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VERNISÁŽ
PROVÁZEL SMÍCH

Nejdřív nesměle, posléze naplno se hranickou
Synagogou nesl smích návštěvníků vernisáže
výstavy autorů Josefa Daňka a Ivo Sedláčka,
která se konala v lednu. Akademický malíř
Josef Daněk totiž předváděl nejrůznější
pomůcky pro dobré vidění, vnímání a chápání
světa. Rozesmátí návštěvníci bez rozdílu věku
po skončení vernisáže neodolali a pomůcky
si vyzkoušeli. S malířem Josefem Daňkem se
mohou lidé setkat v hranické Synagoze v neděli
28. února od 17 hodin na komentované
prohlídce výstavy, kde návštěvníci znovu
uvidí prezentaci nápaditých pomůcek. Nuda
to určitě nebude.
Foto: Jiří Necid

MĚSTO CHCE VYTVOŘIT CO NEJLEPŠÍ PODMÍNKY PRO MLÁDEŽ
Desítky milionů vydává
každoročně město Hranice
na školství, kulturu a sport.
A tato částka rok od roku
stoupá, což potvrdil rozpočet města, který byl schválen v prosinci loňského roku.
V této částce navíc nejsou
zahrnuty velké investiční
akce, které do těchto oblastí směřují.
„Jsou to oblasti, které
chceme podporovat i nadále,
zejména chceme vytvořit co
nejlepší podmínky pro mládež.
Chceme, aby měli školáci i studenti možnost nejen kvalitního vzdělávání, ale i možnost
realizovat se ať již v kultuře
nebo sportu. Aby se například
prosazovaly místní kapely, aby
měla hranická mládež možnost vybrat si tu aktivitu, která ji baví, abychom jí vytvořili

vhodné podmínky a nalákali
ji ke smysluplnému trávení
volného času,“ sdělil starosta
města Hranic Jiří Kudláček.
Jen v oblasti školství
počítá město s výdaji téměř
21 milionů korun. Z toho na
provoz čtyř městských základních škol putuje více než
15 milionů korun. Na samostatné mateřské školy jsou to
další téměř tři miliony korun.
Částku 1,3 milionu korun dostává Školní jídelna 1. máje
a 1,1 milionu korun i Dům dětí
a mládeže.
V těchto částkách ale nejsou zahrnuty větší investiční
akce. Jde zejména o náročnou
opravu Základní umělecké
školy. Ta by měla získat novou
zateplenou fasádu, která bude
mít historizující členění. Dodatečně přistavěný vstup v rohu

budovy bude zbourán a přestavěn. Budou také vyměněna
okna a dveře. Předpokládané
náklady se pohybují okolo
16 milionů korun. Tato akce
je ale podmíněna získáním
dotace.
Další nezanedbatelnou část
rozpočtu města tvoří výdaje
na kulturu, celkem téměř
12,8 milionů korun. Z toho
10,5 milionu mají Městská
kulturní zařízení, která vznikla
splynutím Městské knihovny,
Městského muzea a galerie
a Městského kulturního zařízení. Přes 700 tisíc vydává město na granty v oblasti kultury
a 100 tisíc korun na příspěvky.
Dalších 250 tisíc korun poskytuje město na provoz Divadla
Stará střelnice Václava Vlasáka.
Také do oblasti sportu
putují značné prostředky.

Nyní je přímo na tělovýchovu
a sport v rozpočtu určeno téměř 10 milionů korun. Oproti minulým letům se zvýšily
zejména prostředky na granty v oblasti investic a oprav
v oblasti kultury a tělovýchovy
z 500 tisíc na 1 milion korun.
Další 1,1 milionu činí částka
určená na úhradu nájemného
v tělocvičnách a halách v rámci
Koncepce podpory tělovýchovy mládeže na roky 2015 až
2018. Téměř 2 miliony přispívá město na provoz stadionu.
Významnou položkou jsou
i příspěvky na činnost oddílů 900 tisíc pro mládež a 940 pro
dospělé. Na sportovní granty
je vyčleněno 300 tisíc korun.
K tomu město přispívá i na krytý a venkovní bazén 3 miliony
korun.
Petr Bakovský
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CHYSTÁ SE ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Zápis do prvních tříd pro
školní rok 2016/2017 se
v základních školách ZŠ a MŠ
Drahotuše, ZŠ 1. máje, ZŠ
a MŠ Struhlovsko a ZŠ a MŠ
Šromotovo uskuteční v pátek
5. února od 14 do 18 hodin
a v sobotu 6. února od 9 do
11 hodin.
Zapisují se děti, které
k 31. srpnu 2016 dovrší šesti

let, tedy jsou narozené od 1. 9.
2009 do 31. 8. 2010. Podruhé k zápisu také přijdou děti,
které měly odklad povinné
školní docházky. Současně
se v ZŠ a MŠ Struhlovsko,
ZŠ a MŠ Šromotovovo a v ZŠ
1. máje uskuteční i zápis žáků
do Základní umělecké školy
hudebního, výtvarného a tanečního oboru.

Co si přinést s sebou?
Rodný list dítěte a občanský
průkaz zákonného zástupce.
Tiskopisy k zápisu vyplňují
rodiče buď přímo u zápisu,
nebo si je mohou stáhnout
na webových stránkách škol,
vyplnit předem a odevzdat při
zápisu.
Očekáváme, že k zápisu přijde podobný počet dětí jako

loni, kdy jich bylo 230. Město má podle Obecně závazné
vyhlášky č. 6/2004 určené
spádové oblasti jednotlivých
škol podle ulic. Rodiče ale mají
právo zvolit si základní školu
podle svých představ, pokud
má tato volnou kapacitu. Jinak
mají přednost děti ze spádového obvodu.
Petr Bakovský

DRAHOTUŠSKÁ ŠKOLA MÁ OCENĚNÍ ZELENÁ ŠKOLA KRAJE
Učit se hrou. Sportovat.
Poznávat svět v reálném
prostředí. Zkoumat přírodu. Oživovat a udržovat tradice. To byly jedny z hlavních
myšlenek J. A. Komenského,
na které v naší škole nezapomínáme a spolu s našimi žáky
je převádíme do praxe.
Často se učíme v přírodě.
Svět kolem nás poznáváme
prostřednictvím vycházek,
exkurzí a jazykových výjezdů. Na výstavách a v divadlech
obdivujeme umění, tvoříme,
zpíváme, tančíme, sportujeme, soutěžíme a cestujeme.
• Zvítězili jsme v soutěži
vyhlášené Olomouckým
krajem pro školy aktivní
v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy
a osvěty a získali jsme prestižní ocenění Zelená škola
Olomouckého kraje.
• Jako jediná škola na Hranicku jsme držitelé titulu
Přírodní zahrada.
• Nejen pro výuku přírodních věd využíváme naši
školní zahradu a přírodní
učebnu. Altán, který na
naší zahradě slouží jako
přírodní učebna, poskytuje zázemí i pro realizaci
čtenářských a výtvarných
dílen.
• Práce na pozemku je zajímavým obohacením teoretické výuky přírodopisu
a pracovního vyučování.
• Projektová výuka s ekologickou tematikou je u našich žáků velmi oblíbená.
Každoročně projektovou
prací slavíme Den Země,
Den vody, Den stromů
a další.
• Díky evropským projektům
(Lifelong learning programme – Comenius) poznáváme jiné evropské země.
Výjezdy do zahraničí jsou
skvělou příležitostí zdokonalit jazykové dovednosti
žáků i učitelů. Jako jedna ze

„Pojďte k nám!“ zve drahotušská škola. Ilustrační foto: archiv školy

•

•
•

•

čtrnácti škol v České republice jsme uspěli v roce 2013
v žádosti o grant bilaterální
dvouleté spolupráce se slovinskou základní školou.
Život školy velice obohatila spolupráce se základní školou Pod goro ze
Slovenských Konjic ve
Slovinsku, partnerského
města Hranic.
Díky úspěšně podané žádosti o grant měli naši žáci
v listopadu 2015 možnost
absolvovat jazykový kurz
v Londýně.
Velmi důležité jsou pro
nás tradice. Připravujeme
vánoční vystoupení s pásmem koled. Ve škole společně slavíme masopust.
Každoročně oživujeme
velikonoční zvyky a připomínáme je veřejnosti v kulturním programu „Přišlo
jaro do vsi“.
Sportujeme. Jsme pilotní
školou Kin-ballu. V hodinách tělocviku využíváme
komplex víceúčelových
hřišť v areálu školy, samozřejmostí je také výuka
plavání a lyžařský kurz.
Zapojujeme se do nejrůznějších sportovních soutěží
a projektů, například „Česko sportuje,“ pořádaného

pod záštitou Českého olympijského výboru. Žáci prvního stupně jsou aktivními
účastníky projektu Atletika do škol, jehož garantem
je Český atletický svaz.

INZERCE

• Důležitý je pro nás zdravý
životní styl. Vedeme děti
k dodržování jeho zásad.
Naše školní jídelna nadstandardně splňuje požadavky
pro zdravé stravování. Často zařazujeme do jídelníčku přílohy, jako jsou bulgur,
kuskus, polenta, jáhly, a ve
formě bufetu je žákům nabízen pestrý výběr zeleniny.
Jsme zapojeni do projektů
Zdravé zuby a Ovoce do škol.
• Poskytujeme dětem širokou škálu kroužků a zájmových útvarů.
Více informací o nás
a o životě naší školy naleznete na webových stránkách
www.zsdrahotuse.cz. Rádi vás
přivítáme i osobně, jsme držiteli certifikátu Rodiče vítáni.
Mgr. Dagmar Pospíšilová,
ředitelka ZŠ a MŠ Drahotuše

ŠKOLSTVÍ
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PRIORITOU ZŠ 1. MÁJE JSOU JAZYKY
Každý rodič má právo si vybrat školu pro své dítě. Právě
výběr školy ovlivňuje samotný postoj dítěte ke vzdělávání.
Jaká kritéria mohou ovlivnit
to, zda Vašemu dítěti vyberete už od začátku školu, kde se
bude cítit dobře? Kromě dostupnosti školy jsou to vzdělávací výsledky, způsob výuky,
maximálně přátelské a vstřícné prostředí k dětem, jakým
aktivitám se škola věnuje, otevřenost vůči rodičům a hlavně
jaká v ní panuje atmosféra.
A co Vám může nabídnout
právě naše škola?
• Kvalitní výuku podle nejmodernějších trendů vedenou kolektivem odborně
vzdělaných, zkušených
a vstřícných pedagogů.
• Úspěchy v různých vědomostních i sportovních
soutěžích v okresním i krajském měřítku.
• Každoročně vysoké procento úspěšnosti přijetí
našich žáků na prestižní
střední školy.
• Bilingvní třídu (bilingvní
znamená dvojjazyčná poznámka redakce). Jsme
jedinou základní školou
v Olomouckém kraji, která
tento typ výuky nabízí. Každoročně otevíráme jednu
první třídu s bilingvní výukou v českém a anglickém jazyce s maximálním
počtem 18 žáků.
• Výuku cizích jazyků, která
patří mezi naše hlavní priority. Od 1. ročníku začínáme
s angličtinou, v šesté třídě
přibude němčina, ruština
nebo francouzština (popřípadě třetí v rámci volných
aktivit). Každoročně pořádáme zahraniční poznávací
pobyty s výukou jazyků do
německy i anglicky mluví-
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Pro žáky chystá ZŠ 1. máje spoustu zábavných aktivit.
Ilustrační foto: archiv školy

•
•

•

•

cích zemí. Spolupracujeme i s
partnerskou školou v Polsku.
Počítačovou gramotnost
- výuka ICT probíhá od
5. ročníku.
Neustálé investice do
zkvalitnění vybavení
a prostředí pro naše žáky,
využívání moderních
technologií ve výuce - interaktivní tabule, dataprojektory, čtečky.
Zdravý životní styl - v 1.
a 2. ročníku probíhá výuka
plavání, později záchranně-branný kurz, ekopobyty,
lyžařské kurzy. K hodinám
tělesné výchovy nám
slouží náš nově otevřený
sportovní areál u školy.
Zapojení v projektech:
„Zdravé zuby“ a „Ovoce
do škol“, „Den pro zdraví“, „Den Země“, dále
například „Erasmus +“ rozvoj porozumění mezi
mladými lidmi z různých
zemí, „ŠIK“ - informační

kanál zaměřený k prevenci
v problémových oblastech,
„Recyklohraní“ - za každé
nefunkční elektrozařízení
dostaneme body, za které získáme nové výukové
programy a pomůcky nebo
„Reading week” - žáci
2. stupně čtou anglicky
pohádky mladším spolužákům.

• Zájmové kroužky. V letošním školním roce máme
francouzštinu hrou, veselou
vědu, výtvarný, keramický
a počítačový kroužek, korálkování, ale také šachy,
basketbal dívek, házenou,
florbal, golf nebo kroužek
robotiky.
• Předcházení patologickým jevům - pravidelná
spolupráce s odborníky
z různých oblastí.
• Školní družinu s nadstandardní péčí od 6 do 16:30
hodin.
• Vedení elektronických
třídních knih a žákovských
knížek od 3. ročníku.
Pokud Vás tato nabídka
zaujala, jste srdečně vítáni.  
Bližší informace o naší škole
můžete získat osobní návštěvou, prohlídkou našich webových stránek www.zsmaje.cz,
ale i třídních webů, které
slouží ke komunikaci třídního učitele nejen s dětmi, ale
i s rodiči. Nebo se s námi můžete spojit telefonicky na čísle
581 675 412.
Za celou školu Vás zve vedení školy ZŠ 1. máje.
Mgr. Ivan Straka, ředitel školy
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Město Hranice hledá investičního technika
Tajemník Městského úřadu Hranice
vyhlašuje výběrové řízení na místo

investičního technika
Podrobné informace naleznete na úřední desce Městského úřadu Hranice ve dvoraně zámku nebo na webu města www.mesto-hranice.cz
– rubrika úřední deska.
Přihlášky lze posílat poštou na adresu: Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 01 (podací razítko nejpozději s datem 15. 2.
2016 s označením obálky „NEOTVÍRAT-VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – INV“, nebo
odevzdat osobně na Městském úřadu Hranice, Pernštejnské nám. 1,
podatelně v uzavřené obálce se stejným označením nejpozději
do 15. 2. 2016 do 13.30 hodin.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu výběrového řízení
toto bez uvedení důvodu zrušit.

Výrobní pozice

THP pozice

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Zámečník – svářeč CO2
Obsluha CNC strojů
Obsluha svařovacího robota
Údržba strojů
Lakýrník

Nabízíme
•
•
•
•
•

Práci ve stabilní společnosti
Čerpání firemních benefitů
Motivující finanční ohodnocení
Další vzdělávání
Rozšiřování odbornosti

Vedoucí projektů
Konstruktér
Projektant v E-planu
SPS specialista
Technik kvality

Kontakt

Personální oddělení
Tovární 325, 753 01 Hranice
Telefon: 581 820 211
Registrace zájemců o zaměstnání

http://ssischaefer.jobs.cz/
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ZŠ A MŠ ŠROMOTOVO RADÍ, JAK VYBRAT SPRÁVNOU ŠKOLU
Výběr školy, zejména té
první, obvykle nenecháváme náhodě. Ne vždy se ale
zaměřujeme na to podstatné. O údaje není nouze, ale
které jsou pro výběr školy
důležité?
Například školní vzdělávací
plán nemusí říkat nic o tom,
jak škola funguje a jaká je, takže byste s ním neměli ztrácet
mnoho času. Daleko zajímavější a spolehlivější je veřejně
přístupná zpráva České školní
inspekce. Dostanete se k ní přímo ve škole, nebo si ji můžete
vyžádat na příslušném inspektorátu České školní inspekce
(www.csicr.cz). Problémem
ovšem může být velký časový
rozestup mezi zprávou a nástupem dítěte do školy, leccos
se mohlo změnit.
Výroční zpráva
je správná volba
Dalším dokumentem je
výroční zpráva školy. Jsou
v ní informace o počtu žáků,
o tom, kolika kvalifikovanými
a nekvalifikovanými pracovníky škola disponuje, jak se řeší
výuka cizích jazyků, kolika je
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vybavena třídami a speciálními učebnami, jak se učitelé
dále vzdělávají, jaké aktivity
se třídami podnikli v školním
roce. Zjistíte, jak škola integruje děti se speciálními potřebami, jak zachází s nadanými,
jakých výsledků dosahují žáci
ve srovnávacích testech a jak
jsou úspěšní při přestupu na
gymnázia. Dozvíte se, zda škola jezdí na školu v přírodě, jestli má nějaké celoškolní akce,
kolik a případně i kdy.
Zprávu najdete ve škole
(nebo na stránkách školy).
Pokud Vás ve zprávě cokoli zaujalo, ptejte se ve škole,
zda se v tom bude pokračovat
i v dalším školním roce. Nezapomeňte, že zpráva je o tom,
co bylo, ale neříká nic o tom,
co bude následující rok.
Webové stránky
jsou vizitka
Zajímavé informace, které
vypovídají něco i o tom, jak se
škole daří prezentovat veřejnosti, najdete na letáčku školy
a na jejím webu. Obvykle se tu
dá nalézt přehled akcí školy,
stránky tříd, někdy i systém

ZŠ a MŠ Šromotovo pořádá také školní jarmark. Ilustrační foto: Tereza Cabáková

domácích úkolů, týdenní plány
a další detaily fungování žáka
ve škole.
Na webu stojí za to nakouknout například do školního
řádu, nebo zápisů ze zasedání
školního parlamentu, pokud
jej má škola zřízen, což je sig-

nál, že škola zachází se svými
žáky jako s partnery.
Fotogalerie z výuky, z projektů mohou vypovídat o atmosféře školy a o tom, zda jsou
tu učitelé zalezlí ve třídách
jako jezevci, nebo zda pracují
i týmově a své výsledky (i pro-

ŠKOLSTVÍ

cesy ve třídě) prezentují i vně.
Podobně na Vás určitě dýchne
atmosféra i ze školního časopisu či školních nástěnek.
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ZŠ A MŠ STRUHLOVSKO NABÍZÍ
MODERNÍ A PŘÍVĚTIVÉ PROSTŘEDÍ

Naše  škola leží v klidné
části města,  obklopena rozlehlou  zahradou s venkovJakými dokumenty
ní přírodovědnou učebnou,
se má smysl zabývat,
prostorným atriem pro výkdyž nás tlačí čas?
uku i relaxaci dětí, má nový
Projděte si poslední in- venkovní areál v přírodním
spekční zprávu.
stylu i sportovní víceúčelové
Pokud je zpráva inspekce hřiště s umělým povrchem či  
starší než dva roky, vyplatí se k ní venkovní prostory vybavené
projít ještě výroční zprávu školy. pro školní družinu a školku.
Nahlédněte na webovou
Výuka probíhá podle Školprezentaci školy. Jak na Vás ního vzdělávacího programu
působí?
„Ať s míčem, knihou nebo kruPřečtěte si školní řád - uká- žítkem - příležitost u nás dáme
že Vám nejlépe, jaké hodnoty všem“.
škola vyznává a jak jedná se
Školní budova se otevírá
žáky. Je důležitější vybavit již v 7:20, což uvítají hlavně
žáky kompetencemi, nebo je přespolní žáci.
trestat za chyby, které udělají?
Od první třídy  začíná  výAž budete ve škole, pročtě- uka angličtiny, od šestého
te si nástěnky a nahlédněte do ročníku si žáci vybírají votříd. Odpovídá klima tomu, co litelné předměty. Nabízíme  
jste si přečetli? Pokud ano, víte druhý cizí jazyk. Od pátého Nové venkovní prostory ZŠ a MŠ Struhlovsko jsou pro děti inspirující.
vše, co potřebujete! Pokud ve ročníku probíhá výuka infor- Ilustrační foto: Petr Bakovský
vaší volbě uspěla ZŠ a MŠ Šro- matiky.
motovo, rádi Vás uvítáme při
Využíváme čtyři počítačo- učebna. Jsme Zelenou školou Dále nabízíme například
zápisu do 1. tříd.
vé učebny. Interaktivní tabule Olomouckého kraje.
relaxační koutky, minizoo,
a interaktivní dataprojektory
Všechny ročníky první- odpolední kroužky, autobuRadomír Habermann, jsou ve všech třídách, novin- ho stupně vyjíždějí na ško- sovou zastávku přímo u vjezdu
ředitel ZŠ a MŠ Šromotovo kou je venkovní přírodovědná ly v přírodě, 6. ročníky na do areálu školy.
Pravidelně jezdíme na divaadaptační kurzy. Využíváme
přírodovědné projektové dny delní představení a filharmona Sluňákově. Žáci se účastní nii v Olomouci. Ve škole si děti
mnoha zajímavých exkurzí. mohou vyzkoušet svoje první
Už nyní přicháV 5. a 7. ročníku absolvují ly- role v dramatickém kroužku.
zí Dům dětí a mláV hudební výchově se pod vežařský kurz.
deže v Hranicích
Škola je zapojena do řady dením odborníků připraví na
s nabídkou letních
projektů, například „EU pe- Struhlovskou Pop notu. V čestáborů.
níze školám“, „Hledání kém jazyce si vytříbí přednes,
Pro děti od 1. do 6.
nové cestičky k výuce  ma- sepíší svůj první scénář pro
třídy jsou v nabídce
tematiky“ nebo mezinárodní loutky, které si vyrobí. Svá předpříměstské táboprojekty „Comenius“ či „Eras- stavení pak předvedou na váry. Týden přijde na
mus +“, které otevírají bránu noční besídce či ke Dni matek.
Jsme organizátorem okres800 Kč včetně obědů
do Evropy. Spolupracujeme
a celodenního výletu.
s polskou partnerskou školou ního i krajského kola soutěže Odznak Všestrannosti
Na tyto tábory lákají
ve městě Rydultowy.
už jejich názvy. Od
Účastníme se projektu Olympijských Vítězů. Spor4. do 8. 7. se koná pří„Zvyšujeme zájem o četbu tovní výkony žáků pomáhá
nejvyšší čas, přihlásit se na letní tábory.
městský tábor Pod Je
a jazyky“. Školní dílna se vy- měřit olympijská vítězka Šárka
Foto: DDM Hranice
olympijskými kruhy,
bavila díky projektu „Rozvoj Kašpárková.
Přírodovědný kroužek
od 11. do 15. 7. Záhady a hlavolamy, od 25. do 29. 7. Cestou
technických dovedností
necestou, od 1. do 5. 8. Půl na půl, od 8. do 12. 8. Expedice
žáků na druhém stupni zá- Plantago o víkendech organizuje akce pro své členy a jejich
prázdniny, od 15. do 19. 8. Výletníci, od 22. do 28. 8. Letem
kladní školy“.
světem a od 29. do 31. 8. Týden s míčem.
Jsme školou s rozšířenou vý- rodiče.
Toto a mnoho dalšího moPřipravené jsou také pobytové tábory. Tradičně se
ukou přírodovědných předměuskuteční na Mraveništi ve Valašské Bystřici u Rožnova
tů, žáci sledují a vyhodnocují hou Vaše děti zažít na naší
tábor od 16. do 23. 7. Je pro děti od 1. tříd až do 16 let
měření digitální meteosta- škole. Děti necháváme rozvíjet
a stojí 2 500 Kč.
nice, jsou zapojeni do eko- se, pomáháme jim najít vlastní
Pro mládež od 10 do 18 let pořádá DDM dva pobytologických projektů Evoluce, cestičku k pochopení a vzdělávé tábory u moře v Chorvatsku, Poreč - Zelená Laguna.
Recyklohraní, M.R.K.E.V., vání, bereme je jako partnery.
Více na www.stru.hranet.cz,
Ubytování je v kempu Bijela Uvala v klimatizovaných kaMrkvička.
ravanech. V ceně je doprava, ubytování, polopenze. První
Tradici má projekt „Ovoce třídních webech nebo při
turnus bude od 15. do 24. 7., děti do 12 let platí 6 200 Kč,
do škol“ a „Zdravé zuby“ pro osobní návštěvě naší školy.
Těšíme se na setkání
děti nad 12 let 6 900 Kč. Druhý turnus se uskuteční od
žáky prvního stupně.
19. do 28. 8. a děti do 12 let zaplatí 5 350 Kč, děti nad
Provoz družiny je den- s Vámi a Vašimi dětmi při
12 let 6 100 Kč.
ně od 6:00 do 16:30 hodin. zápisu do první třídy.
Místa na jednotlivé tábory si lze rezervovat již nyní na
Součástí družiny jsou i zá(red)
Mgr. Radomír Macháň,
tel. 581 601 700.				
jmové kroužky od výtvarných
ředitel školy
a hudebních až po sportovní.

LETNÍ TÁBORY
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AKTUÁLNĚ

STRUČNĚ
Spotřebitelská poradna
Velký zájem byl vloni o spotřebitelskou poradnu v Hranicích, která pomáhá lidem se
spotřebitelskými problémy.
Poradnu provozuje Sdružení
obrany spotřebitelů Moravy
a Slezska ve spolupráci s Městským úřadem v Hranicích. Vloni
poradna řešila nejvíce prodej na
předváděcích akcích, podomní
prodej nebo problémy s dealery energetických společností.
Spotřebitelé z Hranic i okolí
se mohou obrátit na poradnu
s žádostí o poskytnutí informací každou první středu v měsíci od 13 do 17 hodin. Také
lze volat v pondělí až pátek od
9 do 17 hodin na telefonní číslo 608 722 582 nebo psát na
e-mail poradna@sos-msk.cz.
Poradna je v budově Městského
úřadu Hranice, Zámecká 118,
přízemí, dveře č. 102. (bak)

V ZÁMECKÉM KLUBU BUDE 6. BŘEZNA
LOUTKOVÉ DIVADLO
Pohádku O princeznách
a drakovi zahraje v neděli
6. března od 15 hodin v Zámeckém klubu v Hranicích
Studio bez kliky. Jeho principál Roman Prokeš se na
svém profilu charakterizuje jako loutkař, herec, tiskař
a hlava pomazaná.
Jak jste se dostal k loutkovému divadlu?
Po vystudování oboru
tradiční zpracování dřeva
v jižních Čechách jsem začal

vyrábět loutky. S mým dlouholetým kolegou Kamilem
Králem jsme už tenkrát hráli
divadlo, a protože jsme potřebovali herce, ale nechtěli
nové lidi, přibrali jsme k sobě
loutky.

Říkáte, že jste začínal výrobou loutek. Věnujete se jí
stále?
Ne, s tím už jsem skončil.
Vyráběl jsem marionety i javajky (spodem vedená loutka
- pozn. redakce), nejradši jsem

Bílý kruh bezpečí uvedl do
provozu Linku pomoci obětem kriminality a domácího
násilí, která má celoevropské
telefonní číslo 116 006. Linka pracuje nonstop, je bezplatná a poskytuje diskrétně
odborné rady. Na tuto linku
se může obrátit každý, kdo se
cítí být obětí trestného činu
a různých forem násilí včetně násilí domácího, nebo se
stal jeho svědkem. Více na
www.linka-pomoci.cz. (red)

Hranice v televizi

Nepovedený nákup

Jak reklamovat zboží či
službu, jak vracet zboží a nepřijít o peníze, jak je to s nakupováním na internetu či
po telefonu - to se dozvědí
účastníci besed, které pořádá
poslankyně Evropského parlamentu Olga Sehnalová. V Hranicích se beseda s názvem
„Nepovedený nákup. Co teď“
uskuteční v pátek 26. nora
od 9.30 hodin v Koncertním
sále v Zámecké ulici. Povede
ji vrchní rada České obchodní
inspekce Zdeněk Krul. Vstup je
zdarma.
             (red)

Hrajete jen pro děti nebo
někdy bavíte i dospělé publikum?
Naše hry jsou pro všechny
děti všech věkových kategorií.
V repertoáru máme kromě
pohádek například hru Don
Šajn, což je parodie na Dona
Giovanniho, která se předávala
po generace divadelníků a baví
i současné publikum.

Kde všude a kde nejdál
jste hráli?
Za těch dvacet let jsme
odehráli tisíc představení po
celé republice. V devadesátých letech jsme se dostali i do
Kolína nad Rýnem a Frankfurtu nad Mohanem. Nejraději
ale objíždíme hrady, zámky
a divadelní léta. Chceme sundat divadlo z jeviště a tak pro
hraní vyhledáváme netradiční
místa.

Nová linka pro oběti

Koncert Václava Hudečka,
který vloni natáčela v galerii Synagoga televize Noe, se
bude vysílat v neděli 6. března od 20 hodin. Tedy jeho
druhá část. První se už vysílala
24. ledna.
(red)

však tvořil loutky barokní. Na
rozdíl od těch klasických jsou
až metr vysoké, mají paruky
a bohatě zdobené oblečení.
Málokdo s nimi hraje, používají se spíše jako ozdoba, umělecké dílo. Ty moje se dostaly
až do Londýna, Chicaga, San
Francisca nebo třeba Madridu.

Roman Prokeš na snímku vpravo se svým kolegou Kamilem Králem (vlevo).
Foto: Studio bez kliky

Co od vás může publikum
čekat?
Rozhodně nehrajeme tradiční loutkové divadlo. Loutka je pro nás spíše prostředek
ztvárnění nějaké postavy a kolega na jevišti. Do hry zapojujeme i diváky, komunikujeme
s nimi. Pokaždé také improvizujeme, dějová linka je pro
nás jen kostra. Jsme pouliční
umělci, kteří si dělají legraci
hlavně sami ze sebe a svého
řemesla, milujeme parodii.
Veronika Hlavinková

VYROSTE V HRANICÍCH KRASLICOVNÍK?
Vyzdobit strom na náměstí
kraslicemi a naladit tak Hranice na velikonoční svátky
chtějí Městská kulturní zařízení v Hranicích ve spolupráci se ZUŠ Hranice a všemi,
kteří se budou chtít přidat.
Pořadatelé uvítají, když se
do projektu zapojí obyvatelé
města i okolí, školky, školy,
zájmová uskupení. Možná se
nám společnými silami nepodaří překonat český rekord,
který je přes 11 tisíc kraslic,

ale vyzdobíme si netradičně
náměstí „odrůdou stromu“,
která se jmenuje Kraslicovník hranický, a zpříjemníme
si svátky jara.
Fantazii, jak vyzdobit kraslice, se meze nekladou. Všichni, kteří se chtějí zapojit do
velikonoční výzdoby centra
Hranic, mohou nazdobené
kraslice nosit průvodcům do
galerie Synagoga nebo do výstavních síní na Staré radnici,
a to do pátku 4. března.

Zájemci také mohou přijít
na výtvarnou dílnu ve dvoraně zámku v sobotu 27. února, kde se budou zdobit od 9
do 11.30 hodin kraslice pod
vedením zkušených výtvarníků ze ZUŠ Hranice. Výtvarná
dílna je pro všechny od 5 do
90 let, je zdarma a hotová díla
pak budou viset na velikonočním stromě na hranickém náměstí. S sebou si stačí vzít jen
dobrou náladu a vyfouknutá
vejce. 		
(red)

NENECHTE SI UJÍT
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MUZEUM ODHALUJE TAJEMSTVÍ DEPOZITÁŘE
Útržky místních dějin
se už stovku let hromadí
prostřednictvím předmětů
a písemností v hranickém
depozitáři.  Některé z téměř
třiceti tisíc exponátů teď
mohou vidět návštěvníci jedinečné výstavy Tajemství
hranického depozitáře na
Staré radnici v Hranicích.
Vzácné obrazy, historické
mince, secesní sklo, zbraně
válek minulých a další kousky
se teď přesunuly do výstavních sálů Staré radnice. Výstavní prostory se proměnily
v zámecký interiér a skýtají
nejrůznější salónky - dámský,
pánský, hudební i lovecký.
Útulné pokojíčky doplňuje
mincovna, obrazárna, modlitebna, ale také pokoj služebné.
„V depozitáři máme celou
řadu sbírkových předmětů
různého využití. Byla by škoda vystavovat je jednotlivě,
bez kontextu. A tak jsme vše
spojili a vytvořili ukázku bydlení v minulosti,“ vysvětlila
kurátorka výstavy Radka Kunovská.
Hranický depozitář má
osm podsbírek. Archeologickou, numismatickou, dále
podsbírku tisky a fotografie,
Gallašova knihovna, militaria,
mineralogie, zoologie a varia,
která zastřešuje mimo jiné
užité umění. Výstavu tvoří
všechny společně, což dalo
INZERCE

vzniku kompletního vybavení interiéru pomyslného
zámku. Lákavým bonusem
je i takzvaná Kunstkomora
neboli kabinet kuriozit. „Ten
měl například na pražském
dvoře císař Rudolf II., který
uměním a vědou žil. V naší
Kunstkomoře se potkají
nejzvláštnější i orientální
kousky z depozitáře,“ sdělila
Radka Kunovská.
Místní depozitář se vytváří a obměňuje už sto let. Za
tu dobu se v něm nasbíralo
téměř třicet tisíc předmětů.
„Naším cílem je ukázat jich
na výstavě co nejvíce. Vybírali
jsme především nejzajímavější a nejcennější díla,“ uvedla
kurátorka. Na Staré radnici
tak návštěvníci uvidí například sbírku secesního skla
z Klášterského mlýna. Některé vázy z tohoto souboru byly
oceněny v roce 1900 na světové výstavě v Paříži. Významná
je také Dietrichsteinská kamenina, tedy talířky a šálky
z bývalé místní továrny, které
jsou také známé pod názvem
hranická fajáns. Dalším unikátem je pak stříbrný pohár,
který hranickému měšťanskému střeleckému spolku v roce
1880 věnoval městem projíždějící císař František Josef I.
„Chceme lidem ukázat
nejen poklady, které hranické muzeum vlastní, ale také
co vlastně depozitář je a jak

V dámském salonku mohou návštěvníci vidět vše, co ženy nutně potřebovaly ke
svému životu, od flakonů přes vějíře, deštníky, klobouky až po parukářské hlavy.
Foto: Radka Kunovská

funguje,“ doplnila Radka Kunovská. Návštěvníci si budou
moci vyzkoušet roli kurátora, v mincovně zase mohou
tipovat ceny potravin a zboží

v dobách minulých. Nebudou chybět ani komentované
prohlídky a další doprovodné
akce.
Veronika Hlavinková
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PROGRAM AKCÍ

MUZEA A GALERIE
Synagoga

PROGRAM KULTURNÍCH AKCÍ		
Pondělí 1. 2.   

Janáčkova 728, Hranice, tel. 581 606 077, www.mkz-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 28. 2. 2016 - Josef Daněk
- Ivo Sedláček: Diatríba na
kosmologické téma. Malba,
plastika, performance, literární
práce a scénické návrhy Josefa
Daňka. Ivo Sedláček se věnuje
malbě, kresbě a tvorbě objektů. V neděli 28. února v 17 hodin
proběhne komentovaná prohlídka výstavy s jedním z autorů Josefem Daňkem.

Stará radnice

Radniční 1, Hranice, tel. 581 601 390, www.mkz-hranice.cz
Otevřeno: út - so 9:00 - 12:30 a 13:00 - 16:00, ne 9:00 - 12:30
a 13:00 - 17:00.
Do 6. 3. 2016 - Tajemství hranického
depozitáře aneb Od tolaru po kostitřas. Výstava vybraných sbírkových
předmětů z depozitáře Městského
muzea a galerie v Hranicích. K vidění
bude nejen nábytek, ale také výtvarné umění, předměty z oblasti mineralogie, numismatiky, militarií, archeologie,
užitého umění či tzv. Gallašovy knihovny. Ve
středu 24. února v 16 hodin proběhne komentovaná prohlídka Hudebního salonku.
Vyprávět nejen o hudebních nástrojích ze
sbírek muzea bude ředitel Základní umělecké školy v Hranicích Mojmír Chuda.

Galerie severní křídlo zámku

Pernštejnské nám. 1, Hranice, tel. 581 828 114, www.mesto-hranice.cz
Otevřeno: dle provozní doby Městského úřadu v Hranicích
Do 5. 2. 2016 - Dva světy Jana
Amose Komenského. Výstava
obsahuje informace o životě J.
A. Komenského, výběr z díla
a citáty z jeho myšlenek, ale
také ukázky
z literární
pokladnice autorů, kteří vyjadřovali stejnou
podstatu bytí jako J. A. Komenský.

17. 2. - 1. 4. 2016 - Trojice 2016. Výstava
Jany Dědochové - malba a tisk na hedvábí, Jany
Kaplan Vítové - keramické plastiky, Milana
Kaplana - malba suchým pastelem a také výstava jejich hosta - Růženy Kalinové - kresba.
Vernisáž se uskuteční 17. února v 17 hodin.

10:00 - Dětská numerologie
aneb Jak pomoci našim dětem připravit se na dospělost. Povídání Renaty Sixtové
o energiích čísel data narození
vašeho dítěte, které umožní
pochopit, kde a jak můžete pomoci svému dítěti, kde ubrat
a kde mu dopřát více prostoru.
Zápisník a pero s sebou. Koná
se v Dětském centru U Mikeše, tř. 1. máje 328 (Kunzova
vila), Hranice, vstupné 50 Kč,
www.centrumumikese.cz,
Úterý 2. 2.

17:00 - 20:00 - Nábor dětí
do kroužku lezení na stěně.
Koná se v BSS Club Drahotuše, Pivovarská ul., tel. 737 977
917, www.bssclub.cz.
Středa 3. 2.  

18:00 - Islám a jeho (možný) vliv na vývoj české společnosti - přednáška znalce
muslimského prostředí v České republice Lukáše Lhoťana.
Koná se v hotelu Centrum Hranice, vstup volný, www.hraniceklubyzdravi.cz. .
19:00 - Petr Kolář: Vyznání
- koncert Petra Koláře s nejpopulárnějšími skladbami
z celé jeho pěvecké a tvůrčí
éry, spolu s představením
nové desky „A proč ne“. Koncert se koná v Zámeckém
klubu, Pernštejnské nám. 1,
Hranice. Předprodej je v Turistickém informačním centru
Hranice (v přízemí zámku),
tel. 581 607 479, www.mkz-hranice.cz, vstupné 390 Kč, na
místě 450 Kč.

Galerie M+M

Jurikova 16, Hranice, tel. 581 602 148,
www.galeriemm.cz
Otevřeno: st - ne 13:00 - 17:00
(dopoledne na zazvonění)
Do 12. 2. 2016 - Ludmila Šlosarová
- výtvarné práce. Výstava obrazů, enkaustiky, suché květinové vazby, keramiky a dalšího.

Galerie Gustava Matušky

Mostní 428, Hranice, Otevřeno:
po - pá 10:00 - 12:00 a 14:00 - 17:00
Stálá výstava soch a obrazů

Pátek 5. 2.  
17:00 - To nejlepší z Gympla
2016 - představení studentů
Gymnázia Hranice, tentokrát
na téma „ Časová osa“. Koná
se v Divadle Stará střelnice,

Sady Čs. legií 770, Hranice, tel.
581 602 187, vstupné 10 Kč.
Sobota 6. 2.   

10:00 - Tradiční Končiny
s odpoledním maškarním
bálem - masopustní průvod
masek vesnicí za doprovodu
muzikantů z Příbora (vychází
se z dolního konce). Maškarní
bál s překvapením začne od
15:00 hodin. Koná se v sále
obce Vysoká u Hustopečí nad
Bečvou.

20:00 - Hasičský ples - koná
se v kulturním domě v Opatovicích, hraje Blue Band Company, vstupné 80 Kč.
20:00 - Ples obce Všechovice - koná se v Kulturním
domě ve Všechovicích, info
tel. 581 622 632.
Neděle 7. 2.

14:30 - Dětský karneval
- téma: Povolání a řemesla koná se v Domě dětí a mládeže,
Galašova ul. Hranice, vstupné
dobrovolné, info www.hranice.dcpr.cz.
Pondělí 8. 2.

18:00 - Metoda Ing. Hany
Bláhové - jste dle chorobopisu zcela zdraví, ale cítíte se
nemocní? Co všechno pro sebe
sami můžeme udělat. Přednáška certifikované poradkyně
Olgy Majkutové, Galerie M+M,
Jurikova 16, Hranice, info tel.
731 464 515, vstupné 100 Kč.
Úterý 9. 2.   

19:00 - Robert Křesťan
a Druhá tráva - po velkém
úspěchu se do Hranic opět vrací charismatický Robert Křesťan s Druhou trávou. Lahůdkou
večera bude křest koncertního
DVD, které muzikanti v Hranicích natočili. Koná se v Zámeckém klubu, Pernštejnské nám.
1, Hranice. Předprodej v Turistickém informačním centru
Hranice (v přízemí zámku),
tel. 581 607 479, www.mkz-hranice.cz, vstupné 240 Kč, na
místě 290 Kč.
19:00 - Velký holky nepláčou - divadelní představení.
Hraje Jana Šulcová, Veronika Jeníková, Dana Batulková
a další. Koná se v Divadle Stará střelnice, Sady Čs. legií 770,
Hranice, tel. 581 602 187.
Předprodej v Divadle Stará
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V HRANICÍCH A OKOLÍ
střelnice a také v T-mobile,
Masarykovo nám. 6, Hranice, tel. 581 601 070. Vstupné
380 Kč a 450 Kč.

Středa 10. 2.   
19:00 - Filmový klub: Mládí
- promítá se v Divadle Stará
střelnice, Sady Čs. legií 770,
Hranice, www.filmovyklubhranice.cz, vstupné 80 Kč.
Pátek 12. 2.  

10:00 - Znakování Baby
signs pro batolata 0-3
roky - seminář Jany Samlíkové pro rodiče a prarodiče
i budoucí maminky. Součástí interaktivního semináře
jsou i krátké videoukázky
a aktivity zaměřené na procvičení znaků. Koná se v Dětském centru U Mikeše, Tř.
1. Máje 328 (Kunzova vila),
Hranice, přihlášky a info
www.samlikova.cz, kurzovné
závisí na typu odebraných
materiálů. Kompletní sada
materiálů 879 Kč, základní
sada 499 Kč.

19:30 - 25. reprezentační
ples SSOŠ Hranice, s. r. o.
- koná se v sportovním centru Naparia, vstupné 200 Kč,
místenka 30 Kč. Předprodej
kancelář SSOŠ, Jaselská 832,
Hranice, tel. 581 602 430.

20:00 - Pink Floyd Tribute
Band v podání Distant Bells
- koncert vynikající brněnské
formace hrající skladby britské legendy Pink Floyd, která koncertuje nejen v ČR, ale
také v Německu a Rakousku.
Koná se v Zámeckém klubu,
Pernštejnské nám. 1, Hranice. Předprodej v Turistickém
informačním centru Hranice,
tel. 581 607 479, www.mkz-hranice.cz, vstupné 120 Kč, na
místě 150 Kč.
Sobota 13. 2.

8:00 - 3. ročník BSS Squash
Open - turnaj pro rekreační
hráče a hráčky squashe. Koná
se v BSS Club Drahotuše, Pivovarská ul., tel. 737 977 917,
www.bssclub.cz.

20:00 - Hasičský ples - koná
se v kulturním domě TJ Sokol
ve Velké, www.tjsokolvelka.cz.
Neděle 14. 2.   

19:00 - Už jsme doma - koncert avantgardní rockové legendy. Koná se v Zámeckém
klubu, Pernštejnské nám. 1,
Hranice. Předprodej v Turistickém informačním centru
Hranice, tel. 581 607 479,
www.mkz-hranice.cz, vstupné
120 Kč, na místě 150 Kč.
Středa 17. 2.   

17:00 - Vernisáž k výstavě:
Trojice 2016 (výstava potrvá
do 1. 4. 2016). Koná se v galerii Severní křídlo zámku,
Pernštejnské nám. 1, Hranice,
vstup zdarma.
Čtvrtek 18. 2.   

17:30 - O ženách pro muže beseda Mgr. Ireny Smékalové.
Koná se na faře v Hranicích,
vstupné 150 Kč. Na setkání
je třeba se předem přihlásit
nejpozději do 15. února, info
www.hranice.dcpr.cz.

18:00 - Koncert učitelů ZUŠ
Hranice - koná se v Koncertním sále, Zámecká 118, Hranice.
Úterý 23. 2.   

18:00 - Srí Lanka: mystický
sever ostrova - cestopisná beseda Zlatuše Knollové spojená
s promítáním a ochutnávkou
pravého cejlonského čaje.
Koná se v Zámeckém klubu,
Pernštejnské nám. 1, Hranice,
vstupné 40 Kč.

Středa 24. 2.   
16:00 - Komentovaná prohlídka Hudebního salonku
na výstavě Tajemství hranického depozitáře. O hudebních nástrojích nejen ze
sbírek hranického muzea promluví ředitel Základní umělecké školy v Hranicích Mojmír
Chuda. Koná se ve výstavním
sále Staré radnice, Radniční ul.
1, Hranice, vstup zdarma.

Pátek 26. 2.   
9:30 - „Nepovedený nákup.
Co teď.“ - beseda s vrchním radou České obchodní inspekce
Zdeňkem Krulem o nepovedených nákupech - jak reklamovat zboží či službu, jak vracet
zboží a nepřijít o peníze nebo
jak postupovat při změně obchodních podmínek. Beseda
pokryje nejrizikovější oblasti,
jako nakupování po internetu
či telefonu. Akce je pořádána
poslankyní Evropského parlamentu Olgou Sehnalovou.
Koná se v Koncertním sále,
Zámecká 118, Hranice, vstup
zdarma.

20:00 - Koncert skupiny
Sarkonia a hostů Emerald
Shine + Wolfarian - koná
se v Zámeckém klubu, Pernštejnské nám. 1, Hranice.
Předprodej v Turistickém
informačním centru Hranice,

tel. 581 607 479, www.mkz-hranice.cz, vstupné 80 Kč.
Sobota 27. 2.

9:00 - 11:30 - Zdobíme Kraslicovník - Velikonoční výtvarná dílna, která se koná ve
dvoraně zámku. Na programu
bude tvoření kraslic pro výzdobu Kraslicovníku hranického - stromu, který vyzdobí
Masarykovo náměstí. Určeno
pro všechny od 5 do 90 let.
S sebou dobrou náladu a vyfouknutá vejce. Vstup zdarma.
Neděle 28. 2.

17:00 - Komentovaná prohlídka výstavy Ivo Sedláček
- Josef Daněk - Diatríba na
kosmologické téma - komentovaná prohlídka s Josefem Daňkem, jedním z autorů
výstavy. Koná se ve výstavní
síni Synagoga, Janáčkova 728,
Hranice, vstup zdarma.

Kompletní přehled akcí najdete na webových stránkách:
mic.hranet.cz • Pořadatelé akcí mohou pozvánky
na své akce zasílat na e-mail mic@meu.hranet.cz nebo na
hranicky.zpravodaj@hranet.cz • Změna programu vyhrazena.
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MLADÉ HRANICKÉ TANEČNICE A KLAVÍRISTKY SE PROSADILY
Řadu úspěchů sbíraly
žákyně Základní umělecké
školy Hranice v uplynulém
pololetí. Zejména žákyně
tanečního oboru se v tvrdé
konkurenci prosazovaly
všude tam, kam přijely.

Na mezinárodní
soutěži vytančily
s přehledem 1. místo
V listopadu se žákyně tanečního oboru zúčastnily
II. ročníku Mezinárodní taneční soutěže v klasickém tanci
„Taneční korunka dětského
baletu Praha“. Tuto soutěž mají
hranické tanečnice v oblibě,
loni se tu umístily na 3. místě
s choreografií „Karkulka a vlk“.
Úroveň soutěže je velice vysoká, účastní se jí baletní školy
a soubory z České a Slovenské
republiky a letos se v soutěži
utkalo 410 tanečníků. Tomu
odpovídala i kvalita poroty,
jejím předsedou byl národní

umělec a držitel ceny Thálie
Vlastimil Harapes.
Letos v soutěži hranické tanečnice vystupovaly hned dvakrát, a to v povinných sestavách
a ve své choreografii. Porota
složená z předních pedagogů,
choreografů a tanečníků, hodnotila technické předpoklady
a celkový dojem. Z hranické
ZUŠ se v různých kategoriích
účastnily Nela Rabelová, Daniela Sládečková, Simona Martínková, Vanda Plesníková a Vilma
Gelová. Největšího úspěchu
dosáhly Daniela Sládečková
a Simona Martínková, které
v kategorii 2B - dua, tria si
s variací „Tanec perel“ z baletu
Koníček Hrbáček vytančily téměř s dvacetibodovým náskokem 1. místo. Úspěch ale slavily
i další hranické tanečnice. Nejmladší soutěžící Nela Rabelová, která poprvé soutěžila, se
v kategorii A1 sóla (4 až 7 let)
se svojí choreografií „Hrací
skříňka“ umístila na 5. místě.

Vanda Plesníková v kategorii A3 sóla (10 až 11 let)
s variací „Henrietta“ z baletu
Raymonda získala 15. místo.
Vilma Gelová se v kategorii 5A
- sóla (14 až 15 let) s variací
„Swanilda“ z baletu Coppélie
umístila na 7. místě.

Tanečnice byly úspěšné
i v další soutěži

Koncem listopadu se pak
žákyně tanečního oboru pod
vedením učitelky Kamily
Martínkové vydaly do Ostravy.
Tam se konala taneční soutěžní přehlídka parketových
kompozic „PAFORTA 2015“.
Této soutěže se účastnilo téměř
400 dětí. Z hranického tanečního oboru se představilo 71 žákyň v sedmi choreografiích.
Nejmladší žákyně se se svou
choreografií v kategorii 1A „Žežulička“ umístily na 2. místě,
v kategorii 2A - se s choreografií „Mezi Kapkami“ umístily na
1. místě. Další choreografie
v této kategorii se umístily „Pilky“ - 5. místo, „Slovanský
tanec č. 8“ - 7. místo. V kategorii 3A - získala choreografie
„Šachy“ - 5. místo, „Don´t cry“
- 7. místo a v poslední kategorii
4A - „Živly“ získaly 5. místo.

Zazářily i mladé
klavíristky

Úspěšná klavíristka Rozálie Číhalová. Foto: ZUŠ Hranice

Nejen tancem se ale může
chlubit ZUŠ Hranice. Velký
úspěch zaznamenalo i klavírní oddělení hudebního oboru
ZUŠ Hranice. Konkrétně Ro-

Vítězné baletky Daniela Sládečková
a Simona Martínková se vyfotily
s předsedou poroty, baletní legendou
Vlastimilem Harapesem.
Foto: ZUŠ Hranice

zálie Číhalová, která se v říjnu
zúčastnila Mezinárodní klavírní soutěže „Amadeus“ v Brně
a získala čestné uznání.
Na celostátní listopadové
soutěžní přehlídce „Mozart
opět v Olomouci“, výborně
reprezentovaly ZUŠ Hranice
žákyně Elen Dostálová, Leona
Berná, Zuzana Berná, které
získaly stříbrné pásmo a Rozálie Číhalová zlaté pásmo.
Všechny úspěšné klavíristky
pracují pod vedením učitelky
Kateřiny Sudoměřické.
Kateřina Koblihová,
koordinátorka akcí
ZUŠ Hranice

HRANICKOU TELEVIZI MŮŽETE SLEDOVAT
NA WEBU, SATELITU I NA KABELU
Vyšší kvalitu získá vysílání
hranické televize. V průběhu
ledna přechází na vysílání
svých zpráv v plném rozlišení
na takzvaný HD formát.
V současné době lze Hranické televizní zpravodajství sledovat nejen na webu a satelitu,
ale i prostřednictvím kabelových televizí. Premiéra je vždy
v pátek v 18:40 a vysílání se
opakuje každé čtyři hodiny až
do soboty do 14:40 hodin. Na

satelitu i v kabelových sítích
lze Hranické televizní zpravodajství sledovat v rámci vysílání Regionální televize.
Pořady zpravodajství místní televize naleznete také na
webových stránkách města (www.mesto-hranice.cz)
v rubrice Zprávy - televize
a tisk - Televizní zpravodajství.
Zde se zprávy umísťují zpravidla již v úterý.
(bak)

Kontakty:
Vedoucí zpravodajství: Vlastimil Mach, mob. 731 116 269
Redaktor, dramaturg: Mgr. Daniel Šamánek, mob. 739 321 353
Náměty reportáží mohou diváci zasílat na e-mail: htv@centrum.cz

Redaktor Daniel Šamánek a kameraman Vlastimil Mach při práci v terénu.
Foto: Petr Bakovský
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MUZEUM LETOS NABÍDNE TAKÉ BOX NEBO LÁZNĚ
Rekordní návštěvnost
výstav ve své historii zaznamenalo v loňském roce
hranické muzeum. I letos
chystá pro návštěvníky zajímavé výstavy a doprovodné
programy.
Přesně 12 004 návštěvníků
přišlo v roce 2015 do galerie
Synagoga a do výstavních sálů
na Staré radnici v Hranicích.
Pro srovnání - v roce 2014
byla celková návštěvnost
3 460 lidí.
„Celkem jsme v roce 2015
uspořádali 16 výstav, které
vidělo 12 004 návštěvníků.
Kromě toho jsme připravili
i dvě venkovní výstavy, a to
výstavu na stromech v Zámecké zahradě, která byla spojená
s piknikem a také výstavu vánočních stromků v podloubí,“
upřesnila ředitelka Městských
kulturních zařízení Naďa Jandová.
Na nárůstu návštěvnosti v roce 2015 se podepsal
zvýšený počet výstav, které
byly předkládány atraktivní
formou a dále také doprovodné programy jako vernisáže,
dernisáže, komentované proINZERCE

Turisté budou procházet na věž Staré radnice expozicí historických truhel.
Foto: Vít Kunovský

hlídky a výtvarné dílny pro
děti.
„Snažili jsme se také zvát na
výstavy netradiční formou, například na výstavu grafik Jiřího
Šalamouna lákal návštěvníky
Maxipes Fík a jeho věrná kamarádka Ája, kteří roznášeli
v centru Hranic letáčky,“ doplnila Naďa Jandová.

Pozitivně se na nárůstu
návštěvnosti podepsalo také
rozhodnutí města Hranic,
které zrušilo vstupné a lidé
tak mohou chodit na výstavy
zdarma.
„Nejúspěšnější výstavou
roku 2015 byla Tajemná Hranická madona - 420. výročí
poutního místa Kostelíček,

kterou navštívilo 2 113 Hraničanů i přespolních,“ dodala
kurátorka muzea a galerie
Radka Kunovská.
Vysoko nasazenou laťku
chtějí v hranickém muzeu
a galerii letos překonat. „Sázíme na osvědčený mix výtvarných a regionálních výstav
opět okořeněný doprovodnými programy,“ řekla Naďa
Jandová.
Letošní výstavní rok zahájilo muzeum lákavou výstavou o hranickém depozitáři.
„Lidé se ale také mohou těšit na výstavu věnovanou
J. H. A. Gallašovi, letos si totiž
připomínáme 260. výročí od
jeho narození, dále na výstavu
o hranickém boxu a na prázdniny pak chystáme výstavu,
která bude mapovat lázeňství
a zaměří se na lázně v Teplicích nad Bečvou,“ prozradila
Radka Kunovská.
Novinku připravili v muzeu
také na letošní turistickou sezonu. Lidé, kteří absolvují výstup na věž, budou procházet
expozicí historických truhel ze
sbírek muzea.
(stev)

TR
AUTOCEN

Nový Passat Alltrack s pohonem všech čtyř kol.
Suverénní, kamkoliv míříte.
Nový Passat Alltrack spojuje sebevědomý a reprezentativní vzhled se suverénním výkonem.
Vůz je standardně vybaven pohonem 4MOTION, který zajišťuje dokonalou trakci i v náročném terénu.
Passat Alltrack – to je forma a obsah v dokonalé jednotě.
Seznamte se při testovací jízdě u nejbližšího autorizovaného prodejce. Více na www.volkswagen.cz.
Kombinovaná spotřeba a emise CO 2 modelu Passat Alltrack: 4,9–6,9 l/100 km, 129–157 g/km. Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Autorizovaný prodejce Volkswagen AUTOCENTRUM OLOMOUC s.r.o.
Horní lán 455/1, 779 00 Olomouc, tel.: 585 750 351, bezplatná linka: 800 73 73 85, e-mail: info@vwolomouc.cz
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V HRANICÍCH BUDE MISTROVSTVÍ REPUBLIKY JUDISTŮ
Po loňském reprezentačním soustředění judistů
se v Hranicích na 5. března
chystá další významná akce,
a to Mistrovství České republiky juniorů a juniorek.
Uskuteční se ve sportovní
hale Naparia a pořadatelem
je Judo Železo Hranice. Přidělení pořadatelství Hranicím je
velkým úspěchem i proto, že
letošní rok je z hlediska českého juda jubilejní, judisté slaví
80 let juda v České republice.
V Hranicích budou startovat špičky českého juda - junioři i juniorky v osmi váhových kategoriích. Jaké ambice
má domácí oddíl Železa Hranice? „Mezi naše nejžhavější
želízka patří David Šatánek. Je
sice věkem ještě dorostenec, ale

už se prosazuje i mezi staršími
judisty. Patří do užšího výběru dorostenecké reprezentace
a má na svém kontě medaile
z domácích mistrovství i cenné úspěchy na mezinárodních
turnajích, například vítězství
ve Wroclavi,“ zhodnotil šance
domácích jejich trenér Tomáš
Ličman.
Titul ve váze do 90 kilo bude
obhajovat Robert Trojnar, který
se ale vrací na tatami po zranění. „Robert má předpoklady pro
dobrý výsledek, jeho nevýhodou je, že oproti svým soupeřům nebude tolik rozepraný.
Ale do mistrovství určitě ještě
nějaký turnaj stihne,“ doufá
Tomáš Ličman.
Mezi hranické medailové
naděje patří i Tomáš Beran,

který se ale vloni potýkal s řadou zdravotních problémů.
„Zamíchat karty by mohl i Petr
Pírko, který měl vloni solidní
výsledky. Nadějný je i Šimon

Plovárna Hranice má za
sebou úspěšný rok.
Návštěvnost krytého bazénu se v roce 2015 pohybovala
na stejné úrovni jako v roce
2014, tedy kolem 127 500 návštěvníků, ale zvýšil se počet
návštěv „permanentkářů“, což
svědčí o tom, že více lidí má
zájem chodit na bazén pravidelně.
Vzrostl i počet návštěvníků
sauny o 750 osob za rok. Rekordní denní návštěvnost padla poslední provozní den roku,
kdy do sauny přišlo 57 lidí.

Díky horkému létu byla
vysoká také návštěvnost letního koupaliště. Od června do
prvního týdne v září přišlo do
letního areálu celkem 28 800
lidí. Rekord padl 5. července,
kdy se přišlo vykoupat 1 438
návštěvníků.
Nemalé finanční prostředky
byly vloni investovány do oprav
a investic. V budově Plovárny
kromě již zmiňované sauny
bylo na konci roku vyměněné
osvětlení v šatnách a přilehlých prostorách za úsporné
LED svítidla a trubice. V areálu

letního koupaliště se dočkalo
velké opravy průtočné brouzdaliště, kde bylo vyspraveno
dno i stěny bazénku, odpadní výpusť a celé brouzdaliště
dostalo nový kabát v podobě
modré fólie.
Největší atrakcí s největší
návštěvností je dvouskluzavka daná do provozu v roce
2014, u které vloni došlo k odvodnění přístupové plochy.
V brodítku byly vybudovány
nové přístupové schodky pro
bezpečnější a pohodlnější
pohyb.

Ilustrační foto: Železo Hranice

Skurka, který se vrací po zranění. V judu ale záleží i na losu,“
vysvětlil trenér.
V juniorkách patří mezi největší hranické naděje Martina
Jemelková. „Martině vyšel loňský podzim skvěle. Uvidíme,
jak se jí bude dařit letos. Startovat již může i Šarlota Olšáková, která má šanci na dobré
umístění, stejně jako Barbora
Lipková,“ doplnil.
Svou medailovou naději má
i druhý hranický oddíl KJUS
Hranice. „Petra Zlámalová je
sice dorostenka, ale může se
prát o zlato. Je v dorostenecké
reprezentaci, usiluje i o účast
na mistrovství Evropy,“ sdělil
vedoucí oddílu a trenér KJUS
Hranice Daniel Navrátil.
Petr Bakovský

PLOVÁRNA: PADLY REKORDY, CHYSTAJÍ SE NOVINKY

HRANICKÁ PLOVÁRNA MÁ OTEVŘENO DENNĚ

Příznivci plavání mohou využít služeb hranické Plovárny každý den v týdnu. Ve dnech státních
svátků a školních prázdnin je otevírací doba plovárny stejná jako o víkendech.
Návštěvníci musí počítat s kurzy, které na Plovárně probíhají. Plavecká škola Lumíra Zátopka
má v úterý od 16 do 17 hodin Zdokonalováček, což
pro veřejnost znamená omezení plavání o dvě dráhy
v pětadvacetimetrovém bazénu. Ve středu a ve čtvrtek je od 16 do 17 hodin Námořníček. Zde se omezení týká dětského, případně relaxačního bazénu.
Také je nutné počítat s Plaveckým kroužkem
Domu dětí a mládeže. Ten v pondělí a ve čtvrtek
od 15.30 do 17.30 využívá dvě dráhy pětadvacetimetrového bazénu a ve středu využívá od 15.30
do 16.30 jednu dráhu.
(bak)

Provoz na Plovárně
Den
pondělí
úterý

středa

čtvrtek

pátek

sobota
neděle

Školy,
Kondiční
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plavání
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6-8

6-8

6-8

6-8

8 - 15

8 - 14

8 - 14

8 - 14

8 - 15

15 - 21

14 - 21

14 - 21

14 - 21

15 - 21
9 - 21
9 - 21

Změny se na Plovárně plánují i letos. K těm největším investicím patří výměna osvětlení za
LED svítidla v celém objektu
Plovárny, upgrade a renovace vstupního a odbavovacího
systému a výměna technologie
vyvíječe páry u parní kabiny na
bazénové hale.
V areálu letního koupaliště bude doplněn informační
panel s hodinami, opravy se
dočká 170 metrů dlouhý plot,
který je původní ještě z 80. let.
Pro větší pohodlí návštěvníků
má Plovárna v plánu zakoupit
kvalitní lehátka.
Na podzim roku 2016 si
Plovárna připomene 10 let od
otevření. Součástí oslav budou
vstupní cenové bonusy pro návštěvníky, soutěže, zábavný program. O celé akci se návštěvníci
dozvědí na webových stránkách
www.aquaparkplovarnahranice,
prostřednictvím plakátů
a v médiích.
Děkujeme všem příznivcům
plavání za jejich návštěvu v našem zařízení a věříme, že i letos
se jejich počet navýší a areál
tak splní své hlavní poslání utužování zdravého životního
stylu, oddechu a relaxace.
Mgr. Iva Macurová,
vedoucí Plovárny Hranice
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