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„Moudrý cestovatel nikdy neopovrhuje svou vlastní zemí.“ 
William Hazlitt



Jak jsem si popletla dvě cizí slova – intuice a navigace

Valšovice slaví 650 let Velká slaví 650 let

2 úvodník, anketa

S dcerou jsme jely do Náchoda. 
Po cestě tam nás upoutala jedna 
vrata – přes ně byla namalovaná 
hlava lišky. Napadlo mě, že pokud 
nám zbyde čas, tak na zpáteční 
cestě ta vrata přemalujeme, neboť 
to už bude tma.

Cesta zpět z Náchoda probíha-
la kvůli téměř vybitým telefonům 
tak, že jsme navigaci mohly za-
pnout jen občas. Nebyla to ovšem 
jediná komplikace.

Na palubní desce vozu nás 
kontrolka začala upozorňovat, 
že máme podhuštěné kolo. Zasta-
vila jsem u benzinky a požádala 
o pomoc. Pumpař říkal, že nikdy 
pneumatiky nehustil. Po chvíli se 

mu podařilo na ventilek nasadit 
hadici, čímž celá jeho snaha skon-
čila. Navíc ciferník hustilky nefun-
goval. Takže jsme raději rychle  
odjely.

Další pumpa působila opuš-
těně. Ven vyšla osmdesátiletá 
pumpařka. V děravých teplákách. 
Řekla, že to sice neumí, ale že to 
nějak zvládneme. Našla, kde je 
na dveřích vozu napsané, na kolik 
mají být pneumatiky nahuštěné, 
ale v tabulce se nevyznala. A ani 
já. Začala foukat o sto šest, ale ne-
věděla, kdy přestat, tak doporučila 
vrátit se zpátky k pumpě, kde už 
jsme byli – asi 20 km zpět. Prý dál 
už žádná pumpa není.

I tak jsme jely dál. U třetí benzin-
ky jsem vstoupila dovnitř a zoufale 
řekla: „Pomůže někdo dvěma že-
nám z Moravy?“ A tak se konečně 
objevil muž, který uměl číst v tabul-
ce – věděl, na kolik nafouknout kolo. 
Uměl je nafouknout. A přístroj na 
benzince fungoval. Kola mi dal do 
pořádku všechna. Vyjely jsme směr 
Morava.

V  prvním kopci jsem předjela 
kamion a dcera zatleskala, že to je 
první auto, které jsem dnes předjela.

Pak jsme přijely na křižovatku, 
kde jsem váhavě zastavila. Dcera 
se zeptala, zda má zapnout navi-
gaci. Ještě ve mně dozníval dobrý 
pocit z potlesku, tak jsem řekla, že 

intuice mi říká jet vlevo. Po hodině 
jízdy jsem si ale už nebyla tak jistá. 
Tak dcera navigaci zapnula a říká, 
že jsme kousek od Rychnova. Při-
pomněla, že poblíž Rychnova nad 
Kněžnou jsme už dnes byly. Říkám: 
„Ano, před hodinou. Asi se pohybu-
jeme v kruhu.“

Naštěstí to ale byl Rychnov 
na Moravě. „Paráda. Všechno, co 
má přívlastek moravský, bereme.“ 
A pak jsme se ocitly u domu s hla-
vou lišky na vratech. Na nějaké pře-
tírání vrat už nebyly síly. Zvažovala 
jsem zaťukat na okna a říct majite-
lům, ať si tu lišku zamalují. Nakonec 
jsem to hodila za hlavu. Všechno je 
tak, jak to má být. Naďa Jandová

Již 650 let od první písem-
né zmínky slaví letos Valšovice. 
Oslavy budou zahájeny v  so-
botu 17.  července ve 13 ho-
din. Od 13:30 začne mše svatá 
v kapli blahoslavené Panny Ma-
rie a v 15:30 proběhne křest pu-
blikace o Valšovicích. Po celou 
dobu, od 15 až do 18 hodin, 
bude vyhrávat Hudecká muzika 
a v čase od 13 do 17 hodin se 
mohou zájemci zúčastnit lesní 
pedagogiky u Polesí. Návštěvníci 
také budou mít možnost navští-
vit výstavu v Osadním výboru, 
prohlédnout si klubovnu pé-
tanque nebo hasičskou zbrojni-
ci. Pro pohodu zahraje  DJ David 

Král. Pro děti jsou připra-
veny různé zábavné 
aktivity, jako například 
skákací hrad nebo ma-
lování na obličej. 

Nejstarší písemný 
doklad o existenci osady 
Valšovice pochází z roku 1371. 
Obec byla později součástí teh-
dejšího Helfštejnského panství, 
a to až do roku 1848. Jako malá 
dědinka byly Valšovice přičleně-
ny k Paršovicím (1900–1954). Po 
krátkém období samostatnosti 
se pak tato obec stala součástí 
Hranic. Při sčítání obyvatel v roce 
2011 měly Valšovice 135 obyva-
tel.  (bak)

Velké oslavy vypuknou 
také ve Velké, a to v so-
botu 31. července. Slav-
nosti budou zahájeny 
ve 14 hodin průvodem 

a od 15:30 bude vyhrá-
vat dechová hudba Partu-

tovjanka. Zážitkem určitě bude 
vystoupení hudební skupiny Ar- 
rhytmia, připravené na 18. hodinu, 
kdy diváci zažijí působivý koncert 
4 violoncell a bicích. Na taneční 
zábavě, která začne ve 20 hodin, 
zahraje skupina Gradace. 

V  neděli 1. srpna se pak 
koná na sokolské zahradě rodin-
né odpoledne, kde budou také 
vyhlášeni vítězové výtvarné sou-

těže „Namaluj si svoji VELKOU“.  
Kromě toho bude od pátku 
30.  července od 17:30 hodin 
otevřena v  sokolovně výstava 
o životě v obci Velká, kde budou 
k vidění i výtvarné práce dětí.

Předprodej vstupenek je 
v  místní knihovně každé úte-
rý od 17 do 19 hodin. Vstupné 
v předprodeji je 100 Kč, na místě 
pak 150 Kč. Mládež do 15 let má 
vstup zdarma.

Jméno obce Velká se poprvé 
objevuje v roce 1371 a její histo-
rie je úzce svázána s Drahotušemi, 
neboť Velká byla součástí draho-
tušského panství. V roce 2001 zde 
trvale žilo 469 obyvatel.  (red)

Jak se těšíš na prázdniny? Co bys chtěl dělat o prázdninách?

Anna Kvačková

Já se na prázdniny těším hodně moc, proto-
že pojedeme k moři do Chorvatska s rodiči. 
Těším se na koupání. Budu si hrát s kamarády 
a užívat si sluníčko.

Vojta Pospíšil

Moc se těším. Bude to super! Čeká nás totiž 
dovolená v Českých Budějovicích, to bude 
moc pěkný. Já sám bych chtěl být doma, pro-
tože máme na zahradě bazén a tam se budu 
pořád koupat.

Adéla Trčková

Na léto se těším strašně moc, protože poje-
deme s maminkou a tatínkem do Jeseníků na 
takovou chatu. Tam se těším moc. Jinak budu 
přes léto s kamarády na hřišti.

Tobiáš Kafka

Já se těším hodně moc. Těším se na sluníčko 
a koupání. Žádné plány na prázdniny zatím 
nemám. Možná bych chtěl k moři do Řecka.

Děti z hranické Prima školky 
zpovídala a fotila Anna Macíčková

Stella Zatloukalová

Na prázdniny se těším docela dost, proto-
že možná pojedeme s rodiči na dovolenou 
k moři. Možná na Havaj, nebo do Řecka. Těším 
se na sluníčko. Jinak nevím, kam bych chtěla 
jet nebo co bych chtěla dělat.

Jan Relinc

Strašně moc se těším na prázdniny. Taky po-
jedeme s tatínkem a maminkou na chatu do 
Jeseníků. Jinak bych se chtěl podívat ještě do 
Království železnic na vláčky.

650



Město Hranice po-
kračuje v  opravách 
soch a křížů. Nyní pro-
bíhá oprava kříže před 
kostelem Sv. Vavřince 
v Drahotuších a sochy 
Jana Husa v  Sadech 
Čs. legií. Na obě akce 
město získalo dotaci 
OIomouckého kraje. 

Kříž v Drahotuších 
byl nakloněný a jeho 
tělo popraskané, což 
svědčilo o poruše zá-
kladu. Schody kříže 
byly rozestoupené 
a  byly zaznamenány 
posuvy ve vyzdívce. 
Praskliny ve spodní 
části i horní části kříže 
svědčily o korodujícím 
čepu, do spár zatékalo, 
takže stav se postup-
ně zhoršoval. Povrch 
kamene byl erodován 
a byla odhalená zrna.

Revizi spojovacích 
čepů nebylo možné 
provést bez demon-
táže narušených částí. 
Kříž byl proto demon-
tován a  odvezen do 
restaurátorské dílny, 
kde je nyní opravován 
základ kříže. Probíhá 
také lepení a tmelení 
trhlin, biosanace ka-
mene, prekonsolidace, 
očištění od černých depozitů a ne-
vhodných oprav a bude provede-
na revize čepů a barevná retuš. 
Na své původní místo bude kříž 
navrácen v září. Cena opravy činí 
téměř 118 tisíc korun a Olomouc-
ký kraj pomohl 45 tisíci korun.

Olomoucký kraj přispěl také 
na opravu sochy Jana Husa v Sa-
dech Čs. legií. Ta je sice staticky 
v dobrém stavu, ale má ulome-
né kameny z okrajů skalky. Socha 
rovněž trpí korozí hořického pís-
kovce, na povrchu je v celé ploše 

zvětralá a má rozsáh-
lé sádrovcové krusty. 
Kamenný materiál je 
kvůli krystalizaci solí 
degradován, stejně 
jako text na něm. 
Restaurování sochy 
v tomto případě pro-
bíhá přímo v  parku, 
kdy jsou odstraňová-
ny nepřilnuté tmely 
a  biologické depozi-
ty, probíhá biosana-
ce, očištění, doplnění 
skalky, doplnění chy-
bějících částí tmelem, 
konsolidace, odsolení, 
barevné retuše a  na 
závěr hydrofobizace. 
Oprava stojí 109 tisíc 
korun, z  toho Olo-
moucký kraj přispěl 
téměř polovinou, 
přesně 50 tisíci korun. 
I tato akce má být do-
končena v září. 

Město tak po-
kračuje v  programu 
opravy soch a pamá-
tek. Například loni 
byla opravena socha 
Sv. Jana Nepomuc-
kého poblíž hotelu 
Cementář a  velký 
kříž u  bývalé pošty. 
V  roce 2019 jsme 
opravili také sochu 
Jana Nepomuckého 

u  smuteční síně Hranického 
hřbitova a  sochu Panny Marie 
Bolestné na křižovatce Komen-
ského a Hřbitovní ulice. V roce 
2017 podstoupila opravu socha 
Panny Marie Immaculaty na Ma-
sarykově náměstí. (bak)

Ekoltes Hranice po ročním 
budování slavnostně otevře 

nové Ekocentrum, jehož hlav-
ním účelem je separace odpadu. 

„V  měsíci srpnu bude mo-
derní sběrný dvůr otevřen pro 
občany Hranic. V tomto prostře-
dí budou moci občané separo-
vat odpady většiny kategorií. 
Velkou výhodou je kruhové 
uspořádání, větší přehlednost, 
a  zvláště pak vyšší pozice, ze 
které se budou odpady vhazo-
vat do jednotlivých kontejne-
rů,“ uvedl ředitel firmy Ekoltes 
Jakub Horák.

Nové Ekocentrum vzniklo 
na místě původního sběrného 
dvora, avšak z dřívější podoby 
dvora nezbylo nic. Nové uspo-
řádání a  širší komunikace na 
celkově větším prostoru umož-
ní vyšší fluktuaci občanů, a tedy 
i rychlejší provoz a pohodlnější 
zbavení se odpadu.

Občany přivítá ochotná 
dvoučlenná obsluha, u  které 
bude nutné, stejně jako dří-
ve, nahlásit původce odpadu. 
Pracovníky obsluhy naleznete 
uprostřed dvora v zelené buňce. 

Zajímavostí dvora je mo-
derní skleník, který je umístěn 
u  vjezdu vlevo. Tento skleník 
je plně automatický a pomůže 
údržbě městské zeleně efektiv-
něji udržovat květnatou výzdo-
bu města Hranice.

Dále je na dvoře umístěno 
14 kontejnerových stání, 4 ote-
vřená stání na sypké materiály, 
4 krytá stání pro nebezpečný 
odpad a dřevo a 9 garáží.

Do budoucna plánuje spo-
lečnost Ekoltes a. s. uvést do 
provozu RE-USE centrum. (jh)

Takto se drahotušský kříž stěhoval k restaurátorům.
Foto: Barbora Kaštovská

Opravujeme kříž v Drahotuších 
a sochu Jana Husa v Sadech Čs. legií

z radnice 3

Odpady v Hranicích ožívají v novém Ekocentru

Nový sběrný dvůr společnosti Ekoltes bude od srpna plně sloužit občanům. 
Foto: Jakub Horák

z deníku  
    strážníka

Co si pomyslíte, když uvi-
díte městského strážníka 
s  malým štětečkem v  ruce? 
Že se chystá namalovat ně-
jaký obraz à la Rubens nebo 
Goya? Nebo že se ve volných 
chvílích věnuje modelařině? 
Mohlo by to tak být, hraničtí 
strážníci jsou velice šikovní. 

Ale pokud ho uvidíte, jak 
maluje na kolo? Že by zdo-
bil své služební kolo krásně 
viditelným znakem městské 
policie, aby si ho každý všiml? 

Skoro jste to trefili. Jen to 
není služební kolo, ale kolo 
úplně cizí, není na něm viditel-
ný znak, ale okem neviditelná 
látka, a nedělá to proto, aby 
na kolo upoutal pozornost, ale 
naopak aby ho umožnil nalézt 
po případné krádeži. 

Městská policie Hranice 
takto eviduje kola i  elektro-
kola již několik let. Na ně-
kolika místech kolo poznačí 
látkou se speciálním kódem, 
která se ukáže až při použití 
UV lampy. Označená kola pak 
policisté zanesou do lokálního 
registru a Národního regist-
ru REFIZ, aby je bylo možné 
nalézt i  mimo Hranice. Více 
se dozvíte na webu města 
www.mesto-hranice.cz/clanky/ 
mestska-policie-eviduje-i- 
-elektrokola. (bak)



Stříbrnou příčku v prestižní 
Národní ceně České republiky 
za společenskou odpovědnost 
v  kategorii Digitální stát zís-
kal Městský úřad v  Hranicích. 
Z  městských úřadů byl vůbec 
nejúspěšnější, před něj a  Ko-
přivnici, která skončila na třetím 
místě, se dostalo pouze Centrum 
psychosociální pomoci MENS 
SANA, z. ú.

Hranice tak pokračují v zisku 
vysokých ocenění za zavádění 
metod kvalitního řízení. Zejmé-
na lze připomenout, že v  roce 
2008 jsme se stali vítězem Ná-
rodní ceny kvality České repub-
liky za model CAF a v roce 2013 
jsme zvítězili za model Excelen-
ce EFQM.

Vyhlášení ročníku 2020 se 
kvůli koronaviru uskutečnilo 
s omezeným počtem účastníků 

na Ministerstvu průmyslu a ob-
chodu ČR a  online přenosem. 
Za město Hranice se vyhláše-
ní zúčastnil starosta města Jiří 
Kudláček. Akce měla záštitu 
prezidenta ČR, předsedy Senátu, 
předsedy Poslanecké sněmovny 
a předsedy vlády.

„Národní ceny kvality se kaž- 
doročně udělují ve více než osm-
desáti zemích světa podle me-
zinárodních schémat uznávání 
EFQM, které vycházejí z mode-
lu excelence EFQM. Hodnocení 
zvenku firmám napoví, zda jsou 
na správné cestě k vynikajícím 
výsledkům, jak si stojí v  čes-
kém konkurenčním prostředí 
a zda mají potenciál zlepšit se 
a  rozvíjet,“ uvedla k  vyhlášení 
náměstkyně ministra průmyslu 
a  obchodu pro hospodářskou 
politiku a podnikání a předsed-

kyně Rady kvality ČR Silvana 
Jirotková.

Národní ceny ČR mají víc než 
dvacetiletou tradici. Během ní 
se ocenění stala nedílnou sou-
částí Národního programu kva-
lity. Významně totiž pomáhají 
naplňovat filozofii a systémový 

přístup nejen ke kvalitě, ale také 
ke společenské odpovědnosti 
a  udržitelnosti. Pomáhají sou-
kromým společnostem, státní 
správě a místní samosprávě na 
cestě k výlučnosti, společenské 
odpovědnosti a  udržitelnosti.
 (bak)

Město Hranice se umístilo 
v popředí soutěže Zelená infor-
macím za rok 2020, která hod-
notí, jak městské weby informují 
o  životním prostředí. Webové 
stránky města byly vyhodno-
ceny na 17. místě v  republice 
a Hranice dokonce zvítězily v ka-
tegorii „Skokan roku“, kdy jsme si 
polepšili o 9 míst. Oceněni jsme 
byli zejména za „výbornou pre-
zentaci Imisního monitoringu 
města Hranic a velice podrob-
nou Zprávu o stavu ŽP“. 

Posuzováno bylo 276 měst 
a  obcí nad 5 000 obyvatel 

(o 3 více než v roce 2019). Klí-
čovou podmínkou účasti je 
samostatná část webu o život-
ním prostředí. Město Hranice 
se dlouhodobě umísťuje mezi 
30 nejlepšími městy. 

Smyslem soutěže je najít nej-
zdařilejší prezentace životního 
prostředí na oficiálních interne-
tových stránkách měst. Cílem 
soutěže je dále motivovat města 
k uživatelsky přátelskému elek-
tronickému publikování údajů 
o životním prostředí s využitím 
originálních forem a vhodných 
indikátorů. (bak)

Cyklověž pro více než stovku 
kol na hranickém vlakovém ná-
draží je před dokončením. Práce 
byly zahájeny v polovině dubna 
a dokončeny by měly být v čer-
venci. Cyklověž bude stát 19 milio-
nů korun, z toho téměř 15 milionů 
město získalo jako dotaci. 

V současné době je cyklodo-
prava na nádraží obtížná zejmé-
na proto, že zde není možné kolo 
bezpečně uložit. To se výstavbou 
cyklověže s kapacitou až 118 kol 
změní.

Cyklověž by měla zvýšit po-
čet osob přijíždějících na kolech 
k nádraží. V současnosti ale není 
na nádraží vyřešeno bezpeč-
né parkování kol, což odrazuje 
množství potenciálních cestují-
cích od volby tohoto druhu pře-
pravy. Očekáváme, že část řidičů, 
kteří nyní na nádraží jezdí autem, 

začne používat kola či koloběžky, 
čímž si vyřeší problém špatného 
parkování v  lokalitě. Jednak to 
bude rychlejší, než hledat mís-
to k  parkování, a  jednak bude 
uschování kola levnější než za-
parkovat auto. (bak)

Desítky cyklistů, v čele s Jo-
sefem Zimovčákem na histo-
rickém kole a profesory Pavlem 
Pafkem a Janem Pirkem, vyrazily 
začátkem června napříč Českem. 
Cyklisté tak svou jízdou podpoři-
li nemocné děti v rámci projektu 
Na kole dětem. Záměrem jízdy 
je získání finančních prostředků 
na pomoc a podporu onkologic-

ky nemocných dětí. Do Hranic 
peloton asi osmdesáti jezdců 
dorazil 3. června dopoledne, 
přivítal je zde starosta města Jiří 
Kudláček a po krátkém občerst- 
vení cyklisté pokračovali směr 
Bystřice pod Hostýnem. Motto 
akce: „My, kdo máme štěstí, že 
jsme zdraví, musíme pomáhat 
těm, kdo ho mají méně“. (bak)

Za město Hranice přebíral cenu starosta Jiří Kudláček. Foto: MPO

Nová cyklověž se stane dominantou 
parkoviště. Foto: Petr Bakovský

4 z radnice

Peloton cyklistů v čele s Josefem Zimovčákem přijíždí k hranickému zámku.
Foto: Petr Bakovský

Hranický úřad dosáhl na další významné ocenění

Město uspělo v soutěži městských 
webů Zelená informacím za rok 2020

Práce na stavbě cyklověže  
na hranickém nádraží finišují

Cyklistický peloton i letos
podpořil nemocné děti

Dvě nové autobusové zastávky vyrostou v Komenského ulici. První 
bude umístěna v horní části ulice, při pohledu od Tř. 1. máje vpravo 
nad prodejnou Krok, a druhá na protější straně poblíž křižovatky 
Komenského ulice s ulicí Hřbitovní. Výstavba zastávky bude probíhat 
v červenci a srpnu, kdy bývá menší provoz. Akce bude stát zhruba 
1 milion korun. 

V průběhu prací bude docházet k dopravním omezením, proto 
žádáme řidiče o zvýšenou opatrnost, ohleduplnost a sledování 
dopravního značení. Děkujeme za pochopení.  (bak)

V Komenského ulici vyrostou 
nové autobusové zastávky



Město Hranice v  květnu 
opravilo havarijní stav chodní-
ku a poškozené zemní osvětle-
ní v průchodu kolem synagogy. 
Tento chodník navázal na loni 
opravené židovské schody. 
Byly vyměněny i  dva poniče-
né schůdky vedoucí k synago-
ze. Hojně využívaná spojnice 
Janáčkovy ulice, Masarykova 
náměstí a  centra města s  Če-
chovou ulicí a sídlištěm Kpt. Ja-
roše je tak po opravách opět 
průchozí. (bak)

Rekonstrukce hranického 
hřbitova pokračuje v horní čás-
ti. Momentálně jsou budovány 
cesty i  inženýrské sítě, jako je 
voda, elektřina, veřejné osvětle-
ní, a začínají práce na výstavbě 
kolumbária. Stavební činnost 
bude pokračovat celý letošní rok 
a  také v  roce příštím. Práce se 
budou postupně přesouvat do 
dalších částí hřbitova. Celkem se 
má na hřbitově ještě proinvesto-
vat okolo padesáti milionů korun, 
a to včetně letošního roku.  (bak)

O této připravované akci už 
bylo mnoho řečeno, napsáno 
i  odvysíláno, přesto se stále 
objevují různé zavádějící infor-
mace. Proto se nyní pokusíme 
opět přiblížit tuto akci veřejnos-
ti a uvést některé věci na pravou 
míru. 

Lokalita nacházející se mezi 
Zámeckým hotelem a severním 
křídlem zámku představuje po-
slední dosud neupravenou plo-
chu v historickém jádru města. 
Na tomto místě se po několik 
staletí nacházely budovy tvořící 
hospodářské zázemí zámku. Ty 
v padesátých letech minulého 
století vyhořely a následně byly 
srovnány se zemí. Jediným do-
chovaným pozůstatkem oněch 
hospodářských budov jsou go-
tické sklepy, stavebně upravené 
pro potřeby Zámeckého klubu 
a  zpřístupněné před dvaceti  
lety.

V  první etapě úprav, které 
proběhnou na podzim tohoto 
roku, vyřešíme problém s pro-
sakováním vlhkosti do Zámec-
kého klubu, nad jehož klenbami 
vznikne rozměrná železobeto-
nová deska s hydroizolací a od-
vodněním. 

Vlastní parková úprava je 
naplánována na jaro příštího 
roku. Vysadíme 29 vzrostlých 

stromů, 100 m² keřů, 602 m² 
trávníku a v trávníku pod stro-
my bude instalováno několik 
dřevěných pobytových teras. 
Příjemné mikroklima zajistí 
fontána umístěná v rovině hlav-
ní dlážděné komunikace. Pod 
komunikací najde své místo 
objemná retenční nádrž, v níž 
budou akumulovány dešťové 
vody ze střechy zámku. Jakožto 
nejvhodnější druh stromu zvolil 
autor projektu dřezovec (Gle-
ditsia), což je odolná a  cenná 
dřevina poskytující svými listy 
žádoucí lehký stín. Zároveň jde 
o  strom, který je díky mohut-
nému kořenovému systému 
značně odolný vůči větrům. 
Plánujeme vysadit velmi vzrost-
lé jedince s ročním přírůstkem 
kolem jednoho metru, tak aby 
parková úprava již od samého 
začátku plnila svůj účel, aniž by-
chom museli čekat několik let, 
než stromy vyrostou do odpo-
vídající velikosti. Rychlost jejich 
růstu bude dále podpořena pra-
videlnou závlahou rozvedenou 
z nové retenční nádrže.

Bohužel, při realizaci záměru 
se neobejdeme bez kácení stro-
mů. Ty byly v nedávné minulosti 
vysazeny zcela náhodně a chao-
ticky, navíc v druhově nevhodné 
skladbě. V této souvislosti jsme 

zvažovali u  některých vzrost-
lých stromů možnost jejich pře-
sazení. Nejvíce připomínek ze 
strany veřejnosti jsme zazname-
nali u dvou okrasných třešní na 
obvodu řešeného území. Zjis-
tili jsme, že přesazení jednoho 
jedince obnáší náklady kolem 
100 tisíc Kč, přičemž pravděpo-
dobnost, že se ujme na novém 
místě, je pouhých 50 %. Přitom 
náklady na pořízení nového 
stromu podobné velikosti se 
pohybují kolem 75 tisíc  Kč. 
Navíc se v  případě okrasných 
třešní nejedná o  dlouhověké 
dřeviny, tyto mají před sebou 
přibližně 20 let své životnos-
ti a  již nyní nejsou v  ideálním 
zdravotním stavu. Rovněž jsme 
diskutovali o  jejich ponechání 

na místě a zakomponování do 
nové výsadby, ale dospěli jsme 
k  jednoznačnému závěru, že 
by to zcela znemožnilo uplat-
nit jakoukoliv plnohodnotnou 
architektonickou koncepci.

Ateliér Zahrada Olomouc, 
který navrhoval úpravu severní-
ho předzámčí, je zárukou vyso-
ké kvality, o čemž svědčí mimo 
jiné jím navržená podoba Sadů 
Československých legií a Pod-
zámecké zahrady. Věříme, že po 
dokončení uvedených úprav se 
severní předzámčí stane další 
oblíbenou a  vyhledávanou 
lokalitou v  rámci historického 
jádra našeho města.

PhDr. Vladimír Juračka
1. místostarosta města

Chodník před synagogou je znovu 
průchozí. Foto: Petr Bakovský

Stavební práce na hřbitově pokračují 
i letos. Foto: Mojmír Dohnal

Zámek s hospodářskými budovami v době před požárem. 
Foto: Archiv Městského muzea a galerie v Hranicích

Takto se sázely vzrostlé dřezovce v Krnově. Foto: Město Krnov
V plánech na úpravu předzámčí je další zeleň a také fontána.
Reprofoto: Ateliér Zahrada Olomouc

Úprava severního předzámčí přinese více stromů a keřů
z radnice 5

Průchod u synagogy je opraven Na hřbitově se znovu pilně pracuje



Původně se předpokládalo, 
že v Kropáčově ulici zůstane sou-
časná zeď zachována a  dojde 
pouze k její opravě a vyplnění 
zábradlí betonem. Sondami se 
však zjistilo, že stávající zdi ani je-
jich podloží neodpovídají svým 
stavem tomu, aby u nich mohlo 
být toto navýšení provedeno 
– mohlo by dojít k poškození, 
nebo dokonce i k destrukci.

Ve zprávě z  provedeného 
diagnostického průzkumu 
nábřežní zdi v  lokalitě ulice 
Kropáčova, kterou si nechala 
zpracovat projekční společnost 
Dopravoprojekt a. s., je mimo 
jiné uvedeno:

„Nejedná se betonovou zeď, 
opatřenou na lícové straně ka-
menným obkladem, betonové 
jsou pouze samostatně stojící 
sloupky v  líci vybíhající z me-
zilehlých polí. Tyto sloupky 
jsou z hrubozrnného, nezhut-
ňovaného betonu s  vysokým 
podílem kameniva, vznikem 
větších dutin s výraznými vo-

dorovnými trhlinami, patrnými 
v  líci sloupků. Jednotlivá pole 
zdi mezi sloupky jsou tvořena 
oboustranně lícově vyskládaný-
mi štípanými kameny a výplní 
mezilehlého prostoru z betonu, 
prokládaného kameny. Kame-
ny jsou rozpraskány trhlinami 
a často jsou z velké části odděle-
ny od výplňového betonu, pev-
nost styku kamene s betonem 
je nízká, beton nedostatečně 
vyplňuje prostor mezi kameny 
a místy jsou patrné zcela nevy-
plněné prostory.“

Zkráceně řečeno, zeď nebyla 
tak pevná, jak se předpokláda-
lo. Nejenže by neunesla navý-
šení, ale není ani zaručeno, že 
by vydržela další velkou vodu, 
a nebylo by tudíž možné garan-
tovat dlouhodobou životnost. 
Zeď prosakovala a tím vlastně 
neplnila svoji funkci. Proto zde 
bude vybudována zcela nová 
zeď z  pohledového betonu 
zhruba ve stejné výši jako pů-
vodní zeď včetně zábradlí.

Proč nebyla zachována původní 
zeď v Kropáčově ulici?

Část Hranic podél břehů Beč-
vy se mění v jedno velké stave-
niště. Zatímco u jezu se buduje 
jeho rozšíření o jedno pole, nad 
mostem začíná Povodí Moravy 
pracovat na zvýšení hrází. Na 
konci října příštího roku už by 
tak měly být Hranice chráněny 
před padesátiletou vodou z Beč-
vy.

Povodí Moravy na informač-
ním setkání, které se konalo 
3. června v obřadní síni Městské-
ho úřadu Hranice, představilo 
hranickým občanům harmono-
gram stavby protipovodňových 
zdí. Dříve se setkání nemohlo 
uskutečnit kvůli koronaviru 
a protiepidemickým opatřením 
a  i  tak musela být dodržena 
všechna mimořádná opatření 
Ministerstva zdravotnictví.

Zahájili jsme stavbu 
nových ochranných zdí, 
hlásí Povodí

Výstavbu protipovodňových 
opatření v  Hranicích na ulici 
Kropáčova a podél sadů Čs. le-
gií zahájilo povodí Moravy, s. p.,  
letos na jaře. V  současnosti 
probíhá bourání zdí na pravém 
břehu a příprava na stavbu nové 
protipovodňové zídky v Kropá-
čově ulici.

Připravovaná opatření po-
skytnou městu ochranu až na 
úroveň padesátileté povodně, 
připomeňme, že současná po-
doba protipovodňových opatře-
ní poskytuje ochranu pouze do 
úrovně dvacetileté vody. „Nová 
protipovodňová opatření budou 
chránit zdraví a životy 2 000 oby-
vatel Hranic a  majetek ve výši 
600  mil.  Kč. Protipovodňovou 
ochranu doplní prvky v podo-
bě tribun a schůdků, které při-

blíží řeku lidem, umožní přístup 
až k  vodě a  vytvoří v  blízkosti 
řeky volnočasovou zónu. Vedle 
protipovodňových zídek a hrází 
budou součástí protipovodňo-
vých opatření hradidlové komo-
ry a mobilní hrazení,“ představil 
novou protipovodňovou ochra-
nu obyvatelům Hranic investiční 
ředitel Povodí Moravy, s. p., To-
máš Bělaška.

Stavba bude probíhat na 
obou březích řeky Bečvy v úse-
ku o  délce zhruba 700 metrů. 
„V současnosti probíhá demolice 
původní pravobřežní zdi. V čer-
venci snížíme hladinu v nadjezí, 
abychom mohli založit mikro-
piloty a zahájit betonování zá-
kladů protipovodňových zdí. 
Vzniknou nové protipovodňové 
zídky v celkové délce 1 050 met-
rů, které doplní protipovodňové 
hráze v délce 350 metrů. V přípa-
dě levobřežních zdí dojde k je-
jich navýšení asi o 60 centimetrů, 
hráze budeme navyšovat asi 
o metr, tak aby zvládly převést 
povodeň o průtoku až 699 m³/s,“ 
popsal Bělaška.

Samotná stavba nebude 
představovat pro obyvatele 
Hranic výrazná omezení ani 
dlouhodobé dopravní uzavírky. 
Zhotovitel stavebních prací za-
jistí také úklid v případě znečiš-
tění přilehlých komunikací.

Celkové náklady na výstavbu 
protipovodňové ochrany Hranic 
vyjdou téměř na 65 mil. Kč. Stav-
ba je financována z  programu 
Ministerstva zemědělství Pod-
pora prevence před povodně-
mi, z prostředků města Hranice 
a také z vlastních zdrojů Povodí 
Moravy, s. p. Práce potrvají do 
listopadu 2022. 

Petr Chmelař, tiskový mluvčí 
Povodí Moravy, s. p.

V úvodní prezentaci Povodí Moravy došlo i na ukázky z povodní minulosti.
Foto: Petr Bakovský

Stará zeď je pryč a s výstavbou nové se začne v červenci. Foto: Petr Bakovský

Původní zeď vypadala pevně, realita byla bohužel úplně jinde.  
Foto: Petr Bakovský
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Ochrana Hranic před velkou vodou se zvýší



Na jaře 2020 se rozběhla 
první z  dlouho očekávaných 
hranických protipovodňových 
staveb – rozšíření hranického 
jezu o  třetí pole. Při rekon-
strukci jezu dochází k demolici 
levobřežních zdí, přestavbě le-
vobřežního pilíře na říční a vý-
stavbě nového třetího pole 
včetně nového pilíře, levobřež-
ních zdí, přelivné plochy, vývaru 
a přemostění. Úměrně k rozší-
ření jezu dojde také k rozšíření 
koryta řeky nad i  pod jezem. 
Současně s tím vzniká na levém 
břehu téměř 150 m dlouhý rybí 
přechod.

Investici provádí Povodí 
Moravy, s. p., a hlavní stavební 
práce by měly být hotovy do 
konce letošního roku. Definitiv-
ní dokončení a konečné úpravy 
terénu jsou plánovány duben 
příštího roku. 

„Stávající dvoupolový jez 
má průtočnou šířku 32 m, po 
rekonstrukci se rozšíří o dalších 
16 m. Tím dojde při povodních 
ke snížení hladiny Bečvy v intra-
vilánu města, zvýšení protipo-
vodňové ochrany a také se sníží 
požadavky na výšky připravo-
vaných protipovodňových zdí 
a hrází, které budou doplňovat 

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

„Rozšíření jezu společně s při-
pravovanými ochrannými zdmi 
na ulici Kropáčova a podél sadů 
Čs. legií zvyšuje ochranu před 
povodněmi na celém úseku 
Bečvy na území Hranic. Zvýšení 
kapacity jezu se projeví zejména 
mezi jezem a silničním mostem, 
kde se také nachází zaústění 
pravostranných přítoků Ludi-
ny a Veličky. V  jejich výustních 
tratích dochází v  současnosti 
k rozlivu vody při vysokých sta-

vech na Bečvě. Protipovodňové 
zídky pak zvýší kapacitu koryta 
od silničního mostu dále proti 
proudu,“ doplnil investiční ředi-
tel Povodí Moravy, s. p., Tomáš 
Bělaška. Rozšíření jezu navíc vy-
řeší problematický odchod ledů 
v době jarního tání.

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

Takto vypadá stavba jezu z výšky. Foto: Metrostav a. s.

Rozšiřování jezu zdárně pokračuje
TÉMA: PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ 7
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Zatímco samotné zvyšování 
hrází je akcí Povodí Moravy, na 
které se Hranice podílí finančně 
jakožto chráněný subjekt zhruba 
deseti miliony korun, další akce 
v Kropáčově ulici pak už budou 
zcela v režii města. 

Jde o dokončení cyklostezky 
Bečva, která vede od Ústeckého 
mostu a nyní končí právě u Party-
zánské ulice. Ta bude pokračovat 
až k mostu, ale s její stavbou měs-
to může začít, teprve až bude do-
končeno nové ohrázování řeky. 
Na druhém konci, u Ústeckého 
mostu, naváže na současnou cy-
klostezku loni zbudovaná cyklo-
stezka do Černotína, pokračující 
přes nový most přes Bečvu do 
Ústí a Skaličky. Nová cyklostez-
ka povede od Ústeckého mostu 
po pravém břehu Bečvy. Poblíž 
soutoku Hluzovského potoka 
a  Bečvy se rozdvojuje. Jedna 
větev bude pokračovat novou, 
145 metrů dlouhou lávkou přes 
Bečvu k  Ústí, kde se napojí na 
stávající trasu do Skaličky.

Druhá větev odbočí do Čer-
notína. Investor akce je Mikrore-
gion Hranicko a tato cyklostezka 
vyjde zhruba na 100 milionů 

korun. Dotačně na ni přispěl 
Státní fond dopravní infrastruk-
tury částkou 80 milionů korun 
a  výstavbu finančně podpořil 
i Olomoucký kraj. Město Hranice 
přispělo 6 miliony korun a cyk-
lostezka by měla být hotová do 
konce letošního roku.

Na již vybudovaný hranický 
úsek cyklostezky plynule naváže 

revitalizace nábřeží Kropáčovy 
ulice, na kterou se již připravuje 
projektová dokumentace podle 
vypracované studie architekta 
Tomáše Kočnara. Ten se svými 
spolupracovníky přišel s návr-
hem zapojení nábřeží, jakožto 
jedinečného městského prvku, 
do urbanistické struktury Hra-
nic.

Současný stav nábřeží není 
dobrý. Jsou zde nevyhovující in-
ženýrské sítě, zanedbaná veřejná 
zeleň, chybí chodníky, na Tesaří-
kovu ulici navazuje starý nevy-
užívaný vodárenský objekt. Po 
revitalizaci se podélná parkovací 
stání změní na kolmá v celkovém 
počtu 49 parkovacích míst. Nová 
cyklostezka bude od parkovacích 
míst oddělena pásem keřové ze-
leně. Vyroste tak nový parkový 
prostor, rozdělený do určitých 
zón. Od mostu to bude snížená 
pobytová zóna s  molem půj-
čovny lodiček, na kterou naváže 
západní komunikační zóna s al-
tánem. V centrální části vznikne 
pobytová zóna s kavárnou.

Stávající vodárenský objekt, 
který stojí na nevhodném mís-
tě, bude zbourán. Dále přibude 
pobytová travnatá plocha, zóna 
s přírodním interaktivním pro-
storem, vhodná zejména pro 
děti a rodiče s dětmi, a východní 
komunikační zóna, která nava-
zuje na cyklostezku směr Teplice 
nad Bečvou. 

Další podrobnosti o  chys-
taných úpravách se dozvíte 
nejlépe na videoprezentacích 
na webu města www.mesto- 
-hranice.cz nebo na kanálu You-
Tube Město Hranice.

Město na nové hráze naváže dalšími úpravami

Kavárnička bude poskytovat, jak jinak, výhled na řeku. Vizualizace: Ateliér Kočnar Přístup k řece se pro obyvatele Hranic stane přívětivější. Vizualizace: Ateliér Kočnar

Možná podoba lávky přes Bečvu. Vizualizace: Stráský, Hustý a partneři s. r. o.

Celá plocha nábřeží se promění zásadním způsobem. Vizualizace: Ateliér Kočnar
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Povodí Moravy, s. p., na jaře 
loňského roku zahájilo rozsáh-
lou revitalizaci Bečvy u obcí Čer-
notín, Ústí a Skalička. Stavební 
akce vtiskne více než třem kilo-
metrům koryta řeky zcela novou 
tvář. Dojde až k trojnásobnému 
rozšíření koryta, čímž bude vy-
tvořeno typické široké a mělké 
koryto vodního toku. Projekt sni-
žuje povodňové ohrožení obcí, 
revitalizuje krajinný ráz, vrací do 
řeky chybějící biotopy a stanovi-
ště a přispěje ke zlepšení biodi-
verzity flory a fauny. Práce zde 
potrvají do dubna 2022.

Hlavní motivací k  návrhu 
revitalizace toku Bečvy formou 
přírodě blízkého protipovodňo-
vého opatření je posílení a do-
plnění efektu již realizovaných 
a  připravovaných technických 
protipovodňových opatření 
na Bečvě, zejména ochrana 
nemovitostí v Ústí i dalších ob-
cích v této oblasti. Revitalizační 
opatření tak doplňují technické 
prvky protipovodňové ochrany 
měst a  obcí a  také plánovaný 
protipovodňový efekt připravo-
vaného vodního díla Skalička. 
Oblast Ústí a  níže položených 
obcí je většinou ohrožována 
už při průtocích tzv. pětileté 
povodně. 

Tvarové a materiálové řešení 
vychází z přirozeného vinutí řeky 
Bečvy a i po dokončení staveb-

ních prací zůstane tok otevřen 
pro další samovolný přirozený 
vývoj. „Kromě protipovodňové-
ho účinku tato opatření výrazně 
zlepší hydromorfologický stav 
toku i údolní nivy Bečvy. Další 
efektem bude posílení místního 
ekosystému a  omezení šíření 
nepůvodních druhů. Úpravou 
dojde také ke zlepšení hydrau-
lických podmínek při chodu ledů 
v řece a tedy k dalšímu snížení 
povodňového ohrožení obcí,“ 
vysvětluje význam revitalizace 
generální ředitel Povodí Moravy, 
s. p., Václav Gargulák. Samotné 
posílení ekosystému bude spo-

čívat především v rozšíření pes-
trosti vodních biotopů. 

Celková délka revitalizova-
ného koryta je 3,375 km. Pů-
vodní koryto bude rozšířeno 
z  přibližně 30 m na 50–70 m, 
bezprostředně navazující část 
pozemků bude snížena do 
pozice relativně často zapla-
vované sekundární nivy. Její 
sklon je navržen tak, aby došlo 
k samovolnému vytlačení ledů 
z koryta a omezení ledových ná-
pěchů a zátaras. V rámci opat-
ření vzniknou také dvě mělké, 
neprůtočné tůně sloužící jako 
lokální biotop.

„Vlastně není úplně pravda, 
že řeka dostane novou tvář, 
při návrhu jsme totiž vycházeli 
z podoby řeky, jakou měla před 
vodohospodářskými úpravami. 
Hlavními stavebními činnostmi 
v rámci prováděné revitalizace 
Bečvy jsou zemní práce a vege-
tační úpravy jako ohumusování, 
zatravnění a doprovodná výsad-
ba. Díky návratu přirozeného 
režimu bude řeka Bečva lépe 
hospodařit se štěrky, které nám 
dříve způsobovaly nemalé pro-
blémy, zejména na níže ležících 
úsecích řeky ve městech,“ popi-
suje projektový manažer David 
Veselý z Povodí Moravy, s. p.

Akce se dotýká i stromů kolem 
Bečvy. Pokud se mělo rozšířit a vy-
modelovat koryto Bečvy, které 
bylo v minulosti narovnáno a oko-
lo osázeno stromy, bylo nutné stá-
vající zeleň vykácet. Po dokončení 
prací v korytě ale proběhne v lo-
kalitě náhradní výsadba stromů 
v rozsahu, který odpovídá kácení 
na počátku a v průběhu prací.

Návrat řeky do přirozeného 
stavu není levný, akce stojí téměř 
320 milionů korun. Financováni 
zajistí Evropský fond pro regi-
onální rozvoj prostřednictvím 
Operačního programu Životní 
prostředí. Stavební práce potr-
vají do dubna 2022. 

(bak, s využitím tiskové 
zprávy Povodí Moravy)

Návrh protipovodňové ochra-
ny i rozšíření jezu vychází z cel-
kové Koncepce protipovodňové 
ochrany sídel v Pobečví. Dalšími 
technickými a přírodě blízkými 
opatřeními v povodí nad Hrani-
cemi ale nelze zajistit pro město 
Hranice vyšší ochranu před po-
vodněmi než na úroveň padesá-
tileté vody. Komplexní ochranu 

Hranic až před stoletou vodou 
zajistí připravované vodní dílo 
Skalička, které tvoří hlavní prvek 
ochrany měst a obcí v Pobečví 
před povodňovými průtoky

O  budoucí podobě tohoto 
díla však zatím není rozhodnu-
to, zvažuje se jak poldr v různých 
podobách, tak i klasická přehra-
da. Ta by měla být rezervoárem 

vody v  období sucha, existu-
je proti ní však řada námitek: 
zvýšený tlak vody v  nádrži by 
například mohl ohrozit tvorbu 
teplické kyselky. Nyní proto 
probíhá multikriteriální analý-
za hodnocení variant vodního 
díla Skalička. Práce spočívají 
v  posouzení existujících studií 
řešení tohoto vodního díla a do-

poručení výběru vhodné varian-
ty pro další přípravu a zejména 
pro posouzení v rámci procesu 
EIA. Pro posouzení je vybrána 
komise odborných hodnotite-
lů, která je složena ze zástupců 
VUT, ČVUT a Hydrobiologického 
ústavu Akademie věd. 

Přílohu připravil 
Petr Bakovský

Bečva nad Hranicemi se rozšiřuje

Mělo by dojít i na vodní dílo Skalička

Bečva nad Ústím dostane šanci a prostor vrátit se z rovného koryta k přirozenému tvaru toku. Foto: Povodí Moravy

Na fotografii z loňského léta je vidět nepřirozený tvar řeky Bečvy.  Foto: Povodí Moravy



Program v Zámecké zahradě

13.00 Zahájení oslav města s překvapením

13.15 Módní přehlídka cestovatelské 
 módy a plavek z období secese

14.15 Docuku
15.45 Módní přehlídka plavek a klobouků
 20. let 20. století.

16.30  (divadlo pro děti)Divadlo Scéna
 Dobrodružství na ostrově Čičidžuma

18.15 České srdce
20.00 Mňága a Žďorp

Program na Masarykově náměstí

9.00–18.00 Loď Auroura

9.00–18.00 Mobilní stolní hry

9.00–18.00 Dřevěný vláček,
 kuličková dráha dlouhá 100 m

9.00–18.00 Tvořivá dílna

9.00–18.00 Půjčovna rikší

Odpoledne Bubenické představení Ritmo Factory

Relaxační zóna za zámkem

• plážová lehátka • XXL plážové lehátko

• fotokoutek • občerstvení

sobota 24. 7. 2021 od 9.00 do 21.00

vstup zdarm
a
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Vychutnejte si mojito a v po-
hodlí lehátka si užijte hranické 
léto. Hranické slavnosti v duchu 
dovolené se rozjedou v sobotu 
24. července.

Sledujte západy slunce z let-
ní relax zóny na prostranství za 
zámkem. Toto místo vás hodí do 
klidu a pohody. S drinkem v ruce 
se budete moci uvelebit v jedi-
nečném XXL lehátku, vyfotit ve 
fotokoutku, ochutnat speciality 
cizokrajné kuchyně či si zadová-
dět s dětmi u her, ať už to jsou 
obří deskovky, stavění hradu, 
nebo bludiště a  další. Anebo 
se přijďte zabavit do tvořivých 
dílen.

Víte, co to je rikša? Na ná-
městí na vás budou čekat tyto 
čtyřkolky, které si budete moci 
zapůjčit a prozkoumat centrum 
i okolí. Další jedinečný dopravní 
prostředek, který si můžete na 
náměstí vyzkoušet, je dřevěný 
vláček. A ne jen tak ledajaký! Šla-
pací, a dokonce obousměrný. No 

povězte, kdo někdy nesnil být 
strojvedoucím. 

A  co takhle se svézt i  lodí? 
Radniční ulicí budete moci profr-
čet lodí Aurourou, speciálně 
upravenou pro silniční povrch.

A  co ještě? Přece hudba, 
koncerty a  jiná představení! 
V  Zámecké zahradě pro vás 
bude připraven program pro 
malé i velké. Těšit se můžete na 
módní přehlídku cestovatelské 
módy a  plavek. Zjistíte napří-
klad, proč se dříve do plavek 
dávaly olůvka. Pak procestuje-
me kus země díky divadelnímu 
představení. A  pozor! Jedno 
tajné překvapení na vás chys-
táme v průběhu dne. V podve-
čer to nakonec rozbalíme na 
plné pecky se skvělými kape-
lami jako Docuku, České srdce 
a Mňága a Žďorp. Vstup na akci 
je zdarma.

Podrobný program kulturních 
akcí najdete na www.kultura- 
-hranice.cz.

Léto v Hranicích:  
bude jízda Aurourou i Mňága a Žďorp

Po celé léto probíhají v centru města „Čtvrtky na námku“, kde se střídají koncerty 
různých žánrů a zájemci si mohou zahrát obří šachy. Foto: Jiří Necid

Návštěvníci Hranických slavností se mohou těšit i na kapelu Docuku.

V sobotu 24. července vystoupí v Zámecké zahradě Mňága a Žďorp.

Léto si mohou lidé užívat 
v Hranicích také na Masarykově 
náměstí. Od června do konce 
srpna se tam konají „Čtvrtky na 
námku“. Každý čtvrtek odpo-
ledne se tam odehrávají různá 
vystoupení od dechovky, cim-

bálovky přes populární hudbu 
nebo country až po divadla pro 
děti a výtvarné ateliéry. V čer-
venci proběhne „Hledání hranic-
ké kávy“ a první čtvrtek v srpnu 
se uskuteční bleší trh. 

(red)

Čtvrtky na námku
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Zavítejte na Starou radnici 
zavzpomínat na časy, kdy se 
Hraničáci koupali v řece Bečvě, 
v dřevěných říčních plovárnách, 
na starém splavu, u Ústeckého 
mostu nebo na starém koupališti 
u stadionu.

Výstava „Plavky" odstartova-
la tradiční vernisáží ve čtvrtek 
17.  června v  muzeu na Staré 
radnici.

Pro milovníky módy nabízí 
spoustu historických koupacích 
úborů zapůjčených z Národního 
muzea a z Uměleckoprůmyslové-
ho musea v Praze. Nejstarší plavky 
jsou z roku 1895, nejnovější z let 
osmdesátých. Dále jsou vystave-
ny módní doplňky jako sluneč-

níky, koupací čepice, ploutve či 
sluneční brýle. Nechybí ani nafu-
kovací hračky pro děti od firmy 
Fatra Napajedla a historické filmo-
vé záběry z Hranic od TV Mach.

Na výstavě se zabaví i  děti, 
které mohou poslepu pátrat 
v  tajemných krabicích a  jen 
hmatem tipovat, co se uvnitř 
skrývá. Nebo se mohou promě-
nit v návrháře plavek a usilovat 
o vítězství v této soutěži. Odmě-
nou vítězům budou nafukovací 
čluny, balony a hračky od spo-
lečnosti Fatra Napajedla. Výsta-
va je k vidění až do 12. září. Více 
informací k výstavě najdete na  
www.muzeum-hranice.cz. 

(red) Foto: Naďa Jandová

Kouzlo bílého sportu na Staré radnici

Plavky a hranické plovárny představuje nová výstava

Už 110 let se prohánějí v Hranicích po místních kurtech tenisté, v současnosti však už dávno ne v bílých oblečcích. Přídomek „bílý sport“ ale tenisu zůstal a jeho hranické 
výročí připomíná výstava Kouzlo bílého sportu, která je k vidění až do 12. září ve výstavním sále na Staré radnici.  (red) Foto: Jiří Necid



Pohled na Hranice z  ptačí 
perspektivy se vám naskytne při 
výstupu na ochoz radniční věže. 
Po zdolání 122 schodů budete 
mít město jako na dlani. Na věži 
se nacházejí přehledné pano-
ramatické tabulky, na kterých 
jsou fotografie s  popisy míst, 
která je možné z 38 metrů vy-
soké věže vidět. Při stoupání na 
věž si můžete prohlédnout také 
věžní hodiny nebo sbírku obrazů 
Jana Pinkavy. 

Časy prohlídek jsou v 10:00, 
10:30, 11:00, 11:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30. Cena za osobu je 
30 korun. 

Pro objednávky a  další in-
formace kontaktujte Turistické 
informační centrum.

Po předchozí domluvě v Turis- 
tickém informačním centru lze 
zájemcům poskytnout i komen-
tovanou prohlídku historického 
centra města. S  průvodcem si 
projdete nejvýznamnější histo-
rické památky, jakými jsou napří-
klad hranický zámek, synagoga, 
kostel Stětí sv. Jana Křtitele, ka-
tovna nebo Stará radnice. 

Dalším místem k prohlídce je 
židovský hřbitov. Toto tajemné 
a neobvyklé místo můžete navští-
vit individuálně, klíč od židovské-
ho hřbitova je k zapůjčení oproti 
vratné záloze v Turistickém infor-
mačním centru na zámku v Hra-
nicích nebo v Galerii Synagoga. 
Vstup je zdarma, hradí se pouze 
vratná záloha za klíč 200 Kč.  (tic)

Chcete se projít naučnou 
stezkou a vidět tak nejhlubší za-
topenou propast světa? Mít lázně 
a údolí řeky Bečvy jako na dlani 
z vyhlídky u Svrčova a od sochy 
sv. Jana Nepomuckého? Navštiv-
te Teplice nad Bečvou. Parkovat 
se dá hned u Infocentra Hranické 
propasti vedle nádražní budovy. 

Letos již do Infocentra Pro-
past, které sídlí v  bývalé ná-
dražní budově v Teplicích nad 
Bečvou, zavítalo téměř tisíc 
návštěvníků. „Poskytli jsme vše-
možné informace, rady a tipy na 
cestu. Naše expozice má co na-
bídnout. Hned u vstupu zaujme 
interaktivní model Hranického 

krasu spolu se snímky z jednot-
livých částí Propasti. Do hlubin 
zatopené Propasti nahlédnete 
při odpočinku v našem menším 
kinosále. Pro děti máme připra-
venou prázdninovou soutěž ČT 
Déčka,“ sdělila referentka info-
centra Propast Lenka Suchán-
ková.

V přilehlých lázních se může-
te osvěžit zdejší kyselkou, pose-
dět na kolonádě a dát si teplý 
lázeňský oplatek, nebo si zahrát 
minigolf. Zavítat můžete i  do 
jedněch z nejteplejších jeskyní 
– Zbrašovských aragonitových 
jeskyní. 

(tic)

Vyrazit po Hranicích v rikše můžete od úterý 20. července 
do neděle 25. července. Vozítko pojme až tři dospělé a dvě 
děti a  cena za hodinu půjčení je 
200 korun pro celou posádku toho-
to dovolenkového vozítka. Udělejte 
radost svým dětem nebo babičkám 
a  vyvezte je po Hranicích nebo po 
cyklostezce Bečva. 

Rikšu si můžete rezervovat v Tu-
ristickém informačním centru 
na zámku, a to telefonicky na 
čísle 777 499 892 nebo e-mai-
lem na adrese infocentrum. 
zamek@mkz-hranice.cz.  (mk)

14 infocentrum

Prohlídky s průvodcem: na věž, po městě, nebo na hřbitov?

Nevíte, kam na výlet? Vydejte se k Hranické propasti

Chcete se projet v rikše?

K nejoblíbenějším prohlídkám patří výstupy na věž. Foto: Jiří Necid

Infocentrum Propast je v bývalé nádražní budově v Teplicích nad Bečvou. 
Foto: Jiří Necid

V nedalekých lázních se můžete osvěžit kyselkou. 
Foto: Jiří Necid

V Hranicích je k dispo-
zici půjčovna kol a kolo-
běžek. Půjčit si je můžete 
ve všední dny od 8:00 do 
17:00 hodin, v sobotu od 
8:00 do 12:00 hodin v Tu-
ristickém informačním 
centru na zámku. Tam si 
také zjistíte bližší infor-
mace, ceny půjčovného, 
stejně jako možnosti 
a tipy, kam vyrazit.  (tic)

Na zámku si můžete půjčit 
kolo nebo také koloběžku
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S blížícím se koncem školního 
roku začalo v knihovně tradiční 
pasování prvňáčků na čtenáře. 

„Už vloni jsme pro čerstvé 
prvňáčky objednávali v knihovně 
„Knížku pro prvňáčka“, jejíž vydání 
zprostředkovává Svaz knihovníků 
a informačních pracovníků a je fi-
nančně sponzorováno těmi, kteří 
četbu dětí v naší zemi podporují. 
Knížka je originální a nelze ji ni-
kde koupit. Tím je také jedinečná,“ 
sdělila vedoucí Městské knihovny 
v Hranicích Marie Jemelková.

Každou středu v  minulých 
týdnech do knihovny přicházely 
skupiny natěšených prvňáčků se 
zvědavostí, co je u nás čeká. Byli 
uvítáni šaškem a čarodějnicí, pak 
před ně předstoupila za zvuků 
fanfár královna Knihomilka s pa-
nošem z Království písmen a knih 

a slavnostní ceremoniál pasování 
mohl začít. 

Nejprve však každé dítě mu-
selo královně ukázat, jak umí číst, 
a  pak teprve mohlo dojít k  pa-
sování mečem, prostě tak jak to 
chodí na každém královském 
dvoře. „Každého nově pasované-
ho rytíře krásného slova obdaro-
vala královna knížkou, pamětním 
listem a poukazem na přihlášení 
do knihovny zdarma, to vše za 
nadšených ovací ostatních dětí. 
Někdo měl trochu trému, jiný se 
tvářil jako suverén, ale všichni uká-
zali, že se naučili hezky číst, a tímto 
pasováním se tak stali skutečnými 
čtenáři navždy. V našem království 
knih věříme, že děti na tento den 
nezapomenou a i po letech bude 
pro ně stále hezkou vzpomínkou,“ 
dodala Marie Jemelková.  (kni)

Městská knihovna v  Hrani-
cích se připojila ke společnému 
projektu Olomouckého kraje 
a neziskové organizace ASEKOL. 
Podstata projektu je jednoduchá:

ODEVZDEJ vysloužilý mobil-
ní telefon v knihovně A VYHRAJ 
poukázku na nákup knih za 
1 000 Kč a balíčky věcných cen.

V  Hranicích byla zřízena tři 
místa, kde můžete odložit svůj 

starý vysloužilý mobil. Mobil 
označíte lístkem (připevněte 
gumičkou) nebo nálepkou, 
kam uvedete své celé jméno, 
e-mailovou adresu, telefonní 
číslo a místo, kde jste mobil ode-
vzdali. Nebo si přímo na daném 
místě můžete vzít vytištěné ku-
pony, které vyplníte, připevníte 
k mobilu gumičkou nebo lepicí 
páskou a vložíte do označené-

ho boxu. Jeden 
sběrný box na-
leznete v  hra-
nické městské 
knihovně na Ma-
sarykově náměs-
tí, druhý před 
vstupem do Tu-
ristického infor-
mačního centra 
na zámku a třetí 
před vstupem do 
místní knihovny 
v Drahotuších na 
náměstí Osvobo-
zení. 

Každý soutěžící, který ode-
vzdá správně označený vy-
sloužilý mobilní telefon, ať už 
s originálem vyplněného kupo-
nu, nebo základními údaji na 
lístku či nálepce, hraje v soutěži 
o poukázku na nákup knih dle 
vlastního výběru a o balíčky věc-
ných cen. Do slosování o ceny se 
zapojí i naše městská knihovna, 
která tak může získat 10 000 Kč na 
nákup knih. Důležitý bude počet 
získaných vysloužilých mobilů. 

A co se vlastně bude dít s vy-
branými starými mobily? Budou 
odborně rozebrány a poté recy-
klovány. 

Celý projekt trvá od 14. červ-
na do 30. září. Více se můžete 
dovědět na www.odlozmobil.cz.

Proč se zapojit? Jednak může-
te něco vyhrát, ale může vyhrát 
i naše knihovna, a taky se ekolo-
gicky zbavíte nepotřebného mo-
bilu. A všichni pomůžeme zvýšit 
povědomí o třídění vysloužilého 
elektrozařízení.  (kni)

S vládním nařízením o uzavře-
ní škol nastala celkem zajímavá 
situace. Jak učit distančně tanec? 
Co v  případech, když se paní 
učitelka nebo žák virtuálně „sek-
ne“? Nicméně, výuka tance touto 
„moderní“ metodou aneb „Schola 
ludus – nová kapitola“ započala. 

Nutno vyzvednout nesku-
tečnou snahu před všemi web 
kamerami a také obrovskou trpě-
livost při „garantované rychlosti 
připojení“. A tak bylo za pomoci 
binárních kódů započato úsilí, na 
jehož konci svítily bronzová a zla-
tá medaile. Dvě žákyně tanečního 
oboru Základní umělecké školy 

Hranice Viktorie a Barbora Otá-
halovy se zúčastnily online me-
zinárodní soutěže „Best World 
Dance Group“. Bylo potřeba nato-
čit jejich nacvičenou choreogra-
fii podle technických požadavků 
a odeslat. 

Viktorie Otáhalová získala za 
svou choreografii „Včelka Mája“ 
v kategorii Contemporary dance 
(sólo 6 až 9 let) krásné 3. místo, 
tedy bronzovou medaili. Její ses-
tra Barbora Otáhalová se svou 
choreografií „Kuchtička“ v  kat. 
klasický tanec (sólo 10 až 12 let) 
vybojovala 1. místo, čili zlatou 
medaili.

A můžeme vám prozradit, že 
9. srpna budou žákyně taneč-
ního oboru ZUŠ Hranice online 
soutěžit ve finále „Dance World 
Cupu“ s choreografií „Karičky“, se 
kterou se kvalifikovaly již v roce 
2019, ale vzhledem ke covidové 
pandemii se finále koná až letos, 
s možností online nahrávek vítě-
zů kvalifikací 2020.

Kamila Martínková, 
taneční obor ZUŠ Hranice

Jak jsme v knihovně pasovali prvňáčky na čtenáře

Odlož mobil v knihovně – soutěž o ceny

Taneční obor ZUŠ Hranice ani covid nezastavil

Prvňáčci absolvovali v knihovně ceremoniál pasování na čtenáře. 
Foto: MKZ Hranice

Viktorie a Barbora Otáhalovy uspěly 
v tanci v online mezinárodní soutěži 
„Best World Dance Group“. 
Foto: ZUŠ Hranice

Oddělení pro dospělé:
Pondělí  8:00–17:00 hodin
Úterý  8:00–17:00 hodin
Středa             zavřeno
Čtvrtek  8:00–17:00 hodin
Pátek  8:00–17:00 hodin
Sobota             zavřeno

Oddělení pro děti:
Úterý 8:00–11:00 hodin
 12:00–17:00 hodin
Pátek 8:00–11:00 hodin
 12:00–17:00 hodin

Nadále platí, že pokud ně-
kdo bude potřebovat službu 
vrácení nebo půjčení objed-
naných knih v oddělení pro 
děti v  jinou provozní dobu, 
bude obsloužen. 

K  letním zážitkům patří 
i báječné čtení. Jsme tu stále 
pro vás.

Provozní doba 
knihovny o letních 
prázdninách
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Čtvrtek 1. 7.

17:00 - Vernisáž k  výstavě: 
Anežka Kovalová & Miroslav 
Koval: Dílo – koná se v Galerii 
Synagoga v Hranicích, Janáčko-
va 728, vstup zdarma. Vernisáž 
se uskuteční pouze za příznivé 
epidemické situace.

21:00 - Letní kino: Králíček 
Petr bere do zaječích (animo-
vaný, USA/Austrálie, dabing, 
2021) – koná se v  letním kině 
v Hranicích, Komenského 263, 
vstupné 120  Kč. Předprodej je 
v Turistickém informačním cent-
ru na zámku v Hranicích, tel. 581 
607 479 nebo na místě. Pokladna 
je otevřena hodinu před začát-
kem představení.

Pátek 2. 7.

21:00 - Letní kino: Nightlife: 
Na tahu (komedie, Německo, 
dabing, 2020) – koná se v letním 
kině v Hranicích, Komenského 
263, vstupné 120 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.

Sobota 3. 7.

8:30 - Cyklobus na Bumbálku 
– pro milovníky cykloturistiky 
odjíždí autobus ze Šromotova 
náměstí v  Hranicích. Do cyk-
lobusu lze nastoupit s předem 
zakoupenou jízdenkou. Rezer-
vace a aktuální ceník poskytne 
personál Turistického informač-
ního centra na zámku, tel. 581 
607 479.

21:00 - Letní kino: Spirála stra-
chu: Saw pokračuje (horor, USA, 
titulky, 2021) – koná se v letním 
kině v Hranicích, Komenského 
263, vstupné 130 Kč. Předpro-
dej je v Turistickém informačním 
centru na zámku v Hranicích, tel. 
581 607 479 nebo na místě. Po-
kladna je otevřena hodinu před 
začátkem představení.

Pondělí 5. 7.

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

15:00 - Všechovice Open-Air 
festival 2021 – na festivalu vy-
stoupí Mirai, Limetall, Ivan Mlá-
dek a Banjo Band, Kalibra a další. 
Vstupné v předprodeji 330 Kč, 
na místě 380 Kč. Předprodej je 
v restauraci Monika v Hranicích, 
ve sportovním centru Naparia 
v Hranicích a v hospodě Na hřišti 
ve Všechovicích.

Středa 7. 7. 

18:00 - Hranické kulturní léto: 
ABBA revival – koncert revival 
bandu známé švédské skupiny. 
Koná se v  Zámecké zahradě 
v Hranicích, vstup zdarma.

21:00 - Letní kino: Nikdo (akční, 
USA, titulky, 2021) – koná se v let-
ním kině v Hranicích, Komenské-
ho 263, vstupné 120 Kč. Předpro-
dej je v Turistickém informačním 
centru na zámku v Hranicích, tel. 
581 607 479 nebo na místě. Po-
kladna je otevřena hodinu před 
začátkem představení.

Čtvrtek 8. 7.

21:00 - Letní kino: Ubal a zmiz 
(komedie, ČR, 2021) – koná se 
v  letním kině v  Hranicích, Ko-
menského 263, vstupné 130 Kč. 
Předprodej je v  Turistickém 
informačním centru na zámku 
v  Hranicích, tel. 581 607 479 
nebo na místě. Pokladna je ote-

vřena hodinu před začátkem 
představení.

Pátek 9. 7. 

18:00 - Hranické kulturní 
léto: Pohádky pana Pohádky 
– představení pro děti. Koná se 
v Zámecké zahradě v Hranicích, 
vstup zdarma.

21:00 - Letní kino: Black Widow 
(akční, USA, dabing, 2021) – koná 
se v letním kině v Hranicích, Ko-
menského 263, 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 10. 7.

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

16:30 - Sima – vystoupení slo-
venské zpěvačky. Koná se v letním 
kině v Hranicích, vstupné v před-
prodeji od 390 do 500 Kč. Před-
prodej je na https://ticket365.cz/.

Neděle 11. 7.

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

16:00 - Kinder Fest Open Air 
Hranice – zábavné odpoledne 
pro děti. Vystoupí Fíha Tralala, 
DJ Žabka, kouzelník Šmeli a Míja. 
Koná se v  letním kině v Hrani-
cích, vstupné 350 Kč. Předprodej 
je na https://ticket365.cz/.

Středa 14. 7. 

18:00 - Hranické kulturní 
léto: Gerald Clark – koncert 

Co se děje a co se bude dít v Hranicích
bluesového písničkáře. Koná se 
v Zámecké zahradě v Hranicích, 
vstup zdarma.

21:00 - Filmový klub – letní pro-
mítání. Koná se v Karnole v Hra-
nicích, vstupné 100 Kč. Bližší in-
formace k promítanému snímku 
na Facebooku KarnolaHranice.

Čtvrtek 15. 7.

21:00 - Letní kino: Zabijákova 
žena & bodyguard (akční, USA, 
titulky, 2021) – koná se v letním 
kině v Hranicích, Komenského 
263, 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.

Pátek 16. 7. 

18:00 - Hranické kulturní léto: 
Olomoucký Dixieland Jazz 
Band – koncert oblíbeného 
jazzového bandu. Koná se v Zá-
mecké zahradě v Hranicích, vstup 
zdarma.

21:00 - Letní kino: Space Jam: 
Nový začátek (animovaný, USA, 
dabing, 2021) – koná se v letním 
kině v Hranicích, Komenského 
263, vstupné 120 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.

Sobota 17. 7. 

6:00–13:00 - Auto-moto-ve-
terán burza – tradiční burza 
týkající se převážně motorismu. 
Koná se na letišti v Drahotuších.
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13:00 - 650 let Valšovic – oslavy 
k výročí místní části Hranice VI – 
Valšovice. Koná se ve Valšovicích, 
vstup zdarma.

15:00 - Odpoledne s dechov-
kou – vystoupení Malé dychové 
hudby Rubín. Koná se na Rybníč-
ku v Olšovci, vstupné pouze na 
místě 100 Kč.

21:00 - Letní kino: V  zajetí 
démonů 3: Na ďáblův příkaz 
(horor, titulky, 2021) – koná se 
v  letním kině v  Hranicích, Ko-
menského 263, 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.

Neděle 18. 7.

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

Středa 21. 7. 

18:00 - Hranické kulturní léto: 
Gentlemen´s  Club – koncert 
oblíbené hranické ska úderky. 
Koná se v  Zámecké zahradě 
v Hranicích, vstup zdarma.

Čtvrtek 22. 7.

21:00 - Letní kino: Gump – pes, 
který naučil lidi žít (rodinný, ČR, 
2021) – koná se v  letním kině 
v Hranicích, Komenského 263, 
vstupné 140  Kč. Předprodej je 
v Turistickém informačním cent-
ru na zámku v Hranicích, tel. 581 
607 479 nebo na místě. Pokladna 
je otevřena hodinu před začát-
kem představení.

Pátek 23. 7. 

17:00 - Vernisáž k výstavě: Sa-
lón výtvarníků – koná se v gale-
rii M+M v Hranicích, Jurikova 16, 
vstup zdarma.

18:00 - Hranické kulturní 
léto: Fiha – koncert ostravské 
pop-rockové kapely. Koná se 
v Zámecké zahradě v Hranicích, 
vstup zdarma.

21:00 - Letní kino: Rozhněvaný 
muž (akční, VB, titulky, 2021) – 
koná se v letním kině v Hranicích, 
Komenského 263, 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 24. 7. 

9:00 - Oslavy města – oslavy 
města se letos uskuteční v duchu 
cestování a exotické letní dovole-
né. Těšit se můžete například na 
relax v plážovém lehátku, jízdu 
v různých dopravních prostřed-
cích jako vlak a  rikša, pro děti 
i dospělé budou nachystány hry 
i  dílničky. Za příznivých epide-
mických podmínek se uskuteční 
divadelní představení a koncer-
ty v zámecké zahradě. Koná se 
v centru města v Hranicích, vstup 
zdarma. Podrobný program na 
samostatných plakátech.

Neděle 25. 7.

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

Čtvrtek 29. 7. 

16:00 - Čtvrtky na námku: Pe-
tra Zindler – koncert zpěvačky 
z Olomouce. Koná se na Masary-
kově náměstí v Hranicích, vstup 
zdarma.

21:00 - Letní kino: Očista na-
vždy (horor, USA, titulky, 2021) – 
koná se v letním kině v Hranicích, 
Komenského 263, vstupné 120 Kč. 
Předprodej je v Turistickém infor-
mačním centru na zámku v Hra-
nicích, tel. 581 607 479 nebo na 

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

Pátek 30. 7.

21:00 - Letní kino: Prvok, Šam-
pón, Tečka a  Karel (komedie, 
ČR, 2021) – koná se v letním kině 
v  Hranicích, Komenského 263, 
vstupné 140  Kč. Předprodej je 
v Turistickém informačním cent-
ru na zámku v Hranicích, tel. 581 
607 479 nebo na místě. Pokladna 
je otevřena hodinu před začát-
kem představení.

Sobota 31. 7.

17:00 - Benefice zaHranice – 
první ročník open air benefiční 
akce. Koná se v Zámecké zahra-
dě v Hranicích, vstupné pouze 
na místě 350 Kč. Výtěžek je určen 
pro Dětský domov v Hranicích.

21:00 - Letní kino: Expedice: 
Džungle (dobrodružný, USA, da-
bing, 2021) – koná se v  letním 
kině v Hranicích, Komenského 
263, vstupné 130  Kč. Předpro-
dej je v Turistickém informačním 
centru na zámku v Hranicích, tel. 
581 607 479 nebo na místě. Po-
kladna je otevřena hodinu před 
začátkem představení.

14:00 - 650 let Velké – oslavy 
k výročí místní části Hranice III 
- Velká, které potrvají až do 1. 8.

PŘIPRAVUJEME NA SRPEN

Čtvrtek 5. 8.

15:00 - Čtvrtky na námku: 
Bleší trh a historická pražírna 
kávy – blešák v  centru města. 
Koná se na Masarykově náměstí 
v Hranicích, vstup zdarma.

Sobota 7. 8. 

19:00 - Čechomor Kooperativa 
Tour: 33 radostí života – koncert. 
Koná se v letním kině v Hranicích, 
vstupné 590 Kč. Předprodej je na 
https://colosseumticket.cz/.

Čtvrtek 12. 8. 

15:00 - Čtvrtky na námku: LH 
Western – koncert v centru měs-
ta. Koná se na Masarykově ná-
městí v Hranicích, vstup zdarma.

Čtvrtek 19. 8. 

15:00 - Čtvrtky na námku: Cir-
kus Žebřík – Loutky, které nikde 
nechtěli – divadlo v centru města. 
Koná se na Masarykově náměstí 
v Hranicích, vstup zdarma.

Čtvrtek 26. 8. 

14:00 - Prázdninové setkání 
v Zámecké zahradě – zábavné 
odpoledne s Charitou. Připraven 
je pestrý program a vystoupení 
hranické skupiny Gentlemen´s 
Club. Koná se v Zámecké zahradě 
v Hranicích, vstup zdarma.



Do 12. 9. 2021 - Kouzlo bílého 
sportu. Výstava ke 110. výročí 
jednoho z nejstarších sportov-
ních odvětví v  Hranicích. K  vi-
dění jsou historické tenisové 
rakety, dresy, diplomy a spous-
ta fotografií z tenisových kurtů. 
Velkým lákadlem jsou poháry te-
nistů Karla Koželuha a Jaroslava 
Drobného, tenisová raketa Petry 
Kvitové nebo tenisová souprava 
Jany Novotné.

1. 7. – 22. 8. 2021 - Anežka 
Kovalová & Miroslav Koval: 
Dílo. Výstava představí tvorbu 
manželů Kovalových ze Šumper-
ka. Dílo Anežky Kovalové tvoří 
převážně malby a kresby. Tvorbu 
Miroslava Kovala tvoří zejména 
příroda. Vernisáž výstavy se 
uskuteční ve čtvrtek 1.  čer-
vence v  17 hodin za příznivé 
epidemické situace a v souladu 
s nařízením vlády.

Do 12. 9. 2021 - Plavky. Zajímá 
vás, do čeho se lidé oblékali na 
koupališti nebo pláži před lety? 
To vše ukáže výstava historie 
hranických koupališť a plováren. 
Pro milovníky módy nechybí his-
torické koupací úbory zapůjčené 
z Národního muzea a z Umělec-
koprůmyslového musea v Praze. 
Nejstarší plavky jsou z roku 1895, 
nejnovější z 80. let 20. století. Ne-
chybí ani nafukovací hračky pro 
děti a historické filmové záběry.

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).

23. 7. – 13. 8. 2021 - Salón 
výtvarníků. Tradiční výstava 
amatérských umělců převážně 
z Hranic, ale také z Holešova nebo 
z Brna. Jejich díla jsou vytvoře-
na různými technikami. K vidění 
bude keramika, dřevořezby, mal-
ba na textil, obrazy, výrobky ze 
smaltu, fotografie, vitráže nebo 
grafická technika suchou jehlou. 
Vernisáž se uskuteční v pátek 23. 
července od 17 hodin.

Galerie Synagoga

Muzeum na zámku

Galerie M+M

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

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. 8. – 3. 9. 2021 - Jaroslav 
Jakubec. Výstava hranického 
umělce. Jeho tvorba zachycu-
je převážně valašskou krajinu, 
Tatry i  uličky rodných Hranic 
a  jejich blízkého okolí. V umě-
leckém rozvoji Jaroslava Jakub-
ce se pro něj hned v počátcích 
tvorby stal vzorem jeho přítel 
– známý hranický akademický 
malíř, grafik a  sochař Ladislav  
Vlodek.

8.–24. 7. 2021 - Hraniceum 
2021. Výstava v rámci meziná-
rodního výtvarného sympozia, 
které se uskuteční v areálu Stará 
střelnice v Hranicích. K výstavě 
bude vydán samostatný katalog 
mapující účast a práce zúčastně-
ných výtvarných umělců v ob-
dobí konání sympozií v  letech 
2016–2021. Součástí výstavy 
bude i část věnována vzniklým 
dílům v roce 2020–2021.

Pro aktuální informace sledujte náš web www.muzeum-hranice.cz

18 výstavy

Model historického jádra Hra-
nic. Autorem modelu je historik 
Stanislav Miloš, který k  tvorbě 
využíval papírové krabičky od 
čajů. Ty postupně přeměnil 
v malebné domečky tvořící his-
torické centrum města Hranic. 
Model znázorňuje podobu měs-
ta v 18. století. Součástí expozice 
jsou také panely s informacemi 
o  vývoji a  historii hranického 
zámku. 

Hranice na mušce. Stálá expo-
zice zbraní ze sbírek hranického 
muzea představuje unikátní 
kousky. K vidění jsou ruční pal-
né i chladné zbraně z  různých 
koutů světa. Dozvíte se infor-
mace o hranických střeleckých 
spolcích a místní střelnici. Část 
expozice je věnována i  vojen-
ským ústavům a historii vojenské 
akademie.

UZÁVĚRKA

PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ HRANICKÉHO ZPRAVODAJE JE VE STŘEDU 
7. ČERVENCE 2021.



Že je v Hranicích spousta archi-
tektonických skvostů, to už jste 
zjistili. Že máme krásné okolí, které 
láká k výletům, to jste si mohli pře-
číst v minulých vydáních Hranické-
ho zpravodaje. Víte ale, že máme ve 
městě také spoustu rarit, které jinde 
nenajdete… anebo najdete, ale zřídka? V této rubrice 
Tip na výlet vám první čtyři z nich představíme.

� Začneme zámkem, ve kterém se nachází zají-
mavosti hned dvě. První z nich je pozdně go-

tický prevét. Že vám název nic neříká? Nezoufejte! 
Název prevét dříve znamenal výraz pro toaletu neboli 
záchod, který se nachází v prvním patře zámecké 
věže. Umístěný je ve výklenku a ústí žlabem ve zdivu 
věže. Kanalizace v té době ještě nebyla, takže vše 
padalo volným pádem přímo do příkopu.

� Druhá zajímavost hranického zámku je trochu 
sporná. Mluvíme o hladomorně. Někdo tvr-

dí, že se jedná o základy bašty, někdo říká, že jde 
o hladomornu. Chtěli jsme se přesvědčit na vlastní 
kůži, a tak jsme onen prostor našli, nechali odklopit 
skleněné víko a sestoupali několik metrů dolů po 
žebříku. Co jsme našli, o tom se můžete přesvědčit 
z autentických záběrů, které jsme pro vás pořídili. 
Prostor není běžně zpřístupněn veřejnosti, protože 
se nachází ve služebně městské policie. Vidět jej mů-
žete pouze při výjimečných příležitostech, jako jsou 
například komentované prohlídky zámku při Dnech 
evropského dědictví.

� Třetí zajímavost se nachází naproti zámku 
u vstupu do horního podloubí. Vypadá, že se 

tam povaluje jen veliký kus obyčejného kamene, 
ale vězte, jedná se o pranýř – tedy přesněji o jeho 
pozůstatek. Pranýř se dříve nacházel na Masarykově 
náměstí a byli k němu přivazováni odsouzení zločinci 
vedení na městské popraviště, a to za hojné účasti 
přihlížejících, kteří vyvolávali jejich vinu a také od-
souzence mučili.

� Od zámku se přesuneme na Masarykovo ná-
městí k budově Staré radnice, kde se nachází 

naše čtvrtá zajímavost. Z boku budovy Staré radnice, 
v Radniční ulici, se ve fasádě nachází zazděná ka-
menná dělová koule, která zde byla umístěna jako 
památka na boje třicetileté války. Bude vám možná 
chvíli trvat, než ji spatříte, ale když se zaměříte na 
levou horní část budovy, jistě ji brzy najdete.

Na další čtyři zajímavosti, které vám představíme, 
se můžete těšit v srpnovém vydání Hranického zpra-
vodaje.  (ld)

tip na výlet 19

Zdroj: mapy.cz

Pozdně gotický prevét.

Tudy prevét ústil do příkopu.

Dělová koule ve zdi Staré radnice. 
Foto: 6× Kateřina MacháňováHladomorna, nebo jen základy bašty?

Pranýř byl původně na náměstí.

Další tipy na výlety 
v Hranicích a okolí najdete 

na www.mkz-hranice.cz 
v záložce aktuality

Tip na 
výlet

Hranické rarity: od záchodu přes hladomornu na pranýř



Plovárna Hranice je po dlou-
hé „covidové“ pauze zase zpátky 
a nepřišla s prázdnou. Pro každé-
ho byla situace náročná a na plo-
várně tomu nebylo jinak. Poprvé 
v  historii byl provoz odstaven 
na téměř celý rok. To přineslo 
spousty komplikací kvůli bazé-
nové technologii a také personál 
byl dlouhou dobu v „domácím 
režimu“. Na druhou stranu vznikl 
prostor zamyslet se nad změnami 
a nad možnostmi zlepšení služeb.

Letos je to už 15 let od chví-
le, kdy plovárnu navštívili vůbec 
první návštěvníci. K  výročí se 
hodí narozeninový dárek a plo-
várna jej dostala s předstihem. 
Jedná se o  nového maskota 
jménem Hrošík Toník. Na po-

době maskota se podílely děti 
z  hranických mateřských škol, 
které se výtvarně realizovaly 
v rámci vyhlášené soutěže. Na-
víc i samotné jméno je návrhem 
právě jednoho z nich. Plovárna 
autorům vítězných návrhů věno-
vala volný vstup pro celou rodi-
nu a poukaz přijel předat Tomáš 
Vejmola alias Tomík na cestách 
na svém Tuk-tuku, který si přivezl 
až z thajského Bangkoku.

Od letošního roku můžete 
sledovat dění v  našem aqua-
parku také na sociálních sítích. 
Konkrétně na Facebooku a  In-
stagramu (plovarnahranice). 
Najdete zde vše, co by vás moh-
lo zajímat, a zpravidla dříve než 
kde jinde. V příbězích se dozvíte, 

zda je otevřeno letní koupaliště, 
a mimo jiné nahlédnete do záku-
lisí bazénu.

V prostoru letního koupaliště 
nemůžete přehlédnout nové be-
achvolejbalové hřiště, které vás 
potěší kvalitním pískem a hned 
dvěma kurty pro hráče.

V  plánu je také uspořádání 
turnaje pro veřejnost. Rezervace 
se provádějí telefonicky na info-
lince plovárny, případně osobně 
v pokladně. Ve venkovním are-
álu je nově skákací atrakce pro 
děti, která slibuje pořádnou míru 
zábavy a pohybu.

Vedení plovárny myslelo na 
všechny věrné návštěvníky, kteří 
jsou držitelé permanentek. Všem 
byly prodlouženy platnosti pod-

le data expirace jejich kreditů. 
Standardně je jejich platnost rok 
a půl od zakoupení. Pokud vám 
platnost skončila v období říjen 
2020 až červen 2021, pak máte 
automaticky navíc 11 měsíců. 
Pokud vám končí od červen-
ce 2021 do září 2021, pak je to 
7 měsíců k dobru.

Inovace se dočkal také bu-
fet, a to uvnitř i venku na letním 
koupališti.

Nejenže hned při příchodu 
uvidíte novou předzahrádku, ale 
uvnitř oživila prostor nová po-
doba bufetu a  změny se týkají 
také nabídky. Ochutnat můžete 
spousty dobrot, které se provo-
zovatelé rozhodli postavit na 
novém konceptu. Se vším jim 
pomáhal hranický šéfkuchař 
Jakub Trčka, kterého jste mohli 
zaregistrovat pod značkou Ni-
koleta-Mária, nebo ve službách 
Centrum Cateringu. V  nabídce 
najdete skvělé bagety a toasty, 
ale také domácí limonády.

Snad jediným negativem byly 
náklady spojené s oživením bazé-
nových technologií a opravami. 
Došlo k  výměně několika čer-
padel, opravě vzduchotechniky, 
schodiště k tobogánu a spoustě 
dalších servisních práci. Díky pro-
vozovateli firmě Ekoltes Hranice, 
a. s., a městu Hranice se vše zvlád-
lo a nezbývá než si užít vodních 
radovánek a relaxu v nádherném 
prostředí okolní přírody Morav-
ské brány. Těší se na vás všichni 
zaměstnanci Plovárny Hranice, 
pracovníci Plavecké školy a sa-
mozřejmě Hrošík Toník.

Tomáš Plesník,
vedoucí teplárenského 

hospodářství a sportovišť 
Ekoltes Hranice
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Plovárna Hranice znovu vítá své návštěvníky

Nové beachvolejbalové hřiště má dva kurty. Foto: Tomáš Plesník Prostor venkovního bazénu bude obohacen o skákací atrakci. Foto: Tomáš Plesník

Vnitřní bazén je znovu připraven pro milovníky vodních radovánek. Foto: Tomáš Plesník


