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Kdy se poprvé promítalo v Hranicích? Kde všude byla kina? Na tyto a další otázky z historie hranických kin a z dějin kinematografie odpoví výstava „Dnes promítáme“, 
která začíná vernisáží ve čtvrtek 2. března v  17 hodin. Výstava potrvá do 23. dubna. Více na straně 9 
Foto: MKZ Hranice, Jiří Necid, Studio Bez Kliky 

CENY MĚSTA SI PŘEVZALI KAMERAMAN A POTÁPĚČI 

VÝSTAVA „DNES PROMÍTÁME“ ZAČÍNÁ UŽ 2. BŘEZNA

Plná zasedací místnost 
městského úřadu v Hranicích, 
zejména díky potápěčům z Čes-
ké speleologické společnosti 
z Hranického krasu, sledovala 
ve středu 25. ledna slavnostní 
předávání Cen města Hranic. 

Letos byli oceněni kamera-
man Petr Čepický a  speleolo-
gové, zabývající se průzkumem 
Hranické propasti. Kamerama-
na Petra Čepického nominovala 
obyvatelka Hranic Hana Dostá-
lová. Petr Čepický v  Hranicích 
vyrůstal, dlouhá léta zde působil 
zejména v oblasti výtvarné pro-
pagace kulturních akcí. Později, 
po absolvování FAMU, se stal 

úspěšným televizním kamera-
manem, režíroval a  autorsky 
se podílel na dalších pořadech. 
„Mé nejkrásnější vzpomínky jsou 
spojeny s  dětstvím a  městem 
Hranice,“ řekl při přebírání ceny 
Petr Čepický.

Druhé ocenění získali potá-
pěči České speleologické spo-
lečnosti z  Hranického krasu, 
zastoupení předsedou Micha-
lem Gubou, Krzysztof Starnawski 
a Bartlomiej Grynda  za výzkum 
Hranické propasti. Speleology 
představila vedoucí správy Zbra-
šovských aragonitových jeskyní 
Barbora Šimečková. Omluvila 
nepřítomné polské oceněné po-

tápěče a  představila některé 
legendy mnohaletého průzku-
mu Propasti, počínaje nesto-
rem průzkumů Jiřím Pogodou, 
který zde zahájil systematický 
potápěčský průzkum již v roce 
1963 spolu s bratry Františkem 
a Janem Musilovými. Za všechny 
potápěče dále připomněla před-
sedy místních speleologů, počí-
naje Antonínem Moudrým, přes 
Lubomíra Benýška, s kterým se 
potápěl Fraňo Travěnec, dále 
Milana Slezáka, Marka Vitovjáka, 
Miroslava Lukáše, až po součas-
ného předsedu Michala Gubu.

„Kladla jsem si otázku, co vás 
pořád motivuje, tolik roků pořád 

chodit na tu Hranickou propast, 
a myslím, že jsem na to přišla, 
co vás na té tajemné dámě tak 
láká. To je to, že je jedna z mála 
ženských, nebo možná jediná, 
která vám nepodlehne. Ona je 
tak hluboká, že ji žádný potápěč 
ani žádná technika nikdy nezmě-
ří,“ míní Barbora Šimečková. 

Ceny města předával staros-
ta Jiří Kudláček, který úspěchy 
potápěčů okomentoval slovy: 
„Gratuluji všem, kteří poslali Po-
zzo del Merro na druhé místo.“ 
(Do loňského září nejhlubší slad-
kovodní propast na světě – pozn. 
red.)

Pokračování na straně 2

Hranický zpravodaj
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„Pojď sem dítě, 
 uč se moudrým býti.“ 

Tento nápis zdobí budovu 
drahotušské školy již 105 let. Vy, 
rodiče, máte možnost výběru 
školy pro své dítě. Zvolte tedy 
takové prostředí, kde se bude 
Vaše dítě cítit nejen bezpečně, 
ale především bude spokojené 
a šťastné. Co Vám můžeme na-
bídnout?
• kvalitní vzdělávání pod vede-

ním odborných pedagogů
• přírodní učebnu, která posky-

tuje zázemí nejen pro výuku 
přírodních věd, ale i pro reali-
zaci čtenářských a výtvarných 
dílen 

• rozvoj počítačové gramot-
nosti - výuka probíhá od 4. roč-
níku 

• výuku angličtiny a dalšího ci-
zího jazyka - ruštiny, němčiny 
nebo francouzštiny

• projektové vyučování
• moderní zázemí - počítačová 

učebna, jazyková učebna s in-
teraktivní tabulí, třídy vybave-
né audiovizuální technikou

• zájmové kroužky - flétna, 
country tance, keramika, dívčí 
klub, dramatický kroužek, in-

formatika, příprava na přijímací 
zkoušky na SŠ

• účast na projektech - napří-
klad Atletika do škol, Zdravé 
zuby, Comenius (výjezdy do 
zahraničí), Ovoce do škol, Ro-
diče vítáni, Den Země

• aktivní klub rodičů a přátel 
školy

• relaxační chvilky na školním dvo-
ře, víceúčelové hřiště pro hodiny 
TV i pro aktivity školní družiny 

• zdravý životní styl ve školní 
jídelně 

• elektronické žákovské knížky 
• dodržování tradic a lidových 

zvyků v rámci masopustu, ve-
likonočních a vánočních svát-
ků

• plavání, lyžařské kurzy na prv-
ním i druhém stupni, vycház-
ky, exkurze, návštěvy divadel, 
muzeí, výstav a vzdělávacích 
programů

Nebojíme se řešit problémy 
výchovné i vzdělávací, spolupra-
cujeme s odborníky v oblasti vý-

chovy a vzdělávání. Investujeme, 
modernizujeme a vylepšujeme 
prostředí pro naše žáky.

Pro předškoláky a  jejich ro-
diče pořádáme mnoho aktivit. 
Z těch, které ještě proběhnou, 
si Vás dovolujeme pozvat na 
následující:
• Ukázková hodina v 1. třídě 
• Zábavná hudební výchova
• Den otevřených dveří
• Jak jsme připraveni na školu
• Beseda s rodiči předškoláků
• Velikonoční dílny a  jarmark 

dětských prací
• Vědomostní soutěže pro před-

školáky 

Rádi Vás a Vaše děti na těchto 
akcích uvítáme. Termíny nalez-
nete na webových stránkách 
školy www.zsdrahotuse.cz. 
Bližší informace lze také získat 
při osobní návštěvě školy nebo 
telefonicky na čísle 581 641 033.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Za kolektiv ZŠ a MŠ Drahotuše 
Mgr. Dagmar Pospíšilová,  

ředitelka ZŠ a MŠ

CENY MĚSTA SI PŘEVZALI KAMERAMAN A POTÁPĚČI 

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD PROBĚHNE ZAČÁTKEM DUBNA

ZŠ DRAHOTUŠE SNOUBÍ MODERNÍ VÝUKU I TRADICE

Předání Cen města - vlevo Petr Čepický s rodinou, vpravo potápěči. Foto: Petr Bakovský

Moderní počítačová učebna ZŠ Drahotuše. Foto: archiv školy
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Dokončení ze strany 1
Speleologové získali oce-

nění za systematický výzkum 
Hranické propasti, který začal 
v  roce 1963. Tento výzkum je 
ztížen tím, že Propast je vy-
plněna kyselkou, přesycenou 
oxidem uhličitým, vápenco-
vé stěny jsou silně rozleptané 
a narušené, mezi nimi spočívají 
zaklíněné napadané  kmeny, 
větve a nestabilní skalní bloky. 
Viditelnost v  Propasti je nevy-
zpytatelná a velmi proměnlivá. 
Přesto se průzkumem Propasti 
nepřetržitě zabývá už několi-
kátá generace jeskynních po-
tápěčů. Jejich systematická 
týmová práce průběžně přináší 
nové poznatky o  Propasti, její 

morfologii i hloubce. Padla zde 
i  řada hloubkových potápěč-
ských rekordů. Člen týmu David 
Čani je držitelem současného 
českého hloubkového rekordu 
(180,4 metrů) právě zde.

Ještě do větších hloubek se 
dostal Polák Krzysztof Starna-
wski (také člen České speleo-
logické společnosti, základní 
organizace 7-02 Hranický kras), 
který s potápěním na Hranické 
propasti začal již v  roce 1997. 
Postupně zde posouval hrani-
ce dosažených hloubek, v roce 
2015 se ponořil do 265 metrů, 
což je zatím nejhlubší ponor člo-
věka v Hranické propasti. 

Průzkum extrémních hlou-
bek je ale možné provádět jen 

s použitím dálkově ovládaných 
robotů. S  pomocí robota se 
v září 2016 podařilo týmu potá-
pěčů spolu s výrobcem a navi-
gátorem robota Bartlomiejem 

Gryndou posunout naměře-
nou hloubku zatopené části na 
404  metrů, což v  současnosti 
znamená nejhlubší zatopenou 
propast na světě.     Petr Bakovský

Začátkem dubna proběhne 
letošní zápis do prvních tříd zá-
kladních škol v Hranicích. Bude 
se odehrávat v pátek 7. dubna 
od 14 do 18 hodin a v sobotu 
9. dubna od 9 do 11 hodin. 

Zapisují se převážně děti, 
které k  31. srpnu 2017 dovrší 
šesti let. Dítě, které dosáhne 
šestého roku věku v  době od 
září 2017 do konce června 

2018, může být přijato k plnění 
školní docházky již ve školním 
roce 2017/2018, je-li přiměře-
ně tělesně i  duševně vyspělé 
a požádá-li o  to jeho zákonný 
zástupce. Podmínkou přijetí 
dítěte narozeného v  období 
od září do konce prosince 2017 
je doporučující vyjádření škol-
ského poradenského zařízení. 
Podmínkou pro přijetí dítěte 

narozeného od ledna do konce 
června 2018 jsou doporučující 
vyjádření školského poraden-
ského zařízení a  odborného 
lékaře, která k žádosti přiloží zá-
konný zástupce. Podruhé k zá-
pisu také přijdou děti, které při 
minulém zápisu dostaly odklad 
povinné školní docházky.

Na zápis je potřeba přinést 
rodný list dítěte a občanský prů-

kaz zákonného zástupce. Tisko-
pisy k  zápisu vyplňují rodiče 
buď přímo u zápisu, nebo si je 
mohou stáhnout na webových 
stránkách škol, vyplnit předem 
a odevzdat při zápisu. Jde o Žá-
dost o přijetí dítěte k základní-
mu vzdělávání, dále zápisní 
lístek, případně žádost o odklad 
povinné školní docházky.

 (bak)
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Proč by měli rodiče dát své 
děti na ZŠ Struhlovsko? 
• Jsme školou zaměřenou na 

obory budoucnosti - mate-
matiku, přírodovědné před-
měty, ale i jazyky a tělesnou 
výchovu.

• Škola je umístěna v  klidné 
části města, obklopena zelení. 
Je snadno dostupná veřejnou 
dopravou.

• Díky našim aktivitám jsme opět 
obhájili prestižní titul „Zelená 
škola Olomouckého kraje“.

• Podporujeme výuku matema-
tiky a zeměpisu v  e-learnin-
govém prostředí – výukové 
materiály, dynamické soubory, 
testy, hry – děti mohou doma 
procvičovat podobnou for-
mou jako ve škole.

• Motivovaní učitelé prohlubu-
jí své vzdělání dle nejnovějších 
vyučovacích trendů.

• Naše škola je nadstandardně 
technicky vybavená – Vaše 
děti budou využívat PC, inter-

aktivní tabule, tablety, expe-
rimentální digitální zařízení, 
meteorologickou stanici.

• Budujeme nové prostoty pro 
pracovní činnosti.

• Pro výuku jazyků máme di-
gitální jazykovou laboratoř 
i vlastní počítačovou učebnu, 
cestujeme do zahraničí nejen 
v rámci projektu Erasmus +.

• Nadstandardně vybavené jsou 
i odborné učebny pro Fy–Che, 
ČJ–Dě, Př–Ze.

• Rádi učíme venku – v  naší 
přírodní zahradě s jezírkem, 
pergolou, mobilním poseze-
ním a tabulemi.

• Školní vzdělávací program na-
vazuje na předškolní vzdělává-
ní v naší mateřské škole.

• Kreativní žáci se mohou těšit 
na velmi zajímavou výuku 
výtvarné výchovy vysoce 
oceňovanou v mnoha soutě-
žích.

• V  naší škole jsou malé třídní 
kolektivy cca 20 dětí.

• Škola je pro žáky otevřena od 
7:20 hodin.

• Pro rodiče je velmi výhodná 
možnost umístit své dítě do 
školní družiny – provoz od 
6:00 do 16:30 hodin.

• Odpolední výuka probíhá jed-
nou týdně jen v 8. a 9. ročníku, 
každý den končí vyučování na 
druhém stupni v 13:30 hodin.

• Ve školní jídelně vaříme chut-
ně – strava jako od maminky.

Rádi Vás provedeme naší ško-
lou osobně a zodpovíme Vaše 
dotazy – www.stru.hranet.cz. 

Těšíme se na Vás u zápisu do 
1. třídy.
Mgr. Radomír Macháň, ředitel školy

Ilustrační foto: archiv školy

Nejen ve třídách, ale i pod širým nebem ZŠ Struhlovsko děti inspiruje. Ilustrační 
foto: Petr Bakovský

ZŠ A MŠ STRUHLOVSKO SÁZÍ NA OBORY BUDOUCNOSTI

ZŠ A MŠ ŠROMOTOVO NABÍZÍ UČENÍ S RADOSTÍ

ŠKOLSTVÍ

Vážení rodiče milých před-
školáků. Právě teď si vybíráte 
školu, ve které získá Vaše dítě 
základní vzdělání. Jeho kvalita 
ovlivní výrazným způsobem 
úspěšnost Vašeho dítěte v dal-
ším životě. Dětští psychologo-
vé potvrzují, že kvalita školy 
na prvním stupni ovlivňuje 
individuální úspěšnost dětí, 
úroveň třídních kolektivů na 
stupni druhém formuje sociál-
ní vztahy dětí. Každý si přejeme 
mít úspěšné a spokojené děti 
s  dobrými kamarády. Jakou 
školu si tedy vybrat?

Dovolte mi, abych Vám před-
stavil naši školu, ZŠ a MŠ Šromo-
tovo. Našim cílem je, aby každé 
dítě zažívalo ve škole pocity 
úspěchu a to bez ohledu na míru 
jeho nadání. Dále si přejeme, 
aby se každé dítě učilo naplno 
a s radostí. Jsme si vědomi, že se 
jedná o náročné cíle, ke kterým 
se můžeme přibližovat, ale asi 
jich nikdy nedosáhneme. Nutí 
nás ale přemýšlet nad tím, jak 
daný problém či úlohu dětem 
nastínit, aby se s ní se ctí vypo-
řádaly, nad tím, jak činnost ve 
škole udělat pro děti zajímavou. 
Aby měly před sebou na jednu 
stranu dostatečné, na druhou 
stranu splnitelné výzvy.

Úzce spolupracujeme s další-
mi devíti školami v České repub-
lice v rámci projektu „Pomáháme 
školám k úspěchu“. Navzájem si 
vyměňujeme zkušenosti, sdílíme 
příklady dobré praxe. Jsme pře-

svědčeni, že vzájemné učení se 
mezi učiteli vede k nejrychlejšímu 
zvyšování kvality školy. Mnoho 
času věnujeme vzdělávání peda-
gogů, často v rámci celé sborovny.

Velmi důležité je pro nás zdra-
vé klima ve škole, dobré vztahy 
mezi vrstevníky, spolužáky i mezi 
žáky a pedagogy. Každý školní 
rok zahajujeme třemi dny s tříd-
ním, kdy se mimo jiné věnuje-
me vzájemnému poznání se dětí 
v třídním kolektivu. Tyto aktivity 
pravidelně opakujeme, minimál-
ně jednou za čtvrtletí. V šestém 
ročníku, kdy k nám přicházejí žáci 
z malotřídek, vyjíždíme na adap-
tační kurz.

Necháváme nahlédnout pod 
pokličku naší práce. Pro před-

školáky pravidelně organizuje-
me cyklus Pohádkového učení. 
Setkání je vždy motivováno 
známou pohádkou, díky níž děti 
rozvíjejí své dovednosti, které 
budou potřebovat při vstupu 
do školy. Navíc poznávají své 
budoucí spolužáky. Rodiče vidí 
učitele při práci a mohou si vy-
hodnotit, zda jim a jejich dětem 
tento styl práce vyhovuje. Mo-
hou si také porovnat, jak je na 
tom jejich dítě se školní zralostí 
oproti svým vrstevníkům.

V otevřených hodinách po-
kračujeme i na prvním stupni. 
V  1. ročníku zveme rodiče na 
hodinu českého či anglického 
jazyka či matematiky. Ve vyšším 
ročníku jim ukazujeme práci 

dětí v čtenářských dílnách. Tyto 
otevřené hodiny nám pomáha-
jí lépe rodičům vysvětlit, proč 
a jak něco děláme. A požádat je 
o podporu, protože spolupráce 
s rodiči je pro nás důležitá.

Ve škole rozvíjíme dobré čte-
náře. Takové čtenáře, kteří nejen-
že přelouskají text, ale také se 
snaží odhalit, co důležitého se 
v textu říká a co tím autor myslí. 
K tomu používáme čtenářské díl-
ny, ve kterých si děti čtou vlastní 
knihu. Dítě se dle našeho názoru 
musí rozečíst na něčem, o co má 
zájem, a spojit si to s příjemným 
zážitkem. Pak se snadněji naučí 
chápat složitější text.

Deváťáci v posledním roční-
ku zpracovávají absolventské 
práce, které v květnu obhajují. 
Tyto práce soustřeďují jejich do-
vednosti v oblasti informačních 
technologií, čtenářské a komu-
nikační dovednosti. Je úžasné 
sledovat, čím vším se žáci zabý-
vají a jak poutavě o tom dokáží 
vyprávět. Každoročně tak potvr-
zují naše mínění, že každý žák je 
v něčem jedinečný a  lepší než 
ti ostatní.

Vážení rodiče, pokud i  Vy 
chcete pro své dítě laskavé, 
vlídné prostředí s  kvalitními 
pedagogy, přijďte k zápisu do 
1. třídy školy Šromotovo. Bude 
nám ctí Vás přivítat. Více se o nás 
dozvíte na www.zssromotovo.cz 
či na telefonu 581 659 166.

Za kolektiv zaměstnanců školy 
Radomír Habermann, ředitel školy
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Každý rodič má právo si vy-
brat školu pro své dítě. Právě 
výběr školy ovlivňuje samotný 
postoj dítěte ke vzdělávání. 
Jaká kritéria mohou ovlivnit to, 
zda Vašemu dítěti vyberete už 
od začátku školu, kde se bude 
cítit dobře? Kromě dostupnosti 
školy jsou to vzdělávací výsledky, 
způsob výuky, maximálně přátel-
ské a vstřícné prostředí k dětem, 
jakým aktivitám se škola věnuje, 
otevřenost vůči rodičům a hlav-
ně jaká v ní panuje atmosféra. 

A co Vám může nabídnout 
právě naše škola?
• Kvalitní výuku podle nejmo-

dernějších trendů vedenou 
kolektivem odborně vzděla-
ných, zkušených a vstřícných 
pedagogů.

• Úspěchy v různých vědomost-
ních i  sportovních soutěžích 
v okresním i krajském měřítku.

• Každoročně vysoké procento 
úspěšnosti přijetí našich ab-
solventů na prestižní střední 
školy.

• Bilingvní třídu. Jsme jedinou 
základní školou v rámci Olo-
mouckého kraje, která tento 
typ výuky nabízí. Každoročně 
tedy otevíráme jednu prv-
ní třídu s  bilingvní výukou 
v českém a anglickém jazyce 
s maximálním počtem žáků 
18.

• Výuku cizích jazyků, která 
patří mezi naše hlavní priority 
- od 1. ročníku začínáme s ang-
ličtinou, v 6. třídě přibude dal-
ší cizí jazyk - německý, ruský 
nebo francouzský (popřípadě 
3. v rámci volných aktivit). Ka-
ždoročně pořádáme zahranič-
ní poznávací pobyty s výukou 
jazyků do německy i anglicky 
mluvících zemí. Spolupracuje-
me s partnerskou školou v Pol-
sku. 

• Počítačovou gramotnost - 
výuka ICT probíhá od 5. do 
9. ročníku.

• Neustálé investice do zkva-
litnění vybavení a  prostře-
dí pro naše žáky, využívání 
moderních technologií ve 
výuce - interaktivní tabule, 
dataprojektory, čtečky. Kaž-
dodenním používáním těchto 
technických vymožeností jsou 
děti vtáhnuty přímo do dění 

u tabule, což aktivizuje jejich 
pozornost a zájem o učení.

• Zdravý životní styl - v 1. a 2. 
ročníku probíhá výuka plavá-
ní, později záchranně-bran-
ný kurz, plavání, ekopobyty, 
lyžařské kurzy. Pro prevenci 
vadného držení těla použí-
váme v hojné míře overballů. 
K hodinám tělesné výchovy 
nám slouží náš nově otevře-
ný sportovní areál u školy.

• Zapojení v  projektech: 
„Zdravé zuby“, „Erasmus +“, 
jehož cílem je rozvíjet porozu-
mění mezi mladými lidmi z růz-
ných zemí, „ŠIK“- informační 
kanál zaměřený k  prevenci 
v  problémových oblastech, 
„Recyklohraní“ - za každé 
nefunkční elektrozařízení do-
staneme body, za které získá-
me nové výukové programy 
a pomůcky, „Ovoce do škol“, 
„Reading week” - čtení pohá-
dek v  anglickém jazyce žáků 
2.  stupně mladším spolužá-
kům, „Reading to succeed” 
- výměna zkušeností zúčastně-
ných zemí v oblasti předškol-
ního a školního vzdělávání se 
zaměřením na čtenářské do-
vednosti, „Den pro zdraví” 
- celodenní cyklistický výjezd 
žáků 2. stupně na kole, „Den 
Země“ - zaměřený na ekologii 
a ochranu životního prostředí 
a další.

• Zájmové kroužky. Máme ve-
selou vědu, taneční, výtvarný, 
keramický a  herní kroužek, 
psaní všemi deseti, mobilní 

aplikace, korálkování, ale také 
šachy, basketbal dívek, háze-
nou, florbal, golf nebo kroužek 
robotiky. Tyto aktivity vedeme 
zajímavou, netradiční a zábav-
nou formou, která baví nejen 
žáky, ale i učitele samotné. 

• Předcházení patologickým 
jevům - pravidelná spolupráce 
s odborníky z různých oblastí, 
spolu s nimi připravujeme pro 
naše školáky množství preven-
tivních programů zaměřených 
na danou tématiku, které jsou 
„šité“ na míru každé věkové 
kategorii.

• Školní družinu s  nadstan-
dardní péčí, v  době od 6:00 
do 16:30 hodin.

• Vedení elektronických tříd-
ních knih a žákovských kní-
žek od 3. ročníku.

Pokud Vás tato nabídka za-
ujala, jste srdečně vítáni. Bližší 
informace o naší škole můžete 
získat osobní návštěvou /rádi 
Vás školským zařízením prove-
deme/, prohlídkou našich škol-
ních webových stránek www.
zsmaje.cz, ale i  třídních webů, 
které slouží k  další možné ko-
munikaci třídního učitele nejen 
s dětmi, ale i s rodiči /informace 
o tom, co se děje ve škole nebo 
co se právě připravuje/, jejichž 
adresy naleznete na výše uve-
deném školním webu, anebo se 
s námi můžete spojit telefonicky 
na čísle 581 675 412.

Za celou školu Vás zve 
Mgr. Ivan Straka, ředitel školy

ZŠ 1. MÁJE SE ZAMĚŘUJE NA JAZYKY STRUČNĚ

Ilustrační foto: archiv školy

Zveme na jednání zastupitelstva 
Jednání zastupitelstva města Hranic se uskuteční ve čtvrtek 23. března od 16 hodin v zasedací 
síni Městského úřadu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1. Přesný program jednání zastupitelstva 
naleznete na webových stránkách města www.mesto-hranice.cz, na úřední desce ve dvoraně 
zámku a na dalších obvyklých místech. Jednání zastupitelstva města je veřejné a jste na něj 
srdečně zváni.  (bak)

Kalendáře 2017  
za zvýhodněnou cenu

Stolní kalendáře s fotogra-
fiemi Milana Mráze je možné 
zakoupit za zvýhodněnou 
cenu 20 korun v Turistickém 
informačním centru v příze-
mí hranického zámku. V  ka-
lendáři jsou fotografie Hranic 
a místních části. Turistické in-
formační centrum je otevřeno 
od pondělí do pátku, vždy od 
8  do 17 hodin, v  sobotu od 
8 do 11 hodin.  (ld)

Informační centrum 
bude prezentovat město

Turistické informační cen-
trum v  Hranicích se chystá 
prezentovat město Hranice, 
jeho okolí a Hranický kras na 
veletrhu cestovního ruchu 
Dovolená a  Region, Lázeň-
ství 2017 v  Ostravě na Čer-
né louce. Ve spolupráci se 
speleopotápěčskou skupi-
nou Hranický kras a správou 
Zbrašovských aragonitových 
jeskyní chystají expozici za-
měřenou nejen na město 
Hranice, ale také na Hranic-
kou propast či jeskyně. (ld)

Výsledky Tříkrálové sbírky
Charita Hranice děkuje 

všem dárcům, kteří přispěli do 
pokladniček Tří králů a svým 
finančním příspěvkem pod-
pořili charitní projekty Charity 
Hranice, Arcidiecézní charity 
Olomouc a Charity Česká re-
publika. V Hranicích letos činil 
výnos sbírky 203 813 korun. 

Radka Andrýsková,  
Charita Hranice

Divadlo Nenalezen  
opět přijíždí do Hranic

Pražský divadelní soubor 
Nenalezen po roce přijíždí 
zpátky do Hranic, aby míst-
ním divákům představil svou 
novou autorskou hru Rád Tě 
nevidím. Mladí herci zahrají 
v Divadle Stará střelnice v so-
botu 11. března od 19 hodin. 
„Rád Tě nevidím je komedie 
odehrávající se v  úspěšné 
prodejní agentuře, která si své 
produkty velmi pečlivě vybí-
rá. Nyní chtějí majitelé vyhrát 
konkurz na velkou zakázku, je-
jich snažení však neustále maří 
zamilovaná dívka a neodbyt-
ný druid,“ popsal děj hry její 
režisér a hranický rodák Daniel 
Možnar. Lístky jsou za 150 ko-
run k dostání v restauraci Stará 
střelnice nebo v knihkupectví 
Ezop. (vh)
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Od ledna tohoto roku už ob-
čané Hranic ve městě nenajdou 
oranžové kontejnery určené ke 
sběru nápojových kartonů.

Všech 48 kontejnerů bylo 
ze sběrné sítě staženo a  čeká 
na likvidaci. Ekoltes žádá obča-
ny, aby tetrapaky odkládali do 
žlutých kontejnerů určených na 
plasty. Platí to i v případě, že na 
kontejneru není oranžová ná-
lepka. 

Na celém území města 
Hranic je 126 kontejnerových 
hnízd. V minulém roce bylo vy-
měněno 42 žlutých kontejnerů 
za nové a o dalších 16 kusů byla 
sběrná síť rozšířena. Na pár mís-
tech tak místo oranžového kon-
tejneru stojí nový žlutý. Třídění 
nápojových kartonů by nyní 

mělo být pro občany mnohem 
pohodlnější.

V roce 2016 občané města 
Hranic vytřídili 188,93 tun plastů 
a 7,15 tun nápojových kartonů. 
Sběr tetrapaků ve směsi s plasty 
je běžnou praxí. Obsah žlutých 
kontejnerů se vysype do svozo-
vého vozu a poté se odváží na do-
třiďovací linku, kde se dále ručně 
třídí na minimálně 6 komodit.

Společnost Ekoltes žádá ob-
čany, aby PET lahve i tetrapaky 
sešlapávali. Kontejner tak poj-
me několikanásobně více od-
padu a nevozí se jenom vzduch.

Ekoltes společně s  občany 
udržuje Hranice krásné a čisté.

Alžběta Krajčovičová
referent odpadového hospodářství

Ekoltes Hranice, a.s.

Na základě rozhodnutí měs-
ta Hranic provozuje od 1. ledna 
2017 městský parkovací systém 
společnost Ekoltes Hranice, a.s.

Parkovací systém byl převzat 
od firmy City Parking Group, 
s.r.o. beze změn, včetně plateb 
za parkování - platba mincemi 
a SMS zprávy. Prodej parkova-
cích karet a administrativa byla 
přesunuta do areálu společnosti 
Ekoltes.

Po vyhodnocení dat po 
měsíčním provozu je možné 
konstatovat, že změna správy 
parkování v Hranicích proběhla 

hladce a bez komplikací. Za mě-
síc leden došlo pouze ke dvěma 
poruchám, které byly do pěti ho-
din odstraněny. Vydáno bylo 88 
rezidentních parkovacích karet 
a 15 abonentních parkovacích 
karet.

Na dodržování pravidel měst-
ského parkovacího systému do-
hlíží městská policie, která má na 
starosti takzvané „botičky“. Roz-
místění parkovacích automatů 
a jednotlivých zón parkování je 
k nahlédnutí na stránkách měs-
ta Hranice a společnosti Ekoltes 
Hranice, a.s.

Ceny návštěvnického parko-
vání zůstaly beze změny. Krát-
kodobé parkování - oranžová 
zóna - stojí 20 korun na hodinu, 
střednědobé parkování - zele-
ná zóna - 10 korun na hodinu 
a dlouhodobé parkování - žlutá 
zóna - 10 korun na den.

Nové ceny za parkovací kar-
ty schválila nově rada města. 
Upravily se ceny pro rezident-
ní a  abonentní parkovací kar-
ty. Rezidentní parkovací karta 
nyní stojí 1 000  korun na rok, 
abonentní parkovací v historic-
kém centru stojí 12 000 korun 

na rok a  abonentní parkovací 
karta mimo historické centrum 
5 000 korun na rok.

Parkovací automaty se pro-
zatím měnit nebudou, fungují 
bez poruch a jsou v zachovalém 
stavu. Zároveň společnost Ekol-
tes zahájila přípravné práce na 
spuštění nového parkovacího 
systému, zapadajícího do kontex-
tu takzvaného Smart City (chytré 
město – pozn. redakce). Spuště-
ní nového parkovacího systému 
plánuje společnost na rok 2018. 
Vincker Michal, vedoucí provozu 6

Ekoltes Hranice, a.s.

Stejná výše poplatku za svoz 
komunálního odpadu, tedy 
600 korun za osobu, čeká letos 
na občany Hranic. 

Zastupitelé se totiž v prosin-
ci nedohodli na navrhovaném 
zvýšení na 660 korun, v platnos-
ti proto zůstala dosavadní výše 
poplatku.

Povinnost platit poplatek má 
každý občan s trvalým pobytem 
na území města Hranic. Tedy i ti, 
kteří mají uvedené bydliště na 
městském úřadu, na Pernštejn-
ském nám. 1. 

Poplatek ve výši 600 korun je 
možné zaplatit již nyní, buď na 
pokladně Městského úřadu Hra-

nice, a to denně dle úředních ho-
din, nebo poštovní poukázkou 
či bankovním převodem, důle-
žité je znát přidělený variabilní 
symbol. Může se stát, že někteří 
občané již nebydlí v místě, které 
mají uvedené jako trvalé bydliš-
tě. Ti by se měli dostavit nahlásit 
doručovací adresu.

Dlužníci, kteří dosud neza-
platili za minulé roky, a byl jim 
doručen platební výměr, budou 
platit dvojnásobnou částku.

V případě nejasností se lze 
obrátit na finanční odbor měst-
ského úřadu, kancelář 453, paní 
Nehybová, tel. 581 828 374.

(bak)

Pravidelné měsíční výdaje za 
elektřinu a plyn lze snížit ome-
zením spotřeby, nebo nákupem 
energií formou elektronické 
aukce. 

Město Hranice chce umožnit 
občanům ušetřit na ceně za elek-
trickou energii a zemní plyn pro-
střednictvím elektronické aukce.

Obchodní partneři společnos-
ti eCENTRE ve spolupráci s Hra-
nickou rozvojovou agenturou 

uspořádají „Energetický seminář“ 
pro domácnosti a firmy, kde se 
občané dozvědí, jak provést ná-
kup elektrické energie a zemního 
plynu formou e-aukce.

Společnost eCENTRE pravi-
delně sdružuje poptávku více 
odběratelů z celé ČR a umožňuje 
tak získat nižší ceny za energie 
i  jednotlivým domácnostem či 
firmám. Nejčastěji se úspory po-
hybují okolo 25 %.

Občané si mohou nechat ne-
závazně porovnat jejich stávající 
ceny s cenami, které již byly vy-
soutěženy v e-aukci.

Pokud díky e-aukci získají zá-
jemci výhodnější cenu, než mají 
dnes, mohou využít nabídky spo-
lečnosti eCENTRE, která zajistí 
přechod k vítěznému dodavateli 
službou LICIT. Součástí služby je 
i 100 % administrativní a právní 
servis. Tato služba je zdarma.

Celá akce se uskuteční v Hra-
nicích v  hotelu Centrum, kam 
mohou lidé přijít ve čtvrtek 
9.  března kdykoliv od 14 do 
20 hodin a v pátek 10. března 
kdykoliv od 9 do 15 hodin. Se-
bou je potřeba si vzít poslední 
roční vyúčtování za elektrickou 
energii a zemní plyn. 

Garantem projektu je Hranic-
ká rozvojová agentura a společ-
nost eCENTRE.  (mš)

Oranžové kontejnery čekající na likvidaci. Foto: Ekoltes

TŘÍDĚNÍ NÁPOJOVÝCH KARTONŮ JE NYNÍ POHODLNĚJŠÍ

PARKOVACÍ SYSTÉM V HRANICÍCH PŘEVZAL EKOLTES

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD ZŮSTÁVÁ STEJNÝ 

OBČANÉ HRANIC A OKOLÍ MOHOU UŠETŘIT ZA ENERGIE
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Otevírací doba knihovny
Oddělení pro dospělé:
PO, ÚT, ČT, PÁ            8:00–11:30            12:00–17:00
ST             ZAVŘENO
SO             9:00–12:00

Oddělení pro děti:
PO, ÚT, ČT, PÁ            12:00–17:00
ST             ZAVŘENO

Všichni prvňáčci hranic-
kých škol se pilně učí číst, aby 
v závěru tohoto školního roku 
mohli být v knihovně slavnost-
ně pasováni na čtenáře. 

„Malí prvňáčci také navště-
vují knihovnu, kde se seznamu-
jí s knihami, které jim zábavnou 
formou mohou pomoci s  tré-
nováním čtení, sami se nám 
chlubí, jak ve čtení už pokročili, 
seznamují se s knihovnou a je-
jími knihami,“ sdělila vedoucí 
hranické knihovny Marie Je-
melková.

Součástí přípravy na pasová-
ní je i  beseda se spisovatelkou 
dětských knížek Zuzanou Po-
spíšilovou, která přijala pozvání 
knihovny k  několika setkáním 
s  nejmenšími čtenáři. „Zuzana 
Pospíšilová je jednou z neuznáva-
nějších autorek dětských knížek 
a získala za ně řadu ocenění. Její 
texty se objevují také v čítankách. 
Prvňáčci se mohou těšit na setká-
ní v dubnu, kdy autorka v Hrani-
cích stráví dva dny a setká se se 
dvěma stovkami malých čtenářů,“ 
dodala Marie Jemelková.  (mj)

S nejčtenějším českým spi-
sovatelem současnosti Vlasti-
milem Vondruškou připravuje 
besedu hranická knihovna.

Setkání se spisovatelem se 
uskuteční v úterý 4. dubna od 
18 hodin v Koncertním sále v Zá-
mecké ulici. Předprodej vstupe-
nek je od 1. března v dospělém 
oddělení městské knihovny 
v době provozu. Cena vstupné-
ho je 70 korun pro dospělého, 
studenti zaplatí 40 korun.  

Vlastimil Vondruška je auto-
rem desítek historických romá-
nů a historických detektivních 
románů i odborných publikací 
s historickou tématikou. V osm-
desátých letech byl ředitelem 
historické části Národního mu-
zea. Často také publikuje v růz-
ných časopisech a  novinách 
články, glosy, které se vyjadřují 
i k dnešku. Jeho knihy dlouho-

době patří k nejpůjčovanějším 
titulům v  českých veřejných 
knihovnách.  (rk, mj)

Zajímavá přednáška o kni-
hách, které se vztahují k Hrani-
cím, burza a bazar knih a další 
atraktivní programy připravila 
hranická knihovna na březen - 
měsíc čtenářů.

Po celý měsíc březen bude pro 
návštěvníky knihovny připravena 
burza vyřazených knih a velký 
bazar knih, a  to vždy v  době 
provozu knihovny. „Do bazaru 
mohou lidé vstoupit s vlastními 
knihami, které už nepotřebují, 
anebo si vybrat knihu, která se 
jim zalíbí, a odnést si ji domů,“ vy-
světluje princip bazaru vedoucí 
knihovny Marie Jemelková. Burza 
pak nabídne beletrii i naučnou li-
teraturu pro dospělé i dětské čte-
náře za symbolickou cenu.

Pro milovníky knih i  Hranic 
bude připravena přednáška 
s názvem „Knihy o Hranicích“, 
která proběhne ve studovně 
knihovny ve čtvrtek 16. března 
od 18 hodin v podání historika 
Jiřího Nebeského. 

„Návštěvníci budou mít jedi-
nečnou možnost prohlédnout si 
všechny knihy a tiskoviny z naší 

regionální knihovničky, které ne-
jsou obvykle volně přístupné ve-
řejnosti,“ láká Marie Jemelková. 

„Každá knížka má svůj příběh 
a s každou jsou spojena překva-
pení příjemná, někdy i  méně 
hezká. Rád bych povyprávěl 
o knížkách o Hranicích, o těch, 
které jsem vydal, i o těch, s nimiž 
se setkávám jen jako čtenář či 
pořadatel internetové Hranické 
historické knihovny,“ uvedl Jiří 
Nebeský.

Pracovnice knihovny myslí 
v programu také na dětské hos-
ty, na které bude při návštěvě 
knihovny čekat hned několik 
zpestření. Malování pro radost 
nabídne antistresové omalován-
ky. Děti si je mohou vymalová-
vat přímo v dětském oddělení, 
dospělí si mohou zkusit svou 
kreativitu v klidu domova. 

„Děti všech věkových skupin 
zveme také na Pexeso s knihov-
nou. Společně se svými kamará-

dy si mohou v dětském oddělení 
zahrát různé druhy pexesa,“ říká 
Marie Jemelková a nezapomíná 
dodat, že na každého vítěze čeká 
malý dárek. 

Pro nejmenší děti připravila 
knihovna Tematické kufříky. 
Tato trvalá nabídka je směřová-
na především na rodiče malých 
předškoláčků, kteří chtějí své děti 
povzbudit zajímavou formou 
k zájmu o knihy a příběhy nebo 
rozvíjet jejich fantazii.  (rk, mj)

KNIHOVNA

Historik Jiří Nebeský představí na přednášce knihy o Hranicích. Ilustrační foto: Jiří Necid

Také letos budou prvňáčci v knihovně pasováni na čtenáře. Ilustrační foto: archiv 
městské knihovny

BUDE I PŘEHLÍDKA REGIONÁLNÍCH KNIH  

Hraničtí prvňáčci se v knihovně 
připravují na pasování na čtenáře 

Nejčtenější spisovatel současnosti 
zavítá do Hranic 

Foto: archiv autora 
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HRANICE OPĚT OZDOBÍ KRASLICOVNÍK

V GALERII M+M BUDE PERNÍKOVÁ CHALOUPKA

S příchodem Velikonoc hra- 
nické náměstí opět zpestří 
kraslicovník, který vloni oživil 
centrum Hranic poprvé v his-
torii. 

Jeho výzdobu tvořilo téměř 
2 500 tradičních i originálních 
a netradičních kraslic, kterými 
přispěly místní školy, školky, 
spolky, příspěvkové organizace 
i jednotlivci.  Ne všechny krasli-
ce ale z loňského roku „přežily“, 
některé vzaly za své při velkém 
větru. Městské muzeum v Hra-
nicích, které tuto akci organi-
zuje, se proto obrací s prosbou 
na obyvatele města, na školky, 
školy a spolky, aby i letos přispěli 
kraslicemi. 

Fantazii, jak kraslice ozdobit, 
se meze nekladou. Své výrobky 
mohou lidé nosit do Turistické-
ho informačního centra ve dvo-
raně zámku, do muzea na Staré 
radnici a do Synagogy, a to do 
pondělí 27. března.

Předvelikonoční atmosfé-
ru pak navodí také akce Vítání 

jara, která proběhne na Masary-
kově náměstí v sobotu 8. dub-
na. Celé odpoledne se ponese 

v tradičním a folklórním duchu. 
Podrobný program bude zve-
řejněný na samostatných plaká-

tech a v dalším čísle Hranického 
zpravodaje.  Více na www.muze-
um-hranice.cz  (mš)

Výstavu velikonočních tra-
dic, která nabídne nejen tradič-
ní jarmark, ale také perníkovou 
chaloupku či starodávný pokoj, 
pořádá už po dvaadvacáté hra-
nická Galerie M+M.

Slavnostní zahájení výstavy 
se uskuteční v pátek 17. břez-
na v  17 hodin. Vystoupí Roz-
marýnek a  žáci Základní školy 
Drahotuše.

„Při vstupu do naší galerie se 
návštěvníci ocitnou na jarmar-

ku plném stánků s velikonočními 
výrobky, dále přejdou do vesnič-
ky s dvorečkem a poté do sta-
rodávného pokojíčku,“ popisuje 
koncept výstavy majitelka gale-
rie Anna Musilová, která se snaží 
každý rok výstavu ozvláštnit. 

„Letos budeme mít také per-
níkovou chaloupku s čarodějni-
cemi, což ocení především děti,“ 
doplňuje Anna Musilová. 

Výstava nabídne bohatou po-
dívanou na nepřeberné množ-

ství kraslic různých velikostí, 
barev a zdobené různými tech-
nikami, ale také další výrobky 
spojené s tímto svátkem. Lidé si 
tak mohou prohlédnout výtvory 
z šustí, dřeva, papíru i keramiky, 
perníčky, pomlázky, vizovické 
pečivo či věnce. Svou tvorbu 
prezentují v  soukromé galerii 
především jednotlivci z Hranic 
i okolí, vystavená dílka zapůjčují 
také školy, školky a různé organi-
zace.  (rk)

Kraslicovník sklidil v loňském roce nejen u obyvatel města velký úspěch. Ilustrační foto: Jiří Necid

Na výstavě nebude chybět perníková 
chaloupka. Foto: Radka Kunovská

OHLÉDNUTÍ ZA KULTURNÍMI AKCEMI

Kapely Backlight (na snímku) a skupina Hranice vyprodaly v pátek 3. února Zámecký 
klub. Začínající Backlight zahráli především ikonické rockové písně. Skupina Hrani-
ce, která na koncertu oznámila změnu svého dosavadního názvu Fénix na jméno 
připomínající jejich rodné město, pak publiku představila především vlastní skladby. 
Foto: Jiří Necid

Koncertním sálem zněla španělská a jihoamerická hudba v podání kytaristy Libo-
ra Janečka a flétnistky Mariie Mikhailovy. Koncert se uskutečnil ve středu 8. února 
v rámci předplatitelského cyklu hranického Kruhu přátel hudby. Dalším představením 
z tohoto cyklu bude klavírní vystoupení Ivana a Lukáše Klánských (více na straně 8). 
Foto: Jiří Necid
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Spanilá jízda hranického 
Traktoru napříč českou repub-
likou pokračuje také v letošním 
roce. Artefuckt tour bude mít 
zastávku i doma v Hranicích.

Koncert se uskuteční v  so-
botu 18. března od 20 hodin 
v hranické Sokolovně.  „Fanoušci 
uslyší největší pecky, jako Neber 
si Rockera, Bludičky, Láskožrou-
ti, Sybil, Katakomby, Letokruhy, 
Amygdala a další známé skladby 
z posledních tří alb Tmel, Alcat-
ranz a Artefuckt,“ láká na koncert 
frontman kapely Martin Kapek.

Na podiu také diváci uslyší 
a uvidí trojku The Pant, kteří je-

dou s Traktorem celou jarní tour 
a chlumeckou rockovou kapelu 

Komunál, která letos slaví 25 let 
své existence.

Hranický Traktor vydal v květ-
nu minulého roku album Ar-
tefuckt, které hudební kritici 
označili jako jedno z nejlepších 
českých alb 2016 a  fanoušci ji 
v prodejnosti udělili „zlatou des-
ku“. Kapela se umístila na 17. mís-
tě v soutěži Český slavík Mattoni 
a na její koncerty se sjíždějí fa-
noušci z širokého okolí. Minulý 
měsíc Traktor uvedl svůj nový 
videoklip Letokruhy.

Vstupenky na koncert jsou 
v  předprodeji v  síti Ticketstre-
am a v Turistickém informačním 
centru Hranice v přízemí zámku 
za 250 korun.   (red)

Po roce a půl do Hranic opět 
„připluje“ originální a  legen-
dární partička, v čele s kouzel-
ným Robertem Nebřenským.

„Vltava je považována za jed-
nu z nejoriginálnějších českých 

skupin, takže na diváky čeká 
opravdu nezapomenutelný zá-
žitek,“ říká dramaturg Městských 
kulturních zařízení Hranice 
Martin Kapek. Své surrealistické 
texty, které jsou pro ni typické, 

předvede kapela v Zámeckém 
klubu ve čtvrtek 30.  března 
od 19 hodin.

Skupina, která existovala v le-
tech 1986 až 2003, znovuobnovila 
svou činnost v roce 2010. Zaklá-

dajícím členem a autorem většiny 
písní je Robert Nebřenský.

Vstupné lze koupit v předpro-
deji v Turistickém informačním 
centru za 180 korun, na místě 
pak bude za 220 korun.  (rk)

Koncerty klavíristů Klán-
ských jsou pro svou ukázkovou 
souhru, radostnou atmosféru 
a úhozovou kultivovanost zce-
la unikátním zážitkem.

O tom se budou moci pře-
svědčit diváci koncertu, který se 
uskuteční ve čtvrtek 23. března 
od 18 hodin v Koncertním sále 
na Zámecké ulici č. 118. Předsta-
vení se koná v rámci předplati-
telského cyklu hranického Kruhu 
přátel hudby.

Ivan Klánský je český klavírní 
interpret a pedagog. Studoval 
na pražské konzervatoři a HAMU 

v Praze. Od roku 1995 je před-
sedou Chopinovy společnosti, 
Chopinova festivalu v  Marián-
ských Lázních a byl předsedou 
Rady Kruhů přátel hudby při Na-
daci Českého hudebního fondu.

Lukáš Klánský patří k  nej-
významnějším a  nejžádaněj-
ším českým klavíristům mladé 
generace. Díky oceněním na 
mnoha mezinárodních soutě-
žích a úspěšným vystoupením 
na festivalech v České republice, 
ale i v Evropě, se stal jak vyhle-
dávaným sólistou, tak komor-
ním hráčem.   (red)

Po velkém úspěchu se opět 
po roce do Hranic vrací Robert 
Křesťan & Druhá Tráva, patří-
cí mezi špičky na scéně folku 
a country.

Skupina, která loni oslavila 
25 let existence, se hranickému 
publiku představí v příjemném 
prostoru Zámeckého klubu, a to 
v neděli 5. března od 19 ho-
din. 

Kapelu, která se během let 
dostala od moderního blue-
grassu k nadžánrovému výrazu, 
založil zpěvák a kytarista Robert 

Křesťan a bendžista Luboš Ma-
lina, kteří odešli od Poutníků. 

Hned za první desku, která 
obsahovala převážně Křesťa-
novy autorské písně, přebás-
něnou píseň od Boba Dylana 
a  dvě instrumentální skladby, 
skupina dostala cenu hudební 
akademie.

Vstupné bude stát v  před-
prodeji 270 korun, na místě 
pak 320  korun. V  předprodeji 
je možné lístky zakoupit v Tu-
ristickém informačním centru 
v přízemí zámku.  (rk)

KULTURA

Hranický Traktor chystá vystoupení také na domácí půdě. Foto: oficiální stránky kapely

Robert Křesťan a Druhá tráva se do Hranic vrací po roce. Foto: oficiální stránka 

Nezapomenutelný koncert předvedou Lukáš a Ivan Klánští. Foto: oficiální stránky 
Lukáše Klánského

ROBERT KŘESŤAN & DRUHÁ TRÁVA V ZÁMECKÉM KLUBU

HRANICKÝ TRAKTOR MÍŘÍ NAPŘÍČ ČESKOU REPUBLIKOU

DO HRANIC OPĚT „PŘIPLUJE“ LEGENDÁRNÍ VLTAVA

OTEC A SYN SE SEJDOU U JEDNOHO KLAVÍRU

Přehled o kulturních akcích konaných v Hranicích najdete na webových stránkách mkz-hranice.cz. 
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Pokud máte chuť prohléd-
nout si zblízka staré kine-
matografy, první filmovou 
promítačku a  další historické 
filmové přístroje, stačí zavítat 
na výstavu „Dnes promítáme“. 
Dozvíte se také o historii hra-
nických kin, uvidíte historické 
záběry z domácích archivů oby-
vatel města.

Výstavu s  názvem „Dnes 
promítáme“ zahájí vernisáž ve 
čtvrtek 2. března ve výstavních 
sálech Staré radnice v Hranicích. 
K vidění bude do 23. dubna. 

Výstava bude mít dvě části, 
které se budou prolínat. Návštěv-
níci se budou moci seznámit 
s dějinami kinematografie, a to 
díky projektu Studia Bez Kliky, 
který se jmenuje Kinematograf. 
Tento projekt je založený na au-
torské sbírce Romana Prokeše. Na 
projektu se podílí jeho kolegyně 
Pavlína Wolfová. V další části se 
pak návštěvníci seznámí s histo-
rií hranických kin, kterou zpraco-
vává kurátor městského muzea 
a galerie Marek Suchánek.

Unikátní sbírka 
filmových přístrojů

V sálech Staré radnice v Hra-
nicích bude tedy představena 
unikátní sbírka historických fil-
mových přístrojů Romana Pro-
keše z Drahotuš. Jeho soukromá 
sbírka zahrnuje zhruba stovku ex-
ponátů od optických hraček, jako 

jsou zoetropy a  praxinoskopy, 
přes promítací přístroje 19. století 
– laterny magiky, až k promítač-
kám z konce 20. století. 

„Snažil jsem se shánět sta-
ré filmy, digitalizovat záznamy 
a sbírat materiály, které by jinak 
podlehly zkáze. Chodili jsme po 
bazarech a shromažďovali cívky, 
až vznikla tato velká sbírka,“ sdělil 
Roman Prokeš.

Z jeho sbírky uvidí návštěv-
níci na výstavě v Hranicích i ex-
ponáty vztahující se k pravěku 
kinematografie.  „Budou si moci 
sami rozpohybovat první film od 
Eduarda Muybridge. Podívají se 
na vzácné ručně kolorované ob-
rázky z 19. století a prohlédnou 
si je pomocí nejjednoduššího 
promítacího přístroje, kouzelné 
lucerny – laterny magiky,“ pro-
zrazuje Roman Prokeš. K  vidě-
ní budou také živé projektory 
z 20. století na 8 mm, 9,5 mm, 
16 mm a 35 mm film. 

V průběhu roku je sbírka Ro-
mana Prokeše umístěna v jedné 
z  olomouckých pevností – ve 
fortu v Křelově. V březnu a dub-
nu bude ale k  vidění v  Hrani-
cích a  po skončení výstavy se 
kinematograf Romana Prokeše 
přesune na čas do Zlína, do 
největšího prostoru Baťova in-
stitutu. Výstava ve Zlíně obohatí 
tradiční festival filmu. Zpátky do 
Křelova se pak exponáty vrátí na 
letní měsíce.

Historie hranických kin
Pátrání po historii hranic-

kých kin nebylo snadné. Kurátor 
výstavy Marek Suchánek strávil 
spoustu času v archivech. „Hod-
ně mi také pomohli pamětníci, 
někteří přispěli starými fotogra-
fiemi nebo mi poskytli infor-
mace, které mi pomohli v mém 
bádání,“ řekl Marek Suchánek.

Nikdo si už nemůže dnes 
pamatovat první hranické kino. 
„To začalo promítat v roce 1914, 
bylo v budově dnešní Olympie 
a jmenovalo se Orania. Provozo-
val ho tehdy Julius Malchárek. 
V  těchto prostorách působilo 
později kino Olympia a  Oko. 
Poslední film zde běžel v  říjnu 
1976,“ uvedl kurátor výstavy.

Souběžně ve městě působila 
určitý čas dvě kina. „V roce 1926 
se otevřelo v Hranicích druhé 
kino, bylo na rohu dnešního ná-
městí 8. května a jmenovalo se 
Lidové kino v Hranicích. Ale jen 
krátce. Brzy bylo přejmenová-
no na kino Universum. V době 
druhé světové války získalo 
nový název - Kino Viktoria. Od 
roku 1948 se potom kino ote-
vřelo pod názvem Kino Svět. Po 
dlouhých 83 letech svého pro-
vozu bylo kino v  tomto místě 
na podzim roku 2009 zrušeno,“ 
shrnul stručně Marek Suchánek.

„Zajímavostí také například 
je, že hranické letní kino bylo 
po Olomouci druhým městem, 

kde bylo letní kino. Hranické 
bylo vybudované v roce 1964,“ 
dodal kurátor.

Staré kino  
s dřevěnými sedačkami

Na výstavě nebude chybět ani 
staré kino s typickými sklápěcími 
dřevěnými sedačkami. V něm bu-
dou moci návštěvníci také zhléd-
nout krátké filmy vztahující se 
k Hranicím, které z historických 
záběrů hranických občanů zpra-
coval Vlastimil Mach.

Kinematografická dílna
Poučení a zábava čekají žáky 

hranických škol. Hranické mu-
zeum pro ně ve spolupráci se 
Studiem Bez Kliky připravilo 
doprovodný program „Kinema-
tografie od pravěku a kinemato-
grafická dílna“. Ten proběhne na 
Staré radnici v úterý 7. března.

Děti se v  tomto programu 
seznámí s  prehistorií kine-
matografie, zjistí, jak vzniká 
film, a  dozvědí se spoustu za-
jímavostí. Zhlédnou i  osobité 
představení prvních veřejně 
promítaných filmů a  nakonec 
si sami vyrobí malou optickou 
hračku zvanou thaumatrop. 
Prohlédnou si také výstavu vě-
novanou hranickým kinům, 
které navštěvovali jejich rodiče 
a prarodiče. Více informací na-
leznete na webových stránkách  
www.muzeum-hranice.cz.    (nad)

VÝSTAVA O KINECH

VÝSTAVA „DNES PROMÍTÁME“ ZAČÍNÁ UŽ 2. BŘEZNA

První snímek zachycuje Romana Prokeše ze Studia Bez Kliky, které na výstavě spolupracuje. Další fotografie zobrazuje interiér Kina Svět a na poslední je totéž kino v době 
války, kdy se jmenovalo Kino Viktoria. Foto: archivy Studia Bez Kliky, rodiny Hlaváčovy a Milana Králika

Fotografie a informace o akcích můžete najít na facebookových stránkách Městského muzea a galerie 
v Hranicích. Na webových stránkách muzeum-hranice.cz můžete najít informace a fotografie z akcí 
konaných v muzeu na Staré radnici, Muzeu na zámku, galerii Synagoga a Galerii severní křídlo zámku.

Hranické televizní regionální zpravodajství



10 PROGRAM AKCÍ

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

1. 3. – 31. 3. 2017 - U nás v Drahotuších. Originální ztvárnění světa vnímané-
ho očima dětí, v podobě výtvarných a projektových prací žáků základní školy 
Drahotuše, o životě v místní části Hranic – Drahotuších. Vernisáž se uskuteční 
ve středu 1. března v 17 hodin.

Galerie M+M
Jurikova 16, Hranice, tel. 581 602 148, galeriemm.wordpress.com 
Otevřeno: po–ne 13:00–17:00 (dopoledne na zazvonění).

17. 3. – 14. 4. 2017 - Výstava velikonočních tradic. Tradiční výstava v ro-
dinné galerii je zaměřená na Velikonoce a tradice s nimi spojené. Vystavené 
výrobky je také možné zakoupit. Vernisáž se uskuteční v pátek 17. března 
v 17 hodin. Vystoupí Rozmarýnek a žáci Základní školy Drahotuše. Více o vý-
stavě na straně 7.

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 31. 3. 2017 - Výstava fotografií. Fotografie absolventů fotografického 
kroužku Pavlíny Kořístkové.

Muzeum na zámku
Pernštejnské nám. 1, Hranice, tel. 581 607 479, www.muzeum-hranice.cz 
V březnu otevřeno po předchozí telefonické domluvě na tel. 581 607 479 nebo 
po dohodě v Turistickém informačním centru na zámku.

Stálá expozice zbraní: Hranice na mušce. 
Zbraně ze sbírek hranického muzea předsta-
vuje unikátní kousky, seznamuje se zápalný-
mi mechanismy palných zbraní, návštěvníci 
mohou obdivovat nádherně zdobené chlad-
né šavle, které nosívali nejen vojáci, ale také 
úřední zaměstnanci.

Stálá expozice s  modelem historického 
jádra města Hranic. Návštěvníci mohou sledovat průběžné dokončování 
modelu, jehož autorem je Stanislav Miloš.

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. 

9. 3. – 23. 4. 2017 - Marek Sibinský: (e)reality. Výstava proděkana pro 
studium a vedoucího katedry grafiky a kresby Fakulty umění Ostravské 
univerzity jednoho, z předních grafiků mladší generace. S dílem Marka 
Sibinského se v Hranicích mohli příznivci umění setkat v roce 2004, po 
13 letech se tak do Synagogy vrací, aby ukázal svou tvorbu, ve které se 
zabývá grafikou, malbou a experimentálními přístupy v grafice. Zdrojem a inspirací Marka Sibinského jsou 
především technické obrazy jako fotografie, film, otisk obrazovky počítače, mobilem generované události, 
získávané prostřednictvím nových technologií. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 9. března v 17 hodin. 

Stará radnice
Radniční 1, Hranice, tel. 581 601 390, www.muzeum-hranice.cz  
Otevřeno: út–so 9:00–12:30 a 13:00–16:00, ne 9:00–12:30 a 13:00–17:00. 

2. 3. – 27. 4. 2017 - Dnes promítá-
me. Historie hranických kin a dějiny 
kinematografie. Výstava uspořá-
dána ve spolupráci se Studiem Bez 
Kliky bude zaměřena na kina, která 
v Hranicích v průběhu století vznikala 
a zanikala, ale také za historii kinematografie. Vernisáž se uskuteční 
ve čtvrtek 2. března v 17 hodin. Více o výstavě na straně 9.

MUZEA A GALERIE PROGRAM    KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ 
Středa 1. 3.

17:00 - Vernisáž k  výstavě: 
U nás v Drahotuších – koná se 
v Galerii Severní křídlo zámku, 
Pernštejnské nám. 1, Hranice, 
vstup zdarma.

Čtvrtek 2. 3.

17:00 - Vernisáž k  výstavě: 
Dnes promítáme. Historie 
hranických kin a dějiny kine-
matografie – koná se ve Velkém 
sále Staré radnice, Radniční 1, 
Hranice, vstup zdarma. Více na 
straně 9.

Pátek 3. 3.

20:00 - Metallica revival & Iron 
Maiden revival – večer plný hitů 
dvou světových kultovních sku-
pin.  Koná se v Zámeckém klubu, 
Pernštejnské nám. 1, Hranice. 
Předprodej v Turistickém infor-
mačním centru, Pernštejnské 
nám. 1, Hranice, tel. 581 607 479, 
vstupné 100 Kč, na místě 130 Kč, 
www.mkz-hranice.cz.

Neděle 5. 3.

19:00 - Robert Křesťan & Dru-
há tráva – koncert oblíbené 
folk a country formace. Koná se 
v Zámeckém klubu, Pernštejn-
ské nám. 1, Hranice. Předprodej 
v Turistickém informačním cent-
ru, Pernštejnské nám. 1, Hranice, 
tel. 581 607 479, vstupné 270 Kč, 
na místě 320 Kč, www.mkz-hra-
nice.cz. Více na straně 8.

Čtvrtek 9. 3.

17:00 - Vernisáž k výstavě: Ma-
rek Sibinský: (e)reality – koná 
se v galerii Synagoga, Janáčkova 
728, Hranice, vstup zdarma. 

18:00 - Jarní koncert – koncert 
Základní umělecké školy Hrani-
ce. Koná se v  Koncertním sále 
Městských kulturních zařízení, 
Zámecká 118, Hranice, vstup 
zdarma.

20:00 - Lenny: Hearts Tour 
2017 – koncert české zpěvačky, 
písničkářky a skladatelky. Koná 
se v Sokolovně, Tyršova 1, Hrani-
ce. Vstupné 350 Kč, předprodej 
www.ticketportal.cz.

Pátek 10. 3.

20:00 - Spolektiv – kapela se 
věnuje zpívané autorské hudbě 
s prvky rocku, art folku a jazzu.  
Koná se v  Zámeckém klubu, 
Pernštejnské nám. 1, Hranice. 
Předprodej v Turistickém infor-
mačním centru, Pernštejnské 
nám. 1, Hranice, tel. 581 607 479, 
vstupné 120 Kč, na místě 150 Kč, 
www.mkz-hranice.cz.

Sobota 11. 3.

14:00 - Dětská Merenda – de-
sátý ročník tradičního odpole-
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PROGRAM    KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ 
dne plného her a zábavy. Koná 
se v  zrcadlovém sále, kasárna 
Gen. Zahálky (vstup směrem 
od Drahotuš), Hranice, vstupné 
dobrovolné.

19:00 - Rád Tě nevidím – nová 
autorská hra pražského diva-
delního souboru Nenalezen. 
Koná se v  Divadle Stará střel-
nice. Předprodej restaurace 
Stará střelnice Sady Čs. legií 
770, Hranice, tel. 581 602 187 
a  knihkupectví Ezop Masary-
kovo nám. 96, Hranice, tel. 581 
602 547. Vstupné 150 Kč. Více 
na straně 4.

Neděle 12. 3.

15:00 - Bubo, Pépi a bleší cir-
kus – veselá pohádka o  dvou 
klaunech, kteří založí bleší cir-
kus. Hrají Kamil Král a  Roman 
Prokeš. Po pohádce budou tvo-
řivé dílničky. Koná se v Zámec-
kém klubu, Pernštejnské nám. 
1, Hranice. Předprodej v Turi-
stickém informačním centru, 
Pernštejnské nám. 1, Hranice, 
tel. 581 607 479, vstupné 40 Kč, 
na místě 50 Kč, www.mkz-hra-
nice.cz.

16:00 - Benefiční koncert na 
opravu kostela – na mezzoso-
prán vystoupí Lucie Hilscherová 
a na varhany Linda Čechová-Sít-
ková. Koná se v kostele sv. Cyrila 
a Metoděje v Černotíně, vstup-
né dobrovolné.

Pondělí 13. 3.

19:00 - Příbuzné si nevybírá-
me – ve francouzské komedii 
vystoupí například Svatopluk 
Skopal, Martin Zahálka, Lenka 
Skopalová, Simona Postlerová 
a další. Koná se v Divadle Stará 
střelnice, vstupné 450 Kč. Před-
prodej restaurace Stará střelni-
ce, Sady Čs. legií 770, Hranice, 
tel. 581 602 187 a knihkupectví 
Ezop, Masarykovo nám. 96, Hra-
nice, tel. 581 602 547.

Středa 22. 3.

17:00 - Jak na stálý chlad rukou 
a nohou – přednáška Olgy Maj-
kutové. Koná se v Galerii M+M, 
Jurikova 16, Hranice, vstupné 
100 Kč.

Čtvrtek 23. 3.

18:00 - Koncert klavíristů 
Klánských – koncert otce a syna 
u jednoho klavíru. Akce v rám-
ci Kruhu přátel hudby, koná se 
v  Koncertním sále Městských 
kulturních zařízení, Zámecká 
118, Hranice. Předprodej v Tu-
ristickém informačním centru, 
Pernštejnské nám. 1, Hranice, 
tel. 581 607 479, vstupné mimo 
předplatné 200  Kč, www.mkz-
-hranice.cz. Více na straně 8.

Sobota 25. 3.

14:00 - Iveta Hejlová: krajka 
na pergamon – ukázky v rám-
ci Výstavy velikonočních tradic. 
Koná se v Galerii M+M, Jurikova 
16, Hranice, vstup zdarma.

20:00 - Petr Kalandra Memory 
Band – koncert oblíbené forma-
ce. Koná se v Zámeckém klubu, 
Pernštejnské nám. 1, Hranice. 
Předprodej v Turistickém infor-
mačním centru, Pernštejnské 
nám. 1, Hranice, tel. 581 607 479, 
vstupné 150 Kč, na místě 190 Kč, 
www.mkz-hranice.cz.

Neděle 26. 3.

13:00 - Iveta Hejlová: krajka 
na pergamon – ukázky v rám-
ci Výstavy velikonočních tradic. 
Koná se v Galerii M+M, Jurikova 
16, Hranice, vstup zdarma.

Úterý 28. 3.

17:00 - První pomoc v domác-
nosti – seminář Soni Danieco-
vé, který je určen pro rodiče, 
seznámí se základy první po-
moci při úrazech a nečekaných 
příhodách. Koná se v  Městské 
knihovně, Masarykovo nám. 71, 
Hranice, vstupné dobrovolné.

19:00 - Jakub Kohák a Matěj 
Ruppert: Hvězdy, jak je nezná-
te – historky z natáčení, ze živo-
ta a hlavně odpovědi na otázky 
moderátora Václava Kosíka. 
Koná se v Divadle Stará střelni-
ce, vstupné 350 Kč. Předprodej 
restaurace Stará střelnice, Sady 
Čs. legií 770, Hranice, tel. 581 
602 187 a  knihkupectví Ezop, 
Masarykovo nám. 96, Hranice, 
tel. 581 602 547.

Středa 29. 3.

17:00 - Mozart byl také dítě 
- výchovný koncert Základní 
umělecké školy Hranice urče-
ný pro rodiče s dětmi. Koná se 
v Koncertním sále Městských kul-
turních zařízení, Zámecká 118, 
Hranice, vstup zdarma.

Čtvrtek 30. 3.

19:00 - Vltava – koncert origi-
nální legendární partičky v čele 
s Robertem Nebřenským. Koná se 
v Zámeckém klubu, Pernštejnské 
nám. 1, Hranice. Předprodej v Turi-
stickém informačním centru, Pern-
štejnské nám. 1, Hranice, tel. 581 
607 479, vstupné 180 Kč, na mís-
tě 220 Kč, www.mkz-hranice.cz.  
Více na straně 8.

Pátek 31. 3.

19:00 - Pozdní sběr a  Marush 
– společný koncert dvou kapel 
s unikátním obsazením. Koná se 
v Zámeckém klubu, Pernštejnské 
nám. 1, Hranice. Předprodej v Tu-
ristickém informačním centru, 
Pernštejnské nám. 1, Hranice, tel. 
581 607 479, vstupné 180 Kč, na 

představí několik kategorií za-
měřených na různé dovednosti 
jako zpěv, rýmování či vyprávění 
příběhů. Koná se v Zámeckém 
klubu, Pernštejnské nám. 1, Hra-
nice. Předprodej v Turistickém 
informačním centru, Pernštejn-
ské nám. 1, Hranice, tel. 581 607 
479, vstupné 80  Kč, na místě 
100 Kč, www.mkz-hranice.cz.

Pátek 17. 3.

17:00 - Vernisáž k  výstavě: 
Výstava velikonočních tradic – 
koná se v Galerii M+M, Jurikova 
16, Hranice, vstup zdarma. Více 
na straně 7.

18:00 - Expediční kamera 
2017 – v prvním bloku filmové-
ho festivalu uvidíte filmy Pura 
Vida, Projekt Moffat, Na jeden 
nádech, Ultra Gobi race. Koná se 
v Zámeckém klubu, Pernštejn-
ské nám. 1, Hranice. Vstupné 
pouze na místě 50  Kč/ blok, 
www.mkz-hranice.cz.

19:00 - Legendary Rap Show 
– koná se ve Sportovním cent-
ru Naparia, Smetanovo nábřeží 
2180, Hranice, tel. 777 510 164, 
vstupné ve čtyřech vlnách, 
nyní v  prodeji třetí vlna, cena 
od 280 Kč.

20:00 - Expediční kamera 2017 
– v druhém bloku filmového fes-
tivalu uvidíte filmy Divočinou Al-
jašky, Návrat do Zanskaru, Cesta 
do Kazbegi, Velká skalní pařba. 
Koná se v  Zámeckém klubu, 
Pernštejnské nám. 1, Hranice. 
Vstupné pouze na místě 50 Kč/ 
blok, www.mkz-hranice.cz.

Sobota 18. 3.

20:00 - Minus 123 minut spo-
lečně s November 2nd – kon-
cert v  rámci turné Comeback 
Tour 2017. Koná se v  Divadle 
Stará střelnice, vstupné 200 Kč, 
na místě 250 Kč. Předprodej re-
staurace Stará střelnice, Sady Čs. 
legií 770, Hranice, tel. 581 602 
187 a knihkupectví Ezop, Masa-
rykovo nám. 96, Hranice. tel. 581 
602 547. 

20:00 - Traktor: Artefuckt 
Tour 2017 – koncert oblíbené 
hranické kapely se speciálními 
hosty Komunál a The Pant. Koná 
se v Sokolovně, Tyršova 1, Hra-
nice. Vstupné 250 Kč, předpro-
dej v Turistickém informačním 
centru, Pernštejnské nám. 1, 
Hranice tel. 581 607 479 nebo 
www.ticketstream.cz. Více na 
straně 8.

Neděle 19. 3.

13:00 - Ludmila Šlosarová: 
ukázka zdobení velikonoč-
ních kraslic – ukázky v  rámci 
Výstavy velikonočních tradic. 
Koná se v Galerii M+M, Jurikova 
16, Hranice, vstup zdarma.

Kompletní přehled akcí 
najdete na webových 

stránkách: mic.hranet.cz
Pořadatelé akcí mohou 
pozvánky na své akce  

zasílat na e-mail  
mic@meu.hranet.cz nebo na 

hranicky.zpravodaj@hranet.cz
Změna programu vyhrazena.

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO 
ČÍSLA ZPRAVODAJE 

je v úterý 7. března 2017.  

Středa 15. 3.

17:00 - Malý Princ – představe-
ní mladých divadelníků kroužku 
kreativního divadla Domu dětí 
a mládeže v Hranicích. Koná se 
v Divadle Stará střelnice, Sady 
Čs. legií 770, Hranice, vstup 
zdarma, rezervace míst na tel. 
581 601 700.

Čtvrtek 16. 3.

19:00 - Improvizační divadlo 
Olivy – skvělá show v  podá-
ní improvizační skupiny Olivy 

Nepřišel Vám 
do schránky  

Hranický zpravodaj?
Volejte 581 607 479.

místě 220 Kč, www.mkz-hranice.cz.

Hranické televizní 
regionální zpravodajství

Hranické regionální zpravo-
dajství vysílá satelit  ASTRA 3B - 
kanál Regionální televize v pátek 
v časech 18:40 a 22:40 a v sobotu 
v časech 2:40, 6:40, 10:40 a 14:40. 
Pokrytí je v  rámci celé Evropy, 
kanál je bezplatný a  nekódova-
ný. Záznamy jednotlivých dílů 
jsou na stránkách města www.
mesto-hranice.cz/cs/televize 
-tisk/mestske-televizni-zpravo-
dajstvi. Kontakt: Vlastimil Mach 
- TVMACH - Hranické regionální 
zpravodajství - mobil: 731 116 269.
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ZDENĚK SKLENAŘÍK JE HASIČEM NA CELÝ ŽIVOT
Zdeněk Sklenařík zasvětil 

život profesi hasiče. Za svou 
kariéru působil jako profesio-
nál i dobrovolník, vedl děti k ha-
sičskému sportu a dnes píská 
jejich soutěže. 

Ve volném čase sbírá modely 
hasičských aut. V lednu dostal od 
hranické jednotky dobrovolných 
hasičů ocenění za dlouholetou 
aktivní službu. Jak na svou práci 
vzpomíná a proč by do toho šel 
znovu?

Proč zrovna hasič? Co vás 
na této profesi baví?

U hasičů jsem se motal už od 
mala, vždycky jsem chtěl být jed-
ním z nich. Sen se mi splnil, když 
mě kamarád dostal k profesioná-
lům. Ta práce pro mne znamená 
především zachraňování lid-
ských životů, majetku a dalších 
hodnot. Je to můj způsob práce 
pro společnost, péče o druhé.

Věřím, že máte za ty roky 
spoustu dobrodružných zážit-
ků. Na který nezapomenete?

Za těch necelých šedesát let 
v těle hasiče už jsem toho zažil 
opravdu mnoho. Naháněli jsme 
krávy po silnici, zachraňovali 
zboží od kožichů přes alkohol po 

prvotřídní maso, tahali z hořících 
domů celé rodiny. Nikdy ale ne-
zapomenu na požár v  lipenské 
sirkárně Solo. Stalo se to už za 
minulého režimu, byla to velká 
nehoda. V továrně tehdy uhoře-
ly čtyři ženy a my jsme vytaho-
vali jejich na uhel spálená těla. 
Upřímně, brečeli jsme všichni. 

Jak dlouho se věnujete ha-
sičskému sportu?

Hasičský sport dělám celý 
život. Za mlada jsem závodil za 
dobrovolné hasiče, v práci jsme 
pravidelně absolvovali soutěže 
profesionálů, chvíli jsem malé 
hasiče trénoval a  dnes závody 
pískám. Rozhodčím jsem už de-
set let a v posledních letech jsem 
to dokonce dvakrát schytal prou-
dem vody místo terče.

Jste pověstný svou unikátní 
sbírkou hasičských vozů. Kolik 
už jich máte a kterého si ceníte 
nejvíce?

Nejhodnotnější jsou pro mne 
přirozeně ty nejstarší kousky, jako 
třeba dva unikáty z třicátých let. 
Modelů mám plný pokoj, v sou-
časnosti jsem na 780 vozech. Jsou 
mezi nimi auta česká i zahraniční, 
například z Rakouska, Itálie, Fran-

cie a hlavně z Polska. 
Chtěl bych počet 
dotáhnout na  tisí-
covku a  sbírku tím 
završit.

Za chvíli bude 
dvacetileté výročí 
od velkých povod-
ní v roce 1997. Jak 
na živelnou pohro-
mu pamatujete?

Ty povodně pro 
mě znamenaly celý 
měsíc ve vodě. Po 
vyhlášení popla-
chu nás poslali na 
Rybáře, kde byla 
situace na začátku 
nejvážnější. Brodili 
jsme se po pás ve 
vodě a  vytahovali 
lidi z  jejich domo-
vů. Vzpomínám, jak 
jsem šel pro jednu 
starší paní, na kte-
rou nás upozornili 
sousedé. Čekala 
připravená v domě, 
kde už bylo po ra-
mena vody. Než jsem ji odnesl do 
člunu, musel jsem se dostat přes 
vrata zabarikádovaná naplave-
ným dřevem. Poté jsme objížděli 
další místa a pomáhali, odčerpá-
vali vodu. Nejhorší pohled byl na 
zdevastované Troubky, to byla 
kalamita. Jak říkám, před ohněm 
utečeš, ale voda je živel, který má 
sílu a dostane se všude.

A co říkáte na ocenění za 
dlouholetou aktivní činnost?

Strašně mě to potěšilo. Oprav-
du jsem nečekal, že si na mě 
někdo vzpomene, a  jsem na to 
teď velmi hrdý. Hasičství jsem za-
světil celý život a budu pomáhat, 
dokud to půjde.

Za rozhovor děkuje
Veronika Hlavinková

Klub FBC Hranice bojoval o víkendu 21. a 22.  ledna na několika 
frontách. Doma se představili muži A, kteří dopoledne těsně udo-
lali TJ Sokol Kostelec na Hané HK 6:5 a odpoledne s přehledem FBC 
Playmakers Prostějov 6:2. Upevnili si tak první místo v regionální lize.  
Mladší žákyně zvítězily na silně obsazeném turnaji v Ostravě. Úspěšný 
víkend završili elévové, kteří v neděli na turnaji v Uničově dosáhli na 
druhé místo. (bak)

Již 19. ročník turnaje ve stolním tenisu uspořádala TJ Sokol Vel-
ká na konci ledna. Turnaj byl vypsaný v  kategoriích ženy, OPEN 
a čtyřhra, pro neregistrované. Zúčastnilo se ho 35 hráčů, z  toho 
5 žen. Vítězem kategorie OPEN se stal Marcel Pompa z  Hranic. 
Ženy se utkaly systémem 2x „každá s každou“ a suverénně vyhrá-
la Magda Mikalová z Vrážného, která byla i třetí v kategorii OPEN. 
Zpestřením byl turnaj ve čtyřhře, šťastnými vítězi se stala dvojice 
Marian a Marcel Pompovi. Cenu pro nejstaršího hráče dostal pan Petr  
Miroslav, ročník 1947.    (bak)

Na tradiční vyhlášení nejlepších sportovců roku 2016 a ankety 
Hranického týdne zve město Hranice. Vyhlášení proběhne v úterý 
25. dubna od 17 hodin ve dvoraně hranického zámku. 

Každoročně jsou zváni na vyhlášení významné sportovní veličiny, 
letos se hranické akce zúčastní Petr Lacina (na snímku zcela vlevo), 
trenér olympijského vítěze z RIA 2016 Lukáše Krpálka, v minulosti 
přední český a evropský judista, účastník letních olympijských her 
1996, držitel bronzové medaile z Akademického mistrovství světa. Petr 
Lacina byl vyhlášen trenérem roku 2016 v anketě Unie profesionálních 
trenérů Českého olympijského výboru.  (bak)
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V lednu dostal Zdeněk Sklenařík od hranické jednotky 
dobrovolných hasičů ocenění za dlouholetou aktivní 
službu. Foto: Jiří Necid

Chystá se slavnostní vyhlášení 
nejlepších sportovců

Florbalisté slavili úspěch 

Ping-pongový turnaj 
Ilustrační foto: Petr Bakovský




