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V Hranicích vystoupí
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Kavárna ve tmě láká
k návštěvě str. 4

Zimu v Hranicích si lidé užívají

Po několika letech si i v Hranicích mohou lidé užít
opravdové zimy. Z mrazů mají radost nejen bruslaři.
Více fotografií na straně 11. Foto: Petr Žůrek 

MĚSTO ZAČNE HOSPODAŘIT S TÉMĚŘ 300 MILIONY
Téměř 300 milionů dosahují
předpokládané příjmy provozního rozpočtu města na rok 2017,
který schválilo prosincové zastupitelstvo města Hranic.
Rozpočet je i letos strukturován po jednotlivých střediscích,

v rámci kterých jsou shrnuty jak
příjmy, tak i výdaje. Je tak pro
občany přehlednější, mohou si
snáze udělat obrázek například
o tom, kolik prostředků město
získává z tříděného odpadu
a kolik na třídění naopak doplácí.

Celý rozpočet stojí na odhadu daňových příjmů v roce 2016
a výhledu pro rok 2017. Na základě vyhodnocení výsledků
roku 2016 pak na jednání zastupitelstva 23. února dojde k jeho
upřesnění. Nyní rozpočet zatím

dosahuje 290 milionů korun.
Jeho provozní část počítá s výdaji ve výši 234 milionů korun
a 56 milionů korun je zatím vyčleněno na jednorázové výdaje,
tedy investice a opravy.
Pokračování na straně 2
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MĚSTO ZAČNE HOSPODAŘIT S TÉMĚŘ 300 MILIONY
Dokončení ze strany 1

Provozní příjmy jsou zejména daně, poplatky, nájemné,
dále dotace na výkon státní
správy, školství, domov důchodců a sociální dávky. Počítá
se s nárůstem proti roku 2016
zejména v oblasti daňových
výnosů.
Provozní výdaje rozpočtu
města zahrnují základní potřeby
chodu města i jeho příspěvkových organizací. Jde tedy nejen

o finance vyčleněné na komunikace, osvětlení či svoz odpadů,
ale i náklady na provoz městského úřadu či na příspěvkové
organizace zřízené městem,
jako jsou základní a mateřské
školy, školní jídelna, Domov
seniorů, dále Městská kulturní
zařízení (kultura, muzeum a galerie i knihovna) nebo Dům dětí
a mládeže.
Také výdajová stránka se proti roku 2016 navýšila. Jde zejmé-

na o zvýšení výdajů na údržbu
městského majetku – rámcová
smlouva se společností Ekoltes
Hranice a.s.. Dále se například
zvýšily prostředky na dotace
(granty) a příspěvky, reagujeme také na vládou schválené
navýšení platů a další změny,
jako je například zřízení nového
odboru rozvoje města městského úřadu.
Nejzajímavější částí rozpočtu
bývají jednorázové akce – inves-

tice. Na ty je momentálně vytvořena rezerva ve výši 56 milionů
korun a počítá se se zůstatkem
z roku 2016 a minulých let.
Konkrétní rozdělení těchto peněz proběhne právě v únoru při
schvalování 1. změny rozpočtu
města.
S rozpočtem se občané Hranic
mohou seznámit na internetových
stránkách města www.mesto-hranice.cz v rubrice „povinné informace“. 
(bak)

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD ZŮSTÁVÁ STEJNÝ
Stejná výše poplatku za svoz
komunálního odpadu, tedy
600 korun za osobu, čeká letos
na občany Hranic.
Zastupitelé se totiž v prosinci nedohodli na navrhovaném
zvýšení na 660 korun, v platnosti proto zůstala dosavadní výše
poplatku.
Povinnost platit poplatek má
každý občan s trvalým pobytem
na území města Hranic. Tedy i ti,
kteří mají uvedené bydliště na
městském úřadu, na Pernštejnském nám. 1.
Poplatek ve výši 600 korun je možné zaplatit již nyní,
buď na pokladně Městského
úřadu Hranice, a to denně dle

Cena za svoz komunálního odpadu se odvíjí také od toho, kolik odpadu se
povede vytřídit. Proto město podporuje akce typu „Barevný den“, kde se děti
učí jak třídit odpad. Foto: Petr Bakovský

úředních hodin nebo poštovní
poukázkou či bankovním převodem, důležité je znát přidělený variabilní symbol. Může se
stát, že někteří občané již nebydlí v místě, které mají uvedené
jako trvalé bydliště. Ti by se měli
dostavit nahlásit doručovací adresu.
Dlužníci, kteří dosud nezaplatili za minulé roky, a byl jim
doručen platební výměr, budou
platit dvojnásobnou částku.
Pokud někdo narazí na nějaké nejasnosti nebo nepřesnosti, může se obrátit na finanční
odbor městského úřadu, kancelář 453, paní Nehybová, tel.
581 828 374. 
(bak)

ZÁPIS DO 1. TŘÍD BUDE LETOS ZAČÁTKEM DUBNA
Až začátkem dubna proběhne letošní zápis do 1. tříd základních škol v Hranicích. Bude
se odehrávat v pátek 7. dubna
od 14 do 18 hodin a v sobotu
8. dubna od 9 do 11 hodin.
Zapisují se převážně děti,
které k 31. srpnu 2017 dovrší
šesti let. Dítě, které dosáhne
šestého roku věku v době od
září 2017 do konce června 2018,

může být přijato k plnění školní docházky již ve školním
roce 2017/2018, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé
a požádá-li o to jeho zákonný
zástupce. Podmínkou přijetí
dítěte narozeného v období
od září do konce prosince 2017
je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení,
podmínkou pro přijetí dítěte

Výměna řidičských průkazů nebude drama
Na městském úřadě v Hranicích se letos žádný velký nápor žadatelů o řidičský průkaz nečeká. Vyplývá to ze statistických údajů
městského úřadu z doby před deseti lety. Většina řidičských průkazů má totiž právě desetiletou dobu platnosti a ani tehdy neproběhla
žádná velká vlna žádostí.
Občané by si ale určitě měli zkontrolovat své řidičské průkazy,
aby zjistili do kdy jim platí a zda tato platnost letos opravdu končí.
Pokud ano, tak nový řidičský průkaz si mohu vyřizovat již tři měsíce
před koncem jeho platnosti na Odboru vnitřních věcí, oddělení
dopravně správních agend v budově Zámecká 118 (naproti zámku).
Nelze to ale vyřídit dříve.
K vyřízení nového průkazu budou potřebovat starý řidičský
průkaz, občanský průkaz a jednu fotku (průkazovou). Starý řidičský
průkaz jim ale zůstane do doby, než z Prahy dorazí nový, tedy za
20 až 30 dní. 
(bak)

narozeného od ledna do konce
června 2018 jsou doporučující
vyjádření školského poradenského zařízení a odborného
lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce. Podruhé k zápisu také přijdou děti, které při
minulém zápisu dostaly odklad
povinné školní docházky.
Na zápis je třeba přinést 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. Jde o Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, dále zápisní
lístek, případně žádost o odklad
povinné školní docházky. 
(bak)

Farmářské trhy se chystají také letos
Zima sice ještě vládne, ale jarní farmářské trhy se již připravují.
První letošní Farmářský trh regionu Hranicko, na kterém budou opět
prodávat své výrobky zástupci zdejších i okolních farem, přivítá
Masarykovo náměstí v Hranicích v pátek 21. dubna.
Místní farmáři by na trhu měli nabízet bohatý sortiment sýrů,
mléčných výrobků, masa, uzenin, ryb, cukrovinek, koláčů, frgálů,
trdelníků, koření, čajů, vín, medoviny, bylinek, sirupů, konopných
produktů, zdravé výživy a jiných potravinových lahůdek.
Neměly by chybět ani regionální potraviny držitelů značky kvality „MORAVSKÁ BRÁNA – regionální produkt® “. Chybět nebudou
výrobci předmětů z tradičních materiálů, jako je dřevo, keramika či
proutí. Jako tradičně se můžete těšit i na hudební doprovod některé
z místních kapel. Další farmářské trhy pak proběhnou v říjnovém
termínu. 
(bak)
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TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDNÍKY NEZASTAVILY ANI MRAZY
Tradiční Tříkrálová sbírka
v Hranicích proběhla od 2. do
10. ledna. Mrazivé počasí koledníky neodradilo, někteří
z dobrovolníků však museli
zůstat v posteli, protože onemocněli.
Bezesporu nejvíce kolednických skupin, dětí převlečených za Tři krále v doprovodu
vedoucího, mohli Hraničané
potkat o mrazivém víkendu
6. až 8. ledna. V Jindřichově na
dolním konci v sobotu ráno teplota spadla až k -21 °C. Koledníci, kteří v Hranicích koledovali
celý den, se chodili ohřát do
sídla Charity Hranice, kde byl
pro ně připraven čaj a k obědu
jako odměnu dostali oblíbenou
pizzu. Letošní koledování v extrémně mrazivém počasí bylo
pro všechny zúčastněné náročné a poděkování patří všem
lidem, kteří koledníky nechali
doma ohřát a dali jim teplý čaj.
Klienti Denního centra Archa, ambulantní sociální služby
Charity Hranice, která je určena
pro dospělé osoby s kombino-

Klienty Denního centra Archa přivítal 4. ledna na hranickém zámku starosta města
Jiří Kudláček. Foto: archiv Charity Hranice

vaným postižením, koledovali
ve středu 4. ledna v prostorách
hranického zámku a přáli zaměstnancům Městského úřadu v novém roce 2017 jen vše
dobré. Byli mile přijati také starostou města Jiřím Kudláčkem.

Poděkování patří také všem,
kteří sbírku podpořili a do pokladniček koledníků darovali
finanční příspěvek. Většina výtěžku sbírky zůstává v hranickém
regionu, pomáhá provozovat
sociální služby Charity Hranice

a umožňuje poskytování přímé finanční pomoci osamělým
rodičům či rodinám s dětmi
s postižením nebo s nemocnými dětmi, vícedětným rodinám
s nízkými příjmy, osamoceným
seniorům, lidem v krizových situacích a domácnostem postiženým mimořádnou událostí.
Peníze z letošní sbírky poslouží
k financování obnovy vozového
parku pro terénní službu Osobní
asistence a jako každý rok k zakoupení nových kompenzačních
pomůcek, například elektrických
polohovacích lůžek a invalidních
vozíků, o jejichž zapůjčení je nejen mezi klienty Charity velký
zájem.
V době uzávěrky únorového
čísla Hranického zpravodaje
ještě nebyl znám výnos Tříkrálové sbírky, ale výtěžek Charity
Hranice letos zřejmě poprvé
překoná magickou hranici jednoho milionu korun. Podle posledních zpráv z jiných regionů,
kde už sbírku uzavřely, padaly
letos rekordy.
Radka Andrýsková, Charita Hranice

SBÍRKA NA DĚTSKOU ONKOLOGII BYLA ÚSPĚŠNÁ
Sbírka na dětskou onkologii
v Brně, která proběhla na sklonku loňského roku i v Hranicích
vynesla celkem přes 160 tisíc
korun.
Z vybraných peněžních prostředků z loňské sbírky byly
zakoupeny kity (diagnostické
soupravy – pozn. red.) na specializovanou laboratorní diagnostiku nádorových onemocnění,
které umožňují podávání cílené,
individuálně zaměřené, personalizované léčby zhoubných nádorů u dětí, což je situace, kterou
zdravotní pojišťovny ještě u dětí
nehradí.
Na již druhém Vánočním charitativním koncertu pro dětskou
onkologii Brno bylo 10. prosince
v Loukově předáno 40 tisíc, určených na onkologickou léčbu
čtyřletého Kubíčka Stříteského

z Ratiboře. „Jsem ráda, že na
koncertě byl přítomen tatínek
Kubíčka Stříteského a mohla
jsem mu předat peníze. Doufám, že Kubíčkovi přinesou štěstí a pomohou v léčbě,“ uvedla
organizátorka celé akce Pavlína
Blahová z Loukova.
Na dětskou onkologii se
odvezlo přesně 122 420 korun.
V Hranicích bylo v sedmi pokladničkách nasbíráno téměř
10 tisíc korun, z toho nejvíce ve
firmě Krok cz, a to 3 422 korun.
Dále se vybralo v Turistickém
informačním centru Hranice
391 korun, v městské knihovně
445 korun, kostele Stětí sv. Jana
Křtitele 2235 korun, na Plovárně
1218 korun, v lékárně U Zlatého
lva 1096 korun a v květinářství
U Burešů 938 korun. 
(bak)

Do sbírky se zapojila i Základní škola 1. máje Hranice. Foto: archiv Pavlíny Blahové

VODAŘI VARUJÍ PŘED ZAMRZLÝMI VODOMĚRY
Mrazivé počasí může domácnostem připravit nemilé
překvapení v podobě zamrzlého vodoměru nebo vodovodní přípojky, varují vodaři
VaK Přerov, a. s.
Lidé často na jejich zabezpečení zapomínají a někdy
je to může stát nemalé peníze. „Chtěli bychom apelovat

na vlastníky rodinných domů,
zejména těch neobydlených,
rekreačních chat, chalup a venkovních vodoměrných šachet,
aby si majitelé provedli kontrolu zabezpečení přípojek proti
zmrznutí. Stačí nedovřené
okénko do sklepa nebo nedovřený poklop na vodoměrné
šachtě a dojde k zamrznutí

přípojky, poté k prasknutí vodoměru, následně k úniku vody
a současně dojde k poškození
majetku. Za vzniklé škody –
prasklý vodoměr či uniklou
pitnou vodu odpovídá majitel nemovitosti,“ uvádí VaK
Přerov.
Výměna vodoměru poškozeného mrazem vyjde přibližně na

jeden a půl tisíce korun. Jedinou
prevencí je řádné zateplení nebo
zakrytí sklepních okének polystyrénem a podobně. Pokud by
došlo k prasknutí vodoměru, je
nutno ihned tuto závadu nahlásit na Centrální vodárenský dispečink VaK Přerov, a. s., telefon
800 167 427, nebo na e-mail:
dispecink@vakpr.cz. 
(bak)
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SENIOR ROKU 2016
Majitelka hranické Galerie
M+M Anna Musilová obdržela za
svou mnohaletou práci diplom
v soutěži Senior roku 2016. Do
soutěže ji nominoval Kiwanis
club Hranice, a to na základě
návrhu od senátorky Jirky Seitlové, která se osobně s Annou
Musilovou setkala při Zahradní
slavnosti – jedné z tradičních
akcí, kterou galeristka pořádá.
Soutěž vyhlásila Nadace
Charty 77 v rámci svého projektu Senzační senioři. Cílem je
podpora seniorů jako významné
části naší společnosti a zdůraznění jejich výjimečných výkonů,
počinů a prací. Ocenění má inspirovat seniory v jejich vlastním

foto: Jiří Necid

životě a posilovat jejich sebevědomí a sebedůvěru. 
(red)

VÝHERCI SOUTĚŽE
V době Vánoc proběhla v rámci výstavy Hračky tipovací soutěž.
Na soutěžní otázky Kolik hraček
je na výstavě vystaveno? a Z kolika knih je postaven stromeček
v předsálí? odpovědělo celkem
203 lidí. Ti, kteří se svým tipem
nejvíce přiblížili skutečnosti, získali zajímavé ceny – nafukovací
hračky od firmy Fatra, a. s. z Napajedel, knihy od hranického
Knihkupectví Ezop nebo roční
registraci v hranické Městské
knihovně.
Celkem je na výstavě, která je
k vidění v muzeu na Staré radnici
do 16. února, 565 hraček. Stromeček je sestaven z 268 knih.
Z výhry se mohli radovat Daniel

foto: Hana Dostálová

Vašek, rodina Vrtalova, Karolína
Jemelková, Helena Krausová,
Tereza Sommerová a Adriana
Apšnajdrová. 
(red)

NA „VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ“ SE RODIČE MUSÍ PŘIHLÁSIT
Rodiče nově narozených
dětí upozorňujeme, že pokud
mají zájem o obřad „Vítání občánků“, musí se sami přihlásit.
Město je totiž podle zákona
nemůže samo obesílat.

Rodiče se mohou k obřadu
přihlásit pomocí formuláře,
který získají buď na webových
stránkách města www.mesto-hranice.cz – životní situace –
ostatní – Vítání občánků, nebo

na podatelně Městského úřadu
hranice, Pernštejnské nám. 1.
Obřad „Vítání občánků“ je
určen pro děti s trvalým bydlištěm na území města Hranice a ve věku do jednoho roku.

Vyplněný formulář je třeba doručit s dostatečným časovým
předstihem, aby bylo možno
obřad zrealizovat. Na obřad budou zájemci pozváni nejdříve
v 6 týdnech věku dítěte. (bak)

MILOVNÍCI OLYMPIKU SE MOHOU TĚŠIT NA KONCERT
Do Hranic zavítá kapela
Olympic. Ve středu 22. února se
v 19 hodin rozezní první tóny
oblíbené hudební skupiny ve
sportovním centru Naparia.
„Koncert Olympicu v Hranicích přinese skvělý hudební

zážitek a navíc pomůže k charitativním účelům. Celý výtěžek
akce půjde na činnost mobilního hospicu Strom života,“ sdělila
Marie Ryšková, zakladatelka hospicu. Kromě kulturního zážitku
budou na místě také drobné

Přijďte si dát kávu potmě

Ve světě nevidomých si zájemci mohou vyzkoušet, jaké je hrát různé hry potmě.
Foto: oficiální stránky projektu Tom Help

Jak se v kavárně běžně cítí
nevidomý návštěvník, si mohou
zájemci vyzkoušet na akci s názvem Kavárna ve tmě.
Poprvé mohli Hraničané Kavárnu ve tmě navštívit v roce
2015 a jelikož se organizátoři
z projektu Tom Help setkali
s velkým úspěchem, rozhodli se
z akce udělat tradici. V kavárně
budou návštěvníkům pomáhat
handicapovaní lidé.

Akce se během února uskuteční hned čtyřikrát, a to od
čtvrtku 23. do neděle 26. února,
vždy od 12 do 21 hodin. Místo je potřeba si rezervovat na
telefonním čísle 735 053 795.
Poslední možná rezervace je na
20 hodin. Vstupné je 150 korun
a zahrnuje vstup do kavárny
a jeden nápoj dle vlastního
výběru, hrnek a návštěvu světa
nevidomých. 
(red)

dárkové předměty, jejichž koupí
lze podpořit dobročinné účely.
Obětavá práce a služby mobilního hospicu umožňují lidem být
do poslední chvíle svého života
doma. „Mobilní hospic pomáhá
splnit největší přání v posled-

ních dnech života, být doma,“
dodala Ryšková.
Vstupenky jsou v předprodeji
v síti Ticketpro nebo je lze zakoupit přímo na recepci sportovního
centra Naparia v Hranicích za cenu
385 korun.
Yveta Sommerová

Hranická knihovna zve na
přednášku o Indii a Nepálu
Městská knihovna Hranice
pořádá cestopisnou besedu
s názvem Neuvěřitelná Indie
a Nepál – střecha světa s cestovatelkou a hranickou rodačkou
Mgr. Jitkou Bortlovou. Zájemce
zavede do vznešeného královského Rádžastánu, Uttapradéše
se světoznámým Tájmahálem,
hlavního města Dillí, posvátného města Váránásí, a také do
bývalé portugalské kolonie na

břehu Indického oceánu – Goa.
Dále do malé, ale hrdé země
pod Himálajem, kde se člověk
cítí jako doma a kde je takzvaný Malý Tibet – místo s největší
koncentrací tibetských uprchlíků.
Beseda s dataprojekcí se
koná v Zámeckém klubu v úterý
21. února od 18 hodin. Vstupné činí 40 korun, pro studenty
a děti 20 korun. 
(mj)

Zveme na zastupitelstvo
Jednání zastupitelstva města Hranic se uskuteční ve čtvrtek 23. února od 16 hodin v zasedací síni Městského úřadu
v Hranicích, Pernštejnské nám. 1. Přesný program jednání zastupitelstva naleznete na webových stránkách města
www.mesto-hranice.cz, na úřední desce ve dvoraně zámku
a na dalších obvyklých místech. Mimo jiné by se měly projednávat investiční akce na letošní rok. Jednání zastupitelstva
města je veřejné a jste na něj srdečně zváni. 
(bak)

VÝSTAVY

5

V MUZEU JSOU NETRADIČNÍ SNÍMKY BRATRŮ NECIDŮ
Netradiční a málo známé pohledy na Hranice a jejich okolí.
Taková je výstava v muzeu na
Staré radnici, která představuje
tvorbu místních fotografů.
Bratři Jiří a Martin Necidové zde vystavují 89 fotografií,
z toho 12 na akrylátovém skle,
pořízených ze země i ze vzduchu. Jedná se o první společnou
výstavu obou bratrů, kteří mají
dvě vášně – fotografování a Hranice. Cílem výstavy je ukázat krásu Hranic, kterou zachycuje také
krátký, jedenáctiminutový film
Martina Necida.
Jiří Necid se fotografii věnuje
celý život. Ve svém volném čase
dokumentuje podobu a změny
Hranic. Nechybí na žádné z kul-

Zahájení výstavy proběhlo ve čtvrtek 12. ledna a nechyběli na něm oba autoři –
Martin Necid (na snímku uprostřed) a Jiří Necid (na snímku zcela vpravo).
Foto: Dagmar Holcová

turních akcí ve městě, které
svým fotoaparátem zvěčňuje.
Martin Necid začal od roku
2013 pořizovat pomocí dronu

nevšední záběry nejen Hranic.
Pro rok 2017 nafotil kalendář se
snímky nočních Hranic. Byl také
první, kdo dronem vletěl do nit-

ra Hranické propasti a pořídil tak
unikátní snímky a videozáběry
dnes už nejhlubší zatopené propasti světa.
V rámci fotovýstavy je připravena interaktivní hra, jejíž součástí je odpovídání na otázky
zakončené vyluštěním tajenky
a také zakreslování historických památek Hranic do mapy
města.
Výstava byla zahájena slavnostní vernisáží ve čtvrtek
12. ledna za přítomnosti obou
autorů. O bratrech a jejich tvorbě pohovořil jejich společný
přítel, hranický výtvarník Libor
Beneš. Výstavu, která je k vidění
do neděle 23. února, si nenechalo ujít 110 návštěvníků. 
(rk)

SYNAGOGA NABÍZÍ VÝSTAVU DŘEVĚNÝCH RELIÉFŮ

Díla všestranně nadaného umělce Svatoslava Böhma (na levé fotografii muž vpravo) mohou obdivovat návštěvníci Synagogy od 5. ledna, kdy byla výstava slavnostně
zahájena. Vernisáž si nenechaly ujít více než tři desítky lidí. Na své si přijdou zejména milovníci dřeva. Malíř, grafik, sochař a designér totiž v hranické galerii vystavuje
58 dřevěných reliéfů. Na ochozu jsou k vidění pastely s tematikou podhůří Jesenicka a nechybí ani návrhy loga pro Městská kulturní zařízení Hranice, které autor pro nově
vzniklou organizaci vytvořil v roce 2014. Výstava končí 26. února. Foto: 2x Jiří Necid

GALERIE NA ZÁMKU PATŘÍ MALÝM UMĚLCŮM

Malí a ještě menší umělci ze Základní a mateřské školy Šromotovo zahájili výstavu svých prací v Galerii severní křídlo zámku ve středu 18. ledna. Žáci z výtvarného kroužku
Základní školy Šromotovo - 1. až 3. ročník namalovali větší plátna a ti menší, děti z Mateřské školy Pastelka se výtvarně projevily na plátnech menších rozměrů. Olejomalby
mladých výtvarníků jsou přístupné v provozní době úřadu. Výstava potrvá do 24. února. Foto: 2x Jiří Necid

Fotografie a informace o akcích můžete najít na facebookových stránkách Městského muzea a galerie
v Hranicích. Na webových stránkách muzeum-hranice.cz můžete najít informace a fotografie z akcí
konaných v muzeu na Staré radnici, Muzeu na zámku, galerii Synagoga a Galerii severní křídlo zámku.
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EVROPSKÉ JAZZOVÉ DNY ČEKÁ JUBILEJNÍ 15. ROČNÍK

Laco Deczi už v minulosti na Evropské jazzové dny do Hranic přijel. Foto: Jiří Necid

Již 15 let se do Hranic sjíždějí
čeští i zahraniční jazzmeni, aby
potěšili místní publikum. Letos
ale budou mít tradiční Evropské jazzové dny poněkud pozměněnou podobu.
Hlavní změna u festivalu,
který pořádají Městská kulturní
zařízení Hranice ve spolupráci
s divadlem Stará střelnice, je
v rozložení do delšího časového období. Koncerty budou
probíhat od května do června
2017. „Kromě toho také letos
rozšíříme místa, kde se budou
koncerty konat. K Zámeckému
klubu, Zámecké zahradě a Staré
střelnici letos přibude i Synagoga, abychom co nejlépe využili
všechny krásné prostory, které

v Hranicích máme,“ řekl dramaturg Městských kulturních zařízení Martin Kapek.
Na akci se objeví jak známá
jména špičkových muzikantů,
tak i hudebníci méně známí
nebo mladé místní kapely. „Jde
o jubilejní 15. ročník, tak jsme
se snažili, aby nabídka koncertů
byla opravdu pestrá a hlavně
kvalitní,“ řekl Bronislav Ludmila,
který je duší festivalu od jeho
začátku. „Máme silný rozjezd,
Evropské jazzové dny zahájí
slovenský jazzový trumpetista žijící dlouhá léta v Americe,
hudební skladatel Laco Deczi
a Celula New York, ale i další
koncerty budou velmi zajímavé.
Chtěl bych upozornit například

na mezinárodní rusko-českou
formaci Alexander Khristianov
trio, kde můžete za bicími vidět
a slyšet Josefa Vejvodu, syna
slavného českého skladatele
Jaromíra Vejvody, který byl autorem písně Škoda lásky. Zajímavé je i polsko-české uskupení
Marcin Županski, Dina Czudek
a formace JQ. A na závěr máme
nachystaný přímo hudební bonbónek, vystoupí Jan Smigmator
s Dashou,“ představil hlavní taháky jazzových dnů Bronislav
Ludmila.
Nezapomíná se ale ani na
podporu regionálních kapel.
V rámci Evropských jazzových
dnů vystoupí například místní
kapela Jazz it? a dvě přerovské

formace – Academic Jazz Band
Přerov a blues-souloví Mothers
follow chairs.
Stejně jako u předchozích
ročníků nebude chybět doprovodný program pro školy. „Pro
studenty středních škol a žáky
vyšších ročníků základních škol
máme připravený pořad Historie
a vývoj jazzu, kde se zabýváme
kořeny této hudby, jejím složitým vývojem, zdroji, ze kterých
vychází, na jaké směry se dělí
a dalšími zajímavostmi. Přiblížíme i dobovou atmosféru New
Orleansu, kde promísení různých hudebních kultur vytvořilo ideální podmínky pro vznik
jazzu,“ doplnil Bronislav Ludmila.
Petr Bakovský

ZÁMECKÝ KLUB OVLÁDNE FOLK WABIHO DAŇKA
Stanislav Wabi Daněk – známý folkový hudebník, písničkář
a trampský bard zavítá opět po
čase se svou kytarou do Hranic.
Spolu s ním jako vždy vystoupí i Miloš Dvořáček, skvělý folkový kytarista. Koncert se odehraje
v neděli 26. února od 19 hodin
v Zámeckém klubu.
Wabi Daněk, rodák ze Zlína,
je znám především jako autor jakési novodobé trampské
hymny, písně s názvem Rosa na
kolejích. Úspěchy zaznamenal
na začátku 80. let na soutěžním
hudebním festivalu Porta. Oceněny byly jeho písně Ročník 47,
Fotky a Nevadí. Již dříve získal na
Portě cenu za interpretaci písní
se skupinami Plížák a Rosa, a to

v letech 1971 a 1974. V roce 1979
získal cenu Zlatá Porta za zásluhy
a rozvoj žánru, který hrál a vlastně dosud hraje. Přezdívku Wabi
získal podle českého trampského písničkáře Wabiho Ryvoly,
jehož písně hrál v mládí svým
kamarádům.
Miloš Dvořáček přešel na
profesionální dráhu v roce 1974,
kdy se stal členem skupiny Kantoři. V letech 1989 až 1995 spolupracoval s Pavlem Dobešem a od
roku 1995 hraje s Wabi Daňkem
nebo jako sólista.
Vstupenky jsou k zakoupení
v předprodeji v Turistickém informačním centru na zámku za
290 korun, na místě bude vstupné za 330 korun. 
(red)

Wabi Daněk se znovu chystá do Hranic. Foto: oficiální facebookové stránky zpěváka

KONCERT TŘÍ KAPEL BUDE HUDEBNÍM ZÁŽITKEM
Sarkonia, Emerald Shine
a Quattro Buggy. To jsou názvy
kapel, které se v pátek 10. února ve 20 hodin představí hranickému publiku v Zámeckém
klubu.

Skupina Sarkonia složená ze
tří zpěváků přináší melodickou
metalovou hudbu propojující
klasické prvky s elektronickými. Skupina mladých muzikantů
nejen z Novojičínska Emerald

Shine hraje metalovou hudbu
okořeněnou nástroji jako harfa, housle a flétny. Novojičínská
šestičlenná hard-rock‘n‘rollová
kapela Quattro Buggy je oblíbená nejen díky kvalitní hudbě,

ale také faktu, že se umí skvěle
odvázat.
Vstupné je možné zakoupit
v předprodeji v informačním centru na zámku za 70 korun, na místě bude o 20 korun dražší. (red)

KULTURA
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MUZEUM PŘIPRAVUJE VÝSTAVU O HISTORII KIN
Oko, Universum, Svět. To
jsou názvy dnes neexistujících
hranických kin, které představí
výstava v muzeu na Staré radnici.
Zaměstnanci muzea se rozhodli oprášit další historickou
etapu města Hranice. Tentokrát
chtějí svým návštěvníkům připomenout zapomenuté časy
hranických kin a také ukázat
vývoj kinematografie.
Výstava tak bude zaměřena
na kina, která v Hranicích v průběhu století vznikala a zanikala.
Většina Hraničanů si pamatuje
kino Svět, které bylo v provozu

do roku 2009, někteří sokolské
kino Olympia v Radniční ulici,
později přejmenované na kino
Oko, nebo kino Universum,
které provozovala Tělocvičná
jednota Orel v areálu hotelu
Černý orel.
K vidění budou kromě historických fotografií a plakátů také
nejrůznější promítací přístroje
a další technika související s kinematografií.
Hranický svět kinematografie
bude přístupný od 2. března do
23. dubna. Slavnostní vernisáž se
uskuteční ve čtvrtek 2. března
v 17 hodin. 
(red)

Jedno z kin, které bude na výstavě představeno, je kino Svět. Foto: archiv rodiny
Hlaváčovy

HRANICE NAVŠTÍVÍ TŘI HUDEBNÍ LEGENDY
Zámecký klub poctí svou
návštěvou tři hudební legendy.
Ve čtvrtek 16. února se tam
od 19 hodin odehraje koncert
Michala Prokopa, Luboše Andršta a Jana Hrubého. Michal
Prokop je označován jako ne-

překonatelný zpěvák, který je
spojován s kapelou Framus Five
a hudebními žánry blues, rock
a soul. „Michal Prokop oslavil nedávno své životní jubileum a je
stále ve výborné formě. V Hranicích zazní jeho největší známé

pecky za mnohaletou hudební
kariéru,“ prozradil dramaturg
Městských kulturních zařízení
Hranice Martin Kapek.
Spolu s Michalem Prokopem
vystoupí kytarista a skladatel
Luboš Andršt, který svou inspi-

raci čerpá především z oblasti
blues a jazzu a rockový houslista
Jan Hrubý, známý především ze
skupin Etc... a Framus Five.
Cena vstupenky činí 330 korun v předprodeji, na místě bude
vstup o 50 korun dražší.  (red)

KONCERT LÁKÁ NA ŠPANĚLSKOU A JIHOAMERICKOU HUDBU
Koncert španělské a jihoamerické hudby v rámci předplatitelského cyklu hranického
Kruhu přátel hudby se uskuteční ve středu 8. února.
Do Hranic zavítá kytarista
Libor Janeček a flétnistka Mariia Mikhailova, kteří vystoupí
v Koncertním sále na Zámecké
ulici č. 118 od 18 hodin.
Libor Janeček je absolventem brněnské konzervatoře.
V letech 1992 až 2008 účinkoval v koncertním duu Instrumental tandem se zaměřením
na argentinské tango a jihoamerickou hudbu. V současné
době se věnuje sólové koncertní
činnosti. Spolupracuje s mnoha
významnými hudebníky – na-

Na kytaru bude mít sólo Libor Janeček, na flétnu zahraje Mariia Mikhailova.
Foto: archiv hudebníka

příklad s flétnisty Vítězslavem
Drápalem a Kristinou Vaculovou, sopranistkami Hanou Škarkovou, Martinou Macko, Jitkou
Čudlou, kytaristou Jindřichem
Kaulfersem, se kterými účinkuje v různých komorních souborech. Jako sólista vystupoval
s Tišnovským komorním orchestrem. Nahrává pro Český rozhlas
v Brně.
Hostem koncertu bude Mariia Mikhailova, která studovala
hru na flétnu na hudebním učilišti v ruském Togliatti. Od roku
2012 působila v symfonickém
orchestru ve městě Ryazan. Navštěvovala mistrovské kurzy u vynikajících pedagogů a rovněž se
zúčastnila mnoha soutěží.  (red)
INZERCE

Kdy na hranickou Plovárnu
Den

Kondiční
plavání

pondělí

Školy,
plavecká
škola

Veřejnost

8–15

15–21

14–21 (společná)

Sauna,
parní kabiny

úterý

6–8

8–14

14–21

14–21 (ženy)

středa

6–8

8–14

14–21

14–21 (společná)

čtvrtek

6–8

8–14

14–21

14–21 (společná)

pátek

6–8

8–15

15–21

14–21 (společná)

sobota

9–21

14–21 (společná)

neděle

9–21

14–21 (společná)
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PROGRAM AKCÍ

MUZEA A GALERIE

PROGRAM 		
Pátek 3. 2.

Synagoga
Janáčkova 728, Hranice, tel. 581 606 077, www.muzeum-hranice.cz
Otevřeno: út–so 9:00–12:30 a 13:00–16:00, ne 9:00–12:30 a 13:00–17:00.
Do 26. 2. 2017 - Svatoslav Böhm: Obrazy a dřevěné reliéfy. Výstava malíře, grafika,
sochaře a designéra, jehož díla jsou zastoupena ve veřejných
i soukromých sbírkách nejen v České republice.
9. 3. – 23. 4. 2017 - Marek Sibinský: (e)reality. Výstava proděkana pro studium a vedoucího katedry grafiky a kresby Fakulty umění Ostravské univerzity,
jednoho z předních grafiků mladší generace. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek
9. března v 17 hodin.

Stará radnice
Radniční 1, Hranice, tel. 581 601 390, www.muzeum-hranice.cz
Otevřeno: út–so 9:00–12:30 a 13:00–16:00, ne 9:00–12:30 a 13:00–17:00.
Do 16. 2. 2017 - Hračky. Výstava zavede návštěvníky do dětského světa hraček, her
a knih. Pohledem na nepřeberné množství hraček z různého materiálu a různých velikostí budou nadšené nejen děti, ale i dospělí, kteří zavzpomínají, s čím si jako malí hráli.
Do 23. 2. 2017 - Bratři Necidové: Fotografie. Výstava fotografií Hranic a okolí bratrů Jiřího a Martina
Necidů, rodáků z Hranic. Více na straně 5.

20:00 - Backlight & Fénix – koncert dvou nových, nadějných
hranických rockových kapel.
Koná se v Zámeckém klubu,
Pernštejnské nám. 1, Hranice.
Předprodej je v Turistickém informačním centru, Pernštejnské
nám. 1, Hranice, tel. 581 607 479,
vstupné 50 Kč, www.mkz-hranice.cz.
Středa 8. 2.
18:00 - Libor Janeček: kytara
– koncert španělské a jihoamerické hudby. Koná se v koncertním sále Městských kulturních
zařízení Hranice, Zámecká 118,
Hranice. Vstupné mimo předplatné 120 Kč. Předprodej je
v Turistickém informačním centru, Pernštejnské nám. 1, Hranice,
tel. 581 607 479, www.mkz-hranice.cz. Více na straně 7.

2. 3. – 27. 4. 2017 - Kinematografie. Máte povědomí o názvech kino Oko, kino Universum nebo kino
Svět? Pak je nejen pro vás určená úchvatná výstava fotografií zaměřená na
historii hranických kin. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 2. března v 17 hodin.

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
Do 24. 2. 2017 - Malí a ještě menší umělci.
Výstava žáků z výtvarného kroužku základní
školy Šromotovo (1. – 3. třída) a dětí mateřské
školy Šromotova pastelka. Jedná se o spontánní olejomalby na plátně, ve kterých se objevuje
realistické pojetí světa a také abstrakce. Více
na straně 7.
1. 3. – 31. 3. 2017 - U nás v Drahotuších.
Originální ztvárnění světa vnímaného očima
dětí, v podobě výtvarných a projektových prací žáků základní školy Drahotuše,
o životě v místní části Hranic – Drahotuších. Vernisáž se uskuteční ve středu
1. března v 17 hodin.

Muzeum na zámku
Pernštejnské nám. 1, Hranice, tel. 581 607 479, www.muzeum-hranice.cz
V únoru otevřeno po telefonické domluvě na tel. 581 607 479 nebo po dohodě v Turistickém
informačním centru na zámku.
Stálá expozice zbraní: Hranice na mušce. Zbraně ze sbírek
hranického muzea představí unikátní kousky, seznámí se zápalnými mechanismy palných zbraní, lidé budou moci obdivovat
nádherně zdobené chladné šavle, které nosívali nejen vojáci, ale také úředníci.
Stálá expozice s modelem historického jádra města Hranic. Návštěvníci mohou sledovat průběžné dokončování modelu, jehož autorem je Stanislav Miloš.

Galerie M+M
Jurikova 16, Hranice, tel. 581 602 148, galeriemm.wordpress.com
Otevřeno: st–ne 13:00–17:00 (dopoledne na zazvonění).
Do 10. 2. 2017 - Ludmila Šlosarová: Obrazy a enkaustika.
Výstava obrazů malovaných olejovými barvami a enkaustikou.
17. 3. – 14. 4. 2017 - Výstava velikonočních tradic. Tradiční
výstava v rodinné galerii zaměřená na Velikonoce a tradice s nimi spojené.
Vernisáž se uskuteční v pátek 17. března v 17 hodin.

Pátek 10. 2.
19:30 - Společenský večírek
Sportovního centra Naparia
– bohatý program, hodnotné
ceny v tombole, k tanci a poslechu hraje Domeza. Koná se
ve Sportovním centru Naparia,
Smetanovo nábřeží 2180, Hranice, tel. 777 510 164, vstupné
180 Kč.
20:00 - Sarkonia, Emerald Shine a Quattro Buggy – koná se
v Zámeckém klubu, Pernštejnské nám. 1, Hranice. Předprodej
je v Turistickém informačním
centru, Pernštejnské nám. 1,
Hranice, tel. 581 607 479, vstupné
70 Kč, na místě 90 Kč, www.mkz-hranice.cz. Více na straně 6.
Sobota 11. 2.
9:00 - Kruhový trénink s cvičením TRX – přijďte si vyzkoušet
lekci zdarma. Nutná rezervace
předem na tel. 733 544 332.
Koná se v BSS Clubu Drahotuše, Pivovarská 102, Drahotuše,
www.bssclub.cz.
Neděle 12. 2.
14:00 - Maškarní karneval –
odpoledne plné her a zábavy
pro děti i dospělé. Koná se v Sokolovně ve Velké.
15:30 - Beseda s manžely Mečkovskými – akce v rámci Národního týdne manželství. Koná se
na faře v Drahotuších, Nám.
osvobození 1, vstup zdarma.

PROGRAM AKCÍ
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KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ
Úterý 14. 2.
18:00 - „Kdo si hraje, nezlobí“
– večer pro manželské a partnerské páry s deskovými hrami. Akce v rámci Národního
týdne manželství. Koná se na
faře v Hranicích, Školní nám. 38,
vstup zdarma.
19:00 - Kinokavárna: Richard
Müller: Nepoznaný – intimní
portrét o výrazné osobnosti hudební branže v České republice
i na Slovensku. Koná se v Zámeckém klubu, Pernštejnské nám. 1,
Hranice. Vstupné pouze na místě
80 Kč, www.mkz-hranice.cz.
Čtvrtek 16. 2.
19:00 - Michal Prokop, Luboš
Andršt a Jan Hrubý – koncert
tří hudebních legend. Koná se
v Zámeckém klubu, Pernštejnské nám. 1, Hranice. Předprodej je
v Turistickém informačním centru, Pernštejnské nám. 1, Hranice,
tel. 581 607 479, vstupné 330 Kč,
na místě 380 Kč, www.mkz-hranice.cz. Více na straně 7.
19:00 - Minipárty: Karel Šíp
a Josef Alois Náhlovský – nová
zábavná show, která je volnou
alternativou úspěšného televizního pořadu Všechnopárty.
Koná se v Divadle Stará střelnice, vstupné 380 Kč. Předprodej restaurace Stará střelnice,
Sady Čs. legií 770, Hranice, tel.
581 602 187 a knihkupectví Ezop,
Masarykovo nám. 96, Hranice,
tel. 581 602 547.

19:30 - Ples Střední zdravotnické školy Hranice – koná se
v Sokolovně, Tyršova 1, Hranice.
Vstupné s místenkou 200 Kč,
předprodej Střední zdravotnická
škola, Studentská 1095, Hranice
tel. 581 601 792.
Sobota 18. 2.
19:30 - Farní ples – koná se
v Sokolovně, Tyršova 1, Hranice.
Vstupné dobrovolné, hraje Faťamorgana.
Neděle 19. 2.
14:00–16:00 - Legové městečko
– výstava městečka z lega vytvořeného dětmi. Koná se v prostorách Církve Bratrské, Tř. 1. Máje
328, Hranice, vstup zdarma.
16:00 - Minidiskotéka s Míšou
Růžičkovou – koná se v Divadle
Stará střelnice, vstupné 120 Kč.
Předprodej restaurace Stará
střelnice, Sady Čs. legií 770, Hranice, tel. 581 602 187 a knihkupectví Ezop, Masarykovo nám.
96, Hranice, tel. 581 602 547.

Pátek 24. 2.
12:00–21:00 - Kavárna ve tmě
– je třeba si rezervovat místo
na tel. 735 053 795. Poslední
možná rezervace je na 20:00
hodin. Vstupné je 150 Kč (vstup
do kavárny, hrnek, 1x nápoj dle
výběru, návštěvu světa nevidomých). Koná se v Hotelu Centrum, Komenského 384, Hranice.
Více na www.tom-help.com. Více
na straně 4.
20:00 - Gentlemen´s club a Reggay – koncert oblíbené hranické
ska-úderky, nově v 100% pánské
sestavě. Koná se v Zámeckém
klubu, Pernštejnské nám. 1, Hranice. Předprodej je v Turistickém
informačním centru, Pernštejnské
nám. 1, Hranice, tel. 581 607 479,
vstupné 120 Kč, na místě 150 Kč,
www.mkz-hranice.cz.

Více na www.tom-help.com. Více
na straně 4.
14:00 - Dětský maškarní karneval – koná se v Sokolovně, Tyršova 1, Hranice. Vstupné 30 Kč,
předprodej Sokolovna Hranice,
tel. 773 601 202.
14:30 - Karneval pro děti: téma
Masopust – koná se v Domě
dětí a mládeže, Galašova 1746,
Hranice, vstup zdarma.
19:00 - Wabi Daněk a Michal
Dvořáček – koncert známého
folkového hudebníka, písničkáře
a trampského barda se skvělým
folkovým kytaristou. Koná se
v Zámeckém klubu, Pernštejnské
nám. 1, Hranice. Předprodej je
v Turistickém informačním centru, Pernštejnské nám. 1, Hranice,
tel. 581 607 479, vstupné 290 Kč,
na místě 330 Kč, www.mkz-hranice.cz. Více na straně 6.

Sobota 25. 2.

Úterý 21. 2.
18:00 - Neuvěřitelná Indie
a Nepál – Střecha světa – beseda s cestovatelkou a hranickou
rodačkou Mgr. Jitkou Bortlovou.
Koná se v Zámeckém klubu,
Pernštejnské nám. 1, Hranice.
Vstupné na místě 40 Kč, studenti a děti 20 Kč, www.mkz-hranice.cz. Více na straně 4.

Pátek 17. 2.

Středa 22. 2.

18:00 - To nejlepší z gympla
2017 – tradiční akce pořádaná
studenty, nyní na téma: „Jak se
nám život táhne“. Cestu života
od narození až k nebeské bráně
představí studenti všech ročníků Gymnázia Hranice. Koná se
v Divadle Stará střelnice, Sady
Čs. legií 770, Hranice, vstupné
dobrovolné, rezervace míst na
emailu koncertgh@gmail.com.

19:00 - Olympic pro hospic
Strom života – koncert k charitativním účelům. Koná se ve
sportovním centru Naparia,
Smetanovo nábřeží 2180, Hranice, vstupné 385 Kč. Předprodej
v recepci sportovního centra
Naparia nebo v síti Ticketpro.
Více na www.napariasport.cz
a www.zivotastrom.cz. Více na
straně 4.
Čtvrtek 23. 2.
12:00–21:00 - Kavárna ve tmě
– je třeba si rezervovat místo
na tel. 735 053 795. Poslední
možná rezervace je na 20:00
hodin. Vstupné je 150 Kč (vstup
do kavárny, hrnek, 1x nápoj dle
výběru, návštěvu světa nevidomých). Koná se v Hotelu Centrum, Komenského 384, Hranice.
Více na www.tom-help.com. Více
na straně 4.

12:00–21:00 - Kavárna ve tmě
– je třeba si rezervovat místo
na tel. 735 053 795. Poslední
možná rezervace je na 20:00
hodin. Vstupné je 150 Kč (vstup
do kavárny, hrnek, 1x nápoj dle
výběru, návštěvu světa nevidomých). Koná se v Hotelu Centrum, Komenského 384, Hranice.
Více na www.tom-help.com. Více
na straně 4.
18:00 - „Kdopak to zvoní?“
– česká komedie od Romana
Krejčíře v podání Divadelního
souboru Tyl Drahotuše. Koná se
v Sokolovně ve Velké, vstupné
dobrovolné.
20:00 - Sokolsko-letecký maškarní ples – koná se v Sokolovně, Tyršova 1, Hranice. Vstupné
150 Kč, předprodej Sokolovna
Hranice, tel. 773 601 202 nebo
Darka Mijoka, Masarykovo nám.
76, Hranice, tel. 581 607 231.
Neděle 26. 2.
12:00–21:00 - Kavárna ve tmě
– je třeba si rezervovat místo
na tel. 735 053 795. Poslední
možná rezervace je na 20:00
hodin. Vstupné je 150 Kč (vstup
do kavárny, hrnek, 1x nápoj dle
výběru, návštěvu světa nevidomých). Koná se v Hotelu Centrum, Komenského 384, Hranice.

19:00 - Nick Cave: Smrt Zajdy
Munroa – cyklus scénických čtení LiStOVáNí v podání Gustava
Haška, Věry Hollé a Pavla Oubrama. Koná se v Divadle Stará
střelnice, vstupné 120 Kč. Předprodej restaurace Stará střelnice, Sady Čs. legií 770, Hranice,
tel. 581 602 187 a knihkupectví
Ezop, Masarykovo nám. 96, Hranice, tel. 581 602 547.
UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO
ČÍSLA ZPRAVODAJE
je v úterý 7. února 2017.

Nepřišel Vám
do schránky
Hranický zpravodaj?
Volejte 581 607 479.
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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OHLÉDNUTÍ

Mladí talenti v Buddha Café

Koncert manželské dvojice

Přehrávky žáků klavírní třídy Jany Labašové ze Základní umělecké školy Hranice se
uskutečnily prosincovou neděli v kavárně Buddha Café. Začínající, ale i pokročilí žáci
zahráli širšímu publiku z řad rodičů a přátel, kterým úspěšně předvedli své dosažené
klavírní umění. Foto: Jiří Pavelka

Vystoupení úspěšné mladé violistky Kristiny Fialové a předního českého violoncellisty
Petra Nouzovského si mohli vychutnat diváci v Koncertním sále v úterý 17. ledna.
Koncert s názvem Manželské kontrapunkty se konal v rámci předplatného Kruhu
přátel hudby. Foto: Jiří Necid

Karneval v Galerii M+M přilákal princezny i čerty

Princezny, čerti, čarodějnice či námořník se sešli v Galerii M+M na tradičním Dětském karnevalu, který pořádá každým rokem v lednu galeristka Anna Musilová. V sobotu
14. ledna si her, soutěží a tance užívaly v její galerii více než tři desítky dětí, na které čekala také oblíbená tombola. O taneční vystoupení se postaral Vlastimil Tumpach se členy
A-klubu a Patricie Juračková nejmladší. Více fotografií na galeriemm.wordpress.com. Foto: 2x Jiří Necid
INZERCE

ZIMA NA HRANICKU
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ZA ZIMNÍMI SPORTY NEJEN NA BEČVU

Nejen bruslaři vyrazili během mrazivých lednových dnů na řeku Bečvu. Zamrzlá plocha lákala také k dalším zimním sportům a nabízela tak netradiční pohled na běžkaře
„na vodě“. Bruslení si Hraničané užívali na zmrzlé řece, ale i na dalších místech, například na Skleném kopci. Foto: Petr Žůrek, Petr Bakovský

MALÉ LYŽAŘE NA POTŠTÁTĚ MRÁZ NESPÁLIL

Lyžařská škola na Potštátě využívala příznivých sněhových podmínek. Přes 50 dětí neodradilo ani mrazivé počasí, které začátkem ledna panovalo. Po tři víkendy se již
desítky let učí právě na Potštátském kopci malí hraničtí lyžaři, a v posledních letech i snowboardisté, základům lyžařského umění. V minulých zimách zápasila škola
s nedostatkem sněhu, letos tyto problémy nebyly, i díky pořízenému zasněžovacímu dělu. Foto: 2x Filip Konečný

DĚTI SI UŽÍVALY POHÁDKOVOU ZIMU

Děti v Mateřské škole Pohádka na Hromůvce si užívají sněhových radovánek naplno.
Kopec a jiné terénní nerovnosti školní zahrady poskytují výborné podmínky pro bobování a sáňkování. Foto: Eva Vrbková

Ze sněhu měly radost také děti z Jesliček Pianko, které i v zimním období s tetami
často chodily na procházky, například do arboreta Střední lesnické školy v Hranicích.
Foto: Jana Šlesingerová
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SPORT

NOMINACE NA NEJLEPŠÍ SPORTOVCE LOŇSKÉHO ROKU
Tradiční anketa o nejlepší
sportovce loňského roku se
rozbíhá. Nominace lze podávat
do 25. února 2017. Sportovní
oddíly a kluby mohou podávat
v každé kategorii vždy nejvýše
dvě nominace.
Nejlepší sportovci se vybírají
podle Kritérií vyhlašování nejlepších sportovců města, které naleznete na webových stránkách
města (www.mesto-hranice.cz
– životní situace - ostatní).
Nominovaní sportovci musí
být členy sportovního oddílu
nebo klubu, který působí na
území města Hranic a reprezentují tento oddíl nebo klub ve
sportovních soutěžích. Výjimkou je kategorie odchovanců,
což jsou sportovci, kteří byli
členy hranických oddílů a nyní
dosahují vynikajících výsledků
v mimohranických sportovních
oddílech. To znamená, že dosáhli
minimálně titulu mistra republiky dospělých, či medaile z mistrovství republiky dospělých,
doma i v zahraniční, či jsou členy
reprezentace v kategorii dospělých a za reprezentaci startovali.
Zvlášť jsou posuzovány
olympijské sporty a neolympijské sporty. V olympijských

Loňské vyhlašování nejlepších hranických sportovců se neslo v duchu triatlonu. Špičkový český triatlonista Filip Ospalý předával ocenění v prestižní kategorii jednotlivců
nad 20 let v olympijských sportech Simoně Křivánkové z hranického triatlonového
oddílu Rocktechnik triatlon. Foto: Petr Bakovský

sportech jsou hodnoceny kategorie jednotlivců a družstev
s věkovým členěním a kategorie hendikepovaní sportovci,
která je bez věkového členění.
Sportovci jsou věkově členěni
do tří kategorií - do 15 let, od

16 do 19 let a 20 let a starší. Také
neolympijské sporty jsou letos
nově členěny; a to na jednotlivce a družstva. V obou případech
bez věkového členění.
Nominace se musí zasílat na
stanoveném formuláři, který

je možné získat na podatelně
Městského úřadu ve dvoraně
zámku, na odboru školství a sociálních věcí nebo na webových
stránkách města. Nominace se
mohou zasílat poštou na adresu Městský úřad Hranice, odbor
školství, a sociálních věcí, Pernštejnské nám. 1, 753 01 nebo
předávat přímo na podatelně
Městského úřadu Hranice. Na
nominace, které nebudou podané na předepsaném formuláři,
nebo budou doručené po termínu uzávěrky, nebude brán zřetel.
Oddíly a kluby mohou také
podávat návrhy na ocenění sportovních seniorů, trenérů a funkcionářů, kteří se svou dlouholetou
prací 20 a více let výrazně zasloužili o rozvoj tělovýchovy v Hranicích. Tato žádost se podává
volnou formou, včetně souhlasu nominovaného sportovce se
zpracováním osobních údajů.
Kromě údajů o nominovaném je
třeba uvést také jméno, příjmení, adresu a telefon osoby, která
nominaci podává.
Jednotlivé nominace vyhodnotí Komise pro výběr nejlepších sportovců. Následně
proběhne slavnostní vyhlášení
ve dvoraně zámku. 
(bak)

INZERCE

ŠPIČKOVÝ PROSTOR A BEZPEČÍ
MĚSTSKÉ VOZY NISSAN
NISSAN MICRA
OD 199 900 KČ

YOU + NISSAN

NÁŠ PŘÍSLIB. VAŠE JISTOTA.

Náhradní vůz zdarma*
Kontrola vozu zdarma*

NISSAN NOTE
OD 260 400 KČ

NISSAN PULSAR
OD 358 900 KČ

Nejvyšší kvalita za nejlepší cenu*
Doživotní asistenční služba Nissan Assistance*

Kdekoliv, kdykoliv, cokoliv. Stačí zavolat na číslo 800 23 23 23** a jsme vám k dispozici.

Jediný autorizovaný prodej a servis v Olomouckém kraji

NISCAR Olomouc, s.r.o., Dolní Hejčínská 31, 779 00 Olomouc, tel. 725 330 100, www.niscar.cz
Zobrazení jsou pouze ilustrativní. Data a údaje uvedené v této reklamě jsou určené výlučně k informačním účelům a nemohou být považovány za návrh smlouvy. Micra: Kombinovaná spotřeba: 4.3-5.4 l/100 km, kombinované
emise CO2: 95-125 g/km. Note: Kombinovaná spotřeba: 3.6-5.1 l/100 km, kombinované emise CO2: 93-119 g/km. Pulsar: Kombinovaná spotřeba: 3,6–5,9 l/100 km, kombinované emise CO2: 94–138 g/km. *Podrobné informace
o podmínkách věrnostního programu YOU+NISSAN naleznete na www.youplusnissan.cz nebo u participujících dealerů. Podrobné informace o Příslibech společnosti Nissan naleznete v našich Všeobecných obchodních
podmínkách na http://www.nissan.cz/CZ/cs/YouPlus/customer-promise.html nebo u participujících dealerů. **Ze zahraničí volejte číslo +36 1 371 54 91.
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