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Hranický zpravodaj
HRANICKÁ PROPAST MÁ DALŠÍ REKORD
CO SE DĚLO O PRÁZDNINÁCH VE ŠKOLÁCH?
HISTORIE: KOSTELÍČEK STOJÍ NAD MĚSTEM 530 LET
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ – PŘIJĎTE NA SNÍDANI
BUDOU VOLBY DO ZASTUPITELSTVA

Život vám dává přesně to, co od něj očekáváte.

Christian Godefroy

Bádání v temné Hranické propasti přineslo další posun. Na snímku je spouštění robota na hladinu jezírka. Foto: Pavel Fryšák
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úvodník, zajímavosti

Školství patří mezi priority města
Mateřské a základní školy patří mezi nejvýznamnější oblasti
ve správě města Hranic. Město
spravuje čtyři základní školy, do
kterých dochází 1 871 žáků, přičemž v letošním roce nastoupí
193 prvňáčků. Do šesti mateřských škol bylo přijato 128 dětí.
Na zabezpečení provozu školních
a předškolních zařízení a volnočasových aktivit dětí a mládeže
letos putuje z rozpočtu města
26 milionů korun. Do této částky nejsou zahrnuty náklady na
mzdy a investice – ty jdou buď
z rozpočtu státu nebo je město
hradí z jiné položky.

Kromě výdajů na provoz město
masivně investuje také do vybavení škol. K nejvýznamnější investici v tomto volebním období
patří výstavba nové tělocvičny
v Drahotuších, jejíž dokončení je
naplánováno na příští rok. Náklady této investice činí přes 70 milionů korun. V Drahotuších byly
rovněž vybudovány učebny pro
polytechnickou výchovu za více
než 7 milionů korun a byla také
zrekonstruována kotelna.
Velký investiční počin města
představovala půdní vestavba
s třídami a laboratořemi na ZŠ
a MŠ Šromotovo s náklady 26 mi-

zaujalo nás

lionů korun a rekonstrukce tříd
na ZŠ a MŠ Struhlovsko v objemu
přes 13 milionů korun. V rozpočtu města je pro letošní rok na ZŠ
a MŠ Struhlovsko rovněž naplánována rekonstrukce kotelny za
4 miliony korun. Na ZŠ 1. máje se
realizuje výměna svítidel ve všech
prostorách školy ve výši 3,3 miliony korun, na MŠ Sluníčko probíhá
rekonstrukce školního hřiště ve
výši cca 6,5 milionů korun a v MŠ
Pohádka proběhne výměna
elektrorozvodů za 1,4 milionu
korun.
Částkou 1,5 milionu korun
ročně město přispívá základním

školám na rozvoj informačních
technologií. Za zmínku stojí tzv.
„pastelkovné“ pro všechny prvňáčky a vytištění výpravné publikace Vlastivěda města Hranice,
kterou město vydalo pro získání
vědomostí dětí na základních školách o městě.
Covid-19 způsobil, že loňský
a předloňský rok byl pro učitele,
žáky i jejich rodiče mimořádně
náročný. Za jeho úspěšné zvládnutí patří všem jmenovaným náš
velký dík a přání všeho dobrého
v novém školním roce.
Vladimír Juračka
1. místostarosta města

Mladý youtuber u Propasti

z muzejních sbírek
Diapozitiv Císařského stromořadí

Profese youtubera, tedy
člověka, který natáčí videa
a sdílí je na sociální síti YouTube, je čím dál oblíbenější.

Před deseti lety, v roce 2012,
se uskutečnila rekonstrukce Sadů Československých
legií.

Stejný názor má zřejmě i šestnáctiletý Marek Slouka ze Zábřehu, který na této sociální síti za

jeden rok zveřejnil přes 70 videí.
Ve své tvorbě se zabývá především putováním po blízkých
i vzdálenějších turistických cílech. Jeho příběh je ale poněkud
odlišný od ostatních video nadšenců – Marek je totiž autista. Se
svým tatínkem navštěvují řadu
zajímavých turistických míst,
ze kterých podávají cestopisné
reportáže. Společně navštívili
například zříceninu hradu Rabštejn, Pradědovu galerii nebo
Štramberskou Trúbu. Natáčení
krátkých videí pomáhá Markovi
v mluvené komunikaci. Jak mladý cestovatel a youtuber navštívil Hranickou propast, se můžete
podívat naskenováním QR kódu
svým mobilním telefonem. ( km)

Počátky tohoto městského
parku sahají do prvního desetiletí
19. století, kdy zde byla vysáze-

na alej z akátů a ořešáků nazvaná Císařské stromořadí. Tuto alej
můžete vidět níže na snímku kolorovaného skleněného diapozitivu, který se nachází ve sbírkách
hranického muzea. V prvním desetiletí 20. století pak byly položeny základy parku podle projektu
Františka Thomayera.
(ms)

QR kód odkazující na Markovo video
z návštěvy Hranického krasu.

náš tip

Netradiční večer s uznávaným fotografem Jindřichem Štreitem
Zastavit čas. Tak se jmenuje
komponovaný pořad světově uznávaného fotografa
Jindřicha Štreita. Uskuteční
se v pátek 30. září od 19 hodin v Zámeckém klubu
v Hranicích.
Nabízí se výjimečná příležitost
setkání s Jindřichem Štreitem,
který bude hovořit o svém díle.
Diváci se mohou dozvědět příběhy fotografií přímo od jejich autora. Prostor bude věnován také
dotazům účastníků. Pořad bude
proložený písničkami olomouckého písničkáře Nosláva, který

bude hrát na kytaru
a zpívat. Doprovodí
ho na baskytaru Tomáš Kedzior, na housle Igor Dněprovský
a zpívat bude také
Anička Jelínková.
Cena vstupného v předprodeji
je 120 Kč, na místě
170 Kč. Prodej vstupenek v předprodeji v TIC Hranice nebo online na www.
kultura-hranice.cz.
Prodej na místě hodinu před pořadem
na pokladně v Zámeckém klubu. (mk)

z radnice

Návrhy do participativního rozpočtu
můžete podávat do konce září
Hraničtí občané se opět
mohou aktivně zapojit do
zlepšování života ve svém
městě. Po dvouleté covidové pauze je letos možné
podat návrhy v rámci participativního rozpočtu, a to
až do 30. září 2022.
V průběhu října bude probíhat kontrola formální správnosti projektů, v listopadu se poté
uskuteční hlasování na webu
města a samotná realizace vítězných projektů proběhne příští rok.
Občané mohou podávat návrhy týkající se toho, co považují za
nutné v příštím roce v Hranicích
opravit či vybudovat. Maximální
výše nákladů na jeden návrh je
1 milion korun včetně DPH. Ná-

vrhy nejsou tematicky omezeny
– mohou se tedy týkat například
sportovišť, dětských hřišť, úprav
veřejných prostor, dopravní infrastruktury, městského mobiliáře,
volnočasových aktivit, životního
prostředí a zeleně nebo třeba
odpadů. Důležitou podmínkou
je, že návrh musí být realizován
na veřejném prostranství nebo
ve veřejné budově ve vlastnictví
města Hranic, popřípadě organizace zřízené městem Hranice
nebo právnické osoby založené
městem Hranice.
Výzva je určena především
občanům s trvalým pobytem
na území města Hranice. Návrh
však mohou podat i občané,
kteří v Hranicích žijí, studují
nebo pracují a nemají zde trvalý pobyt. Každý předkladatel
může podat pouze jeden návrh.
Návrhy musí být předkládá-

ny na předepsaném formuláři
a musí obsahovat požadované
náležitosti. Všechny podrobnosti je možné nalézt na webu
města (www.mesto-hranice.cz/
participativni-rozpocet). Vyplněný formulář se všemi přílohami
se odevzdává na podatelně
Městského úřadu Hranice na
zámku v uzavřené obálce označené nápisem „Participativní
rozpočet města Hranic“. Formulář je možné také doručit poštou
na adresu Městský úřad Hranice,
Odbor školství, kultury a tělovýchovy, Pernštejnské náměstí 1,
753 01 Hranice.
Koordinátorem návrhů, který
bude mít na starosti i konzultace a dotazy občanů, je tiskový
mluvčí Městského úřadu v Hranicích, Ing. Petr Bakovský (petr.
bakovsky@mesto-hranice.cz;
tel.: 581 828 117).
(bak)
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z deníku
strážníka
Že trénink dělá divy je
obecně známé. Bohužel to
ale platí i v oblastech, kdy to
není úplně žádoucí. Prokázal to i řidič, který nedávno
zaparkoval docela bezproblémově u Penny marketu,
bohužel však na místě pro
zdravotně postižené. Dotyčného řidiče zkontrolovala
hlídka městské policie, která
mu za špatné parkování udělila pokutu. Navíc se jí zdálo,
že muž není zcela střízlivý.
Ten však požití alkoholu rozhodně popíral.

7. mechanizovaná brigáda měnila velitele
Ilustrační foto: MP

7. mechanizovaná brigáda,
jejíž velitelství sídlí v Hranicích, změnila velitele.
Při této příležitosti proběhl ve
čtvrtek 28. července slavnostní
nástup na Masarykově náměstí,
kterého se zúčastnila také ministryně obrany Jana Černochová,
senátorka Jitka Seitlová, náčelník
generálního štábu Karel Řehka,
za město Hranice 1. místostarosta Vladimír Juračka a další hosté.
Od 1. srpna tak brigádě velí plukovník gšt. Zdeněk Mikula, který vystřídal brigádního generála
Petra Svobodu.
(bak)

Nástup vojáků 7. mechanizované brigády. Foto: Petr Bakovský

Chodník u bývalého kina je opraven
Chodník podél bývalého kina
od křižovatky u Černého orla
směrem na sídliště Gallašova dostal v srpnu novou podobu. Původní nesourodý povrch, který
tvořil zejména hrbolatý, popraskaný a poškozený asfalt nahradila nová zámková dlažba a nové
obrubníky. Opravený chodník
má také úpravu pro nevidomé
a slabozraké. Zrekonstruovaný
úsek je dlouhý přes 130 metrů,
oprava stála 1,3 milionu korun.
Město na ni získalo dotaci z Olomouckého kraje.
(bak)

Starý chodník dosloužil. Foto: Petr Bakovský

Rozpor mezi tvrzením
řidiče a přesvědčením příslušníků městské policie
rozřešila hlídka dopravní
služby Policie ČR, která provedla kontrolu na přítomnost alkoholu v dechu. Ta
zjistila alkohol v množství
rozhodně větším než malém. První měření ukázalo
hodnotu 3,50 ‰ alkoholu,
následná dechová zkouška
prokázala 3,22 ‰. Řidič tedy
dořídil a má na krku podezření pro spáchání trestného
činu.
Což o to, není to první
a bohužel ani poslední řidič, který „něco“ nadýchal.
Pro ilustraci je ale potřeba
uvést, že již u hranice 3 ‰
jde o těžkou opilost, kdy je
člověk neschopen samostatně chodit a charakterizuje jej nesrozumitelná řeč
a poruchy chování. V tomto
případě to tak však nebylo.
Zjevně dlouholetým a vytrvalým tréninkem dokázal dotyčný řidič na první pohled
vypadat jakž takž střízlivě.
Množství alkoholu, které
by jiné spolehlivě umrtvilo
na dva až tři dny, jej nedokázalo odvrátit od pokusu
řídit auto. Naštěstí se nikomu
nic nestalo a věříme, že dotyčný bude za tento pokus
po zásluze patřičně „odměněn“. 
(bak)
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z radnice

U Skaličky bude stát poldr
Po dlouhém váhání je rozhodnuto. V polovině července
vláda rozhodla, že u Skaličky bude vybudována boční
suchá nádrž.
Na tomto řešení se po posouzení několika možných variant
nakonec shodlo Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí.
Povodí řeky Bečvy na Přerovsku tedy v budoucnu ochrání
suchý boční poldr Skalička, což
bude rozlivové území, na které se
v případě povodně přivede voda.
Ministerstva měla k dispozici
výsledky podrobné multikriteriální analýzy a hydrogeologické
studie, které nechalo zpracovat Povodí Moravy. Zpracování
analýzy v obdobném rozsahu

a podrobnosti nemá podle ministerstva zemědělství v České
republice v oblasti vodního hospodářství obdoby. Odborníci
hodnotili 5 variant vodního díla,
přičemž jako nejlepší vyšla boční
víceúčelová vodní nádrž, která by
byla schopna účinně zmírňovat
dopady obou hydrologických extrémů, tedy povodní i sucha. Na
základě preferencí Ministerstva
životního prostředí a v souladu
s Programovým prohlášením vlády však byla nalezena shoda nad
druhým nejlépe hodnoceným řešením – tedy na bočním suchém

V Hranicích byly zřízeny dva
elektronické informační kiosky
Město Hranice začíná zkoušet elektronické
informační kiosky, které obsahují i elektronickou úřední desku.
Instalovány jsou dva
kiosky – jeden ve dvoraně zámku a druhý na
tř. 1. máje před základní
školou. Kiosek má dotykovou obrazovku, která Jeden z informačních kiosků stojí na tř. 1. máje.
umožňuje nejen náhled Foto: Petr Bakovský
na úřední desku, ale i na
úpravy a proběhne zkouška
web města a Městských kultursystémů, ale již nyní elektronicních zařízení nebo Informačního
ký informační kiosek poskytne
centra. V rámci zkušebního propotřebné informace.
(bak)
vozu budou dokončeny terénní

poldru s nápustí, která umožní
regulaci napouštění poldru v závislosti na průtocích v řece Bečvě.
Nyní bude pokračovat příprava vodního díla. Do konce
roku 2027 má být dokončeno
majetkové vypořádání nemovitých věcí, převážně výkupy pozemků, pod budoucím vodním
dílem Skalička a pro potřebnou
infrastrukturu. Výkupy budou
odhadem stát asi 1,2 miliardy korun. Do současné doby už bylo za
nemovitosti vyplaceno přibližně
700 milionů korun.
Nutnost výrazně zlepšit na
Bečvě protipovodňovou ochranu
se ukázala při katastrofálních záplavách v roce 1997. Poté se řadu
let zvažovaly a připravovaly různé
varianty řešení. Zahájení přípra-

vy protipovodňových opatření
pomocí technických a přírodě
blízkých opatření, včetně suché
nádrže Skalička, schválila vláda
v roce 2012.
Koncepce ochrany Pobečví je
rozdělena do dvou etap. V rámci
první se budují opatření zajišťující ochranu před padesátiletou
povodní, což je v Hranicích již
dokončené rozšíření jezu o jedno pole a navýšení ochranných
hrází v nadjezí. To má být hotové
do konce roku. Ve druhé etapě,
jejíž součástí je výstavba poldru
Skalička, má být území zajištěno
před povodní, jaká byla v roce
1997, tedy před více než stoletou vodou. S využitím tiskové
zprávy Ministerstva zemědělství
zpracoval Petr Bakovský.

Hraničtí dobrovolní hasiči
získají speciální vysílačku

Speciální vysílačku neboli
odborně ruční terminál získá
hranická jednotka Sboru dobrovolných hasičů. Město Hranice
bylo totiž úspěšné v žádosti na
projekt pořízení ručního terminálu, který je navržen tak,
aby při plnění úkolů kritického
významu poskytoval kvalitní
hlasové a datové komunikace. Je také určený pro použití
v potenciálně výbušném pro-

středí. Umožňuje uživatelům
bezpečnou práci v místech,
kde jsou vyráběny, skladovány nebo přepravovány hořlavé
nebo výbušné látky. Vzhledem
k masivní konstrukci je vhodný k použití v nejtvrdších podmínkách.
Projekt „Pořízení ručního
terminálu pro jednotku JSDH
Hranice“ je spolufinancován
z příspěvku Olomouckého kraje. Přístroj včetně pouzdra stojí
přes 100 tisíc korun a dotace
z Olomouckého kraje činí 37 tisíc korun. Zbylou část financuje
město Hranice.
(bak)

Město nechalo zpracovat Strategický plán rozvoje systému zeleně
Město si nechalo vypracovat Strategický plán rozvoje
systému zeleně města Hranice, na který získalo v rámci
projektu „Management péče o sídelní zeleň v souladu se
SMART“ dotaci z Olomouckého kraje.

Projekt je spolufinancován
dotací z programu Smart region
Olomoucký kraj 2022 z dotačního titulu 1 Podpora přípravy
a realizace SMART opatření. Celkové náklady na tento strategický
dokument dosahují výše přibližně 1,3 milionu korun. Olomoucký kraj na tento projekt přispěl
250 tisíci korun, zbývající částka
je podíl města. Tento plán bude
představen veřejnosti na podzim.
Město Hranice přistoupilo
k tvorbě Strategického plánu

rozvoje systému zeleně, protože
chce začít k péči o zeleň přistupovat jedinečným a inovativním
přístupem tak, aby bylo dosaženo
co nejlepšího výsledku při dosažení co nejmenších nákladů na její
údržbu. Území, kterého se plán
týká, je vymezeno vybranými zastavěnými částmi města Hranice.
V dokumentu budou navrženy taková smart opatření péče
o sídelní zeleň, která budou směřovat k dosažení její maximální
možné kvality při optimálním
využití disponibilních zdrojů.
Jednou z oblastí, kterou se bude
dokument zabývat, a které má
vliv na životní prostředí, je v co

Hranice se pyšní hojností zeleně. Foto: Petr Bakovský

největší míře využívat dešťovou
vodu a hospodaření s ní.
Strategický plán nejprve hodnotí stávající stav zeleně, následně navrhuje opatření k realizaci

a v poslední části se věnuje právě
managementu zeleně, který je navržen v souladu s aktuálními trendy v oblasti zadržování a využívání
dešťové vody v krajině.
(bak)

z radnice
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Hranice jsou silné město, říká starosta

Hranice. Foto: MěÚ Hranice

Téměř tři roky jsme se usilovně snažili, abychom rozšířili hranický jez a zvedli boční konstrukce ohrázování.
Podařilo se, významně se tedy zvýšila protipovodňová
ochrana Hranic.
Jako rána z čistého nebe
nastoupil covid. V Hranicích se
nikdo nelekl. Obětavost lidí zajistila roušky, armáda nám poskytla
nesmírnou pomoc pro Domov
seniorů a hranická nemocnice
fungovala na jedničku. Zastupitelstvo města poskytlo potřebné finanční prostředky na všech
stupních a to lze jen tam, kde
nerozhoduje politická řevnivost.
Čtyři miliony korun na přístrojové vybavení hranické nemocnice následně pomohly hodně
lidem.
Mnoho měst omezilo své investice, my jsme naopak tempo
rozvoje zvýšili a byli jsme úspěšní při využívání evropských dotací. Město Hranice nemá žádné
dluhy a vždy hospodaříme s vyrovnaným rozpočtem. Na rozdíl
od státu se pečlivě zabýváme
nákladovou stranou rozpočtu
a řešíme veškerou nabídku příjmové strany. Pro řadu lidí je to
fráze, ale Hranice tak významně
zvýšily své investiční možnosti
o 100 a více procent. Za několik
let práce je to v našem městě
vidět.
Lidem jsme zachovali městskou hromadnou dopravu zdarma a snížili řadu poplatků pro
mladé rodiny i seniory. Zahájili
jsme také výstavbu tělocvičny
v Drahotuších. Svaz měst a obcí
vyhodnotil město Hranice za
období 2018–2022 jako úspěšné a pozval naše vedení převzít
za tuto práci cenu.

Po covidu přišla válka
Když začal odeznívat covid,
svět nám oznámil válku na Ukrajině a energetickou krizi. Žádný
rozumný člověk by neměl problémy řešit zbraněmi a střílet
do žen a dětí. To je důvod, proč
Hranice poskytly pomoc – v první
fázi rodinám na útěku a také pro
azylový dětský tábor ve městě
Turka přímo na Ukrajině, kde se
starají o stovky dětí. Některé se
bohužel už své rodiny nedočkají.
Válka na Ukrajině stále neskončila, důsledky neseme
všichni. V této chvíli je třeba, aby
se potřebné věci zajišťovaly na
národní a evropské úrovni. My
na městech a obcích se musíme
začít starat o vlastní lidi. Nelze
omezit Domov seniorů, musíme

zajistit školky a školy. Musíme najít zdroje, abychom uhradili potřebné energie. Musíme chránit
naše zdravotnická zařízení.
Sytý hladovému nevěří a tak
mám pocit, že se na vládní úrovni
podceňují dopady nárůstu cen
ve všech oblastech. Významně
narostly ceny potravin, materiálů, služeb i energií. Nezaviněné
finanční problémy tak může mít
významné procento české společnosti. Udivuje mě, že ministerstva dále hovoří o plánech v řadě
nepotřebných oblastí místo stabilizace cen energií a potravin.
My v Hranicích bychom rádi
šli jinou cestou. Budeme hledat
systém ochrany lidí, kteří se dostanou s dětmi nebo ve stáří do
problémů. Bude-li třeba, omezíme i investice a pomůžeme překlenout nejhorší.

Rozvoj města se nezastaví
Plány máme ale i tak velké,
možnosti mnohem menší. Určitě

Ocenění pro nejlepšího starostu Olomouckého kraje se předávalo v Praze na
Žofíně. Foto: Svaz měst a obcí

ale budeme dále rozšiřovat řízení
energetiky, vytvářet vlastní energetické zdroje pro činnosti spotřeby a pracovat s odpady. Věnujeme
se stále všem možnostem rozvoje
bydlení, v předstihu řešíme komplexní dopravní situaci města.
V budoucnosti budou Hranice
napojeny na vysokorychlostní železniční trať a ve výhledu máme
i různé obchvaty a potřebné silniční propojení. Připravujeme se
na rozšiřování seniorského bydlení a máme již připraven další
stupeň práce v oblasti zeleně. Je
poměrně zajímavé i přínosné sledovat moderní přístupy obměny,
vyhodnocování ekonomiky a vytváření zelených koridorů, které
navazují na okolní přirozenou přírodu. Tento projekt v současnosti
dokončujeme.
Jezdím hodně po světě a chtěl
bych našim občanům říci, že naše
města jsou zlatá. Mají historii, dbá
se na čistotu, všude vidím snahu
samospráv je neustále budovat
i udržovat. Lidé třídí odpad a zeleně ve městech výrazně přibylo. Rozvoj je však proces a vše na
druhé straně stárne.
Doba nám v současnosti příliš nepřeje, takže bychom si měli
všichni uvědomovat, že i rozvoj
měst bude finančně omezen. Nikdo neví, jak bude období před
námi složité. Jsem však přesvědčen, že bude stále platit úvodní
heslo "Hranice jsou silné město"
a pro všechny, kdo ponesou v budoucnu odpovědnost budou naši
lidé na prvním místě.
Přál bych si, aby naši občané
poslali k pracovnímu stolu zkušené a pracovité lidi. Budeme je
totiž potřebovat.  Jiří Kudláček
starosta města
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z radnice

Humanitární pomoc pro Ukrajinu je stále potřebná
Od počátku války na Ukrajině probíhají pod záštitou Charity Hranice ve spolupráci s městem Hranice a dobrovolnickým Centrem pomoci pro Ukrajinu (CPU).
„Jen během prvních dvou
měsíců provozu CPU se podařilo
realizovat 15 dodávek humanitárního materiálu na Ukrajinu v hodnotě téměř 2 milionů korun,“ říká
ředitel Charity Hranice Jan Hegar.
Současně probíhá pomoc i lidem,
kteří k nám před válkou utekli.
„Byla poskytnuta pomoc více než
500 uprchlíkům zde v Hranicích
v hodnotě přesahující 650 tisíc
korun. Nabízí se jim náhradní
ubytování, pracovní místa, výuka
češtiny, pro děti se zajišťují místa
do škol a školek a mnoho dalších
aktivit,“ doplňuje Hegar.
Velkou zásluhu na úspěšném
zajišťování pomoci mají především Jaroslav Tvrdoň, majitel
jedné z místních firem a starosta
Hranic Jiří Kudláček. I díky tomu
se dlouhodobě daří cíleně pomáhat zejména na dvou místech na
Ukrajině – v západoukrajinském
Lvově a zakarpatském městečku
Turka.
Situace na obou místech je
odlišná. Lvov měl před válkou
více než 700 tisíc obyvatel, Turka
7 tisíc. „Do Lvova směřují hlavně
trvanlivé potraviny, oděvy, mat-

race, postele, drogistické zboží,
elektrocentrály a motorové pily.
Je zde velké množství dobrovolníků, kteří veškerý materiál třídí.
Největší část je posílána v podobě
balíčků, které obvykle obsahují
zdravotnický materiál, drogistické zboží a trvanlivé potraviny přímo vojákům na frontu, na místa
nejtvrdších bojů s okupanty,“
upřesňuje Ing. Petr Křížek, jeden
z dobrovolníků, kteří na Ukrajinu
humanitární pomoc vozí.

Městečko Turka přijalo
po vypuknutí války více než
2 500 uprchlíků z oblastí zasažených válkou, čímž se počet obyvatel zvýšil o více než 35 %! Kvůli
tomu se zde potýkají s velkými
problémy. „Vozíme sem nejen
trvanlivé potraviny, oděvy, drogistické zboží, ale i vybavení pro
internát střední školy, kde město
zřídilo uprchlické centrum. Po návštěvě starosty Kudláčka přímo ve
městě Turka se pomoc ještě zintenzivnila a díky pomoci města
Hranic jsme sem vozili i další potřebné vybavení jako jsou bojlery na ohřev teplé vody, sprchové
kouty, ledničky, které slouží právě

Vykládka pomoci na Ukrajině. Foto: CPU

k dovybavení uprchlického centra,“ doplnil Křížek.
Díky poskytnuté pomoci se
podařilo zajistit základní zázemí
pro uprchlíky přímo na Ukrajině,
aby nemuseli opustit svoji zemi.
To však k řešení jejich krizové situace nestačí. I nadále bude potřeba
pomáhat jim především formou
zásilek s potravinami, oblečením,
drogerií, léky a zdravotnickým
materiálem. Finanční možnosti
města, Charity Hranice a CPU jsou
již téměř vyčerpány. „Hledáme
proto dárce a sponzory, kteří chtějí
přispět na pomoc Ukrajině, a také
všechny, kteří se mohou jakýmkoli
způsobem zapojit, ať už jako řidič
dodávky, dobrovolník v CPU nebo
i tím, že darují oblečení, trvanlivé
potraviny nebo jiný potřebný materiál,“ vybízí projektový manažer
Charity Hranice Martin Fujdl.
„Potraviny, oblečení a další
materiál je možné přinášet do
Centra pomoci Ukrajině na tř. Čs.
armády 186 (bývalý Bonver). Aktuální informace jsou na webu
www.ukrajinahelp.cz. Finanční
příspěvky je možné zasílat přímo na účet Charity Hranice:
27-6448390227/0100, var. symbol: 911. Všem, kteří se jakýmkoli způsobem do pomoci zapojí
nebo finančně přispějí velmi děkujeme,“ dodává Fujdl.
(mf)

Dluhová amnestie – Milostivé léto se vrací
Na podzim, od 1. září do 30. listopadu 2022, se zopakuje
dluhová amnestie, díky které se mohou tisíce lidí vymanit
z dluhové pasti, v níž uvízli.
Člověk v tísni radí, jak této
amnestie využít. Podmínkou
uplatnění Milostivého léta je, aby
se jednalo o závazek vůči veřejnoprávnímu věřiteli. Spadají sem
například zdravotní pojišťovny,
ČT, ČEZ, Český rozhlas, krajské nemocnice nebo městské dopravní podniky. Může se také jednat
o dluh na nájmu u obce, poplatek
za odvoz odpadu nebo pokutu za

jízdu na černo. Další podmínkou
je, aby dluh vymáhal soudní exekutor a aby se jednalo o exekuci
zahájenou před 28. říjnem 2021.
Dlužník musí v termínu od
1. září písemně informovat exekutora, že chce Milostivé léto
využít, uhradí jistinu dluhu a snížené náklady exekuce ve výši
1.815 Kč (1.500,- + DPH). Pokud se
tak stane do 30. listopadu 2022,

soudní exekutor je povinen bez
návrhu exekuci zastavit a dluh
přestane existovat. Dopis exekutorovi ohledně využití Milostivého léta je ale bezpodmínečně
nutné odesílat až od 1. září. Na
dopisy předčasně zaslané před
tímto datem nebude brán zřetel
a Milostivé léto nepůjde využít.
Nejdůležitější informace naleznete na webových stránkách
www.milostiveleto.cz. Zde si můžete ověřit, zda se na vaši exekuci
Milostivé léto vztahuje. Také zde
naleznete vzor dopisu pro exekutora a další informace. Můžete

také oslovit dluhové poradce
Člověka v tísni. Můžete si s nimi
domluvit schůzku nebo zdarma
využít konzultační hodiny, které
probíhají každou středu od 13:30
do 15:30 v kanceláři Člověka v tísni v Hranicích.
Kontakty a adresa: Bc. Vojtěch Stojaspal, tel. 778 425 956,
vojtech.stojaspal@clovekvtisni.cz,
Bc. Markéta Tučná, tel. 778 421
325, marketa.tucna@clovekvtisni.
cz
Adresa: Masarykovo náměstí
122, Hranice (vchod z Janáčkovy
ulice).
Jana Zbožínková

Lom v Hrabůvce pomůže s bezpečností provozu
Firma Českomoravský štěrk a.s, která provozuje kamenolom v Hrabůvce, darovala městu Hranice 250 tisíc korun
na posílení bezpečnosti silničního provozu v obci Velká.
Právě přes tuto místní část Hranic auta z lomu často jezdí. Město
se proto ve spolupráci s osadním
výborem Velká a firmou Českomoravský štěrk snaží minimalizovat dopady této dopravy a chystá
opatření k tomu, aby řidiči zde

jezdili ohleduplněji a dodržovali
dopravní předpisy. Proto bude
ve Velké, kromě již stávajícího
radarového stanoviště, instalován ještě informativní úsekový
radar, který bude informovat řidi
če o okamžité rychlosti a záro-

veň umožní
vyhodnotit,
jak v obci řidiči jezdí a na co
se v prevenci
zaměřit. (bak)
Předání šeku na
posílení bezpečnosti provozu ve
Velké. Foto: Petr
Bakovský

OZNÁMENÍ

o době a místě konání voleb

Starosta města Hranic dle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje:
Volby do Zastupitelstva města Hranic se uskuteční
dne 23. září 2022 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
dne 24. září 2022 od 8:00 hodin do 14.00 hodin

Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost: Základní
škola a mateřská škola Hranice, Šromotovo náměstí 177

ve volebním okrsku č. 7 je volební místnost:
Gymnázium Hranice, Zborovská 293

ve volebním okrsku č. 12 je volební místnost: SSOŠ
Flajšar II, Jaselská 832

28. října, Čechova, Hranická, K. Čapka, Kollárova,
Kpt. Jaroše, Křížkovského, Mostní, Motošín, Přátelství,
Purgešova, Šromotovo náměstí, Trávnická, Třída
Československé armády, U Splavu

Dukelská, Jižní, Skalní, Sklený kopec, Za Račím potokem,
Náměstí 8. května - č.p. : 1850, (druhá část ve vol. okr.č. 6)
Palackého - č.p. : 891, 892, 969, 971, 972, 973, 974, 975,
976, 1154, 1174, (druhá část ve vol.okr. č. 5 a vol. okr. č. 8)
Tř. 1. máje - č.p. : 1783, 1784, 1785, 1786, 1901, 2148,
(druhá část ve vol. okr. č. 6 a vol. okr. č. 12)
Zborovská - č.p. : 292, 293, 294, 295, 327, 466, 467, 468,
583, 656, 825, 826, 977, 996, 1109, 1129, 1157, 1183,
1274, 1422, 1549, 2012, (druhá část ve vol. okr. č. 8 a vol.
okr. č. 9)

Tř. 1. máje - č.p.: 243, 296, 328, 590, 876, 1013, 1063,
1067, 1078,1259, 1260, 1279, 1280, 1281, 1329, 1330,
1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622,
1623, 1624, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1781,
1782, 1916, 2063, 2074, (druhá část ve vol. okr. č. 6 a vol.
okr. č. 7)
Družstevní – č.p. 2210 (ostatní č.p. ve vol. okr. 9)

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k pobytu:

ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost: Základní
škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko 1795
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k pobytu:

Struhlovsko

ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost: Základní
škola a Mateřská škola Hranice, Studentská 1095
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k pobytu:

Erbenova, Hálkova, Husitská, Hviezdoslavova,
Kramolišova, K. Světlé, Nerudova, Obránců míru,
Olomoucká, Patrice Lumumby, Polní, Studentská,
Galašova - č.p.: 156, 157, 158, 164, 168, 169, 170, 171,
172, 175, 591, 999, (druhá část ve vol. okr. č. 6)
Vrchlického - č.p.: 180, 348, 419, 526, 534, 559, 563, 573,
702, 704, 705, 706, 707, 709, 710, 718, 719, 720, 721, 754,
802, 886, 897, 898, 899, 900, 907, 926, 927, 928, 929, 930,
931, 932, 933, 934, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962,
963,964, 991, 1032, 1124, 1146, 1193, 1209, 1242, 1335,
1336, 1392, 1460, 1466, 2232, ev. č. 99, ev. č. 163,
(druhá část ve vol. okr. č. 6)
ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost: SSOŠ
Flajšar I, Jaselská 832
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k pobytu:

Jiřího z Poděbrad, M. Švabinského, Potštátská,
Rybniční, Tovární, Žižkova,
Nádražní-č.p.: 308, 332, 399, 450, 498, 551, 555, 556, 557,
623, 735, 740, 878,1008,1045, 1046, 1060, 1123, 1203,
1227, 1261, 1285, 1286, 1287, 1319, 1320, 1321, 1552,
1599, 1600, 1846, (druhá část ve vol. okr. 18)
Nová - č.p.: 1288, 1289, 1290, 1299, 1300, 1301, (druhá
část ve vol. okr. č. 9)
ve volebním okrsku č. 5 je volební místnost: Mateřská
škola Sluníčko, Plynárenská 1791
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k pobytu:

Mlýnský příkop, Plynárenská, Rezkova,
Palackého - č.p.: 1468, 1469, 1542, 1906, 2039, (druhá
část ve vol. okr. č. 7 a vol. okr. č. 8)
ve volebním okrsku č. 6 je volební místnost: Základní
škola Hranice, Tř. 1. máje 361
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k pobytu:

Na Hrázi,
Galašova - č.p.: 649, 851, 1253, 1738, 1739, 1740, 1741,
1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, (druhá část ve vol.
okr. 3)
Náměstí 8. května - č.p.: 363, 364, 366, 367, 368, 2027,
(druhá část ve vol. okr. č. 7)
Tř. 1. máje - č.p.: 357, 358, 361, 1723, 1724, 1725, 1726,
1727, 1728, 1729, 1907, 1908, 2118, 2170 (druhá část ve
vol. okr. č. 7 a vol. okr. č. 12)
Vrchlického - č.p.: 875, 896, 992, (druhá část ve vol. okr.
č.3)

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k pobytu:

ve volebním okrsku č. 8 je volební místnost:
Nemocnice Hranice a.s., Zborovská 1245

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k pobytu:

Pod Lipami, Pod Nemocnicí,
Hromůvka-č.p.: 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511,
1544, 2091, (druhá část ve vol. okr. č. 19)
Palackého - č.p. : 1512, 1513, (druhá část ve vol. okr. č. 5
a vol. okr. č. 7)
Zborovská - č.p.: 178, 222, 572, 606, 654, 803, 827, 1097,
1170, 1179, 1185, 1189, 1204, 1212, 1245, 1446, 1447,
1603, 1604, 1792, 1910, 2008, 2026, (druhá část ve vol.
okr. č. 7 a vol. okr. č. 9)
ve volebním okrsku č. 9 je volební místnost: Střední
zdravotnická škola Hranice, Nová 1820
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k pobytu:

Bělotínská, Cementářské sídliště, Družstevní (mimo č.p.
2210 – vol. okr. 12)
Nová - č.p.: 217, 223, 1430, 1454, 1811, 1812, 1813, 1814,
1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823,
1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1992, (druhá část ve vol.
okr. č. 4)
Zborovská – č.p.: 2056, 2057, (druhá část ve vol. okr. č. 7 a
vol. okr. č. 8)
ve volebním okrsku č. 10 je volební místnost:
Základní umělecká škola Hranice, Školní náměstí 35
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k pobytu:

B. Němcové, E. Krásnohorské, Farní, Janáčkova, Jiráskova,
Jurikova, Masarykovo náměstí, Na Náspech, Olbrachtova,
Pernštejnské náměstí, Pivovarské schody, Radniční,
Svatoplukova, Zámecká
ve volebním okrsku č. 11 je volební místnost: Domov
mládeže Střední lesnické školy, Jungmannova 616
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k pobytu:

Dobrovského, Hřbitovní, Jungmannova, Komenského, Pod
Hůrkou, Pod Kobylankou, Švermova, U Kostelíčka,
U Skalky, Za Lokálkou

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k pobytu:

ve volebním okrsku č. 13 je volební místnost: Osadní
výbor, Velká 80
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k pobytu:

Lhotka, Velká

ve volebním okrsku č. 14 je volební místnost: Učebna
polytechnického vzdělávání (dvorní trakt Osadního
výboru), Drahotuše, Nám. Osvobození 56
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k pobytu:

Drahotuše, Rybáře

ve volebním okrsku č. 15 je volební místnost: Osadní
výbor, Valšovice 28
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k pobytu:

Valšovice

ve volebním okrsku č. 16 je volební místnost: Osadní
výbor, Slavíč 86
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k pobytu:

Slavíč

ve volebním okrsku č. 17 je volební místnost: Osadní
výbor, Středolesí 20
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k pobytu:

Středolesí, Uhřínov

ve volebním okrsku č. 18 je volební místnost: Dům s
pečovatelskou službou, Tovačovského 2000
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k pobytu:

Alešova, Bezručova, Jaselská, Máchova, Tovačovského,
Wolkerova, Za Viadukty,
Nádražní – č.p.: 339, (druhá část ve vol. okr. č. 4)
ve volebním okrsku č. 19 je volební místnost: Mateřská
škola Pohádka, Palackého 1542 (sídliště Hromůvka)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k pobytu:

U Hromůvky,
Hromůvka - č.p.: 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523,
1524, 1525, 1526, 1527, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875,
1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884,
1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893,
1894, 1895, 1896, 2142, (druhá část ve vol. okr. č. 8)
ve volebním okrsku č. 20 je volební místnost: DMC
Hranice, spol. s r.o., Havlíčkova 426
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k pobytu:

Dvořákovo stromořadí, Fuskova promenáda, Havlíčkova,
Kropáčova, Partyzánská, Pod Bílým kamenem, Pod Křivým,
Potoční, Přísady, Sady Čs. legií, Smetanovo nábřeží, Školní
náměstí, Teplická, Tesaříkova, Tř. generála Svobody,
Tyršova, U Teplic, Žáčkova

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České
republiky.
Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
V případě mimořádných opatření se průběh i místo voleb může změnit, proto prosím sledujte aktuální informace na www.mesto-hranice.cz
- Volební místnosti s možností bezbariérového přístupu

V Hranicích dne 1. srpna 2022

Jiří Kudláček
starosta
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školství

Školy a školky vylepšují podmínky pro žáky
Každé prázdniny se v řadě
hranických základních
a mateřských škol rozbíhají
různé investiční akce, opravy anebo jiná vylepšení,
aby 1. září byly děti překvapeny něčím novým. Letošní
nejvýznamnější akce se ale
určitě do konce prázdnin
nestihne. Jde o zahájení výstavby tělocvičny ZŠ a MŠ
Hranice Drahotuše.
Letos v červenci začala dlouho připravovaná stavba tělocvičny u školy v Drahotuších. Akce
bude stát 78 milionů korun
včetně DPH a je financována
z rozpočtu města. Na jaře proběhlo výběrové řízení, v pátek
24. června podepsal starosta
města Jiří Kudláček s dodavatelem stavby smlouvu o výstavbě
a ve středu 3. srpna došlo k slavnostnímu poklepání základního
kamene. Dokončení stavby je
plánováno na konec roku 2023.
Slavnostního poklepání základního kamene se zúčastnili
představitelé vedení města v čele
se starostou Jiřím Kudláčkem,
1. místostarostou PhDr. Vladimírem Juračkou a 2. místostarostou
Bc. Danielem Vitonským. Nechyběla ani ředitelka ZŠ a MŠ Drahotuše Mgr. Dagmar Pospíšilová,
předsedkyně osadního výboru
Drahotuše Bc. Vlasta Zapatová,
architekti Ing. arch. Pavel Pospíšil a Mgr. Ing. arch. Jan Pospíšil
a zástupci zhotovitele Ing. Radomír Richter a Ing. Miroslav Socha.
Všichni se poté zapsali do Zlaté
knihy města Hranic. Dále se akce
zúčastnili zástupci místní části
Drahotuše a další hosté.
Půjde o multifunkční budovu
určenou pro většinu halových
sportů. V hale půjdou například
postavit i dvě volejbalová hřiště. Počítá se i s malou tribunou.
Součástí projektu je i vybudová-

Prázdninovým investicím vévodí stavba tělocvičny v Drahotuších

ní retenční nádrže. Zajímavostí
je, že tato tělocvična bude mít
takzvanou „zelenou“ střechu,
tedy že nad hydroizolací bude
vrstva zeminy či substrátu pokrytá vegetací.
„Je to stavba, na kterou se těší
všechny děti, obyvatelé Drahotuš
a Hranic. Věřím, že to bude místo příjemné, kde se bude sportovat, radovat i veselit,“ uvedla
při poklepání základního kamene ředitelka ZŠ a MŠ Drahotuše
Mgr. Dagmar Pospíšilová. Starosta města Jiří Kudláček poděkoval
všem zúčastněným za přípravu
této akce. „Našli jsme většinovou
podporu na městě, zastupitelé
dovolili, abychom tuto akci spustili. Přeji si jediné, abychom tady
v brzké době stáli u hotové stavby a řekli – děcka, tady to máte,“
uvedl starosta Kudláček.

buď vypne anebo sníží svoji intenzitu. Je to krok, který ušetří
náklady na elektřinu a zároveň
navodí lepší světelnou pohodu
ve třídách. Dále vyměňujeme
podlahové povrchy v některých
třídách, opravujeme stěny a malujeme. Vše chystáme tak, aby se
u nás žáci cítili pohodově. A prvního září se už na žáky těšíme
a společně opět nastoupíme do
kolotoče vzdělávání,“ uvedl ředitel školy Mgr. Ivan Straka.

Vylepšují se i mateřské školy
Nové dětské hřiště vyrostlo
v průběhu prázdnin v areálu
mateřské školy Sluníčko v ulici
Plynárenská. Byly odstraněny původní zpevněné plochy, odmontovány stávající staré hrací prvky

a odstraněna terasa se zábradlím,
která navazuje na budovu školky.
Nově jsou v areálu školky
umístěny nové hrací prvky, vybudován nový chodník a hřiště
s barevným polyuretanovým povrchem. Celkem je zde umístěno
deset hracích prvků, pět laviček
a dřevěný altán s posezením.
V místě zrušené terasy je podél
budovy zřízen okapový chodník
a v místě stávajícího vstupu do
budovy bylo vybudováno schodiště se zábradlím. Celá úprava
vyjde město přibližně na 5 milionů korun.
Za omezeného provozu probíhala v průběhu července a srpna
i oprava elektroinstalace v mateřské školce Pohádka v Hranicích.
„Budova funguje se starými elektrickými rozvody od roku 1973, už
to bylo opravdu potřebné. Bylo
to náročné, rekonstruovali jsme
celé čtyři třídy. Nábytek, hračky
a všechny pomůcky se musely vystěhovat a uskladnit v prostorách
Ekoltes a.s. Hranice, aby mohly
být práce prováděny,“ uvedla ředitelka Mgr. Lenka Němčáková.
Akce město vyjde na přibližně
2,3 milionů korun.
Další investice se v městských
školních zařízeních připravují.
Právě v těchto dnech se například rozbíhá modernizace kotelny na ZŠ a MŠ Struhlovsko.

ZŠ 1. máje mění osvětlení
Důležitá akce probíhala také
na ZŠ 1. máje. O prázdninách
zde provedli kompletní výměnu
osvětlovacích těles v obou budovách školy. Akce bude město
stát přibližně 3,7 milionů korun.
„Nové osvětlení je šetrnější,
protože používá technologii LED
a je vybaveno čidlem zaznamenávající intenzitu přírodního
slunečního svitu. Dochází tedy
k samoregulaci a tím i k šetření elektřiny. Světlo totiž samo

Budoucí tělocvična. Vizualizace: StudioPAB

Výměna osvětlení na ZŠ 1. máje. Foto: Ivan Straka

Výstavba nového hřiště. Foto: Magda Skácelová

Petr Bakovský

aktuálně
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Vysokorychlostní trať: město stojí za svými občany
Dopis starosty Hranic generálnímu ředitelství Správy
železnic se vyjadřuje k trasování vysokorychlostní trati na
území místních částí Drahotuše a Velká a k rekonstrukci
nádraží Hranice na Moravě.
Vážený pane náměstku,
jako starosta Hranic zastupuji
zájmy občanů i dotčeného území Moravské brány. Nepřísluší
mi hodnotit nadřazené plány
Evropské unie vytvářet vysokorychlostní koridory, ale musím
vyslovit zásadní nesouhlas s plány Ministerstva dopravy, jak tyto
strategie realizuje.
Naše území je nejužším rovinatým místem mezi okolními vrchy.
Všichni tedy vždy plánují veškerou
infrastrukturu v blízkém okolí Hranic. Bohužel, hlavním hlediskem
jsou v České republice jenom investiční náklady, a tak se postupně úzce vedle sebe realizují silnice
všech tříd i dálnice.
Pozemky dále blokuje v územním plánu nesmyslný plavební
kanál a nyní se rozšiřují železniční dopravní cesty. Je však zcela
zanedbán krajinný ráz, dopravní
obslužnost pozemků, dopady na
pohyb spodních vod, hlukové poměry a to nejdůležitější – občanské prostředí pro život stovek lidí.
Lidé dnes sepisují řadu petic,
ale tuto proti navrhovaným variantám vysokorychlostní trati
považuji za oprávněnou. Svět
i v Evropě nabízí řadu technických
řešení, která na uvedená hlediska
berou zřetel. Ano, jsou dražší, ale
pokud se tyto stavby budují pro
lidi, měly by zájmy lidí respektovat. Musíte tedy počítat s tím, že
tady žijeme a budeme požadovat
maximální ochranu našich zájmů.
Dne 9. června 2022 proběhla
v Hranicích prezentace aktuálního stavu přípravy trasy vysokorychlostní trati pro obyvatele
místních částí Drahotuše a Velká,
na níž navázala další prezentace
pro samosprávu města 12. srpna
2022. Předmětem byl zejména
popis rozdílů mezi zvažovanými
variantami trasování. Varianta V2

(osazení vysokorychlostní trati ve
vyšší poloze a menší zásah do zastavěné části Drahotuš) a varianta V3 (osazení vysokorychlostní
trati v nižší poloze a větší zásah do
zastavěné části Drahotuš).
Souběžně byla samosprávě
prezentována aktuální verze stavu přípravy rekonstrukce nádraží
Hranice na Moravě na multimodální dopravní terminál v témže
místě. Na základě informací, které
jsme od Správy železnic na těchto prezentacích obdrželi, Vám po
projednání v Radě města Hranic
zasílám stanovisko města Hranic
k tomuto záměru.
Vyjádření k trasování vysokorychlostní trati na území
místních částí Drahotuše a Velká:
• Město Hranice obdrželo petici
obyvatel místní části Drahotuše a dalších občanů, kteří
požadují realizaci varianty
V2. Žádáme o Vaše vyjádření
k této petici. Text petice je přiložen.
• Přikládáme také vyjádření
osadního výboru Drahotuše
a osadního výboru Velká k výběru variant V2/V3.
• Město Hranice požaduje prověření možnosti kombinace
variant V2 a V3 ve věci trasování přeložky trati č. 270 v oblasti
Nádražní ulice v Drahotuších.
Konkrétně možnosti posunutí severovýchodního výjezdu
přeložené trati č. 270 o několik
desítek metrů na sever, směrem k vysokorychlostní trati,
i za cenu složitějšího řešení
umístění výhybek na výjezdu.
• Město Hranice požaduje vzájemné porovnání variant V2
a V3 v oblasti hlukové zátěže
a porovnání výsledku se stávající hlukovou zátěží Drahotuš.

•

•

•

•

•

A to se započítáním předpokládaného navýšení podílu
nákladní dopravy na stávající
koridorové trati č. 270 po realizaci vysokorychlostní trati.
Město Hranice požaduje vzájemné porovnání variant V2
a V3 v oblasti zátěže vibracemi
a porovnání výsledku se stávající zátěží vibracemi Drahotuš,
a to se započítáním předpokládaného navýšení podílu
nákladní dopravy na stávající
koridorové trati č. 270 po realizaci vysokorychlostní trati.
Město Hranice požaduje prověření, zda lze plnohodnotně
nahradit – jako přirozenou
protihlukovou a protivibrační
zábranu – zemní val původní trati (Stará štreka) novou
konstrukcí či opatřením tak,
aby bylo dosaženo stejného
účinku. Požadujeme prověření
této účinnosti již ve fázi předprojekční a projekční přípravy.
V případě přiblížení (jakékoliv
části či koleje) trati k zastavěnému území obce dojde ke
znehodnocení nemovitostí
přímo i nepřímo zasažených
výstavbou. Jaká kompenzační opatření budou majitelům
nemovitostí nabídnuta za toto
snížení užitné hodnoty? (Zásahy nepřiměřeně zasahující
do práv majitelů nemovitostí, na něž se tento požadavek
vztahuje, mohou zahrnovat
zábor části nebo celého pozemku; zahrnutí nemovitosti
nebo její části do ochranného pásma železnice; výrazná změna krajinného rázu
v bezprostředním okolí, včetně vlivu staveb protihlukové
ochrany; zhoršení přístupu
k nemovitostem apod.)
Město Hranice požaduje vzájemné porovnání variant V2
a V3 ve věci dotčení Drahotuš
procesem výstavby, včetně
staveništní dopravy.
Město Hranice požaduje vzájemné porovnání variant V2
a V3 ve věci přínosu (včetně

započítání kompenzačních
opatření) pro obyvatele Drahotuš na jedné straně a majitelů dotčených pozemků na
druhé straně.
• Město Hranice požaduje vzájemné porovnání variant V2
a V3 ve věci rozsahu negativních vlivů na obyvatele a majitele nemovitostí v okolních
místních částech (zejména
místní části Velká). Požadujeme doložit vzájemné porovnání variant V2 a V3 ve
věci celkového součtu vlivů
na obyvatele města Hranice
a jeho místních částí, a to se
započítáním potenciálních
kompenzačních opatření.
Kladný postoj města Hranice
v navazujících správních řízeních lze předpokládat v případě
podrobného a uspokojivého vyřešení předložených dotazů a požadavků, a to již před zahájením
těchto správních řízení.
Vyjádření k rekonstrukci nádraží Hranice na Moravě:
Obě představené varianty
(varianta A s výpravní budovou
v místě dnešního autobusového
nádraží a varianta B s výpravní
budovou v místě stávajícího vlakového nádraží) jsou pro město
akceptovatelné. Přesto město
Hranice preferuje variantu A z následujících důvodů:
• Přehledná situace z pohledu
chodců a cyklistů (vstup do
výpravní budovy bude viditelný z Nádražní ulice).
• Odpadá nutnost vystoupat na
výškovou úroveň stávajícího
nádraží.
• Jednodušší a přehlednější organizace autobusového nádraží (pro dopravce i cestující).
• Jednoduchá hranice a koordinace mezi investicí města
a Správy železnic.
S pozdravem

Jiří Kudláček
starosta

Novinky se chystají i na Šromoťáku
Na Šromoťáku učitelé neustále přemýšlejí nad tím, jak
udělat učení pro žáky přitažlivější a jak docílit toho, aby
se každé dítě učilo naplno a s radostí.
Proto jsme od nového školního roku připravili pro žáky několik novinek, zejména v oblasti
vzdělávacích priorit.
Od září zintenzivníme vzdělávání žáků v digitální oblasti.
Informatika bude zařazena v ho-

dinové dotaci jako samostatný
předmět již od 4. ročníku. Mladší
děti budou mít do výuky zařazeny pravidelně aktivity, při
kterých budou pracovat s digitálními technologiemi, včetně
robotů.

Jednou z priorit školy je rozvoj čtenářské gramotnosti žáků.
Jednou z forem tohoto rozvoje jsou tzv. čtenářské dílny, ve
kterých žáci čtou své vlastní
přinesené knihy. V hodině pak
pracují s texty, které je zajímají. Navíc se tímto u dětí rozvíjí
zájem o samotné čtení. To má
pozitivní dopad na učení žáků ve
všech předmětech, protože žák,
který rád čte, ten se i lépe učí. Již

třetím rokem nabízíme rodičům
třídu s rozšířenou výukou. Nově
bude u dětí těchto tříd zařazena
každý týden jedna hodina anglického jazyka, kterou povede
zahraniční lektor.
Žákům 8. a 9. ročníku nabídneme od nového školního roku
hodiny volitelného předmětu.
Mohli si vybrat z devíti předmětů.
Radomír Habermann,
ředitel ZŠ a MŠ Šromotovo
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Hranická propast poodhalila další
Dlouholetý průzkum
Hranické propasti korunoval 1. srpna 2022 mimořádný úspěch – podvodní robot
firmy UNEXMIN GeoRobotics Ltd. naměřil hloubku
vody (správně bychom měli
říct kyselky) 450 metrů.
Kromě maďarsko-portugalsko-srbské obsluhy robota se
na akci podíleli speleopotápěči
České speleologické společnosti 7-02 Hranický kras, odborníci
z Mendelovy univerzity Brno,
příslušníci HZS – Záchranného
útvaru Hlučín a pracovníci Hlavní báňské záchranné stanice Ostrava-Radvanice (DIAMO s.p.).
Akce přímo na Propasti probíhala od 27. července do 3. srpna a celý projekt byl financován
z mezinárodního grantu. Jeho
výsledky bych ráda komentovala
v širších souvislostech.

Připomeňme si ponory
Potápěčský průzkum Propasti
probíhá od roku 1963, nejhlubší
ponor uskutečnil Krzysztof Starnawski (265 metrů v roce 2015).
Obdobné ponory jsou extrémně rizikové a na hranici

fyziologických možností člověka, proto se s vývojem techniky do průzkumu zapojují stále
více dálkově ovládané roboty
(ROV). První v roce 1995 financoval belgický průmyslník von
Basel, ROV Hyball tehdy dosáhl
hloubky 205 metrů.
Hlavní báňská záchranná
stanice Ostrava zapůjčila v roce
2003 ROV Colombo, který operoval v hloubce 142 metrů a pořídil několikahodinový záznam
terénu.
V září 2016 sestoupil polský
ROV Gralmarine do rekordní
hloubky 404 metrů, s níž se
Hranická propast stala nejhlubší zatopenou propastí na světě.
Současný rekord s hodnotou
450 metrů je proto obrovskou
radostí a pro „umanuté potápěče“ i velkým zadostiučiněním,
což jim všichni ze srdce přejeme.

Trojrozměrná mapa
Propasti
Kromě hloubkového rekordu
však akce přinesla také trojrozměrnou mapu zatopené části
Propasti. Poprvé se tak podařilo
exaktně zobrazit rozměry a tvary
prostor i jejich směrovou orientaci, a to díky třem zabudovaným sonarům.

Portugalští odborníci připravují robota před zanořením, vlevo hlavní operátor.
Foto: Ivo Pavlík

Potápěči transportují robota po závadě těsnosti z hloubky 150 metrů.
Foto: Zdeněk Hoferek

Musíme si uvědomit, že dosavadní zobrazení Propasti vznikala jen na základě údajů, které
potápěči přinášeli z kratičkého
pobytu v dané hloubce, z obrovského prostoru, na jehož stěny
ani nedosvítili, ve viditelnosti
často připomínající hrachovou
polévku. K tomu hlídat zaklíněné napadané kmeny, nestabilní
skalní bloky a údaje na náramkovém počítači, aby ponor vůbec přežili… To na vysvětlenou,
proč sonarová mapa zobrazuje
obrovskou „studnu“ oválného
půdorysu s rozměry 40×80 metrů i většími, která padá prakticky svisle dolů, a evidentně
pokračuje i dál pod 450 metrů,
kruhovým profilem o průměru
15 až 20 metrů.
Další hloubkový rekord je
tedy „jen“ otázkou možností
měřící techniky. V současné
době probíhá zpracování a „sesazování“ zmapovaných částí.
Jakmile bude celá mapa k dispozici, počítáme s jejím uvedením v některém z příštích čísel
Hranického zpravodaje včetně
podrobnějšího komentáře.
Pozorný divák v mapě nenajde ani slavnou úžinu Mikádo,
protože podle sonaru je prostor Liftu jen rozdělen pilířem či
balvanem – vlevo sotva průlez
pro člověka, vpravo průjezd pro
Tatrovku. To nejlépe dokumentuje rozdíl a možnosti vnímání
lidských očí a zvukových vln
sonaru.
Právě 3D mapa proto představuje splněný sen mnoha
generací badatelů a obrovský
přínos pro další výzkum. Do
příštího sestupu robota, který
se plánuje na příští rok, projde
mapa podrobným rozborem
s vyznačením nejasných či zajímavých míst, kam má robot

příště zamířit a detailně je domapovat.

Hloubka Propasti?
Několik kilometrů
Už teď ale odborníci tuší, že
Propast má extrémní, pravděpodobně až několikakilometrovou
hloubku, která je dána její hydrotermální genezí. Ve zdejších
vápencích ji vytvořila kyselka
vystupující z mnohasetmetrových hloubek, silně proplyněná
oxidem uhličitým (CO2). Propast
tedy vznikala jako „vyhlodaná“
dutina směrem z hloubky k povrchu, jejíž strop se posléze zřítil.
Úvahy o hypotetické hloubce
Propasti sahají do padesátých let
minulého století, kdy byla zjištěna mocnost devonských vápenců 700 až 1 000 metrů. Nebyly
však provrtány naskrz, a proto
stále neznáme charakter jejich
podloží.
Na základě tehdejších znalostí geologické stavby byla tedy
uvažována hloubka Propasti
maximálně 1 km. S probíhajícími geofyzikálními pracemi
a vrtným průzkumem však byly
shodné vápence zastiženy
i v hloubkách mnohem větších.
Např. nedaleký vrt Potštát 1
skončil ve vápencích v hloubce
4 100 metrů a neprošel naskrz.
Vrt v Bystřici pod Hostýnem je
zastihl v hloubce 2 600 metrů, vrt
Valašské Meziříčí ve 3 036 metrech a vrt Branky v hloubce
2 546 metrů. Nejhlubším z této
série je vrt Jablůnka s vápenci
v hloubce 6278 metrů. To znamená, že krasovění (vytváření
dutin) probíhá všude tam.
Další průzkum odhalil ve vápencích tzv. kerné přesmyky. Jde
o mnohokrát se opakující kry
shodných vápenců, které byly

propast
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kousek svých bezedných hlubin

Příprava potápěčů na ponor do 70 metrů. Foto: Zdeněk Hoferek

Transport robota z potápěčské plošiny u jezírka. Foto: Ivo Pavlík

přes sebe přesouvány při rozsáhlém vrásnění. Bez geologického
vrtu nemůžeme tedy v dané
lokalitě s jistotou říci, jaká mocnost vápenců je v daném místě
„definitivní“. Z toho je zřejmé, že
úvahy o hloubce Propasti, dalece přesahující 1 km a zahrnující
jakékoli možnosti v řádu prvních
kilometrů, jsou reálné.

rozměry dovolují vstup a průchod dospělému člověku. Jenže je tu zádrhel. Všichni víme, že
i v mnohem menších kanálech
může proudit voda nebo plyn.
Takže vznikla ještě hydrogeologická definice jeskyně, tou se
označuje dutina, jejíž rozměry umožňují vodě turbulentní
pohyb (tj. průměr větší než
5–15 mm).
Tato definice už nám umožní
reálnou úvahu o poměrně slušné hloubce Propasti. Současně je
ale třeba zvážit, že voda v podobě, jakou ji známe, je v zemské
kůře přítomna do hloubky asi
10 km. Co je hlouběji, známe
jen prostřednictvím modelů
a simulací, a tady jsme od detailního poznání všech procesů
ještě hodně daleko.
Nové poznatky také ukazují,
že za určitých podmínek krasovějí i nekrasové (nerozpustné) horniny a vytvářejí se v nich dokonce
obrovské jeskyně. Lidově řečeno
– jeskyně může být i v žule, je to
jen otázka času. A pak už nám
průstup fluid ze zemského pláš-

Je Propast spojená
se svrchním pláštěm
planety?
Přidáme do úvahy další výsledky. Spolu s oxidem uhličitým vystupují vzhůru i jiné plyny,
např. hélium. Díky němu se zjistilo, že plyn obsažený ve zdejší
minerální vodě pochází ze svrchního zemského pláště (vrstva
mezi zemskou kůrou a jádrem),
tedy z hloubky okolo 40 km. Ale
proč by si vody a plyny (říkejme
raději fluida, v těch hloubkách
už mohou mít pravděpodobně
jinou podobu) k výstupu na
zemský povrch vybraly zrovna
tenhle kout Moravy?
Před dvěma lety rozvinul
geolog Milan Geršl teorii založenou na tom, že pokud jsou zde
prokázány výrony plynu z této
hloubky, musí existovat reálné
spojení mezi Propastí a svrchním
pláštěm planety. Propojil současná bádání s dávno známými
poznatky o pohybu kontinentálních ker (jistě si vzpomenete
na Alfréda Wegenera a posouvání vystřihovánek Afriky a Jižní
Ameriky v hodinách zeměpisu).
Z oněch časů totiž zůstávají
v některých částech světa stále stykové linie, tzv. švy, kde se
prastaré kontinenty při pohybu
srazily a spojily. Nemusejí být na
povrchu vůbec patrné. Jedním
takovým místem je právě Hra-

nický kras. A jak tomu bývá, kde
se něco dodatečně spojí, už to
nebývá tak pevné jako celistvý
materiál.
Pokud do takto predisponovaného území později narazí
ještě horotvorný proces a čelo
tvořících se Karpat se zastaví jen
kilometr odtud, není divu, že nesoudržné spoje povolí, prastaré
švy se rozevřou a spolu se zlomy,
doprovázejícími vždy takový obrovský přesun hmot, poskytnou
natlakovaným fluidům cestu
vzhůru.
S vystupujícím oxidem uhličitým se v hloubce okolo
800 metrů potkává voda a vzniká kyselka. Na přesném vymezení infiltrační (zdrojové) oblasti
vody odborníci nyní intenzivně
pracují. Kyselka rozšiřuje krasové pukliny agresivněji než voda
a podzemní prostory proto nabývají gigantických rozměrů.
Nesmíme si však představovat, že obrovská dutina povede
až do oněch 40 kilometrů, to by
bylo zásadní nepochopení! Ve
velkých hloubkách, kde panují
vysoké tlaky i teploty, si nemůžeme představovat jeskyně v nám
známé podobě.
Předpokládejme raději nějakou volnou horninovou strukturu, třeba hustou síť stísněných
kanálů a hlouběji jen puklin.
Nebude jednoduché zjistit, jak
vypadá, vždyť nejhlubší geologický vrt, který lidstvo provedlo,
se nachází na poloostrově Kola
a dosahuje hloubky 12 261 metrů (kupodivu i v těchto hloubkách byla zjištěna stále voda).

tě přes síť puklin nemusí vůbec
připadat nesmyslný.

Unikátní Hranický kras
Výše uvedené potvrzuje, čím
vším je Hranický kras unikátní
a jeho výzkum složitý. Je velmi
potěšující, že se veřejnost o dosažené výsledky zajímá a postupně
se zvyšuje také její odborné povědomí, což je pro ochranu tohoto území mimořádně důležité.
Hodnota „světového rekordu“
proto nespočívá v pouhé číslici.
Představuje výsledek systematické multioborové spolupráce
špičkových specialistů dnes už
na mezinárodní úrovni, ochoty
podřídit vše společnému cíli bez
vyvyšování sebe sama i nekonečné fyzické dřiny bez nároku na odměnu. Ale především neutuchající
lidské touhy po poznání, která posunuje hranice neznámého.
Barbora Šimečková (s využitím
poznatků Doc. Milana Geršla, Ph.D.,
Mendelova univerzita Brno a Michala Guby, Česká speleologická
společnost, ZO 7-02 Hranický kras)

Kam až může sahat voda?
Neexistuje ani jasná hranice
toho, kdy se prostor stává jeskyní. V naší republice je jeskyně
obecně definována tak, že její

Velín s několika počítači, každý měl nezastupitelnou úlohu a byla nutná jejich
součinnost. Foto: Martin Prachař

DNY EVROPSKÉHO
DĚDICTVÍ
V HRANICÍCH
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
■ Permanent breakfast – veřejná
snídaně pro kolemjdoucí. Připravena bude káva, čaj a chléb s máslem.
Přijďte na náměstí posnídat. Za nepříznivého počasí se veřejná snídaně
koná ve dvoraně zámku (9:00–10:00)
■ Veřejné piano u kašny – 9:00–16:00

ORCHESTRION

17. 9. 2022
ZPŘÍSTUPNĚNÉ PAMÁTKY 9:00–16:00
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Kostel Stětí sv. Jana Křtitele, Masarykovo náměstí
Výstavní síň Synagoga, Janáčkova ulice 728
Muzeum na zámku, Pernštejnské náměstí 1
Židovský hřbitov, Zborovská ulice
Zámek (dvorana, I. patro), Pernštejnské náměstí
Mauzoleum, Městský hřbitov Hranice
(otevřeno i 18. 9.)
Poutní místo Kostelíček
Arboretum Střední lesnické školy, Jurikova ulice
(do 17:00)
Mázhaus, Radniční 29
Evangelický kostel, Šromotovo náměsti
Tunel bývalé severní dráhy císaře Ferdinanda V.,
Slavíč
Kaple sv. Josefa, Slavíč
Malé muzeum minerálů, Střítež nad Ludinou 123
(9:00–12:00 a 14:00–18:00)

Více na www.kultura-hranice.cz
Vstupy do památek a na programy zdarma
Změna programu vyhrazena

■ Když máš v chalupě orchestrion… Jeden z posledních hrajících
orchestrionů v Česku si můžete přijít
prohlédnout a poslechnout do ZUŠ
Hranice (9:00–16:00)

STARÁ RADNICE
■ Výstupy na věž Staré radnice. Rezervace u průvodce v muzeu na Staré
radnici (9:00–16:00)
■ Divadlo. Výstava vás přenese do světa loutek, divadelních kostýmů a historie hranických divadel (9:00–16:00)
■ Pohádka O sedmi ztracených tečkách (10:00)
■ Pohádka Tři prasátka (13:30)
■ Pohádka Dobrokabaret (15:00)
■ Dílny pro děti (10:00–16:00)

ZÁMEK
■ Karel Machyl: Krajinou domova.
Výstava fotografií, které zachycují
malebná zákoutí Hranic a okolí (9:00–
16:00)
■ Stálá expozice zbraní: Hranice na
mušce – v Muzeu na zámku (9:00–
16:00)
■ Prohlídka modelu historického
jádra Hranic – v Muzeu na zámku
(9:00–16:00)

■ Z hladomorny do věže – komentované prohlídky zámku. Rezervace
prohlídek v TIC na zámku. Provádí
PhDr. Vladimír Juračka – hladomorna,
úchvatné stropy, výstup na věž (10:00,
11:00, 14:00)

GALERIE M+M
■ Třetí salon výtvarníků – výstava
(9:00–17:00)
■ Program – vystoupení žáků ZUŠ
Hranice, pěvecký sbor Klubu seniorů
Hranice, Smíšený sbor Parsong z Paršovice (14:00–17:00)

INFOCENTRUM PROPAST
■ Expozice k Hranickému krasu v
Infocentru Hranická propast v budově železniční stanice v Teplicích nad
Bečvou (9:00–17:30)

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
■ Procházka arboretem Střední lesnické školy v Hranicích s výkladem - 9:00,
10:00, 14:00 a v 15:00.
■ Komentovaná procházky lázeňským areálem. Provádí Jiří Nebeský.
Sraz zájemců je v 10:00 před lázeňským domem Janáček.
■ Komentovaná prohlídka Kostelíčka. Provádí Jiří Nebeský. Sraz u Kostelíčka, prohlídka od 15:00.
■ Komentovaná prohlídka areálu
Staré Střelnice a zahrad, provádí
Karla Vlasáková (16:30)

SYNAGOGA
■ Palo Macho & Jana Hojstričová:
Permanentní risk. Výstava (9:00–
16:00)

mkz
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Kruh přátel hudby: Francouzský
večer v podání flétny a harfy

Poetický večer:
Kristýna Podzimková a Ondřej Fencl

Zahajující koncert Kruhu přátel hudby sezóny
2022/2023 se uskuteční
v pondělí 12. září od 18 hodin v Koncertním sále v Hranicích.

Herečka Kristýna Podzimková a hudebník Ondřej Fencl přijíždějí do Hranic
s úchvatným poetickým
večerem. Cílem projektu
je „rehabilitovat“ poezii
a vrátit ji zpátky k lidem.

cenu ředitele divadla Karola Suzsky. V roce 2008 si ji vybral německý režisér Veit Helmer do hlavní
role filmu Absurdistan, který pak
úspěšně brázdil světové filmové
festivaly. Známá je například z filmů Metanol, Guru, Bábovky, Král
Šumavy a ze seriálů Ochránce, Bez
vědomí, Ulice.

Básně a písně. Zhudebněná
poezie Seiferta, Skácela, Merty
a dalších básníků bude znít na
poetickém večeru, který se uskuteční v pátek 16. září od 20 hodin
Zámeckém klubu v Hranicích. Páteří projektu je kromě muzikanta
Ondřeje Fencla také všestranná
herečka Kristýna Podzimková.
Cena vstupenky je 150 Kč v předprodeji a 200 Kč na místě. Předprodej vstupenek v Turistickém
informačním centru na zámku
nebo online na www.kultura-hranice.cz.

Ondřej Fencl

Sezónu klasické hudby zahájí Francouzský večer. Bude znít
flétna a harfa v podání Sylvie
Schelingerové a Amélie Tokarské. Umělkyně spolu vystupují na
koncertech v Čechách a Polsku,
odkud Amelia Tokarská pochází.
Během svých studií připravovaly
skladby pod vedením Jany Bouškové, Tomáše Jamníka, Jakuba
Fišera, Any Brateljević, Jana Os-

trého a Jana Součka. V současné
době připravují natáčení CD pro
Polský harfový spolek.
Vstupné na koncert je 120 Kč.
Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru na
zámku nebo online na www.
kultura-hranice.cz.

Rockový nářez Purple night
Slavná kapela Deep Purple
v podání revivalové kapely Deep
Purple Tribute
Project – rockový
nářez vypukne
v pátek 23. září
od 20 hodin v Zámeckém klubu
v Hranicích. Na
programu budou
pecky především
z éry 60. a 70. let.
Vstupné v předprodeji je
150 Kč, na místě 200 Kč. Předprodej vstupenek v Turistickém

Kristýna
Podzimková
Po studiu na Janáčkově konzervatoři
nastoupila do Těšínského divadla, kde
dostala velké herecké
příležitosti (Maryša,
Skřivánek, Slunce pro
dva, Motýli) a také
informačním centru na zámku
nebo online na www.kultura-hranice.cz. 
(mk)

Připravujeme výstavu o historii
továrny Kunz a Sigmy
Příští rok tomu
uplyne 140 let od
založení významné firmy Antonína Kunze na
výrobu čerpadel
v Hranicích.
Firma byla výrobou větrných motorů k čerpání vody
vlastní konstrukce známá po celém světě. Hranické muzeum plánuje k tomuto kulatému výročí
výstavu, která připomene historii
této továrny od jejího vzniku přes
převedení pod koncern Sigma až
po současnost.
Prosíme sběratele a občany
o pomoc s přípravou výstavy.
Hledáme historické výrobky firmy Kunz Hranice a Sigma Hranice jako jsou čerpadla, pumpy,

Klavírista, kytarista, zpěvák,
frontman folk-rockového Hromosvodu, kapelník, klávesista
a manažer 5P Luboše Pospíšila
a také kytarista Schodiště. Napsal
texty písní pro Lenku Dusilovou,
Olympic, Luboše Pospíšila. Spolupracuje s Vladimírem Mertou,
houslistou Janem Hrubým, participuje na comebacku Marsyas,
vystupuje s Vaškem Koubkem.
V roce 2018 vyšla u nakladatelství Galén kritikou ceněná sbírka
Fenclových básní Všetečky.  (red)

motory, zařizovací předměty, ale
také fotografie, katalogy a dokumenty. Zkrátka předměty, které
jsou spjaté s těmito továrnami
a které bychom mohli vystavit
na plánované výstavě v hranickém muzeu.
Kontaktujte kurátora muzea
Mgr. Marka Suchánka na emailové adrese kurator@muzeum-hranice.cz nebo na čísle 775 854
522. 
(red)

Divadlo a loutky jen do 2. října
Zajímavé divadelní rekvizity, ale také
spoustu dřevěných
loutek z nejrůznějších pohádek můžete do 2. října spatřit
v muzeu na Staré
radnici.
Nechybí divadelní
kostýmy, kulisy a ani
spousta fotografií
z historie hranických
a drahotušských divadelních souborů. Na výstavě si můžete také

vyrobit vlastní loutku z různých
materiálů. 
(ms)

BĚŽ NA VĚŽ
PONDĚLÍ AŽ PÁTEK
V 10:00, 11:00, 14:00, 15:00
30 KČ/OSOBA
Bližší informace v Turistickém
informačním centru na zámku
nebo na telefonním čísle
777 499 892
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Kostelíček letos slaví 530 let
Oblíbeným vycházkovým cílem Hraničanů bývá
nedaleký Kostelíček s jedním z nejkrásnějších výhledů na město.
Malebný kostelík se hřbitovem, který se nachází na úpatí
skalnatého Hluzovského kopce
slouží jako poutní místo více než
400 let. Málokdo však ví, že v roce
1492 byl Kryštofem Kolumbem
objeven nejen americký kontinent, ale také byl v písemných
záznamech poprvé zmíněn náš
Kostelíček, v té době označovaný jako „bílý kostelík pod horou,
kudy se chodí do Meziříčí“. Pojďme si o této, v lesích schované,
hranické památce povědět nejednu zajímavost.

Počátky
Přesný rok výstavby Kostelíčku není znám. Některé prameny
uvádějí, že první poutní místo
zde bylo vybudováno již zakladatelem města Hranic mnichem
Jurikem (= 1209). To však nelze
s jistotou říci.
Není vyloučeno, že zde nějaký kostelík stával, ale jak již bylo
řečeno, první písemná zmínka
pochází z roku 1492. Tehdy se
zde pohřbívali nebožtíci z Černotína, Hluzova a Zbrašova.
Podle výzkumů, které provedl
hranický historik Stanislav Miloš, byly v základech dnešního
kostela nalezeny lidské kosti, což
potvrzuje, že v místech současné
zástavby byl hřbitov a původní
starší objekt musel být celkově
menší.

Dnešní podoba
Podobu, kterou si Kostelíček
zachoval dodnes, získal již v roce
1595. Přestaven byl v gotickém
slohu a ve stejné době se také
rýsovala podoba hranického
zámku. Přestavbu tehdy financoval hranický purkmistr Ondřej
Čaputa.
Stavebním materiálem pro
Kostelíček byl vápenec z nedalekého lomu. Avšak stejný lom
tuto památku od 20. století
značně ohrožuje. Se zvyšující se
těžbou a následnou výstavbou
cementárny byla narušena statika kostela. Při poslední rekonstrukci v letech 1987–1988 byla
sice stavba stažena ocelovým
lanem, přesto zdivo opět praská. V této době došlo i k radikální
proměně interiéru. Byla odstraněna ornamentální a figurální
výmalba a odstraněny dva ze
čtyř oltářů.

Období rozkvětu
Od druhé poloviny 17. století
a v 18. století prožívá Kostelíček
období rozkvětu jako poutní cíl
za zázračnou sochou Matky Boží
Hranické. O zdejším mariánském kultu a zázračném uzdravení informuje již Josef H. A.
Gallaš, jehož dílo, malovaný
obraz Čtrnáct svatých pomocníků v nouzi zdobí interiér kostela dodnes. Změna náboženské
mentality, kterou měla za následek série opatření císaře Josefa
II. (zákaz náboženských poutí),
způsobila postupný zánik kultu
Panny Marie Hranické, ke kterému došlo definitivně v průběhu
19. století. V následném 20. století byla madona přenesena na
hranickou faru a z vyhlášeného
poutního místa se stává oblíbené výletní místo. Poslední pouť
s procesím se ke Kostelíčku
uskutečnila pravděpodobně
v roce 1969.

Areál Kostelíčka

Sloupek s malým otvorem na almužnu, který stojí při vstupu do kostela
z roku 1689. Foto: Kateřina Valentová

Při vstupu do areálu Kostelíčka návštěvníky určitě upoutá
stavba kaple sv. Antonína z Padovy, poprvé zmiňovaná v roce
1658. Avšak na základě reforem
císaře Josefa II. byla odsvěcena
a sloužila jako sklad střelného prachu. Až roku 1824 byla
zásluhou několika hranických
měšťanů opravena a vrácena
původnímu bohoslužebnému
účelu. Za kaplí se kdysi nacházela jeskyně, která sloužila jako
obydlí místních poustevníků.
Nejvýznamnějším poustevníkem byl Šebestián Srzemský,
rodák z Krakova, který si místo
velice oblíbil a svými vlastními

Kaple sv. Antonína z Padovy, poprvé zmíněna v roce 1658, která po josefínských
reformách sloužila jako sklad střelného prachu. Foto: Kateřina Valentová

silami zde vybudoval čtrnáct
kapliček křížové výpravy, které
v areálu naleznete dodnes.
Mezi pochovanými, kteří na
věky odpočívají u Kostelíčka,
naleznete například hrobku
továrníka Antonína Kunze, hranického kronikáře Vladimíra
Bartovského či hudebního skladatele Rudolfa Heidera.

Pověst
Na závěr bychom se s vámi
chtěli podělit o jednu z řady
zajímavých pověstí, která se ke
Kostelíčku váže. S. H. Kunovská
publikovala v Záhorské kronice
č. 3 ročníku 1929/1930 příběh
jedné hluzovské selky.
Selka z Hluzova nosívala každé ráno mléko do Hranic svým
odběratelům. Protože měla zákazníků více, nadojila mléko do
dvou konví a už v pět hodin ráno
vycházela z domu. Cestu si zkracovala přes Hůrku a zastavovala se u Kostelíčka na ranní mši.
V sedm už dodávala mléko svým
klientům. Jednou se v noci probudila a hodiny stály. Noc však
byla jasná a jí se zdálo, že se už
rozednívá. Rychle obsloužila krávy, nadojila a vydala se na cestu.
Jako obvykle byla brána Kostelíč-

ka otevřená, světla uvnitř hořela
a varhany hrály. Jenže jaksi „zhluboka, jako těžké vzdechy někoho,
kdo marně po čemsi touží“.
Selka vstoupila do kostela,
pokropila se svěcenou vodou, ale
podivila se, že i když byl kostel plný
lidí, nikoho ze starých známých
mezi nimi neviděla. V tom se vedle
ní postavila nějaká žena a dotkla
se její ruky. Selka se hrozně lekla,
protože poznala tvář dávno zemřelé přítelkyně, jež na hřbitově
odpočívala.
Bývalá přítelkyně varovně
zvedla ruce a beze slova pohybem
ruky vyzvala živou, aby z kostela
odešla. Selka s hrůzou vyběhla,
protože pochopila, že se ocitla ve
společnosti duchů. V rozčilení jí
vypadl šátek, ve kterém měla nějaké peníze. Když doběhla do Hranic, na kostelní věži právě odbila
jedna hodina. Ráno zážitek vyprávěla známým a šla s nimi šátek
s penězi hledat. Peníze v pořádku
našli, ale šátek byl roztrhaný na
malé kousíčky. Na každém hrobě
byl jeden jeho díl. Od té doby selka
mléko do Hranic nosila po obecní
cestě.
Co myslíte, je to jen báchorka
nebo skutečný příběh?
Kateřina Valentová

historie, facebooková anketa
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Kostelíček jako oblíbené místo výletníků na poč. 20. století.
Zdroj: sbírka Milana Králika

Kostelíček na staré pohlednici ještě s těžbou neporušeným Hluzovským kopcem.
Zdoj: sbírka Milana Králika

Původní interiér kostela, který byl radikálně proměněn na konci 80. let minulého
století. Zdroj: sbírka Milana Králika

Hrobka významného hranického rodáka Antonína Kunze.
Foto: Kateřina Valentová

facebooková anketa

Zavzpomínejte si s námi… na hranické školy
Facebooková stránka Infocentrum Hranice tentokrát
nabídla anketu na téma hranické školy. Jaké nejstarší
vzpomínky máte, a do které školy jste chodili právě vy?
Nejzajímavější komentáře zveřejňujeme.
Hana Dostálová: V Hranicích
jsem celých 9 let navštěvovala
1. ZDŠ (Základní devítiletá škola).
Nastoupili jsme na 1. stupeň U fary,

škola se tehdy ale jmenovala Osmiletá střední škola, v průběhu
naší školní docházky však dostala
název jiný – 1. Základní devítiletá

škola – a přidali nám rok. U fary
(dnes ZUŠ) jsme absolvovali prvních 5 tříd. Vzpomínám, že v 1. třídě, kterou jsme měli v 1. patře nad
bývalou školní stravovnou, za
námi přijeli z Rozhlasu a my jsme
přes rozhlas po drátě přáli našim
rodičům na Vánoce pěkné svátky
a slibovali jim krásné vysvědčení.
Od 6. do 9. třídy jsme chodili na
„Stalinku“ č. 15, kterou za nás přejmenovali zase na třídu 1. máje.
Tyto čtyři změny jsou patrny z vysvědčení.
Petra Kratochvílová: Do
1. a 2. třídy jsem chodila na „Šromoťák“ ještě s rudou hvězdou v průčelí. Pak na „farní“, dnešní ZUŠ. Tam
jsme topili v kamnech uhlím v každé
třídě. Poslední roky na 1. máje.
Jana Mišíková

Renata Bílá: Moje maminka
(1940–2016) mě vždy pobavila
historkou, která se týkala budovy
na Motošíně č. p. 216, která byla
cca v roce 1900 postavena jako
budova německé obecné a měšťanské školy. Maminka ji navštěvovala a vyprávěla mi to v době,
kdy jsem chodila do školky (rok
1973), jak do této budovy chodila
do měšťanky. No jenže v té době
tam již byla Zvláštní škola, no a já
při každé příležitosti a procházce se
školkou vykládala s hrdostí v srdci
paní učitelce, která tenkrát byla
z Přerova a historii zřejmě vůbec
neznala, jak moje maminka do
této školy chodila. Myslím, že paní
učitelka tenkrát musela koukat…
Anketu připravilo TIC Hranice

Do 2. třídy jsem chodila do Teplic, kde je nyní pekárna,
abychom nemuseli chodit v Hranicích na odpolední výuku.
Tělocvik jsme měli na zahradě a na obědy jsme chodili do
mateřské školky a společně s paní učitelkou Šoltysovou jsme
jezdili autobusem zpátky do Hranic. Mockrát jsme se s obědem
schválně loudali, aby nám ujel autobus a mohli jsme jít pěšky
do Hranic bez dozoru.
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program

Co se děje a co se bude dít v Hranicích
Čtvrtek 1. 9.
20:30 - Letní kino: After: Pouto.
(drama, titulky, 2022) – koná se
v letním kině v Hranicích, Komenského 263, vstupné 130 Kč. Předprodej je v Turistickém informačním centru na zámku v Hranicích,
tel. 581 607 479 nebo na místě.
Pokladna je otevřena hodinu
před začátkem představení.

120 Kč. Předprodej je v Turistickém informačním centru na
zámku v Hranicích, tel. 581 607
479 nebo na místě. Pokladna je
otevřena hodinu před začátkem
představení.

programem. Koná se na hradě
Helfštýn, Týn nad Bečvou, vstupné od 150 Kč.

Sobota 11. 9.
14:00 - Dětské odpoledne
v Karnole – odpoledne plné
her a zábavy pro rodiny s dětmi.
Koná se v Karnole v Hranicích,
tř. ČSA 211, vstupné 40 Kč.

Pondělí 12. 9.

Pondělí 5. 9.

Pátek 2. 9.
17:00 - Vernisáž k výstavě:
Třetí salon výtvarníků – koná
se v galerii M+M v Hranicích, Jurikova 16, vstupné dobrovolné.
20:30 - Letní kino: Minamata.
(drama, titulky, 2020) – koná se
v letním kině v Hranicích, Komenského 263, vstupné 140 Kč. Předprodej je v Turistickém informačním centru na zámku v Hranicích,
tel. 581 607 479 nebo na místě.
Pokladna je otevřena hodinu
před začátkem představení.

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

Úterý 6. 9.
10:00 - Život v přírodě 2022 –
předání cen vítězů výtvarné soutěže. Koná se ve dvoraně zámku
v Hranicích, Pernštejnské nám. 1,
vstup zdarma.

Pátek 9. 9.
20:00 - Gentlemen´s Club –
koncert hranické ska kapely.
Koná se v Zámeckém klubu
v Hranicích, Pernštejnské nám.
1, vstupné v předprodeji 150 Kč.
Předprodej je v turistickém informačním centru na zámku v Hranicích, tel. 581 607 479.

Sobota 10. 9.

Sobota 3. 9.
13:00–21:00 - Skate Jam Hranice 2022 – třetí ročník skateboardových závodů. Koná se
v skateparku v Hranicích, Žáčkova 2042, vstup zdarma.
20:00 - Na film do Karnoly:
Jednotka intenzivního života – dokument o paliativní péči.
Koná se v Karnole v Hranicích,
tř. ČSA 211, vstupné 100 Kč.
20:30 - Letní kino: Sirotek: První oběť. (horor, titulky, 2022)
– koná se v letním kině v Hranicích, Komenského 263, vstupné

18:00 - Kruh přátel hudby:
Sylvie Schelingerová & Amelia Tokarska – francouzský večer v podání flétny a harfy. Koná
se v Koncertním sále v Hranicích, Zámecká 118, vstupné
120 Kč. Předprodej je v Turistickém informačním centru na
zámku v Hranicích, tel. 581 607
479.

8:00 - Cyklobus na Bumbálku
– pro milovníky cykloturistiky
odjíždí autobus ze Šromotova
náměstí v Hranicích. Do cyklobusu lze nastoupit s předem
zakoupenou jízdenkou. Rezervace a aktuální ceník poskytne
personál Turistického informačního centra na zámku, tel. 581
607 479.
9:00 - 1. Záhorský sraz oldtimerů, sportovních vozů a historických motocyklů – výstava
historických vozů. Koná se u sokolovny v Paršovicích, Paršovice 70, vstupné dobrovolné.
19:00 - Noční prohlídka: Palác žije hmatem – speciální
prohlídky doplněné bohatým

Pátek 16. 9.
14:00–19:00 - Burza (nejen)
dětského oblečení, hraček
a sportovních potřeb. Koná se na
Faře v Hranicích, Školní nám. 38.
19:00 - Kinedok: Loupežníci
lesa – dokument o nelegálním
obchodování se dřevem. Koná se
v Karnole v Hranicích, tř. ČSA 211,
vstupné dobrovolné.
20:00 - Pozdně letní poetický
večer: Kristýna Podzimková
a Ondřej Fencl – hudebně-poetický večer. Koná se v Zámeckém
klubu v Hranicích, Pernštejnské
nám. 1, vstupné v předprodeji
je 150 Kč. Předprodej je v Turistickém informačním centru na
zámku v Hranicích, tel. 581 607
479.

Sobota 17. 9.
Středa 14. 9.
9:00–16:00 - Strašidelná dílnička – výroba strašidelných
postaviček, příšerek a masek.
Koná se ve výstavní síni Stará
radnice v Hranicích, Radniční 1,
vstupné 20 Kč.
10:00 - Výročí Tomáše Garrigua Masaryka – pietní akt
u příležitosti 85. výročí úmrtí T. G.
Masaryka. Koná se u památníku
TGM v Hranicích, Školní náměstí 35, vstup zdarma.
17:00 - Vernisáž k výstavě: Karel Machyl: Krajinou domova
– koná se v Galerii Severní křídlo zámku, Pernštejnské nám. 1,
vstup zdarma.

Čtvrtek 15. 9.
19:00 - Charitativní módní
přehlídka – koná se v Zámeckém klubu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1., vstupné dobrovolné.
19:00 - Koncert Vojty Dyka
– koncert hudebního projektu
D.Y.K., koná se v Divadle Stará střelnice v Hranicích, Sady
Čs. legií 770, vstupné od 690 Kč,
předprodej v Knihkupectví
EZOP.

8:00–12:00 - Burza (nejen) dětského oblečení, hraček a sportovních potřeb. Koná se na Faře
v Hranicích, Školní nám. 38.
8:30 - Sobotní workout v parku
– dopolední cvičení a procházka
v parku s Dynamic Fit. Koná se
v Sady Čs. legií, vstupné 50 Kč.
9:00–16:00 - Dny evropského dědictví – den otevřených
památek s doprovodným programem. Bližší informace na samostatných plakátech. Koná se
v muzeích a galeriích, otevřeny
budou i běžně nepřístupné objekty a památky, vstup zdarma.
15:00 - Helfštýnské Babí léto
– benefiční akce Charity Hranice s pestrým kulturním programem. Koná se na hradě Helfštýn,
Týn nad Bečvou.

Neděle 18. 9.
8:00 - Cyklobus na Bumbálku
– pro milovníky cykloturistiky
odjíždí autobus ze Šromotova
náměstí v Hranicích. Do cyklobusu lze nastoupit s předem
zakoupenou jízdenkou. Rezervace a aktuální ceník poskytne
personál Turistického informačního centra na zámku, tel. 581
607 479.

program
Středa 21. 9.
8:30 - Šplhoun 2022 – 6. ročník
otevřeného závodu ve šplhu pro
mládež i dospělé. Koná se v sokolovně v Hranicích, Tyršova 880,
vstup zdarma.
9:00–16:00 - Strašidelná dílnička – výroba strašidelných postaviček, příšerek a masek. Koná
se ve výstavní síni Stará radnice
v Hranicích, Radniční 1, vstupné
20 Kč.

a bratislavské kapely Jednofázové kvasenie. Koná se v Karnole
v Hranicích, tř. ČSA 211, vstupné
200 Kč.

Pátek 30. 9.
17:00 - Vernisáž k výstavě:
Čtvrtý salon výtvarníků – koná
se v galerii M+M v Hranicích,
Jurikova 16, vstupné dobrovolné.
19:00 - Zastavit čas – netradiční
večer s uznávaným fotografem
Jindřichem Štreitem. Koná se
v Zámeckém klubu v Hranicích,
Pernštejnské nám. 1, vstupné
v předprodeji je 120 Kč. Předprodej je v Turistickém informačním
centru na zámku v Hranicích,
tel. 581 607 479.

Sobota 8. 10.

Čtvrtek 20. 10.

14:00 - Všichni společně v pohybu: Ukaž, co ještě umíš –
8. ročník sportovního odpoledne s úkoly pro děti i dospělé.
Koná se v sokolovně v Hranicích,
Tyršova 880, vstup zdarma.

17:00 - Vernisáž: Stromy jako
domy – koná se ve výstavní síni
Stará radnice v Hranicích, Radniční 1, vstup zdarma.

Sobota 15. 10.
7:00–13:00 - Auto-moto-veterán burza – tradiční burza
týkající se převážně motorismu.
Koná se na letišti v Drahotuších.

Pátek 23. 9.
20:00 - Purple night: Deep
Purple Tribute Project – revivalový rockový koncert. Koná se
v Zámeckém klubu v Hranicích,
Pernštejnské nám. 1, vstupné
v předprodeji je 150 Kč. Předprodej je v Turistickém informačním
centru na zámku v Hranicích,
tel. 581 607 479.

Sobota 24. 9.
7:00–13:00 - Auto-moto-veterán burza – tradiční burza
týkající se převážně motorismu.
Koná se na letišti v Drahotuších.

Pondělí 17. 10.

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN

Sobota 1. 10.
9:00 - Batukáda Cup – 2. ročník
postupové soutěže v tanečním
sportu. Koná se v sokolovně
v Hranicích, Tyršova 880.

8:00 - Cyklobus na Bumbálku
– pro milovníky cykloturistiky odjíždí autobus ze Šromotova náměstí v Hranicích. Do cyklobusu
lze nastoupit s předem zakoupenou jízdenkou. Rezervace a aktuální ceník poskytne personál
Turistického informačního centra
na zámku, tel. 581 607 479.
8:30 - Mini festival o zdraví –
festival plný zajímavých přednášek a ukázek na téma zdraví.
Koná se v Divadle Stará střelnice
v Hranicích, Sady Čs. legií 770.
19:00 - Koncert Jiřího Dědečka – koncert českého písničkáře
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Čtvrtek 6. 10.
17:00 - Vernisáž k výstavě: Petra Vlachynská: Dílo – koná se
v Galerii Synagoga v Hranicích,
Janáčkova 728, vstup zdarma.

Pátek 7. 10.
20:00 - Doro & Warlock Revival + Judas Priest Revival –
metalový koncert revivalových
kapel. Koná se v Zámeckém
klubu v Hranicích, Pernštejnské
nám. 1, vstupné v předprodeji
je 150 Kč. Předprodej je v Turistickém informačním centru
na zámku v Hranicích, tel. 581
607 479.

18:00 - Kruh přátel hudby: Trio
vario – koncert ve společnosti
slovanských skladatelů. Koná se
v Koncertním sále v Hranicích,
Zámecká 118, vstupné 120 Kč.
Předprodej je v Turistickém informačním centru na zámku
v Hranicích, tel. 581 607 479.

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

UZÁVĚRKA
PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ HRANICKÉHO
ZPRAVODAJE JE VE STŘEDU
7. ZÁŘÍ 2022.
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výstavy

Kam na výstavy v Hranicích
Galerie Synagoga
Janáčkova 728, Hranice, tel. 778 777 893, www.muzeum-hranice.cz.
Otevřeno: út–so 9:00–12:30 a 13:00–16:00, ne 9:00–12:30 a 13:00–17:00.
Do 2. 10. – Palo Macho & Jana
Hojstričová: Permanentní risk.
Palo Macho patří k nejoriginálnějším současným slovenským
sklářům. Tvorba fotografky Jany
Hojstričové směřovala k zobrazování intimity a sociologickému chápání tvorby. Hlavním
objektem instalace je původní
křišťálový lustr ve výstavním
prostoru Synagogy jako symbol světla.
6. 10. – 27. 11. - Petra Vlachynská: Dílo. Vizuální umělkyně
Petra Vlachynská je sochařka
s komplexním spektrem témat.
Její práce zahrnuje figurální
i abstraktní sochařskou tvorbu,
videoart, grafiky i umění do veřejného prostoru a architektury.
Vernisáž výstavy se uskuteční ve
čtvrtek 6. října v 17 hodin v Galerii Synagoga.

Stará radnice
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.
Do 2. 10. - Divadlo. Na počest
80. výročí prvního představení
Beskydského divadla v Hranicích probíhá výstava mapující
divadlo a ochotnickou činnost
v Hranicích. Těšit se můžete na
divadelní kostýmy, rekvizity,
kulisy, masky a další předměty
vztahující se k divadelnictví.
Připraven je také bohatý doprovodný program.
20. 10. – 22. 1. - Stromy jako
domy. Letos je tomu 170 let od
založení Střední lesnické školy.
Výstava bude obohacena o regionální předměty, fotografie
a historii mapující stovky let trvající existenci hranické Střední
lesnické školy. Vernisáž výstavy
se uskuteční ve čtvrtek 20. října v 17 hodin v muzeu na Staré
radnici.

Zbrašovské aragonitové jeskyně
Teplice nad Bečvou 75, tel. 581 601 866, 724 275 825, www.caves.cz
Otevřeno: srpen út–pá 9:00–16:00, so–ne 9:00–17:00.
Do 31. 10. - DNA. V letošním roce vystavují ve Zbrašovských aragonitových jeskyních tři zástupci nejmladší generace sklářských
výtvarníků: Filip Dobias, David Gábera a Jakub Petr. Materiálem je
ručně foukané a broušené sklo inspirované sci-fi literaturou a také
mikro a makrosvětem kolem nás. Instalace s názvem „DNA“ využívá
UV osvětlení, které umocňuje barevně-světelné efekty skla v temných
zákoutích jeskyní.

Galerie Severní křídlo zámku
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.
14. 9. – 14. 10. - Karel Machyl:
Krajinou domova. Výstava
fotografií Karla Machyla, který svým objektivem zachycuje
krásy malebných zákoutí Hranic
a blízkého okolí. Na jeho snímcích najdete místní mlýny, rybníky, louky, ale i nevšední zákoutí.
Vernisáž výstavy se uskuteční ve
středu 14. září v 17 hodin v Galerii Severní křídlo zámku.

Galerie M+M
Jurikova 16, Hranice, tel. 581 602 148, galeriemm.wordpress.com.
Otevřeno: st–ne 13:00–17:00 (dopoledne na zazvonění nebo
po předchozí domluvě).
2.–22. 9. - Třetí salon výtvarníků. Těšit se můžete na obrazy,
fotky, powertex, šperky a jiné.
Představí se například Jakub
Čoček, Jaroslav Jakubec, Renata
Doleželová, Naďa Jandová, Jiří
Musil, Táňa Dvořáčková a klienti
Domova seniorů Hranice. Vernisáž se uskuteční v pátek 2. září
v 17:00 hodin v galerii M+M.
30. 9. – 20. 10. - Čtvrtý salon
výtvarníků. Tradiční výstava
místních umělců. Představí se
celkem šestnáct výtvarníků,
kteří vystaví své obrazy, fotografie, dřevořezbu, enkaustická
díla i práci počítačové techniky.
Vernisáž se uskuteční v pátek
30. září v 17:00 hodin v galerii
M+M.

Hrad Helfštýn
Týn nad Bečvou, tel. 581 797 093, www.helfstyn.cz.
Otevřeno: út–ne 9:00–18:00
Do 9. 10. - 40 let Hefaistonu.
Ohlédnutí za čtyřmi dekádami
pořádání mezinárodních setkání uměleckých kovářů na hradě
Helfštýn. Výstava nejzdařilejších
exponátů, plakátů, publikací, pamětních triček a mnoho dalšího.
Výstava je k vidění v hradní Galerii na druhém nádvoří.

Bývalá Váhalova prodejna
Masarykovo nám. 90, Hranice, tel. 739 228 918.
Otevřeno: pá a ne 14:00–18:00.
Výstava retro kočárků a panenek. Soukromá sbírka Radky Pausové
z Hranic obsahuje mnoho raritních a zajímavých kousků. Například
kočárek z počátku 30. let minulého století nebo výbavičku pro panenky i s oblečky.

ohlédnutí
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Řezbáři tvořili sochy a reliéfy, darovali je městu

Řezbáři obsadili Zámeckou zahradu. Konal se tam od 2. do 6. srpna druhý ročník Hranického řezu. Lidé mohli sledovat, jak se postupně z kusů dřeva rodí reliéfy
a sochy. V sobotu 6. srpna odpoledne pak proběhlo slavnostní předání vytvořených děl městu Hranice. Foto: 3× Jiří Necid

Dobová Anenská pouť nabídla skvělou zábavu

Anenská pouť v Drahotuších přilákala v červenci spoustu návštěvníků. Nechyběly kolotoče, střelnice, hudební produkce, stánky s řemeslnými výrobky, ukázky
řemesel, výstava patchworku pod názvem Zašitá krása nebo soutěž o nejlepší hodový koláč. Foto: 3× Jiří Necid

Výtvarníci v galerii M+M

Výstava skláře a fotografky

Galerie M+M nabídla v srpnu Druhý salon výtvarníků, představila olejomalby,
akvarely, dřevořezby a další techniky od několika autorů. Foto: Jiří Necid

Výstava skláře Pala Macha a fotografky Jany Hojstričové v Galerii Synagoga.
Výstavu můžete zhlédnout až do 2. října. Foto: Jiří Necid

Čtvrtky na námku: hudba, divadlo, hry i blešák

Srpnové čtvrtky patřily na hranickém Masarykově náměstí nejrůznějším pořadům. Odstartovalo je vystoupení v rytmu skupiny Soundmates v rytmu latino. Další
čtvrtek byla na programu pantomima. Foto: 3× Jiří Necid
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sport

Hraničtí judisté měli napilno
Nejen na tatami, ale i v jeho
okolí měli v létě napilno
hraničtí judisté. Zápasili
nejen na různých turnajích, ale zároveň v prostorách Sportovního centra
Naparia pořádali extraligu
skupiny C a poté již tradiční
judistické soustředění.
V polovině prázdnin se na
Evropských univerzitních hrách
v Lodži v rámci české reprezentace představili dva zástupci Železa
Hranice, a to Václav Jašek a Martin Bezděk.
Václav nastupoval v kategorii
mužů nad sto kilogramů. Turnaj
začal ostře – po necelé minutě
a půl poslal domů nasazenou jedničku Rahu z Francie. Ve čtvrtfinále
kategorie porazil Maďara Vargu
a postoupil tak mezi semifinalisty. Zde však našel svého prvního
přemožitele, Poláka Kruegera.
Václav Jašek tak sestoupil do boje
o bronzovou medaili, ve kterém
však rovněž podlehl Francouzi
Rouahi. Páté místo na univerzitním mistrovství Evropy je však
pro hranické judo skvělý výsledek

Martin Bezděk se na tatami vrací po
zranění

Hraničtí nedali svou kůži lacino

Zahájení extraligy mužů

a také jedno z nejcennějších umístění v dosavadní Vaškově kariéře.
V kategorii do devadesáti kilogramů se po dlouhé pauze vynucené zraněním představil Martin
Bezděk. Martinovi se v prvním
kole povedlo porazit Francouze
Khoumu, následně však podlehl Britovi Collinsi a byl z turnaje
vyřazen.
Následovala extraliga v domácím prostředí sportovního centra
Naparia. I přes bouřlivou podporu publika a maximální snahu se
ale našim borcům příliš nedařilo.
V závěrečném kole základní
skupiny extraligy mužů – C se
spolu utkaly týmy 1. Judo Club
Baník Ostrava, Judo Klub Olomouc a domácí Železo. Přestože
se hraničtí judisté snažili ze všech
sil a na žíněnce nechali pot a krev,
k vítězství nad soupeři to bohužel nestačilo. Utkání skončila 1:4
ve prospěch Olomouce a 2:3 ve
prospěch Ostravy.
Ze závěrečného duelu Olomouc–Ostrava pak vyšel vítězně
Judo Klub Olomouc, který se
může těšit z celkového vítězství
ve skupině C. Pro Hranice to
znamená sestup do podzimní
baráže. Hranice hostily nejvýše
postavenou mužskou soutěž
družstev poprvé v historii a doufáme, že ne naposled.

Na extraligu mužů navázalo již
tradiční velké judistické soustředění, na které se sjely přes dvě stovky
judistů z celé republiky z kategorií
dorostenců, juniorů, seniorů a veteránů. Sportovci ze všech koutů
Česka na tatami poměřili své síly
a pilovali své techniky.
Soustředění probíhalo celý
týden pod vedením reprezentačního trenéra dorostenců Jaroslava Švece a SCM trenéra pro
olomoucký kraj Františka Šmehlíka. Mezi hlavními cíli byla příprava na mistrovství světa juniorů
v Ekvádoru a mistrovství světa
veteránů v Polsku.
Soustředění již tradičně sestávalo ze třech typů tréninků: kondičních, technických a randori.

„Všichni hraničtí sportovci poctivě makali a věřím, že tvrdou
práci zúročí v podzimní sezóně.
V nejbližší době nás čekají další
dva týdny oddílového soustředění, které se u menších zaměří
hlavně na pohybovou průpravu,
u starších se budeme specializovat více na judo. V září poté budeme organizovat nábory nových
členů, které budou probíhat přímo na školách v Hranicích a okolí
formou ukázkové hodiny, na které
se děti budou moci zapojit a judo
si vyzkoušet. Letos budeme nově
jako první klub z Česka organizovat nábor také pro handicapované děti,“ zhodnotila soustředění
trenérka hranické mládeže Marie
Holčáková.
Šimon Skůrka

Soustředění

Soustředění. Foto: 5× Pavel Vyhlídal
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