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Foto: archiv Galerie Hřivnáč

Hluboko posazený sexy hlas, lahodná francouzština, jazzově laděná kapela pod vedením Štěpána Markoviče a atmosféra
sladké Francie. Na toto se můžete těšit ve středu 21. února od 19 hodin v Zámeckém klubu, kdy vystoupí se svými
šansony česko-francouzská divadelní a filmová herečka Chantal Poullain. Zpívat bude převážně francouzsky, tedy
jazykem, který k šansonům bytostně patří. Koncertem bude diváky provázet v češtině. Díky svému charismatu okouzluje
publikum francouzským šarmem a rozdává energii a pohodu. Diváka na chvíli přenese do zapadlého pařížského baru.
Ilustrační foto: Romek Hanzlík, archiv agentury A.M.P.

Oslavy 100 let republiky v Hranicích
Město Hranice už připravuje
oslavy 100. výročí od založení
republiky.
„Naší ambicí je atraktivní formou připomenout obyvatelům
města a okolí významnou událost v historii naší země a podpořit národní hrdost. Cílem je
zaujmout programem všechny
věkové kategorie. Plánujeme
také vyzdobit centrum města
a důstojně tak připomenout
tuto událost. Rádi bychom také
zapojili do příprav místní spolky,
organizace, školy a školky,“ sdělil
hranický starosta Jiří Kudláček.
Spolupráci už například přislíbila armáda, na náměstí se uskuteční slavnostní nástup vojáků.
Také místní sokoli připravují
v rámci župního sletu průvod
z náměstí k cementářské hale,

v rámci programu pak předvedou ukázky sletových skladeb
sokolů a další.
„Vybíráme také vhodné místo pro vysazení lípy k tomuto
významnému výročí,“ doplnil
místostarosta Hranic Ivo Lesák.
Program už připravují Městská kulturní zařízení Hranice.
Lidé se mohou těšit na řadu věcí
– třeba na výstavu, která přiblíží každodenní život Hraničanů
v období první republiky, nebo
na výstavu, která nastíní význam Sokola v období budování
republiky.
„Připravujeme program v prvorepublikovém duchu, kde
nebude například chybět dobová módní přehlídka, hudba,
taneční vystoupení a podobně.
Pokračování na straně 5

Lahůdkou pro milovníky
umění bude výstava prací výtvarníka, hudebníka, textaře
a herce Marka Brodského na
Staré radnici v Hranicích, kterou zahájí vernisáž ve čtvrtek 8. února v 17 hodin.
Častým námětem jeho
obrazů jsou kostely, hřbitovy
a pohřby. Pojaté jsou vesele,
jak napovídají některé názvy
obrazů, například Veselej krchov nebo Turisti na funuse.
Výstava potrvá až do neděle
18. března.
(red)

V Zámeckém klubu budou
v únoru dvě loutkové pohádky
Hned dvě nedělní odpoledne
v únoru bude Zámecký klub patřit dětem. Uskuteční se tam dvě
loutková představení.
První představení „Pohádky
z ledničky“ se odehraje v neděli 4. února v 15 hodin. Děti se
mohou těšit na mlsouny Káju
a Boženku, paštiku Majdu, sýra
Emila nebo rajče. Dobrodružná
loutková pohádka je plná humoPohádka Ježek a sněhulák se uskuteční
ru a písniček.
v neděli 25. února. Ilustrační foto:
V neděli 25. února v 15 hoDivadlo plyšového medvídka
din se odehraje pohádka „Ježek
a sněhulák“, která je o dobrodružném kamarádství mezi zatoulaným
ježkem a kamarádským sněhulákem. Děti tak poznají, že rozdíly
v tělesné stavbě a příslušnosti k druhu nehrají v dobrém kamarádství
roli. Opravdoví kamarádi se tolerují i se svými nedostatky.
Vstupné na představení je 50 korun. Lístky si můžete zakoupit
v předprodeji v Turistickém informačním centru na zámku.
(vk)
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Rozpočet zabezpečuje chod města
Větší část rozpočtu města
na letošní rok, který schválilo prosincové zastupitelstvo
města, tvoří nutné provozní
výdaje. Provozní výdaje dosahují 260 milionů korun a činí
přibližně 70 procent rozpočtu
města.
Jsou koncipovány tak, aby
zabezpečovaly základní potřeby chodu města, městského
úřadu, požadavky státní správy
a také chod městem zřízených
organizací, což jsou mateřské
a základní školy, Jídelna Hranice,
Domov seniorů, Dům dětí a mládeže a Městská kulturní zařízení.
Částky do jednotlivých oblastí života ve městě rozhodně
nejsou zanedbatelné. Například
jen na školství dává město letos
téměř 21 milionů korun. V této
částce přitom nejsou zahrnuty
žádné investice, jde pouze o provoz školských zařízení. Největší
díl připadá na základní školy, celkem 15 milionů. Na samostatné
mateřské školy jdou 3 miliony
korun, přes milion putuje na
školní jídelnu a také na provoz
Domu dětí a mládeže. Menší
částky jsou určeny na Základní
uměleckou školu a na granty
v oblasti vzdělávání.
Hodně peněz ale putuje
do široké oblasti „Komunální
služby a územní rozvoj“. Nejvýznamnější výdajové položky
jsou například městská zeleň
(9,6 milionu korun), veřejné
osvětlení (7,9 milionu), pohřebnictví (2,9 milionu) nebo mobiliář (1,4 milionu). Dále jsou zde
zahrnuty položky jako třeba
údržba parku, údržba zámecké
zahrady nebo příprava dotací.
Celkem město vyhradilo na tuto
oblast téměř 26 milionů korun.
Také odpady patří mezi finančně náročnou oblast. Celkem na jejich likvidaci město
letos vynaloží necelých 22 mili-

onů korun. Z toho téměř 13 milionů na svoz komunálního
odpadu a téměř 9 milionů na
tříděný odpad. V této částce je
zahrnut i provoz sběrného dvora. Místní poplatek, který občané
ročně platí za svoz komunálního
odpadu, jednak nezahrnuje tříděný odpad a jednak nepokrývá
ani celé náklady na odpad netří-

Další velkou oblastí je sport,
na který město ze svého rozpočtu
přispívá 11,4 miliony korun. Valnou část z toho, asi 7,4 milionů,
tvoří různé dotace, granty a příspěvky na činnost sportovních
oddílů, jak mládežnických, tak
i dospělých, nebo na investice do
sportovních a kulturních zařízení. Město přispívá i na Plovárnu

s více než 7 miliony korun. Město zejména přispívá na Domov
seniorů zhruba 5 miliony korun,
podporuje ale i řadu dalších
aktivit. Necelým půl milionem
například Klub seniorů, přiděluje granty a příspěvky ve výši
přes půl milionu korun, podporuje organizace jako Elim či
Charitu.

Zastupitelé v prosinci schválili rozpočet města. Foto: Petr Bakovský

děný. Poplatek je od roku 2013
stanoven ve výši 600 korun, skutečné náklady však loni dosáhly
888 korun.
Důležitou oblastí jsou také
městské komunikace. Jen na
silnice jde téměř 11 milionů, na
chodníky 7 milionů, na parkovací systém 1,3 miliony korun.
Celkem poputuje letos na komunikace přes 19 milionů korun.
Částkou 11,5 milionu korun zajišťuje město dopravu ve městě
(zejména MHD).

Hranice, více než 3 miliony korun.
Stará se i o další sportovní zařízení v majetku města (400 tisíc
korun).
Nezapomíná se ani na kulturní
oblast. Z částky 13,6 milionu korun získají největší podíl (11,6 milionu) Městská kulturní zařízení.
Další téměř milion korun je určen
na granty a příspěvky. Na kulturní
památky pamatuje městský rozpočet částkou 600 tisíc korun.
Na sociální záležitosti počítá rozpočet letošního roku

Také nakládání s dalšími
nemovitostmi v majetku města
není levná záležitost, v rozpočtu
se na ni počítá s částkou 10,7 milionu korun. Z toho 6,8 milionu
je vyčleněno na bytové hospodářství, 2,9 milionu na nebytové
prostory a 1 milion korun na případný výkup pozemků.
Celý schválený rozpočet města i rozpočtový výhled na další
období je zveřejněn na webu
města v rubrice Správa města –
Rozpočet, dotace a granty. (bak)

Hranice hledají nejlepší stavbu roku 2017
Která ze staveb, dokončených
a zkolaudovaných v loňském
roce, nejvíce přispěla ke zlepšení
vzhledu města Hranic a zasloužila by si tak ocenění Stavba roku
2017? Podněty a návrhy na stavbu, která by toto ocenění měla
získat, je možné podávat již jen
do konce ledna 2018.
Stavbou roku může být vyhlášena jakákoliv stavební akce
- novostavba, rekonstrukce, přístavba, nástavba, stavební nebo
terénní úprava, řešení fasády. Za
stavby se přitom považují i stavby pozemní, vodohospodářské,

dopravní, stavby mostů, inženýrských konstrukcí, technologických zařízení a také sadové
a parkové úpravy. Nepovažuje se
za ni ale pouhé vybavení místností - úprava interiéru.
Stavební akce musí být zkolaudována do 31. prosince 2017.
Investorem může být jakákoli
právnická nebo fyzická osoba, bez
rozdílu místa sídla nebo bydliště,
ale nemůže jím být Město Hranice.
U stavby roku se přihlíží k architektonickému či urbanistickému řešení a jeho přínosu pro
vzhled našeho města. Odborná

komise také přihlíží k celkovému
dojmu, jako je výraz stavby, estetické řešení, funkčnost, kvalita
a jakost prací, řemeslné provedení celku a detailu, použité materiály a délka provádění stavby.
Posuzuje se také komplexnost řešení - sadové úpravy
pozemku a okolí stavby, řešení oplocení, nasvětlení stavby
a podobně. Dále se přihlíží i ke
splnění požadavků orgánů státní
správy, jako jsou stavební úřad,
památková péče, ochrana životního prostředí, k přínosu pro záchranu kulturních, historických

nebo přírodních hodnot daného
území a k invenci technických
řešení či aplikaci ekologických
technologií.
Návrhy na vyhlášení mohou
podávat jakékoliv právnické
nebo fyzické osoby a sdružení,
výbory a komise rady města,
členové zastupitelstva města,
odbory Městského úřadu Hranice. Návrhy se zasílají stavebnímu
úřadu MěÚ Hranice, který je předloží příslušné komisi k vyhodnocení. Následně bude„Stavba roku
2017“ vyhlášena usnesením rady
města. 
(bak)
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O výměnu kotlů lze žádat až do dubna
Zásadní změny v kotlíkových dotacích schválili na konci
listopadu loňského roku radní
Olomouckého kraje. Jednak
prodloužili termín, kdy je možné o dotace na výměnu starých
kotlů za nové žádat, a také zvýšili
částku určenou na tento dotační
projekt. Nyní lze o dotace žádat
až do dubna 2018. Z původních
124 miliónů korun navýšilo hejtmanství rozpočet dotačního
projektu na téměř 167 miliónů.
„V polovině listopadu jsme
evidovali více než 1500 žádostí

Zveme na
zastupitelstvo
První letošní jednání zastupitelstva města Hranic se
uskuteční ve čtvrtek 22. února
od 16 hodin na zámku v zasedací síni Městského úřadu v Hranicích, Pernštejnské náměstí 1.
Program jednání naleznete
týden předem na webových
stránkách města (www.mesto-hranice.cz), na úřední desce
ve dvoraně zámku a na dalších
obvyklých místech. Materiály
k jednání jsou k dispozici na
webu města a v městské knihovně. Jednání zastupitelstva je veřejné a obyvatelé Hranic jsou na
něj srdečně zváni. 
(bak)

a zájem žadatelů byl vyšší než
původně vyčleněné finanční
prostředky. Proto jsme se rozhodli navýšit dotační program
o dalších třiačtyřicet miliónů
korun,“ informoval náměstek
hejtmana Pavel Šoltys.
Také město Hranice poskytuje lidem, kteří si zažádají
o podporu z „kotlíkové dotace“
z Olomouckého kraje, finanční podporu. Výše podpořené
částky z Olomouckého kraje je
maximálně 85 %. Město Hranice podpoří žadatele dalšími

7 %, takže fyzická osoba může
dosáhnout až na 92 % dotaci.
Nové kotle by měly zlepšit kvalitu ovzduší ve městě, která nyní
není příliš dobrá.
Letos poprvé mohou zájemci
většinu dotačních formulářů vyplnit elektronicky na webových
stránkách www.kr-olomoucky.
cz/kotlikovedotace. Na stejném
místě najdou také informace
k dotačnímu programu, návod k
vyplnění žádosti, včetně postupu pro následnou elektronickou
evidenci formuláře. Do deseti

pracovních dnů od elektronické
evidence pak musí vyplněnou
žádost doručit na kraj osobně.
Finanční podpora je poskytována na výměnu kotlů
1. a 2. emisní třídy na pevná
paliva s ručním přikládáním
v rodinných domech na území
celého kraje. Lidé mohou díky
dotacím ušetřit při pořízení kotlů na pevná paliva a plyn nebo
tepelných čerpadel. Podporu
naopak nezískají při koupi kotle
na uhlí či kombinovaného kotle
s ručním přikládáním. 
(bak)

Pohřební služby mají společnou vývěsku

Nová společná vývěska pro smuteční oznámení u kostela. Foto: Petr Bakovský

Společná vývěska, na které
můžete nalézt parte obou hranických pohřebních služeb, se nyní
nachází na Masarykově náměstí
v Hranicích u kostela Stětí sv. Jana
Křtitele. Lidé tak už nemusejí přecházet z jedné strany náměstí na
druhou od samostatných vývěsek jednotlivých pohřebních
služeb, ale mohou si na jednom
místě přečíst smuteční oznámení.
Město Hranice vytvořením této
společné vývěsky reagovalo na
požadavky občanů. Jak bude ale
společná vývěska funkční, závisí
na obou pohřebních službách,
protože ty si do ní budou parte
vyvěšovat samy. 
(bak)

Město rozdělilo kompostéry a přidává návod
Poté, co město na sklonku loňského roku nakoupilo
a rozdělilo 281 kompostérů na
biologicky rozložitelný odpad,
aby podpořilo zkvalitnění nakládání s odpady v Hranicích,
poskytuje i návod, jak vlastně
správně kompostovat.
Dodané zahradní kompostéry jsou vhodné ke zpracování
bioodpadu z domácností a zahrad. Jedná se o kompostéry,
které zajišťují dobrou cirkulaci
vzduchu, která urychluje rozkladné procesy. Konstrukční
řešení zabraňuje vytváření
a úniku nepříjemného zápachu
a umožňuje i snadnou montáž
bez použití nářadí. Dolní dvířka
kompostérů, která jsou snadno odnímatelná, zajišťují velmi
snadné odebírání zralého kompostu. Obsah kompostéru musí
být ve styku s půdou kvůli průniku bakterií a drobných živočichů
jako jsou žížaly do vznikajícího
kompostu.
O úspěšném průběhu kompostování a o výsledné kvalitě
kompostu rozhoduje umístění
kompostéru a také správné slo-

žení surovin čerstvého kompostu.
Kompostér umístěte v polostínu na rovné ploše tak, aby
k němu byl snadný přístup. Neměl by být vystaven přímému
slunci, dešti a větru. Je vhodné
jej umístit přímo na hlínu, aby
se do kompostu mohly bez problému dostat půdní organismy.
Aby bylo docíleno optimálních podmínek pro vytvoření
kompostu, je při výběru surovin
pro kompost potřeba kombinovat hrubé suroviny s jemnými,
suché s vlhkými, suroviny „hnědé“ (s vysokým obsahem uhlíku) se „zelenými“ (s obsahem
dusíku):
• Do spodní části kompostu
dáme hrubé suroviny - větvičky, slámu, suché rostliny, čímž
zajistíme dobré provzdušnění.
Tyto suroviny by neměly chybět ani ve vyšších vrstvách.
• Hrubší suroviny před kompostováním podrtíme na malé části velikosti palce.
• Pouze z trávy kompost většinou nevznikne, suroviny by
měly být zhruba v poměru

30 dílů hůře rozložitelných
materiálů, jako jsou dřevo, zelenina, sláma, na 1 díl rychle
rozložitelných, měkkých, šťavnatých materiálů jako je tráva.
• Kompost by neměl být moc
vlhký, pokud prší, je vhodné
jej přikrýt deskou.
• Materiál je nezbytné promíchávat a tím umožnit dostatečný přístup kyslíku, kompost
tedy musíme po několika týdnech prohazovat.
• Pro urychlení kompostování
se doporučuje přidat v malém

Suroviny vhodné
ke kompostování
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tráva, listí, sláma
bioodpad z domácností
zbytky ovoce, zeleniny
káva, čaj
rozdrcené skořápky z vajíček
květy, listí
posekané, nadrcené, větve
třísky, piliny, hobliny, kůra
popel ze dřeva

množství hlínu, hotový kompost, případně močovinu nebo
také urychlovače kompostu červy, žížaly, nebo kompostové
bakterie či houbové kultury.
(bak)

Suroviny nevhodné
ke kompostování
• zbytky potravin (vařené
zbytky jídla)
• kosti, odřezky masa, tuky
• ryby, mléčné výrobky
• rostliny množící se řízkováním (maliník, růže...)
• oddenkový plevel
• rostliny napadené chorobami
• pecky, skořápky ořechů,
listy ořešáku
• citrusové plody a slupky
z nich
• popel z uhlí, cigaret
• časopisy, barevně potištěný papír
• plasty, kovy, sklo, kameny
• chemicky ošetřené zbytky
jídla
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Město Hranice spustilo nový parkovací systém
Systém placeného parkování v Hranicích byl na konci roku
výrazně modernizován. K výměně parkovacích automatů
v Hranicích došlo po jedenácti
letech a lze konstatovat, že jejich
schopnosti jsou výrazně vyšší
než u starých parkomatů.
Akciová společnost Ekoltes
Hranice nainstalovala třináct
nových parkomatů. Pro řidiče to
bude znamenat rozšíření možností úhrady parkovného. Z pohledu správy města Hranice jde
zároveň o první městský systém,
který pracuje s konceptem tzv.
Smart City a který bude v budoucnu dále rozšiřován a rozvíjen.
Jak nové parkomaty fungují?
Největší změna spočívá v tom,
že se do parkomatu zadává SPZ
vozidla. Díky tomu už lidé nemusí
chodit s lístkem zpátky do auta,
stačí, když má člověk lístek u sebe.
Nejprve se musí stisknout bílé
tlačítko vlevo dole, poté se zadá
státní poznávací značka vozidla.

Následně se navolí pomocí tlačítka plus/mínus částka a řidič ji
uhradí.
Zaplatit parkovné lze třemi
způsoby
1. Lze zaplatit klasicky pomocí
mincí.
2. Lze platit také bezkontaktní
platební kartou.
3. Třetí možnost pak představuje mobilní aplikace, díky níž je
řidič schopen zaplatit pomocí
dvou kliků. Aplikace s názvem
ClickPark je volně ke stažení
na GooglePlay i AppStore.
Pokud je řidič zaregistrován
v systému, tak mu deset minut
před vypršením parkování přijde SMS s upozorněním a dotyčný si bude moci parkovací
dobu snadno prodloužit.

Výrazně se také zvýší možnost kontroly placení.
Městská policie bude schopná díky aplikaci zkontrolovat až

padesát vozů za minutu. Případní neplatiči tak budou mnohem
snáze odhaleni. Návod, jakým
způsobem nové parkomaty
obsluhovat, mohou řidiči najít
na samotných parkomatech
a taktéž na webových stránkách společnosti Ekoltes Hranice v kategorii Parkovací systém
v Hranicích ve video návodu:
https://www.youtube.com/
watch?v=1-LT9HzSCcs.
Vincker Michal, Ekoltes,
Vedoucí provozu 6

Jednodušší správa systému
Správce parkovacího systému společnost Ekoltes také
kvituje podstatně jednodušší
správu celého systému.

Vybíráme nejlepší
sportovce za loňský rok
Tradiční anketa o nejlepší
sportovce loňského roku se
rozbíhá. Nominace lze podávat
do 25. února 2018. Sportovní
oddíly a kluby mohou podávat
v každé kategorii vždy nejvýše
dvě nominace.
Nejlepší sportovci se vybírají
podle Kritérií vyhlašování nejlepších sportovců města, která naleznete na webových stránkách
města (www.mesto-hranice.cz
– Vyřiďte si na úřadě - životní situace - Další životní situace – Sportovec roku).
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 sportech
jsou hodnoceny kategorie jednotlivců a družstev s věkovým
členěním a kategorie handike-

Nebude potřeba parkomaty
obcházet a kontrolovat. Když
například dojde papírová role na
parkovací lístky, bude plný mincovník, nebo případně dojde
k jiné softwarové nebo hardwarové poruše, automat tuto skutečnost sám nahlásí a technik přijede
problém okamžitě vyřešit.

povaní 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
lze získat na podatelně Městského úřadu ve dvoraně zámku, na
Odboru školství, kultury a tělovýchovy nebo na webových stránkách města. Nominace se mohou
zasílat poštou na adresu Městský
úřad Hranice, Odbor školství, kultury a tělovýchovy, Pernštejnské
nám 1, 753 01 nebo předávat přímo na podatelně MěÚ 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.  (bak)

Hranice mají nové moderní parkomaty. Foto: Petr Bakovský
INZERCE

PŘIJÍMÁME
VŠEOBECNÉ SESTRY,
PORODNÍ ASISTENTKY,
RADIOLOGICKÉ ASISTENTY,
PRAKTICKÉ SESTRY
Nabízíme:
• Špičkově vybavené pracovní prostředí
• Motivující mzdu
• Vysoký náborový příspěvek
• 5 týdnů dovolené + 3 dny volna navíc

Více informací na
nemocnicenovyjicin.agel.cz/kariera

POJĎTE DO TOHO!
NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT:
Tel.
602 333 224
Email
kariera@nnj.agel.cz
Adresa Purkyňova 2138/16,
741 01 Nový Jičín

KULTURA

Nejlepší revival AC/DC vystoupí v klubu

Jedinečný koncert Sedláčkova kvarteta

Kapela AC/CZ označovaná
kritiky jako nejlepší revival AC/
DC v České republice vystoupí
v pátek 9. února od 20 hodin
v Zámeckém klubu. Vstupné na
místě je 200 korun, v předprodeji
v Turistickém informačním centru na zámku 150 korun.
Kapela funguje od roku 2010
Foto: MgA. Adam Malík, archiv kapely
a má za sebou stovky úspěšných AC/CZ
vystoupení na festivalech, motosrazech, slavnostech měst, firemních i soukromých akcích po celé České republice, na Slovensku, v Polsku a Německu. Vystupovala několikrát
na velkých festivalech jako Openair Musicfest Přeštěnice, Cibulafest
nebo Prague Harley Days a na mnoha dalších spolu s přední špičkou
české i slovenské scény. 
(vk)

Oslavy 100 let republiky
Dokončení ze strany 1

Oslavy pak vyvrcholí koncertem Ondřeje Havelky a skupiny Melody Makers. Kromě
toho máme v plánu i vydání
mimořádného magazínu „100
let republiky v Hranicích“, který
nabídne pohled do každodenního života Hraničanů v období
první republiky. Tento magazín
budeme distribuovat do všech
schránek ve městě tak, jak lidé
dostávají Hranický zpravodaj,“
doplnila ředitelka Městských
kulturních zařízení v Hranicích
Naďa Jandová.
K vydání magazínu se vyjádřil
místní historik Jiří Nebeský.„Sympatický je zájem zachytit historické téma formou kaleidoskopu
událostí a jevů každodenního života a nezaměřovat se primárně
na politické dějiny. Při kvalitním

zpracování textové i obrazové
části může mít výsledek trvalou
hodnotu, protože téma první republiky v Hranicích a na Hranicku
dosud postrádá monografické
zpracování. Výsledná publikace
může následně dobře sloužit
také jako výukový materiál v základních a středních školách,“
sdělil Jiří Nebeský.
„Rádi bychom také do přípravy zapojili veřejnost tak, jak tomu
je například při tvorbě vánočních
stromků vystavených v podloubích v centru města nebo při
přípravě kraslicovníku. Na oslavu
připravujeme vlajkovníky, kdy
plánujeme vyzdobit stromky
na náměstí kolem vodního prvku ručně vyrobenými vlajkami.
Doufáme, že se opět zapojí školy,
školky i veřejnost,“ uvedla Naďa
Jandová. 
(red)

Nechte se unést jemnými
tóny houslí, violy a violoncella v podání předních českých
umělců Sedláčkova kvarteta,
které sklízí úspěchy na významných akcích v České republice
i v zahraničí. Je držitelem řady
významných ocenění a natočilo
několik úspěšných CD.
Michal Sedláček, Jan Maceček, Vít Kubík a Karel Chudý
zahrají v Koncertním sále v Zámecké ulici 118 v Hranicích
v pondělí 5. února od 18 hodin
následující skladby: Mozart KV
458, Matys 2, Veit 4.
Mladé kvarteto vzniklo při
Akademii múzických umění
v Praze v roce 2007. Navazuje na
tradici Sedláčkova kvarteta, které působilo v Plzni v letech 1974
až 1994. Tradice je spojena rodin-

Foto: archiv agentury Arcodiva

nou vazbou, Michal Sedláček je
vnukem Jana Sedláčka. Kvarteto podporuje vznik nových děl
mladé generace českých autorů, a stojí tak u mnoha premiér
skladeb. Vstupné na koncert je
200 korun mimo předplatitele
Kruhu přátel hudby. 
(red)

No Borders opět v Zámeckém klubu
Jsou to již 4 roky, kdy hranická metalová kapela Inhibitor
pokřtila v Zámeckém klubu své
první album „Život je hra“ na
prvním koncertě projektu No
Borders. Od té doby odehráli nespočet koncertů, slavili úspěchy,
čelili kritikům i změnili sestavu.
Posluchači se mohou těšit na
nové skladby z připravovaného
alba a zazní i starší kousky.
Na své si přijdou i příznivci
trash metalu a metalcoru. V průběhu večera vystoupí kromě kapely Inhibitor také kapela B.B.R.
z Nového Jičína a Secrets of Separation z Valašského Meziříčí.

Kapela Inhibitor. Foto: Veronika Koláčková

Koncert No Borders vol. IV
se uskuteční v pátek 16. února
ve 20 hodin. Vstupné je 80 korun v předprodeji, 100 korun na
místě.
(vk)

INZERCE

Zhodnoťte své úspory

garantovanou úrokovou sazbou 3,2 % za rok
Víte, jak se v novém roce daří vašim úsporám? Zdá se vám, že nerostou, nebo dokonce ubývají?
Pokud je necháte jen tak ležet, bude z nich postupně ukusovat inﬂace, kterou nevyrovnají ani úrokové sazby
na spořících účtech. Jestli chcete, aby se vašim penězům v roce 2018 dařilo, zkuste termínovaný vklad.
Peníze na něj uložíte na přesně stanovené období a po celou dobu se k nim bude připisovat garantovaný úrok.
Dle zákona o bankách jsou veškeré vklady 100 % pojištěny až do výše 100 000 eur (tj. 2 500 000 Kč).

Nová pobočka v Olomouci
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Termínovaný vklad
můžete uzavřít
i na dálku v pohodlí
vašeho domova.

Opletalova

á

tříd

Horní nám. 1
779 00 Olomouc
Tel.: 778 112 110
E-mail: olomouc@ney.cz

sk
rvíř

Otevírací doba
Pondělí 9–17 hod
Úterý 9–17 hod
Středa 9–18 hod
Čtvrtek 9–17 hod
Pátek 9–16 hod

8. května
a
ov
gr
Rie

Nejvyšší úročení termínovaných vkladů dlouhodobě nabízí NEY spořitelní družstvo,
které je na trhu již od roku 1999. Aktuální sazby si můžete také prohlédnout na stránkách
www.ney.cz.

28. října

Král mezi termínovanými vklady

NEY spořitelní družstvo
Salmův palác
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KULTURA / MUZEUM

Hranické náměstí opět ozdobí kraslicovník
Hezkou tradicí se stává kraslicovník, který už třetím rokem
navodí v centru Hranic na Masarykově náměstí atmosféru
svátků jara.
Tato netradiční výzdoba láká
na náměstí veřejnost. Lidé si prohlížejí kraslice, fotí se u kraslicovníku, na kterém bylo vloni přes
tři tisíce kraslic. A nejcennější na
této výzdobě je to, že se na ní podílí celé město – děti ze školek,
ze škol, obyvatelé Domova seniorů, spolky, místní organizace
i jednotlivci.
I když organizátor této akce,
Městská kulturní zařízení Hranice, pečlivě kraslice uchovává
v platech na vajíčka na další rok,
ne všechny kousky přežily ve
zdraví povětrnostní podmínky.
„Proto se opět obracíme na školy, školky i obyvatele města, aby
přispěli i k letošní výzdobě novými kraslicemi,“ sdělila ředitelka
Městských kulturních zařízení
Hranice Naďa Jandová.
Lidé mohou vyzdobená velikonoční vajíčka nosit opět do

Kraslicovník zdobí hranické náměstí díky pomoci Hraničanů, kteří vytvářejí na netradiční strom nádherné a originální kraslice.
Ilustrační foto: Jiří Necid

Turistického informačního centra na zámku, do muzea na Staré
radnici nebo do Synagogy, a to
do úterý 6. března. Velikonoční atmosféru také navodí akce

Vítání jara, která proběhne na
Masarykově náměstí v sobotu 24. března. Chybět nebude Mořena, ukázky lidových
řemesel, cimbálovka a další.

Tradičně vystoupí soubor Rozmarýnek a Děcka z Drahotuš
s programem v lidovém duchu.
Více informací pak najdete na
mkz-hranice.cz. 
(red)

Hranické muzeum hledá prvorepublikové předměty
Městské muzeum v Hranicích na Staré radnici se obrací
k široké veřejnosti s žádostí
a prosbou o pomoc při sběru
dokumentů, fotografií, plakátů, publikací a předmětů vztahujících se k tématu období
první republiky v Hranicích
a okolí.
Tyto předměty využije muzeum při výstavě s názvem „100 let
republiky v Hranicích“, která se
ve druhé polovině roku uskuteční na Staré radnici v Hranicích.
Výstava bude mapovat život
v Hranicích a okolních vesnicích
a obcích v období první republiky – jak lidé měli vybavené domácnosti, kam se chodili bavit,
kde trávili volný čas, jaké četli
časopisy, jaké plakáty je lákaly
na šibřinky, plesy, prvorepublikové filmy nebo sportovní
podniky. Ale také jakou činnost
vyvíjely místní spolky, jak se lidé

Křeslo Halabala - Kalendář 2018 První
republika - Fortuna Libri, spol. s.r.o.(2)

oblékali, co vařili, jaké recepty
tehdy frčely, jaké používali nádobí, dobový nábytek a další
výtvory lidské tvorby a činnosti
spojené s fenoménem období první republiky. Například
z oblasti nábytku by muzeum
uvítalo zapůjčení nebo darování kuchyňského nábytku – ať už
kredence, příborníků nebo židlí,
dále křesílek a stolku od tehdy
vyhlášeného návrháře Jindřicha
Halabaly (na snímku).
Muzeum uvítá i dobové fotografie, na kterých je zachycený
život v Hranicích a okolí, ať už to
je architektura, krajina, fotografie z rodinných alb, ze kterých
je patrná tehdejší móda, život,
práce, činnost spolků.
Hranické muzeum má zájem
o všechny výše uvedené fenomény z období 1918 až 1938.
Po skončení výstavy budou
předměty vráceny majitelům,
nebo pokud je vlastníci darují
hranickému muzeu, budou uloženy v depozitářích Městského
muzea v Hranicích pro další
generace, budou využívány při
dalších výstavách a přístupné
pro badatele. Obohatí tak sbírky
hranického muzea, které čítají
zhruba 30 tisíc předmětů.
Věci je možné darovat kdykoliv, a to i k jiným oblastem, na
které se muzeum ve svých sbírkách orientuje, což je převážně
regionální tématika ve všech sfé-

Městské muzeum v Hranicích uvítá zapůjčení nábytku z období první republiky.
Foto: Marek Suchánek

rách života. Seznam sbírek hranického muzea najdete na webu
muzea (na odkaze: http://muzeum-hranice.cz/pro-badatele/).
Obracet se můžete na kurátora
muzea Marka Suchánka nebo na
ředitelku Naďu Jandovou. (red)

Kontakty:
Kurátor muzea Mgr. Marek
Suchánek, e-mail: kurator@hranet.cz, mobil: 775 854 522
Ředitelka Ing. Naďa Jandová,
e-mail: mkz-reditel@hranet.cz,
mobil: 778 712 622

ZÁMEK

Blíží se výstava „Chlouba Hranic: zámek“
Unikátní historické fotografie z historie hranického zámku,
obrazy zámku, ale také ukázky
kachlí, které byly při rekonstrukci zámku objeveny, a spoustu
dalšího nabídne výstava Chlouba Hranic: zámek. Ta se veřejnosti otevře slavnostní vernisáží
ve čtvrtek 15. února v 17 hodin
ve výstavních prostorách na Staré radnici v Hranicích.
Výstava se koná k 20. výročí
rekonstrukce hranického zámku.
Nabídne zajímavosti z historie
zámku, unikátní fotografie, obrazy zámku a další. Zmapována
bude historie hranického zámku
od konce 14. století, kdy v jeho
místech stála tvrz, až do roku
1998, kdy byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce této stavby.
Návštěvníci výstavy uvidí například fotografie z doby před
rekonstrukcí, kdy byl původně
slohově čistý arkádový dvůr zámku zazděný a nabyl tak kasárenského vzhledu. Chybět nebudou
ani fotografie ze samotné rekon-

strukce nebo plány možnosti
využití zámku z roku 1993, které
realizovány nakonec nebyly.
Výstava představí také vybrané kusy kachlů pocházející
z unikátního souboru kachlových
kamen, které byly objeveny při
archeologickém a stavebně-historickém výzkumu během rekonstrukce zámku. Kachle z období
pozdní gotiky a renesance jsou
jedinečné svou výzdobou. Objevují se na nich heraldické motivy,
figury lvů, postavy svatých, rostlinné motivy, tančící páry, postava
trůnícího a žehnajícího biskupa
s berlou, postavy mužů ve zbroji,
střelec s kuší, nápisy gotickou minuskulí a mnoho dalšího.
K vidění také bude instalace zámeckého pokoje, včetně
kachlových kamen, která kdysi
chránila místní panstvo před chladem. Výstava potrvá do neděle
27. května.
Přinášíme historické fotografie
zámku, které jsou ze sbírek hranického muzea. 
(ms)
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PROGRAM AKCÍ

MUZEA A GALERIE
Galerie Synagoga

PROGRAM 		
Čtvrtek 1. 2.

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 11. 3. 2018 - Fanis Ainacidis: Nejen několik slov. Výstava
dvou grafických cyklů umělce pocházejícího z Řecka.
15. 3.–29. 4. 2018 - Igor Minárik: Dílo. Výstava významného slovenského
představitele analytické malby. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 15. března
v 17 hodin.

19:00 – Hvězdy, jak je neznáte
– talk show Jana Krause a Davida
Krause. Koná se v Divadle Stará
střelnice v Hranicích, Sady Čs. legií 770, vstupné 390 Kč. Předprodej restaurace Stará střelnice, tel.
581 602 187, knihkupectví Ezop
(horní podloubí Hranice), tel.
581 602 547.

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.
8. 2.–18. 3. 2018 - Marek Brodský:
Dílo. Výstava obrazů známého malíře
a herce. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 8. února v 17 hodin.
15. 2.–27. 5. 2018 - Chlouba Hranic: zámek. Výstava k dvacátému
výročí rekonstrukce hranického zámku. Vernisáž se uskuteční ve
čtvrtek 15. února 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, so–ne zavřeno.
Do 9. 2. 2018 - Jindřich Buxbaum: Chasidé v Mikulově. Výstava fotografií zpřítomňující atmosféru ze setkání
chasidské zbožnosti v Mikulově.

Pátek 2. 2.
8:30–15:30 - Prázdniny plné zábavy – prázdninový program na
domečku. Koná se v Domě dětí
a mládeže v Hranicích, Galašova
1746, vstupné 150 Kč. Na akci
je třeba se přihlásit předem, tel.
581 601 700, bližší informace naleznete na www.ddm.hranice.cz.

14. 2.–16. 3. 2018 - Pavla Loserthová: Obrazy. Výstava malířky původem
z Teplic nad Bečvou, jejíž výtvarné začátky jsou spojeny se jménem hranického malíře Ladislava Vlodka. Vernisáž se uskuteční ve středu 14. února
v 17 hodin.

Muzeum na zámku
Pernštejnské nám. 1, Hranice, tel. 581 607 479, www.muzeum-hranice.cz
Otevřeno: st a ne 14:00 – 17:00 nebo po předchozí domluvě v Turistickém informačním centru na zámku.
Stálá expozice zbraní: Hranice na mušce. Výstava zbraní ze sbírek hranického muzea. Návštěvníci mohou obdivovat unikátní kousky, seznámit se se
zápalnými mechanismy palných zbraní,
uvidí nádherně zdobené šavle, které nosívali vojáci a státní zaměstnanci.
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, www.galeriemm.cz
Otevřeno: st–ne 13:00–17:00 (dopoledne na zazvonění nebo po předchozí
domluvě).

20:00 - Rybářský ples – koná se
v kulturním domě v Bělotíně.
Sobota 3. 2.
9:00 - Ukázková lekce power
jógy – koná se v BSS Clubu v Drahotuších, Pivovarská 102, vstup
zdarma, nutná rezervace na tel.
733 544 332.
19:00 - Tomáš Klus a Cílová skupina – náhradní termín koncertu
za 15. prosinec 2017. Koná se v Divadle Stará střelnice v Hranicích,
Sady Čs. legií 770, vstupné 490 Kč.
Předprodej restaurace Stará střelnice, tel. 581 602 187, knihkupectví Ezop (horní podloubí Hranice),
tel. 581 602 547.

Do 9. 2. 2018 - Hana Buchtová: Obrazy. Výstava akrylu a kombinované techniky.
Do 9. 2. 2018 - Ludmila Šlosarová: Světlo v nás. Výstava olejomalby, enkaustiky
a powertexu.
2. 3.–30. 3. 2018 - Výstava velikonočních tradic. Tradiční výstava s velikonoční
tématikou. Vernisáž se uskuteční v pátek
2. března v 17 hodin.

19:30 - Farní ples – koná se v hranické Sokolovně, Tyršova 880,
vstupné dobrovolné.

PROGRAM AKCÍ
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20:00 - Hasičský ples – koná se
v Lidovém domě v Opatovicích,
vstupné 100 Kč.
Neděle 4. 2.
13:00 - Partutovický biatlon –
koná se na hřišti Hliníky v Partutovicích.
15:00 - Pohádky z ledničky –
dobrodružná loutková pohádka
pro děti od tří let zaměřená na
stravovací a hygienické návyky. Koná se v Zámeckém klubu
v Hranicích, Pernštejnské nám. 1,
vstupné 50 Kč. Předprodej v Turistickém informačním centru na
zámku, tel. 581 607 479.

18:00 - Koncert učitelů ZUŠ Hranice - koná se v Koncertním sále
v Hranicích, Zámecká 118, vstup
zdarma.
Pátek 9. 2.
19:30 - Maturitní ples Střední
zdravotnické školy Hranice –
koná se v hranické Sokolovně,
Tyršova 880, vstupné 200 Kč.
19:30 - Reprezentační ples
Střední odborné školy Hranice
– koná se ve sportovním centru
Naparia v Hranicích, Smetanovo
nábřeží 2180, vstupné 200 Kč.
20:00 - AC/CZ – koncert AC/DC
revival. Koná se v Zámeckém klubu v Hranicích, Pernštejnské nám.
1, vstupné v předprodeji 150 Kč,
na místě 200 Kč. Předprodej v Turistickém informačním centru na
zámku, tel. 581 607 479.

Pondělí 5. 2.
18:00 - Kruh přátel hudby: Sedláčkovo kvarteto – koncert jednoho z předních českých kvartet.
Koná se v Koncertním sále v Hranicích, Zámecká 118, vstupné
mimo předplatné 200 Kč. Předprodej v Turistickém informačním
centru na zámku, tel. 581 607 479.

19:00 - Nezapomenutelné písně, na které se zapomnělo - písně Zlaté éry Semaforu v podání
Jiřího Suchého, Jitky Molavcové
a Michala Malátného z Chinaski.
Koná se v Divadle Stará střelnice
v Hranicích, Sady Čs. legií 770,
vstupné 590 Kč. Předprodej restaurace Stará střelnice, tel. 581
602 187, knihkupectví Ezop (horní
podloubí Hranice), tel. 581 602 547.

20:00 - Papučový bál – koná se
v Obecní škole v Lučicích.
Sobota 10. 2.
8:00 - Vodění medvěda – tradiční průvod s maskami v Partutovicích.
9:00–12:00 - Specifika mužské
a ženské výchovy – přednáška
P. PhLic. Mgr. Lukáše Engelmanna. Koná se na faře v Hranicích,
Školní náměstí 38, vstupné dobrovolné.
19:00 - Mayday – komedie divadla Devítka z Ostravy o tom,
jak jeden nedodržený harmonogram změní nejeden lidský život.
Koná se v hranické Sokolovně,
Tyršova 880, vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 150 Kč. Předprodej v Městské knihovně, tel.
581 607 299 a v kavárně U Mlsné
kočky, tel. 774 899 148.

Čtvrtek 15. 2.

Středa 21. 2.

17:00 - Vernisáž k výstavě:
Chlouba Hranic: zámek. Koná se
ve výstavní síni Stará radnice v Hranicích, Radniční 1, vstup zdarma.

19:00 - Chantal Poullain – šansony česko-francouzské divadelní a filmové herečky. Koná se
v Zámeckém klubu v Hranicích,
Pernštejnské nám. 1, vstupné
v předprodeji 290 Kč, na místě
350 Kč. Předprodej v Turistickém
informačním centru na zámku,
tel. 581 607 479.

18:00 - Pěšky přes Kavkaz od moře k moři – cestovatelská
beseda s Viktorkou Hlaváčkovou. Koná se v Zámeckém klubu
v Hranicích, Pernštejnské nám. 1,
vstupné 50 Kč.

16:00 - Veřejné zasedání zastupitelstva města Hranic – koná se
v zasedací síni Městského úřadu
v Hranicích, Pernštejnské nám. 1,
vstup zdarma.
Pátek 16. 2.
10:00–12:00 - Tvoření rytířů
a princezen – výtvarná dílna pro
děti v rámci výstavy Chlouba Hranic: zámek. Koná se ve výstavní
síni Staré radnice v Hranicích,
Radniční 1, vstup zdarma.
13:00–16:00 - Tvoření rytířů
a princezen – výtvarná dílna pro
děti v rámci výstavy Chlouba Hranic: zámek. Koná se ve výstavní
síni Staré radnice v Hranicích,
Radniční 1, vstup zdarma.
20:00 - No Borders vol. IV
– metalový koncert. Koná se
v Zámeckém klubu v Hranicích,
Pernštejnské nám. 1, vstupné
v předprodeji 80 Kč, na místě
100 Kč. Předprodej v Turistickém
informačním centru na zámku,
tel. 581 607 479.

20:00 - Sousedský ples – tradiční ples TJ Sokol Bělotín, tentokrát
na téma Co odnes čas. Koná se
v Kulturním domě v Bělotíně.
Sobota 17. 2.
8:00 - Vodění medvěda – tradiční průvod s maskami v Kunčicích.
Neděle 18. 2.

Úterý 6. 2.
15:00 - Senior kavárna nejen pro seniory – tentokrát na
téma: Létání na větroních. Koná
se v místnosti Osadního výboru
v Drahotuších.
Čtvrtek 8. 2.
17:00 - Vernisáž k výstavě: Marek Brodský: Dílo. Koná se ve
výstavní síni Stará radnice v Hranicích, Radniční 1, vstup zdarma.

20:00 - Sokolský ples – koná se
v Sokolovně v Paršovicích.
Středa 14. 2.
17:00 - Vernisáž k výstavě: Pavla Loserthová: Obrazy. Koná se
v galerii Severní křídlo zámku
v Hranicích, Pernštejnské nám. 1,
vstup zdarma.

Čtvrtek 22. 2.

10:00–12:00 - Archeologem na
jeden den – výtvarná zábavně-vzdělávací dílnička pro děti
v rámci výstavy Chlouba Hranic:
zámek. Koná se ve výstavní síni
Staré radnice v Hranicích, Radniční 1, vstup zdarma.
14:00–17:00 - Archeologem
na jeden den – výtvarná zábavně vzdělávací dílnička pro děti
v rámci výstavy Chlouba Hranic:
zámek. Koná se ve výstavní síni
Staré radnice v Hranicích, Radniční 1, vstup zdarma.

18:30 - Kollárovci: Neúprosný čas – vystoupení slovenské
kapely. Koná se v hranické Sokolovně, Tyršova 880, vstupné
350 Kč. Předprodej v CK Bonton
Hranice, tel. 581 605 080, v Sokolovně, tel. 581 070 803 nebo na
www.ticketportal.cz.
Pátek 23. 2.
20:00 - Hasičský bál – koná se
v sále v Horním Újezdě, hraje Láska Agency.
Sobota 24. 2.
9:00 - Ukázková lekce kruhového tréninku – koná se v BSS Clubu v Drahotuších, Pivovarská 102,
vstup zdarma, nutná rezervace na
tel. 733 544 332.
17:00–19:00 - Kritické myšlení
a čtení – workshop. Koná se v Komunitním a kulturním prostoru
v Hranicích, Tř. Československé
armády 211, vstup zdarma.
20:00 - Myslivecký ples – koná
se v sále v Malhoticích.
20:00 - Končinová zábava –
koná se v sále v Kunčicích.
Neděle 25. 2.
15:00 - Ježek a sněhulák – loutkové představení pro děti od tří
let o velkém dobrodružství zvědavého ježka. Koná se v Zámeckém
klubu v Hranicích, Pernštejnské
nám. 1, vstupné 50 Kč. Předprodej
v Turistickém informačním centru
na zámku, tel. 581 607 479.

Středa 28. 2.
19:00 - Mandarinková izba
– komedie slovenského Národního divadla v čele s Marošem
Kramárem. Koná se v Divadle
Stará střelnice v Hranicích, Sady
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Čs. legií 770, vstupné 450 Kč.
Předprodej restaurace Stará
střelnice, tel. 581 602 187, knihkupectví Ezop (horní podloubí
Hranice), tel. 581 602 547.

čínskou formací a jejími hosty.
Koná se v Zámeckém klubu (pod
hradbami zámku) v Hranicích,
Pernštejnské nám. 1, vstupné
v předprodeji 70 Kč, na místě
90 Kč. Předprodej v Turistickém
informačním centru na zámku,
tel. 581 607 479.
Neděle 4. 3.

Připravujeme na březen
Pátek 2. 3.
20:00 - Emerald Shine a hosté – metalový večer s novoji-

18:00 - Láskyplná opereta aneb
Opereta plná lásky – nestárnoucí melodie klasické i lidové
operety a muzikálu v podání
členů opery a operety Moravského divadla Olomouc. Koná se
v Koncertním sále v Hranicích,

Zámecká 118, vstupné v předprodeji 120 Kč, na místě 160 Kč.
Předprodej v Turistickém informačním centru na zámku, tel.
581 607 479.
Sobota 17. 3.
19:00 - Bláznivý Petříček – gangsterská divadelní hra v hlavní roli
s Tatianou Vilhelmovou a Vojtěchem Dykem. Koná se v Divadle
Stará střelnice v Hranicích, Sady
Čs. legií 770, vstupné 590 Kč.
Předprodej restaurace Stará střelnice, tel. 581 602 187, knihkupectví Ezop (horní podloubí Hranice),
tel. 581 602 547.

Navštivte nové webové stránky
a vyberte si z pestrého programu akcí
v Hranicích a okolí kultura-hranice.cz.
Pořádáte zajímavou akci?
Dejte nám o ní vědět! Stačí vyplnit
formulář a vložit fotografii nebo
napsat e-mail na mic@meu.hranet.cz
nebo zavolat na 581 607 479.

Nepřišel Vám do schránky
Hranický zpravodaj?
Volejte 581 607 479.
UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO
ČÍSLA ZPRAVODAJE
je v pátek 9. února 2018.

Budíků má 6000, tři stovky jich natahuje
Nostalgií starých časů dýchá
soukromé Hanácké muzeum Tovačov, které je na gruntu v Široké ulici v Tovačově. Jeho majitel
a sběratel Miroslav Navrátil tam
má v šopách a ve stodole sbírku
předmětů ze života lidí na Hané.
Hned za vstupními vraty je
sbírka budíků, hodin a hodinek,
která čítá šest tisíc kousků. „Když
mám otevřeno pro veřejnost, tak
jich dvě až tři stovky natáhnu, než
mě začne bolet palec. Návštěvníci
pak dovnitř vstupují za tikotu,“ líčí
s úsměvem Miroslav Navrátil.
Z rarit, co se budíků a hodin
týká, má například hodinový
strojek z 18. století z olomouckého arcibiskupství. Zajímavostí jsou také budíky z Austrálie.
K největším budíkům patří ty,
které se vyráběly v 80. letech
v Chronotechně ve Šternberku.
Překvapí i pokladnička ve formě
budíku nebo hodiny, které měl ve
své pracovně František Wichterle,
bratr nositele Nobelovy ceny Otty
Wichterleho.
„Pokud mají lidé doma jakýkoliv, i nefunkční budík, hodinky, hodiny a chtějí mi pomoci
rozmnožit dnes už unikátní sbírku

budíků, udělají tím radost nejen
mně, ale i návštěvníkům Hanáckého muzea. Pro mnohé z nich
je to pohlazení po duši či jakýsi
návrat ke kořenům,“ dodává sběratel. Otevřeno mívá každoročně
koncem září na tovačovské hody.
Ale po dohodě otevře dveře zájemcům kdykoliv.
V jeho muzeu si návštěvníci prostřednictvím zajímavých
kousků, nářadí a nástrojů mohou
udělat představu, jak se dřív hospodařilo, jak sedláci obdělávali
pole, co bylo k mání v koloniálu,
nebo třeba, jak hospodyňka přišla
k máslu, když neexistovaly supermarkety.
K vidění jsou dřevěné vozy,
lopaty, vidle, postroje na koně,
mlátičky obilí, cepy či trakaře.
Nechybí ani vybavení hanáckých
statků od kuchyňského nádobí,
přes nábytek, až po rozsáhlou
sbírku starých šicích strojů. Za
dvacet let sběratelství nashromáždil tisíce předmětů.
„Některé jsou staré sto let, jiné
kuriozity přenesou člověka do dob
ještě dřívějších, kdy se žilo pomaleji než dnes. Mnohé kousky jsou
vzpomínkou na mizející lidová

Miroslav Navrátil ukazuje svou budíkovou sbírku. Foto: Naďa Jandová

umění a řemeslný um lidí z úrodného hanáckého kraje,“ líčí sběratel.
O předmětech, které má ve
sbírce, toho ví spoustu. Informace čerpá ze starých kronik i od lidí,
kteří mu exponáty darují, nebo
prodávají. Sbírku stále doplňuje
o nové kousky. Shání je přes inzeráty, některé vyměňuje s jinými sběrateli, občas mu lidé sami
staré kousky nabídnou, někdy
ho zvou k likvidaci pozůstalosti.
Některé exponáty z jeho sbírky
jsou umístěné v zemědělském
skanzenu ve Velkém Újezdě nebo

v kočárovém muzeu v Čechách
pod Kosířem.
Sbírat staré věci začal Miroslav
Navrátil před dvaceti lety. „Když
jsem rekonstruoval dům, všechny staré věci jsem vyházel. Když je
člověk mladý, nemá takový vztah
k minulosti. Pak jsem si prohlížel
staré fotky a byl na nich děda
s koňmi. Z nostalgie jsem si pořídil
jako dekoraci na dvůr chomout na
koně, a tím to začalo,“ vzpomíná
sběratel s tím, že další informace
najdou návštěvníci na facebooku
Hanácké Muzeum Tovačov. (nad)

Viktorčina cesta pěšky přes Kavkaz - od moře k moři
Městská knihovna pořádá pro
veřejnost besedu – přednášku
mladé cestovatelky Viktorky Hlaváčkové, která se uskuteční ve
čtvrtek 15. února v Zámeckém
klubu od 18 hodin. Beseda se
jmenuje Pěšky přes Kavkaz –
od moře k moři. Vstupné je
50 korun.
Viktorka cestuje sama s minimálním vybavením. V červnu
2017 se vydala na 3. etapu svého
dobrodružného projektu Viktorčina Cesta tam. Hlavním plánem
celkem sedmiměsíční cesty bylo
přejít pěšky Kavkaz od Černého

moře v Gruzii ke Kaspickému
moři v Ázerbajdžánu.
Zatímco svou pouť zahájila ve
čtyřicetistupňových vedrech, už
na konci září zachumelila, ač byla
teprve v polovině trasy a měla
s sebou vybavení jen do tří sezónních podmínek. Nakonec
se však ukázalo, že sněhem se
lze brodit i v děravých botách
a letních kalhotách, že nejlepší
způsob, jak se v nebezpečném
terénu pohybovat, je následovat
stopy medvědů a vlků, a také, že
drsné přírodní podmínky nebyly
zdaleka tou největší překážkou.

Viktorka Hlaváčková v Azerbajdžánu.
Foto: archiv cestovatelky

Největší komplikace totiž
nakonec přišly ze strany mnohých restrikcí na ázerbajdžánském území. Navzdory tomu,
že Viktorka byla během cesty
zadržena pohraniční stráží a že
se neustále potýkala se zákazy
a omezeními, dotáhla nakonec
svou pěší pouť až do cíle. Než si
však stačila trochu odpočinout,
byla z Ázerbajdžánu vyhoštěna
a její dobrodružství pokračovalo
cestou domů přes Gruzii, Turecko, Balkán a Srbsko, kde strávila
několik týdnů dobrovolničením
v uprchlickém táboře.
(mj)
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Nebýt sletů, nebylo by spartakiád
V dnešním pokračování seriálu o historii hranického Sokola se budeme věnovat vývoji
Sokola po roce 1948, kdy po XI.
všesokolském sletu v roce 1948
skončila jeho činnost. Sokol byl
začleněn do systému sjednocené tělovýchovy a samostatně
přestal na 41 let fungovat. Po
sametové revoluci v listopadu
1989 byl v lednu 1990 Sokol
obnoven a zahájil přípravy
k obnovení svých sletů ve zcela
jiném společenském prostředí.

Historie
Sokola Hranice

6. díl: Slety a spartakiády
Léta totality

Po únorovém převratu v roce
1948 komunisté dosáhli faktického sloučení tělovýchovy. Zprvu sice dál fungovaly jednoty
pod názvem Sokol, ale původní
orgány a stanovy České obce
sokolské již neexistovaly.
V prosinci 1952 byl přijat zákon o tělesné výchově a sportu.
Řídícím orgánem se stal Státní
výbor pro TVS, kterému náleželo
i řízení Dobrovolných sportovních organizací ustanovených
podle pracovních odvětví. Toto
uspořádání dle sovětského vzoru se však neosvědčilo a dobrovolná tělovýchova začala
skomírat. Proto byl v březnu
1957 zřízen Československý svaz
tělesné výchovy a sportu, který
existoval až do roku 1990.
Někteří činovníci ukončili
svou činnost hned v roce 1948,
většina však pokračovala v odborech ZRTV, cvičenci beztak
říkali, že „chodí do Sokola“.

Otázka spartakiád

Dodnes se přetřásá otázka
spartakiád. Byly většinou záležitostí škol a armády, méně již
bylo cvičenců z jednot. Dnešní

výroky, že účast na spartakiádách byla vynucená, nejsou zcela pravdivé. Ve vedení spartakiád
stáli většinou bývalí sokolové,
takže se dá říci, že byly – alespoň po cvičební a organizační
stránce – pokračováním sletů.
Nebýt sletů, nebylo by spartakiád. Mnozí cvičitelé viděli ve
spartakiádách možnost zachování sokolské tradice, protože
naše hromadná cvičení neměla
ve světě obdoby. Po stránce pohybové, a zejména v choreografii větších celků byly spartakiády
pokrokem. Časem se podařilo
ubrat jim na pompéznosti a také
politický rámec nebyl tolik zdůrazňován. V období Pražského
jara 1968 se pokusili bývalí přední činovníci České obce sokolské
o obnovu Sokola. Na jejich výzvy se sešly v sále na Žofíně dne
5. května 1968 stovky bývalých
sokolů a založili tehdy přípravný
výbor pro obnovu sokolské organizace. Již v srpnu však zmařil jejich naděje vpád vojsk Varšavské
smlouvy a následná normalizace.

Obnova po roce 1989

Na podzim 1989, tedy v době,
kdy politická situace v Evropě již
naznačovala pád železné opony,
se začali scházet bývalí sokolští
činovníci a také se začalo tajně
nacvičovat na slet, který plánovalo zahraniční sokolstvo do
Paříže na rok 1990.
Sokol byl tedy připraven a po
obnově demokracie 17. listopadu 1989 rychle obnovil svou
činnost. Nejprve byla zřízena
ústřední kancelář v Dušní ulici
v Praze, kam se hlásily stovky
sokolů ke spolupráci.
Rozhodující byl sjezd na pražském výstavišti konaný 7. ledna
1990, kam přišlo téměř 3000 lidí.
Rychle se obnovovaly sokolské
jednoty, kterých je dnes již zhruba 1200. Obnovené jednoty však
jen těžko získávaly zpět svůj
bývalý majetek. Organizačně
byla obnovena také většina žup
v Čechách a na Moravě, násled-

Ženy v hromadném vystoupení o X. sletě všesokolském na Strahově r. 1938.
Foto: sbírky Městského muzea v Hranicích

kem zřízení nových krajů však
došlo k menším úpravám jejich
působnosti. Obnovená Česká
obec sokolská získala zpět pro
své ústředí Tyršův dům v Praze,
který mu ochotně předala Fakulta tělovýchovy a sportu Univerzity Karlovy hned poté, co
dostala náhradní objekt v Praze
-Vokovicích. Tyršův dům je dnes
již zevrubně opraven, a to i po
ničivých povodních roku 2002.
V květnu 2015 pak oslavil 90 let
od svého otevření.
Tělocvičný proces v Sokole
prošel velkou proměnou, protože vývoj v oblasti tělovýchovy
stále pokračuje. Dřívější sokolské cvičení je dnes koncipováno jako všeobecná průprava
pro děti a kondiční pro dospělé,
v mnohém má ale ještě modernější ráz. Byla pozměněna forma
i obsah, což si získává stále nové
příznivce. Objevují se například
různá cvičení při hudbě - aerobic, kalanetika, rokenrol, pořádají se soutěže ve všestranném
víceboji pro děti i dospělé, turistické akce a soutěže, cvičení
a výlety pro seniory a další.
Přibývají také nové sporty,
kterých odbor sportu České
obce sokolské eviduje již kolem
osmdesáti. Pokračuje se ve výchovném procesu i v kulturních
činnostech. Dále se rozvíjí tradice všesokolských sletů, přesto
Česká obec sokolská i župy pořádají také řadu jiných větších akcí,
kterých se účastní závodníci i ze
vzdálených jednot a žup.

Tradice sletů

Ženy v počtu 28 648 v reji předvedly elipsu . Foto: sbírky Městského muzea v Hranicích

První slet po vzniku samostatného Československa, sedmý celkem, se konal v roce 1920.
Tehdy již bylo rozhodnuto pořádat slety v šestiletém intervalu.

K osmému sletu v roce 1926 byl
již dokončen nový Velký strahovský stadion. IX. slet v roce 1932 se
stal oslavou 100. výročí narození
Miroslava Tyrše. Jubilejní X. slet
v roce 1938 se konal již v době
nacistické hrozby a slavnou
prostnou „Přísahu republice“ zacvičilo najednou 30 000 mužů.
Další vývoj ovlivnila druhá světová válka, v níž položilo své životy za vlast i spousta sokolů. Další
slet se tak konal až tři roky po
konci druhé světové války a ani
ne půlrok po únorovém komunistickém převratu v roce 1948.
Poté byla činnost Sokola i všesokolské slety v Československu
zakázány, náhradou za ně byly
masové komunistické spartakiády, konané co pět let. Za hranicemi Československa - například
v Rakousku, Francii, Švýcarsku,
USA, i v dalších západních státech - však sokolové cvičili dále
a také pořádali své slety.
Činnost Československé obce
sokolské byla obnovena po roce
1989. Začaly pomalu také přípravy na obnovení sletové tradice
v podobě XII. všesokolského sletu, ten se však uskutečnil až po
rozdělení ČSFR v roce 1994. Byl
ještě pořádán na Velkém strahovském stadionu. Na XIII. sletu
v roce 2000 se však již cvičilo na
menším Stadionu Evžena Rošického. V pořadí XIV. všesokolský slet se konal před dvanácti
lety, tedy v roce 2006. Jubilejní
XV. všesokolský slet spojený
s oslavami 150. výročí od založení Sokola se uskutečnil v roce
2012.
Marie Šturmová, Sokol Hranice
Pokračování příště
Předchozí díly najdete na
muzeum-hranice.cz
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Loňský rok byl pro hranického modeláře úspěšný
Celkově třetí místo v hodnocení modelářské sezony za rok
2017 získal hranický modelář
Vojtěch Zima. Tím se probojoval po roční pauze do reprezentačního družstva našich
modelářů kategorie F1E, což
jsou magnetem řízené modely,
na letošní mistrovství Evropy.
Za svoji reprezentační kariéru se Vojtěch Zima účastnil šestnácti mistrovství světa a Evropy
a přivezl 11 medailí jak z individuálních, tak i z týmových soutěží
(5 zlatých, 2 stříbrné a 4 bronzové). Letos to bude už 20 let, co
získal svůj první titul Mistra Evropy. S Vojtěchem Zimou jsme
si povídali o slastech a strastech
tohoto leteckého sportu.
Kde se vám loni nejvíce dařilo?
Zúčastnil jsem se jedenácti soutěží Světového poháru
v Německu, Rumunsku, Polsku,
Slovensku a ČR. Nejvíce se dařilo
v Polsku a doma na Rané, když
jsem vždy obsadil 2. a 4. místo.
V celkovém hodnocení Světového poháru jsem obsadil 8. místo
ze 118 hodnocených. Na domácích svazích jsme za sezonu
odlétali deset soutěží Českého
poháru a Mistrovství republiky.
Nejlepší to asi bylo v Litovli, kde
se mi povedlo jednou vyhrát
a jednou získat 2. místo
Kde se nejlépe létá?
Pro létání s modely naší kategorie je nutné najít lokalitu
kopce s pokud možno čistým
předpolím bez stromů nebo jiných překážek. Při létáni na pětiminutové maximum při větru
cca 1m/s uletí model vzdálenost
až 2 km. Těmto požadavkům asi
nejlépe odpovídají lokality v Rumunsku, u nás na Větrníku či na
Slovensku v Liptovském Mikuláši
na kopci„Plechy“, který se nachází nad Liptovskou Marou hned
nad Tatralandií.
Naopak létání na Rané u Loun
bývá často horor kvůli dohledávání modelů. Při jihovýchodním
větru modely často končí v neproniknutelném buši kopce
Chlum. V nepřehledném křoví
tam model nezahlédnete ani na
metr od vás. Malé borovice, keře,
šípky. Lezete po čtyřech, prosekáváte se mačetou a nakonec vám
model třeba visí dva metry nad
hlavou na šípkovém keři a nemů-

Vojtěch Zima s jedním ze svých soutěžních modelů. Foto: archiv Vojtěcha Zimy

žete se k němu dostat. Naštěstí
dnes už máme v modelech GPS,
jinak by to bylo úplně bez šance.
A kde létáte tady na Hranicku?
Jelikož nepotřebujeme velký
kopec, nám stačí 10 až 20 metrů
převýšení a můžete při správném
směru větru létat pohodově 5 minut maxima. Často chodím trénovat například pod hrad Starý
Jičín, nebo za Palačov k obci Janovice, případně pod sjezdovkou
Svinec u Nového Jičína.
Sám? Nebo ještě někdo
z Hranic?
Teď už sám, všichni ostatní
„magnetáři“ zpohodlněli a odpadli. Před časem jsme měli
v klubu velmi úspěšné juniory.
Například Honzu Bradu, Vaška
Boráně, Petra Blaťáka nebo Petra
Hofmana. Všichni byli členy repre družstva ČR a Petr Hofman
se stal dokonce i juniorským
Mistrem Evropy. Dneska se už
věnují jiným aktivitám nebo si
létají jen tak pro zábavu s RC
modely, závodit už nechtějí.
Ono i mezi modeláři je to tak,
že jedni mají modely na závody,
tedy jako sportovní náčiní, třeba
jako Špotáková oštěp, a druzí to
mají jako hobby aktivitu, staví si
pěkné modely, poletují na našem letišti a nezávodí.

Předpokládám, že těch
modelů máte víc, ne jen jeden
závodní.
Na závody vozím tak 6 až 9
modelů. Ty modely se liší, každý
je pro jiné počasí. Největší jsou
takzvané„kliďáky“, ty jsou určené
na skoro klid, vítr 0 až 2 m/s m
za sekundu. Mají rozpětí až
2800 mm. „Střeďáky“ jsou nejuniverzálnější, létají při rychlosti
větru 2 až 6 m/s a mají rozpětí tak
2200 až 2400 mm. A když fouká
tak, že i ptáci chodí pěšky, tak
se používají tzv. „kameňáky“. Ty
mají rozpětí do 2 m, jsou těžší,
pevnější, mají trochu jiné profily
na křídlech a celkově jsou uzpůsobené k létání v nejdrsnějších
podmínkám.
To ale musí doma zabrat
dost místa.
V baráku mám každý volný prostor zaskládaný modely.
Kromě soutěžních modelů tam
„skladuji“ i RC„poletuchy“. Říkám
si, že s těmi začnu létat, až nebudu moci„bloncat“ po kopcích.
Jsou tam i různé rozpracované
modely, opravované. Já mám
k těm modelům, jak říkají kolegové, citový vztah, takže svá
úspěšná letadla stále „restauruji“ a opravuji. Mnozí, když rozbijí
model, pořídí si nový. Já ho raději
opravím, i když je to mnohem,

mnohem pracnější, než postavit
model nový.
A musíte spravovat často?
To záleží na štěstí. Bývá sezona, že nemám „třísky“ žádné, ale
zrovna loni jsem na konci sezony
rozbil dva nejlepší modely. Byl to
totál šrot, ale už jsou skoro opět
v kupě. Ten poslední - to byla
neskutečná smůla. Poslední let
na Světovém poháru na Rané. Po
čtyřech minutách letu po větru
model brnkl o drát vysokého
napětí a spadl kolmo na zem.
Takový šrot jsem dlouho neviděl.
Takže i smůla a štěstí hraje
velkou roli.
Někdy je období, že vycházejí neuvěřitelné věci. Šťastně
se „potká“ termická bublina
po pokaženém startu nebo se
model protáhne neuvěřitelnou
skulinou mezi stromy, přeleze
nějaké houští, mine překážku,
na kterou celou dobu letí. Pak
ale přijde období, kdy děláte
všechno stejně a výsledek se
nedá slušně komentovat. Je to
taková sinusovka štěstí, jak je
člověk na vlně, musí to „tlačit“
a snažit se toho štěstí maximálně
využít, protože dřív nebo později se „modelářský bůh“ urazí
a nastává trápení. Ale toto je ve
všech sportech stejné, a proto
ten sportovní adrenalin máme
tak rádi.
Děkuji za rozhovor
Petr Bakovský

Soutěže leteckých modelářů v kategorii F1E probíhají
na pět časově omezených kol.
V každém kole se stanoví tzv.
letové maximum – tedy že
model po vypuštění ze stanoviště na kopci musí uletět 2 až
5 minut podle povětrnostních
podmínek. Každý modelář, jehož model to zvládne, získává
100 procent. Pokud letí model
kratší dobu, získává jeho majitel úměrně méně procent. Po
pěti kolech se procenta sečtou
a vítězí ten, kdo dosáhl nejvyššího součtu. Modely této kategorie jsou větroně o rozpětí
křídel 1500 až 2800 mm opatřené automatickým řízením
z tyčového permanentního
magnetu, který pracuje podobně jako buzola.
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