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Zdarma

Hranický zpravodaj

Kam za
kulturou?
V knihovně se bude
restaurovat strop

Hranický fotbal
slavil 100 let
Dnešní téma:
Sociální služby
v Hranicích
„Tomu, kdo neví, kam plout, není žádný vítr příznivý.“

Michel de Montaigne
Foto: Jiří Necid
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Rekonstrukce hřbitova pokračuje
kanalizací a epitafními deskami
Vybudování dešťové kanalizace ve Hřbitovní ulici je dalším
z kroků postupné rekonstrukce
hranického hřbitova. Proto je
nyní ulice uzavřena pro dopravu, zřejmě až do poloviny září.
Kanalizace povede od vstupu
na hřbitov až k Ludině. Akce to
nebude jednoduchá, protože
ulicí je vedeno velké množství
inženýrských sítí, což může přinést značné komplikace.
Hřbitov dosud dešťovou kanalizaci neměl, proto zde jsou
problémy se spodní vodou. Před
samotnou rekonstrukcí hřbitova
bylo nutné vyřešit odvod dešťových vod a nová kanalizace v ulici Hřbitovní byla nezbytností.
Na tuto část je v rozpočtu
města vyčleněno 12 milionů
korun. Kromě vybudování kanalizace se také upraví zpevněné
plochy v ulici Hřbitovní a po pravé straně bude upraveno devět
parkovacích míst.
Druhou částí letošních prací
na hřbitově je vybudování tzv.

V drahotušské škole
je o prázdninách živo
Hned dvě akce probíhají
o letních prázdninách v drahotušské základní škole.
Rekonstrukcí prochází jak kotelna školy, tak i podlahy šaten
v suterénu. Obě akce by měly
být do konce prázdnin hotové.
Kotelna v drahotušské
škole byla již ve špatném stavu, proto dochází k výměně
celého zařízení. Půjde nejen
o nový kotel, ale i bojler a další
vybavení. Akce bude stát necelých 1,5 milionu korun.
Na podobnou částku přijde
i oprava podlahy v suterénu.
Tam dělala problém vysoká
hladina spodní vody, takže
k nové podlaze přibydou i sanační omítky.
Kromě těchto dvou rekonstrukcí přímo v budově školy
je na prázdniny naplánována
i jedna venkovní akce. Venkovní školní hřiště s umělým
povrchem projde důkladnou
očistou. Na léto je naplánováno hloubkové čištění celého povrchu proudem vody.
Povrch se poté vykartáčuje
a dojde k dosypání novým křemičitým pískem, aby na příští
školní rok bylo hřiště zase jako
nové. Tato akce bude stát přibližně 220 tisíc korun.(bak)

Hřbitovní ulice je pro dopravu uzavřena, na závěr dostane nový povrch.
Foto: Petr Bakovský

epitafních desek a posypové
loučky v horní části starého
hřbitova po levé straně (z pohledu od hlavního vstupu). Tato
menší urnová místa mají v zemi
šachtici pro ukládání uren. Na
šachtici je položena jen nápi-

sová pamětní deska, případně
lampička a váza.
Mezi epitafními místy budou
vytvořeny mlatové chodníčky.
V prostoru budou instalovány
betonové prvky, stůl a nataženy kabely pro veřejné osvět-

lení, jehož rekonstrukce bude
následovat v dalších etapách.
V rozpočtu je na epitafní místa
vyčleněno 2,7 milionu korun.
Za dva roky si rekonstrukce
hranického hřbitova vyžádala už
téměř 12 milionů korun. Dosud
prošla rekonstrukcí ohradní kamenná zeď, bylo vybudováno
nové oplocení kolem urnového
háje. Místo staré zdi v zadní části hranického hřbitova vyrostla
zeď nová a hřbitov dostal nové
brány. Byla také zbourána bývalá márnice.
Další etapy rekonstrukce v následujících letech se dotknou
samotného prostoru stávajícího
hřbitova. Kromě cest na hřbitově, mobiliáře, osvětlení a odvodu
vod, jak dešťových, tak splaškových, je nutné vyřešit například
i zeleň v tomto prostoru a také
plochu urnového háje. Rovněž je
také nutné vybudovat nezbytné
zázemí pro správu hřbitova i pro
návštěvníky a přidat parkovací
místa. 
(bak)

Proluka u synagogy přes léto prokoukne
Proluka vedle synagogy v Janáčkově ulici, která je jedním
z posledních neřešených míst
v historickém jádru města, dostane v létě novou podobu. Pokud
nedošlo po uzávěrce tohoto čísla
ke komplikacím, měly být v druhé polovině července zahájeny
práce na úpravě tohoto prostoru.
Samotné stavební práce si
vyžádají 700 tisíc korun a měly
by být dokončené v září. Zároveň
bude v proluce instalováno umě-

lecké dílo výtvarnice Christine
Habermann von Hoch. Bude se
jednat o výtvarné objekty k sezení, které budou připomínat
hranickou židovskou komunitu.
Současný nevzhledný a zanedbaný prostor zaplňují
pouze keře a na zdi synagogy
nainstalovaná pamětní deska
na připomínku 197 hranických
obětí holokaustu, která však
v tomto prostředí zcela zaniká.
Proto bude nyní proluka pietně

upravena a bude důstojně připomínat památku zavražděných
hranických Židů.
Z druhé strany synagogy jsou
takzvané „Židovské schody“, které jsou ve špatném technickém
stavu, některé stupně už nebyly
stabilní. Aby nemuselo být schodiště uzavřeno, byla nejhorší místa provizorně zpevněna. Nyní se
zpracovává projekt na celkovou
opravu schodiště, ke které by
mělo dojít příští rok. 
(bak)

Výtvarnice Christine Habermann von Hoch (na snímku vpravo) v dubnu představila ideový záměr svého díla veřejnosti.
Foto: Petr Bakovský
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Křižovatka U Černého orla bude mít semafory
Na křižovatce silnice II/440
(Purgešova a Tř. 1. máje) a ulic
Komenského a Zborovská („U Černého orla“) by se měly příští rok
objevit semafory. Na svém červnovém jednání schválili zastupitelé města pořízení projektové
dokumentace na řešení světelné
křižovatky.
Pokud nenastanou komplikace, počítá se s vypracováním
projektu do konce letošního roku,
poté na jaře 2020 se získáním stavebního povolení a následně ještě
v příštím roce s instalací semaforů.
Odhadované náklady na akci jsou
přibližně 5 milionů korun.
Jako další možné řešení této
křižovatky se v minulosti zvažoval
i kruhový objezd. Toto řešení má
ale několik úskalí. V první řadě je
to vysoká cena. Náklady se odhadují minimálně na 35 milionů
korun, protože by muselo docházet k výrazným úpravám terénu
a také k přeložkám sítí. Navíc by
si toto řešení vyžádalo dlouho-

dobou několikaměsíční uzavírku
všech dotčených, značně frekventovaných pozemních komunikací,
a to i pro veškerou autobusovou
dopravu.
Naopak výstavba světelné křižovatky by mohla být prováděna
za plného provozu částečnými
uzavírkami mimo dopravní špičku. Doplnění křižovatky semafory je proto pro dopravu ve městě
mnohem šetrnější a levnější řešení.
Je ale nutné počítat také
s tím, že zároveň je nutné doplnit světly i přechod pro chodce
u základní školy na Tř. 1. máje
a upravit dopravní režim na světelné křižovatce u Alberta, tak
aby došlo k vzájemné koordinaci
semaforů („zelená vlna“) na křižovatkách u Alberta a U Černého
orla a nedocházelo tak k vytváření dlouhých kolon vozidel v době
dopravních špiček.
Podle názoru odborníků společnosti AŽD Praha dojde po

Průjezd křižovatkou U Černého orla bývá obzvláště ve špičkách hodně problematický. Ilustrační foto: Petr Bakovský

vybudování světelné křižovatky
U Černého orla ke zlepšení plynulosti, ale zejména bezpečnosti silničního provozu na tomto značně
frekventovaném, dopravně komplikovaném místě. Tato firma byla

Výstava návrhů na památník Masaryka
končí, prohlédnout si je můžete na webu

Do Hranic přijeli i oba spoluautoři vítězného návrhu jezdecké sochy T. G. Masaryka
– Ladislav Sorokáč a Ondřej Tuček (na snímku vpravo). V pozadí předseda poroty
Milan Houser, vlevo starosta města Jiří Kudláček. Foto: Petr Bakovský

Všech dvacet návrhů, zaslaných do soutěže na nejvhodnější realizaci díla, které bude na
Školním náměstí před Základní
uměleckou školou připomínat
prvního československého prezidenta T. G. Masaryka, je ještě do
2. srpna vystaveno ve dvoraně
zámku.
Pokud se nestihnete na výstavu podívat, můžete si návrhy
prohlédnout na webu https://
masaryk-hranice.cz/, kde jsou
i další informace o samotné
soutěži. Ta byla na základě pozitivních zkušeností z jiných měst
připravena ve spolupráci s Českou komorou architektů.
Na vernisáži, která proběhla
ve dvoraně zámku v pondělí
24. června, přiblížil rozhodovací
proces předseda odborné poroty, děkan brněnské Fakulty výtvarných umění, výtvarník Milan
Houser. K tématu promluvil i starosta města Jiří Kudláček, který
byl také členem poroty.
Porota hodnotila kladně
práci redukovanou na plochou
siluetu s reliéfem písma (citáty
TGM), viditelnost i neviditelnost
při čelním pohledu na objekt,
neokázalost a hravost s vizuální
atraktivitou jak celku, tak detailu.
Ocenila i vazbu na blízkost hranické Základní umělecké školy
a tedy dětské diváky. Návrh
bronzové jezdecké sochy svou
jemnou originalitou komplexně
naplňuje zadání. 
(bak)

dodavatelem všech křižovatek
a přechodů v Hranicích, řízených
světelnou signalizací, a zajišťuje
veškerou odbornou údržbu všech
světelných křižovatek a přechodů
v Hranicích. 
(bak)

Ve městě
je 20 kontejnerů
na sběr kovů
Město Hranice získalo do
výpůjčky 20 kontejnerů na
sběr kovů od společnosti
EKO-KOM.
Kontejnery na kov jsou rozmisťovány do místních částí
a na sídliště v Hranicích na
tato čísla stanovišť pro tříděný
odpad: 21 (sídliště Hromůvka),
29 (Třída 1. máje poblíž prodejny Albert), 31 (sídliště
Nová), 60 (u křižovatky ulic
Studentská a Kramolišova),
67 (ulice Galašova u DDM),
72 (Struhlovsko u garáží podél hlavní příjezdové cesty),
76 (Obránců míru na sídlišti
Kpt. Jaroše), 85 (ulice Havlíčkova u sokolovny), 87 (ulice
28. října), 92 (křižovatka ulic
Jungmannova a U Kostelíčka)
a 96 (ulice Teplická poblíž křižovatky s ulicí Partyzánskou).
Mapu všech kontejnerových stání naleznete na
webových stránkách společnosti Ekoltes Hranice – http://
ekoltes.cz/katalog/odpady-svoz-odpadu/.
Současně se od 25. července začaly rozvážet po městě
i popelnice na bioodpad. Tyto
popelnice vám město bezplatně zapůjčí, proto prosím věnujte pozornost přiloženým
informacím a pokynům k vyplnění smlouvy o výpůjčce
a návodu k použití. 
(bak)
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Půjčovna na Bečvě funguje už druhou sezonu
V Hranicích na řece Bečvě
je v provozu již druhou sezonu půjčovna lodiček, šlapadel
a paddleboardů. Její provozovatel Hranická rozvojová agentura
ji otevřela v roce 2018 díky dotaci Olomouckého kraje a podpoře města Hranice.
V letošním roce byl spuštěn
webový portál www.pujcovnahranice.cz, kde si zájemci
mohou své plavidlo rezervovat
online. Další možností rezervace
je telefon 773 134 802 nebo 733
137 754.
K dispozici jsou 4 pramice,
4 šlapadla a 6 paddleboardů.
Standardní provoz v průběhu
letních prázdnin je ve všední
dny od 15:30 a o víkendu od

Půjčovna nabízí i romantické noční plavby na řece Bečvě. Foto: Hranická rozvojová agentura

11:00 vždy do 19:00 hodin (poslední půjčení).
V průběhu prázdnin bude jeden nebo dva letní večery ote-

vřeno o něco déle pro „noční“
plavby na Bečvě, tedy pro akci
jako stvořenou k romantické
vyjížďce. Termíny budou včas

oznámeny na facebookovém
profilu půjčovny.
Další letošní novinkou jsou
prohlídky města z vodní hladiny. Turistické informační centrum nabízí v letošním roce
vedle klasických prohlídek
města i zážitkovou prohlídku
po řece Bečvě.
Netradiční komentovaná
prohlídka s průvodcem (na šlapadle) umožní poučení, skvělou
zábavu i neobvyklý pohled na
město z řeky Bečvy. Více informací o této službě se dozvíte
přímo v Turistickém informačním centru na zámku v Hranicích.
Michaela Škrobánková
Hranická rozvojová agentura

Knihovna se uzavře. Kvůli restaurování stropu

Městu Hranice se podařilo
získat dotaci na restaurování
historických stropních maleb
v knihovně. Než budou moci
čtenáři a návštěvníci obdivovat
strop v jeho plné kráse, dojde
na 14 dní k uzavření knihovny.
Poté se knihovna otevře, ale
naučná literatura nebude po
dobu tří měsíců přístupná pro
volný výběr, bude půjčována
ze skladu.
Provoz v knihovně v době restaurování stropních maleb
Knihovna se pro veřejnost
zcela uzavře od čtvrtka 15. srpna do soboty 31. srpna. Po
dobu uzavření knihovny budou
výpůjčky čtenářů v systému
automaticky prodlouženy do
doby, kdy knihovna bude opět
v provozu. „Nicméně doporučujeme, aby čtenáři požádali o prodloužení svých výpůjček nejlépe
v první polovině srpna osobně,
telefonicky (770 190 778), e-mailem dospele@knihovna-hranice.cz nebo e-mailem detske@

knihovna-hranice.cz, případně si
knihy po došlé připomínce prodloužili sami ze svého čtenářského konta online,“ sdělila vedoucí
knihovny Marie Jemelková.
„Ve druhé polovině srpna budou totiž probíhat v místnosti,
kde se stropní malby nacházejí,
přípravné práce. Je nutné knihy z této části vystěhovat kvůli
množství prachu, který tyto práce provází. Knihovna pak bude
opět v provozu od pondělí 2. září
v běžné provozní době včetně
sobot,“ informovala ředitelka
MKZ Hranice Naďa Jandová. Jak
upřesnila, restaurování potrvá tři
měsíce – od září do konce listopadu.
„Pro čtenáře to znamená, že
v období restaurování stropu nebude naučná literatura přístupná
pro volný výběr, ale budeme ji
půjčovat podobně jako knihy
ze skladu na osobní vyžádání
nebo objednávkou online přes
náš katalog na našich webových stránkách,“ vysvětlila Naďa
Jandová. Rovněž po tuto dobu

restaurování nebude přístupný
veřejný internet a online katalog
dospělého oddělení. Uzavřena
bude také věž Staré radnice.

Stropní malby
Ornamentální stropní malby
v místnosti knihovny ve Staré
radnici byly objeveny vloni v srpnu při rekonstrukci knihovny.
Nečekaný objev tehdy neohrozil plánované otevření knihovny.
V průběhu rekonstrukce došlo
k zakonzervování stropních maleb restaurátorem.
Městu Hranice se letos podařilo na tento projekt získat dotaci
a tak malby čeká restaurátorský
zásah, který nejen přispěje ke
zlepšení technického stavu
maleb, ale zvýrazní působivý
estetický dojem z malovaného
stropu knihovny v Hranicích.
Současně bude nově vyřešeno
osvětlení místnosti.
Pseudorenesanční ornamentální výmalba stropu je
pravděpodobně z počátku
19. století a je významným nále-

zem a svědectvím o vysoké úrovni uměleckořemeslné výmalby
reprezentativních interiérů. Jedná se o šablonové, nefigurální
uměleckořemeslné dílo.
Světle okrové linkované římsy
a světle modrobílý menší geometrický šablonovaný ornament
člení malovaný strop na dva krajní a jeden velký středový ornamentální celek.
Ve středu krajních polí ohraničených šedobílým ornamentem
je okrově hnědá rozeta se světlým středem lemovaná jemně
barevným konturovaným ornamentem na lomeně-bílém
pozadí v neorenesančním stylu.
Střed stropní plochy byl překryt
vápennou omítkou, pravděpodobně v období před druhou
světovou válkou.
Z pohledu památkové péče
je strop v místnosti s historizující výmalbou součástí nemovité
kulturní památky. Současně se
tato nemovitá kulturní památka
nachází v prostoru městské památkové zóny Hranice.
(red)

Provozní doba městské knihovny o prázdninách
Během měsíce července a srpna bude mírně omezena provozní
doba v městské knihovně. Oproti předchozím obdobím však rozšiřuje
knihovna provozní dobu o prázdninách v dětském oddělení o jeden
celý den. I nadále platí, že pokud někdo přijde do dětského oddělení
půjčit nebo vrátit knihy mimo provozní den, bude obsloužen.
Dospělé oddělení:
Pondělí
8:00 – 11:30		
Úterý		
8:00 – 11:30		
Středa		
ZAVŘENO
Čtvrtek
8:00 – 11:30		
Pátek		
8:00 – 11:30		
Sobota		
ZAVŘENO
Dětské oddělení:
Úterý		
8:00 – 11:00		
Pátek		
8:00 – 11:00		

12:00 – 17:00
12:00 – 16:00
12:00 – 17:00
12:00 – 16:00

12:00 – 16:00
12:00 – 16:00

Stropní malby v knihovně jsou v současné době zakonzervované, čekají na
restaurování. Foto: Marie Jemelková
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Hranická nemocnice oslaví 80 let. Co chystá?

Na sobotu 7. září připravuje hranická nemocnice v rámci oslav také výstavu fotografií. Foto: archiv Nemocnice Hranice

V listopadu uplyne 80 let od
chvíle, kdy hranická nemocnice
zahájila svůj provoz v novém
areálu. Psal se rok 1939. Kvůli
obavám z převzetí budov nacisty proběhlo stěhování z Teplické
ulice do nového areálu v noci ze
4. na 5. listopadu 1939. V jedné
budově se nacházela léčebná
část i veškeré technické provozy, kuchyně, prádelna, sklady
a další. Nemocnice byla projektována pro umístění 230 lůžek
s výhledem navýšení kapacity
až o třetinu.

Od prvopočátku sloužily
pacientům dva primariáty: chirurgický a vnitřní. Pokoje byly
maximálně šestilůžkové, rozdělené do I., II. a III. třídy. V denních místnostech byl umístěn
amplionový rozhlas, který byl
zapínán v době odpočinku, kromě toho si jej mohli nemocní
pustit i do sluchátek u svých
postelí. Na každém patře se
nacházel pokoj pro děti.
Celá nemocnice byla vybavena světelným i zvonkovým
signalizačním zařízením. Dva
w

operační sály byly zařízeny
nejdokonalejší technikou, instrumentáriem a nejmodernějšími stoly, které byly v té
době chloubou nemocnice.
Patra byla propojena lůžkovými
výtahy.
V budově infekčního oddělení se nacházely izolační
místnosti pro infekční nemoci
a pracovna lékaře, která sloužila
i pro malé chirurgické výkony.
Prosektura byla vybavena potřebným lékařským zařízením
a také pietní obřadní síní.

Výstava: Nemocnice
bude i na Staré radnici
Starou ordinaci s pracovním
stolem, lékárničkami a modelem
lidské kostry, nemocniční pokoj
s lůžkem, rentgenovou místnost
a mnohé historické zdravotnické
přístroje, lékařské nástroje a pomůcky, to vše a mnohem více
uvidíte na výstavě s názvem
„Nemocnice“.

Tato výstava se koná k 80. výročí postavení nového areálu
hranické nemocnice a k 70. výročí zahájení výuky na Střední
zdravotnické škole v Hranicích.
Vernisáž výstavy „Nemocnice“
proběhne ve čtvrtek 26. září
v 17 hodin ve výstavním sále na
Staré radnici. (ms)

„Výročí si připomeneme několikrát. Připravujeme vydání
tištěného bulletinu o nemocnici
a v sobotu 7. září uspořádáme
společenskou a osvětovou akci.
Součástí bude kulturní program,
zábava pro děti, prohlídka vybraných prostor nemocnice,
měření tlaku, určování krevních
skupin a mnoho dalšího. Připomeneme si nejen 80 let dostavby, ale také 25 let od založení
akciové společnosti,“ sdělil ředitel nemocnice MUDr. Eduard
Sohlich, MBA. 
(pr)

80 let
7. září
2019

NEMOCNICE
HRANICE

Zveme širokou veřejnost do areálu
nemocnice, vstup zdarma.
Moderuje Nika Lárová.

13:30 dětská show ZDRAVĚ O ZDRAVÍ
14:00 hraje TWO JAZZY
15:00 hrátky s prasátkem CECILEM
15:30 KAREL ZICH REVIVAL BAND
16:30 ukázka výcviku

ZÁCHRANÁŘSKÝCH PSŮ

17:00 MELODIE SE SAXOFONEM
18:00 PAVEL NOVÁK
DOPROVODNÝ A OSVĚTOVÝ PROGRAM

Historii hranické nemocnice nastíní také výstava na Staré radnici v Hranicích.
Ilustrační foto: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti

•
•
•
•
•

soutěže a atrakce PRO DĚTI
VÝSTAVA fotografií
prohlídka SANITEK
PROHLÍDKA NEMOCNICE
NOSEWORK - výcvik psů

• PRVNÍ POMOC a OBVAZOVÁNÍ
• VÝŽIVOVÉ poradenství
• MĚŘENÍ tlaku, glukózy a cholesterolu,
nožní klenby, zraku a další
• určování KREVNÍCH SKUPIN
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Sociální služby jsou nepostradatelné

Na sociální služby si všichni
vzpomeneme především, když
je potřebujeme. A dříve či později je v nějaké formě potřebuje
každá rodina. Navíc jejich důležitost stále roste, což je dané
stárnutím populace. Podle demografické prognózy totiž do
roku 2030 na Hranicku klesne
počet dětí do 14 let o 8 %, lidí
v produktivním věku o 19 %, ale
počet seniorů vzroste o 16 %.
Škála sociálních služeb na
Hranicku je různorodá a zajišťuje je řada významných organizací, městem počínaje. Pomyslné
zastřešení pak vytváří odbor sociálních věcí Městského úřadu
Hranice. Na odboru sociálních
věcí je již dlouhodobě zřízeno
pracovní místo romského terénního pracovníka, který se

na fungování sociálních struktur
ve městě velkou měrou podílí.
Mezi nejdůležitější organizace
patří Domov seniorů Hranice,
Charita Hranice a Elim Hranice.
Tyto organizace blíže představujeme v samostatných příspěvcích.
Nelze ale opomenout i další
organizace. Například Klub seniorů, který byl zřízen Městem
Hranice. Nabízí seniorům kulturní, sportovní, vzdělávací a společenské aktivity, do kterých se
zapojuje na 600 seniorů.
Na Hranicku dále působí například Centrum pro dětský
sluch Tamtam, Domov Větrný
mlýn Skalička, což je domov
pro osoby se zdravotním postižením. Také zde působí Charita
Valašské Meziříčí, která nabízí

sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi, takzvané SASanky. Rovněž zde pracuje organizace Jdeme Autistům Naproti
(Centrum JAN), ale také Sjednocená organizace nevidomých
a slabozrakých ČR, která nabízí
sociálně právní poradenství pro
zrakově postižené občany. Působí tady i TyfloCentrum Olomouc, které se zabývá sociální
rehabilitací se zaměřením na
podporu zaměstnávání a sociálně aktivizačními službami pro
seniory a osoby se zdravotním
postižením.
Výrazný podíl v sociálních
službách hraje i akciová společnost Nemocnice Hranice,
která poskytuje péči v rámci
základních ambulancí (včetně
geriatrické ambulance), ale má

například zřízené i oddělení následné a paliativní péče.
Výčet organizací a služeb,
které se sociálními službami
zabývají, není úplný. Podrobné informace o poskytovaných
službách, příležitostech do budoucna a vývoji v této oblasti
naleznete ve strategickém dokumentu, který se letos připravuje. Jedná se o Střednědobý
plán sociálních služeb správního obvodu obce s rozšířenou působností na období
2020–2022. V návaznosti na
tento dokument bude v průběhu roku 2020 vytvořen Katalog poskytovatelů sociálních
služeb a dalších významných
aktérů v sociální oblasti pro
lepší orientaci občanů v této
problematice.
(bak)

Hranice chystají plán sociálních služeb
Střednědobý plán sociálních služeb správního obvodu
obce s rozšířenou působností
Hranice (tedy město Hranice
a přilehlých 31 obcí) připravuje letos odbor sociálních věcí
Městského úřadu Hranice.
Plán je připravován za
metodické podpory projektu
„Podpora plánování sociálních služeb a sociální práce
na území Olomouckého kraje
v návaznosti na zvyšování jejich dostupnosti a kvality“ spolufinancovaného z Evropského
sociálního fondu a státního
rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost.
Střednědobý plán sociálních služeb je strategický dokument schválený na dobu
3 let, který je výsledkem aktivního zjišťování potřeb osob na
území obce a hledání způsobů
jejich uspokojování s využitím
dostupných zdrojů.
Jeho obsahem je souhrn
a výsledky podkladových
analýz a dat, popis způsobu
zpracování plánu, včetně vymezení spolupráce s obcemi,
s poskytovateli sociálních služeb i osobami, kterým jsou
sociální služby poskytovány.
Dále v něm naleznete popis
a analýzu dostupných zdrojů
a potřeb osob, kterým jsou
sociální služby určeny. Také
ekonomické vyhodnocení,
strategii zajišťování a rozvoje
sociálních služeb, obsahující
popis budoucího žádoucího
stavu a jak by toho mělo být
dosaženo.

Plán rovněž popisuje povinnosti zúčastněných subjektů,
postup sledování a vyhodnocování plnění plánu včetně
způsobu, jakým lze provést
změny v poskytování sociálních služeb a způsob zajištění
sítě sociálních služeb na území
kraje. Dokument může být doplněn akčními plány, zpracovanými na jeden rok, které z něj
vycházejí.
Hlavní význam komunitního plánování spočívá
v zjištění potřeb všech zainteresovaných stran – tedy zadavatelů (obec), poskytovatelů

sociálních služeb i uživatelů
sociálních služeb (občané),
jejich vzájemném propojení
a spolupráci. Střednědobý
plán sociálních služeb je výsledkem dohody mezi zadavateli, poskytovateli a uživateli
sociálních služeb. Ukazuje, co
je potřeba v dané komunitě
zajistit a kam by měly plynout
finanční prostředky.
Cílem je zajistit na území
obce s rozšířenou působností
Hranice fungování efektivního systému sociálních služeb,
který bude podporovat cílové
skupiny, potřebující pomoc ve

své životní či sociální situaci.
Výsledkem bude vytvoření
systému sociálních služeb na
místní úrovni, který odpovídá
zjištěným místním potřebám,
bude reagovat na lokální odlišnosti a zajistí, že finanční prostředky vynakládané na služby
budou efektivně využívány.
Tento systém bude v maximální možné míře potlačovat
nárůst počtu osob ohrožených
sociálním vyloučením.
Do procesu tvorby střednědobého plánu se zapojují
zástupce samosprávy (PhDr.
Vladimír Juračka – 1. místostarosta), všichni pracovníci
odboru sociálních věcí, pracovníci Úřadu práce ČR, Krajské
pobočky Olomouc, Kontaktního pracoviště Hranice, zástupci
obcí, poskytovatelé sociálních
služeb a občané.
Zainteresováni jsou, kromě
poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje, také
poskytovatelé jiných krajů,
kteří poskytují své služby na
Hranicku. Neméně důležitá je
participace organizací, které
nespadají do skupiny poskytovatelů sociálních služeb,
ale jejich působení na našem
území má významný dopad na
fungování sociálních struktur.
Jsou to například Nemocnice
Hranice, ambulance lékařů,
odborníků z řad psychologů,
předškolní a školská zařízení.
Mgr. Michaela Pešanová,
vedoucí odboru sociálních věcí
MěÚ Hranice
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Charita Hranice bilancuje dvacet let činnosti

Charita Hranice je poskytovatelem 5 sociálních a zdravotních služeb ve městech Hranice,
Lipník nad Bečvou, Potštát
a okolních obcích. Téměř šedesát zaměstnanců pomáhá více
než 600 klientům, kterými jsou
senioři, lidé se zdravotním postižením, dlouhodobě a těžce
nemocní, děti a mládež.
Charita Hranice v letošním
roce slaví 20 let profesionálního
poskytování zdravotních a sociálních služeb. V srpnu roku
1999 začal tým vedený paní ředitelkou Veronikou Polusovou
poskytovat občanům Hranicka
terénní Charitní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu. Navázal tenkrát na činnost
dobrovolnic, které od roku 1992
v rámci dobrovolné Charity obstarávaly provoz Charitního
šatníku, který jako dobrovolnický projekt Charita Hranice
stále provozuje.
V srpnu 2003 navázala nová
terénní služba Osobní asistence na dvouletou činnost Stacionáře svatého Jiří. Péče o klienty
stacionáře byla převedena do
jejich domácího prostředí, kde
osobní asistentky klientům
pomáhají se zvládáním každodenních činností v domácnosti
i v péči o svou osobu.
Denní centrum Archa bylo
otevřeno v lednu 2006 jako
ambulantní sociální služba
pro dospělé osoby se zdravotním postižením. Od června
2011 působí v prostorách na
Třídě Čs. armády. Osobní asistentky doprovázejí klienty při
účasti na výchovných, vzdělávacích, aktivačních a sociálně
terapeutických činnostech,
zprostředkovávají jim kontakt
se společenským prostředím
a pomáhají využívat veřejné
služby, navštěvovat divadla,
kino, muzea.
V září 2007 byl zahájen provoz Nízkoprahového zařízení
pro děti a mládež Fénix v Hranicích a v Potštátě. Ambulantní
formou poskytuje dětem a mladistvým potřebné informace,
pomoc a podporu v nepříznivé
životní situaci, nabízí jim pravi-

Ilustrační foto: Charita Hranice

delné i nepravidelné volnočasové aktivity. Hranické zařízení
Fénix se v červnu 2011 přestěhovalo do prostor na Třídě Československé armády. V roce
2014 došlo k otevření nového
klubu NZDM Fénix v Lipníku
nad Bečvou a ukončení činnosti
v Potštátě.
V lednu 2009 došlo ke sloučení Charity Hranice s Oblastní
charitou Lipník nad Bečvou.
Charita Hranice nyní působí na
území celého děkanátu Hranice. Ve středisku v Lipníku nad
Bečvou, stejně jako v Hranicích,
poskytují kvalifikované zdravotní sestry Domácí zdravotní péči, pečovatelky poskytují
Charitní pečovatelskou službu v domácnosti klienta (pomoc

s podáváním jídla, hygienou,
nákupem, úklidem, dovoz obědů) a dobrovolnice každé úterý zajišťují provoz Charitního
šatníku. Cílem je rozšířit službu
Osobní asistence také v obcích
na Lipensku.
Domácí zdravotní péče se
nyní nově zaměřuje na mobilní
Domácí hospicovou péči, která
je určena pacientům s nevyléčitelnou nemocí v pokročilém
stádiu, kteří si přejí důstojně
dožít život ve svém domácím
prostředí mezi svými blízkými.
Tuto službu poskytujeme 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.
Charita Hranice vždy první
dva týdny v lednu organizuje
Tříkrálovou sbírku na celém
území své působnosti. V letoš-

ním roce koledovalo 245 skupinek tří králů s dospělým
doprovodem ve třech městech,
v 1 městysu, 44 obcích a 27 místních částech měst a obcí. Díky
štědrosti dárců a úsilí koledníků
se podařilo vykoledovat celkem
1 355 291 korun.
Výtěžek byl věnován na podporu Domácí hospicové péče,
nákup kompenzačních pomůcek pro půjčovnu v Hranicích
i v Lipníku nad Bečvou. Část
výnosu je každý rok určena na
přímou finanční pomoc osamělým rodičům, rodinám s dětmi
s postižením nebo s nemocnými dětmi, sociálně vyloučeným
rodinám, vícedětným rodinám
s nízkými příjmy, opuštěným
seniorům a lidem v krizových
situacích.
Každoročně organizuje
Charita Hranice poutě klientů
terénních služeb, v měsíci září
pravidelně jezdí na Svatý Hostýn,
koncem května na různá místa
– již společně navštívili Svatý
Kopeček, Spálov-Mariastein, Kroměříž, Rožnov pod Radhoštěm.
Pro veřejnost pořádají zaměstnanci Charity Hranice
každoročně červnové Setkání
v Meditační zahradě v Lipníku
nad Bečvou a srpnové Setkání
v Zámecké zahradě v Hranicích,
svou činnost prezentují na Noci
kostelů a na akcích pořádaných
v rámci zářijového Týdne s Charitou Hranice.
Přijďte s Charitou Hranice
oslavit 20 let s vámi ve čtvrtek
22. srpna. Na benefičním koncertě v areálu Staré střelnice vystoupí od 18 hodin Gentlemen´s
Club z Hranic a od 20:30 hodin
Anna K. se svou kapelou. Vstupné v předprodeji stoji 400 Kč, na
místě v den konání akce 450 Kč.
Děti do 150 cm v doprovodu rodičů mají vstup zdarma.
S Charitou Hranice a její proměnou za dvacet let působení
se můžete seznámit od pondělí
26. srpna do pátku 6. září v galerii M+M. Na vernisáži výstavy
26. srpna od 17 hodin vystoupí
loutkové divadlo Tilia.
Radka Andrýsková,
Charita Hranice

Zákon o sociálních službách stanoví zásady sociální péče
Nejdůležitější zákonnou normou v oblasti sociálních služeb
je zejména zákon č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, který
vymezuje základní zásady pro
poskytování sociálních služeb,
rozsah a formu pomoci a podpory. Základním principem při

poskytování sociální služeb je
zachování lidské důstojnosti
a poskytování služeb tak, aby
pomoc vycházela z individuálně
určených potřeb jedince, podporovala rozvoj samostatnosti, motivovala k takovým činnostem,
které nevedou k dlouhodobému

setrvání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace. Sociální služby musí být poskytovány
v zájmu jejich příjemců, v náležité kvalitě a takovými způsoby,
aby bylo vždy důsledně zajištěno
dodržování lidských práv a základních svobod.

Tento zákon také ukládá krajům zpracovávat střednědobý
plán rozvoje sociálních služeb
na svém území. Při zpracování
plánu mají kraje spolupracovat s obcemi, zástupci poskytovatelů a uživatelů sociálních
služeb.
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Hranický Domov seniorů sbírá ocenění

Domov seniorů Hranice
v Jungmannově ulici je situován v krásné krajině, poblíž přírodních rezervací Kobylanka
a Hůrka. Nedaleko se nacházejí
významné gotické památky, například kostel Narození Panny
Marie, který je známý pod názvem „Kostelíček“.
Domov seniorů poskytuje
tyto služby: samotný Domov
seniorů – kapacita 184 míst, Domov se zvláštním režimem – kapacita 31 míst a Pečovatelskou
službu – kapacita 200 klientů,
která sídlí na detašovaném pracovišti v Domě s pečovatelskou
službou na ulici Tovačovského
2000 v Hranicích.
Domov pro seniory je určen
osobám od 60 let, které mají nízký stupeň soběstačnosti a potřebují celodenní péči.
V pobytové službě Domov
se zvláštním režimem žijí lidé
(od 27 let) trpící různou formou
demence, převážně Alzheimerovou chorobou. Česká alzheimerovská společnost již dvakrát
po sobě ocenila v tomto domově kvalitní péči věnovanou
osobám trpícím Alzheimerovou
chorobou prostřednictvím certifikátu Vážka.
Pobytové sociální služby nabízí ubytování na jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích,
kde je v předpokoji umístěno
sociální zařízení. Většina pokojů má také svůj balkón. Interiéry
i venkovní prostředí je bezbariérové. Klienti mají k dispozici několik společenských místností,
jídelen, kuchyněk, rukodělných
dílen, knihovnu, kapličku, počítačovou místnost, ale také tělocvičny, vodoléčbu, elektroléčbu
nebo kuřárnu. Aby se prostředí
přiblížilo co nejvíce potřebám
obyvatel, vybudovali zaměstnanci několik reminiscenčních
místností a odpočinkových kou-

Reminiscenční pokoj, který navozuje příjemné vzpomínky na mládí klientů. Foto: Domov seniorů Hranice

tů, korespondujících s obdobím
první poloviny minulého století.
V budově jsou provozovny
kadeřníka, pedikúry, kosmetiky,
nachází se zde kantýna i nápojový automat.
Zařízení nabízí také širokou
nabídku aktivit, prostřednictvím
kterých mohou lidé smysluplně
trávit svůj volný čas a zároveň
trénovat kognitivní funkce. Mezi
oblíbené činnosti se řadí příprava oblíbených dezertů a pokrmů, rukodělná tvoření, výroba
terapeutických panenek pro
dětské oddělení hranické nemocnice, péče o rostliny vysazené v mobilních zahrádkách,
luštění křížovek nebo hraní šipek. Jelikož organizace vlastní
automobil s plošinou umožňující přepravu imobilních osob,
jsou do programu zařazovány
výlety do blízkého okolí.
Během celého roku Domov
navštěvují děti všech věkových kategorií, aby seniorům
zpříjemnily čas kulturními vy-

Takto vypadá jednolůžkový pokoj. Foto: Domov seniorů Hranice

stoupeními. Pořádají se zde
koncerty, přednášky, besedy
nebo sportovní klání. Návštěvy
blízkých a příbuzných jsou vítány po celý den.
Každý všední den zde ordinuje praktický lékař a jednou
měsíčně psychiatr. Prostřednictvím kmenových pracovníků je
klientům poskytována celodenní ošetřovatelská péče využívající moderní metody, například
bazální stimulaci.
Provedený audit zhodnotil péči v obou domovech pěti
hvězdičkami, což je nejvyšší
možné ocenění, proto zařízení získalo Značku kvality v sociálních službách.
Pečovatelská služba poskytuje sociální službu v domácnostech klientů, a to v Hranicích,
Drahotuších, Rybářích, Velké,
Lhotce, Valšovicích, Slavíči,
Uhřínově a Středolesí. Věnuje
se nejen seniorům, ale i lidem
trpícím chronickou chorobou,
tělesným hendikepem nebo rodinám s dětmi do 6 let (pomoc
při narození 3 a více dětí najednou a podobně).
Její provozní doba je v pracovních dnech od 7 do 18 hodin,
během víkendů a svátků od 7:30
do 14 hodin a od 16 do 18 hodin.

Kolektiv dvanácti pečovatelek
poskytuje klientům hygienickou péči, pomáhá s oblékáním,
stravováním, přiváží obědy, pořizuje nákupy, pere, žehlí, uklízí,
zajišťuje doprovod k lékaři nebo
doprovod k vyřízení různých záležitostí.
Momentálně v domově probíhá rekonstrukce stravovacího
provozu. Předpokládá se, že od
poloviny října již bude kuchyně plně funkční a opět bude
každodenně stravovat klienty
pobytové i pečovatelské služby
a zaměstnance.
Domov by rád oslovil k spolupráci dobrovolníky ochotné
navštěvovat klienty pobytové
služby. Mohou tak smysluplně
naplnit svůj drahocenný volný
čas předčítáním, rozhovorem
či doprovodem při procházce
a obohatit tak nejen navštěvované osoby, ale i sebe dobrým
pocitem.
Skutečný domov nahradit
nelze, ale přesto se celý kolektiv
zaměstnanců snaží o to, aby zde
klienti prožili své dny obklopeni úctou, empatií a pocitem, že
každé životní období má svoji
důležitost.
Mgr. Simona Hašová,
ředitelka Domova seniorů

Letecký pohled na hranický Domov seniorů. Foto: Domov seniorů Hranice

téma
sociální
služby
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Elim zvedá lidi ode dna

Farma Elim v Drahotuších byla zakoupena jako místo, kde budou moci lidé z domů Elimu pracovat, chovat zvířata, pěstovat plodiny. V současnosti zde chovají
slepice, kačeny, ovce, dvě oslice a také malé prasátko. Foto: Elim Hranice

Elim Hranice o. p. s. je nezisková společnost, která působí
v Hranicích již od roku 2004.
Jejím posláním je nabídnout
lidem, kteří se ocitli na okraji
společnosti, pomoc, odpočinutí
i nový začátek.
Za mnoho let naší praxe
jsme vypracovali vícestupňový systém poskytování sociální
služby, který kromě uspokojování základních potřeb, jako je
poskytnutí ubytování, stravy
a hygienického servisu, nabízí ve
vyšších stupních také kvalitnější
dlouhodobé bydlení a smysluplné trávení volného času v podobě pracovní terapie. Následující
text tento systém znázorňuje.

I. Denní centrum – otevřeno
v lednu 2019, kapacita služby je
20 osob. Centrum poskytuje uživatelům stravu, nabízí podmínky pro osobní hygienu a sociální
poradenství.
II. Nocležna pro osoby bez
přístřeší – kapacita služby je
12 lůžek, mužům a ženám je
nabídnut nocleh, strava a hygienický servis.
III. Azylový dům v Hranicích – kapacita domu je 12 osob,
služba je poskytována od roku
2009, a to mužům a ženám starším 18 let.
Azylový dům pro osamělé
rodiče s dětmi ve Slavíči – dům
byl otevřen v roce 2011. Jeho

kapacita je 10 rodičů s dětmi.
Cílem této služby je poskytnout
ubytování, zajistit podmínky pro
přípravu stravy, dále také podporu a pomoc při řešení sociální
situace.
Azylový dům Venedik – Lipník nad Bečvou – cílovou skupinou jsou osoby bez přístřeší,
muži a ženy od 18 let, rodiče a rodiny s nezletilými dětmi. Kapacita azylového domu je 56 osob.
Dům byl otevřen v roce 2016.
IV. Byty – v roce 2011 byly
zrekonstruovány čtyři byty pro
celkem 13 osob při azylovém
domě v Hranicích. V letošním
roce byla kapacita o jeden byt
navýšena.

V. Dům Elim – v roce 2013
byl otevřen azylový dům v Drahotuších. Jeho kapacita je
20 osob a kromě poskytování
ubytování a stravy je dalším
cílem i poskytování poradenství. Dlouhodobým cílem pak
je sociální stabilizace uživatelů
a pomoc při návratu do běžného života.
VI. Pracovní terapie – Farma
Drahotuše – tato služba byla zahájena v lednu 2019. Jejím cílem
je formou pracovní terapie posílit pracovní návyky a sociální
dovednosti sociálně ohrožených
osob.
Bohuslav Rybníček,
ředitel společnosti Elim

Azylový dům v Drahotuších. Foto: Elim Hranice

Azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi ve Slavíči. Foto: Elim Hranice

Farma v Drahotuších. Foto: Petr Bakovský

Azylový dům v Hranicích. Foto: Petr Bakovský
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HUDBA

Nová koncertní sezona nabídne výjimečné umělce
Deset špičkových koncertů
nabízí nová sezona Kruhu přátel
hudby na období 2019/2020.
Koncertní sezona předplatitelského cyklu Kruhu přátel hudby je sestavena a předplatitele
opět čekají koncerty klasické
hudby. Sezona 2019/2020 odstartuje tradičně v září a každý
měsíc až do května nabídne
vystoupení významných sólistů
a komorních souborů.
Jedinečným zážitkem bude
koncert vokálního kvintetu Ensemble Frizzante, který nabídne
zapomenuté skladby a nevšední
propojení lidského hlasu s hudebními nástroji. Posluchači se
mohou těšit na mluvené slovo
v podání šestinásobné držitelky
ceny „TýTý“ herečky Valérie Zawadské.
K lahůdkám nové sezony patří
koncert jednoho z největších talentů ve hře na kontrabas Indiho
Stivína a známé klavíristky Alice
Springs. Tato dvojice zvítězila

na mnoha prestižních soutěžích
a festivalech.
Nezapomenutelný bude
i koncert klavírního kvarteta Josefa Suka, které je uznáváno širokým publikem pro podání hudby
s absolutní technickou zručností
a zároveň s procítěným lyrickým
přednesem. Skladby hrají s velkým nasazením, smyslem pro
detail a s výrazem, který je podáván s neochvějnou jistotou.
Toto klavírní kvarteto navazuje
na bohatou tradici českých komorních souborů, především
pak na slavné Sukovo trio.
Nová sezona nabídne také
koncert talentovaného mladého klavíristy Daniela Juna spolu
se švédským violoncellistou Mikaelem Ericssonem.
Po novém roce prostory
koncertního sálu rozeznějí Duo
Mellison kouzelnou flétnou
Karolíny Dlouhé za doprovodu
kytary Lukáše Štěpánka. Na klavírní trio složené z nadějných

mladých umělců vystupujících
pod názvem Trio Incendio se můžete těšit v druhé polovině února
příštího roku.
Tradičně bude také v předplatném KPH zahrnut zájezd
na Janáčkovu filharmonii Ostrava do Beskydského divadla
v Novém Jičíně, který proběhne
v březnu. V dubnu bude na programu žesťový kvintet z Ostravy,
a to Ostrava Brass Quintet. Cyklus koncertů KPH opět zakončí
vystoupení umělce ze zámoří
v rámci festivalu Americké jaro.
Termín koncertu a interpret budou upřesněni na jaře.

Prodej abonentek

Prodej abonentek na novou
sezonu začíná v pondělí 16. září
v kanceláři ekonomického oddělení Městských kulturních
zařízení Hranice na Staré radnici na Masarykově náměstí ve
2. patře. Předprodej potrvá do
pondělí 30. září, denně od 8 do
15 hodin.
Cena předplatného je
1000 korun. Případné dotazy rádi
zodpovíme na telefonu 778 707
780, případně můžete napsat na
e-mail kultura@mkz-hranice.cz.

(red)

Koncerty Kruhu přátel hudby v sezoně 2019/2020
Datum konání

Účinkující

Nástrojové
obsazení

Cena mimo
předplatitele KPH

Čtvrtek 26. 9. 2019

Mikael Ericsson
Daniel Jun

violoncello,
klavír

150 Kč

violoncello,
klavír, housle

150 Kč

Pondělí 14. 10. 2019 Maestrio Piano Trio
Úterý 22. 10. 2019

Indi Stivín
Alice Springs

kontrabas,
klavír

190 Kč

Čtvrtek 28. 11. 2019

Josef Suk
Piano Quartet

klavírní
kvarteto

190 Kč

Pondělí 2. 12. 2019

Ensemble Frizzante, vokální kvintet
250 Kč
Valérie Zawadská
a recitace

Pondělí 20. 1. 2020

Duo Mellison

kytara, flétna

Pondělí 17. 2. 2020

Trio Incendio

klavírní trio

150 Kč

Pátek 20. 3. 2020

Janáčkova
filharmonie Ostrava

symfonický
orchestr

Jen pro
předplatitele

Pondělí 6. 4. 2020

Ostrava Brass
Quintet

žesťový
kvintet

150 Kč

Květen 2020

Americké jaro

bude
upřesněno

190 Kč

150 Kč

Nezaměnitelný hlas Valérie Zawadské bude provázet diváky na koncertě
vokálního kvintetu Ensemble Frizzante. Foto: archiv Ensemble Frizzante

Kruh přátel hudby vznikl v Hranicích před 50 lety
V Hranicích má činnost Kruhu přátel hudby (KPH) dlouholetou tradici.
Formovat se začal jako hudebně-literární večery před 50
lety, v roce 1969, a to z iniciativy
tehdejšího ředitele hranického
gymnázia Mgr. Oldřicha Kubíčka. Ten také po celé roky byl a je
duší Kruhu přátel hudby.
Hranický KPH byl založen
v roce 1971 a oficiálně zaregistrován v roce 1974. Prvním předsedou výboru KPH byl MUDr. Milan
Šmrha, po něm MUDr. Václav
Kopecký a poté středoškolský
profesor Mgr. Oldřich Kubíček.

Kruh přátel hudby fungoval
v sedmdesátých letech pod JKP
(Jednotný klub pracujících) a na
starosti ho měly pracovnice JKP
Eva Horáková a Mgr. Renata Kosková, a to až do roku 1991, kdy
JKP ukončil svou činnost.
„JKP zrušili v prosinci roku
1991, ale protože jsme měli už
připravenou sezonu 1991/1992,
nabídla jsem se, že bych se
o koncerty postarala až do konce sezony. Tehdejší ředitelka
městské knihovny v Hranicích
Eva Pírková nám nabídla, že by
KPH mohl fungovat pod knihovnou, kde by nám poskytovali

zázemí,“ zavzpomínala Eva Horáková. Od té doby až do roku
2009 tedy působilo občanské
sdružení Kruh přátel hudby při
Městské knihovně v Hranicích.
Ve druhé polovině devadesátých let se KPH potýkal s nedostatkem financí. „Významně
nám pomohli sponzoři z Hranic, zvláště ti, kteří měli tento
druh hudby rádi,“ připomněl
Mgr. Oldřich Kubíček.
Od roku 2009 pak začal KPH
fungovat při Městském kulturním zařízení Hranice. Od roku
2015 pak činnost kruhu převzala
Městská kulturní zařízení Hrani-

ce, která spolupracují při tvorbě
programů s Kruhy přátel hudby
ve Valašském Meziříčí, Rožnově
pod Radhoštěm a v Novém Jičíně. Díky tomu se daří zařadit do
programu i finančně náročnější
pořady. Na tvorbě programů
se významně podílí Bc. Monika
Nováková.
V průběhu minulých let
mohli milovníci klasické hudby zavítat na koncerty umělců
zvučných jmen. V Hranicích
vystupovali například Jaroslav
Svěcený, Lubomír Brabec, Felix
Slováček, Václav Hudeček a další. 
(red)

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
TÉMA PAMÁTKY A ZÁBAVA

14. 9. 2019 HRANICE
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
■ Permanent breakfast – veřejná snídaně pro kolemjdoucí. Připravena bude
káva, čaj a chléb s máslem. Přijďte na
náměstí posnídat. Za nepříznivého počasí se veřejná snídaně koná ve dvoraně
zámku (9:00–10:00)
■ Veřejné piano u kašny – žáci a učitelé
ZUŠ Potštát (9:00–11:00), klavírní studio
Ostrůvek snů Evy Lýskové (13:00–16:00)

STARÁ RADNICE

Zpřístupněné památky od 9:00 do 16:00
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Kostel Stětí sv. Jana Křtitele, Masarykovo náměstí
Výstavní síň Synagoga, Janáčkova ulice 728
Muzeum na zámku, Pernštejnské náměstí 1
Židovský hřbitov, Zborovská ulice
Zámek (dvorana, I. patro), Pernštejnské náměstí
Mauzoleum, Městský hřbitov Hranice
Poutní místo Kostelíček
Arboretum Střední lesnické školy, Jurikova ulice (do 17:00)
Evangelický kostel, Šromotovo náměstí
Mázhaus, Radniční 29
Kunzova vila, Tř. 1. máje 328
Tunel bývalé severní dráhy císaře Ferdinanda V., Slavíč
Kaple sv. Josefa, Slavíč
Malé muzeum minerálů, Střítež nad Ludinou 123
Expozice historie Potštátska, Zámecká 1, Potštát

Zábava – Festival IQ Play od 9:00 do 16:00
■ Hravá putovní výstava se spoustou stavebnic, logických her, zvětšenin her, Montessori pomůcek, smyslových hraček, dřevěných hraček. Kde si můžete hrát?
■ Zámecký klub
■ Dvorana zámku
■ Masarykovo náměstí
■ Stará radnice
■ Synagoga

■ Výstava: Jurik a hranické pověsti –
těšte se na pověsti formou komiksů i na
postavy z pověstí
■ Koncert ZUŠ Potštát – soubor příčných
a zobcových fléten, soubor zobcových
fléten, Potštátské trio - přirozené lesní
rohy (10:00–11:30)
■ Koncert nevidomé kapely Naslepo
(12:00–16:00)
■ Něco k mlsání a popíjení – Centrum
Catering (10:00–16:00)

ZÁMEK
■ Otrávená realita – výstava v Galerii
severní křídlo zámku (9:00–16:00)
■ Jan Ambrůz: 4 – výstava skleněných
objektů ve dvoraně zámku
■ Stálá expozice zbraní: Hranice na
mušce – v Muzeu na zámku (9:00–
16:00)
■ Komentovaná prohlídka modelu
historického jádra Hranic – autor
modelu Stanislav Miloš přiblíží zájemcům historické souvislosti i zajímavosti
při tvorbě modelu - Muzeum na zámku
(14:00–16:00)

SYNAGOGA
■ Peter Kotvan: Commutatio – výstava
(9:00–16:00)
■ Židé v dějinách Hranic – promítání historických fotografií Hranic s židovskou
tematikou a povídáním o historii židů
v Hranicích (10:00–11:00)

EVANGELICKÝ KOSTEL
■ Vystoupení Smíšeného pěveckého
komorního sboru Harmonia (11:00–
11:45)

KASÁRNA
■ Muzeum hranické posádky v prostorách bývalé vojenské akademie, vstup
do muzea ze Třídy ČSA (9:00–16:00)

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

GALERIE M+M
■ Salon starších výtvarníků – výstava
(9:00–17:00)

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

LÁZEŇSKÝ DŮM BEČVA
■ Dixieland Jazz Band Olomouc – koncert na terase lázeňského domu Bečva,
v případě nepřízně počasí bude vystoupení v jídelně LD Bečva (13:00–15:00)

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
■ Procházka arboretem Střední lesnické
školy v Hranicích s výkladem - 9:00, 10:00,
14:00 a v 15:00
■ Komentované procházky k Hranické
propasti. Sraz zájemců je u začátku mostu pod lázeňským domem Slovenka (ve
13:00 a v 15:00)
■ Komentovaná prohlídka areálu Staré
Střelnice (16:30)
■ Hlavu vzhůru - komentovaná prohlídka zámku. Uvidíte nádherné stropy,
hladomornu s kostlivcem, prevét a vystoupáte na věž (15:30)
■ Expozice historie Potštátska –komentované prohlídky muzea a přilehlých památek každou celou hodinu od 11:00–16:00

VLÁČEK Z NÁMĚSTÍ DO LÁZNÍ
■ Kyvadlová doprava z Masarykova náměstí od pojišťovny směr lázeňská kolonáda se zastávkou u Staré střelnice. Cena
jízdného za cestu tam i zpět je dohromady 50 Kč (9:00–16:00)
Na komentovanou prohlídku zámku doporučujeme objednat se u průvodkyně na Staré radnici
nebo na telefonu 775 854 497.

Vstupy do památek
a na programy zdarma
Více na www.mkz-hranice.cz
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PRÁZDNINY

V parku bude horolezecká stěna, Jů a Hele i kapela The People

Vyvrcholením odpoledne bude vystoupení skupiny The People. Foto: archiv The People

Zábavné odpoledne pro malé i velké

Zámecká zahrada bude patřit
skvělým muzikantům a divadelníkům
V plném proudu je festival Hranické kulturní léto. Představení pod širým nebem v Zámecké zahradě pokračují i v měsíci
srpnu.
Prvním srpnovým koncertem se stane vystoupení mladých
muzikantů z kapely Martin Láska band, která zahraje ve čtvrtek
1. srpna. Následovat bude v neděli 4. srpna koncert lipenskohranické country kapely LH Western, která předvede skladby
z oblasti české country a folku. Ujít si nenechte ani show improvizační skupiny Olivy z Olomouce v úterý 6. srpna. Zážitkem bude
také koncert přerovské blues-soulové skupiny Mothers Follow
Chairs se skvělou zpěvačkou s nezapomenutelným hlasem Petrou
Polákovou-Uvírovou. Tento zážitek vás čeká ve čtvrtek 8. srpna.
Vystoupení vynikajících muzikantů, kteří celý svůj hudební život zasvětili bigbítu, skupiny Alband & Jaroslav Albert Kronek,
proběhne v neděli 11. srpna. Letošní ročník uzavře divadelní hra
Sluha dvou pánů v podání divadelního spolku Neřešto, a to v úterý
13. srpna. V případě nepříznivého počasí se koncerty uskuteční
v Zámeckém klubu.
Začátky koncertů a divadelních představení jsou v 18 hodin,
vstup je zdarma. V tabulce přinášíme přehled koncertů v srpnových
termínech. Podrobnosti najdete na www.kultura-hranice.cz. (red)

Prázdninování
v parku

Sady Čs. legií

Martin Láska band
LH Western
Olivy (improvizační divadlo)
Mothers Follow Chairs
Alband a Jaroslav Albert Kronek
Divadelní spolek Neřešto / Sluha dvou pánů

Sobota

Moderuje
Petr Novák

14:00
14:10
14:15

31. srpna 2019

Slavnostní zahájení akce
Mažoretky Minipanenky

LOUTKOVÁ REVUE
– Na kouzelném paloučku

Těší se na vás tančící slunečnice, kamarádi žabáci Kvik a Kvak a neodolatelný
„šoumen“ myšák Kiko. Podíváte se také na rybičky pod hladinou, proletíte
se s papírovými draky široko daleko a na palouček zavítají kamarádi Jů a Hele.

15:20
15:30

Mažoretky Minipanenky
Kouzelná škola
profesora Bystrozraka
Už jste někdy byli v opravdové kouzelnické škole? Kouzla a čáry
pro malé i velké. Ti nejlepší dostanou kouzelnické vysvědčení!

16:00

Čarodějné písničkování
profesorky Krákavé

Profesorka Krákavá je známá nejen svým libozvučným hlasem, ale také
magickými pohyby. Chcete se je naučit? Pak budete na správném místě!

HRANICKÉ KULTURNÍ LÉTO
Čtvrtek 1. 8.
Neděle 4. 8.
Úterý 6. 8.
Čtvrtek 8. 8.
Neděle 11. 8.
Úterý 13. 8.

sportovních a dalších aktivit.
Program odstartuje Loutková
revue – Na kouzelném paloučku, diváky čeká Kouzelná škola
profesora Bystrozraka nebo Čarodějné písničkování profesorky Krákavé. Závěr odpoledne
bude patřit skvělému koncertu skupiny The People. Repertoár této kapely je všestranný
a multižánrový. Zahrají téměř vše, od popu přes disco,
rock´n´roll až po swing a jazzové standardy.
Mezi členy The People patří
ostřílení muzikanti a studenti
Janáčkovy akademie múzických umění v Brně.
(red)

16:30

THE PEOPLE

Kapela pro všechny věkové generace!
Vždy skvěle zahrají a zároveň vás pobaví!

VSTUP ZDARMA
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO.
ZA VELMI NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ
SE AKCE NEKONÁ.

Po celou dobu konání akce jsou připraveny lodičky na Bečvě, malování na obličej,
horolezecká stěna, liščí zóna odvahy, soutěže a sportovní aktivity Domu dětí
a mládeže v Hranicích, aktivity Junáku – střediska Psohlavci Hranice.
Akci pořádají

Město Hranice

© KLEINWÄCHTER, Fr ýdek-Místek

V Loutkové revue – Na kouzelném paloučku se představí Jů a Hele.
Foto: archiv Loudadlo

Tahákem letošního loučení
s prázdninami budou kamarádi
Jů a Hele a také skvělá kapela
pro všechny generace, The People. Zábavné odpoledne pro
celou rodinu „Prázdninování
v parku“ se uskuteční v sobotu
31. srpna od 14 hodin v Sadech
Čs. legií v Hranicích.
Připravena je například
„Liščí zóna odvahy“, kde bude
k dispozici sedm metrů vysoká horolezecká stěna a v 3D
fotokoutku se můžete vyfotit,
jak visíte na hrazdě nad skálou. Nebude chybět malování
na obličej, jízdy na lodičkách na
řece Bečvě a spousta soutěží,

LETNÍ KINO, PRŮMYSLOVKA
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Přijďte se do kina bát i smát
Dobrodružné, akční, animované, mysteriózní filmy, horory i pohádky nabídne také v srpnu hranické letní kino. Přijďte zažít neopakovatelnou atmosféru promítání pod širým nebem. V srpnu se
stmívá dřív, takže promítat začíná kino už ve 20:30 hodin. Pokladna
je otevřena hodinu před začátkem představení.

Něco pro děti
Pro děti ve čtvrtek 1. srpna
promítáme animovanou dobrodružnou komedii Kouzelný park,
ve čtvrtek 8. srpna animovanou
rodinnou komedii Toy Story 4:
Příběh hraček. Setkáte se s kovbojem Woody, který vždycky
dobře věděl, co je smyslem jeho
života, ale teď se jemu a jeho
kamarádům otvírá docela nový
velký svět.
Dalším kouskem pro dětského
diváka je animovaný rodinný film
Tlapková patrola. Její nejnovější
a speciální dobrodružství se rozehraje na plátně v pátek 16. srpna.
Tentokrát si psí parta záchranářů
bude muset poradit s nešťastnými tučňáky, kteří přistáli v lodi na
nesprávném místě a potřebují se
dostat do svého mrazivého domova.
Posledním srpnovým snímkem pro děti je Angry Birds
ve filmu 2. Promítá se v pátek
30. srpna. V animovaném komediálním snímku budou opět ve
sporu rozzlobení nelétaví ptáci
a zákeřní zelení vepři.

Přijďte se bát
Na své si přijdou i milovníci hororů. Ve středu 7. srpna se můžete
ponořit do sledování mysteriózního hororu Slunovrat. Zjistíte,
že i za bílého dne se mohou odehrávat ty nejtemnější věci. Možná,
že vše by bylo jinak, kdyby vztah
Dani a Christina byl v pořádku.
Možná, že kdyby nejeli do Skan-

dinávie a nenechali se s kamarády zlákat vesničany k rituálům, při
kterých se místní ráj na zemi mění
v čím dál děsivější peklo…

V pátek 9. srpna přináší letní
kino thriller John Wick 3. Ve třetí
části této adrenalinové akční série
má super zabiják John Wick v patách celou armádu lovců odměn
usilujících o získání 14 miliónů
dolarů vypsaných na jeho hlavu.
Připravte se na válku!
Dalšímu hororu Noční můry
z temnot bude patřit letní kino
ve středu 14. srpna. Co vás čeká?
V opuštěném domě na konci
města najde parta teenagerů
knihu, která je strašnější, než cokoliv, co si kdy dovedli představit.
Starobylá kniha je plná děsivých
příběhů a ještě děsivějších monster, ale není tak úplně ke čtení.
Kniha naopak čte toho, kdo s ní
přijde do styku. Přečte jeho největší noční můry, napíše z nich
příběh a začne ho odvíjet i ve sku-

Co uvidíte v srpnu:

Začátky představení v srpnu jsou ve 20:30 hodin
1. 8. – Kouzelný park – promítání s Charitou (dabing)
2. 8. – Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw (titulky)
7. 8. – Slunovrat (titulky)
8. 8. – Toy Story 4: příběh hraček (dabing)
9. 8. – John Wick 3 (titulky)
14. 8. – Noční můry z temnot (titulky)
15. 8. – Tenkrát v Hollywoodu (titulky)
16. 8. – Tlapková patrola (dabing)
21. 8. – Bohemian Rhapsody (titulky)
22. 8. – Anna (titulky)
28. 8. – Krvavá nevěsta (titulky)
29. 8. – Přes prsty (český)
30. 8. – Angry Birds ve filmu 2 (dabing)
tečném životě. Parta teenagerů se
dostala na místo neobvyklého zla.
Neměli tuhle knihu nikdy otevírat
a měli včas utéct. Neutekli. Proto teď musí čelit svému strachu,
nočním můrám a děsům, které je
přišly zabít.
A pak tu je thriller Anna. Ve
čtvrtek 22. srpna zjistíte, jaké tajemství se skrývá za okouzlujícím
půvabem pařížské top modelky
Anny.
Středa 28. srpna bude patřit
hororu Krvavá nevěsta. Mladá
nevěsta se provdá do bohaté,
podivínské rodiny, která ctí veli-

20 Kč
130 Kč
100 Kč
120 Kč
120 Kč
120 Kč
130 Kč
120 Kč
110 Kč
130 Kč
120 Kč
130 Kč
120 Kč

ce zvláštní svatební tradici. Ta se
však promění ve smrtící hru, při
níž nakonec všichni bojují o vlastní přežití.

Přijďte se smát
V nabídce letního kina nechybí
ani komedie. Ve čtvrtek 15. srpna
to bude Tenkrát v Hollywoodu.
Ujít si nenechte českou komedii
Přes prsty. Její děj se odehrává
na beach volejbalových hřištích
a skvělou zábavu slibují herci jako
Jiří Langmajer, Vojta Dyk, Petra
Hřebíčková, Jakub Prachař a další. Hrajeme ve čtvrtek 29. srpna.

Akční a životopisné
V srpnové nabídce nechybí ani
akční film. V pátek 2. srpna se na
plátně objeví Rychle a zběsile:
Hobbs a Shaw.
Středa 21. srpna bude patřit životopisnému hudebnímu filmu
Bohemian Rhapsody. Snímek je
oslavou rockové skupiny Queen,
jejich hudby a především Freddieho Mercuryho.
(red)

Studenti průmyslovky se stali horolezci, vodáky i záchranáři
Stejně jako řidiči posílají svá
auta na pravidelnou kontrolu
STK, aby zjistili jejich technický
stav, tak i my prověřujeme pomocí STK – Sportovně turistického kurzu – kvalitu žáků Střední
průmyslové školy Hranice. Letos
se v termínu od 3. do 7. června
zúčastnilo kurzu v Jánských Koupelích 44 žáků druhých ročníků.
První zkouškou jejich vůle
a vytrvalosti bylo absolvování padesátikilometrového přesunu na
kole z Hranic do Jánských Koupelí. Během dalších dní pak měli žáci
možnost si vyzkoušet lezení po
skalách, ovládání nafukovacích
lodí na řece, střelbu ze vzduchovky, praku nebo luku nebo jízdu na
paddleboardu. Navíc se seznámili
i s netradičními aktivitami – corn-

hole, rebound, kroket – a poznali
i místní zajímavosti.
Nad rámec každoročního
programu byla letos zařazena
zdravověda s praktickou ukázkou první pomoci. Aktivity pro
žáky přichystali profesionální
záchranáři Armády ČR z Hranic.
Na několika stanovištích si žáci
vyzkoušeli záchranu člověka po
pádu z výšky, vyproštění raněných z auta, ošetření popálenin,
amputaci ruky nebo záchranu
člověka upadajícího do šoku. Nechyběl ani nácvik masáže srdce
nebo dýchání z úst do úst. Program byl ze strany vojáků skvěle
připraven – zranění byla věrohodně namaskována a jejich slovní
komentáře navozovaly reálné
podmínky krizové situace.

Letošním kurzem prošli všichni bez větších obtíží, prokázali
fyzickou i psychickou odolnost
a týmového ducha, a tak dou-

fám, že budou mít na co vzpomínat.
Mgr. Martina Macháňová,
Střední průmyslová škola Hranice
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Hranické pověsti představí muzeum i komiksem
Letos si Hranice připomínají
850 let od první písemné zmínky o městě. K výročí připravuje
hranické muzeum výstavu „Jurik a hranické pověsti“, která
veřejnosti atraktivní formou
připomene a poodhalí počátky
vzniku Hranic. Vernisáž výstavy
se uskuteční ve středu 11. září
v 17 hodin v Gotickém sále na
Staré radnici. Výstava potrvá do
3. listopadu 2019.
Výstava představí pověsti
a příběhy vztahující se k městu
netradiční komiksovou formou.
„Těšit se můžete například na pověst o legendárním zakladateli
města Hranice, poutníku Jurikovi, pověst o loupeživých rytířích
hradu Svrčov, pověst o hranické
propasti a další,“ sdělil kurátor
výstavy Marek Suchánek. Autorem těchto komiksů je student
dějin umění Univerzity Palackého v Olomouci Antonín Kotráš.

Součástí výstavy budou i výrazné postavy hranických pověstí v nadživotní velikosti. „K vidění
bude mnich Jurik, loupeživí rytíři,
Bílá paní, vodník a další. Tyto postavy vyrobili žáci a učitelé Základní umělecké školy Hranice
a většinu z nich mohli lidé vidět
ve slavnostním průvodu, který se
konal začátkem června při oslavách 850 let Hranic,“ doplnila
ředitelka Městských kulturních
zařízení Hranice Naďa Jandová.
Součástí výstavy bude také
Jurikova galerie obsahující obrazy, na kterých je zakladatel
Hranic zobrazen.
Poprvé návštěvníci uvidí
i trojrozměrný model hradu Drahotuch a spoustu dalších exponátů ze sbírek muzea – například
archeologické nálezy mapující
počátky osídlení Hranicka, které
umožní nahlédnout do nejstarší
historie regionu. 
(ms)

Postavy z hranických pověstí se na výstavě objeví i v nadživotní velikosti. Návštěvníci uvidí mnicha Jurika, loupežníky a další postavy. Foto: Marek Suchánek

Hranické pověsti představí výstava poutavou formou komiksu. Autorem kreseb je
student dějin umění Univerzity Palackého v Olomouci Antonín Kotráš. Reprofoto

K vidění bude také model hradu Drahotuch. Na snímku je retrokresba hradu
Drahotuch od Jana Heřmana. Foto: www.hrady-zriceniny.cz

V synagoze se slavil nejdůležitější židovský svátek šabat
Povídání o nejdůležitějším židovském svátku se uskutečnilo
v pátek 28. června v 17 hodin na
přednášce z cyklu Židovské zvyky
a tradice, kterou provázel PhDr.
Vladimír Juračka. Účastníci přednášky se dozvěděli, co tento svátek znamená, jaká jsou pravidla,
zvyky a jak vypadá jeho průběh.

Svátek šabat začíná vždy
v pátek se západem slunce,
končí v sobotu večer a prvním
pokrmem slavnostního jídla
jsou dva bochníky chleba, které se nazývají chala. Proč dva?
Chala symbolizuje manu, jídlo,
které Židům během odchodu
z Egypta padlo z nebes. A proto-

Židovská tematika veřejnost zajímá čím dál víc. Foto: Jiří Necid

že mana nemohla padat z nebes
během šabatu, padala den před
šabatem dvojitá porce many.
Při ukončení šabatu se cituje
několik veršů z Tanachu a nedílnou součástí obřadu je též požehnání nad vínem a vonným
kořením a požehnání nad světlem ze šesti zapálených knotů

proplétané svíce, které symbolizují šest pracovních dní.
O šabatu platí zákaz rozdělávat oheň, avšak zapálením havdalové svíce na konci šabatu se
tato zakázaná činnost znovu povoluje. Zbytkem vína se uhasí plamen svíčky. Všichni si přejí „Šavua
tov!“, tedy „Dobrý týden!“. (ms)

Součástí přednášky o šabatu byly hrané ukázky. Foto: Jiří Necid
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Co si takhle vyzkoušet, jak se hasilo dřív?

Skvělou zábavu pro děti a mládež nabízí výstava Fenomén hasičství, která je k vidění na Staré radnici. „Staň se na výstavě na chvíli mladým hasičem. Proveď
pár praktických úkolů, při kterých si vyzkoušíš svou zručnost, a odpověz na několik otázek, které prověří tvé teoretické znalosti. Pokud uspěješ, průvodkyně ti za
odměnu pustí sirénu speciálního hasičského autíčka,“ vzkazuje dětem kurátor výstavy Marek Suchánek. Mladí návštěvníci budou muset smotat hasičskou hadici,
samozřejmě na čas, uslyší zvuk historické sirény a vyzkouší si, jak se hasilo ještě před sto lety. 
Foto: Marek Suchánek

Ve dvoraně zámku budou obrovské skleněné válce
Dvorana hranického zámku
bude od čtvrtka 15. srpna patřit
výstavě akademického sochaře
Jana Ambrůze, která má název
„4“. Pro výstavu Jan Ambrůz vybral objekty, kterým říká válce
a které jsou složeny z opakního
skla, bambusu a provázků. Objekty byly vystaveny v roce 2001
v kostele sv. Václava v Opavě
a v roce 2003 v Galerii ARS v Brně.
Jan Ambrůz absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou. V jeho tvorbě se objevuje

náklonnost ke konstruktivním
řešením, minimalizovaným
do základních geometrických
forem. Od konce 80. let se Ambrůzova tvorba rozvíjí ve dvou
liniích: jedna se zaměřuje na
křehké konstrukce a instalace
z tabulového skla, druhá na
práci se dřevem. Ve dvoraně
hranického zámku Jan Ambrůz
představí objekty z první linie
své tvorby.
Od roku 1988 vzniká početnější série skleněných kon-

Akčnost a minimalismus.
To je Peter Kotvan
Od čtvrtka 8. srpna vystavuje v synagoze svá díla slovenský
umělec Peter Kotvan. Sjednocujícím prvkem jeho formálně
různorodých výtvarných prací, maleb a objektů je akčnost
a minimalismus. Jeho uvažování
vychází z monochromatických,
gestických maleb. Gestičnost

Lžičky. Foto: archiv Petera Kotvana

osvojeného procesu přetavuje
do vlastních technik vytrhávání,
vytváření maleb čistě procesem
schnutí anebo do klavírních kreseb a maleb, spoluvytvářených
se slovenskou klavírní virtuoskou Elenou Letňanovou. Výstava je k vidění do neděle 29. září
v Galerii Synagoga. 
(ms)

strukcí – rozměrné objekty ze
skleněných tabulí, položených
na zem či na vratké podstavce
ze dřeva, anebo volně zavěšené v prostoru. Křehké, efemérní
a subtilní, ale přitom monumentální skleněné konstrukce levitují v prostoru a vyvolávají v nás
otázky, zdali a jak může zdánlivá nestabilnost obstát před
gravitačními zákony. Vernisáž
výstavy proběhne ve čtvrtek
15. srpna v 17 hodin, výstava
potrvá do 13. října.
(ms)

Na zámku budou čtyři obrovské válce. Foto: archiv Jana Ambrůze

Připravujeme výstavu
„Vánoce za totáče“

Obracíme se na vás s prosbou v souvislosti s připravovanou
výstavou k výročí 30 let od sametové revoluce. Uvítáme, když nám
zapůjčíte věci z 80. a 90. let. Může se jednat o oblečení, hračky,
domácí spotřebiče, dokumenty, plakáty, průkazky, fotografie,
nábytek. Pokud máte cokoliv, co by mohlo výstavu oživit, zastavte
se za námi v muzeu na Staré radnici v Hranicích, případně můžete
zavolat na telefonní číslo 775 854 522. Za případnou spolupráci
děkujeme. 
Marek Suchánek, kurátor muzea
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PROGRAM

Co se děje v Hranicích
Čtvrtek 1. 8.

Sobota 3. 8.

17:00 - Život v obytňáku (a) bez
obalu – beseda s Kristýnou
Balážovou o ekologické, bezodpadové domácnosti a bydlení
v obytném autě. Koná se v prostorách centra Karnola v Hranicích, Třída ČSA 211, vstupné
50 Kč.

17:00 - Sun in My Eyes vol. 3
– letní taneční akce ve stylu 80.
a 90. let s vystoupením breakdance a africkou hudbou. Za
příznivého počasí začne akce
v Zámecké zahradě v Hranicích,
poté se přesune do Zámeckého
klubu, vstupné 70 Kč.

18:00 - Martin Láska band – koncert v rámci Hranického kulturního
léta. Koná se v Zámecké zahradě
v Hranicích, vstup zdarma.

8:30 - Cyklobus na Bumbálku
– pro milovníky cykloturistiky odjíždí autobus ze Šromotova náměstí v Hranicích. Do cyklobusu
lze nastoupit s předem zakoupenou jízdenkou. Rezervace a aktuální ceník poskytne personál
Turistického informačního centra
na zámku, tel. 581 607 479.

20:30 - Letní kino: Kouzelný
park (animovaný, dobrodružný,
dabing, 2019) – promítání ve
spolupráci s Charitou Hranice.
Koná se v letním kině v Hranicích,
vstupné 20 Kč. Vstupenky pouze
na místě, pokladna otevřena hodinu před začátkem představení.

cích, vstupné 100 Kč. Vstupenky
pouze na místě, pokladna otevřena hodinu před začátkem představení.
Čtvrtek 8. 8.
17:00 - Vernisáž k výstavě: Peter Kotvan: Commutatio – koná
se v Galerii Synagoga v Hranicích,
Janáčkova 728, vstup zdarma.

18:00 - LH Western – koncert
v rámci Hranického kulturního
léta. Koná se v Zámecké zahradě
v Hranicích, vstup zdarma.
Pondělí 5. 8.

Sobota 10. 8.

20:45 - Letňák v Karnole: Trabantem tam a zase zpátky
– promítání filmu o velké cestě
kolem světa bez terénního vozu.
Koná se v prostorách centra Karnola v Hranicích, Třída ČSA 211,
vstupné 80 Kč.

17:00 - Vernisáž k výstavě: Oli
V. Helcl: Lázeňské vzpomínky
– koná se v lázeňském domě
Bečva v Teplicích nad Bečvou,
vstup zdarma.

Pátek 2. 8.
17:00 - Vernisáž k výstavě: Salon mladších výtvarníků – koná
se v galerii M+M v Hranicích, Jurikova 16, vstup zdarma.
17:00 - Myslivecký letní večer
– taneční zábava nejen se zvěřinovými specialitami. Koná se na
Rybníčku v Olšovci.
20:30 - Letní kino: Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw (akční, krimi,
titulky, 2019) – koná se v letním
kině v Hranicích, vstupné 130 Kč.
Vstupenky pouze na místě, pokladna otevřena hodinu před
začátkem představení.

16:30 - Pivní míle Hranice 2019
– sportovně-pivní závod. Koná se
na stadionu SK Hranice, Žáčkova
1442. Propozice a bližší informace na facebooku Beer Mile Hranice.
Neděle 11. 8.
8:30 - Cyklobus na Bumbálku
– pro milovníky cykloturistiky odjíždí autobus ze Šromotova náměstí v Hranicích. Do cyklobusu
lze nastoupit s předem zakoupenou jízdenkou. Rezervace a aktuální ceník poskytne personál
Turistického informačního centra
na zámku, tel. 581 607 479.
18:00 - Alband – koncert v rámci
Hranického kulturního léta. Koná
se v Zámecké zahradě v Hranicích, vstup zdarma.

Úterý 6. 8.
18:00 - Olivy – divadlo v rámci
Hranického kulturního léta. Koná
se v Zámecké zahradě v Hranicích, vstup zdarma.

20:30 - Letní kino: John Wick 3
(akční, krimi, titulky, 2019) – koná
se v letním kině v Hranicích,
vstupné 120 Kč. Vstupenky pouze
na místě, pokladna otevřena hodinu před začátkem představení.

18:00 - Mothers Follow Chairs
– koncert v rámci Hranického kulturního léta. Koná se v Zámecké
zahradě v Hranicích, vstup zdarma.

19:00 - Naslepo – koncert nevidomých, kteří vás zaujmou svým
nasazením a chutí do života.
Koná se na dvorku pod terasou
restaurace Archa, přístup průchodem z náměstí bude označen, vstupné dobrovolné.
Neděle 4. 8.

dobrovolné. Promítání se uskuteční pouze za příznivého počasí.

20:30 - Letní kino: Toy Story 4:
Příběh hraček (animovaný, rodinný, dabing, 2019) – koná se
v letním kině v Hranicích, vstupné 120 Kč. Vstupenky pouze na
místě, pokladna otevřena hodinu
před začátkem představení.
Pondělí 12. 8.

Středa 7. 8.
20:30 - Letní kino: Slunovrat
(horor, mysteriózní, titulky, 2019)
– koná se v letním kině v HraniPátek 9. 8.
18:00–24:00 - Promítání pod
hvězdami – promítání zajímavostí, geologie, hydrogeologie
a prezentace novinek z Hranické
propasti s exkluzivním hostem.
Koná se na poli u Hranické propasti (směr Černotín), vstupné

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.
Úterý 13. 8.
18:00 - Sluha dvou pánů – představení divadelního spolku Neřešto v rámci Hranického kulturního
léta. Koná se v Zámecké zahradě
v Hranicích, vstup zdarma.

PROGRAM
Středa 14. 8.
20:30 - Letní kino: Noční můry
z temnot (horor, titulky, 2019) –
koná se v letním kině v Hranicích,
vstupné 120 Kč. Vstupenky pouze
na místě, pokladna otevřena hodinu před začátkem představení.
Čtvrtek 15. 8.
15:15 - Komentovaná prohlídka bývalých vojenských ústavů
– historii bývalých vojenských
ústavů a jejich tajemství můžete
vidět při procházce s průvodcem.
Na prohlídku je třeba se předem
přihlásit v Turistickém informačním centru na zámku, tel. 581 607
479, odkud bude hromadný přesun, vstupné 60 Kč za osobu.
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bing, 2018) – koná se v letním kině
v Hranicích, vstupné 120 Kč. Vstupenky pouze na místě, pokladna
otevřena hodinu před začátkem
představení.
Sobota 17. 8.
6:00–13:00 - Auto-moto-veterán burza – tradiční burza týkající
se motorismu. Koná se na letišti
v Drahotuších u Hranic.
20:30 - Ženy v běhu – promítání
filmu na nádvoří zámku v Hustopečích nad Bečvou, vstupné 85 Kč.
Středa 21. 8.
20:30 - Letní kino: Bohemian
Rhapsody (životopisný, hudební,
titulky, 2018) – koná se v letním
kině v Hranicích, vstupné 110 Kč.
Vstupenky pouze na místě, pokladna otevřena hodinu před
začátkem představení.

Neděle 25. 8.
8:30 - Cyklobus na Bumbálku –
pro milovníky cykloturistiky odjíždí autobus ze Šromotova náměstí
v Hranicích. Do cyklobusu lze nastoupit s předem zakoupenou
jízdenkou. Rezervace a aktuální
ceník poskytne personál Turistického informačního centra na
zámku, tel. 581 607 479.
11:00 - Intercup 2019 – mezinárodní závod BMX a závod Horbik
pro neregistrované jezdce z řad
veřejnosti. Koná se na bikrosové
dráze v areálu BMX v Hranicích,
Pod Křivým 1395. Propozice a bližší informace na www.bmx-hranice.cz.
Pondělí 26. 8.
17:00 - Vernisáž k výstavě: Výstava Charity Hranice – koná se
v galerii M+M v Hranicích, Jurikova 16, vstup zdarma.
Středa 28. 8.
20:30 - Letní kino: Krvavá nevěsta (thriller, komedie, titulky,
2019) – koná se v letním kině
v Hranicích, vstupné 120 Kč. Vstupenky pouze na místě, pokladna
otevřena hodinu před začátkem
představení.

17:00 - Vernisáž k výstavě: Jan
Ambrůz: 4 – koná se ve dvoraně
zámku v Hranicích, Pernštejnské
nám. 1, vstup zdarma.
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 e-mailu
j.bach@email.cz.
20:30 - Letní kino: Tenkrát v Hollywoodu (drama, komedie, titulky, 2019) – koná se v letním kině
v Hranicích, vstupné 130 Kč. Vstupenky pouze na místě, pokladna
otevřena hodinu před začátkem
představení.

Čtvrtek 22. 8.
18:00 - Anna K. a Gentlemen´s
Club – benefiční koncert u příležitosti výročí 20 let Charity Hranice. Koná se v areálu Stará střelnice
v Hranicích, Sady Čs. legií 770.
Vstupné v předprodeji 400 Kč, na
místě 450 Kč. Předprodej je v Turistickém informačním centru na
zámku, tel. 581 607 479, restaurace Stará střelnice, tel. 581 602 187
nebo www.ticketstream.cz.

Pátek 16. 8.
20:00 - Residence Party – různé variace housu s přechodem
k technu s místními DJs Raven
a Dave Ripper. Koná se v prostorách centra Karnola v Hranicích,
Třída ČSA 211, vstupné 50 Kč.
20:30 - Letní kino: Tlapková
patrola (animovaný, rodinný, da-

Sobota 24. 8.
14:00 - Rock Drey fest – festival revivalových kapel. Vystoupí
Kiss, Queen, Rammstein a mnoho dalších. Koná se v letním kině
v Hranicích, vstupné v předprodeji 250 Kč, na místě 350 Kč. Předprodej v CK Bonton v Hranicích,
tel. 580 582 846.

PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ
Středa 11. 9.
17:00 - Vernisáž k výstavě: Jurik
a hranické pověsti – koná se ve
výstavní síni Stará radnice v Hranicích, Radniční 1, vstup zdarma.
Sobota 14. 9.
9:00–16:00 - Dny evropského
dědictví – den otevřených památek s bohatým doprovodným programem. Koná se ve vybraných
muzeích a galeriích v Hranicích,
vstup zdarma. Více na samostatných plakátech.
Pátek 20. 9.
9:00–17:00 - Farmářské trhy –
tradiční trhy nejen s regionálními
potravinami a produkty. Konají se
na Masarykově náměstí v Hranicích, vstup zdarma.
Čtvrtek 26. 9.
15:15 - Komentovaná prohlídka bývalých vojenských ústavů – historii bývalých vojenských
ústavů a jejich tajemství můžete
vidět při procházce s průvodcem.
Na prohlídku je třeba se předem
přihlásit v Turistickém informačním centru na zámku, tel. 581
607 479, odkud bude hromadný
přesun, vstupné 60 Kč za osobu.

Čtvrtek 29. 8.
20:30 - Letní kino: Přes prsty
(komedie, český, 2019) – koná se
v letním kině v Hranicích, vstupné
130 Kč. Vstupenky pouze na místě,
pokladna otevřena hodinu před
začátkem představení.
Pátek 30. 8.

20:30 - Letní kino: Anna (akční,
thriller, titulky, 2019) – koná se
v letním kině v Hranicích, vstupné
130 Kč. Vstupenky pouze na místě,
pokladna otevřena hodinu před
začátkem představení.

rodinu. Těšit se můžete na mažoretky, loutkovou revue, kouzelnou školu profesora Bystrozora,
čarodějné písničky profesorky
Krákavé, vystoupení multižánrové kapely The People a další
doprovodné aktivity. Koná se
v městském parku v Hranicích,
Sady Čs. legií, vstup zdarma.

Nepřišel vám
do schránky
Hranický zpravodaj?
Volejte 581 607 479.
PROGRAM AKCÍ

20:30 - Letní kino: Angry Birds
ve filmu 2 (animovaný, dabing,
2019) – koná se v letním kině
v Hranicích, vstupné 120 Kč. Vstupenky pouze na místě, pokladna
otevřena hodinu před začátkem
představení.

NAJDETE NA WEBU
kultura-hranice.cz

21:00 - Sima – koncert slovenské raperky. Koná se v City Clubu
v Hranicích, Masarykovo náměstí
121, vstupné v předprodeji od 250
do 300 Kč. Předprodej je v City
Baru, tel. 739 850 755 nebo v kavárně U Mlsné kočky v Hranicích,
tel. 774 899 148.

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

Sobota 31. 8.
14:00 - Prázdninování v parku
– zábavné odpoledne pro celou

POŘÁDÁTE
ZAJÍMAVOU AKCI?

UZÁVĚRKA
PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ
HRANICKÉHO ZPRAVODAJE JE
VE STŘEDU 7. SRPNA 2019
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VÝSTAVY

Kam na výstavy v Hranicích
Galerie Synagoga
Janáčkova 728, Hranice, tel. 778 777 893, www.muzeum-hranice.cz.
Otevřeno: út–so 9:00–12:30 a 13:00–16:00, ne 9:00–12:30 a 13:00–17:00.
Do 4. 8. 2019 - Výstava Jiřího
Sopka. Obrazy malíře a ilustrátora
jsou založeny na barvě. Jiří Sopko
svými kresbami vyzdobil například humoristický román Rozmarné léto od Vladislava Vančury
nebo pohádkový román pro děti
Podivuhodná cesta Nilse Holgerssona Švédskem a mnoho dalších.
8. 8. – 29. 9. 2019 - Peter Kotvan: Commutatio. Dílo slovenského
umělce tvoří různorodé výtvarné práce, malby a objekty, jeho uvažování vychází z monochromatických, gestických maleb. Gestičnost
přetavuje do vlastních technik vytrhávání, vytváření maleb procesem schnutí nebo do klavírních kreseb a maleb. Vernisáž výstavy se
uskuteční ve čtvrtek 8. srpna v 17 hodin.

Stará radnice
Radniční ul. 1, Hranice, tel. 775 854 497, www.muzeum-hranice.cz.
Otevřeno: út–so 9:00–12:30 a 13:00–16:00, ne 9:00–12:30 a 13:00–17:00.
Do 1. 9. 2019 - Fenomén hasičství. Výstava provází historií hasičských sborů na Hranicku. K vidění
jsou hasičské přístroje, výstroj,
historické fotografie. Dozvíte se
o největších požárech na Hranicku a spoustu dalších zajímavostí.
Na své si přijdou také děti. Část
výstavy tvoří sbírka hasičských
autíček od hranického sběratele.

Galerie Severní křídlo zámku
Pernštejnské nám. 1, Hranice, tel. 581
828 114, www.muzeum-hranice.cz.
Otevřeno: po a st 8:00–17:00, út a čt
8:00–15:00, pá 8:00–14:00, so–ne
zavřeno.
Do 30. 8. 2019 - Jen tak si hrát,
malovat. Výstava kolorovaných
kreseb a olejomaleb Šárky Spurné a kreseb suchým pastelem
Marcely Somolové.

Dvorana zámku
Pernštejnské nám. 1, Hranice.
Do 2. 8. 2019 - Památník T. G.
Masaryka. Výstava dvaceti návrhů děl na památník T. G. Masaryka.
Vítězná práce pak bude umístěna
na Školním náměstí před budovou Základní školy v Hranicích.
15. 8. – 13. 10. 2019 - Jan Ambrůz: 4. Výstava akademického
sochaře Jana Ambrůze. K vidění
budou objekty, kterým autor říká
Válce. Jsou složeny z opakního
skla, bambusu a provázků. Vystaveny byly v roce 2001 v kostele
sv. Václava v Opavě a v roce 2003
v Galerii ARS v Brně. Vernisáž výstavy bude ve čtvrtek 15. srpna
v 17 hodin.

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

Galerie M+M
Jurikova 16, Hranice, tel. 581 602 148, galeriemm.wordpress.com.
Otevřeno: po–ne 13:00–17:00 (dopoledne na zazvonění nebo po
předchozí domluvě).
2. 8. – 22. 8. 2019 - Salon
mladších výtvarníků. Výstava
amatérských výtvarníků nejen
z Hranicka. Uvidíte obrazy pastelové, olejomalby, powertex,
fotografie, malbu na textil, keramiku, šperky, dřevořezby a mnoho dalšího. Vernisáž se uskuteční
v pátek 2. srpna v 17 hodin.
26. 8. – 6. 9. 2019 - Výstava
Charity Hranice. Výstava u příležitosti výročí 20 let poskytování
profesionálních sociálních a zdravotních služeb. Vernisáž se uskuteční v pondělí 26. srpna v 17 hodin.

Lázeňský dům Moravan
Teplice nad Bečvou 47, tel. 581 683
640, www.ltnb.cz.
Otevřeno: po–ne 8:00–20:00.
Do 31. 8. 2019 - Ludmila Kočišová: Letní romance. Výstava obrazů hranické umělkyně
představí olejomalby na plátno
nebo sololitovou desku. Autorka
maluje především přírodu, květiny, zvířata, nebo městská zákoutí.

Lázeňský dům Bečva
Teplice nad Bečvou 63, tel. 581 687 201, www.ltnb.cz.
Otevřeno: po–ne 8:00–20:00.
6. 8. – 30. 9. 2019 - Oli V. Helcl:
Lázeňské vzpomínky. Výstava
fotografa, výtvarníka a typografa
Oliho Helcla představí fotografie
z lázní z let 1975 až 1989. Vernisáž
se uskuteční v pondělí 5. srpna
v 17 hodin.

Zbrašovské aragonitové jeskyně
Teplice nad Bečvou 75, tel. 581 601 866, www.caves.cz
Otevřeno: srpen út–ne 9:00–17:00.
Do 31. 10. 2019 - Pavel Drda: Balanc. Výstava keramických plastik
akademického sochaře Pavla Drdy. Autor je bytostným figuralistou,
těžištěm jeho prací jsou postavy – lidské i zvířecí, zobrazující existenciální témata, ale i drobné žánrové příběhy s anekdotickými
rysy.

HISTORICKÉ FOTOGRAFIE
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K létu v Hranicích patřily vždy jízdy na lodičkách

Příjemnou kratochvílí byly pro Hraničany vždy
jízdy na lodičkách. Foto: sbírky hranického muzea

Píše se rok 1905 a Hraničané mají nový secesní železobetonový most. Užívají si jízdy na lodičkách. V pozadí vidíme
pláž. Foto: sbírky hranického muzea

Bečva ve třicátých letech 20. století. Foto: sbírky hranického muzea

Tématem pohlednic byly také projížďky na loďkách na řece Bečvě. Snímek je z přelomu 19. a 20. století. V pozadí je vidět mýtní domek, kde se vybíralo mýto za přejezd
mostu. Foto: sbírky hranického muzea

V Kropáčově ulici bývala městská plovárna. Zřízena byla v roce 1895. Takzvané plovoucí lázně byly zrušeny ve dvacátých letech 20. století. Foto: archiv Milana Králika

Jízdy na lodičkách a koupání v řece Bečvě v období před druhou světovou válkou.
Foto: sbírky hranického muzea

Půjčovna lodiček v roce 1946. Foto: sbírky hranického muzea
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SPORT

Hranický fotbal slavil 100 let ve velkém stylu

Úvod programu obstaraly jedenáctky SK Hranice a tým osobností. Foto: Jiří Andrýsek

Velkolepě slavili hraničtí fotbalisté výročí sto let hranického
organizovaného fotbalu. Akce
se konala v sobotu 15. června
na stadionu SK Hranice v Žáčkově ulici a přilákala spoustu

návštěvníků, nejen fotbalových
nadšenců.
V rámci oslav si diváci mohli
užít fotbalu v podání těch nejmenších, těch nejlepších, starých
„pardů“ i dívek. Bohatý dopro-

vodný program se spoustou zábavných fotbalových atrakcí, her
a soutěží byl připraven nejen pro
děti. Součástí byla i část expozice
výstavy „100 let kopané v Hranicích“. Po sportovní části násle-

dovala tři hudební vystoupení,
a to ATMO music a Jakub Děkan,
Marek Ztracený a na závěr hranická skupina Traktor. Akce byla
zakončena půlnočním ohňostrojem a následnou afterparty. (bak)

Doprovodný program nabízel mnoho zábavných fotbalových atrakcí, her a soutěží. Foto: Petr Bakovský

Své umění ukázali i Staří páni SK Hranice proti partnerům z polského města
Konstancin-Jeziorna. Foto: Jiří Andrýsek

V Hranicích zapustil drápky i ženský fotbal. Foto: Jiří Andrýsek

Před půlnocí vystoupila populární hranická kapela Traktor. Foto: Jiří Andrýsek
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