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Zdarma

Hranický zpravodaj
Neutíkej
za hranice, zůstaň
v Hranicích

Objevte
zajímavosti
v okolí

ZAJDĚTE SI
DO LETNÍHO KINA

Projděte se
s průvodcem
Vystoupejte
na věž

Přijďte na
Hranický řez

„Moudrý cestovatel nikdy neopovrhuje svou vlastní zemí.“

William Hazlitt

Tomík (cestovatel Tomáš Vejmola) a jeho tuk-tuk na hranickém náměstí. Foto: Pavel Jakubka
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z radnice

Participativní rozpočet – rozhodněte, co se ve městě zlepší
Hraničtí občané se i letos
mohou aktivně zapojit do zlepšování života ve svém městě
a navrhnout, na jaký investiční
účel by měla být využita částka
jednoho milionu korun z rozpočtu města. Poté budou v internetové anketě rozhodovat,
která z navržených akcí má jejich
největší podporu.
Občané mohou do 2. října
2020 podávat návrhy na to, co
považují za nutné v příštím roce
v Hranicích opravit či vybudovat.
Maximální výše nákladů na jeden
návrh je 1 milion korun včetně
DPH. Oblasti nejsou tematicky
omezeny, mohou to být sportoviště, dětská hřiště, úprava
veřejných prostorů, dopravní
infrastruktura, městský mobiliář

– lavičky, osvětlení, informační
tabule, volnočasové aktivity, životní prostředí, zeleň nebo odpady. Důležitou podmínkou je,
že návrh musí být realizován na
pozemcích nebo budovách ve
vlastnictví města Hranic.
V průběhu října bude probíhat kontrola formální správnosti projektů, v listopadu pak
uskutečníme hlasování na webu
města a vítězné projekty budou
realizovány příští rok. Tento systém je nazýván participativní
rozpočet.
Výzva je určena především
občanům s trvalým pobytem na
území města Hranic, návrh však
mohou podat i ti občané, kteří
zde žijí a nemají zde trvalý pobyt,
nebo například ti, kteří zde studu-

jí či pracují. Každý předkladatel
může podat pouze jeden návrh.
Návrhy musí být předkládány na předepsaném formuláři a musí mít určité náležitosti. Všechny podrobnosti je
možné nalézt na webu města
www.mesto-hranice.cz v rubrice
Participativní rozpočet. Vyplněný
formulář se všemi přílohami se
odevzdává na podatelně Městského úřadu Hranice na zámku
v uzavřené obálce označené nápisem „Participativní rozpočet
města Hranic“. Nebo je možné
formulář doručit poštou na adresu Městský úřad Hranice, Odbor rozvoje města, Pernštejnské
náměstí 1, 753 01 Hranice.
Koordinátorem návrhů, který
bude mít na starosti i konzultace

a dotazy občanů, byl jmenován
tiskový mluvčí Městského úřadu
v Hranicích Ing. Petr Bakovský
(petr.bakovsky@mesto-hranice.
cz; tel: 581 828 117).
V roce 2020 bylo v rámci
participativního rozpočtu podáno celkem devět návrhů.
Do internetového hlasování
postoupily 4 návrhy. Hlasovalo
celkem 411 hlasujících, každý
měl k dispozici dva kladné a jeden záporný hlas, nemusel však
využít všechny. Občané vybrali
vylepšení a rozšíření hřiště na
plážový volejbal na Plovárně
Hranice. Nyní se připravuje
realizace vítězného návrhu,
která by měla proběhnout na
podzim.
(bak)

Můžete podávat nominace na Cenu města
Město Hranice chce i letos ocenit významné hranické
osobnosti Cenou města Hranic.
Nominace lze podávat do pátku
4. září do 12 hodin.
Cena města se uděluje jako
ocenění osob a kolektivů, které
podaly mimořádný výkon nebo
dosáhly významných úspěchů
a mají vztah k městu. Nominováni mohou být jednotlivci, kolektivy, právnické i fyzické osoby.
Cenu města tvoří pamětní list podepsaný starostou města, plaketa

a finanční odměna ve výši 10 tisíc korun. Zásady pro udělování
Ceny města Hranic můžete získat
na podatelně MěÚ a na webu
města www.mesto-hranice.cz/
zivotni-situace-ostatni. Ceny
města Hranic se udělují již od
roku 2005.
Nominace se mohou zasílat
poštou na adresu MěÚ Hranice,
odbor školství, kultury a tělovýchovy, Pernštejnské nám 1,
753 37 nebo předávat přímo na
podatelně. (bak)

Loni získali Cenu města Hranic (na fotce zleva doprava) MUDr. Eduard Sohlich,
MBA, Markéta Lásková, Dagmar Strnadová a Jaroslav Bartoš. Foto: Petr Bakovský

Projekt Asistentů
prevence kriminality
byl úspěšný

Čtyři hraničtí asistenti prevence kriminality se Hranicím
osvědčují. Původně byly jejich
mzdy hrazeny z velké části
z úřadu práce, tato podpora
však skončila. Město proto
v roce 2018 úspěšně zažádalo
o podporu tohoto úspěšného
projektu Ministerstvo vnitra ČR
v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 2018.
Asistenti vypomáhají na
přechodech pro chodce, při
kontrolách ubytoven pro sociálně slabší skupiny, kontrolách
dětských hřišť, problémových
lokalit či míst výskytu bezdomovců. V době koronavirové
krize působili i na kontrolním
stanovišti při vstupu do hranické nemocnice. 
(bak)

Kraj a město Hranice poděkovaly
Střední zdravotnické škole Hranice
Za obětavou pomoc v době
koronavirové krize poděkovali
studentům Střední zdravotnické školy Hranice jménem jejího
zřizovatele Olomouckého kraje
náměstek hejtmana Olomouckého kraje Ladislav Hynek a vedoucí odboru školství a mládeže
Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA.
Společně se starostou Hranic Jiřím Kudláčkem ocenili jmenovitě žáky, kteří působili v první linii
boje s koronavirem, a také ředitelku Střední zdravotnické školy
Mgr. Hanu Čamborovou.
Studentky a studenti Střední
zdravotnické školy výrazně pomohli například Nemocnici Hranice, a. s., kde byli zařazeni jednak
na oddělení, kde vykonávali ošetřovatelskou péči, dále na vrátnici
při kontrole vstupu do nemocnice a také zajišťovali s některými
pedagogickými pracovníky školy
hlídání dětí. Škola pomáhala i nemocnici v Přerově. Současně pů-

Ocenění studenti a studentky Střední zdravotnické školy Hranice.
Foto: Petr Bakovský

sobili jako dobrovolníci při MěÚ
Hranice, kde zajišťovali nákupy
seniorům, rozdávali seniorům
roušky u vybraných marketů nebo
pomáhali jako koordinátoři městského úřadu při vstupu na úřad.
„Ráda bych podotkla, že jsem
na své žáky a pedagogické pracov-

níky patřičně pyšná. Byli opravdu
na místech, kde bylo potřeba, a to
bezpodmínečně. Kromě toho se
zapojili i do projektu ‚Upíři ze
škol‘, kdy skupina žáků a učitelů
na transfuzní stanici v Hranicích
darovala krev,“ uvedla ředitelka
školy Hana Čamborová.  (bak)

Z RADNICE
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Město sjednocuje mobilní i webové aplikace

O zpřehlednění a zkvalitnění komunikace s občany usiluje
město Hranice. Proto rozšiřuje
využívání univerzální platformy
Mobilní rozhlas, kterou zavedlo
v souvislosti s koronavirovou krizí. Zároveň zruší dosavadní možnosti hlášení závad a problémů
ve městě, služby„Dej tip“ a„Zlepši své město“, a nahradí je právě
Mobilním rozhlasem. Místo dvou
různých možností hlášení závad
tak bude jedna platforma, která
má navíc řadu dalších využití.
Mobilní rozhlas totiž umožňuje nejen upozorňovat na závady, nepořádek, černé skládky

či poškozený veřejný majetek,
ale také informovat v krizových situacích, upozorňovat
na blížící se nebezpečí, blokové čištění, odstávky, poruchy
a výpadky energií. Zároveň lze
jejím prostřednictvím pořádat
ankety, čehož již město loni využilo k anketě o participativním
rozpočtu. Platforma umožňuje
i zveřejňovat pozvánky na akce
pro rodiny, kulturní a sportovní
akce. A lze využít i možnosti za
něco pochválit.
Mobilní rozhlas není přitom
omezen pouze na aplikaci v„chytrém“ telefonu, ale informace mů-

žete dostávat i e-mailem anebo,
obzvláště někteří starší spoluobčané, prostřednictvím klasické
SMS. Upozorňujeme ale, že SMS
jsou určeny jen pro ty nejpodstatnější zprávy ve stručné podobě.
Lze také posílat hlasové zprávy
pro zrakově handicapované.
Město Hranice začalo Mobilní rozhlas využívat v souvislosti
s koronavirovým nouzovým
stavem pro potřeby krizové komunikace s obyvateli. V krátkém
čase si aplikaci stáhlo 1 200 obyvatel Hranic a tímto se zmíněná
aplikace stala silným komunikačním nástrojem.

A jak získat přístup do aplikace? Stáhněte si aplikaci ZDARMA prostřednictví Google Play
nebo App Store a budete dostávat informace přímo do mobilu. Nebo se můžete registrovat
zdarma na stránce: https://muj.
mobilnirozhlas.cz/register, případně využít informační leták
na https://www.mesto-hranice.
cz/clanky/mobilni-rozhlas. Pokud byste potřebovali pomoci
s vyplňováním, pomůže vám
Kateřina Hojgrová, tel.: 581 828
206, e-mail: katerina.hojgrova@
mesto-hranice.cz.
(bak)

Práce na Bečvě pokračují, jez je vypuštěn

Práce na rozšíření jezu v Hranicích o jedno pole pokračují vypuštěním jezu. Snižování hladiny
probíhalo pod biologickým dohledem, aby se zamezilo úhynu
či poranění živočichů. Úplné vypuštění jezu potrvá pět měsíců,
následně dojde k částečnému
napuštění na kótu 242,3 m n. m.,
tedy o 2,3 metru výše.
„V období od července do listopadu budou probíhat práce,
kvůli kterým uskutečníme úplnou srážku až na kótu pevného
prahu. V průběhu srážky provedeme demolice levobřežních zdí
a zahájíme přestavbu levobřež-

ního pilíře na říční. Dojde k založení nového jezového pole,
včetně nového levobřežního
pilíře, levobřežních zdí, přelivné
plochy, vývaru a přemostění,“
uvedl generální ředitel povodí
Moravy, s. p., Václav Gargulák.
Rozšiřování hranického jezu
o jedno pole zahájilo Povodí
Moravy, s. p., v březnu. Jedná
se o jednu z nejvýznamnějších
staveb v rámci komplexní protipovodňové ochrany Pobečví.
Stávající jez se rozšíří o 50 %,
dojde k jeho zkapacitnění, což
zvýší úroveň protipovodňové
ochrany Hranic. Součástí celkové

Staveniště jezu napovídá o rozsáhlosti prací. Foto: Petr Bakovský

rekonstrukce jezu je i zbudování
rybího přechodu. Celkové předpokládané investiční náklady

jsou 230 milionů korun. Práce
na jezu potrvají do konce roku
2021. 
(bak)

V Hranicích se jednalo o vodním díle Skalička

Ochranu před velkou vodou
na Bečvě by mělo završit vodní
dílo Skalička. Dosud ale není
rozhodnuto o budoucí podobě
tohoto díla. Zvažuje se jak poldr

v různých podobách, tak i klasická přehrada, která má však i svá
rizika. Proto se ve čtvrtek 9. července na zámku v Hranicích sešli zástupci města Hranice, tedy

Evangelický kostel bude mít přístavbu

Při přípravě základů nové přístavby se narazilo i na zbytky původní stavby.
Foto: Vlastimil Mach

Rekonstrukce a dostavba
kostela Českobratrské církve
evangelické na Šromotově náměstí, která začala loni v září,
postoupila do další fáze. Na
jihozápadní straně kostela
začíná růst nová přístavba na
základě projektu, schválené-

ho Státní památkovou péčí.
V minulosti, v době, kdy byl
kostel solárnou, stávala z každé strany kostela jedna menší
budova. Nová přístavba bude
provedena jen z jedné, jihozápadní strany a bude vypadat
velmi podobně. 
(bak)

starosta Jiří Kudláček, místostarostové Vladimír Juračka a Daniel
Vitonský, tajemník MěÚ Hranice
Vladimír Vyplelík a pracovníci
územního plánování MěÚ Hranice se starosty dalších dotčených
obcí (Skalička, Zámrsky, Teplice
nad Bečvou, Milotice, Hustopeče n. Bečvou, Špičky, Černotín,
Ústí a Kelč) a s vedoucí Správy
Zbrašovských aragonitových
jeskyní Barborou Šimečkovou.
Ta sdělila, že v rámci protipovodňových úprav byla stavba
zpočátku připravována jako suchý poldr, v posledních letech již
jako trvale zatopená víceúčelová
vodní nádrž.
V současné době se provádí
geologický průzkum, na jehož
základě bude následně vyhodnocena takzvaná multikriteriální
analýza pro výběr vhodné varianty (průtočná nádrž, průtočný
poldr, boční nádrž, boční poldr,
boční poldr s ovladatelným nátokem, nulová varianta). Vybraná
varianta by poté měla projít procesem EIA. B. Šimečková uvedla,
že vodní dílo je navrhováno území na samé hranici krasové oblasti, která má specifické hydraulické

parametry. Trvale zadržená voda
ve vodní nádrži představuje
z hydrogeologického hlediska
riziko poškození zdrojů minerálních a proplyněných vod. Výběr
lokality Skalička je proto z geologického i hydrogeologického hlediska mimořádně problematický.
Hrozí nevratné negativní dopady
na životní prostředí a ekonomiku
regionu, mezi které patří zejména
likvidace teplické kyselky a s tím
spojený zánik lázní, poškození
Hranické propasti a Zbrašovských aragonitových jeskyní.
Přítomní se dohodli, že budou uplatňovat společný postup a zmocnili starostu města
Hranic, aby svolal jednání starostů dotčených obcí s Povodím Moravy, Ministerstvem
zemědělství, Krajským úřadem
Olomouckého kraje, Agenturou
ochrany přírody a krajiny České
republiky, Ministerstvem zdravotnictví, Správou jeskyní ČR,
Správou Zbrašovských aragonitových jeskyní Hranice a Českou
geologickou službou, na kterém
budou poskytnuty aktuální informace o přípravě Vodního díla
Skalička.
(bak)

téma: základní svkoly
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Základní školy se chystají na nový školní rok

Prázdniny jsou ještě v plném
proudu, ale hranické základní
školy se již ze všech sil připravují na nový školní rok. A všichni
doufají, že ho nebudou provázet
takové komplikace, jaké nás potkaly letos na jaře. Koronavirová
krize zavřela školy a naprosto nabourala výuku v druhém pololetí.
Žáci i učitelé se museli přizpůsobit novým podmínkám a výuka probíhala na dálku zejména
prostřednictvím videokonferencí
a e-mailů. Netradiční forma výuky
byla hodně náročná jak pro učite-

Vrátit se do školy je najednou větší radost než ji opouštět. Foto: Jaroslav Hensl

le, tak pro žáky, ale také pro rodiče.
Mnozí museli oprášit zbytky svých
školních znalostí, dávno zasutých
v paměti do složky „nepotřebné“,
a pomoci svým ratolestem se studiem. S mírným odstupem se ale
dá říci, že všechny strany se se svými úkoly popraly statečně a vyšly
z tohoto boje se ctí.
A někteří našli i síly na milé
zhodnocení situace. Jeden příklad
za všechny: dopis rodiny adresovaný vedoucímu odboru školství
kultury a tělovýchovy Městského
úřadu Hranice Mgr. V. Bušinovi.

Rodiče oceňují přístup školy
Vážený pane Bušino, rádi bychom Vám touto cestou sdělili
naše pocity z období karantény
a zároveň poděkovali za excelentní přístup k výuce na ZŠ 1. máje
v průběhu tohoto období.
Naše děti navštěvují 3. a 5. D.
Obě jejich vyučující (Blažena Jiříčková a Adéla Studená) měly
perfektní a za nás velmi profesionální přístup k dětem i k výuce
samotné za těchto nepříliš tra-

dičních podmínek. Obě děti byly
v přímém kontaktu s učitelkami
a pružně mezi sebou napřímo
a samostatně komunikovaly. Při
nepochopení výuky se děti obracely přímo na vyučující. Zažívali
jsme téměř plnohodnotné vyučovací dny, které nás jako rodiče
nikterak nezatěžovaly. Jakmile si
situace doma „sedla“, vše harmonicky klapalo a nemalý dík za to
patří hlavně vyučujícím.

Velmi poutavou formou probíhala také výuka informatiky
s paní učitelkou Sabinou Macháňovou.
Nesmíme opomenout ani
pravidelnou koronavirovou
činnost paní učitelek tělocviku,
které nás zásobovaly výzvami
„Divočsmájem“ přes platformu
Instagram a bavily tak celou naši
rodinu v omezeném režimu naší
domácnosti.

Celou situaci jsme u nás v pohodě díky organizaci a přístupu
školy zvládali.
Velmi si ceníme práce učitelů
a velké poděkování jsme zaslali
i na „naši“ školu.

Je to jiná škola, zvláštní svět.
Moc si přejeme, aby se vše vrátilo k normálu a chodbami šveholily dětské hlasy a ozýval se
smích. Škola bez dětí je smutná. A ukázalo se, že, věřte nebo
nevěřte, i děti jsou smutné bez
školy, bez svých kamarádů
a učitelů.
S tradičním přáním hezkého
léta vám všem a s poděkováním
za to, že naší škole držíte palce,
letos přidávám hlavně přání pevného zdraví a klidného žití.

A svým kolegům, všem spolupracovníkům, vytrvalým rodičům a dětem patří můj dík za
všechno úsilí, které vynakládají
na to, aby překonali nástrahy,
které s sebou covidový zvrat
přinesl.

Za celou rodinu Jana Březíková

Toto byl pohled rodičů. A pohled z druhé strany podává ředitelka ZŠ a MŠ Drahotuše Dagmar
Pospíšilová na školském webu.

Jak to vidí ředitelka
Poslední dny a týdny dokonale
změnily náš život. Museli jsme si
zvykat na řadu nových pokynů, na
spoustu věcí jsme museli zapomenout. Žádná jiná doba nás nezměnila tak jako vynucená karanténa.
Velká zkouška čekala a stále
ještě čeká české školství, a tedy
i naši drahotušskou školu a školku. Také vztah žáků, učitelů a rodičů prochází velkou zkouškou.
Děti se musely uzavřít do pokojů,
rodiče částečně převzali na svá
bedra roli učitelů, učitelé zasedli

na dlouhé hodiny k počítačům.
Ze dne na den bylo vše naruby.
Začalo učení na dálku.
Zpočátku to občas na jedné
či druhé straně zaskřípalo, ale
učitelé ani rodiče se nevzdali
a zkoušeli, co se dalo. V následujících týdnech se pak školní život
zklidnil. Učitelé zvou své žáky do
virtuálních tříd, tvoří prezentace,
natáčejí videa, žáci se mohli postupně za přísných hygienických
opatření vracet do školních lavic.
Ale cesta návratu je hodně klikatá.

Nový školní rok začíná
tentokrát přesně
Nový školní rok tentokrát začne ve všech základních školách,
středních školách, základních
uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2020. Školní
vyučování pak bude ukončeno
ve středu 30. června 2021.
Na první volno se pak školáci,
rodiče i učitelé mohou těšit v říjnu, kdy na čtvrtek 29. října a pátek 30. října připadnou podzimní
prázdniny. A k tomu je ve středu
28. října státní svátek.
Vánoční prázdniny budou
zahájeny ve středu 23. prosince
2020 a skončí v neděli 3. ledna
2021. Vyučování začne v pondělí
4. ledna 2021.
Vyučování bude v prvním
pololetí ukončeno ve čtvrtek
28. ledna 2021, následující den

v pátek 29. ledna budou jednodenní pololetní prázdniny. Jarní prázdniny pro okres Přerov
jsou stanoveny od 1. března do
7. března 2021. Například Olomouc je má již od 8. do 14. února.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna
2021, volno je i na Velký pátek
a Velikonoční pondělí. A ty nejdůležitější, tedy hlavní prázdniny
budou trvat od čtvrtka 1. července do úterý 31. srpna 2021.
A 1. září 2021 začne ten kolotoč
nanovo.
Organizaci školního roku
v základních školách, středních
školách, základních uměleckých
školách a konzervatořích, vydává ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy. 
(bak)

Mgr. Dagmar Pospíšilová,
ředitelka školy

Tolik k snad již minulé koronavirové krizi a nyní k tomu, co
nás v hranických školách čeká
od září.

ZŠ 1. Máje se chlubí novou venkovní
učebnou

Otevřený dřevěný altánek u hřiště je určen nejen pro výuku. Foto: ZŠ 1. máje

Ještě na závěr minulého
školního roku byla na ZŠ 1. máje
dokončena venkovní učebna.
Jde o otevřený dřevěný altánek
na volné ploše u hřiště, který
bude využíván pro výuku po
celý podzim a od jara do začátku letních prázdnin. Výhodou

je použití lehkého dřevěného
nábytku, což umožní snadnou
organizaci skupinové výuky.
Učit se zde budou přírodovědné předměty, tedy vše, co se
týká přírody. Odpoledne bude
altánek využívat školní družina
ke svým aktivitám. 
(bak)

téma: základní s koly
v
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Na Šromoťáku mají spoustu novinek

ZŠ Šromotovo letos mimo jiné otevře
třídu s rozšířenou výukou.

Čas ani koronavirus nezastaví,
a tak již v září přivítáme ve třech
prvních třídách nové spolužáky.
Novinkou letošního roku bude
otevření jedné třídy s rozšířenou
výukou. K ní nás přivedla iniciativa vás rodičů, vás, pro které je

vzdělávání dětí jednou z životních priorit. Doporučili jste naši
školu společnosti Svět vzdělání,
abychom ve spolupráci s ní nabídli vzdělávání rozšířené o jednu hodinu denně. A tak již od září
budou děti této třídy věnovat
více času vzdělávání v anglickém
jazyce, cílenému rozvoji logického myšlení a s podporou třídního učitele budou pracovat jak na
celém rozvoji své osobnosti, tak
i na budování pozitivních vztahů
ve třídě. V této třídě také změníme pojetí výuky matematiky tak,
aby si děti na zákonitosti matematiky přicházely samy. Sice to
někdy déle potrvá, ale na druhou
stranu budou tyto dovednosti
mnohem lépe zafixovány. Při
výuce touto tzv. Hejného metodou se budeme opírat o podporu zkušených pedagogů ze Světa
vzdělání a projektu Pomáháme
školám k úspěchu, ve kterém
již sedm let aktivně pracujeme.

Velmi důležitým aspektem ve
vzdělávání této třídy je to, že nebudeme vzdělávání urychlovat,
ale budeme nabídku vzdělávání
rozšiřovat.
Další novinkou od nového
školního roku je to, že se naše
škola stala tzv. připojenou školou
v rámci podpory čtenářství a pisatelství v projektu Pomáháme
školám k úspěchu. V rámci tohoto
projektu budeme spolupracovat
s pedagogy dvanácti škol v Olomouckém kraji a budeme se navzájem obohacovat o zkušenosti
s rozvojem čtenářské gramotnosti, čtenářství a pisatelství, a to
jednak na obou stupních školy
a jednak v jazyce českém i anglickém. Už nyní spousta našich dětí
rádo čte, věřme, že jejich počet
bude narůstat. A třeba se najdou
i noví spisovatelé…
Poslední novinkou bude otevření čtyř nových, skvěle vybavených učeben. Počítali jsme s tím,

že učebny otevřeme již v květnu,
ale vyšší moc naše přání zhatila.
7. září tak slavnostně otevřeme
dvě jazykové a dvě přírodovědné
učebny. Jedna jazyková učebna
je upravena na dramatizaci – lavice jsou do kruhu, k dispozici je
nasvětlené a ozvučené pódium
s oponou. Druhá učebna bude
pro intenzivní vzdělávání pomocí tzv. jazykové laboratoře, kdy
každý žák bude mnohem více
času věnovat konverzaci a poslechu oproti standardní hodině.
Další dvě učebny jsou primárně
určeny pro výuku přírodopisu,
fyziky a chemie. Nejcennější na
vybavení učeben je rekuperační
jednotka, která zajistí výborné
klimatické podmínky pro vzdělávání i v teplých měsících.
Těšíme se na vás, naše žáky.
Zejména na to, jak budete zažívat
ve škole pocity úspěchu.
Radomír Habermann,
ředitel školy

Učebny vzniknou i na ZŠ a MŠ Struhlovsko
Speciální učebny a také venkovní učebna vzniknou také na
ZŠ a MŠ Struhlovsko. Zde dojde k modernizaci 6 stávajících
učeben a vybudování jedné
venkovní učebny. Město počítá
s náklady 12,5 milionu korun.
Škola na Struhlovsku je moderní školou zaměřenou na přírodní vědy, matematiku a sport.
K poskytování té nejkvalitnější
výuky však potřebuje vylepšit
šest učeben. Jedná se o polytechnickou učebnu pro 1. stupeň, polytechnickou učebnu
pro 2. stupeň, učebnu domácích prací (kuchyňka), učebnu
fyziky a chemie, biochemickou

a fyzikální laboratoř, odbornou
učebnu zeměpisu a přírodopisu
a venkovní učebnu – altánek pro
badatelsky a experimentálně zaměřenou venkovní výuku, který
bude situován na volné ploše
u hřiště v areálu školy. Součástí
projektu je zřízení bezbariérového přístupu do modernizovaných
učeben včetně bezbariérového
chodníku ke vstupu do školní budovy a úprava dvou stávajících
WC na imobilní.
Nutné bude samozřejmě také
pořízení vybavení a nábytku odborných učeben včetně nezbytného zázemí a zajištění vnitřní
konektivity škol a připojení k in-

ternetu. Stavební práce probíhají
nyní o prázdninách, v září by se
měla řešit konektivita a také vybavení nových učeben potřebným zařízením a nábytkem.

Projekt je spolufinancován
Evropskou unií, Evropským
fondem pro regionální rozvoj
v rámci Integrovaného operačního programu.

Na Struhlovsku jsou stavební práce v plném proudu. Foto: ZŠ a MŠ Struhlovsko

Drahotuše chystají nové učebny na bývalé poště
Také škola v Drahotuších se
dočká nových polytechnických
učeben, a to v nevyužívaných
prostorách bývalé pošty. Na
jejich úpravu město vyčlenilo
6,7 milionu korun. Současné prostory školy kapacitně nedostačují
a neumožňují zajištění kvalitního
zázemí včetně nezbytného vybavení pro výuku odborných předmětů. Cílem přitom je rozšířit
zájem žáků o odborné předměty
již na základních školách. Škola
má zpracovaný školní vzdělávací

program DRAŠKA, podle kterého
by se ráda více zaměřovala také na
výuku technických a odborných
předmětů a výuku cizích jazyků.
Pro tuto výuku však nedisponuje
vhodných zázemím spolu se zařizovacími předměty a materiálem.
Díky realizaci projektu vzniknou zcela nové prostory, těsně
navazující na stávající objekt základní školy. Proběhne zde rekonstrukce prostor a stavební úpravy
stávající infrastruktury, včetně
zajištění bezbariérovosti. Násled-

ným krokem bude pořízení vybavení a nábytku laboratoří a dílen
nebo specializovaných učeben
a nákup výukových pomůcek
a technického vybavení laboratoří, učeben a kabinetů. Počítá se
také s pořízením kompenzačních
pomůcek – pořízení žákovského
psacího stolu vhodného k invalidnímu vozíku (školní lavice pro
tělesně postižené) a židle pro žáky,
kteří potřebují zajistit podporu
sedu (pojízdné křeslo pro tělesně postižené). Samozřejmostí je
zajištění vnitřní konektivity škol
a připojení k internetu.
Zde by se měly stavební práce
rozběhnout na podzim. Výhodou

je, že půjde o úpravy prázdných
prostor, takže práce mohou
probíhat i v průběhu školního
roku. Poté dojde k vybavení
učeben tak, aby zde mohla být
výuka zahájena ve školním roce
2021/2022. Také tento projekt je
spolufinancován Evropskou unií,
Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného
operačního programu.
V průběhu prázdnin bude
navíc v Drahotuších dokončena
výměna vstupních dveří do budovy základní školy a na zahradě
přibude nový prvek do mobiliáře.
Dvoustranu připravil
Petr Bakovský
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Představujeme novou sezonu Kruhu přátel hudby

Přední česká herečka Hana Maciuchová vystoupí spolu s oceňovaným klavíristou
Ivo Kahánkem v pořadu „Sandová, Chopin a ti druzí“. Foto: Alexandr Janovský

Nová koncertní sezona Kruhu přátel hudby na období
2020/2021 nabídne příznivcům
klasické hudby pestrou skladbu
koncertů. Diváci se mohou těšit na hudebně-literární pořad
v podání klavíristy Ivo Kahánka, který patří k nejpůsobivějším umělcům své generace,
a přední české herečky Hany
Maciuchové.
Jedinečným zážitkem bude
také koncert vyhledávané harfistky Kataríny Ševčíkové, která svou
brilantní hrou a šarmem okouzlila nadšené posluchače tohoto
královského nástroje v mnoha
zemích.
Diváky čeká také program
Violoncello dvou generací, kdy
se budou moci zaposlouchat do
přehlídky sólových kreací Tria

pražské konzervatoře. Stručný
přehled koncertů je v tabulce.
Cyklus koncertů se uskuteční již tradičně v Koncertním sále
v Zámecké ulici 118, jeden koncert
je zájezdový, tentokrát na Filharmonii Bohuslava Martinů do Beskydského divadla v Novém Jičíně.
Cena abonentky na všechna
představení je 1000 Kč. Prodej
abonentek začíná v pondělí
14. září v kanceláři ekonomického oddělení Městských kulturních
zařízení Hranice na Staré radnici
na Masarykově náměstí 71 ve druhém patře. Zájemci o abonentky
mohou přijít v pracovní dny vždy
od 8 do 15 hodin. Předprodej potrvá do pondělí 5. října.
Bližší informace rádi zodpovíme na e-mailu dramaturg@mkz-hranice.cz. 
(red)

Klavírista Ivo Kahánek.
Foto: Dušan Martinček

Harfistka Katarína Ševčíková.
Foto: archiv umělkyně

Koncerty Kruhu přátel hudby v sezoně 2020/2021
Datum koncertu

Vystupující

Cena mimo
předplatné
KPH

Pondělí 5. 10. 2020

Harfový koncert Kataríny Ševčíkové

150 Kč

Čtvrtek 15. 10. 2020 Jan Ostrý a Silvie Ježková

150 Kč

Pondělí 16. 11. 2020

Violoncello dvou generací / Trio praž150 Kč
ské konzervatoře

Čtvrtek 7. 1. 2021

Bennewitzovo kvarteto

200 Kč

Pondělí 18. 1. 2021

Trio Bohémo

150 Kč

Čtvrtek 11. 2. 2021

Smetanovo trio

200 Kč

Čtvrtek 25. 3. 2021

Jen pro
Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín –
předplatiteBeskydské divadlo Nový Jičín
le KPH

Středa 21. 4. 2021

Sandová, Chopin a ti druzí
Hudebně-literární pořad – umělecký před- 250 Kč
nes Hana Maciuchová, klavír Ivo Kahánek

Květen 2021 – terAmerické jaro
mín bude upřesněn

150 Kč

Loňská sezona Kruhu přátel hudby ještě neskončila
Kvůli koronavirové situaci
musely být přesunuty tři koncerty sezony Kruhu přátel hudby
2019/2020 na podzim.
První z nich – koncert souboru Ostrava Brass Quintet – se
uskuteční ve čtvrtek 24. září
od 18 hodin v Koncertním sále

v Zámecké ulici 118. Soubor
hraje ve složení Pavel Hanslík –
trubka, Michal Höpfler – trubka,
Vít Jančálek – lesní roh, Stanislav
Strouhal – trombon, Miroslav
Pecháček – tuba. Vstupné pro
ty, kteří nemají abonentky, činí
150 korun.

V Koncertním sále proběhne koncert v rámci Amerického
jara v pondělí 16. listopadu
od 18 hodin. Vystoupí Nikol
Bóková Trio. Klavíristka Nikol
Bóková je známá především
jako interpretka klasické hudby,
jejíž repertoár sahá od baroka

až k soudobé hudbě. Vstupné
je 190 korun.
Pouze pro abonenty se koná
zájezd na koncert Janáčkovy
filharmonie Ostrava do Beskydského divadla v Novém Jičíně. Na
koncert se předplatitelé mohou
těšit ve středu 2. prosince.  (nj)

Dny evropského dědictví: Zatrhněte si v kalendáři sobotu 19. září
Letošní Dny evropského dědictví se uskuteční v Hranicích

v sobotu 19. září. Zahájí je jako
každý rok v 9 hodin veřejná snída-

Ani letos nebude chybět veřejná snídaně. Foto: archiv MKZ Hranice

ně, což je příjemné setkání u kávy,
čaje a chleba s máslem. Pokud jste
to ještě nezažili, nenechte si ujít.
Chybět nebudou prohlídky
památek, oblíbené výstupy na
věž Staré radnice, ukázky orchestrionu, komentované prohlídky, například komentovaná
procházka k Propasti, znít bude
hudba. Podrobný program najdete na webu kultura-hranice.
cz, plakát zveřejníme v příštím
vydání Hranického zpravodaje.
Připraven je i program Ochutnejte Evropu, který se uskuteční
ve dvoraně hranického zámku. Ta
se promění v letiště a „cestující“,
kteří správně zodpoví otázky

o zemích Evropské unie, dostanou „letenku“ a s ní i možnost
ochutnat speciality z pěti vybraných zemí Evropské unie.
V této souvislosti se obracíme
na veřejnost – pro doprovodný
program potřebujeme kufry,
cestovní brašny, batohy. Pokud
tedy vlastníte nějaká zavazadla,
která vám doma zavazí, a chcete
se jich zbavit, doneste nám je do
Turistického informačního centra na zámku, k průvodcům do
Galerie Synagoga nebo do muzea na Staré radnici. Sběr kufrů
a cestovních tašek probíhá do
pátku 11. září.
Děkuje MKZ Hranice
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LETNÍ
KINO
LETNÍ
KINO
Hranice
LETNÍ
KINO
Hranice
Hranice

Démon
Démonzatracení
zatracení
St
5.
8.
Démon
St 5. 8. zatracení
20:30 hodin • 120 Kč
20:30 hodin • 120 Kč

Teenager Ben ve sklepě u sousedů objeví
Teenager Ben ve sklepě
sousedů
objeví
20:30 uhodin
• 120
Kč
strašlivé tajemství a od té chvíle mu půjde
strašlivé tajemství a od té chvíle mu půjde
o život,
stejně
jako
dalším
Teenager
Ben
vepůjde
sklepěo uživot
sousedů
objeví
o život, stejně jako půjde o život dalším
dětem z aokolí.
strašlivé tajemství
od té chvíle mu půjde
dětem z okolí.
o život, stejně jako půjde o život dalším
Horor, 95', TIT, 2019
Horor,
2019
z okolí.
Mládeži
do dětem
1595',
let TIT,
nepřístupný
Mládeži do 15 let nepřístupný
Horor, 95', TIT, 2019
Mládeži do 15 let nepřístupný

St 5. 8.

SRPEN
SRPEN2020
2020
SRPEN 2020

Tenet
Tenet
ČtČt13.13.8.Tenet
8.

Akční, 151', TIT, 2020

St 26. 8.

Dobrodružný, 106', DAB, 2020

20:30
hodin
• 130
KčKč
20:30
hodin
• 130

Výhra
balíku
peněz
Výhra
balíku
peněz
20:30změní
hodinživot.
• 130 Kč
v loterii
člověku
rozhodně
v loterii
člověku
rozhodně
změní život.
Otázka
je,
jak...
Výhra
balíku
peněz
Otázka je, jak...

Pá 28. 8.

v loterii
člověku
rozhodně
změní život.
Komedie,
99',99',
český,
2020
Komedie,
český,
2020
Otázka je, jak...

Mikoláška, na kterého se v průběhu několika
desetiletí obracely s prosbou o pomoc tisíce
lidí ze všech společenských vrstev.

Mulan

20:30 hodin • 120 Kč

20:30 hodin • 130 Kč

Štěstí
Štěstíjeje
krásná
krásná
věc
Štěstívěc
je
PáPákrásná
28.
28.8.8.
věc

Životopisný, 118', český, 2020

St 26. 8.

Animovaný, 81', DAB, 2020

Čt 27. 8.

Čínská bojovnice jde do boje s odvahou
v přestrojení za muže. Získá si respekt
a vděk národa?

Noví mutanti

Čt 27. 8.

Horor, 95', DAB, 2020
Mládeži do 15 let nepřístupný

Štěstí je
krásná věc

Pá 28. 8. 20:30 hodin • 130 Kč

Výhra balíku peněz
v loterii člověku rozhodně změní život.
Otázka je, jak...

Změna programu vyhrazena

Komedie, 99', český, 2020

zkusí ovlivnit
snění81',
někoho
jiného a zasáhnout
Animovaný,
DAB,
2020
Animovaný,
81',
DAB,
2020
do jeho scénáře?

Akční, 151', TIT, 2020

St 19. 8.

20:30
hodin
• 130
KčKč
20:30
hodin
• 130

Příběh čtyř mladých mutantů, které drží
Příběh čtyř mladých mutantů,
které
držíKč
hodin
• 130
Cecilia
v odlehlé nemocnici20:30
doktorka
v odlehlé nemocnici doktorka Cecilia
Reyesová
účelem
jejichmutantů,
psychiatrického
Příběhzačtyř
mladých
které drží
Reyesová
za účelem
jejich psychiatrického
v odlehlé pozorování.
nemocnici
doktorka Cecilia
pozorování.
Třináctý
a zároveň
poslední
v sérii
Reyesová
účelem
jejich film
psychiatrického
Třináctý za
a zároveň
poslední
film v sérii
X-Men.
pozorování.
X-Men.
Třináctý a zároveň poslední film v sérii
Horor, 95', DAB, 2020
Horor, 95',
DAB, 2020
X-Men.
Mládeži
do do
15 let
nepřístupný
Mládeži
15 let
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Příběh čtyř mladých mutantů, které drží
v odlehlé nemocnici doktorka Cecilia
Reyesová za účelem jejich psychiatrického
pozorování.
Třináctý a zároveň poslední film v sérii
X-Men.
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Horor, 95', TIT, 2019
Mládeži do 15 let nepřístupný

Čínská bojovnice jde do boje s odvahou
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Casting na lásku

Komedie, 83', český, 2020

Krycí jméno Lev

Čt 6. 8. 20:30 hodin • 120 Kč

Upjatý psychiatr Romain je fascinovaný
svým novým pacientem Leo Milanem,
který o sobě tvrdí, že je mezinárodní agent
s krycím jménem Lev. Ale on je přece jen
blázen, ne? No, možná ne…

Komedie, 95', TIT, 2020

20:30 hodin • 120 Kč
20:30 hodin • 120 Kč

Pá 14. 8.

Ústřední postavou romantické
komedie Casting na lásku je neúspěšná
herečka Stela Nebeská, která s blížící
se čtyřicítkou zjišťuje, že velkou díru do světa
už asi neudělá. Stela se nehodlá smířit
s kariérními a životními porážkami.
Jak hodlá bojovat?

Komedie, 83', český, 2020

Vzhůru za sny

St 19. 8.

Život dvanáctileté holky Míny se obrátí vzhůru
nohama hned nadvakrát. Poprvé, když
proti své vůli dostane nevlastní sestru Jenny.
A podruhé, když ve spaní během jednoho snu
objeví senzační tajemství. Přijde totiž na to,
jak vlastně sny vznikají. Co se stane, když
zkusí ovlivnit snění někoho jiného a zasáhnout
do jeho scénáře?

Animovaný, 81', DAB, 2020
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Čt 13. 8.

St 12. 8.

Ava je výjimečně dobrá nájemná
vražedkyně, která pro tajnou organizaci
likviduje zadané lidské cíle. Po jedné
zpackané akci se ale všechno
nebezpečně změní.

Akční, 96', TIT, 2020
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Hraje se za každého počasí
Prodej vstupenek u pokladny letního
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Předprodej vstupenek v TIC Hranice
Předprodej vstupenek v TIC Hranice
a online na www.kultura-hranice.cz
a online na www.kultura-hranice.cz
Předprodej vstupenek v TIC Hranice
a online na www.kultura-hranice.cz
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Hlavní zbraní hrdiny akčního sci-fi spektáklu
Hlavní zbraní hrdiny akčního
20:30 sci-fi
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celého
světa. V temném světě
je jediné slovo
- TENET.
celého světa.
mezinárodní špionáže bojuje o záchranu
Akční, 151', TIT, 2020
Akční,
151', světa.
TIT, 2020
celého

20:30 hodin • 120 Kč
20:30 hodin • 120 Kč

7
www.kultura-hranice.cz
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Šarlatán
Šarlatán
ČtČt20.
8.8.
20.
Šarlatán

20:30 hodin • 140 Kč
20:30 hodin • 140 Kč

Krycí
Krycíjméno
jménoLev
Lev
ČtČt
6.6.
8.8.jméno Lev
Krycí
Čt 6. 8.

facebook.com/letnikino.hranice
www.kultura-hranice.cz
www.kultura-hranice.cz
facebook.com/letnikino.hranice

Komedie, 99', český,
2020
Změna
programu vyhrazena

Změna programu vyhrazena
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AKTUALITY

Neutíkej za hranice, zůstaň v Hranicích
Turistické informační centrum
Hranice láká své návštěvníky na
komentované prohlídky města
s průvodcem, výstupy na radniční věž nebo individuální prohlídku židovského hřbitova.
V letošní turistické sezóně
jsou nabízeny dvě komentované
prohlídky města s průvodcem.
První –prohlídka městské památkové zóny – seznámí návštěvníky
s hranickým zámkem, bývalou židovskou synagogou, náměstím
s měšťanskými domy a Starou radnicí. Prohlídka městské památkové zóny se koná od pondělí do
pátku, vždy v 10:00 hodin nebo po
předchozí domluvě v Turistickém
informačním centru na zámku.
Druhý prohlídkový okruh je
zaměřen na prohlídku židovských památek. Židovská prohlídka se koná od pondělí do
pátku, vždy ve 14:00 hodin nebo
po předchozí domluvě v Turistickém informačním centru na
zámku. Cena obou prohlídek je
30 Kč na osobu a je určena pro
skupiny minimálně 5 osob.
Pro zájemce, kteří by chtěli
vidět krásy Hranic z výšky, nabízí
informační centrum výstupy na
věž Staré radnice. Vychází se
z Turistického informačního centra na zámku, a to od pondělí do
pátku vždy v 10:00, 10:30, 11:00,

11:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30.
Cena je 10 Kč na osobu.
Individuálně si mohou zájemci prohlédnout také židovský
hřbitov. Klíč od židovského hřbitova je k zapůjčení oproti vratné
záloze v Turistickém informačním
centru na zámku nebo v Galerii
Synagoga. Turistické informační
centrum na zámku je otevřeno
od pondělí do pátku od 8:00 do
17:00 hodin a v sobotu od 8:00 do
12:00 hodin. Galerie Synagoga je
otevřena od úterý do soboty od
9:00 do 12:30 a 13:00 až 16:00 hodin. V neděli od 9:00 do 12:30
a 13:00 až 17:00 hodin.
Navštívit můžete také Infocentrum Propast, které se nachází
v nádražní budově v Teplicích
nad Bečvou. Zhlédnout můžete video, díky kterému spatříte
Propast z různých úhlů pohledu
a s potápěči se vydáte i pod samotnou hladinu jezírka. Infocentrum Propast je otevřeno každý
den kromě pondělí. Od úterý do
pátku je otevřeno od 10 do 16 hodin, o víkendu od 9 do 12 hodin
a od 12:30 do 17:30 hodin.
Spousta zajímavých cílů je
i v okolí Hranic. Tipy na ně najdete na webu www.infocentrumhranice.cz nebo přímo v Turistickém informačním centru na
(jk)
zámku.

Naše tipy na výlety do okolí:
Obůrka pod Hůrkou
Úžasnou podívanou pro děti
i dospělé nabízí Obůrka pod Hůrkou v Dolních Těšicích, která je
farmovým chovem jelenů, daňků, muflonů, divočáků a další zvěře. Pro veřejnost je otevřena od
úterý do soboty. Obůrka je soukromým majetkem a vstup do ní
je pouze za přítomnosti správce.
Nachází se na konci obce směr
Horní Těšice. Do Obůrky lze dojet autem, parkovat lze u vstupu.
Stáda jsou částečně ochočená
a na přítomnost lidí zvyklá.

Arasféra Malhotice
Přijďte nahlédnout do světa papoušků v areálu Arasféra
v Malhoticích. Uvidíte různé druhy
papoušků z mnoha zemí. Během
prohlídky můžete pod dohledem
chovatele krmit ochočené ptáky
nebo k nim přímo vstoupit do
voliéry. Prohlídka expozic papoušků trvá asi dvacet minut. K návštěvě doporučujeme období od
května do října, kdy jsou papoušci v otevřených voliérách. Více na
www.infocentrum-hranice.cz

Hranická rodačka bude vystavovat na zámku
Magické krajiny a tajuplně vyhlížející květinová zákoutí jsou
hlavními tématy obrazů Renaty
Doleželové, rozené Hynčicové.
Ta se nyní připravuje na svou
první samostatnou výstavu,
a navíc v rodném městě – v Hranicích, kde žila velkou část svého
života. V současnosti bydlí a pracuje v Praze.
„Začala jsem malovat zhruba
před šesti lety, akrylem, dnes už
ale používám více olej. Ráda
kombinuji různé techniky, takže to možná občas vypadá, že
každý můj obraz maloval někdo
jiný. Pro své obrazy volím velká
plátna a raději než realismus
mám abstrakci. Přesto budu
v Hranicích vystavovat i nějaké
realistické obrazy, včetně několika hranických motivů,“ uvedla
malířka.
Renatu Doleželovou provázel vztah k výtvarnému umění
už od mládí. Vystudovala teorii
umění na Univerzitě Palackého
v Olomouci, ale od teorie k malbě vedla dlouhá cesta, trvající
přes třicet let. Jak sama vysvětluje: „Prvními podporovateli
v mém malování se stali mí nejbližší, rodina a přátelé, kteří si
nejenže obrazy objednali, ale
dokonce je dodnes mají doma

vystavené. A myslím dokonce,
že to není tak, že by je rychle
před mou návštěvou vytahovali
ze sklepa a věšeli zpět na stěnu.
Moji rodinní příslušníci jsou
v tomto smyslu mými skutečnými mecenáši. A taky se díky
tomu dá říci ta oblíbená formulace, že se má díla nacházejí
v soukromých sbírkách doma
i v zahraničí.“
Od roku 2016 je členkou výtvarné skupiny Beneart vedené
akademickým malířem Václavem Benediktem.
Jejím zatím nejrozměrnějším dílem, které namalovala, je
obraz vánoční zimní krajiny na
dřevěném paravánu o velikosti
6 × 2 metry. Dílo vytvořila na objednávku Městských kulturních
zařízení Hranice pro loňské divadelní představení živého betléma v Hranicích. Návštěvníci
vánočních trhů uvidí tuto kulisu
i letos. „Musím říct, že jsem tuto
zakázku přijala velmi ráda,“ dodala Renata Doleželová.
Výstavu s názvem Odstíny zahájí vernisáž ve středu 16. září
v 17 hodin v Galerii Severní křídlo zámku. Výstava bude k vidění
až do 30. 10. Obrazy Renaty Doleželové si můžete prohlédnout
na webu dolezelova.art.  (red)

Kulisa betléma byla použita poprvé o loňských Vánocích. Foto: Naďa Jandová

Obraz „Ke kořenům“
Foto: archiv Renaty Doleželové

Obraz „Křídlení“
Foto: archiv Renaty Doleželové
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Hranický řez
Řezbáři,
hra na didgeridoo,
land art pro veřejnost
Řezbá
řezu s ři budou v
ochy i
y
reliéfy tvářet na H
. Foto:
archiv ranickém
řezbá
řů

V neděli 9. srpna akce vyvrcholí slavnostním předáním
hotových děl městu Hranice
a doprovodným programem pro
návštěvníky. Těšit se můžete na
zvuky stromu v podobě hudebního nástroje didgeridoo Lukáše
Pilnaje a na krajinné umění „land
art “ umělce Jana Macka.
Land art je umění tvořit z přírody a jejího bohatství. Nechte se
překvapit a přijďte se zapojit do
tvoření díla z dřevěných odřezků
a dalších přírodnin.
Akce se koná od 6. do 9. srpna
u hranického zámku, řezbáři budou tvořit od čtvrtku do soboty
od 8 do 17 hodin a v neděli od 9
do 12 hodin. Program vyvrcholí
v neděli 9. srpna, kdy se budou
moci návštěvníci od 12 hodin
zapojit do krajinného umění
a okrášlení města, poslechnout
Program:
si zvuky didgeridoo a být u slavČtvrtek – Sobota:
nostního předání hotových děl
8:00 – 17:00 Tvoření řezbářů
městu.
Iniciátory tohoto sympoNeděle:
zia jsou studenti Umělec9:00 – 12:00 Dokončování děl
kořemeslného zpracování
řezbářů a jejich příprava na venkovní
dřeva Josef Pavlík a Vojtěch
výstavu
Brinda. Oslovili řezbáře
12:00 – 18:00 Land art – tvoření pro
a díky grantu od města
veřejnost s umělcem Janem Mackem
Hranice připravují akci ve
spolupráci s Městskými kul17:00 Předání hotových děl městu,
turními zařízeními Hranice.
výstava hotových děl
Vzniklé sochy a reliéfy si pře17:00 – 18:00 Koncert Lukáše
vezme město Hranice a umístí
Pilnaje na didgeridoo
ve veřejných prostorech.  (mk)
Od čtvrtka 6. srpna do neděle 9. srpna se prostranství za
zámkem rozezní zvuky pil, dlát
a dalšího řezbářského nářadí,
kterým započne řezbářské sympozium – Hranický řez. Během
této vícedenní akce budou moci
návštěvníci zhlédnout tvorbu
dřevěných soch a reliéfů, ať
už tradičním způsobem za použití dláta, tak moderním za
pomocí motorových pil, brusek
a hořáků.
Tématem sympozia je „les“
a kolemjdoucí budou moci pozorovat vznik soch a řezeb od surového materiálu až po vybroušený, povrchově dokončený finální produkt náročné řezbářské
práce.

U zámku budou znít motorové pily, zvuky
dlát, brusek a hořáků. Foto: archiv řezbářů

LAND ART: MALÍŘSKÝM PLÁTNEM
JANA MACKA JE KRAJINA
Návštěvníci Hranického řezu
budou moci v neděli 9. srpna
tvořit s umělcem Janem Mackem.
Jan Macek je krajinný umělec, propagátor stone balancingu a člen umělecké skupiny
Zkamenělí. Pochází z Trutnova,
kde také žije a tvoří. Od street
artu plynule přešel k land artu.
Na krajinném umění jej fascinuje krátká životnost děl, která mu

lépe pomáhá přijmout pomíjivost všedního života. Pracuje
většinou bez nástrojů a pouze
s materiálem nalezeným na místě – tzv. side specific. Navazuje
tak na odkaz prehistorického
umění prvních lidí, kteří si stejně
jako on vyráběli nástroje a barvy z přírodních materiálů. Jeho
„malířským plátnem“ je krajina,
o které tvrdí, že je jeho ateliérem
i galerií. 
(red)

V krajině vytváří umělec různá díla. Přijďte si to vyzkoušet v neděli 9. srpna
od 12 hodin na travnaté prostranství u zámku. Foto: archiv Jana Macka

Lukáš Pilnaj propadl hraní na didgeridoo

Tajemný a mocný zvuk nástroje didgeridoo uchvátil hudebníka Lukáše Pilnaje. Foto: archiv umělce

Jedinečnou příležitost slyšet hru na didgerido budou mít
návštěvníci Hranického řezu
v neděli 9. srpna v 17 hodin na
prostranství za zámkem. Na tento
nástroj bude hrát Lukáš Pilnaj.
Hudebník si vyrábí vlastní
didgerido a po dlouhá léta vyučuje, jak na ně hrát. Po patnácti
letech účinkování v různých hudebních projektech v klubech, na
pódiích festivalů a alternativních
kulturních prostorech přichází
Lukáš Pilnaj se svým sólo projektem. Nechává se slyšet jako hráč

na didgeridoo a monochord,
které doplňuje ještě o svůj hlas
a rytmické pady.
Svou cestu k tomuto netradičnímu nástroji popisuje Lukáš
Pilnaj takto: „K didgeridoo jsem
se dostal kolem roku 2001. V době
hledání ‚mého nástroje‘. A tehdy mi
kamarád ukázal, k čemu mají v čajovně ty bambusové tyče v rohu.
Jedním krátkým dechem rozezněl
jeden z nich. Tomu zvuku jsem propadl a věděl jsem, že to je má cesta.
Zvuk byl mocný, tajemný, a přece
důvěrný. Pořídil jsem si okamžitě

plastovou trubku a zkoumal, jak
se na to hraje. Téměř po dvou letech jsem došel k přesvědčení, že
jsem patrně dosáhl maxima u sebe
i u nástroje. Tuto iluzi naštěstí rozdrtil Ondřej Smeykal a jeho neuvěřitelné zvukové představení. Tehdy
jsem pochopil, že možnosti didgeridoo jsou omezené jen tak, jak je
omezená představa hráče o něm.
Zúčastnil jsem se jeho kurzu a hraní se začal věnovat naplno. Je to
pro mě ten nejradostnější způsob
existence a snad i přináším lidem
kousek radosti a inspirace.“  (red)

10

aktuality

Hranické kulturní léto nabídlo šest koncertů

Koncerty tradičního festivalu Hranické kulturní léto odstartovala v Zámecké zahradě skupina November 2nd. Celkem se v červenci uskutečnilo šest koncertů. Program
finančně podpořila hranická cementárna. Foto: Jiří Necid

V Hranicích malovali umělci z několika zemí

Mezinárodní výtvarné sympozium se uskutečnilo začátkem července v areálu Staré střelnice. Sjeli se tam umělci z Polska, Slovinska, Slovenska i Česka. Výsledky jejich
práce mohli až do 31. července obdivovat návštěvníci Galerie Severní křídlo zámku, kde se uskutečnila výstava vytvořených děl. Foto: Jiří Necid

Tenisté CTH obhájili
loňský titul

Prestižní Oblastní tenisová soutěž veteránů měla stejného vítěze
jako loni – Club tenis Hranice. Družstvo ve složení Gajdoš, Chrobák,
Doležal, Lubojacký, Malík, Matušů, Jánoš, Koch, Lapčík, Svoboda,
Páleník, Kostelníček nebylo poraženo ani v základní části soutěže, ani
ve čtyřčlenném play–off a zaslouženě si z Přerova odvezlo putovní
pohár. 
(red)

Vítězné družstvo s putovním pohárem. Foto: Club tenis Hranice

Back to the Roots
– Zpátky ke kořenům
„Back to the Roots“ (v překladu „Zpátky ke kořenům“) je
projekt mezinárodní spolupráce komunitních a kulturních
organizací z Krakova, Bratislavy a města Hranice, které
reprezentuje zdejší kulturní
a komunitní prostor Karnola.
Obsahovým těžištěm těchto
kulturních a uměleckých akcí
je reflexe multikulturní historie. Krakov, Hranice i Bratislava
mají bohatou židovskou historii a také zkušenost s dlouholetým soužitím různých
národností.
První hranickou akcí projektu byla týdenní rezidence
dvou slovenských umělců Erika
Pánči a Stanislava Krajči, kteří
zkoumali hranickou židovskou
historii a její současné stopy.
Výsledkem byla audio-vizuální performance, doplněná hu-

debními vystoupeními, kterou
jsme měli možnost zhlédnout
na začátku července v Karnole.
Další připravovanou akcí je
kreativní odpoledne v sobotu
22. srpna. Krakovský divadelní
soubor povede pouliční debatu a slovenští umělci opět
předvedou performance s tématem projektu. Následně
nás čeká exotický Food event
– ochutnávka pokrmů z dalekých zemí (Indonésie, Pákistán
atd.). Večer bude zakončen hudebním jamováním DJ Rádia
1 Gadjo.cz s legendou romské
hudební scény Vojtěchem Lavičkou.
Více informací o projektu
pod záštitou Mezinárodního
visegrádského fondu a souvisejících akcích naleznete na
www.karnolahranice.cz.
Markéta Čočková, Karnola

výstava
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Výstava Buď připraven láká na týpí i hry

Indiánské týpí na dvorku Staré radnice láká k prohlídce. Foto: Jiří Necid

Sto let je dlouhá doba, ale některé věci se nezměnily. Foto: Jiří Necid

Skauti připravili deset interaktivních úkolů, které prověří dovednosti zájemců.
Foto: Dagmar Holcová

Na výstavě jsou ke koupi upomínkové předměty jako náramky nebo skautský
kelímek. Výtěžek z prodeje míní skauti věnovat na stavbu jurty, která bude mít
své místo v Hranicích. Foto: Dagmar Holcová

Ještě jsou volná místa na srpen na příměstských táborech
Atraktivní program pro děti
nabízí příměstské tábory hranického Domu dětí a mládeže už dvacet let každé prázdniny.
„Každým rokem je o tyto
tábory velký zájem, proto
jsme letos navýšili kapacitu na
45 dětí v každém týdenním
turnusu. Děti jsou rozděleny
do skupin po patnácti. V programu jsou zařazeny výtvarné
a sportovní aktivity, vycházky
a hry,“ uvedla ředitelka Domu
dětí a mládeže Blanka Šturalová.
Týdenní příměstský tábor
stojí 900 korun, v této částce

je zahrnutý oběd ve školní jídelně, materiál a odměny. Od
3. do 7. srpna se koná příměstský tábor Čiperové, od 10. do
14. srpna se uskuteční Hřišťování, následuje od 17. do 21. srpna tematický tábor Dobrodruzi.
Poslední prázdninový týden od
24. do 28. srpna se ponese v duchu Úkolů krále Midase.
Pokud máte zájem přihlásit
své děti na některý z turnusů,
můžete si přihlášku vyzvednout v DDM Hranice nebo stáhnout na webových stránkách
DDM. O děti je postaráno denně od 8 do 15:30 hodin.
(red)

Každý týden příměstského tábora se nese v jiném duchu. Děti zažívají spoustu
skvělé zábavy i poučení. Foto: DDM Hranice
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Co se děje v Hranicích
Sobota 1. 8.
16:00 - Oslava 100 let založení Sokola – vystoupí Hudecká
muzika Franty Kopeckého, Karel
Gott revival a další. Koná se v sokolské zahradě ve Velké, vstupné
v předprodeji 100 Kč, na místě
150 Kč. Předprodej je v cestovní kanceláři Bonton v Hranicích
nebo v sokolovně ve Velké.
Bližší informace o akci na www.
tjsokolvelka.cz.

stranství u zámku v Hranicích,
vstup zdarma.
20:30 - Letní kino: Krycí jméno Lev (komedie, titulky, 2020)
– koná se v letním kině v Hranicích, Teplická 258, vstupné
120 Kč. Předprodej je v Turistickém informačním centru na
zámku v Hranicích, tel. 581 607
479 nebo na místě. Pokladna je
otevřena hodinu před začátkem
představení.

Neděle 2. 8.
16:00 - Česko jde spolu na
piknik – celorepubliková akce
o český rekord v počtu pikniků
v jeden den. Bližší informace na
www.karnolahranice.cz nebo
na facebooku KarnolaHranice,
vstup zdarma.

Středa 5. 8.
17:00 - Vernisáž k výstavě: Pavel Dačický – Srí Lanka a Cuba
– koná se v Galerii Severní křídlo
zámku v Hranicích, Pernštejnské náměstí 1, vstup zdarma.
20:30 - Letní kino: Démon
zatracení (horor, titulky, 2019)
– koná se v letním kině v Hranicích, Teplická 258, vstupné
120 Kč. Předprodej je v Turistickém informačním centru na
zámku v Hranicích, tel. 581 607
479 nebo na místě. Pokladna je
otevřena hodinu před začátkem
představení.

Neděle 9. 8.
8:30 - 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 v Hranicích, Pernštejnské náměstí 1, tel. 581 607 479.
9:00–18:00 - Hranický řez – dokončování uměleckých děl řezbáři, workshop krajinného umění pro návštěvníky, od 17 hodin
slavnostní předání hotových děl
městu a koncert didgeridoo.
Koná se na travnatém prostranství u zámku v Hranicích, vstup
zdarma.

Pondělí 3. 8.
19:30 - Úplňkový OM Chanting
– skupinová technika, využívající transformační sílu ÓM. Po
koronavirové přestávce bude
probíhat OM Chanting také
pravidelně každou středu od
18:30 do 19:30 hodin. Koná se
v masážním studiu Petry Janáskové v Hranicích, Masarykovo nám. 96, příspěvek 50 Kč,
registrace na e-mailu j.bach@
email.cz.

zia. Koná se na travnatém prostranství u zámku v Hranicích,
vstup zdarma.

21:00 - Filmový klub: Zelená
kniha – letní kino. Koná se v Karnole v Hranicích, Tř. ČSA 211,
vstupné 100 Kč.
Pátek 7. 8.
8:00–17:00 - Hranický řez – pokračování řezbářského sympozia. Koná se na travnatém prostranství u zámku v Hranicích,
vstup zdarma.
20:00 - Factory Friday ep. 4:
Past a Metastavy – koncert
experimentální rapové formace a jazz-hip hop kvarteta.
Koná se v Karnole v Hranicích,
Tř. ČSA 211, vstupné v předprodeji 150–200 Kč, na místě 250 Kč.
20:30 - Letní kino: Trollové:
Světové turné (animovaný, dabing, 2020) – koná se v letním
kině v Hranicích, Teplická 258,
vstupné 120 Kč. Předprodej je
v Turistickém informačním centru na zámku v Hranicích, tel. 581
607 479 nebo na místě. Pokladna je otevřena hodinu před začátkem představení.

Pondělí 10. 8.
12:00–14:00 - Konzultace se
senátorkou Jitkou Seitlovou
– schůzku je třeba si předem domluvit na tel. 736 491 225 nebo
e-mailu asistentka@seitlova.cz.
Koná se v přípravné místnosti obřadní síně, 1. patro zámku
v Hranicích, Pernštejnské nám. 1,
schůzka je zdarma.

8:00–17:00 - Hranický řez –
nultý ročník řezbářského sympozia. Koná se na travnatém pro-

Sobota 8. 8.
8:00–17:00 - Hranický řez – pokračování řezbářského sympo-

16:00 - Factory Friday ep. 5
– letní seriál pátečních odpoledních mejdanů. Koná se na
zahradě v Karnole v Hranicích,
Tř. ČSA 211, vstupné 50 Kč. Bližší
informace na facebooku KarnolaHranice.
17:00 - Vernisáž k výstavě:
Druhý salon výtvarníků – koná
se v Galerii M+M v Hranicích, Jurikova 16, vstup zdarma.
20:30 - Letní kino: Casting
na lásku (komedie, ČR, 2020)
– koná se v letním kině v Hranicích, Teplická 258, vstupné
120 Kč. Předprodej je v Turistickém informačním centru na
zámku v Hranicích, tel. 581 607
479 nebo na místě. Pokladna je
otevřena hodinu před začátkem
představení.

Středa 12. 8.
20:30 - Letní kino: Ava: Bez
soucitu (akční, titulky, 2020)
– koná se v letním kině v Hranicích, Teplická 258, vstupné
120 Kč. Předprodej je v Turistickém informačním centru na
zámku v Hranicích, tel. 581 607
479 nebo na místě. Pokladna je
otevřena hodinu před začátkem
představení.
Sobota 15. 8.
18:00 - LiThr – koncert hranického tria. Koná se na Loděnici
v Hranicích, Trávnická 508.
Neděle 16. 8.

Čtvrtek 13. 8.

Čtvrtek 6. 8.

Pátek 14. 8.

20:30 - Letní kino: Tenet (sci-fi,
titulky, 2020) – koná se v letním
kině v Hranicích, Teplická 258,
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.

8:30 - 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 v Hranicích,
Pernštejnské náměstí 1, tel. 581
607 479.
Pondělí 17. 8.
18:00 - Jaroslav Dušek: Čtyři
dohody – cesta sebepoznání
s Jaroslavem Duškem. Koná se

program
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v areálu Stará střelnice v Hranicích, Sady Čs. legií 770, vstupné
v předprodeji 390 Kč, na místě
450 Kč, předprodej na www.
ticketstream.cz nebo v knihkupectví Ezop v Hranicích.

týkající se motorismu. Koná se
na letišti v Drahotuších u Hranic.

Středa 19. 8.

14:00 - Rock Drey Fest 2020
– na ryze revivalovém festivalu
vystoupí například Metallica,
Rammstein, Queen a mnoho dalších. Koná se v letním
kině v Hranicích, Teplická 258,
vstupné 250 Kč v předprodeji.
Předprodej je v cestovní kanceláři Bonton v Hranicích. Bližší
informace na facebooku Rock
Drey Fest.

15:00 - Cesta malého alchymisty – eko print workshop
pro děti od 5 do 14 let. Koná se
v Karnole v Hranicích, Tř. ČSA
211, cena workshopu 50 Kč.
Rezervace na e-mailu karnola.
hranice@gmail.com nebo na
tel. 720 349 646.
20:30 - Letní kino: Vzhůru za
sny (animovaný, dabing, 2020)
– koná se v letním kině v Hranicích, Teplická 258, vstupné
120 Kč. Předprodej je v Turistickém informačním centru na
zámku v Hranicích, tel. 581 607
479 nebo na místě. Pokladna je
otevřena hodinu před začátkem
představení.

11:00 - Skate Jam Hranice
2020 – skateboardové závody,
konají se ve skateparku v Hranicích, Žáčkova 2042.

16:00 - Back to the Roots –
mezinárodní audiovizuální
odpoledne. Koná se v Karnole
v Hranicích, Tř. ČSA 211, vstup
zdarma.
17:00 - Bashavel Jam – koncert
DJ Gadja.cz a Vojtěcha Lavičky.
Koná se v Karnole v Hranicích,
Tř. ČSA 211, doporučené vstupné 100 Kč. Bližší informace na
facebooku KarnolaHranice.
Neděle 23. 8.

Čtvrtek 20. 8.
19:00 - MIG 21 – open air oblíbené kapely MIG 21. Koná se
v areálu Stará střelnice v Hranicích, Sady Čs. legií 770, vstupné v předprodeji 390 Kč, předprodej na www.ticketstream.
cz nebo v knihkupectví Ezop
v Hranicích.
20:30 - Letní kino: Šarlatán (životopisný, ČR, 2020) – koná se
v letním kině v Hranicích, Teplická 258, 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.

8:30 - 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 v Hranicích,
Pernštejnské náměstí 1, tel. 581
607 479.
20:30 - Letní kino: Mulan
(dobrodružný, dabing, 2020)
– koná se v letním kině v Hranicích, Teplická 258, vstupné
120 Kč. Předprodej je v Turistickém informačním centru na
zámku v Hranicích, tel. 581 607
479 nebo na místě. Pokladna je
otevřena hodinu před začátkem
představení.

6:00–13:00 - Auto-moto-veterán burza – tradiční burza

20:30 - Letní kino: Noví mutanti (horor, dabing, 2020) – koná
se v letním kině v Hranicích,
Teplická 258, vstupné 130 Kč.
Předprodej je v Turistickém informačním centru na zámku

Připravujeme
Středa 9. 9.
17:00 - Sportovec roku 2019
– koná se na zámku v Hranicích,
vstup zdarma.
Pondělí 14. 9.
16:00 - Slavnostní odhalení
sochy T. G. Masaryka – koná se
na Školním náměstí v Hranicích,
vstup zdarma.

Pátek 28. 8.
16:00 - Factory Friday ep. 6
– letní seriál pátečních odpoledních mejdanů. Koná se na
zahradě v Karnole v Hranicích,
Tř. ČSA 211, vstupné 50 Kč. Bližší
informace na facebooku KarnolaHranice.
20:30 - Letní kino: Štěstí je
krásná věc (komedie, ČR, 2020)
– koná se v letním kině v Hranicích, Teplická 258, 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.

Sobota 19. 9.
9:00–16:00 - Dny evropského
dědictví – den otevřených památek s doprovodným programem. Koná se v muzeích a galeriích v Hranicích, vstup zdarma.

Kdy do knihovny
v srpnu?

Středa 26. 8.

Čtvrtek 27. 8.

Sobota 22. 8.

v Hranicích, tel. 581 607 479
nebo na místě. Pokladna je otevřena hodinu před začátkem
představení.

Neděle 30. 8.
8:30 - 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 v Hranicích, Pernštejnské náměstí 1, tel. 581 607 479.

Vstupenky
na filmy,
představení
a koncerty MKZ
můžete koupit
také online na
www.kulturahranice.cz

Městská knihovna bude mít
přes prázdniny otevřeno
s menším omezením provozu.
Pro dětské oddělení platí i nadále možnost vracet a půjčovat
dětské knížky také v provozní
době dospělého oddělení.
Dospělé oddělení:
PONDĚLÍ 
8:00 – 17:00
ÚTERÝ 
8:00 – 17:00
STŘEDA 
zavřeno
ČTVRTEK 
8:00 – 17:00
PÁTEK 
8:00 – 17:00
SOBOTA 
zavřeno
Dětské oddělení:
ÚTERÝ 
8:00 – 11:00

12:00 – 17:00
PÁTEK 
8:00 – 11:00

12:00 – 17:00
Pro dětské oddělení platí i nadále možnost vracet a půjčovat
dětské knížky také v provozní
době dospělého oddělení.

UZÁVĚRKA
PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ HRANICKÉHO
ZPRAVODAJE JE V pátek
7. srpna 2020
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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 6. 9. 2020 - František Hodonský: Přiznaná krajina II.
Výstava malíře a grafika, který si
svou pozici v dějinách českého
výtvarného umění získal svébytným zacházením s barvou. Zaměřuje se zejména na lužní lesy
v okolí Břeclavi, odkud pochází.
Nejčastěji pracuje se smaragdově
zelenou barvou, která vyvolává
jeho vzpomínky na příšeří lesů
a odlesky vodní hladiny.
10. 9. – 1. 11. 2020 - Lubomír
Jarcovják: Dílo. Výstava umělce,
který se ve svých dílech věnuje
grafice, práci s papírem a knižní
vazbě, práci s betonem, pískovcem a kombinaci různých materiálů při tvorbě sochařských
objektů. Je autorem rozsáhlého
projektu 14 zastavení Křížové
cesty na Bukovanech. Vernisáž
výstavy se uskuteční ve čtvrtek
10. září v 17 hodin.

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 20. 9. 2020 - Buď připraven!
Výstava k výročí 100 let skautingu v Hranicích představuje
historii tohoto společenského
hnutí. K vidění jsou fotografie
a historické předměty zaměřené
na skauting, jako například skautské kroje, odznaky, totemy, stan či
týpí a spousta dalších zajímavostí.
Výstava bude zakončena slavnostní dernisáží, která se uskuteční v pátek 18. září v 17 hodin.
1. 10. – 22. 11. 2020 - Ve znamení kříže a kalicha. Výstava
k 100. výročí Církve československé husitské, která bude mapovat
historii této církve v Hranicích
a Drahotuších, ale také život
mistra Jana Husa. Těšit se můžete na instalaci oltáře, historický
talár, obrazy, historické fotografie, knihy a další sakrální objekty.
Vernisáž výstavy se uskuteční ve
čtvrtek 1. října v 17 hodin.
8. 10. – 3. 1. 2021 - Královna
sportu. Výstava představí historii atletiky v Hranicích. K vidění
budou dobové fotografie, historické předměty se zaměřením na
atletiku, jako například atletické
náčiní, poháry, medaile a spousta zajímavostí z historie atletiky
v Hranicích. Výstava je uspořádána k 80. výročí atletiky v Hranicích.
Vernisáž výstavy se uskuteční ve
čtvrtek 8. října v 17 hodin.

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.
5. 8. – 4. 9. 2020 - Pavel Dačický: Srí Lanka a Cuba. Výstava
fotografií znázorní krásy exotických zemí obklopených oceány.
Fotograf procestoval téměř celou Evropu, několik států Ameriky, Kanadu, Aljašku, Kyrgyzstán,
Kubu a také Srí Lanku. Vernisáž
výstavy se uskuteční ve středu
5. srpna v 17 hodin.
16. 9. – 30. 10. 2020 - Renata Doleželová: Odstíny. Výstava obrazů hranické rodačky zachycující
témata inspirovaná přírodou, částečně i rodným městem a cestami
po Evropě. Pro své obrazy volí velká plátna, a raději než realismus
používá k vyjádření abstrakci.
Vernisáž výstavy se uskuteční ve
středu 16. září v 17 hodin.

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).
Do 7. 8. 2020 - První salon výtvarníků. Výstava amatérských umělců a jejich děl, vytvořených různými technikami. K vidění bude keramika, malba na textil, obrazy, výrobky ze smaltu, fotografie, vitráže,
skleněné ozdoby nebo grafická technika suchou jehlou.
14. 8. – 4. 9. 2020 - Druhý salon výtvarníků. Výstava amatérských
umělců a jejich děl, vytvořených různými technikami. K vidění budou
obrazy, drátěné výrobky, paličkování, fotografie, powertex, enkaustika
a dřevořezba. Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 14. srpna v 17 hodin.

Zbrašovské aragonitové jeskyně
Teplice nad Bečvou 75, tel. 581 601 866, www.caves.cz.
Otevřeno: út-ne 9:00–17:00.
Do 31. 10. 2020 - Do hloubky.
Výstava akademické sochařky
Kristiny Veskové z Janové na Valašsku. Umělkyně vystavuje 22 děl
z keramiky, betonu a umělého kamene. Obdivovat můžete převážně figurální a realistická díla, která
námětově vycházejí z biblických
a mytologických témat a sci-fi
žánrů. Některá díla jsou inspirována přírodou a zvířaty.

Coffee Obsession
Jiráskova 429, Hranice, tel. 774 617 044.
Otevřeno: po–pá 7:30–17:00, so 9:00–12:00.
Do 31. 8. 2020 - Miroslav Broz:
Fotografie. Výstava slovenského amatérského fotografa ze
Žiliny. Autorova tvorba zachycuje převážně noční fotografie
krajiny, malebné dominanty hor
i běžná zákoutí, jejichž krása je
umocněna východy slunce nebo
nebo tajemnou hvězdnou oblohou.

historie
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Vůni starých časů navozují hrací skříňky a pracédéčka
Mezi cenné kousky ve sbírkách hranického muzea patří
polyfony. Tito předchůdci gramofonů dlouhá léta sloužili
k přehrávání krátkých melodií.
Jak funguje polyfon?
Polyfon vynalezl na konci
19. století Paul Lochmann v Lipsku. Skládá se z mechanické hrací
skříňky a vyměnitelných kovových disků. Funguje na principu
rozeznívání ocelových zubů hracího hřebene.
Melodie je vyražena na kovový disk s roztečí určenou polohou
děrování. Vyražený kousek kovu
je během výrobního procesu stočený zpět na spodní stranu disku,
čímž vznikne zvýšený výstupek,
tzv. drápek, který při pohledu
šikmo připomíná písmeno P. Výhodou disku byla jeho snadná
vyměnitelnost a cenová dostupnost.
Hrací skříňka je poháněna ručním strojkem na hodinky. Během
přehrávání hudby je disk umístěn
na středový sloupek a přes disk je
položena přítlačná tyč, která ho
drží na svém místě. Když se disk
v polyfonu otáčí, pak každý vyražený drápek na disku stiskne ten
správný zub na hracím hřebení.
Zub zarezonuje na jemu určenou
notu. Hudba tak začíná znít.

Kovové disky k polyfonu připomínají
vzhledem dnešní cédéčka.
Foto: Marek Suchánek

Hudba, ale i žvýkačky
Mezi nejúspěšnější výrobce
polyfonů se řadila německá továrna Polyphon Musikwerke. Hrací
skříně se z německého císařství
vyvážely do celého světa a největší popularity dosáhly v Evropě
a v Americe. Menší stolní modely byly určeny pro domácnosti,
kdežto větší závěsné modely
pro hospody, restaurace nebo
tančírny. Existovalo tolik různých
modelů, že si z nich mohly vybírat všechny společenské vrstvy.
Nejlevnější modely se podobaly
hračkám a měly jednoduchý ruční
pohon na kliku. Propracovanější
navíc disponovaly mechanismem
na prodej čokolády, žvýkaček, cigaret nebo mosazných odznáčků
a jejich hudební mechanismus se
spouštěl vhozením mince do postranního otvoru. Některé hrací
skříně byly vybavené xylofonem,
zvonky nebo systémem pro automatickou výměnu disků.
Zlatý věk hracích skříní s kovovým diskem ukončil na přelomu
19. a 20. století na scénu nastupující fonograf. Zájem o polyfony ožil po druhé světové válce
zejména mezi sběrateli nástrojů
mechanické hudby.

Polyfony s litografiemi
Muzeum má ve svých sbírkách
dva stolní polyfony z počátku
20. století. Vnitřní víka jsou opatřená barevnou litografií andělíčků
hrajících na kontrabas, loutnu a bubínek. Jeden z polyfonů je označen
francouzským patentem Breveté
SGDG. Pohon strojků obstarává
péro, které se natahuje páčkou
v přední části skříněk. K těmto
strojkům má muzeum desítky
kovových desek různých melodií.
Z luxusního obchodu
Třetím kusem ve sbírce je mechanický hudební strojek„Ariston“.
Černá dřevěná skříňka je zdobe-

Stolní polyfon s francouzským patentem Breveté SGDG, začátek 20. století.
Foto: Marek Suchánek

Ve sbírkách muzea je také stolní Polyfon Musikwerke, který byl vyrobený na
začátku 20. století. Foto: Marek Suchánek

ná jemným dekorem a sloupky.
Pochází z konce 19. století a výrobcem je Paul Ehrlich z Lipska.
Pohon strojku se obstarává ručně
pomocí kliky. Na kovovém plíšku
vyražené logo prozrazuje, že jej
jeho původní majitel zakoupil
v obchodním domě„U města Paříže“. Ten sídlil v Praze v Celetné ulici
č. 15 a nabízel návštěvníkům luxusní zboží. Jako velkou novinku zavedl v 80. letech 19. století
prodej mechanických hudebních
strojků Ariston.
Ariston má místo kovových
desek kotouče z lepenky. Otvory
jsou na nich vyražené a seřazené
tak, že při pohybu otevírají ústí

píšťal, díky čemuž se vytváří melodie. Patent vlastnila firma Fabrik Leipziger Musikwerke vormals
Paul Ehrlich & Co. v Lipsku a do
roku 1910 jich vyrobila přibližně
460 000 kusů. Současně vzniklo
přes 4 000 melodií. V Praze tyto
přístroje prodával výhradně obchodní dům v Celetné ulici.
Jak jeden z polyfonů zní, si
můžete poslechnout na videu,
na kterém je zaznamenána melodie Johanna Strausse ml.: An
der schönen blauen Donau. Video
najdete na facebookových stránkách: Muzeum a galerie Hranice.
Marek Suchánek, kurátor
Muzea a galerie Hranice

Hrací skříň Ariston byla zakoupena v pražském obchodním domě „U města
Paříže“ na konci 19. století. Foto: Marek Suchánek
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V požárním sportu rozhodují setiny vteřin
Dobrovolní hasiči jsou prakticky ve všech obcích a nejenže
se starají o bezpečí spoluobčanů
a kulturu v obci, ale provozují
i požární sport. Jeho výhodou
je, že mohou soutěžit děti, muži
i ženy (a také muži nad 35 let).
A uplatní se jak rychlí, tak i obratní jedinci.
Nejrozšířenější a divácky asi
nejoblíbenější „královská disciplína“ je požární útok. Ten probíhá tak, že družstvo si k základně
připraví motorovou stříkačku
a další potřebné nářadí. Po startu vyběhne družstvo od startovní
čáry, z kádě s vodou pomocí přívodního vedení dopraví vodu do
motorové stříkačky a dále spojí
a roztáhnou dopravní vedení
a srazí oba terče. Počítá se čas
do zasažení druhého terče.
„Je to ale náročné,“ říká rozhodčí a bývalý závodník a Michal
Pajdla. „Potřebujete hlavně nad-

šené lidi, k dětem alespoň dva vedoucí, kteří se o ně budou starat.
A bez finanční pomoci obce nebo
nějakého sponzora se to dělat
nedá. Jen hadice a různé spojky a další vybavení stojí okolo
70 tisíc. A taková závodní požární stříkačka klidně 250 tisíc. Ale
ta je vyladěna jak závodní auta.
Musí být silná a rychlá, protože
při závodech jde někdy i o setiny
vteřin.“
Kolik je v týmu lidí?
Podle nových stanov požárního sportu jich musí být sedm,
dřív to šlo i v pěti lidech.
A mohou soutěžit muži
i ženy?
Ano, jsou mužské i ženské
týmy. Zajímavostí ale je, že zatímco ženy mohou nastoupit
i v mužském týmu, tak opačně,
tedy že by muž nastoupil v ženském týmu, to není možné.
A pak jsou samozřejmě dětské,

dorostenecké soutěže, zejména
hra Plamen.
Jaké soutěže probíhají na
Hranicku?
Tady v okolí Velká cena okresního sdružení hasičů Přerov –
Memoriál Leopolda Koutného.
A Olšovec a Radíkov hostí Extraligu ČR, to už je ta nejvyšší soutěž
u nás.
Proč zrovna Olšovec a Radíkov? Závisí to na kvalitě týmu?
Hlavně na zázemí. Nyní byly
třeba v Radíkově na extralize
stovky závodníků a tisíce fanoušků, a to už je extrémně náročné
na organizaci. Ale je pravda, že
obě obce mají v požárním sportu
velkou tradici a řadu úspěchů, zejména Radíkov, který je mekkou
požárního sportu u nás. Ale teď
se na Hranicku prosazuje i Hrabůvka.
Proč byste požární sport doporučil rodičům pro děti?

Protože je všestranný. Není to
jen o fyzičce, ale i o obratnosti,
o péči, o vybavení a také odpovědnosti vůči druhým. Na každém
záleží, na dobrý výsledný čas musí
všechno klapnout. 
(bak)

Ilustrační foto: Michal Pajdla

V Radíkově soutěžila celá republika
Radíkov hostil v neděli 5. července Extraligu ČR – nejvyšší
hasičskou soutěž v požárním útoku. Zúčastnilo se 43 týmů mužů
a 19 ženských družstev. Hranicko
v mužích reprezentovala družstva Radíkov, Hrabůvka a Velká.
Z tohoto trojlístku nejlépe skončil v první polovině soutěžního
pole Radíkov na 19. místě časem
17,86. Vítěz – Lavičky (okres Žďár
nad Sázavou), měl čas jen o vteřinu a pár desetin lepší (16,59).
V ženách se představily Milotice, které dosáhly na 10. místo. Zvítězil Renmotor Jinolice z okresu
Jičín. (bak) Foto: Roman Hynčica
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