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Hranický zpravodaj

Vítání jara

Vystoupí také Maleníček

Koncert Karla Plíhala
MHD je zdarma
Jaké budou oslavy 850 let Hranic?
Na investice jde letos 220 milionů
Opravdu ideální manžel je muž, který zachází se svou
manželkou přesně tak, jako se svým novým vozem. Henry Ford
Foto: Dětský folklórní soubor Maleníček
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Z RADNICE

stručně

Hranická MHD bude
od dubna zdarma

Ilustrační foto: Jiří Necid

Od 1. dubna bude hranická
městská hromadná doprava pro
všechny cestující zdarma. Plní
se tak jeden z bodů programového prohlášení zastupitelstva
města Hranic. Zároveň se město
Hranice domluvilo s Olomouckým krajem, že příměstskou dopravu, kterou provozuje právě
kraj, budou mít zdarma senioři
nad 65 let. Jako první krok si
ale musí u řidiče MHD (zelené
autobusy) vyzvednout takzvanou nulovou jízdenku, kterou
jim řidič na požádání vydá. Tuto
jízdenku pak mohou používat
ve všech autobusech příměstské dopravy. Město Hranice tak
chce podpořit větší využívání
městské a příměstské hromadné dopravy. 
(bak)

I letos budeme
uklízet Hranice

Výstava ukazuje návrhy
na podobu Tř. 1. máje

Jak by mohla vypadat Třída
1. máje v představách studentů
brněnské architektury, si můžete prohlédnout do konce dubna
ve dvoraně hranického zámku.
Studentské práce nejsou
konkrétními projekty, studenti se neomezují finančními ani
majetkovými vztahy, snaží se
nalézt dle jejich představ ideální podobu daného místa. Jejich práce jsou ukázkou toho,
že dané území může vypadat
úplně jinak než zažité představy a může se stát inspirací pro
případné úpravy dané lokality.
Celkem 25 studentů několika
ročníků řešilo v rámci ročníkových, nebo i diplomové práce,
jak by se dala upravit a zkulturnit
hlavní spojovací tepna Hranic,
kde se potkávají chodci, cyklisté
i řidiči. Do řešení se zapojily dvě
skupiny studentů z třetího ročníku. V soutěži o Cenu Bohuslava
Fuchse (interní fakultní soutěž
na FA VUT v Brně) získala jedna
skupina hlavní cenu (projekt
„Město pro lidi – lidi pro město“)

Budoucí architektky na vernisáži výstavy vysvětlovaly své projekty. Foto: Petr
Bakovský

a druhá zvláštní ocenění (projekt
„Atribut města – městská struktura“). Uspěla i dvojice dívek ze
čtvrtého ročníku, která vytvořila
projekt „Tržnice! Skleníky! Nádraží!!! Hranice“, kde tržnice je umístěna mezi vlakové a autobusové
nádraží. Projekt zvítězil v Ceně
Bohuslava Fuchse.
Skupina diplomantů má tuto
práci rozčleněnou na dva semes-

try, takže jsou nyní v polovině –
mají hotový urbanismus lokality
a v letním semestru navrhují konkrétní stavby. Jejich práce budou
hotové v červnu a výsledky veřejnost opět uvidí vystavené ve
dvoraně zámku. Celý projekt
vedou Ing. arch. Jan Foretník,
Ph.D. a Ing. arch. Barbora Ponešová, Ph.D. z brněnské fakulty
architektury. 
(bak)

Charita Hranice mění výpůjční
dobu kompenzačních pomůcek
Upozorňujeme na změnu výpůjční doby charitní půjčovny
zdravotních a kompenzačních
pomůcek v Hranicích, Purgešova 1399 (bezbariérový vchod ze
dvora). Nově jsme vám k dispozici vždy v pondělí od 12 do 17
hodin a ve čtvrtek od 9 do 15
hodin.
Odpovědným pracovníkem
je Kamil Král, mobil: 731 688

755, email: kamil.kral@hranice.
charita.cz.
K zapůjčení nabízíme např.
chodítka, invalidní vozíky, oxygenátor (statický kyslíkový
koncentrátor), pokojová WC,
polohovací postele, sedačky na
vanu, stolek k posteli, rehabilitační šlapadla nebo židle do sprchy. Odvoz pomůcky si zajišťuje
vypůjčovatel sám, pokud tuto

možnost nemá, může si u nás
odvoz domluvit.
Více informací o možnostech
zapůjčení pomůcek, například
podmínky zapůjčení, ceník
nebo kontakty, najdete na našich webových stránkách www.
hranice.charita.cz v sekci „Kompenzační pomůcky“. Věříme, že
i nadále budete s našimi službami spokojeni. Charita Hranice

Výměnu starých kotlů přikazuje zákon
Ilustrační foto: Petr Bakovský

I v letošním roce se Hranice
zapojují do celorepublikové
akce Ukliďme Česko. Uklidit
společnými silami své město
budou moci dobrovolníci v sobotu 6. dubna. Sraz je v 10 hodin v Zámecké zahradě. Úklid
bude trvat přibližně dvě až
tři hodiny. Na úklidovou akci
budou zajištěny ochranné pomůcky, pytle a odvoz odpadu.
Na závěr bude opékání buřtů na
Střelnici u Zbranků. 
(bak)

Upozorňujeme, že nejpozději
do 1. září 2022 je nutné vyměnit
staré kotle 1. a 2. emisní třídy za
kotle s vyšší účinností a nižšími
emisemi, které odpovídají minimálně 3. emisní třídě podle normy ČSN EN 303-5. Od 1. ledna
2017 je nutné mít provedenou
kontrolu kotle na pevná paliva,
jehož příkon je 10 až 300 kW
včetně a je napojen na ústřední
vytápění. Městský úřad Hranice
při důvodném podezření na
nevhodný nebo nezákonný způsob provozování kotle ověřuje,
zda byla kontrola provedena. Za
porušení této povinnosti hrozí
pokuta až do výše 20 000 Kč.
Kotle nižší emisní třídy a zároveň ty, které nejsou provozo-

vány v souladu s podmínkami
výrobce produkují i tisícinásobně více prachu a rakovinotvorného benzo(a)pyrenu. Ze
špatného spalování v lokálních
topeništích se do ovzduší dostává také velké množství dalších
nebezpečných látek jako jsou
například dioxiny, polycyklické
aromatické uhlovodíky nebo
oxid uhelnatý.
Tyto látky pak působí na náš
organismus. Nejvíce jsou ovlivněni lidé trpící astmatickým
a respiračním onemocněním,
děti, těhotné ženy a starší osoby.
Navíc modernější kotle s účinnějším spalováním mohou
přinést také značnou úsporu
paliva.

Vzhledem k tomu, že Hranice
patří do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, mají město Hranice
a Olomoucký kraj zájem o to, aby
bylo vyměněno co nejvíce zastaralých kotlů, a tím pádem snížena
emisní zátěž z vytápění.
V Olomouckém kraji bylo
v minulých letech možné získat dotace na výměnu starého
kotle, v loňském roce navíc na
výměnu kotlů přispívalo i město
Hranice. V letošním roce by měla
být vyhlášena výzva nová. Bližší
informace o dotacích najdete na
stránkách www.kr-olomoucky.
cz/kotlikovedotace. Doporučujeme Vám, abyste se průběžně
informovali a v případě zájmu
se včas připravili. 
(bak)

AKTUÁLNĚ
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Centrum města nebude od 19. dubna 2019 průjezdné
Rada města na své schůzi
konané 12. března schválila
opatření ke zklidnění dopravy
v městské památkové zóně.
K tomuto kroku přistoupila ve
snaze uvést do života příslušnou
část Programového prohlášení
Zastupitelstva města Hranic na
období 2018-2022, ve kterém
je zakotveno zklidnění dopravy
v historickém centru jako jedna
z cest jeho oživení.
Uvedené dopravní opatření
spočívá v tom, že výjezd z centra
již nebude umožněn ulicí Jiráskovou (okolo zámku s vyústěním
u Zámeckého hotelu). Pro Masarykovo náměstí zůstává dosavadní dopravní režim nezměněn.
Z Masarykova náměstí je možno
pokračovat ulicí Janáčkovou na
Pernštejnské náměstí, z něhož
je výjezd veden ulicí Zámeckou
(kolem horního podloubí) zpět
na Masarykovo náměstí.
Toto opatření je součástí připravovaných aktivit směřujících
k celkovému oživení centra.
Patří mezi ně například nový
vstup do zámku od Zámeckého
hotelu středem plánovaného
parčíku, nové venkovní posezení
u vstupu do zámku z Pernštejnského náměstí, úprava proluky
kolem synagogy, zavedení pravidelných trhů na Masarykově
náměstí, možnost posezení
s občerstvením na vnitřní straně náměstí a častější konání
kulturních a společenských akcí
na náměstí.

Od 19. dubna budou kolony aut kolem zámku minulostí. Foto: Petr Bakovský

Cyklistům bude povoleno
projíždět Jiráskovou ulicí v obou
směrech, čímž se jim umožní
průjezd centrem města z jedné
či druhé strany bez přerušení jízdy. Touto změnou se také zajistí
bezpečný pohyb chodců kolem
zámku. Město rovněž vážně uvažuje o zřízení dalšího záchytného
parkoviště s kapacitou kolem 35
míst v Komenského ulici v blízkosti hotelu Centrum, s uvažovanou realizací v příštím roce, což
by pomohlo vyřešit problém
s parkováním v centru.
Ke zklidnění dopravy v centru rada přistupuje z důvodu

naprosto neúnosného dopravního zatížení této nejhodnotnější části města a ve snaze vrátit
sem život. Současný a již neudržitelný stav nejlépe dokreslují
údaje zjištěné městskou policií,
kdy zde 1. března tohoto roku
v době mezi 6. a 19. hodinou
projelo 3 726 automobilů. Řada
vozidel přitom centrem jenom
projíždí, aniž by zde zastavila,
nejvíce o víkendech, kdy se
jedná v průměru o 62 % vozidel. Přitom vjezd do centra je
už mnoho let opatřen dopravní značkou „Průjezd zakázán“.
Porušení tohoto zákazu je však

policií těžko prokazatelné a postižitelné.
Výjezd z Pernštejnského náměstí do Jiráskovy ulice (kolem
zámku) bude povolen cyklistům,
hasičům, policii, záchrance a vozidlům provádějícím zásobování
v Jiráskově ulici, autobusům MHD
a také v případě povolení, které
udělí městská policie. Opatření
bude platit od pátku 19. dubna. Po třech měsících bude toto
opatření na základě získaných
poznatků vyhodnoceno a v případě potřeby dále upraveno.
PhDr. Vladimír Juračka,
1. místostarosta

Hranice i v letošním roce jezdí Do práce na kole
Město Hranice se již popáté
zapojí do projektu s názvem „Do
práce na kole“. I letos je koordinátorem akce Hranická rozvojová agentura.
Cílem kampaně je přivést
obyvatele k využívání šetrných
způsobů dopravy, ulevit životnímu prostředí a vnést více radosti
a pohybu do běžného pracovního dne. Odměnou za pravidelné
ježdění na kole, běhání či chůzi
Vám bude lepší fyzička, ušetříte

peníze i životní prostředí a čas,
kterého nemáme nazbyt. Stačí
jen vytvořit tým o dvou až pěti
lidech a během května pak co
nejčastěji jezdit do práce „na
vlastní pohon“. Soutěže se mohou zúčastnit také běžci, chodci,
vozíčkáři. Jezdit se bude i na koloběžkách, bruslích a longboardech.
Dále připravujeme otevírání
sezóny na Cyklostezce Bečva,
které se uskuteční v sobotu

27. dubna. V květnu se pak můžete těšit na akce jako je třeba
„kafe na triko“ nebo „servis kola
na triko“.
V ceně účastnického poplatku obdrží účastníci tričko s logem z kvalitní biobavlny. Výše
účastnického poplatku při registraci do 1. dubna je 290 korun,
při registraci od 2. do 15. dubna
je 360 a od 16. do 30. dubna
420 korun. Slavnostní vyhlášení
vítězů proběhne na akci „Pokoř

své Hranice“ v sobotu 9. června
v parku.
Město Hranice dlouhodobě
podporuje cyklistiku jako zdravý a šetrný způsob dopravy. Tato
akce zapadá do aktuálně řešené
otázky mobility, která je součástí
tvorby strategického dokumentu „Chytré Hranice bez hranic“
v rámci projektu Koncepční rozvoj města Hranice – Smart City.

měst, vzdělávání, tělovýchovy, památkové péče, grantům
na podporu investic a oprav
tělovýchovných zařízení, kulturních zařízení a sociálních
služeb, grantům a příspěvkům
v oblasti životního prostředí,
prevence kriminality mládeže,
granty a příspěvky v sociálně
zdravotní oblasti. V oblasti
grantů a příspěvků rada rozhoduje o příspěvcích ve výši

do 50 tisíc korun, příspěvky
nad 50 tisíc korun schvaluje
zastupitelstvo města.
• Rada rozhodla o pořízení druhého radaru na měření rychlosti
motorových vozidel, schválila
vyhlášení výběrového řízení na
pořízení studie proveditelnosti
parkovacího domu u supermarketu Billa, vzala na vědomí informaci o prověřování možností
regulace ubytoven v Hranicích.

• Březnová schůze rady mimo
jiné schválila změnu nejvyšší
povolené rychlosti na části
silnice I/47 v ulici Bělotínská
a Olomoucká. Dále vyhlásila
výběrové řízení na dodávku
epitafních desek v rámci revitalizace městského hřbitova.
Rada rovněž schválila 24 smluv
o ubytování v městem nově zřízené ubytovně Jaslo.

Michaela Škrobánková,
Hranická rozvojová agentura

z Rady města Hranic
• Rada měla na své 6. a 7. schůzi
ve dnech 26. 2. a 12. 3. 2019 na
programu 65 a 33 bodů, z nichž
nejvíce byly zastoupeny pronájmy, věcná břemena, vyhlašování záměrů na prodej pozemků
a nájmy bytových jednotek.
• Únorová schůze byla věnována
zejména grantům a příspěvkům poskytovaných městem
v oblastech kultury, zahraniční spolupráce partnerských

PhDr. Vladimír Juračka
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Blíží se největší běžecký
závod v Hranicích, bude
omezena doprava
Největší tradiční běžecký závod v Hranicích připravuje na
sobotu 6. dubna atletický oddíl
SK Hranice. Na stadionu a v jeho
okolí se uskuteční 52. ročník Běhu
vítězství, 48. ročník Hranické dvacítky a 5. ročník Hranické desítky.
Na tuto událost jsou plánovány dopravní uzavírky. V sobotu
v době od 9 do 14:30 hodin dojde
k omezení dopravy v ulicích Havlíčkova, Žáčkova, Tyršova a Pod
Křivým. Nebude možné parkovat mimo vymezená parkoviště
v ulicích Žáčkova a Havlíčkova.
Řidiči ale mohou využít zdarma
parkoviště na Motošíně a měli by
počítat s krátkodobými uzavírkami během dne, maximálně však
do 20 minut. Podrobnosti jsou na
www.atletikahranice.cz.

Závody Běhu vítězství jsou
zařazeny do Běžeckého poháru
dětí a mládeže Olomouckého
kraje, hlavní závod na 20 km je
součástí Velké ceny vytrvalců
Olomouckého kraje. Oba běžecké podniky jsou pořádány za
finanční podpory města Hranic
a Olomouckého kraje.
První kategorie dětí vyběhne
na start v 9:30, dvacítka a desítka
odstartují ve 12:00 hodin. Nádhernou trať Hranické dvacítky
si každý rok nenechá ujít řada
vytrvalců, pravidelně startují
i závodníci ze Slovenska nebo
Polska. Závody jsou vypsány
i pro neregistrované závodníky,
závodit tedy může každý. Více
informací naleznete na www.
atletikahranice.cz. 
(ul)

Dobrovolní hasiči zaplnili
sokolovnu ve Velké

Celkem 157 dobrovolných
hasičů ze 17 jednotek obcí se
v sobotu 16. února zúčastnilo
v sokolovně ve Velké pravidelného školení členů zásahových
jednotek obcí spadajících pod
město Hranice a přilehlé obce.

Letošní školení bylo v pořadí
již čtrnácté. Dobrovolné hasiče
proškolili profesionální hasiči
z Hasičského záchranného sboru územního odboru v Přerově.
Akci pořádalo město Hranice.

(bak) Foto: Dušan Michálek

Zápis do 1. tříd bude začátkem dubna
Letošní zápis do 1. tříd základních škol v Hranicích proběhne v pátek 5. dubna od 14
do 18 hodin a v sobotu 6. dubna od 9 do 11 hodin. Zapisují se
převážně děti, které k 31. srpnu
2019 dovrší šesti let věku. Dítě,
které dosáhne šesti let od září

Obrazy Tibora Červeňáka
zdobí kancelář místostarosty

Po úspěšné výstavě Koně
a ženy v hranické synagoze, která skončila 3. března, daroval
malíř Tibor Červeňák městu jeden ze svých obrazů (na snímku
uprostřed). Slavnostního předání obrazu se spolu s autorem

(zcela vlevo) zúčastnili starosta
města Jiří Kudláček, místostarostové Daniel Vitonský a PhDr.
Vladimír Juračka a tajemník
městského úřadu Ing. Bc. Vladimír Vyplelík.
(bak) Foto: Petr Bakovský

Hasiči ve Velké dostali nový vůz
Nový dopravní automobil mohou od března používat dobrovolní hasiči z Velké.
Slavnostní předání proběhlo
15. března před hasičskou
zbrojnicí ve Velké.
Hasiči z Velké dosud využívali jako své jediné vozidlo Avii
21 Furgon, vyrobenou v roce
1989, která byla dodatečně
upravena pro hasičské účely. Vozidlo bylo nejen značně
opotřebované, ale z pohledu
bezpečnosti přepravovaných
osob již zcela nevyhovující.
Auto přitom slouží také k do-

pravě dětí na hasičské soutěže.
Využitím dotace z Ministerstva
vnitra ČR tak došlo k obnově
nejstaršího vozidla, které je
ve službách hasičů pro místní
části Hranice. Projekt „Hranice
- Dopravní automobil Velká“ je
spolufinancován z Olomouckého kraje a Ministerstva vnitra
České republiky. Nový vůz vyšel na 1,4 milionu korun, z toho
je dotace ministerstva vnitra
půl milionu a Olomouckého
kraje 100 tisíc korun. Zbytek,
800 tisíc, zafinancovalo město
Hranice. 
(bak)

Hranice si připomněly výročí
narození T. G. Masaryka

2019 do konce června 2020,
může být přijato do školy, je-li
přiměřeně tělesně i duševně
vyspělé a požádá-li o to jeho
zákonný zástupce. Podruhé
k zápisu přijdou děti, které při
minulém zápisu dostaly odklad
povinné školní docházky. (bak)

Ještě lze doplatit poplatky za psy
Poplatek za psa by se sice měl správně zaplatit do konce
března, ale pro všechny, kteří na to zapomněli je tu šance ještě
jej uhradit. Úhrada je možná složenkou na poště a v pokladně
MěÚ Hranice č. dveří 323 (2. patro) či převodem z účtu (důležité
je znát variabilní symbol). Výše poplatků je stanovena v Obecně
závazné vyhlášce č. 5/2018 o místních poplatcích, kterou můžete
nalézt na webu města www.mesto-hranice.cz. 
(bak)

Již 169. výročí narození
prvního československého
prezidenta T. G. Masaryka si připomnělo město Hranice. Ve čtvrtek 7. března uctili jeho památku
u Masarykovy busty na Staré
radnici zástupci města v čele
s 1. místostarostou PhDr. Vladi-

mírem Juračkou, dále zástupci
vojenské posádky Hranice, Československé obce legionářské,
Českého svazu bojovníků za
svobodu, Klubu vojenských důchodců, Sokola, ředitelé základních škol a žáci ZŠ 1. máje.
(bak) Foto: Petr Bakovský
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Téma: Investice v Hranicích jsou v roce 2019 masivní

NA INVESTICE JDE LETOS 220 MILIONŮ
Téměř 220 milionů korun je v letošním hranickém rozpočtu vyčleněno
na investice a jednorázové
akce. Z toho jde 130 milionů korun na nové investice
a dalších 88 milionů na převody nedokončených jednorázových akcí loňského
roku. Jde o velké akce typu
rekonstrukce hranického
hřbitova, oprava tělocvičny
ZŠ Šromotovo nebo vybudování nových učeben na
této škole, investice do domova seniorů, ale také o celou řadu relativně malých
akcí, které jsou pro chod
města důležité. Jako příklad
lze uvést opravu Židovských
schodů nebo rozšíření kapacity kontejnerových stání.
Některé z letos chystaných
investic vám chceme na následujících stránkách představit.
(bak)

Mezi zámkem a hotelem bude parčík

Volné prostranství mezi Zámeckým hotelem a zámkem by se mělo změnit v malý park. Jeho součástí
bude odpovídající zeleň, chodníky, osvětlení, lavičky a další mobiliář. Vlastní realizace se předpokládá
v roce 2020. Vizualizace ukazuje možnou podobu parčíku u zámku.
(bak)

U vstupu do zámku
bude příjemné posezení
Změnu dozná dvorek na
levé straně u jižního vstupu
do zámku. Podle projektu, který zpracoval architekt Tomáš
Kočnar, tam vznikne půvabné
místo pro venkovní kavárenské
posezení s dětským koutkem.
Prostor bude výškově rozčleněn
tak, aby bylo možno podávat
občerstvení oknem kavárny na

zámku. Vznikne i klidová zóna
v podobě malé městské zahrady, kde si lidé budou moci v rušném centru města posedět na
lavičkách, obklopených záhonky s dominantou nepravidelně
umístěných zimostrázů a skupinou pnoucích růží na trelážích
podél ohradní zdi.
(bak) Foto: vizualizace prostoru

Vizualizace dvorku u vstupu do zámku podle návrhu Ing. arch. Tomáše Kočnara.

Rekonstrukce městského hřbitova pokračuje
Postupná rekonstrukce hranického hřbitova bude pokračovat i v letošním roce. Po opravě
havarijního stavu ohradní zdi
a vybudování nového ohrazení
kolem urnového háje v minulých
dvou letech se letos soustředíme
na dvě akce.
Jednou z nich bude vybudování takzvaných epitafních desek
a posypové loučky v horní části
starého hřbitova po levé straně
(z pohledu od hlavního vstupu).
Tato menší urnová místa mají
v zemi šachtici pro ukládání uren.
Na šachtici je položena jen nápisová pamětní deska, případně
lampička a váza.
Mezi epitafními místy budou
upraveny mlatové chodníčky.
V rámci vybudování tohoto prostoru zde budou instalovány

i betonové prvky a stůl a budou
nataženy kabely pro veřejné
osvětlení, jehož rekonstrukce
bude následovat v dalších etapách. V rozpočtu je na epitafní
místa vyčleněno 2,7 milionu korun. V současnosti probíhá soutěž
na zhotovitele a vlastní akce by
měla začít v květnu nebo červnu,
v závislosti na výsledcích soutěže.
Finančně náročnější bude
další část rekonstrukce, která
sice nebude probíhat přímo na
hřbitově, s jeho následnou rekonstrukcí ale přímo souvisí. Bude to
vybudování dešťové kanalizace
v ulici Hřbitovní. Na hřbitově
totiž dosud dešťová kanalizace
nebyla, proto zde jsou problémy
se spodní vodou.
Před samotnou rekonstrukcí
hřbitova je proto nutné vyřešit

Rekonstrukce hřbitova je náročná i v tom, že je potřeba dávat velký pozor na
pomníky. Foto: Petr Bakovský

odvod dešťových vod a nová kanalizace v ulici Hřbitovní je tak
nezbytnou podmínkou. Kanaliza-

ce povede od vstupu na hřbitov
až k Ludině.
Pokračování na straně 6
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Rekonstrukce městského hřbitova pokračuje
Dokončení ze strany 5

Akce to nebude jednoduchá,
protože v ulici vede velké množství inženýrských sítí, což může
přinést značné komplikace. Na
tuto část je v rozpočtu vyčleněno
12 milionů korun a v rámci budování kanalizace se také upraví
zpevněné plochy v ulici Hřbitovní

a po pravé straně bude upraveno
devět parkovacích míst. Akce by
měla začít v červnu nebo červenci.
Za dosavadní dva roky si rekonstrukce hranického hřbitova
vyžádala již necelých 12 milionů
korun. Dosud prošla rekonstrukcí
ohradní kamenná zeď, bylo vybudováno nové oplocení kolem

urnového háje. Místo staré zdi
v zadní části hranického hřbitova
vyrostla zeď nová. Hřbitov dostal
nové brány. Byla také zbourána
bývalá márnice.
Další etapy rekonstrukce v následujících letech se dotknou
samotného prostoru stávajícího
hřbitova. Kromě cest na hřbito-

vě, mobiliáře, osvětlení a odvodu
vod, jak dešťových, tak splaškových, je nutné vyřešit například
i zeleň v tomto prostoru a také
plochu urnového háje. A je rovněž potřeba vybudovat nezbytné
zázemí pro správu hřbitova i pro
návštěvníky a přidat parkovací
místa.
(bak)

ZŠ Šromotovo: nové učebny a oprava tělocvičny
Jedna plánovaná a jedna
neplánovaná investice letos
čeká ZŠ a MŠ Šromotovo. Jde
o výstavbu nových speciálních
učeben na půdě budovy 2. stupně a dále o opravu tělocvičny
poškozené při loňské podzimní
vichřici Fabienne.
Důvodem pro výstavbu nových učeben je fakt, že současné prostory školy již kapacitně
nedostačují a neumožňují tak
zajištění kvalitního zázemí a nezbytného vybavení pro výuku
odborných předmětů.
Na vytvoření čtyř nových
speciálních učeben, dvou na
přírodní vědy a dvou jazykových
učeben, má město přislíbenou
dotaci. K nim bude na půdě
potřeba zřídit i nutné zázemí,
to znamená záchody a chodby.
Pro lepší přístup bude upraveno
schodiště i výtah, kvůli lepším
světelným podmínkám budou
přidána okna. To si vyžádá zvednutí krovu a úpravu střechy.

Nyní již probíhá výběrové
řízení na zhotovitele. Stavební práce by měly být zahájeny
v květnu a ukončeny do konce
roku. Pak přijde na řadu vybavení učeben. Celkem by akce měly
vyjít na zhruba 25 milionů korun.
Kvůli tomu budou mít školáci
na ZŠ Šromotovo delší prázdniny, konec školního roku pro ně
bude 7. června. Již během června totiž budou probíhat práce,
které vyžadují, aby ve škole nebyli žáci.
Druhou velkou akcí na zdejší
škole je oprava tělocvičny. Vloni
v září vichřice Fabienne strhla
střechu, do tělocvičny zateklo
a byly zničeny jak podhledy, tak
podlaha. Zatímco střechu se již
podařilo opravit, oprava podhledů a podlahy si ještě nějaký
čas vyžádá. Cílem je, aby byla
tělocvična opravena do konce
letních prázdnin, aby ji mohli
žáci v novém školním roce opět
začít využívat. (bak)

Proluka u synagogy
se dočká úpravy
Dosud zanedbanou
proluku u synagogy v Janáčkově ulici čeká oživení.
Cílem je, aby tento prostor
vedle zdi synagogy, na
níž je umístěna pamětní
deska připomínající oběti
holocaustu z řad hranických občanů, odpovídal
pietnímu významu tohoto místa. Měla by zde být
umístěna plastika, která
připomene osud hranických židů. Definitivní
podoba sice ještě v době
uzávěrky Hranického zpravodaje nebyla stanovena,
ale počítá s jednoduchým
řešením. Povrch bude řešen podobně, jako je tomu
u podzámecké zahrady, Momentálně proluka u hranické synauvažuje se o solitérní dře- gogy nevypadá příliš důstojně. Foto:
vině a lavičce umístěné Petr Bakovský
v centrální ose. Od ulice
bude plocha oddělena kovovým plůtkem a brankou, která se
bude ve večerních hodinách zamykat. 
(bak)

Základní škola Šromotovo bude mít na půdě nové učebny. Vizualizace nastiňuje
budoucí vzhled školy. Foto: Petr Bakovský

Škola v Drahotuších bude
mít novou kotelnu a šatny
Před školou v Drahotuších jsou
dvě zásadní akce, které je třeba
letos provést. První z nich je nutná rekonstrukce plynové kotelny
v budově ZŠ Drahotuše. Bude
provedena demontáž stávajícího zařízení kotelny. Nově budou
zrealizovány stavební úpravy,
které spočívají ve vyzdění příčky,
instalace protipožárních dveří,
elektrorozvodů, měření a regulace a také úpravy přívodu plynu do
kotelny. Dále budou instalovány
tři závěsné kondenzační plynové
kotle zapojené do kaskády. Bude
zajištěn odvod kondenzátu přes
instalované neutralizační zařízení
do kanalizace, rozdělovač, expanzomat a zásobník na teplou vodu.
Plynová kotelna bude pracovat
do uzavřené otopné soustavy
s nuceným oběhem. V rozpočtu
města se na tuto nezbytnou akci
počítá s částkou 1,2 milionu korun
a akce by měla proběhnout v létě.
Druhou letošní akcí je rekonstrukce šaten a podlahy ZŠ Drahotuše. Předmětem této stavby

je oprava podlahy v suterénu
budovy, kde jsou situovány šatny
žáků, sklady a místnosti technického charakteru. Stavebně technickým průzkumem bylo zjištěno
poškození stávající podlahové
krytiny tvořené keramickou dlažbou a dále byla sondami zjištěna
absence vodorovného hydroizolačního souvrství, což znamená,
že je v suterénu drahotušské školy
příliš vlhko.
Opatření ke zmírnění působení zemní vlhkosti na konstrukce
podlah a obvodové jižní stěny
bude spočívat v použití uceleného sanačního hydroizolačního
systému. Po provedení hydroizolačních opatření bude provedeno
nalepení nové keramické dlažby.
Materiálové, skladebné a barevné řešení nové podlahy bude
korespondovat s provedením již
realizované opravy podlah v horních podlažích budovy. Záměrem
je navrátit architektonické řešení
interiéru budovy do doby její výstavby. 
(bak)
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Sídliště Struhlovsko: chystá se další etapa

Havlíčkova
ulice se dočká
rekonstrukce
Mezi ulice, které by se
měly letos dočkat zásadní
opravy, patří Havlíčkova ulice. Než ale dojde na opravu
povrchu, bude nejprve nutné
provést přeložky veřejného
osvětlení a sítí společností
ČEZ. Poté, ve druhé polovině
roku, začne samotná rekonstrukce, která bude postupovat směrem od bývalého OSP.
Na rekonstrukci ulice je letos
vyčleněno v rozpočtu města
12 milionů korun. 
(mk)

V těchto prostorách by mělo vzniknout nové parkoviště. Foto: Petr Bakovský

Pokračovat bude regenerace sídliště Struhlovsko. Nyní se
bude týkat hlavní cesty a jejího
okolí směrem k restauraci Kotelna. Letos by mělo dojít k nut-

né přeložce sítí. Zároveň se na
rok 2020 připravuje oprava komunikace a chodníků, oprava
stávajících parkovišť a výstavba
nového parkoviště poblíž res-

taurace Kotelna pro 35 automobilů. Město chce na tuto akci
získat dotaci, protože by celá
investice mohla dosáhnout až
20 milionů korun. 
(mk)

Město musí řešit
komín s čapím
hnízdem

Město myslí i na další sídliště
V roce 2019 bude město připravovat regeneraci hranických
sídlišť. Nejdříve přijde na řadu
sídliště Kapitána Jaroše a následně sídliště Pod nemocnicí.
První fází přípravy regenerace je vždy studie, jejíž
nejvýznamnější součástí je
dotazníkový průzkum mezi
obyvateli a vícestupňové pro-

jednání návrhu regenerace se
zástupci společenství vlastníků
jednotek. Lze předpokládat, že
tak jako u ostatních sídlišť, bude
ústředním bodem diskuze
o poměru zeleně a parkovacích
ploch na veřejných prostranstvích. Od studie k realizaci je
dlouhý čas, nicméně zkušenost
z jiných míst a měst říká, že již

po dokončení studie lze stanovit řadu drobných opatření,
která nevyžadují velké náklady
ani stavební povolení a přitom
znatelně zlepší občanům život.
I v tomto případě tedy bude
jedním z výstupů letošního
roku návrh okamžitých úprav
prováděných v rámci údržby
sídliště. 
(mk)

Kontejnerová stání se budou rozšiřovat
Nové nádoby na bioodpad o objemu 240 litrů se objeví na sedmi místech ve městě. Současně
budou vytvořena nová kontejnerová stání v níže uvedených lokalitách:
• Drahotuše, nákupní středisko
• Hranice, v blízkosti supermarketu Albert na Třídě 1. máje
• Hranice, v blízkosti ulice Kapitána Jaroše u garážových
objektů

• Hranice, v ulici Karla Čapka
• Hranice, v blízkosti ulice Kapitána Jaroše
• Hranice, v ulici Sklený kopec
• Hranice, v blízkosti ulice Třída 1. máje

Současně město prověřuje možnosti umístit některá
kontejnerová stání pod zem.
Například se jedná o lokalitu
na Třídě 1. máje nebo o Drahotuše. 
(mk)

„Čapí“ komín není v dobré kondici, čápi to však neřeší. Foto: Petr
Bakovský

V loňském roce koupilo
město Hranice komín s čapím
hnízdem. Důvodem bylo, že
nechtělo přijít o čápy, kteří
jsou s Hranicemi již dlouhá
desetiletí neodmyslitelně
spjati. Komín bohužel není
v dobrém stavu a jeho oprava je finančně velmi náročná.
V současné době hledá město
ve spolupráci s ornitology nejschůdnější řešení a varianty,
jak čapí hnízdo zachovat. (mk)

Problém parkování – hledáme řešení

Parkoviště u Billy bývá neustále plné. Ilustrační foto: Petr Bakovský

Nedostatek parkovacích míst
je chronickou záležitostí ve všech
částech města. V roce 2019 se
bude vhodnost a možnost výstavby nových odstavných kapacit prověřovat ve dvou lokalitách.
První je sídliště Nová, kde
město jedná s Olomouckým
krajem o možnosti výstavby
na dosud nevyužitém krajském
pozemku. Prvním krokem bude
pořízení dokumentace stanovující technické a ekonomické
podmínky stavby.
Druhou lokalitou je parkoviště před Billou na Purgešově

ulici, v jehož okolí se nachází
množství uživatelů – sídliště,
školy se sportovními halami
a další. Navíc je v ještě snesitelné docházkové vzdálenosti
od centra města. Pokud by se
zde povedlo znásobit kapacitu
parkování vybudováním nějaké
formy parkovacího domu, napomohlo by to řešení několika
problémů současně. I zde bude
prvním krokem studie proveditelnosti, která prověří technické
podmínky a finanční náklady
výstavby i provozu takového
objektu. 
(mk)
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Výpravní budovu v Teplicích chce město koupit a oživit
O budovu nádraží v Teplicích
nad Bečvou usiluje město Hranice. Chce chátrající, architektonicky cennou stavbu opravit
a rozšířit zdejší informační centrum. Budova je ve vlastnictví
Správy železniční dopravní cesty, která loni začala levou část
budovy (při pohledu od silnice)
rekonstruovat.
V pravé části budovy, která
je pro České dráhy nepotřebná, by mělo vzniknout kvalitní
zázemí pro turisty navštěvující
Hranickou propast. V plánech je
zřízení interaktivního infocentra
zaměřeného na Hranickou propast. Počítá se s občerstvením i s
nutným hygienickým zázemím.
Od loňského roku zde má
město pronajmuty prostory, kde
zřídilo Informační centrum Hranická propast, které je v provozu během turistické sezony a je
hojně navštěvované. Po odkupu
budovy by bylo možné nabídku
teplického informačního centra
výrazně rozšířit.
Prvním úspěšným krokem
k získání budovy bylo, že na začátku roku vlastník - tedy správní
rada Správy železniční dopravní
cesty, odsouhlasil prodej pro dráhy nepotřebné, pravé části budovy. Nyní se připravuje žádost
do vlády, posléze bude probíhat
mimorezortní řízení, poté by
mělo následovat usnesení vlády
a potom bude možné budovu
odkoupit. Město má na nákup
v rozpočtu vyčleněno 2,4 milionu korun a dalších 600 tisíc na
projektovou dokumentaci.
Zpustlá funkcionalistická
budova vlakové zastávky v Teplicích nad Bečvou byla postavena
podle projektu architekta Josefa

Srovnání, jak vypadala budova teplického nádraží dříve a dnes. Foto: archiv města a Petr Bakovský

Dandy v letech 1938 až 1939. Pro
svou hodnotnou architekturu je
od roku 1991 nemovitou kulturní památkou. Její architektura
přímo souvisí s lázeňskými budovami na druhém břehu Bečvy
a dotváří charakter lázeňského
areálu.

Protipovodňová opatření:
poldr nad Lhotkou a pod Stříteží
Začátkem roku 2019 byla dokončena studie protipovodňových opatření na Veličce, Ludině a Bezejmenném potoce.
Ta navrhla celou řadu drobných opatření, zejména v podobě
drobného navýšení nábřežních zdí na problémových místech,
nebo úpravy mostů a lávek. Nicméně jejím hlavním závěrem
je potvrzení, že primárním opatřením pro Hranice je vybudování záchytné nádrže (poldru) nad Lhotkou, který zachytí
přívalové deště ve Veličce, a druhého poldru pod Stříteží nad
Ludinou. Ten reguluje povodňové vlny na Ludině. Stavebníkem nádrží budou správci toků, Povodí Moravy, respektive
Lesy ČR.
Prvním a hlavním úkolem pro město Hranice je tedy dohoda
s obcemi Olšovec a Střítež nad Ludinou, za jakých okolností
by stavba vodních děl v jejich katastrech byla pro občany obcí
přípustná.
Veškeré informace o povodních v Hranicích najdete na webových stránkách města, a to na odkaze:
www.mesto-hranice.cz/informace-o-povodnich 
(mk)

Město chce letos také zlepšit
příchod k této významné funkcionalistické památce a dále
příchod k Propasti. Současný
přechod pro chodce přímo před
nádražní budovou, který vede
přes frekventovanou silnici I/35
na Valašské Meziříčí a Sloven-

sko, není příliš bezpečný. Proto
je naplánována úprava přechodu, vybudování bezbariérového
přístupu, osazení osvětlení a rekonstrukce přilehlého chodníku. Na tuto akci se v rozpočtu
města počítá s částkou 2 miliony korun.
(bak)

Propustek na I/47 zamezí
zaplavování nemovitostí
Vybudováním propustku
pod silnicí I/47 v Hranické
ulici v Drahotuších se obnoví
původní propojení hlavního odvodňovacího zařízení
s mlýnským náhonem. Na pozemcích města se vybuduje
meliorační příkop, který bude

odvádět povrchové vody
z Hranické ulice. Zamezí se
zaplavování nemovitostí a pozemků v uvedené lokalitě. Jižně od silnice I/47 bude moci
přes tento příkop přejíždět
zemědělská technika díky vybudovanému sjezdu.  (mk)

Lhotka bude mít kanalizaci
Lhotka je jednou z posledních
částí města bez funkční splaškové kanalizace. V loňském roce
si tedy město Hranice nechalo
zpracovat projektovou dokumentaci a dohodlo se společností VaK Přerov, aby Lhotku zařadil
do svých rozvojových plánů. Díky
tomu letos na jaře proběhne vý-

běrové řízení na dodavatele a začátkem léta by měl VaK zahájit
stavbu. Viditelnou částí kanalizace bude malá čistírna odpadních
vod, umístěná poblíž Veličky při
vjezdu do obce. Rok 2019 tak
bude pro obyvatele Lhotky náročný, ale pomůže dlouhodobě
vyřešit letitý problém. 
(mk)

TÉMA – INVESTICE VE MĚSTĚ
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Domov seniorů prochází rekonstrukcí.
Teď bude mít novou vzduchotechniku
Další modernizaci chystá hranický Domov seniorů. Tentokrát
to bude pořízení nové vzduchotechniky v kuchyni a přípravně
masa. Tato akce si ale vyžádá
rozsáhlejší stavební úpravy. Bude
nutné udělat nové rozvody vody,
kanalizace i elektroinstalace. Návazně pak budou položeny nové
obklady a dlažby. Akce si vyžádá
necelých 8 milionů korun.
Vzhledem k tomu, že v průběhu oprav kuchyně zde nebude
možné vařit, muselo vedení Domova seniorů zajistit náhradní
stravování na dobu od června do
září letošního roku. Nyní probíhá
soutěž na dodavatele prací.
Hranický Domov seniorů,
který je jako jeden z mála v Olomouckém kraji zřízen městem,
prochází v posledních letech
postupnou rekonstrukcí. Areál
domova je tvořen komplexem
budov postavených v letech
1981 až 1986. V letech 2008
až 2009 byla vyměněna okna,
v roce 2012 došlo k zateplení budov, v roce 2014 byla zahájena

Pracuje se
na cyklostezce
mezi Slavíčí
a Drahotušemi
Vybudování cyklostezky,
která by spojila místní části
Slavíč a Drahotuše, je dlouhodobě cílem města. V roce
2016 se podařilo vybudovat
první etapu této spojnice
mezi místními částmi vedoucí od okraje Slavíče směrem
k Drahotuším, která umožnila
cyklistům napojit se na polní
cestu do Drahotuš. Druhou
etapu, která by cyklisty přivedla až do Drahotuš, zbrzdily
komplikované majetkoprávní
vztahy. Na poměrně krátkém
úseku 950 metrů byly desítky
různých majitelů. S většinou
již je trasa cyklostezky dojednána, zbývající jsou v řešení.
Město má připravený projekt
a po dořešení majetkoprávních záležitostí chce získat
stavební povolení. Letos je
na tuto akci v městském rozpočtu vyčleněno 1,2 milionu
korun.
(bak)

PŘÍLOHU O INVESTICÍCH
PŘIPRAVILI:
Ing. arch. Marek Kuchta
a Ing. Petr Bakovský

Komenského
ulice potřebuje
kanalizaci
Ulice Komenského je jedna z posledních částí v centru
města, kde ještě není kanalizace a splašky tečou přímo do
Ludiny. Město proto připravuje odkanalizování této ulice
a v rozpočtu je na to vyčleněno 3,3 milionu korun. (bak)

Dojde na opravu
Židovských schodů
V posledních letech se hranický Domov seniorů neustále modernizuje.
Foto: Petr Bakovský

rekonstrukce vnitřních prostor.
Zejména bylo zrekonstruováno 33 koupelen, nainstalovány
nové výtahy, opravena společenská místnost nebo vybudována nová stálá kaplička. Další
velkou investicí byly v roce 2016
úpravy vnějšího vstupního prostoru, modernizace vytápění,
kdy byly instalovány dva nové

Opravy se v letošním roce
dočkají i takzvané „Židovské
schody“ mezi Masarykovým
náměstím a Čechovou ulicí.

kondenzační kotle místo zastaralých a poruchových předchůdců. Zároveň byla modernizována
celá kotelna - čerpadla, rozvody, šoupátka, vzduchotechnika.
Proběhla také instalace nového
protipožárního systému. Ten pokrývá jak jednotlivé pokoje, tak
společné prostory i technické
zázemí budov.
(bak)

Peníze půjdou i do místních částí
Foto: Petr Bakovský

Ubytovnu ve
Vrchlického ulici
čeká proměna

Vizualizace úprav ve Středolesí. Reprofoto: Město Hranice

Ani menší místní části Hranic letos nezůstanou stranou pozornosti. Město připravuje opravu kaple ve Valšovicích i opravu zvoničky ve Lhotce nebo opravu chodníků ve Valšovicích.
V Uhřínově by mělo dojít k úpravě okolí požární nádrže. Také
ve Středolesí by mělo dojít k úpravám centra obce.
(bak)

Ubytovna ve Vrchlického
ulici se uvolní poté, co byla
dobudována ubytovna Jaslo
a dojde k přestěhování dosavadních nájemníků. Město
hodlá prověřit, jak na tom je
budova konstrukčně a jak
velké úpravy vůbec snese. Na
základě výsledků této prověrky potom nechá zpracovat
projekt na její opravu a další
využití.
(bak)

Na Školním náměstí bude socha Masaryka
Do poloviny dubna očekává
město Hranice návrhy, jak by
mohla vypadat podoba nového uměleckého díla s tématem
T. G. Masaryka. To je totiž termín vypsané architektonicko-výtvarné soutěže. Zaslané
návrhy posoudí odborná porota a po vyhlášení výsledků
budou soutěžní návrhy představeny na společné výstavě.

Na Školním náměstí měla
socha T. G. Masaryka stát již
v roce 1938. Po Mnichovu
však k její instalaci nedošlo
a socha byla za války zničena.
O deset let později zde byl
odhalen Masarykův pomník
vytvořený roku 1927 sochařkou Jelenou Mandičovou pro
zakarpatský Užhorod. Tato socha stála na Školním náměstí

do roku 1963 a potom znovu
od května 1968 do října 1974,
kdy byla definitivně odstraněna a zničena.
Loňské výročí 100 let vzniku Československé republiky
a oprava budovy ZUŠ Hranice pak daly podnět k diskuzi
o opětovném instalování
památníku T. G. Masaryka na
Školní náměstí.
(bak)
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Rocková skupina Abraxas
míří do Zámeckého klubu
Legendární rocková kapela
Abraxas se po čase opět vrací do
našeho města. V čele s neodmyslitelným frontmanem Slávkem
Jandou to rozjedou tentokrát
s omlazenou sestavou v Zámeckém klubu. Koncert se koná
ve čtvrtek 11. dubna od 19 hodin. Vstupné je v předprodeji
150 korun, na místě 200 korun.
Předprodej je v Turistickém informačním centru na zámku. Kapela
Abraxas vznikla v roce 1976. (red)

EVROPSKÉ JAZZOVÉ DNY 2019

Vystoupí umělci z Ruska, Polska i Srbochorvat
Letošní 17. ročník Evropských
jazzových dnů odstartuje v Hranicích vernisáž výstavy „Jazz
pro oči“, která nabídne grafiky
ovlivněné jazzem a vínem od
výtvarníka Jiřího Slívy. Vernisáž
se uskuteční ve středu 15. května v 17 hodin v Galerii Severní
křídlo zámku.
Hudební program se pak bude
odehrávat od středy 15. května
do soboty 18. května vždy od
19 hodin v Zámeckém klubu.

Jazz tam bude znít v podání hudebníků zvučných jmen z Česka
i ze zahraničí. Vstupné na jednotlivé koncerty je v předprodeji 120
korun, na místě 150 korun. Předprodej je v Turistickém informačním centru na zámku.
Festival jazzu zakončí v Hranicích Swingová tančírna, která
se koná v sobotu 18. května
– opět v Zámeckém klubu. Více
informací na www.kultura-hranice.cz.
(nad)

Kdy
Co
Středa 15. 5. Vernisáž grafik Jiřího Slívy s názvem Jazz pro oči. Výstava potrvá do 7. června.
v 17:00
a fenomenální saxofonista a flétnista Michal
Středa 15. 5. Virtuózní
Žáček vystoupí se skvělým zpěvákem, multiinstruv 19:00
mentalistou a kytaristou Mário Šeparovičem.
Khristianov Trio vystoupí se sólisty – geniČtvrtek 16. 5. Alexander
álním trumpetistou Martinem Jůzlem a zpěvačkou
v 19:00
Elenou Sonnenshine
Pátek 17. 5. Jazz rocková a art rocková formace Jazz Q vystoupí se sóv 19:00
listkou, polskou zpěvačkou Danielou Dinou Siedlaczek.
Pátek 17. 5. Noční Jam session. Zveme všechny jazzmany se svými
v 21:00
nástroji (pro ně vstup zdarma)
Sobota 18. 5. Swingová tančírna
v 19:00

Taťjana Medvecká a Bach
Komponovaný pořad slova
a hudby o Bachovi s Bachem
v podání klavíristky Elišky Novotné, houslistky Haliny Františákové bude slovem doprovázet
dvojnásobná držitelka Thálie –
herečka Taťjana Medvecká.

Inspirací programu se stala
zapomenutá kniha o manželce
Johanna Sebastiana Bacha. Představení spojuje slovo s hudbou,
nabízí posluchačům myšlenky,
které umožňují pochopit Bacha
jako člověka. Tento pořad je bonusovým koncertem pro předplatitele Kruhu přátel hudby, je ale
určený také pro široké publikum,
které je naladěno na vnímání krásné hudby a inspirativního slova.
Pořad se uskuteční v pondělí
29. dubna od 18 hodin v Koncertním sále v Zámecké ulici 118.
Vstupné mimo abonenty KPH je
250 korun a je možné si jej zakoupit v předprodeji v Turistickém informačním centru na zámku. (red)

Karel Plíhal v Hranicích
Koncert vynikajícího muzikanta Karla Plíhala se uskuteční
v Hranicích. Umělec vystoupí v úterý 30. dubna od 19 hodin
v sokolovně. Vstupné je v předprodeji v Turistickém informačním
centru, a to již od 320 korun. Karel Plíhal, čtyřnásobný držitel ceny
hudebního festivalu Porta, je nejen zpěvák a skladatel, ale také
básník, textař a hudební režisér. Složil hudbu k řadě inscenací
Moravského divadla, zhudebnil některé Kainarovy básně. Narodil
se v Přerově a žije v Olomouci.
(red)

KULTURA
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Velikonoce: bude kraslicovník i Vítání jara

Vítání jara proběhne u kraslicovníku. Vystoupí folklórní soubory i víla kouzelnice. Pro děti bude k dispozici vláček a kolotoče, a to od 10. hodiny. Foto: archiv
vystupujících

Atmosféru blížících se svátků jara navodil od konce března strom obsypaný kraslicemi.
V jeho blízkosti se uskuteční
v sobotu 13. dubna od 14 hodin do 17 hodin tradiční akce
Vítání jara.
Program na Masarykově náměstí zahájí ve 14 hodin interaktivní program s kouzelnou vílou,
který dětem nabídne seznáme-

ní s velikonočními tradicemi
formou soutěží, her a tanečků.
Děti i dospělí se mohou těšit i na
různá kouzla, která bude předvádět víla. Od 15 hodin pak na
náměstí vystoupí folklórní soubor Rozmarýnek z Hranic a dětský folklórní soubor Maleníček
z Lipníka nad Bečvou.
V 16 hodin se mohou lidé
těšit na koncert cimbálové

muziky Cimbal Hell Band, která
zahraje lidové písně, ale také
filmové a pohádkové melodie.
K vidění budou ukázky zdobení kraslic, ukázky výroby svíček ze včelího vosku a spousta
dalšího. Nebudou chybět stánky s občerstvením a atrakce
pro děti jako vláček nebo dětský kolotoč, které budou při-

pravené ke svezení od 10 hodin.
Program bude probíhat
v blízkosti kraslicovníku. Na
jeho tvorbě se tradičně podílejí
místní školy, školky, spolky. Pracovnice Městských kulturních
zařízení Hranice pak na strom
každoročně zavěšují kolem čtyř
tisíc kraslic nazdobených nejrůznějšími technikami.  (nad)

Babička Lenka přečte dosud nezveřejněné pohádky a pověsti
Městská knihovna nabízí
v týdnu od úterý 23. dubna
do 26. dubna dětem i jejich
rodičům a prarodičům veřejné čtení neznámých pohádek
a pověstí z Hranic a okolí. Pohádky a pověsti bude číst babička Lenka, v jejíž rodině se tyto
příběhy předávaly ústně z ge-

nerace na generaci, a doposud
nebyly zveřejněny. Tyto příběhy babičce Lence vyprávěla její
babička, ta je později zapsala
a uschovala.
Chcete se například dovědět,
kde se vzal název obce Bělotín
nebo Černotín? Bude řeč i o zakladateli města Hranice mnichu

Jurikovi a o zajímavostech, které možná neznáte.
Zveme tedy všechny zájemce
do dětského oddělení k odpolednímu poslouchání a povídání každý den uvedeného týdne
v době provozu knihovny vždy
od 15 hodin. Děti nebudou jen
poslouchat, ale mohou si i kres-

lit. Pro každého posluchače
bude mít babička Lenka připravený malý dáreček.
Týdnem čtení neznámých
pohádek a pověstí Hranicka
chce hranická knihovna připomenout i těm nejmladším letošních 850 let od vzniku našeho
města.
(mj)

Vyhlášený ilustrátor Jiří Fixl přijede do Hranic
Na pozvání městské knihovny přijede do Hranic vyhlášený
ilustrátor a grafik Jiří Fixl, aby se
setkal s prvňáčky hranických
škol a povzbudil je v jejich úsilí naučit se dobře číst. Setkání
s mimořádnou osobností se
uskuteční v pondělí 1. a v úterý 2.
dubna. Děti čeká povídání, čtení,
výtvarné hraní i autogramiáda
knih s ilustracemi Jiřího Fixla.
Malí čtenáři znají ilustrace
Jiřího Fixla z řady knih. Na jeho
kontě je již více než 120 titulů pro
děti všech věkových kategorií.
Za všechny bychom mohli jmenovat Bylo nás pět Karla Poláčka,
O mašinkách Jiřího Kahouna, Já
a můj svět Jiřího Žáčka, Dědo, ty

jsi indián Lenky Rožnovské, Kozí
pohádky Ivony Březinové a další.
„Ilustrace dětských knížek je pro
mne ta nejkrásnější práce, která
je zároveň zábavou. Rád kreslím
obrázky k hodně veselým textům,“ prozradil ilustrátor.
Jiří Fixl pracoval jako výtvarný
redaktor v nakladatelství Albatros a v časopise Mateřídouška.
Zúčastnil se řady kolektivních
i samostatných výstav nejen
v Česku, ale i v zahraničí. Za ilustrátorskou práci získal řadu ocenění. V roce 1982 a 1987 Čestné
uznání Nejkrásnější knihy, Zlatá
stuha 2000 anebo Čestné uznání nakladatelství Albatros 2000
a 2002. 
(mj)

Ilustrace Jiřího Fixla.
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OSLAVY 850 LET HRANIC

Hranice oslavi´ 850 let
Historické centrum Hranic
bude v sobotu 8. června patřit
po celý den oslavám 850 let
od vzniku Hranic.

Nejrůznější lidová řemesla budou k vidění na Masarykově náměstí v Hranicích. Například přadlena, kovář, švec, tesař,
hrnčíř, bednář, středověký soustružník a písař.

Návštěvníci si budou moci nechat nakreslit svoji karikaturu u potulného malíře.

Pro děti jsou v Zámecké zahradě připraveny
tři různé pohádky.

Lidé uvidí působivé vystoupení fríských koní na travnatém
prostranství u zámku.

Atrakce pro děti budou také v historickém duchu.

V Zámecké zahradě se
budou v průběhu dne odehrávat divadelní a loutková
představení. V dobové kuchyni budou k ochutnání středověké pokrmy, nebude chybět
vystoupení šermířů. K pobavení a vyzkoušení zdatnosti
poslouží různé cyklokuriozity.
Na prostranství před
zámkem vystoupí fríské koně
a své „ležení“ tam budou mít
nejrůznější atrakce – historický kolotoč, historické dřevěné
ruské kolo a pro odvážlivce
bude připravena atrakce
s žebříkem. V cirkusovém šapitó se budou odehrávat zábavné hry a soutěže pro děti.
Na Masarykově náměstí budou k vidění historická
řemesla, velké akrobatické
a provazochodecké vystoupení, vystoupí středověká
hudební skupina, na ulici potkáte živou sochu, dlouhány na chůdách, potulného
flašinetáře nebo si můžete
nechat zdarma nakreslit karikaturu. Návštěvníky také čeká
vystoupení skupiny Jan Vančura & Plavci. Závěr dne bude
patřit koncertu Báry Basikové
a kapele BasicBand.
Celodenní oslavy se ponesou v historickém duchu
a budou završeny průvodem. Ten vyrazí v 18 hodin
od kruhového objezdu na
Třídě 1. máje a půjde na Masarykovo náměstí. V jeho čele
uvidíme mnicha Jurika, obchodníky procházející Hranicemi a nesoucími své poklady,
bubeníky, tanečnice, vyhlášené loupežníky z místních lesů,
vojáky, mažoretky, sokoly, hasiče a spoustu dalších spolků
a postav charakterizujících
historii Hranic.
(nad)

V ulicích Hranic potkáte i chůdaře –
elegantní dlouhány z období první
republiky.

OSLAVY 850 LET HRANIC
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Na Pernštejnském náměstí bude k vidění vystoupení vysloužilého
vojáka flašinetáře.

Ve 13.30 hodin bude na Masarykově náměstí k vidění pouliční akrobatická provazochodecká show.

Od 15 hodin bude pódium na Masarykově náměstí patřit skupině Jan Vančura & Plavci.

Ozdobou večerního průvodu bude tanec baleríny na balonu za
doprovodu obří loutky.

V průběhu dne vystoupí spousta hudebních a tanečních skupin.

Bára Basiková a skupina BasicBand vystoupí na Masarykově náměstí od 19.30 hodin. Více
informací na www.kultura-hranice.cz a na plakátech. Fotografie na dvoustraně: archiv
účinkujících
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TURISTICKÁ SEZONA

Hranické infocentrum
se chystá na sezonu
Tisíce telefonických, mailových i osobních dotazů vyřídí
za rok v hranickém Turistickém
informačním centru na zámku.
Kam na výlet na kole v okolí Hranic? Jak strávit volný čas s dětmi? Kde se ubytovat? Kam zajít
na dobré jídlo? Jaké památky si
nenechat ujít? Takové a spoustu
dalších otázek podrobně zodpovídají každý den pracovnice
informačního centra.
Pro ty, kteří raději využívají
internet, byl ve druhé polovině

loňského roku modernizován
také turistický portál. Získal
novou grafickou i obsahovou
podobu a na adrese www.infocentrum-hranice.cz nabízí
přehledně informace o Hranicích. Kromě webových stránek
připravuje infocentrum na sezonu různé propagační materiály, suvenýry, ale také nové
prohlídkové trasy, které atraktivním způsobem seznámí se
zajímavostmi a pamětihodnostmi města.
(nad)

Hranice z vody? Proč ne
„Hranice pěšky“. To je nejčastější způsob seznamování
se s památkami a zajímavostmi
ve městě, který využívají turisté.
Druhé místo pak zaujímají „Hranice z výšky“. Obnáší to vyšlapat
spoustu schodů na věž Staré
radnice a potom se kochat výhledem na historické centrum
města. Letos přináší Turistické
informační centrum na zámku

zajímavou novinku. O prázdninách nabídne turistům i obyvatelům města „Hranice z vody“.
Tento prohlídkový okruh bude
z kapacitních důvodů pouze
pro předem objednané zájemce a ve stanovených termínech. „Věříme, že tato novinka
bude příjemným překvapením
nejen pro turisty, ale také pro
obyvatele Hranic. Podrobnější

V loňském roce dostal turistický portál Hranic novou grafickou podobu. Podívat
se na něj můžete na www.infocentrum-hranice.cz.

informace včas zveřejníme,“
sdělila referentka hranického
informačního centra Lenka Dočkálková. Jak doplnila, ani letos
nepřijdou zájemci o klasické
prohlídkové okruhy, jako jsou
prohlídky historického centra
města, prohlídky zaměřené na
židovskou historii a také prohlídky bývalých vojenských
ústavů.(ld)

Íčko k Propasti
otevírá v dubnu
Infocentrum Hranické propasti v bývalé budově nádraží
v Teplicích nad Bečvou se v letošním roce otevře veřejnosti
již o dubnových víkendech,
a to vždy od 9 do 12 a od 12:30
do 17:00 hodin. V květnu pak
bude otevřeno každý den kromě pondělí. 
(ld)

Suvenýry pro návštěvníky města jsou už připravené
Na letošní sezonu je v Turistickém informačním centru na
zámku připravena široká nabídka suvenýrů. Návštěvníci si mohou zakoupit tradiční turistické
vizitky, známky, odznaky, spoustu druhů pohlednic, publikace
týkající se Hranic a okolí a další
suvenýry.
Turistům a cestovatelům
přijdou na cesty vhod cestovní

nerezové štamprle, které jsou
v miniaturním praktickém balení a spolu s lahví na pití se
podle zvoleného obsahu hodí
k navazování přátelských vztahů
s domorodci. V nabídce nechybí
ani deníček na turistická razítka
nebo na zápisky či zajímavé poznatky z cest.
„Velmi oblíbené jsou elegantní degustační skleničky na víno

Degustační sklenice na víno se znakem města.

s jemným znakem města Hranic.
Tyto sklenice jsou používané i ve
vinných sklípcích při degustacích, protože jsou vhodné jak na
bílé, tak na červené víno. Hodí se
i jako praktický dárek,“ sdělila referentka hranického infocentra
Lenka Dočkálková.
Jak dodala, k oblíbeným suvenýrům patří také magnetky. Těch
nabízí infocentrum spoustu dru-

hů. Výjimečným kouskem v nabídce jsou bílo-černé keramické
magnetky s motivy zajímavých
dominant našeho města. Tyto
vkusné magnetky mohou sloužit nejen jako ozdoba vaší lednice, ale také jako milá drobnost,
vzpomínka či dárek pro potěšení
oka i duše. Vše je k vidění v informačním centru na zámku, kde se
těší na vaši návštěvu. 
(ld)

Nerezové štamprle vhodné na cesty.

Zápisník na postřehy z cest.

Ke koupi jsou také hrnky a láhve na nápoje.

Magnetky v bílo-černém provedení. Foto: 5x MKZ Hranice
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Ať žije fotbal! Výstavu projdete i s červenou kartou
Na výstavě „Ať žije fotbal!“,
která je k vidění na Staré radnici
v Hranicích, se návštěvníci nenudí.
Kromě prohlídky zajímavých
exponátů, fotografií a dokumentů si mohou zahrát stolní fotbálek
nebo se nechat provést výstavou
prostřednictvím kvízové hry. Stačí si nasadit hráčské číslo na záda
a vyrazit na obchůzku výstavy
s pomyslnou „kartou hráče“. Vybrat si lze z různých barev, které jsou naznačené v rohu kvízu.
Obávat se návštěvníci nemusejí
ani červené karty – vyloučení jim
nehrozí. Výstava „Ať žije fotbal!“
připomíná výročí 100 let od založení organizovaného fotbalu
v Hranicích. Navštívit ji lze až do
5. května.  (dh) Foto: Jiří Necid

Nové labyrinty Ondřeje Michálka rozněžnily synagogu

Nechte se okouzlit tvorbou Ondřeje Michálka, kterou nabízí Galerie Synagoga v Hranicích. Výstava cenami ověnčeného umělce je k vidění až do neděle 21. dubna. Více
fotografií najdete na www.muzeum-hranice.cz. 
(nad) Foto: Jiří Necid

Připravujeme výstavu
o sametové revoluci
Vážení čtenáři,
obracíme se na vás s prosbou v souvislosti s připravovanou výstavou k výročí 30 let od sametové revoluce. Výstava se uskuteční
v listopadu a jejím tématem budou nejen fotografie a dokumenty,
které se vztahují k atmosféře sametové revoluce, ale také předměty,
které připomenou dobu 80. let. Uvítáme, když nám zapůjčíte věci
z tohoto období. Může se jednat o oblečení, hračky, domácí spotřebiče, dokumenty, plakáty, průkazky, fotografie, drobný nábytek.
Pokud máte cokoliv, co by mohlo výstavu oživit, zastavte se
za námi na Staré radnici v Hranicích u kurátora Marka Suchánka
nebo průvodkyně Dagmar Holcové. Případně můžete zavolat na
telefonní číslo 775 854 522. Za případnou spolupráci děkujeme.
Naďa Jandová, ředitelka Městských kulturních zařízení Hranice

Miloslava Maršálka
zajímá žena a tajemství

Fotografie se zvláštním rukopisem nabídla Galerie Severní křídlo zámku od
20. února do 22. března. Jejich autorem je Miloslav Maršálek, který se věnuje
především inscenované fotografii a na výstavě představil svou tvorbu na téma
žena a tajemství. 
(nad) Foto: Jiří Necid
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Co se děje v Hranicích
Středa 3. 4.
15:00 - Zahájení výstavy Klima se mění. Změň se i Ty!
– koná se ve dvoraně zámku
v Hranicích, Pernštejnské nám.
1, vstup zdarma.
Pátek 5. 4.
14:00–18:00 - Zápisy do ZUŠ
Hranice – zápisy do hudebního,
tanečního a výtvarného oboru.
Koná se na základních školách 1.
máje, Šromotovo a Struhlovsko
v Hranicích.
20:00 - Motörhead revival &
Parta 77 – koncert dvou kapel.
Koná se v Zámeckém klubu
v Hranicích, Pernštejnské nám.
1, vstupné v předprodeji 120 Kč,
na místě 150 Kč. Předprodej je
v Turistickém informačním centru na zámku v Hranicích, tel. 581
607 479.
Sobota 6. 4.
6:00–13:00 - Auto-moto-veterán burza – vše týkající se
motorismu. Koná se na letišti
v Drahotuších, informace na
www.burzadrahotuse.cz.
9:00–11:00 - Zápisy do ZUŠ
Hranice – zápisy do hudebního,
tanečního a výtvarného oboru.
Koná se na základních školách 1.
máje, Šromotovo a Struhlovsko
v Hranicích.

Koná se na stadionu SK Hranice,
Žáčkova ulice. Propozice a bližší
informace na www.atletikahranice.cz.

vstupné 590 Kč. Předprodej je
v restauraci Stará střelnice, tel.
581 602 187 nebo v sítích ticketportal.cz.

16:00–19:00 - TaťánaFest
vol. 2 – druhý ročník vzpomínkového koncertu na výraznou
osobnost hranické kultury.
Hlavním hostem koncertu bude
Lenka Dusilová, podrobný program na www.tatanafest.cz.
Koná se v Divadle Stará střelnice
v Hranicích, Sady Čs. legií 770,
vstupné dobrovolné.

Čtvrtek 11. 4.

Pondělí 8. 4.
12:00–14:00 - Konzultace se
senátorkou Jitkou Seitlovou
– schůzku je třeba si předem domluvit na tel. 736 491 225 nebo
e-mailu asistentka@seitlova.cz.
Koná se v přípravné místnosti
obřadní síně, 1. patro zámku
v Hranicích, Pernštejnské nám.
1, schůzka je zdarma.
19:00 - Skleněný strop – divadelní představení s Tatianou
Vilhelmovou a Jiřím Langmajerem. Koná se v Divadle Stará
střelnice v Hranicích, Sady Čs.
legií 770, vstupné 650 Kč. Předprodej je v restauraci Stará
střelnice, tel. 581 602 187 nebo
v knihkupectví Ezop, tel. 581
602 547.

18:00 - Duo Jamaha: Život je
dar Tour – koncert populární
dvojice z TV Šlágr. Koná se v Divadle Stará střelnice v Hranicích, Sady Čs. legií 770, vstupné
290 Kč. Předprodej je v restauraci
Stará střelnice, tel. 581 602 187,
v knihkupectví Ezop, tel. 581 602
547 nebo v sítích ticketportal.cz.
19:00 - Abraxas – koncert legendární rockové skupiny. Koná
se v Zámeckém klubu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1, vstupné v předprodeji 150 Kč, na místě
200 Kč. Předprodej je v Turistickém informačním centru na zámku v Hranicích, tel. 581 607 479.

17:00 - Sportovec roku 2018
– tradiční vyhlášení nejlepších
sportovců města Hranic uplynulého roku za účasti známého fotbalového trenéra Petra
Uličného. Koná se ve dvoraně
zámku v Hranicích, Pernštejnské
nám. 1, vstup zdarma.

20:00 - Vandráci Vagamundos – oblíbený cestopisný
pořad s Pavlem Liškou a Janem
Révaiem. Koná se v Sokolovně
v Hranicích, Tyršova 880, vstupné 290 Kč, předprodej je v sítích
ticketlive.cz.
Pátek 19. 4.

Sobota 13. 4.
14:00 - Vítání jara – tradiční
oslavy svátků jara s bohatým
doprovodným programem.
Koná se na Masarykově náměstí
v Hranicích, vstup zdarma.

9:30 - Běh vítězství – tradiční
běžecké závody pro mládež,
dospělé, amatéry i profesionály.
Koná se na stadionu SK Hranice,
Žáčkova ulice. Propozice a bližší
informace na www.atletikahranice.cz.

Úterý 16. 4.

19:30 - Úplňkový OM Chanting – skupinová technika využívající transformační sílu ÓM,
aby aktivovala sebe harmonizující potenciál účastníků a očistila
okolní prostředí. Koná se v Masážním studiu Petry Janáskové
v Hranicích, Masarykovo nám.
96, příspěvek 50 Kč, registrace
na mailu j.bach@email.cz.
20:00 - Göttemia a Rosa Parks
– koncert. Koná se v prostorách
centra Karnola v Hranicích, Třída
ČSA 211, vstupné 100 Kč.

Úterý 9. 4.
15:00 - Senior kavárna nejen pro seniory – tentokrát na
téma historie Hranic s Milanem
Králikem. Koná se v místnosti
Osadního výboru v Drahotuších.
10:00 - Ukliďme svět, ukliďme
Česko – dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území
celé České republiky. Cílem je
uklidit nelegálně vzniklé černé
skládky a nepořádek. Sraz všech
zájemců o dobrou věc bude
v Zámecké zahradě v Hranicích, více informací naleznete
na www.uklidmecesko.cz.
12:00 - Hranická dvacítka
a Hranická desítka – tradiční
běžecké závody pro mládež,
dospělé, amatéry i profesionály.

19:00 - Janek Ledecký: Akustické turné 2019 – koncert.
Koná se v Divadle Stará střelnice
v Hranicích, Sady Čs. legií 770,

Neděle 14. 4.
15:00 - Závody kočárků – osmý
ročník závodů ve sportovní chůzi s kočárkem. Koná se v Sadech
Čs. legií v Hranicích, informace
na www.zavodykocarku.cz.

Čtvrtek 25. 4.
18:00 - Absolventský koncert
– koncert absolventů hudebního oboru ZUŠ Hranice. Koná se
v Koncertním sále v Hranicích,
Zámecká 118, vstup zdarma.
Pátek 26. 4.
17:00 - Vernisáž k výstavě: Viktor Hulík: Geometrica – koná
se v Galerii Synagoga v Hranicích, Janáčkova 728, vstup
zdarma.

PROGRAM
18:00 - Klavírní koncert Lucie
Langerové – koná se v galerii
M+M v Hranicích, Jurikova 16,
vstupné dobrovolné.
20:00 - Safíry a Granáty show
– vystoupí Naplutu, Yann Roses, DJ Marthy a další. Koná se
v Zámeckém klubu v Hranicích,
Pernštejnské nám. 1, vstupné
v předprodeji 80 Kč, na místě
100 Kč. Předprodej je v Turistickém informačním centru na
zámku v Hranicích, tel. 581 607
479.

17
v Koncertním sále v Hranicích,
Zámecká 118. Vstupné mimo
předplatné 250 Kč. Předprodej
je v Turistickém informačním
centru na zámku v Hranicích,
tel. 581 607 479.

Vystoupí Josef Polášek, Arnošt
Frauenberg a Petr Cerha. Koná
se v Zámeckém klubu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1,
vstupné v předprodeji 230 Kč,
na místě 270 Kč. Předprodej je
v Turistickém informačním centru na zámku v Hranicích, tel.
581 607 479.

ské nám. 1, vstupné v předprodeji 120 Kč, na místě 150 Kč.
Předprodej je v Turistickém
informačním centru na zámku
v Hranicích, tel. 581 607 479.

Sobota 27. 4.
8:00–14:00 - Taneční workshopy – v rámci Mezinárodního
dne tance, informace u paní
Martínkové v ZUŠ Hranice, tel.
581 601 724. Koná se v hlavní
budově ZUŠ v Hranicích, Školní
náměstí 35.
9:00 - Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu – finále
výkonnostní třídy B. Koná se
ve Sportovním centru Naparia
v Hranicích, Smetanovo nábřeží
2180, vstupné dospělí 100 Kč,
děti 6-15 let 50 Kč.

Úterý 30. 4.

Čtvrtek 23. 5.

14:00 - Pálení čarodějnic – na
tradičních oslavách jsou připraveny atrakce pro děti, historický
šerm, vystoupení kouzelníka,
koncerty skupin Metalinda,
Penzistor a mnoho dalšího.
Občerstvení zajištěno, koná se
v areálu letního kina v Hranicích. Vstupné do 18 hodin bude
50 Kč, od 18 hodin bude 100 Kč.

17:00 - Vernisáž k výstavě:
Fenomén hasičství – koná se
ve výstavní síni Stará radnice
v Hranicích, Radniční 1, vstup
zdarma.

Pátek 3. 5.
21:00 - Kali a Petr Pann – koncert. Koná se v City Baru v Hranicích, Masarykovo nám. 121.
Vstupné od 250 Kč, předprodej
je v City Baru od 18:00 hodin
nebo v Kavárně U Mlsné kočky,
tel. 774 899 148.

Pátek 24. 5.
17:00 - Hranická muzejní noc
– otevření vybraných muzeí
a galerií v Hranicích s doprovodným programem, vstup
zdarma.

Pátek 10. 5.

PROGRAM AKCÍ

9:00–17:00 - Farmářské trhy
– tradiční trhy s regionálními
produkty. Koná se na Masarykově náměstí v Hranicích, vstup
zdarma.

15:00 - Mezinárodní den tance – vystoupení místních tanečních souborů a hostů. Koná se
na Masarykově náměstí v Hranicích, za nepříznivého počasí
bude akce přesunuta do dvorany zámku v Hranicích, vstup
zdarma.

19:00 - Karel Plíhal – koncert
skvělého muzikanta. Koná se
v Sokolovně v Hranicích, Tyršova 880. Vstupné v předprodeji
od 320 Kč. Předprodej je v Turistickém informačním centru
na zámku v Hranicích, tel. 581
607 479.

18:00–24:00 - Večer s Hudeckou muzikou Franty Kopeckého – posezení u lidových
písniček s ochutnávkou hustopečských vín. Koná se v prostorách zámku Hustopeče nad
Bečvou, vstupné 60 Kč.

Pondělí 29. 4.
18:00 - Johann Sebastian Bach
trochu jinak – housle, klavír
a slovo Taťjany Medvecké v rámci Kruhu přátel hudby. Koná se

17:00 - Evropské jazzové dny
2019: Vernisáž k výstavě: Jiří
Slíva: Jazz pro oči – koná se
v Galerii Severní křídlo zámku v Hranicích, Pernštejnské
nám. 1, vstup zdarma.
19:00 - Evropské jazzové dny
2019: Michal Žáček a Mário
Separovič – koncert vynikajícího saxofonisty a skvělého
zpěváka. Koná se v Zámeckém
klubu v Hranicích, Pernštejn-

POŘÁDÁTE
ZAJÍMAVOU AKCI?
Napište nám na e-mail
infocentrum.zamek@
mkz-hranice.cz nebo
zavolejte na 581 607 479.

UZÁVĚRKA
PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ
HRANICKÉHO ZPRAVODAJE JE
VE STŘEDU 10. DUBNA 2019

INZERCE
Lázně Teplice nad Bečvou zvou na

Neděle 28. 4.
9:00 - Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu – finále
výkonnostní třídy B. Koná se
ve Sportovním centru Naparia
v Hranicích, Smetanovo nábřeží
2180, vstupné dospělí 100 Kč,
děti 6-15 let 50 Kč.

Středa 15. 5.

NAJDETE NA WEBU
kultura-hranice.cz

Sobota 11. 5. 2019 areál lázní
PŘIPRAVUJEME V KVĚTNU
Středa 1. 5.
8:00-16:00 - Akce Bílý kámen
– otevření vojenského prostoru Libavá veřejnosti. Informace o vstupech a podmínkách
na www.bilykamen-libava.cz.
Vstupné 40 Kč.
19:00 - Na stojáka! – oblíbená stand up comedy show.

Program na kolonádě:
n 10:00 – 12:00 Klapeto Morava
n 12:00 – 13:00 Radim Černý
n 13:00 – 14:00 Gentlemen´s Club
n 14:30 – 18:30 KC Band

Pódium na louce:
n Moderuje Petr Novák
n 13:00 Slavnostní zahájení sezóny
n 13:15 – 14:30 Filip Zangi & Purpur
n 15:00 – 16:00 November 2nd
n 16:15 Vyhlášení vítězů soutěže
n 16:30 – 17:30 Sebastian
n 17:30 – 19:00 LH Western

Doprovodné akce

Vstup
zdarma

www.ltnb.cz
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Kam na výstavy v Hranicích
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 21. 4. 2019 - Ondřej Michálek: Nové labyrinty. Výstava
obrazů umělce, který se věnuje
převážně volné grafice a grafickému designu. Za svou práci
obdržel několik významných
ocenění, jako například první
cenu a stříbrnou plaketu na Mezinárodní soutěži v kresbě Joana
Miróa v Barceloně.
26. 4.–9. 6. 2019 - Viktor Hulík:
Geometrica. Díla slovenského
umělce obsahují většinou základní geometrické prvky. Na
jednotlivé díly maluje či nalepuje
plochu obrazu, roztahuje a mění
kompozici díla. Používání této
techniky je pro Viktora Hulíka
charakteristické. Vernisáž výstavy
se uskuteční v pátek 26. dubna
v 17 hodin.

Stará radnice
Radniční ul. 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 5. 5. 2019 - Ať žije fotbal!
Výstava ke sto letům organizovaného fotbalu představuje
návštěvníkům historii fotbalu
v Hranicích. Expozice oslovuje
nejen příznivce fotbalu, na své
si přijdou také zájemci o hranickou historii. K vidění jsou ligové dresy, kopačky hranických
odchovanců nebo historický
míč.
Do 5. 5. 2019 - Milan Sanetřík:
Imaginace. Výstava hranického
umělce k jeho životnímu jubileu.
Autor se ve svých dílech vědomě
vyhýbá ustáleným uměleckým
směrům, převážně se soustředí
na abstrakt s nápaditými přírodními motivy, kde nachází
svobodu a volnost své tvorby.
Některé jeho práce zabíhají do
surrealismu.

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.
15. 5.–7. 6. 2019 - Jiří Slíva:
Jazz pro oči. Výtvarník, ilustrátor, humorista a básník Jiří
Slíva představí své grafické
práce plné humoru na výstavě
Jazz pro oči. Vernisáž grafik s tématem jazzu a vína odstartuje
letošní ročník Evropských jazzových dnů v Hranicích. Koná se za
přítomnosti autora ve středu
15. května od 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.
Hranice na mušce. Stálá expozice
zbraní ze sbírek hranického muzea představuje unikátní kousky.
Model historického jádra Hranic. Autorem modelu, který zachycuje Hranice před 270 lety,
je Stanislav Miloš. Ve výstavních
prostorách jsou také výstavní
panely s informacemi o vývoji
a historii hranického zámku.

Dvorana zámku
Pernštejnské nám. 1, Hranice.
Do 30. 4. 2019 - Studenti architektury mění Třídu 1. máje
– představy studentů brněnské architektury o zkulturnění
a upravení hlavní spojovací tepny Hranic – Třídy 1. máje.
3. 4.–14. 4. 2019 - Klima se
mění. Změň se i Ty! Putovní výstava o faktech dopadu globální změny klimatu, ale také o příčinách
a možnostech, jak na změny mohou lidé a města reagovat. Zahájení
výstavy proběhne ve středu 3. dubna v 15 hodin.

Galerie M+M
Jurikova 16, Hranice, tel. 581 602 148, galeriemm.wordpress.com.
Otevřeno: po–ne 13:00–17:00 (dopoledne na zazvonění nebo po
předchozí domluvě).
Do 19. 4. 2019 - Výstava velikonočních tradic. Tradiční výstava
s tématem Velikonoc a všeho,
co se velikonočních svátků týká.
Letošní novinkou je místnost, ve
které jsou Velikonoce představeny v uměleckém a slavnostním
rázu. Nechybí instalace velikonočního jarmarku, ale také zvířátek a ukázky kraslic zdobených
nejrůznějšími technikami.

Lázeňský dům Moravan
Teplice nad Bečvou 6, tel. 581 683 640, 581 683 333, www.ltnb.cz.
Otevřeno: po–ne 8:00–20:00.
Do 30. 4. 2019 - Anna Szatmariová: Pod hvězdou. Výstava obrazů
malířky a básnířky z Krásného u Šumperka. Kromě malby autorka
vytváří také kombinace různých materiálů či loutky.

Masarykovo náměstí
Do 30. 4. 2019 - Kraslicovník
hranický. Masarykovo náměstí
zdobí již tradičně velikonoční
strom se stovkami kraslic a velikonočních vajíček vytvořených
a nazdobených pomocí nejrůznějších technik. Tato milá tradice
vznikla díky spolupráci místních
škol, školek a široké veřejnosti,
kdy lidé každoročně přispívají
malovanými vajíčky.

HISTORICKÉ FOTOGRAFIE, 850 LET HRANIC
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Mnich Jurik, zakladatel Hranic

Stěžejní historickou postavou, která souvisela se vznikem
Hranic, byl mnich Jurik. I když
už kolem roku 1000 bylo okolí
Hranic trvale osídleno a vedla
tudy důležitá obchodní cesta,
vznik města je spojen s mnichem Jurikem. Ten se podílel na
kolonizaci území a organizoval
mýcení lesů. Díky tomu vyrostla v místě Hranic osada, která
byla v roce 1201 už trhovou vsí.
Postava mnicha Jurika se objevovala na rytinách i plátnech
umělců. Také při oslavách 800 let
Hranic v roce 1969 vedla postava
mnicha Jurika historický průvod
městem. 
(nad)

Mnicha Jurika zpodobnilo několik
malířů. Reprofoto: Lenka Suchánková

Mnich Jurik v čele průvodu, který procházel Hranicemi při oslavách 800. výročí vzniku Hranic. Historický průvod se uskutečnil 7. června 1969. Šel z Třídy 1. máje do Parku kultury, kde se konala veselice a volná zábava – jak se uvádí v programu
k oslavám. Nechyběla ani zdravice tehdejšího předsedy Městského národního výboru. Na snímku je dobře vidět původní
znak města. Foto: Sbírky hranického muzea

Za mnichem Jurikem šli v průvodu první osadníci Hranic. Foto: Sbírky hranického muzea

Mnich Jurik, zakladatel Hranic, na obrazech, které má ve svých sbírkách hranické muzeum. Reprofoto: Lenka Suchánková
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SPORT

Hranický fyzioterapeut opečovává i Sagana
Tomáš Gladiš z Drahotuš se
přes sport a cyklistiku dostal
k fyzioterapii. U cyklistiky ale
zůstal. Několik let dělal fyzioterapeuta rakouské cyklistické
reprezentaci a poslední roky
jezdí na částečný úvazek s profesionální stájí BORA-hansgrohe, za kterou závodí například
bratři Saganové či skvělý vrchař
Rafal Majka.
Stále jezdíte s Borou?
Ano. V lednu jsem byl stejně
jako vloni v Austrálii. Docela se
mi tam líbilo. Hlavně proto, že
je mezi závody více času a dá se
se závodníky dělat i něco víc než
jen ta akutní péče, trochu víc je
poléčit.
A co vás čeká nyní?
V dubnu to budou takzvané
ardenské klasiky, což je trojice
velice prestižních jednorázových
závodů. Pak bych měl jet do
Kalifornie a v červnu na Kolem
Švýcarska. To už je příprava na
Tour de France, kde závodníci
dolaďují formu a už se vidí, jak
na tom před Tour jsou.
Největší hvězdou v týmu je
Peter Sagan, trojnásobný mistr světa, i když posledně mu
to nevyšlo…
On je fenomén a je schopný
vyhrát všude, ale v Innsbrucku
to bylo hodně kopcovité, což ho
úplně nefavorizovalo. Rozhodně nic nevzdává předem. I když
mu profil trati nehrál do karet,
cíleně a zodpovědně se na ten
šampionát připravoval. Tak hubeného, tak vyjetého, jsem ho
ještě neviděl. Sice to nevyšlo, ale
je mu teprve 28, teprve nyní se
dostává do optimálního cyklistického věku. A navíc další dvě
nadcházející mistrovství světa
jsou mu docela šitá na míru.
Říká se, že cyklisté patří
společně například s ragbisty
či hokejisty k těm sportovcům,
kteří hodně vydrží? Platí to?
Dá se to tak říct. Obecně
cyklistika dost bolí. Už jen to,
že musí trénovat a závodit v jakýchkoliv podmínkách, za deště,
sněhu, větru, z nich ty tvrďáky
dělá. Jezdit doma na trenažéru
se sice taky dá, ale není to ono,
je to jen taková z nouze ctnost.
V takovém profitýmu je
mnoho národností. Jakou řečí
se dorozumíváte?

Tomáš Gladiš (na snímku vlevo) má v péči Petera Sagana. Foto: archiv Tomáše
Gladiše

Týmovým jazykem je angličtina, ale v týmu jsou teď i Slováci a Poláci, nejen závodníci, ale
i mechanici a další doprovod.
Já jsem přitom do cyklistiky šel
s tím, že je to zahraniční zkušenost, že se bude mluvit cizí
řečí, a teď jsem z toho někdy až
nesvůj, jak moc mluvím česky.
V cyklistice je hodně slyšet také
italština, to platí i v našem týmu.
Proto se ji snažím taky pochytit,
dá se říci, že rozumím, ale aktivně nemluvím. Pomáhá mi základ
latiny z vysoké školy a spousta
slovíček je mezinárodních. Díky
znalostem němčiny a angličtiny
z hranické ZŠ 1. Máje a gymnázia
s komunikací ve světě nemám
problém, ale je jasné, že třeba
s klukama ze Slovenska si, lidově
řečeno, pokecám lépe než s jinými cizinci.
Nejrychleji se prý u sportovců přebírají sprostá slovíčka …
Jo, to byla jedna z prvních
lekcí mé italštiny (úsměv).
Neláká vás nechat se zaměstnat na plný úvazek?
Asi by se mi to znechutilo.
To jste pak i více než 200 dní
v roce na cestách. Takhle jsem
pryč tak 100 dní a už to mi občas
přijde až až. Když si pak potřebuju odpočinout od cyklistů,
mám, v uvozovkách, normální
pacienty, využiju více z toho, co
jsem studoval. A když si potřebuju odpočinout od běžných
pacientů, mám cyklistiku. Ono se

to vzájemně doplňuje. Je dobré
znát ty souvislosti, protože i díky
těm sportovcům, jsem se naučil
dělat nějaké věci jinak. Na nich si
spoustu věcí otestujete a má to
daleko rychlejší průběh.
Čím to je? Provádějí sportovci rehabilitace pečlivěji,
neflákají to tak, jak běžně
většina normálních pacientů?
Jak se to vezme, když trénují třeba těch šest hodin denně,
tak zbývají síly leda tak na nějaké protažení. Ale když je nějaký
problém, tak se k tomu dovedou
postavit čelem, sportem vyšlehané tělo reaguje rychleji, ty
vazby jsou tam jiné. Taky jsou
pochopitelně mladší, je jim mezi
20 – 35 roky, regenerují rychleji.
A hlavně své tělo dokonale čtou.
Normálnímu člověku vysvětluji tři návštěvy, co po něm chci,
ale protože sportovec se svým
tělem denně intenzivně pracuje
a vnímá ho, chápe to zpravidla
daleko rychleji. To je jeden z největších rozdílů.
Takže se se sportovci pracuje snáz, i když nemáte pohodlí
své ordinace a cestujete všude
možně?
Ale zase jste pod tlakem.
Protože musíte toho člověka
nachystat na druhý den, aby byl
schopen dělat svoji práci v etapě, tahat tempo, nebo vyhrávat,
cokoliv. Když se to povede, tak
je to super.
A když se na kole trápí, tak
je špatně.

To je nepříjemné, bohužel někdy ty pády ve vysokých rychlostech jsou takové, že se z toho
cyklisté sbírají klidně týden. Říkám si, že je dobře, že jsem to
na profesionální cyklistiku nedotáhl, protože to je řehole. Létáte
z jednoho konce světa na druhý,
závody, trénink, chvilku doma. Je
to sice bohatý život, ale náročný.
Vůbec, vrcholový sport není
ze zdravotního hlediska nic moc.
Myslím, že je potřeba udržet
zdravou rovnováhu. Ať člověk
dělá, co ho baví, ať si dá do těla,
ať si udržuje kondici, protože to
se mu v životě vrátí. Navíc sport
posiluje morálněvolní vlastnosti. Mnozí lidé, když přijde nějaká životní překážka, tak nejsou
schopni ji překonat, rezignují,
nedosáhnou svého. Kdežto
sport učí ty překážky překonávat
a nemusí být nutně na vrcholové
úrovni.
V posledních letech fyzioterapii mnohem víc využívají i normální lidé, které něco
trápí.
Mě se nejvíc líbí, že někdy
můžete vyřešit i letitý problém.
Když někoho dvacet let brní
nohy, vy mu s tím pomůžete a ty
problémy se po takové době významně zmírní nebo zmizí, tak
to je zážitek. Fyzioterapie je neskutečně široký obor, pomáhá
u neurologických diagnóz, po
úrazech, operacích… některé
její možnosti stále překvapují.
A překvapovat je zábava. Když
někdo nemůže po stomatochirurgickém zákroku otevřít ústa
a normálně jíst, fyzioterapie
může pomoct. Prostě tam, kde
máte svaly, klouby, tam se dá
s něčím pracovat.
Hranickou ordinaci stále
udržujete.
Ano, lidé si navykli chodit. Od
léta mi pomáhá kolegyně, zaskočí, i když jsem pryč. Nemůžeme
si stěžovat na nedostatek práce
a chtěli bychom růst dále.
Takže plány na letošek jsou
jasné, jednak sportovní vytížení, jednak snaha o rozšíření
ordinace…
A ještě být k ruce doma.
Máme osmiměsíčního syna,
takže na rodinu také musím vyšetřit čas.
Děkuji za rozhovor
Petr Bakovský
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