Zpravodaj města Hranic

Ročník V.

Číslo 10 / říjen 2019

Zdarma

Hranický zpravodaj

Letní kino
slaví 55 let
Hranické pověsti
jako komiks?

Mažoretky měly
úspěšnou sezónu
Dny evropského dědictví plné her

Dnešní téma: Chytré Hranice bez hranic
„Když nejsou slyšet bubny - patrně nikdo nebubnuje.“

Korejské přísloví
Foto: Jiří Necid
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„Barevný den“ učil děti
nakládat s odpady

Kamerový systém
městské policie se rozšířil

Především pro děti od 6 do 10 let uspořádala v pátek 6. září společnost
EKOKOM a.s. ve spolupráci s městem Hranice a Ekoltesem Hranice akci „Barevný
den“. Jednalo se o naučně-zábavné dopoledne zaměřené na nakládání s odpady
především pro děti. 
(bak) Foto: Petr Bakovský

O dvě stoupl počet
kamer Městské policie
Hranice. Zároveň došlo
i k modernizaci vybavení a tím
k dalšímu zkvalitnění městského kamerového systému. Díky
dotaci ministerstva vnitra byla
zakoupena jedna stacionární
a jedna mobilní IP kamera s vysokým rozlišením. Zároveň bylo
modernizováno vyhodnocovací
pracoviště jak na městské policii,
tak i Policii ČR, s kterou je městský
kamerový systém propojen. Byly
také pořízeny dva nové monitory
a počítač.
Stacionární kamera byla umístěna na Masarykově náměstí, kde
problémové místo na severní straně náměstí v poslední době pokrývala mobilní kamera. Ta se tak
uvolnila pro další použití. Městská

Spalováním odpadů
a nevhodných paliv
si ničíte zdraví
Podzim je tu a začíná opět topná
sezóna. Ta se na mnoha místech projevuje zápachem a tmavým štiplavým
kouřem. Někteří obyvatelé totiž topí
vším, co jim přijde pod ruku.
I když se spálení odpadu nebo například různých lakovaných dřev může
jevit jako bezstarostná a rychlá forma
jeho likvidace, v žádném případě tomu
tak není.
Pálením odpadních materiálů se
vytváří velké množství jedovatých látek, které ohrožují vaše zdraví a zdraví
ostatních obyvatel. Proto vám v textu
„Topte ekologicky“ (vpravo na této straně) nabízíme rady, jak správně topit, ale
také další informace. 
(bak)

Můžete podávat
podněty ke změně
Územního plánu
Město Hranice vyzývá veřejnost
k podání podnětů ke změně územního
plánu Hranic v souvislosti s přípravou
Zprávy o uplatňování územního plánu
Hranic v uplynulém období.
Podněty je možno zasílat na adresu
Městský úřad Hranice, odbor rozvoje
města, Pernštejnské náměstí 1, 753 00
Hranice nebo je doručit osobně na podatelnu Městského úřadu Hranice, a to
do 15. listopadu 2019.
Pro zjednodušení podání je na
webových stránkách https://www.
mesto-hranice.cz/zmeny-uzemniho-planu-hranic zveřejněn formulář, na
kterém je možno podnět podat. (bak)

policie tak v současnosti
disponuje pevnými kamerovými body a dvěma mobilními kamerami.
Mobilní kamery jsou umisťovány jednak na místech, kde
dochází k častější trestné či závažnější přestupkové činnosti, v poslední době například na sídliště
Kapitána Jaroše, a jednak do míst,
kde se konají různé akce s vyšším
pohybem osob, jako jsou „dušičky“, jarmarky, sportovní a kulturní
akce.
Projekt „Hranice - kamerové
systémy“ byl spolufinancován
dotací Ministerstva vnitra České
republiky v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 2019. Vybavení stálo celkem
330 tisíc korun, z toho 270 tisíc
činila dotace. 
(bak)
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Ještě lze doplatit poplatky za odpad a za psy
Někteří občané stále ještě
nezaplatili poplatky za komunální odpad a také za psy. Nyní
mají poslední možnost je uhradit, později budou muset hradit
vyšší částky. Město nyní posílá
dlužníkům vyrozumění o výši
nedoplatků.
Poplatek za komunální odpad byl splatný 30. dubna a činí
696 korun na osobu za rok. Jsou
od něj osvobozeny děti do 6 let
a občané nad 70 let. O osvoboze-

Také občané, kteří mají trvalé
bydliště na ohlašovně (Pernštejnské nám. 1), musí platit
tento poplatek. Složenku si lze
vyzvednout v kanceláři č. 453 ve
3. patře.
Poplatek za psa by se sice měl
správně zaplatit dokonce již do
31. března, ale pro všechny, kteří
na to zapomněli je tu šance ještě
jej uhradit. Úhrada je obdobná
jako u poplatku za komunální
odpad.

ní není třeba nijak žádat, probíhá
automaticky. Podrobnější informace naleznete přímo ve schválené Obecně závazné vyhlášce č.
4/2018 o komunálním odpadu,
která je umístěna na webu města
(www.mesto-hranice.cz).
Tento poplatek lze zaplatit
buď na pokladně MěÚ Hranice,
a to denně (dle úředních hodin),
nebo poštovní složenkou či převodem z účtu (důležité je znát
přidělený variabilní symbol).

V letošním roce se některé
poplatky za psy snížily. Výše
poplatků je stanovena v Obecně závazné vyhlášce č. 5/2018
o místních poplatcích, kterou
můžete nalézt na webu města
(www.mesto-hranice.cz).
Zároveň upozorňujeme, že od
1. ledna 2020 bude mít každý pes
v celé České republice čip. V Hranicích tato povinnost platí již od
roku 2009, pokud pes nemá čip,
hrozí majiteli pokuta. 
(bak)

Komenského ulici Vojáci slavili čtvrtstoletí 7. mechanizované brigády
čeká uzavírka
Od 26. do 31. října nebude
Komenského ulice průjezdná
u vyústění Račího potoka. Od
1. října do 17. listopadu zde
bude provoz omezen na jeden
jízdní pruh. Skalní a Hřbitovní ulice budou průjezdné. Od
26. října do 17. listopadu bude
omezen provoz na komunikaci
na druhém břehu Ludiny - od
Pivovarských schodů až po
schody u ulice Na Náspech. Důvodem omezení je dobudování
splaškové kanalizace. Akce stojí
3,7 milionu korun. 
(bak)

Změny
volebních okrsků
neumožňuje zákon
I když v současnosti nejsou
žádné volby „za rohem“, docházejí k nám dotazy na podobu
a počet volebních okrsků v Hranicích. Město Hranice je, včetně místních částí, rozděleno do
20 volebních okrsků. V samotném městě Hranice je 15 volebních okrsků. Víme, že ne všechny
okrsky jsou ideálně rozčleněné.
Současná právní úprava nám
bohužel nedovoluje hranice volebních okrsků změnit.
Volební okrsky stanoví starosta a vytvářejí se pro odevzdání
hlasovacích lístků a pro sčítání
hlasů. Lze je měnit pouze v několika zákonem přesně stanovených případech. A to, když
dojde ke zvýšení nebo snížení
počtu voličů o jednu třetinu,
nebo když dojde ke změně hranic obce v místech, kde je území
osídleno, a také, pokud hranice
volebního okrsku není shodná s hranicí volebního obvodu
(Senát, zastupitelstva obcí).
Ani jeden z těchto případů se
Hranic netýká. Dokud tedy nedojde ke změně volebních zákonů,
která je slibována minimálně
15 let a kterou nemůžeme ovlivnit,
nemůže dojít ani k úpravám volebních okrsků v Hranicích. (bak)

Slavnostní nástup vojáků 7. mechanizované brigády k 25. výročí jejího založení. Foto: Petr Bakovský

Město rozšiřuje možnosti třídění odpadu
Město Hranice rozšířilo služby
v oblasti odpadového hospodářství. Důvodem jsou připravované změny v legislativě. Změny
budou znamenat výrazně vyšší
tlak na třídění odpadu. Zhruba
30 % komunálního odpadu totiž
tvoří biologicky rozložitelný odpad. Jeho skládkování ale bude
zakázáno, proto město již nyní
přistoupilo k nákupu popelnic
na svoz biologicky rozložitelného odpadu.

Popelnice jsou umísťovány
k rodinným domům a na sídliště
a jsou občanům bezplatně zapůjčovány. Občané, kterým nevyhovuje daný termín předání
popelnice, si mohou popelnice
vyzvednout na sběrném dvoře
společnosti Ekoltes v otevírací
době. Nutnost svážet tyto popelnice si ale vyžádá změny v harmonogramu svozu komunálního
odpadu. Proto bude do konce
roku 2019 probíhat zkušební

provoz upraveného harmonogramu svozu směsného komunálního odpadu, doplněného
o svoz biologicky rozložitelného odpadu. (podrobnější harmonogram naleznete na webu
města). V rámci zkušebního provozu mohou občané posílat své
podněty a připomínky městu
(podatelna@mesto-hranice.cz).
Na nákup 2860 speciálních
popelnic o obsahu 240 litrů získalo město dotaci.
(bak)

Harmonogram svozu komunálního odpadu (směsný a biologicky rozložitelný) z Hranic a
Harmonogram
svozu
komunálního
odpadu (směsný
a biologicky
rozložitelný)
vybraných
místních
částí s převažující
zástavbou
rodinných domů

z Hranic a vybraných místních částí s převažující zástavbou rodinných domů 2019
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26.12. Svoz se pojede v den státního svátku 26.12.2019

PÁTEK
Hranice-rodinné domy
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Svoz SKO (směsný komunální odpad)
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Hraničtí dobrovolní hasiči vylepšují vybavení
V Hranicích na řece Bečvě je
v provozu již druhou sezónu půjčovna lodiček, šlapadel a paddleboardů. Její Město Hranice
zásadním způsobem vylepšilo
svým dobrovolným hasičům
vybavení. V pátek 6. září převzali
hraničtí hasiči novou cisternovou stříkačku a novou elektrocentrálu. Díky lepšímu vybavení
mohou hasiči účinněji zasahovat
proti požárům, čímž se zvýšila
bezpečnost nejen obyvatel
města i jeho místních částí, ale
i celého regionu.
Projekt „Hranice - Cisternová
automobilní stříkačka“ je spolufinancován z Olomouckého
kraje a Ministerstva vnitra České
republiky. Nová cisterna stála 6,6
milionu korun, z toho činila dotace ministerstva vnitra 2,5 milionu korun, Olomoucký kraj přidal
dalších 300 tisíc korun. Město na
obnovení zastaralého vozového
parku hranických hasičů vynaložilo 3,8 milionu korun.

Hranická jednotka dobrovolných hasičů je zařazená v plošném pokrytí území jednotkami
požární ochrany v nejvyšším
stupni kategorie jednotek Sboru
dobrovolných hasičů s výjezdem
do 5 minut. Hasiči dosud museli
používat 30 let starou cisternovou automobilovou stříkačku,
která již svým technickým stavem a vybavením nevyhovuje
dnešním požadavkům na hlavní cisternu, a udržet ji v provozu stálo hasiče čím dál více sil
i peněz.
Vybavení nového auta doplnila i nová elektrocentrála,
která patří do povinné výbavy
cisternové stříkačky, a tento typ
elektrocentrály je, vzhledem
k výkonu a ostatním parametrům, vhodný pro použití u zásahu. Centrála stála 74 tisíc korun
a také na ni přispěl polovinou
Olomoucký kraj.
Při předání nového vybavení se po téměř 60 letech znovu

Slavnostní předání nového automobilu. Foto: Petr Bakovský

představil historický prapor
hranických hasičů. Jde o raritu,
protože pochází již z roku 1899.
Prapor je unikátní jak věkem 120
let, tak provedením - jen výroba
trvala tři roky. Je také dokladem
toho, že hraničtí hasiči patří mezi
desítku nejstarších hasičských
sborů na Moravě, byli založeni
již v roce 1874 a prapor slavnostně převzali při výročí 25 let od

svého založení. Tato výjimečná
událost se mohla uskutečnit díky
spolupráci s městským muzeem
a za operativní pomoci Střední
průmyslové školy Hranice. ( bak)

Zveme na veřejné projednání Programu rozvoje
města a Střednědobého plánu sociálních služeb

Ve čtvrtek 3. října se od 14
do 16 hodin koná veřejné projednání „Programu rozvoje
města Hranic na roky 2020
- 2030“ ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Hranice.
Na projednání jsou zváni všichni
občané, podnikatelé a další zájemci působící na území města,
kteří budou seznámeni s vývojem města Hranice v časovém
horizontu příštích deseti let.
Hned od 16 hodin do 17 hodin naváže ve stejných prostorách veřejné projednání
„Střednědobého plánu sociálních služeb obce s rozšířenou
působností Hranice na roky
2020 až 2022“. Tento plán se ale
týká celého správního obvodu
obce s rozšířenou působností
Hranice. Všichni občané, uživatelé, poskytovatelé sociálních
služeb a další zájemci zde budou
seznámeni se situací v oblasti sociálních služeb a s plánovanými

Struktura návrhové části. Zdroj: Proces, 2019

aktivitami v následujících třech
letech. Účastníci obou veřejných jednání mohou vznášet
dotazy a připomínky.
„Program rozvoje města
Hranic na roky 2020 - 2030“ je
jeden ze základních rozvojových
dokumentů města, který vyjadřuje předpokládaný vývoj města Hranic v časovém horizontu
deseti let. Dokument se skládá
z analytické, návrhové a imple-

mentační části. Analytická část
je zpracována za účelem nalezení hlavních potenciálních pólů
rozvoje, jejichž další podporou
dojde ke stimulaci ekonomického a sociálního růstu území
města Hranic a ochraně území
před nárůstem rizik. Na část analytickou navazuje část návrhová,
v níž je zpracována vize, kterou
by chtělo město naplnit v roce
2030, dále cíle, priority a opat-

ření. Poslední částí dokumentu
je implementační část, ve které jsou nastaveny kompetence
a zodpovědnosti pro plnění Programu rozvoje města Hranic. Na
tento program navazuje dokument akční plán/zásobník projektů, který obsahuje konkrétní
aktivity a projekty.
Střednědobý plán sociálních
služeb je strategický dokument,
schválený na dobu tří let. Je výsledkem procesu aktivního zjišťování potřeb osob na daném
území a hledání způsobů jejich
uspokojování s využitím dostupných zdrojů.
Plán obsahuje zejména analýzu dostupných zdrojů a potřeb
osob, kterým jsou sociální služby určeny, dále popis budoucího
žádoucího stavu a opatření, jak
tohoto stavu dosáhnout. Může
být doplněn akčními plány zpracovanými na období jednoho
roku. 
(bak)

Zlepšete dopravu v Hranicích a vyhrajte koloběžku
Příprava nového Plánu udržitelné mobility města Hranic je
v plném proudu. V říjnu proběhne
dotazníkový průzkum dopravního chování obyvatel Hranic, který provede společnost UDIMO.
Tazatelé osloví občany v domácnostech s dotazy ohledně počtu
vozidel a jejich dopravního chování. Průzkum je zadán městem

Hranice a mělo by do něj být zapojeno alespoň 500 obyvatel Hranic.
Každá domácnost, která dotazník
zodpoví, obdrží jako poděkování
drobný dárkový předmět a po
uvedení svého kontaktního údaje
se může zapojit do slosování o tři
koloběžky značky Kostka.
Výsledky průzkumu dopravního chování budou využity pro

práci odborníků, kteří budou
navrhovat řešení pro zlepšení
stávajících problémů v dopravě.
Další informace o plánovaných
akcích mohou občané nalézt na
stránkách: mobilita-hranice.cz.
Plán udržitelné městské mobility města Hranic vzniká v rámci
evropského projektu Smart
Commuting a je spolufinanco-

ván z programu Interreg Central
Europe.
Tímto Vás prosíme o spolupráci a předem děkujeme za ochotu
při vyplňování dotazníku. (bak)

téma SMART CITY
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Chytré Hranice – pojďme společně
cestou za lepším životem ve městě

Snahou města Hranice je
zpříjemnit a usnadnit každodenní život obyvatelům města,
ale i jeho návštěvníkům a turistům. Vytvořit prostředí, které
je moderní, udržitelné a šetrné k životnímu prostředí, a to
vše, při zachování vysokého
životního standardu, díky moderním technologiím. Zkrátka
příjemné místo pro život.
Jak toho dosáhnout? Společnými silami města Hranice
a obyvatel města v duchu konceptu „chytrého města“ neboli
Smart City.
Koncept Smart city představuje komplexní přístup
k fungování městského území.
Zasahuje prakticky do všech
oblastí města a společnosti
jako jsou doprava, energetika,
životní prostředí, veřejné budovy a jejich technické vybavení,
nové informační technologie,
energeticky úsporná zařízení
a obnovitelné zdroje energie
nebo inteligentní prvky v řízení města. Stejně tak zahrnuje
i nové přístupy v oblasti služeb,
vzdělávání, kulturních a spor-

tovních akcí, bydlení a podpory podnikání na území města
Hranice. Cestou je mimo jiné
zavedení inteligentních technologií do každodenního fungování města a změna přístupu
občanů.
Zavedení konceptu chytrého města však vyžaduje koncepční přístup, který v sobě
zahrnuje vazby na další strategie, řízení města a vzájemného
působení s občany a se subjekty na území města. Pokud
občané nevezmou připravované projekty za své, pokud
je nepodpoří vlastním aktivním přístupem, bude jejich
přínos mnohem menší.
Jinými slovy, můžeme například vymyslet „úžasné“ chytré
nápady v dopravě nebo v třídění odpadu, ale pokud je nebudou občané využívat, pokud se
je nepodaří přesvědčit, že skutečně jde o postup, který jim
zkvalitní život a zlepší životní
prostředí ve městě, tak vše zůstane jen na papíře.
Klasickým případem je doprava na vlakové nádraží. Ač-

koliv tam v posledních letech
přibyly desítky parkovacích
míst, stále je to málo. Stále tam
ve špičkách vznikají dopravní
zácpy, nervózní řidiči nepřehledně a nebezpečně manévrují, do toho se proplétají
cestující, kteří zde vystupují
a nastupují do nastartovaných
aut.
Řešením není neustálé přidávání parkovacích míst, ale
změna návyků nás občanů.
Opravdu musí každý na nádraží
dojet autem? Nedalo by se (za
určitých podmínek, které se
pokusí koncept Smart City nastavit) dorazit třeba městskou
hromadnou dopravou nebo na
kole?
Uvědomujeme si ale, že
město pro to musí vytvořit
podmínky, a to je nyní v rámci konceptu Smart City naším
cílem. Jedna věc je vytvoření
podmínek, ale záleží na každém
z nás, jestli svým přístupem
a ochotou změnit své chování
dosáhneme lepšího a zdravějšího životního prostředí i příjemnějšího života ve městě

nejenom pro nás, ale i pro další
generace.
Když zůstaneme u nádraží,
chceme například více zpřístupnit městskou hromadnou
dopravu, vylepšit jízdní řády tak,
aby navazovaly na nejfrekventovanější vlakové spoje, vylepšit
cyklotrasy tak, aby se na nádraží dalo bezpečně dojet na kole,
umožnit rychlé, pohodlné a bezpečné uložení kol. Pokud se tím
podaří snížit počet automobilů
mířících na nádraží, bude to mít
nejen příznivý vliv na dopravní
obslužnost ve městě, ale také
na kvalitu městského ovzduší.
V jeho znečištění, zejména polétavým prachem, totiž hraje podíl
dopravy velmi důležitou roli.
Občané si problémy spojené
s dopravou i čistotou ovzduší
uvědomují. Dokladem toho
jsou výsledky průzkumu veřejného mínění, který se prováděl
v rámci přípravy Programu rozvoje města na roky 2020 – 2030.
Právě doprava a ovzduší zde
byly označeny jako nejproblémovější oblasti, které se dotýkají
obyvatel města.

téma SMART CITY
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Přinášíme přehled chytrých řešení v rámci investic do fungování města

Město v pohybu
PLÁN UDRŽITELNÉ
MĚSTSKÉ MOBILITY
Oblast dopravy je vnímána jako jedna
z nejproblematičtějších.
Nejde pouze
o dopravu silniční, i když ta
generuje asi
největší proFoto: Martin Necid
blémy. Hlavní
tahy vedoucí
přes město, přebytek aut, úzké ulice v centru, chybějící
obchvat. To komplikuje i cyklodopravu i život chodcům.
I proto se město na tuto problematiku soustřeďuje. Zadalo
specializované externí firmě, zabývající se dopravním výzkumem, zpracování Plánu udržitelné městské mobility.
Jde o strategický dokument, který by měl komplexně řešit
dopravní dostupnost, zvýšit bezpečnost v dopravě, snížit
negativní vlivy dopravy na životní prostředí, zlepšit účinnost
a hospodárnost přepravy osob a zboží a zvýšit atraktivnost
a kvalitu městského prostředí.
Z něj by pak mělo vzejít několik konkrétních řešení, splnitelných v dohledné době několika let. Nejde o zpochybnění
dlouhodobých velkých akcí, jako je severovýchodní obchvat
města nebo snaha prosadit Palačovskou spojku. Jde spíš o to
vytipovat taková řešení, která se budou dotýkat dopravy
přímo ve městě. Tato řešení ale nemohou být nahodilá, aby
se nestalo, že daný problém se pouze přesune jinam, nebo
že se situace dokonce zhorší.

PARKOVACÍ DŮM

Nedostatek parkovacích míst není ale pouze problém
nádraží. Potýkají se s ním prakticky všechny části města. Při
revitalizaci sídlišť sice dochází ke zvyšování počtu parkovacích míst, za posledních deset let jich byly určitě stovky,
stále jsou ale lokality, kde je situace kritická. Městská sídliště
prostě na takové množství aut nebyla stavěná a mnohde
větší parkoviště ani umístit není možné. Jedním z takových
míst je i sídliště Kpt. Jaroše. Proto město zvažuje vystavění parkovacího domu u obchodního domu Billa. Letos již
zadalo studii, jejímž výstupem by měly být tři varianty parkovacího domu – dvoupodlažní (jednopatrové) parkoviště,
čtyřpodlažní (třípatrový) parkovací dům a třetí variantou
je kombinace obou variant – čtyřpodlažní parkovací dům,
realizovaný po etapách.

CHYTRÉ PARKOVÁNÍ

INTELIGENTNÍ
DOPRAVNÍ SYSTÉMY

Než bude ale Plán udržitelné mobility zpracován,
nehodlá město čekat se založenýma rukama. Již na jaře
příštího roku se připravují
kroky ke zpřehlednění parkování na nádraží - tzv. chytrá
parkoviště. Prvním krokem
bude, že již před příjezdem
na úroveň autobusového
nádraží uvidí řidiči světelnou tabuli, která bude hlásit, zda
a na kterém parkovišti je ještě volno, což eliminuje přejíždění mezi parkovištěm autobusového a vlakového nádraží
a hledání volného místa k zaparkování na poslední chvíli.
Dále pokračujeme v opatřeních, která by měla snížit
počet vozidel, mířících na nádraží. Po zavedení městské
hromadné dopravy zdarma se připravuje optimalizace MHD
– tedy vylepšení jízdních řádů, aby co nejlépe odpovídaly potřebám cestujících. K tomu ale bude nutné postavit
i nové autobusové zastávky.
Dalším krokem bude, v případě získání dotace, stavba cyklověže na vlakovém nádraží. Poměrně malý prostor umožní
skladování více než stovky kol i elektrokol včetně helem
a navíc také uskladnění zavazadel.
Zvažuje se ale i mírné navýšení poplatku za parkování,
aby na nádraží jezdili autem skutečně pouze ti, kteří to
nutně potřebují, a nebylo to dlouhodobé odkladiště aut,
jak je tomu nyní.

Nedá se očekávat, že osvětou, podporou MHD, kol či
elektrokoloběžek se počet aut v hranických ulicích jako
mávnutím kouzelného proutku rychle sníží. Stále tu bude
mnoho dopravně problematických míst. Proto se bude
křižovatka U Černého orla měnit na světelnou. Aby ale byla
plynulost provozu co nejvyšší, budou se zde instalovat tzv.
„chytré“ semafory. Ty samočinně reagují na hustotu provozu, díky čemuž by měl být průjezd křižovatkou co nejplynulejší. Stejně tak budou chytré semafory instalovány na
nově opravovaném přechodu pro chodce na nádraží Teplice
nad Bečvou, kde je zřízeno nové infocentrum k Propasti.
A v příštím roce se plánuje modernizace semaforů i na
křižovatce Motošín.

téma SMART CITY
CHYTRÁ HROMADNÁ DOPRAVA
Páteří chytrého
města je ekologická
a inteligentní veřejná
hromadná doprava.
Město již ve spolupráci
s ČSAD Frýdek-Místek,
jakožto provozovatelem
MHD v Hranicích, zavedlo na všechny linky elektrobusy, aby alespoň trochu ulehčilo ovzduší v Hranicích. Nové
autobusy jsou navíc nízkopodlažní, což výrazně usnadňuje
nastupování starším cestujícím, rodičům s kočárky i zdravotně
postiženým. Autobusy jsou také vybaveny wifi. Dalším krokem
bylo zavedení MHD zdarma, což se projevilo na jejím vyšším
využívání.
Chystaným krokem do budoucna jsou chytré zastávky,
na kterých se cestující například dozví, kdy a kam pojede
nejbližší spoj nebo kolik minut má daný spoj aktuálně zpoždění. Tato technologie je jistě přínosná a moderní, nicméně
také poměrně drahá. Proto, abychom nezatěžovali městský
rozpočet, který lze využít efektivněji, bude tato technologie
pořízena až v případě získání dotace (předpoklad 2022).

BEZMOTOROVÁ DOPRAVA
Alternativou k jízdě
autem může být jízda na
kole. Město se snaží pro
cyklisty postupně vylepšovat podmínky. Již jsme
zmínili cyklověž na vlakovém nádraží. Důležité
je také budování cyklostezek. Loni byla otevřena další etapa cyklostezky Bečva,
která spojila Hranice a Lázně Teplice nad Bečvou. Hotová
část vede od konce lázeňského parčíku poblíž Teplického
mostu k bývalému učilišti v Hranicích. Na něj naváže další
úsek k mostu přes Bečvu, ten je ale závislý na tom, že zde
nejprve musí Povodí Moravy vybudovat protipovodňová
opatření. Než k tomu dojde, bude ale dobudována cyklostezka, která spojí Slavíč a Drahotuše, jejíž první etapa byla
realizována v roce 2016. Připravuje se i návazná cyklostezka
ze Slavíče dál na Lipník. Opět, stejně jako doposud, budou
k financování využity finanční prostředky z Evropské unie.

ELEKTROMOBILITA
A DOBÍJECÍ STANICE
Současným trendem v dopravě ve městech je elektromobilita. Hranice učinily první
krok zmiňovanou elektrifikací
svých městských autobusů.
Připravujeme také zřízení
nabíjecí stanice pro elektromobily. A v našem městě mají
velkou šanci prosadit se i elektrokoloběžky, které jsou přeci jen o něco operativnější než
klasický bikesharing neboli půjčování kol. Koloběžky by byly
volně přístupné po městě, jejich aktuální poloha by byla zobrazena pomocí GPS v mobilní aplikaci. Půjčit byste si je tak
mohli kdykoliv a kdekoliv a za symbolický poplatek se rychleji
a ekologicky přemístit kamkoliv po městě.
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DOPRAVNÍ VÝCHOVA

Aby se zastavil neúnosný růst počtu aut v ulicích i v dalších
generacích, chce město působit i výchovně. Stejně jako již
ve školách se žáci učí třídit odpad, tak nyní chceme přidat
i dopravní osvětu. A že je to potřebné, se ukazuje před
základními školami každý školní den, kdy ráno a odpoledne míří ke školám desítky aut, jejichž řidiči by nejraději
zaparkovali přímo u vstupu do budovy, aby jejich ratolesti
nemusely udělat ani krok navíc. Každodenně tak vznikají
situace, které nejsou ani bezpečné, ani přívětivé k hranickému, již tak nedobrému stavu ovzduší. Proto připravujeme
zapojení do celostátního projektu Oblékáme hada Edu, kdy
budou oceňovány ty děti, které nedorazí do školy autem.
Cílem projektu je, aby se žáci zamysleli nad svým chováním
a nad tím, jak i oni přispívají ke znečištění životního prostředí.
Zároveň probíhá v letošním roce I. etapa modernizace
dopravního hřiště, aby měly děti při dopravní výuce co nejlepší podmínky.

Doprava v kostce v duchu Smart City:
zvýšení podpory bezmotorové dopravy, využívání MHD a k tomu zřízení patřičné infrastruktury
a výchova mládeže k alternativnímu pohybu ve
městě s ohledem na životní prostředí
zvýšení podpory parkování v blízkosti centra
a zřízení pěších zón
zvýšení plynulosti průjezdnosti města a využívání moderních technologií v řízení dopravy

Životní prostředí
OVZDUŠÍ
Největším problémem v této
oblasti je kvalita ovzduší, které patří v Hranicích k nejhorším v Olomouckém kraji. Kromě podílu husté
dopravy má na kvalitu ovzduší vliv
částečně dálkový přenos z Ostravska a Polska, částečně místní zdroje
znečištění, jako průmyslové podniky
nebo lom v Hrabůvce, velký vliv mají
i lokální topeniště. Zatímco ale dálkové přenosy těžko ovlivníme, v ostatních oblastech záleží
na každém z nás. V článku věnovaném dopravě jsme zmínili
opatření, která příznivě ovlivňují kvalitu ovzduší (elektrobusy, podpora cyklodopravy, elektrokoloběžky).
Město v této oblasti dlouhodobě podniká řadu kroků, od
výsadby zeleně, přes podporu kotlíkových dotací až po loňské zřízení monitorovací stanice na měření kvality ovzduší.
Naměřené hodnoty jsou umístěny na webu města a také na
informační tabuli na Třídě 1. máje.

téma SMART CITY
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Životní prostředí ale není pouze ovzduší. Nesmí se
zapomínat na odpadové hospodářství, péči o zeleň, vodu.

CHYTRÉ ODPADOVÉ
HOSPODÁŘSTVÍ
Ukládání odpadů na
skládkách je stále dražší
a dražší a město na svoz
odpadů dlouhodobě doplácí. Proto město podporuje třídění odpadů a tím
i zmenšení objemu komunálního odpadu, končícího na skládce. Z dotace
byly pořízeny popelnice na bioodpad, který tvoří celou třetinu
komunálního odpadu. Usilujeme také o získání dalších kompostérů. V budoucnu bychom chtěli zavést systém sledování
a vyhodnocování třídění odpadu, abychom získali podrobný
přehled o třídění každé domácnosti a v dalších letech pak
mohli na základě těchto dat nastavit systém odměňování
těch domácností, které poctivě třídí např. finančním zvýhodněním při každoroční platbě za svoz komunálního odpadu.

Energetika
ENERGETICKÝ MANAGEMENT
A INTERNET VĚCÍ (IoT)
Inteligentní budovy a internet věcí jsou horkou novinkou
21. století. Ovládání věcí na dálku pomocí internetu proniklo
už i do oblasti bydlení. Inteligentní budovy šetří finance,
jsou energeticky úsporné a méně zatěžují životní prostředí.
Pomocí automatizace lze řídit osvětlení, vytápění, klimatizaci,
ohřev vody, zalévaní zahrad i zabezpečení objektu.
Pomocí chytrých technologií a energetického managementu chceme docílit snížení provozních nákladů v městských
budovách, zejména úsporu energií. Město má sice veškeré
budovy již zateplené, ale jsou i jiné cesty, jak dosáhnout úspor.
Konkrétně například připravujeme vybudování mikroelektrárny v Domově seniorů. Zde se předpokládá garantovaná úspora minimálně 300 tisíc korun ročně.

CHYTRÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
HOSPODAŘENÍ
S DEŠŤOVOU VODOU
Důležité je i nakládání s dešťovou vodou. Město zažádalo
o dotaci na vytvoření „Koncepce
hospodaření s dešťovou vodou“.
Vzhledem k tomu, že v posledních letech se objevují suchá
období, jde o velmi důležitou
oblast a naší snahou je maximálně využívat zdrojů, které
máme. Tato koncepce by měla pomoci uplatňovat principy
udržitelného hospodaření s dešťovou vodou při vzniku či
úpravách staveb či veřejných prostranství.

ZELENÁ INFRASTRUKTURA
Ve větších městech
stále častěji můžete narazit na tzv. zelené střechy.
Tedy střechy budov pokryté vegetací. Jde nejen
o snahu zazelenit centra
měst či vytvořit na budově odpočinkovou zónu,
ale zelená střecha také
vytváří příznivé mikroklima svého okolí, zadržuje dešťovou vodu, čímž zpomaluje její
odtok, zachytává polétavý prach, redukuje škodliviny obsažené ve vzduchu, chrání hydroizolaci střechy, výrazně se podílí
na originální estetice objektu a v neposlední řadě v mnoha
ohledech podporuje ekologii a zdravé životní prostředí.
Proto se Město Hranice pokusí takovou střechu zrealizovat. Jelikož i zde jde o finance města, se kterými se snažíme
efektivně hospodařit, bude tento projekt realizován pouze
v případě získání dotace. Jako pilotní projekt byla zvolena
budova na nádraží ČSAD. Jednak má rovnou střechu, jednak
je střecha této budovy v havarijním stavu a musela by se tak
opravit z vlastních zdrojů města. A ty se pokusíme ušetřit.
Pokud tuto dotaci v příštím roce získáme, bude to první krok
k využívání této technologie, zároveň bude střecha veřejně
přístupná jako inspirace i pro soukromé stavby a bude sloužit také jako „přírodní čekárna“ na autobusový spoj.

Systém veřejného osvětlení v Hranicích by se měl
postupně sjednocovat
a modernizovat. Jednak
bude možné lépe regulovat
osvětlení jako takové a jednak instalací tzv. chytrých
sloupů veřejného osvětlení
získáme do budoucna řadu
možností, jak je využít i k jiným účelům. Například se na
takové sloupy dají instalovat kamery, které mohu například
monitorovat zaplnění blízkého parkoviště, dají se využít
k dobíjení elektromobilů či elektrokol, mohou sloužit jako
informační platforma a v neposlední řadě se mohou využít
při přechodu a rozšíření 5G internetové sítě.

Veřejná správa
CHYTRÁ OBECNÍ KOMUNIKACE
Město využívá webové stránky, přizpůsobené pro prohlížení na mobilních
telefonech, i mobilní aplikace. Jejich prostřednictvím mohu občané upozorňovat
na nedostatky či závady.
Nově chceme zavést tři elektronické
infoboxy. Nejde však o lacinou záležitost, proto město ve spolupráci s Mikroregionem Hranicko požádalo o dotaci na
tyto infopanely. Pokud se podaří dotaci
získat, budou instalovány v příštím roce. Pro představu, cena
těchto infoboxů se pohybuje kolem 1,2 milionu korun, dotace by činila 95 %. Pro město je proto výhodné tyto infoboxy
řešit prostřednictvím dotace a neutrácet zbytečně prostředky, které jsou využitelné jinde.

Snažíme se zpříjemnit život ve městě,
pojďme do toho společně!
Strany připravili: Alena Macháčková a Petr Bakovský
Ilustrační foto: 14x město Hranice

KNIHOVNA
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Putování za dušičkami po hranických hřbitovech
Městská knihovna nabízí
v říjnu tři vlastivědné a historické procházky po hranických
hřbitovech.
První vycházka s výkladem
povede na místní židovský
hřbitov. Sraz je před městskou
knihovnou (Stará radnice) v sobotu 5. října ve 13 hodin. „Touto akcí pokračujeme v našem
projektu Knihovna v ulicích
a tematicky v ní navazujeme
na předchozí akci Kdo byl kdo
v Hranicích – medailony hranických osobností na stromech. Při

tomto putování za dušičkami se
můžete dovědět něco z historie
hranické židovské komunity,
o židovském hřbitově, něco
málo o židovských tradicích týkajících se pohřbívání, budeme
se věnovat některým náhrobkům, ale hlavně vybraným osobnostem hranických židovských
rodin tam pochovaných a jejich
kulturnímu či hospodářskému
přínosu pro naše město. Účastníci si mohou s sebou vzít pár
kamínků k uctění pohřbených.
Květiny židé na hroby nenosí,

vadnou, jsou pomíjivé. Na náhrobky se kladou kamínky. Kámen přetrvá věky, a tak by také
měly trvat vzpomínky,“ upřesnila vedoucí hranické městské
knihovny Marie Jemelková.
Pouť za dušičkami se uskuteční také v sobotu 12. října
od 13 hodin, sraz je před městskou knihovnou (Stará radnice).
Tentokrát se zájemci vydají na
hřbitov u Kostelíčka.
V sobotu 19. října, opět od
13 hodin, se uskuteční vycházka
za dušičkami na městský hřbitov.

Vychází se od městské knihovny. „Můžete se něco dovědět
o historii hřbitovů, navštívíme
několik hrobů zajímavých a významných osobností Hranic
a něco si povíme o jejich životě
a odkazu. Na tato poslední dvě
putování si můžete s sebou vzít
kalíšky k zapálení světýlka na
hrobech podle naší křesťanské
tradice a symboliky,“ doplnila
Marie Jemelková.
Účast je zdarma. V případě
deštivého počasí se procházka
ruší. 
(mj)

Týden knihoven se zaměří Kongo: beseda s cestovatelem
na regionální historii
První říjnový týden od 30. září
do 6. října je již tradičně věnován
podpoře četby a knihoven.
Letošní 23. ročník Týdne
knihoven je tentokrát zaměřen
na regionální historii. A v tomto
duchu proběhnou i další akce
během celého měsíce října.
Tradičně Týden knihoven
zahájí burza vyřazených knih,

která bude probíhat od pondělí
30. září do pátku 18. října v prostorách knihovny v době jejího
provozu. Tentokrát je burza zaměřená na knihy pro děti.
Najdete zde knihy lehce
opotřebované nebo duplikáty,
které již hranická knihovna nepotřebuje. Vše za symbolickou
cenu. 
(mj)

Do infocentra k Propasti
přijeli i Afričané
Vysokou návštěvnost zaznamenává Informační centrum
Propast, které je v budově teplického nádraží.
Stejně jako vloni i letos zavítalo do infocentra mnoho českých i zahraničních turistů. Letos
se k návštěvníkům zařadili i turisté z Afriky, ale i z obvyklejších
zemí jako například z Polska,
Holandska, Německa, Slovenska
a dalších.
Pracovníky infocentra těší
i návraty spokojených turistů

z předešlého roku. Jak je patrné
z návštěvní knihy, někteří z nich
by rádi v Hranicích bydleli.
Vloni zavítalo do infocentra
od června do října celkem 21 347
lidí, tuto návštěvnost překročilo
infocentrum v prvních zářijových dnech.
Kdo ještě nestihl navštívit
Informační centrum Propast,
může se zastavit i v měsíci říjnu.
Otevřeno bude o víkendech, a to
od 9:00 do 12:00 a od 12:30 do
17:30 hodin. 
(ls)

Ilustrační foto: Tomáš Kubeš

Extrémní expedice do extrémní země. Země, které se mnozí
bojí, ale to co nabízí, je to nejlepší v Africe. Pro mnohé je peklem,
ale pro jiné rájem. Výjimečná příroda, gorily, prales Ituri, Pygmejové, měsíční plavba po řece Kongo, tajemní obyvatelé, návštěva
školy, ale i místa uprostřed občanské války. Taková Afrika jinde
není.
Fotograf, novinář a cestovatel Tomáš Kubeš podnikl tuto expedici a chce se s vámi podělit o svá dobrodružství, zážitky a zkušenosti z Konga. Přijďte v úterý 15. října v 18 hodin do Zámeckého
klubu. Vstupné je 70 Kč. 
(mj)

Restaurování stropu v knihovně probíhá za provozu

Restaurátoři pracují na malbách na stropě v knihovně. Foto: Marek Suchánek

Do 30. listopadu probíhá
v části dospělé naučné literatury restaurování ornamentálních
stropních maleb. Knihovna
funguje v běžném provozu, jen
u výběru naučné literatury je pro
čtenáře snížen komfort.
„Naučnou literaturu dospělého oddělení půjčujeme
na osobní objednávku nebo
objednávkou on-line přes náš
katalog na našich webových
stránkách,“ upřesnila vedoucí
knihovny Marie Jemelková. Po
dobu restaurování stropu není
přístupný veřejný internet a online katalog dospělého oddělení.

Ornamentální stropní malby
byly objeveny vloni v srpnu při
rekonstrukci knihovny. Městu
Hranice se letos podařilo získat dotaci na jejich restaurování, které zvýrazní působivý
estetický dojem z malovaného
stropu. Pseudorenesanční ornamentální výmalba stropu
pochází pravděpodobně z počátku 19. století a je významným
nálezem a svědectvím o vysoké úrovni uměleckořemeslné
výmalby reprezentativních interiérů. Jedná se o šablonové,
nefigurální uměleckořemeslné
dílo. 
(mj)

10

Martin Kratochvíl
a Jazz Q
Koncertu Martina Kratochvíla a Jazz Q bude patřit Zámecký klub ve středu
9. října v 19 hodin. Hudebník, cestovatel, horolezec,
letec, podnikatel, spisovatel,
kameraman a režisér Martin
Kratochvíl se proslavil jako
muzikant propojující jazz
a rock, propagátor elektronické a syntezátorové hudby.
Od roku 1965 je frontmanem
a autorem repertoáru skupiny Jazz Q, která vydala 11 alb
a jíž prošla řada interpretů
- například Jana Koubková,
Jana Kratochvílová, ale také
instrumentalistů jako Jiří Stivín nebo Luboš Andršt. Martin
Kratochvíl hraje od poloviny
80. let akustickou hudbu, vytvořil duo s americkým kytaristou Tonym Ackermanem,
se kterým vydal 9 akustických
alb a vystupuje s ním dodnes.
Roku 1989 založil vydavatelství Bonton, které se soustřeďuje i na filmovou distribuci
a produkci. Vstupné na koncert je 150 korun v předprodeji, 200 korun na místě.  (mkz)

Špičkové Maestrio
Piano Trio v Hranicích

Hiroko Takahashi.
Foto: Maestrio Piano Trio

V rámci padesátiletého
výročí Kruhu přátel hudby
vystoupí v Koncertním sále
v pondělí 14. října v 18 hodin Maestrio Piano Trio, které
tvoří umělci Jan Sládeček,
Marina Grochovská a Hiroko
Takahashi. Jednotliví členové
mají za sebou několik mezinárodních úspěchů – violoncellista Jan Sládeček je od roku
1995 koncertním mistrem
skupiny violoncell Orchestru
Národního divadla v Praze, pianistka Marina Grochovskaja
koncertovala v Itálii a Francii,
houslistka Hiroko Takahashi
získala spoustu významných
hudebních cen. Vstupné kromě předplatitelů Kruhu přátel
hudby je 150 korun. 
(dz)

KULTURA

Jiří Černý o skupině Queen
Ve čtvrtek 24. října v 19 hodin se v Zámeckém klubu uskuteční monotematický pořad
o světové legendě – skupině
Queen. Diváci se mohou těšit na
poutavé vyprávění nejznámějšího hudebního kritika Jiřího
Černého. Vstupné je 80 korun
v předprodeji, 100 korun na
místě.
Jiří Černý letos v únoru oslavil
83. narozeniny a stále je velice
aktivní. Stále neztrácí přehled
o hudební scéně a zasvěceně
dokáže psát kritiky na alba, do
kterých by se v tomto věku málokdo vůbec pustil. Jiří Černý je
„bezedná studna“ informací o té
či oné skupině, či interpretovi.

Tentokrát rozebere do detailu skupinu
Queen a věřte, že se
dozvíte o Freddiem
a jeho spoluhráčích
úplně vše, i perličky
a zajímavosti, o kterých nevíte.
Jiří Černý vystudoval průmyslovou
školu stavební v Praze, pokračoval na katedře žurnalistiky na
Filozofické fakultě
Univerzity Karlovy.
Pracoval jako sportovní novinář v časopise Československý
sport, byl vedoucím redaktorem
kulturní rubriky časopisu Mladý

svět. Poté působil jako hudební
publicista a kritik ve svobodném
povolání a jako pedagog na Lidové škole umění v Praze.(mkz)

Lahůdka: Robert Balzar Trio
Nejen pro ortodoxní milovníky jazzu přináší MKZ Hranice skutečnou lahůdku. Kvalita
světové úrovně zavítá také do
našeho města. V pátek 25. října ve 20 hodin vystoupí v Zámeckém klubu Robert Balzar

Trio. Formace hraje ve složení:
Robert Balzar – kontrabas, Jiří
Levíček – piano, Kamil Slezák
– bicí. Většinu repertoáru tvoří
vlastní skladby, nebo úpravy nejen jazzových standardů. Robert
Balzar Trio hrálo také na mnoha

zahraničních koncertech a festivalech v USA, v Anglii, Turecku, Švédsku, Izraeli a v dalších
zemích.
Vstupné v předprodeji je
150 korun, na místě 200 korun.

(mkz)

Kontrabasista Indi Stivín a klavíristka Alice Springs
Velmi očekávané bude
vystoupení kontrabasisty Indiho Stivína a klavíristky Alice
Springs, které se uskuteční
v úterý 22. října v 18 hodin
v prostorách Koncertního sálu.
Indi Stivín, představitel třetí generace slavného muzikantského rodu Stivínů, se může pyšnit
pověstí mimořádného talentu.
Výčet úspěchů na interpretačních soutěžích je obdivuhodný:
získal ocenění nejen u nás, ale
také v Německu, Švýcarsku či
Slovensku. Posluchače si získává svou interpretací nejen
barokní a klasické hudby, ale
hlavně hudby 19. a 20. století
s důrazem na českou tvorbu.
Stivína na klavír doprovází Ali-

ce Springs, jež v současné době
koncertuje s vlastní jazzovou
formací a doprovází sólisty váž-

né hudby. Vstupné kromě předplatitelů Kruhu přátel hudby je
190 korun. 
(dz)

Jeden z nejtalentovanějších kontrabasistů Indi Stivín a klavíristka Alice Springs.
Foto: archiv účinkujících

Předplatné skupiny A
Koncerty Kruhu přátel hudby v sezoně 2019/2020
Datum konání

Účinkující

Nástrojové obsazení

Pondělí 14. 10. 2019
Úterý 22. 10. 2019
Čtvrtek 28. 11. 2019
Pondělí 2. 12. 2019
Pondělí 20. 1. 2020
Pondělí 17. 2. 2020
Pátek 20. 3. 2020
Pondělí 6. 4. 2020
Květen 2020

Maestrio Piano Trio
Indi Stivín, Alice Springs
Josef Suk, Piano Quartet
Ensemble Frizzante, Valérie Zawadská
Duo Mellison
Trio Incendio
Janáčkova filharmonie Ostrava
Ostrava Brass Quintet
Americké jaro

violoncello, klavír, housle
kontrabas, klavír
klavírní kvarteto
vokální kvintet a recitace
kytara, flétna
klavírní trio
symfonický orchestr
žesťový kvintet
bude upřesněno

Cena abonentky

Cena mimo
předplatitele KPH
150 Kč
190 Kč
190 Kč
250 Kč
150 Kč
150 Kč
Jen pro předplatitele
150 Kč
190 Kč

1 000 Kč

Zájemci si mohou ještě zakoupit abonentky, a to v kanceláři ekonomického oddělení Městských kulturních zařízení
Hranice na Staré radnici na Masarykově náměstí ve 2. patře. Předprodej je od 8 do 15 hodin.

KULTURA
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Jurik a hranické pověsti. Výstava plná komiksů a postav z pověstí

V letošním roce si město Hranice připomíná 850 let od první písemné zmínky. Jaké bylo
Hranicko před 850 lety? Počátky
vzniku města poodhaluje výstava
„Jurik a hranické pověsti“, která
na Staré radnici v Hranicích představuje pověsti a příběhy města
Hranic netradiční komiksovou
formou. Zaměřuje se na výběr
nejzajímavějších pověstí a legendárních příběhů, který do
formy komiksů zpracoval Hraničan - Antonín Kotráš, student
dějin umění Univerzity Palackého
v Olomouci.
Na výstavě nechybí ani výrazné postavy hranických pověstí
jako loupeživí rytíři, bílá paní, vodník a další. V nadživotní velikosti
je vytvořili žáci a učitelé Základní
umělecké školy v Hranicích.

Výstava k výročí nemocnice

Od konce září je ve výstavním sále na Staré radnici v Hranicích
k vidění výstava„Nemocnice“. Na výstavě je k vidění stará ordinace
s pracovním stolem, lékárničkami a modelem lidské kostry, nemocniční pokoj s lůžkem, rentgenová místnost a mnohé historické zdravotnické přístroje, lékařské nástroje a pomůcky a spousta dalšího
ze zdravotnického prostředí. Výstava se koná k 80. výročí postavení
nového areálu hranické nemocnice a k 70. výročí zahájení výuky
na Střední zdravotnické škole v Hranicích. Zavítat na tuto výstavu
můžete až do neděle 5. ledna 2020. (dh) Foto: Nemocnice Hranice

Hranické pověsti se vztahují i k výjimečnému přírodnímu
úkazu, Hranické propasti, která odpradávna uchvacovala
obyvatele města i návštěvníky.
Výstavu doplňuje i instalace
Propasti. Autorem fotografie
Propasti je Martin Necid.
Stěžejní historickou postavou, která souvisela se vznikem
Hranic, byl mnich Jurik. I když
už kolem roku 1000 bylo okolí
Hranic trvale osídleno a vedla
tudy důležitá obchodní cesta
– Jantarová stezka, vznik města
je spojen s mnichem Jurikem.
Ten se podílel na kolonizaci
území a organizoval mýcení
lesů. Díky tomu vyrostla v místě Hranic osada, která byla už
v roce 1201 trhovou vsí. Postava mnicha Jurika se objevovala

na rytinách i plátnech umělců,
některé z nich, které jsou ve
sbírkách hranického muzea,
výstavu obohacují.
Poprvé návštěvníci uvidí i trojrozměrný model hradu Drahotuch a spoustu dalších exponátů
– například předměty z vykopávek, které dávají nahlédnout do
nejstarší historie Hranicka.
Do dávných časů Hranicka,
kdy ještě neexistovalo písmo,
nahlíží výstava prostřednictvím
archeologických nálezů.
Výstava zmiňuje i oslavy
města před padesáti lety. Návštěvníci mohou na fotografiích
z roku 1969 sledovat průvod,
který tehdy procházel městem.
Výstavu můžete navštívit až
do neděle 3. listopadu.
(mkz) Foto: 3x Jiří Necid

Jan Ambrůz – výstava ve dvoraně

Čtyři válce představující čtvero
ročních období jsou k vidění ve
dvoraně zámku až do neděle
13. října. Jejich autorem je Jan
Ambrůz. V jeho tvorbě se objevuje náklonnost ke konstruktivním řešením, minimalizovaným

do základních geometrických
forem. Od konce 80. let se Ambrůzova tvorba rozvíjí ve dvou
liniích, jedna se zaměřuje na
křehké konstrukce a instalace
z tabulového skla, druhá na práci
se dřevem.  (dh) Foto: Jiří Necid
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Areál dnešního letního kina – dříve Park kultury – byl ještě na začátku 60. let prostorem pro pořádání kulturních akcí ve městě. Foto: sbírky hranického muzea

Letní kino slaví letos 55 let
Sovětskou komedií Cyklistou
proti své vůli odstartovalo 8. srpna 1964 hranické letní kino svou
historii. Letos je to tedy 55 let, co
letní kino nabízí neopakovatelnou atmosféru promítání pod
noční oblohou.
Zavzpomínejme na uplynulé
roky. Začalo to před 60 lety, kdy
Rada místního národního výboru
v Hranicích projednala na schůzi
19. listopadu 1959 investiční záměr výstavby Parku kultury a oddechu. Tak se tehdy říkalo lokalitě
dnešního letního kina.

Cyklistou proti své vůli. Plakát na
první film, který letní kino promítalo.

Podle projektu měla stavba
stát v obvodu objektů lesnické
školy v Hranicích. Hlediště mělo
být situováno v jižní části pozemku a počítalo se tehdy s 1500 až
1700 místy k sezení. Sedadla měla
být rozdělena do třiceti sedmi
řad tvořených lavicemi bez opěradel umístěných na betonových
podstavcích. Hlediště pak mělo
být rozděleno podélně i příčně
chodbičkami pro snazší nástup
do sedadel.
Jeviště bylo řešeno v půdorysném rozměru 24 krát 22 metrů
a upraveno na dvě strany. Jedna
část pro využití s hledištěm, tzv.
amfiteátr, druhá část pro realizování různých vystoupení. Jeviště
tak mělo být rozděleno příčkou
na dvě strany s možností umístění

plátna pro širokoúhlé promítání
a potřebných reproduktorů. Pro
letní kino se zvažovalo plátno
o velikosti 24 krát 9,6 metrů. Provedení jeviště mělo být z kamenného zdiva s tvrdým stropem nad
terénem a podlaha jeviště se měla
rozkládat 150 až 180 centimetrů
nad stávajícím rostlým povrchem.
Stavba, nalézající se dnes v Komenského ulici, započala roku
1960. Letní kino však zahájilo svůj
první provoz až 8. srpna 1964, a to
rovnou Přehlídkou festivalových
filmů. Tento festival se v Hranicích
konal od soboty 8. srpna do pátku 14. srpna. Promítalo se každý
den od 20. hodiny večerní. Prvním představením byl sovětský
film Cyklistou proti své vůli, jemuž
předcházelo slavnostní zahájení
koncertem hudby Jednotného
klubu pracujících.
Hranické letní kino bylo tehdy
po Olomouci druhé v kraji a honosilo se titulem prvního a zatím
jediného letního kina v okrese.
Po uzavření kina Svět v roce
2009 se areál letního kina zvelebil, aby absence stálého kina
v Hranicích nebyla tak znát. Letní
kino bylo v roce 2013 digitalizováno a v současnosti má kapacitu
1255 míst k sezení. Jeho prostor
je využíván k promítání filmů od
června do září, k tradičnímu promítání 28. října a na Silvestra. Dále
je využíváno k open air akcím,
koncertům, hudebním festivalům
a dalším událostem.
Hranické letní kino je s roční
návštěvností přes deset tisíc diváků druhé nejnavštěvovanější
v České republice.
„V současné době připravuje město Hranice rozsáhlou rekonstrukci a modernizaci areálu
letního kina počínaje hledištěm,
sociálním zařízením, prostorami
pro občerstvení, až po úpravu celého areálu včetně zázemí. Rekonstrukce by měla probíhat tak, aby
nenarušila sezónu promítání filmů
a dokončena by měla být v roce
2022,“ upřesnil hranický místostarosta Vladimír Juračka.(mkz)

Výstavba letního kina začala v roce 1960. V prvním roce plánovala radnice
investovat do stavby 200 tisíc korun československých. Foto: sbírky hranického muzea

V letním kině se konaly před revolucí nejrůznější podniky. Foto: sbírka
Milana Králika

Pohled na letní kino z výšky. Foto: sbírky hranického muzea/Jiří Necid

I v současné době se v areálu letního kina koná spousta různých akcí, koncertů, festivalů. Foto: sbírky hranického muzea/Jiří Necid

KULTURA
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Zámecký klub bude patřit dětem.
Mohou se těšit na Chytrolínádu
Haloooo, děti, už jste někdy
byly v Balónkově? To je úžasné
místo, které se nachází kousíček od Jedlíkova, hned blízko
kouzelného lesa. Žijí tam samí
klauni a klaunice. Jeden umí
kouzlit, další tancovat, třetí se
pořád směje a ten čtvrtý dělá
samé šaškárny. A tihle klaunští
bráchové a ségry přijedou za
vámi. A co zažijete?
Z balonkových žížal vám
klauni vytvoří zvířátka, kytičky
a jiná udělátka. Protože umí
i kouzlit, tak nechají zmizet šátečky a možná vykouzlí i barvičky a živého králíka. Klauni jsou
tuze pohybově nadaní, proto se

v jejich písničkách podíváte na
zvířátka, projedete se vlakem,
naučíte se, jak se chovat na křižovatce, a možná potkáte i hodného medvěda. Tak neváhejte ani
chvilku, přijďte, protože s klauny z Balónkova se správňácky
vyřádíte.
Klaun Chytrolín společně
se svojí ségrou ukáže dětem,
co dělají v Balónkově, kdo tam
všechno žije a jaké se dají dělat
s klauny kousky. Chytrolínáda
se koná v neděli 13. října od
15 hodin v Zámeckém klubu.
Vstupné je 50 korun. Program
je vhodný pro děti od tří do patnácti let. 
(mkz)

Vyšel kalendář
s fotografiemi
Pavla Jakubky
Nový stolní kalendář na rok
2020 je od konce září v prodeji v Turistickém informačním
centru na zámku. Tentokrát
obsahuje působivé fotografie hranického fotografa Pavla
Jakubky, který odhaluje velmi
neotřelým způsobem pohledy na město Hranice a blízké
okolí, a to ze země i ze vzduchu. Koupi tohoto kalendáře
lze doporučit i jako vhodnou
investici, protože pomalu
narůstá sběratelská hodnota fotografických kalendářů,
které vydává Město Hranice
od roku 2005. 
(red)

Oslavy 101. výročí republiky: průvod, ohňostroj a film zdarma

Do kroku bude průvodu vyhrávat Velký dechový orchestr Miroslava Smrčky.
Ilustrační foto: Pavel Jakubka

Město Hranice, Vojenská posádka Hranice, Československá
obec legionářská, Český svaz
bojovníků za svobodu, Vojenské sdružení rehabilitovaných
a Městská kulturní zařízení Hranice vás zvou k účasti na oslavě
101. výročí státního svátku Dne
vzniku samostatného Československého státu.
Oslava se koná v pondělí
28. října. Od 17:30 bude v prostoru před Zámeckým hotelem
koncert Velkého dechového
orchestru ZUŠ Hranice pod vedením Miroslava Smrčky. Tady
také bude sraz účastníků lampionového průvodu. V 18 hodin
vyrazí průvod ke Staré radnici.
Tam proběhne kladení věnců
k bustě T. G. Masaryka, projevy
a zdravice hostů. Zazní státní
hymna.
Poté bude průvod pokračovat do letního kina, kde kolem 19. hodiny začne ohňová
show a po ní promítání filmu
Jak vycvičit draka 3. Vstup na

tento animovaný rodinný film
je zdarma.
Film Jak vycvičit draka 3
nás zavede na ostrov Blp. To je
dračí ráj obývaný Vikingy, nebo
vikingský ráj obývaný draky,
jak se to vezme. Bývalí odvěcí
nepřátelé tu žijí v záviděníhodné harmonii. Vládne jim mladý
náčelník Škyťák, který miluje
létání s okřídleným parťákem
Bezzubkou. A miluje i svoji ka-

Lampionový průvod vyjde v 18 hodin od Zámeckého hotelu. Ilustrační foto:
Pavel Jakubka

marádku Astrid, jen jí
to ještě nestačil naplno
říct. Paradoxně právě
láska se stane předzvěstí mračen, která se
nad Blpem začnou stahovat. Škyťák je v tom
nevinně, může za to rozkošná bílá dračice Bleskoběska, jež doslova
omráčí Bezzubku, který se pod jejím vlivem
promění z obávaného
Nočního běsu na nejistého puberťáka. Možná
i proto včas ve vzduchu
neucítí nebezpečí pro
všechny draky, které se
ke břehům ostrova blíží. Ve snaze najít pro ně V letním kině se tradičně 28. října koná ohňová
nové útočiště se Škyťák show. Ilustrační foto: Pavel Jakubka
a Astrid vydají pátrat po
mýty opředeném Skrytém svěV letním kině bude jako vždy
tu, v němž by se všichni draci
občerstvení.
mohli před touto hrozbou ukrýt.
Změna programu vyhrazena.
Najdou ho? A najdou ho včas?
V případě velmi nepříznivého
Odpověď se dozvíte ve filmu Jak
počasí se ohňová show a provycvičit draka 3.
jekce filmu neuskuteční.  (mkz)
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DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ

Dny evropského dědictví se nesly v duchu her

Dnům evropského dědictví v Hranicích patřila sobota 14. září. Na nádvoří Staré
radnice zněly lesní rohy z Potštátu.

Na Masarykově náměstí hráli na piano dopoledne žáci ZUŠ Potštát a odpoledne
klavírní studio Ostrůvek snů Evy Lýskové.

Velký zájem vzbudila komentovaná prohlídka zámku s výstupem na zámeckou
věž.

Nevidomá kapela Naslepo bavila zpěvem i slovem diváky na nádvoří Staré radnice.

Příjemným startem Dnů evropského dědictví v Hranicích je již tradičně veřejná
snídaně.

Židé v dějinách Hranic. To bylo téma přednášky v podání Vladimíra Juračky.

Z Masarykova náměstí do lázní jezdil vláček a převážel lázeňské hosty na programy ve městě a obyvatele Hranic na programy, které připravily lázně.

Základní umělecká škola v Hranicích umožnila lidem prohlídku orchestrionu.

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
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Dvorana zámku patřila nejmenším
dětem. Mohly si vyzkoušet pomůcky
Montessori.
Letošní ročník Dnů evropského dědictví měl celorepublikové téma Památky a zábava. Na několika místech ve městě byly
k dispozici hry a stavebnice pro děti i dospělé. Příjemným překvapením byl zájezd z jižní Moravy z místa současné působnosti
katolického faráře Jiřího Doležela.

O židovských hřbitovech přednášel
v synagoze přední odborník na židovství Achab Haidler.
Také na Masarykově náměstí byly k dispozici nejrůznější hry.

Nejrůznější stavebnice byly v Koncertním sále v Zámecké ulici 118. Foto:
Inspirace Zlín

Více fotografií na
mkz-hranice.cz
v aktualitách
Rovněž návštěvníci Galerie Synagoga si mohli vyzkoušet nejrůznější hry. Foto: 13x Jiří Necid
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PROGRAM

Co se děje v Hranicích
Středa 2. 10.
19:00 - Skleněný zvěřinec – divadelní představení se Simonou
Stašovou v hlavní roli. Koná se
v Divadle Stará střelnice v Hranicích, Sady Čs. legií 770, vstupné
v předprodeji 550 Kč. Předprodej v restauraci Stará střelnice,
tel. 581 602 187 a knihkupectví
Ezop, tel. 581 602 547.

Čtvrtek 3. 10.
14:00-17:00 - Veřejné projednání rozvoje města Hranic na
roky 2020-2030 a střednědobého plánu sociálních služeb
SO ORP Hranice na roky 2020
až 2022 – koná se ve velké zasedací místnosti městského úřadu
v Hranicích, Pernštejnské nám. 1,
vstup zdarma.
17:00 - Vernisáž k výstavě:
Tomáš Švéda: Dílo – koná se
v Galerii Synagoga v Hranicích,
Janáčkova 728, vstup zdarma.
17:00 - Den architektury – komentovaná prohlídka soudobé
hranické architektury s Tomášem Pospěchem. Sraz zájemců
je u potoku Velička vedle Karnoly v Hranicích, Tř. ČSA 211, vstup
zdarma.
17:30 - Šťastní rodiče, šťastné
děti – seminář Pavla Mečkovského. Koná se v Městské knihovně
Hranice, Masarykovo nám. 71,
vstupné 100 Kč pro jednotlivce
i pro pár.
Pátek 4. 10.
9:00–17:00 - Galerie Jedna hodina – pojízdná rotující galerie
nabízející intenzivní pohled na
okolí i čas, na vlastní myšlenky
a prožitek přítomnosti. Začátky
v lázních Teplice nad Bečvou od
9:00 do 12:00 hodin a v Hranicích
na Masarykově náměstí od 14:00
do 17:00 hodin, vstup zdarma.
17:00 - Vernisáž k výstavě:
Obrazy a fotografie – koná se
v galerii M+M v Hranicích, Jurikova 16, vstup zdarma.
17:00–19:00 - Sebeřízené
vzdělávání – beseda o svobodných školách a dalších způsobech sebeřízeného vzdělávání.
Koná se v komunitním centru
Slunko v Hranicích, Skalní 278,
vstupné dobrovolné.

20:00 - W.A.S.P. revival CZ
a Krleš – koncert heavymetalové skupiny s hostem, kterým je
metalová legenda Krleš. Koná se
v Zámeckém klubu v Hranicích,
Pernštejnské nám. 1., vstupné
v předprodeji 150 Kč, na místě
190 Kč. Předprodej v Turistickém
informačním centru na zámku,
tel. 581 607 479.

v Zámeckém klubu v Hranicích,
Pernštejnské nám. 1, vstupné
v předprodeji 150 Kč, na místě
200 Kč. Předprodej v Turistickém
informačním centru na zámku
v Hranicích, tel. 581 607 479.

klubu v Hranicích, Pernštejnské
nám. 1, vstupné v předprodeji
150 Kč, na místě 200 Kč. Předprodej v Turistickém informačním
centru na zámku v Hranicích, tel.
581 607 479.

19:00 - Svědkové Putinovi –
promítání dokumentu o svědectví začátku putinovské éry. Koná
se v komunitním a kulturním prostoru Karnola v Hranicích, Tř. ČSA
211, vstupné 50 Kč.

Neděle 13. 10.

Sobota 5. 10.
6:00–13:00 - Auto-moto-veterán burza – tradiční burza
týkající se motorismu. Koná se
na letišti v Drahotuších u Hranic.
13:00 - Putování za dušičkami – vlastivědná a historická
procházka s výkladem na židovský hřbitov. Sraz zájemců je
před budovou Městské knihovny v Hranicích, Masarykovo
nám. 71, procházka je zdarma.
15:00–16:00 - Ať žijí pohádky:
Štístko a Poupěnka – pohádkové představení pro děti. Koná se
v Sokolovně v Hranicích, Tyršova
880, vstupné 195 Kč. Předprodej
v síti Ticketportal nebo v cestovní kanceláři Bonton v Hranicích,
Masarykovo náměstí 17.
15:00–19:00 - Změna, která
vychází zevnitř – na workshop
je třeba se předem přihlásit na
tel. 724 974 770 nebo emailu:
mirka.rossler1@gmail.com.
Koná se v galerii M+M v Hranicích, Jurikova 16, cena při platbě
předem 300 Kč, na místě 400 Kč.

Pátek 11. 10.
17:00–20:00 - Jak si najít skvělého partnera – na workshop
je třeba se předem přihlásit na
tel. 724 974 770 nebo na emailu:
mirka.rossler1@gmail.com. Koná
se v galerii M+M v Hranicích, Jurikova 16, cena při platbě předem
250 Kč, na místě 350 Kč.
19:00 - Vzpomínkový koncert
– koncert k výročí 50 let skupiny
Krkavčí údolí alias T a V Hranice.
Koná se v Divadle Stará střelnice
v Hranicích, Sady Čs. legií 770.

Neděle 6. 10.
14:00 - Ukaž, co ještě umíš! –
sportovní odpoledne s úkoly
pro děti i dospělé, občerstvení
zajištěno. Koná se u Sokolovny
v Hranicích, Tyršova 880, vstup
zdarma.
Sobota 12. 10.

10:00–17:00 - Den otevřených
dveří Domova seniorů – akce
v rámci Týdne sociálních služeb. Během dne bude zajištěn
doprovodný program. Koná se
v Domově seniorů Hranicích,
Jungmannova 1805, vstup
zdarma.
19:00 - Olivy – improvizační divadelní soubor z Olomouce. Koná
se v Zámeckém klubu v Hranicích,
Pernštejnské nám. 1, vstupné
v předprodeji 90 Kč, na místě
120 Kč. Předprodej v Turistickém
informačním centru na zámku
v Hranicích, tel. 581 607 479.

9:00 - Kurz malování s Pavlem
Michalicou – bližší informace
a rezervace na tel. 773 870 890.
Koná se v galerii M+M v Hranicích, Jurikova 16.

19:00 - Martin Kratochvíl
& Jazz Q – koncert skvělého
hudebníka s kapelou. Koná se

19:30 - Úplňkový OM Chanting
– skupinová technika, využívající
transformační sílu ÓM, aby aktivovala sebe harmonizující potenciál účastníků a očistila okolní
prostředí. Koná se v masážním
studiu Petry Janáskové v Hranicích, Masarykovo nám. 96, příspěvek 50 Kč, registrace na emailu
j.bach@email.cz.
Pondělí 14. 10.

Úterý 8. 10.

Středa 9. 10.

15:00 - Chytrolínáda – představení pro děti s klauny z Balónkova.
Koná se v Zámeckém klubu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1, vstupné 50 Kč. Předprodej v Turistickém
informačním centru na zámku
v Hranicích, tel. 581 607 479.

13:00 - Putování za dušičkami
– vlastivědná a historická procházka s výkladem na hřbitov
U Kostelíčka. Sraz zájemců je
před budovou Městské knihovny
v Hranicích, Masarykovo nám. 71,
procházka je zdarma.
16:00 - Koncert dechových orchestrů – koná se v Sokolovně
v Hranicích, Tyršova 880, vstup
zdarma.
20:00 - My Chemical Romance Revival a Green Day Bros.
– koncert populárních revivalových kapel. Koná se v Zámeckém

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.
18:00 - Kruh přátel hudby:
Maestrio Piano Trio – koncert
violoncella, klavíru a houslí. Koná
se v Koncertním sále v Hranicích,
Zámecká 118, vstupné 150 Kč
mimo předplatitele KPH. Předprodej v Turistickém informačním centru na zámku v Hranicích,
tel. 581 607 479.
Úterý 15. 10.
18:00 - Kongo – povídání s fotografem, novinářem a cestovatelem Tomášem Kubešem

PROGRAM
o extrémní expedici do extrémní
země. Koná se v Zámeckém klubu
v Hranicích, Pernštejnské nám. 1,
vstupné 70 Kč.
Pátek 18. 10.
19:00 - Country večer – večer
s hranickou country skupinou.
Koná se v galerii M+M v Hranicích, Jurikova 16, vstupné dobrovolné.
20:00 - Midi Lidi – koncert stálice
na elektropopové scéně s hranickým Petrem Markem v čele. Koná
se v komunitním a kulturním
prostoru Karnola v Hranicích, Tř.
ČSA 211, vstupné v předprodeji
230 Kč, na místě 280 Kč. Předprodej vstupenek na goout.net.
20:00 - Půlnoční vlak Michala
Tučného 2019 – koncert skupiny
Jelen a hostů. Koná se v Divadle
Stará střelnice v Hranicích, Sady
Čs. legií 770, vstupné v předprodeji 440 Kč, na místě 490 Kč. Předprodej v restauraci Stará střelnice,
tel. 581 602 187 a knihkupectví
Ezop, tel. 581 602 547.
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Pernštejnské nám. 1, vstupné
v předprodeji 160 Kč, na místě
200 Kč. Předprodej v Turistickém
informačním centru na zámku
v Hranicích, tel. 581 607 479.

o filmovém triku. Koná se v komunitním a kulturním prostoru
Karnola v Hranicích, Tř. ČSA 211.
Rezervace na Facebooku Karnola
Hranice nebo na tel. 702 030 134.

Pondělí 21. 10.

16:00 - Malý princ na Zemi –
interaktivní představení nejen
pro děti. Koná se v Divadle Stará střelnice v Hranicích, Sady Čs.
legií 770, vstupné v předprodeji
180 Kč. Předprodej v restauraci
Stará střelnice, tel. 581 602 187
a knihkupectví Ezop, tel. 581 602
547.

19:00 - Smím prosit? – divadelní představení s Janem Révaiem,
Kateřinou Janečkovou a dalšími.
Koná se v Divadle Stará střelnice
v Hranicích, Sady Čs. legií 770,
vstupné v předprodeji 490 Kč.
Předprodej v restauraci Stará
střelnice, tel. 581 602 187 a knihkupectví Ezop, tel. 581 602 547.

Čtvrtek 31. 10.

Neděle 27. 10.
Úterý 22. 10.
18:00 - Kruh přátel hudby:
Indi Stivín & Alice Springs –
vystoupení kontrabasisty Indi
Stivína v doprovodu klavíristky
Alice Springs. Koná se v Koncertním sále v Hranicích, Zámecká
118, vstupné mimo předplatné
190 Kč. Předprodej v Turistickém
informačním centru na zámku
v Hranicích, tel. 581 607 479.
Čtvrtek 24. 10.

Sobota 19. 10.
11:00 - Hrabovská desítka –
závod v běhu pro děti i dospělé.
Koná se na hřišti Horňáček v Hrabůvce. Propozice a přihlášky k závodu na www.hrabuvka.cz.
13:00 - Putování za dušičkami
– vlastivědná a historická procházka s výkladem na městský
hřbitov. Sraz zájemců je před
budovou Městské knihovny
v Hranicích, Masarykovo nám.
71, procházka je zdarma.
19:00 - Žaves mjuzik – koncert
populární a filmové hudby v podání absolventů hranické Základní umělecké školy. Koná se
v Galerii Synagoga v Hranicích,
Janáčkova 728, vstup zdarma.

Středa 30. 10.
18:00 - Povídání o Hranické
propasti – beseda o unikátní
přírodní zajímavosti světového
významu s Doc. Mgr. Milanem
Geršlem a Michalem Gubou.
Dozvíte se novinky a zajímavosti nejen o ponorech do Propasti,
ale také informace z geologie
a hydrogeologie Hranického
krasu. Koná se v Zámeckém
klubu v Hranicích, Pernštejnské
nám. 1, vstup zdarma. Beseda je
uspořádána za finanční podpory
Olomouckého kraje, Magistrátu
města Olomouce a střediska
Europe Direct Olomouc. Akce je
přístupná do naplnění kapacity
sálu.

19:00 - Jiří Černý: Queen – nejznámější hudební kritik se svým
pořadem o světové legendě. Koná
se v Zámeckém klubu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1, vstupné v předprodeji 80 Kč, na místě
100 Kč. Předprodej v Turistickém
informačním centru na zámku
v Hranicích, tel. 581 607 479.
Pátek 25. 10.
20:00 - Robert Balzar Trio – koncert nejen pro ortodoxní milovníky jazzu. Koná se v Zámeckém
klubu v Hranicích, Pernštejnské
nám. 1, vstupné v předprodeji
150 Kč, na místě 200 Kč. Předprodej v Turistickém informačním
centru na zámku v Hranicích, tel.
581 607 479.

20:00 - Totální nasazení, Vision Day a Deratizéři – koncert
punk rockových kapel. Koná se
v Zámeckém klubu v Hranicích,

Sobota 26. 10.
9:00–22:00 - Ten muž…Jiří Brdečka – celodenní program s animačním workshopem pro děti,
projekcí Brdečkových filmů, snímky současné tvorby s přednáškou

18:00 - Koncert k výročí Dne
vzniku samostatného Československého státu – koncert
ZUŠ Hranice. Koná se v Koncertním sále v Hranicích, Zámecká
118, vstup zdarma.
18:00 - Pobečví 2019: Paní Fantomasová se zlobí aneb zločin
v muzeu čerstvého umění ztřeštěná krimikomedie v podání divadla Tyl Drahotuše. Koná se
v Divadle Stará střelnice v Hranicích, Sady Čs. legií 770, vstupné
100 Kč. Předprodej v Turistickém
informačním centru na zámku
v Hranicích, tel. 581 607 479.
Pondělí 28. 10.
17:30 - Tradiční lampionový
průvod k výročí Dne vzniku
samostatného Československého státu – akce začne před
Zámeckým hotelem v Hranicích
koncertem Velkého dechového
orchestru ZUŠ Hranice, poté lampionový průvod půjde ke Staré
radnici a v 18:15 hodin se průvod
přesune do letního kina, kde bude
ohňová show a následné promítáním filmu Jak vycvičit draka 3. Na
celou akci je vstup zdarma.
19:15 - Letní kino: Jak vycvičit
draka 3 (animovaný, rodinný,
dabing, 2019) – akce v rámci oslav 101. výročí Dne vzniku
samostatného československého státu. Koná se v letním kině
v Hranicích, vstup zdarma. Za
velmi nepříznivého počasí se
promítání ruší.

19:00 - Na film do Karnoly:
Devadesátky – film o době
nedávno minulé. Koná se v komunitním a kulturním prostoru
Karnola v Hranicích, Tř. ČSA 211,
vstupné 80Kč.

PŘIPRAVUJEME V LISTOPADU
Čtvrtek 7. 11.
19:00 - Miroslav Paleček a Ivo
Jahelka – koncert oblíbených
písničkářů. Koná se v Zámeckém
klubu v Hranicích, Pernštejnské
nám. 1, vstupné bude upřesněno.
Pátek 8. 11.
19:00 - Tata Bojs – koncert se
koná v Divadle Stará střelnice
v Hranicích, Sady Čs. legií 770.
Vstupné v předprodeji 350 Kč,
na místě 450 Kč. Předprodej na
www.ticketstream.cz.
20:00 - Electric lady – koncert.
Koná se v Zámeckém klubu
v Hranicích, Pernštejnské nám.
1, vstupné bude upřesněno.
Středa 13. 11.
17:00 - Vernisáž: Vánoce za
totáče – výstava připomene
atmosféru sametové revoluce
roku 1989. Koná se ve výstavní
síni Stará radnice v Hranicích,
Radniční 1, vstup zdarma.
Čtvrtek 14. 11.
19:00 - Zdeněk Izer: Na plný
coole! – show oblíbeného baviče. Koná se v Sokolovně v Hranicích, Tyršova 880, vstupné
320 Kč. Předprodej v Turistickém
informačním centru na zámku
v Hranicích, tel. 581 607 479.

UZÁVĚRKA
PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ
HRANICKÉHO ZPRAVODAJE JE
V PONDĚLÍ 7. ŘÍJNA 2019
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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.
3. 10. – 17. 11. 2019 - Tomáš
Švéda: Dílo – výstava malíře, restaurátora nástěnných maleb, ale
také ilustrátora původem z Prahy.
V současné práci Tomáše Švédy
zaujímají důležité místo jevy, které
otevírají témata pozemského dění
v jeho kosmických souvislostech.
Jako restaurátor pracoval například na nástěnných malbách jindřichohradecké jezuitské koleje.
Vernisáž výstavy se uskuteční ve
čtvrtek 3. října 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 3. 11. 2019 - Jurik a hranické
pověsti – výstava k výročí 850 let
od první písemné zmínky o Hranicích představuje netradiční formou v podobě komiksu hranické
pověsti. Nabízí například pověst
o zakladateli města Hranice, poutníku Jurikovi, pověst o Hranické
propasti a mnohé další. Autorem
komiksů je student dějin umění
Univerzity Palackého v Olomouci
Antonín Kotráš.
Do 5. 1. 2020 – Nemocnice – výstava k 80. výročí nového areálu
hranické nemocnice. Můžete vidět starou ordinaci s pracovním
stolem, lékárničkami a modelem
lidské kostry, nemocniční pokoj
s lůžkem, rentgenovou místnost
a historické zdravotnické přístroje,
nástroje, pomůcky a spoustu dalšího ze zdravotnického prostředí.

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.
Do 31. 10. 2019 - Otrávená realita – výstava prací studentů Střední
školy služeb a podnikání Ostrava,
obor multimediální tvorba - fotograf, znázorňuje problémy dnešní
doby očima mladých lidí.

Terasa lázeňského domu Bečva
Teplice nad Bečvou 63, tel. 581 687 201, www.ltnb.cz.
Otevřeno: non stop.
Do 30. 10. 2019 - Oli V. Helcl:
Lázeňské vzpomínky – výstava fotografa, výtvarníka a typografa Oliho Helcla představuje
fotografie z lázní z let 1975 až
1989.

Muzeum na zámku
Pernštejnské nám. 1, Hranice, tel. 581 607 479, www.muzeum-hranice.cz.
Otevřeno: st a ne 14:00–17:00 nebo po předchozí domluvě v Turistickém informačním centru na zámku.
Hranice na mušce. Stálá expozice zbraní ze sbírek hranického muzea
představuje unikátní kousky.
Model historického jádra Hranic. Autorem modelu, který zachycuje Hranice před 270 lety, je Stanislav Miloš. Ve výstavních
prostorách jsou také panely s informacemi o vývoji a historii hranického zámku.

Galerie M+M
Jurikova 16, Hranice, tel. 581 602
148, galeriemm.wordpress.com.
Otevřeno: po–ne 13:00–17:00
(dopoledne na zazvonění nebo
po předchozí domluvě).
4.–24. 10. 2019 - Obrazy
a fotografie – výstava obrazů
Yvony Bartoňkové a fotografií
Jiřího Grégra z Brna. Vernisáž
se uskuteční v pátek 4. října
v 17 hodin.

Lázeňský dům Moravan
Teplice nad Bečvou 47,
tel. 581 683 640, www.ltnb.cz.
Otevřeno: po–ne 8:00–20:00.
Do 30. 11. 2019 - Jakub Čoček:
Barevný svět – výstava obrazů
mladého hranického umělce, absolventa Sklářské střední školy
ve Valašském Meziříčí, který se
kresbě a malbě věnuje ve svém
volném čase. V jeho dílech se nezřídka objevují abstraktní jevy,
ale také krajina, zátiší či portrét.

Dvorana zámku
Pernštejnské nám. 1, Hranice.
Do 13. 10. 2019 - Jan Ambrůz:
4 – výstava akademického sochaře Jana Ambrůze představuje objekty, kterým autor říká
Válce. Jsou složeny z opakního
skla, bambusu a provázků. Vystaveny byly v roce 2001 v kostele
sv. Václava v Opavě a v roce 2003
v Galerii ARS v Brně.

Zbrašovské aragonitové jeskyně
Teplice nad Bečvou 75,
tel. 581 601 866, www.caves.cz
Otevřeno: říjen út–ne 9:00–16:00.
Do 31. 10. 2019 - Pavel Drda:
Balanc – výstava keramických
plastik akademického sochaře
Pavla Drdy. Autor je bytostným
figuralistou, těžištěm jeho prací
jsou postavy – lidské i zvířecí,
zobrazující existenciální témata, ale i drobné žánrové příběhy
s anekdotickými rysy.

SPORT
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Mažoretky Panenky mají za sebou úspěšnou sezonu

Panenky

Soutěžní sezóna 2018 až 2019
byla pro mažoretky Panenky Hranice z Domu dětí a mládeže
Hranice opět velmi úspěšná.
Pod vedením svých vedoucích Jany Sámelové a Jany
Koutníkové a trenérek Zuzky
Urbancové, Katky Sámelové,
Terezy Vránové, Nikol Mrnuštíkové a Žanety Václavkové přivezly spoustu krásných umístění
z různých soutěží. Všechny úspěchy není možné vyjmenovat, tak
alespoň ty nejcennější.
Mažoretky Panenky
- slečny 12 až 17 let
• Mistryně České republiky
NBTA 2019 + zvláštní cena
KŘIŠŤÁLOVÁ KORUNA KRÁLE JIŘÍHO Z PODĚBRAD- za
nejlepší pochodové defilé
Národního šampionátu 2019

Panenky - dua

• 1. místo za pódiovou sestavu
v kategorii juniorky
• Postup na Mistrovství Evropy
NBTA 2019 do ITÁLIE - říjen 2019
• Mistryně Moravy a Slezska
NBTA 2019
• Mistryně oblasti NBTA 2019
• Panenky byly také oceněny
městem Hranice cenou Nejlepší sportovec Hranic roku
za rok 2018
Mažoretky Minipanenky
- děvčata 8 až 12 let
• Vicemistryně České republiky
NBTA 2019
• Postup na Mistrovství Evropy
2019 do Itálie - říjen 2019
• Vicemistryně Moravy a Slezska
NBTA 2019
• Mistryně oblasti NBTA 2019
• 2. místo v anketě Nejlepší sportovec Hranic za rok 2018

Mažoretky Babypanenky
- holčičky 7 až 8 let
• Mistryně České republiky NBTA
2019
• Mistryně Moravy a Slezska
NBTA 2019
• Mistryně oblasti NBTA 2019
Mažoretky Babypanenky
- přípravka - holčičky 4 až 7 let
• Vicemistryně České republiky
NBTA 2019
• Mistryně Moravy a Slezska
NBTA 2019
• Mistryně oblasti NBTA 2019
Mažoretky Panenky mají
mezi sebou i spoustu úspěšných děvčat ve všech věkových
kategoriích, které soutěží v disciplínách sólo a duo. Pravidelně
obsazují přední příčky na men-

Sólistky

ších i republikových soutěžích.
V letošním roce slavilo město
Poděbrady výročí 20 let pořádání
Mistrovství České republiky mažoretek. Nejúspěšnější vedoucí
a trenérkou, která získala za tuto
dobu nejvíce titulů mistra republiky, byla vyhlášena dlouholetá
hranická trenérka Panenek Jana
Sámelová.
MiniMiss 2019 - soutěž
mažoretek do věku 8 let
Po loňském úspěchu, kdy
hranická mažoretka obsadila
v soutěži MiniMiss nejvyšší příčku, letos získala Eliška Klvaňová
z přípravky krásné třetí místo.
Jako každé prázdniny se
děvčata zúčastnila soustředění,
kde se poctivě připravovala na
Mistrovství Evropy 2019.
Pokračování na straně 20
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Mažoretky Panenky mají za sebou úspěšnou sezonu
Dokončení ze strany 19

Dívky se učily nové prvky
s hůlkou, hrály hry, opékaly, chodily na výlety a užívaly si koupání, sluníčka a krásného prostředí
Beskyd.
Poděkování
Touto cestou bychom chtěly
poděkovat paní Blance Šturalové, ředitelce Domu dětí a mládeže Hranice, která nás již několik
let velmi podporuje, dále maminkám, které pomáhají na všech
soutěžích, a to Janě Zavadilové,
Nadi Maňáskové, Katce Maléřové, Janě Vinklárkové, Lucii
Bělíkové, Janě Mrnuštíkové,
a také všem maminkám z přípravky, které střídavě pomáhaly
na všech soutěžích, všem našim
super rodičům a všem našim příznivcům a sponzorům, bez kterých bychom nemohly trénovat
a sklízet úspěchy na soutěžích
a již několik let reprezentovat
naše město i Českou republiku.
Velký dík patří městu Hranice,
které nás rovněž velmi podporuje.
Pokud bude mít nějaká mladá
slečna zájem stát se mažoretkou,
od září budeme přijímat děvčata
do všech věkových kategorií.
Všechny další podrobnější
informace o hranických Panenkách můžete získat na www.
mazoretkypanenky.estranky.cz.
Mažoretky Panenky Hranice

Babypanenky - přípravka

Minipanenky

Minimiss - Eliška Klvaňová

Babypanenky

Minipanenky - dua. Foto: 8x Mažoretky Panenky Hranice
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