 11. 9.

Noví mutanti
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DNY EVROPSKÉHO
DÌDICTVÍ
HRANICE
19. 9. 2020

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
Veřejná snídaně pro kolemjdoucí. Připravena bude káva, čaj  
a chléb s máslem. Přijďte na náměstí posnídat. Za nepříznivého 
počasí se veřejná snídaně koná ve dvoraně zámku (9:00–10:00)
Veřejné piano u kašny – Klavírní studio Ostrůvek snů Drahotuše  
Evy Lýskové (9:00–11:00 a 13:00–16:00)

KASÁRNA
Muzeum hranické posádky v prostorách bývalé vojenské 
akademie, vstup do muzea ze Třídy ČSA (9:00–16:00)

ORCHESTRION
Jeden z posledních hrajících orchestrionů v Česku si můžete  
přijít prohlédnout a poslechnout do ZUŠ Hranice (9:00–16:00)

INFOCENTRUM PROPAST
Expozice k Hranickému krasu v Infocentru Propast v Teplicích  
nad Bečvou (9:00–17:30)

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
Procházka arboretem Střední lesnické školy v Hranicích  
s výkladem v 9:00, 10:00, 14:00 a 15:00
Procházka k Propasti – sraz zájemců je v Infocentru Propast  
ve 13:00 a v 15:00
Prohlídka areálu Staré Střelnice s průvodcem v 16:30
Prohlídka areálu Kostelíčka s průvodcem ve 14:00, sraz  
u Kostelíčka
Prohlídka expozice Historie Potštátska a přilehlých památek  
s průvodcem každou celou hodinu (11:00–16:00)

ZPŘÍSTUPNĚNÉ PAMÁTKY
Kostel Stětí sv. Jana Křtitele, Masarykovo náměstí (9:00–16:00)
Synagoga, Janáčkova ulice (9:00–16:00)
Židovský hřbitov, Zborovská ulice (9:00–16:00)
Mauzoleum, městský hřbitov (9:00–16:00)
Kostelíček (9:00–16:00)
Arboretum Střední lesnické školy, Jurikova ulice (9:00–17:00)
Mázhaus, Radniční 29 (9:00–16:00)
Kunzova vila, Tř. 1. máje (9:00–16:00)
Tunel bývalé Severní dráhy (9:00–16:00)
Kaple sv. Josefa, Slavíč (9:00–16:00)
Malé muzeum minerálů ve Stříteži (9:00–12:00 a 14:00–18:00)
Expozice Historie Potštátska (9:00–16:00)

STARÁ RADNICE
Výstupy na věž Staré radnice (9:00–15:30)
Buď připraven! Výstava k 100 letům hranického skautingu.  
Děti čeká trasa 10 skautských úkolů (9:00–16:00)

ZÁMEK
Odstíny. Výstava obrazů hranické rodačky Renaty Doleželové  
v Galerii Severní křídlo zámku (9:00–16:00)
Stálá expozice zbraní: Hranice na mušce – v Muzeu na zámku 
(9:00–16:00)
Prohlídka modelu historického jádra Hranic – v Muzeu na zámku 
(9:00–16:00)
Přes Hranice křížem krážem Evropou – dvorana hranického zámku 
se promění v letiště, a pokud zodpovíte správně otázku z kola štěstí, 
můžete ochutnat speciality zemí Evropské unie (13:00–16:00)
Putujeme s písničkou – hrají a zpívají Karel a Olga Cahovi
(14:00–16:00)

GALERIE M + M
Třetí salon výtvarníků – výstava (9:00–17:00) – Hudební program: 
vystoupí žáci ZUŠ Hranice, Ženský pěvecký sbor a Sbor Klubu  
seniorů Hranice (14:00–17:00)

SYNAGOGA
Lubomír Jarcovják: Prohled. Výstava (9:00–16:00)
Židé v Hranicích – přednáška PhDr. Vladimíra Juračky (10:00–11:00)
Židovská hudba – skupina Lechaim (13:00–14:00)
Žaves Stringz – koncert vážné hudby v podání smyčcového  
souboru Žaves Stringz a jeho hostů (15:00–16:00)

www.kultura-hranice.cz Vstupy do památek a na programy

Změna programu vyhrazena ZDARMA



9VOLNÝ ČAS

Je libo slovenské halušky 
s  uzeným masem a  se zelím? 
Nebo polskou polévku žurek? 
Ochutnali jste už někdy španěl-
skou paellu nebo francouzský 
cibulový slaný koláč quiche? Což 
takhle dát si italské tiramisu nebo 
řecké tzatziki?

Ochutnat jídla některých zemí 
Evropské unie bude moci prvních 
500 návštěvníků akce, která se 
uskuteční v sobotu 19. září od 
13 hodin ve dvoraně hranického 
zámku. Pro dobrou pohodu bude 
znít od 14 hodin hudba v podá-
ní Olgy a Karla Cahových. Akce 
potrvá do snědení připravených 
porcí nebo do 16 hodin, podle 
toho, co nastane dřív.

Tato zábavně vzdělávací akce 
je zaměřená na poznávání států 

Evropské unie. Na jedno odpo-
ledne se tak promění dvorana 
hranického zámku v  letištní 
halu, ve které na vás budou 
čekat vědomostní otázky týka-
jící se zemí Evropské unie. Při 
správné odpovědi získá prv-

ních 500 návštěvníků „letenku“ 
do jedné z šesti vybraných zemí 
Evropské unie. Tato poukázka 
umožní účastníkům ochutnat 
typická jídla Španělska, Francie, 
Slovenska, Řecka, Itálie a Polska. 
Akce s názvem „Přes Hranice kří-
žem krážem Evropou“ se koná 
za finanční podpory Olomouc-
kého kraje, Statutárního města 
Olomouce a Europe Direct Olo-
mouc. Díky tomu budou moci 
návštěvníci dokonale poznat 
a  vychutnat si státy Evropské 
unie. Tak co, přijdete se také 
proletět? (red) 

Letošní Dny evropského 
dědictví se v  Hranicích konají 
v sobotu 19. září. Top zážitků 
je hned několik a všechny jsou 
zdarma.
1. Veřejná snídaně. Její půso-

bivá atmosféra, sousedské 
setkání u  chleba s  máslem, 
čaje a kávičky způsobí, že na 
ni budete vzpomínat celý rok. 
Pokud chcete, můžete donést 
nějaký ten koláček.

2. Památky, které jsou výji-
mečně přístupné. Ohromit 
se můžete nechat mázhau-
zem, interiéry Kunzovy vily, 
mauzoleem a dalšími objekty, 
které se veřejnosti otevírají jen 
jednou ročně.

3. Židovská hudba. V synago-
ze vystoupí židovská skupina 
Lechaim. Kdo byl na otevírání 
proluky u synagogy, ví, o čem 
je řeč. Skvělý zážitek.

4. Orchestrion. Podívat se do 
útrob jednoho z posledních 
funkčních orchestrionů v Čes-
ku a slyšet jeho hudbu může 
ve vstupní hale ZUŠ Hranice.

5. Komentované prohlídky. Je 
jich hned několik a provedou 
vás zkušení průvodci – ať už 
areálem Staré střelnice, are-
álem Kostelíčka, k  Propasti, 
nebo arboretem.

6. Ochutnávka typických jídel 
zemí Evropské unie. O tom 
píšeme v samostatném článku. 

7. Veřejné piano. To bude opět 
na náměstí, a  kdo má chuť 
a umí hrát na piano, může také 
zasednout za tento nástroj.

Podrobný program přinášíme 
na plakátě na straně 8 a na www.
kultura-hranice.cz  (red)

Děkujeme všem hodným 
duším, které doručily svá nepo-
třebná zavazadla. Pokud máte 
doma kufr, cestovní tašku nebo 
batoh, které nepotřebujete či 
doma zavazí, a je vám líto je vy-
hodit, můžete je donést do Turi-
stického informačního centra na 
zámku a také k průvodcům do 
Staré radnice a Galerie Synagoga. 
Sběr trvá až do pátku 11. září. 

Vaše zavazadla poslouží jako 
kulisa k doprovodnému progra-
mu s názvem „Přes Hranice kří-
žem krážem Evropou“, který se 
uskuteční v sobotu 19. září od 
13 hodin ve dvoraně hranického 
zámku v rámci Dnů evropského 
dědictví. Podrobný program na-
leznete na webových stránkách 
www.kultura-hranice.cz nebo na 
samostatných plakátech.  (ld)

Chcete zhlédnout zajímavou 
expozici a spojit to vše s hezkou 
procházkou v přírodě? Zastavte 
se k nám do Infocentra Propast 
i v září. Budeme mít otevřeno od 
úterý do pátku od 10 do 16 ho-
din, o víkendu od 9 do 12 hodin 
a od 12:30 do 17:30 hodin.

Jako doporučení přikládáme 
pár slov z návštěvní knihy:
• „… Nádherná výstava. Pů-

vodně jsme chtěli jít jen do 

jeskyní, ale úplně nás to strh-
lo a vyrážíme se mrknout i na 
Propast…“

• „… Odjíždím odsud s  těmi 
nejkrásnějšími dojmy a vzpo-
mínkami do svého bydliště…“

• „… Pěkná projekce, nezapo-
menutelný zážitek…“

Rádi uvítáme v Infocentru Pro-
past i vás.  (ls)

Proleťte se Evropou a ochutnejte typická jídla

Sběr zavazadel ještě stále pokračuje

Infocentrum Propast bude mít otevřeno i v září

7 důvodů, proč zajít na Dny evropského dědictví

Objevily se unikátní kousky. 
Foto: Lenka Dočkálková

Návštěvníkům se v Infocentru Propast 
líbí i interaktivní model Propasti. 
Foto: Jiří Necid

Nechte se ohromit mázhauzem. 
Foto: Jiří Necid

I v měsíci 
září můžete 
v ys to u p a t 
po 122 scho-
dech na vy-
hlídku věže 
Staré rad-
nice, která 
se v  letošní 
sezóně stala 
lákavým cílem nejen turistů, 
ale i  obyvatel města Hranic. 
Vyhlídkovou věž navštívilo od 
června zhruba do půlky srpna 
rekordních 389 návštěvníků. 
V září bude věž zpřístupněna 
v provozní době infocentra na 
zámku a výstupy budou pro-
bíhat v  časech 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 hodin. Cena za osobu je 
10 korun, děti mohou na věž 
od 8 let, maximální počet osob 
ve skupince je pět. Kromě krás-
ných rozhledů z věže uvidíte po 
cestě nahoru expozici truhel, 
útroby hodinového stroje a ob-
razy Hranic malíře Jana Pinkavy.

(ld) Foto: Jiří Necid

Na věž můžete 
i v září

Na aktuální téma „Hrozí 
nám islamizace Evropy?“ bude 
hovořit Mgr. Radek Vašků z Uni-
verzity Palackého v Olomouci. 
Přednáška s besedou se bude 
konat v  úterý 22. září od 
18  hodin ve studovně měst-
ské knihovny na Masarykově 
náměstí 71. 

Jaký je islám a jeho dnešní 
podoba a můžeme odhadnout 
budoucí vývoj? Opravdu nám 
hrozí islamizace? Máme se 
čeho bát? Proč ano, proč ne. To 
a ještě mnoho dalšího se do-
zvědí návštěvníci této přednáš-
ky, při které se vrátíme i do časů 
křížových výprav a k zajímavos-
tem kolem křižáckého hradu 
na území dnešního Jordánska. 
Vstupné je 50 Kč v předprode-
ji v Turistickém informačním 
centru na zámku, případně za 
stejnou cenu na místě. Doporu-
čujeme vzhledem k omezené 
kapacitě studovny zakoupit 
vstupenky v předprodeji.  (mj) 

Ilustrační foto

Hrozí nám 
islamizace Evropy?
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V září 2020 uplynulo 100 let 
od okamžiku, kdy skauting 
zapustil kořeny v  Hranicích. 
Ohlédnutí za prvním stoletím 
hranických skautů nabízí do 
neděle 20. září výstava na 
Staré radnici. Výstava bude 
slavnostně ukončena dernisá-
ží v pátek 18. září v 17 hodin. 
Atmosféru tábora navodí nejen 
stany ve dvoře Staré radnice, ale 
také tradiční tábornické pokr-
my. Návštěvníci dernisáže se 
mohou těšit i na hudební část 
programu v podání skautského 
dua LiThr. Promluví Pavel Barto-
šek, první vedoucí hranických 
skautů po Sametové revoluci, 
a Petr Macháň, současný vedou-
cí střediska.

O stejném víkendu proběh-
nou další dvě akce spojené se 

stoletým výročím hranických 
skautů. 

V sobotu 19. září otevřou 
skauti pro veřejnost přírodní za-
hradu za židovským hřbitovem. 
Na návštěvníky čeká komento-
vaná prohlídka v 10 a 14 hodin 
a  vyzkoušet si bude možné 
např. práci s kosou. Odpoledne 
mezi 16. a 18. hodinou pak na 
stejném místě promluví tětivy 
luků. Návštěvníkům, kteří si 
chtějí zastřílet, je doporučena 
rezervace na webu hranických 
skautů. Přístup k zahradě bude 
vyznačen od mostu u gymnázia. 
Tutéž sobotu od 19 hodin bu-
dou skauti v Karnole promítat 
snímky z posledních 30 let své 
činnosti a  zavzpomínat bude 
možné také při listování kroni-
kami z 90. let.  (jh)

Výstava k osmdesátému vý-
ročí hranické atletiky představí 
historii této královny sportu 
v  Hranicích. K  vidění budou 
dobové fotografie, ale i trojroz-
měrné předměty spjaté s atleti-
kou. Například historický oštěp 
z čtyřicátých let nebo tretry z let 
třicátých.

Významným exponátem 
bude socha Emila Zátopka 
od zlínského sochaře Radima 
Hankeho. Emil Zátopek v  le-
tech 1946 až 1947 absolvoval 

hranickou vojenskou akademii. 
Do místních legend se zapsal 

tím, že v zimním období údajně 
trénoval na 600 metrů dlouhé 
chodbě, spojující budovy vojen-
ské akademie. Podle vlastních 
vzpomínek běhal v pilinách ve 
zrušené jízdárně.

Lákadlem budou jistě také 
dres a tretry oštěpařky Barbory 
Špotákové, medaile Emila Zá-
topka (kopie) a Jana Železného 
(kopie), bunda Dany Zátopkové 
(kopie), nebo patrně první žen-
ské tretry u nás, ve kterých bě-
hávala Marie Mejzlíková-Černá.

Výstava bude také interak-
tivní. Budete si moct vyzkoušet, 
jak se stojí ve startovacím bloku, 
obtěžkat si vrhačskou kouli nebo 
zjistit, jak vysoká je překážka pro 
překážkový běh.

Na výstavě se podílejí: Vla-
dimír Vyplelík, Jan Milas, Marek 
Chudý, Jana Černá, Národní 
muzeum, Muzeum jihovýchod-
ní Moravy ve Zlíně, Muzeum Ko-
menského v Přerově.

Vernisáž se uskuteční ve čtvr-
tek 8. října v 17 hodin.  (ms)

Oltář, figurína kněze v histo-
rickém taláru se štolou a bire-
tem, kazatelna a staré „kostelní“ 
lavice, do kterých se můžete po-
sadit. Jako v kostele si budou 
připadat návštěvníci výstavy, 
která připomene sté výročí za-
ložení Církve československé 
husitské. 

Zmapována bude histo-
rie této církve v  Drahotuších 
a v Hranicích, ale také život mis-
tra Jana Husa. Těšit se můžete na 
historické kalichy, svícny, bible, 
knihy, dokumenty, prapory či 
obrazy. Uvidíte například obraz 
Husova sboru od hranického 
malíře Oty Holase.

V Drahotuších tato církev 
vznikla 16. března 1921 pod 
názvem Církev československá. 
Bylo jí zakázáno konat bohosluž-
by v římskokatolickém kostele. 
Bohoslužby se tak konaly pod 
širým nebem na prostranství 
před kostelem. Po stížnostech 

katolíků město Drahotuše na-
bídlo náboženské obci bezplat-
né užívání místností na radnici, 
kde se konaly bohoslužby až do 
otevření Husova sboru v  roce 
1936. Náboženská obec zakoupi-
la ve 40. letech 20. století budo-
vu bývalé synagogy v Hranicích 
a centrum duchovní správy se 
z Drahotuš přeneslo do Hranic, 
kde se v současné době konají 
také bohoslužby této církve.

Jednou z  významných 
osobností je farář František 
Sedláček, který působil mimo 
jiné i  v  Drahotuších. Zasloužil 
se tam o rozšíření náboženské 
obce v  okolí. Na jízdním kole 
obstarával rozsáhlou diasporu, 
která zasahovala až na Valašsko 
k Horní Bečvě. Od roku 1939 byl 
při svých bohoslužbách a kázá-
ních sledován Němci. Později 
byl vzat do ochranné vazby, 
internačního tábora a poté byl 
ve dvou koncentračních tábo-

rech. Po návratu se vrátil zpět 
k službě pro církev. V roce 1950 
byl zvolen biskupem morav-
ské diecéze. Vernisáž výstavy 
„Ve znamení kříže a kalicha“ se 
uskuteční ve čtvrtek 1. října 
v 17 hodin.  (ms)

MUZEUM

Na dernisáži skautské výstavy bude znít hudba a vonět tábornické pochoutky. 
Foto: Dagmar Holcová

Tretry Marie Mejzlíkové Černé I., prý 
první ženské tretry u nás. 
Foto: Národní muzeum Praha

Jedním z úkolů je vázání uzlů. 
Foto: Jiří Necid

Na skautské dernisáži budou k ochutnání tábornické pokrmy

Královna sportu. Výstava k 80. výročí atletiky v Hranicích

Ve znamení kříže a kalicha
Prověřit si své skautské 

dovednosti můžete na výsta-
vě „Buď připraven!“ na Staré 
radnici při plnění 10 úkolů. 
Vyzkoušet můžete vykřesat 
jiskřičky pomocí pazourku, 
vázat skautské uzly, procvičit 
si paměť při takzvané Kimově 
hře, zatloukat hřebíky nebo 
si sbalit batoh po skautsku 
„rychle a efektivně“.  (dh)

Obstáli byste 
jako skauti?

Husův sbor v Drahotuších na obraze 
Oty Holase z roku 1950. 
Foto: sbírky hranického muzea

FOTKY Z VÝSTAV A DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI NAJDETE NA www.muzeum-hranice.cz
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Ty nejzají-
mavější sou-
časné fámy 
a městské le- 
gendy s důra-
zem na Hrani-
ce a širší okolí 
uslyšíte ve 
čtvrtek 8. říj-
na v 18 hodin 
v  Zámeckém 

klubu, kde vystoupí spisovatel 
Petr Janeček, který je autorem 
knih o záhadách.

Napsal populární třídílnou 
knižní sérii „Černá sanitka“ o fá-

mách, městských legendách 
a  moderním folkloru. „Černá 
sanitka“ se dočkala televizního 
zpracování v  podobě čtrnácti-
dílného seriálu České televize, 
rozhlasové dramatizace v podá-
ní Českého rozhlasu a  divadel-
ního zpracování v  brněnském 
HaDivadle. Na úspěch „Černé 
sanitky“ autor navázal sbírkou 
současných duchařských poví-
dek a vyprávění o nadpřirozenu 
a záhadných událostech „Krvavá 
Máry a jiné strašlivé historky“, jejíž 
televizní zpracování se připravu-
je. Nejnovější knihou Petra Janeč-

ka je obsáhlá publikace „Mýtus 
o  pérákovi: Městská legenda 
mezi folklorem a populární kul-
turou“, která seznamuje s nejslav-
nější českou mytickou postavou 
20. století – legendárním Pérá-
kem. Petr Janeček působí jako 
docent etnologie na Filozofické 
fakultě Univerzity Karlovy v Pra-
ze, kde se zabývá výzkumem 
tradičního i současného folkloru.

Vstupné v předprodeji 80 Kč, 
na místě 100  Kč. Předprodej 
v Turistickém informačním cen-
tru na zámku v Hranicích, tel. 581 
607 479.  (red)

Prodej abonentek na novou 
koncertní sezonu Kruhu přátel 
hudby na období 2020/2021 
začíná v pondělí 14. září v kan-
celáři ekonomického oddělení 
Městských kulturních zařízení 
Hranice na Staré radnici na Ma-
sarykově náměstí 71 ve druhém 
patře. Zájemci o abonentky mo-
hou přijít v pracovní dny vždy od 
8 do 15 hodin. Předprodej potrvá 
do pondělí 5. října. 

V pestré nabídce je velkým ta-
hákem hudebně-literární pořad 
v podání klavíristy Ivo Kahánka 
a  přední české herečky Hany 
Maciuchové. Cena abonentky na 
všechna představení je 1000 Kč. 

(red)

KULTURA

Cestovatel a  fotograf Jiří 
Kolbaba vyjíždí každý rok na 
expedice a poznávací cesty do 
nejodlehlejších oblastí světa. 
O svých cestách bude vyprávět 
ve středu 7. října od 18 hodin 
v Koncertním sále v Hranicích 
v diashow „Fotograf na cestách 
– splněný sen“. V tomto pořadu 
představí cestovatel množství 
snímků přírody, lidských tváří, 
zvířat a situací ze všech konti-
nentů. Exotický výlet objasní 
specifika některých oblastí, při-
blíží pocity autora a motivuje 
diváky k jejich vlastním cesto-
vatelským projektům a  foto-
grafování. Večer plný inspirací 
mimo jiné objasní mechanizmy 
globálního cestování. Vstupné 
je 170 Kč v předprodeji a 220 Kč 
na místě.  (red)

Cestovatel Jiří  
Kolbaba v Hranicích

Jaká jsou hranická tajemství, fámy a historky

Začíná předprodej abonentek Kruhu přátel hudby

Jiří Kolbaba. Foto: archiv cestovatele

Petr Janeček. 
Foto: Archiv autora

VÍCE O VŠECH KULTURNÍCH AKCÍCH V HRANICÍCH NAJDETE NA www.kultura-hranice.cz

Na stojáka! Poslední volná místa

Oblíbená stand-up comedy show Na Stojáka se bude konat 
v pátek 18. září od 19 hodin v Zámeckém klubu v Hranicích. Jedná 
se o náhradní termín zrušeného představení, které se mělo konat 
na jaře. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. Tentokrát vás 
pobaví Adéla Elbel, Pavel Tomeš a Zbyněk Vičar. Adéla Elbel je 
v současnosti jednou z nejlepších českých stand-up komiček. Také 
moderuje a má vlastní talk show „Noční směna s Adélou“. Zbyněk 
Vičar je komunikační profesionál, scénárista, mediální poradce 
a stand-up komik. Pavel Tomeš je stand-up komik, který píše scé-
náře, knihy a vymýšlí reklamy. Vstupné je 230 Kč v předprodeji, na 
místě pak 270 Kč. Vstupenky je možné zakoupit online na www.
kultura-hranice.cz. (red)  Foto: archiv pořadatele

Koncerty Kruhu přátel hudby v sezoně 2020/2021

Datum koncertu Vystupující Cena mimo 
předpl. KPH

Pondělí 5. 10. 2020 Harfový koncert Kataríny Ševčíkové 150 Kč
Čtvrtek 15. 10. 2020 Jan Ostrý a Silvie Ježková 150 Kč

Pondělí 9. 11. 2020 Violoncello dvou generací / Trio praž-
ské konzervatoře 150 Kč

Čtvrtek 7. 1. 2021 Bennewitzovo kvarteto 200 Kč
Pondělí 18. 1. 2021 Trio Bohémo 150 Kč
Čtvrtek 11. 2. 2021 Smetanovo trio 200 Kč

Čtvrtek 25. 3. 2021 Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín – 
Beskydské divadlo Nový Jičín

Jen pro před- 
platitele KPH

Středa 21. 4. 2021
Sandová, Chopin a ti druzí 
Hudebně-literární pořad – umělecký před-
nes Hana Maciuchová, klavír Ivo Kahánek

250 Kč

Květen 2021 – ter-
mín bude upřesněn Americké jaro 150 Kč

Hudební skupinu Yo Soy Indi-
go založila zpěvačka, skladatelka 
a kytaristka Emily Thiel z Connecti-
cutu v USA. Její podmanivá a osob-
ní textová tvorba je pozdvižena 
brilantním vokálním výkonem 
a souhrou ostatních členů kape-
ly. Ta je mixem zábavně podiv-
ných mezinárodních hudebníků 
s planoucími sóly, oduševnělými 
melodiemi, hlubokým lyrickým 

výrazem a  notnou dávkou hu-
moru. Kapela razí svůj vlastní styl 
– „freak-folk-jazz“. Samotný název 
žánru jen zdaleka popisuje hud-
bu, kterou tato skupina vytváří. 
Je potřeba ji slyšet a zažít. Kon-
cert se uskuteční v pátek 2. října 
od 20 hodin v Zámeckém klubu 
v Hranicích. Vstupné v předprode-
ji 200 Kč, na místě 250 Kč.  (red) 

Foto: archiv kapely

Koncert Yo Soy Indigo
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Úterý 1. 9.

9:00–11:30 - Talentové zkouš-
ky do Základní umělecké školy 
Hranice – pro zájemce o studi-
um v Hustopečích nad Bečvou. 
Koná se v budově Základní školy 
v Hustopečích nad Bečvou, Škol-
ní 223.

12:30–15:00 - Talentové zkouš-
ky do Základní umělecké školy 
Hranice – pro zájemce o studi-
um v Hustopečích nad Bečvou. 
Koná se v budově Mateřské školy 
v Hustopečích nad Bečvou, V Za-
hradách 274.

Středa 2. 9.

19:30 - Úplňkový OM Chanting 
– skupinová technika, využívající 
transformační sílu ÓM. Dále bude 
probíhat OM Chanting také pra-
videlně každou středu od 18:30 
do 19:30 hodin. Koná se v ma-
sážním studiu Petry Janáskové 
v Hranicích, Masarykovo nám. 96, 
registrace na emailu j.bach@
email.cz, příspěvek 50 Kč.

Čtvrtek 3. 9.

19:00 - Fashion módní přehlíd-
ka – koná se ve dvoraně zámku 
v Hranicích, Pernštejnské nám. 1, 
vstupné 150  Kč. Předprodej je 
v Turistickém informačním cent-
ru na zámku v Hranicích, tel. 581 
607 479.

Pátek 4. 9.

18:00 - Factory Friday ep. 7: Ma-
rie Pravda a Joshek – pravidelný 
seriál pátečních večírků v Karno-
le. Koná se v Karnole v Hranicích, 
Tř. ČSA 211, vstupné 50 Kč.

20:30 - Letní kino: Palm Springs 
(komedie, titulky, 2020) – koná se 
v letním kině v Hranicích, Teplická 
258, vstupné 100 Kč. Předprodej 
je v  Turistickém informačním 
centru na zámku v  Hranicích, 
tel. 581 607 479 nebo na místě. 
Pokladna je otevřena hodinu 
před začátkem představení.

Sobota 5. 9.

20:30 - Letní kino: Křupaví 
mazlíčci (animovaný, dabing, 

2017) – koná se v  letním kině 
v Hranicích, Teplická 258, vstup-
né 120 Kč. Předprodej je v Turi-
stickém informačním centru na 
zámku v Hranicích, tel. 581 607 
479 nebo na místě. Pokladna je 
otevřena hodinu před začátkem 
představení.

Středa 9. 9.

17:00 - Sportovec roku 2019 – 
ocenění nejlepších hranických 
sportovců loňského roku. Koná 
se ve dvoraně zámku v  Hrani-
cích, vstup zdarma.

Čtvrtek 10. 9.

17:00 - Vernisáž k  výstavě: 
Lubomír Jarcovják: Prohled 
– koná se v  Galerii Synagoga 
v Hranicích, Janáčkova 728, vstup 
zdarma.

19:00 - Filmový klub: Sluno-
vrat – promítání hororového 
filmu. Koná se v Karnole v Hrani-
cích, Tř. ČSA 211, vstupné 100 Kč.

Pátek 11. 9.

17:00 - Vernisáž k výstavě: Tře-
tí salon výtvarníků – koná se 
v Galerii M+M v Hranicích, Juri-
kova 16, vstup zdarma.

20:30 - Letní kino: Noví mutanti 
(horor, dabing, 2020) – koná se 
v letním kině v Hranicích, Teplická 
258, vstupné 120 Kč. Předprodej 
je v  Turistickém informačním 
centru na zámku v  Hranicích, 
tel. 581 607 479 nebo na místě. 
Pokladna je otevřena hodinu 
před začátkem představení. Mlá-
deži do 15 let nepřístupno.

21:00 - Residence no. 4 – tech-
no a technohouse. Koná se v Kar-

nole v  Hranicích, Tř.  ČSA  211, 
vstupné 90 Kč.

Sobota 12. 9.

20:30 - Letní kino: Ženská po-
msta (komedie, ČR, 2020) – koná 
se v letním kině v Hranicích, Tep-
lická 258, vstupné 130 Kč. Před-
prodej je v Turistickém informač-
ním centru na zámku v Hranicích, 
tel. 581 607 479 nebo na místě. 
Pokladna je otevřena hodinu 
před začátkem představení.

Pondělí 14. 9.

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 místnosti 
obřadní síně, 1. patro zámku 
v Hranicích, Pernštejnské nám. 1, 
schůzka je zdarma.

16:00 - Slavnostní odhalení 
sochy T. G. Masaryka – odha-
lení bronzové jezdecké sochy 
T. G. Masaryka od Ladislava Soro-
káče a Ondřeje Tučka. Socha bude 
odhalena při příležitosti 83. výročí 
úmrtí prvního československého 
prezidenta. Koná se na Školním 
náměstí v Hranicích, vstup zdar-
ma.

Středa 16. 9.

17:00 - Vernisáž k  výstavě: 
Renata Doleželová: Odstíny – 
koná se v Galerii Severní křídlo 
zámku v Hranicích, Pernštejnské 
nám. 1, vstup zdarma.

17:00 - Diskuse s novinářkou 
Fatimou Rahimi – debata na 
téma národní identity, vzta-
hu Čechů k  jiným národnos-

tem a  související role médií. 
Koná se v Karnole v Hranicích, 
Tř. ČSA 211, vstupné 50 Kč.

Pátek 18. 9.

17:00 - Dernisáž k výstavě Buď 
připraven! – slavnostní ukonče-
ní výstavy k 100 letům hranické-
ho skautingu. Koná se ve výstav-
ní síni Stará radnice v Hranicích, 
Radniční 1, vstup zdarma.

21:00 - Border Collapse – vy-
stoupí David Herzig a  Prozac. 
Koná se v Karnole v Hranicích, 
Tř. ČSA 211, vstupné 150 Kč.

19:00 - Na stojáka! – náhradní 
termín oblíbené stand-up come-
dy. Vystoupí Adéla Elbel, Pavel 
Tomeš a Zbyněk Vičar. Koná se 
v Zámeckém klubu v Hranicích, 
Pernštejnské nám. 1, vstupné 
v předprodeji 230 Kč, na místě 
270 Kč. Předprodej je v Turistic-
kém informačním centru na zám-
ku v Hranicích, tel. 581 607 479.

Sobota 19. 9.

8:30 - Cyklobus na Bumbálku 
– pro milovníky cykloturistiky 
odjíždí autobus ze Šromotova 
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 v  Hranicích, 
Pernštejnské nám. 1, tel.  581 
607 479.

9:00–17:00 - Dny evropské-
ho dědictví – den otevřených 
památek s  doprovodným pro-
gramem. Bližší informace na 
samostatných plakátech. Koná 
se v muzeích a galeriích v Hra-
nicích, vstup zdarma.

10:00 - Otevření přírodní za-
hrady – otevření přírodní za-
hrady skauty pro veřejnost. Na 
návštěvníky čeká komentovaná 
prohlídka v  10:00 a  14:00 ho-
din, vyzkoušet si bude možné 
třeba práci s  kosou. Od 16:00 
do 18:00 hodin bude možnost 
vyzkoušet střelbu z luků. Rezer-
vace pro střelbu z luků je mož-
ná na www.skauti-hranice.cz. 
Koná se za židovským hřbitovem 

Co se děje v Hranicích
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19:00 - Filmový klub: Bohu žel 
– promítání dokumentu o uprch-
lické krizi. Koná se v Karnole v Hra-
nicích, Tř. ČSA 211, vstup zdarma.

Pátek 25. 9.

19:00–20:00 - Večerní zpívání 
na nádvoří – koncert Dětské-
ho pěveckého sboru Cantabile 
a Hranického dětského pěvec-
kého sboru v rámci soustředění 
na vánoční turné Vašo Patejdla. 
Koná se v areálu Stará střelnice 
v Hranicích, Sady Čs. legií 770.

20:30 - Letní kino: Princezna za-
kletá v čase (pohádka, ČR, 2020) 
– koná se v letním kině v Hrani-
cích, Teplická 258, vstupné 130 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 26. 9.

6:00–13:00 - Auto-moto-ve-
terán burza – tradiční burza 
pro motoristy. Koná se na letišti 
v Drahotuších.

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 centra 
na zámku v Hranicích, Pernštejn-
ské nám. 1, tel. 581 607 479.

15:00–18:00 - Podzimní slav-
nost – slavnost pro malé i velké. 
Koná se v  Karnole v  Hranicích, 
Tř. ČSA 211, vstupné dobrovolné.

19:00 - Sébastien Thiéry: Dva 
nahatý chlapi – bláznivá diva-
delní komedie. Koná se v areálu 
Stará střelnice v Hranicích, Sady 
Čs. legií 770, vstupné v  před-
prodeji 550  Kč. Předprodej je 
v restauraci Stará střelnice v Hra-
nicích, tel. 581 602 187 nebo 
knihkupectví Ezop v Hranicích, 
tel. 581 602 547.

20:30 - Letní kino: Bábovky 
(komedie, ČR, 2020) – koná se 
v letním kině v Hranicích, Teplic-
ká 258, vstupné 130 Kč. Předpro-
dej je v Turistickém informačním 
centru na zámku v  Hranicích, 
tel. 581 607 479 nebo na místě. 

Pokladna je otevřena hodinu 
před začátkem představení.

Neděle 27. 9.

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 centra 
na zámku v Hranicích, Pernštejn-
ské nám. 1, tel. 581 607 479.

Pondělí 28. 9.

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 centra 
na zámku v Hranicích, Pernštejn-
ské nám. 1, tel. 581 607 479.

Středa 30. 9.

18:00 - Mýty o eutanazii – be-
seda MUDr. Pavla Žvaka s promí-
táním filmu Klamstvá o eutaná-
zii. Akce v rámci Týdne s Charitou 
Hranice. Koná se v  Zámeckém 
klubu v Hranicích, Pernštejnské 
nám. 1, vstupné dobrovolné.

PŘIPRAVUJEME V ŘÍJNU

Čtvrtek 1. 10.

17:00 - Vernisáž k výstavě: Ve 
znamení kříže a kalicha – koná 
se ve výstavní síni Stará radnice 
v Hranicích, Radniční 1, vstup 
zdarma.

Pátek 2. 10. 

20:00 - Yo Soy Indigo – koncert 
freak-folk-jazzové skupiny. Koná 
se v Zámeckém klubu v Hrani-
cích, Pernštejnské nám. 1, vstup-
né v předprodeji 200 Kč, na místě 
250 Kč. Předprodej je v Turistic-
kém informačním centru na zám-
ku v Hranicích, tel. 581 607 479.

Pondělí 5. 10.

18:00 - Harfový koncert Katarí-
ny Ševčíkové – koncert v rámci 
Kruhu přátel hudby. Koná se 
v Koncertním sále v Hranicích, 
Zámecká 118, vstupné mimo 

PROGRAM

v  Hranicích (přístup k  zahradě 
bude značen od mostu u Gym-
názia Hranice), vstup zdarma.

13:00–16:00 - Přes Hranice 
křížem krážem Evropou – zá-
bavně vzdělávací akce při Dnech 
evropského dědictví zaměřená 
na poznávání států Evropské 
unie. Koná se ve dvoraně zámku 
v Hranicích, Pernštejnské nám. 
1, vstup zdarma. Akce je usku-
tečněna za finanční podpory 
Olomouckého kraje, statutární-
ho města Olomouc a střediska 
Europe Direct Olomouc.

19:00 - Promítání snímků 
skautů – promítání snímků 
z činnosti hranických skautů za 
posledních 30 let činnosti, k na-
hlédnutí budou také skautské 
kroniky. Koná se v Karnole v Hra-
nicích, Tř. ČSA 211, vstup zdarma.

Neděle 20. 9.

8:30 - Cyklobus na Bumbálku 
– pro milovníky cykloturistiky 
odjíždí autobus ze Šromotova 
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 v  Hranicích, 
Pernštejnské nám. 1, tel.  581 
607 479.

Úterý 22. 9.

8:00–19:00 - Den bez aut a Ba-
revný den – zábavně-vzdělávací 
akce pro děti i dospělé. Koná se 
na Masarykově náměstí v Hrani-
cích, vstup zdarma.

18:00 - Hrozí islamizace Evro-
py? – beseda Mgr. Radka Vašků 
z  Univerzity Palackého v  Olo-
mouci. Koná se ve studovně 
Městské knihovny v  Hranicích, 
Pernštejnské nám. 1, vstupné 
50 Kč. Předprodej je v Turistickém 
informačním centru na zámku 
v Hranicích, tel. 581 607 479.

Čtvrtek 24. 9.

18:00 - Ostrava Brass Quintet 
– koncert v  rámci Kruhu přátel 
hudby. Koná se v  Koncertním 
sále v Hranicích, Zámecká 118, 
vstupné mimo předplatné KPH 
je 150 Kč. Předprodej je v Turistic-
kém informačním centru na zám-
ku v Hranicích, tel. 581 607 479.

UZÁVĚRKA

PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ HRANICKÉHO 
ZPRAVODAJE JE V PONDĚLÍ  
7. ZÁŘÍ 2020

Nepřišel vám 
do schránky  

Hranický zpravodaj?
Volejte 581 607 479.

PROGRAM AKCÍ

Navštivte webové stránky 
a vyberte si z pestrého 
programu akcí v Hranicích 
a okolí kultura-hranice.cz.

POŘÁDÁTE 
ZAJÍMAVOU AKCI?

Napište nám na e-mail  
infocentrum.zamek@ 
mkz-hranice.cz nebo  
zavolejte na 581 607 479.

předplatné KPH 150 Kč. Předpro-
dej je v Turistickém informačním 
centru na zámku v  Hranicích, 
tel. 581 607 479.

Středa 7. 10.

18:00 - Cestovatel Jiří Kolbaba 
– pořad oblíbeného cestovate-
le. Koná se v Zámeckém klubu 
v Hranicích, Pernštejnské nám. 
1, vstupné v předprodeji 170 Kč, 
na místě 220 Kč. Předprodej je 
v Turistickém informačním cent-
ru na zámku v Hranicích, tel. 581 
607 479.

Čtvrtek 8. 10.

17:00 - Vernisáž k výstavě: 
Královna sportu – koná se ve 
výstavní síni Stará radnice v Hra-
nicích, Radniční 1, vstup zdarma.

18:00 - Hranice: tajemství, fámy 
a historky – večer s Petrem Ja-
nečkem na téma městské legen-
dy a fámy s důrazem na Hranice 
a širší okolí. Koná se v Zámeckém 
klubu v Hranicích, Pernštejnské 
nám. 1, vstupné v  předprodeji 
80 Kč, na místě 100 Kč. Předpro-
dej je v Turistickém informačním 
centru na zámku v Hranicích, 
tel. 581 607 479.

VSTUPENKY  
NA FILMY, 

PŘEDSTAVENÍ  
A KONCERTY MKZ 
MŮŽETE KOUPIT  
TAKÉ ONLINE NA  

www.kultura- 
hranice.cz 
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Do 6. 9. 2020 - František Ho-
donský: Přiznaná krajina II. 
Výstava malíře a grafika, který si 
svou pozici v dějinách českého 
výtvarného umění získal svébyt-
ným zacházením s barvou. Za-
měřuje se zejména na lužní lesy 
v okolí Břeclavi, odkud pochází. 
Nejčastěji pracuje se smaragdově 
zelenou barvou, která vyvolává 
jeho vzpomínky na příšeří lesů 
a odlesky vodní hladiny. 

10. 9. – 1. 11. 2020 - Lubomír 
Jarcovják: Prohled. Výstava 
umělce, který se ve svých dílech 
věnuje grafice, práci s papírem 
a knižní vazbě, práci s betonem, 
pískovcem a kombinaci různých 
materiálů při tvorbě sochařských 
objektů. Je autorem rozsáhlého 
projektu 14 zastavení Křížové 
cesty na Bukovanech. Vernisáž 
výstavy se uskuteční ve čtvrtek 
10. září v 17 hodin.

Do 20. 9. 2020 - Buď připraven! 
Výstava k výročí 100 let skautingu 
v Hranicích představuje historii 
tohoto společenského hnutí. K vi-
dění jsou fotografie a historické 
předměty zaměřené na skauting, 
jako například skautské kroje, 
odznaky, totemy, stan či týpí 
a spousta dalších zajímavostí. Vý-
stava bude zakončena slavnostní 
dernisáží, která se uskuteční v pá-
tek 18. září v 17 hodin.

1. 10. – 22. 11. 2020 - Ve zna-
mení kříže a  kalicha. Výstava 
k 100. výročí Církve českosloven-
ské husitské, která bude mapo-
vat historii této církve v Hranicích 
a Drahotuších, ale také život mi-
stra Jana Husa. Těšit se můžete 
na instalaci oltáře, historický ta-
lár, obrazy, historické fotografie, 
knihy a  další sakrální objekty. 
Vernisáž výstavy se uskuteční 
ve čtvrtek 1. října v 17 hodin.

8. 10. – 3. 1. 2021 - Královna 
sportu. Výstava představí histo-
rii atletiky v Hranicích. K vidění 
budou dobové fotografie, histo-
rické předměty se zaměřením na 
atletiku, jako například atletické 
náčiní, poháry, medaile a spous-
ta zajímavostí z historie atletiky 
v Hranicích. Výstava je uspořádá-
na k 80. výročí atletiky v Hranicích. 
Vernisáž výstavy se uskuteční ve 
čtvrtek 8. října v 17 hodin.

Do 4. 9. 2020 - Pavel Dačic-
ký: Srí Lanka a  Cuba. Autor 
se fotografování věnuje již od 
dětství, nejraději má české hory, 
ale procestoval téměř celou 
Evropu, několik států Ameriky, 
Kanadu, Aljašku, Kyrgyzstán, 
Kubu a také Srí Lanku. Výstava 
fotografií v Galerii Severní kříd-
lo zámku vystihuje krásy exo- 
tických zemí obklopených oce-
ány. 

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).

Teplice nad Bečvou 75, tel. 581 601 866, www.caves.cz. 
Otevřeno: út-ne 9:00–16:00.

Do 4. 9. 2020 - Druhý salon vý-
tvarníků. Výstava amatérských 
umělců a jejich děl, vytvořených 
různými technikami. K  vidění 
budou obrazy, drátěné výrobky, 
paličkování, fotografie, power-
tex, enkaustika a dřevořezba. 

Do 31. 10. 2020 - Do hloubky. 
Výstava akademické sochařky 
Kristiny Veskové z  Janové na 
Valašsku. Umělkyně vystavu-
je 22  děl z  keramiky, betonu 
a umělého kamene. Obdivovat 
můžete převážně figurální a re-
alistická díla, která námětově 
vycházejí z biblických a myto-
logických témat a  sci-fi žánrů. 
Některá díla jsou inspirována 
přírodou a zvířaty.

11.–25. 9. 2020 - Třetí salon vý-
tvarníků. Výstava amatérských 
umělců a jejich děl, vytvořených 
různými technikami. K vidění bu-
dou obrazy, drátěné výrobky, paličkování, fotografie, powertex, en-
kaustika a dřevořezba. Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 11. září 
v 17 hodin.

Galerie Synagoga

Galerie M+M

Zbrašovské aragonitové jeskyně

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

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

16. 9. – 30. 10. 2020 - Renata 
Doleželová: Odstíny. Výstava 
obrazů hranické rodačky za-
chycující témata inspirovaná 
přírodou, částečně i  rodným 
městem a  cestami po Evropě. 
Pro své obrazy volí velká plátna, 
a  raději než realismus používá 
k  vyjádření abstrakci. Vernisáž 
výstavy se uskuteční ve středu 
16. září v 17 hodin.

VÝSTAVY
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Na čtyři dny obsadili travnaté prostranství u hranického zámku řezbáři. Konal se tam první ročník řezbářského sympozia Hranický řez. Lidé mohli sledovat, jak se 
postupně z kusů dřeva rodí reliéfy a sochy. V neděli 9. srpna odpoledne pak proběhlo slavnostní předání vytvořených děl městu Hranice. Přítomní si mohli v průběhu 
odpoledne vyzkoušet land art a po slavnostním předání děl poslechnout hru na didgeridoo.  Foto: 2× Jiří Necid

Řezbáři tvořili před zámkem reliéfy i sochy

Každoročně v září při příležitos-
ti svátku svatého Vincence z Paula, 
který je patronem charitního díla, 
pořádají charity v celé naší repub-
lice oslavu Dne charity. Cílem této 
akce je představit veřejnosti roz-
sah poskytovaných zdravotních 
a  sociálních charitních služeb 
a nabídnout vzájemné setkávání. 
Také v  letošním roce se Charita 
Hranice připojuje k oslavám a po-
řádá Týden s  Charitou Hranice. 
V rámci celého týdne od 23. do 
30. září vám nabízíme pestrou na-
bídku akcí a věříme, že si vyberete. 

Ve středu 23. září pořádáme 
pro klienty a dobrovolníky Chari-
ty Hranice tradiční Pouť na Svatý 
Hostýn. Volná místa v autobuse 
nabízíme seniorům a obtížně po-
hyblivým lidem, kteří by se na zná-
mé poutní místo rádi podívali. Na 

Svatém Hostýně se s námi můžete 
zúčastnit slavení mše svaté, navští-
vit Svatohostýnské muzeum, projít 
se hezkou přírodou, společně sto-
lovat u chutného oběda v restau-
raci. Odjezd autobusu ze zastávky 
Šromotovo náměstí v  9 hodin, 
plánovaný návrat v 15 hodin.

V pátek 25. září v 17:30 ho-
din oslavíme mši svatou ve far-
ním kostele Stětí sv. Jana Křtitele 
v  Hranicích s  úmyslem za živé 
i zemřelé klienty Charity Hranice 
a za všechny, kteří jim pomáhají.

Ve středu 30. září od 18 ho-
din vás zveme do Zámeckého 
klubu na filmový večer s názvem 
Jak je to s eutanazií? Promítání 
filmu Klamstvá o eutanázii, kte-
rý přibližuje zkušenosti ze zemí, 
v nichž byla eutanazie uzákoně-
na, bude obohaceno komentá-

řem lékaře z Hospice na svatém 
Kopečku MUDr. Pavlem Žvakem. 
Budeme se společně zamýšlet 
nad tématem. Zastánci eutanazie 
často argumentují slovy – soucit, 
nesnesitelná bolest. Jaké jsou ale 
skutečné důvody, kvůli kterým se 
lidé rozhodují ukončit svůj život, 
a jaká zranění zanechává na pří-
buzných eutanazie, kterou vlastně 
nikdo nechtěl. Vstupné dobrovol-
né. Akce se koná ve spolupráci 
s městem Hranice a Městskými 
kulturními zařízeními Hranice.

Na akce vás zvou a těší se 
na setkání s vámi zaměstnanci 
Charity Hranice.

Obraz Synagoga od malí-
ře Ladislava Nedělky z  Lipníka 
nad Bečvou získalo do svých 
sbírek hranické muzeum. Obraz 
o velikosti 70 × 100 cm od ma-
líře zakoupila a věnovala muzeu 
dárkyně, která si nepřeje být jme-
nována.  Foto: Marek Suchánek

Malíř Tibor Červeňák, hra-
nický rodák, vystavuje až do 
17. září v prostorách GalerieZet 
ve Velké Bystřici. Galerie je ote-
vřena od úterý do pátku od 9:30 
do 8:00 hodin, v sobotu a neděli 
od 11:00 do 19:00 hodin. Snímek 
je z vernisáže této výstavy. 

Foto: Radana Zapletalová

V sobotu 1. srpna oslavil So-
kol ve Velké 100 let od založe-
ní. Přípravy na oslavy byly pro 
všechny členy, ale i nečleny ná-
ročné a začaly už před rokem. 
Museli jsme zkoordinovat jak za-
půjčení pódia, stanů, atrakce, tak 
vystoupení všech účinkujících. 

A to jsme netušili, že do toho 
přijde koronavirus a  pak ještě 
vichřice, která polámala stro-

my, a ty navíc poškodily hřiště. 
Vše jsme díky obětavostí členů 
zvládli a mohli jsme zahájit zá-
věrečné přípravy. Postavilo se 
pódium i stany a upravili jsme 
venkovní plochy kolem soko-
lovny. Do nově vymalovaného 
sálu jsme nainstalovali výstavku 
fotografií, pohárů, medailí, histo-
rických knih, sportovního nářadí, 
jak toho staršího, tak toho nověj-
šího. Na vše dohlížel originální 
spolkový prapor z  roku 1924, 
který byl upevněn pod stropem. 

Po úvodním vystoupení Hu-
decké muziky proběhlo slav-
nostní zahájení. Na pódiu svým 
proslovem pozdravila přítom-
né hosty senátorka RNDr. Jitka 
Seitlová. Po ní vystoupil staros-
ta města Hranice a kandidát do 
senátu Ing. Jiří Kudláček a před-
seda osadního výboru Václav 

Sehnalík. Na závěr starosta Tě-
locvičné jednoty Sokol Velká Mi-
loš Krajíček seznámil přítomné 
s historií jednoty. Veškeré dění 
na pódiu řídil Radek Hlavinka. 

Hudecká muzika naladila pří-
tomné na vystoupení tanečníků 
z Taneční skupiny sester Hlavin-
kových. Následovalo vystoupení 
Revival Karel Gott – Jan Mlčoch, 
který měl velký úspěch. Násled-
ně až do půlnoci hrála country 
kapela Gympleři ze Vsetína, při 
které přítomni ukázali své ta-
neční umění. Akce se konala za 
krásného letního počasí. V nedě-
li jsme vše uklidili a dle ohlasu 
byli, až na malé výjimky, všichni 
spokojeni. 

Velký dík patří všem, kteří se 
na organizaci ve svém volném 
čase podíleli na hladkém průbě-
hu akce. TJ Sokol Velká

Zářijový týden s Charitou Hranice Muzeum  
dostalo obraz

Tibor Červeňák
ve Velké Bystřici

Stoletý Sokol ve Velké slavil

Program oslav byl bohatý, vystoupila 
také Hudecká muzika. 
Foto: TJ Sokol Velká
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Tradiční, již dvacátý ročník 
akce Nejlepší hranický sporto-
vec roku 2019 se letos uskuteční 
ve středu 9. září od 17 hodin ve 
dvoraně zámku, pokud se koro-
navirová situace nějak výrazně 
nezkomplikuje. Původně mělo 
vyhlášení nejlepších sportovců 
proběhnout 7. dubna, ale vzhle-
dem k vyhlášení nouzového sta-
vu kvůli koronavirové pandemii 
bylo odloženo.

Letošní sportovec roku je za-
měřen na atletiku – hraničtí atleti 
slaví 80 let organizované činnosti 
a 60 let od založení oddílu atleti-
ky. Proto i letos očekáváme atle-
tického hosta. V minulých letech 
již Hranice navštívily například 
atletky Dana Zátopková a Taťána 
Kocembová. Kromě nich ale také 
sportovci z jiných odvětví – cyklis-
té Ján Svorada a Martina Štěpán-
ková-Trnková, judista Jiří Sosna, 

judista a trenér Petr Lacina, fotba-
lový brankař Ivo Viktor, házenkář-
ský reprezentant i trenér Jiří Vícha, 
přední činitel Evropské házenkář-
ské federace Doc. PhDr. František 
Táborský, CSc., basketbalisté Jan 
Bobrovský a Ivana Večeřová, sko-
kan na lyžích Jaroslav Sakala, ka-
noisté Petr „Čáp“ Procházka a Petr 
Klíma, pilot Martin Šonka, mno-
honásobný mistr světa i Evropy ve 
freestyle footbagu Jan Weber. Bý-
valý fotbalista a fotbalový trenér 
Petr Uličný tu loni byl již podruhé. 

Nejlepší hraničtí sportovci 
jsou vyhlašováni hned v  ně-
kolika kategoriích. Oceňováni 
jsou sportovci v  olympijských 
sportech, kde se kategorie dělí 
na jednotlivce, družstva a hendi-
kepované sportovce. Jednotlivci 
a družstva se ještě člení podle 
věku na kategorie do 15 let, od 
16 do 19 let a 20 let a starší, a pak 

od loňského roku kategorie ve-
teránů. Tímto členěním chceme 
podpořit mladé sportovce a mo-
tivovat je k dalšímu sportovnímu 
růstu, nezapomínáme ale ani 
na ty, kteří vydrží na vrcholové 
úrovni sportovat i v pozdějším 

věku. Město oceňuje i sportov-
ce v neolympijských sportech, 
odchovance, sportovní seniory, 
trenéry a funkcionáře. 

Pořadem budou, stejně jako 
loni, provázet Vanda Rajnochová 
a David Král.  (bak)

První pokoronavirové judis-
tické závody v České republice 

hostila v neděli 9. srpna hala SC 
Naparia. Do Hranic se sjely na dvě 

stovky závodníků v dorostenecké 
a seniorské kategorii nejen z Čes-
ka, ale i ze Slovenska, včetně ná-
rodní reprezentace obou států. 

Soutěž probíhala za přísných 
hygienických pravidel, které 
mimo jiné zamezily i vstupu di-
váků. 

Hranické judo reprezentovalo 
celkem dvanáct zástupců. Nejlé-
pe se již tradičně dařilo Tomáši 
Beranovi, který zcela suverénně 
opanoval nejlehčí kategorii mužů 
do šedesáti kilogramů. V pomy-
slném finále stanul proti závišic-
kému Rýparovi, kterého nakonec 
udolal v prodloužení a získal tak 
domácímu oddílu zlatou medaili. 

Stříbrné medaile vybojovalo 
trio Martin Bezděk, Šarlota Ol-
šáková a Miroslav Hanák. Každý 
z nich našel pouze jediného pře-
možitele. Pro Martina Bezděka 
jím byl dvacátý pátý muž světo-
vého žebříčku David Klammert. 

Poslední medailí přispěl David 
Šatánek, pro kterého to byly první 
závody od operace kolene. Na své 
cestě k bronzové medaili udolal 
celkem tři soupeře, pouze v semi-
finále podlehl v prodloužení. 

Na turnaj navázal již tradiční 
týdenní tréninkový kemp, kte-
rého se letos zúčastnily na tři 
stovky mladých sportovců. 

Adam Purgert

Na Sportovce roku přijďte 9. září

Judisté Železa rozjeli podzim úspěšně

Tomáš Beran bojuje o zlato. Foto: Judo Železo Hranice


