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Zdarma

Hranický zpravodaj
Většina
domácností
v těchto dnech září
čistotou. Bohužel
nikdo nepřijde,
aby to ocenil.

Pokud si chcete v klidu
zdřímnout, když jsou
děti doma, řekněte
jim: „Vzbuďte mě za
20 minut, uklidíme
společně celý byt.“
Udělají vše pro to, aby
vás nic nevzbudilo.

Vážení rodiče, prosíme,
abyste při on-line výuce
nechodili v pozadí
v trenýrkách s pivem
a nekomentovali
výuku. Děkujeme,
učitelé

„Díky nemoci známe hodnotu zdraví, díky zlu hodnotu dobra,
díky hladu sytost, díky únavě odpočinek.“ 
Hérakleitos
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Koronavirus
- informace
Koronavirus dopadá na
prakticky všechny oblasti našeho života. Ani náš měsíčník
není výjimkou. Jednak v oblasti kulturního nebo společenského života či sportu není
o čem psát, o pozvánkách na
akce či kulturním programu ani
nemluvě. A jednak, aby se náš
zpravodaj dostal mezi lidi, aby
byl vůbec roznesen do domácností, musí mít převážnou část
obsahu věnovanou právě nemoci covid-19. Takže z těchto
důvodů je toto číslo poněkud
hubenější, než jste zvyklí.
Momentálně se situace, zdá
se, mírně zlepšuje. Vše se ale
velmi rychle vyvíjí a informace ze dne na den zastarávají,
proto je velmi obtížné zachytit
je v měsíčníku. Doporučujeme
sledovat zpravodajství jak celostátní, tak regionální a také
webové stránky města Hranice
(www.mesto-hranice.cz). (bak)

Ekoltes pořídil přístroj na dezinfekci
Nový účinný dezinfekční stroj
jako prostředek pro boj s koronavirem pořídila společnost
Ekoltes Hranice, a.s. Může sloužit například pro dezinfikování
Domova seniorů, pro městskou
hromadnou dopravu nebo jiné
důležité prostory města
Přístroj COD11 od firmy ZHT
Group s.r.o. provádí dezinfekci
formou aktivní mlhy na bázi nanotechnologie. Tím dezinfikuje
místa účinněji než tradiční řešení pomocí spreje nebo čištění.
Speciální mlžná tryska vytvoří
aktivní mlhu, která vyplní prostor a zaplní každé místo, i to,
které nebylo vystaveno přímé
aktivaci mlhy. Zamlžení garantuje dezinfekci celého prostoru, nejen pouhého povrchu.
Například doporučená doba
pro zamlžení autobusu je cca
2 minuty.
COD11 je kompletní, snadno použitelná samostatná
jednotka na kolečkách, kterou
lze použít pro účinnou dezin-

Ekoltes zavedl speciální popelnice
na roušky a další materiál
Jak likvidovat použité roušky?
Jednorázové obleky? Návleky na
boty? Případně kontaminovaný
odpad od rodin v karanténě?
Ekoltes Hranice zahájil na základě
doporučení hygieniků koncem
března nový způsob ukládání
tohoto nebezpečného odpadu.
Do kontejnerových míst
v Hranicích i místních částech
byly instalovány popelnice, ve
kterých jsou ještě vsunuty speciální plastové pytle. Do nich lze
ukládat roušky, jednorázové obleky, případně odpad z domácností v karanténě. Popelnice jsou
označeny nápisem„Nebezpečný
odpad“ a je na nich vyznačeno,
co a jak se do nich má ukládat.
Jejich rozmístění naleznete jednak v příloze, jednak i na této
mapě. Popelnice jsou zároveň
umístěny i u obchodních center
(na jednorázové rukavice) a ve
významných firmách.
Upozorňujeme, že odpad je
nutné ukládat do plastových

obalů, buď do neprodyšných
plastových pytlů (občané v karanténě) nebo do mikrotenových
sáčků (občané, kteří nejsou v karanténě). Ekoltes bude tento odpad likvidovat podle metodiky
doporučené hygieniky. Lidé, kteří jsou v povinně nařízené karanténě, nemají po dobu karantény
třídit odpad. Vše by měli dávat
do těchto nových nádob.
Další podrobnosti se dozvíte
na www.mesto-hranice.cz.
(bak) Ilustrační foto: Ekoltes Hranice

Varujeme – pozor na podvodníky
Podvodníci se nezastaví před ničím, dokonce ani v dnešní
situaci. Přímo v Hranicích jeden darebák, který se vydával za
pracovníka městského úřadu, vylákal na seniorce peníze a navíc
ještě občanský průkaz pod záminkou, že město jí chce poslat dar
k narozeninám. Důrazně před takovými podvodníky varujeme.
Podvodníci mohou používat jako záminku i vybírání záloh na
oběd či na nákup. Buďte obezřetní, nevpouštějte neznámé osoby
do bytu, občanský průkaz nedávejte z ruky. Město nyní posílá pouze
písemné gratulace sedmdesátníkům a pětasedmdesátníkům, osobní
přání starším spoluobčanům jsou až do odvolání zrušeny. (bak)

fekci malých prostor, kancelářské
místnosti, malé
obchody, výtahy.
Je také určen pro
dezinfekci vozidel.
Tryska může pracovat přímo z plošiny nebo ji lze
vyjmout a umístit jinam pomocí
dodaných deset
metrů dlouhých
hadic.
Náplní zařízení
je roztok Q-live,
který obsahuje
nanočástice stříbra, a proto je velmi
účinný. Lze ho použít pro letadla, autobusy, vlaky, interiéry,
uličky supermarketů, haly, nemocnice a další kontaminované
prostory. Q-live je bezpečný přípravek, který neohrožuje lidské
zdraví a při jehož aplikaci nehrozí kontaminace chemickými
látkami.

Obrázek:
1. Mlžná tryska pro aktivní mlhu
COD 11
2. Vzduchový kompresor 230V 425/50
3. Nádoba na kapalinu 12 litrů
4. Trojnožka s mlžnou tryskou
5. Prodlužovací hadice 10 metrů
6. Kompaktní plošina
(bak)

Živnostníci mohou žádat o ošetřovné
Od 1. dubna mohou začít živnostníci žádat o ošetřovné na děti,
které od 12. března nemohou chodit do školy. Ošetřovné se týká
osob samostatně výdělečně činných (v hlavní činnosti), které nemohly vykonávat svoji činnost, protože se se musely starat o děti
do 13 let poté, co byly uzavřeny školy.
Ošetřovné se týká také zdravotně postižených dětí do 26 let.
Výše dotace činí 424 korun za den.
Žadatel musí vyplnit žádost, kterou s dalšími podrobnostmi nalezne na webu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (www.mpo.cz).
Podání žádosti včetně příloh učiní žadatel na Ministerstvo
průmyslu a obchodu buď prostřednictvím datové schránky wnswemb, přičemž do předmětu uvede „fpmpo20“, nebo může
podat žádost e-mailem, jehož přílohou bude vyplněný formulář opatřený elektronickým podpisem včetně příloh, na adresu
fpmpo20@mpo.cz a do předmětu opět uvede „fpmpo20“, případně lze originál žádosti, podepsaný žadatelem, poslat poštou
na adresu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32,
110 15 Praha 1. I v tomto případě musí být obálka označena
„fpmpo20“. V případě potřeby pomohou při vyplňování žádosti
obecní živnostenské úřady.
(bak)

Město rozdávalo roušky seniorům
Město Hranice dostalo od
Olomouckého kraje přes tři a půl
tisíce jednorázových roušek.
Tyto roušky rozdávali ve středu
a čtvrtek před Velikonocemi pracovníci odboru sociálních věcí
městského úřadu, skauti a dobrovolníci seniorům. Rozdávání
roušek probíhalo před prodejnami potravin od 8 do 10 hodin,
tedy v době, která je vyhrazena
pro nákupy starším lidem.
Město Hranice obdrželo
od krajského krizového štábu
celkem 6 900 jednorázových
roušek. Ty byly podle počtu
obyvatel poměrně rozděleny

mezi 31 obcí hranického správního obvodu. Přímo v Hranicích
zůstalo zmiňovaných 3 640 roušek. Děkujeme skautům a dobrovolníkům za pomoc s jejich
rozdáváním.

Na rozdávání roušek se podíleli i skauti
a dobrovolníci. Foto: Petr Bakovský

AKTUÁLNĚ
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Ani koronavirus stavbu jezu nezastavil

Dlouho očekávanou protipovodňovou stavbu - rozšíření
hranického jezu o třetí pole,
nezastavila ani současná epidemiologická situace. U jezu
probíhají intenzivní práce, zejména odtěžování zeminy.
Stavební práce budou spočívat především v rozšíření jezu
o jedno jezové pole a rozšíření
koryta nad i pod jezem. Současně s tím vznikne na levém
břehu téměř 150 metrů dlouhý
rybí přechod. Investici provádí
Povodí Moravy s.p. a akce bude
probíhat po celý letošní a také
příští rok. „Stávající dvoupolový
jez má průtočnou šířku 32 metrů, po rekonstrukci se rozšíří
o dalších 16 metrů. Tím dojde
při povodních ke snížení hladin
Bečvy v intravilánu města, zvýšení protipovodňové ochrany
a také se sníží požadavky na výšky připravovaných protipovod-

ňových zdí a hrází, které budou
doplňovat komplexní protipovodňovou ochranu města,“ popisuje generální ředitel Povodí
Moravy, s. p. Václav Gargulák.
Tato stavba přináší také dopravní i jiné komplikace. Během
výstavby bude uzavřen přechod přes jez, hojně využívaný cyklisty a chodci. V lokalitě
se dá očekávat vyšší dopravní
zátěž a pohyb těžké techniky.
Bečvu také čeká dlouhodobá
srážka, jez bude vypuštěn.
Během výstavby bude přerušena silniční komunikace vedoucí po levobřežní hrázi a přes
jez na pravý břeh. Ta však stejně
není otevřena pro veřejný automobilový provoz. Přerušení
tak omezí chodce a cyklisty.
Náhradní trasa povede přes
silniční most, který se nachází přibližně 800 metrů nad
jezem.

U jezu vzniká místo pro třetí pole. Foto: Petr Bakovský

Celkové předpokládané
investiční náklady akce jsou
230 milionů korun. Akce bude
financována jednak z dotace Ministerstva zemědělství

v rámci dotačního titulu Podpora prevence před povodněmi
(IV. etapa) a jednak z vlastních
finančních zdrojů Povodí Moravy.
(bak)

Elektrokoloběžky v Hranicích nakonec nebudou

Město spouští kvůli koronaviru Mobilní Rozhlas

Ač se již touto dobou měly
po Hranicích prohánět elektrokoloběžky, nakonec k tomu nedojde. V posledních dnech se
objevila celá řada komplikací,
která celou připravenou akci
zhatila. Zejména se provozovateli nepodařilo splnit termín
dodání koloběžek.
Navíc, vzhledem k současné
situaci ohledně koronaviru, by
bylo používání elektrokoloběžek značně problematické.
Mohly by se stát zdrojem nákazy a jejich případná dezinfekce
by byla velmi komplikovaná.
A jejich využití v době omezení
pohybu by zřejmě nebylo příliš
intenzivní.

V souvislosti s nákazou covid-19 a vyhlášením nouzového stavu jsme spustili aplikaci
Mobilní Rozhlas. Stáhněte si
aplikaci ZDARMA prostřednictví Google Play nebo App Store
a budete dostávat informace
přímo do mobilu. Senioři, kteří nemají přístup k internetu,
mohou díky němu dostávat
zásadní informace prostřednictvím SMS. Upozorňujeme,

Ušetřené peníze, zhruba
milion korun, využije město
na pokrytí nečekaných výdajů spojených s koronavirem.
Připomínáme, že již březnové zastupitelstvo podpořilo
hranickou nemocnici, kdy na
nákup potřebného vybavení
vyčlenilo z městského rozpočtu
3,8 milionu korun. Nemocnice
tento příspěvek využije pro boj
s koronavirem, konkrétně na
nákup tří ventilačních přístrojů,
50 polohovacích nemocničních
lůžek a dalšího vybavení. Zároveň zastupitelé odsouhlasili
vytvoření rezervy jednoho milionu korun na finanční zabezpečení krizových potřeb. (bak)

Městský úřad postupně obnovuje
činnost pro veřejnost
Městský úřad Hranice postupně obnovuje činnost pro veřejnost. Postupuje přitom podle
mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví. Stále tak platí,
že úřady mají povinnost omezit
osobní kontakt s klienty na nezbytně nutnou úroveň. Snažte
se prosím na úřadě řešit opravdu
jen ty nejnutnější věci, které nesnesou odkladu a nejdou vyřídit
dálkovým způsobem. Chráníte
tím jak sebe, tak své blízké.
Od úterý 7. dubna obnovil
Městský úřad Hranice provoz
pracoviště Czech POINT. Již od
23. března začala v omezeném
režimu pracovat podatelna
městského úřadu.

V nezbytně nutných případech je možné naléhavou úřední záležitost vyřídit v úředních
hodinách i osobně po předchozí e-mailové či telefonické
domluvě. Úřad má totiž nařízen
směnný provoz a nemuseli byste
potřebného člověka zastihnout.
Všechny telefonické a e-mailové
kontakty zůstávají v platnosti.
Veškerá podání lze uskutečnit elektronicky prostřednictvím
datové schránky, e-mailové adresy podatelna@mesto-hranice.
cz nebo poštou. Aktuální stav
otevření městského úřadu zjistíte na webu města www.mesto-hranice.cz, případně na telefonu 581 828 111.

že SMS jsou určeny jen pro
ty nejpodstatnější zprávy ve
stručné podobě.
Registrovat se můžete zdarma na stránce: https://muj.
mobilnirozhlas.cz/register. Pokud byste potřebovali pomoci
s vyplňováním, pomůže vám
Kateřina Hojgrová na telefonním čísle 581 828 206 nebo na
e-mailové adrese: katerina.hojgrova@mesto-hranice.cz.(bak)

Rada zrušila poplatky za družiny a školky
Rada města Hranic v březnu schválila zrušení úplaty za
vzdělávání v mateřské škole,
takzvané školkovné a úplaty
za školní družinu v základních školách zřízených městem ode dne jejich uzavření.
Platby za měsíc březen budou
jednotlivá školská zařízení rodičům dětí vracet v poměrné
části. Školní družiny byly uzavřeny 11. března a městské

mateřské školy od 19. března
2020.
Rada také schválila prominutí nájemného včetně DPH
nájemcům nebytových prostor v majetku města, kteří
museli uzavřít své provozovny. Prominutí se týká období
od 1. dubna do konce května,
za jeden měsíc jde o celkovou
částku téměř 80 tisíc korun.

(bak)

Zajistili jsme nákupy pro seniory
Město Hranice zajistilo pro seniory nad 70 let možnost obstarání
nezbytných nákupů či zajištění dalších potřeb. Vážení spoluobčané, pokud je vám nad 70 let a nemáte nikoho, kdo by Vám zajistil
nezbytné nákupy potravin, hygieny a léků, můžete se obrátit na
telefonní čísla MěÚ Hranice 581 828 424, 581 828 425 a 581 828
440. Volat můžete od pondělí do pátku dopoledne od 8 do 11:30.
Pomoc je určena pro osamělé seniory, kteří nejsou schopni si
tyto úkony zajistit vlastními silami či osobou blízkou. Rozvoz bude
probíhat nejpozději do 48 hodin od kontaktování sociálního pracovníka odboru sociálních věcí.
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Výzva Do práce na kole se mění
v „národní zdravotní teambuilding”
Jubilejní desátý ročník akce
Do práce na kole, kterou pořádá spolek AutoMat, prošel pod
vlivem aktuálních událostí radikální změnou. Město Hranice
se do tohoto projektu zapojuje
již pošesté. Cílem této výzvy je
vyměnit alespoň na měsíc auto
za kolo nebo chůzi, a prospět tak
životnímu prostředí i vlastnímu
tělu.
Velká část zaměstnanců
i drobných podnikatelů vyměnila své běžné pracoviště za
kuchyňský stůl, péči o děti, šití
roušek, karanténu či kombinaci
více variant. Do práce na kole je
týmová výzva, díky které lze zůstat alespoň virtuálně v kontaktu se svými kolegy, vzájemně se
motivovat a hecovat. Současně

ale nevyžaduje společné setkávání, takže se lze účastnit i za
aktuálně ztížených podmínek.
„Letos jsme významným způsobem upravili pravidla tak, aby
se v květnu mohl zapojit opravdu každý. Pro ty, kdo nadále cestují na svá pracoviště, je určitě
nejzdravější a nejbezpečnější
variantou dopravovat se pěšky
či na kole. Ostatní si mohou zapisovat třeba zdravotní vycházky,
cesty pěšky či na kole na nákup.
Ti, kteří nevyrážejí z domu vůbec, mohou evidovat své domácí sportovní aktivity jako je jóga,
posilování či rotoped,” vysvětlil
vedoucí kampaně Do práce na
kole Jan Haruda.
„Základní prevencí fyzických
i psychických onemocnění je po-

Připravujeme svoz
odpadu ze zahrádek
Město připravuje tradiční
jarní zastávkový svoz biologického odpadu ze zahrádek.
Velkoobjemové kontejnery
budou přistavovány podle
harmonogramu na webových stránkách města. Větve
je vhodné rozřezat na menší
kousky.
Přistavení kontejnerů bude
přítomen pracovník společnosti EKOLTES Hranice, a.s.,
který bude dohlížet na ukládání pouze biologicky rozložitelných odpadů.

V případě, že Vám časový
harmonogram nevyhovuje,
můžete biologický odpad
odevzdat ve Sběrném dvoře
EKOLTES Hranice ve Zborovské ulici, telefon: 581 674 422.
Provozní doba sběrného
dvora: Út a St: 7.00 – 12.00
hod. a 12.30 – 17.00 hod., Čt
- Pá: 7.00 – 12.00 hod. a 12.30
– 16.00 hod., So: 8.00 – 12.00
hod. Aktuální informace doporučujeme ověřit na webových
stránkách společnosti Ekoltes
Hranice, a.s. www.ekoltes.cz.

Město zajistilo pro
nemocnici ochranné obleky
Bezpečnostní rada města
Hranic v čele se starostou zajistila mimořádnou dodávku
antiinfekčních kombinéz pro
hranickou nemocnici. Tato nemocnice byla Ministerstvem
zdravotnictví určena jako tes-

tovací pracoviště pro odběry
vzorků na probíhající pandemii.
Na snímku je starosta města
Jiří Kudláček a ředitel nemocnice MUDr. Eduard Sohlich,
MBA.
(bak) Foto: Petr Bakovský

hyb. To bychom rádi připomínali
nejen všem, kteří se pravidelně
dopravují do práce, ale také lidem, kteří kancelář nebo dílnu
nedobrovolně vyměnili za home
office či karanténu,” dodává Haruda.
Registrační poplatek snížil
AutoMat do poloviny dubna na
290 Kč. Každý účastník dostane
tričko či nákrčník s motivem od
Jaromíra Švejdíka alias Jaromíra 99 a může vyhrát některou
z cen.
„Loni se do výzvy zapojilo
20 000 účastníků z celé republiky. Letos asi nebudou počty
takové, ale už teď máme 7 300
zaplacených registrací a další tisíce nadšenců registraci dokončují,“ doplňuje Jan Haruda.

Více informací a možnost registrace najdete na www.dopracenakole.cz.
(bak) Ilustrační foto: Petr Bakovský

Děkujeme všem, kteří
darovali ochranné pomůcky
Velmi děkujeme všem známým i neznámým dárcům roušek
a jiných ochranných pomůcek,
kteří je věnovali městskému
úřadu nebo přímo potřebným.
A také výrobcům, kteří nás podpořili. Oceňujeme také iniciativu
Hranice pod rouškou, která vyrobila a distribuovala tisíce látkových roušek.
Na žádost městského úřadu
o pomoc jako první zareagoval
pan Nguyen Duc Nam (Shop
999), dále firma Krok s tisícovkou
roušek. Roušky donesla i paní I.
Tvrdoňová, A. Lehká, A. Studená,
J. Černá, M. Ondřejová, J. Koláčková, Kramplová (Ústí), M. Vlčková,
K. Richterová, Pekárková, Trnová, M. a E. Markovy, Hloušková,
Vaňáková, Václavík a pan Lesák
z Býškovic. Zapojil se i Dům dětí
a mládeže Hranice nebo firma
DAKR Hranice. Jménem Měst-

ské policie děkujeme za roušky
i paní K. Lysákové, L. Kopřivové
a firmám Pony Fantasy (Rybáře)
a Kunst Hranice.
Výrazně se zapojila i hranická
firma MEDI-GLOBE s.r.o, která darovala Domovu seniorů Hranice
4 000 roušek, 800 respirátorů a 80
jednorázových plášťů. Děkujeme
také společnosti Narran s.r.o. za
ochranné štíty.
Celkem Městský úřad Hranice
získal na 1 600 kusů roušek, které
distribuoval zejména Domovu
seniorů, firmě Ekoltes Hranice,
Charitě Hranice, České poště, autobusovému dopravci Arriva. Další roušky putovaly na ubytovnu
Jaslo, Městské policii a na Odbor
sociálních služeb MěÚ Hranice, zejména pro dobrovolníky. Omlouváme se, pokud jsme na někoho
zapomněli. Velice si vážíme veškerých těchto počinů. 
(bak)

Zápis do MŠ bude také dálkově
Zápis dětí do mateřských
škol zřizovaných městem Hranice na školní rok 2020/2021 se
uskuteční od 4. do 16. května
bez přítomnosti dětí dálkovým přístupem. Doporučujeme sledovat webové stránky
mateřských škol, případně kontaktovat přímo mateřské školy.
Jedná se o mateřské školy
ZŠ a MŠ Drahotuše, Pohádka
Hromůvka, Míček Galašova,
Sluníčko Plynárenská, Slunečnice a Klíček Struhlovsko (obě
při ZŠ a MŠ Struhlovsko) a Šromotova pastelka (při ZŠ a MŠ
Šromotovo).

Rodiče nebo jiní zákonní
zástupci budou potřebovat
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělání, dále kopie
rodného listu dítěte a občanského průkazu žadatele a doložení řádného očkování dítěte.
Vše je možné doručit buď
datovou schránkou zákonného zástupce, nebo e-mailem
s elektronickým podpisem
zákonného zástupce, poštou,
případně osobním podáním,
doručením do školy (nejlépe
do uzamčené poštovní schránky, tedy bez přímého kontaktu
se zaměstnanci školy). (bak)

AKTUÁLNĚ
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Základní fakta o činnosti nemocnice v období koronarovirové epidemie

Vyjádření ředitele hranické nemocnice
Informace pro občany spádového území nemocnice si
dovoluji popsat pro přehlednost
v jednotlivých bodech:

3. Zákaz návštěv na všech
odděleních nemocnice bude
rovněž platit do konce nouzového stavu.

1. Všechna pracoviště nemocnice jsou i v době vyhlášeného nouzového stavu v provozu,
nemusela být z karanténních
důvodů uzavřena, pouze dle nařízení vlády byla odložena péče
u plánovaných ošetření, tedy
těch, která nezhorší zdravotní
stav našich pacientů. Nemocnice i v tomto období poskytuje
péči v režimu nepřetržitého provozu, tedy 24 hodin denně a 7
dní v týdnu.

4. Nemocniční lékárna je
v provozu beze změn pro všechny klienty s otevírací dobou pondělí až pátek od 7:30 do 15:30
hodin. Se souhlasem pacienta
lékárna připraví lék v určený termín, bez nutnosti opakované
návštěvy pacienta v lékárně.

2. Ve vjezdu nemocnice
funguje a bude fungovat až do
ukončení nouzového stavu tzv.
třídící hlídka, která brání nekontrolovanému pohybu pacientů
s podezřením na koronavirovou infekci nebo občanů, kteří
nemusí do nemocnice vůbec
vstupovat. Nemocnice vytvořila dostatečnou kapacitu přísně
izolovaných lůžek pro eventuální
potřebu hospitalizace pacientů
s podezřením na koronavirovou
infekci.

5. V budově infekčního oddělení funguje odběrové místo
pro diagnostiku koronavirové infekce se samostatným příjezdem
z horní brány pod hypermarketem Albert. Vyšetření je možné
pouze s indikací ošetřujícího
lékaře nebo hygienické stanice.
6. Od 27. 4. nemocnice na
základě rozhodnutí vlády začíná ošetřovat i pacienty indikované k plánovanému ošetření.
Zdůrazňuji, že stále trvají přísná
hygienická opatření - pacient se
musí podrobit pokynům zdravotnických pracovníků, kteří budou ovlivňovat počty pacientů
v čekárně, popřípadě vyžadovat

U hlavní brány hranické nemocnice probíhá kontrola příchozích pacientů.
Foto: Nemocnice Hranice

negativní anamnézu, či negativní test na koronavirovou infekci.
Prosím proto o disciplinovanost
a dodržování vyžadovaných pravidel chování.

7. Chtěl bych poděkovat

městům Hranice i Lipník nad
Bečvou za schválení finančních
částek na pořízení nezbytných
zdravotnických prostředků pro
zkvalitnění poskytované péče.
Město Hranice schválilo nákup
plicních ventilátorů a moder-

Dárci roušek:
Hranice pod rouškou, Jana
Smékalová, Šárka Pallová, Yveta
Sommerová, Kamila Lysáková,
Jana Suchá, p. Pražáková, Věra Ju-

ráňová, Veronika Hadašová, Renata Míšová, Lenka Kopřivová, Jana
Černá, Vlasta Zapatová, Růžena
Halmanová, Jitka Krejčiříková,
Hana Matušková, Marie Keclíková,
Helena Salátová, p. Rýparová, p.
Fabiánová, p. Sadílková, p. Mrkvicová, p. Vijová, p. Vykydalová, p.
Horníková, p. Matysková, p. Helísková, p. Koukalová, p. Holubová, p. Kohoutová, p. Chlupová, p.
Grulichová, p. Bártlová, p. Podloucký, manželé Machylovi, rodina
Hlouškova, rodina Zlámalova, rodina Růžičkova, rodina Mlčákova,
rodina Kleiberova, ZUŠ Hranice,
kolektiv zaměstnanců MěÚ Hranice, MŠ Pohádka Hranice, Dámský spolek Partutovice, ZŠ Potštát,
ZŠ a MŠ Drahotuše, Česká pošta,
Krok Hranice v.o.s., MEDI-GLOBE
s.r.o., Dakr Hranice.
Dárci dalších ochranných prostředků:
Městský úřad Hranice, Krajský úřad Olomouckého kraje,
Krok Hranice v.o.s., MEDI-GLOBE
s.r.o., Strojeastavby Tvrdoň s.r.o.,
Meopta-optika s.r.o., RNDr. Jitka
Seitlová, Mg. Ivo Lesák, Česká televize (redakce Nory Fridrichové),
Pirátská strana, ALIMPEX FOOD
s.r.o., TOPSTONE s.r.o., Iresoft s.r.o.
Simona Hašová
ředitelka DS Hranice

8. Mé díky také patří všem
sestrám, lékařům i dalším zdravotnickým i nezdravotnickým
pracovníkům nemocnice za obětavou a kvalitní práci v první linii
likvidace koronavirové infekce
a ošetřování našich pacientů.
MUDr. Eduard Sohlich, MBA.
ředitel Nemocnice Hranice

INZERCE

Poděkování z Domova seniorů
Vážení přátelé,
dovolte mi, abych Vám z celého srdce poděkovala za každodenně projevovanou přízeň
našemu Domovu seniorů, Domovu se zvláštním režimem i Pečovatelské službě. Ve snaze ochránit
zdraví a život našich klientů potřebujeme dnes a denně mnoho
ochranných pomůcek, proto jsme
přivítali iniciativu všech šikovných
švadlenek, které pro nás i naše
seniory ušily mnoho krásných
roušek. Uvádíme zde jen ty, u kterých známe jejich identitu, ale je
jich ještě mnohem více. Některé
ženy i muži je nechali u dveří,
nebo s úsměvem a přáním pevného zdraví odešli, aniž bychom
byli schopni zjistit jejich jména.
Velkou úctu a respekt si zaslouží všechny firmy i fyzické osoby,
které nám bezplatně dodaly další
ochranné prostředky a pomůcky.
Velice si vážíme každého, kdo
nám pomáhá a přejeme Vám
všem, abyste překonali toto obtížné období ve zdraví, s pozitivní
myslí a negativním testem.

ních lůžek v hodnotě 3 8200 686
Kč a město Lipník nad Bečvou
schválilo nákup plicního ventilátoru v hodnotě 435 600 Kč.

Rodinná ﬁrma Váhala Hustopeče nad Bečvou hledá posily!

• expedienta masných výrobků
a lahůdek
• dělníka potravinářské výroby
a balení
• provozního elektrikáře
Práce pro muže i ženy, praxe v oboru není nutná. Zaučíme vás.
Zaměstnanecké beneﬁty jsou samozřejmostí.
Přesvědčili jsme vás?
Dejte o sobě vědět !

VÁHALA a spol. s r.o.,
Náměstí Míru 97 • 753 66 Hustopeče nad Bečvou
www.vahala.cz

Více na www.vahala.cz
Ing. Simona Bartošáková
tel. 581 698 120
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CHARITA, PODĚKOVÁNÍ

Charitní pečovatelská služba
Vážení spoluobčané,
ráda bych Vám v následujících řádcích představila Charitní pečovatelskou službu, která
působí v regionu Hranicka.
Posláním služby je pomoci zajistit našim klientům vést plnohodnotný život v podmínkách
jejich domova.
Pečovatelská služba je terénní sociální služba, která je
poskytovaná lidem se sníženou soběstačností z důvodu
chronického onemocnění či
tělesného postižení od 19 let
věku a seniorům. Naše služba
také pomáhá rodinám, kterým
se současně narodilo tři a více
dětí, protože jejich životní situace vyžaduje pomoc jiné
fyzické osoby. Službu u klientů
zajišťují pečovatelky přímo v jejich domácnostech v předem
domluveném čase.
Klientům pomáháme zvládat běžné úkony péče o svou
osobu: pomoc při oblékání,
svlékání, samostatný pohyb,
přesun na lůžko nebo invalidní
vozík, pomoc při osobní hygieně: celková hygiena v koupelně
či na lůžku, mytí vlasů, u mužů
oholení obličeje aj. Také zajišťujeme poskytnutí stravy: dovoz,

přípravu a podání jídla i pití,
chod domácnosti: nákupy, pochůzky, úklidy, zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím.
Respektujeme klientovu jedinečnost a jeho tempo, podporujeme jej v samostatnosti
a co největší míře soběstačnosti, dbáme na jeho individuální
potřeby (bio-psycho-sociálně-spirituální). Klient si sám
rozhoduje o průběhu služby
a společně s námi si tvoří individuální plán. Na základě jeho
přání, úzce spolupracujeme
s nejbližšími příbuznými. Přístup našeho týmu ke klientovi je empatický, respektujeme
jeho soukromí, zachováváme
mlčenlivost a důvěrnost informací.
Nepřetržitě pracujeme na
zvyšování kvality naší služby,
všichni členové týmu se účastní akreditovaných seminářů,
školicích akcí, individuálních
i týmových supervizí a stáží
v jiných organizacích, které
poskytují sociální služby.
Dvakrát ročně zveme naše
klienty ke společnému putování na oblíbená místa. Možnost
společně strávit čas mimo je-

7. díl

Charitní pečovatelská služba také zajišťuje dovoz stravy, přípravu a podání
jídla i pití, chod domácnosti jako jsou nákupy, pochůzky nebo úklid.
Foto: Charita Hranice

jich domov s jejich vrstevníky
z řad klientů i lidí z farnosti je
příjemné a vítané zpestření.
Klienti mohou využít doprovodu pečovatelek, osobních
asistentek či členů své rodiny.
Na květnových poutích jsme
navštívili např. Spálov a poutní místo Panna Maria ve skále
(Mariastein), skanzen v Rožnově pod Radhoštěm, chrám
svatého Mořice i Podzámeckou
zahradu v Kroměříži. Koncem

září již tradičně putujeme na
Svatý Hostýn s možností účasti
na mši svaté, procházky podzimní přírodou a společným
obědem v místní restauraci.
Cílem Charitní pečovatelské
služby je spokojený klient žijící
podle svého přání co nejdéle
ve svém domácím prostředí,
protože „doma je DOMA“.
Lucie Kopecká
vedoucí
Charitní pečovatelské služby

Přerovští strojvedoucí děkují skupině Hranice pod rouškou
Dnešní doba je skoupá na
pozitivní zprávy, natož pak činy.
Ale i zde jsou výjimky. Velmi nás
potěšil čin skupiny žen, jejichž
facebooková skupina se nazývá „Hranice pod rouškou“. Tyto
dámy vybavily všechny strojvedoucí Provozního pracoviště ČD
Přerov tolik potřebnými ochran-

nými rouškami, a to bez nároku na jakoukoliv mzdu či jinou
odměnu. Rádi bychom tento
jejich počin zveřejnili a za tento
bohulibý počin poděkovali. Až
cestující uvidí na stanovišti strojvedoucího vybaveného pěkně
barevnou rouškou, vězte, že
pravděpodobně pochází z této

dílny. Dámy, z celého srdce Vám
všem děkujeme nejen za roušky, ale hlavně za pocit sounáležitosti a za projev lidskosti vůči
těm, kteří neznají pátky, svátky
či noci. Bylo by ale nespravedlivé
nevyzvednout neopomenutelnou roli i všech sponzorů a přispěvatelů, bez jejichž pomoci

INZERCE

by nic nevzniklo. Poděkování
patří také kolegyním J. Soukupové a M. Vacíkové, které tuto
pomoc pro strojvedoucí „zosnovaly“. Takže ještě jednou všem:
Děkujeme.
Za všechny přerovské strojvedoucí
Martin Macháč,
předseda ZO Federace strojvůdců

KULTURA
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Děti si v hranické knihovně „A je to!“ Výstava Pat a Mat
se znovu otevře
ročně půjčí 20 tisíc knih
Dobrou zprávou je, že od
Muzeum na zámku nabízí
V Hranicích více než rok pracuje v rámci projektu MAP (Místní
akční plán) pro Hranicko skupina
nadšených lidí složená s pedagogů místních i okolních škol a zástupce městské knihovny.
Naší snahou je hledání cest
a možností jak zlepšit úroveň
dětské čtenářské gramotnosti
v našem regionu. Přestože by
se mohlo zdát, že dnes už děti
zajímají hlavně mobily, čtení
knih mezi nimi neztrácí na oblibě. Podle zkušeností pedagogů
i z různých průzkumů je známo,
Místní akční plán cílí na
čtenářskou gramotnost
dětí na Hranicku
že ke knihám mají vztah děti
podporované rodiči-čtenáři,
většinou ze vzdělanějších rodin.
Ale i ty ostatní můžeme pro čtení nadchnout, a to především ve
škole (krásné školní knihovny,
časté čtenářské dílny) nebo třeba
i častějšími návštěvami městské
knihovny.
Naše pracovní skupina pro
rozvoj čtenářské gramotnosti
hledá různé cesty, jak ještě více
podpořit čtenářskou gramotnost novými nápady a aktivitami zaměřenými nejen na děti,
ale také způsoby, jak v této oblasti podpořit pedagogy. Mapuje stávající stav, nabízí a realizuje
workshopy, odborné semináře,
besedy s odborníky, připravuje
pracovní listy, diskuzní skupiny

apod. Nejnovější aktivitou, kterou naše skupina připravuje, je
Den s knihou.
Všechny školy na Hranicku
úzce spolupracují s městskou
knihovnou, kterou pravidelně
navštěvují děti mateřských, základních i středních škol nebo
se zúčastňují jejích akcí. Městská
knihovna naopak vstupuje i do
některých projektů škol zaměřených na čtenářskou gramotnost
a čtení s porozuměním.
Zvláštní zájem je v posledních letech věnován spolupráci
s mateřskými školkami. Jedná
se o čtenářskou pregramotnost
a rozvíjení kognitivních funkcí,
aby byl dobře nastartován celkový rozvoj dětí. Jde také o to, aby
i děti (nečtenáři) začaly mít rády
knihy. Každoročně Městskou
knihovnu v Hranicích navštíví
v průměru více než 12 000 dětí
a vypůjčí si téměř 20 000 knih.
O důležitosti čtenářské gramotnosti a hlavně čtení s porozuměním nelze vůbec pochybovat,
vždyť ovlivňuje celé spektrum
vzdělávání se v dalších školních
předmětech a oborech. Podstatné je nejen umět dobře číst, ale
také rozumět psanému textu
a podporovat rovněž kritické myšlení, které je jednou z nejpotřebnějších dovedností pro 21. století.
Věříme, že nadšené aktivní snahy
naší skupiny pro rozvoj čtenářské
gramotnosti na Hranicku k tomu
určitou měrou přispějí.
Marie Jemelková, vedoucí
Městské knihovny v Hranicích

Galerie M+M prodlužuje
Výstavu velikonočních tradic
Na Výstavu velikonočních
tradic mohou lidé letos netradičně zavítat až do neděle
14. června. „Velikonoční výstavu jsme dlouho připravovali.
V den, kdy měla být otevřena
vernisáží, začala platit opatření ohledně koronaviru, takže
zatím výstavu kvůli opatřením

nikdo nemohl navštívit. Nikdo
ji neviděl. Pokud dojde k uvolnění, výstavu budou moci lidé
zhlédnout do neděle 14. června
a prohlédnout si práci a kreativní tvorbu všech těch lidí, kteří
na výstavu dodali své výtvory,“
sdělila galeristka Anna Musilová.
(red)

Zápisy do Základní umělecké školy Hranice
pro školní rok 2020-2021
V souvislosti se současnými mimořádnými opatřeními vlády
proběhnou zápisy do ZUŠ Hranice
ve dnech 15. až 18. června 2020.
Přihlášky lze vyplnit elektronicky na www.iZUS.cz
do 14. června 2020
(podrobné informace k zápisům budou na www.zushranice.cz)

pondělí 25. května vláda schválila, že muzea, galerie a výstavní
síně mohou otevřít.
V úterý 26. května otevřeme
výstavu Pat a Mat na Staré radnici. Ta sice už měla podle plánu
skončit, ale je prodloužena do
čtvrtka 11. června v běžné provozní době.
Galerie Synagoga se otevře veřejnosti také od úterý
26. května v obvyklé provozní
době. Nabízí výstavu malíře a fotografa Oldřicha Šembery a sochaře a architekta Jiřího Žlebka.
Výstava nadchne návštěvníky
všech věkových kategorií. S některými sochami si můžete „zahýbat“. Třeba s Diplomatickým
zavazadlem. Výstava bude k vidění do 19. července.

dvě expozice. Model historického centra Hranic a expozici
Hranice na mušce, která představuje zbraně ze sbírek hranického muzea. Otevřeno bude
v obvyklé provozní době, tedy
ve středu a v neděli od 14 do
17 hodin. Poprvé můžete do
Muzea na zámku zavítat ve středu 27. května.
Opatření kvůli pandemii nám
trochu zamíchala s termíny výstav, některé z nich jsme museli posunout nebo přesunout.
O nových termínech informujeme u jednotlivých výstav na
webu muzeum-hranice.cz.
Těšíme se na vás.
Za tým muzea a galerie
Ing. Naďa Jandová,
ředitelka MKZ Hranice

Připravujeme pro vás osobnosti
Po některých jsou pojmenované hranické ulice, po některých
ne, a přesto se významně zapsaly do historie Hranic. Osobnosti, které se v Hranicích narodily
nebo ve městě působily, najdete
již brzy souhrnně na jednom místě, a to na našem webu muzeum
-hranice.cz v nově připravované
rubrice Osobnosti. V této chvíli na
ní pilně pracujeme a těšíme se,
že ji budeme moci spustit, a to
15. května.
Mezi více než stovkou osobností nechybí zakladatel města
Hranic, benediktský mnich Jurik,
bratři Chromí, díky kterým můžeme dodnes obdivovat krásy Zbrašovských aragonitových jeskyní,
Josef Heřman Agapit Gallaš, významný hranický lékař, spisovatel a výtvarník, nebo cestovatel
Daniel Strejc – Vetterus, který jako
první Čech zamířil objevovat krásy Islandu.

Nemůžeme opomenout ani
JUDr. Františka Šromotu, který
se zasloužil o modernizaci a zvelebení města, nebo akademického sochaře a malíře Ladislava
Vlodka, který se mimo jiné podílel
společně s plukovníkem Václavem
Vlasákem na záchraně mramorové sochy císaře Františka Josefa I.
z roku 1898. Tato v Česku ojedinělá socha císaře dodnes stojí na
nádvoří Staré střelnice v Hranicích.
Významnou osobností je také
hranický rodák Jiří Brdečka, mistr
parodie a originální tvůrčí osobnost, díky které vznikly filmové
klenoty jako Tajemství hradu
v Karpatech, Adéla ještě nevečeřela nebo Limonádový Joe.
V nové rubrice možná narazíte i na jména, která jsou méně
známá, o to zajímavější pak pro
vás bude zjištění, jak daný člověk
ovlivnil svými činy historii našeho
města.
(jk)

Těšíme se na vás v knihovně
V Městské knihovně v Hranicích otevíráme od 8. června.
Od té doby, co jste u nás nebyli, nám přibyla spousta nových
knih. Více o novinkách zjistíte na našem novém webu knihovna-hranice.cz. A v červnu se můžete těšit také na burzu knih. My se
těšíme na vás.
Tým hranické knihovny

Intimita v letním kině
Od úterý 9. června začneme promítat v letním kině. Šestkrát
týdně – od úterý do neděle. S ohledem na povolenou kapacitu v tuto chvíli 50 diváků - bude prodej vstupenek do letního kina
v předprodeji v Turistickém informačním centru na zámku. Bude
to takové jiné, soukromé, ale i s občerstvením. Bližší informace
se včas dočtete na plakátech, v příštím vydání Hranického zpravodaje a na webu kultura-hranice.cz.
MKZ Hranice
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Sportování mělo přestávku, ale již
začíná blikat světélko na konci tunelu
Jednou z tvrdě postižených
oblastí života v době koronavirové byl sport. Zápasy se nehrály,
tréninky neprobíhaly. Některé
sporty byly zasaženy více, některé individuální přece jen o něco
méně. Také sportovní fanoušci
měli utrum. A tentokrát situaci
nemohly zachránit ani televizní
přenosy, tedy pokud nejste zrovna příznivec archivních záznamů. Až v době uzávěrky tohoto
čísla se začalo blýskat na lepší

časy a sportovní život se začínal
pomaličku rozbíhat.
Zákaz samozřejmě postihl
i hranické akce, jako jeden příklad za všechny - po letech se neběžel Běh vítězství. A odložena,
zatím na neurčito, byla i tradiční
anketa Sportovec roku. Komise
se ještě stačila sejít, z nominovaných sportovců vybrat ty, kteří
získají ocenění, ale dubnové
slavnostní předávání, které se
mělo nést v atletickém duchu,

již neproběhlo. Momentálně se
hledá náhradní termín.
Letošní sportovec roku je
zaměřen na atletiku - hraničtí
atleti slaví 80 let organizované
činnosti a 60 let od založení
oddílu atletiky. Připomínáme,
že před deseti lety, kdy si atleti
také připomínali kulaté výročí,
zde byla nedávno zesnulá olympijská vítězka v hodu oštěpem
a legenda české atletiky Dana
Zátopková.

Dana Zátopková. Foto: Petr Bakovský

Fotbalisté mají po jarní sezóně, tak trénují individuálně
Po dobu karanténních opatření probíhají tréninky fotbalistů SK
Hranice na individuální bázi. Aby
to mělo nějaký systém, mají hráči od kategorie U10 (9 let) výše,
včetně A-týmu mužů, v rámci
svých tréninkových programů
k dispozici program XPS, do kterého jim trenéři nahrávají individuální tréninkové jednotky.
Všichni mají tento systém
nainstalován jako aplikaci v mobilních telefonech. Trenéři jim
jeho prostřednictvím posílají
jednotlivá cvičení, včetně popisu

a videí. Po skončeném tréninku
hráči přímo v systému zapíší svou
aktivitu, která se ihned promítne
trenérům.
Je samozřejmě na svědomitosti a poctivosti každého jednotlivce, jestli tyto individuální
tréninkové jednotky bude plnit
a data vyplňovat podle skutečnosti. Vše se nakonec projeví, až
budou zrušena karanténní opatření a bude se moct začít zase
trénovat týmově.
V některých kategoriích ještě máme navíc s hráči večer vi-

deohovory, kde společně cvičí
a posilují. Jiné kategorie k individuálním tréninkům zasílají trenérům videa s dalšími cvičeními,
nad rámec povinností ze systému

XPS. Všichni se snaží dodržovat
nepříjemná opatření a omezení,
která nikoho netěší, ale zdraví nás
všech je na prvním místě a určitě
nemá smysl cokoliv uspěchat.
Výkonný výbor Fotbalové
asociace ČR rozhodl, že veškeré
mistrovské a pohárové amatérské soutěže se plošně na celém
území ČR ukončují ke dni 8. dubna 2020. Konečné pořadí zůstává
podle stavu ke dni 8. dubna 2020
s tím, že nikdo nebude sestupovat ani postupovat.
Předseda oddílu D. Vitonský

Také judisté trénovali individuálně
Pandemie koronaviru zasáhla i fungování sportovního
klubu Judo Železo Hranice.
V souladu s nařízením vlády
České republiky byla 12. března
pozastavena veškerá organizovaná tréninková činnost klubu, to však neznamená, že by
hraničtí odchovanci přestali se
sportem. Nadále platí, že sport
je cesta ke zdraví, a proto se hraničtí judisté nadále připravují

individuálně, jak jim možnosti
dovolí. A to formou cyklistiky,
běhu v přírodě nebo domácím
posilováním.
Trenér Železa Tomáš Ličman
vytvořil posilovací videovýzvu,
aby motivoval k pohybu i nejmenší členy oddílu. Sestává
z kliků, sklapovaček, dřepů a angličáků a měla nečekaný ohlas,
dodnes chodí na facebookové
stránky oddílu nová a nová videa

nejenom hraničáků, ale i judistů
ze sousedních klubů.
Z tréninkového zápřahu nevypadla ani největší hranická naděje
Martin Bezděk. Protože se nemůže
připravovat se soupeři v kimonu,
využil tento čas k silové a kondiční
přípravě, na kterou dohlíží trenéři
reprezentace. Jeho trénink sestává ze zvedání těžkých činek, stabilizačních cvičení a výběhu schodů
na pražský Vyšehrad.

Kromě sportovních aktivit
se členové Železa podíleli na
pomoci zmírnění dopadu koronaviru. Několik našich členů se
zapojilo do sestavování ochranných štítů pro zdravotníky, jiní
je zase přímo tiskli na 3D tiskárnách nebo šili roušky. Judo totiž
není pouze sport ale i výchova
k zodpovědnosti – a o tom to
všechno je!
Železo Hranice

Klub vodních sportů začal trénovat

Takto to vypadalo na vodě loni.
Ilustrační foto: Petr Bakovský

Další z hranických tradičních
sportů – kanoistika, využil výhody, že jde o venkovní sport.
V době nejpřísnější karantény
ani tento oddíl netrénoval, po
prvním uvolnění pravidel karantény na začátku dubna se ale vodáci na Bečvu vrátili. „Trénujeme
individuálně, po jednotlivcích.
Rodiče vždy přivezou dítě na
trénink a po hodině a půl, až si

splní svoji tréninkovou dávku,
nastupuje na řadu další svěřenec“, uvedl Mojmír Dohnal z Klubu vodních sportů. Areál i šatny
byly na začátku dubna i nadále
uzavřené. Po dalším uvolnění
podmínek karantény plánují vodáci tréninky sice v jeden čas, ale
při dodržování rozestupů, aby se
děti neshlukovaly. Pro hranické
vodáky přitom tato sezóna bude

komplikovaná i bez koronaviru,
protože Hranice od července
čeká dlouhodobá srážka jezu.
„Hledáme náhradní řešení, budeme muset někam dojíždět.
Potřebujeme se někde na vodu
dostat, protože všechny závody
se posouvají na podzim a bez
tréninku na vodě by to nešlo“,
vysvětlil Dohnal.

Stranu připravil Petr Bakovský
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