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Chlouba Hranic: zámek
Na Staré radnici v Hranicích je zámek. Tedy výstava, která mapuje
historii skvostu, kterým hranický zámek je. Výstava připomíná, že
je to letos už dvacet let od rekonstrukce hranického zámku, který
stále udivuje návštěvníky hlavně unikátní zastřešenou dvoranou.
Výstava nabízí také spoustu programů pro děti, například
výtvarnou dílnu „Archeologem na jeden den“. Foto: Jiří Necid

Vítání jara v Hranicích: průvod vynese Mořenu do Bečvy

Letošní novinkou bude průvod k řece Bečvě. Ilustrační foto: Jiří Necid

Atmosféru svátků jara navodí
v centru Hranic opět kraslicovník,
ale také tradiční folklórní akce
Vítání jara. Ta se uskuteční v sobotu 24. března ve 14 hodin. Návštěvníci se mohou těšit na jarní
melodie cimbálovky Okybača,
výrobu svíček z pravého včelího
vosku a ukázku zdobení kraslic voskem i vyškrabáváním. Se
svým programem v jarním duchu

vystoupí folklórní soubor Rozmarýnek a zvykoslovné pásmo pod
názvem „Jaro, vítej!“ si připravil
soubor Děcka z Drahotuš.
Letošní novinkou bude vynášení Mořeny. Průvod s hudebním doprovodem vynese podle
lidového zvyku Mořenu a vhodí
ji do Bečvy, aby se tak nadobro
město zbavilo zimy a přivítalo
jaro. 
(vk)

V Hranicích se jednalo o Smart City
Konference o novém moderním konceptu řešení problémů ve městě - Smart City, což
znamená chytré, inteligentní
město, se uskutečnila ve čtvrtek 8. února ve velké zasedací
místnosti městského úřadu.
Zastupitelům, vedení společnosti Ekoltes, ředitelce Hranické
rozvojové agentury i dalším zájemcům přiblížil starosta města
Jiří Kudláček ve své prezentaci
koncept Smart City, zkušenosti
z jiných měst a možnosti, které
Smart City skýtá pro Hranice.
Vzhledem ke stále se zrychlujícímu vývoji je velmi těžké současnými plány a postupy plnit

vize města, směřovat město do
budoucnosti. „Dnes se celá Evropa snaží budovat města ne jako
průmyslová centra, ale jako místa
k žití. To znamená mnohem více
komunikovat s občany, hledat jejich potřeby a přizpůsobovat naše
domovy tomu, co potřebujeme,
a ne tomu, co potřebuje průmysl,“
vysvětlil starosta Jiří Kudláček.
Smart City je výraz pro cestu
promyšleného rozvoje každého jednotlivého města s cílem
optimalizovat veškeré procesy.
Koncept Smart City ale nemá nahradit dosavadní plánování, spíš
ho chce doplnit o nové postupy.
Efektivně přitom využívá dostup-

Starosta Hranic Jiří Kudláček přiblížil koncept Smart City. Foto: Petr Bakovský

ných zdrojů i příkladů z jiných
měst. Cílem je, aby se Hranice
staly příjemným místem pro život všech generací, což není vůbec snadný úkol.

Problematikou se zabývala
i rada města 6. února, která doporučila zastupitelstvu účast v projektu Koncepční rozvoj města
Hranice – Smart City. 
(bak)

2

AKTUÁLNĚ Z RADNICE

Mobilní aplikace o Hranicku už mají stovky uživatelů
Dvě mobilní aplikace, které
nabízejí uživatelům chytrých
telefonů informace o dění
v Hranicích a okolí, již mají přes
400 stažení.
Uživatelé, kteří mají stažené aplikace Česká obec a Naše
Hranicko do svých chytrých telefonů, mohou využívat toho, že
obě aplikace jsou součástí Integrovaného systému informací,
který propojuje tyto informační
kanály s dalšími zdroji informací,
například s městským webem,
nebo i s dalšími weby organizací
na Hranicku. Nabídka informací se stále rozšiřuje, například
aplikace Naše Hranicko nově
zařadila i rubriku Hranického
televizního zpravodajství.

Cílem Hranické rozvojové
agentury, která obě mobilní
aplikace provozuje, je rychle informovat občany města i okolí
o aktuálním dění i chystaných
akcích a také propojovat informace z různých zdrojů do jednoho systému. Jde o mimořádně
rychlou a flexibilní cestu jak informovat občany o dění v obci.
Tato moderní technologie
lépe cílí na mladé lidi. Občan
může mít díky oběma aplikacím neustálý přehled o dění
v domovské obci a také ve
vybraných obcích, které chce
sledovat. Může také využít možnosti s předstihem připomenout
nadcházející akci, o kterou má
zájem.

Mobilní aplikace Česká obec
je zaměřena na krátké informace
o aktuálním dění na Hranicku.
Aplikace informuje například
o chystaných kulturních, sportovních či společenských akcích
v regionu, odstávkách plynu,
vody, elektřiny, uzavírce místních komunikací, blokovém
čištění, zhoršení stavu ovzduší,
povodních, změnách otvírací
doby na úřadě, v prodejnách,
knihovnách nebo o pohřešovaných zvířatech. Akce, které vás
zaujmou, si můžete třeba propojit s kalendářem.
Aplikace Naše Hranicko již
poskytuje širší škálu informací.
Naleznete na ní například aktuality, informace z hranických

webů, možnosti různých služeb
i kulturní a sportovní program.
Stažení obou aplikací je možné zdarma na Google play nebo
App store. 
(bak)

Město si připomene výročí narození Masaryka
Již 168. výročí narození prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka si
připomene město Hranice. Na
tradičním místě u Masarykovy
busty ve foyeru budovy Staré
radnice proběhne ve středu
7. března od 10 hodin pietní akt,
na který město Hranice srdečně
zve občany.
T. G. Masaryk byl český státník,
filozof a pedagog, který se nejvýraznější měrou zasloužil o vznik
samostatného Československa
před sto lety. Stal se také prvním
prezidentem Československé republiky.

Můžete si zjistit
stav vyřizovaných
dokladů
Městský úřad Hranice
nově nabízí možnost zjistit
na webu města, zda již mají
lidé vyřízenou svoji žádost
o občanský či řidičský průkaz nebo cestovní doklady.
V rubrice„Úřad“ naleznou
novou podrubriku „Stav vyřizovaných dokladů“, která
v přehledné tabulce ukáže,
zda je žádost již vyřízena
a doklad připraven k vyzvednutí v úředních hodinách
městského úřadu. 
(bak)

Pietní akt se uskuteční u busty našeho prvního prezidenta v přízemí Staré radnice.
Foto: Pavel Jakubka

Akci pořádá město Hranice,
vojenská posádka Hranice, Československá obec legionářská,

Český svaz bojovníků za svobodu a Klub vojenských důchodců. 
(bak)

INZERCE

Zhodnoťte své úspory

garantovanou úrokovou sazbou až 3,4% 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).

Král mezi termínovanými vklady *Finanční produkt roku 2017*
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.
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Termínovaný vklad uzavřete i na dálku v pohodlí vašeho domova prostřednictvím mobilního bankéře.
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Otevírací doba
Pondělí 9–17 hod
Úterý 9–17 hod
Středa 9–18 hod
Čtvrtek 9–17 hod
Pátek 9–16 hod
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NEY spořitelní družstvo
Salmův palác
Horní nám. 1
779 00 Olomouc
Tel.: 778 112 110
E-mail: olomouc@ney.cz

8. května
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Starosta Jiří Kudláček se sešel s řediteli středních škol
Rozvoj města v budoucím
období (Smart city), obnovení
sochy T.G. Masaryka v Hranicích, uplatnění absolventů hranických středních škol ve městě
nebo spolupráce středních škol
s radnicí patřily mezi témata
schůzky zástupců hranických
středních škol se starostou města Jiřím Kudláčkem.
Starosta města Jiří Kudláček
přivítal ve své kanceláři v pátek 26. ledna ředitelku Střední zdravotnické školy Hranice
Mgr. Hanu Čamborovou, zástupkyni ředitele Střední průmyslové
školy Ing. Šárku Bláhovou, ředitele Gymnázia Hranice PhDr.

Radomíra Langera, ředitele
Střední odborné školy Mgr. Petra
Flajšara a ředitele Střední lesnické školy Ing. Miroslava Kutého.
Na schůzce seznámil zástupce
všech hranických středních škol
s projektem „Smart city“ i s některými problémy, které město
bude muset řešit (například likvidace odpadů). Nastínil i problematiku udržení absolventů
hranických škol zde ve městě.
Připomněl blížící se oslavy stého výročí vzniku samostatného Československa a chystané
akce a rozebral možnosti další
spolupráce města a středních
škol.
(bak)

Schůzka s řediteli středních škol. Foto: Petr Bakovský

V městských lesích bylo vysázeno téměř 30 tisíc sazenic
Téměř 30 tisíc sazenic bylo
vysázeno v městských lesích
v loňském roce. Z 27 405 nově
vysázených stromků tvořily přes
polovinu,15 tisíc kusů, duby. Smrky se podílely 5 850 kusy a javor
klen 3 980 kusy. Vysazovány byly
v menších počtech také buky, topoly, habry, lípy, borovice a olše.
V uplynulém roce bylo také
celkem vytěženo 1541 m3 dřev-

ní hmoty, vše v nahodilé těžbě.
Na celkové ploše 0,85 hektaru
byly provedeny prořezávky.
V městských lesích také pokračoval boj s lesními škůdci.
Pro monitorování a odchyt kůrovců bylo v dubnu instalováno
22 feromonových lapačů. V následujících měsících bylo při
pravidelných kontrolách zjištěno, že do konce září se do těch-

Hranice se zapojí do akce Ukliďme Česko
Město Hranice se zapojilo do kampaně „Ukliďme Česko 2018“,
která proběhne v letošním roce v sobotu 7. dubna. Jedná se
o úklidovou akci dobrovolníků, kteří se na nejrůznějších místech
naší vlasti zapojují do smysluplné činnosti – úklidu v přírodě i ve
městě. Zapojit se mohou všichni - jak jednotlivci, tak celé organizace. Na úklidovou akci město zajistí pytle a odvoz odpadu.
V současné době město vybírá nejvhodnější lokality pro úklid,
které budou zveřejněny v dubnovém čísle zpravodaje. Více informací lze najít na stránkách www.uklidmecesko.cz.
(zip)

Zveme na zastupitelstvo
Druhé letošní jednání zastupitelstva města Hranic se uskuteční ve čtvrtek 22. března od 16 hodin na zámku v zasedací
síni Městského úřadu v Hranicích, Pernštejnské nám. 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
(bak)
veřejné a jste na něj srdečně zváni.

Kam vyrazit na Hranicku?

Všechny programy najdete na

kultura-hranice.cz

to lapačů podařilo pochytat
přes 48 tisíc jedinců lýkožrouta
smrkového a téměř 71 tisíc lýkožrouta lesklého.
Ochrana proti škodám zvěří
byla provedena prostřednictvím
výstavby 1 096 metrů nového
oplocení a naopak bylo strženo a zlikvidováno 3 192 metrů již nepotřebného starého
oplocení.

V roce 2017 bylo vyžnuto celkem 12,4 hektarů ploch
lesních kultur a 14,7 hektarů
bylo chemicky ošetřeno proti
buřeni.
Na základě uzavřené nájemní smlouvy obhospodařuje
253 hektarů lesních pozemků,
které jsou ve vlastnictví města Hranic, společnost EKOLTES
Hranice a. s.
(bak)

Stále lze žádat
o kotlíkové dotace
O dotaci pro výměnu starých kotlů v rámci dotačního
titulu „Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II“ si občané
mohou stále žádat. Kotlíková
dotace byla Krajským úřadem
Olomouckého kraje prodloužena do 31. dubna 2018. Město
Hranice se zavázalo podpořit
žadatele dalšími 7 %, takže fyzická osoba může v rámci dotačního titulu dosáhnout na
výši dotace až 92 %.
Krajský úřad Olomouckého
kraje k 31. lednu 2018 evidoval
1767 podaných žádostí v rámci kraje. K podpoře bylo Radou
Olomouckého kraje schváleno
555 žádostí ve výši 57,5 miliónů
korun. Celková výše rozpočtu
dotačního projektu je téměř
167 miliónů korun.
Hranická rozvojová agentura i nadále pokračuje v osobních konzultacích ve věci
kotlíkové dotace každých
14 dní od 3. ledna vždy ve
středu v sídle agentury na Třídě 1. máje 328 (Kunzova vila)
od 15 do 17 hodin. Případně
lze volat na telefonní čísla

773 100 050 a 733 137 754.
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.
Má výměna starého kotle
smysl?
Určitě ano, neboť provozování kotlů, které nesplňují parametry 3., 4., nebo 5. třídy bude
v roce 2022 zakázáno. Podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně
ovzduší bude od 1. září 2022
zakázán provoz kotlů 1. a 2. třídy. K vytápění mohou být dále
používány jen kotle splňující
minimálně třídu 3.
A právě nyní nastal čas na
výměnu kotlů 1. a 2. třídy, které jsou předmětem kotlíkových
dotací.
(zip)
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Zápis do 1. tříd bude začátkem dubna

Zápis do první třídy je pro dítě významným životním krokem. Foto: Petr Bakovský

Začátkem dubna proběhne
letošní zápis do 1. tříd základních škol v Hranicích. Bude se
odehrávat v pátek 6. dubna
od 14 do 18 hodin a v sobotu
7. dubna od 9 do 11 hodin.
Zapisují se převážně děti,
které k 31. srpnu 2018 dovrší
věk šesti let. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době
od září 2018 do konce června
2019, může být přijato k plnění
školní docházky již ve školním
roce 2018/2019, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé
a požádá-li o to jeho zákonný
zástupce.
Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do
konce prosince 2012 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou

pro přijetí dítěte narozeného
od ledna do konce června 2013
jsou doporučující vyjádření
školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která
k žádosti přiloží zákonný zástupce. Podruhé k zápisu také
přijdou děti, které při minulém
zápisu dostaly odklad povinné
školní docházky.
Na zápis si přineste rodný list
dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Tiskopisy k zápisu vyplňují rodiče buď přímo
u zápisu, nebo si je mohou stáhnout na webových stránkách
škol, vyplnit předem a odevzdat
při zápisu. Jde o Žádost o přijetí
dítěte k základnímu vzdělávání, dále zápisní lístek, případně
žádost o odklad povinné školní
docházky. 
(bak)

Šromoťáci zvou na Pohádkové učení
Vážení rodiče budoucích školáků,
pokud uvažujete o tom, že
byste Vaše dítě zapsali na naši
školu, doporučujeme Vám
navštívit tzv. Pohádkové učení, které proběhne v pondělí
5. března od 16 hodin na škole
Šromotovo. V rámci aktivit motivovaných pohádkou budou děti

rozvíjet dovednosti, které by při
vstupu do první třídy měly znát.
Vy uvidíte naše učitele při práci
a budete se moci rozhodnout,
zda Vám tento styl práce vyhovuje. Nejvíce informací o naší
škole získáte na webových
stránkách www.zssromotovo.cz,
případně ve výročních zprávách
zveřejněných tamtéž.

Na zmíněných webových
stránkách také najdete tipy, co
můžete s Vašimi dětmi do začátku září procvičovat, aby Vaše děti
přišly do školy připravené, natěšené a aby od samého začátku
zažívaly pocit úspěchu. Najdete
zde tipy na rozvoj smyslového
vnímání, sluchového vnímání,
rozvoj paměti a pozornosti, roz-

voj myšlení a řeči, rozvoj matematických představ a motoriky.
Vězte, stačí s dětmi denně 15 až
30 minut cvičit a nestačíte se divit, jak Vaše dítě nasává dovednosti jako houbička.
Přejeme Vám správnou volbu
školy a šťastné a spokojené děti.
Radomír Habermann,
ředitel ZŠ a MŠ Šromotovo

Život v drahotušské škole je pestrý
Učit se hrou. Sportovat.
Poznávat svět v reálném prostředí. Zkoumat přírodu. Oživovat a udržovat tradice. To
byly jedny z hlavních myšlenek
J. A. Komenského, na které nezapomínáme a spolu s našimi
žáky je převádíme do praxe.
Často se učíme v přírodě.
Svět kolem nás poznáváme
prostřednictvím vycházek, exkurzí a jazykových výjezdů. Na
výstavách a v divadlech obdivujeme umění, tvoříme, zpíváme,
tančíme, sportujeme, soutěžíme
a cestujeme.
• Žáci 1. až 9. ročníku jsou v naší
škole od roku 2007 vzděláváni
podle školního vzdělávacího
programu DRAŠKA. Společnou snahou všech pedagogů
je, aby děti opouštějící školu
v Drahotuších byly Důvěryhodné, Rozhodné, Aktivní,
Šikovné, Komunikativní
a Asertivní.
• Individuální péči věnujeme
nejen žákům nadaným, ale

•

•

•

•

také dětem se specifickými
vzdělávacími potřebami.
Naším cílem je všestranný
rozvoj osobnosti dítěte.
Chceme, aby děti byly kvalitně připraveny nejen k dalšímu
studiu, ale také k úspěšnému
vkročení do života.
Zapojujeme se do řady projektů a grantových řízení,
které nám pomáhají vytvářet
potřebné podmínky k dosažení našich cílů.
Jsme škola otevřená rodičům. Několikrát ročně připravujeme akce pro rodiče
i širokou veřejnost.
Environmentální výchova
je důležitou součásti vzdělávání. Naše školní zahrada je
využívána nejen pro výuku
přírodních věd. Altán, který
na naší zahradě slouží jako
přírodní učebna, poskytuje
zázemí i pro čtenářské a výtvarné dílny.
Práce na pozemku je zajímavým obohacením teoretické

•

•

•

•

výuky přírodopisu a pracovního vyučování.
Projektová výuka s ekologickou tematikou je u našich
žáků velmi oblíbená. Každoročně projektovou prací slavíme Den Země, Den vody, Den
stromů atd.
Využíváme moderní vyučovací metody. Tandemová
výuka (což jsou dva vyučující
v jedné třídě), metoda CLIL
(což je zavádění prvků cizího
jazyka do nejazykových předmětů – např. zeměpis a cizí
jazyk) jsou vítaným oživením
výuky.
Máme zkušenosti s evropskými projekty. Výjezdy do
zahraničí jsou skvělou příležitostí zdokonalit jazykové
dovednosti žáků i učitelů.
Velmi důležité jsou pro nás
tradice. Připravujeme vánoční vystoupení s pásmem
koled. Ve škole společně slavíme masopust. Každoročně
oživujeme velikonoční zvyky

Další hranické základní školy se představí v příštím čísle

a připomínáme je veřejnosti
v kulturním programu „Přišlo
jaro do vsi“.
• Sportujeme. Jsme pilotní
školou Kin-ballu. V hodinách
tělocviku využíváme komplex
víceúčelových hřišť v areálu
školy, samozřejmostí je také výuka plavání a lyžařský kurz. Zapojujeme se do nejrůznějších
sportovních soutěží a projektů.
• Důležitý je pro nás zdravý
životní styl. Vedeme děti
k dodržování jeho zásad.
Naše jídelna nadstandardně
splňuje požadavky pro zdravé
stravování. Jsme zapojeni do
projektů Zdravé zuby a Ovoce
do škol, Mléko do škol.
• Děti mají možnost po vyučování navštěvovat rozmanité
kroužky a zájmové útvary.
Více informací o naší škole
naleznete na webových stránkách www.zsdrahotuse.cz. Rádi
vás přivítáme i osobně, jsme držiteli certifikátu Rodiče vítáni.

KULTURA

5

Atraktivní klarinetistky
koncertují v Hranicích
Veselou či smutnou, cynickou, sarkastickou, hravou,
žertovnou, romantickou, zasněnou náladu dokáže vystihnout zvuk klarinetu.
Tento královský nástroj představí v Hranicích čtyři půvabné,
temperamentní klarinetistky na
koncertě v pondělí 12. března
od 18 hodin v Koncertním sále
v Zámecké ulici.
Kvartet temperamentních
umělkyň nejen hraje, ale také
zpívá, což zcela vystihuje jeho
název Cantarina Clarinete, který
v překladu znamená „zpívající

klarinety“. Diváci se mohou těšit
na skladby, které byly původně
určené pro klavír, orchestr či
swingovou kapelu.
Bohatý program zahrnuje
mimo jiné i klasické úpravy
skladeb od Antonína Dvořáka,
Johannese Brahmse, Astora
Piazzolly, ale také od Jaroslava Ježka. Koncert je součástí
předplatného Kruhu přátel
hudby, vstupné pro veřejnost
je 200 korun. Lístky je možné
zakoupit v předprodeji v Turistickém informačním centru na
zámku. 
(vk)

Nenechte si ujít:
Ondřej Ruml předvede
One Man Show Nahubu

Všestranný zpěvák a hudebník Ondřej
Ruml. Foto: archiv interpreta

Kvalitní hudbu i neskutečnou
zábavu nabídne držitel prestižních ocenění Ondřej Ruml divákům v Hranicích, kde představí
ve středu 14. března od 19 hodin v Zámeckém klubu své album Nahubu.
Odehraje se zcela ojedinělý
projekt, na tuzemské poměry
naprosto neotřelý. Zpěvák si totiž veškerou hudbu vytváří sám
pouze svým hlasem. Velkou inspirací mu je Bobby McFerrin.
Avšak on sám si vybral trochu jinou cestu, protože k vystoupení
navíc používá přístroj looper, který nahrává hlasové smyčky, a tím
vznikají vícehlasé písně. Nenechte si ujít návštěvu koncertu zpěváka, hudebníka a herce Ondřeje
Rumla, který patří k jistotám naší
hudební scény. Vstupné je 300 Kč
v předprodeji v Turistickém informačním centru na zámku, na
místě pak 350 Kč.
(vk)

Temperamentní klarinetistky Hana Bahníková, Jana Lahodná, Jana Černohouzová a Věra Kestřánková. Foto: ArcoDiva

Cimrmanovo Torzo v Hranicích
Skupina Cimrmanovo Torzo vystupující také jako Jethro Tull
revival zahraje ve čtvrtek 29. března od 20 hodin v hranickém
Zámeckém klubu. Hudební zaměření této kapely pokrývá oblast
skladeb od blues po hardrock od slavných skupin 60. a 70. let.
Úpravy většiny Cimrmanových hitů se v dnešní přetechnizované době stávají evergreeny. Skladby hrají s dravým rockovým
cítěním. Těšit se můžete na starší kousky i ty novější. Nenechte
si ujít vystoupení kapely, která zahájila svou poslední sezonu.
Vstupné je 100 Kč v předprodeji v Turistickém informačním
(vk)
centru na zámku a 130 Kč na místě. 

Jedna z nejoriginálnějších kapel na české
hudební scéně – Vltava – míří do Hranic

Vltava míří do Hranic. Foto: archiv skupiny

Legendární kapela Vltava
v čele s Robertem Nebřenským bude koncertovat
ve čtvrtek 22. března od
19 hodin v Zámeckém klubu v Hranicích. Uslyšíte nejen ikonické hity Prasátko,
Bezvadnej chlap nebo Marx
Engels Beatles, ale také ukázky z nového alba Čaroděj.
Vstupné je 200 Kč v předprodeji a 250 Kč na místě.  (vk)

Láskyplná opereta aneb Opereta plná lásky
Slavné melodie v podání členů opery a operety Moravského
divadla v Olomouci budou znít
v neděli 4. března od 18 hodin
v Koncertním sále v Zámecké
ulici v Hranicích.
Kromě nestárnoucích melodií
klasické i lidové operety a muzikálu uslyší diváci i vtipné dialogy
a v prostředí divadelních dekorací
a v kostýmech se budou odehrávat scénky, choreograficky provedené árie, duety a sborová čísla.
Vystoupí členové opery a operety Moravského divadla Olomouc Michaela Dvořáková, Ivo

Melkus, Jindřich Suk, Kateřina
Ritterová a Petra Zindler.
Zazní především skladby
z těchto operetních děl: Jaroslav
Ježek: Golem; S. E. Slováček: Slunečnice; Oskar Nedbal: Vinobraní;
Franz Lehár: Veselá vdova; Johann
Strauss ml.: Vídeňská krev; Carl
Zeller: Ptáčník; Jan Rychlík, Vlastimil Hála: Limonádový Joe; Jára
Beneš: Na tý louce zelený; Josef
Stelibský: Láska brány otevírá.
Vstupné je 120 Kč v předprodeji v Turistickém informačním
centru na zámku a 160 Kč na
místě. 
(vk)

Představení se bude odehrávat v divadelních kulisách i kostýmech. Foto: Bubble music
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Je libo pop, funk,
metal nebo rock?

Skupina Emerald Shine. Foto: archiv kapely

Hned tři regionální kapely
se v březnu představí v Zámeckém klubu.
Harfa, housle, flétna a metal?
Proč ne? Skupina Emerald Shine zahraje v pátek 2. března
ve 20 hodin. Kapela se ve své
tvorbě inspiruje přírodou, fantastickými světy a bytostmi, což
se odráží v textech i v hudbě.
Vstupné je 70 Kč v předprodeji
a 90 Kč na místě.
V sobotu 10. března od
20 hodin se v Zámeckém klubu
uskuteční dvojkoncert plný pohody a energie. Těšit se můžete
na pop – rockový Kowall Company a funkový D.U.Bmusic.

„Namícháme vám funky Mojito, jazzovou Piňa Coladu i rockovou Bloody Mary“ uvádí Ťop
– frontman a zakladatel D.U.Bmusic. Vstupné je 80 Kč v předprodeji a 100 Kč na místě.
Mladá popová kapela Jasno
vystoupí v pátek 16. března od
20 hodin. Tato přerovská kapela
vznikla na počátku roku 2017 se
záměrem bavit široké spektrum
českých posluchačů a zároveň
bourat stereotypy běžného
popu. Vstupné je 60 Kč v předprodeji a 90 Kč na místě.
Předprodej probíhá v Turistickém informačním centru na
zámku. 
(vk)

INZERCE

PŘEDPORODNÍ
KURZY
PRO NASTÁVAJÍCÍ
MAMINKY

KDE: Nemocnice Hranice a.s.
dále dle rozpisu termínů na webu.

KDY: od března 2018

Obsahem předporodního kurzu je seznámení rodičů s přípravou
na porod, s obdobím šestinedělí a péčí o novorozence. Tento kurz
provádí porodní asistentky od roku 2000. Je určen pro těhotné
po ukončeném 30. týdnu těhotenství i jejich partnerům.
Kurz je složen ze čtyř lekcí, jejichž obsah podrobně
popisujeme na webové stránce.

Březen – měsíc čtenářů nabídne
i prvorepublikovou kavárnu
Pestrý program připravila městská knihovna na březen – měsíc čtenářů:
• Beseda s přerovskou spisovatelkou Lenkou Chalupovou proběhne ve studovně knihovny ve čtvrtek 8. března od 18 hodin.
Vstupné je 30 Kč.
• Burza vyřazených knih a bazar knih. Po celý měsíc březen v době
provozu městské knihovny bude v burze knih ke koupi za symbolickou cenu beletrie i naučná literatura pro dospělé i děti. Do bazaru
mohou čtenáři darovat knihy, které už nepotřebují, a pokud budou
mít zájem, vybrat si jinou knihu od jiných dárců.
• „Literární kavárna aneb Co se četlo za první republiky“ se
uskuteční ve studovně v termínu od 15. března do 29. března. Pro
návštěvníky bude připraveno aranžmá kavárny, k dispozici bude
káva, čaj, ke čtení a zhlédnutí bude výstava knih českých prvorepublikových autorů a knih o vzniku Československé republiky.
Příspěvek ke 100. výročí vzniku ČSR.
• „Ze srdce Evropy do Santiaga de Compostela aneb Pěšky z České republiky až k oceánu na západ Španělska“ - cestopisná
beseda - diashow cestovatele Patrika Kotrby se koná v Zámeckém
klubu v úterý 27. března od 18 hodin. Vstupné je 50 Kč.

Přerovská spisovatelka
Lenka Chalupová se těší do Hranic
Do Hranic přijede besedovat se svými čtenáři přerovská
spisovatelka Lenka Chalupová.
Ve studovně městské knihovny se s ní mohou zájemci setkat
ve čtvrtek 8. března v 18 hodin.
Autorka sedmi knih bude povídat
především o své autorské tvorbě,
ale také o své inspiraci, fantazii,
rodině či profesi novinářky, kterou před časem vyměnila za práci
tiskové mluvčí města Přerova.
„Odpovím na všechny otázky
čtenářů a už se na ně moc těším.
Besedu spojím s autorským čtením mojí poslední knihy, která
nese název Ptačí žena a vyšla
vloni na podzim. Zároveň prozradím něco málo o knize Liščí
tanec, která se dostane na pulty
knihkupectví letos,“ řekla Lenka

Lenka Chalupová se na hranické čtenáře těší. Foto: archiv spisovatelky

Chalupová, autorka knih Ptačí
žena, Tyrkysové oko, Ledové
střepy, Pomněnkové matky, Utopená, Vosí hnízda a Neříkej mi
vůbec nic. Součástí besedy bude
rovněž autogramiáda. Vstupné
je 30 Kč.
(mj)

Diashow: Ze srdce Evropy
do Santiaga de Compostela
Cenami ověnčená cestovatelská přednáška Patrika Kotrby
„Ze srdce Evropy do Santiaga
de Compostela“ se uskuteční

Porod samotný je pro některé maminky
stresující situace, a proto se snažíme alespoň
seznámením s prostředím a přátelským
přístupem snížit obavy.

Začátek lekcí je v 15.00 hodin.

Sraz na první až třetí lekci je ve 14:45 u jídelny nemocnice v Hranicích.
Sraz na čtvrtou lekci je v 16.15 hodin před dveřmi porodního sálu
Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.

web: nemocnicevalmez.agel.cz/predporodni-kuzy-hranice
Originální přednáška o cestě z České republiky pěšky do Španělska se uskuteční
v úterý 27. března. Foto: archiv cestovatele

v úterý 27. března od 18 hodin
v Zámeckém klubu v Hranicích.
Tato přednáška nebo diashow proběhla již na více než
140 místech České republiky
a Slovenska na cestovatelských
festivalech, v divadlech, kinech,
knihovnách, klubech a kavárnách.
Diashow je typická originálním a multižánrovým pojetím,
kdy mimo fotografií zahrnuje
i hudební vystoupení, poezii
cesty a nenucenou komunikaci
s publikem.
Cesta trvala tak dlouho, že už
ani nebyla cestou, ale životním
stylem. Jaké je to spát pod širým
nebem? Jaké je Santiago? „Vše
promítneme, zazpíváme, předneseme,“ vzkazuje cestovatel. (mj)

OHLÉDNUTÍ
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Vyšla kniha o hranickém mauzoleu

Večer uvedl historik Jiří J. K. Nebeský, který se na přípravě knihy také podílel. Kmotrem
knihy byl PhDr. Vladimír Juračka. Foto: Petr Bakovský

Václav Bednář podepisoval svoji knihu. Vpravo je Milan Králik, který do knihy poskytl
řadu cenných historických fotografií. Foto: Petr Bakovský

Slavnostní křest knihy Václava Bednáře „Hranické mauzoleum obětí první světové války“
proběhl v pondělí 29. ledna
v Zámeckém klubu.
Večer uvedl historik Jiří J. K.
Nebeský, který se na přípravě

nává o mauzoleu na hranickém
Městském hřbitově, v němž
našlo místo posledního odpočinku 1500 obětí první světové války. Kniha se zabývá také
průběhem první světové války
na Hranicku a historií hranic-

knihy také podílel. Kmotrem
knihy byl PhDr. Vladimír Juračka. Hudební kulisu dotvářel
Schwindel kvartet. Po křtu knihy následovala autogramiáda
autora, hranického historika
Václava Bednáře. Kniha pojed-

Veselé krchovy Marka Brodského
rozveselily Starou radnici

kých rezervních nemocnic, ve
kterých probíhala péče o zraněné vojáky. Kniha s množstvím
cenných historických fotografií
je k dostání v Turistickém informačním centru na zámku
za 200 Kč. 
(bak)

Tříkrálová sbírka: koledníci
vykoledovali téměř 1,3 miliony

Letošní ročník Tříkrálové sbírky v Hranicích byl opět rekordní. Pro Charitu Hranice
se koledovalo do 236 pokladniček a díky štědrým dárcům koledníci vykoledovali
1 278 026 Kč, což je o téměř 130 tisíc více než vloni. Foto: Charita Hranice

V Synagoze je Nejen několik slov

Nejen několik slov je název výstavy, kterou v těchto dnech mohou návštěvníci vidět
v hranické Galerii Synagoga. Svá díla tam vystavuje Fanis Ainacidis, umělec pocházejícího z Řecka. Výstava je k vidění do neděle 11. března. Poté prostory Synagogy
zaplní dílo významného slovenského autora Igora Minárika. Vernisáž jeho výstavy
se uskuteční ve čtvrtek 15. března. Foto: Jiří Necid

Známe výherce soutěže „Plnou parou vpřed“
Vernisáž výstavy obrazů Marka Brodského provázela příjemná atmosféra.
Navštívilo ji přes osmdesát návštěvníků a spousta z nich se s výtvarníkem
a hercem nechala vyfotit. Humorné obrazy Marka Brodského jsou k vidění na
Staré radnici v Hranicích do neděle 18. března. Foto: Jiří Necid

Více fotek najdete na www.muzeum-hranice.cz

Po celou dobu trvání výstavy „Plnou parou vpřed“ si mohli návštěvníci
tipnout, kolik je na výstavě celkem modelů lokomotiv a vagónů. Do této se
soutěže zapojilo 288 soutěžících, z nichž 16 správně odpovědělo, že vláčků
je 116. Z nich byli vylosování tito tři výherci: Jan Plachý, Matěj Randýsek,
Eva Komínková. Výhercům gratulujeme a mohou si přijít k průvodkyni do
muzea na Starou radnici pro dva lístky na některé z vystoupení, které pořádají
Městská kulturní zařízení Hranice. 
(red)
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PROGRAM AKCÍ

MUZEA A GALERIE

PROGRAM 		
Čtvrtek 1. 3.

Galerie Synagoga
Janáčkova 728, Hranice, tel. 581 606 077, www.muzeum-hranice.cz
Otevřeno: út–so 9:00 - 12:30 a 13:00 - 16:00, ne 9:00 - 12:30
a 13:00 - 17:00.
Do 11. 3. 2018 - Fanis Ainacidis: Nejen několik slov. Výstava
dvou grafických cyklů umělce pocházejícího z Řecka.
15. 3.–29. 4. 2018 - Igor Minárik: Kresbomaľby. Výstava významného slovenského představitele analytické malby. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 15. března
v 17 hodin.

Stará radnice
Radniční 1, Hranice, tel. 581 601 390, www.muzeum-hranice.cz
Otevřeno: út–so 9:00 - 12:30 a 13:00 - 16:00, ne 9:00 - 12:30 a 13:00 - 17:00.
Do 18. 3. 2018 - Marek Brodský: Obrazy. Výstava obrazů známého výtvarníka, publicisty, herce,
textaře a hudebníka
Do 27. 5. 2018 - Chlouba Hranic: zámek.
Výstava k dvacátému výročí rekonstrukce
hranického zámku.
29. 3. – 27. 5. 2018 - Pod praporem Sokola. Výstava představí historii
Sokola v Hranicích, který vznikl v roce 1887. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 29. března v 17 hodin.

Galerie Severní křídlo zámku
Pernštejnské nám. 1, Hranice, tel. 581 828 114, www.muzeum-hranice.cz
Otevřeno: po a st 8:00–17:00, út a čt 8:00–15:00, pá 8:00–14:00, so–ne zavřeno.

17:00 - Vernisáž k výstavě: Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce
selského stavu. Koná se ve dvoraně zámku v Hranicích, vstup
zdarma.
Pátek 2. 3.
17:00 - Vernisáž k výstavě:
Výstava velikonočních tradic.
Koná se v Galerii M+M v Hranicích, Jurikova 16, vstup zdarma.
19:30 - Společenský večírek ZŠ
1. máje – koná se v Divadle Stará
střelnice v Hranicích, Sady Čs. legií 770. Vstupné 100 Kč, místenka
50 Kč, předprodej od 15. 2. v sekretariátu školy, tel. 581 675 411.
19:30 - Ples ozbrojených složek
Hranice – koná se v Sokolovně
v Hranicích.
20:00 - Emerald Shine a hosté – metalový večer s novojičínskou 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.

Do 23. 3. 2018 - Pavla Loserthová: Obrazy. Výstava malířky původem z Teplic nad Bečvou, jejíž výtvarné začátky jsou spojeny
se jménem hranického malíře Ladislava Vlodka.
21. 3. – 20. 4. 2018 - Obrazy skupiny Trojice. Výstava představí tvorbu Jany Dědochové, Růženy
Kalinové a Milana Kaplana. Vernisáž se uskuteční
ve středu 21. března v 17 hodin.

Dvorana zámku

Sobota 3. 3.

Pernštejnské nám. 1, Hranice. Otevřeno: po–ne 8:00–20:00.
1. 3. – 31. 3. 2018 - Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce selského
stavu. Výstava připomene období násilné kolektivizace v době komunistického režimu a těžké osudy vysídlených rodin a sedláků, kteří
se stali oběťmi tehdejší propagandy. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek
1. března 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).
2. 3. – 30. 3. 2018 - Výstava velikonočních tradic. Tradiční výstava s velikonoční tématikou. Vernisáž se uskuteční v pátek 2. března v 17 hodin.

20:00 - Sokolsko-letecký maškarní ples – koná se v hranické
Sokolovně, Tyršova 880, vstupné
150 Kč.
20:00 - Ples fotbalistů – koná
se v kulturním domě v Bělotíně.
Neděle 4. 3.
14:30 - Dětský karneval – koná
se v hranické Sokolovně, Tyršova
880, vstupné 30 Kč.
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,

PROGRAM AKCÍ
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KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ
vstupné v předprodeji 120 Kč, na
místě 160 Kč. Předprodej v Turistickém informačním centru na
zámku, tel. 581 607 479.
Středa 7. 3.
10:00 - Pietní akt k výročí narození T. G. Masaryka – ke sto
šedesátému osmému výročí narození prvního československého
prezidenta. Koná se u Masarykovy busty ve foyeru budovy Staré
radnice v Hranicích, Masarykovo
náměstí 71, vstup zdarma.

18:00 - Zásady partnerské (mezilidské) komunikace při řešení
konfliktů – dvoudenní série
přednášek Oldřicha Wagenknechta v rámci série Dobré manželství není samozřejmost. Koná
se v hotelu Centrum v Hranicích,
Komenského 384, vstupné dobrovolné.
Sobota 10. 3.
14:00 - Dětská merenda – tradiční dětský karneval pořádaný
Spolkem žen Rouské. Koná se
v Zrcadlovém sále, kasárna gen.
Zahálky (vstup od Drahotuš), bližší informace budou upřesněny.

Úterý 13. 3.
15:00 - Senior kavárna nejen
pro seniory – posezení při kytaře. Koná se v místnosti Osadního
výboru v Drahotuších.
15:30 - Z deníčku kočičky Ťapičky – dostaveníčko se spisovatelkou Markétou Harasimovou,
tentokrát s knihou pro děti. Koná
se v kavárně U Mlsné kočky v Hranicích, Galašova 156, vstup zdarma.

Středa 14. 3.

Čtvrtek 8. 3.
18:00 - Beseda s Lenkou Chalupovou – autorské čtení z knihy
Ptačí žena a beseda s přerovskou
spisovatelkou. Koná se ve studovně Městské knihovny v Hranicích,
Masarykovo nám. 71, vstupné
30 Kč.

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.

18:00 - Lucie Langerová – klavírní koncert. Koná se v Galerii M+M
v Hranicích, Jurikova 16, vstupné
dobrovolné.
14:45 - Předporodní kurz pro
nastávající maminky – pro odbourání strachu a nejistoty z porodu. Koná se v jídelně Nemocnice a. s. v Hranicích, vstup zdarma.

štejnské nám. 1, vstupné 60 Kč,
na místě 90 Kč. Předprodej v Turistickém informačním centru na
zámku, tel. 581 607 479.

20:00 - Kowall Company +
D.U.Bmusic – pop-rockový
a funkový koncert. Koná se v Zámeckém klubu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1, vstupné 80 Kč,
na místě 100 Kč. Předprodej v Turistickém informačním centru na
zámku, tel. 581 607 479.

19:00 - Ondřej Ruml – vystoupení skvělého zpěváka s jeho One
Man Show Nahubu. Koná se v Zámeckém klubu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1, vstupné 300 Kč,
na místě 350 Kč. Předprodej v Turistickém informačním centru na
zámku, tel. 581 607 479.

Středa 21. 3.
17:00 - Vernisáž k výstavě:
Obrazy skupiny Trojice. Koná
se v galerii Severní křídlo zámku
v Hranicích, Pernštejnské nám. 1,
vstup zdarma.
Čtvrtek 22. 3.

Čtvrtek 15. 3.

18:00 - Problémy a východiska
současných partnerských vztahů – dvoudenní série přednášek
Oldřicha Wagenknechta v rámci
série Dobré manželství není samozřejmost. Koná se v hotelu
Centrum v Hranicích, Komenského 384, vstupné dobrovolné.
Pátek 9. 3.
16:30 - Karneval v Džungli –
pod taktovkou klauna Pepína
Prcka. Koná se v Hranické džungli, Tř. 1. máje 1783, vstupné dítě
99 Kč, dospělý 35 Kč. Kapacita
míst omezená, předprodej v Hranické džungli.

17:00 - Vernisáž k výstavě: Igor
Minárik - Kresbomaľby. Koná se
v Galerii Synagoga v Hranicích,
Janáčkova 728, vstup zdarma.
Pondělí 12. 3.
18:00 - Kruh přátel hudby:
Cantarina Clarinete – koncert
temperamentního klarinetového kvarteta. 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 - David Stypka & Bandjeez – akustický koncert. Koná se
v Divadle Stará střelnice v Hranicích, Sady Čs. legií 770, vstupné
250 Kč. Předprodej restaurace
Stará střelnice, tel. 581 602 187,
knihkupectví Ezop (horní podloubí Hranice), tel. 581 602 547.

18:00 - Jarní koncert žáků ZUŠ
Hranice – koná se v Koncertním
sále v Hranicích, Zámecká 118,
vstup zdarma.
19:00 - Vltava – koncert jedné
z nejoriginálnějších kapel na
české hudební scéně. Koná se
v Zámeckém klubu v Hranicích,
Pernštejnské nám. 1, vstupné
200 Kč, na místě 250 Kč. Předprodej v Turistickém informačním
centru na zámku, tel. 581 607 479.

Pátek 23. 3.

Pátek 16. 3.
20:00 - Jasno – koncert mladé
popové kapely. Koná se v Zámeckém klubu v Hranicích, Pern-

19:00 - Snadno do světa – cestovatelská beseda Hany Machalové. Koná se ve velkém sále
Kulturního domu v Hustopečích
nad Bečvou, vstupné dobrovolné. Nutná rezervace míst na
knihovna@ihustopece.cz.
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Sobota 24. 3.

Čtvrtek 29. 3.

9:15 - Lesní běh – čtyřicátý ročník běžeckého závodu. Koná se
v lese v Opatovicích, startovné
50 Kč, žáci zdarma. Přihlášky nejpozději 10 minut před startem.

17:00 - Vernisáž k výstavě:
Pod praporem Sokola. Koná se
v muzeu na Staré radnici v Hranicích, Radniční 1, vstup zdarma.

14:00 - Vítání jara – tradiční oslavy jara s předváděním řemesel,
cimbálovkou a kulturním programem. Koná se na Masarykově náměstí, vstup zdarma.

20:00 - Cimrmanovo Torzo –
koncert skupiny vystupující též
pod názvem Jethro Tull revival.
Koná se v Zámeckém klubu
v Hranicích, Pernštejnské nám. 1,
vstupné 100 Kč, na místě 130 Kč.
Předprodej v Turistickém informačním centru na zámku, tel.
581 607 479.

nebo v kavárně U Mlsné kočky
v Hranicích, tel. 774 899 148.

Připravujeme na duben
Úterý 10. 4.
19:00 - Radůza – koncert známé české písničkářky. Koná se
v Divadle Stará střelnice v Hranicích, Sady Čs. legií 770, vstupné
380 Kč. Předprodej restaurace
Stará střelnice, tel. 581 602 187,
knihkupectví Ezop (horní podloubí Hranice), tel. 581 602 547.

a dalšími hvězdami. Koná se v Divadle Stará střelnice v Hranicích,
Sady Čs. legií 770, vstupné
550 Kč. Předprodej restaurace
Stará střelnice, tel. 581 602 187,
knihkupectví Ezop (horní podloubí Hranice), tel. 581 602 547.
Pátek 13. 4.
18:00 a 20:00 - Expediční kamera 2018 – dva bloky mezinárodního festivalu outdoorových
filmů. Koná se v Zámeckém klubu
(pod hradbami zámku) v Hranicích, Pernštejnské nám. 1, vstupné na místě 50 Kč za jeden blok.

Neděle 25. 3.
16:00 - Dokud nás milenky
nerozdělí – představení divadelního souboru Ventyl. Koná se
v Kulturním domě v Ústí, vstupné
50 Kč.
Úterý 27. 3.
18:00 - Ze srdce Evropy do
Santiaga de Compostela – cestopisná přednáška Patrika Kotrby. Koná se v Zámeckém klubu,
vstupné na místě 50 Kč.

Čtvrtek 12. 4.
Pátek 30. 3.
17:00 - Komentovaná prohlídka výstavy „Chlouba Hranic:
zámek“ s prohlídkou zámku sraz je v muzeu na Staré radnici
v Hranicích, kde si návštěvníci na
výstavě prohlédnou, jak vypadal
zámek před rekonstrukcí. Poté
se přesunou společně na zámek,
kde se uskuteční komentovaná
prohlídka. Provádí PhDr. Vladimír Juračka. Vstup je zdarma.
19:00 - Dokud nás milenky nerozdělí – představení divadelního
souboru Ventyl. Koná se v Sokolovně v Hranicích, Tyršova 880,
vstupné 100 Kč, na místě 150 Kč.
Předprodej v Městské knihovně Hranice, tel. 581 607 299

Pozor na změnu svozu komunálního odpadu
Společnost Ekoltes Hranice, a.s. upozorňuje občany, že náhradní
svozy komunálního odpadu budou provedeny
• za pátek 30. března 2018 (Velký pátek) předcházející den,
tj. čtvrtek 29. března 2018
• za pondělí 2. dubna 2018 (Velikonoční pondělí) následující
den, tj. úterý 3. dubna 2018
Sběrný dvůr bude v období od 30. března 2018 do 2. dubna
2018 uzavřen.
INZERCE

18:00 - Kruh přátel hudby: Dominika Weiss Hošková & Jiří
Hošek – famózní souhra violoncellového dua otce a dcery. Koná
se v Koncertním sále v Hranicích,
Zámecká 118, vstupné mimo
předplatné 250 Kč. Předprodej
v Turistickém informačním centru na zámku, tel. 581 607 479.

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.

19:00 - Ray Cooney: Prachy –
divadelní představení s Vandou
Hybnerovou, Ondřejem Vetchým

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO
ČÍSLA ZPRAVODAJE
je v pátek 9. března 2018.

TaťánaFest připomene
osobnost Taťány Jonasové
V sobotu 14. dubna se
v Divadle a restauraci Stará
střelnice uskuteční velký vzpomínkový koncert u příležitosti
prvního výročí odchodu významné osobnosti hranické
kultury Dr. Taťány Jonasové.
Na dvou podiích vystoupí patnáct souborů, kapel, pěveckých sborů a sólistů, kteří byli
s její osobou během života propojení.
Vystoupí například pěvecký sbor Harmonia, Hranický
dětský pěvecký sbor včetně
přípravky i bývalých členů, Vokalamita, Ženský komorní sbor,
instrumentální umění budou
reprezentovat soubory Lídy
Malátkové či Petry Václavíkové.
Na podium restaurace se vrátí
duch bývalého rockového klubu v podobě přehlídky folku,
jazzu a bigbítu. Návštěvníci se

mohou těšit například na Duo
LiThr, Račí Ticho, Pavlu Barákovou with Soul & Pepper nebo
sólové vystoupení zpěvačky
November 2nd Saši Langošové. Vrcholem programu bude
návrat gymplácké kapely Živec
Ortoplaz, která se postaví na
podium poprvé po 22 letech
od ukončení činnosti.
Koncert vyvrcholí světovou
premiérou skladby, kterou
speciálně pro tuto příležitost
komponuje Jana Labašová.
Organizátoři se těší na hojnou
účast a naplnění vzkazu Taťány
Jonasové, který před svou smrtí věnovala všem spřízněným
hudebníkům: „Netruchlete, ale
raději si zazpívejte. Sami navzájem, od srdce a z lásky. A já to
uslyším.“
Bližší informace naleznete
na webu kultura-hranice.cz.

HISTORIE SOKOLA
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Budova sokolovny měla od roku 1956 smůlu

Hranická sokolovna vyhořela dne 2. května 1974. Foto: archiv hranického muzea

Budovu sokolovny jsme
opustili po válce. Stavbu sokolovny a zásahy, které prodělala,
zpracovaly velmi dobře v roce
2009 Mgr. Irena Marie Kubešová a Ing. Jarmila Marková, autorky stavebně-historického
průzkumu sokolovny. Jejich
text přinášíme redakčně upravený:
Okupanti napáchali za čtyři
roky v budově obrovské škody.
Ze sloupků na nároží byly odstraněni dva sokolíci, zmizel nápis Sokol. Poškozen byl i interiér
a ztratil se inventář. Dílo zkázy
pak dokonal výbuch při vyhazování mostu přes Bečvu v roce
1945. Sokolové museli opravit
vyražená a rozbitá okna, podlahy, omítky, střechu, plot, plochu
cvičiště a další.
První velká úprava po válce se začala připravovat v roce
1954. Mělo jít o opravu stropu
tělocvičny. Projekt ale zpracoval
v daleko větším rozsahu architekt Karel Gajovský, a to už pro
nástupnickou organizaci hranického Sokola, pro TJ Spartak
Hranice, který převzal majetek
Sokola. Lze říci, že od roku 1956
procházela budova víceméně

devastačními zásahy do své
původní podoby a památkové
podstaty.
Nutno uvést, že všechny
stavební zásahy, na kterých se
architekt Gajovský podílel, znehodnocovaly necitlivě původní
koncept autora sokolovny architekta Aloise Pilce.

Historie
Sokola Hranice

7. díl: léta 1946 - 1974
Úpravy v roce 1956 znamenaly zazdění terasy v prvním
patře při východním průčelí,
kde vzniklo skladiště, klubovny,
část noclehárny, nadstavba další
části noclehárny v patře nad bytem sokolníka a toaletami, tedy
zrušení další terasy.
Tělocvična dostala nový strop
a nové zastřešení, stále ještě ve
tvaru sedlové střechy. V tělocvičně byl nově upraven balkon
s vyšší kapacitou diváků, zbudovány byly balkony východní
galerie.

Dalším negativním zásahem
bylo zřízení místnosti pro prodej
vstupenek v prostoru vlevo od
hlavního vstupu do budovy.
Okolí sokolovny zhyzdila po
roce 1961 přístavba nové kotelny. V roce 1966 zpracoval architekt Gajovský plán na zástavbu
poslední z teras sokolovny. V zaobleném severozápadním nároží
měla v patře vzniknout klubovna. Roku 1971 byl architektem
zpracován nový plán realizace
kavárny v těchto prostorách
a také projekt modernizace noclehárny. Z pěti místností, v nichž

byly noclehárny bez umyváren
a WC, bylo vybudováno 10 pokojíků s teplou a studenou vodou, koupelna a WC. Tyto práce
proběhly v letech 1971 a 1972.
Když v roce 1974 vyhořel sál
tělocvičny včetně sedlové střechy, byla sokolovně z hlediska
přestaveb zasazena rána dosud
nejtvrdší. Místo sedlové střechy
se na ní objevila střecha plochá.
Ale o tom až v příštím vydání.

(nad)
Pokračování příště
Seriál najdete také na
www.muzeum-hranice.cz

Trosky sokolovny po požáru v roce 1974. Foto: sbírka Milana Králika

Pod praporem Sokola - výstava ukáže
i sokolky v převleku za rybky

Sokol užíval již od svého vzniku různých
citátů a hesel. Například „V zdravém
těle zdravý duch!“ Foto: archiv hranického muzea

Pod praporem Sokola je
název výstavy o historii hranického Sokola, kterou zahájí
vernisáž ve čtvrtek 29. března
v 17 hodin v muzeu na Staré
radnici v Hranicích.
Výstava má připomenout, že
letos uplyne 90 let od slavnostního otevření hranické sokolovny.
Mapovat bude také celou 130 let
trvající historii místní jednoty.
„K vidění bude řada unikátních fotografií, barevné plakáty
a předměty vztahující se k tématu. Návštěvníci uvidí sokol-

ské kroje, prapory, ale i cvičební
nástroje jako například bradla
a kozu z počátku 20. století,“
uvedl kurátor muzea Marek Suchánek.
„I když nejdůležitější funkcí
Sokola byl vždy sport a tělovýchova, činnost hranických sokolů také obohacovala kulturní
život ve městě už od vzniku této
organizace v roce 1887. Věnovali se ochotnickému divadlu,
provozovali loutkové divadlo
i kino, zřídili veřejnou čítárnu
a značnou pozornost věnovali

i vzdělávací činnosti. Pořádali
večírky s přednáškami z oblasti
literatury, historie, zdravotnictví,
z cest po cizině. Pro dívky organizovali kurzy českého jazyka,
hospodářství, vychovatelství
a zdravovědy. Pořádali také od
roku 1892 vyhlášené šibřinky,
pokaždé zaměřené na jiné téma.
A tak návštěvníci také uvidí fotografie, na kterých jsou třeba
sokolky převlečené za rybky
nebo škeble,“ uvedla ředitelka
Městských kulturních zařízení
v Hranicích Naďa Jandová. ( red)

12

SPORT

Lyžařská škola na Potštátě ukončila další sezonu
Navzdory teplé zimě téměř
bez sněhu ukončila lyžařská školička na Potštátě další úspěšnou
sezónu. Školička Ski klubu Hranice pod vedením Jirky Kuči a Filipa
Konečného funguje na Potštátě
již více než dvacet sezon.
První ročník školičky proběhl
již v roce 1974. Každoročně se
tří lyžařských víkendů účastní
zejména děti z Hranic a okolí.
Letos se přihlásilo 70 dětí, závěrečných závodů se zúčastnilo
60 soutěžících.
Do lyžařské školy se hlásí jak
úplní začátečníci, kteří poprvé
stojí na lyžích, tak i děti, které už
zkušenosti mají a chtějí se jen
zdokonalit. Věkové rozložení je
od 4 let až po 14 roků. Populární,
hlavně pro starší děti, je výuka
jízdy na snowboardu.
Letošní ukončení sezony v neděli 4. února zahájil rej masek. Ty
musí být přizpůsobené pohybu
na lyžích, aby děti mohly vyjet
na vleku a pak se také dostat
bezpečně dolů. Po vyhodnocení pěti nejkrásnějších masek
následovaly závody ve slalomu
a vyhlášení vítězů. Atmosféra
byla skvělá, soutěživost dětí velká. V kategorii předžáci zvítězila
Kateřina Kavanová, 2. místo obsadil Štěpán Piešťanský a třetí byl
Antonín Havran. V kategorii žáci
se na první místo probojovala
Tereza Zabloudilová, na druhém
skončila Tereza Kubátová a třetí
dojel Matěj Kavan. V závodech
snowboardistů byla první Eva
Hotařová, na místě druhém Simona Hertlová a třetí Karolína
Peperniková.

I ti nejmenší absolventi lyžařské školy se s přehledem proplétají mezi slalomovými brankami. Foto: Jan Krejčí

Diplom a drobné ceny za
masky si odnesli Aneta Pajdlová, Štěpán Piešťanský, Natálie
Landigová, Martin Ševčík a Matěj Randýsek. Další oceňovanou
kategorií je malování obrázků,
které jsou po celou další sezonu
vyvěšeny v chatě. Letošní vítězové jsou Lukáš Bialek, Tereza Zabloudilová a Natálie Landigová.
Velké poděkování patří všem
instruktorům i týmu Vaška Boráně, který se zasloužil o to, že
kopec byl zasněžený, urolbovaný
a nachystaný. Neméně důležité
je i zázemí v chatě, kde obsluha
pro děti připravuje čaj a pro rodiče je nachystáno vždy něco na
zahřátí.
Ukončením školičky ale provoz areálu na Potštátě nekončil,
naopak příznivější zimní počasí
umožnilo jeho další využívání.

Hned následující víkend, v sobotu 10. února, proběhly veřejné závody pro děti i dospělé,
o jarních prázdninách byl areál
v provozu každý den. V době
uzávěrky měsíčníku se chystala
i speciální akce na Valentýna,
příznivci potštátské sjezdovky
se mohli těšit i na zabijačku a na
závody pro školní děti „Přebor
škol“. Na ukončení sezony ski
areálu se v březnu uskuteční
Splash party. Informace o provozu vleků i lyžařské škole lze nalézt na webu (www.skipotstat.cz)
a na facebooku.
Potštátský lyžařský areál se
nachází v nadmořské výšce 400
až 600 metrů nad mořem. Pro
hranické lyžaře je to nejbližší
možnost, jak si zalyžovat, areál
leží 11 kilometrů od města. Pro
zájemce jsou tu k dispozici tři

vleky, páteřní 300 metrů dlouhý, dětský a lanový vlek s mírným
cvičným svahem, vhodným pro
začínající lyžaře. Nachází se zde
základní zázemí včetně občerstvení a je tu i prostor pro snowboardisty a freestylisty.
V této nadmořské výšce není
vůbec snadné udržet areál v provozu. Náklady na energie jsou
velké, každý den je třeba svah
upravit. Přesto se daří postupně vylepšovat vybavení areálu,
v roce 2006 to byla rolba, postupně se vylepšuje zasněžování.
Nešlo by to ale bez finanční podpory jiných subjektů, ať už města
Hranic nebo dalších sponzorů.
A nebylo by to možné ani bez zaujetí členů lyžařského oddílu Ski
klubu Hranice, kteří každoročně
odpracují v areálu mnoho hodin
na brigádách.  Petra Konečná

Judisté z Hranic bodovali na turnaji v Olomouci
Již tradičně se v Olomouci
na konci ledna schází celá republiková špička kategorie dorostu a juniorů do 23 let v judu,
aby změřila síly se závodníky
ze Slovenska a Polska. Jedná se
o turnaj, který je povinný pro
celou reprezentaci ČR.
Do letošního ročníku se zapojily i dva hranické kluby, a to
Judo Hranice a Judo Železo
Hranice, celkem 22 závodníků,
kteří se v těžké konkurenci 295
závodníků z 64 klubů rozhodně
neztratili. Do Hranic putovalo

celkem sedm medailí, tři zlaté, dvě stříbrné a dva bronzy.
K tomu ještě šestkrát páté místo, kdy závodníci podlehli v boji
o bronz.
Jako první se představili na
tatami dorostenci a zde po bezchybném výkonu získala první
místo Barča Ondroušková ve
váze nad 70 kg, když nejtěžší
zápas svedla se svou oddílovou
kolegyní Janou Tomečkovou,
kterou udolala až v golden skóre. Ostatní soupeřky pak porazila
před časovým limitem. Jana To-

mečková získala pěkné 3. místo.
Mezi chlapci ve váze do 90 kg
získal zlato Martin Bezděk, který prošel hladce do finále, kde
udolal i reprezentanta Slovenska
a vystoupil na nejvyšší stupínek.
Stříbro pak po velmi dobrém
výkonu získal v nejlehčí váze do
46 kg Roman Hynčica, který prohrál až po těžkém boji ve finále.
Po dorostencích se na tatami
představila kategorie do 23 let
a i zde se hned 5 judistů zapojilo
do boje o medaile. Na stupínek
nejvyšší vystoupal ve váze do

66 kg Tomáš Beran, který prošel
do finále po velkém boji a zde
jej čekal jeho oddílový kolega
David Šatánek, který měl cestu
do finále rychlejší, když všechny
zápasy ukončil před limitem. Ve
finále se však odehrál jiný zápas
a zlatou medaili získal Tomáš Beran, stříbro pak David Šatánek.
Ve váze do 90 kg mužů měli Hranice hned trojí zastoupení a nejlépe se vedlo Šimonu Skurkovi,
který podlehl v boji o finále, ale
v boji o bronz již nezaváhal. 
Petr Bakovský
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