Hranický zpravodaj
Zpravodaj města Hranic

ročník III.

Budoucí prvňáčci se přišli zapsat

Natěšení, ale mnohdy i nervózní přicházeli v pátek 7. dubna a v sobotu 8. dubna budoucí prvňáčci v doprovodu svých
rodičů do hranických základních škol k povinnému zápisu. Celkem jich dorazilo do čtyř základních škol přes dvě stě.
Protože ale někteří přišli na zápis do více škol, některé děti budou mít odklad školní docházky a do září ještě může někdo
změnit bydliště, tak nelze v tuto chvíli přesně uvést, kolik dětí v pondělí 4. září v jednotlivých školách opravdu zasedne
do lavic. Foto: Petr Bakovský
(bak)

číslo 5 / květen 2017

Hudba,
tanec, výstavy:
Muzejní noc
Muzea v jiném světle ukáže Muzejní noc. Tato akce
odstartovala v naší zemi
v roce 2004 v Praze. Od té
doby se rozšířila do dalších
měst České republiky. Také
obyvatelé Hranic se dočkají
jedinečného zážitku, kdy
budou moci třetí květnový
pátek navštěvovat galerie
a muzea. Navíc mezi obrazy a exponáty bude znít
hudba všech žánrů, bude
se tancovat, popíjet vínko,
budou probíhat komentované prohlídky a možná dojde
i na opékání buřtů, pokud
počasí dovolí.
Program je nabitý, nenechte si ho ujít. Muzejní noc se
uskuteční v pátek 19. května
od 17 do 23 hodin. Buďte
součástí neobvyklé noci plné
kulturních zážitků. Program
najdete na straně 6.

V Hranicích se rozběhla akce za 134 milionů
Největší akce za poslední roky se rozběhla v dubnu
v Hranicích. Společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
zahajuje ve městě další etapu
dostavby kanalizace. Spolu
s městem Hranice připravila
a vysoutěžila dodavatele stavby
„Dostavba kanalizace v Hranicích“, kterým se stala zkušená
společnost OHL ŽS, a.s.
Jedná se o komplex několika
staveb, kdy celková hodnota činí
133,6 milionů korun bez DPH.
VaK Přerov bude investorsky zajišťovat výstavbu akce „Zlepšení
ekologického stavu řeky Bečvy v Hranicích“, která zahrnuje
výstavbu 3 retenčních nádrží
a splaškové kanalizace v ulicích
Kropáčova, Tesaříkova, Havlíčkova a Pod Křivým.
První retenční nádrž bude
umístěna na levém břehu Veličky
na Šromotově náměstí (u schodů), zbývající dvě u Bečvy. Jedna
nádrž bude pravobřežní, ta bude
umístěná před ČOV a druhá, levo-

břežní, u jezu. Účelem retenčních
nádrží, s celkovým objemem cca
3 000 m3, je zachytit při deštích
vodu z jednotné kanalizace, která by jinak odtekla do řeky, a po
odeznění dešťů zachycenou
vodu přečerpat a vyčistit na ČOV.
Nová splašková kanalizace
bude mít délku 3,4 km a její
součástí budou 2 čerpací stanice. Na kanalizaci bude možno
nově připojit až 80 nemovitostí.
Náklady na stavby VaKu budou
činit 118 milionů korun a předpokládá se poskytnutí dotace
z Operačního programu životního prostředí zhruba ve výši
70 milionů korun.
Město Hranice postaví v souběhu s novou splaškovou kanalizací dešťovou kanalizaci délky
1,8 km nákladem 15,6 milionu
korun a zcela ji uhradí ze svého
rozpočtu.
Stavba bude probíhat do
konce června 2018 po jednotlivých etapách. Stavět se začne
v ulicích Kropáčova a Tesaříkova.

Výstavba si zde vyžádá dopravní
omezení, ale lidé, kteří zde bydlí, se ke svým domům dostanou.
Na zhruba jeden měsíc bude
omezena také doprava v ulici
Mostní, která bude svedena do
jednoho pruhu, aby zde mohlo

proběhnout napojení kanalizace.
V dubnu se rozběhne i výstavba
retenční nádrže u Šromotova náměstí. Město upozorňuje řidiče
na zvýšenou opatrnost, protože
bude docházet k výjezdu vozidel
ze stavby. 
(bak)

Na slavnostním zahájení stavby „Dostavba kanalizace v Hranicích“ se 11. dubna v zasedací místnosti MěÚ Hranice sešli zástupci města Hranic, investora stavby (Vodovody
a kanalizace Přerov, a.s.), jejího hlavního dodavatele (OHL ŽS, a.s.), stavebního dozoru
a dalších firem. Všichni se poté přesunuli na Šromotovo náměstí, k místu stavby jedné
z retenčních nádrží. Na snímku zleva starosta města Jiří Kudláček, ředitel VaK Přerov
Ing. Miroslav Dundálek a místostarosta města Mgr. Ivo Lesák obhlížejí místo budoucí
stavby (vpravo). Foto: Petr Bakovský
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Hranice uspěly ve výzkumu Město pro byznys
Na druhém místě v Olomouckém kraji se v rámci srovnávacího výzkumu Město pro
byznys za rok 2016 umístilo
město Hranice. Analytici agentury Datank, která za výzkumem
stojí po datové stránce, dělí své
hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí
a přístup veřejné správy. A právě v kategorii „přístup veřejné
správy“ byly Hranice hodnoceny
dokonce nejlépe. Jako celkově
podnikatelsky nejpřívětivější
město Olomouckého kraje byl
vyhodnocen Šternberk.
Nejlepší hodnocení iRatingu,
vysoké výdaje na podporu veřejné dopravy, kvalitní informační

Město dává
šanci dlužníkům
Využít amnestie a zaplatit
dlužné nájemné bez poplatků z prodlení a úroků mohou
až do konce září 2017 dlužníci
nájemného v Hranicích. Prominutí poplatků z prodlení
a úroků z prodlení schválilo
březnové zastupitelstvo města
Hranic. Dlužníci tak nyní mohou uhradit dlužné nájemné,
bezdůvodné obohacení, služby spojené s užíváním bytu
i náklady soudního řízení na
vyklizení. Vyčíslení dluhů provede zájemcům o zaplacení
správce nemovitostí – firma
Ekoltes Hranice.
Amnestie na poplatky
z prodlení a poplatky z úroků
používalo město Hranice již
v minulosti, a to docela úspěšně, jako jednu z metod, jak snížit dluh na nájemném. Město
Hranice je nyní vlastníkem
391 bytů, jejichž správu vykonává Ekoltes Hranice. Výše
dlužného nájemného a služeb
spojených s užíváním bytů vystoupala k 31. 12. 2016 na více
než 8 milionů korun.  (bak)

Starosta města Jiří Kudláček přebírá ocenění „Město pro byznys“. Foto: Petr Bakovský

centrum a také vysoký podíl
studentů a učňů v odborném
vzdělávání, který je pro podnikatele příslibem kvalifikovaných
pracovníků. To jsou jedny z mála
faktorů, díky kterým naše město
uspělo. Na pomyslnou bednu se
dostal také Prostějov, který stejně jako Hranice nabízí kvalitní
podnikatelské prostředí.
Srovnávací výzkum Město
pro byznys hodnotí letos již podeváté podnikatelský potenciál
měst a obcí. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou
působností v České republice,
v Olomouckém kraji jde celkem
o třináct měst. 
(bak)

Černá skládka vyšla muže draho
Černá skládka může vyjít
draho. Přesvědčil se o tom
občan z Galašovy ulice v Hranicích. Městští policisté totiž
6. dubna při pravidelné obchůzce města zjistili, že v této
ulici vznikla černá skládka odpadu, která obsahovala části
starého nábytku - dřevo, plasty
a sklo.
Policisté vše zdokumentovali
a poté zjistili, že skládku založil
muž, který zde části a zbytky nábytku odložil po svém vystěhování z bytu na adrese Galašova
1738. Přestěhování mu ale nepomohlo, městští policisté ho
vyhledali i v jeho novém bydlišti
a dali mu blokovou pokutu.
Tím ale vše neskončilo, ještě bylo nutné skládku odstranit. Protože původce skládky
nemohl z technických důvodů
zabezpečit odvoz odpadu na
příslušnou skládku, byl odvoz
odpadu zajištěn firmou Ekoltes.
Náklady, spojené s odvozem
odpadu na skládku, budou opět
požadovány po původci skládky.

(bak)

Strážníci vypátrali původce černé skládky. Foto: Městská policie Hranice

Na besedě se spotřebitelé dozvědí, jak se bránit
Beseda na téma spotřebitelských vztahů se bude konat ve
čtvrtek 1. června od 14 hodin
v zasedací místnosti Městského
úřadu v Hranicích (zámek). Bude
zaměřená zejména na úvěry a finance, nájemní vztahy, sousedské vztahy, zkušenosti s realitními
kancelářemi i na spotřebitelská
práva - nekalé praktiky, uzavírání

kupní smlouvy prostřednictvím
telekomunikačních prostředků
a podomní prodej. Pořádá ji Sdružení obrany spotřebitelů Moravy
a Slezska, z.s. ve spolupráci s odborem Obecní živnostenský úřad
Městského úřadu Hranice.
Beseda se v Hranicích nekoná
poprvé. V minulosti už zde proběhla obdobná akce, a to určena

pro seniory na téma Jak nespadnout do dluhové pasti.
Tentokrát jsou témata směřována na práva občanů poškozených nekalými obchodními
praktikami. Přítomní budou seznámeni s konkrétními scénáři
podvodů, formami nátlaku a manipulace. Součástí besedy budou
i návody, jak se v těchto situacích

Váš partner pro volný čas - Městská kulturní zařízení Hranice

zachovat, jak odolat nátlaku a na
koho se obracet s žádostí o pomoc.
Beseda je určena pro širokou veřejnost, především však
pro seniory a povedou ji lektoři
s dlouholetou zkušeností z poradenské a lektorské činnosti Sdružení obrany spotřebitelů Moravy
a Slezska.
(bak)

www.mkz-hranice.cz
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Zápis dětí do mateřských škol se blíží
Zápis dětí do mateřských škol,
zřizovaných městem Hranice, se
uskuteční ve čtvrtek 4. května od
8 do 16 hodin a v pátek 5. května od 8 do 12 hodin. Jedná se
o mateřské školy ZŠ a MŠ Drahotuše, Pohádka Hromůvka, Míček
Galašova, Sluníčko Plynárenská,
Slunečnice a Klíček Struhlovsko
(obě při ZŠ a MŠ Struhlovsko)
a Šromotova pastelka (při ZŠ
a MŠ Šromotovo).
Rodiče nebo jiní zákonní
zástupci budou potřebovat již

vyplněnou Žádost o přijetí
dítěte k předškolnímu vzdělání, která je k dispozici v mateřských školách u ředitelek
a vedoucích učitelek a na webových stránkách škol, dále rodný
list dítěte a občanský průkaz
žadatele.
Rozdělení města do školských obvodů jednotlivých mateřských škol naleznete na webu
města (www.mesto-hranice.cz),
případně se dozvíte přímo v mateřských školách. 
(bak)

Město nabízí pozemky
ke stavbě rodinných domů

Zápisy do školek se blíží. Ilustrační foto

Nemocnice hledá
nové dárce krve
Nové dárce krve hledá hematologické oddělení Nemocnice
Hranice. Krev hraje v současné
medicíně nezastupitelnou roli
a nelze ji uměle vyrobit. S rozvojem léčebných metod a operačních postupů jsou dnes lékaři
schopni léčit i těžce nemocné,
kteří dříve měli minimální šanci
na uzdravení. Roste tak i potřeba
krve a jejích složek získávaných
od dárců. Staňte se proto i vy
dárci krve.

Město Hranice nabízí celkem sedm pozemků, připravených k výstavbě rodinných
domů v Drahotuších v ulici M. Tyrše. Jde o pozemky o rozloze 885 m2 až 1466 m2.
Podrobnější informace naleznete na úřední desce městského úřadu. 
(bak)
Foto: Petr Bakovský

Požadavky na dárce:
• váha nejméně 50 kg
• věk 18 – 60 let

• dárce nemá trpět závažným
chronickým onemocněním
• v posledních 6 měsících by
neměl mít operaci, tetování,
piercing, neměl by cestovat
do tropických oblastí
• neměl by být uživatelem
drog, nemá vést promiskuitní život, neměl by být konzumentem alkoholu
Příjem dárců je každé pondělí
a středu od 6:30 do 8 hodin. Výluky v odběrech najdete na www.
nemocnice-hranice.cz. Tam naleznete také podrobnější informace
o dárcovství a benefitech. (bak)

Dům dětí a mládeže připravil i Prázdniny v pravěku
Dům dětí a mládeže Hranice připravil pro děti na období
letních prázdnin nabídku příměstských táborů i jednoho
pobytového tábora.

Příměstské tábory
Letní příměstské tábory
probíhají v pracovních dnech
od 8 do 15:30 hodin v budově
Domu děti na Galašově ulici
č. 1746. Jsou určené dětem od
první do šesté třídy. V ceně táNázev tábora

bora jsou obědy ve školní jídelně, materiál a odměny pro děti.
V ceně není zahrnuta svačina
a pití, případně vstupné při celodenních výletech.

Pobytový tábor
Prázdniny v pravěku
Pobytový tábor na téma
Prázdniny v pravěku se uskuteční od 15. do 22. července a je
vhodný pro děti a mládež od

Termín konání

Cena

I. Rukama nohama

3. 7. – 7. 7.

480 Kč

II. Týden sporťáka

10. 7. – 14. 7.

800 Kč

III. Animánie

24. 7. – 28. 7.

800 Kč

IV. Barevný týden

31. 7. – 4. 8.

800 Kč

V. Všemi smysly

7. 8. – 11. 8.

800 Kč

Myslivecký příměstský tábor

7. 8. – 11. 8.

1 600 Kč

VI. Hravé léto

14. 8. - 18. 8.

800 Kč

VII. Zvěřinec

21 8. – 25. 8.

800 Kč

VIII. Máme rádi přírodu

28. 8. – 1. 9.

800 Kč

Poznat nové kamarády, zažít spoustu her, soutěží a dobrodružství – to vše nabízejí
dětem příměstské i pobytové tábory. Ilustrační foto

7 do 16 let. Ubytování je na turistické základně ve Valašské Bystřici u Rožnova pod Radhoštěm,
kde jsou v oploceném areále
chatky, umývárny, toalety, sprchy, ale také hřiště a stolní tenis,
v okolí je pak překrásná příroda
Beskyd. V ceně 2 500 korun je

zahrnuta doprava autobusem
tam i zpět, ubytování v chatkách,
strava 5x denně, pitný režim, celodenní výlet. Více o táborech
najdete na webových stránkách
DDM Hranice. Místa na jednotlivé tábory si můžete rezervovat
již nyní v DDM Hranice. 
(bš)
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Stručně
Náhradní svoz
komunálního odpadu
Společnost Ekoltes Hranice upozorňuje obyvatele
města, že svoz komunálního odpadu bude proveden
v době státních svátků v náhradních termínech. Z pondělí 1. května se přesouvá na
úterý 2. května a z pondělí
8. května na úterý 9. května.
Sběrný dvůr a skládka budou
po oba dny státních svátků
uzavřeny.
(red)

Někde už začaly opravy
výtluků a trhlin po zimě
Začátkem dubna se společnost Ekoltes pustila do
oprav komunikací v ulici
Zborovská, kde byly největší
díry po zimě. Dále se bude
pokračovat v ulicích Komenského, Teplická, Čechova.
Na internetových stránkách
společnosti Ekoltes bude
vždy uveden týdenní harmonogram oprav komunikací
a chodníků.
(red)

Více se o sečení trávy
dozvíte na internetu
Na některých místech
města proběhlo první jarní
sečení trávy. Do úpravy travnatých ploch se pracovníci
Ekoltesu pustili 10. dubna.
Pokud vás zajímá, jaký je
harmonogram sečí, otevřete
si internetové stránky společnosti Ekoltes. 
(red)

Všechno se nám vrací
Společnost Ekoltes Hranice
má s Městem Hranice sjednanou rámcovou smlouvu na svoz
biologického odpadu ze zahrádkářských kolonií na 18 místech
v Hranicích a přilehlém okolí.
Vývoz těchto velkokapacitních
kontejnerů je prováděn každé
druhé úterý v měsíci od1. dubna
do 30. listopadu.
Ekoltes se rovněž zavazuje
sledovat stav těchto kontejnerů
a jejich naplněnosti a operativně
sjednávat vývoz. To vše by krásně
fungovalo, kdyby se lidé zamysleli, že vše, co udělají proti stanoveným pravidlům, se jim vrátí. Když
se píše o biologicky rozložitelném
odpadu, tak se tím rozhodně myslí jen to, co vyrostlo v přírodě
nebo na zahradě a můžeme to
tam s užitkem a trochou pomoci
opět vrátit. Takže všechny větve,
keře, trávu, listí, plodiny, ořezy
stromů nebo odpad rostlinného
původu z kuchyně. Veškerý tento
odpad je řádně uložen a zpracován v kompostárně Ekoltesu na
Jelením vrchu a vzniká kvalitní
a certifikovaný kompost.
A zde nastává uzavření kruhu,
protože všichni občané tohoto
města a přilehlého okolí si mohou přijet se svým dopravním
prostředkem a naložit za symbolickou cenu kvalitní kompost
zpět na svou zahrádku k jejímu
zušlechtění a prohnojení přírodními hnojivy. Kdo by si přál
kompost s příměsmi skla, elektrospotřebičů, plastů, stavební suti
a ostatních věcí, které do těchto
kontejnerů nepatří? Asi by se nikomu nelíbilo a takový kompost
byste nechtěli. A Ekoltesu se to

Grilfest: kvalitní zábava i dobré jídlo
Třetí ročník jednodenního festivalu pro celou rodinu - Grilfest, který proběhne v neděli 16. července
v Letním kině, opět láká na pestrou
zábavu pro všechny věkové skupiny. Od 15 hodin se návštěvníci
mohou těšit na hudební vystoupení kapel Yo Yo Band, Backlight
a Turbo. Mezi koncertními sety je
pobaví mladý imitátor Petr Stebnický, Klauni z Balónkova nebo populární bavič Zdeněk Izer. Podrobnější
informace budou na samostatných
plakátech a v dalších číslech Hranického zpravodaje.
Vstupné pro dospělé bude stát
80 Kč v předprodeji, 100 Kč na
místě. Děti od 5 do 15 let zaplatí
Vloni například na Grilfestu
v předprodeji 40 Kč, na místě pak
vystoupila skupina Ivana
60 Kč. Děti do pěti let mají vstup
Mládka. Foto: Jiří Necid
zdarma.
Předprodej vstupenek bude probíhat od půlky června v Turistickém informačním centru ve dvoraně zámku.
(mš)

Kdo by si přál kompost s odpadky? Foto: Ekoltes Hranice

také nelíbí. Jednak takto dovezený odpad nemůžeme ihned zpracovat, musíme jej znovu přetřídit
a stojí nás to nemalé finanční prostředky, ale také čas. Tyto zvýšené
náklady se vám poté mohou projevit ve zvýšených poplatcích za
odpady nebo město nebude mít
na jiné akce pro vaše komfortnější
a příjemnější bydlení a fungování,
jako je například navýšení počtu
kapacit kontejnerů, četnější svozy
či nákup nových kontejnerů.
Prostě, každé další třídění
a uložení musí město tvrdě zaplatit, a to je velká škoda. A je
to také nespravedlivé vůči vám
ostatním občanům, kteří tam
skutečně dají jen to, co by se
mělo. Proč by ostatní měli trpět
za pár bezohledných, nezodpovědných a pohodlných lidí, kteří
spoléhají na to, že se jim nic nestane, protože lidé jsou nevšímaví a nechtějí nic řešit.
Všechno je to jen na nás, jak
a v čem budeme žít. Jestli v hezkém a rozvíjejícím se městě, nebo
v hromadách odpadků. S vašimi
dětmi byste si chtěli určitě hrát
v parku s voňavými stromy, ne
u nevzhledných černých skládek.

Nebojte se proto na ně poukázat. Naši pracovníci a městská
policie nemohou být všude
a hlídat a kontrolovat všechna
sběrná místa, co tam kdo ukládá. Vždyť na ostatní odpad máte
tolik jiných možností správného
uložení. Ve sběrném dvoře nebo
na skládce vám rádi a ochotně
poradí a tento odpad lze druhotně využít k dalšímu zpracování
a vyrobit z něj úžasné věci, jako
jsou nové lavičky, zatravňovací
dlaždice, protihlukové stěny.
Z čistého kompostu nám zase
vyrostou zdravé stromy s chutnými plody. Ale míchat tyto dvě
rozdílné věci do sebe opravdu
nelze. Nejsme totiž v pohádce
u strýčka Pompa, aby nám ze
zbytku plastové roury vyrostla zcela nová, celá a hezká. Ta
vyroste jen z recyklátu po druhotném zpracování, ne z kompostu, kde jen překáží. My žijeme
v realitě, ne v pohádce, tak se
prosím všichni tak chovejme
a nečekejme zázraky. Ty musíme
udělat sami a jde to jednoduše,
odpovědným tříděním, protože
všechno se nám vrací.
Ivana Smičková, Ekoltes Hranice

Můžete obohatit výstavu?
Příprava výstavy o vojenských ústavech, která bude mít
slavnostní vernisáž na Staré
radnici v Hranicích v červnu, je
již v plném proudu. Uvítáme,
když se nám ozvou lidé, kteří
mají jakékoliv fotografie, dokumenty či předměty vztahující
se k tématu c. k. vojenských

ústavů a Vojenské akademie
v Hranicích.
Pokud můžete připravovanou
výstavu jakkoliv obohatit, zastavte se za námi na Staré radnici
nebo zavolejte kurátorovi výstavy
Mgr. Markovi Suchánkovi na číslo
775 854 522. Za případnou spolupráci děkují organizátoři. (red)

Fotografie z Hranické rezervní nemocnice z období 1914 až 1916.
Foto: archiv hranického muzea
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Květen a červen se v Hranicích ponese v rytmu jazzu
Celý květen a začátek června
se ponese v duchu jazzu, v pondělí 8. května začíná jubilejní
15. ročník festivalu Evropské
jazzové dny. Festival nabídne
koncerty umělců domácí i zahraniční scény.
Chybět nebude tradiční vernisáž fotografií z loňského ročníku, která bude letos obohacena
o nejzajímavější kousky z uplynulých patnácti let. Vernisáž se
uskuteční ve středu 10. května
v 17 hodin v galerii Severní křídlo zámku. Ve dvoraně zámku
také nebudou chybět historické
americké motocykly, které budou na celou akci lákat.
Festival zahájí výrazná
osobnost české, slovenské, ale
i mezinárodní jazzové scény,
trumpetista Laco Deczi s kapelou Celula New York. Deczi s kapelou, ve složení Jan Aleš - klavír,
Michael Krásný – baskytara, zpěv
a Vaico Deczi – bicí, pravidelně

vyprodává sály na svých jarních
a podzimních tour po České republice.
Dalšími vynikajícími interprety, kteří předvedou svůj hudební
talent jsou přerovští Academic
jazz band, jejichž repertoár se
opírá o velikány jazzového období 20. a 30. let minulého století.
O netradiční spojení výtvarného umění a hudby se postará Alexander Khristianov Trio
z Ruska a zpěvačka Markéta
Zdeňková. Akce nazvaná Jazz
mezi obrazy se uskuteční v rámci
muzejní noci v galerii Synagoga
a nabídne tak jedinečný zážitek
v originálním prostoru.
Posledními zahraničními
umělci jsou Marcin Żupański
(saxofon, flétna) a Diana Szudek
(zpěv) z Polska společně z Formací Jazz Q z Českého Těšína.
Taneční klubový večer plný
blues, funky, pop-jazzu a swingu bude v režii mladé nadějné

Festival zahájí světově uznávaný trumpetista Laco Deczi s kapelou Celula New York.
Foto: archiv Laca Decziho

hranické kapely Jazz It? a přerovské bluesové formace Mothers
Follow Chairs.
Závěrečnou velkolepou tečkou bude koncert výrazného
mladého českého zpěváka Jana
Smigmatora, přední zpěvačky

Dashy a komorní formace Swinging Q, která je složená ze špiček
české jazzové scény: Vladimír
Strnad – klavír, Jan Greifoner –
kontrabas, Ondřej Sluka – bicí,
Markéta Smejkalová – saxofon.
(mš)

Koncerty Evropských jazzových dnů
Účinkující

Závěrečnou tečkou bude koncert Jana Smigmatora a zpěvačky Dashy.

8. května
v 19:00
11. května
v 19:00
19. května
v 19:00
26. května
v 19:00
2. června
v 19:00
9. června
v 19:00

Laco Deczi & Celula
New York
Academic Jazz Band
Přerov
Alexander Khristianov
Trio
Formace Jazz Q
a Marcin Żupański
Mothers Follow Chair
/ Jazz It?
Jan Smigmator,
Dasha & Swinging Q

Zaměřeno na prevenci
rakoviny prsu

Garden Food Festival opět
láká na dobré jídlo a pití

Městská knihovna ve spolupráci se zájmovou organizací
Mamma HELP nabízí přednášku se zaměřením na prevenci rakoviny prsu. Její součástí
bude multimediální prezentace i nácvik samovyšetřování na
fantomovém modelu. Mimo jiné
získáte přehled o výskytu karcinomu prsu v ČR, informace
o způsobech léčby a prevenci, informace o preventivním
screeningovém programu,
kontakty na akreditovaná mamodiagnostická centra a jiné
další informace.
Naším cílem je zlepšit informovanost veřejnosti o výskytu,
prevenci a možnostech léčby to-

hoto onemocnění. Prostor bude
dán i diskusi.
Lektorkami jsou vyléčené
onkologické pacientky s certifikátem edukátorky, pravidelně
proškolované odborníky z Asociace mamodiagnostiků ČR.
Přínosem pro posluchačky
i posluchače je setkání s ženami,
které mají kromě odbornosti navíc osobní zkušenost s nemocí.
Přednáška je určená ženám,
ale jsou vítáni také jejich manželé nebo partneři.
Zveme všechny zájemce do
studovny městské knihovny
(Masarykovo nám. 71) ve středu
17. května od 17 hodin. Vstup
zdarma.
(mj)

Už potřetí budou Smetanovy
sady v Olomouci hostit Garden
Food Festival - přehlídku dobrého jídla a pití pod širým nebem.
O víkendu 13. a 14. května se
romantický park zaplní stany
a stánky nejlepších lokálních
restaurací a výrobců regionálních specialit. Na pódiu předvedou své kulinářské umění
špičkoví šéfkuchaři. Hlavní hvězdou festivalu bude opět Zdeněk
Pohlreich.
Kromě známého televizního
„šéfa“ mohou návštěvníci vidět
v akci i další výrazné osobnosti české gastronomické scény.
Diváci budou moci ochutnat
například kuchyni herečky a spi-

Místo konání

Vstupné

Kdy

předprodej/na místě

Zámecký klub

290 Kč/350 Kč

Stará střelnice

150 Kč/200 Kč

Synagoga

190 Kč/230 Kč

Stará střelnice

190 Kč/230 Kč

Zámecký klub

100 Kč/130 Kč

Stará střelnice

350 Kč/400 Kč

sovatelky Markéty Hrubešové,
michelinského šéfkuchaře Radka
Kašpárka, hvězdy české gastronomie Jana Punčocháře, specialistky na asijskou kuchyni Kamily
„Kamu“ Rundusové a řady dalších
kuchařů z regionálních i věhlasných tuzemských restaurací.
Po oba festivalové dny se na
pódiu odehraje i další atraktivní
program včetně porcování obřích ryb, papričkové ohnivé show
a dalších kulinárních prezentací.
„Návštěvníky seznámíme se zajímavými gastro koncepty z celé
republiky i s tím, co se vaří a jí
v Brazílii, na Srí Lance, Polsku, Itálii
nebo na Slovensku,“ uvedl za organizátory Pavel Vysloužil. (bie)
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Poznejte muzea v jiném světle

Hranická muzejní noc
Pátek 19. května od 17 do 23 hodin
Věž Staré radnice

Expozice - Truhly z depozitáře
muzea
17:00 - Vystoupení trubačů
Střední lesnické školy v Hranicích

Galerie M + M

Výstava studentských a absolventských prací žáků ZUŠ
Hranice

17:00–23:00 - Výstup na věž
s vyhlídkou na město – na výstup je nutné se objednat předem u průvodce na Staré radnici
nebo na čísle 581 601 390. Na
věž je výstup po skupinách pěti
osob.

Synagoga

18:00, 19:00, 20:00, 21:00 Věžní hudba v podání studentů
ZUŠ Hranice

Výstava - Jan Jemelka: Barva. Výstava obrazů a grafik akademického malíře.

17:30 - Vystoupení mažoretek
– Panenky

17:15 - Vystoupení sboru Cantabilka, Dětského pěveckého sboru
Cantabile a komorního sboru Cantabile
19:00 - Alexander Christianov Trio & Markéta Zdeňková: Jazz mezi
obrazy. Koncert předního ruského klavíristy a hudební skladatele.
Vstupné v předprodeji 190 Kč, na místě 230 Kč.
21:00 – Stepařské vystoupení Sester Hlavinkových z T.J. Sokol Velká
Galerie Severní křídlo zámku

Muzeum na Staré radnici

Výstava - Radovan Langer:
(Re)vize 2017 - výstava hranického malíře, ilustrátora
a výtvarného teoretika představující retrospektivní průřez
jeho tvorbou od roku 1987 po
současnost.
18:00 - Komentovaná prohlídka výstavy Radovan Langer:
(Re)vize 2017
20:30 - Vystoupení hudební
skupiny Jazz It?
22:00 - Vystoupení kapely
Swingtet

18:00 - Ženský pěvecký sbor
pod vedením Marie Hujové
18:30 - Hudecká kapela ze ZUŠ
Hranice
V případě příznivého počasí možnost opékání buřtů.
Muzeum na zámku

Stálá expozice Hranice na
mušce a Model historického
jádra města Hranic
17:00 - Vystoupí Dřevěný kvartet ze ZUŠ Hranice
18:00 - Taneční vystoupení ZUŠ
Hranice pod vedením Kamily
Martínkové

Výstava fotografií
z minulých ročníků
Evropských jazzových dnů.

18:00–21:00 – Autor modelu
Hranic Stanislav Miloš přiblíží
zájemcům historické souvislosti.

Včelařské muzeum Pod Křivým

Výstava historických včelařských předmětů, stálá expozice
vítězných kreseb dětí ze soutěží se včelařskou tematikou.
17:00–23:00 - Ukázka zpracování medu v domácnosti a prodej
včelařských výrobků
Vstup na výstavy a další doprovodné akce zdarma s výjimkou
koncertu Alexander Christianov Trio & Markéta Zdeňková.
Změna programu vyhrazena.

Hranické kulturní léto netradičně
Cyklus letních koncertů bez
vstupného v Zámecké zahradě
bude letos ozvláštněn. Kromě
koncertů Distant Bells – Pink
Floyd Tribute, Portless, Fíha

a Ivana Hlase diváky čekají dvě
netradiční vystoupení, a to one
man show Romana Pomajba
Táta a (Ne)jen operní koncert,
což je projekt mladých umělců,

kteří se snaží zpopularizovat
a zpřístupnit klasickou hudbu
široké veřejnosti. Akce budou
probíhat od 2. do 23. července, a to každou středu a neděli

v 18 nebo 20 hodin. Podrobné
informace budou včas zveřejněny v dalších číslech Hranického
zpravodaje, na plakátech a letáčcích. 
(red)
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Filmaři natáčeli v Hranicích o Jiřím Brdečkovi
Hranice začátkem dubna
obsadili na pár dnů filmaři. Ti
zde na několika místech natáčeli dokumentární film mapující život slavného hranického
rodáka Jiřího Brdečky, od jehož
narození uplyne 24. prosince
100 let.
Jeho jedinečný cit pro nadsázku je známý především z filmů,
jako jsou Limonádový Joe, Adéla
ještě nevečeřela nebo Tajemství
hradu v Karpatech. Úspěchy však
neslavil jen s komediemi natočenými ve spolupráci s Oldřichem
Lipským, ale napsal také scénáře
k oblíbeným pohádkám a patřil
k zakládajícím členům světoznámého studia animovaného filmu
Bratři v triku. Dokument o této
osobnosti, která se právem řadí
k legendám československého
filmu, by mohli obyvatelé města vidět v předpremiéře v závěru
letošního roku.
„S námětem přišla vlastně
dcera Jiřího Brdečky, Tereza Br-

dečková. Kromě jiného ale letos
uplyne sto let od narození této
osobnosti. Takže dalším motivem bylo připomenutí tohoto
velkého autora a režiséra,“ informovala produkční Kateřina
Doležalová. Samotnému natáčení předcházely velké přípravy.
Filmaři například prošli několik
archivů s dostupnými filmy, které Jiří Brdečka režíroval či se na
nich podílel. Práci jim usnadnila
Tereza Brdečková, jež vytvořila
podrobný seznam těchto filmů.
„K těmto rešerším ale patří
také různé pátrání, které nás
například v Hranicích zavedlo
k paní profesorce Libuši Hrabové, jejíž manžel byl Brdečkův
dobrý kamarád, nebo k Václavu
Vlasákovu, jehož strýc pan Vlodek malého Brdečku učil kreslit,“
prozradila Kateřina Doležalová.
Filmaři natáčeli v Hranicích
hned na několika místech. Setkali se nejen s Libuší Hrabovou,
ale natáčeli i u mlýna Kačena, na-

Jiří Brdečka
(24. prosince 1917 v Hranicích –
2. června 1982 v Praze) byl český
novinář, publicista, spisovatel, scenárista, výtvarník, kreslíř, ilustrátor
a filmový režisér hraných i animovaných filmů. Největší úspěch bezesporu zaznamenal svým volným
uměleckým triptychem (kniha,
divadelní hra a film) Limonádový
Joe, jímž se nesmazatelně zapsal
do dějin české kinematografie.

Jiří Brdečka. Zdroj: Wikipedie

Filmový štáb natáčel hned na několika místech Hranic. Foto: Evolution Films

táčeli na Staré střelnici u Václava
Vlasáka, dále u bývalého domu
Brdečkových a také v muzeu,
kde se v současné době koná
výstava Dnes promítáme. Tam
filmaře zajímala historie kina
Olympia, kam malý Brdečka
chodil.
„Od filmařů, kteří u nás v muzeu natáčeli, jsme se dozvěděli,
že právě kino Olympia bylo pro
Jiřího Brdečku velmi důležité.
Tam se zrodil jeho sen - stát se
filmovým režisérem. Podle pamětníků s malým Jiřím Brdečkou
chodila do kina jeho starší sestra a ta mu musela nosit polštář,
aby byl na sedadle výš a viděl.
To nošení polštáře pro ni bylo
velmi potupné,“ doplnila ředitelka Městských kulturních zařízení Hranice Naďa Jandová.
Jak uvedla, osobnost Brdečky
připomene i promítání jeho filmů v Zámeckém klubu, které
by mělo vyvrcholit právě před-

premiérou dokumentu o Jiřím
Brdečkovi.
Do Hranic se však filmový štáb
ještě jednou vrátí, a to kvůli natáčení sdružení moravských učitelů.
„Při první návštěvě nás tam
nejvíce zaujala právě paní profesorka Hrabová, která krásně
mluvila o přátelství mezi jejím
mužem a Jiřím Brdečkou. Pamatovala si spoustu drobností,
které jsou právě u dokumentu
podstatné,“ sdělila produkční
Kateřina Doležalová.
Dokument bude trvat zhruba
75 minut. Jelikož vzniká v koprodukci s Českou televizí, diváci se
mohou těšit na jeho odvysílání
na ČT. V tuto chvíli však nelze
říct, kdy přesně bude k vidění.
Je však pravděpodobné, že jeho
předpremiéru uvidí jako první
Hraničané, a to právě v závěru
letošního roku, kdy si město
připomene 100 let od narození
Jiřího Brdečky. 
(dar)

Knihy očima žáků hranických základních škol
Jak hodnotí knihy žáci druhého stupně základních škol?
Co je dokáže zaujmout, čeho
si všímají a proč si vybrali právě takovou knihu? Do hodnocení knih se zapojily tři školy
– 1. máje, Drahotuše a Šromotovo. Se svými pocity se na
stránkách Hranického zpravodaje nyní svěřili žáci ZŠ Drahotuše. Tato hodnocení knih jsou
součástí projektu na rozvoj čtenářské gramotnosti žáků.
Veronika Válková: Leonardo
da Vinci. Úsměv Mony Lisy.
Grada, Praha 2015
Na knize se mi líbil autorčin
nápad propojit dějepis s dobrodružnou literaturou. Různé zajímavosti z historie proměnila ve
zvraty děje. I když se vše vlastně
stalo v minulosti, vypadalo to
jako skvělý nápad spisovatelky.
Obdivuji odvahu hlavní hrdin-

ky Báry a jejího kamaráda. Děj
knihy končil trochu smutně, což
mě mrzelo, naopak bylo hezké,
jakým způsobem se stala Bára
předlohou slavného obrazu
Mona Lisa.
Andrea Machancová,
13 let, ZŠ Drahotuše
Lauren Tarshisová: Pod
palbou. CPress, Brno 2014
Na knize se mi nejvíce líbilo
její grafické zpracování. Děj mě
zaujal, protože vycházel ze skutečné události – útoku na Pearl
Harbor. V několika částech knihy
mě hodně zajímalo, jak děj dopadne. Během četby mě kniha
stále něčím překvapovala. Ať
už to bylo smutné nebo šťastné. Knihu jsem přečetl během
několika dnů. Snad najdu ještě
nějakou podobnou.
Dominik Dvorský,
13 let, ZŠ Drahotuše

Agatha Christie: Smrt staré
posluhovačky. Knižní klub,
Praha 2006
Kniha se mi líbila, protože
byla napínavá a příběh se vyvíjel úplně jinak, než jsem čekala.
Vyhovoval mi styl, kterým byla
napsaná. I když je to detektivka,
nebyla příliš dlouhá, ale někdy
tam bylo moc popisování, takže jsem se v tom občas ztratila.
V knížce bylo hodně postav, které byly obviněné, ale líbilo se mi,
jak detektiv Hercule Poirot kauzu
řešil. Příběh mě dokázal udržet
v napětí až do překvapivého rozuzlení případu.
Klára Leroy, 13 let, ZŠ Drahotuše
Petra Braunová: Česká služka
aneb Byla jsem au-pair.
Albatros, Praha 2011
Na této knize se mi líbil
skutečný popis děje, přirozená a většinou spisovná čeština

a v jednotlivých kapitolách knihy
občas vtipné scény. Tato kniha
mě ale moc nezaujala, protože
nebyla dostatečně napínavá.
Šárka Sommerová,
15 let, ZŠ Drahotuše
Gerald Durrell: O mé rodině
a jiné zvířeně. Český literární
klub, Praha 1991
Kniha je nejen velmi zábavná,
když autor líčí radostné, bezstarostné okamžiky svých blízkých
a hlavně pak různé komické
situace jednotlivých členů své
rodiny na ostrově Korfu, ale i poučná, protože Gerald Durrell se
již od malička zajímal o přírodu,
kterou měl moc rád a tu v této
knize moc hezky a poutavě popisuje. Jestli se rádi při čtení smějete (i nahlas), pak tato knížka je
ta správná volba.
Ondřej Fiala, 13 let, ZŠ Drahotuše
Pokračování v příštím čísle HZ.

8

170. VÝROČÍ ŽELEZNICE

Hranicemi projel před 170 lety první vlak
Před 170 lety, v sobotu
1. května 1847, projel Hranicemi první vlak po nově vybudované trati z Lipníka do
Bohumína. Začala tím pravidelná železniční doprava přes
město Hranice. Vraťme se trochu do historie, co této události
předcházelo.
Profesor Polytechnického
ústavu ve Vídni, znalec jáchymovských a ostravských dolů,
František Xaver Riepl a hlavní pokladník bankovní společnosti Rothschildovy Jindřich Sichrowský
pomocí rakouských statistik
(poštovních, silničních, celních,
zemědělských a průmyslových)
odhadli využitelnost budoucí
trati. Vypracovali projekt, který
vzbudil velký ohlas u vídeňské
bankéřské společnosti, která ve
stavbě první železnice viděla obrovský finanční potenciál.
Dne 21. listopadu 1835 podal bankéř Salomon Mayer
Rothschild císaři Ferdinandu I.
žádost o stavbu Severní dráhy.
Dne 4. března 1836 podepsal císař Ferdinand historicky výsadní
privilegium ke zřízení železnice
mezi Vídní a Bochnií.
Vídeňský bankéř S. M. Rothschild poslal F. X. Riepla do Anglie, kde studoval výrobu železa
a sledoval nově vybudovanou
železnici z Liverpoolu do Manchesteru.

Z Vídně do Ostravy pěšky
Po návratu z Anglie začal
F. X. Riepl společně se svým
spolupracovníkem Jindřichem
Sichrowským projektovat celé
dílo. Osobně prošli celou trasu
z Vídně do Ostravy dvakrát pěšky
a ve všech procházejících obcích
vysvětlovali výhody železnice.
Většina měst však zaujala k nové
železnici odmítavé stanovisko.
Trať nové dráhy měla podpořit rozvoj rakouského hospodářství a obchodu, propojit velká
průmyslová města. Počítalo se
s přepravou dřeva, soli z Haliče
do vnitrozemí, obilí, dobytka
a později také železa a uhlí. A sa-

mozřejmě také s přepravou osob,
vojska a vojenského materiálu.

Zahájení stavby
Stavba železnice byla odstartována 9. dubna 1836. Dostala název Severní dráha císaře
Ferdinanda (Kaiser Ferdinands
Nordbahn - KFNB), zkráceně
označována jako Severní dráha Ferdinandova nebo Severní
dráha. Trať vedla z Vídně přes
Floridsdorf, Břeclav a na podzim
1841 uvítali první vlak v Přerově.
Tehdejší hluboká hospodářská
krize se také projevila přímo na
stavbě dráhy. Finanční prostředky společnosti, asi 16 000 000
zlatých, byly vyčerpány a stačily na dostavbu výběžku hlavní
trati z Přerova do Lipníka, který
byl odevzdán veřejné dopravě
15. srpna 1842.
Jelikož další práce na stavbě byly zastaveny, akcie Severní dráhy císaře Ferdinanda
poklesly na 648 zlatých a mezi
akcionáři se začal šířit neklid.
Mnozí navrhovali, aby zbývající
úsek do Bochnie byl dostavěn
jako koňská dráha. Této situace
využil S. M. Rothschild a půjčil
společnosti 4 000 000 zlatých
s podmínkou, že bude prodloužena lhůta k dostavění celé dráhy
o deset let. Vláda Rothschildovu
přání vyhověla 5. března 1844.
Tím se ještě více upevnil jeho vliv
v celé akciové společnosti.
Stavba KFNB byla původně
plánovaná pokračovat z Lipníku
přes Nový Jičín, směrem na Bohumín a Krakov. V první polovině 19. století ovšem o železnici
v Novém Jičíně nebyl zájem,
proto dráha byla přesměrována
přes Suchdol nad Odrou.

Záhadný tunel ve Slavíči
Na jaře roku 1844 za řízení
vrchního inženýra Karla Hummela se pokračovalo na stavbě
trati Lipník - Bohumín.
V obci Slavíč bylo nutné pro
vybudování tratě zbourat 17 selských usedlostí a chalup včetně
školy v pásmu 60 metrů od koleje.

Na hranické nádraží přijíždí vlak
od Ostravy. Foto: archiv
hranického muzea

Nepříznivý terén nevyhovoval vedení tratě - hrozily sesuvy půdy, proto byl zářez
nahrazen tunelem, který
byl dlouhý 258 metrů, vysoký 6,75 metrů a široký
4,8 metrů a byl jediný
na celé KFNB.
Později byl tento tunel ponechán stranou dopravy a vedle
něho postavena nová trať. Používat se přestal 29. května 1895.
Zbytečnost tunelu umožnila
vznik zcela nepravdivé legendy,
podle níž byl stavěn na přání císaře Ferdinanda I., kterému prý
vadilo, že na trati z Vídně do Krakova žádný tunel není.
Opuštěný tunel byl využíván
jako skladiště a v roce 1992 byl
jako technická památka zařazen
do seznamu nemovitých kulturních památek.

Výstavba viaduktů
Velkým technickým dílem
bylo přemostění širokého údolí
u Drahotuš vysokým kamenným
viaduktem se 41 oblouky, o délce 343 metrů a výšce 10 metrů
a u Hranic viaduktem s 32 oblouky o délce 448 metrů. Ten byl
dokončen 23. srpna 1844 a o tři
měsíce později se na něm uskutečnila první jízda s lokomotivou
(kronikář Jan Hrdina ji nazývá
parotahounem). Kámen, který
byl použit na stavbu dráhy i k výstavbě viaduktů se těžil a dovážel
z lomu u Hluzova. V roce 2007
byl celý železniční most prohlášen za kulturní památku.
Drahotušské viadukty poté,
co se ukázalo, že podloží je nestabilní a po odklonění tratě,
byly v roce 1911 zničeny. Most

Jízdenka
z Hranic
do Drahotuš
vypadala
v roce 1891
takto. Foto: archiv
Milana Králika

se stal cenným
objektem pro
vojenské technické pokusy. Oddíl
železničního pluku
navrtal otvory, nabil je trhavinou a pak byl most
různými výbušnými způsoby
odstřelen.

Velké slavnosti se nekonaly
Hranická nádražní budova,
dokončená 3. března 1847, byla
jednopatrová, obsahovala kanceláře, čekárny, dvě restaurace
a byty. Pravděpodobně ji navrhl
přímo Carlo Ghega, projektant
Severní dráhy.
Zahajovací jízda z Lipníka
do Bohumína byla jednoduchá
a důstojná. Mohutných lidových
slavností, jako tomu bylo v letech minulých v Břeclavi, v Přerově, Olomouci i jinde nebylo
nutné, neboť železnice měla již
takovou popularitu, že nemusela
těmito slavnostmi získávat své
zákazníky.
Pro zajímavost je třeba uvést,
že Hranice byly se svými 5 929
obyvateli (podle stavu z roku
1850) mezi Břeclaví a Bohumínem největším městem ležícím
přímo na nové trati. Pro srovnání
- Lipník nad Bečvou měl 5 442
obyvatel, Břeclav 3 310, Přerov
4 468, Ostrava 1 752 a Bohumín
1 434 obyvatel.
Milan Králik

(Zdroj: Statistische Übersichten über
die Bevölkerung und den Viehstand
von Österreich 1850)

Hranicemi projede historický vlak

Hranické nádraží. Na snímku jsou domy železničářů, které stály v místě dnešního
třetího nástupiště. Foto: archiv hranického muzea

Výročí 170 let od okamžiku, kdy Hranicemi projel první vlak,
připomenou České dráhy v pondělí 1. května, kdy v 9:05 hodin
přijede do železniční stanice Hranice na Moravě historický vlak.
Z nádraží odjede do Bohumína v 9:12 hodin. Historický vlak
bude sestavený z parní lokomotivy řady 475.1 a dobových vozů,
pojede z Přerova do Bohumína a zavítá i na nádraží Ostrava střed.

KULTURA
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OHLÉDNUTÍ ZA KULTURNÍMI AKCEMI
Obyvatelé města přivítali jaro

Dětským zpěvem a tancem přivítali letošní jaro obyvatelé Hranic. V programu
vystoupil soubor Rozmarýnek z Domu dětí a mládeže, Děcka z Drahotuš se svým
pásmem Jaro vítej, vyhrávala hudecká muzika Franty Kopeckého a závěr patřil
Černotínsko-hluzovskému tanečnímu souboru. Slunečné počasí akci přálo, takže
o diváky nebyla nouze. Ti měli navíc možnost sledovat při práci řezbáře či dopřát
si drobné občerstvení. Pestrý program pro obyvatele města připravila Městská
kulturní zařízení. Foto: Jiří Necid

Vondruška se zapsal do Zlaté knihy

Úspěšnou besedu před zcela zaplněným Hudebním sálem v Zámecké ulici absolvoval v úterý 4. dubna známý český spisovatel Vlastimil Vondruška, který přijel
na pozvání Městských kulturních zařízení – Městské knihovny Hranice. Ještě před
besedou byl přijat místostarostou města Mgr. Ivo Lesákem a zapsal se do Zlaté
knihy města Hranic. Poskytl také rozhovor místní televizi, jehož záznam naleznete
na webových stránkách města (www.mesto-hranice.cz). Foto: Petr Bakovský

Přerovský rodák vystavuje

Obrazy přerovského rodáka Vojtěcha Noska zdobí od začátku dubna prostory Severního křídla zámku. Malíř se narodil 10. března 1966 v Přerově, kde pracuje a žije
se svou rodinou. V devadesátých letech objevil olej, pořídil si stojan a profesionální
štětce a jeho prvním tématem byla klasicky většinou krajina. Později ke své tvorbě
přidal také portréty a akty. Foto: Jiří Necid

Hranické náměstí zdobí Kraslicovník

Tu pravou velikonoční atmosféru navodil začátkem dubna ve městě Kraslicovník
hranický. Neobvyklý strom je ozdoben 3 300 kusy velikonočně zdobených vajíček.
Kraslice vyrobily už loni děti ze školek a škol, ale zapojili se i studenti a obyvatelé
města. Letos je doplnily kraslice nové, které se vyráběly opět ve školách, v Domě
dětí a mládeže, v Domově seniorů a v centru U kocoura Mikeše. Foto: Jiří Necid

Populární spisovatel nadchl

Na pozvání městské knihovny přijel do Hranic spisovatel a historik Vlastimil Vondruška,
který je v současnosti nejčtenějším českým autorem. V úterý 4. dubna v podvečer se
Koncertní sál zaplnil více než 200 návštěvníky. Vlastimil Vondruška, autor mnoha
historických románů, historických detektivních románů i odborných knih, se představil
v téměř dvouhodinovém vystoupení. Šarm, humor, názory, erudice vzdělaného historika návštěvníky nadchly. Poté v předsálí se konala autogramiáda, kde měl každý
možnost osobního setkání a rozhovoru s tímto oblíbeným spisovatelem. Jak bylo
vidět, v Hranicích má širokou obec čtenářů-fanoušků a obdivovatelů. Foto: Jiří Necid

Výstava Dnes promítáme lákala

Výstava s názvem Dnes promítáme vzbudila velký zájem. Návštěvníci si na ní mohli
připomenout kina, která v Hranicích během století vznikala a zanikala. Součástí
výstavy je i sbírka historických filmových přístrojů, ukázka starého kina s dřevěnými
sedačkami i historické záběry z domácích archivů obyvatel města. Foto: Jiří Necid
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MUZEA A GALERIE

PROGRAM 		
Pondělí 1. 5.

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 18. 6. 2017 - Jan Jemelka: Barva. Výstava obrazů a grafik akademického malíře
pocházejícího z Olomouce. Autor se dále zabývá navrhováním
vitráží a knižních ilustrací.
22. 6.–13. 8. 2017 - Václav Bláha: Rezonance. Výstava českého malíře a grafika
narozeného v Praze, kde dodnes žije a tvoří. Věnuje se především figurální tvorbě
– mechanismům vzájemných lidských kontaktů. Má oblíbenou strukturní malbu
a techniky, které na diváka zapůsobí nejen barvou. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek
22. června 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.
4. 5.–14. 6. 2017 - Radovan Langer: (Re)vize 2017. Výstava představí ve všech
sálech Staré radnice dílo hranického malíře, ilustrátora a výtvarného teoretika
Radovana Langera. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 4. května v 17 hodin.
28. 6.–8. 10. 2017 - Rozkaz zněl jasně. Výstava o hranické vojenské akademii v letech 1856 až 1950.
Výstava představí historii, osobnosti, architekturu i zajímavosti vojenské akademie v Hranicích. Vernisáž
se uskuteční ve středu 28. června 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
10.–31. 5. 2017- Výstava fotografií z minulých ročníků Evropských jazzových dnů. Tradiční výstava hranických fotografů v rámci jazzového festivalu.
Vernisáž se uskuteční ve středu 10. května 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 představuje zbraně ze sbírek
hranického muzea. Návštěvníci mohou obdivovat unikátní kousky, seznámí se se
zápalnými mechanismy palných zbraní, uvidí nádherně
zdobené chladné 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, galeriemm.wordpress.com
Otevřeno: po–ne 13:00–17:00 (dopoledne na zazvonění).
3.–19. 5. 2017 - Povrch pod povrchem. Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Hranice. Vernisáž
se uskuteční ve středu 3. května v 17 hodin.

Městská knihovna
Masarykovo nám. 71, Hranice, tel. 581 607 299
Otevřeno: po–út 8:00–11:30 a 12:00–17:00, čt–pá 8:00–11:30 a 12:00–17:00.
2. 5.-23. 6. 2017 - Výstava knižních vizitek. Výstava vizitek knih, které zpracovali žáci
prvních a druhých stupňů základních škol 1. máje, Bělotín, Drahotuše a Šromotovo.

Café-bar Na zámku
Pernštejnské nám. 1, Hranice, tel. 775 739 706. Otevřeno: po–pá 8:00–17:00, so 9:00–12:00.
Do 30. 6. 2017 - Starý a Nový Jeruzalém – lidé v každodenním životě. Výstava amatérských fotografií
Aleše Holiše.

Domov seniorů
Jungmannova 1805, Hranice, tel. 581 650 111, www.domovsenioruranice.cz. Otevřeno: po–ne 7:00–20:00.
9.–16. 5. 2017 - Výstava výtvarných prací dětí ZŠ a MŠ Šromotovo. Vernisáž se uskuteční v úterý
9. května v 15 hodin.

7:00-16:00 - Akce Bílý kámen
– cykloturistická akce umožní
zájemcům vstup a poznání zajímavých míst jinak celoročně
zavřeného vojenského prostoru Libavá. Cyklistické helmy
povinností. Podmínky, mapu
s povolenými vstupy a podrobné informace o akci naleznete na
www.akcebilykamen.cz.
9:05 - Historický vlak - příjezd
historického vlaku do stanice
Hranice na Moravě, odkud bude
pokračovat do Bohumína. Akce
Českých drah je v rámci 170. výročí od okamžiku, kdy Hranicemi
projel první vlak.
14:00 - Oslavy 1. máje – tradiční oslavy Svátku práce s programem. Koná se v areálu letního
kina, Teplická ul., Hranice, vstup
zdarma.
Středa 3. 5.
17:00 - Vernisáž k výstavě:
Povrch pod povrchem. Koná
se v Galerii M+M, Jurikova 16,
Hranice, vstup zdarma.
17:00 - Nábor do tenisové školičky – určeno pro děti od 4 do
12 let, je nutné mít rezervaci na
tel. 737 977 917. Koná se v BSS
Clubu Drahotuše, Pivovarská
102, Drahotuše.
Čtvrtek 4. 5.
17:00 - Vernisáž k výstavě: Radovan Langer: (Re)vize 2017.
Koná se ve výstavních prostorách Staré radnice, Radniční 1,
Hranice, vstup zdarma.
17:00 - Nábor do tenisové školičky – určeno pro děti od 4 do
12 let, je nutné mít rezervaci na
tel. 737 977 917. Koná se v BSS
Clubu Drahotuše, Pivovarská
102, Drahotuše.
Pátek 5. 5.
19:30 - Thom Artway + teepee
– Acoustic Garden Tour. Koná se
v zahradě Staré střelnice. Předprodej restaurace Stará střelnice,
Sady Čs. legií 770, Hranice, tel.
581 602 187 a knihkupectví Ezop,
Masarykovo nám. 96, Hranice, tel.
581 602 547, vstupné 150 Kč.
19:30 - Divoké kočky – vystoupení ostravské travesti skupiny.
Koná se v hranické Sokolovně.
Předprodej v Turistickém informačním centru, Pernštejnské
nám. 1, Hranice, tel. 581 607 479

PROGRAM AKCÍ
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KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ
a v Sokolovně, Tyršova 1, Hranice,
tel. 773 601 202, vstupné 220 Kč.
Pondělí 8. 5.
9:00–16:00 - Zpřístupnění
Mauzolea obětem světových válek u příležitosti státního svátku.
Mauzoleum se nachází v areálu
Městského hřbitova, Hřbitovní
ul., Hranice, vstup zdarma.
10:00 - Oslavy Dne vítězství –
u příležitosti sedmdesátého druhého výročí osvobození. Koná se
u Památníku obětí fašismu, který
se nachází u Smuteční obřadní
síně Městského hřbitova, Hřbitovní ul., Hranice.
19:00 - Laco Deczi & Celula New
York – koncert vynikajícího jazzového trumpetisty a jeho kapely.
Akce v rámci Evropských jazzových dnů 2017. Koná se v Zámeckém klubu, Pernštejnské nám. 1,
Hranice. Předprodej v Turistickém informačním centru, Pernštejnské nám. 1, Hranice, tel. 581
607 479, vstupné 290 Kč, na místě
350 Kč, www.mkz-hranice.cz.

va. V rámci prohlídky si můžete
vyrobit vlastní papírovou vitráž.
Koná se v Galerii Synagoga,
Janáčkova 728, Hranice, vstup
zdarma.
19:00 - Academic Jazz Band
– uslyšíte velikány jazzového
období 20. až 30. let minulého
století. Akce v rámci Evropských
jazzových dnů se koná v Divadle
Stará střelnice, Sady Čs. legií 770,
Hranice. Předprodej v Turistickém informačním centru, Pernštejnské nám. 1, Hranice, tel. 581
607 479, vstupné 180 Kč, na místě 230 Kč, www.mkz-hranice.cz.
Pátek 12. 5.
19:00 - Dva nahatý chlapi –
francouzská komedie v podání
Divadla Ventyl. Koná se v Kulturním domě v Hustopečích nad
Bečvou, vstupné bude upřesněno.
Sobota 13. 5.
9:30 - Otevírání lázeňské sezony – vystoupení kapel Ready
Kirken, Lake Malawi, Arrhythmia,
průjezd a výstava veteránů, řemeslné stánky, soutěže pro děti,
autovláček na trase Hranice –
Lázně Teplice nad Bečvou. Koná
se v areálu Lázní Teplice nad Bečvou, vstup zdarma.

Úterý 9. 5.
15:00 - Vernisáž k výstavě: Výstava výtvarných prací dětí ZŠ
a MŠ Šromotovo. Koná se v Domově seniorů, Jungmannova
1805, Hranice, vstup zdarma.
16:00 - Kladení věnců u pomníku Vítání Rudé armády.
Sraz u památníku před vstupem
do Zrcadlového sálu v Kasárnách
gen. Zahálky, Hranická ulice, Hranice, vstup zdarma.
Středa 10. 5.
17:00 - Vernisáž k výstavě:
Výstava fotografií z minulých
ročníků Evropských jazzových
dnů. Koná se v Galerii Severní
křídlo zámku, Pernštejnské nám.
1, Hranice, vstup zdarma.
19:30 - Úplňkový OM Chanting – OM Chanting je prastará
skupinová technika, která využívá transformační sílu ÓM, aby
aktivovala sebe-harmonizující
potenciál účastníků a očistila
okolní prostředí až v okruhu
2 kilometrů. Koná se v budově
Tř. ČSA 211, Hranice. Příspěvek
na pronájem prostor 70 Kč, na
akci je třeba se předem přihlásit
na e-mail michicho@centrum.cz.

naladí – představení Michala Nesvadby pro děti. Koná se
v Sokolovně, Tyršova 1, Hranice.
Předprodej v Turistickém informačním centru, Pernštejnské
nám. 1, Hranice, tel. 581 607 479,
vstupné 170 Kč, děti do 2 let zdarma na klíně, bez nároku na místo.

17:00–23:00 - Hranická muzejní
noc – více informací na straně 6.
19:00 - Jazz mezi obrazy:
Alexander Khristianov Trio
& Markéta Zdeňková – koncert
vynikajícího klavíristy a hudebního skladatele. Akce v rámci
Evropských jazzových dnů 2017.
Koná se v Galerii Synagoga, Janáčkova 728, Hranice. Předprodej
v Turistickém informačním centru, Pernštejnské nám. 1, Hranice,
tel. 581 607 479, vstupné 190 Kč,
na místě 230 Kč, www.mkz-hranice.cz.
Sobota 20. 5.
9:00–12:00 - Poznáváme svůj
kraj – soutěžní trasa pro rodiny.
Koná se v městském parku, Sady
Čs. legií, Hranice, vstup zdarma.
Více informací na www.hranice.
dcpr.cz.
Úterý 23. 5.

Neděle 14. 5.
18:00 - Cirk La Putyka–Biograf
– je určen milovníkům biografů
všech věkových kategorií. A je
zcela nehořlavý! Koná se v Divadle Staré střelnice. Předprodej
restaurace Stará střelnice, Sady
Čs. legií 770, Hranice, tel. 581 602
187 a knihkupectví Ezop, Masarykovo nám. 96, Hranice, tel. 581
602 547, vstupné 380 Kč.
Úterý 16. 5.
16:30 - Vitalita, síla pro život –
přednáška, jak podpořit a zvýšit
vitální sílu, jak pečovat o tělo,
mysl i duši. Praktické ukázky
spojené s ochutnávkou. Koná
se v Cafe Baru Na zámku, Pernštejnské nám. 1, Hranice, vstup
zdarma.
Středa 17. 5.
17:00 - Přednáška o rakovině
prsu. Lektorkami jsou vyléčené
pacientky. Koná se ve studovně
hranické knihovny, vstup zdarma. Více na straně 5.

Čtvrtek 11. 5.

Pátek 19. 5.

16:00 – Komentovaná prohlídka výstavy Jan Jemelka: Bar-

17:00 - Michalova brnkačka
aneb Když se Michal dobře

17:00 - Koncert malých žáčků
– vystoupení žáků hudebního
oboru ZUŠ Hranice. Koná se
v koncertním sále MKZ, Zámecká
118, Hranice, vstup zdarma.
Středa 24. 5.
8:00–14:00 - Výtvarný ateliér
pro školy v rámci výstavy Radovan Langer: (Re)vize 2017. Koná
se v muzeu na Staré radnici, Radniční 1, Hranice, vstup zdarma.
14:00 - Výtvarný ateliér pro
veřejnost v rámci výstavy Radovan Langer: (Re)vize 2017. Koná
se v muzeu na Staré radnici, Radniční 1, Hranice, vstup zdarma.
18:00 - První pomoc při autonehodě - přednáška MUDr.
Vladislava Kutěje, primáře oddělení urgentního příjmu Fakultní
nemocnice Olomouc. Koná se
v sále hotelu Centrum, Komenského 384, Hranice, vstupné dobrovolné.
Pátek 26. 5.
16:00–19:00 - Festival o aktivním rodičovství – akce v rámci
světového Týdne respektu k porodu. Koná se v Centru U kocoura
Mikeše, Tř. 1. máje 328, Hranice.

Rezervace vstupenek na e-mailu:
hranice@gmail.com nebo na čísle
777 814 072, vstupné 50 Kč. Podrobné informace naleznete na
https://festivalar.wordpress.com.
19:00 - Formace jazz Q, Marcin Żupański & Diana Szudek
– koncert skvělého polského
saxofonisty a flétnisty spojený
s mladou, talentovanou zpěvačkou. Akce v rámci Evropských
jazzových dnů 2017. Koná se
v Divadle Stará střelnice, Sady
Čs. legií 770, Hranice. Předprodej
v Turistickém informačním centru, Pernštejnské nám. 1, Hranice,
tel. 581 607 479, vstupné 190 Kč,
na místě 230 Kč, www.mkz-hranice.cz.
Sobota 27. 5.
9:00–19:00 - Festival o aktivním rodičovství – akce v rámci
světového Týdne respektu k porodu. Koná se v Centru U kocoura
Mikeše, Tř. 1. máje 328, Hranice.
Rezervace vstupenek na e-mailu:
hranice@gmail.com nebo na čísle
777 814 072, vstupné celodenní 120 Kč nebo 50 Kč za jednu
přednášku. Podrobné informace
naleznete na https://festivalar.
wordpress.com.
15:00 - Rockové Hranice 2017
– tradiční rockový festival nabízející rockové špičky v České
republice. Na letošním ročníku
vystoupí Dymytry, Doga, Walda
Gang, Tanja a další. Koná se na
nádvoří Staré střelnice, předprodej www.ticketportal.cz, vstupné předprodej 290 Kč, na místě
390 Kč.
Čtvrtek 1. 6.
17:00 - Houslový recitál studentky 6. ročníku brněnské
konzervatoře Terezy Láskové za
klavírního doprovodu profesorky
JAMU MgA. Libuše Pančochové.
Koná se v galerii Synagoga, Janáčkova 728, Hranice.
Kompletní přehled akcí
najdete na webových
stránkách: mic.hranet.cz.
Pořadatelé akcí
mohou pozvánky na své
akce zasílat na e-mail
hranickyzpravodaj@hranet.cz
nebo na mic@meu.hranet.cz.
Změna programu vyhrazena.

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO
ČÍSLA ZPRAVODAJE
je v pátek 12. května 2017.

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

Nevlídné počasí neodradilo 342 běžců
V sobotu 8. dubna proběhl na hranickém stadionu
již 50. ročník Běhu vítězství,
46. ročník Hranické dvacítky
a 3. ročník Hranické desítky.
Od rána bylo zataženo, chladno a drobně mrholilo. Naštěstí
však bylo tepleji než v loňském
roce a ráz počasí se v průběhu
dne změnil na výrazně příjemnější, po obědě dokonce vykouklo i slunce. I proto závody
přilákaly velký počet závodníků - celkem 342.
Příjemně překvapila hlavně
účast mládeže v závodech Běhu
vítězství, který je zařazen do Běžeckého poháru dětí a mládeže
Olomouckého kraje. Celkem se
na start postavilo 231 mladých
atletů. Domácí závodníci z pořadatelského oddílu SK Hranice se
postavili na bednu cekem v osmi
případech. Svou dominanci
v posledních závodech prodloužil Leo Novák (nejmladší hoši),
když opanoval závod na 200 metrů. Ve stejné kategorii skončil
třetí Tomáš Huba. Nejúspěšnější kategorií pro domácí barvy,
byly starší žákyně, kde hranické
závodnice obsadily kompletní
stupně vítězů - 1. Adéla Dostá-

Společný start Hranické dvacítky a desítky. Foto: Klára Úlehlová

lová, 2. Veronika Svobodová
a 3. Kristýna Podjuklová. Starší
žák Lukáš Kobliha doběhl v závodě na 2000 metrů druhý. Adéla
Zdražilová triumfovala v závodě
dorostenek, Zdeňka Tvrdá obsadila druhé místo mezi ženami.
Hlavní závod na 20 km se letos běžel již po 46. a za tu dobu
si vydobyl pevné místo v atletickém kalendáři. Letos si cestu na
hranický stadion našlo 77 dvacítkářů a také 34 desítkářů z České republiky, Slovenska a Polska.

Startovní pistoli letos vzal do rukou traťový rekordman, bývalý
reprezentant Karel David. Vítězství z loňského roku poměrně
suverénně obhájil Václav Bitala
z AK EZ Kopřivnice ve výborném
čase 1:09:31 hodiny. Domácí
barvy zastupoval junior Vojtěch
Podjukl, který si nevedl vůbec
špatně. Náročnou trať zaběhl za
1:15:52 hodiny a v kategorii muži
A vybojoval bronz. Skvěle závod
zaběhla také Zuzana Kročová,
mezi ženami G skončila druhá,

ve stejné kategorii skončila Iva
Podjuklová čtvrtá.
Závod na deset kilometrů
si za tři roky své existence také
vybojoval své místo na slunci.
Suverénním letošním vítězem
se stal Martin Holiš ze Zubří
za 37:05 minut. Domácí oddíl
mohlo těšit třetí místo Václava Žabíčka v kategorii muži L
(42:47 minut). Zdeňka Tvrdá
doběhla mezi ženami N na sedmém místě.
Klára Úlehlová

Nejlepší sportovci roku 2016 dostali ocenění
Nejlepší hranické sportovce uplynulého roku ocenilo
25. dubna ve dvoraně zámku
město Hranice. Hodnotící komise opět neměla jednoduchou
práci, protože úspěšných hranických sportovců je celá řada,
a to v různých sportovních odvětvích. Není snadné porovnávat úspěchy v mnohdy velmi
rozdílných sportech, uznání
proto patří všem nominovaným. Oceněni byli i hraničtí odchovanci a zasloužilí hraničtí
trenéři a činovníci.
Ocenění pro nejlepší sportovce je rozděleno na dvě hlavní skupiny - olympijské sporty
a neolympijské sporty. Město
Hranice se dlouhodobě věnuje
podpoře mládežnického sportu, proto jsou olympijské sporty
rozděleny do tří kategorií, aby
bylo možné ocenit i ty nejmladší
úspěšné reprezentanty města.
V jednotlivcích bylo v kategorii
do 15 let nominováno 14 dívek

a chlapců. Na prvním místě byl
vyhodnocen Marek Smékal
z oddílu BMX Hranice. Další místa patřila judistům – druhé Janě
Tomečkové z oddílu Judo Hranice a třetí byl Ondra Rác z Juda
Železo Hranice.
Prostřední věkovou kategorii
od 16 do 19 let, kde bylo devět
nominovaných, ovládli judisté.
První byl David Šatánek z Juda
Hranice a druhá Petra Zlámalová z Klubu juda Hranice. Vojtěch
Podjukl z SK Hranice na třetím
místě hájil čest hranických atletů. V kategorii„dospěláků“ nad 20
let bylo obsazení stupňů vítězů
nejpestřejší. Sportovcem roku byl
vyhlášen Tomáš Smýkal z Klubu vodních sportů – rychlostní
kanoistiky. Na 2. místě byla Veronika Sigmundová z Judo Železa Hranice a třetí loňská vítězka
Simona Křivánková z Triatlon
klubu Hranice – Rocktechnik triatlon. I v této kategorii bylo devět
nominovaných sportovců.

V družstvech se prosazovali
zejména judisté. V kategorii do
15 let zvítězilo Družstvo starších žáků z oddílu Juda Hranice
před svými týmovými kolegyněmi – Družstvem starších žaček.
Třetí bylo házenkářské Družstvo
starších žáků TJ Cement Hranice. V kategorii do 19 let se situace otočila – zvítězilo Družstvo
dorostenek Juda Hranice před
Družstvem dorostenců, tentokráte z Juda Železa Hranice.
Třetí byli fotbalisté - Družstvo
staršího dorostu Sk Hranice –
kopaná. Až ve třetí kategorii nad
20 let prolomili nadvládu judistů
házenkáři – Družstvo mužů TJ
Cement Hranice. Druhé bylo
Družstvo mužů Judo Železo
Hranice a třetí jejich týmové kolegyně.
Neolympijské sporty byly
letos prvně rozděleny na jednotlivce a družstva. Již tradičně
se prosadili piloti Aeroklubu
Hranice - bezmotorové létání.

Tentokrát ovšem zvítězila zkušenost – na první místo se po
několika letech vrátil Ing. Petr
Krejčiřík a loňský vítěz Bc. Radek Krejčiřík byl druhý. O třetí
místo se podělila Lenka Svobodová z SK Pétanque Hranice IV.
– Valšovice a Lucie Zavadilová
z Mažoretek Panenky (DDM Hranice). Mažoretky Panenky také
zvítězily v soutěži družstev před
posádkami dračích lodí Klubu
vodních sportů Hranice. Druhé
byly Komety Hranice a třetí Mixová posádka.
Ze sportovních odchovanců
byla oceněna cyklistka Jana Macháčová, kterou nominoval oddíl
cyklistiky SK Sigma a Adéla Smutná, basketbalistka Panterek Sk
Sigma. Ze sportovních seniorů,
trenérů a činovníků si město připomnělo Jana Kroču a Ing. Štefana Príbelu (SK Hranice – kopaná),
dále Ing. Stanislava Beránka (TJ
Cement Hranice) a Ing. Vlastimila
Tumpacha (A-klub Hranice). (bak)
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