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Princezna
ze mlejna
Ať žije fotbal!
Legendární Progres 2
VELIKONOCE
Máte doma něco z 80. let?
Chcete-li, aby byly vaše děti chytré, čtěte jim pohádky.
Albert Einstein
Foto: Divadelní soubor Pegas
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Zastupitelé schválili další investice na letošní rok
Nové investiční a jednorázové akce a také převody z loňského roku, to jsou nejpodstatnější
změny v rozpočtu města Hranic na rok 2019, které schválili
zastupitelé města Hranic na
svém prvním letošním jednání 7. února. Rozpočet města je
pravidelně schvalován v prosinci a po zjištění hospodářských
výsledků za uplynulý rok a zapracování investic je zásadně
upravován.
Letošní rozpočet města tak
byl navýšen na 515 milionů korun. Z toho jde 130 milionů korun na nové investice a dalších
88 milionů na převody nedokončených jednorázových akcí
loňského roku. Jde například

o vzduchotechniku v Domově
seniorů, opravu Židovských
schodů nebo rozšíření kapacity
kontejnerových stání. Případně
se jedná o již dokončené akce,
kde ale ještě nebyly uhrazeny
všechny platby.
V případě jednorázových akcí
se město snaží v maximální možné míře využívat dostupných
dotací a realizace některých
akcí je ziskem dotace přímo
podmíněna. Do úprav rozpočtu se tak promítají i informace
o získávání jednotlivých dotací,
což se projevilo i letos v únoru.
Zastupitelé již v prosinci 2018
rozhodovali o větší části investic
ve výši 110 milionů korun, nyní
diskutovali o akcích za dalších

32 milionů korun. K dispozici
měli 20 milionů na základě hospodářského výsledku loňského
roku. Dalších 12 milionů zbylo
z již schválených akcí, na které
město nezískalo potřebné dotace. Takže tyto investice bude
nutné v letošním roce odložit.
Jde například o modernizaci ZŠ
Struhlovsko.
Místo toho jsou v rozpočtu
města zařazeny nové investiční
akce. Jde zejména o další etapu
regenerace městského hřbitova ve výši 12 milionů korun,
k tomu zbudování tzv. epitafních míst na hřbitově, což jsou
místa vyčleněná pro pohřbívání
jednotlivých uren, pro které se
vytvoří malé schránky v zemi.

Dále se chystá vybudování
kanalizace v Komenského ulici
za více než 3 miliony korun či
rekonstrukce kotelny v ZŠ a MŠ
Drahotuše za 1,2 milionu korun.
Připravuje se i nákup dalšího radaru na měření rychlosti a vybudování dalších čtyř měřících
míst, což by mělo stát přes dva
miliony korun. Město se také rozhodlo podpořit opravu hranické
sokolovny a ve svém rozpočtu
vyčlenilo 1,75 milionu jako investiční příspěvek na tuto akci.
S nejnovějšími změnami
v rozpočtu se můžete seznámit
na internetových stránkách
města https://www.mesto-hranice.cz/materialy-k-jednani-zm. 
(bak)

Semafory na křižovatce Motošín jedou v novém režimu
Dobře sladit intervaly na
semaforech není u rušných
křižovatek nikdy jednoduché.
V loňském roce se objevovaly
připomínky motoristů na délku
intervalů na světelné křižovatce Motošín, zejména na dlouhé
čekací doby z vedlejších ulic. Ty
se napojují na frekventovanou
silnici I/35, po které denně projede na 12 tisíc vozidel.
Na základě připomínek řidičů a po důkladné analýze časových intervalů došlo v listopadu
loňského roku k osazení kamerových čidel, která reagují na
konkrétní dopravní situaci a na
jejím základě regulují provoz
semaforů. Tato investice stála
necelých 70 tisíc korun.
Po vyhodnocení provozu za
zhruba dva měsíce používání
kamerových čidel je zřejmé,
že došlo ke značnému zlepšení průjezdnosti i průchodnosti
křižovatkou. Zásadní změnu ale
může přinést pouze Palačovská
spojka.
(bak)

Na křižovatce Motošín jsou čidla, která vyhodnocují dopravní situaci a podle toho regulují provoz semaforů.
Ilustrační foto: Petr Bakovský

Nová aplikace „Zlepši své město“ se rozjíždí
Občané Hranic již začínají využívat novou webovou aplikaci
Zlepši své město, kterou od
února můžete nalézt na webových stránkách města. První
podněty se týkají zejména dopravy, cest, chodníků a přechodů, ale také veřejného osvětlení
či městského hřbitova.
Aplikace je určena občanům
Hranic pro hlášení závad, návrhů ke zlepšení veřejného prostranství či zadávání nových
podnětů pro budoucí realizace
investic. Umožňuje lidem rychle a jednoduše upozornit na
určitý problém v jejich okolí.

Obyvatelé města se díky této
aplikaci mohou aktivně podílet
například na zlepšení životního
prostředí ve svém okolí.
Na nahlášené závady tak
bude možné včas reagovat
a nahlášený problém vyřešit.
U nových podnětů, návrhů na
zlepšení či na investice do majetku města se námět dostane
až k projednání v Radě města,
která rozhodne například o jeho
okamžité realizaci, nebo zařazení do rozpočtu města na další
rok.
Jak se s novou aplikací pracuje? Občané mohou vyplnit

jednoduchý interaktivní formulář na adrese www.mesto-hranice.cz (Zlepši své město).
Po otevření aplikace a zvolení
možnosti „Přidat hlášení“ lze
lokalizovat konkrétní místo.
Ve formuláři se postupně zadá
kategorii závady, stručný popis, fotografie místa a e-mail,
na který budou zasílány zprávy
o průběhu řešení.
Hlášení prosím využívejte
jen na závady a návrhy technického charakteru. Problémy
související s dodržováním pořádku a podobné hlaste přímo
na městskou policii - telefonní

číslo 156. Upozorňujeme, že
budou zrušena veškerá hlášení
obsahující hanlivé výrazy a neustále se opakující podněty, na
které již byla zaslána ze strany
města odpověď.
Občané i nadále mohou využívat již léta zavedenou mobilní
aplikaci Dej Tip. Ta je však oproti
webové aplikaci anonymní a tudíž neumožňuje zasílat autorovi
podnětu zprávu o řešení dané
situace. Webová aplikace navíc
umožní vizualizace všech podnětů v mapě města a bude zde
také vidět, jaké podněty byly vyřešeny a jakým způsobem. (bak)
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Městská policie Hranice hledá
do svých řad nové strážníky

Město Hranice hledá nového
strážníka Městské policie Hranice. Termín nástupu bude stanoven dle dohody.
Mezi hlavní podmínky přijetí patří bezúhonnost, spolehlivost, věk, občanství, tělesná
a duševní způsobilost. Dalšími
požadavky pro přijetí k Městské policii Hranice jsou účast
ve výběrovém řízení, které se
skládá z absolvování pohovoru
uchazeče o zaměstnání s velitelem městské policie a jeho
zástupcem, písemného testu
a splnění fyzických a psychologických testů.
Dále je třeba doložit dosažené vzdělání (úplné střední
vzdělání nebo vyšší) a absolvovat vstupní lékařskou prohlídku. Kompletní podmínky pro

Ilustrační foto: Radka Kunovská

přijetí, včetně fyzických testů
naleznete na městském webu

www.mesto-hranice.cz/podminky-prijeti. 
(bak)

Studenti
architektury
mění Tř. 1. máje
Jak by mohla vypadat
Třída 1. máje v představách
studentů brněnské architektury, si budete moci prohlédnout od pátku 1. března ve
dvoraně hranického zámku.
Výstava bude k vidění do
konce dubna.
Celkem 25 studentů několika ročníků řešilo v rámci
ročníkových, nebo i diplomové práce, jak by se dala
upravit a zkulturnit hlavní
spojovací tepna Hranic, kde
se potkávají chodci, cyklisté
i řidiči. Celý projekt vedou
Ing. arch. Jan Foretník, Ph.D.
a Ing. arch. Barbora Ponešová, Ph.D. z fakulty architektury. 
(bak)

Město vyhlásilo soutěž na umělecké dílo s tématem T. G. Masaryka
Architektonicko-výtvarnou
soutěž na sochu T. G. Masaryka na Školním náměstí vypsalo
město Hranice. Cílem je návrh
na realizaci uměleckého díla,
včetně jeho trvalého zakomponování do komorního prostranství před Základní uměleckou
školou.
Soutěž byla připravena ve
spolupráci s Českou komorou
architektů. Nezávislými členy
poroty jsou děkan brněnské
Fakulty výtvarných umění Milan Houser, architekt Petr Janda
a ředitel Muzea umění Olomouc
Michal Soukup. Není vyžadováno tradiční figurativní pojetí,
ztvárnění uměleckého díla je
ponecháno na tvůrčí invenci autorů. Soutěž nevylučuje úpravu
samotného Školního náměstí.
Historie pokusů o stabilní
připomínku osobnosti prvního
československého prezidenta
v Hranicích je poměrně bohatá.

Tomáš Garrigue Masaryk město
Hranice navštívil dvakrát, z toho
jednou jako prezident v roce
1924.
Po jeho smrti bylo na říjen
1938, k 20. výročí vzniku Československa, naplánováno odhalení jeho sochy právě na Školním
náměstí. Socha byla zhotovena
dle společného návrhu olomouckého sochaře Karla Lenharta a hranického výtvarníka
Ladislava Vlodka. Vzhledem
k politickým událostem během
podzimu 1938 však k instalaci
nedošlo a socha byla za války
zničena.
O 10 let později, 9. května
1948, byl v Hranicích odhalen
Masarykův pomník, vytvořený
roku 1927 sochařkou Jelenou
Mandičovou pro zakarpatský
Užhorod na základě vítězství ve
výtvarné soutěži. Tato socha stála na Školním náměstí do roku
1963 a znovu od května 1968 do

října 1974, kdy byla definitivně
odstraněna a zničena.
V 90. letech bylo podniknuto několik neúspěšných pokusů
o obnovení pomníku. Kompromisem byla Masarykova busta,
která byla na popud Vojenského
sdružení rehabilitovaných a za
finanční spoluúčasti města instalována v roce 2001 v prostorách Staré radnice. Loňské výročí
100 let vzniku Československé
republiky a oprava ZUŠ Hranice
pak daly podnět k diskusi o opětovném instalování památníku
T. G. Masaryka na Školní náměstí.
Zadání soutěže je k dispozici
na úřední desce města Hranic
(www.mesto-hranice.cz). Termín
pro odevzdání soutěžních návrhů je 15. duben. Po vyhlášení
výsledků budou soutěžní návrhy
představeny na společné výstavě, doba realizace bude závislá
na charakteru vybraného díla.

(bak)

Socha Masaryka na Školním náměstí
v roce 1948. Foto: sbírky hranického
muzea

stručně z Rady města Hranic
• Rada měla na své 5. schůzi
dne 29. ledna na programu
39 bodů, z nichž nejvíce byly
zastoupeny pronájmy, věcná
břemena a vyhlašování záměrů na prodej pozemků.
• V úvodu svého jednání se
rada na místě samém seznámila se stavem rekonstrukce
bývalé vojenské ubytovny
v někdejších kasárnách Jaslo. Tento objekt před několika lety město odkoupilo od
Armády České republiky se
záměrem jeho rekonstrukce

pro účely sociálního bydlení. Ve 2. a 3. podlaží bude
město provozovat ubytovnu,
v 1. podlaží bude Elim, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii, provozovat
noclehárnu pro muže, noclehárnu pro ženy a azylový
dům pro muže a ženy. Rekonstrukce je již dokončena a po
získání nezbytných povolení
se sem budou v průběhu
měsíců března a dubna stěhovat obyvatelé z ubytovny
ve Vrchlického ulici, která již

nevyhovuje svému účelu. Po
vyklizení bývalé ubytovny ve
Vrchlického ulici dojde k jejímu stavebně technickému
posouzení a na základě jeho
závěrů bude rozhodnuto o jejím dalším osudu.
• Rada se dále zabývala přípravou první změny rozpočtu pro
rok 2019 a doporučila zastupitelstvu města, aby schválilo další investice ve výši
30,3 milionu korun. Nejvýznamnějšími investičními akcemi, kterými se doplňuje již

schválený rozpočet, jsou další
etapa rekonstrukce hřbitova
včetně pořízení epitafních desek, nákup nové sady radarů,
kanalizace ve Velké a v Komenského ulici, rekonstrukce
kotelny ZŠ a MŠ Drahotuše.
• Starosta města Jiří Kudláček
seznámil radu města s problémy, které je nezbytné
bezodkladně řešit v souvislosti s neutěšenou situací ve
společnosti Ekoltes, kterou
zjistil při své kontrole.
PhDr. Vladimír Juračka
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Odpověď: V Ekoltesu kostlivec nestraší,
kritika bývalého vedení je účelová

V minulém čísle Hranického
zpravodaje vyšel velmi kritický
článek o bývalém vedení Ekoltesu, tedy zejména mé osoby
v pozici předsedy představenstva. V tomto textu i v navazujícím vyjádření starosty jsme
kritizováni za nevyřešení ekologické zátěže městské skládky,
za (ne)rozšíření stávající skládky
a za předražený „monstrózní“
projekt nového sběrného dvora
spojeného s rekonstrukcí celého areálu.
Článek není podepsán, obsahuje řadu nepravd a účelově zkreslených informací,
které se týkají mé práce. Protože mi nebyla dána možnost
reagovat před měsícem, reaguji
až nyní.
Skládka opravdu obsahuje zhruba 35 000 tun nebezpečného odpadu, jenže ten
vznikl „černými“ navážkami

v 60. a 70. letech minulého století. Ve spolupráci s odborníky
(SUEZ, Odpady Olomouckého
kraje) jsme pracovali na projektu odtěžení, nicméně podmínkou realizace bylo získání
dotace ve výši 85%. Tu nám přes
veškerou snahu nakonec Ministerstvo pro životní prostředí
neschválilo s tím, že jsou v ČR
skládky v daleko horším stavu.
Dalším úkolem bylo a je rozšíření stávající skládky. Ještě
za mého působení (6/2015
– 11/2018) jsme připravili
a spustili tzv. 2. etapu rozšíření
stávající skládky, kdy za zhruba půl milionu korun zvýšíme
úložnou kapacitu o 25 000 tun.
Zároveň jsme připravili studii
3. etapy rozšíření skládky, která
znamená vybudování nového
úložného prostoru na 75 000
tun za cenu kolem 20 milionů
korun. Pokud nové vedení měs-

ta rozhodne o výstavbě, měla
by být nová kapacita k dispozici
zhruba v roce 2022.
Nejvíce kritiky se sneslo na
projekt nového sběrného dvora a rekonstrukce areálu. Prý
jsme u první verze projektu překročili zastupitelstvem schválenou investici o 70 milionů Kč a ve
druhé verzi pak o 35 milionů Kč.
To jsou záměrně přehnaná čísla. V obou případech sice došlo
k překročení finančního limitu,
ale třeba ve druhé variantě to
bylo o 16 milionů Kč (77 milionů Kč versus 93 milionů Kč). Každý, kdo někdy řešil tak velkou
investici, ví, že se nejdříve musí
udělat studie, pak následuje celá
projektová dokumentace a až na
základě stavebních výkresů se
dá spočítat cena investice. O limitu jsme věděli, proto jsme
zadali, že chceme co nejjednodušší „technicistní“ stavbu, ale

přestavět z gruntu areál o rozloze jednoho hektaru za méně
peněz není možné. Zásadně proto nesouhlasím s tím, že jsme se
chovali „nekompetentně a způsobili politováníhodnou situaci“,
jak bylo uvedeno.
Navíc, Ekoltes je vlastněn
městem, kde funkci majitele
zastává Rada města v čele se
starostou. Starosta proto byl
o veškerém dění informován
a opakovaně nás za naši práci
chválil. Jeho dnešní kritice proto nerozumím. I přesto všechno
přeji panu Jiřímu Kudláčkovi (ANO, Volba OK, ODA/Naše
krásné Hranice) hodně úspěchů
při řízení Ekoltesu s konstatováním, že pokud ho bude něco
strašit, kostlivec z Ekoltesu to
rozhodně nebude.
RNDr. František Smolka
bývalý předseda
představenstva Ekoltesu

Začínáme pracovat na Programu rozvoje města na roky 2020–2030
Město Hranice spustilo důležitý projekt zaměřený na budoucí rozvoj města. V lednu 2019
byly zahájeny práce na vytvoření
„Programu rozvoje města Hranic
na roky 2020–2030“. Do procesu jeho tvorby budou zapojeni
i občané Hranic. Již v březnu
a dubnu proběhne průzkum
spokojenosti obyvatel.
Program rozvoje města přináší společnou sdílenou vizi
rozvoje našeho města v následujících letech, je to tvůrčí živý
dokument reagující na potřeby
města Hranice a jeho obyvatel.
Jedná se o základní rozvojový dokument, který stanoví

Tříkrálová sbírka
– opět rekord
V letošním ročníku Tříkrálové sbírky byl rekordní počet
zapečetěných pokladniček
pro Hranice a místní části 60 kusů a opět byl rekordní
výnos, a to 321 866 Kč. Celkový počet zapečetěných
pokladniček v Charitě Hranice byl 245 a celkový výtěžek sbírky 1 355 291 Kč, což
je o 77 tisíc korun více než
vloni. Charita Hranice děkuje
všem štědrým dárcům, kteří
přispěli do pokladniček tříkrálových koledníčků. Děkujeme
Vám za projevenou důvěru.
Radka Andrýsková,
Charita Hranice

dlouhodobé i krátkodobé cíle,
opatření a jednotlivé aktivity,
kterými se těchto cílů dosáhne.
Dokument bude vycházet ze
skutečných potřeb a možností,
odhalí slabiny i přednosti, bude
čerpat z názorů veřejnosti i odborníků a bude tvořen tak, aby
zachoval kontinuitu i přes další
volební období.
Velmi důležitým podkladem pro vypracování Programu rozvoje města Hranice
budou preference a priority
Vás občanů, z toho důvodu
je na měsíce březen a duben
2019 plánována realizace průzkumu spokojenosti obyvatel.

V rámci chystaného průzkumu budete mít možnost vyjádřit
své názory k různým oblastem
života a k budoucímu rozvoji
města Hranic. Zajímá nás, jak
jste spokojení se životem v Hranicích, budete dotazováni také
například na otázky z oblasti sociálních služeb, na pocit bezpečí
ve městě či na rozvojové aktivity.
V rámci průzkumu můžete být osobně v ulicích Hranic
kontaktováni tazateli společnosti PROCES – Centrum pro rozvoj
obcí a regionů, s.r.o. Pro zajištění
důvěryhodnosti průzkumu budou všichni tazatelé disponovat
pověřovacím dopisem městské-

ho úřadu. Dotazník bude možné
vyplnit také elektronicky přes
odkaz umístěný na webových
stránkách města www.mesto-hranice.cz. Zapojte se do přípravy Programu rozvoje města
Hranic také Vy. 
(if)
Projekt je zpracováván ve spolupráci s externím zpracovatelem
(společnost PROCES – Centrum
pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.)
se zapojením Městského úřadu
Hranice, občanů města, dalších
organizací a skupin (spolky, podnikatelé, příspěvkové organizace)
a odborné veřejnosti.

Žáci ZŠ Šromotovo zvítězili
na mistrovství Evropy v soutěži robotů
Žáci ZŠ Šromotovo Štěpán Hawiger, Hana Húdková, Petra Húdková a Linda Hladíková zvítězili
v evropském mistrovství robotů VEX IQ Challenge
Europe Open 2019 ve finském Riihimäki, kam postoupili po vítězství na republikovém šampionátu
v Praze.
Každý tým si přivezl svého robota sestaveného
z robotické stavebnice VEX IQ. Soutěže se 11. až
14. ledna zúčastnilo 24 týmů žáků základních škol ve
věku od 9 do 14 let, které reprezentovaly pět evropských států: Finsko, Estonsko, Litvu, Turecko a Česko.
Vítězný tým děkuje městu Hranice za poskytnutí
mimořádného grantu i dalším sponzorům. Děkuje
také rodičům za podporu a věnovaný čas na dopravu žáků do školy a ze školy o víkendech, svátcích,
v odpoledních a večerních hodinách a bývalému
žákovi školy Vítězslavu Špiříkovi za rady, konzultace
a podporu.
Text a foto: ZŠ Šromotovo
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Školství není v Hranicích popelkou

V dnešním čísle se dočtete vše o školství v Hranicích. Dozvíte se, čím se které školy a školky pyšní, na co
se zaměřují, jaké investice do škol poputují, co se plánuje.
Kvalitní a dobře fungující
školství je základem pro budoucí rozvoj města a regionu. Toho
jsme si v Hranicích dobře vědomi, proto se město dlouhodobě
snaží podporovat hranické základní školy nejen finančně, ale
i různými projekty.
Klima ve školách
Nedávno například proběhlo mapování sociálního klimatu
ve všech čtyřech hranických základních školách „Hranice pro
školy, školy pro Hranice“, kterou na zadání města prováděla
společnost Socioklima. Výzkum
se týkal hodnocení ze strany
rodičů, pedagogů i žáků. Z průzkumu vyplynulo, že hranické
školy jsou v celorepublikovém
průměru srovnatelné s jinými
školami v zemi, často jsou i lepší,
v mnoha ohledech výrazně. Na
základě doporučení z tohoto výzkumu město od letošního roku
finančně podpořilo působení
speciálních pedagogů (školních
psychologů), kteří budou řešit
případné problémové situace
v jednotlivých školách.
Peníze do škol
Každoročně putují z městského rozpočtu do škol desítky milionů korun. Stejně tak je tomu
i letos. Jen na provoz školských

zařízení vyčlenilo město téměř
22,5 milionu korun. Z toho na
čtyři městské základní školy
putuje 16,7 milionu korun. Na
samostatné mateřské školy jsou
to další 3 miliony korun. Další
1,3 milionu korun dostává Školní jídelna 1. máje a 1,1 milionu
korun i Dům dětí a mládeže.
V těchto částkách ale nejsou
zahrnuty větší investiční akce,
které se ani letos školám nevyhnou. Jde zejména o vybudování speciálních učeben v půdních
prostorách ZŠ Šromotovo. Tato
akce by měla stát 25 milionů,
z toho by téměř 21 milionů
měla činit dotace. Na opravu
tělocvičny této školy, kde loni
vítr strhl střechu a zatékající
voda následně poničila podlahu,
jsou vyčleněny téměř 4 miliony
korun. Oprava kotelny v drahotušské škole vyjde na 1,2 milionu
korun a milion jde v této škole na
opravu vydláždění šaten.
Co se plánuje?
Že se hranickým školám
chce město věnovat koncepčně a dlouhodobě, potvrzuje
i schválené Programové prohlášení zastupitelstva města
pro roky 2018 až 2022. Jeho
bod 7 se nazývá Město vybavených škol, otevřených inovativním vzdělávacím cestám,

Ilustrační foto: Petr Bakovský

podporující mateřské a základní
školy i volnočasové aktivity.
Konkrétně to znamená, že se
plánuje například vybudování
tělocvičen u ZŠ Drahotuše a ZŠ
1. máje a podpoří se modernizace
tělocvičen u zbývajících škol. Základní školy také mohou počítat
s podporou při zřizování badatelských koutků, laboratoří, jazykových učeben a polytechnických
dílen. Město hodlá školám poskytovat finanční pomoc v oblasti
informačních technologií.
Obrací pozornost ale také
ke kvalitě výuky, chce například podnítit diskusi mezi rodiči a vzdělávacími institucemi
nad zřízením a provozem tříd
s alternativním vzdělávacím
programem a sportovních tříd.

Chce podpořit rozšíření nabídky
sportovních kroužků na základních školách a plavecký výcvik
na školách.
Město chce také podporovat
ty pedagogy, kteří mají odvahu
hledat inovativní vzdělávací
cesty. Hodlá zastřešit spolupráci
škol v oblastech, které povedou
ke zvyšování úrovně klíčových
kompetencí dětí. Chce přitom
využívat nástrojů Místního akčního plánu vzdělávání pro Hranicko na období 2017 až 2023.
Nezapomíná se ale ani na
mateřské školy. Cílem města je
zajištění dostatku míst v mateřských školách a v případě potřeby podpora vzniku městských,
podnikových a soukromých školek a jeslí.
(bak)

Zápis do 1. tříd

Zápis do mateřských škol

Letošní zápis do 1. tříd základních škol v Hranicích proběhne
v pátek 5. dubna od 14 do 18 hodin a v sobotu 6. dubna od
9 do 11. hodin. Zapisují se převážně děti, které k 31. srpnu 2019
dovrší šesti let věku. Dítě, které dosáhne šesti let od září 2019
do konce června 2020, může být přijato do školy, je-li přiměřeně
tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
Podruhé k zápisu přijdou děti, které při minulém zápisu dostaly
odklad povinné školní docházky.
(bak)

Zápis dětí do mateřských škol zřizovaných městem Hranice
na školní rok 2019/2020 se uskuteční ve čtvrtek 2. května od
8 do 16 hodin a v pátek 3. května od 8 do 12 hodin. Jedná se
o mateřské školy ZŠ a MŠ Drahotuše, Pohádka Hromůvka, Míček
Galašova, Sluníčko Plynárenská, Slunečnice a Klíček Struhlovsko
(obě školky jsou při ZŠ a MŠ Struhlovsko) a Šromotova pastelka
(při ZŠ a MŠ Šromotovo). Podrobné informace se dozvíte přímo
v mateřských školách.
(bak)

Můžete se zapojit do rozvoje vzdělávání na Hranicku
V letech 2018 až 2022 realizuje Místní akční skupina Hranicko
projekt Místní akční plán (MAP)
rozvoje vzdělávání pro území
SO ORP Hranice II. Místní akční
plány napomáhají spolupráci v regionu, propojují aktivní lidi, dávají
mnoho příležitostí poznávat nové
trendy ve vzdělávání, navzájem
se učit, inspirovat a podporovat.
Do projektu je zapojeno
všech 35 základních škol, mateřských škol Hranicka a Základní
umělecká škola Hranice. Doprovází jej zajímavé aktivity – například otevřené hodiny, besedy,

semináře, pravidelná setkávání
ředitelů základních a mateřských škol, podpora polytechnického vzdělávání a kariérového
poradenství, vznik lokálních
metodických kabinetů a regionálních školních vzdělávacích
plánů, workshopy pro rodiče.
Projektu MAP II se účastní
všichni důležití partneři, kromě
škol též jejich zřizovatelé, zástupci neformálního vzdělávání

i rodiče. Akční plánování vychází
z místní znalosti a diskuze zapojených aktérů. Vzniká tak možnost
komunikovat potřeby přímo s lidmi, kterým na vzdělávání záleží.
V tomto období se věnujeme rozběhnutí činnosti osmi
pracovních skupin zaměřených
například na rozvoj čtenářské
a matematické gramotnosti,
rovné příležitosti, financování,
předškolní vzdělávání, polytech-

nické vzdělávání či robotiku. Je-li
vám některé z uvedených témat
blízké a máte-li zájem podílet se
na rozvoji vzdělávání v našem
regionu, pak je zapojení do některé z pracovních skupin ideální
příležitostí.
Aktuální informace o místním
akčním plánování můžete sledovat na webových stránkách Místní
akční skupiny v záložce MAP www.
regionhranicko.cz/map.
(mas)
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ZŠ Šromotovo: Učí se dnešní děti jinak než jejich rodiče?
Učí se dnešní děti jinak než
jejich rodiče? Ano, ano a ještě
jednou ano. Pokud si vzpomenu na svá školní léta, vybavím
si prostředí sešněrované pravidly, neumožňující diskusi. Výuka
byla ve všech předmětech hodně podobná, postavená na drilu
a opakování. Zejména základní
školství učinilo obrovský posun
dopředu. Myslím si, že v dnešní
době má rodič z města velikosti
Hranic možnost vybrat pro své
dítě velmi dobrou školu. Jen je
nutné vědět, co od ní očekává,
jaké jsou jeho priority. Někdo
preferuje respektující vztahy, pro
někoho je důležitý nižší počet dětí
ve třídě, jiný upřednostňuje získané dovednosti žáků.
Za zásadní považuji dopodrobna se seznámit se školou. Dostupnost informací, které mohu
zjistit z webových stránek škol,
napovídá, jak je škola otevřená.
Přesto bych doporučoval školu
osobně navštívit, nejlépe i s dítětem. Při návštěvě si odpovím na
otázky: Jaký mám první dojem?
Jaká je ve škole atmosféra? Je ve
třídách ticho, pracovní hluk či nepořádek? Jsou učitelé příjemní,
usmívají se, poradí mi?
Cennou zkušenost mohu získat i od rodičů, kteří své děti již
na škole mají. Doporučili by tuto
školu i vám? Co se jim na škole
líbí? K čemu mají výhrady? Pomů-

že jim někdo s problémy? Těší se
jejich děti do školy?
Na škole Šromotovo chceme,
aby každé dítě zažívalo ve škole
pocit úspěchu bez ohledu na jeho
nadání. Učitelé při výuce přemýšlejí, jak k dětem přistupovat, jak
jim pomoci překonat obtížné
chvíle. Metody výuky upravují dle
typologie dětí. Někdo raději pracuje sám, jiný ve skupině, někdo
se při práci potřebuje pohybovat,
jiný vyžaduje soustředění, jiný
se lépe vyjadřuje slovy a učitel
k tomu všemu musí přihlédnout.
S přihlédnutím k finančním a personálním možnostem školy zařazujeme do výuky druhého, tzv.
párového učitele. Dva vyučující
umožňují rozšířit využitelné formy výuky a také poskytují kmenovému učiteli mnohem lepší
přehled o tom, jak si každý žák
stojí a jakou podporu pro svůj
nejbližší rozvoj potřebuje.
Vztahy mezi žáky i učiteli jsou
pro nás důležité. Třídní učitelé se
svými třídami pravidelně pracují, reagují na náznaky rizikového
chování, podporují spolupráci
a toleranci mezi žáky. Šestý ročník
na začátku školního roku vyjíždí
na adaptační pobyt, který má dětem usnadnit obtížný přechod na
druhý stupeň školy.
Podporujeme u dětí čtení
knih. Jsme přesvědčeni, že děti,
které rády a dobře čtou, se rády

Na Základní škole Šromotovo chtějí, aby každé dítě zažívalo ve škole pocit úspěchu. Foto: Ellen Hašová

i lépe učí. Již od pololetí prvního
ročníku zařazujeme do výuky
čtenářské dílny. Děti v nich čtou
vlastní knihu, popisují vlastnosti
hrdiny, předpovídají vývoj děje,
prezentují svou oblíbenou knihu
spolužákům.
Nabízíme rodičům předškoláků cyklus Pohádkového učení.
Při něm mohou rodiče vidět, jak

se jejich dítěti daří v jednotlivých
oblastech školní zralosti, na čem
by naopak měli zapracovat. Rodiče vidí učitele naší školy při
práci, mají prostor se na cokoliv
zeptat. To vše dle našeho názoru
napomáhá výběru správné školy
a usnadňuje vstup dítěte do náročného období školní docházky.
Radomír Habermann, ředitel školy

ZŠ Struhlovsko nabízí výuku podle nových trendů
Jsme dynamicky se rozvíjející
moderní škola otevřená novým
přístupům a trendům. Nabízíme
příjemné, inspirativní zázemí,
ve kterém se děti cítí bezpečně a dobře. Krásné, prostorné
a útulné prostředí s nejmoderněji vybavenými kmenovými
i odbornými učebnami, areál
obklopený zelení s přírodními
zahradami, sportovištěm i venkovní učebnou s řadou herních
i vzdělávacích prvků.
Poskytujeme ty nejlepší základy všeobecného vzdělání
a budujeme nezbytné návyky
celoživotního učení. Receptem
na úspěch je individuální přístup,
volba moderních vzdělávacích
metod, využívání nejmodernější
multimediální techniky a výukových pomůcek, které zapojují
všechny smysly a umožňují aktivní a tvůrčí přístup založený na
propojení procesu učení s praktickým životem.
Díky širokému zaměření,
zapojení do řady projektů,
přinášejících široké spektrum
mnoha nadstandardních aktivit, a výuce založené na prožitku
a vlastní zkušenosti může každý

Každý žák na Základní škole Struhlovsko může zažívat radost z poznání a může
rozvíjet ty schopnosti, které mu jsou nebližší. Foto: ZŠ Struhlovsko

žák zažívat radost z poznání, ze
vzdělávání a může rozvíjet ty
schopnosti a dovednosti, které
jsou mu nejbližší.
Nabízíme výuku dle nových
trendů a moderních metod,
které ji dělají efektivnější, vzdělávání se zaměřením na přírodovědné a technické předměty.
Rozvoj čtenářské, matematické
a digitální gramotnosti s důrazem na praktické uplatnění

znalostí a dovedností. Badatelskou výuku v přírodovědných
předmětech s podporou nejmodernějších experimentálních systémů, environmentální
vzdělávání oceněné již dvakrát
titulem Zelená škola Olomouckého kraje, praktickou výuku ve
venkovní přírodní učebně.
Dále nabízíme konstruktivisticky zaměřenou výuku matematiky s podporou výpočetní

techniky, digitálních technologií a školního e-learningového
systému. Výuku jazyků zaměřenou na komunikaci s podporou
digitální jazykové laboratoře, PC
učebny, zapojení do mezinárodních projektů eTwinning či Erasmus+ s možností zahraničích
výjezdů do partnerských zemí.
Rozvoj pracovních kompetencí
a manuálních dovedností, rozšíření polytechnické výuky a rozvíjení
řemeslné zručnosti získají žáci při
praktických činnostech v dílnách,
na pozemku, cvičné kuchyňce či
učebně ručních prací.
Jsme zaměřeni na rozvoj algoritmického, informatického
myšlení prostřednictvím výuky
základů programování a robotiky, práci s výukovými roboty,
nové technologie, modelování
a 3D tisk.
Klademe důraz na zdravý vývoj a rozvoj tělesné zdatnosti, zapojení do projektů zaměřených
na zdravý životní styl, účast na
ozdravných pobytech, pravidelném lyžařském a plaveckém
výcviku.
Více na www.stru.hranet.cz.
ZŠ Struhlovsko
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ZŠ 1. máje nabízí širokou škálu možností

Jde nám o vytváření pravdivého obrazu o škole a tím i o budování pozitivního image školy.
Náš školní vzdělávací program
„Vzdělávejme se, ať porozumíme
světu“ je nastaven tak, aby vedle
cílů vzdělávacích byly zároveň
plněny i cíle hodnotové, osobnostní a mravní. Je srozumitelný,
přehledný, ale hlavně inovativní,
stále pracujeme na zkvalitnění
výuky a posílení její atraktivnosti
zaváděním nových trendů do výuky (interaktivní výuka, činnostní
učení, metody kritického myšlení).
Prioritou je výuka cizích jazyků, kterou podporujeme pořádáním zahraničních výjezdů do
zemí EU, a podpora čtenářské
gramotnosti při práci s knihou
či textem ve čtenářských dílničkách, což umožňuje vylepšování
vztahů mezi dětmi, protože tím,
že čtou zajímavé knihy, mají si
o čem povídat a knihy samy
o sobě kultivují, jsou základem
vzdělanosti.
Jako jediná základní škola
v rámci kraje nabízíme bilingvní
výuku pro nadané žáky napříč
celou školní docházkou. Zařazujeme nenásilnou formou po-

lytechnické vzdělávání do výuky
(nové výukové trendy a příklady
dobré praxe).
Vedeme žáky k samostatnému
a tvořivému způsobu myšlení
v souvislostech, ke spolupráci,
k uvědomování si svých potřeb
a zároveň k citlivosti k potřebám
druhých. Snažíme se vybavit je
dovednostmi, jako je vyhledávání a zpracovávání informací potřebných v běžném životě (účelně
využívat moderní informační
a komunikační technologie) a eliminovat memorování učiva.
Účastníme se široké škály soutěží, kde se naši žáci umísťují na
prvních příčkách nejen v rámci
kraje, ale i republiky.
V rámci zkvalitnění výuky a individuálního přístupu se vydáváme cestou snižování počtu žáků
ve třídách. Neustále rozšiřujeme
a inovujeme zájmovou činnost
dle poptávky a nových trendů
(např. robotika, která motivuje
žáky k programování, podporuje jejich tvořivost a porozumění
informatice). Poskytujeme velmi
kvalitní logopedickou péči.
Úspěšně se nám daří připravit
žáky na další vzdělávání. Napří-

Do výuky škola zařazuje také nové trendy jako robotiku, která motivuje žáky k programování. Foto: ZŠ 1. máje

klad v loňském roce se umístilo 91,4 % žáků na střední školy
s maturitou a 8,6 % na střední
školy s výučním listem, ze 7. ročníků bylo přijato na gymnázium
18 žáků. Každoročně se hlásí určité procento žáků na jazykové
gymnázium v Olomouci, kde
se umísťují na předních místech, a obdobná čísla jsou i z let

předcházejících. Naším cílem je
vychovat z našich žáků sociálně
silné osobnosti schopné života
v moderní občanské společnosti,
které se v životě neztratí.
Všechny další důležité informace o škole včetně úspěchů našich žáků najdete na webových
stránkách www.zsmaje.cz.
ZŠ 1. máje

ZŠ a MŠ Drahotuše je školou rodinného typu
ZŠ a MŠ Drahotuše se nachází v malebné místní části města
Hranice, která má spíše charakter
vesnice než města. Naše škola je
školou úplnou, devítiletou. Tak,
jak mají k sobě blízko občané
Drahotuš, mají k sobě blízko
i žáci a všichni pracovníci školy.
Průměrný počet žáků ve třídě je
22 dětí. Toto číslo umožňuje individuální přístup k žákům.
V rámci inkluze naše škola
integruje několik žáků. Ostatní
žáci se učí přijímat tyto děti mezi
sebe, učí se, jak se k nim chovat
již od první třídy. Škole se daří
vybrat příjemné a empatické lidi
na funkci asistenta pedagoga.
Všichni se navzájem znají a snaží se pomáhat si. Můžeme říci, že
se jedná o školu rodinného typu.
Výuka je zaměřena na to, aby
žáci naši školu opouštěli opravdu připraveni na vstup do života.
Na tomto cíli pracují učitelé obou
stupňů. Společně se setkávají
a vyhodnocují výsledky vzdělávání. Pokud je to třeba, upravují
učební program tak, aby byl srozumitelný pro všechny žáky školy.
Je příjemné pracovat ve škole, odkud je to kousek do přírody. Přírodovědné předměty tak
můžeme učit přímo v terénu.
Budujeme školní zahradu, kde
se děti učí pěstovat různé druhy
zeleniny. Je příjemné procházet

Foto: ZŠ Drahotuše

se po smyslové stezce, pozorovat obyvatele hmyzího hotelu či
ochutnávat vlastnoručně vypěstované plodiny na pozemcích
jednotlivých tříd.
Tato zahrada získala jako jedna z mála certifikát Přírodní zahrada. Denně je využívána školní
družinou, děti tam mohou trávit
velké přestávky i svůj volný čas.
Nedílnou součástí školního dvora
je venkovní třída, kde probíhají
hodiny čtení, literární výchovy
i jiné. I proto naše škola získala
titul Zelená škola Olomouckého
kraje.
Ani se sportem zde nemáme
problém. Tělocvična je sice malá,
ale dobře vybavená. Máme krásné sportovní hřiště, v zimě cho-

díme bruslit na místní kluziště.
Pro okolní školy organizujeme
turnaj ve vybíjené, účastníme
se školních olympiád a různých
projektů.
Lyžařský výcvik je organizován nejen pro žáky druhého
stupně, ale i pro první stupeň. Na
plavání jezdí žáci nejen 3. a 4. třídy, ale i žáci 1. a 2. ročníku.
Škola také navazuje na úspěšné akce z dob minulých. Na
úspěšnou pěveckou soutěž O zlatou píšťalku navazuje v současnosti velmi úspěšná a prestižní
soutěž populární písně Pop nota.
Na přechod z mateřské školy
na základní školu připravují své
svěřence paní učitelky v mateřských školách. My se snažíme

jim tento přechod usnadnit projektem Rok předškoláka – děti
nás pravidelně navštěvují a při
různých aktivitách se seznamují
s prostředím školy, vyučujícími
i budoucími spolužáky.
Starostlivost o naše nejmenší
projevují i jejich starší spolužáci.
Například tím, že pro ně organizují během školního roku různé
akce u příležitosti Halloweenu,
Mikuláše a podobně. Tou největší z nich byl dětský karneval po
vysvědčení. Deváťáci a členové
žákovské rady se naučili, jak je
obtížné takovýto program moderovat, připravit soutěže, vyzdobit
tělocvičnu a hlavně všechny děti
zaujmout a pobavit. Pro ty malé to
byli velcí kamarádi, kteří si s nimi
zatancovali a povzbuzovali je.
Lidovým tradicím, zvykům
a obyčejům je u nás věnována
velká pozornost. Připomínáme si
zvyky i rituály Vánoc, Velikonoc,
masopustu, vítání jara, oslavujeme Den matek. Účastníme se
velkého vánočního jarmarku
v Drahotuších, kde nejen vystupujeme s kulturním programem,
ale představujeme se i s rukodělnými výrobky v našem stánku.
Naše škola je nositelem nejen vzdělanosti, ale i kulturních
a sportovních tradic v místní
části Drahotuše.
ZŠ Drahotuše
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Představujeme městské mateřské školy
MŠ Drahotuše: Poznáváme svět
Naše školka se nachází ve středu Drahotuš na klidném místě.
Její součástí je velká oplocená zahrada se spoustou herních prvků.
Naši mateřskou školu navštěvuje
50 dětí, které jsou rozděleny podle věku do dvou tříd.
Školka má pravidelný denní
rytmus a řád, který navozuje dětem pocit bezpečí. Její program
plně respektuje individuální potřeby dětí a vytváří jim možnosti
k vlastnímu pokroku a seberealizaci.
Zaměřujeme se na environmentální výchovu – snažíme se
u dětí vybudovat elementární
povědomí o okolním světě, jeho
dění a o vlivu člověka na životní
prostředí. Chodíme na vycházky
k potoku, rybníku, do okolí lesíka

V koutcích živé přírody ve třídě, děti
z mateřské školy zkoumají různé živočichy. Foto: MŠ Drahotuše

a polí, kde se děti mohou volně
pohybovat, běhat a hrát si s přírodními materiály, a je jim ponechán prostor a čas pro zkoumání
a pozorování.
Na zahradě si děti mohou
hrát, mohou relaxovat v zahradním domečku nebo ve stínu stromů, ale také se tam učí a pracují.
Pěstují například jahody a rajčata,
dozvídají se jak pečovat o rostliny
od sadby až po sklizeň.
Novinkou od října letošního
roku je u nás nabídka kroužků.
Ty probíhají pod vedením učitelek z mateřské školy. Děti mají
možnost se rozvíjet v oblasti pohybových dovedností v kroužku
tanečně-pohybovém, v oblasti
tvořivosti a kreativity v kroužku
výtvarném a v oblasti sebeobsluhy a rozeznávání nejrůznějších
vůní a chutí v kroužku kuchtíků.
Důležitý je pro nás zdravý životní styl. Celodenní stravu zajišťuje školní jídelna, jídelníček
obsahuje hodně ovoce a zeleniny a jsou do něj zařazovány i zdravé potraviny jako jáhly, polenta,
kuskus, pohanka, cizrna.
Úzce spolupracujeme se základní školou a pořádáme společné akce pro děti a rodiče. Naši
předškoláci tak mají možnost
lépe poznat prostředí školy, své
budoucí spolužáky a paní učitelky.
Život v drahotušské školce je
velmi pestrý, naší prioritou je totiž všestranný rozvoj osobnosti
dětí.
MŠ Drahotuše

V Mateřské škole Sluníčko rozvíjejí samostatnost a osobnost dětí.
Foto: MŠ Sluníčko

MŠ Sluníčko se postará
i o dvouleté děti
Představujeme vám Mateřskou školu Sluníčko v ulici Plynárenská
v Hranicích. Naše třídy jsou vkusně a moderně vybaveny hračkami
i didaktickými pomůckami. Kolektiv pedagogů organizuje pro děti
zajímavé činnosti s využitím moderních vyučovacích metod.
Využíváme interaktivní tabuli, tablety s výukovými programy,
vybíráme vhodné pořady určené dětem od dvou do šesti let
věku, a to divadla, exkurze do blízkého okolí, například do lesní
obory, dále výlety, výstavy a akce s rodiči.
Připravujeme děti na vstup do základní školy, podporujeme
jejich samostatnost, rozvíjíme jejich osobnost a výtvarnou, hudební i pohybovou tvořivost.
Nabízíme i odbornou logopedickou péči přímo v budově
školky. Děti se mohou účastnit plaveckého a lyžařského výcviku.
Celoročně využíváme zahradu, která bude v tomto roce zrekonstruována. Ve školce máme zkušenosti s inkluzí a spoluprací
s asistentkou pedagoga a letos nově i s dětmi dvouletými, se
kterými pomáhá chůva. Úzce spolupracujeme s rodiči a jejich
dětem vytváříme příjemnou a pohodovou atmosféru. Děti u nás
mají dostatečný čas na hry a prožívání dětských radostí. Těšíme
se i na vás u zápisu.
MŠ Sluníčko Plynárenská

MŠ Míček: Čím se pyšníme, co se u nás líbí
Mateřská škola Míček v Galašově ulici se pyšní spoustou
věcí. Estetickým a pohodovým
prostředím. Krásnou, zmodernizovanou zahradou s množstvím
hracích prvků, s moderním víceúčelovým, vysoce bezpečným
povrchem na hřišti a chodnících.
Polohou mateřské školy - na vycházkách se děti pohybují mimo
silnice, máme kousek do přírody.
Nadstandardní vybaveností hračkami, didaktickými pomůckami,
knihovnou i tělocvičným náčiním.
Kvalitou vzdělávajících učitelek.
Máme vlastní školní kuchyni, vaříme zdravě a moderně,
bez dochucovadel, polotovarů,
pečeme vlastní koláče, vedeme
děti ke zdravé výživě při samoobslužných svačinkách plných
ovoce a zeleniny, nabízíme dětem
pestré obědy, které odpovídají výživovým normám.

Poskytujeme vzdělávání i dětem mladším tří let, dětem mimořádně nadaným, dětem se
speciálně vzdělávacími potřebami.
Jsme průvodcem dítěte za poznáním bez poučování, jsme jeho
partnerem, přijímáme děti takové, jaké jsou s jejich přednostmi
i slabostmi. Dáváme dětem možnost volby při výběru činností,
poskytujeme jim ke vzdělávání
formou her dostatek času, klidu

a pohody. Zaměřujeme se na
přírodu a pohybovou činnost úspěšně jsme se účastnili například projektu Zelený ostrov nebo
Cvičíme se zvířátky.
Paleta naší nabídky je široce
otevřená - přes zpěv za doprovodu klavíru, kytary, flétny, cvičení
a pohybové činnosti vně i uvnitř
mateřské školy, experimentování
s různými výtvarnými technikami a účast na mnoha výtvarných

Děti chodí po celý rok plavat na hranickou Plovárnu. Foto: MŠ Míček

soutěžích až po akce pro rodiče
i veřejnost. To vše v prostředí vzájemné laskavosti a harmonie mezi
dětmi i dospělými.
Mimo běžné vzdělávání z našeho vzdělávacího programu
„Pojďte si s námi hrát a poznávat
svět“ zajišťujeme ve školním roce
zhruba 100 akcí typu: celoroční
plavání na hranické Plovárně, výlety za přírodou, na farmy, hrady
a zámky v blízkém okolí, kulturní
akce, divadelní představení, oslavy významných dní, další akce zaměřené na různé projekty.
Navštivte naše webové stránky
www.msgalasova.cz nebo přijďte
k nám osobně na Den otevřených
dveří ve středu 10. dubna. Prostě: „Ve školce v Míčku známe, jak
radost dětem uděláme.“
Naděžda Hájková,
ředitelka mateřské školy
s kolektivem spolupracovnic
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MŠ Šromotova pastelka nabízí rodinné zázemí
Mateřská škola Šromotova
pastelka vznikla v roce 2010
pod Základní školou Šromotovo, Hranice.
MŠ je jednotřídní s kapacitou 20 dětí zpravidla ve věku
od 3 do 6 let. O děti pečují dvě
paní učitelky, které pracují v MŠ
od počátku. Jedná se o nejmenší státní školku v Hranicích,
která nabízí dětem a rodičům
příjemné rodinné zázemí. Výborné vztahy s rodinami dětí
jsou na prvním místě, a proto komunikace s rodiči je na
denním pořádku. Vzdělávání
dětí probíhá hravou a prožit-

kovou formou. Paní učitelky
pracují podle školního vzdělávacího programu s názvem
Barvičkování. Specializací MŠ
je zaměření na výtvarnou tvorbu, logopedickou prevenci
a sport.
Děti se ve výtvarných soutěžích pravidelně umisťují na
prvních příčkách v krajských
a republikových kolech. Rodiče
mají možnost zvolit si navíc pro
své děti zájmové kroužky. Pravidelně během školního roku
probíhá plavecký výcvik.
Na každou akci jsou zváni
rodiče, prarodiče a sourozen-

ci. Společně jezdíme na výlety
a exkurze. Jelikož je školka součástí základní školy, zapojujeme
se do školních akcí a spolupracujeme s učiteli prvního stupně.
Předškolní děti se postupně seznamují s prostory školy, denně
se potkávají se školáky a učiteli,
a proto pro ně nebude nástup
do první třídy nijak stresující.
Součástí mateřské školy je velká
zahrada s několika dřevěnými
prvky, na které, při příznivém
počasí, trávíme poměrně hodně času.
Martina Polláková, vedoucí
učitelka MŠ Šromotova pastelka

Děti z MŠ Šromotova pastelka jsou
úspěšné na výtvarných soutěžích. Foto:
Martina Polláková

MŠ Pohádka na Hromůvce přijímá i dvouleté děti

Děti ve školce využívají keramickou pec, polytechnický koutek s ponkem, mají lekce
angličtiny a spoustu dalšího. Foto: MŠ Pohádka

Naši čtyřtřídní mateřskou
školu s pohádkovým jménem
najdete na okraji sídliště Hro-

můvka. Disponuje bezbariérovým
bočním vstupem, což umožňuje
již několik let přijímat také děti

s pohybovým handicapem. V brzké době bude dobudován nájezd
pro kočárky.
Zatím jako jediná mateřská
škola v Hranicích nabízí možnost
umístění nejmladších dětí ve
věku od 2 do 3 let v samostatné
třídě s malým počtem dětí. Bezpečnost a optimální naplňování
potřeb takto malých dětí pomáhá
učitelce zajistit chůva.
Velkou předností naší školky
je terénní členitost zahrady, kde
je přírodní kopec využíván v zimě
k bobování, v létě k rozvoji pohybových schopností v oblasti koordinace, rovnováhy, obratnosti, síly
a také odvahy. V horkých dnech se
děti mohou otužovat v zahradním
mlhovišti.

Využíváme keramickou pec při
práci s hlínou, nové výukové programy na počítačích ve třídách,
ve vestibulu je pro děti nově
k dispozici polytechnický koutek
s ponkem a nářadím, nejstarší děti
navštěvují jednou týdně lekci angličtiny hrou, nabízíme možnost
účasti v kurzech plavání.
Během roku pořádáme mnoho akcí – divadelní představení,
výlety, programy s lesní pedagogikou, ekologickými náměty, hudební Muzikohrátky, Den matek
i Den otců s táborákem, oblíbená
Hravá odpoledne s rodiči, tematická focení před Vánocemi a před
létem, a mnohé další akce pro děti
i pro rodiče.
MŠ Pohádka Hromůvka

MŠ Struhlovsko se zaměřuje na rozvoj osobnosti dítěte
Naše školka prošla v nedávných letech rozsáhlou rekonstrukcí interiérů i venkovních
přírodních zahrad, stala se moderním nadstandardně vybaveným zařízením s kompetentními,
flexibilními a kreativními učiteli.
Zaměřujeme se na rozvoj
osobnosti každého dítěte ve
všech oblastech předškolního vzdělávání. Převážnou část
dne trávíme venku. Využíváme
dětská hřiště v přírodním stylu,
přírodní zahradu a sportoviště
v areálu školy, vycházíme nebo
zajíždíme do okolní přírody. Podílíme se na úpravě prostředí ve
školce, prakticky dětem přibližujeme práci na školní zahradě,
pečujeme o záhony, udržujeme
školní zahradu.
Děti si osvojují pohybové dovednosti, obratnost a správné
držení těla. Chodíme cvičit do
tělocvičen školy, dvakrát ročně
uskutečňujeme výuku plavání,
předškoláci absolvují lyžařský kurz,
velké děti jezdí na školu v přírodě.

Vedeme děti k samostatnosti a osvojování si přiměřených
praktických dovedností, samoobsluhy, upevňování hygienických návyků. Klademe důraz
na mluvu dětí. Pravidelně zařazujeme logopedické chvilky
zpestřené používáním řady logopedických pomůcek.
Rozvíjíme fantazii a kreativitu
dětí při všech výtvarných činnostech. Děti se seznamují s nejrůznějšími výtvarnými technikami.
Hravou formou seznamujeme děti s moderními výukovými technologiemi, pracujeme
na interaktivních tabulích, dotykovém displeji, interaktivní televizi či s MagicBoxem, plníme
jednoduché úkoly na tabletech.
Využíváme digitální mikroskopy,
hrajeme si s robotickou včelkou.
Učíme děti vnímat rytmus
a také spojení hudby s pohybem. Navštěvujeme Základní
uměleckou školu v Hranicích.
Organizujeme spoustu hudebních a divadelních představení.

Školka na Struhlovsku se pyšní přírodními zahradami, které prošly před časem
rekonstrukcí, stejně jako interiéry. Foto: MŠ Struhlovsko

Jezdíme do loutkového divadla
v Ostravě.
Jsme zapojeni do programu
Ekoškolka. Uskutečňujeme pravidelná setkání s rodiči a společně realizujeme aktivity, které
učí děti podílet se na zlepšování
životního prostředí. Rodiče i pra-

rodiče zveme na dětské besídky
a na pravidelná společná odpoledne pro rodiče a děti.
Úzce spolupracujeme se základní školou. Využíváme všechny prostory školy, od tělocvičny
po odborné učebny. Těšíme se
na Vás u zápisu.
Struhlováci
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Dům dětí a mládeže Hranice se představuje
Dům dětí a mládeže v Hranicích působí již 55 let a nabízí
téměř 70 zájmových kroužků
v oborech sportovních, výtvarných, rukodělných, hudebních,
tanečních, technických a jazykových pro děti i dospělé.
Mezi nejvíce vyhledávané
kroužky patří mažoretky, le parkour, pěvecké sbory, agility, hra
na hudební nástroje, sportovní
plavání. Většina kroužků uskutečňuje svou činnost v DDM na
ulici Galašova a na odloučeném
pracovišti Nová ulice, kde máme
samostatný trakt v budově Střední zdravotnické školy.
Kromě zájmových kroužků
nabízíme dopolední výukové
programy pro mateřské a základní školy, pořádáme velikonoční a vánoční dílničky, tradiční
soutěže a akce pro veřejnost jako
jsou plavecké závody „Mokrá
štafeta“, přírodovědné soutěže
„Zlatá srnčí trofej a „Zlatý list“,
výtvarnou soutěž„Hranice očima
dětí“, „Dětský vánoční jarmark“,
taneční romskou soutěž pro soubory z Moravy „Terne Čercheňa“,
„Podzimní florbalový turnaj
žáků“ a „Vánoční mezigenerační
volejbalový turnaj dívek“. Děti,
které nejsou zapsané v žádném
kroužku, mohou přijít a trávit
svůj volný čas hraním šipek, fotbálku, stolního tenisu. Věnujeme
se také dětem ze socio-kulturně
znevýhodněného prostředí.
Spolupracujeme s dalšími organizacemi a složkami v našem
městě, jako jsou Městská kulturní zařízení, Městská policie, či
Armáda České republiky. Spo-

Výlet hranického Domu dětí a mládeže na Malé Fatře. Foto: Archiv DDM

lečně pořádáme „Den dětí pro
MŠ“, „Hranické hry bez hranic“,
„Pohádkové Hranice“ a „Prázdninování v parku“.
V průběhu jarních prázdnin
pořádáme lyžařský a příměstský tábor, v průběhu letních
prázdnin příměstské a pobytové tábory vždy na určité téma.
Velmi oblíbeným táborem, který
bude letos pořádán již po dvacáté šesté, je tábor „Mraveniště“
v překrásném prostředí Valašské
Bystřice. Za celou dobu se zde
vystřídalo několik stovek tábor-

níků z Hranic a blízkého okolí, ale
měli jsme zájemce i ze zahraničí.
Největším úspěchem, kterým
se můžeme pyšnit, jsou mažoretky Panenky, které získaly již
třikrát za sebou titul Mistr Evropy, a to z let 2016, 2017 i 2018.
V minulém roce byly Panenky
oceněny na akci města „Sportovec roku“ již podruhé 1. místem
v neolympijských sportech družstev a byly pozvány starostou
města k zápisu do Zlaté knihy.
Na Mistrovství České republiky v agility mládeže se Monika

Kuchařová a Markéta Klevarová
se svým družstvem staly mistry
České republiky družstev kategorie „Large“ pro rok 2017.
V roce 2018 získala Markéta Klevarová titul 2. vicemistr Evropy
v kategorii „Large“ jednotlivci.
Kroužek Orientálních tanců si
vybojoval v národním kole soutěže „Světlo orientu“ 1. místo.
Více informací naleznete na
www.ddm.hranet.cz
Mgr. Blanka Šturalová
ředitelka DDM Hranice

Červená jídelna stravuje nejen žáky základní školy
Školní jídelna na Třídě 1.
máje, tedy „Červená jídelna“,
zajišťuje školní stravování žáků
Základní školy 1. máje a žáků
Gymnázia Hranice.
V rámci školního stravování
připravuje jídelna dvě hlavní

jídla s možností výběru a dvakrát týdně třetí výběrové jídlo
formou zeleninových salátů.
Každý den zajišťujeme i přípravu bezlepkových obědů pro
všechny školy a školky ve městě
Hranicích.

Co jedí děti v Červené jídelně? Rodiče mohou ochutnat. Foto: Jídelna Hranice

Školní stravování je jeden
z nejsledovanějších způsobů
přípravy jídel. Kontrolu dodržování náročných hygienických
předpisů pravidelně provádí
hygienická stanice z Přerova,
skladba jídel musí odpovídat výživovým doporučením Ministerstva zdravotnictví a Česká školní
inspekce kontroluje dodržování
stravovacích norem. Rodiče mají
jistotu, že jejich děti dostávají
stravu připravenou v odpovídající kvalitě a množství. Rodičům,
kteří mají zájem o ochutnání jídla, které konzumují jejich děti,
umožníme odběr ochutnávací
porce zdarma.
K lepšímu využití hospodářských možností jídelny
a odbornosti zaměstnanců
nám zřizovatel (město Hranice) umožnil prodávat obědy
pro veřejnost. Zájemci mají
možnost chodit na obědy do jí-

delny, nebo si odebrat jídlo do
jídlonosičů. V posledních letech
jsme začali provádět i rozvážení
jídel pro menší a střední firmy
v Hranicích.
Jeden oběd pro veřejnost v jídelně stojí 62 korun. Přitom se
jedná o kompletní oběd. To znamená polévku, hlavní jídlo, nápoj, salát, případně ovoce nebo
dezert. Cena je bezkonkurenčně
nejnižší v okolí, protože zřizovatelem jídelny je město a cena
zahrnuje pouze nejnutnější náklady a přiměřený zisk. Přitom
doplňková činnost majiteli jídelny, tedy městu, významně
pomáhá. Ušetřené prostředky
v roce 2017 činily 430 tisíc korun, které může město použít
například na opravu střechy ve
škole, nebo jiné akutní opravy
ve prospěch vašich dětí.
Ing. Jiří Zais
ředitel jídelny

ŠKOLSTVÍ
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Přehled školských
zařízení v Hranicích

Hranické školy v historii
V měsíci březnu se v České republice slaví Den učitelů. Připadá na
28. března, tedy na den, kdy se narodil Jan Amos Komenský. Připomeňme
si prostřednictvím historických fotografií některé hranické školy.  (nad)

Školská zařízení v Hranicích pokrývají rozmezí od jeslí
až po střední školy. Valnou část z nich zřizuje město,
máme zde ale i školská zařízení jiných zřizovatelů, zejména Olomouckého kraje (střední školy, ZUŠ) a soukromých
subjektů. Je ale nutné dodat, že jak jesle, tak i soukromé
mateřské školy město finančně podporuje. (bak)
Jesle
Jesličky Pianko www.jeslickypianko.cz
Mateřské školy
MŠ Sluníčko Plynárenská, Hranice
www.slunicko-hranice.cz
MŠ Pohádka, Hranice  www.mspohadka.webnode.cz
MŠ Míček Galašova, Hranice 

www.msgalasova.cz

ZŠ a MŠ Drahotuše  www.zsdrahotuse.cz/category/ms

Zápis do českých škol na Školním náměstí v Hranicích. Snímek z roku 1896. Foto: sbírky
hranického muzea

ZŠ a MŠ Struhlovsko - MŠ Slunečnice www.stru.hranet.cz
ZŠ a MŠ Struhlovsko - MŠ Klíček 

www.stru.hranet.cz

ZŠ a MŠ Šromotovo - MŠ Šromotova pastelka
http://skolka.zssromotovo.cz/
Soukromé mateřské školy
Prima Mateřská škola, s.r.o. 

www.prima-skolka.cz

Základní škola a mateřská škola
Dětské centrum Hranice

www.detskecentrumhranice.cz

Hospodářská škola na snímku z roku
1904. Dnes je v této budově v Jungmanově ulici domov mládeže Střední lesnické
školy. Foto: sbírky hranického muzea

Stavba školy pro ženská povolání – dnešní
Střední zdravotní škola ve Studentské ulici.
Foto: sbírky hranického muzea

ZŠ zřízené městem Hranice
ZŠ 1. máje 

http://zsmaje.cz/

ZŠ a MŠ Struhlovsko 

www.stru.hranet.cz

ZŠ a MŠ Šromotovo nám. 

www.zssromotovo.cz

ZŠ a MŠ Drahotuše 

www.zsdrahotuse.cz

ZŠ jiného zřizovatele
ZŠ a MŠ Hranice Studentská  http://zsstudentska.cz/
Střední školy
Gymnázium Hranice 

Lesnická škola v Hranicích. Foto: sbírky hranického muzea

Stavba české měšťanské školy
v Hranicích. Foto: sbírky hranického muzea

www.gymnaziumhranice.cz

Soukromá střední odborná škola Hranice s.r.o.
www.ssos.cz
Střední lesnická škola Hranice 

www.slshranice.cz

Střední průmyslová škola Hranice  www.sps.hranet.cz
Střední zdravotnická škola 

www.szs-hranice.cz

Další školská zařízení
Základní umělecká škola Hranice www.zushranice.cz
Dům dětí a mládeže Hranice 

www.ddm.hranet.cz

Školní jídelna Tř. 1. máje Hranicewww.jidelnahranice.cz

Před sto lety nebylo zřejmě vyučování žádná legrace, alespoň podle této fotografie
hranické dívčí třídy z počátku 20. století. Foto: Archiv Vladimíra Juračky
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KNIHOVNA, VÝSTAVA

Společně tvoříme originální hranickou kuchařku
Městská knihovna v měsíci
březnu nabízí možnost podílet
se na vzniku originální hranické
kuchařky. Kdo by měl zájem zapojit se, je vítán.
O co se jedná? „Kdo chce
přispět svým vyzkoušeným
a oblíbeným receptem z rodinné kuchyně a sdílet ho s ostatními, může. Máme v městské
knihovně připravenou knihu
s prázdnými
stránkami, kam
můžete vlastnoručně čitelně
zapsat svůj top
rodinný recept, ať
už se jedná o polévku, hlavní jídlo,
moučníky, dezer-

ty. Můžete k receptu uvést své
jméno nebo jméno své rodiny,
ale nemusíte,“ sdělila vedoucí
knihovny Marie Jemelková.
Kuchařka po dobu jejího tvoření neopustí knihovnu. „Proto
si doneste svůj rodinný recept
napsaný s sebou a v knihovně
jej čitelně do knihy opíšete.
Jakmile se kniha zaplní, nabídneme ji k půjčování i ostatním
čtenářům knihovny,
stane se součástí
našeho knihovního
fondu, a tak i ostatní mohou sdílet
a vyzkoušet vaše
doporučené recepty,“ doplnila Marie
Jemelková.
(mk)

V knihovně bude jarní burza knih
Knihovna nabízí zájemcům další nově vyřazené, lehce opotřebované knihy, které již nepotřebuje. Za symbolickou cenu
nabízíme beletrii pro dospělé, pro děti, knihy naučné a také
starší časopisy. Burza potrvá celý měsíc březen a bude po celou
dobu podle potřeby doplňována dalšími tituly. 
(mj)

Koloběžkou po Asii
Městská knihovna pořádá cestovatelskou přednášku
dobrodruha Marka Jelínka.
Neuvěřitelně skutečný příběh
o cestovateli a fotografovi, který objíždí svět na své koloběžce.
Marek Jelínek se po projetí Jižní Ameriky rozhodl sám projet
i ostatní kontinenty, a tak se vloni
vydal na netradičním prostředku
- koloběžce – do Asie. Cesta dlou-

há 7850 km trvající sedm měsíců
vedla přes devět států včetně Indie a Nepálu, kde zdolal i známý
Annapurna trek. Tato cesta změnila i život dětem v Bangladéši.
Chcete se dovědět, co se dá
zažít během sedmi měsíců na
koloběžce na cestách Asií? Zveme
vás za dobrodružstvím do Zámeckého klubu v pondělí 11. března
od 18 hodin. Vstupné je 80 Kč. (mj)

Po rekonstrukci se hranická knihovna stala ještě příjemnějším místem. Foto: Městská knihovna

V hlavní roli spisovatelka
Alena Mornštajnová
Městská knihovna pořádá
besedu s nejčtenější českou
spisovatelkou současnosti Alenou Mornštajnovou. I v hranické
knihovně patří k nejčtenějším
a nejžádanějším. Je autorkou
tří románů pro dospělé (Slepá
mapa, Hotýlek, Hana) a v roce
2018 jí vyšla kniha i pro děti.
Její třetí kniha Hana se stala
pro mnohé uměleckým zjevením. V té době měla za sebou
dvě knihy a ty měly své čtenáře,
ale jak sama říká, Hanu do širšího povědomí – i mezi mladé
čtenáře, středoškoláky a vysokoškoláky – dostali tzv. booktubeři. Mladí lidé, kteří na internetu

uveřejňují příspěvky o knihách,
jež je zaujaly. Natočili o ní nadšená videa, popsali ji ve svých
blozích. V hranické knihovně
se Hana i ostatní její knihy stále
drží na horních příčkách zájmu
našich čtenářů.
Mgr. Hana Mornštajnová pochází z Valašského Meziříčí, kde
žije dodnes se svojí rodinou. Vedle psaní se také věnuje překladatelství knih z angličtiny.
Na setkání a besedování s touto zajímavou osobností vás zveme
do Zámeckého klubu v pondělí
25. března od 17 hodin. Po besedě bude následovat autogramiáda. Vstupné je 60 Kč.
(mj)

Výstava k jubileu 85 let Milana Sanetříka
Pod názvem Imaginace
bude ve čtvrtek 21. března zahájena vernisáží na Staré radnici
v Hranicích výstava hranického
výtvarníka Milana Sanetříka.
Výstava se koná u příležitosti
85. narozenin autora, potrvá
do neděle 5. května.

Počátek jeho tvorby začíná
v 60. letech minulého století
jeho první autorskou výstavou
v listopadu 1968. Fotografické
obrazy z tehdejší Jugoslávie vyzněly v tehdy napjaté době jako
tichý provokující protest proti
invazi sovětských vojsk.

Práce Milana Sanetříka uvidí lidé na výstavě na Staré radnici. Reprofoto: Archiv autora

V pokračující tvorbě se věnoval především dokumentární
fotografii s ekologickou tématikou, prezentovanou v řadě
dalších měst republiky. V jeho
vyzrálé fotografické činnosti se
pak projevuje čistě výtvarná fotografie portrétů, aktů a květin,
často kombinovaná doprovodnými verši.
Po odchodu do důchodu
v 90. letech se začal jako autodidakt intenzivně věnovat malbě,
kolážím, dřevořezbě i japonskému umění suiseki, kterým
projevoval svůj vztah k přírodě
v podobě kamenů a dřeva.
Rád experimentoval především v malbě s nejrůznější
vyjadřovací technikou. Jeho
krédem se stalo neustálé „hledání, učení a nalézání“. Vědomě
se vyhýbal ustáleným malíř-

ským směrům, převážně se
soustředil na abstrakt s nápaditými přírodními motivy, kde
nacházel svobodu a volnost
své tvorby. Vytvořil si tak svůj
osobitý směr, který nazýval„abstraktní realizmus“, nebo také
„realistický abstrakt“.
Některé jeho práce zabíhají
až do surreálních poloh, nezřídka evokujících postupy art-brutu. Vědomě nevyhledává složitá
témata, upřednostňuje prostou
jednoduchost tvarů a barev. Odmítá kopírovat přírodu, její prvky však přetváří jako„imaginaci“
svých snových představ.
Své práce prezentoval na
20 autorských výstavách i několika kolektivních doma i v zahraničí. V roce 2009 se stal členem
Unie výtvarných umělců Olomoucka. 
(msa)

HUDBA
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Legendární Progres 2 bude v Hranicích

Koncert brněnské skupiny
Progres 2 s programem k novému albu se uskuteční ve čtvrtek 21. března od 19 hodin
v Zámeckém klubu v Hranicích.
Tato brněnská rocková skupina vznikla v roce 1968 a je až
na pár výjimek aktivní dodnes.
Původně vystupovala pod názvem The Progress Organization nebo také jako skupina

Barno-daj či Progres – Pokrok.
V listopadu 2018 vyšlo jejich nejnovější album Tulák
po hvězdách a skupina slavila
50 let od založení.
Vstupné přijde v předprodeji na 300 Kč, na místě pak na
350 Kč. Předprodej je v Turistickém informačním centru na
zámku. 
(mk) Foto: archiv skupiny

Michal Prokop a jeho Trio v Zámeckém klubu

Trio zpěváka Michala Prokopa, kytaristy Luboše Andršta a všestranného houslisty Jana Hrubého míří
do Hranic. Vystoupení vypukne v pátek 29. března od 20 hodin v Zámeckém klubu. Vstupné lze zakoupit v předprodeji za 370 Kč, na místě pak za 420 Kč. Předprodej je v Turistickém informačním centru na
zámku. 
(mk) Foto: archiv skupiny

Ladislav Heryán
– kněz i rocker
Rozjímání se známým
římskokatolickým knězem,
salesiánem, biblistou, vysokoškolským učitelem, pastorem undergroundu i rockerem se uskuteční v pondělí
25. března v Hranicích. Setkání s Ladislavem Heryánem proběhne od 18 hodin
v hranické Galerii Synagoga. Pořad hudby a slova,
podvečer kytarových písní
a rozjímání bude skvělým
zážitkem. Tématem povídání budou otázky, zda je Bůh
a pokud ano, jaký. Zájemci si
budou moci zakoupit knihy
Ladislava Heryána. Vstupné
je dobrovolné. Akci pořádá
Církev československá husitská ve spolupráci s MKZ
Hranice. 
(hru)

Láska a žal v podání Lucie Rozsnyó a Miloslava Študenta
Koncert lyricky laděného
sopránu a loutny pod názvem
Láska a žal se uskuteční v pondělí 18. března od 18 hodin
v Koncertním sále v Zámecké
ulici 118 v Hranicích.
Posluchačům se představí absolventka prestižních

vysokých hudebních škol
v České republice, Rakousku
a Švýcarsku a držitelka mnoha
interpretačních cen, sopranistka Lucie Rozsnyó za doprovodu
vyhlášeného loutnisty Miloslava Študenta, který má na svém
kontě spolupráci s řadou vynikajících sólistů i uznávaných
souborů.
V programu zazní skladby
například od anglického hu-

debního skladatele a loutnisty
Johna Dowlanda, francouzského barokního skladatele Étienne Moulinié, francouzského
pěveckého mistra, theorbisty
a hudebního skladatele Michela
Lamberta, italského hudebního
skladatele Claudia Monteverdi,
benátské zpěvačky a hudební
skladatelky Barbary Strozziové
a dalších významných hudebníků.

Koncert se uskuteční v rámci
Kruhu přátel hudby. Vstupné je
200 Kč mimo předplatitele KPH.
Předprodej je v Turistickém informačním centru na zámku.
Příznivci klasické hudby se
mohou těšit v jarní části sezony i na další koncerty sezony
Kruhu přátel hudby v Hranicích.
V tabulce přinášíme jejich přehled. Upozorňujeme na změnu
některých termínů.
(nad)

Jaké koncerty Kruhu přátel hudby v sezoně 2018/2019 jsou před námi?

Sopranistka Lucie Rozsnyó a loutnista Miloslav Študent. Foto: www.
lucierozsnyo.cz

Cena mimo
předplatné

Datum konání

Účinkující

Pondělí 18. března
18 hodin, Koncertní sál

Láska a žal: sopranistka Lucie Rozsnyó a loutnista
Miloslav Študent

200 Kč

Pátek 12. dubna
17 hodin, zájezd

Janáčkova filharmonie Ostrava, koná se v Beskydském divadle Nový Jičín

Jen pro předplatitele KPH

Pondělí 29. dubna
18 hodin, Koncertní sál

Bach trochu jinak: Taťjána Medvecká, Halina Františáková, Eliška Novotná

250 Kč

Pondělí 27. května
18 hodin, Koncertní sál

Americké jaro: violoncellista Štěpán Filípek a klavíristka Katelyn Bouska (USA)

250 Kč
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VÝSTAVY

Máte doma věci, fotky či dokumenty z 80. let?
Dederonové košile, mončičáci, laminátové talířky s kreslenými motivy, hliníkové ešusy na
čundr, prstýnky z hračkářství za
korunu, mrkváče a plísňáky, objemné účesy – vzpomínáte si na
80. léta? Připomene je výstava
ke 30. výročí od Sametové revoluce, kterou připravuje hranické
muzeum.
Neopomene ani atmosféru
v období sametové revoluce
v Hranicích a nabídne spoustu
fotografií, dobových plakátů

a tiskovin. Výstava je naplánována na listopad a prosinec, a tudíž
se zaměří i na vánoční atmosféru
v 80. letech.
I když bude ve výstavních síních na Staré radnici v Hranicích
zahájena až ve čtvrtek 14. listopadu, již nyní v hranickém
muzeu schraňují materiály, dokumenty i předměty, které dobu
osmdesátých let připomenou.
Pokud máte cokoliv, čím byste
chtěli přispět, budeme rádi, když
nám předměty zapůjčíte.  (nad)

Listopad 1989 v hranických ulicích. Generální stávku zachytil fotograf Martin
Třískala. Foto: Martin Třískala

Co chystá na letošek hranické muzeum?
Výstavy na Staré radnici mapují již tradičně regionální historii. V letošním roce se sešlo
hned několik výročí, na která se
hranické muzeum zaměřilo.

na Hranicku, o největších zásazích hasičů a spoustu dalších
zajímavostí. Vernisáž výstavy se
uskuteční ve čtvrtek 23. května, potrvá do 1. září.

Ať žije fotbal!

Jurik a hranické pověsti

Sérii výstav regionálního charakteru odstartovala vernisáží
ve čtvrtek 28. února výstava
„Ať žije fotbal!“, která připomíná
století organizovaného fotbalu
v Hranicích. Více na straně 19.

Letos si připomínáme 850
let od první písemné zmínky
o Hranicích. Městská kulturní
zařízení Hranice k tomuto výročí
chystají v průběhu roku několik
programů. Na oslavy připravují
velkou akci v historickém duchu
zakončenou průvodem, která se
uskuteční v sobotu 8. června, ale
také spoustu doprovodných programů jako například „Knihovna
v ulicích – Kdo byl kdo“, kdy se
na stromech v Zámecké zahradě
objeví medailonky hranických
osobností. Nebo vlastivědnou
procházku „Putování za dušičkami“, která zájemce provede
kolem hrobů a pomníků hranických osobností.
Lidé se také mohou těšit na
výstavu, která poodhalí počátky vzniku Hranic. Výstava „Jurik
a hranické pověsti“ návštěvníkům představí pověsti a příběhy města Hranic netradiční
komiksovou formou. Chybět
nebudou ani výrazné postavy

Fenomén hasičství
Výstava „Fenomén hasičství“
představí historii hasičských sborů na Hranicku. K vidění budou
hasičské přístroje, výstroj, historické fotografie. Návštěvníci se
dozvědí o největších požárech

Fenomén hasičství. K vidění budou
i historické snímky z požárů v Hranicích, mimo jiné i z požáru v předzámčí.
Foto: sbírky hranického muzea

hranických pověstí jako loupeživí rytíři, Bílá paní a další. Ze
sbírek muzea obohatí výstavu
obrazy zpodobňující stěžejní
postavu v historii Hranic – mnicha Jurika. Poprvé návštěvníci
uvidí i trojrozměrný model hradu Drahotuch a spoustu dalších
exponátů – například předměty
z vykopávek, které dají nahlédnout do nejstarší historie hranické oblasti. Na přípravě výstavy
spolupracuje muzeum s výtvarníky ze Základní umělecké školy
Hranice.
Vernisáž této výstavy se uskuteční ve středu 11. září, k vidění
bude až do 3. listopadu.
Nemocnice
Osmdesát let letos slaví hranická nemocnice. V roce 1939 byl
totiž dostavěn areál, kde dnes
lékaři pomáhají nemocným.
Nemocnice byla postavena v duchu funkcionalismu, kdy každé
oddělení mělo svůj samostatný
pavilon. Do nového areálu se
stěhovala z Teplické ulice, kde
byla v místě dnešního strojního
učiliště. Nutno podotknout, že
nemocnice v Hranicích vznikla
už v roce 1857 a patřila k nejstarším nemocnicím na Moravě.

Na výstavě budou k vidění dobové fotografie, ale také
historické lékařské nástroje
a pomůcky. Vernisáž výstavy se
uskuteční ve čtvrtek 26. září,
potrvá do 5. ledna následujícího
roku. 
(nad)

Hranická nemocnice je na místě, kde ji
známe od r. 1939. Do té doby byla v Teplické ulici. Foto: sbírky hranického muzea
Příprava výstav je již v plném
proudu. Uvítáme, když se nám
ozvou lidé, kteří mají jakékoliv
fotografie, plakáty či dokumenty,
nejrůznější předměty a suvenýry,
které se vztahují k připravovaným
výstavám. Budeme rádi, když nám
předměty zapůjčí. Mohou se za
námi zastavit na Staré radnici nebo
zavolat kurátorovi výstav Marku
Suchánkovi na číslo 775 854 522.
Za případnou spolupráci děkujeme.
Naďa Jandová,
ředitelka Městských kulturních zařízení Hranice

Andělé strážní v Galerii M+M

Panenky končí v neděli 17. března

První výstava letošního roku patřila v Galerii M+M andělům a enkaustice
Ludmily Šlosarové. Kromě představení její tvorby zde své místo měly také
výtvory klientů přerovského aktivačního centra Jsme tady, které poskytuje
služby mladým lidem s tělesným a zrakovým postižením. Zakoupením jejich
výrobků mohli návštěvníci toto centrum podpořit a učinit tak budou moct i na
Výstavě velikonočních tradic. 
(rk) Foto: Jiří Necid

Roztomilé pokojíčky propracované do posledního detailu, kočárky pro panenky, ale hlavně panenky mohou lidé ještě zhlédnout na Staré radnici v Hranicích. Výstava „Panenky, kam se podíváš“ bude totiž končit v neděli 17. března.
Na snímku je historický pokojíček pro panenky, který představuje obchod
s obrazy. 
(nad) Foto: Jiří Necid

KULTURA
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Muzikál Princezna ze mlejna bude v sokolovně
Muzikálové představení oblíbené filmové pohádky Zdeňka
Trošky Princezna ze mlejna míří
do Hranic. Potěší malé i velké
diváky v neděli 31. března od
15 hodin v hranické sokolovně.
Vstupné je v předprodeji
100 Kč pro děti a 150 Kč pro
dospělé. Na místě pak děti zaplatí 130 Kč a dospělí 180 Kč.
Předprodej je v Turistickém
informačním centru na zámku. Divadelní muzikál pořádají
Městská kulturní zařízení Hranice.
Pro nové a zároveň první divadelní zpracování filmové pohádky Princezna ze mlejna se
rozhodla principálka Divadelního souboru Pegas, herečka a bývalá baletka Natalie Venturová.
Scénář k divadelnímu zpracování a texty písní, které v dětském muzikále zazní, napsala
Dana Bartůňková, která už má
za sebou desítky autorských

pohádek, scénářů a textů písní
pro dětské diváky. Zároveň se
ujala režie a dramaturgie. Hudebně na muzikálové pohádce
spolupracovala s hudebníkem
a skladatelem Radimem Linhartem, který se věnoval skladbám
k novým textům písní. Úvodní
skladbu „Znám jedno oudolí“
nahrál náš světoznámý kytarový
virtuóz Lubomír Brabec.
Jako baletka a tanečnice si
choreografii pohádky nenechala ujít sama principálka Natalie
Venturová, v alternaci s Nikolou
Ďuricovou ztvárňuje postavu
Elišky (fotografie na titulní straně).
V postavě vodníka a kníže
pána se představí divadelní
a muzikáloví herci Daniel Koťan
a Petr Stehlík. V roli čerta diváci
uvidí naši nejslavnější country
zpěvačku Milenu Soukupovou
a divadelní herečku Hanu Tunovou. Hlavní role Jindřicha se

V roli čerta diváci uvidí naši nejslavnější
country zpěvačku Milenu Soukupovou
a divadelní herečku Hanu Tunovou.
Foto: Divadelní soubor Pegas

V postavě vodníka a kníže pána se
představí divadelní a muzikáloví herci
Daniel Koťan a Petr Stehlík. Foto: Divadelní soubor Pegas

ujal zpěvák a herec Aleš Kubát.
Ozvučení a světelné efekty nenechali klidným ani herce čer-

ného divadla Jiřího Sequense,
který si vzal tento úkol za svůj.
Představení trvá 60 minut. (mk)

Ozdobme společně kraslicovník

Kraslicovník začnou Městská kulturní zařízení Hranice zdobit ve středu 27. března. Ilustrační foto: Jiří Necid

Velikonoční atmosféru navodí letos v centru Hranic opět
kraslicovník, tedy strom plný
kraslic. Tato milá tradice by
nemohla vzniknout bez spolupráce obyvatel města, kteří každoročně přispívají malovanými
vajíčky. Proto se i letos obrací
Městská kulturní zařízení Hranice, která tuto akci organizují, na
obyvatele města s prosbou, aby
i letos přispěli kraslicemi.
Fantazii, jak kraslice ozdobit,
se meze nekladou. Své výrobky mohou školky, školy, spolky,
organizace i jednotlivci nosit
do Turistického informačního
centra ve dvoraně zámku, do
muzea na Staré radnici a do synagogy, a to do úterý 19. března.
(nad)

Kraslicová dílna
v muzeu
Ještě před tím, než se
na hranickém Masarykově
náměstí začne zdobit kraslicovník, mohou lidé přijít na
Starou radnici do výstavních
síní, kde se uskuteční výtvarné dílny pro děti i jejich rodiče.
„S sebou si stačí vzít vyfouklá
vajíčka a touhu tvořit,“ sdělila
průvodkyně z muzea Dagmar
Holcová. Netradiční zdobení
kraslic proběhne v sobotu
23. března od 9 do 15 hodin
pod vedením MgA. Tomáše Janíka. Výtvarná dílna zaměřená
na zdobení kraslic se uskuteční také v neděli 24. března od
9 do 16 hodin. 
(nad)

Galerie M+M bude patřit Velikonoční výstavě

Tradiční výstavou v Galerii
M+M je Výstava velikonočních
tradic. Její slavnostní zahájení
proběhne za vystoupení folklorního kroužku Rozmarýnek v pátek 22. března v 17 hodin.
Přestože se výstava s nádechem jara, plná kraslic nejrůznějších barev a zdobená
rozmanitými technikami, opakuje už tolik let, snaží se majitelka
galerie Anna Musilová, aby byl
každý ročník odlišný a přinesl
svým návštěvníkům nové zážitky
i vizuální vjemy.
„Letošní novinkou bude
místnost, ve které bude jaro
a Velikonoce prezentováno

v uměleckém, slavnostním rázu,“
přibližuje Anna Musilová. Tento
pokoj bude zdobit nejen slavnostně prostřený stůl, ale také
obrazy, které s tímto tématem
souvisí.
Do tohoto pokoje návštěvníci
vstoupí skrze další dvě místnosti. Ihned po vstupu do galerie
je přivítá velikonoční jarmark.
Pokračovat budou do prostoru,
který se během výstavy přemění
v probouzející se jarní přírodu.
Instalaci plnou zvířátek ocení
jistě hlavně děti.
Výstava bude k vidění do pátku
19. dubna a většina z vystavených
předmětů bude prodejní.
(rk)

Velikonoční výstavy v Galerii M+M jsou pokaždé jiné, vždy návštěvníky překvapí. Ilustrační foto: Radka Kunovská
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PROGRAM

Co se děje v Hranicích
Sobota 2. 3.

Sobota 9. 3.

9:00 - Zabijačka na lyžích –
den plný lyžování a zabijačkových specialit. Koná se ve Ski
areálu v Potštátě.

9:00–19:00 - Uč se a pracuj na
sobě! – seminář zaměřený na
rozvoj vlastní osobnosti. Koná
se v centru Světloterapi v Hranicích, Masarykovo nám. 93,
cena semináře 1 200 Kč, bližší
informace na tel. 739 018 866.

9:00 - Výroba Orgonitku – dílnička pro děti od 4 let bez asistence rodičů. Koná se v Centru
U Kocoura Mikeše v Hranicích,
Tř. 1. máje 328, vstupné 300 Kč,
rezervace na tel. 734 759 344
nebo na e-mailu: kwitko866@
seznam.cz.
20:00 - Insania: Kancionál tour
– koncert brněnské crossover-rockové kapely. Koná se v Zámeckém klubu v Hranicích,
Pernštejnské nám. 1, vstupné
v předprodeji 160 Kč, na místě
200 Kč. Předprodej je v Turistickém informačním centru na zámku v Hranicích, tel. 581 607 479.

Středa 6. 3.
17:00 - Vernisáž k výstavě:
Ondřej Michálek: Nové labyrinty – koná se v Galerii Synagoga v Hranicích, Janáčkova 728,
vstup zdarma.
Čtvrtek 7. 3.
9:30 - Znakujeme se zpěvem
a hrou – první část kurzu, ve
kterém se učí děti komunikovat
pomocí znaků. Koná se v Centru
U Kocoura Mikeše v Hranicích,
Třída 1. máje 328. Podrobné
informace a přihlášky na tel.
737 462 171 nebo na e-mailu:
hubova.katka@gmail.com.
Pátek 8. 3.
20:00 - Kreyson Memorial
a Jerem. I – koncert dvou kapel. Koná se v Zámeckém klubu
v Hranicích, Pernštejnské nám.
1, vstupné v předprodeji 150 Kč,
na místě 190 Kč. Předprodej je
v Turistickém informačním centru na zámku v Hranicích, tel. 581
607 479.

13:30 - Dětská merenda – oblíbené maškarní odpoledne plné
her a zábavy pro děti i dospělé. Koná se v Zrcadlovém sále
v kasárnách generála Zahálky
v Hranicích, vchod z Třídy ČSA,
vstupné dobrovolné.
Pondělí 11. 3.
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 - Koloběžkou po Asii –
cestopisná beseda dobrodruha
Marka Jelínka. Koná se v Zámeckém klubu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1, vstupné pouze
na místě 80 Kč.

Radniční 1, poplatek za materiál 20 Kč.
14:00–16:00 - Výtvarný ateliér
pro veřejnost – výroba originálních panenek. Koná se ve
výstavní síni Stará radnice v Hranicích, Radniční 1, poplatek za
materiál 20 Kč.
Pátek 15. 3.
19:30 - Ples ZŠ 1. máje – koná
se v Divadle Stará střelnice
v Hranicích, Sady Čs. legií 770,
předprodej vstupenek v kanceláři školy, tel. 581 675 411.
Sobota 16. 3.

Pondělí 18. 3.
18:00 - Lucie Rozsnyó a Miloslav Študent – koncert lyricky
laděného sopránu a loutny
v rámci Kruhu přátel hudby. Koná
se v Koncertním sále v Hranicích,
Zámecká 118. Vstupné mimo
předplatné 200 Kč. Předprodej
je v Turistickém informačním
centru na zámku v Hranicích,
tel. 581 607 479.

Pátek 22. 3.

19:30 - Ples tanečníků – koná
se v Sokolovně v Hranicích, Tyršova 880.

Středa 13. 3.
Středa 20. 3.
17:00 - Zpíváme pro UNICEF
– koncert Pěveckého sboru Cantabile. Koná se v Galerii Synagoga v Hranicích, Janáčkova 728,
vstupné 50 Kč.

20:00 - Hard Core & Punk Friendly Ride – vystoupí skupiny
Kosa Ostra, Antirádio Punkový Flashinet a Alcore. Koná se
v Zámeckém klubu v Hranicích,
Pernštejnské nám. 1, vstupné
v předprodeji 100 Kč, na místě
130 Kč. Předprodej je v Turistickém informačním centru na zámku v Hranicích, tel. 581 607 479.
Sobota 23. 3.
9:00–12:30 - Netradiční výroba kraslic – kreativní ateliér pod
vedením MgA. Tomáše Janíka.
Koná se ve výstavní síni Stará
radnice v Hranicích, Radniční 1,
vstup zdarma.

Čtvrtek 21. 3.

9:00–12:30 - Výtvarný ateliér
pro školy – výroba originálních
panenek. Koná se ve výstavní
síni Stará radnice v Hranicích,

19:30 - Úplňkový OM Chanting – skupinová technika využívající transformační sílu ÓM,
aby aktivovala sebeharmonizující potenciál účastníků a očistila
okolní prostředí. Koná se v Masážním studiu Petry Janáskové
v Hranicích, Masarykovo nám.
96, příspěvek 50 Kč, registrace
na mailu j.bach@email.cz.
17:00 - Vernisáž k výstavě:
Výstava velikonočních tradic
– koná se v Galerii M+M v Hranicích, Jurikova 16, vstup zdarma.

15:00 - Senior kavárna nejen
pro seniory – tentokrát o významu vody a vlákniny v lidském
těle s Jaroslavou Kročovou. Koná
se v místnosti Osadního výboru
v Drahotuších.

Čtvrtek 14. 3.

19:00 - Progres 2 – koncert
legendární brněnské skupiny.
Koná se v Zámeckém klubu
v Hranicích, Pernštejnské nám.
1, vstupné v předprodeji 300 Kč,
na místě 350 Kč. Předprodej je
v Turistickém informačním centru na zámku v Hranicích, tel. 581
607 479.

9:00–20:00 - Splash párty
2019 – zábavné zakončení lyžařské sezóny Ski klubu Hranice.
Koná se ve Ski areálu v Potštátě.

Úterý 12. 3.

19:00 - Věra Martinová s kapelou – koncert legendární
country zpěvačky a kytaristky
s kapelou. Koná se v Sokolovně
v Hranicích, Tyršova 880. Vstupné s místenkou v předprodeji
od 270 Kč do 330 Kč, na místě
od 320 do 380 Kč. Předprodej
je v Turistickém informačním
centru na zámku v Hranicích,
tel. 581 607 479.

nice. Koná se v Koncertním sále
v Hranicích, Zámecká 118, vstup
zdarma.

17:00 - Vernisáž k výstavě: Milan Sanetřík: Imaginace – koná
se ve výstavní síni Stará radnice
v Hranicích, Radniční 1, vstup
zdarma.
18:00 - Jarní koncert – koncert
žáků hudebního oboru ZUŠ Hra-

9:00–13:00 - Lesní běh – tradiční běžecký závod. Koná se
v Opatovicích, informace a propozice na www.svetbehu.cz.
9:00–19:00 - Meditační seminář – koná se v centru
Světloterapi v Hranicích, Masarykovo nám. 93, cena semináře
1 000 Kč, bližší informace na tel.
739 018 866.

PROGRAM
13:00–15:00 - Netradiční výroba kraslic – kreativní ateliér pod
vedením MgA. Tomáše Janíka.
Koná se ve výstavní síni Stará
radnice v Hranicích, Radniční 1,
vstup zdarma.
Neděle 24. 3.
9:00–12:30 - Vyrobte si svou
kraslici – zdobení kraslic dle
vlastní fantazie. Umělá vajíčka
budou k dispozici, vyfouknutá
vajíčka si přineste s sebou. Koná
se ve výstavní síni Stará radnice
v Hranicích, Radniční 1, poplatek
za materiál 20 Kč.
13:00–16:00 - Vyrobte si svou
kraslici – zdobení kraslic dle
vlastní fantazie. Umělá vajíčka
budou k dispozici, vyfouknutá
vajíčka si přineste s sebou. Koná
se ve výstavní síni Stará radnice
v Hranicích, Radniční 1, poplatek
za materiál 20 Kč.
Pondělí 25. 3.
17:00 - Beseda s Alenou Mornštajnovou – beseda se známou
spisovatelkou. Koná se v Zámeckém klubu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1, vstupné pouze
na místě 60 Kč.

18:00 - Setkání s Ladislavem
Heryánem – rozjímání se známým římskokatolickým knězem,
vysokoškolským učitelem i rockerem. Koná se v Galerii Synagoga v Hranicích, Janáčkova 728,
vstupné dobrovolné.
Pátek 29. 3.
19:00 - Plnou parou – divadelní
představení s Lenkou Vlasákovou, Miroslavem Etzlerem, Janem Dolanským a dalšími. Koná
se v Divadle Stará střelnice v Hranicích, Sady Čs. legií 770, vstupné
od 550 do 650 Kč. Předprodej je
v restauraci Stará střelnice, tel.
581 602 187 nebo v knihkupectví Ezop, tel. 581 602 547.

17
20:00 - Michal Prokop Trio
– koncert legendárního tria
Prokop, Andršt a Hrubý. Koná
se v Zámeckém klubu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1,
vstupné s místenkou v předprodeji 370 Kč, na místě 420 Kč.
Předprodej je v Turistickém
informačním centru na zámku
v Hranicích, tel. 581 607 479.

v Divadle Stará střelnice v Hranicích, Sady Čs. legií 770, vstupné
590 Kč. Předprodej je v restauraci Stará střelnice, tel. 581 602
187 nebo v sítích ticketportal.cz.
Sobota 13. 4.
14:00 - Vítání jara – tradiční
oslavy ke svátkům jara s bohatým doprovodným programem.
Koná se na Masarykově náměstí
v Hranicích, vstup zdarma.

Neděle 31. 3.
15:00 - Princezna ze mlejna –
muzikálová pohádka pro celou
rodinu. Koná se v Sokolovně
v Hranicích, Tyršova 880. Vstupné včetně místenky je pro děti
v předprodeji 100 Kč, na místě
130 Kč, pro dospělé je v předprodeji 150 Kč, na místě 180 Kč.
Předprodej je v Turistickém informačním centru na zámku
v Hranicích, tel. 581 607 479.

Úterý 16. 4.
20:00 - Vandráci Vagamundos – oblíbený cestopisný pořad s Pavlem Liškou a Janem
Révaiem. Koná se v Sokolovně
v Hranicích, Tyršova 880, vstupné 290 Kč, předprodej je v sítích
ticketlive.cz.
Pondělí 29. 4.
18:00 - Johann Sebastian Bach
trochu jinak - komponovaný pořad slova a hudby o Bachovi. Znít
bude nejen Bachova hudba v podání klavíristky Elišky Novotné
a houslistky Haliny Františákové,
ale také přednes v podání herečky Taťjany Medvecké. Vstupné
250 Kč, předprodej v Turistickém
informačním centru na zámku.

320 Kč. Předprodej je v Turistickém informačním centru na zámku v Hranicích, tel. 581 607 479.
Sobota 8. 6.
9:30–20:00 - Oslavy 850 let
Hranic - historické centrum
města zaplní nejrůznější atrakce. V Zámecké zahradě se budou v průběhu dne odehrávat
divadelní a loutková představení. V dobové kuchyni budou
k ochutnání středověké pokrmy, nebude chybět vystoupení
šermířů. K pobavení poslouží
cyklokuriozity. Na prostranství
před zámkem vystoupí fríské
koně a své „ležení“ tam budou
mít nejrůznější atrakce – historický kolotoč, historické dřevěné
ruské kolo a pro odvážlivce bude
připravena atrakce s žebříkem.
V cirkusovém šapitó se budou
odehrávat zábavné hry a soutěže pro děti. Program bude také
na Masarykově náměstí, kde budou k vidění historická řemesla,
velké provazochodecké a žonglérské vystoupení, vyhrávat budou pouliční kapely, vystoupí
středověká hudební skupina, na
ulici potkáte živou sochu, dlouhány na chůdách nebo potulného flašinetáře. Celodenní oslavy
se ponesou v historickém duchu
a budou završeny průvodem.
V něm uvidíme obchodníky procházející Hranicemi a nesoucími
své poklady, zvířata, akrobaty,
bubeníky, tanečnice, ale také
mnicha Jurika, vyhlášené loupežníky z místních lesů, a spoustu
dalších postav charakterizujících
historii Hranic.

PŘIPRAVUJEME
Sobota 6. 4.
16:00–19:00 - TaťánaFest vol. 2
– druhý ročník vzpomínkového
koncertu na výraznou osobnost
hranické kultury. Koná se v Divadle Stará střelnice v Hranicích,
Sady Čs. legií 770, vstupné dobrovolné.
Pondělí 8. 4.
19:00 - Skleněný strop – divadelní představení s Tatianou
Vilhelmovou a Jiřím Langmajerem. Koná se v Divadle Stará střelnice v Hranicích, Sady
Čs. legií 770, vstupné 650 Kč.
Předprodej je v restauraci Stará
střelnice, tel. 581 602 187 nebo
v knihkupectví Ezop, tel. 581
602 547.
Úterý 9. 4.
19:00 - Janek Ledecký: Unplugged – koncert. Koná se

PROGRAM AKCÍ
Úterý 30. 4.
14:00 - Pálení čarodějnic – program pro celou rodinu. Koná se
v areálu před letním kinem.
19:00 - Karel Plíhal – koncert
vynikajícího muzikanta. Koná se
v Sokolovně v Hranicích, Tyršova
880. Vstupné v předprodeji od

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

UZÁVĚRKA
PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ
HRANICKÉHO ZPRAVODAJE
JE V PÁTEK 8. BŘEZNA 2019
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VÝSTAVY

Kam na výstavy v Hranicích
Galerie Synagoga
Janáčkova 728, Hranice, tel. 581 606 077, 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. 3. 2019 - Tibor Červeňák: Koně a ženy. Výstava
obrazů uznávaného umělce
pocházejícího z Hranic, který
žije a tvoří ve Velké Británii. Vystavoval v prestižních galeriích
po celém světě. Jeho obraz MY
Monet získal hlavní cenu za
nejlepší obraz v kombinované
technice.
6. 3.–21. 4. 2019 - Ondřej Michálek: Nové labyrinty. Výstava
obrazů umělce, který se věnuje
volné grafice a grafickému designu. Za svoji práci obdržel několik významných ocenění, jako
například první cenu a stříbrnou
plaketu na Mezinárodní soutěži
v Barceloně. Vernisáž se uskuteční
ve středu 6. března v 17 hodin.

Stará radnice
Radniční ul. 1, Hranice, tel. 581 601 390, 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 17. 3. 2019 - Panenky, kam
se podíváš. Výstava dává nahlédnout do kouzelného světa
panenek. K vidění jsou i unikátní světové kousky, panenky z celého světa, panenky, které znáte
ze svého dětství, bohatě vybavené domečky pro panenky, ale
také zajímavosti z historie této
holčičí hračky.
Do 5. 5. 2019 - Ať žije fotbal!
Výstava ke sto letům organizovaného fotbalu představuje
návštěvníkům historii fotbalu
v Hranicích. Expozice bude oslovuje nejen příznivce příznivce
fotbalu, na své si přijdou také
zájemci o hranickou historii. Raritou výstavy je historický míč
z třicátých let.
21. 3.–5. 5. 2019 - Milan Sanetřík: Imaginace. Výstava hranického umělce k jeho životnímu
jubileu. Autor se ve svých dílech
vědomě vyhýbá ustáleným uměleckým směrům, převážně se soustředí na abstrakt s nápaditými
přírodními motivy, kde nachází
svobodu a volnost své tvorby.
Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek
21. března v 17 hodin.

Coffee Obsession
Jiráskova 429, Hranice, tel. 774 617 044.
Otevřeno: po–pá 7:30–19:00, so 9:00–12:00.
1. 3.–31. 3. 2019 - Dalibor Jandásek: Obrazy a malby. Výstava
přerovského rodáka a amatérského výtvarníka, jehož nejoblíbenější
technikou je krajinokresba suchým pastelem.

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 8:00–14:0, so–ne zavřeno.
Do 22. 3. 2019 - Miloslav Maršálek: Fotografie. Miloslav
Maršálek se věnuje hlavně inscenované fotografii se zvláštním rukopisem. Předmětem
jeho obrázků je především žena
a tajemství.

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. Stálá expozice modelu, jehož autorem je Stanislav
Miloš. Ve výstavních prostorách
jsou také panely s informacemi
o vývoji a historii hranického
zámku.

Dvorana zámku
Pernštejnské nám. 1, Hranice.
1. 3.–30. 4. 2019 - Studenti architektury mění Třídu 1. máje
– představy studentů brněnské architektury o zkulturnění
a upravení hlavní spojovací tepny Hranic – Třídy 1. máje.

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).
22. 3.–19. 4. 2019 - Výstava
velikonočních tradic. Tradiční
výstava s tématem Velikonoc
a všeho, co se velikonočních
svátků týká. Vernisáž se uskuteční v pátek 22. března v 17 hodin.

Lázeňský dům Moravan
Teplice nad Bečvou 6, tel. 581 683 640, 581 683 333, www.ltnb.cz.
Otevřeno: po–ne 8:00–20:00.
1. 3.–30. 4. 2019 - Anna Szatmariová: Pod hvězdou. Výstava obrazů malířky a básnířky z Krásného u Šumperka. Kromě malby vytváří
také kombinace různých materiálů či loutky.

Masarykovo náměstí
29. 3.–30. 4. 2019 - Kraslicovník
hranický. Tradiční strom ozdobený kraslicemi. Milá tradice vznikla
díky spolupráci obyvatel města,
kteří každoročně přispívají krásně
malovanými vajíčky.

HISTORICKÉ FOTOGRAFIE, VÝSTAVA
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Ať žije fotbal!
Sto let od vzniku organizované kopané v Hranicích připomíná
výstava na Staré radnici pod názvem „Ať žije fotbal.“
Ale už před založením prvního oddílu v roce 1919 se ve městě fotbal hrál. Dokládá to zmínka
v časopise Hlasy z Pobečví z roku
1913, kde pisatel vybízí k založení
veslařského klubu a svou výzvu
uzavírá slovy: „To by byla opravdu dobrá náhrada za surovou
a nechutnou kopanou.“
Na výstavě „Ať žije fotbal!“ je
zmapována historie hranické kopané od doby jejího vzniku v roce
1919 až po současnost. Je k vidění velké množství historických
fotografií zachycujících sestavy
hranických týmů, mistrovské zápasy a další fotbalové dění. Připomenuty

jsou důležité milníky tohoto sto
let trvajícího období. Mezi nejvýznamnější patří postupy klubů
SK Hranice a FC Dukla Hranice do
Moravskoslezské fotbalové ligy.
Raritou výstavy je historický
míč z třicátých let minulého století, ale také stará zdravotnická
brašna či poháry, které Hraničtí
vyhráli za své fotbalové výkony.
Ozdobou výstavy pak jsou ligové dresy a kopačky hranických
odchovanců, kteří se dostali do
první české ligy či do zahraničních soutěží.
Přijďte se podívat, na fotkách
uvidíte známé tváře, možná
i sami sebe. Výstava je k vidění
do neděle 5. května.
(ms)

Sestava SK Hranice v roce 1920.
Foto: SK Hranice a Dukla Hranice
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SPORT

Klub českých turistů v Hranicích slaví sto let
Před sto lety 29. ledna 1919
se sešlo 17 nadšenců a založilo
Klub českých turistů Hranice. Navázali na činnost Okrašlovacího
spolku, který měl již o deset let
dříve za cíl propagaci krás Hranicka a Lázní Teplic. A zahájil
i značení turistických cest. První
vedla z Hranic podél Veličky na
Potštát. Již v této době byla velmi
oblíbená cesta na Kunzov.
Hlavním úkolem Klubu českých turistů bylo zřizovat turistické stezky a cesty, zakládat
a udržovat studentské a dorostenecké noclehárny, pořádat
přednášky, společné vycházky
a výlety, starat se o ochranu přírodních a historických míst.
Začátek byl skromný, za rok
se konalo jen několik společných
výletů, ale činnost klubu se postupně rozvíjela. Za sto let existence se střídaly tučné i hubené
roky, bývalo to spojené s předsedou klubu. Například v letech
1925 až 1939, kdy byl předsedou klubu ředitel lesnické školy
Ing. František Matějka, vzrostl
počet členů z 54 na 244. A také
se zvýšil počet společných akcí.
Úspěšné období přervala
druhá světová válka, kdy měli
lidé jiné starosti než turistiku. Po
válce vstoupili turisté do Sokola
Hranice. V roce 1953 měl oddíl
40 členů. Když v roce 1954 museli lesní správě předat chatu na
Michalence, kde turisté odvedli
spoustu práce, zůstalo v oddíle
pouze 5 skalních členů. O dva
roky později se sešlo 12 věrných.
Turisté byli spolu se Sokolem

včleněni do TJ Spartak, později
TJ Sigma Hranice, kde působí
dodnes.
Opětné oživení nastalo v roce
1958, kdy byl zvolen nový výbor
pod vedením Evžena Dobiáše. Za
vydatné pomoci své ženy, manželů Vavříkových, Hilgartnerových a dalších se organizovaly
vycházky pro mládež, srazy turistů, začal nový rozkvět turistiky.
Přidala se vysokohorská turistika
v Tatrách, zahraniční zájezdy na
Balkán a do NDR.
Dalším výrazným předsedou se v roce 1972 stal Jaroslav
Kopecký, který spolu s manželi
Honovými, Hilgartnerovými,
Konečnými, Ladislavem Zamazalem a dalšími zahájil zlatou
éru turistiky v Hranicích. Počet
členů se zvýšil ze 100 na 217, túry
se organizovaly po celý rok bez
ohledu na počasí, pořádaly se zájezdy do Vysokých Tater, Roháčů,
na Malou i Velkou Fatru, Slovenského ráje, na Šumavu nebo do
Bulharska, organizovaly se okresní i krajské turistické akce.
Turisté zapojili i děti a mládež.
Již v roce 1974 byl založen turistický oddíl mládeže Táborníci
a od té doby stovky dětí prožily
nádherné pobyty na letních táborech v Českém ráji, Krušných
horách, v okolí Hodonína, v Pořešíně, Sloupu v Čechách, Českém lese, Bulharsku, Německu,
Polsku, Slovensku, ušly tisíce
kilometrů po turistických cestách naší vlasti. Tento oddíl vede
Jaroslava Benešová za vydatné
pomoci manželů Lebduškových,

Hraničtí turisté nehledí na počasí a vyrážejí na túry i v zimním počasí. Foto: Klub
českých turistů

Radana Hyžďaly, Petra Bartoška a Mgr. Martiny Janáskové.
V 80. letech velmi dobře pracoval
oddíl Mladá garda vedený Taťanou Veselou.
V současnosti vede oddíl od
roku 1996 Jaroslava Benešová (Menyhardová). Oddíl má
139 členů a turisté jsou stále
aktivní. Přidaly se cyklovýlety,
rozšířily možnosti zahraničních

Turisté ke stoletému výročí uspořádali i výstavu ve dvoraně hranického zámku. Využili i podklady z původní kroniky hranických turistů, jejíž první zápis byl 29. ledna 1919 a poslední v roce 1938. Foto: Petr Bakovský

zájezdů. Vloni byla jejich cílem
například Bretaň nebo Skotsko.
V roce 2018 se uskutečnilo celkem 40 jednodenních výletů
a 11 vícedenních zájezdů. Akcí
se zúčastnilo 1 062 osob a ušlo
se 15,5 tisíce kilometrů.
„Některé věci jsou ale čím dál
obtížnější. Například velké chaty
pro více lidí jsou obsazené ještě
dříve, než je vůbec možné ubytování objednávat. Někteří naši
vedoucí si na tábory musí brát
neplacené volno, nebo tam jezdí
o své dovolené,“ řekla Jaroslava
Benešová.
Turisté oslavili 100 let výroční
schůzí, která se symbolicky konala na půdě městského úřadu,
stejně jako ta ustavující. Dorazilo na ni na 80 členů. Následně
se na malé posezení do Klokočí
1. února sjelo 90 příznivců hranické turistiky.
A letos? Již nyní je v kalendáři
naplánováno přes 50 akcí. Turistika v Hranicích tedy rozhodně nezaniká. „Vždy to záleží na lidech,
na jejich zápalu pro věc. A já
vidím, že i mezi těmi mladšími
zapálené členy máme,“ míní Jaroslava Benešová. Petr Bakovský

TIRÁŽ: Hranický zpravodaj č. 3/2019 • Periodický tisk územního samosprávného celku. • Měsíčník • Vychází 1. března 2019 • Ročník V. •
Vydávají Městská kulturní zařízení Hranice, příspěvková organizace se sídlem Masarykovo náměstí 71, 753 01 Hranice, IČO: 71294686 •
Grafická úprava a tisk: © KLEINWÄCHTER holding s.r.o., Čajkovského 1511, 738 01 Frýdek-Místek • Náklad: 8 400 ks • Distribuce: Česká
pošta, zdarma do všech domácností v Hranicích a místních částí • Redakce: tel. 581 607 479, e-mail: infocentrum.zamek@mkz-hranice.cz •
Editoři: Naďa Jandová, Petr Bakovský • Hranický zpravodaj na internetu: www.mesto-hranice.cz/cs/televize-tisk/ • mkz-hranice.cz/
hranicky-zpravodaj • Zaregistrováno Ministerstvem kultury ČR pod zn. MK ČR E 22143 • Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit
• Účastí na programech pořádaných Městskými kulturními zařízeními Hranice, p. o., IČO 71294686, dává jejich účastník souhlas s užitím pořízených fotografií
a videodokumentace pro propagační materiály organizace (webové stránky, Hranický zpravodaj, tiskoviny, facebook). Souhlas se dává do odvolání.

