
KAREL IV. PŘIJEDE DO HRANIC V KVĚTNU

VELIKONOCE 

V HRANICÍCH

Píše se rok 1323 a na Hra-
nickou tvrz, která stála v místě 
dnešního zámku, přijíždí teh-
dejší panovník Jan Lucembur-
ský se svým sedmiletým synem 
– budoucím králem Karlem IV. 
Schůzka několika panovníků, 
o které je zmínka ve Vlastivědě 

moravské, je dodnes obestře-
ná tajemstvím. Kdyby tehdejší 
obyvatelé města tušili, jak velká 
osobnost město navštívila  a co 
vše přinese budoucí král Karel 
IV. českým zemím, nejspíš by 
připravili bohatý program: zá-
bavu v rytmech gotické hudby, 

vlnící se čarokrásné tanečnice, 
nechyběli by kejklíři, žongléři 
vyhazující kuželky vysoko do 
vzduchu a oslavy by nejspíš 
končily, až by byl prázdný i po-
slední sud vína.

A protože se nejspíš teh-
dy nic takového nekonalo, 

rozhodla se Městská kulturní 
zařízení v Hranicích uspo-
řádat oslavu pro Karla IV. se 
zpožděním 700 let. V sobotu 
14. května se tak Zámecká 
zahrada vrátí v čase do doby 
středověku.

Pokračování na straně 4

První jarní paprsky, pestrobarevné kraslice, vůně teplé medoviny. S blížícími se Velikonocemi přivítali občané města 
Hranic období jara. Děti šedou zimu vyhnaly tradičními říkankami a valašským odzemkem, dospělí ji vypudili tancem a zpěvem 
moravských lidových písní. V sobotu 19. března se na Masarykově náměstí lidé sešli, aby společně strávili slunné odpoledne, 
obdivovali pečlivě zdobený kraslicovník a oživili tradici vynášení Mořeny. Více na straně 5 

Text: Veronika Hlavinková, Foto: Jiří Necid, Hana Dostálová 
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Hranický hřbitov potřebuje 
nutně zásadní rekonstrukci. Ta 
se má týkat nejen samotného 
prostoru stávajícího hřbitova, 
ale i bezprostředního okolí. Je 
toho opravdu hodně, co je po-
třebné udělat. 

Kromě cest na hřbitově, mo-
biliáře, osvětlení a odvodu vod 
je nutné vyřešit například i ze-
leň a plochu urnového háje. A je 
také nutné vybudovat nezbytné 
zázemí pro správu hřbitova i pro 
návštěvníky a přidat parkovací 
místa.  Nové parkoviště by mělo 
vzniknout poblíž ulice Hřbitovní. 
Opravu si žádá i hřbitovní zeď.

„Je to pro nás jedna z hlav-
ních priorit, momentálně má 
hranický hřbitov opravdu nedů-
stojnou podobu. Chceme ho sa-
mozřejmě opravit co nejrychleji, 
na druhou stranu ale kvalitně, 
nejde nám o žádné provizorní 
řešení. Proto musí být ta in-
vestice dobře připravena, a to 
si vyžádá určitý čas,“ řekl mís-
tostarosta Ivo Lesák.

Právě v tuto dobu se pro-
jednávají podklady pro územní 
řízení s dotčenými orgány. To 
znamená, že se tato projektová 
dokumentace konzultuje s od-

borníky a případně se mění po-
dle jejich požadavků.  Po získání 
územního rozhodnutí se budou 
v letošním roce připravovat 
podklady pro získání stavební-
ho povolení.  

Předpokládá se, že revitali-
zace hranického hřbitova bude 
probíhat po jednotlivých eta-
pách. Některé etapy na sebe 
ale úzce navazují. Například je 
nutné komplexně řešit urnový 
háj, plochu starého hřbitova 
a dešťovou kanalizaci praktic-
ky zároveň. Tyto akce musí být 
dobře koordinovány, aby při 
opravě jedné části hřbitova ne-
došlo k opětovnému poškození 
již opravených míst. 

Doposud na hřbitově probí-
haly zejména práce na opravě 
smuteční síně a také nezbytná 
údržba zeleně. Některé stromy 
již byly natolik poškozené hni-
lobou, měly pukliny nebo byly 
tak silně nakloněné, že hrozil 
jejich pád. Proto bylo jen tuto 
zimu nutné pokácet jednu lípu 
a čtyři túje. Také zásadní úprava 
zeleně na hranickém hřbitově 
bude jednou z částí připravova-
né revitalizace celého prostoru.  

(bak)

Dopravní problémy regionu 
by měl v Hranicích řešit mini-
str dopravy Dan Ťok. Kromě 
Palačovské spojky by se jed-
nání mělo týkat také například 
spolupráce s Ředitelstvím 
silnic a dálnic a problemati-

ky železničních dopravních 
terminálů (hranické nádraží). 
Přesný termín návštěvy není 
zatím určen, měla by proběh-
nout v prvním pololetí letoš-
ního roku. 

(bak)

INFORMACE

S dopravními problémy Hranicka již starosta Hranic Jiří Kudláček (vpravo) 
ministra dopravy seznamoval na sklonku loňského roku. Foto: archiv města

MINISTR ZŘEJMĚ

ZAVÍTÁ DO HRANIC

HŘBITOV ČEKÁ REKONSTRUKCE

Nový Passat Alltrack spojuje sebevědomý a reprezentativní vzhled se suverénním výkonem. 

Vůz je standardně vybaven pohonem 4MOTION, který zajišťuje dokonalou trakci i v náročném terénu.  

Passat Alltrack – to je forma a obsah v dokonalé jednotě.

Seznamte se při testovací jízdě u nejbližšího autorizovaného prodejce. Více na www.volkswagen.cz.

Nový Passat Alltrack s pohonem všech čtyř kol.
Suverénní, kamkoliv míříte.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Passat Alltrack: 4,9–6,9 l/100 km, 129–157 g/km. Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

AUTOCENTRUM OLOMOUC

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

INZERCE



3

Šestý ročník aktivity „Do 
práce na kole“ proběhne v květ-
nu a zapojí i Hranice. Cílem 
projektu je motivovat co nejví-
ce lidí, aby se naučili používat 
jízdní kolo (nebo i běh či chůzi) 
jako pravidelný dopravní pro-
středek po městě. Nejenže si 
tak zlepší kondici, ale přispějí 
k čistšímu ovzduší a příjemněj-
ším, bezpečnější a zdravějším 
městům, kde žijí a pracují.

Loni se v Hranicích přihlá-
sily Domov seniorů, Městský 
úřad a Městská policie. Míst-

ním koordinátorem se stala 
Hranická rozvojová agentura. 
Nejpilnějším cyklistou se stal 
velitel Městské policie v Hrani-
cích Miroslav Mann, který bě-
hem jednoho měsíce najezdil 
celkem 568 kilometrů.

Soutěž Do práce na kole 
je týmovou soutěží pro irmy 
a instituce, do které se může 
zapojit každý, kdo sestaví tým 
o minimálně dvou a maximál-
ně pěti členech a pravidelně 
spolu s kolegy dojíždí během 
května do práce na kole. Nově 

se do soutěže mohou zapo-
jit i běžci, chodci, bruslaři, 
skateboardisté, longboar-
disté, vozíčkáři. 

V rámci soutěže mají účast-
níci možnost se zapojit do 
několika soutěžních katego-
rií, zaměřených na četnost či 
délku jízdy a další disciplíny. 
Kampaň míří i na zaměstna-
vatele, pro ty je tu soutěžní 
kategorie „Cyklozaměstnava-
tel roku“ a kategorie „Nejlepší 
vnitro iremní soutěž“.     

(bak)

První letošní farmářský 
trh regionu Hranicko, na kte-
rém budou opět prodávat své 
výrobky zástupci zdejších 
i okolních farem, přivítá Ma-
sarykovo náměstí v Hranicích 
v pátek 15. dubna od 9 do 
18 hodin. Na trhu bude možno 
vybírat z bohatého sortimen-
tu sýrů, mléčných výrobků, 
masa, uzenin, ryb, cukrovi-
nek, koláčů, frgálů, trdelníků, 
koření, čajů, vín, medoviny, 
bylinek, sirupů, konopných 
produktů, zdravé výživy a ji-
ných potravinových lahůdek. 
Nebudou chybět ani regionál-
ní potraviny držitelů značky 
kvality „Moravská brána – re-
gionální produkt® “. Nabídku 
doplní dřevěné výrobky pro 
domácnost, pomůcky do ku-

chyně, proutěné koše, dřevěné 
hračky, ručně vyrobená mýdla, 
hojivé masti, keramické výrob-
ky a dekorace, svíce, papuče 

či bytová kosmetika. Program 
zpestří odpolední vystoupe-
ní populární hranické kapely 
Vocode.              (bak)

Zejména územní plán, ale 
i další urbanistické nástroje 
byly hlavním tématem před-
nášky na téma „Inspirace pro 
Hranice – urbanismus a ná-
stroje pro tvorbu společného 
prostoru“. Přítomným předná-
šel Doc. Ing. Arch. Jan Jehlík, 
vedoucí Ústavu urbanismu 
Fakulty architektury ČVUT 
v Praze a JUDr. PhDr. Jiří Plos 
z tohoto ústavu.

Diskutovalo se například 
o tvorbě územního plánu, 
o tom, co by měl městu při-
nášet, co by měl obsahovat, 
a naopak čeho se vyvarovat 
při jeho tvorbě. Územní plán 
nemůže být „mrtvým“ doku-
mentem, zpracovaným jen pro 
formu. „Nad územním plánem 
se musí diskutovat, zaintere-
sované strany se musí bavit 

o konkrétních projek-
tech,“ uvedl Jehlík s tím, 
že je to nutné i proto, 
že dnešní doba proti 
dobám dřívějším má 
mnohem širší záběr jak 
materiálů, tak i archi-
tektonických možností 
a jejich využití. 

„Pro budoucí směřo-
vání města je důležité 
říci si, v čem je město 
jedinečné, čím může 
zaujmout na rozdíl od 
jiných měst,“ doplnil Jiří 
Plos. Oba přednášející 
také zdůraznili, že pro územní 
plánování jsou důležité i eko-
nomické parametry, které ne-
smí být odtržené od reálných 
potřeb a možností města.

Přednáška, která se usku-
tečnila ve středu 16. března, 

navázala na dvě úvodní před-
nášky o architektuře, „Soudo-
bé pohledy na rozvoj města“ 
a „Litomyšl: inspirace pro Hra-
nice?“ Akci pořádala Komise 
pro architekturu a urbanis-
mus Rady města Hranic. (bak)

INFORMACE

Na náměstí to bude vonět lahůdkami. Ilustrační foto: Petr Bakovský

Jan Jehlík názorně vysvětloval, jak je to s his-
torickými centry měst. Foto: Petr Bakovský

DO PRÁCE NA KOLE. 

VLONI ZABODOVAL VELITEL 

FARMÁŘSKÉ TRHY ZAPLNÍ NÁMĚSTÍ

INSPIRACE PRO HRANICE

V Klubu seniorů
bylo plno

Den otevřených dveří, který 
se konal v Klubu seniorů v úte-
rý 1. března, přilákal spoustu 
návštěvníků. Ti se mohli se-
známit s činností a vybavením 
Klubu seniorů, připomenout 
činnost v loňském roce díky 
kronice a fotogra iím, po-
dívat se na plán činnosti na 
rok 2016 či se setkat s přáteli 
a známými při drobném ob-
čerstvení.  

(bak)

Koledníci si zaplavali
Tříkráloví koledníci Cha-

rity Hranice a Farní chari-
ty Všechovice byli v sobotu 
13. a 27. února pozváni na 
Plovárnu Hranice. Ve dvou 
termínech se sešlo celkem 
428 charitních dobrovolníků, 
kteří měli k dispozici všech-
ny atrakce aquaparku, což si 
užily především menší děti. 
Vedoucí skupinek zase uvítali 
rehabilitaci ve vířivce a ocenili 
masážní trysky.

Chtěla bych tímto poděko-
vat vedení a zaměstnancům 
Plovárny Hranice a provozo-
vateli irmě Ekoltes Hranice za 
vstřícnost a možnost touto for-
mou odměnit naše koledníky 
za jejich angažovanost a služ-
bu při Tříkrálové sbírce 2016. 

Irena Kývalová, 
Farní charita Všechovice

Dobrovolní hasiči 
si vyměňovali
zkušenosti 

Pravidelná odborná pří-
prava členů jednotek sboru 
dobrovolných hasičů proběhla 
v sobotu 27. února v sokolov-
ně ve Velké. Akci organizuje 
město Hranice a účastnilo se 
jí 128 dobrovolných hasičů 
z jednotek drahotušského 
a střítežského okrsku. Z mno-
ha témat vyhlášených pro 
letošní rok se hasiči zabývali 
například technikou doplňo-
vání letadel při hašení rozsáh-
lých lesních porostů, zásadami 
při zásazích s přítomností ne-
bezpečné látky, taktikou při 
zásahu z hlediska zachování 
důležitých stop pro vyšetřo-
vání příčin požárů a dalšími 
tématy. 

 (bak)

STRUČNĚ
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Dokončení ze strany 1
„S nápadem uspořádat osla-

vy přišel hranický starosta Jiří 
Kudláček. Do programu, který 
jsme připravovali, vnesl spous-
tu nápadů. Doufáme, že se li-
dem budou oslavy 700. výročí 
od narození Karla IV. líbit, že 
se budou bavit a že se dozvědí 
i něco nového,“ sdělila ředitelka 
MKZ Hranice Naďa Jandová.

„Při vytváření programu 
jsme kladli důraz na vzdělá-
vání dětí, aby se hravou for-
mou dozvěděly více o Karlu IV. 
i jeho době. Děti jsme zapojili 
po všech stránkách. Připra-
vují pod vedením Domu dětí 
a mládeže výtvarnou výstavu 
o módě doby Karla IV., čeká je 
znalostní soutěž, interaktivně 

pojaté komentované 
prohlídky, ale také dobo-
vé hry,“ sdělil hranický 
starosta Jiří Kudláček.

V sobotu 14. května 
ve 14 hodin dorazí do 
Zámecké zahrady za 
zvuků trubačských fan-
fár průvod v čele s Janem 
Lucemburským a bu-
doucím králem Karlem 
IV. „Hlavní program se 
bude odehrávat na pó-
diu. Současně se zahrada 
promění ve středověké 
ležení dobových řeme-
sel a prostor pro dětské 
soutěže a hry v historic-
kém duchu. Program pak 
zakončí ohňová show,“ 
upřesnila Naďa Jandová.

Na pódiu vystoupí dobové 
tanečnice, hudebníci, kejklíři, 
žongléři. Lidé se mohou těšit 
i na show sokolníků, kde uvi-
dí lovecké dovednosti dravých 
ptáků i jejich letové ukázky. 
Nebudou chybět ani zbraně 
a brnění.

Na programu pro dětské 
návštěvníky spolupracuje MKZ 
Hranice s hranickým Domem 
dětí a mládeže a studiem Bez 
Kliky. „Děti si budou moci vy-
zkoušet, jak se jejich vrstevníci 
tehdy bavili a jak se už od mlá-
dí připravovali na roli rytíře. 
Čeká je střelba lukem i kuší, 
mohou se projet na koni,“ do-
plnil Roman Prokeš ze studia 
Bez Kliky. 

(vh)

Královská dynastie Lu-
cemburků dovezla do zemí 
Koruny české francouzskou 
módu. Velmi se na tomto 
novém trendu podílel prá-
vě Jan Lucemburský a Karel 
IV. s rodinou. Ačkoliv český 
dvůr výrazné oblékání při-
jímal pomalu a s odstupem, 
udali nakonec panovníci 
módní směr na zbytek go-
tického období.

Na to, jak takové šaty na pře-
lomu 14. a 15. století, tedy za 
vlády Karla IV., vypadaly, se za-
měřily děti hranických základ-
ních škol. Dům dětí a mládeže 
pro ně vyhlásil výtvarnou sou-
těž, ve které je vyzval k prezen-
taci gotické módy. „Děti budou 
mít za úkol ztvárnit na nakres-

lené postavě oblečení, šperky 
a další módní doplňky, jako 
třeba paruky nebo obuv, ať už 
panovníka, šlechty či prostého 
lidu. A to právě v době, kdy na 
trůn usedl Karel IV.,“ vysvětlila 
úkol koordinátorka soutěže 
Darina Jarolimová.

Soutěžit budou žáci ve dvou 
kategoriích od čtvrté do devá-
té třídy. Jejich práce bude o to 
těžší, že musí návrh zobrazit 
na postavě v životní velikosti. 
„Soutěž je zaměřena na dět-
ský výtvarný projev spojený 
s vnímáním historie a porov-
náváním dobové módy se sou-
časnou,“ doplnila Jarolimová 
z DDM Hranice. Díla bude 
hodnotit tříčlenná komise vý-
tvarníků.

„Výsledné práce budou k vi-
dění v Galerii severní křídlo 
zámku, kterou na čtrnáct dní 
zaplní,“ uvedla ředitelka orga-
nizace Blanka Šturalová. Vý-
stava bude k vidění od pondělí 
2. května do pátku 13. května 
v pracovní době Městského 
úřadu v Hranicích.

„Výstavu dokreslí infor-
mační panely, které budou 
mapovat Hranicko v době 
Karla IV. i samotného panov-
níka, ale také ukázky stře-
dověkých kachlí ze sbírek 
hranického muzea a součas-
ných knih o největším českém 
panovníkovi z fondu městské 
knihovny. Na pátek 13. května 
pak připravujeme komento-
vané prohlídky, dopoledne 

pro školy a od 14 do 16 ho-
din pro veřejnost,“ doplnila 
Naďa Jandová, ředitelka MKZ 
Hranice, které se na akci také 
podílí.

„Kromě módy v době Karla 
IV. návštěvníci v pátek 13. květ-
na uvidí ukázky písemnictví, 
ražby mincí nebo výroby gotic-
kých kachlí. Zájemci se mohou 
těšit na skriptorium, kde se do-
zvědí, jak se v době Karla IV. 
psalo. Písárna bude obsahovat 
také iluminace a pečetě. V při-
pravené mincovně si mohou 
vyrazit minci a prohlédnout si 
zlaté mince těchto panovníků, 
lorén a dukát,“ sdělil Roman 

Prokeš, který bude komento-
vané prohlídky provádět.  

(vh)

Křesťané mají Velikono-
ce, židé Pesach. Tento ži-
dovský svátek oslavuje jarní 
probouzení půdy a země. 
Které speciální pokrmy 
k tomuto svátku patří, co 
se u jejich pojídání předčí-
tá, a další zajímavosti sdělí 
z osobních zkušeností v so-
botu 23. dubna odpoledne 
odborník přes tuto tématiku 
Petr Schlesinger.

Hranický Pesach vypukne 
v Synagoze ve 14 hodin pro-
gramem pro děti, které si bu-
dou moci vyrobit tematické 

dekorace. „Židovské tradice 
chceme hravou formou přiblí-
žit i dětem. Zvolili jsme proto 
výtvarné dílny, ve kterých si 
malí zvědavci vytvoří prsto-
vé panáčky vztahující se ke 
vzniku tohoto svátku,“ zve do 
Synagogy i ty nejmenší kurá-
torka muzea Radka Kunovská. 
Kromě panáčků budou v díl-
ničkách vznikat také žabky, 
které patří stejně jako prstové 
loutky k oblíbeným dekoracím 
tohoto období. Chybět samo-
zřejmě nebudou ani související 
omalovánky.

V 15 hodin se slova chopí 
odborník na judaismus Petr 
Schlesinger. Přiblíží poslucha-
čům zásady slavnostní veče-
ře, která nese název „seder“, 
popíše, jak a proč se připra-
vují tradiční macesy, nebo vy-
světlí, co je takzvaná Hagada. 
Kdo by u diskuse o židovské 
kuchyni dostal chuť, může 
vyzkoušet typické speciality, 
které nabídnou okolní stoly. 
Celou besedu dokreslí in-
formační panely a příjemná 
hudba. 

Veronika Hlavinková 

KULTURA

PESACH: V SYNAGOZE BUDOU 

„ŽIDOVSKÉ VELIKONOCE“

Ilustrační foto: studio Bez Kliky

INZERCE

KAREL IV. PŘIJEDE DO HRANIC V KVĚTNU

NA ZÁMKU BUDE VÝSTAVA O MÓDĚ

DOBY KARLA IV. I HISTORICKÁ PÍSÁRNA
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Po šedé zimě konečně 
vysvitlo sluníčko a příro-
da se začíná zelenat. Aby se 
zasmušilé dny už nevrátily 
a jarní vánek s sebou odne-
sl lenivost a ponurou nála-
du, je třeba řádně přivítat 
první roční období. V Hra-
nicích se toho ujali v sobotu 
19. března. A jak jinak, než 
tradičně.

Když své sukně roztočil 
folklórní soubor Rozmarýnek, 
olemovalo náměstí usměvavé 
publikum. Při valašském od-
zemku pak všichni tleskali 
do skočného rytmu. To už se 
pod kraslicovníkem připra-
voval soubor Děcka z Draho-
tuš, který divákům předvedl 
pásmo „Jaro, vítej!“. Děti tak 
vyhnaly smrtnou, ač krásnou 

Mořenu a pozvaly jaro mezi 
nás. 

Dětská vystoupení proklá-
dala Cimbálovka Zbyňka Hrd-
ličky, která vyhrávala až do 
pěti hodin. „Zpívejte a tančete 
s námi! To by bylo, abyste tuh-
le neznali,“ nabádala houslist-
ka souboru Ludmila Hrušková 
a náměstí se rozhoupalo v me-
lodii písně Kdyby byla Morava… 

Pořadatelé samozřejmě ne-
zapomněli ani na ty nejmenší, 
a tak si děti mohly vyzkoušet 
výrobu dřevěných loutek. Po-
dívaly se, jak zrození takové 
hračky vypadá, a pyšně si své 
výrobky odnášely domů. Ces-
tou se ještě zastavily u krasli-
covníku, aby obhlédly vajíčka 
nebo se u stromu vyfotily. 

Veronika Hlavinková

KULTURA

HRANICE PŘIVÍTALY JARO ZPĚVEM

Na Masarykově náměstí v Hranicích vítala jaro cimbálovka.

Někteří členové Rozmarýnku neodolali kukuřici.

Folklórní soubor Děcka z Drahotuš vystoupil s pásmem „Jaro, vítej“ a připomněl 
přítomným tradiční velikonoční zvyky.

Folklórní soubor Rozmarýnek vystoupil s programem „Valaši a ovečky“.

Na náměstí zavítali Hraničané. Sledovali vystoupení, fotili se u kraslicovníku a popíjeli třeba punč.

Nechyběla ani řezbářská dílna, kde se předváděla výroba loutek. 
Foto: 7x Jiří Necid

Kraslicovník hranický.

Dva tisíce tři sta osmdesát 
čtyři. Přesně tolik kraslic se 
sešlo v prostorách Městských 
kulturních zařízení Hranice 
a přesně tolik vajec teď zdobí 
Kraslicovník hranický. Nazdo-
bit strom, který městu daro-
vala obec Střítež, trvalo přes 
dvacet hodin. Ženy trpělivě 
věšely kraslici po kraslici a na 
větve je přivazovaly barev-
nými pentlemi. Pečlivá práce 
se vyplatila, náměstí zdobící 
kraslicovník teď upoutá po-
zornost každého kolemjdou-
cího. Lidé se pod ním zastavují 
a vzhlížejí proti slunečním pa-
prskům, aby si prohlédli i ty 
nejvyšší kousky.

Největší dík však patří těm, 
kteří kraslice dodali – školám, 
školkám, místním organizacím, 
spolkům i jednotlivcům.  „Po-
těšilo nás nadšení všech, kteří 
přispěli, i množství kraslic, kte-
ré se nám sešlo,“ uvedla ředitel-

ka MKZ Hranice Naďa Jandová. 
Kraslice se po Velikonocích 
sundají ze stromu a uschovají 
se pro příští rok. 

Veronika Hlavinková

KRASLICOVNÍK SE POVEDL
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Evropské jazzové dny už 
brzy zahalí město do jedi-
nečných rytmů. Březnový 
předskokan, britský jazzový 
saxofonista Ian Ritchie, le-
tošní ročník umně odstarto-
val. Štafetový kolík po něm 
převezme projekt Edith 
Piaf, Jana Koubková, Ester 
Kočičková, Sullivan Fortner 
i kapela H–Band. Program 
koncipoval dramaturg Měst-
ských kulturních zařízení 
Martin Kapek. O co přitom 
usiloval? 

Kolik let už festival žije?
Letos to bude čtrnáctý roč-

ník, což značí, že má festival 
dlouholetou tradici. V Hrani-
cích se díky němu vystřídalo 
mnoho jazzových interpretů 
a někteří se sem rádi vracejí.

Změnila se akce v průbě-
hu let? 

Za ty roky tu byly různé ten-
dence, zkoušeli jsme například 
měnit prostory za větší a pře-
souvat EJD na zámek nebo do 
sokolovny. Zjistili jsme však, 
že to nemá smysl, protože jazz 
je záležitost opravdu komorní 
a klubová. V současnosti mi jde 
především o to, aby lidé věřili, 
že když na něco půjdou, bude 
se jim to líbit.

Je o Evropské jazzové dny 
zájem?

Problém je, že jde o menši-
nový žánr, kterému holdují jen 
opravdoví „fajnšmekři“. Je nám 

proto jasné, že nepřijdou mra-
ky lidí. Tvoříme však kulturu 
města, a tak chceme vyjít vstříc 
i milovníkům jazzové hudby. 

Přestože jde o menšino-
vou hudbu, festival stále žije. 
Čím to je?

Vytvořila se jakási komu-
nita lidí, která pravidelně 
navštěvuje naše klubové kon-
certy a přichází s vědomím, že 
i když interpreta nezná, jde za 
kvalitní hudbou. A to je pro mě 
důležité. Na většinu akcí do-
jíždějí lidé z Přerova, Ostravy, 
Zlína nebo Olomouce, protože 
nesehnali lístky ve svém měs-
tě. A kolikrát je jich více než 
místních.

Kdo se tedy letos dostal 
do programu?

Snažím se pozvat umělce 
známé, ale i méně známé na 
stejné nebo vyšší úrovni, ne-
boť ne vždy známý rovná se 
kvalitní. Samozřejmě tím ris-
kuji, že přijde méně lidí, ale 
ti, kteří se odváží, si vynika-
jící hudbu určitě vychutnají. 
Mezi letošními interprety 
bych vypíchl českou jazzovou 
špičku Janu Koubkovou, kte-
rá se k nám po mnoha letech 
vrací.

Které další známé tváře 
se v Hranicích ukážou?

Známá je určitě Ester Ko-
čičková, o které však málokdo 
ví, jak dobře a ráda zpívá jazz. 
V klubu předvede své Jazzové 
standardy nestandardně, což 
znamená, že do známých me-
lodií dosadí vlastní text.

Mysleli jste při organizaci 
i na mladé generace?

Samozřejmě, za tímto úče-
lem jsme pozvali projekt Ma-
row, objev festivalu Colours of 
Ostrava, který šikovně propoju-
je moderní hudbu s prvky jazzu. 
Není tedy žánrově ortodoxní 
a bude se vymykat. Je to však 
umělec evropské úrovně, kte-
rý běžně na jazzových akcích 
hrává, byť jenom jazzový není.

Má akce i nějaký dopro-
vodný program?

Galerie severní křídlo zám-
ku tradičně nabídne výstavu 
fotogra ií z minulého ročníku 
EJD. Bývá hezkým a oblíbeným 
doplňkem koncertů. Domluvili 
jsme také Dny jazzové kuchy-
ně v Zámeckém hotelu Zlatý 
Orel, kde bude hostům ke sto-
lování hrát živá hudba, míst-
ní Swingtet. Největší radost 
mám z kulturního programu 
pro dorost, který si připravila 
Jana Koubková. Na výchovném 
pořadu pro školy hravou for-
mou poučí studenty o historii, 
vývoji a podobě jazzu.

Co byste návštěvníkům 
festivalu popřál?

Aby se odhodlali a přišli, 
protože jedině tak budou mít 
jedinečný zážitek z osobitých 
hudebních projevů. A samo-
zřejmě aby se jim na koncer-
tech líbilo a oni si kulturní 
večer vychutnali. 

Za rozhovor děkuje
Veronika Hlavinková

Daniel Možnar, mladý na-
daný začínající herec plný 
entusiasmu, pochází z Hranic 
a vystudoval zdejší gymná-
zium. Po maturitě odešel do 
Prahy hledat herecké uplat-
nění. Přestože ho na DAMU 
nepřijali, své umělecké nad-
šení neztratil.

„Když mě na školu nevzali, 
zdokonaloval jsem se v tomto 
oboru sám. Přes různé ochot-
nické spolky jsem se vypraco-
val k prvnímu, pak druhému 
a následně k dalším profesi-
onálním angažmá,“ popisuje 
začátky své herecké dráhy 
Daniel.

O tom, že se tvrdá dřina 
vyplatila, není pochyb. Daniel 
získal stálé angažmá v divadle 
Ta Fantastika, kde už téměř 

dva roky působí. S divadlem 
NekroTeatro hraje vtipný 
Kachní dvorek a již třetím 
rokem putuje s Pohádkovým 

divadlem Marka Dobrodin-
ského po hradech a zámcích 
celé České republiky. „Mám na 
svědomí dvě autorská před-

stavení – Při západu Slunce 
autorské dvojice FiftyFifty 
a Gallina Problema aneb Ma-
iáni natvrdo spolku Divadel-

ní soubor Nenalezen, které 
do Hranic přijedeme ukázat,“ 
těší se mladý umělec.

Daniel má však ještě vyšší 
cíle. Rád by se dostal do Vi-
nohradského nebo Švandova 
divadla, lákají ho i muzikály, 
ilm či televize. Určitě by chtěl 

vyzkoušet i celovečerní one 
man show. „Je to můj koníček, 
můj sen, moje vášeň, která mě 
také poslední dva roky živí. 
Sen se splnil, teď už ho žiju,“ 
svěřuje se spokojeně. Svůj um 
v Hranicích představí v sobo-
tu 9. dubna v Divadle Stará 
střelnice. 

Veronika Hlavinková

KULTURA

Dramaturg Martin Kapek. Foto: Jiří Necid

I NEZNÁMÝ INTERPRET MŮŽE BÝT KVALITNÍ, ŘÍKÁ DRAMATURG 

PLNÍM SI SVŮJ HERECKÝ SEN, 

SVĚŘUJE SE RODÁK Z HRANIC DANIEL MOŽNAR
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OHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU V HRANICÍCH

Výstavu Josefa Daňka a Ivo Sedláčka v Synagoze ukončila opět performance, 
obohacená o nové prvky ve srovnání s vernisáží. Ani tentokrát se diváci nenudili. 
Foto: Jiří Necid

Vernisáž výstavy malíře Miroslava Štolfy si nenechaly ujít desítky návštěvní-
ků. Program zpestřilo vystoupení pozounového kvarteta pod vedením učitele 
Tomáše Landsmana ze Základní umělecké školy v Hranicích. Foto: Jiří Necid

Výstavu Tajemství hranického depozitáře doplnilo několik komentovaných 
prohlídek. Potěšitelné je, že na ně přijeli i lidé z okolí, například skupinka z Oder. 
Foto: Vít Kunovský

Snímkem si ještě připomeneme komorní koncert zpěváka Petra Koláře v Zá-
meckém klubu v měsíci únoru. Foto: Jiří Necid

Do Zámeckého klubu zavítal fenomenální britský saxofonista Ian Ritchie, do-
provodil jej vyhledávaný slovenský pianista Tomáš Jochmann, přední český 
kontrabasista Jan Greifoner a jeden z největších talentů současné tuzemské 
scény bubeník Oliver Lipenský. Foto: Jiří Necid

Zpěvačka a kytaristka Lenka Filipová vystoupila v Zámeckém klubu. 
Foto: Jiří Necid

Dvoranu zámku zaplnila poslední únorovou sobotu velikonoční výtvarná dílna. 
Veřejnost tam pod vedením zkušených výtvarníků ze ZUŠ Hranice vytvářela 
nejrůznějšími technikami kraslice na Kraslicovník hranický. Foto: Jiří Necid

Návštěvnost muzea na Staré radnici i galerie Synagoga měsíc od měsíce stou-
pá a získává stále více příznivců. Přibývá návštěvníků ze škol a školek a není 
neobvyklé, že žáci mají hodinu výtvarné výchovy v galerii a inspirováni umělci 
tvoří vlastní kresby. Foto: Hana Jančíková
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Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

skodafresh.cz

Zaujme Vás jeho atraktivní vzhled s 15" koly z lehké slitiny Matone, klimatizace, rádio Swing s barevným 
dotykovým displejem, zadní parkovací senzory a mnohé další. Při financování se ŠKODA Financial Services 
již od 300 890 Kč, včetně 5leté záruky v rámci paketu Mobilita Plus.

V našem autosalonu Vám naservírujeme akční nabídku Fresh i u vozů Citigo, Rapid, Octavia a Yeti. 
Navštivte nás a poznejte je osobně během testovací jízdy.

Kombinovaná spotřeba a emise C02  
vozů Rapid Spaceback Fresh: 4,7–4,9 l/100 km, 107–111 g/km

ŠKODA Rapid Spaceback Fresh. Vůz s jedinečným stylem.

NABÍDKA, CO MÁ ŠŤÁVU
 ŠKODA Rapid Spaceback Fresh

PP AUTOCENTRUM s.r.o., tř. 1. máje 328, 753 01  Hranice I - Město
Tel.: 581 622 111, www.ppautocentrum.cz

INZERCE

Město přistaví kontejnery 
pro odpad ze zahrádek

Město Hranice přistaví vel-
koobjemové kontejnery pro 
uložení odpadů ze zahrádek 
v zástavbě rodinných domů 
v Hranicích a v místních čás-
tech, a to v sobotu 9., 16., 23. 
a 30. dubna. Vždy se bude jed-
nat o různé lokality. Přesný har-
monogram lokalit a časů, kdy 
budou kontejnery přistavené 
je na www.mesto-hranice.cz. 
Kontejnery jsou učeny pouze 
na biologicky rozložitelné od-
pady, větve je vhodné rozřezat 
na menší kousky. Na ukládání 
bude dohlížet pracovník spo-
lečnosti Ekoltes. Komu časový 
harmonogram nevyhovuje, 
můžete biologický odpad ode-
vzdat ve sběrném dvoře na 
Zborovské ulici 606.         (bak)

Pravidelný sběr nebezpeč-
ného odpadu z domácností 
proběhne v sobotu 30. dubna 
v místních částech Hranic.

Bezplatně budou odebírány 
tyto odpady: sklo a keramika 
znečištěné škodlivinami, olejo-
vé iltry, olověné akumulátory, 
suché baterie, monočlánky, zá-
řivky a ostatní odpad obsahují-

cí rtuť, kovové obaly a nádoby 
se zbytky škodlivin, pesticidy, 
odpadní oleje motorové a pře-
vodové, ředidla, staré nátěrové 
hmoty, kosmetické přípravky 
s prošlou záruční lhůtou, oba-
ly a nádoby z plastů se zbytky 
škodlivin, pneumatiky z osob-
ních automobilů, textilní ma-
teriál znečištěný, vyřazené 
chemikálie, obaly od sprejů, 
rádia, televize, monitory, led-
ničky a další elektrospotřebiče.

Odpady se budou odebírat 
přímo do sběrných vozidel.  

(bak)

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Časový harmonogram sběru nebezpečného odpadu 30. dubna
Sběrné místo příjezd odjezd
Slavíč – u školy 8:00 8:20
Rybáře – u mostu 8:30 8:45
Uhřínov – u autobusové zastávky 9:15 9:25
Středolesí – u obchodu 9:30 9:40
Drahotuše – u nádraží ČD 10:00 10:25
Drahotuše – na náměstí Osvobození 10:30 11:00
Drahotuše – u kostela církve 
Českoslov. husitské 11:05 11:25

Velká – u hospody 11:40 12:00
Lhotka – autobusová točna 12:05 12:20
Velká – most 12:30 12:50
Valšovice – u obchodu 13:20 13:45

„Když embryo mé dozrálo 
v matčině lůně, vydral jsem se 
šťastně ven ze svého vězení do 
tohoto plačtivého údolí, a to na 
smrtnou neděli 4. dubna 1756 
o půl dvanácté před polednem, 
právě když se při zpívané mši 
svaté k pozdvihování zvonilo,“ 
popisuje své narození jeden 
z velkých hranických mužů Jo-
sef Heřman Agapit Gallaš. Le-
tos je to 260 let ode dne, kdy na 
svět přišel budoucí malíř, lékař, 
spisovatel, buditel a čestný ob-
čan města Hranic. 

Tuto osobnost připomene 
výstava v prostorách nového 
muzea v přízemí zámku. K vi-
dění bude od 14. dubna, kdy ji 
zahájí v 17 hodin vernisáž, do 
konce května. „Poté prostory 
obsadí v jedné místnosti stá-
lá expozice nejstarší historie 
Hranic s modelem města a ve 
druhé místnosti expozice 
zbraní,“ informovala ředitelka 
Městských kulturních zařízení 
v Hranicích Naďa Jandová.

„Výstava J. H. A. Gallaš – 
vlastními slovy nabídne řadu 
artefaktů, které s Gallašem sou-

visejí – jeho knihy, podobiznu 
od Ferdinanda Helsnera, bustu. 
K vidění bude také kamenná 
múza, dřívější socha z Gallašo-
va hrobu. Vystavené předměty 
doplní úryvky z Gallašových 
spisů a faktické údaje o jeho ži-
votě,“ sdělila kurátorka hranic-
kého muzea Radka Kunovská.

„Psát vlastní životopis je 
věc velmi citlivá, když autor 
uvádí své zásluhy a šlechetné 
jednání, pokládají to čtenáři za 
smradlavou sebechválu, když 
píše o vlastních chybách, mají 
ho za nestydu,“ svěřuje se ve 
svých dílech Gallaš. Naštěstí 
se však touto myšlenkou ne-
dal strhnout a autobiogra ic-
ké psaní nezavrhl. „Ačkoli tato 
díla nebyla za jeho života vy-
dána, představují v česky psa-
né literatuře tematicky zcela 
průkopnické práce. Jen díky 
nim víme o Gallašovi nesrov-
natelně více než o kterémkoli 
z jeho hranických současníků,“ 
komentuje úryvky životopis-
ných prací jeden z kurátorů 
výstavy historik Jiří Nebeský.

(vh)

GALLAŠ ODKRÝVÁ TAJE SVÉHO 

ŽIVOTA VLASTNÍMI SLOVY 

         Hledáme
INŽENÝRA KVALITY!
Co požadujeme?
– prac. zkušenosti v oblasti
   kvality 
– znalost projektového
managementu
– znalost systém  ízení
   jakosti ISO
– komunikativní znalost AJ
– .p. sk.B
nástupní plat 40 – 42 000K
            + další bene ty

tel. 603 877 831
pitruskova@fenixpersonal.cz

INZERCE
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Celý život propůjčuje 
starému nábytku novou 
tvář, vykopává ze země 
kusy historie a posledních 
patnáct let slepuje střípky 
hranických dějin. Truhlář, 
archeolog a modelář Stani-
slav Miloš konečně dotváří 
poslední detaily svého díla, 
aby veřejnosti ukázal, jak 
dříve vypadalo historické 
jádro města Hranic. Důklad-
ná práce mu zabrala desítky 
hodin i několik let. Proč se 
do díla vůbec pustil a kde jej 
najdete?

Vytvořil jste model města 
Hranic, jak vypadá?

Jde o model historického 
jádra města Hranic z období 
18. století. Nejdříve to měl 
být jen zámek, ale postupně 
se k němu přidaly okolní uli-
ce a náměstí s měšťanskými 
domy, takže model lemují 
hradby a brány, které do cent-
ra kdysi vedly. 

Jak vás napadlo udělat 
historický model Hranic?

Nejdříve jsem chtěl Hranice 
v dějinách nakreslit, ale uvě-

domil jsem si, že 3D mo-
del bude mnohem 
názornější a lidi 
více zaujme. 
V devadesátých 
letech jsem pak 
navštívil město 
Krumlov a viděl 
jejich keramický 
model. Nadchl 
mě a inspiroval. 
Když jsem se 
k němu po ně-
jaké době vrátil, 
setkal jsem se 

dokonce s jeho autorem. 
Byl nadšený, že vidí 

podobného bláz-
na, a tak jsme si 
vyměnili rady 
i zkušenosti.

Z jakého 
období město 
znázorňujete 
a z čeho při-

tom čerpáte?
Vycházím z plá-

nů z roku 1750. 
V Norimberku 

jsem našel i mapu z počátku 
18. století. Kromě plánů mám 
k dispozici také fotogra ie, ar-
chivní materiály a kresby z té 
doby. Také využívám vlastních 
zkušeností z archeologických 
výzkumů, neboť archeologie 
je můj koníček a tak jsem byl 
u většiny výkopů, které v Hra-
nicích probíhaly. 

V čem byly dřívější Hrani-
ce oproti těm dnešním jiné?

Mezi nejradikálnější změny 
zřejmě patří vymizení podlou-
bí z náměstí, neboť dříve byla 
před každým domem. Zanikly 
také gotické a renesanční por-
tály, které zdobily měšťanské 
domy. Na náměstí stála krásná 
kamenná kašna, tu v roce 1905 
odstranili. Další dvě občané 
využívali u zámku. Po zrušení 
hrdelního práva zmizel i pra-
nýř skládající se z kamenného 
sloupu a otáčivé klece. Socha 
sv. Jana se z náměstí přesunu-
la k městskému hřbitovu. Do 
města vedly tři brány, které 
byly postupně kvůli rostoucí-
mu provozu zbourány, a pro-
stý farní kostel nahradil ten 
barokní.

Do jaké velikosti model 
nakonec vyrostl?

Vytvářím ho v měřítku 
1:200 a do délky bude mít 

okolo tří a půl metru. Široký 
je asi metr a půl, znázorňuje 
i dříve neupravená, klikatící 
se koryta obíhajících potoků 
a okolí hradeb.

Z čeho model vytváříte 
a co vás to stojí?

Ke tvorbě používám čajové 
krabičky a papír, který barvím 
obyčejnými vodovkami nebo 
temperami. Finanční náklady 
jsou tak minimální, mnohem 
více mě stojí čas, který u prá-
ce strávím. Je to ale koníček, 
odpočinek a odreagování. 
Kdyby mě to nebavilo, tak to 
nedělám.

Přece jen je to mravenčí 
práce, kolik času vám tak 
velký model vzal?

První část, tedy budovu 
zámku, jsem tvořil už v deva-
desátých letech. V roce 2001 
pak model zažil dvě velké 
výstavy, v Mikulově a na Praž-
ském hradě. Následovala de-
setiletá pauza. Do práce jsem 
se znovu vrhl před dvěma lety, 
kdy jsem se rozhodl historické 
jádro dodělat. Teď už konečně 
inišuji.

Dá se modelu věnovaný 
čas nějak spočítat?

To asi ne, jsou to stovky ho-
din. Řekl bych tisíce, ale nechci 
přehánět. Jeden domek mi za-
bere třeba den, a jen domů je 
na náměstí dvě sta. 

Co ve vás vypěstovalo 
lásku právě k modelování 
a historii?

Už od malička jsem rád 
skládal modely. V dětství to 
byly převážně lodě a historic-
ké plachetnice. Postupně jsem 
přešel i na chaloupky, hrady 
nebo skanzeny. Dával jsem 
dohromady modely z časopisu 
ABC. Dějiny jsem měl vždycky 
tak nějak v krvi. Časem se ze 
mě stal truhlář a archeolog. 
Možná jsem to zdědil po dě-
dečkovi, býval archivář.

Kde bude konečný vý-
sledek vaší usilovné práce 
k vidění?

Městská kulturní zaříze-
ní připravují stálou expozici 
o Hranicích, jejíž součástí bude 
i tento model. Bude umístěna 
v přízemí zámku a práce na 
nové expozici inišují. Musím 
tedy práci rychle dodělat, aby 
mohli návštěvníci vidět, jak 
Hranice v historii vypadaly.

Za rozhovor děkuje
Veronika Hlavinková

MUZEUM PŘIPRAVUJE                                         NOVOU EXPOZICI

domil jsem si, že 3D mo-
del bude mnohem 
názornější a lidi 
více zaujme. 
V devadesátých 
letech jsem pak 
navštívil město 
Krumlov a viděl 
jejich keramický 
model. Nadchl 
mě a inspiroval. 
Když jsem se 
k němu po ně-
jaké době vrátil, 
setkal jsem se 

dokonce s jeho autorem. 
Byl nadšený, že vidí 

podobného bláz-
na, a tak jsme si 
vyměnili rady 
i zkušenosti.

Z jakého 
období město 
znázorňujete 
a z čeho při-

tom čerpáte?
Vycházím z plá-

nů z roku 1750. 
V Norimberkkkukkkkkk  

RAVUJE                                         NOVOU EXP

Stanislav Miloš pracuje na dokončení modelu historického centra Hranic. Model 
pak bude umístěný v nové expozici v přízemí zámku. Foto: Veronika Hlavinková

INZERCE
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Počátkem tohoto roku 
uplynulo neuvěřitelných 
třicet let od založení Smí-
šeného pěveckého sboru 
Harmonia, který dnes už 
patří mezi stálice kulturní-
ho života v Hranicích.

Na počátku se malá sku-
pinka nadšenců rozhodla 
vytvořit pěvecké těleso pro 
dospělé a navázat na tradi-
ci sborového zpěvu v Hra-
nicích po zaniklém sboru 
Jurik (1862–1970). Stalo se 
tak v lednu 1986 a v té době 
v Hranicích žádný dospělý 
smíšený sbor neexistoval. 
Řízení sboru se ujala Taťána 
Jonasová, začínalo 8 zpěvá-
ků, ale na prvním koncertě 
v prosinci 1986 jich bylo už 
kolem 15. V roce 1990 se 
sbormistryní stala Barbora 
Pánková (Šimečková) a Har-
monia absolvovala svoji první 
zahraniční cestu do Francie.

Na dirigentském postu 
se v průběhu let dále vystří-
dali Miroslav Smrčka, Jiří 
Miloš, krátce i Zdeněk Rosík 
a Petr Mynář. Sborem prošlo 
za 30 let okolo 170 zpěváků 
a koncertoval také v Holand-
sku, Švýcarsku, Rakousku, 
Norsku, Itálii, na Slovensku 
a na Ukrajině. Repertoár 
byl od počátku velmi pestrý, 
každý sbormistr přidal svo-
ji originalitu. Postupně bylo 
vydáno celkem 8 zvukových 
nahrávek, z toho jedno průře-

zové CD. Nejnovějším edičním 
počinem je CD Jeskyňářská 
hymna z roku 2014. 

Tak jako v běžném životě, 
sbor přežil časy lepší i horší, 
obměny zpěváků i sbormist-
rů, koncertní sály rozpálené 
vedrem i vymrzlé kostely, vrt-
kavou přízeň úřadů i pořada-
telů. U zpěváků jejich záliba 
přerostla časem v životní ilo-
zo ii, vnitřní emoční prožitky 
a pěvecká parta pomohly pře-
konat nemoci, nehody i osobní 
trápení. Někteří zpívali doslo-
va do posledních sil…

Možná právě to poslucha-
či při koncertech cítí, oprav-
dovost, autentický prožitek, 
pozitivní energii a radost, 
kterou se Harmonia snaží do 
svých vystoupení dávat. Na 
oplátku si zpěváci odnášejí 
hřejivé teplo úsměvů z tváří 
diváků, kteří neváhají přijít po 
koncertě i osobně poděkovat 
za krásný zážitek. Babička 
v šátku dojatě tisknoucí ruku 
před vraty venkovského kos-
tela nebo větička sousedky: 
„Bez koncertu Harmonie by 
to nebyly Vánoce!“, to jsou 

okamžiky potvrzující, že má 
pořád smysl jít dál…

Své jubileum Harmonia 
oslaví slavnostním koncer-
tem nazvaným „Hudební 
setkání – Harmonia 30“. Na 
pódiu se vystřídají všichni 
dosavadní dirigenti, boha-
tým programem moderátor-
sky provede Eduard Kavala. 
Spoluúčinkovat budou hu-
dební tělesa, v nichž působí 
někteří současní nebo bývalí 
členové Harmonie. Pozvá-
ní přijali Ženský komorní 
sbor, Vokalamita, H-Band, 
folková skupina Domino 
a Cimbálová muzika Zbyňka 
Hrdličky.

Koncert se uskuteční 
v sobotu 16. dubna v 16 ho-
din v Divadle Stará střelni-
ce. Vstupenky lze zakoupit 
v předprodeji v Turistickém 
informačním centru na zám-
ku.

Ještě prosba k bývalým 
členům: nepodařilo se vy-
hledat všechny kontakty, 
takže pokud jste dosud ne-
dostali pozvání na koncert, 
ozvěte se prosím na mail: 
harmonia.hranice@seznam.
cz, neradi bychom někoho 
opomněli.

Srdečně zveme na setkání 
všech lidí, jimž zpívání přináší 
radost – zpěváků i posluchačů.

Barbora Šimečková, 
sbormistryně 

SPS Harmonia

INZERCE
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Sborem prošlo za 30 let zhruba 170 zpěváků. Foto: Jiří Necid 
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Mateřská škola Míček v Gala-
šově ulici 1747 připravila před 
blížícími se zápisy do mateř-
ských škol na pondělí 11. dub-
na Den otevřených dveří.

Zájemci si mohou projít pro-
story a přesvědčit se, že vyhovu-
jí nejrůznějším činnostem dětí 
a splňují bezpečnostní a hygie-
nické normy pro aktivity dětí. 
Rodiče s sebou mohou vzít děti, 
které chtějí přivést k zápisu do 
školky. Pro děti budou připra-
veny hry, budou si moci vyrobit 
dáreček a vyzkoušet si, jaké to 
je, být v kolektivu dětí.

Prioritou Míčku je přátelské 
prostředí, které nabízí klidný, 
spokojený a bezpečný pobyt dětí 
i zaměstnanců. Nově příchozím 
dětem nabízíme adaptační re-
žim, abychom pomohli dětem 
i jejich rodičům zvládnout po-
byt ve školce. Filozo ií Mateřské 
školy Míček je rozvíjet osobnost 
dětí a připravit je pro vstup do 
další etapy jejich života. 

Zaměřujeme se na envi-
ronmentální výchovu, a pro-
to vedeme děti k úctě, lásce 
a ohleduplnosti k přírodě, a to 
každodenními činnostmi, ak-
cemi i výlety, které pořádáme. 
Navštěvujeme polesí ve Valšo-
vicích, arboretum, ekologické 

farmy v okolí, jezdíme do ZOO. 
Pořádáme společné akce s ro-
diči, navštěvujeme divadelní 
představení, s dětmi chodíme do 
plaveckého kurzu a předškoláci 
se seznamují s angličtinou. 

Naší další výhodou je vlastní 
školní jídelna. Kdo sleduje naše 
webové stránky, ví, jak pestrý 
je jídelníček. Strava u nás při-
pravovaná je bez dochucovadel, 
zásadně nevaříme z polotovarů 
a jídlo podáváme přímo ve tří-
dách bez jakéhokoliv dalšího 
převozu.

Na vaši návštěvu se těší 
Naděžda Hájková, 

ředitelka mateřské školy 

Karel Čapek kdy-
si řekl: „Kniha je 
nejmocnější zbra-
ní národa. Národ, 
který si váží knih, 
váží si zároveň své 
duchovní nezávis-
losti a neztratí ji, 
dokud bude mít 
svou literaturu.“ 
S těmito slovy se 
ztotožnily stu-
dentky Soukromé 
střední odborné 
školy Hranice, kte-
ré se staly pro ten-
to školní rok také 
podnikatelkami. 
Vytvořily irmu, 
jejímž cílem je 
zvyšovat zájem lidí 
o četbu knih. Vymyslely takzva-
né Bookboxy, tedy v překladu 
knižní krabice. Bookbox nabí-
zí možnost zapůjčení knih na 
veřejných místech. Svůj návrh 
venkovního Bookboxu konzul-
tovaly studentky s odborníkem 
a konečná podoba zaujala i sta-
rostu města Hranic. 

Studentkám se podařilo 
v Hranicích uvést do života už 
dva bookboxy. Jeden je v cuk-
rárně U mlsné kočky, druhý je 
ve vestibulu Soukromé střední 
odborné školy v Hranicích, kde 
jej pokřtila spisovatelka Marké-
ta Harasimová.

A kde bude další Bookbox 
v Hranicích? V kavárně, v ho-
telu, na nádraží, v nemocnici, 
ve sportovním centru či v jiné 
instituci? Zájemci o umístění 
booboxu mohou kontaktovat 
studentky na mailu book-
worms@email.cz. Na stejný 
mail mohou psát i ti, kteří chtějí 
darovat knihy, které jim doma 
leží, a touto cestou mohou kni-
hy vrátit do života.

Zájem o četbu knih podpo-
rují mladé podnikatelky také 
prostřednictvím interaktivních 
besed s autory knih. V únoru 
zorganizovaly pro své spolužá-
ky a pro žáky základních škol 
v Hranicích Listování s Lukášem 
Hejlíkem, Alanem Novotným 
a Lenkou Janíkovou. Listovalo 
se ve třech knihách, pro první 
stupeň základních škol to byla 
knížka Bertík a čmuchadlo, pro 
druhý stupeň Život k sežrání 
a pro středoškoláky Láska a tělo 
od Arnošta Lustiga. 

Studentky-podnikatelky 
připravují hravé čtení pro děti 
se spisovatelkou dětských knih 
a cvičebnic Romanou Suchou. 
Pro dospělé čtenáře zorgani-
zovaly autorské čtení s auto-
gramiádou z knižní novinky 
Pouta z pavučin od spisovatel-
ky Markéty Harasimové. Tato 
akce se bude konat v pondělí 
2. května od 18 hodin v cuk-
rárně U mlsné kočky. 

Vendula Hanáková, 
studentka SSOŠ Hranice

Zápis dětí do mateřských 
škol zřizovaných městem Hra-
nice na školní rok 2016/2017 
se uskuteční ve čtvrtek 21. 
a v pátek 22. dubna od 8 do 
16 hodin. Jedná se o mateřské 
školy ZŠ a MŠ Drahotuše, Po-
hádka Hromůvka, Míček Ga-
lašova, Sluníčko Plynárenská, 
Slunečnice a Klíček Struhlov-
sko (obě při ZŠ a MŠ Struhlov-
sko) a Šromotova pastelka (při 
ZŠ a MŠ Šromotovo). 

Rodiče budou potřebovat 
vyplněnou a lékařem potvr-

zenou Žádost o přijetí dítěte 
k předškolnímu vzdělání, kte-
rá je k dispozici v mateřských 
školách u ředitelek a vedoucích 
učitelek a na webových strán-
kách škol, dále rodný list dítěte 
a občanský průkaz žadatele.

Zápis je podle zákona nut-
ným předpokladem pro při-
jetí dítěte do mateřské školy. 
Dítě může být k předškolní-
mu vzdělávání přijato pouze 
na základě žádosti podané do 
konkrétní mateřské školy. 

(bak)

Takto by mohly vypadat Bookboxy v Hranicích. 
Reprofoto archiv SSOŠ Hranice

PROHLÉDNĚTE SI MÍČEK

STUDENTKY UŽ UVEDLY 

DO ŽIVOTA DVA BOOKBOXY

ZÁPIS DO ŠKOLEK SE BLÍŽÍ

Výrobní pozice

• Obsluha CNC stroj  - horizontka
• Obsluha CNC stroj  - 3-osá fréza
• Obsluha CNC stroj  - 5-osá fréza
• Záme ník – svá e  CO2

• Obsluha sva ovacího robota

Nabízíme
• Práci ve stabilní spole nosti 
• erpání firemních benefit
• Motivující finan ní ohodnocení
• Další vzd lávání 
• Rozši ování odbornosti 

Kontakt
Personální odd lení
Tovární 325, 753 01 Hranice
Telefon: 581 820 211

Registrace zájemc  o zam stnání

THP pozice

• Vedoucí projekt
• Konstruktér
• Projektant v E-planu
• PLC specialista
• Technik kvality

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

13. 4. – 27. 4. 2016 - Fotogra ie z minulých 
ročníků Evropských jazzových dnů Hranice. Výstava fotogra ií Milana 
Kaštovského, Jiřího Necida a Pavla Diatky z uplynulých ročníků Evrop-
ských jazzových dnů Hranice. Vernisáž proběhne ve středu 13. dubna 
v 16 hodin.

2. 5. – 13. 5. 2016 - Móda doby Karla IV. a Hranicko 
v době Karla IV. Návštěvníci uvidí na netradičních formátech výtvarnou výsta-
vu prací žáků místních škol. Výstava bude doplněna o informační panely, které 
budou mapovat Hranicko v době Karla IV. i osobnost panovníka, jehož výročí si 
letos připomínáme. Pro veřejnost se pak uskuteční v pátek 13. května od 14 
do 16 hodin komentované prohlídky. Lidé si budou moci vyzkoušet například 
práci v historické písárně.

Galerie M+M
Jurikova 16, Hranice, tel. 581 602 148, www.galeriemm.cz 
Otevřeno: st - ne 13:00 - 17:00 (dopoledne na zazvonění)
8. 4. – 28. 4. 2016 - Výstava: Fotogra ie Libuše Kučerové. Výstava se usku-
teční v zahradní galerii. Vernisáž proběhne v pátek 8. dubna v 17 hodin.
15. 4. – 5. 5. 2016 - Výstava: Práce žáků Základní umělecké školy 
Hranice. Vernisáž proběhne v pátek 15. dubna v 17 hodin.

Muzeum na zámku
Pernštejnské nám. 1, Hranice, tel. 581 606 077, www.mkz-hranice.cz
Otevřeno: st - pá 15:00 - 17:00, ne 15:00 - 17:00. Mimo tuto dobu a dny na ob-
jednání na tel. 581 606 077.
14. 4. – 29. 5. 2016 - Josef Heřman Agapit Gallaš vlastními slovy. Výstava ke 
260. výročí narození této významné a všestranné hranické osobnosti představí Gallaše 
formou vybraných částí z jeho autobiogra ií. Tyto texty budou doplněny komentářem 
historika Jiřího Nebeského a dokreslovat je budou předměty z hranického muzea, jako 
jsou obrazy či sochy. Vernisáž proběhne ve čtvrtek 14. dubna v 17 hodin.

MUZEA A GALERIE

Synagoga
Janáčkova 728, Hranice, tel. 581 606 077, www.mkz-hranice.cz
Otevřeno: út - so 9:00 - 12:30 a 13:00 - 16:00, ne 9:00 - 12:30 
a 13:00 - 17:00. 
Do 1. 5. 2016 - Miroslav Štolfa: Obrazy. Dílo podává svědec-
tví o všech aspektech technické civilizace, od počátečních nadějí 
a obdivu až k jejím negativním důsledkům pro životní prostředí, 
ke ztrátě iluzí a pocitům odcizení. Příklonem k meditativní poloze 
a re lexí neviditelného zároveň nabízejí východisko a naději. 

Pátek 1. 4.

19:00 - Bosé nohy v parku 
– divadelní představení. Hrají 
Veronika Freimanová, Rudolf 
Hrušínský, Anna Linhartová 
a Radúz Mácha. Koná se v Diva-
dle Stará střelnice, sady Čs. legií 
770, Hranice, tel. 581 602 187. 
Předprodej v Divadle Stará 
střelnice, T-mobile, Masaryko-
vo nám. 6, Hranice, tel. 581 601 
070, vstupné 380 a 450 Kč, 
www.starastrelnice.cz.

20:00 - Salamandra + Bad 
joker’s cream – koncert me-
talové kapely a hosta. Koná 
se v Zámeckém klubu, Pern-
štejnské nám. 1, Hranice. 
Předprodej je v Turistickém 
informačním centru v pří-
zemí zámku, tel. 581 607 
479. Vstupné v předprodeji 
je 140 Kč, na místě 180 Kč, 
www.mkz-hranice.cz. 

Neděle 3. 4.

14:00 - Procházka po sto-
pách Josefa Heřmana Aga-
pita Gallaše – procházka 
s výkladem Jiřího J. K. Nebes-
kého o hranickém malíři, lé-
kaři, spisovateli a dobrodinci. 
Začíná se před Gallašovým 
domem, Galašova ul., Hrani-
ce, za nepříznivého počasí se 
vycházka nekoná. Vstupné 
zdarma.

14:00 – 17:00 - Výtvarná díl-
na k výstavě Tajemství hra-
nického depozitáře. Akce pro 
děti a jejich rodiče, ale i pro 
každého, kdo rád tvoří. Přijď-
te si vyrobit svůj starožitný 
předmět. Koná se ve výstavní 
síni Staré radnice, Radniční 1, 
Hranice, vstupné 20 Kč.

17:00 - Hrobka s vyhlídkou 
– představení divadla Ventyl. 
Detektivní komedie s hororo-
vými prvky o třech dějstvích. 
Koná se ve Společenském 
centru v Černotíně, vhod-
né od 12 let, vstup zdarma, 
www.ventyl.cz.

19:00 - Babička v trenkách 
aneb Aprílová komedie 
– představení divadelního 
souboru Tyl Drahotuše. Koná 
se v Divadle Stará střelnice, 
sady Čs. legií 770, Hranice, 
tel. 581 602 187. Předprodej 
je v Turistickém informačním 
centru, Pernštejnské nám. 
1, Hranice, vstupné 80 Kč, 
dstdrahotuse.zyro.com.

Stará radnice
Radniční 1, Hranice, tel. 581 601 390, www.mkz-hranice.cz
Otevřeno: út - so 9:00 - 12:30 a 13:00 - 16:00, ne 9:00 - 12:30 a 13:00 - 17:00. 
Do 3. 4. 2016 - Tajemství hranického depozitáře aneb Od tolaru 
po kostitřas. Výstava vybraných sbírkových předmětů z depozitáře 
Městského muzea a galerie v Hranicích. V neděli 3. dubna od 14 do 

17 hodin se uskuteční výtvarná dílna pro děti.
21. 4. – 29. 5. 2016 - Rodina Rossí. Výstava malířské tvorby celé rodiny 
výtvarníků bude od 21. dubna do konce května k vidění ve všech sálech na 
Staré radnici. Rozsáhlá výstava představí malířskou tvorbu sedmi výtvarníků: 
Boženy, Tomáše, Karla, Kateřiny, Karolíny a Josefa Rossí a Františka Tržila. 
Vernisáž proběhne ve čtvrtek 21. dubna v 17 hodin.

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

KULTURNÍ A  

PROGRAM AKCÍ
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Úterý 5. 4.

18:00 - Edith Piaf: Mon 
amour – koncert v podání mul-
tiinstrumentálního tria Esprit. 
Projekt v rámci Evropských 
jazzových dnů a k 100. výročí 
narození známé šansoniérky, 
pod záštitou velvyslankyně ČR 
ve Francii a Česko-francouzské 
aliance. Koná se v Koncertním 
sále, Zámecká 118, Hranice. 
Vstupné (mimo abonentky) 
200 Kč, předprodej je v Turi-
stickém informačním centru, 
Pernštejnské nám. 1, Hranice, 
www.mkz-hranice.cz .

19:00 - Aneta Langerová: Na 
radosti 2016 – koncert. Koná 
se v Divadle Stará střelnice, 
sady Čs. legií 770, Hranice, tel. 
581 602 187. Předprodej v Di-
vadle Stará střelnice, T-mobile, 
Masarykovo nám. 6, Hranice, 
tel. 581 601 070, vstupné 450 
a 550 Kč, www.starastrelnice.cz.

Středa 6. 4.

18:00 - Zážitky z Bolívie: lidé 
a hory – cestopisná beseda 
Stanislava Kuchaříka. Koná se 
v Domě s pečovatelskou službou, 
Tovačovského 2000, Hranice, 
www.hranice-klubyzdravi.cz . 

Pátek 8. 4.

17:00 - Vernisáž k výstavě: 
Fotogra ie Libuše Kučero-
vé. Koná se v Zahradní galerii 
M+M, Jurikova 16, Hranice.

18:00 - Hudba mezi obrazy 
– koncert absolventů a učitelů 
Základní umělecké školy Hra-
nice. Koná se ve výstavní síni 
Stará radnice, Radniční 1, Hra-
nice, vstup zdarma.

20:00 - Progres 2 – koncert 
legendární skupiny v čele 
s Romanem Dragounem. 
Koná se v Zámeckém klubu, 
Pernštejnské nám. 1, Hranice. 
Předprodej je v Turistickém in-
formačním centru Hranice, tel. 
581 607 479. Vstupné v před-
prodeji 300 Kč, na místě 350 Kč, 
www.mkz-hranice.cz. 

Sobota 9. 4.

9:00 - 45. ročník Hranické 
dvacítky, 49. ročník Běhu 
vítězství a 2. ročník Hranic-
ké desítky – atletické závody. 
Konají se ve sportovním areálu 
v Žáčkově ul., Hranice, www.at-
letikahranice.cz.

19:00 - Gallina Problema 
aneb Ma iáni natvrdo – autor-
ská komedie, netradiční operet-
ní fraška plná humoru, hudby, 
zpěvu, ma iánů, těstovin, slepic 
a vajíček z doby, kdy to bylo nej-
více potřeba. Hraje Divadelní 
soubor Nenalezen. Koná se 
v Divadle Stará střelnice, sady 
Čs. legií 770, Hranice, tel. 581 
602 187. Předprodej v Divadle 
Stará střelnice, T-mobile, Ma-
sarykovo nám. 6, Hranice, tel. 
581 601 070, vstupné 150 Kč, 
www.starastrelnice.cz.

Neděle 10. 4.

15:00 - O králi, kterému bylo 
zima – veselá loutková pohádka 
Romana Prokeše a Kamila Krá-
le. Koná se v Zámeckém klubu, 
Pernštejnské nám. 1, Hranice. 
Předprodej je v Turistickém in-
formačním centru Hranice, tel. 
581 607 479. Vstupné v před-
prodeji je 30 Kč, na místě 40 Kč, 
www.mkz-hranice.cz. 

15:00 - Veselá Trojka Pavla 
Kršky – vystoupení hvězd z TV 
Šlágr. Koná se v kulturním domě 
Sokolovna, Tyršova 1, Hranice. 
Předprodej je v Turistickém in-
formačním centru Hranice, tel. 
581 607 479, vstupné 200 Kč, 
www.mkz-hranice.cz.

Pondělí 11. 4.

19:00 - Hana Zagorová a Petr 
Rezek – koncert se skupinou 
Boom! Band Jiřího Dvořáka. 
Koná se v kulturním domě So-
kolovna, Tyršova 1, Hranice. 
Předprodej Alba Tour s. r. o., Ma-
sarykovo nám. 93, Hranice, tel. 
727 899 033 a v síti Ticketart, 
vstupné 390 Kč, 490 Kč a 590 Kč.

Úterý 12. 4.

17:00 - Sportovec roku 2015 
– koná se ve dvoraně zámku, 
Pernštejnské nám. 1, Hranice.

Středa 13. 4.

16:00 - Vernisáž k výstavě: 
Fotogra ie z Evropských 
jazzových dnů Hranice – 
vystoupí Swingtet. Koná se 
v Galerii severní křídlo zámku, 
Pernštejnské nám. 1, Hranice. 

Čtvrtek 14. 4.

17:00 - Vernisáž k výstavě: 
Josef Heřman Agapit Gallaš 
vlastními slovy. Koná se v mu-
zeu na zámku, přízemí, Pern-
štejnské nám. 1, Hranice.

Pátek 15. 4.

9:00 – 18:00 - Farmářské trhy 
– nabídka bohatého sortimentu 
sýrů, mléčných výrobků, masa, 
uzenin a dalších produktů. Pro-
gram zpestří odpolední vystou-
pení oblíbené hranické kapely 
Vocode. Koná se na Masarykově 
nám. v Hranicích.

17:00 - Vernisáž k výstavě: 
Práce žáků Základní umě-
lecké školy Hranice. Koná 
se v Galerii M+M, Jurikova 16, 
Hranice.

Sobota 16. 4.

16:00 - Harmonia 30 – hu-
dební setkání při příležitosti 
30. výročí od založení Smíšené-
ho komorního pěveckého sboru 
Harmonia se spoluúčastí hudeb-
ních těles, v nichž působí někte-
ří současní nebo bývalí členové 
Harmonie. Koná se v Divadle 
Stará střelnice, sady Čs. legií 
770, Hranice, tel. 581 602 187. 
Předprodej v Turistickém infor-
mačním centru Hranice, tel. 581 
607 479, vstupné 100 Kč.

Úterý 19. 4.

19:00 - Jana Koubková Quartet 
– koncert přední osobnosti čes-
kého jazzu, v rámci Evropských 
jazzových dnů Hranice. Koná se 
v Zámeckém klubu, Pernštejn-
ské nám. 1, Hranice. Předpro-
dej v Turistickém informačním 
centru, tel. 581 607 479. Vstupné 
v předprodeji 230 Kč, na místě 
300 Kč, www.mkz-hranice.cz. 

Středa 20. 4.

15:00 - Regionální kolo Čo-
koládové tretry – atletické zá-
vody. Konají se ve sportovním 
areálu v Žáčkově ul., Hranice, 
www.atletikahranice.cz.

Čtvrtek 21. 4.

17:00 - Vernisáž k výstavě: 
Rodina Rossí. Koná se ve vý-
stavní síni Staré radnice, Rad-
niční 1, Hranice.

18:00 - Koncert žáků Základ-
ní umělecké školy Hranice. 
Koná se v Galerii M+M, Jurikova 
16, Hranice.

Pátek 22. 4.

20:00 - Gentlemen’s club 
a afterparty s DJ Dr. Bosto-
nem – natáčení živého koncer-
tu hranické SKA úderky. Koná 
se v Divadle Stará střelnice, 
sady Čs. legií 770, Hranice, 
tel. 581 602 187. Předprodej 
v Turistickém informačním 
centru Hranice, tel. 581 607 
479. Vstupné v předprode-
ji 110 Kč, na místě 150 Kč, 
www.gentlemeni.com. 

20:00 - Marow – koncert 
objevu festivalu Colours of 
Ostrava 2012, v rámci Evrop-
ských jazzových dnů Hranice. 
Koná se v Zámeckém klubu, 
Pernštejnské nám. 1, Hrani-
ce. Předprodej v Turistickém 
informačním centru Hranice, 
tel. 581 607 479. Vstupné 
v předprodeji 130 Kč, na místě 
170 Kč, www.mkz-hranice.cz. 

Sobota 23. 4.

9:00 - 15. ročník Memoriá-
lu Ing. Karla Podařila – jarní 
jezdecké závody. Dopolední 
drezurní soutěže, od 13:00 ho-
din skokové soutěže, bohatý 
doprovodný program. Koná 
se ve Lhotce u Hranic, vstup-
né dospělí 50 Kč, děti 15 Kč, 
www.jkpodaril.cz.

PROGRAM AKCÍ

       SPORTOVNÍ PROGRAM AKCÍ V HRANICÍCH A OKOLÍ
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14:00 - Pesach: „Židovské 
Velikonoce“. Od 14:00 hodin 
proběhnou výtvarné dílny za-
měřené na svátek Pesach a jeho 
vznik. Určeno pro rodiče s dět-
mi a všechny, kteří rádi tvoří. 
Od 15:00 hodin se uskuteční 
přednáška Petra Schlesingera 
o židovském svátku a ochut-
návka tradičního židovského 
jídla. Koná se ve výstavní síni 
Synagoga, Janáčkova 728, Hra-
nice, vstupné dospělí 20 Kč, 
děti 10 Kč. 

Neděle 24. 4.

15:00 - Komentovaná pro-
hlídka výstavy o J. H. A. 
Gallašovi – prohlídka Jiřího 
J. K. Nebeského, koná se ve 
dvoraně zámku, Pernštejnské 
nám. 1, Hranice, vstup zdarma.

19:00 - Ester Kočičková & Trio 
– koncert výrazné a svérázné 
moderátorky, zpěvačky a he-
rečky, která vystoupí se svým 
zbrusu novým představením 

s názvem: „Jazzové standardy 
nestandardně“.  Akce v rámci 
Evropských jazzových dnů Hra-
nice, koná se v Zámeckém klubu, 
Pernštejnské nám. 1, Hranice. 
Předprodej v Turistickém in-
formačním centru Hranice, tel. 
581 607 479. Vstupné v před-
prodeji 230 Kč, na místě 300 Kč, 
www.mkz-hranice.cz. 

Pondělí 25. 4.

19:00 - Teď ne! aneb Na to-
hle teď není ta pravá chvíle 
– divadelní představení. Hraje 
M. Dlouhý, K. Frejová, F. Čapka 
a K. Halbich. Koná se v Divadle 
Stará střelnice, sady Čs. legií 
770, Hranice, tel. 581 602 187. 
Předprodej v Divadle Stará 
střelnice, T-mobile, Masary-
kovo nám. 6, Hranice, tel. 581 
601 070, vstupné 380 a 450 Kč, 
www.starastrelnice.cz.

Středa 27. 4.

17:00 – 19:00 - Nábor do 
tenisové školičky – určeno 
pro děti od 4 do 12 let. Krou-
žek bude veden vyškolenými 
instruktory. Bližší informace 
a rezervace tel. 737 977 917, 
bssclub@email.cz. Koná se 
v BSS Clubu, Pivovarská 102, 
Hranice IV. Drahotuše.

Čtvrtek 28. 4.

20:00 - Prago Union bezdrá-
tová šňůra 2016 – koncert. 
Koná se v Divadle Stará střel-
nice, Sady Čs. legií 770, Hranice, 
tel. 581 602 187. Předprodej v 
Divadle Stará střelnice, vstupné 
220 Kč,  www.starastrelnice.cz.

Pátek 29. 4.

17:00 – 19:00 - Nábor do 
tenisové školičky – určeno 
pro děti od 4 do 12 let. Krou-
žek bude veden vyškolenými 
instruktory. Bližší informace 
a rezervace tel. 737 977 917, 
bssclub@email.cz. Koná se 
v BSS Clubu, Pivovarská 102, 
Hranice IV. Drahotuše.

20:00 - H-Band & HB Band 
– koncert hranické stálice a je-
jích hostů z Litovle. Akce v rám-
ci Evropských jazzových dnů 
Hranice. Koná se v Zámeckém 
klubu, Pernštejnské nám. 1, 
Hranice. Předprodej v Turistic-
kém informačním centru Hra-
nice, tel. 581 607 479. Vstupné 
v předprodeji 120 Kč, na místě 
150 Kč, www.mkz-hranice.cz. 

Sobota 30. 4.

11:00 - Hranické jarní slav-
nosti 2016 – slavnosti budou 
rozděleny do dvou bloků s ná-
zvy „Den tance“ a „Pálení ča-
rodějnic“. Těšit se můžete na 
soutěže pro děti, občerstvení, 
velkou vatru na pálení čaroděj-
nice. V průběhu dne vystoupí 
místní hudební spolky. Pro-
gram vyvrcholí ve 20:00 ho-
din koncertem skupiny Fleret 
a poté vystoupí hranická Hys-
teria. Koná se na prostranství 
před letním kinem, celodenní 
vstupné 50 Kč, od 19:00 ho-
din vstupné 100 Kč. Děti do 
15 let a všichni, kteří přijdou 
v „tematickém kostýmu“, vstup 
zdarma.

14:00 - Beseda s regionální 
spisovatelkou Hanou Šimko-
vou – beseda spojená s křestem 
knihy autorky několika knih 
o bezlepkovém pečení, knihy 
Paleo strava pro české jedlíky, 
Česká pohanková kuchařka 
a dalších. Pro návštěvníky bude 
připravena i malá ochutnávka 
drobných výrobků z pohanky. 
Koná se ve studovně Městské 
knihovny, Masarykovo nám. 71, 
Hranice, vstupné 30 Kč.

OCHUTNÁVKA
KVĚTNOVÝCH AKCÍ

Neděle 1. 5.

7:00 – 16:00 - Akce Bílý ká-
men – zpřístupnění vojenské-
ho prostoru Libavá pro turisty 
a cyklisty. Je nutné dodržovat 
veškeré pokyny pořadatele, 
více na www.akcebilykamen.cz. 

17:00 - Jak je důležité míti 
Filipa - derniéra – poslední 
divadelní představení kome-
die O. Wilda v podání Divadla 
Ventyl. Koná se v hranické So-
kolovně. Předprodej v Městské 
knihovně v Hranicích, v odděle-
ní pro dospělé, vstupné před-
prodej 80 Kč, na místě 100 Kč.

19:00 - Římské noci – divadelní 
představení Agentury Harlekýn. 
Hraje Simona Stašová a Old-
řich Vízner. Koná se v Divadle 
Stará střelnice, sady Čs. legií 
770, Hranice, tel. 581 602 187, 
www.starastrelnice.cz.

Pondělí 2. 5.

18:00 - Autorské čtení a au-
togramiáda knihy Pouta z Pa-
vučin spisovatelky Markéty 
Harasimové. Koná se v cukrár-
ně U mlsné kočky.

Úterý 3. 5.

19:00 - Tajemství pyramid 
v Bosně – přednáška o nej-
starších pyramidách s Radkem 
Kublou. Koná se v Zámeckém 
klubu, Pernštejnské nám. 1, Hra-
nice. Předprodej v TIC Hranice, 
tel. 581 607 479, vstupné před-
prodej 70 Kč, na místě 90 Kč.

Středa 4. 5.

19:00 - Michal Hrůza – koncert 
v rámci divadelní tour se speci-
álním hereckým hostem. Koná 
se v Divadle Stará střelnice, sady 
Čs. legií 770, Hranice, tel. 581 
602 187. Předprodej v Divadle 
Stará střelnice, T-mobile, Masa-
rykovo nám. 6, Hranice, tel. 581 
601 070, vstupné 420 a 480 Kč, 
www.starastrelnice.cz.

Pátek 6. 5.

10:00 - Slavnostní nástup 
příslušníků 7. mechanizo-
vané brigády – slavnostní 
nástup u příležitosti ukončení 
činnosti příslušníků 7. mecha-
nizované brigády v zahraniční 
misi. Koná se na Masarykově 
náměstí v Hranicích. 

PROGRAM AKCÍ

INZERCE

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.
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Velké pocty se dostalo 
Judo klubu Železo Hranice, 
když mu Český svaz juda 
přiřkl pořadatelství mis-
trovství České republiky 
juniorů v judu. Nejlepší 
judisté z celé republiky ve 
věku do 21 let sváděli ur-
putné boje na tatami v so-
botu 5. března ve sportovní 
hale Naparia. 

Mezi více než 150 judisty 
nechyběli ani hraničtí závod-
níci, kteří se poprali o medaile 
nejcennější. V nejlehčí váho-
vé kategorii do 55 kilogra-
mů startoval David Šatánek, 
který se v silné konkurenci 
rozhodně neztratil. Prohrál 
pouze jeden zápas, kdy těsně 
podlehl budoucímu mistrovi, 
a obsadil tak druhé místo.

Na shodné příčce se umís-
til i Robert Trojnar ve váze do 
81 kilogramů, který ve inálo-
vém zápase zaváhal a prohrál 
se svým dlouholetým rivalem 
z Olomouce. 

Jedinou medailovou ženou 
se stala Martina Jemelková ve 
váze do 63 kilogramů, která na 
svůj republikový triumf čekala 
dlouhých deset let. „Martina je 

srdcařka. Předvedla výborný 
výkon, bohužel jí už nestačily 
síly na českou reprezentantku 
z Teplic. Fyzicky na ni ve váze 
neměl nikdo, techniku dopilu-
jeme. Věřím, že druhé místo je 
pro ni ten správný impuls do 
let budoucích,“ podotkl trenér 
Adam Jestřebský.

Posledním hranickým 
medailistou byl Tomáš Be-

ran ve váze do 60 kilogramů, 
který prohrál pouze jednou, 
v opravných bojích si už své 
soupeře pohlídal a krásnými 
ipony se proházel až ke tře-
tímu místu. Boj o bronz se 
nepodařil Šimonu Skurko-
vi ve váze do 90 kilogramů, 
který prohrál nejtěsnějším 
možným rozdílem a skončil 
na bodovaném pátém místě. 

Šestá místa obsadili Šarlota 
Olšáková (do 70 kilogramů) 
a Vincent Skurka (do 55 ki-
logramů), který odstoupil 
ze zápasů kvůli zranění. Dvě 
sedmá místa patří dorosten-
cům Barboře Lipkové (do 
57 kg) a Martinu Bezděkovi 
(do 100 kg). První velké ju-
niorské závody absolvoval 
i Martin Bezděk v nejobsaze-
nější kategorii do 73 kilogra-
mů, kde neprošel úvodními 
koly. 

Ředitel soutěže Adam 
Purgert zhodnotil první vel-
ké závody na Hranicku vel-
mi pozitivně. „Myslím, že se 
nám organizace povedla, jen 
je škoda, že necinklo zlato. 
Ale naši borci ukázali, že stá-
le patříme ke špičce českého 
juda. Díky kvalitnímu zázemí 
se pokusíme ucházet o další 
pořadatelství mistrovství 
i jiných věkových kategorií, 
protože atmosféra, domácí 
publikum a úžasní fanouš-
ci jsou pro závodníka tou 
správnou motivací a ženou jej 
k lepším výkonům,“ uzavřel 
spokojený Adam Purgert. 

(jes)

ŠPIČKOVÍ JUDISTÉ Z CELÉ REPUBLIKY SE SJELI DO HRANIC 

Slavnostní zahájení. Za město Hranice přivítal judisty předseda komise Rady 
města Hranic pro tělovýchovu a sport, zastupitel MUDr. Ctirad Polášek. 
Foto: Petr Bakovský
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Na triatlon bude zaměřené 
letošní vyhlášení nejlepších 
sportovců města Hranic za loň-
ský rok. Slavnostní vyhlášení 
proběhne v úterý 12. dubna od 
17 hodin ve dvoraně hranické-
ho zámku a účast přislíbil Filip 
Ospalý, přední český a světový 
triatlonista. V programu vy-
stoupí Circus! Dance Studio 
Nový Jičín – akrobacie na tyči. 

Filip Ospalý třikrát startoval 
na olympijských hrách. K jeho 
největším úspěchům patří dva 
tituly mistra Evropy v triatlo-
nu, v roce 2001 v Karlových 
Varech a roce 2015 v Itálii. 
Filip Ospalý je trojnásobným 
akademickým mistrem světa 
a desetinásobným mistrem 

ČR v olympijském triatlonu. 
Devětkrát byl vyhlášen nejlep-
ším triatlonistou roku ČR.

Na vyhlášení nejlepších 
sportovců každoročně město 
zve známé reprezentanty a tre-
néry. Loni tu byl Martin Šonka, 
pilot světové série Red Bull 
Air Race, mistr Evropy a vice-
mistr světa v letecké akrobacii 
– Freestyle. V minulých letech 
již Hranice navštívili například 
atletky Dana Zátopková, Taťá-
na Kocembová, cyklisté Ján 
Svorada a Martina Štěpánko-
vá-Trnková, judista Jiří Sosna, 
fotbalový brankář Ivo Viktor, 
fotbalový trenér Petr Uličný, 
házenkářský reprezentant 
i trenér Jiří Vícha a další.  (bak)

SPORT
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Atletický oddíl SK Hranice 
pořádá v sobotu 9. dubna 49. 
ročník Běhu vítězství a 45. roč-
ník Hranické dvacítky. V loň-
ském roce se osvědčilo přidání 
desetikilometrové trati, organi-
zátoři tedy i letos tuto distanci 
zařadí. Závody Běhu vítězství 
jsou zařazeny do Běžeckého 
poháru dětí a mládeže Olo-
mouckého kraje, hlavní závod 
na 20 km je součástí Velké ceny 
vytrvalců Olomouckého kraje. 
Oba běžecké podniky jsou pořá-
dány za inanční podpory města 
Hranic a Olomouckého kraje.

Loni padl celkový účastnic-
ký rekord, závodů se zúčastnilo 
375 mladých i starších atletů. 

Vzhledem k závodům bude od 
9 do 14.30 omezena doprava 
v ulicích Havlíčkova, Žáčkova, 
Tyršova a Pod Křivým. Sou-
časně nebude možné parkovat 
mimo vymezená parkoviště 
v ulicích Žáčkova a Havlíčkova. 
Řidiči musí počítat s krátkodo-
bými uzavírkami do 20 minut. 

Podrobnější informace 
a přesný popis uzavírek jsou 
na www.atletikahranice.cz.

Závody jsou pořádány i pro 
neregistrované závodníky, 
v mládežnických kategoriích 
je vypsán nejkratší závod na 
110 m pro děti ročníků 2011 
a mladší, závodit tedy může 
opravdu každý.                   (bak)

Slavnostního vyhlášení nejlepších sportovců se účastní významné osobnosti. 
Vloni to byl Martin Šonka. Ilustrační foto: Petr Bakovský

Kdy na hranickou Plovárnu

Den Kondiční 
plavání

Školy, 
plavecká 

škola
Veřejnost

Jednu nebo dvě 
dráhy bazénu 

využívají 
plavecké kurzy

pondělí 8 - 15 15 - 21 15.30 - 17.30
úterý 6 - 8 8 - 14 14 - 21 16.00 - 17.00
středa 6 - 8 8 - 14 14 - 21 15.30 - 16.30
čtvrtek 6 - 8 8 - 14 14 - 21 15.30 - 17.30
pátek 6 - 8 8 - 15 15 - 21
sobota  9 - 21
neděle  9 - 21
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