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NENECHTE
SI UJÍT
Loutkové představení
s výtvarnou dílnou

PROJDĚTE ZÁMKEM.
NA STARÉ RADNICI
„Býti mužem znamená poznat své možnosti a nepřidělávat si zbytečně trápení,“ tvrdí klasik. A právě pánský salonek je
ideálním místem, kde muži mohou poznávat své možnosti. A třeba zjistit, že v cylindru vypadají dobře, i když nemají
předepsaný frak. Foto: Jiří Necid

Chybí už jen obrovské
šoupací zámecké panto le,
aby se návštěvníci výstavy
Tajemství hranického depozitáře cítili na Staré radnici
v Hranicích jako na zámku.
Iluze zámecké prohlídky je jinak téměř dokonalá. Návštěvníci procházejí
jednotlivými komnatami od
přijímacího salonu, kde si
do tikotu prastarých hodin
mohou prohlížet historické
fotky Hranic, přes hudební

salonek, obrazárnu, domácí
modlitebnu, mincovnu až po
kunstkomoru inspirovanou
vyhlášenou kunstkomorou
Rudolfa II. Je ukázkou přírodních rarit, technických zvláštností a dalších kuriozit.
Výstava, která představuje
sbírky muzea, je unikátní i tím,
že si každý najde to své. Ať už
to jsou zbraně v loveckém salonku nebo sklo a porcelán
v zeleném salonku, minerály,
náboženské předměty, staré

tisky či předměty denní potřeby našich předků.
Pro návštěvníky muzeum
připravilo tři komentované
prohlídky. Ve středu 9. března
v 16 hodin bude prohlídka na
téma kunstkomora, ve středu
16. března na téma archeologie a ve středu 23. března na
téma hranická fajáns. Výstava
je k vidění do 3. dubna 2016.
Do některých ze zámeckých pokojů můžete nahlédnout už teď
na straně 6.
Naďa Jandová

Užijte si nedělní odpoledne 6. března
s dětmi v Zámeckém klubu.
Uskuteční se
tam od 15 hodin loutkové
představení
O princeznách
a drakovi. Po
jeho skončení
čeká děti výtvarná dílna, kde budou vyrábět papírové dráčky, a rodiče
si mohou mezitím zkrátit čas
v příjemném baru Zámeckého
klubu.
(nad)

Vítání jara
Na náměstí vyroste Kraslicovník hranický. U něj se pak
uskuteční v sobotu 19. března
odpoledne akce Vítání jara, kde
nebude chybět Mořena, folklór, řezbář
a cimbálovka.
A bude i velikonoční výstava.
V galerii M+M.
Více na straně 7

JAK TO VYPADÁ S PALAČOVSKOU SPOJKOU
Palačovská spojka, pro
Hranice důležitá stavba, která
má odlehčit dopravě na silnici
I/35 ve směru na Valašské Meziříčí a Slovensko. V úvodu je
potřeba uvést některé časové
termíny, které provázejí budování této důležité spojnice.
Prvé zápisy se datují do období 1995. V roce 2002 byla
zadána prováděcí studie EIA.
Jednodušeji, na základě úvodní studie proveditelnosti byl
prověřován dopad na životní
prostředí. Samotná stavba
byla naplánována z Valašského Meziříčí ze silnice I/35 na
silnici I/48 u Palačova. Celko-

vá délka stavby nepřesahuje
10 km. Přes poměrně malou
vzdálenost však stavbu ztěžuje
16 mostních objektů.
V roce 2006 byl vypracován
investiční záměr a dokumentace k územnímu rozhodnutí.
Samotné řízení trvalo 7 let.
V roce 2014 bylo tedy konečně územní rozhodnutí vydáno, samotná stavba se však
nehýbala z místa. Na konci
roku 2015 jsem proto osobně
navštívil pana minstra dopravy Ing. Daniela Ťoka. Apeloval
jsem na nutnost dokončení
této stavby. Pan ministr slíbil podporu, své slovo splnil

a předmětnou stavbu zařadil
mezi priority Zlínského kraje.
Stavbu převzal do osobní
kompetence Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín
ŘSD. V této době začali záměru pomáhat i senátoři všech
dotčených krajů. U jednacího
stolu se scházejí včetně zástupců krajských úřadů. Samotná silnice je na pomezí
kraje Olomouckého, Zlínského
a Moravskoslezského.
Po opětovném rozběhu
akce se zjistilo, že některá
zásadní vyjádření již nejsou
platná a je nutné vyřešit některé nové podmínky součas-

né legislativy. Nejhorší stav je
u posouzení EIA, kde dochází
na základě požadavku Evropské unie k zásadním změnám.
Dosud byl závěr této studie
stanoven jako doporučení, ale
nově bude závěrečné shrnutí
povinné. Předpokládá se tedy
změna již vydaného územního
rozhodnutí.
Dále dochází ke změně
struktury v budování středisek údržby dálnice a je nutné
zabezpečit přechody pro divoce žijící zvěř. V naší oblasti například prostupy pro medvědy,
vlky nebo rysy.
Pokračování na straně 2
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K obřadu 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 webu
města www.mesto-hranice.cz
– životní situace – ostatní – Vítání občánků, nebo na podatelně Městského úřadu Hranice,
Pernštejnské nám. 1, ve dvoraně zámku. Obřad „Vítání občánků“ je určen pro děti s trvalým
bydlištěm na území města Hranic a ve věku do jednoho roku.
Vyplněný formulář doručte
prosím s dostatečným časovým
předstihem, aby bylo možno
obřad zrealizovat.
(bak)

Regenerace sídliště
Galašova skončila
Třetí a poslední etapa regenerace sídliště Galašova a Na hrázi
skončila v prosinci a přišla na
téměř 14 milionů korun. Město
na ni získalo dotaci z Programu
regenerace panelových sídlišť
Ministerstva pro místní rozvoj.
Tato etapa se týkala severní části
sídliště a přilehlého svahu. Byly
upraveny chodníky, svah u sídliště a vzniklo nové parkoviště
pro 40 aut. Přibylo také nové
dětské hřiště a dvě pískoviště.
Na jaře ještě dojde k odstranění
drobných vad.
(bak)
INZERCE

JAK TO VYPADÁ S PALAČOVSKOU SPOJKOU
Dokončení ze strany 1

Řeší se i podmínky pro průjezdy nadměrných nákladů
a řada dalších drobných problémů. Stavbu mohou také
přibrzdit samotné výkupy
pozemků nebo různá odvolání
při nabývání právní moci pro
vydaná stanoviska.
Přes tyto negativní informace probíhá hydrogeologický
průzkum a příprava podkladů pro stavební dokumentaci
ke stavebnímu povolení. Plán
postupu je stanoven takto:
a) Vydání stavebního povolení
do konce roku 2017
b) Vypracování prováděcí
projektové dokumentace
v roce 2018
c) Zahájení stavby v roce 2019
a ukončení stavby nejpozději v roce 2022

Palačovská spojka by mohla městu ulehčit o tranzitní dopravu, zejména o projíždějící kamiony. Foto: Petr Bakovský

Rozpočet stavby Palačovské spojky byl zatím předběžně stanovený na zhruba
3,1 miliardy korun.

Vážení občané, zde naše kompetence končí, držme si palce.
Jiří Kudláček
starosta města Hranic

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA: PADALY REKORDY
Přesně 975 575 korun činí
částka, kterou letos vykoledovaly skupinky koledníků na
území Hranického děkanátu.
Jedná se o rekordní částku.
Rekordní byl také počet kolednických skupinek, a to 198.
A rekord padl i v samotných
Hranicích. Poprvé se vykoledovaná částka přehoupla přes dvě
stě tisíc a činila 212 380 korun.
Charita Hranice děkuje
všem dárcům, kteří v Hrani-

cích přijali tříkrálové koledníky od 2. do 10. ledna ve svých
domovech a svou štědrost
projevili inančním darem.
Dík patří také všem vedoucím
skupinek, malým i velkým koledníčkům.
Z výtěžku sbírky se do Charity Hranice vrátí 58 procent
a částka bude využita na zajištění provozu a rozvoj sociálních
služeb, které Charita Hranice
provozuje – Charitní pečova-

telské služby, Osobní asistence,
Denního centra Archa, Nízkoprahového zařízení pro děti
a mládež Fénix. Každoročně je
část výtěžku Tříkrálové sbírky
určena na pomoc lidem v náročných životních situacích,
obětem živelných katastrof,
rodinám s dětmi s postižením,
vícedětným rodinám a osamělým rodičům s dětmi.
Radka Andrýsková,
Charita Hranice
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NĚKTERÉ STROMY JSOU NEBEZPEČNÉ, MUSÍ „DOLŮ“
Během vegetačního klidu
je nutné v Hranicích a místních částech pokácet několik
nebezpečných stromů. Jsou
buď suché, nemocné, nebo
nakloněné, často hrozí jejich
pád nebo odlomení velkých
větví. Ohrožují tím životy lidí
i jejich majetek. Místo nich
bude provedena náhradní
výsadba. Konkrétně půjde
na různých místech o tři sta
habrů a okolo padesáti dalších různých stromů, například višně, sakury, javory,
lípy, hlohy i lipnické švestky.
V Drahotuších bude vysazeno
i tisíc tavolníků.
Například správce hřbitovů
zjistil, že dvě lípy jsou natolik
poškozené, mají pukliny, jsou
napadené hnilobou, mají narušenou stabilitu, že ohrožují
bezpečnost návštěvníků. Jedna
z nich je na hřbitově u Kostelíčka, druhá na městském hřbitově.
Zde jsou navíc další čtyři túje již
natolik nakloněné, že při silném
větru hrozí pádem na cestu.
K dalšímu kácení dojde i v jiných místech.
V lokalitě Jaselská 1043
jde o vzrostlý jasan, rostoucí ve
dvoře. Jeho větve zasahují do
střechy a fasády domu, takže při
silném větru může jejich pád někoho zasáhnout nebo poškodit
nemovitost. Navíc strom není
v dobrém zdravotním stavu.

V Čechově ulici před garážemi pozvolna usychá javor, který
zde nemá dostatek vláhy. Jeho
kořeny navíc narušují základy
garáže a nadzvedávají vrata.
Na Skleném kopci 1700 jde
o dva smrky a jednu borovici.
Jedná se o hustou výsadbu stromů v blízkosti rodinných domů.
Stromy určené ke kácení mají
málo prostoru, jejich větve zasahují na fasádu a střechu rodinného domu a působí škody.
Stromy mají nedostatek světla
a prosychají. Probírkou se vytvoří prostor pro vitální stromy
a v případě potřeby zde budou
vysazeny vhodné druhy stromů.
V lokalitě Obránců mírů
1363 jde o břízu a jeřabinu.
Opět se jedná o vzrostlé stromy
v blízkosti bytového domu, které svými korunami stíní obyvatelům domu a vyvolávají u nich
silné alergické reakce. Ani tyto
stromy nejsou v dobrém stavu.
V ulici Čechova bude nutné
pokácet dva uschlé hlohy. Modřín v ulici Pod Lipami pro změnu roste u plynového vedení,
takže hrozí, že jeho kořeny toto
vedení naruší. Nutná je také probírka skupiny pěti stromů vysázených blízko sebe. Borovice
určené ke kácení mají málo prostoru a prosychají. Probírkou se
vytvoří prostor pro dva stromy,
které zde zůstanou. V blízkosti
jsou navíc umístěny inženýrské

HRANICKÁ TELEVIZE
Hranické televizní zpravodajství lze sledovat nejen na
webu a satelitu, ale i prostřednictvím kabelových televizí.
Premiéra je vždy v pátek v 18:40 a vysílání se opakuje
každé čtyři hodiny až do soboty do 14:40 hodin. Na satelitu i v kabelových sítích lze Hranické televizní zpravodajství sledovat v rámci vysílání Regionální televize. Pořady
zpravodajství místní televize naleznete také na webových
stránkách města (www.mesto-hranice.cz) v rubrice Zprávy - televize a tisk - Televizní zpravodajství. Zde se zprávy
umísťují zpravidla již v úterý. Najdete zde i archiv hranického televizního zpravodajství.
Kontakty:
Vedoucí zpravodajství: Vlastimil Mach, tel. 731 116 269
Redaktor, dramaturg: Mgr. Daniel Šamánek; tel. 739 321 353
Náměty reportáží lze zasílat na e-mail: htv@centrum.cz

NOVÝ KROUŽEK - PŘÍPRAVKA AGILITY PŘI DDM
Dům dětí a mládeže Hranice otevírá nový kroužek pro
děti s pejsky – přípravku agility. Kroužek je určen pro děti
od 10 let. Výuka bude probíhat od 7. března každé pondělí na kynologickém cvičišti v ulici Pod Křivým. Hlavní
náplní kroužku bude nácvik základů poslušnosti, zlepšení
vztahu dítěte s jeho pejskem a trénink jednotlivých agility
překážek. Počet míst je v tomto kroužku omezen, cena
kroužku je 460 Kč. Zájemci se mohou hlásit mailem na adrese ddm.koutnikova@hranet.cznebo telefonicky na čísle
581 601 700.
(ddm)

sítě, takže hrozí nebezpečí jejich
poškození.
V lokalitě Pod nemocnicí
půjdou dolů dva suché smrky,
které hrozí pádem. Ze skupiny
čtyř stromů budou odstraněny
tři břízy, které mají málo prostoru a naklánějí se, takže hrozí
jejich pád. Probírkou se vytvoří
prostor pro solitérní strom, který zde zůstane.
V ulici Zborovská je potřeba
skácet tři napadené usychající
smrky. V uvolněném prostoru
budou vysazeny kultivary Prunus kazan, navazující na dřívější výsadbu. Také dvě náletové
břízy, které jsou jednak silné
alergeny a jednak již stíní rodinnému domu, budou nahrazeny
vhodnějšími kultivary.
Na Hromůvce jde o napadený suchý smrk, kdy hrozí jeho
pád. Dále o tři břízy, které již
jsou ve špatném zdravotním
stavu. Dochází k usychání větví, které padají na přilehlou
komunikaci, stromy svou korunou stíní bytovému domu, navíc
obyvatelé jsou alergičtí na pyl
z břízy.
V sadech Čs. legií uschla
jedna turecká líska. Další jasan
INZERCE

již také není v dobrém stavu,
usychá, při silném větru by se
mohl skácet a jeho pád by mohl
ohrozit budovu u tenisových
kurtů.
V lokalitě Rybniční dojde na
starý poškozený topol, v kmeni
od paty stromu je metrový otvor,
je narušena stabilita stromu,
koruna je silně proschlá, hrozí
jeho pád. V ulici Vrchlického
u Veličky jde pro změnu o modřín blízko u vody. Roste na nevhodném místě, má narušenou
stabilitu, takže hrozí jeho pád.
O kus dál uschla jedna lípa.
V Drahotuších jde také o náletové usychající břízy, které již
vyrostly do takové velikosti, že
brání svým vzrůstem využívání
vedlejšího pozemku, na kterém
chce majitel postavit rodinný
dům.
Ve Slavíči dojde na usychající jasan. Také jeho větve prosychají a padají na komunikaci
a přilehlou zahradu. Kořenový
systém stromu narušuje komunikaci a hrozí i škody na přilehlé
jímce odpadních vod rodinného domu. Jeden smrk uschl i ve
Velké.
Petr Bakovský
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TAHÁKY JAZZOVÝCH DNŮ: JANA KOUBKOVÁ A ESTER KOČIČKOVÁ
Měsíc duben bude v Hranicích letos už počtrnácté
protkaný notovými osnovami jazzových rytmů a písní.
Letošní Evropské jazzové
dny přinesou kvartet legendární Jany Koubkové i neotřelou Ester Kočičkovou a její
Jazzové standardy nestandardně. Nebudou chybět ani
zahraniční hosté, dostaví se
britský hudebník Ian Ritchie
a společně oslavíme sté výročí narození kouzelné Francouzky Edith Piaf. Nechme se
unášet nadčasovým jazzem…
Festival zahájí v neděli
13. března v 19 hodin koncert
Iana Ritchieho a jeho Soho Projectu. Ritchie je brilantní britský saxofonista a producent,
který spolupracoval například
s Rogerem Watersem (Pink
Floyd). V Zámeckém klubu
vystoupí s předními českými
jazzovými muzikanty Janem
Andrem (piano), Milošem
Klápštěm (kontrabass) a Oliverem Lipenským (bicí).
V úterý 5. dubna rozezní
Koncertní sál „Edith Piaf –
Mon amour“. Tento koncert je
věnovaný královně šansonu
při příležitosti stého výročí
jejího narození. Účinkuje mul-

Fotogra ie z loňského ročníku Evropských jazzových dnů budou k vidění na
výstavě na zámku. Foto: Jiří Necid

tiinstrumentálně-pěvecké trio
Esprit pod vedením Markéty
Mazourové.
Ve středu 13. dubna v 16 hodin zaplní Galerii severní křídlo
zámku vernisáž fotogra ií z minulého ročníku Evropských jazzových dnů. Výstava potrvá do
27. dubna.
Současně budou od 13. do
17. dubna probíhat dny Jazzové
kuchyně v Zámeckém hotelu.
V čase obědů (11:30–13:00)
a večeří (18:00–19:30) bude
znít živá hudba Swingtet, která hraje ve složení Miroslav
Zikmund, Jaroslav Šimeček
a Bronislav Ludmila.
V úterý 19. dubna od 19 hodin vystoupí v Zámeckém klu-

Nedoplatky za odpad rychle
zaplaťte. Jinak se částka zvýší
Ti, kteří vloni nezaplatili
poplatek za komunální odpad,
by tak měli urychleně učinit.
Chystají se totiž platební výměry, což znamená, že výše
poplatku se zdvojnásobí.
Úhrada je možná složenkou na
poště, v pokladně Městského
úřadu Hranice (č. dveří 323) či
převodem z účtu podle údajů
na složence. Pokud byste narazili na nějaké nejasnosti,
můžete se obrátit na inanční
odbor městského úřadu, kancelář 453, paní Nehybová, tel.
581 828 374. Poplatek se musí

bu Jana Koubková Quartet.
Jana Koubková patří k předním osobnostem českého jazzu. Spolu s ní vystoupí Ondřej
Kabrna, který klavír střídá
s akordeonem a arabskou
loutnou zvanou oud. Dalším
členem sestavy je bubeník Jan
Červenka, který vedle klasické
bicí soupravy hraje i na africké djembe. Nebude chybět ani
Jan Keller, baskytarista, který
do quartetu přináší pro jazz
netypický zvuk violoncella.
Toto netradiční obsazení provede posluchače nesčetnými
hudebními světy.
Navíc se dopoledne 19.
dubna uskuteční v Zámeckém
klubu Jazzklub pro malé i vel-

ké. Jana Koubková bude žákům
základních škol vyprávět vše
o jazzu a děti si budou moci
leccos samy vyzkoušet.
Kdekoli zní jejich písně, tam
se probudí rytmus v těle. Řeč
je o ostravském projektu Marow, který se stal v roce 2012
hudebním objevem festivalu
Colours of Ostrava. Svůj talent
předvedou v pátek 22. dubna
ve 20 hodin v Zámeckém klubu.
Další výraznou a svéráznou ženskou interpretkou letošních Evropských jazzových
dnů bude zpěvačka, herečka
a moderátorka Ester Kočičková, která vystoupí s novým
hudebním představením za doprovodu tria. Koncert „Jazzové
standardy nestandardně“ proběhne v neděli 24. dubna od
19 hodin v Zámeckém klubu.
Jazzové dny ukončí koncert
hranické stálice H-band, která
balancuje na hranici jazzrocku,
swingu i latiny. V průběhu festivalu bude ve dvoraně zámku
k vidění automobilový veterán
a v jeho blízkosti umístěný plakát s podrobným programem.
Předprodej vstupenek probíhá v Turistickém informačním
centru ve dvoraně zámku.
(mš, vh)

INZERCE

uhradit vždy do konce dubna. Místní poplatek za odpad
v Hranicích činí již několik let
600 korun a musí ho zaplatit
každý občan s pobytem na
území Hranic. Plátci jsou i cizinci evidovaní na území Hranic. Od letošního roku ho nově
nemusí platit fyzické osoby,
které mají ve vlastnictví byt či
dům, ve kterém není hlášena
k pobytu žádná fyzická osoba.
Také majitelé rekreačních objektů na území Hranic jsou od
poplatku osvobozeni.
(bak)

Poplatky za psy - do konce března
Do konce března byste měli
zaplatit za své psy. Upozorňujeme, že letos se pro některé
kategorie poplatek zvýšil. Jedná se ale jen o psy v domech se
čtyřmi a více byty a v sídlech
právnických osob v Hranicích.
Zde se poplatek zvyšuje z 1000
na 1500 korun u prvního psa
a z 1500 na 2250 korun za každého dalšího. Vyplývá to z obecně závazné vyhlášky č. 3/2015
o místních poplatcích, kterou
schválilo prosincové zastupi-

telstvo města. Sazby za ostatní psy se nemění. V Hranicích
a Drahotuších to je 200 korun
za prvního psa, 350 za druhého
psa a 500 za další. V ostatních
místních částech (Lhotka, Velká, Slavíč, Rybáře, Valšovice,
Uhřínov a Středolesí) je sazba
120 korun za prvého psa a 220
za každého dalšího. Všichni
senioři platí 100 korun za jednoho psa. I letos bude město
roznášet poštovní poukázky do
schránek.
(bak)

Výrobní pozice

THP pozice

•
•

•
•
•
•
•

Zámeþník – sváĜeþ CO2
Obsluha svaĜovacího robota

Nabízíme
•
•
•
•
•

Práci ve stabilní spoleþnosti
ýerpání firemních benefitĤ
Motivující finanþní ohodnocení
Další vzdČlávání
RozšiĜování odbornosti

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

Kontakt
Personální oddČlení
Tovární 325, 753 01 Hranice
Telefon: 581 820 211
Registrace zájemcĤ o zamČstnání

ŚƚƚƉ͗ͬͬƐƐŝƐĐŚĂĞĨĞƌ͘ũŽďƐ͘Đǌͬ
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HRANICE HOSTILY RADU OLOMOUCKÉHO KRAJE
Členové Rady Olomouckého
kraje navštívili ve středu 3. února Hranice. Na programu výjezdního jednání bylo také setkání
s vedením města. Hejtman Jiří
Rozbořil a jeho kolegové zahájili
návštěvu mezi studenty Střední
průmyslové školy v Hranicích,
kde debatovali s budoucími
chemiky o aktuálních tématech. Studenti se ptali třeba na
nezaměstnanost, oblast politiky
i názory na uprchlickou krizi.
Radní se pak přesunuli do
hranického CTParku. Prohlédli
si prostory dvou irem, které
tu působí, a navštívili také společnost SSI SCHÄFFER s. r. o.

Hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil (vpravo) a starosta Hranic Jiří
Kudláček na setkání se starosty okolních obcí. Foto: Petr Bakovský

„Cesty do jednotlivých regionů a debaty se zástupci
tamních samospráv, podnikateli, poskytovateli sociálních
služeb, zaměstnanci irem
a studenty považuji za stěžejní
zdroj informací. Jejich starosti,
připomínky i dobré zprávy tak
máme z první ruky a můžeme
s nimi dál pracovat v okamžiku, kdy rozhodujeme o dalším
vývoji kraje,“ řekl hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil.
Odpoledne se krajští radní
setkali se zástupci neziskových organizací a později také
se starosty obcí z Hranicka.
(bak)

NEJLEPŠÍ CHEMIK REPUBLIKY MOŽNÁ VZEJDE Z HRANIC
V únoru se uskutečnilo na
půdě Střední průmyslové školy
v Hranicích oblastní kolo soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika České republiky“.
Základní kola proběhla v základních školách na Přerovsku
a Novojičínsku a účastnilo se
jich 820 žáků. Ti pod dozorem
vyučujících vypracovali zasla-

né texty. Každá škola mohla vyslat do Hranic na oblastní kolo
tři nejlepší žáky.
Na oblastním kole v Hranicích se tak nakonec 10. února sešlo 69 žáků z 24 základních škol
v regionu. Čekaly je soutěžní
testy zaměřené na úkoly z chemie. Na slavnostním vyhlášení
výsledků padla jména nejúspěš-

nějších řešitelů. Soutěžní úlohy
nejlépe zvládl Matyáš Wolfram
ze ZŠ Střítež nad Ludinou, na
druhém místě se umístil Tomáš
Bělaška ze ZŠ Velká Dlážka Přerov a na třetím Lucie Milošová
ze ZŠ Pohořská Odry.
Deset nejúspěšnějších řešitelů postoupilo do praktické části
oblastního kola, které se usku-

tečnilo v pátek 26. února (po uzávěrce listu – pozn. redakce). Čtyři
účastníci s největším součtem
bodů z teoretické a praktické části postupují do celostátního kola,
které se bude konat 16. června na
půdě Univerzity Pardubice.
Mgr. Pavlína Voldánová,
Střední průmyslová škola
Hranice

INZERCE

TR
AUTOCEN

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

Autorizovaný prodejce Volkswagen AUTOCENTRUM OLOMOUC s.r.o.
Horní lán 455/1, 779 00 Olomouc, tel.: 585 750 351, bezplatná linka: 800 73 73 85, e-mail: info@vwolomouc.cz
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TAJEMSTVÍ HRANICKÉHO DEPOZITÁŘE

PROJDĚTE ZÁMKEM NA VÝSTAVĚ TAJEMSTVÍ DEPOZITÁŘE
Výstava Tajemství hranického depozitáře na Staré radnici nabízí spoustu zámeckých salonků a komnat. Do některých z nich
můžete nahlédnout prostřednictvím fotogra ií.

Všechny ty titěrnosti, lakony na parfémy, hřebeny, klobouky, šperky a další
rozvernosti neodmyslitelně patří do dámských budoárů. Všechny ty věci ženy
potřebují, aby byly krásné. Protože, jak tvrdí klasik, „Dokud jsou ženy krásné,
lidstvo nevyhyne“.

Kunstkomora zaujme každého návštěvníka. Nabízí spoustu rarit a možnost
prošmejdit zásuvky a šuplíky, ve kterých se ukrývají nejrůznější kuriozity, a návštěvníci mohou tipovat, o co se jedná.

Některé ze stovek obrazů ve sbírkách muzea představuje i obrazárna na Staré
radnici. K vidění jsou například i obrazy, které byly v někdejší vyhlášené hranické
restauraci Kufr, či obraz od ceněného autora Friedricha Gauermanna.

Atmosféru v hudebním salonku dokresluje hudba ze starých desek. K vidění
jsou nástroje ze sbírek muzea – barokní hoboje, is harmonium, barokní
příčné létny, citera, kytara, ale také polyfony, gramofon a hrací obraz.
INZERCE

Nechybí ani domácí modlitebna s ukázkou křížů, růženců, kropenek, soch, obrázků z poutních míst nebo třeba Golgoty, tedy scény z ukřižování ve skleněné láhvi.

Pokoj komorné nabízí i ukázku starých žehliček nebo vysavače. Více fotogra ií
najdete na facebooku Městské muzeum a galerie Hranice. Foto: 6x Jiří Necid

VELIKONOCE
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VYTVOŘME SPOLEČNĚ KRASLICOVNÍK HRANICKÝ
První vyškrabávané, malované i obháčkované kraslice začali Hraničané nosit na
ozdobení Kraslicovníku hranického už v polovině února.
Stromy ozdobené kraslicemi
se pak díky dětem, žákům,
studentům i dospělým objeví na hranickém Masarykově
náměstí v první polovině března a netradičně vyzdobené
náměstí tak zpříjemní svátky
jara.
Zapojují se školky i školy, organizace, místní spolky
i jednotlivci. Akci pořádají
Městská kulturní zařízení Hranice. Nejvíce kraslic zatím přislíbila dodat Základní škola
Struhlovsko, a to tři stovky.
Vyfouknutá vajíčka zdobili na Kraslicovník hranický
lidé pod vedením učitelů výtvarného oboru ZUŠ Hranice
v sobotu 27. února ve dvoraně zámku. Potěšitelné je, že se
do projektu zapojilo i centrum
U kocoura Mikeše, které pořádá v úterý 1. března od 10 hodin Velikonoční tvoření pro
maminky s dětmi s podtitulem
„Přijďte nám pomoci vytvořit

Takto nějak to bude vypadat na hranickém Masarykově náměstí pod Kraslicovníkem hranickým. Foto: Jiří Necid

kraslice na Kraslicovník hranický“. Vstup je zdarma, stačí
si s sebou vzít jen vyfouknuté
kraslice. Centrum najdete na
tř. 1. máje 328 v Kunzově vile.

Kraslice můžete nosit do
pátku 4. března průvodcům do
galerie Synagoga a na Starou
radnici (vchod z Radniční ulice)
nebo do Turistického informač-

VÍTÁNÍ JARA NA NÁMĚSTÍ.
STÍ. VYNÁŠET
Přijďte přivítat jaro ke
Kraslicovníku hranickému
na Masarykovo náměstí.
V sobotu 19. března se tam
od 14 do 17 hodin uskuteční
akce Vítání jara.
S programem „Valaši a ovečky“ vystoupí folklórní soubor
Rozmarýnek. Poté diváci uvidí
soubor Děcka z Drahotuš a jejich pásmo „Jaro, vítej!“. Soubor
slibuje, že přinese jaro a odne-

se zimu. A nebude
chybět ani vynášení Mořeny.
Pásmo s dětmi
ze Základní školy Drahotuše připravují učitelky Taťána
Hrubá a Milena Foltýnková.
„S tímto pásmem jsme před
dvěma lety uspěli v okresní
soutěži, kde jsme získali první místo, a úspěch jsme zaznamenali i v krajském kole.

ního centra, které je v přízemí
hranického zámku. Podrobnosti i aktuální informace najdete
na facebooku na stránce Kraslicovník hranický.
(nad)

SE BUD
BUDE I MOŘENA

Děti ale už
vyrostly a dnes
jsou v prvních
ročnících na
středních školách. Pásmo

tedy diváci uvidí s novými členy souboru,“
sdělila učitelka Taťána Hrubá.
Návštěvníci se mohou těšit také na jarní
melodie v podání Cimbálovky Zbyňka Hrdličky nebo na řezbářskou
dílnu, kde budou ukázky
výroby loutek.
(nad)

VELIKONOCE NA ZÁMKU A V PODZÁMČÍ
Jak si Velikonoce užívali
bohatí na zámku a jak vypadaly svátky jara prostých lidí
v podzámčí? Na to se zeptala paní Anna Musilová, když
rozmýšlela, jak bude letošní
výstava velikonočních tradic
vypadat. A tak dala vznik
jedinečnému pohledu na
největší křesťanské oslavy
a první jarní dny.
Především kraslice, pomlázky a perníčky. Dále také
zápichy, věnce, dřevořezby, reliéfy a vizovické pečivo. Zvířátka šitá, ze slámy, z šustí nebo
z papíru. Obrázky malované
i paličkované. Vesničky s roz-

manitými igurkami, dřevěné
chaloupky, nebo třeba středověké brnění. To všechno se
v březnu sejde v Galerii M+M
v Jurikově ulici. „Na výstavě
ukážeme hlavně velké množství rozmanitých kraslic, bez
kterých by se Velikonoce neobešly,“ slíbila kurátorka výstavy Anna Musilová.
Technik zdobení slepičích,
husích i křepelčích vajec se
na výstavě představí hned
několik. Malované, drátěné,
voskované, děrované, obháčkované, škrábané, nitěné i dřevěné. V neposlední řadě také
moderní quilling (čti kviling)

kraslice, které vznikají stáčením papírových proužků do
různých obrazců.
Výrobky, které budou na
výstavě k obdivu i k zakoupení, dodaly místní školy, především Základní a mateřská
škola Struhlovsko, dále Domov
seniorů Hranice, Domov Větrný mlýn Skalička a Středisko
výchovné péče Kelč. Hlavními
tvůrci jsou však soukromníci,
jejichž práce do galerie doputovaly nejen z Hranic, ale
také z širokého okolí. „Věci mi
přivezou jednotlivci z Frýdku
Místku, Rožnova, Hustopeč nad
Bečvou, Komárna, Veselí na

Moravě, Veselíčka, Drahotuš,
Rakova, Velké i Ústí. Vystavujících umělců bude třicet až čtyřicet,“ informovala Musilová.
Chybět nebude ani tradiční jarmark. Slavnostnímu zahájení výstavy bylo připsáno
datum pátek 4. března. V sedmnáct hodin se za doprovodu Dětského pěveckého sboru
Sluníčko ze Základní umělecké školy Potštát otevře galerie
veřejnosti. Po celý měsíc pak
mohou zájemci navštěvovat
výstavní prostory u malého
nádraží denně od 13 do 17 hodin, dopoledne na zazvonění.
Veronika Hlavinková
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PROGRAM AKCÍ

MUZEA A GALERIE

PROGRAM KULTURNÍCH AKCÍ
Úterý 1. 3.

Synagoga
Janáčkova 728, Hranice, tel. 581 606 077, www.mkz-hranice.cz
Otevřeno: út - so 9:00 - 12:30 a 13:00 - 16:00, ne 9:00 - 12:30
a 13:00 - 17:00.
3. 3. - 1. 5. 2016 - Miroslav Štolfa: obrazy. Autorovy obrazy jsou
meditací o tíživých stránkách
lidské existence. Vyjadřují pocity
osamění nebo téma vzepětí a pádu
jedince. Ve svém celku podává dílo
Miroslava Štolfy svědectví o všech
aspektech technické civilizace, od počátečních nadějí a obdivu
až k jejím negativním důsledkům pro životní prostředí, ke ztrátě
iluzí a pocitům odcizení. Příklonem k meditativní poloze a re lexí neviditelného zároveň nabízejí východisko a naději. Vernisáž
proběhne ve čtvrtek 3. března v 17:00 hodin.

Stará radnice

10:00 - Velikonoční tvoření
aneb Přijďte nám pomoci vytvořit kraslice na Kraslicovník hranický. Koná se v centru
U kocoura Mikeše, tř. 1. máje
328 (Kunzova vila). Vstup je
zdarma, stačí si s sebou vzít
jen vyfouknutá vejce.
19:00 - Kinokavárna: Zkáza
krásou – ilm Heleny Třeštíkové o herečce Lídě Baarové, pro
kterou byla její krása největším
darem i prokletím. Koná se v Zámeckém klubu, Pernštejnské
nám. 1, Hranice, více na www.
mkz-hranice.cz, vstupné 50 Kč.

Radniční 1, Hranice, tel. 581 601 390,
www.mkz-hranice.cz
Otevřeno: út - so 9:00 - 12:30 a 13:00 16:00, ne 9:00 - 12:30 a 13:00 - 17:00.
Prodlouženo do 3. 4. 2016 - Tajemství
hranického depozitáře aneb Od tolaru
po kostitřas. Výstava vybraných sbírkových předmětů z depozitáře Městského
muzea a galerie v Hranicích.

Galerie severní křídlo zámku
Pernštejnské nám. 1, Hranice,
tel. 581 828 114, www.mesto-hranice.cz
Otevřeno: dle provozní doby Městského úřadu
v Hranicích
Do 1. 4. 2016 - Trojice
& přátelé 2016. Výstava
Jany Dědochové – malba
a tisk na hedvábí, Jany
Kaplan Vítové – keramické plastiky, Milana
Kaplana – malba suchým
pastelem a Růženy Kalinové – kresba.

Galerie M+M
Jurikova 16, Hranice,
tel. 581 602 148, www.galeriemm.cz
Otevřeno: st - ne 13:00 - 17:00
(dopoledne na zazvonění)
4. 3. - 26. 3. 2016 - Výstava velikonočních tradic. Tradiční
výstava s velikonoční tematikou.
Na slavnostním zahájení vystoupí
Dětský pěvecký sbor Sluníčko při ZŠ Potštát. Vernisáž proběhne v pátek 4. března v 17:00 hodin.

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

Středa 2. 3.
18:00 - Základy evropské
křesťanské kultury – přednáška Josefa Kubíka B. Th. Koná
se v domě s pečovatelskou
službou, Tovačovského 2000,
Hranice, www.hranice-klubyzdravi.cz.
Čtvrtek 3. 3.
13:30 - 20:00 - Kavárna ve
tmě 2016 – zájemci budou mít
možnost ocitnout se v kavárně,
jako by byli nevidomí. Rezervace denně od 9:00 - 20:00 hodin
na tel. 728 880 596. Koná se
v Hotelu Centrum, Komenského 384, Hranice.
17:00 - Vernisáž k výstavě:
Miroslav Štolfa: obrazy. Koná
se v galerii Synagoga, Janáčkova 728.

na tel. 728 880 596. Koná se
v Hotelu Centrum, Komenského 384, Hranice.
17:00 - Vernisáž k Výstavě
velikonočních tradic. Koná
se v Galerii M+M, Jurikova 16,
Hranice.
17:30 a 20:00 - Expediční kamera 2016 – celovečerní promítání ilmů o dobrodružství,
divoké přírodě, extrémních
zážitcích i sportech. Promítání je rozděleno do dvou
bloků. Podrobný program na
www.expedicnikamera.cz.
Koná se v Zámeckém klubu,
Pernštejnské nám. 1, Hranice,
www.mkz-hranice.cz, vstupné
50 Kč za jeden blok.
18:00 - Hrobka s vyhlídkou
– představení divadla Ventyl
– detektivní komedie s hororovými prvky o třech dějstvích
Hrobka s vyhlídkou nás zavede
do rodiny Tombů, potomků nechvalně známého rodu Borgiů.
Žijí podivínským životem mimo
civilizaci a nahodilí návštěvníci
jejich sídla zpravidla neodejdou
živí. Právě dnes se bude číst závěť po zemřelém otci a jedna
taková návštěva je očekávána.
Do domu zahaleného mlhou,
protkaného tajnými chodbami a sklepními katakombami,
přijíždí neznámá dědička, a jak
se ukáže, zdědit má všechno…
Koná se v zámku v Potštátu,
více www.ventyl.cz.
Sobota 5. 3.
10:00 - Mistrovství ČR juniorů a juniorek v judu - koná se
ve sportovním centru Naparia,
Smetanovo nábřeží, Hranice,
vstup zdarma.
18:00 - Antonín a Josef Kratochvílovi – koncert houslí
a klavíru v podání sourozenců
Kratochvílových. Koná se v Galerii M+M, Jurikova 16, Hranice, tel.
581 602 148, www.galeriemm.cz.

19:00 - Filmový klub: Poslední kšeft – promítá se
v Divadle Stará střelnice,
sady Čs. legií 770, Hranice,
www. ilmovyklubhranice.cz,
vstupné 80 Kč.

13:30 - 20:00 - Kavárna ve
tmě 2016 – zájemci budou mít
možnost ocitnout se v kavárně,
jako by byli nevidomí. Rezervace denně od 9:00 - 20:00 hodin
na tel. 728 880 596. Koná se
v Hotelu Centrum, Komenského
384, Hranice.

Pátek 4. 3.

Neděle 6. 3.

13:30 - 20:00 - Kavárna ve
tmě 2016 – zájemci budou mít
možnost ocitnout se v kavárně,
jako by byli nevidomí. Rezervace denně od 9:00 - 20:00 hodin

13:30 - 20:00 - Kavárna ve
tmě 2016 – zájemci budou mít
možnost ocitnout se v kavárně,
jako by byli nevidomí. Rezervace denně od 9:00 - 20:00 hodin
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V HRANICÍCH A OKOLÍ
na tel. 728 880 596. Koná se
v Hotelu Centrum, Komenského 384, Hranice.
15:00 - Pohádka o princeznách a drakovi – loutková
taškařice v podání Romana
Prokeše a Kamila Krále o jednom drakovi a několika princeznách. Koná se v Zámeckém
klubu. Malé i velké diváky čeká
představení mnoha žánrů a nebývalých zvratů. Chcete-li si
odnést nejen divadelní zážitek,
zapojte se do naší výtvarné dílny, která bude následovat po
pohádce. Vstupné 40 Kč, více
na www.mkz-hranice.cz.
16:00 - Hrobka s vyhlídkou
– představení divadla Ventyl –
detektivní komedie s hororovými prvky o třech dějstvích
Hrobka s vyhlídkou nás zavede
do rodiny Tombů, potomků nechvalně známého rodu Borgiů.
Koná se v kulturním domě ve
Skaličce, více www.ventyl.cz.
Středa 9. 3.
16:00 - Kunstkomora aneb
Kabinet kuriozit ze sbírek
hranického muzea. Komentovaná prohlídka výstavy Tajemství hranického depozitáře
na Staré radnici.
Pátek 11. 3.
20:00 - Koncert skupiny
Ortel – koná se v Sokolovně,
Tyršova 1, Hranice. Vstupné
290 Kč. Předprodej je v Turistickém informačním centru Hranice, tel. 581 607 479,
www.mkz-hranice.cz.
Sobota 12. 3.
14:00 - Dětská merenda –
9. ročník. Volba Miss merenda,
Miss porota a Miss dospělák,
vystoupí Jan Kubík, mistr Evropy a vicemistr ČR v kulturistice
a orientální tanečnice El Zaffa.
Všechny děti obdrží občerstvení a hračku zdarma. Koná se
v Sokolovně, Tyršova 1, Hranice. Vstupné dobrovolné.
Neděle 13. 3.
19:00 - Ian Ritchie’s Soho
Project (GB). Fenomén, který
dokazuje, že hudba nemá žádné
hranice, se po úspěšném turné
vrací do Čech a na Slovensko.
Roger Waters z Pink Floyd, The
Beach Boys, George Michael,
Bob Geldof, Deaf School či Brian May, kytarista legendárních
Queen. To je jen krátký výčet

jmen, se kterými na pódiu stanul či na albech spolupracoval
brilantní britský saxofonista
a producent Ian Ritchie. Koná se
v Zámeckém klubu, Pernštejnské nám. 1, Hranice. Vstupné
v předprodeji 150 Kč, na místě
200 Kč. Předprodej je v Turistickém informačním centru v přízemí zámku, tel. 581 607 479.
Více na www.mkz-hranice.cz.

vých žánrů. Koncert se koná
v Zámeckém klubu, Pernštejnské nám. 1, Hranice. Vstupné
v předprodeji je 300 Kč, na
místě 350 Kč. Předprodej je
v Turistickém informačním
centru v přízemí zámku, tel. 581
607 479, www.mkz-hranice.cz.

Pondělí 14. 3.
15:00 - Kurz šátkování pro
začátečníky aneb Nosme děti
u srdce – kurz je určen pro
skupinku maximálně pěti maminek, je třeba se předem přihlásit, tel. 731 951 024. Koná
se v Dětském centru U Mikeše,
tř. 1. máje 328 (Kunzova vila),
Hranice, www.centrumumikese.cz, cena kurzu 350 Kč.
Středa 16. 3.
16:00 - Archeologické „špeky“ ze sbírek muzea. Komentovaná prohlídka výstavy
Tajemství hranického depozitáře na Staré radnici.
19:00 - Neřež – koncert hudební skupiny, která vznikla,
jako volné pokračování legendárních Nerez. Koná se
v Zámeckém klubu, Pernštejnské nám. 1, Hranice. Vstupné
v předprodeji je 130 Kč, na
místě 170 Kč. Předprodej je
v Turistickém informačním centru Hranice, tel. 581 607 479,
www.mkz-hranice.cz.
Čtvrtek 17. 3.
18:00 - Jarní koncert žáků
hudebního oboru ZUŠ Hranice – koná se v koncertním sále
v Zámecké ulici 118, Hranice.
Sobota 19. 3.
14:00 - Vítání jara – koná se
na Masarykově náměstí v Hranicích. Více na straně 7.
16:00 - Zpíváme a tančíme
s Míšou – představení pro děti
s Míšou Růžičkovou na téma
Karneval. Koná se v Divadle
Stará střelnice, sady Čs. legií
770, Hranice, tel. 581 602 187.
Předprodej v Divadle Stará
střelnice, T-mobile, Masarykovo nám. 6, Hranice, tel.
581 601 070, vstupné 120 Kč.
20:00 - Lenka Filipová – komorní koncert známé zpěvačky
a kytaristky, která dosud vydala
více než 20 alb různých stylo-

pina „B“: FC Dukla Hranice
& TJ Sokol Potštát – hraje
se na hřišti FC Dukla Hranice
(U Splavu), Hranice.
19:00 - Arakain a Dymytry:
Tour 2016 (speciální host
Absolut Deafers) – koncert
se koná v Sokolovně, Tyršova
1, Hranice, předprodej v Turistickém informačním centru
Hranice, tel. 581 607 479, www.
mkz-hranice.cz, vstupné 349 Kč.
Středa 30. 3.

Neděle 20. 3.
17:00 - Hrobka s vyhlídkou –
představení divadla Ventyl – detektivní komedie s hororovými
prvky o třech dějstvích Hrobka
s vyhlídkou nás zavede do rodiny Tombů, potomků nechvalně
známého rodu Borgiů. Koná se
ve společenském centru Černotín, více www.ventyl.cz.
Pondělí 21. 3.
16:00 - Velikonoční tvoření:
základy z pedigu – přijďte si
uplést košík na velikonoční vajíčka, přihlášky na e-mail petra@centrumumikese.cz. Koná
se v Dětském centru U Mikeše, tř.
1. máje 328 (Kunzova vila), Hranice, www.centrumumikese.cz,
cena kurzu 65 Kč.
Středa 23. 3.
15:00 - Předporodní příprava o kojení aneb Kojíme s láskou a bez starostí – kurz je
určen pro skupinku maximálně
8 maminek, je třeba se předem
přihlásit tel. 731 951 024, děti
vítány. Koná se v Dětském
centru U Mikeše, tř. 1. máje
328 (Kunzova vila), Hranice,
www.centrumumikese.cz, cena
kurzu 350 Kč.
16:00 - Hranická fajáns - její
kouzlo a výroba. Komentovaná prohlídka výstavy Tajemství
hranického depozitáře na Staré
radnici.
Čtvrtek 24. 3.
20:00 - 5. Ples tanečníků –
ples je určen všem, kdo mají
rádi tanec a příjemnou zábavu.
Koná se v Divadle Stará střelnice, sady Čs. legií 770, Hranice,
rezervace vstupenek www.
tstalent.cz, cena od 200 Kč.
Sobota 26. 3.
15:30 - 17. kolo kopané
okresní soutěže muži sku-

19:00 - Traband – skupina je
vnímána jako rocková, ale sami
tvůrci svůj zvláštní žánr označovali jako „dechno“, míněno
jako smíšenina dechové muziky a techna, což také odpovídá
dlouhým mezihrám s bicími
a žesťovými nástroji. Koná se
v Zámeckém klubu, Pernštejnské nám. 1, Hranice. Vstupné
v předprodeji 150 Kč, na místě
200 Kč. Předprodej je v Turistickém informačním centru Hranice v přízemí zámku, tel. 581 607
479. Více www.mkz-hranice.cz.
Čtvrtek 31. 3.
19:00 - Filmový klub: Láska
– promítá se v Divadle Stará
střelnice, sady Čs. legií 770,
Hranice, www. ilmovyklubhranice.cz, vstupné 80 Kč.

OCHUTNÁVKA
DUBNOVÝCH AKCÍ
Neděle 3. 4.
19:00 - Babička v trenkách
aneb Aprílová komedie. Divadelní představení divadelního
souboru Tyl Drahotuše, koná se
v Divadle Stará střelnice, sady
Čs. legií 770, Hranice. Vstupné
80 Kč. Předprodej vstupenek
je v Turistickém informačním
centru Hranice v přízemí zámku, tel. 581 607 479.
Sobota 9. 4.
19:00 - Gallina problema
aneb Ma iáni natvrdo – autorská komedie, netradiční
operetní fraška plná humoru,
hudby, zpěvu, ma iánů, těstovin, slepic a vajíček z doby, kdy
to bylo nejvíce potřeba. Hraje
Divadelní soubor Nenalezen.
Koná se v Divadle Stará střelnice, sady Čs. legií 770, Hranice,
tel. 581 602 187. Předprodej
v Divadle Stará střelnice,
T-mobile, Masarykovo nám. 6,
Hranice, tel. 581 601 070.

10

ROZHOVOR

MALÍŘ JAROSLAV JAKUBEC
OSLAVÍ SEDMDESÁTKU, CHYSTÁ VÝSTAVU
Vítá mě v malém, útulném
ateliéru. Za oknem dovádějí
sýkorky, v kamnech praská
dřevo. Na zdech visí několik obrazů, které dokonale
dokreslují harmonickou
atmosféru. Jako by vedle
prosklených oken byla ještě
další, každé nabízející vstup
do jiného světa.
Stačí jediný pohled a ocitám
se na rozkvetlé louce, v čarovném lese nebo v mořském přístavu. „Aby mohl člověk tvořit,
musí mít klid v duši a jasno
v hlavě,“ pronáší s vážnou tváří hranický rodák a malíř Jaroslav Jakubec, když dává vařit
vodu na čaj.
Sobě nalévá červeného vína
a začíná vzpomínat. „Narodil
jsem se v Mexiku, vyrůstal jsem
u hranické Mississippi,“ směje
se a ukazuje mi obrázky staré
místní části Hranic pod viadukty. Popisuje, jak se realistické
krajinomalbě začal věnovat už
v mládí, a zmiňuje, jak jej ovlivnil dlouholetý kamarád a umělecký kolega Ladislav Vlodek.
Zdůrazňuje, že svá díla maluje
s láskou a je nejraději, když
pak zamíří mezi lidi. Pro velký
zájem nemá doma po šedesáti
letech tvorby skoro žádný obraz, a tak musí na plánovanou
výstavu k životnímu jubileu,
sedmdesátým narozeninám,
intenzivně tvořit. „Malovat nepřestanu, dokud mi ruce i mozek budou fungovat,“ slibuje.
Jak jste se k malování dostal?
Maminka pocházela z Horní Bečvy, kde jsem trávil každé
prázdniny. Když jsem byl malý,
malíři chodili do plenéru
a tvořili uprostřed přírody. Já
jsem je hodiny pozoroval, občas jsem jim zaběhl pro něco
k pití. Jejich práce mě zaujala,
a tak jsem začal malovat. Čmáral jsem děvčatům do památníků a účastnil se celostátních
soutěží tvořivosti mládeže.
Kdy se z dětského koníčku stalo celoživotní poslání?
Nadšení mě neopustilo ani
po škole, a tak jsem při plnění základní vojenské služby
uspořádal svou první samostatnou výstavu v Liptovském
Mikuláši. Významným mezníkem bylo setkání s malířem,
gra ikem a sochařem Ladislavem Vlodkem. Poznal jsem ho
na konci šedesátých let a stali
se z nás dobří přátelé. Chodí-

Malíř Jaroslav Jakubec ve svém ateliéru. Foto: Veronika Hlavinková

vali jsme spolu na víno a on
mi předával zkušenosti. A já
si uvědomil, že mám to štěstí,
že jsem v malování našel své
životní poslání.
Kde všude jste vystavoval?
Podílel jsem se na společných výstavách v Hodslavicích
a Valašském Meziříčí. Vystavoval jsem v Přerově, v Ostravě,
na výstavě hranických výtvarníků v holandském Leidschendam-Voorburgu. Několik
výstav jsem měl v Galerii M+M
či v galerii Severní křídlo zámku. S organizací mi pomáhal
Lubomír Pásek, který se před
dvaceti lety stal mým manažerem.
Jaká jsou vaše oblíbená
témata a motivy?
Miluji staré chaloupky
a domky, nejlépe zasazené do
nádherné přírody Valach nebo
nedotknutého Slovenska. Rád
zvěčňuji i vzhled starých Hranic, jejich historické uličky
a nostalgická zákoutí. Věčným
motivem je třeba Kostelíček
nebo Pivovarské schody.
Držíte se při tvorbě nějakých zásad?
Ladislav Vlodek mi kdysi
řekl: „Jaroslave, neměň svůj
rukopis, a tužka je základ.“
A tím se řídím. Ať už v plenéru
nebo doma, první vždy tvořím

skici tužkou. Přitom si v hlavě
představuji barevné provedení, které nakonec převedu na
papír. Také se snažím malovat
bez fotogra ií, které obrazům
ubírají prostorovosti.
Co vám malování přináší?
Je to pro mě odpočinek, zavřu se ve svém vlastním světě.
Když maluju, nevnímám okolí,
nezajímají mě světové problémy ani politika.
Necháváte si své nejoblíbenější obrazy u sebe?
Ani ne, doma nemám skoro
žádný. Obrazy maluju pro lidi
a jsem potěšen, když je o ně zájem. Předat výtvor dál je ale
vždy těžké, jako bych se loučil
s dětmi.
Říkáte, že prodáváte obrazy. Kam až se vaše výtvory
dostaly?
Dvě díla mám v Dubaji,
další v Singapuru, na Floridě,
dále v Rakousku, Německu,
Holandsku a nejvíce asi na Slovensku. Téměř všichni majitelé pocházejí z Česka, většinou
z Hranic, a obrazy si nechali
udělat jako památku na rodné
město.
Když se s odstupem času
podíváte na svá díla, jste
spokojený?
Přirozeně se mi nelíbí ani
jedno. Pokaždé si řeknu, že teď

bych to namaloval jinak, lépe.
Něco přidal, něco pozměnil.
K dílům už se ale nevracím,
jsou uzavřená.
Jak oslavíte své životní
jubileum?
Oslavím ho především
autorskou výstavou, kterou
plánujeme na léto. Bude jak
jinak než v Hranicích na zámku. Chtěl bych ukázat zhruba
čtyřicet děl, některá budou
retrospektivní. Takový průřez
mou celoživotní tvorbou. Teď
ale musím pracovat, abych měl
co ukázat.
Za rozhovor děkuje
Veronika Hlavinková
INZERCE
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TRADICI ZIMNÍHO KOUPÁNÍ V HRANICÍCH DRŽÍ ŠATNÍCI
Viktor Šatník lásku k otužování zdědil po svém otci
Jiřím. Ten se zimním plaváním baví už od osmdesátých
let a je tak v současnosti jakýmsi hranickým otužileckým guru. U vzniku místní
otužilecké komunity stál
s největší pravděpodobností lipenský rodák František
Venclovský, který jako první
Čechoslovák přeplaval v roce
1971 kanál La Manche.
Kdy jste se poprvé setkal
se zimním koupáním?
První vzpomínky bych datoval do osmdesátých let, kdy mi
bylo šest let a otec se začal ve
svých třiceti otužovat. Pamatuji
si, že mu k tomu dopomohl pan
Milan Kubáč. Chodívali spolu
plavat na nábřeží Bečvy, když
řeka zamrzla, přesunuli se pod
splav. Řídili se heslem „Do vody
se musíš těšit“. Od osmdesátých let otec myslím žádnou
sezonu nevynechal.

minutu. Táta v čtyřstupňové
vodě vydrží i déle, mně jde
spíše o to tam vlézt.
Jak často by se měl člověk
otužovat, chce-li vydržet celou sezonu?
Ideálně jedenkrát týdně.
Důležitý je totiž rozdíl v teplotě vody mezi jednotlivým
koupáním, který by neměl
přesáhnout tři stupně. Člověk
si tedy musí hlídat, aby se šel
jednou koupat do osmnáctistupňové vody, pak šestnácti,

nefouká a svítí sluníčko, je to
jako v létě. Paprsky nás hřejí
na hlavu a po usušení sedíme jen tak třeba deset minut
u vody, je nám dobře. Naopak
vítr a mlha dokážou zážitek
docela znepříjemnit. Ale déšť
nevadí, je to jen další voda.
Co je na takovém sportu
nejtěžší?
Jak jinak než první sezona,
kdy člověk pořádně neví, co
ho čeká. Pořád si říká, jaké to
bude příště, když teplota ješ-

blahodárné účinky jako pobyt
venku, ale člověku není zima.
Vy jste zálibu zdědil po
otci, budete se snažit ji také
předat svým dětem?
Rozhodně ano. Pokud to
budou kluci, tak stoprocentně.
Holku bych do toho asi nenutil.
Obecně se otužuje více
mužů než žen. Čím si myslíte, že je to způsobeno?
V prvé řadě jsou ženy o dost
choulostivější na teplo a tak

Kdy jste se na otužování
vrhl vy sám?
Bylo to zhruba před deseti
lety, otec mě tehdy vyhecoval.
Další vlna přišla v roce 2011,
kdy se k nám přidala partička
asi sedmi kamarádů. Vydrželi
ale jen jednu, dvě zimy, takže
teď zase chodíme ve dvou.
Kde se v zimě koupete?
Nejčastěji jezdíme do Olšovce. Je tam klid a ticho, lom
bez lidí vypadá úplně jinak.
Prožívám tam to pravé souznění s přírodou. A taky tam
díky skalám nefouká, což je
po vylezení z vody to nejhorší
na prochladnutí. Občas si pro
zpestření zajedeme do Výklek.
Otec je však nezmar, bere si
ručník všude s sebou, a kde
je, tam se i koupe.
Jedná se o takový netradiční sport, co vás na něm
baví?
Bude to znít úchylně, ale je
mi to příjemné. Ten intenzivní
chlad, který ve vodě cítím, má
blahodárné účinky. Prokrví tělo
tak, že vylézáme celí červení. Má
to skvělý vliv na kůži i imunitu.
Musím přiznat, že když jsem
měl loni hodně práce a sezonu
jsem vynechal, byl jsem mnohem častěji nachlazený. Letos se
mi bacily zatím vyhýbají.
Jak dlouho v ledové vodě
vydržíte?
Na podzim asi pět minut,
v lednu a v únoru už třeba jen

Viktor Šatník si libuje v zimním plavání. V olšoveckém lomu se schází se svým otcem Jiřím Šatníkem každou neděli
v 10 hodin. Kdo by se k nim chtěl přidat, je vítán. Ale pozor, začíná se na začátku podzimu. Foto: archiv Viktora Šatníka

čtrnáctistupňové a tak dále.
Týdenní intervaly jsou k tomu
dostačující.
Kdy je tedy nejlepší začít?
Myslím, že věk nehraje roli,
ale je podstatné začít hned
v září, nejlépe ještě na konci
srpna. Jak zájemce nechytí začátek a postupné ochlazování
vody, promarní zimu. Vlézt do
vody z ničeho nic v půlce prosince je totiž riskantní a pro
tělo obrovský šok. S pozvolným adaptováním na snižující
se teplotu ale zvládne i úplný
začátečník dojít až do ledna,
kdy je voda nejstudenější.
Existují pro zimní plavání nějaké ideální, a naopak
nevhodné podmínky?
Samozřejmě. Když přijedeme v prosinci do Olšovce,

tě klesne. A jestli to vydrží až
do ledna. Někteří proto první
zimu chodí třeba jen do půlky
prosince. Napoprvé to otestují
a další rok už projdou až na konec. Pro mě je nejtěžších prvních pět sekund ve vodě, než si
tělo zvykne. Ale vydýchám se
a pak už je to jen super.
Otužujete se i jinak? Třeba studenou sprchou po
ránu?
Studenou sprchu upřímně
nesnáším, to není nic pro mě.
Ale chodím pravidelně jedenkrát týdně do sauny a následná ledová koupel je taky dobrá
vzpruha. Komu vadí fyzický
chlad, může se otužovat při
dýchání chladnějšího vzduchu. Stačí se na noc pod peřinu
přiobléct a spát s trochu pootevřeným oknem. Má to stejně

nemají potřebu se ho zbytečně zbavovat. Taky bych řekl,
že jde o jakési hecování, překonání sebe sama. A to stejně
tak žádají spíše muži – dokázat si, že to zvládnou a do vody
vlezou.
Jaký je váš největší zážitek spojený s tímto koníčkem?
Jednou mě táta vytáhl na
zimní plavání v Punkvě. Do jeskyně nás dovezli na loďkách,
ze kterých jsme vyskákali
a plavali ven. Byla tam úplná
tma, jen sem tam nějaká žárovka. Samozřejmě nás hlídali, ale
plavat ve tmě, v ledové vodě
a na neznámém místě byl dobrý adrenalin.
Za rozhovor děkuje
Veronika Hlavinková
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Rady pro začátečníky v otužování:
• Ve vodě se musí člověk hýbat,
zaplavat si malé kolečko.
• Se snižující se teplotou se
zpomaluje i pohyb ve vodě.
• Po vylezení je třeba se dobře
utřít a vysušit a obléci se do
volného, teplého oblečení.
• Přibalit si termosku s čajem
a pomalu popíjet. Teplo z žaludku rychle ohřeje celé tělo.
• Po koupání se zahřát na
původní teplotu. K tomu
dopomůže lehký výklus,
dřepy. Tvořit si vnitřní teplo,
nezahřívat se uměle zevním
zdrojem tepla.

Olšovecký lom je oblíbeným místem
zimních plavců z Hranic.
Foto: archiv Viktora Šatníka

• Hlídat si rozdíly v teplotě
vody, nesmí být větší než
3°C.
• Začít hned v září a adaptovat
se na ochlazující se vodu postupně.
• Do vody se hodí neoprenové
boty a otužovací čepice. Podchlazení hlavy způsobuje
prochlazení ve statoakustickém centru vnitřního ucha
a problémy s nerovnováhou.
Dobré jsou i rukavice proti
prochlazení kloubů prstů.

V Hranicích bude mistrovství v judu
Po loňském reprezentačním soustředění judistů se
v Hranicích v březnu chystá
další významná akce. Je to
mistrovsví České republiky
juniorů a juniorek, které se
uskuteční ve sportovní hale
Naparia v sobotu 5. března.
V 10:15 začíná zahajovací ceremoniál a od 10:30 začínají
zápasy. Pořadatelem je Judo
Železo Hranice.

Hranická Plovárna má otevřeno denně
Příznivci plavání mohou využít služeb hranické Plovárny
každý den v týdnu. V době jarních prázdnin od 7. do 11. března
bude mít Plovárna otevřeno denně od 9 do 21 hodin.

• Při sněhu se hodí karimatka
na odložení věcí.
• Pobyt ve vodě pod 10°C by
neměl přesáhnout deset
minut, pod 5°C pět minut.
Závodní limit je 22 minut.
• Nejlépe plavat ve dvojici
nebo ve skupince s podobně
naladěnými lidmi.

V Hranicích budou startovat
špičky českého juda v kategorii
junioři, jde o sportovce narozené v letech 1996 až 1998,
případně o dorostence. Junioři i juniorky budou soutěžit
v osmi váhových kategoriích.
Přidělení pořadatelství Hranicím je velkým úspěchem i proto, že letošní rok je z hlediska
českého juda jubilejní, judisté
slaví 80 let juda v Česku. (bak)

Provoz na Plovárně
Den

Jednu nebo dvě
Školy,
Kondiční plavecká
dráhy bazénu
Veřejnost
plavání
využívají
škola
plavecké kurzy

pondělí

8 - 15

15 - 21

15.30 - 17.30

úterý

6-8

8 - 14

14 - 21

16.00 - 17.00

• Chce to klid a soustředění.
Užít si vody, chladu a reakce
organismu.

středa

6-8

8 - 14

14 - 21

15.30 - 16.30

čtvrtek

6-8

8 - 14

14 - 21

15.30 - 17.30

• Zimní plavání zvyšuje imunitu, psychiku, odolnost
a vytrvalost.

pátek

6-8

8 - 15

15 - 21

sobota

9 - 21

• Je vhodným doplňkem pro
jiné sporty a práce v přírodě.

neděle

9 - 21

INZERCE

Cirkus

BEROUSEK
v Šantovce

od 17. 3. 2016
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