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Hranický zpravodaj

Socha prvního československého prezidenta T. G. Masaryka byla slavnostně odhalena na Školním náměstí v Hranicích v pondělí 14. září. Foto: Naďa Jandová
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Přechod na Smetanově ná-
břeží přes silnici I/35 na Valašské 
Meziříčí u vyústění ulice Party-
zánská se upravuje. Přechod ne-
odpovídal normám, silnice je zde 
příliš široká, proto byl krajským 
úřadem v roce 2018 zrušen. 

Toto místo je ale chodci 
hojně využívané, nedaleko je 
sportovní centrum, končí zde 
cyklostezka, město proto požá-
dalo Olomoucký kraj o dotaci na 

úpravu přechodu tak, aby vyho-
voval současným normám. Od 
poloviny září je tedy přechod 
upravován. Dojde ke zúžení ko-
munikace z více než 8 metrů na 
normou požadovaných sedm 
metrů a  přechod bude nově 
osvětlen. Akce bude stát zhru-
ba půl milionu korun a 205 tisíc 
korun z této částky činí dotace 
Olomouckého kraje. Práce by 
měly být ukončeny do konce 
října. V souvislosti se stavební-
mi pracemi bude v  tuto dobu 
omezen výjezd z  cyklostezky 
od Teplic nad Bečvou. (bak)

Ve čtyřech nových speciál-
ních učebnách, které vznikly 
v  půdních prostorách ZŠ a  MŠ 
Šromotovo, byla zahájena vý-
uka. Slavnostní předání do uží-
vání proběhlo v pondělí 7. září. 
Důvodem zřízení nových učeben 
byla potřeba zajistit kvalitní záze-
mí včetně nezbytného vybavení 
pro výuku odborných předmětů.

Na vytvoření čtyř nových spe-
ciálních učeben, dvou na přírodní 

vědy a dvou jazykových učeben, 
získalo město dotaci. Projekt, 
který celkem vyšel zhruba na 
25 milionů korun, je spolufinan-
cován z  prostředků Evropské 
unie – Fondu pro regionální roz-
voj v rámci Integrovaného regi-
onálního operačního programu.

V jedné z jazykových učeben 
je jazyková laboratoř, která umož-
ní žákům spolu komunikovat na-
vzájem, aniž by se rušili. Učitel si 

může volit, do jakého rozhovoru 
vstoupí, koho bude poslouchat 
a komu bude nápomocen. V dru-
hé jazykové učebně mají žáci 
a učitelé k dispozici i jeviště, které 
napomůže využití cizího jazyka 
při dramatizaci.

Další dvě učebny jsou určeny 
pro výuku přírodovědných před-
mětů, žáci v nich mohou pracovat 
mimo jiné s čidly umožňujícími 
měření fyzikálních či chemických 
veličin. Samozřejmostí je vybave-
ní všech čtyř učeben moderními 
informačními technologiemi.

Učebny jsou také moderně 
vybavené rekuperačními a  kli-

matizačními jednotkami. Velice 
snadno tak bude možné upra-
vovat množství nežádoucího 
oxidu uhličitého ve třídě či sni-
žovat teplotu vzduchu v horkých 
letních měsících. Oboje povede 
k lepšímu pracovnímu prostředí 
a ke kvalitnější výuce žáků.

K novým učebnám bylo 
nutné zřídit i potřebné zázemí, 
to znamená zejména záchody 
a chodby. Pro lepší přístup bylo 
upraveno schodiště i výtah, kvů-
li lepším světelným podmínkám 
přibyla okna, což si vyžádalo 
zvednutí krovu a úpravu střechy.

(bak)

Hraničtí čápi se příští rok vrátí 
„do nového“. Tento týden byla 
zahájena příprava ke zbourání 
starého komína, kde léta hnízdili. 
Komín bude nahrazen desetime-
trovým železobetonovým slou-
pem, který bude mít na vrcholu 
ocelovou konstrukci připrave-
nou pro stavbu nového hnízda. 

Komín s čapím hnízdem na 
Třídě Čs. armády je v tak špat-
ném stavu, že by jeho oprava 
byla příliš nákladná. Podle zpra-
cované studie měla vyjít asi na 
2 miliony korun. Proto bude ko-
mín rozebrán a nahrazen novou 
konstrukcí. Celá akce by měla 
být hotová do konce listopadu.

O hranické čápy nechceme 
přijít, proto jsme s ornitology kon-
zultovali nejvhodnější postup, 
aby naši čápi nepřišli o svůj „letní 
byt“. Demolice komína a stavba 

nové konstrukce vyšla na přibliž-
ně 400 tisíc korun. (bak)

Rychlejší a  snazší vyprošťo-
vání lidí zaklíněných v havarova-
ných autech umožní hranickým 
hasičům nové hydraulické vypro-
šťovací zařízení. To bude stát ne-
celých 400 tisíc korun a 174 tisíc 
z toho poskytl Olomoucký kraj. 

Město Hranice pořizuje vy-
prošťovací zařízení pro hranickou 
jednotku Sboru dobrovolných 
hasičů, předurčenou k zásahům 
u dopravních nehod. Ta je nyní 

vybavená starým a  výkonově 
slabým vyprošťovacím zaříze-
ním, které nezvládne překonat 
všechny překážky při vyproštění 
osob z havarovaného automo-
bilu. Hraničtí hasiči přitom často 
zasahují na dálnici D1.

Nové zařízení se stane sou-
částí nové cisternové stříkačky, 
kterou jsme pro hranické hasiče 
pořídili loni za finanční pomoci 
Ministerstva vnitra a  také Olo-
mouckého kraje. Skládá se z mo-
torové jednotky, hydraulických 
nůžek, hydraulického rozpínáku 
a řetězových úvazků.  (bak)

Z RADNICE

Slavnostní přestřižení pásky a může se učit. Foto: Petr Bakovský

V nových učebnách může být i výuka zábava. Foto: Petr Bakovský

Nové učebny na ZŠ Šromotovo začaly sloužit dětem

Čapí komín bude nahrazen

Na Smetanově nábřeží  
se bude upravovat přechod

Hraničtí hasiči vylepší vybavení

Výběrové řízení na místo referenta na Oddělení stavební úřad 
na Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy Městského 
úřadu Hranice vypsal tajemník MěÚ Hranice. Podrobné informace 
o vypsaném výběrovém řízení, včetně podmínek a patřičných ná-
ležitostí, naleznete na úřední desce ve dvoraně zámku, případně 
na elektronické úřední desce na www.mesto-hranice.cz v rubrice 
„výběrová řízení“.

Případné dotazy zodpoví Ing. arch. Ladislav Patočka, vedoucí 
Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy MěÚ Hranice, 
mail ladislav.patocka@mesto-hranice.cz, tel. 581 828 380. (bak)

Město hledá pracovníka na stavební úřad
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Slavnostní odhalení jezdecké 
sochy prvního československé-
ho prezidenta T. G. Masaryka se 
uskutečnilo v pondělí 14. září. 
Odhalení, které bylo i piet-
ní vzpomínkou Masarykova 
úmrtí 14. září 1937, se účast-

nili starosta Jiří Kudláček, mís-
tostarostové Vladimír Juračka a 
Daniel Vitonský, tajemník měst-
ského úřadu Vladimír Vyplelík, 
autoři sochy Ladislav Sorokáč 
a Ondřej Tuček, senátorka Jitka 
Seitlová. Dále členové výběrové 

komise, tehdejší ředitel Muzea 
umění Olomouc, historik umě-
ní Michal Soukup a sochař Jan 
Zemánek a také architekt Milan 
Obenaus, autor současné podo-
by Školního náměstí, a architekt 
Jan Horký, další hosté, radní, za-
stupitelé. V programu vystoupili 
žáci a učitelé Základní umělec-
ké školy v Hranicích a recitá-
torka – pedagožka hranického 
gymnázia Marie Vávrová. 

Socha T. G. Masaryka měla 
být na Školním náměstí odha-
lena již v říjnu 1938. Vzhledem 
k politické situaci k její instalaci 
nedošlo a za války byla zničena. 
Po válce se zde objevila Masa-
rykova socha, která byla původ-
ně umístěna v podkarpatském 
Užgorodu. Tato socha stála na 
Školním náměstí v letech 1948 
až 1963, kdy byla odstraněna. 
V roce 1968 byla znovu instalo-
vána, aby byla v době nejtužší 
normalizace v roce 1974 tajně 
odvezena a zničena.

Myšlenka obnovení Masary-
kova pomníku začala být znovu 
aktuální při oslavách 100. výročí 
vzniku samostatného Česko-
slovenska. Aby byla zajištěna 
kvalita díla, uspořádaly Hrani-
ce architektonicko-výtvarnou 
soutěž, která byla připravena ve 
spolupráci s Českou komorou 
architektů. 

Porota se skládala jak ze 
zástupců města, tak i z nezá-
vislých odborníků. Porota vybí-
rala z dvaceti zaslaných návrhů, 
přitom posuzovala nejen jejich 
uměleckou hodnotu, ale také 
zakomponování díla do prosto-
ru Školního náměstí i praktické 
otázky investičních nákladů, 
údržby, trvanlivosti a vzhledu 
sochy v průběhu různých roč-
ních období. Zvítězil návrh jez-
decké sochy autorů Ladislava 
Sorokáče a Ondřeje Tučka.

Další podrobnosti naleznete 
na https://masaryk-hranice.cz/.

Nová socha T. G. Masaryka zdobí Školní náměstí
Z RADNICE

Volby do zastupitelstva 
Olomouckého kraje a první 
kolo voleb do Senátu proběh-
nou v pátek 2. října 2020 od 
14 do 22 hodin a v sobotu od 
8 do 14 hodin. 

Volební místnosti nalezne-
te na webu města na úřední 
desce. Na webu města nalez-
nete i informace o případných 
změnách, kdyby došlo k mi-
mořádným opatřením.

(bak)

Volby do kraje  
i Senátu jsou  
za dveřmi

Vážené čtenářky, vážení 
čtenáři, v době uzávěrky to-
hoto čísla se koronavirus vrá-
til v nebývalém počtu. Opět 
nosíme roušky a zpřísňují se 
i další opatření. 

Vše se velmi rychle vyvíjí 
a informace ze dne na den 
zastarávají, takže zachytit je 
v měsíčníku, který má více 
než desetidenní lhůtu od 
uzávěrky čísla po vytištění 
a distribuci, je nemožné. Pro-
to doporučujeme sledovat 
zpravodajství, jak celostátní, 
tak regionální, a také webové 
stránky města Hranic (www.
mesto-hranice.cz). (bak)

Koronavirus  
– informace

Přes prázdniny proběhla dru-
há část oprav dětského doprav-
ního hřiště v Hranicích. Opravy 
spočívaly v úpravě komunikací 
hřiště, úpravě objektu na skla-
dování kol a obnovení nátěru 
na dřevěném přístřešku. Pro-
jekt Oprava dětského doprav-
ního hřiště je spolufinancován 
z příspěvku Olomouckého kraje. 

Z celkové částky 678 tisíc korun 
poskytl Olomoucký kraj 467 ti-
síc a zbylých 211 tisíc poskytlo 
město. 

První část oprav se uskuteč-
nila v loňského roce a také na ni 
jsme získali dotaci z Olomouc-
kého kraje. Loni byl například 
upraven dřevěný přístřešek pro 
děti, kde byly vybudovány boč-
ní clony proti větru a dešti, aby 
děti nemokly a nemrzly při če-
kání na sportovní a vzdělávací 
aktivitu. 

Dopravní hřiště vybudovalo 
město Hranice v roce 2012 nákla-
dem 2,6 milionu korun. Hřiště je 
hojně využíváno dětmi, kroužky 
a školami ze širokého okolí. (bak)

Pravidelný podzimní sběr ne-
bezpečného odpadu z domác-
ností proběhne v sobotu 31. října 
v místních částech Slavíč, Draho-
tuše, Rybáře, Uhřínov, Středolesí, 
Velká, Lhotka a Valšovice.

Bezplatně budou odebírány 
výhradně tyto odpady: sklo a ke-
ramika, znečištěná škodlivinami, 
olejové filtry, olověné akumulá-
tory, suché baterie, monočlánky, 
zářivky a ostatní odpad obsahu-
jící rtuť, kovové obaly a nádoby 
se zbytky škodlivin, pesticidy, 
odpadní oleje, ředidla, staré ná-
těrové hmoty, kosmetické pří-
pravky, obaly a nádoby z plastů 
se zbytky škodlivin, pneumatiky 
z osobních automobilů, textilní 
materiál znečištěný, vyřazené 
chemikálie, obaly od sprejů, rá-
dia, televize, monitory a ledničky 
a jiné elektrospotřebiče.

Ekoltes Hranice odebírá 
odpady od obyvatel přímo do 
sběrových vozidel. V případě, 

že občan bude odkládat odpad 
na sběrné místo před zahájením 
sběru, bude mu uložena pokuta 
až do částky 50 tisíc korun kvůli 
založení černé skládky. 

V této souvislosti upozorňu-
jeme občany, aby třídili a uklá-

dali odpady do nádob k tomu 
určených. Především objemný 
a nebezpečný odpad je nutno 
odvést do sběrného dvoru spo-
lečností Ekoltes Hranice a. s. 
a neodkládat ho mimo kontej-
nery na stanovištích.  (bak)

Časový harmonogram sběru 

Sběrné místo příjezd odjezd
Slavíč – u školy 8:00 8:20

Rybáře – u mostu 8:30 8:45

Uhřínov – u autobusové zastávky 9:15 9:25

Středolesí – u obchodu 9:30 9:40

Drahotuše – u nádraží ČD 10:00 10:25

Drahotuše – na náměstí Osvobození 10:30 11:00

Drahotuše – u kostela církve Českoslov. husitské 11:05 11:25

Velká – u hospody 11:40 12:00

Lhotka – autobusová točna 12:05 12:20

Velká – most 12:30 12:50

Valšovice – u obchodu 13:20 13:45

Dětské dopravní hřiště prošlo opravou

V místních částech proběhne sběr nebezpečného odpadu

Foto: Petr Bakovský

Foto: Petr Bakovský
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I když se od roku 2016, kdy byla v Hranické propasti naměřena 
rekordní hloubka 404 metrů pod vodou, zatím hlouběji dostat nepo-
dařilo, výzkumy stále pokračují. Vědci se Hranické propasti věnovali 
celkem tři roky, od roku 2017 do roku 2019. A jejich zjištění byla velmi 
zajímavá, nejen co se týká možné hloubky propasti, ale také i způso-
bu jejího vzniku. Na co vlastně vědci přišli, napsal našemu měsíčníku 
doktor Radek Klanica z Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR.

Hranická propast může 
být až kilometr hluboká!

Hranická propast je se svojí 
celkovou hloubkou 473,5 m nej-
hlubší zatopenou propastí na svě-
tě, nicméně její skutečná hloubka 
je stále neznámá. V posledních le-
tech jsme v okolí propasti provedli 
celou řadu geofyzikálních měření 
spolu s rekonstrukcí geologického 
blízkého okolí s cílem zjistit více 
o tomto zajímavém území a zku-
sit poodhalit celkovou možnou 
hloubku Hranické propasti.

Většina jeskynních systémů 
vzniká vsakováním lehce kyselé 
povrchové vody do podzemí, kde 
následně rozpouští horniny pod 
povrchem a vytváří tak jeskynní 
prostory směrem seshora dolů. 
U hlubokých vertikálních jeskyní 
typu Hranické propasti je však 
většinou vznik přisuzován hydro-
termálnímu krasovění, při kterém 
je hornina rozpouštěna podzemní 
vodou obohacenou o agresivní 
sloučeniny, jako jsou CO2 nebo 
H2S, netradičně zespodu vzhůru.

Vzhledem k  pozici Hranické 
propasti na geologickém kontak-
tu Českého masivu a Západních 
Karpat byl její vznik obecně při-
suzován právě hydrotermálnímu 
krasovění. Voda vyplňující propast 

je totiž obohacena o CO2 a helium, 
které má dle izotopového složení 
původ až v zemském plášti, což 
znamená, že propast musí být hlu-
bokými zlomy s těmito hloubkami 
nějakým způsobem propojená.

Za účelem zjištění hloubky 
propasti či spíše podzemní vodou 
saturované zóny jsme v okolí pro-
vedli měření magnetotelurickou 
metodou, kterou jsme zjistili elek-
trický odpor hornin až do hloubky 
dvou kilometrů. Tato měření jsme 
doplnili mělčími (umožňujícími 
pohled do hloubky cca 200 m) 
geofyzikálními metodami, jako je 
odporová tomografie, gravimet-
rie a seizmika kvůli zjištění relié-
fu krasového povrchu, skrytého 
dnes pod desítkami metrů moc-
ných vrstev mladších sedimen-
tů. Výsledky z magnetotelurické 
metody ukázaly elektricky vodivé 
(vodou saturované horniny) vrst-
vy do hloubky cca 1 km, zatímco 
ostatní geofyzikální metody vy-
kreslily propracovaný systém údo-
lí v krasovém reliéfu poukazující 
na směr toku povrchových vod.

Kombinací výsledků geofy-
zikálních měření a rekonstrukce 
geologického vývoje oblasti jsme 
objevili novou možnost vzniku 
Hranické propasti. Ta je založená 
na přítomnosti 1 km hlubokého 

příkopu (dnes karpatská předhlu-
beň) v blízkosti samotné propasti 
před cca 20 miliony let. Povrcho-
vá voda tekoucí zhruba z jihu na 
sever ze zvedajících se Karpat na 
jihu se tehdy vsakovala do zlomy 
oslabené zóny v místech dnešní 
propasti pod povrch a vytvořila té-
měř vertikální jeskyni, aby mohla 
začít vyvěrat na dně nedalekého 
1  km hlubokého příkopu. Když 
byla poté karpatská předhlubeň 
vyplněna mořskými sedimenty 
a hladina spodní vody se zvedla 
o téměř kilometr vzhůru na sou-
časnou úroveň, vývěr z  jeskyně 
byl těmito sedimenty zablokován 
a propast se zaplnila vodou.

Pokud tedy spojíme vývoj 
Hranické propasti s přítomností 
karpatské předhlubně, vyplyne 
z toho, že propast může být hlu-
boká pouze tak, jako byla samot-
ná předhlubeň, tedy 1 km. Tento 
závěr potvrzuje jak magnetotelu-
rické měření, tak ho indikuje re-
konstruovaný krasový povrch. 
Propast tedy mohla vzniknout 
tradiční cestou jako většina 
jeskyní na světě a její součas-
né prostory mohly být hydro-
termálním krasověním pouze 
dotvořeny či přetvořeny.

Důležitým výsledkem celé 
práce nejsou jen nové skuteč-
nosti o Hranické propasti, ale též 
důkaz, že komplexní geofyzikální 
průzkum v kombinaci s hlubším 

pochopením geologie dané ob-
lasti mohou zásadním způsobem 
změnit pohled na vznik a vývoj 
hluboké jeskyně typu Hranické 
propasti.

Mgr. Radek Klanica, Ph.D.

Tento výzkum je nyní ukončen, 
ale kdyby se ukázaly v budoucnu 
nějaké nove informace, například 
z dalších robotických sond, lze se 
k němu vrátit.

Hranická propast se skládá ze 
„suché části“ a části podvodní. 
Suchá část měří 69,5 m. Hloubka 
pod vodou je zatím stále velkou 
otázkou. Dlouho platil údaj – 
205 metrů, v posledních deseti 
letech se však naměřená hloubka 
prakticky zdvojnásobila. Polský 
potápěč Kryzstof Starnawski 
naměřil v roce 2012 v Hranické 
propasti hloubku 373 metrů. 
V říjnu 2014 naměřil Starnawski 
pomocí sondy novou maximální 
hloubku zatopené části Hranické 
propasti – 384 metrů. Ani tento 
údaj však nebyl konečný, 27. září 
2016 dosáhl dálkově řízený robot 
ROV hloubky 404 metrů. Celko-
vá hloubka propasti tak dosáhla 
spolu se suchou částí propasti 
(69,5 m) 473,5 m. Robot však 
nedosáhl dna, pouze mu dále 
nestačil optický kabel. Propast 
bude tedy určitě ještě hlubší. Dal-
ší informace naleznete na www.
hranickapropast.cz. (bak)

Výzkumy v Hranické propasti pokračují

Jezírko na dně Hranické propasti vypadá nevinně, jeho hloubka je však fascinující 
Foto: Roman Hynčica
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PONORY

- 6 m 1961  B. Kopecký
-12 m  1963  M. Kostečka
- 36 m  1902  sonda J. V. Šindel
- 42 m  1963  J. Pogoda
- 60 m  1964  S. Huvar & V. Šráček
- 82 m  1966  V. Kocián & I. Gregor
- 88 m  1968  V. Brenza & Š. Hanny
- 100 m  1985  L. Černík
- 110 m  1981  L. Benýšek & F.Travěnec
- 130 m  1998  D. Skoumal & M. Haša
- 155 m  1993  M. Pauwels
- 170 m  2005  P. Říha
- 175 m  1974  sonda J. Pogoda
- 180 m 2016  D. Čani
- 181 m 2000  K. Starnawski
- 205 m  1995  sonda R.O.V. Hyball
- 220 m  2009  sonda M. Lukáš, J. Žilina, 
  P. Stejskal
- 223 m  2012  K. Starnawski
- 260 m 1980  sonda J. Pogoda
- 265 m 2015  K. Starnawski
- 384 m 2015  sonda K. Starnawski
- 404 m 2016  ROV Gralmarine

OBJEVY

1977  M. Lukáš Nebe 2
1978 M. Lukáš, J. Andres Rotunda suchá
1978 M. Lukáš Nebe 1
1989 M. Slezák Monika

© 2017 - Josef Lukeš, Jan Souček
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Připomenutí 102. výročí 
vzniku samostatného Česko-
slovenského státu se uskuteční 
v Hranicích ve středu 28. října. 
Sraz účastníků lampionového 
průvodu bude v 17:30 v prostoru 
před Zámeckým hotelem. Odtud 
průvod vyjde v 18 hodin v čele 
s Velkým dechovým orchestrem 
ZUŠ Hranice pod vedením To-
máše Landsmanna, tentokrát 
na Školní náměstí k nově insta-
lované soše T. G. Masaryka. Tam 
proběhne kladení věnců, proje-
vy hostů a zazní státní hymna. 
Odtud se průvod vydá Farní 
ulicí do letního kina, kde kolem 
19. hodiny začne ohňová show 
a po ní promítání animovaného 

rodinného filmu Mosley. Vstup 
na promítání je zdarma. V letním 
kině bude jako vždy k dispozici 
občerstvení. Změna programu 
vyhrazena. V případě velmi nepří-
znivého počasí se ohňová show 
a projekce filmu neuskuteční. 

Na oslavy Dne vzniku samo-
statného Československého stá-
tu zve Město Hranice, Vojenská 
posádka Hranice, Českosloven-
ská obec legionářská, Český svaz 
bojovníků za svobodu, Vojenské 
sdružení rehabilitovaných a MKZ 
Hranice.

V den státního svátku 28. říj-
na bude na hřbitově také zpří-
stupněno mauzoleum v době od 
9 do 16 hodin.  (mkz)

Kladení věnců letos proběhne u sochy T. G. Masaryka na Školním náměstí. 
Ilustrační foto: Pavel Jakubka

KULTURA

Animovaný film Mosley 
promítne letní kino ve středu 
28.  října od 19 hodin v  rámci 
oslav Dne vzniku samostatného 
Československého státu. Vstup 
je zdarma.

Hlavní hrdina animovaného 
snímku Mosley se jmenuje prá-
vě Mosley a  jeho rodina stejně 
jako ostatní kozloni slouží lidem. 
Nikoho ale nezajímá, že kozloni 

jsou inteligentní bytosti, které 
mluví a používají jazyk jako lidé. 
Mosley tvrdě pracuje celé dny 
na farmě, kterou ovládá výbušný 
farmář Simon. Když se jednoho 
dne Mosley vrátí po práci do své 
stáje, přijde jeho syn Rue s tím, 
že v lesích našel něco úžasného. 
Společně objeví starodávnou 
jeskyni s malbami bytostí velice 
podobných kozloňům – chodí 

ale vzpřímeně a mají ruce. Mosley 
se rozhodne uprchnout z farmy 
a vydat se najít bájné Přímáky. 
Jen ti mu mohou pomoci osvo-
bodit všechny kozloně, včetně 
jeho rodiny. Zlý farmář však za 
ním posílá svého lovce… Přes-
tože se jedná o snímek určený 
dětem, zabývá se i tématy, která 
osloví jejich rodiče. Přijďte, bude-
te mile překvapení.  (mkz)

Mosley bude zdarma, nadchne děti i rodiče

Lampionový průvod, ohňová show a animovaný film

Kam za kulturou v Hranicích? Vše na jednom místě: www.kultura-hranice.cz

Mimořádně uvádíme v hra-
nickém letním kině dva dny po 
premiéře, v sobotu 17. října 
od 19 hodin, celovečerní do-
kumentární film Karel. A  jak 
říkal během natáčení snímku 
sám Mistr Karel Gott: „Náš film 
nesmí být nuda.“

Cena vstupného je 130 Kč. 
Prodej vstupenek v předpro-
deji v  Turistickém informač-
ním centru Hranice, online na 
www.kultura-hranice.cz nebo 
hodinu před představením 
v pokladně letního kina.

Celovečerní dokumentární 
film Karel přináší ojedinělý po-

hled do soukromí a do duše Kar-
la Gotta. Renomovaná režisérka 
Olga Malířová Špátová natáčela 
s Karlem Gottem po dobu jedno-
ho roku a díky jeho upřímné ote-
vřenosti vznikl nezvykle osobní, až 
intimní pohled na život slavného 
zpěváka, jaký se doposud široké 
veřejnosti ani jeho skalním příz-
nivcům nenaskytl. Zároveň v něm 
nechybí Gottův nadhled a humor.

Film Karel není a  nemá být 
přehlídkou nesporné slávy Karla 
Gotta a jeho pěveckého talentu 
a úspěchů. Režisérka Olga Malířo-
vá Špátová vstoupila se svou ka-
merou tam, kde sláva končí a kde 

se z fenomenálního Zlatého sla-
víka Karla Gotta stává pouze Ka-
rel, nadšený malíř, milující manžel 
a táta svých dcer. Tvůrci totiž za-
chytili Karla Gotta nejen při jeho 
vystoupeních nebo při setkáních 
s fanoušky u nás i v Hamburku, 
ale především v jeho domácím 
prostředí. Ať už v Praze, na chalu-
pě, nebo na vsi, kde trávil dětství. 
Zpěvák se ve filmu vydává po 

stopách svého života na mís-
ta, která sehrála v jeho životě 
důležitou roli. Odhaluje nezná-
mé zákulisí koncertů i svůj život 
s rodinou a soukromí, které si 
jinak snaží s pokorou a láskou 
chránit. Díky upřímné otevře-
nosti Karla Gotta mohou diváci 
vidět autentický a jedinečný fil-
mový portrét, plný nečekaných 
vzpomínek.  (red)

Dokument o Karlu Gottovi dává nahlédnout i do jeho soukromí. Foto: Bontonfilm

Celovečerní dokumentární film o životě 
Karla Gotta promítáme 17. října
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Koncert rockového tria 
Doctor Victor a  jeho hostů se 
uskuteční v  sobotu 31. října 
ve 20 hodin v Zámeckém klubu 
v Hranicích. Vstupné v předpro-
deji je 150 Kč, na místě potom 
200 Kč. Prodej vstupenek je v Tu-
ristickém informačním centru 
na zámku nebo online na www. 
kultura-hranice.cz.

Žádné efekty, žádné kytarové 
krabičky. To jsou Doctor Victor! 
Kapela, která vznikla v roce 2012, 
vydala své první album Prescrip-
tion v roce 2016. V roce 2016 si 
pražskou rockovou kapelu Do-
ctor Victor vybrala za předkape-
lu australská skupina AC/DC pro 
svůj pražský koncert.

Roku 2017 kapela nahrávala 
ve skotském Dunfermline sólové 
album pro zpěváka Dana McCa-
ffertyho, známého především 
z kapely Nazareth.

V roce 2018 vydala singl 
StandUP, který se dostal do 
TOP 6 Eurovize 2018 v  České 
republice. Píseň StandUP vysílá 
50 radiostanic v Itálii a objevuje 
se v populární mobilní aplikaci 
Musical.ly, USA.

Jejich show si získala pozor-
nost a  uznání od hudebních 
osobností, jako jsou například 
Tony Platt – zvukař AC/DC, Iron 

Maiden, Neil Fairclough, basky-
tarista z Queen & Adam Lambert. 

„Cool kapela… Zbožňuju 
je!… Příchuť Jimiho Hendrixe, 
The Beatles a  Led Zeppelin… 
Jsou úžasní!!“ napsala o Doctor 
Victor Ida Nielsen, baskytaristka 
PRINCE, pro hudba.sk.

V roce 2019 kapela vyráží na 
turné po legendárních klubech 
v Los Angeles, Whisky A Go-Go. 

Vystupuje také na prestiž-
ním hudebním veletrhu NAMM 
Show v Kalifornii a připojuje se 
jako host k  turné superkapely 
The Dead Daisies a Marco Men-
doza (Thin Lizzy, Whiteasnake,-
Ted Nugent). Skladba Can’t Stop 
Rock’n’Roll vyhrála v rockové ka-
tegorii mezinárodní skladatelské 
soutěže Johna Lennona v New 
Yorku.  (mkz)

Doctor Victor v Zámečáku! Rockové trio  
si vybrala AC/DC jako svou předkapelu

Koncert hudební skupiny Yo 
Soy Indigo se uskuteční v pátek 
2. října ve 20 hodin v  Zámec-
kém klubu v Hranicích. Vstupné 
v předprodeji je 200 Kč, na místě 
potom 250 Kč. Předprodej vstu-
penek je v Turistickém informač-
ním centru na zámku nebo online 
na www.kultura-hranice.cz

Yo Soy Indigo je hudební sku-
pina založená zpěvačkou, sklada-
telkou a kytaristkou Emily Thiel 
z Connecticutu v USA. Její pod-
manivá a osobní textová tvorba 
je pozdvižena brilantním vokál-

ním výkonem a pozoruhodnou 
souhrou ostatních členů. Kapela 
se zrodila z jam session v jedné 
staré továrně v  roce 2014, aby 
se vyvinula v to, co je dnes: mix 
zábavně podivných, mezinárod-
ních hudebníků s  planoucími 
sóly, oduševnělými melodiemi, 
hlubokým lyrickým výrazem 
a notnou dávkou humoru. Kapela 
razí svůj vlastní styl, „freak-folk-
-jazz“. Samotný název žánru jen 
zdaleka popisuje hudbu, kterou 
tato skupina vytváří. Je potřeba 
ji slyšet a zažít.  (mkz)

Podmanivá Yo Soy Indigo. 
MUSÍTE JI SLYŠET A ZAŽÍT

Foto: Skupina Yo Soy Indigo

KLASICKÁ HUDBA  
Koncert harfistky Kataríny Ševčíkové

Koncert na jeden z nejstarších hudebních nástrojů – harfy 
– v podání vyhledávané harfistky Kataríny Ševčíkové se uskuteč-
ní v pondělí 5. října v 18 hodin v Koncertním sále v Hranicích. 
Vstupné je 150 Kč mimo předplatitele KPH. Prodej vstupenek je 
v předprodeji v Turistickém informačním centru na zámku nebo 
online na www.kultura-hranice.cz.

Katarína Ševčíková patří mezi vyhledávané harfistky nejen 
v České republice a na Slovensku, ale svou brilantní hrou, tech-
nickými znalostmi a šarmem okouzlila posluchače tohoto králov-
ského nástroje i v jiných zemích, jako jsou Švýcarsko, Německo, 
Rakousko nebo Skandinávie, kde pravidelně vystupuje. Interpre-
tuje nejen tvorbu klasické hudby různých období, ale také hudbu 
jiných žánrů, jako jsou pop, folk, jazz, a rovněž filmovou hudbu 
v úpravě pro harfu.  (mkz)

Flétna a klavír:  
Jan Ostrý a Silvie Ježková

Koncert dvou vynikajících hudebníků – flétnisty Jana Ost-
rého a klavíristky Silvie Ježkové se koná ve čtvrtek 15. října 
od 18 hodin v Koncertním sále v Hranicích. Vstupné je 150 Kč 
mimo abonentů KPH. Prodej vstupenek je v předprodeji v Tu-
ristickém informačním centru na zámku nebo online na www.
kultura-hranice.cz.

Jan Ostrý studoval mimo jiné na CNR de Versailles a později 
na Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon ve třídě 
proslulého flétnisty Ph. Bernolda, kde ukončil studium jednomy-
slným udělením prestižní 1. ceny. Jako vyhledávaný pedagog je 
zván k výuce na řadě mistrovských kurzů a účasti v odborných 
porotách. Vyučuje na prestižních univerzitách, například ve Vídni, 
nebo na Pražské konzervatoři. 

Silvie Ježková studovala hru na klavír na Pražské konzervatoři 
a Akademii múzických umění. Absolvovala řadu mezinárodních 
mistrovských kurzů. Jako komorní hráčka účinkovala na festivalu 
Pražské jaro, v řadě Avro Klassiek v holandské Concertgebouw, na 
festivalech Lange Nacht der Musik ve Vídni a dalších. Vystupuje 
na domácích i zahraničních pódiích.  (mkz)

Do pondělí 5. října probíhá prodej abonentek na novou kon-
certní sezonu Kruhu přátel hudby na období 2020/2021. Abonentky 
lze zakoupit v kanceláři ekonomického oddělení Městských kultur-
ních zařízení Hranice na Staré radnici na Masarykově náměstí 71 ve 
druhém patře. Prodej je v pracovní dny od 8 do 15 hodin. V pestré 
nabídce je velkým tahákem hudebně-literární pořad v podání kla-
víristy Ivo Kahánka a  přední české herečky Hany Maciuchové. Cena 
abonentky na devět koncertů je 1000 Kč.  (red)

Předprodej abonentek KPH

KULTURA
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Beseda s  cestovatelem 
a  fotografem Jiřím Kolbabou 
se uskuteční ve středu 7. říj-
na od 18 hodin v Koncertním 
sále. Vstupné v předprodeji je 
170 Kč, na místě 220 Kč. Prodej 
vstupenek v předprodeji je v Tu-
ristickém informačním centru 
na zámku nebo online na www.
kultura-hranice.cz.

Pořad známého cestovatele, 
který ve své diashow pod ná-
zvem „Fotograf na cestách – 
splněný sen“ předá divákům 
inspiraci i spoustu strategických 
informací pro vlastní cestování. 
Pořady Jiřího Kolbaby kladou 
důraz na prvky svobody, otevře-
nosti, tolerance, ochrany fauny 
a flóry celé planety.

Cestovatel a  fotograf Jiří 
Kolbaba vyjíždí každý rok na 
expedice a poznávací cesty do 
nejodlehlejších oblastí světa. 
Přiváží si odtud textový i  ob-

razový materiál a v Česku i za-
hraničí organizuje tematické 
fotovýstavy, přednášky a bese-
dy o krásách světa.

Zajímavou formou zazname-
nává detaily přírodních struktur 
a  exotické tváře domorodců. 
Populární jsou zejména ces-
tovatelovy besedy a  diashow 
stejně jako častá vystoupení 
v elektronických médiích. Zná-
mý je jeho mnohaletý pořad 
na Rádiu Impuls. V celosvětové 
kampani Keep walking byl Jiří 
Kolbaba zařazen do elitní skupi-
ny cestovatelů a dobrodruhů, je 
viceprezidentem Českého klu-
bu cestovatelů.

Jirka Kolbaba fotí digitálním 
fotoaparátem Olympus OM-D 
a  fotoaparátem Hasselblad 
XPan na filmy Fuji Velvia 50, 100 
a Provia 400. Mnoho fotografií 
je také foceno mobilním telefo-
nem Samsung.

Snímky aktuálně umísťované 
na Facebook jsou exponované 
mobilním telefonem Samsung 
a  na stejný telefon také píše 
„Dopisy z cest“, které posílá na 
adresy mnoha přátel po celém 
světě a  později z  nich vydává 
populární knížky. Již vyšly čtyři 
díly.

DIASHOW: Fotograf  
na cestách – splněný sen

V Hranicích Jiří Kolbaba vy-
stoupí s diashow „Fotograf na 
cestách – splněný sen“. V tomto 
nestandardním pořadu před-
staví cestovatel množství sním-
ků přírody, lidských tváří, zvířat 
a situací ze šesti kontinentů pla-
nety. Exotický výlet objasní spe-
cifika některých oblastí, přiblíží 
subjektivní pocity autora při 
snímání fotografií a  přirozeně 
motivuje diváky k  jejich vlast-
ním cestovatelským projektům 

a  fotografování. Večer plný in-
spirací mimo jiné objasní me-
chanizmy globálního cestování 
a zásady kompoziční tvorby.  

(mkz)

Legendární brněnská roc-
ková kapela přijíždí mezi své 
hranické fanoušky. Zámecký 
klub se bude otřásat pod pal-
bou známých songů v  pátek 
16. října od 20 hodin. Vstupné 
v předprodeji je 300 Kč, na mís-
tě pak 350 Kč. Prodej vstupenek 
v předprodeji je v Turistickém 
informačním centru Hranice 
nebo online na www.kultura-
-hranice.cz.

Kapela, známá od 60. let, vy-
niká svou kvalitou potvrzenou 
i  rádiem Beat, kde dosáhla na 
místo v síni slávy, a také sesku-
pením. Hrají pouze původní 
členové. Koncert se koná mís-
to zrušeného koncertu na jaře. 
 (mkz)

Přednáška s českým spisova-
telem, etnologem a folkloristou 
Petrem Janečkem se uskuteční 
ve čtvrtek 8. října v  18 hodin 
v  Zámeckém klubu. Diváci se 
mohou těšit na ty nejzajímavější 
současné fámy a městské legen-
dy s důrazem na Hranice a širší 
okolí. Vstupné v předprodeji je 
80 Kč, na místě pak 100 Kč. Prodej 
vstupenek je v předprodeji v Tu-
ristickém informačním centru 
na zámku nebo online na www.
kultura-hranice.cz.

Petr Janeček je autor popu-
lární třídílné knižní série „Černá 
sanitka“ o  fámách, městských 

legendách a  moder-
ním folkloru. „Černá 
sanitka“ se dočkala 
v roce 2008 televizního 
zpracování v podobě 
čtrnáctidílného seriálu 
České televize, ale také 
rozhlasové dramatiza-
ce v  podání 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 
také připravuje. 

Nejnovější knihou 
Petra Janečka je ob-
sáhlá publikace „Mýtus 
o Pérákovi: Městská le-
genda mezi folklorem 
a populární kulturou“. 
Kniha vyšla v roce 2017 
a seznamuje s nejslav-

nější českou mytickou postavou 
20.  století – legendárním Pérá-
kem. Petr Janeček působí jako 
docent etnologie na Filozofické 
fakultě Univerzity Karlovy v Praze, 
kde se zabývá výzkumem tradič-
ního i současného folkloru.  (mkz)

Cestovatel Jiří Kolbaba vystoupí v Hranicích

Progres 2 – Zámecký klub se bude otřásat

Hranice – Tajemství, fámy a historky 
Autor „Černé sanitky“ v Zámeckém klubu

Foto: Petr Janeček

Foto: archiv kapely Progres 2

Foto: archiv Jiřího Kolbaby
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Atmosféru Hranic v 18. sto-
letí vdechuje do rozsáhlého 
modelu centra města Stani-
slav Miloš. Na modelu, který je 
umístěný v Muzeu na zámku, 
probíhají závěrečné úpravy.

„Ještě plánuji dodělat drob-
né úpravy terénu, mostky a kří-
že kolem původního kostela,“ 
říká autor modelu Stanislav 
Miloš. Na modelu jsou k vidění 
například původní měšťanské 
domy, náměstí, jak ho dnes 
neznáme, a také hranický zá-
mek, tak jak vypadal v polovině 
18. století. 

Že nezůstane pouze u jed-
noho modelu, který lidem 
přibližuje historii města, je již 
téměř jisté. „Plánuji zhotovit 
model předchůdce dnešního 
zámku za období Pernštejnů 
z počátku 16. století. Bude také 

z  krabiček od čaje,“ dodává 
Stanislav Miloš. Model historic-
kého jádra Hranic je totiž vyro-
bený zhruba ze 400 čajových 
krabiček. Spoustu zajímavostí 
o historii města i o samotném 
modelu se můžete dozvědět 
přímo od Stanislava Miloše, kte-
rého můžete zastihnout v ote-
vírací době Muzea na zámku 
v přízemí hranického zámku. 

Otevřeno je každou středu 
a neděli od 14 do 17 hodin. 
V  první místnosti je k  vidění 
stálá expozice zbraní ze sbírek 
hranického muzea, která před-
stavuje unikátní kousky palných 
i  chladných zbraní. Ve druhé 
místnosti budete uchváceni 
unikátním modelem historic-
kého jádra města Hranic. Právě 
v těchto chvílích probíhají závě-
rečné úpravy na modelu.  (dh)

Unikátní model Hranic 
jeho autor dokončuje

Výstava k osmdesátému vý-
ročí hranické atletiky představí 
historii tohoto sportu v Hrani-
cích. Vernisáž se uskuteční ve 
čtvrtek 8. října v  17  hodin 
v Gotickém sále Staré radnice. 

K vidění budou dobové 
fotografie, ale i  trojrozměrné 
předměty spjaté s  atletikou. 
Lákadlem je historický oštěp 
ze čtyřicátých let či tretry z let 
třicátých. Významným expo-
nátem bude také socha Emila 
Zátopka od zlínského sochaře 
Radima Hankeho. Emil Záto-
pek totiž v Hranicích studoval 
a  do místních legend se za-
psal tím, že údajně trénoval 
na 600 metrů dlouhé chodbě, 
spojující budovy vojenské aka-
demie. Lákadlem budou jistě 
také dres a  tretry oštěpařky 
Barbory Špotákové, medaile 
Emila Zátopka (kopie) a Jana 
Železného (kopie), bunda 
Dany Zátopkové (kopie), 
nebo patrně první ženské tre-
try u nás, ve kterých běhávala 
Marie Mejzlíková-Černá. Výsta-
va bude interaktivní. Budete si 
moci vyzkoušet, jak se stojí ve 
startovacím bloku, potěžkat si 
vrhačskou kouli nebo zjistit, jak 
vysoká je překážka pro překáž-
kový běh. Na přípravě výstavy 
se podílejí: Vladimír Vyplelík, 

Jan Milas, Marek Chudý, Jana 
Černá, Národní muzeum, Mu-
zeum jihovýchodní Moravy ve 
Zlíně, Muzeum Komenského 
v Přerově. Výstava potrvá do 
3. ledna 2021.  (red)

Královna sportu:
ATLETIKA

Model centra Hranic je před dokončením. Přijďte se přesvědčit. Foto: Milan Králik

KNIHOVNA

VÝTVARNÁ DÍLNA:
Netopýři, duchové a strašidla

VÝSTAVA:
Ve znamení kříže a kalicha

Podzimní výtvarná dílna pro děti a rodiče proběhne v úterý 
27. října od 9 do 12:30 a od 13 do 16 hodin v muzeu na Staré 
radnici (vstup z Radniční ulice 1). Vyrobit si můžete nápadité 
netopýří masky na obličej, dušíka „zácloňáka“, kterého se žád-
né dítě nemusí bát, a spoustu dalších strašidýlek. S sebou si 
vezměte dobrou náladu a chuť tvořit. Poplatek na materiál je 
20 korun. (dh)  Ilustrační foto: Dagmar Holcová

Oltář, figurína kněze v historickém taláru se štolou a biretem, 
kazatelna a staré „kostelní“ lavice, do kterých se můžete posa-
dit. Jako v kostele si budou připadat návštěvníci výstavy, která 
připomene sté výročí založení Církve československé husitské 
a koná se ve velkém sále muzea na Staré radnici. Návštěvníci se 
dozvědí zajímavou i pohnutou historii této církve v Drahotuších 
a v Hranicích, připomeneme také život mistra Jana Husa. Verni-
sáž výstavy „Ve znamení kříže a kalicha“ se uskuteční ve čtvrtek 
1. října v 17 hodin. Výstava potrvá do 22. listopadu.  (red)

Husův sbor v Drahotuších v roce 1936. Foto: sbírky hranického muzea

Na výstavě bude k  vidění spousta 
historických fotografií. Foto: archiv 
hranického muzea
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Od pondělí 5. října začíná 
tradiční Týden knihoven. Čtená-
ři se opět mohou těšit na burzu 
knih vyřazených z našeho fondu, 
která bude trvat do konce října. 

Knihovna také zahajuje dé-
letrvající akci „Škola naruby“. 
„Knihovnu navštěvuje řada ro-
dičů s  mladšími dětmi, jsou to 
naše milé čtoucí rodiny. Každá 
maminka nebo tatínek s  dět-
mi dostanou zdarma od paní 
knihovnice Čtenářský deníček 
pro děti a rodiče, kam si budou 
rodiče nebo děti zapisovat názvy 
knížek, které četli, a doplňovat do 
nich své postřehy z četby. Děti 
tam mohou také hodnotit čtení 
svých rodičů nebo prarodičů, jak 
jim čtení šlo, co se jim při čtení 
líbilo a další postřehy a reakce. 
Je tam také místo pro kresle-
ní obrázků,“ vysvětlila vedoucí 
knihovny Marie Jemelková. Jak 
doplnila, v březnu Měsíci čtenářů 
pak budou všichni účastníci akce 
pozváni do knihovny na literární 
klubové odpoledne plné čtení, 
hraní, povídání o  knížkách při 
čaji a kávě, a také čtení dětských 
i dospělých postřehů v deníčcích. 

V říjnu také pořádá městská 
knihovna v Hranicích dvě další 
veřejné akce. První je beseda 
„Zdraví je v naší hlavě“ s uzná-

vanou odbornicí na zdravou 
výživu a autorkou řady knih na 
toto téma Jarmilou Mandžuko-
vou. Druhou je přednáška, která 
připomene výročí úmrtí největ-
šího Moravana Jana Amose Ko-
menského. Přednáší historička 
Mgr. Helena Kovářová z Muzea 
Komenského v Přerově.  (red)

Městská knihovna pořádá 
přednášku – besedu se známou 
českou odbornicí na moderní 
gastronomii a  zdravou výživu 
a autorkou řady knih Jarmilou 
Mandžukovou. Tato přednáška 
je o nejdůležitějším tématu ži-
vota – o zdraví. 

Zdraví každého z  nás úzce 
souvisí se způsobem života, 
jaký vedeme. Tedy jak my sami 

ovlivňujeme svůj zdravotní stav. 
Přednáška by měla dát odpověď 
na to, zda platí obligátní rčení 
„vše je v hlavě“, odkrýt souvis-
losti mezi tělem a  psychikou 
člověka a poukázat na psychické 
pozadí tělesných onemocnění.

Ing. Jarmila Mandžuková na-
psala více než 80 knih, které se 
těší oblibě i hranických čtenářů, 
pravidelně publikuje do časopi-

sů Spirit, Zahrádkář a Betynka. 
Je také častým hostem v České 
televizi v pořadech Sama doma 
nebo Barvy života.

Na besedu s Jarmilou Man-
džukovou zveme do Zámecké-
ho klubu ve středu 14. října 
od 18 hodin. Vstupné je 50 Kč 
v  předprodeji v  Turistickém 
informačním centru i  v místě 
konání akce.  (mj)

Týden knihoven: burza knih, Škola naruby, přednášky a besedy

Jarmila Mandžuková: Zdraví je v naší hlavě

U příležitosti letošního 
350. výročí úmrtí jedné z nej-
větších osobností našich dě-
jin, Jana Amose Komenského, 
pořádá městská knihovna 
přednášku – besedu historičky 
Mgr. Heleny Kovářové z Muzea 
Komenského v Přerově. 

Přednáška představí vztah 
Jana Amose Komenského k Pře-
rovu, městu jeho studií a prvních 
pedagogických zkušeností. Při-
pomenuta bude také kome-
niologická tradice Přerova, kde 
byl roku 1874 postaven první 
figurální pomník této osobnos-
ti, kde roku 1888 vzniklo vůbec 
nejstarší muzeum věnované Ko-

menskému a kde byl roku 2012 
učiněn unikátní archeologický 
objev místa, kudy Komenský 
skutečně kráčel. 

Svým dílem zasáhl Komen-
ský do mnoha oborů, mimo jiné 
se nesmazatelně zapsal do dě-
jin kartografie jako tvůrce dru-
hé nejstarší mapy Moravy. Na 
přednášce budou prezentová-
ny ukázky z fondů přerovského 
muzea, které spravuje největší 
sbírku Komenského map. Tuto 
mapu využívali vydavatelé atla-
sů po více než sto let. Přestože 
Komenský podle všeho nepro-
váděl terénní zaměřování celé 
země, je jeho mapa mnohem 

přesnější než předchozí Fabri-
ciova. Kromě sídelní sítě do ní 
vložil další značky pro vinice, 
rudné doly, sklárny a  lázně. 
Nechybí ani lázně Teplice nad 
Bečvou. Na Komenského mapě 
Moravy najdeme také označe-
nou Hranickou propast. 

Na přednášce si můžete 
rovněž prohlédnout panely 
s  proměnami podobizny Ko-
menského. Přijďte si společně 
s  námi připomenout a  uctít 
památku našeho největšího 
Moravana a velkého Evropana.

Přednáška se koná v Zámec-
kém klubu v pondělí 26. října 
od 18 hodin. Vstupné je 70 ko-

run v předprodeji v Turistickém 
informačním centru i  v místě 
konání akce.  (mj)

Jan Amos Komenský: Velký Moravan

Knižní novinky, top knihy v hranické 
knihovně a aktuální informace najdete 

na webu: knihovna-hranice.cz

Návštěvníci mohou v měsíci říjnu využít burzu vyřazených knih. Foto: MKZ Hranice/knihovna
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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.

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 e-mailu j.bach@
email.cz, příspěvek 50 Kč.

Pátek 2. 10.

17:00 - Vernisáž k  výstavě: 
Souznění – koná se v  galerii 
M+M v Hranicích, Jurikova 16, 
vstup zdarma.

18:00 - Den architektury: 
Rodinné domy na Hranicku 
1948–2020 – přednáška Tomá-
še Pospěcha. Koná se v Karnole 
v Hranicích, Tř. ČSA 211, vstup 
zdarma.

20:00 - Yo Soy Indigo – kon-
cert freak-folk-jazzové skupiny. 
Koná se v  Zámeckém klubu 
v Hranicích, Pernštejnské nám. 1, 
vstupné v předprodeji 200 Kč, na 
místě 250 Kč. Předprodej je v Tu-
ristickém informačním centru na 
zámku v Hranicích, tel. 581 607 
479.

Sobota 3. 10.

14:00–18:00 - Den architektu-
ry: Komentovaný cyklovýlet 
Moravskou branou – výlet s To-
mášem Pospěchem, autorem 
knih o Hranicích. Sraz je u hra-
nického zámku, výlet je zdarma.

14:00 - Všichni společně v po-
hybu: Ukaž, co ještě umíš! – 
sportovní odpoledne s  úkoly 
pro děti i dospělé, občerstvení 
zajištěno. Koná se u sokolovny 
v Hranicích, Tyršova 880, vstup 
zdarma.

20:00 - Rek, Fastr a Tilikum – 
trojkoncert. Koná se v Karnole 
v Hranicích, Tř. ČSA 211, vstupné 
120 Kč.

Pondělí 5. 10.

18:00 - Kruh přátel hudby: Har-
fový koncert Kataríny Ševčíko-
vé – koncert se koná v Koncert-
ním sále v  Hranicích, Zámecká 
118, vstupné mimo předplatné 
KPH 150 Kč. Předprodej je v Turi-
stickém informačním centru na 
zámku v Hranicích, tel. 581 607 
479.

Středa 7. 10.

18:00 - Fotograf na cestách - 
splněný sen – pořad oblíbeného 
cestovatele Jiřího Kolbaby. Koná 
se v Koncertním sále v Hranicích, 
Zámecká 118, vstupné v  před-
prodeji 170 Kč, na místě 220 Kč. 
Předprodej je v Turistickém infor-
mačním centru na zámku v Hra-
nicích, tel. 581 607 479.

18:00 - Podzimní koncert Dáši 
Čočkové – program nestárnou-
cích hitů a melodií, které potěší 
každou generaci. Koná se v ga-
lerii M+M v Hranicích, Jurikova 
16, vstupné dobrovolné.

19:00 - Natura Urbana: The 
Brachen of Berlin – promítání 
filmu v  rámci Mezinárodního 
festivalu filmů o  architektuře 
a urbanismu. Koná se v Karnole 
v Hranicích, Tř. ČSA 211, vstup 
zdarma.

Čtvrtek 8. 10.

17:00 - Vernisáž k výstavě: Krá-
lovna sportu: Atletika – koná 
se ve výstavní síni Stará radnice 
v  Hranicích, Radniční 1, vstup 
zdarma.

18:00 - Hranice: tajemství, 
fámy a  historky – večer s  Pe-

trem Janečkem na téma měst-
ské legendy 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. Předprodej je v  Turis-
tickém informačním centru na 
zámku v Hranicích, tel. 581 607 
479.

Pátek 9. 10.

19:00 - Tomáš Kočko & orchestr 
– koncert. Koná se v Klubu Olym-
pia v  Hranicích, Radniční 68, 
vstupné v předprodeji 260 Kč, 
na místě 290 Kč. Informace na 
tel. 733 525 300.

20:00 - Factory Friday – pravi-
delný seriál pátečních večírků 
v  Karnole. Koná se v  Karnole 
v Hranicích, Tř. ČSA 211, vstupné 
50 Kč.

Pondělí 12. 10.

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.

18:00 - Setkání s Ladislavem 
Heryánem – koncert se zná-
mým římskokatolickým knězem 
a rockerem. Koná se v husitském 
kostele v Drahotuších. Vstupné 
dobrovolné.

Středa 14. 10.

18:00 - Zdraví je v naší hlavě 
– přednáška Ing.  Jarmily Man-
džukové, odbornice na zdravou 
výživu a  autorky desítek knih. 
Koná se v  Zámeckém klubu 
v Hranicích, Pernštejnské nám. 1, 
vstupné v předprodeji i na místě 
50 Kč. Předprodej je v Turistickém 
informačním centru na zámku 
v Hranicích, tel. 581 607 479.

Čtvrtek 15. 10.

18:00 - Kruh přátel hudby: Jan 
Ostrý a Silvie Ježková – koncert. 
Koná se v Koncertním sále v Hra-

nicích, Zámecká 118, vstupné 
mimo předplatné KPH je 150 Kč. 
Předprodej je v Turistickém infor-
mačním centru na zámku v Hra-
nicích, tel. 581 607 479.

Pátek 16. 10.

18:00 - Country večer – vystou-
pení kapely Stanislava Miloše, 
koná se v galerii M+M v Hrani-
cích, Jurikova 16, vstupné dob-
rovolné.

18:00 - Factory Friday: Metro 
Chill Out Showcase – pravidelný 
seriál pátečních večírků v Karno-
le. Koná se v Karnole v Hranicích, 
Tř. ČSA 211, vstupné 50 Kč.

19:00 - Marpo & TroubleGang 
– náhradní termín zrušeného 
koncertu. Koná se v areálu Sta-
rá střelnice v Hranicích, Sady Čs. 
legií 770, vstupné v předprode-
ji 390 Kč, předprodej na www. 
ticketstream.cz nebo v restaura-
ci Stará střelnice. 

20:00 - Progres 2 – koncert le-
gendární brněnské rockové ka-
pely. Koná se v Zámeckém klubu 
v Hranicích, Pernštejnské nám. 1, 
vstupné v předprodeji 300 Kč, na 
místě 350 Kč. Předprodej je v Tu-
ristickém informačním centru na 
zámku v Hranicích, tel. 581 607 
479.

 

Sobota 17. 10.

17:00 - Klavírní recitál Lucie 
Langerové – koná se v galerii 
M+M v Hranicích, Jurikova 16, 
vstupné dobrovolné.

19:00 - Letní kino: Karel (do-
kumentární, ČR, 2020) – celo-
večerní film o životě nezapome-
nutelného umělce Karla Gotta. 

Co se děje v Hranicích
PROGRAM
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Neděle 25. 10.

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

19:00 - Václav Neckář: Příbě-
hy, písně a balady – speciální 
recitál. Koná se v Divadle Stará 
střelnice v  Hranicích, Sady Čs. 
legií 770, vstupné v předprode-
ji 590 Kč, předprodej na www. 
ticketstream.cz nebo v restaura-
ci Stará střelnice.

Pondělí 26. 10.

18:00 - Jan Amos Komenský: 
Velký Moravan – přednáška 
Mgr. Heleny Kovářové, historičky 
Muzea Komenského v Přerově 
u  příležitosti 350. výročí úmr-
tí J. A. Komenského. Koná se 
v Zámeckém klubu v Hranicích, 
Pernštejnské nám. 1, vstupné 
v předprodeji i na místě 70 Kč. 
Předprodej v Turistickém infor-
mačním centru na zámku v Hra-
nicích, tel. 581 607 479.

Úterý 27. 10.

9:00-12:30 - Výtvarná dílna: 
Netopýři, duchové a straši-
dla – koná se v muzeu na Staré 
radnici v Hranicích, Radniční 1, 
poplatek za materiál 20 Kč.

13:00-16:00 - Výtvarná dílna: 
Netopýři, duchové a straši-
dla – koná se v muzeu na Staré 
radnici v Hranicích, Radniční 1, 
poplatek za materiál 20 Kč.

Středa 28. 10.

9:00–16:00 - Zpřístupnění 
mauzolea – koná se na Měst-
ském hřbitově v Hranicích, vstup 
zdarma.

17:30 - Tradiční lampionový 
průvod k výročí vzniku samo-
statného Československého 
státu – sraz účastníků průvo-
du je před Zámeckým hotelem 
v Hranicích, vyhrávat bude Vel-
ký dechový orchestr ZUŠ Hra-
nice. V  18:00 se vydá lampio-
nový průvod na Školní náměstí 
k památníku T. G. Masaryka. Po 
květinových darech, projevech 
a státní hymně se průvod pře-
sune Farní ulicí do letního kina, 
kde v 19:00 hodin propukne oh-
ňová show a  následovat bude 
promítání animovaného filmu 
Mosley. Na celou akci je vstup 
zdarma.

19:15 - Letní kino: Mosley (ani-
movaný, dabing, 2019) – akce 
v  rámci oslav 102. výročí Dne 
vzniku samostatného českoslo-
venského státu. Koná se v letním 
kině v Hranicích, vstup zdarma. 
Za velmi nepříznivého počasí se 
promítání ruší.

Pátek 30. 10.

20:00 - Citron: Supi se slétají 
– koncert se koná v sokolovně 
v Hranicích, Tyršova 880, vstup-
né v předprodeji 390 Kč, před-
prodej na www.mastersofrock.
cz nebo v  cestovní kanceláři 
Bonton v Hranicích.

Sobota 31. 10.

19:30 - Úplňkový OM Chanting 
– skupinová technika, využíva-
jící transformační sílu ÓM. Dále 
bude probíhat OM Chanting 
také pravidelně každou středu 
od 18:30 do 19:30 hodin. Koná 
se v masážním studiu Petry Janá-
skové v Hranicích, Masarykovo 
nám.  96, registrace na e-mai-
lu j.bach@email.cz, příspěvek 
50 Kč.

20:00 - Doctor Victor a hosté – 
koncert rockového tria. Koná se 
v Zámeckém klubu v Hranicích, 
Pernštejnské nám. 1, vstupné 
v předprodeji 150 Kč, na místě 
200  Kč. Předprodej je v  Turis-
tickém informačním centru na 
zámku v Hranicích, tel. 581 607 
479.

20:00 - Mini Story – večer v du-
chu elektronické hudby. Koná se 
v Karnole v Hranicích, Tř. ČSA 211, 
vstupné v předprodeji 250 Kč, na 
místě 300 Kč.

20:30 - Vernisáž k výstavě: No 
Human – výstava abstraktních 
maleb slovenského umělce Eri-
ka Pánčiho. Koná se v Karnole 
v Hranicích, Tř. ČSA 211, vstup 
zdarma.

PŘIPRAVUJEME  
V LISTOPADU

Pátek 6. 11.

17:00–23:00 - Hranická muzej-
ní noc – zpřístupnění hranických 
muzeí a galerií. Koná se v mu-
zeích a galeriích v Hranicích.

Pondělí 9. 11.

18:00 - Kruh přátel hudby: 
Trio pražské konzervatoře – 
koncert se koná v Koncertním 
sále v Hranicích, Zámecká 118, 
vstupné mimo předplatné KPH 
150  Kč. Předprodej je v Turis-
tickém informačním centru na 

Koná se v  letním kině v  Hra-
nicích, Teplická 258, vstupné 
130  Kč. Předprodej je v  Turis-
tickém informačním centru na 
zámku v Hranicích, tel. 581 607 
479 nebo na místě. Pokladna je 
otevřena hodinu před začátkem 
představení.

19:30 - Jazz Jam: E-converso 
– improvizační formace čtyř ta-
lentovaných hudebníků. Koná se 
v Karnole v Hranicích, Tř. ČSA 211. 
Bližší informace na www.karno-
lahranice.cz nebo na facebooku 
KarnolaHranice.

Úterý 20. 10.

19:00 - Můj báječný rozvod 
– divadelní představení v  po-
dání herečky Elišky Balzerové. 
Koná se v Divadle Stará střelnice 
v Hranicích, Sady Čs. legií 770, 
vstupné v předprodeji 550 Kč, 
předprodej na www.ticketstre-
am.cz, v  restauraci Stará střel-
nice nebo v knihkupectví Ezop 
v Hranicích. 

Středa 21. 10.

17:00 - Svoboda ve vzdělává-
ní – povídání s  Gabrielou Jež-
kovou, propagátorkou svobod-
ného učení. Koná se v Karnole 
v Hranicích, Tř. ČSA 211, vstupné 
dobrovolné.

Čtvrtek 22. 10.

19:00 - Filmový klub: Afokino 
– promítání v rámci Mezinárod-
ního festivalu populárně-vědec-
kých filmů AFO. Koná se v Kar-
nole v  Hranicích, Tř. ČSA  211. 
Bližší informace na www. 
karnolahranice.cz nebo na face-
booku KarnolaHranice.

Pátek 23. 10.

20:00 - Koncert kapely Komu-
nál – koncert se koná v  Diva-
dle Stará střelnice v Hranicích, 
Sady Čs. legií 770, vstupné bude 
upřesněno, předprodej v  re-
stauraci Stará střelnice v  Hra-
nicích.

Sobota 24. 10.

20:00 - Double Trouble – ve-
čírek osvědčeného brněnského 
kolektivu Éter. Koná se v Karnole 
v Hranicích, Tř. ČSA 211, vstupné 
80 Kč.

UZÁVĚRKA

PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ HRANICKÉHO 
ZPRAVODAJE JE VE STŘEDU 
7. ŘÍJNA 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.

zámku v Hranicích, tel. 581 607 
479.

Pátek 13. 11.

18:00 - Kde ženy vládnou – 
přednáška. 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.

Pondělí 16. 11.

18:00 - Kruh přátel hudby: 
Americké jaro – Nikol Bóková 
Trio – koncert se koná v Koncert-
ním sále v Hranicích, Zámecká 
118, vstupné mimo předplatné 
KPH 190 Kč. Předprodej je v Tu-
ristickém informačním centru 
na zámku v Hranicích, tel. 581 
607 479.

Pátek 27. 11.

18:30 - Adventní koncert Hra-
nického dětského pěveckého 
sboru a hostů – koná se v Kon-
certním sále v Hranicích, Zámec-
ká 118, vstupné dobrovolné.

VSTUPENKY  
NA FILMY, 

PŘEDSTAVENÍ  
A KONCERTY MKZ 
MŮŽETE KOUPIT  
TAKÉ ONLINE NA  

www.kultura- 
hranice.cz 

PROGRAM
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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.

Do 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 sochař-
ských objektů. Je autorem roz-
sáhlého netradičního projektu 
14 zastavení Křížové cesty v Bu-
kovanech na Hodonínsku.

5. 11. – 10. 1. 2021 - Palo Ma-
cho & Jana Hojstričová: Dílo. 
Výstava slovenského skláře a vý-
tvarníka, výrazného představite-
le současného uměleckého skla, 
Pala Macha, a slovenské výtvar-
nice a fotografky, účastnice řady 
domácích i zahraničních výstav, 
Jany Hojstričové, nabídne díla 
nejoriginálnějších slovenských 
umělců. Vernisáž se uskuteční ve 
čtvrtek 5. listopadu 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.

3. 12. – 28. 2. 2021 - Medvídci. 
První plyšový medvěd, tak jak 
ho známe dnes, byl vyroben 
v roce 1902. Vše o této dodnes 
oblíbené hračce se návštěv-
níci dozvědí na výstavě, která 
představí medvídky sběratelky 
Svatavy Ryparové. Ta má ve své 
sbírce přes dva tisíce těchto 
roztomilých plyšáků. Vernisáž se 
uskuteční ve čtvrtek 3. prosin-
ce v 17 hodin.

Do 30. 10. 2020 - Renata Do-
leželová: 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.

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.

Pernštejnské nám. 1, Hranice, tel. 581 607 479, www.muzeum-hranice.cz.
Otevřeno: st a ne 14:00–17:00 nebo po předchozí domluvě v Turistickém 
informačním centru na zámku.

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.

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

Hranice na mušce. Stálá expozice zbraní ze sbírek hranického muzea 
představuje unikátní kousky.

Model historického jádra Hranic. Autorem modelu, který zachycuje 
Hranice před 270 lety, je Stanislav Miloš. Ve výstavních prostorách 
jsou také panely s informacemi o vývoji a historii hranického zámku.

2.–16. 10. 2020 - Souznění. Výstava děl Ludmily Šlosarové a zrakově 
postižených osob z Aktivačního centra Jsme tady. K vidění budou 
výrobky z keramiky, olejomalba, powertex a enkaustika. Vernisáž 
výstavy se uskuteční v pátek 2. října v 17 hodin.

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

1.–31. 10. 2020 - Reminiscence. Ohlédnutí za mezinárodním sym-
poziem malby Hraniceum 2020, které se konalo v červenci letošního 
roku v Galerii Severní křídlo v Hranicích. Výstavy se se svými díly 
zúčastní sedm malířů z polského Krakova a malíři z Unie výtvarných 
umělců Olomoucka.

Galerie Synagoga

Muzeum na zámku

Galerie M+M

Zbrašovské aragonitové jeskyně

Coffee Obsession

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

11. 11. – 8. 1. 2021 - Robert Hla-
vica: Fotografie. Výstava rodáka 
z Bystřičky u Valašského Meziříčí 
představí fotografie ovlivněné 
autorovým vztahem k  přírodě. 
Fotografoval také například na 
Aljašce, v Norsku nebo v Africe. 
Je držitelem několika ocenění 
a jeho fotografie jsou součástí vý-
stavní kolekce Czech Press Photo. 
Vernisáž výstavy se uskuteční ve 
středu 11. listopadu v 17 hodin.

VÝSTAVY
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Letošní turistická sezóna ne-
začala úplně podle představ. Ce-
losvětová pandemie zasáhla do 
odvětví cestovního ruchu dost 
zásadním způsobem. Vše se ale 
v dobré obrátilo a po přísných 
opatřeních se lidé přestali obá-
vat a začali znovu cestovat. 

Infocentrum na zámku
Léto trávili Češi hlavně doma 

v České republice. Svědčí o tom 
také návštěvnost infocentra na 
zámku, které v srpnu a září na-
vštívilo oproti loňskému roku 
o několik stovek návštěvníků víc. 
Cestovaly rodiny s dětmi, senioři, 
ale i  jednotlivci nebo páry, ale 
také hodně cyklisté, kteří pro-
jížděli Hranicemi po cyklostezce 
Bečva. 

Nejčastější dotazy turistů 
směřovaly k Hranické propasti, 
k jeskyním, ale také k synagoze, 
zámku a  historickému centru. 
Velký zájem měli návštěvníci 
o výstupy na věž Staré radnice.

„Ohlasy návštěvníků na měs-
to Hranice byly neskutečně pozi-
tivní a hodnotili město jako čisté 
a hezké, což nám udělalo velikou 
radost,“ sdělila Lenka Dočkálko-
vá z infocentra na zámku.

Infocentrum Propast
Kvůli koronaviru Infocentrum 

Propast zahájilo svou sezónu 
oproti minulému roku později. 
Ale ani nošení roušek neodradilo 
návštěvníky přijít do infocentra 

už v měsíci červnu. Za 3 měsíce 
provozu – od června do srpna 
zavítalo do Infocentra Propast 
přes 13 000 turistů z celé repub-
liky a blízkých sousedních stá-
tů. Pro mnohé tvoří procházka 
přírodou k Propasti a návštěva 
infocentra každoroční tradici.

„Sice letos virtuální brýle kvů-
li hygienickým důvodům nebyly 
k dispozici, návštěvníci se přesto 
mohli podívat do nitra Propasti. 
V našem malém kinosále promí-
táme krátké záběry potápěčů 
pořízené z Propasti a představu 
o  Hranickém krasu si můžete 
vytvořit na základě interaktiv-
ního modelu Propasti a okolí,“ 
upřesnila Lenka Suchánková 
z Infocentra Propast.

Hezké počasí vylákalo na vý-
let spoustu cyklistů, kteří hojně 
využili také úschovnu kol u  in-
focentra, které se nachází v ně-
kdejší budově nádraží v Teplicích 
nad Bečvou. „Zavítal k nám na 
kole například i  mladý pár ze 
Španělska. Kdo se neodvážil 
vydat k  Propasti za deštivého 
počasí, vydal se alespoň k nám 
do infocentra prohlédnout si 
Propast na fotografiích a videu,“ 
dodala Lenka Suchánková.

Nestihli jste se do Infocentra 
Propast podívat během prázd-
nin? Nevadí, otevřeno je i v mě-
síci říjnu, a to o víkendech vždy 
od 9 do 12 hodin a od 12:30 do 
17:30 hodin. Těšíme se i na vaši 
návštěvu.  (ld, ls)

Jaká byla letošní turistická sezona? 
Návštěvníci vidí Hranice čisté a hezké

AKTUALITY

Letošní turistická sezona přilákala na Hranicko spoustu cyklistů. 
Foto: Iva Michálková

Od čtvrtka 27. srpna mohou 
senioři i návštěvníci Domova se-
niorů Hranice každodenně obdi-
vovat nádherná díla zhotovená 
studenty uměleckořemeslného 
zpracování dřeva v rámci sympo-
zia Hranický řez. V jižní zahradě 
pod borovicemi stanul Krakonoš 
spolu s vlčicí a  sovou. Již brzy 
se k  nim přidá také medvěd 

s orlem. Další čtyři dřevořezby 
zdobí stěny spojovací chodby. 
V dnešní době, která je pro se-
niory obzvlášť složitá, si tohoto 
daru velice ceníme a děkujeme 
vedení města Hranice, že nám 
i tímto způsobem pomáhá pod-
pořit obyvatele Domova.

Mgr. Simona Hašová, ředitelka 
Domova seniorů Hranice

Na webu mkz-hranice.cz na-
jdete přihlášku pro prodejce, 
kteří mají zájem nabízet své 
zboží na letošních vánočních 
trzích v  Hranicích. Ty začnou 
rozsvícením vánočního stromu 
v pátek 4. prosince a skončí 

představením živého betléma 
v neděli 20. prosince. Zájemci 
o prodej na vánočních trzích 
tedy mohou vyplnit přihlášku 
a zaslat ji nejpozději do 9. říj-
na na adresu ucetni@mkz- 
-hranice.cz.  (mkz)

Sochy z Hranického řezu 
jsou v Domově seniorů

Máte zájem prodávat  
na vánočních trzích?

Léto se pomalu rozloučilo 
a přichází podzim. Počasí přeje, 
tak můžete vyrazit do přírody 
pěšky nebo třeba na kole. Hra-
nickem prochází spousta turis-
tických tras, ale také cyklotras 
a  cyklostezek. Nejznámější je 
cyklostezka Bečva, má celkem 
161 kilometrů. Pokud byste 
nevěděli, kam se vydat, v  info-
centru na zámku vám poradí, 
případně poskytnou příslušnou 
mapku. Infocentrum také provo-
zuje půjčovnu kol a koloběžek, 
která funguje i v říjnu. Můžete si 
tak udělat výlet i s přáteli, kteří 
kolo či koloběžku nemají.  (ld)

Oblíbené výstupy na věž Sta-
ré radnice je možné absolvovat 
i v měsíci říjnu, a to po domluvě 
v Turistickém informačním cen-
tru na zámku. Výstup nabídne 
prohlídku expozice historických 
truhel a při stoupání na vrchol 
věže si mohou návštěvníci pro-
hlédnout obrazy malíře Jana 
Pinkavy, který maloval Hranice. 
Odměnou za výstup pak je nád-
herný výhled a můžete i tipovat, 
co kde je za kopec a  stavbu, 
a poté si své znalosti ověřit na 
panoramatických tabulích na 
ochozu věže. Vstupné je 10 Kč 
za osobu.  (mkz)

Babí léto 
láká ven

Výstupy na 
věž i v říjnu

Foto: Domov seniorů Hranice

Foto: Jiří Necid
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Jubilejní, již dvacátý ročník 
akce Nejlepší hranický sporto-
vec roku 2019 se letos uskutečnil 
ve středu 9. září od 17 hodin ve 
dvoraně zámku. V loňském roce 
se prosadily jak známé tváře, tak 
mezi nejlepší proniklo i několik 
nováčků. Mezi úspěšné sportov-
ce patřili tradičně judisté, atleti, 
házenkáři, zástupci leteckého 
sportu i  vodních sportů a  tra-
dičně sbírají ocenění mažoretky. 
V posledních letech se ale prosa-
zují také triatlonisté.

Z akce byl vysílán přímý pře-
nos, který jste mohli sledovat na 
YouTube nebo na Facebooku, 
k dispozici je zde i záznam, který 
můžete zhlédnout i na městském 
webu. 

Sportovci roku 2019  
– výsledky
Olympijské sporty – jednotlivci
Kategorie do 15 let
1.  místo: Ondřej Sedlák  

(rychlostní kanoistika)
2.  místo: Kristýna Pokorná 

(Energy judo team)
3.  místo: Dorota Malířová 

(Energy judo team)

Kategorie 16–19 let
1.  místo: Martin Bezděk  

(Judo Železo Hranice)
2.  místo: Šarlota Olšáková 

(Judo Železo Hranice)
3.  místo: Adéla Dostálová  

(Sk Hranice – atletika)

Kategorie nad 20 let
1.  místo: Simona Křivánková 

(Triatlon Klub Hranice –  
Rocktechnik Triatlon)

2.  místo: Tomáš Beran  
(Judo Železo Hranice)

3.  místo: David Šatánek  
(Judo Železo Hranice)

Kategorie Masters (veteráni)
1.  místo: Iva Podjuklová  

(Sk Hranice – atletika)
2.  místo: Tomáš Smýkal  

(Klub vodních sportů Hranice 
– rychlostní kanoistika)

3.  místo: Jana Poletinová (Judo 
Železo Hranice)

Olympijské sporty – družstva
Kategorie do 15 let
1.  místo: Družstvo starších 

žákyň (Energy judo team)
2.  místo: Družstvo U15  

(SK Hranice – odd. kopané)

Kategorie 16–19 let
1.  místo: Družstvo staršího 

dorostu  
(TJ Cement, odd. házené)

2.  místo: Družstvo dorostenců 
(Energy judo team)

3.  místo: Dorostenky WU18  
(SK Hranice – odd. kopané)

Kategorie nad 20 let
1.  místo: Smíšené družstvo 

Triatlon klub Hranice –  
Rocktechnik triatlon (triatlon)

2.  místo: Družstvo mužů 
STRABAGRAIL EXTRALIGA 
(TJ Cement, odd. házené)

3.  místo: Družstvo mužů  
(Judo Železo Hranice, z. s.)

Kategorie Masters (veteráni)
1.  místo: Družstvo tenistů 

(Club tenis Hranice)

Neolympijské sporty – jednot-
livci
1.  místo: Ing. Vojtěch Zima  

(Aeroklub Hranice – modeláři)
2.  místo: Ing. Petr Krejčiřík 

(Aeroklub Hranice – bezmoto-
rové létání)

3.  místo: Bc. Radek Krejčiřík 
 (Aeroklub Hranice – bezmoto-

rové létání)

Neolympijské sporty – družstva
1.  místo: Mažoretky Minipanen-

ky (DDM Hranice)
2.  místo: Mažoretky Panenky 

(DDM Hranice)
3.  místo: Dynamic Fit Hranice 

(Zavolejte stráže)  
(TJ Sigma Hranice – aerobik)

Sportovní odchovanci
David Koutný  
(Plavecký klub Nový Jičín)
Josef Rýpar  
(1. SC TEMPISH Vítkovice)
Matěj Vymětalík  
(Sigma Olomouc U19)

Sportovní senioři, činovníci 
a trenéři
Jaroslav Burian – trenér a činovník 
(Aeroklub Hranice)

Jaroslav Hujo – činovník 
(TJ Sokol Hranice)
Pavel Pumprla – činovník 
a trenér 
(SK Hranice – odd. kopané)
Jana Sámelová – trenérka 
(DDM Hranice – mažoretky)

Letošní sportovec roku byl 
zaměřen na atletiku – hraničtí 
atleti slaví 80 let organizované 
činnosti a 60 let od založení od-
dílu atletiky. Proto jsme i  letos 
pozvali atletické hosty – mís-
topředsedu Českého atletické-
ho svazu – Oldřicha Zvolánka 
a  jednoho z  nejúspěšnějších 
hranických atletů Ondřeje Koz-
lovského, který se v roce 2010 
zúčastnil Zimních olympijských 
her ve Vancouveru – jako člen re-
prezentační posádky čtyřbobu. 
Proto Komise pro výběr nejlep-
ších sportovců udělila i Zvláštní 
ceny u příležitosti 80. výročí 
organizované atletiky v Hra-
nicích a  60. výročí existence 
oddílu atletiky SK Hranice: 
Klára Úlehlová
Vladimír Vyplelík
Pavel Adler
Jan Milas

Nejlepší hraničtí sportovci jsou oceňováni již dvacet let

V prestižní kategorii „dospělých“ v olympijských sportech předstihla úspěšné „že-
lezné“ judisty D. Šatánka (zcela vlevo) a T. Berana (druhý zleva) jen triatlonistka 
S. Křivánková. Foto: Petr Bakovský

Hudební doprovod zajišťovala skupina RK band. Foto: Petr Bakovský

Zvláštní cenu předával atletům místopředseda Českého atletického svazu O. Zvolánek a starosta J. Kudláček. 
Foto: Petr Bakovský
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Judista Jiří Sosna se pro změnu aktivně zúčastnil tréninku hranických judistických 
nadějí. Foto: Petr Bakovský

První ročníky v obřadní síni – ocenění předává tehdejší starosta Rudolf Novák. 
Foto: archiv města

Dana Zátopková si prohlíží ve Zlaté knize města zápis svého manžela Emila. 
Foto: Petr Bakovský

Martina Šonku jeho největší úspěch – titul mistra světa v světové sérii Red Bull 
Air Race – teprve čekal. Foto: Petr Bakovský

První host – s atletkou Taťánou Kocembovou hovoří moderátor Martin Pjentak. 
Foto: Petr Bakovský

Několikanásobná mistryně světa Martina Štěpánková-Trnková předvedla své 
umění přímo na vyhlášení nejlepších sportovců. Foto: Petr Bakovský

téma: Sportovec roku

V daleko skromnějších pomě-
rech začínalo před dvaceti lety 
město Hranice s  vyhlašováním 
nejlepších sportovců za uplynulý 
rok. První dva ročníky probíhaly 
v obřadní síni hranického zámku, 
poté nám začala být obřadní síň 
těsná a vyhlašování se přesunulo 
do dvorany. Od roku 2005 jsme na 
sportovce začali zvát významné 
sportovní veličiny. Postupně se  
každý ročník tematicky zaměřil na 
některý z hranických sportů. S po-
sledními pamětníky jsme připo-
mněli již zašlou slávu hranických 
boxerů, bývalé i současné házen-
kářské úspěchy, dlouhodobou 

historii hranického fotbalu, tradič-
ně kvalitní atletiku, čím dál úspěš-
nější judo, s budoucím mistrem 
světa Martinem Šonkou ocenili 
hranické letce, nebo v poslední 
době se prosazující triatlonisty.

S postupem času se zvyšoval 
i počet kategorií. Od začátku se 
město snažilo ocenit nejen hod-
notné výkony dospělých sportov-
ců, ale cílilo i na mladé začínající 
sportovce a  juniory. Proto bylo 
zavedeno věkové členění hned na 
tři skupiny – do 15 let, do 19 let 
a  starší. Postupem času došlo 
k  oddělení olympijských a  ne- 
olympijských sportů. Město zača-

lo oceňovat i hranické odchovan-
ce a loni došlo ke zřízení kategorie 
„masters“, neboli veteránů. 

Přehled hostů: 
2005  atletka Taťána Kocembová
2006  fotbalista Ivo Viktor
2007  házenkář Jiří Vícha
2008  kanoisté Petr „Čáp“ Pro-

cházka a Petr Klíma
2009  fotbalista Petr Uličný
2010  atleti Dana Zátopková, 

Ondřej Kozlovský atlet 
a olympionik (4bob)

2011  basketbalisté Jan Bobrovský 
a Ivana Večeřová, skokan na 
lyžích Jaroslav Sakala

2012  judista Jiří Sosna
2013  házenkáři, přední činitel 

Evropské házenkářské fe-
derace František Táborský

2014  cyklistka Martina Štěpán-
ková-Trnková

2015  pilot Martin Šonka
2016  triatlonista Filip Ospalý
2017  judista Petr Lacina
2018  mistr světa i  Evropy ve 

freestyle Footbagu Jan 
Weber

2019  fotbalista Petr Uličný
2020  atlet Ondřej Kozlovský, 

místopředseda Českého 
atletického svazu Oldřich 
Zvolánek

Sportovci roku – začínalo se v obřadní síni

Připomeňme si pár ročníků ve fotografiích:
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Koncem srpna se sjeli skate-
boardisté do Hranic na jubi-
lejní pátý ročník Skatejamu. 
Soutěžilo se v kategorii street-
style a besttrick. Ke skateboardu  
patří hudební produkce, o kte-
rou se po celý den staral Dj 
Fitzroy. Do závodu se přihlásilo 
20 jezdců starší kategorie a dva 
mladší jezdci, pro které porota 
a organizátoři vytvořili další ka-
tegorii.

Závod odstartoval kvalifikací 
starších. Nejdříve se jela jízda po 
minutě a poté se jezdci rozdělili 
na deset skupin po dvou a moh-
ly začít kvalifikační jamy. 

V nich nejvíce zazářili Vašek 
Matyáš, Ivo Lejsek, Dominik Ar-
gan, ale také Milan Lausch, který 
do Hranic přijel až z Loštic. Po 
kvalifikaci mužů byla dvacetimi-

nutová pauza na rozjezd mladší 
kategorie.

Oba mladší kluci, Matyáš Ta-
laš (10 let) i Josef Minář (12 let), 
zajeli své jízdy na jedničku a roz-
hodčí rozhodli, že si hoši dají 
rovnou finále. Jejich jízdy byly 
velmi vyrovnané a všechny di-
váky zvedly ze židlí. Určitě o nich 
ještě uslyšíme. Porota po dlou-
hém rozhodování rozhodla, že 
oba kluci jeli výborně, a tak jejich 
kategorie skončila nerozhodně 
a vyhráli oba. 

Po finále mladší kategorie 
došlo na semifinále starších 
jezdců, do kterého postupovalo 
10 účastníků. Opět se jelo formou 
jamu. V  semifinále zabodoval 
znovu hranický Vašek Matyáš, 
ale i Roman Kanis z Přerova. Oba 
předváděli neuvěřitelné triky. 

Do finále se z dvaceti skate-
boardistů kvalifikovala šestice 
jezdců. Atmosféra byla velmi 
„vyhecovaná“, hlavně díky zhru-
ba sto padesáti divákům, kteří 
výborně fandili. 

Ve finále excelovali Argan, 
Lejsek a Lausch, bohužel Vaškovi 
Matyášovi, který byl mimocho-
dem celý den velkým favoritem, 
finále až tak nevyšlo. 

Po skončení finále se mohl 
rozjet besttrick, na který bylo 
přichystané off-road auto z Au-
tovrakovistě Polom. Přes něj 
mohli skejťáci skákat.

Vytvořila se ulička z  diváků 
a mohla začít soutěž o nejlep-
ší trik dne. Porota dala klukům 
půl hodiny, aby předvedli své 
schopnosti. Triků padalo oprav-
du mnoho. Nejvíce se předvedl 

Ivo Lejsek, který odjel ten nej-
lepší trik, který diváci mohli za 
celý den vidět.  

Vítězství slavil Ivo Lejsek 
(Horní Újezd), na druhém místě 
se umístil Dominik Argan (Hra-
nice) a na bronzovém stupínku 
skončil Milan Lausch (Loštice). 
Besttrick, laser flip přes auto, 
předvedl Ivo Lejsek. Vítězové 
obdrželi finanční odměnu, nád-
herné poháry a mnoho dalších 
hodnotných cen.

Velké díky patří sponzorům 
této sportovní akce: Cement 
Hranice, a. s., Lokoowl, s. r. o., 
Owl Welding s. r. o., Darkslide.cz, 
Pila Rajnochovice, RabelObaly, 
Paralyzer skateboards, DonAr-
zen Tatto, Aquarium Café&bar, 
Ducatti Caffetteria, Taxi Demák.

Marek Langer

Není špatného počasí, je jen 
ještě lepší počasí. Právě to lep-
ší počasí zažily volejbalistky na 
11.  ročníku ženského beachvo-
lejbalového turnaje Zářič v Dra-
hotuších. Den jako vystřižený 
z katalogu cestovních kanceláří 
vylákal 9 ženských volejbalových 
párů, aby se v sobotu 5. září utkaly 
nad sítí i v písku. 

Letošní ročník byl ojedinělý 
tím, že týmové dvojice nebyly do 
poslední chvíle známé a hráčky 
se k sobě vylosovaly až na místě. 
Týmy byly rovnocenné a  volej-
balové výkony velice vyrovnané. 

O konečné 3. místo se utkaly dvo-
jice Zuzana Strýčková a Barbora 
Straková proti Lucii Pekarové a Evě 
Menšíkové. Po krásných a oběta-
vých zákrocích nakonec bronzový 
stupínek ukořistila dvojice Zuzana 
Strýčková a Barbora Straková. 

Ve finále proti sobě nastoupily 
Anna Jiříčková s Karolínou Vele-
šíkovou a  Martina Macháňová 
s Marcelou Pončíkovou. V rozho-
dujícím třetím setu udělalo méně 
chyb duo Macháňová a Pončíko-
vá. Druhé místo si tedy odnesl pár 
Jiříčková, Velešíková. 

Martina Macháňová

Jubilejnímu ročníku SkateJam 2020 přálo počasí

Ženské beachvolejbalové dvojice se utkaly v Drahotuších
Celý den bylo na co se dívat. Foto: Mojmír Zapletal

Best trick – vítěz Ivo Lejsek. Foto: Mojmír Zapletal


