
Poznejte hranické památ-
ky v  jiném světle. Umožní to 
Hranická muzejní noc, která 
se koná v pátek 18. května od 
17 do 23 hodin a opět nabídne 
atraktivní program se spoustou 
hudebních vystoupení.

Muzejní noc odstartuje 
v 17 hodin vystoupení trubačů 
na věži Staré radnice. V muze-
ích a  galeriích ve městě bude 
znít hudba, ve dvoraně zámku 
bude k vidění taneční vystou-
pení, na Staré radnici se bude 
promítat i hrát, v Galerii Syna-
goga oživí výstavu mistra kolá-
ží Otise Lauberta dvě hudební 
vystoupení. V Muzeu na zámku 
bude zajímavé povídání o his-
torii, v galerii M+M bude navíc 
možnost opékání buřtů, ve 

Včelařském muzeu Pod Křivým 
uvidí návštěvníci ukázky zpraco-
vání medu. A nebudou chybět 
oblíbené výstupy na věž Staré 
radnice.

Letošní novinkou jsou ko-
mentované prohlídky hranic-
kého zámku. Návštěvníkům se 
naskytne ojedinělá možnost 
nahlédnout do hladomorny, na 
jejímž dně odpočívá kostlivec. 
Budou si moci prohlédnout jinak 
nepřístupné prostory a při po-
hledu vzhůru uvidí nádhernou 
stropní výzdobu. Sraz zájemců 
o prohlídky je ve dvoraně zámku. 
Doporučujeme se na prohlídku 
objednat předem u průvodce na 
Staré radnici na telefonním čísle 
581 601 390.   (nad)
Podrobný program je na straně 11

Zpravodaj města Hranic                                      ročník IV. číslo 5 / květen 2018

Hranická muzejní noc: 
možná se budete bát

Hranický zpravodaj

Tradiční Jazzové dny v Hranicích přinášejí opět lahůdky, a to nejen pro příznivce jazzu. Do Hranic zavítá cenami ověnčený Dan Bárta (na snímku vpravo), který 
vystoupí se špičkovým jazzovým tělesem Robert Balzar Trio. Jazzové dny odstartuje nejoriginálnější česká a cappella Yellow Sisters (na snímku vlevo), která se 
objevila i v dokumentu televize BBC. Foto: archiv vystupujících Více na straně 7

 

Informační centrum u Propasti 

Hvězdou jazzový dnů bude Dan Bárta, ohromí i Yellou Sisters 

Hranická muzejní noc: 
možná se budete bát 

Text -  BEZ RASTRU, JAKO MINULE 

Do Hranic míří Olympic 

 

 
Více na straně 5 

Více na straně 11 

Nové informační centrum 
u Propasti je hravé

Pozor, ať se vám nezatočí hlava, když si nasadíte 3D brýle a ocitnete se tak přímo 
v jícnu Propasti. A potom můžete třeba usednout k fi lmu a ponořit se s potápěči do 
tajemných hlubin nejhlubší zatopené propasti na světě. To vše a další si můžete vy-
zkoušet v novém informačním centru v někdejší nádražní budově v Teplicích nad Beč-
vou. Centrum se otevře už 1. června a je prostě hravé.    (nad) Foto: Petr Bakovský  

Více na straně 5

Hvězdou Jazzových dnů bude Dan Bárta i Yellow Sisters
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Úklidu města se v  sobotu 
7. dubna dopoledne i odpoled-
ne věnovaly desítky dobrovol-
níků, od těch nejmladších až po 
věkem mnohem zkušenější.

Přívětivé počasí jim umožnilo 
ve vybraných lokalitách nasbí-
rat na dvě stovky pytlů odpadků 
i mnoho kuriozit. Od umělého 
vánočního stromku, přes plyno-
vou masku po vysavač a starou 
elektroniku nebo matrace či 
pneumatiky. V Drahotuších na-
razili i na staré kolo.

Celorepubliková kampaň 
„Ukliďme svět - Ukliďme Česko“ 
probíhala v Hranicích ve dvou 
etapách po celý den. Dopoledne 
se v zámecké zahradě sešlo přes 
padesát dospělých i dětí, jednot-
livé skupinky dostaly pomůcky 
a  mapky vytipovaných lokalit, 
které se až do 13 hodin snažily 
uklidit.

Další skupina nadšenců se 
sešla v  Drahotuších. Mezi nej-
náročnější lokality patřilo okolí 
nákupního centra Kaufland, 
lokalita u Pískáče, okolí a  toky 
Ludiny i Veličky.

„U Pískáče jsme dokázali vy-
čistit pouze tak 20 % břehu, ces-
ty a volných ploch. S neúctou ke 
všem, po kterých uklízíme, mu-
sím konstatovat, že na úklid celé 

lokality jsme nestačili. Odhaduji 
to tak na další 4 až 5 dní ruční 
práce v trní a křovinách, kde je 
to samý plast, sklo a igelit,“ řekl 
starosta Jiří Kudláček, který se 
úklidu účastnil.

Odpolední úklid si vzal na 
starost spolek Živé Hranice.  
„Odpoledne se nás sešlo asi 30, 
od 5 měsíců do 72 let, 4 kočár-
ky a 3 psi. Pytle i rukavice, které 
jsme získali od organizátora, 

jsme plně využili a  zužitkovali 
jsme i ty, které nám zbyly z pod-
zimní akce,“ uvedl Adam Purgert 
ze spolku Živé Hranice.

Odpolední parta se rozdělila 
do pěti skupin a  zvládli pravý 
a  levý břeh Bečvy, Kpt. Jaroše, 
Struhlovsko, okolí Ludiny - sráz 
u Hromůvky směrem ke Kauflan-
du, trasu kolem Malého nádraží 
a nespočet křoví a jiných ploch, 
které byly po cestě.

„Vojta Kulička nasadil vy-
půjčené broďáky a  za 2,5  ho-
diny prošel 100 metrů Veličky, 
kdy z  koryta vytáhl ty nejtěžší 
„skvosty“ - 4x DVD přehrávač, 
plynovou masku, světlo od auta,“ 
doplnil Adam Purgert.

„Akci Ukliďme Hranice hod-
notím určitě kladně, s velkým 
nadšením uklízely i  děti. Ra-
dovaly se z každého odpadku, 
i když paradoxně bychom byli 
raději, kdyby jich po ulicích to-
lik nebylo. Uklízeli jsme lokalitu 
od Smozy k Albertu, kde byly 
vyloženě odpadky od školáků - 
svačiny, sáčky, rozbitá pravítka 
atd. A pak nejvýraznější lokalita 
za Polou u Ludiny,“ zhodnotila 
Alice Kočnarová.

Akce bude celkově vyhodno-
cena ve dvoraně zámku v rámci 
výstavy ke Světovému dni život-
ního prostředí, která se bude ko-
nat ve dnech od 5. do 15. června. 
Akci pořádalo Město Hranice ve 
spolupráci se spolky Živé Hra-
nice, Junák – český skaut, stře-
disko Psohlavci Hranice, Liga 
lesní moudrosti – kmen Okwa-
ho a Český rybářský svaz, místní 
organizace Hranice. 

Organizátoři děkují všem 
účastníkům za úklid města Hra-
nic. (bak)

Sběr a  svoz biologicky 
rozložitelného odpadu ze za-
hrádkářských kolonií se od 
1. května mění.

Na přechodných stanoviš-
tích v  zahrádkářských koloni-
ích už nebudou trvale umístěny 
kontejnery na ukládání biolo-
gicky rozložitelného odpadu. 
Do těchto kontejnerů se totiž 
neustále házely i odpady, které 
tam nepatří - komunální odpad, 
pneumatiky, nábytek, vyřazené 
elektrospotřebiče. Navíc někte-
ří občané pohazovali odpadky 
i kolem kontejnerů, takže v oko-
lí vznikal velký nepořádek.

Proto se v těchto zahrád-
kářských koloniích přejde na 
zastávkový systém. Od května 

budou na přechodných stano-
vištích přistavovány velkoob-
jemové kontejnery pro uložení 
biologicky rozložitelného od-
padu zastávkovým způsobem 
podle aktuálního měsíčního ča-
sového harmonogramu, zveřej-
něného na webových stránkách 
města a  společnosti Ekoltes 
Hranice. Svoz bude prováděn 
ve 14denních intervalech. Při-
stavení kontejnerů bude pří-
tomen pracovník společnosti 
Ekoltes který bude dohlížet 
na ukládání pouze biologicky 
rozložitelného odpadu (větve 
je vhodné rozřezat na menší  
kousky).

Svoz směsného komu-
nálního odpadu ze zahrád-

kářských lokalit nebude 
zajišťován. Občané mohou 
buď odložit tento odpad do 
sběrné nádoby v místě bydliš-
tě, nebo ho vyvézt do sběrné-
ho dvora, případně si objednat 
za poplatek službu u Ekoltesu. 
Jde například o  vývoz sběrné 
nádoby, pokud je na svozové 
trase, nebo jednorázové přista-
vení kontejneru. Kontakt: Lukáš 
Zetocha – telefon 777 465 907, 
nebo Ing. Alena Šeinerová – te-
lefon 777 465 901.

Vytříděné složky komu-
nálního odpadu můžete také 
odevzdat ve sběrném dvoře 
společnosti Ekoltes, Zborovská 
ulice 606, Hranice, telefon 581 
674 422.  (bak)

Zápis dětí do mateřských 
škol, zřizovaných městem Hra-
nice, na školní rok 2017/2018 se 
uskuteční ve čtvrtek 3.  květ-
na od 8 do 16 hodin a v pátek 
4. května od 8 do 12 hodin.

Jedná se o mateřské školy ZŠ 
a MŠ Drahotuše, Pohádka Hro-
můvka, Míček Galašova, Slu-
níčko Plynárenská, Slunečnice 

a Klíček Struhlovsko (obě při ZŠ 
a MŠ Struhlovsko) a Šromotova 
pastelka (při ZŠ a MŠ Šromoto-
vo).

Rodiče nebo jiní zákonní zá-
stupci budou potřebovat již vy-
plněnou Žádost o přijetí dítěte 
k  předškolnímu vzdělávání, 
která 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.

Rozdělení města do škol-
ských obvodů jednotlivých ma-
teřských škol naleznete na webu 
města (www.mesto-hranice.cz), 
případně se dozvíte přímo v ma-
teřských školách.

 (bak)

Od května se mění svoz odpadu ze zahrádkářských kolonií

Při úklidu Hranic našli lidé spoustu kuriozit

Zápis do mateřských škol se blíží

Z RADNICE

Pozor na 
změnu svozu 
komunálního 
odpadu

Společnost Ekoltes Hrani-
ce upozorňuje občany, že ná-
hradní svozy komunálního 
odpadu budou provedeny
• za úterý 1. května (Svátek 

práce) nadcházející den, 
tj. středa 2. května

• za úterý 8. května (Den ví-
tězství) nadcházející den, 
tj. středa 9. května

• Sběrný dvůr bude 
1. a 8. května uzavřen.

Dobrovolníci našli při úklidu spoustu kuriozit. Foto: Petr Bakovský

Provozní doba 
sběrného dvora
Úterý až pátek:   
7:00 – 12:00 a 12:30 – 17:00
Sobota:   
8:00 – 12:00 a 12:30 – 16:00

Aktuální informace 
doporučujeme ověřit 
na webových stránkách 
společnosti Ekoltes Hranice, 
www.ekoltes.cz.
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Dovolím si vysvětlit důvo-
dy, které vedou k úpravám na 
komunikaci I/47, tedy na prů-
tahové silnici od Drahotuš na 
Bělotín.

Tato silnice byla stavěna ve 
své době jako rychlostní silnice 
1. třídy. Byla to tedy spojnice me-
zi Olomoucí a Frýdkem-Místkem, 
případně jako hlavní tah do 
Polska. Parametry této komuni-
kace způsobily v Hranicích celou 
řadu problémů.

1) Komunikace této třídy 
rozdělila naše město na dvě 
spolu nekomunikující poloviny.

Již druhý rok probíhá odbor-
ná diskuse na toto téma. Původní 
tranzitní potřeby nahradila dál-
nice a počet vozidel na tranzitu 
I/47 výrazně poklesl.

Město bude postupně při-
pravovat plán mobility, který si 
klade za cíl umožnit hranickým 
občanům pohodlnou dopravu 
po pěších stezkách, na běžných 
i elektro kolech, a tyto potřeby 
vyžadují přes I/47 mnohem více 
bezpečných napojení, což v této 
chvíli není možné. Není možné 

zbudovat nové výjezdy a napo-
jit tak řadu možných dopravních 
nebo pěších koridorů ze stávají-
cích obytných zón a sídlišť.

2) Tranzitní průjezd stře-
dem města způsobuje vý-
znamné znečištění.

Město Hranice před několika 
lety získalo dotační titul na po-
řízení zařízení ke sledování zne-
čištění ovzduší a  začalo velmi 
pečlivě analyzovat důvody, kte-
ré jej způsobují. Jedním z nich je 
doprava na průtahu Hranicemi. 
Čím vyšší počet vozidel projede, 
tím více prachu a zplodin dýchá-
me. Čím rychleji vozidla jedou, 
tím více zplodin produkují.

3) Tranzitní průtah Hrani-
cemi dnes ovlivňuje hlukové 
zatížení sídlišť.

Na základě hlukových studií 
jsme od začátku volebního ob-
dobí tlačili ŘSD, aby vybudovali 
protihlukové stěny na úsecích 
sídlišť kolem průtahu I/47, a sní-
žili tak hlukovou zátěž obytných 
zón. Ředitelství silnic a dálnic na 
náš tlak reagovalo kompletní 
rekonstrukcí povrchu a tedy sní-

žením hluku z provozu vozidel 
o přibližně 10 až 15 %. Další opat-
ření z důvodu finanční náročnos-
ti bylo odmítnuto s tím, že bude 
dobudována Palačovská spojka 
a dopravní zátěž opět poklesne.

4) Kolem silnice I třídy I/47 
nelze budovat město.

Samotné město má již dnes 
nedostatek pozemků a  výraz-
ným propojením obou částí 
města kolem I/47 by jenom 
získalo. Nyní trochu spekulace. 
Kdyby bylo vybudováno zakrytí 
průtahu (silnice by se dala do tu-
nelu) se středem na ulici 1. máje 
směrem na Bělotín i směrem na 
Lipník, vznikla by poměrně vel-
ká městská plocha bez prachu 
i hluku v délce téměř 1 km, která 
by překryla zmiňovanou komu-
nikaci.

5) Nyní už jen ta rychlost.
V nedávné době byly na této 

komunikaci dvě velmi závažné 
nehody s  tragickými následky. 
Samotná komunikace se zne-
užívá jako závodní dráha pro 
motorky a v případě tranzitního 
uspořádání ji využívají kamiony, 

které tam moc nechceme. Ob-
čan Hranic je, jak věřím, chytrý 
a umí si spočítat, kolik ztratí času, 
když 2 km tohoto úseku proje-
de 70 km/hodinu nebo 50 km/
hodinu. Přátelé, ona to není ani 
minuta, přibližně 40 sekund.

Takže shrnuto podtrženo. 
Chceme lidem snížit hluk, snížit 
zátěž životního prostředí, umož-
nit překonávat tuto komunikaci 
na více místech a skutečně zvýšit 
bezpečnost.

Za snížením rychlosti i  za 
úpravami silnice I/47 si tedy sto-
jím a věřím, že je to správně.

Abych byl úplně korektní, 
veškerá tato rozhodnutí pro-
jednává vedení města, Odbor 
rozvoje města, zástupci Policie 
ČR - Dopravní inspektorát Pře-
rov, zástupci Ředitelství silnic 
a  dálnic, Komise pro dopravu 
města Hranic a  oddělení hlav-
ního architekta našeho města.  
Úkolem starosty je předkládat 
návrhy k projednání a realizovat 
dohodnuté závěry.

S úctou ke všem občanům
Jiří Kudláček, starosta Hranic

Město Hranice se již počtvrté 
zapojilo do projektu s názvem 
Do práce na kole. I letos je koor-
dinátorem akce Hranická rozvo-
jová agentura, která s městem 
spolupracuje v různých oblas-
tech, především v oblasti ces-
tovního ruchu, ale i  v dalších 
rozvojových záležitostech.

Na druhém místě v Olomouc-
kém kraji se v rámci srovnávacího 
výzkumu „Město pro byznys“ za 
rok 2017 umístilo město Hranice. 
Obhájilo tak své umístění za rok 
2016. Ocenění převzal starosta 
města Jiří Kudláček.

Pro Hranice v celkovém hod-
nocení hovořila zejména dobrá 
dopravní dostupnost a blízkost 
dálniční sítě, která vyhovuje ma-
lým a středním firmám, jejichž 

počet je v  krajském srovnání 
vysoce nadprůměrný. Radnice 
se může pochlubit vysokým po-
dílem kapitálových výdajů, patří 
mezi nejlepší v podpoře veřejné 
dopravy a spolu s Prostějovem 
je na tom úplně nejlépe v hod-
nocení dluhové služby.

Město má na krajské úrovni 
nejvýš hodnocené úřední hodi-
ny a (spolu s Prostějovem a Mo-
helnicí) má nejvýše hodnocenou 
podporu webových stránek z po-
hledu podnikatelů.

Výzkum „Město pro byz-
nys“ hodnotí letos již podesáté 
podnikatelský potenciál měst 
a  obcí. Detailnímu zkoumání 
jsou podrobena všechna města 
a obce s rozšířenou působností 
v České republice. (bak)

Poté, co se dokončení rege-
nerace sídliště Nová muselo 
přesunout na jaro, se na sídli-
šti rozběhly finální práce. Loni 
dokončení znemožnil brzký ná-
stup chladného zimního počasí, 
takže by nebylo možné dodržet 
správné technologické postu-
py. Regenerace sídliště bude 
dokončena do 31. května.

Jarní práce se týkají například 
dětského hřiště, protože teploty 
na pokládku povrchu musí dlou-
hodobě přesahovat 10 stupňů, 
parkoviště, dále některých 
zpevněných ploch (u obchodu 
a  jednoho z  domů) a  hlavního 
chodníku. Do konce května pro-
běhnou i závěrečné terénní úpra-
vy včetně výsadby zeleně.

Druhá etapa regenerace síd-
liště Nová byla zahájena v září 
2017. Jde o  nejjižnější (horní) 
část sídliště. Rekonstrukce se 
týká jak cest, tak chodníků i mo-
biliáře. V této části sídliště při-
bude i nové hřiště pro malé děti 
s netradičními prvky. Úplnou no-
vinkou v Hranicích je podzemní 
úložiště kontejnerů. Jde o první 

krok k  tomu, aby nevzhledná 
kontejnerová stání již nehyzdila 
město.

Tato druhá etapa vyšla při-
bližně na 12 milionů korun. Na 
akci město získalo dotaci ve 
výši 4 milionů korun z progra-
mu „Podpora regenerace pane-
lových sídlišť“ Ministerstva pro 
místní rozvoj.  (bak)

SNÍŽENÍ RYCHLOSTI NA I/47  ANO ČI NE?

Hranice uspěly ve výzkumu „Město pro byznys“

Regenerace sídliště Nová finišuje

Z RADNICE

Vyjádření starosty Hranic ke snížení rychlosti na I/47 na 50 km/hodinu

Starosta Hranic Jiří Kudláček (vlevo) se zástupci dalších oceněných měst.  
Foto: Petr Bakovský



4

Navždy odešel pplk. Ing. Ivo Holec
Ve středu 28.  března ve věku 59 let po 

těžké nemoci zemřel zastupitel a radní pplk. 
Ing.  Ivo Holec. Ing.  Ivo Holec byl členem 
zastupitelstva od roku 2014, ale o život ve 
městě a hranickou politiku se zajímal dlou-
hodobě.

Aktivně se staral o život ve městě. Věnoval 
se zejména bezpečnosti občanů, výrazně se 
podílel na spolupráci s hranickou vojenskou 

posádkou, kde dlouhá léta sloužil jako voják z povolání. V popředí 
jeho zájmu byl i pořádek ve městě, proto pracoval také jako člen 
dozorčí rady Ekoltesu Hranice. Byl velmi aktivním členem komise 
Rady města Hranic pro investiční činnost.

I díky svým praktickým zkušenostem působil jako dlouholetý 
předseda představenstva společenství bytových jednotek. Nežil 
ale pouze prací, rád cestoval, nejčastěji k Rudému moři, ale i do 
jiných lokalit, kde se mohl věnovat své velké lásce – potápění. 
Přes velkou šíři svých zájmů nezapomínal ani na rodinu, potomky, 
mnoho radosti si užil s vnoučaty. Roky, které mu byly vyměřené, 
prožil opravdu intenzivně. Čest jeho památce.

Z RADNICE

Od 25. května začnou platit 
nová pravidla pro ochranu osob-
ních údajů. Jde o Nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 o  ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracová-
ním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů - dále jen 
„Obecné nařízení“, označované 
jako GDPR.

Přestane platit stávající zá-
kon č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a vše bude tedy 
spadat pod Obecné nařízení. 
Na národní úrovni má být přijat 
nový zákon o zpracování osob-
ních údajů. Důvodem pro přijetí 
Obecného nařízení bylo posílení 
ochrany osobních údajů. Na dru-
hé straně přináší Obecné naříze-
ní pro správce údajů (Město Hra-
nice) několik nových povinností.

Městský úřad v Hranicích se 
problematikou Obecného naří-

zení začal zabývat vloni v září. 
Jmenoval pověřence pro ochra-
nu osobních údajů, kterým je 
Ing. Martin Roreček. Je to jedna 
z povinností, která se vztahuje 
na všechny obce a města.

Druhým krokem bylo zma-
pování všech agend úřadu, ve 
kterých se osobní údaje zpraco-
vávají. A nejedná se jen o osob-
ní údaje zaměstnanců, ale také 
občanů Hranic, volených členů 
orgánů města i dalších osob, kte-
ré projednávají své záležitosti. 
Výstupem je seznam agend ka-

ždého odboru, kde se zpracová-
vají příslušné osobní údaje. Tyto 
seznamy agend budou sloužit 
jako podklad pro záznamy o čin-
nostech, jejichž vedení ukládá 
Obecné nařízení.

Při vyřizování svých záleži-
tostí se nemusí občané ničeho 
obávat, protože se pro ně nic zá-
sadního nemění. Pouze v někte-
rých agendách dojde k úpravě 
jejich souhlasů se zpracováním 
osobních údajů, tak aby odpo-
vídaly Obecnému nařízení. Ale 
drtivá většina agend, ve kterých 
se zpracovávají osobní údaje, se 
řídí příslušnými zákony, a tudíž 
se neopírá o souhlasy se zpra-
cováním osobních údajů.

Dále dojde k  úpravě smluv 
s firmami, se kterými má měs-
to podepsané smlouvy a které 
se dotýkají osobních údajů. Je 
třeba nově vymezit především 

podmínky zpracování a přimě-
řeného zabezpečení ochrany 
osobních údajů tak, aby byly 
smlouvy v souladu s Obecným 
nařízením.  

Probíhají aktualizace a úpra-
vy vnitřních předpisů, které se 
dotýkají ochrany osobních úda-
jů například v oblasti zabezpe-
čení informačních systémů. 
Zpracovány byly i formuláře pro 
veřejnost, které mají občanům 
ulehčit vyřizování jejich záleži-
tostí v této oblasti.

Další povinnosti nebudou na 
první pohled pro veřejnost pa-
trné, přesto je musí město plnit. 
Tyto povinnosti pak bude zkou-
mat Úřad pro ochranu osobních 
údajů při případné kontrole.

Město Hranice se bude snažit 
veřejnost o této oblasti co nejlé-
pe informovat průběžně na webu 
města a na úřední desce. (red)

Tradiční jarní farmářské trhy 
na Masarykově náměstí v Hra-
nicích se uskuteční v  pátek 
4. května od 9 do 17 hodin.

Místní farmáři budou nabí-
zet máslové trubičky, koláče, 
valašské frgály, valašský trdel-
ník, škvarkové tyčinky, maso, 
uzeniny, zvěřinové speciality, 
koření, bylinné čaje, víno z čer-
ného rybízu, zavařené zeleni-
nové výrobky, ovocné sirupy, 
rakytníkové výrobky - marme-
lády, sušené ovoce, produkty 
zdravé výživy, bylinné přírodní 
přípravky, pražené oříšky a jiné 
potravinové lahůdky. Nebudou 
chybět ani regionální potraviny 

držitelů značky kvality „Morav-
ská brána – regionální produkt® 
“ a „Haná regionální produkt®“, 
jako například mléčné výrobky 
a sýry z kozího, ovčího a krav-

ského mléka, med, medovina, 
medové výrobky, tvarůžkové 
speciality z „Tvarůžkové cukrár-
ny“, zabijačkové a masné speci-
ality. Počítáme i se zastoupením 

řemeslných výrobků z tradičních 
materiálů – dřeva, keramiky, ple-
tených výrobků.

Trhy nabídnou i bohatý do-
plňkový sortiment - potřeby 
do kuchyně, pískované sklo, 
vyšívané ubrusy, koženou a cí-
novou bižuterii, výrobky z ovčí 
vlny a kůže, dekorace do zahra-
dy, keramiku, výrobky z pedigu, 
papírovou krajku z pergamenu, 
ručně lité svíčky, ekologickou 
bytovou kosmetiku, mýdla, 
bylinné masti. Zajištěno bude 
i  občerstvení a  workshop pro 
děti. Na akci srdečně zve Odbor 
obecní živnostenský úřad Měst-
ského úřadu Hranice. (bak)

Úřad se připravuje na změny v oblasti ochrany osobních údajů

Farmářské trhy oživí Masarykovo náměstí

Letošní vyhlášení výsledků ceny Pedagog Olomouckého kraje, 
které proběhlo na Den učitelů 28. března v Šumperku, se týkalo 
i Hranic. Mezi 15 oceněnými pedagogy byla i Mgr. Jana Menšíko-
vá z hranického gymnázia. Učitelka tělesné výchovy Gymnázia 
Hranice během své dlouholeté učitelské praxe pořádala nespočet 
sportovních akcí, pobytů v přírodě a soutěží. Jde o velmi oblíbenou 
a uznávanou pedagožku.

Slavnostního předávání cen se zúčastnil vedoucí Odboru školství 
MÚ Hranice Mgr. Vojtěch Bušina a Bc. Lenka Kopřivová, členka Výboru 
pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Olomouckého kraje.  (bak)

Pedagogem kraje je i Jana Menšíková

Vloni jarním trhům přálo počasí. Foto: Petr Bakovský

Záměr na výpůjčku tzv. Centra volného času Drahotuše čp. 551 
schválila Rada města Hranic. Jedná se o kluziště, přilehlé občerst-
vení a dětské hřiště. Výpůjčka bude sjednána na pět let, počínaje 
1. červnem 2018. Záměr bude zveřejněn minimálně do 25. května. 

Podrobnější informace získáte na webu města (www.mesto-
-hranice.cz), případně na Odboru správy majetku MěÚ Hranice, 
Pernštejnské nám. 1, kancelář číslo 313, referent Marie Hanzlíková, 
telefon 581 828 235.  (bak)

Město pronajme kluziště v Drahotuších

GDPR  

na radnici
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Nové informační centrum v Teplicích nad Bečvou je hravé

Otevírání lázeňské sezony: z Hranic bude jezdit autovláček

Nové informační centrum 
v Teplicích nad Bečvou, zamě-
řené na Hranickou propast, 
slavnostně otevře město Hra-
nice v pátek 1. června v 15 ho-
din.

„V prostorách teplického 
nádraží byly upraveny dvě 
místnosti. V první je interaktiv-
ní model Propasti, pojednaný 
jako prostorový řez, který za-
chycuje nejčerstvější poznatky 
o jejím výzkumu. V modelu jsou 
vyznačeny milníky ve výzkumu 
hloubky Propasti s popisy jejích 
jednotlivých částí. V místnosti 
budou návštěvníkům k dispozici 
také brýle pro zobrazení virtuál-
ní reality – prohlídky z různých 
částí Propasti, zejména těch, 
kam se návštěvníci nemohou 
dostat,“ sdělil místostarosta 
Hranic Ivo Lesák. Jak doplnil, 
druhá místnost v novém infor-
mačním centru bude sloužit 
jako kino, kde poběží krátký film 
o výzkumech v Propasti. „Chtěli 
jsme lidem zpřístupnit i místa, 
která jsou skrytá pod hladinou 
a běžný návštěvník nemá šanci 
je spatřit,“ vysvětlil Ivo Lesák.

Před nádražím budou umís-
těny informační panely. Pro cyk-
listy budou k dispozici i stojany 
na kola. Celá akce stála přes mi-
lion korun, zhruba půl milionu 
z toho činila dotace.

Město chce zřízením infocen-
tra sledovat hned několik cílů. 
Jednak zviditelnit a zpropago-
vat jedinečný světový unikát 
- Hranickou propast, která je 

s celkovou naměřenou hloub-
kou 473,5 metrů nejhlubší pro-
pastí České republiky. Zároveň 
je díky rekordní hloubce vody 
404 metrů nejhlubší zatope-
nou propastí světa. Jejího dna 
přitom stále není dosaženo.

Druhým cílem bylo alespoň 
částečně oživit chátrající kultur-
ní památku, kterou je budova 
Českých drah. Tato funkcionali-
stická budova z roku 1939 byla 
postavena podle projektu Mi-
loše Fikra a  Josefa Dandyho 
a  je významným příkladem 
železniční architektury z první 
poloviny 20.  století. Její stav 
však byl nedůstojný jak jejímu 

stavebnímu významu, tak i vla-
kovému spojení do Lázní Tep-
lice nad Bečvou. Město proto 
iniciovalo jednak využití prostor 
budovy a také jedná se Správou 
železničních a dopravních cest 
o dalších opravách a případném 
odkupu budovy. Nyní je již při-
pravena částečná rekonstrukce 
části nádraží, kterou budou Čes-
ké dráhy dále využívat.

„Toto informační centrum 
nemá ještě definitivní podo-
bu, jde pouze o první krok. Za 
současných podmínek to ale 
byl nejrychlejší způsob, jak 
otevřít Hranickou propast více 
veřejnosti a zároveň zahájit zkul-

turňování této architektonicky 
cenné budovy,“ dodal Ivo Lesák.

Nové informační centrum 
budou provozovat Městská kul-
turní zařízení Hranice. „Pro první 
návštěvníky máme připravené 
drobné dárky v podobě turistic-
kých známek a vizitek,“ sdělila 
ředitelka Městských kulturních 
zařízení Hranice Naďa Jando-
vá. „Informační centrum bude 
otevřené od úterý do pátku od 
10 do 16 hodin. V sobotu a v ne-
děli od 9 do 17 hodin,“ doplnila 
Lenka Dočkálková, která má 
v Městských kulturních zařízení 
Hranice na starosti infocentra.     

Petr Bakovský

Již 465. sezónu zahájí v so-
botu 12. května Lázně Teplice 
nad Bečvou na Přerovsku, které 
patří mezi nejstarší lázně na Mo-
ravě. Tradičně tu bude otevírá-
ní lázeňské sezóny doprovázet 
pestrý program. Uvedla to v roz-
hovoru výkonná ředitelka lázní 
Bohdana Opočenská.

Můžete otevírání lázeňské 
sezóny v Teplicích nad Bečvou 
představit?

Jedná se o kulturně-společen-
skou akci s dlouholetou tradicí, 
spojenou s oslavami začátku lá-
zeňské sezóny a  přírodních 
léčivých zdrojů. Cílem je před-
stavit naše lázně široké veřejnos-
ti a připomenout jejich léčebný 
význam. Na základě zkušeností 
z předchozích ročníků i letos oče-
káváme více než pět tisíc návštěv-
níků z celé republiky.

Na jaký program se mohou 
lidé, kteří do lázní zavítají, těšit?

Přichystali jsme pro návštěv-
níky pestrý a  bohatý kulturní 
program. Akce, na kterou je 

vstup zdarma, se uskuteční na 
kolonádě a na louce u lázeňské-
ho domu Bečva. Jeho součástí 
budou soutěže pro děti i dospě-
lé, koncerty skupin Light & Love, 
Neřeš a Portless feat. Henry D, 
vystoupení folklórních souborů, 
prezentace sokolníků a  letec-
kých modelářů nebo slack show.

Na okružní trase z  areálu 
lázní do historického centra 
Hranic bude jezdit autovláček. 
Slavnostní otevření lázeňské se-
zóny se ponese v duchu oslav 
proslulé minerální vody, známé 
také jako teplická kyselka, která 
se zahřátá používá k vanovým 
koupelím.

Lázně Teplice nad Bečvou 
jsou známy tím, že se speci-
alizují na léčbu kardiovasku-
lárních chorob. Můžete je více 
přiblížit?

V současnosti patří ke špičko-
vým kardiorehabililtačním zaří-
zením, která se specializují na 

rehabilitaci pacientů po kardio-
chirurgických operacích. Dále 
zde léčíme nemoci pohybového 
aparátu, nemoci z poruch výmě-
ny látkové a žláz s vnitřní sekrecí 
jako je například cukrovka, ne-
moci nervové a  onkologické. 
Lázeňskou péči poskytujeme 
i dětem od 1,5 roku. K léčbě se 
zde využívají koupele v mine-
rální vodě s vysokým obsahem 
oxidu uhličitého.

Jsou klienty lázní jen ne-
mocní lidé?

To rozhodně ne. Kromě kla-
sických léčebných pobytů na-
bízíme v Teplicích nad Bečvou 
širokou škálu krátkodobých 
relaxačních pobytů, a dokonce 
je možné přijet k nám pouze na 
jeden den, absolvovat zde jed-
notlivé procedury, zajít do lázeň-
ských kaváren na dobrou kávu 
a zákusek nebo si přijít třeba jen 
zaplavat do bazénu a uvolnit se 
ve wellness centru.  (lt)

Doladění posledních detailů před otevřením se věnoval místostarosta města Ivo Lesák s ředitelkou Městských kulturních 
zařízení Naďou Jandovou (vpravo) a pracovnicí odboru rozvoje města Vlastou Zapatovou (vlevo). Foto: Petr Bakovský

Výkonná ředitelka lázní v  Teplicích 
nad Bečvou Bohdana Opočenská. 
Foto: Lázně Teplice nad Bečvou
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Bicykl v podání Otise Lauberta, který bude vystavovat v Hranicích, jezdí mezi 
Vídní a Bratislavou ve vlaku umění. Při uvedení do provozu tohoto vlaku obdivo-
vali Otisův bicykl také rakouský prezident Alexander Van der Bellen a slovenský 
prezident Andrej Kiska (oba na snímku).  Výstavu tohoto významného světového 
umělce v hranické Synagoze zahájí vernisáž ve čtvrtek 3. května v 17 hodin. 

Foto: Renáta Černayová

Téměř 150 pracovníků infor-
mačních center z různých koutů 
České republiky hostily Hranice 
ve dnech 19. a  20. dubna. Ve 
dvoudenním programu absolvo-
vali například večerní prohlídku 
města, navštívili Zbrašovské ara-
gonitové jeskyně nebo Hranic-
kou propast. „Bylo nám velkou 
ctí hostit odborníky cestovního 
ruchu v takovém počtu a velmi 
mile nás překvapila hojná účast. 
Někteří kolegové jeli opravdu 

velkou dálku, aby si mohli krásy 
našeho města a okolí prohléd-
nout. Přijeli například z Božího 
Daru, Vrchlabí, Hořic nebo Karlo-
vých Varů. Byli nadšení, kolik krás 
a zajímavostí naše malé město 
nabízí. Věřím, že díky této mož-
nosti se nám podařilo město a re-
gion zpropagovat zase o něco víc 
a přilákáme turisty třeba i z dru-
hého konce republiky,“ řekla 
Lenka Dočkálková z hranického 
informačního centra.  (ld)

Festival Americké jaro letos představí v Hranicích originální uměl-
kyni Kelley Hollis, která přitahuje pozornost světa opery jedinečnými 
dramatickými interpretacemi současných děl. Toho dosahuje nejen 
svým neobyčejně poutavým hlasem, ale také hereckým nadáním. 
Sopranistku Kelley Hollis bude na kytaru doprovázet Tomáš Hanz-
líček. Tento koncert se uskuteční ve středu 2. května od 18 hodin 
v Koncertním sále v Hranicích a je součástí předplatitelského cyklu 
Kruhu přátel hudby.  (vk)

KULTURA

Městská knihovna připravila 
pro všechny zájemce literárně 
cestopisnou besedu českého 
lékaře a spisovatele žijícího v Ka-
nadě Zdeňka Hanky (vlastním 
jménem Zdeněk Šťastný). Jeho 
životní osudy jsou pozoruhodné 
a odráží se i v jeho románech.

V Kanadě prošel mnoha pro-
fesemi, v  posledních letech se 
medicínské profesi věnoval jako 
záchranář a pohotovostní speci-
alista v extrémních podmínkách 
kanadského severu. V současné 

době vyučuje budoucí záchra-
náře. Do České republiky se vrací 
rád. Například v  roce 2016 byl 
hostem Karla Šípa ve Všechnopár-
ty. Hranické knihovně se podařilo 
domluvit i jeho návštěvu Hranic.

Zdeněk Hanka dosud vydal 
dvě povídkové sbírky, tři spo-
lečenské romány, jeden román 
s autobiografickými prvky, psy-
chologický román o  lidských 
charakterech zasazený do ex-
trémních podmínek severní 
Kanady a psychologický román 

z lékařského prostředí. Děti mo-
hou znát jeho knihu Hry a hrátky 
se zvířátky, kterou ilustrovaly děti 
z Klokánku. Všechny jeho knihy 
naleznete ve fondu naší knihov-
ny.

Spisovatel se věnuje téma-
tům, která tíží společnost a  se 
kterými se člověk denně setkává 
a musí se s nimi vyrovnávat  - ši-
kana, lidská přetvářka, nevěra, 
sobectví a další. Přesto jsou jeho 
díla naplněna láskou a pozitivní 
energií.

Vstup na besedu s povídáním 
a doprovodnou fotoprojekcí je 
zdarma. Svůj honorář Zdeněk 
Hanka věnoval naší knihovně.

Můžete se těšit na setkání se 
zajímavou osobností, na vyprávě-
ní o Kanadě, o životě lékaře a zá-
chranáře, o jeho umělecké tvorbě, 
indiánských přátelích a  dalších 
pestrých životních cestách.

Beseda se koná v Zámeckém 
klubu ve středu 16. května od 
18 hodin. Po besedě se uskuteční 
autogramiáda.  (mj)

Hranice navštívili pracovníci  
infocenter z celé republiky

Náš tip: sopranistka Kelley 
Hollis s poutavým hlasem

Dílo Otise Lauberta obdivovali prezidenti. 
Teď bude vystavovat v Hranicích

Z Všechnopárty do Hranic: beseda se Zdeňkem Hankou

Originální umělkyně Kelley Hollis uchvátí návštěvníky koncertu poutavým 
hlasem. Foto: archiv festivalu Americké jaro

Vypůjčte si knihy, knihovna 
se kvůli rekonstrukci uzavře

Upozorňujeme čtenáře 
a návštěvníky městské knihov-
ny, že se blíží termín pláno-
vané rekonstrukce interiérů 
knihovny. Knihovna se uzavře 
na zhruba tři měsíce, a  to od 
pondělí 25. června. Opět se 
otevře v říjnu.

Doporučujeme čtenářům, 
aby se během druhé polovi-
ny května a  začátkem června 
předzásobili knihami na dovo-
lenou i na celou dobu uzavření 
knihovny. Doporučujeme před 
uzavřením knihovny využít pro 
výběr knih naše on-line služby – 
objednávky z regálů i ze skladu 
podle vlastního výběru a přijít 

do knihovny před jejím pláno-
vaným uzavřením i  vícekrát. 
Všechny knihy zapůjčené před 
uzavřením knihovny budou 
po celou dobu rekonstrukce 
automaticky prodlouženy, tak-
že poplatky z  prodlení hrozit 
nebudou. Z  veřejných služeb 
bude pak k  dispozici pouze 
meziknihovní výpůjční služba 
a  služby poskytované našim 
pobočkám.

Těšíme se, že čtenáře po 
rekonstrukci přivítáme v mo-
derních prostorách.
Marie Jemelková, vedoucí knihovny 

a Naďa Jandová, ředitelka  
Městských kulturních zařízení
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Neomylný rytmus, pro-
myšlená sóla, vlastní sklad-
by i úpravy nejen jazzových 
standardů. Na nezaměnitelný 
hudební zážitek plný hlasových 
improvizací, rytmických pasáží 
a srdce podmaňujících melodií 
se můžete těšit na koncertě 
jedné z nejrespektovanější for-
mací na české jazzové scéně Ro-
bert Balzar Trio a populárního 
multižánrového zpěváka Dana 
Bárty. Koncert se uskuteční 
ve středu 6.  června v  19  ho-
din v divadelním sále na Staré  
Střelnici.

Dana Bártu není třeba dlouho 
představovat – devítinásobný ví-
těz ceny Anděl, dvanáctinásobný 
zpěvák roku Report Music Awards 
a jeden z nejlepších českých zpě-
váků vůbec. Muž, kterého si opa-
kovaně ke svým vystoupením 
v  České republice zve Bobby 
McFerrin. V  Hranicích vystoupí 
po boku Robert Balzar Trio, které 
vzniklo v roce 1996. Většinu jejich 
repertoáru tvoří vlastní skladby 
nebo úpravy nejen jazzových 
standardů. Robert Balzar Trio je 
považováno za špičkové jazzové 
těleso naší scény.  (vk)

Koncerty významných jazzových umělců světové úrovně, rozjímání u šansonu a jazzu, speciální 
kinokavárna o jazzové legendě i tradiční výstavu nabídne letošní 16. ročních Jazzových dnů v Hra-
nicích. O koncertech se dočtete více na této straně. Zajímavá bude výstava obrazů jazzmana Karla 
Konečného. Vernisáž výstavy s názvem Nekonečno Karla Konečného proběhne ve středu 9. května 
v 17 hodin v galerii Severní křídlo zámku v Hranicích. Výstava potrvá do 1. června.

Promítání dokumentárního celovečerního filmu o jedné z největ-
ších osobností nejen českého, ale i světového jazzu „Miroslav Vitouš 
– jazzová legenda“ se uskuteční ve středu 23. května v 19 hodin 
v Zámeckém klubu. Po projekci bude následovat beseda s režisérem 
Petrem Kaňkou.

Dokument odvysílala poprvé v prosinci 2017 Česká televize, 
v Zámeckém klubu v Hranicích však bude k vidění delší režisérská 
verze. Diváci se mohou těšit na výborný dokument o hudebníkovi, 
kterého zná každý jazzman.   (vk)

Nechte se unést těmi nejzná-
mějšími hity z repertoáru šanso-
niérky Hany Hegerové a  jejích 
dvorních autorů, ale i skladbami 
ze světa jazzu v podání Dáši Čoč-
kové a Tria Vladimíra Jakuba Knáp-
ka z Olomouce. Večer pod názvem 
„Rozjímání u šansonu a jazzu“ se 
ponese ve znamení šansonu, jaz-
zu a dobrého vína. Akce se koná 
v sobotu 19. května od 20 hodin 
v Zámeckém klubu.  (vk)

Jazz Q si za více než padesát let hraní získali mimořádné po-
stavení na poli českého jazzu a rocku. Nenechte si proto ujít jedi-
nečný koncert Martina Kratochvíla se skupinou Jazz Q ve čtvrtek 
17. května od 19 hodin v Zámeckém klubu.

Jazz-rocková skupina Jazz Q byla založena v roce 1964 kláve-
sistou a skladatelem Martinem Kratochvílem a jazzovým hudeb-
níkem Jiřím Stivínem. Za dobu své existence kapela vydala devět 
studiových desek, koncertovala po celé Evropě a získala řadu hu-
debních ocenění. (vk)

Yellow Sisters je nejoriginál-
nější českou a cappellou, jejich 
tvorba je ryze autorská. Tato 
ženská vokální skupina s lehkos-
tí provede návštěvníky napříč 
žánry soulu, funku, r‘n‘b, world 
music, jazzu i reggae ve čtvrtek 
10. května od 19 hodin v Zámec-
kém klubu.

Yellow Sisters experimentu-
jí s melodií a  rytmem a hledají 
nové způsoby práce s  hlasem. 
Díky své hlasové kreativitě jsou 

považovány za zvukové iluzio-
nistky. Během své kariéry zpívaly 
v 11 evropských zemích, absolvo-
valy turné po Španělsku a vystu-
povaly pro dva české prezidenty. 
Anglický herec Michael Palin 
z Monty Python tuto skupinu vy-
bral do cestopisného dokumentu 
televize BBC „New Europe“ a pro 
Bobbyho McFerrina v Kongreso-
vém centru v Praze hostovaly na 
kompilaci remixů soundtracku 
japonského filmu Nautica. (vk)

Jazzové dny v Hranicích

Kdy Účinkující Místo konání Vstupné
předprodej / na místě

Středa 9. května v 17:00 Vernisáž výstavy Nekonečno 
Karla Konečného

Galerie Severní 
křídlo zámku zdarma

Čtvrtek 10. května v 19:00 Yellow Sisters Zámecký klub 200 Kč / 250 Kč

Čtvrtek 17. května v 19:00 Martin Kratochvíl & Jazz Q Zámecký klub 150 Kč / 200 Kč

Sobota 19. května ve 20:00 Rozjímaní u šansonu a jazzu Zámecký klub 100 Kč / 130 Kč

Středa 23. května v 19:00 Kinokavárna: Miroslav Vitouš 
– jazzová legenda Zámecký klub 50 Kč / 80 Kč

Středa 6. června v 19:00 Dan Bárta a Robert Balzar Trio Stará střelnice 430 Kč / 500 Kč

JAZZOVÉ DNY

Jazzová legenda Miroslav Vitouš 
se objeví na plátně, přijede i režisér

Rozjímání 
u šansonu a jazzu

Jedinečný koncert: legendární Jazz Q 
s Martinem Kratochvílem

Zvukové iluzionistky Yellow Sisters 
odstartují Jazzové dny v Hranicích

Devítinásobný vítěz ceny Anděl, dvanáctinásobný zpěvák roku Report Music 
Awards a jeden z nejlepších českých zpěváků vůbec, Dan Bárta, míří do Hranic. 
Foto: archiv umělce

Skupinu Yellow Sisters vybral anglický herec Michael Palin z Monty Python do 
cestopisného dokumentu BBC. Foto: Robert Rambousek

Tradiční jazzové dny přinášejí opět lahůdky

Hudební špička Dan Bárta a Robert Balzar Trio vystoupí v klubu
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Nové muzeum připravuje 
armáda v Kasárnách generála 
Zahálky v Hranicích. 

Stálá expozice posádky Hra-
nice se bude věnovat historii 
vojenských ústavů v Hranicích 
a  7. mechanizované brigády. 
Veřejnosti se mimořádně otevře 
v rámci oslav 100 let republiky 
ve čtvrtek 10. května, a to od 
9 do 12 hodin a od 13 do 18 ho-
din. 

Vstup do expozice je v místě 
bočního vstupu do Zrcadlového 
sálu a je zdarma. 

Organizované skupiny, které 
mají zájem o  prohlídky nové-
ho muzea, se mohou objednat 
u kpt. Ladislava Kabáta na tele-
fonním čísle 724 233 282.   (red)

OSLAVY 100 LET REPUBLIKY

K vidění bude v nové expozici spousta zajímavých exponátů. Ilustrační foto: Jiří Necid

Pro ty, kteří rádi fotí, je jako 
na míru šitá fotosoutěž, která 
má jediné téma. Vyfotit nějaké-
ho člověka s českou vlajkou na 
zajímavém místě v naší repub-
lice nebo v zahraničí.

Fantazii se meze nekladou, 
hodnotit se bude nápaditost 
fotek a celková kompozice s vlaj-
kou.

Fotografi cká soutěž je urče-
na pro amatérské fotografy a je 
rozdělena do dvou kategorií po-
dle věku: do 18 let a nad 18 let. 
Fotografie v  tištěné podobě 

o rozměru 15 x 20 cm musí sou-
těžící donést nebo zaslat do Tu-
ristického informačního centra 
na zámku v Hranicích do pátku 
7. září. Odborná porota pak vy-
bere tři nejlepší fotografi e v ka-
ždé věkové kategorii. Vyhlášení 

soutěže proběhne veřejně ve 
dvoraně hranického zámku ve 
středu 26. září a zahájí tak výsta-
vu fotografi í  „Jsme Češi!“,  která 
potrvá do 24. října.  

Výherce čekají lákavé ceny. 
Výherci v kategorii děti a mlá-
dež do 18  let obdrží: 1. cena - 
digitální fotoaparát SONY WSC 
810, 2. cena - Instax mini 9 s fo-
tografi ckým papírem, 3. cena - 
fotokurz v hodnotě 1600 Kč. Tyto 
ceny věnuje hranický velkoob-
chod s kancelářským zbožím – 
fi rma Astra Offi  ce.

Výherci v  kategorii dospělí 
se mohou těšit na: 1. cena - 
kurz tvůrčí fotografi e od Čes-
ké fotoškoly Olomouc v  ceně 
4 400 Kč, 2. cena - luxusní plnicí 
pero Parker, 3. cena - portrét-
ní nebo rodinné fotografi e od 
profesionálního fotografa Pavla 
Jakubky.

Soutěž připravila Městská 
kulturní zařízení Hranice ve spo-
lupráci s hranickým Domem dětí 
a mládeže. Více informací a pra-
vidla soutěže najdete také na 
portále mkz-hranice.cz. (red)

Zatímco dnes při význam-
ných státních událostech, na 
demonstracích nebo při dů-
ležitých sportovních utkáních 
vlaje červenobílá vlajka s mod-
rým klínem, tak v roce 1918 to 
bylo jinak. Československá (ani 
dnešní česká) vlajka v této po-
době ještě neexistovala, její 
podoba byla určena až v roce 
1920.

Co tedy našim předkům vlálo 
nad hlavami? Původní královský 
červenobílý prapor, jehož podo-
ba sahá až do 12. století. Podle 
heraldických pravidel se na 
českém praporu objevovala na 
horní polovině bílá barva (sym-
bolizující stříbrného českého 
lva) a na dolní polovině červe-
ná barva (symbolizující červené 
pole štítu).

Takže například pamětník 
říjnových událostí v  Hranicích 
školní inspektor Čeněk Kramoliš 

ve svých memoárech vzpomíná 
na 29. říjen, kdy přišla z  Prahy 
zpráva o  vyhlášení samostat-
nosti: „Ihned nařízeno vyvěsiti 
české prapory, zavříti obchody 
a  telefonováno úřadům, aby 
odstranili císařské orly. Ob-
chody se zavíraly a  město se 
odívalo do barvy červenobílé.“ 

A když se podíváte na dobové, 
pravda černobílé, fotografie 
z roku 1918, vlaje například na 
Václavském náměstí „polská“ 
vlajka, tedy dvoubarevná bílo-
červená vlajka s bílou nahoře.

Bíločervená bikolóra, kte-
rá byla původním výsostným 
symbolem Českého království, 
byla krátce po vzniku samostat-
ného Československa užívána 
jako nová státní vlajka. Kompli-
kací ale byla právě její podoba 
s polskou vlajkou i s výsostný-
mi symboly rakouské republiky. 
V potaz se vzaly i připomínky 
slovenské politické scény, a tak 
se začala hledat podoba nové 
vlajky. Návrhů byla celá řada, 
úspěch nakonec slavil Jaroslav 
Kursa, jehož návrh byl v  roce 
1920 přijat. Modrý klín, sahají-
cí do poloviny vlajky, který byl 
do původních českých barev 
přidán, byl obvykle vykládán 
jako symbol Slovenska. V sou-
časnosti není výklad barev daný 
zákonem, ale uvádí se, že bílá 
a červená jsou barvy českého 
znaku a modrý klín se stal sym-
bolem Moravy.  (bak)

Fotosoutěž „Jsme Češi“ – Češi na fotkách s českou vlajkou

Čím mávali Češi v říjnu 1918?

V kasárnách bude expozice vojenských ústavů

Suvenýry
ke 100. výročí 
republiky

Ke 100. výročí založení 
samostatného Českoslo-
venského státu prodává 
Turistické informační cen-
trum na hranickém zám-
ku speciální sběratelské 
turistické suvenýry. Lidé si 
mohou zakoupit dřevěné 
Výroční turistické známky 
s  vyobrazením sochy lva, 
který je součástí mauzolea 
na hranickém městském 
hřbitově. Na druhé straně 
turistické známky je por-
trét T. G. Masaryka a znaky 
státnosti. Druhým suvený-
rem je turistická nálepka 
opět s motivem mauzolea 
a prvního československé-
ho prezidenta.  (jk)

Citáty osobností
v centru Hranic

„Člověk mnoho vydrží, 
má-li cíl.“ Tuto větu řekl T. G. 
Masaryk a jeho myšlenka se 
spolu s dalšími citáty prvo-
republikových osobností 
objeví ve výlohách a  ok-
nech v centru Hranic.

Městská kulturní zaříze-
ní Hranice chtějí ve spolu-
práci s obchodníky z centra 
města připomenout touto 
formou 100. výročí zalo-
žení samostatného Česko-
slovenského státu. Cílem je 
nabídnout kolemjdoucím 
zamyšlení, zlepšit jim nála-
du či vykouzlit úsměv nad 
myšlenkami prvorepub-
likových umělců, politiků 
a dalších osobností.  (red)



29. 3. – 27. 5.  – Stará radniceVýstava „Pod praporem Sokola“
30. 4. – 11. 5.  – dvorana zámkuVýstava „Ten druhý život“

3. 5. – Masarykovo náměstíSlavnostní nástup hranické posádky
3. 5. a 4. 5. Prezentace techniky, výstroje a výzbroje 7. mechanizované brigády – prostory zámku
8. 5. a 9. 5.  – Městský hřbitovOtevření mauzolea

10. 5. – Kasárna generála ZahálkyOtevření stálé expozice hranické posádky pro veřejnost
26. 5.  – průvod od Cementářské haly na Masarykovo náměstíŽupní slet sokolů
28. 5.  od zámku ke Staré radniciČestný pochod čety vojáků
16. 6. – Sady Čs. legiíPokoř své Hranice
28. 6.  – řetěz žáků hranických škol propojí most u sokolovny a most u jezuDržme spolu
28. 6.  – Stará střelniceHudebně zábavné dopoledne pro děti
28. 6.  – Stará střelniceLegendy v Hranicích
28. 6.  od zámku ke Staré radniciČestný pochod čety vojáků
28. 7.  od zámku ke Staré radniciČestný pochod čety vojáků
28. 8.  od zámku ke Staré radniciČestný pochod čety vojáků

14. 9. a 15. 9.  – Městský hřbitovOtevření mauzolea
15. 9. Dny evropského dědictví
24. 9.  – Koncertní sálKoncert talentované cimbalistky Gabriely Jílkové
26. 9.  – zámekVyhlášení fotografické soutěže „Jsme Češi!“ a zahájení výstavy fotek

26. 9. – 24. 10. – zámekVýstava fotografií účastníků soutěže „Jsme Češi!“
28. 9.  od zámku ke Staré radniciČestný pochod vojáků

1. 10. – 7. 10.  – Městská knihovnaTýden knihoven v prvorepublikovém duchu
2. 10.  – Koncertní sálKoncert slavného kvarteta Apollon
6. 10.  – prostor před SokolovnouUkaž, co umíš – Všichni společně v pohybu

19. 10.  – Divadlo Stará střelniceBernstein – koncert Základní umělecké školy Hranice
25. 10. – 6. 1.  – Stará radniceVýstava „Za časů první republiky“

26. 10.  – dvorana zámkuVelký program na zámku v prvorepublikovém duchu
27. 10.  – komentovaná procházka městemPo stopách Masaryka
27. 10.  – Sady Čs. legiíZasazení stromu republiky
28. 10.  – kostel Stětí sv. Jana KřtiteleSlavnostní mše k uctění památky padlých
28. 10.  – Masarykovo náměstíVelký program v prvorepublikovém duchu
28. 10.  – Městský hřbitovOtevření mauzolea s možností komentovaných prohlídek
28. 10.  od zámku ke Staré radniciTradiční lampionový průvod
28. 10.  – Letní kinoPromítání filmu v letním kině a ohňová show
30. 10.  – koncert v Sokolovně Ondřej Havelka a jeho Melody Makers
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Česká rocková legenda 
Olympic vystoupí v Hranicích. 
Jejich koncert se uskuteční 
v neděli 15. července od 20:30 
hodin a bude součástí open-air 
festivalu LétoFest Hranice, kte-
rému bude patřit celé nedělní 
odpoledne. Areál letního kina 
i  prostor před letním kinem 
zaplní dvě pódia.

Děti se mohou těšit na mo-
bilní planetárium, skákací hrad 
i pohádkovou cestu. Na pódiu 
před letním kinem jsou pro ně 
připravená vystoupení Čiperko-
vé, Kouzelné hrátky se zvířátky 
a koncert kapely Jasno. Na vel-
ké scéně v areálu kina vystoupí 
pak originální kapela Penzistor, 
rocková dračice Tanja a akce vy-
vrcholí koncertem legendární 
kapely Olympic. Připraven je 
program pro celou rodinu, dvě 
podia, bohaté občerstvení, vel-
kokapacitní stan.

14:30 ČIPERKOVÉ 
Děti dětem. Čiperkové tvoří zá-
bavu a zpívají písničky, které po-
těší děti, rodiče, babičky i dědy.

15:45 PENZISTOR 
Originální mladá kapela slo-
žená ze zkušených muzikantů 

postaršího designu hrající zcela 
neotřelý rock.

16:50 KOUZELNÉ HRÁTKY
SE ZVÍŘÁTKY
Zábavný program s  kouzelní-
kem Filipem, maxipsem Fíkem 
a včelkou Májou. 

18:00 TANJA S KAPELOU 
Rocková dračice předvede svou 
rockovou show.

19:20 JASNO 
Koncert přerovské popové ka-
pely.

20:30 OLYMPIC  
Koncert české rockové legendy 
plný obrovské energie, nadhle-
du a profesionality.

AKTUALITY

Do Hranic míří Olympic. Přijede na LétoFest Hranice

Burácení desítek harleyů, chopperů a dalších luxusních i historických motorek 
odstartuje na hranickém Masarykově náměstí v sobotu 19. května přehlídku 
silných strojů. Motorkáři se začnou sjíždět od půl dvanácté a až do dvou hodin 
odpoledne si mohou lidé prohlížet úžasné stroje na dvou kolech. Od 13. hodiny 
se uskuteční v kostele Stětí sv. Jana Křtitele motomše. Ve 13.45 pak na náměstí 
požehná děkan Jiří Doležel motorkářům a jejich strojům. Ve 14 hodin se pak 
motorkáři vydají na spanilou jízdu přes Olšovec, Partutovice, Odry, Bělotín, Kun-
čice, Špičky, Černotín, Teplice nad Bečvou. Jízdu zakončí v Hranicích v restauraci 
U Zbranků.  (nad) Ilustrační foto: Jiří Necid

Na mši přijedou na motorkách
KDE: Nemocnice Hranice a.s. 
  dále dle rozpisu termínů na webu.
KDY: od března 2018

web: nemocnicevalmez.agel.cz/predporodni-kuzy-hranice

Obsahem předporodního kurzu je seznámení rodičů s přípravou 
na porod, s obdobím šestinedělí a péčí o novorozence. Tento kurz 
provádí porodní asistentky od roku 2000. Je určen pro těhotné 
po ukončeném 30. týdnu těhotenství i jejich partnerům. 

Kurz je složen ze čtyř lekcí, jejichž obsah podrobně  
popisujeme na webové stránce.

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

Začátek lekcí je v 15.00 hodin.  
Sraz na první až třetí lekci je ve 14:45 u jídelny nemocnice v Hranicích. 

Sraz na čtvrtou lekci je v 16.15 hodin před dveřmi porodního sálu  
Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.

PŘEDPORODNÍ  
KURZY  
PRO NASTÁVAJÍCÍ  
MAMINKY 

INZERCE
VSTUPNÉ 1. května až 

31. května
1. června až 
13. července

15. července
(na místě)

Dospělí 199 Kč 250 350 Kč

Děti (6 - 15let) 50 Kč 50 Kč 100 Kč

Děti do 6 let zdarma zdarma zdarma

Zvýhodněné vstupné 
do konce května

Do konce května mají ná-
vštěvníci jedinečnou možnost 
koupit zvýhodněné vstupné 
na festival LétoFest Hranice za 
199 Kč v Turistickém informač-
ním centru. Od 1. června pak 
bude vstupné 250  Kč v  před-
prodeji a na místě lístky zakou-
píte za 350 Kč.

V případě velmi nepříznivého počasí se uskuteční pouze koncert 
skupiny Olympic a Tanja s kapelou v hranické Sokolovně v časech 
uvedených na plakátech. Cena vstupenky se nemění.



Poznejte muzea v jiném světle 

Hranická muzejní noc
Pátek 18. května od 17 do 23 hodin

Vstup na výstavy a další doprovodné akce zdarma.
Hranickou muzejní noc připravila Městská kulturní zařízení ve 
spolupráci s místními muzei a galeriemi.
Změna programu vyhrazena

Věž Staré radnice

Expozice – Truhly v promě-
nách času 

17:00 - Vystoupení trubačů 
Střední lesnické školy v Hranicích

17:00–23:00 - Výstup na věž 
s  vyhlídkou na město. Na vý-
stup je nutné se objednat pře-
dem u průvodce na Staré radnici 
nebo na čísle 581 601 390.

Galerie M + M

Výstava dětských prací a vý-
stava Dřevořezby.

17:00 - Vystoupení mažoretek - 
skupiny Panenky

17:30 - Ženský pěvecký sbor 
Hranice

18:00–21:00 -  Hudecká kapela 
a komorní soubory ZUŠ Hranice

V případě příznivého počasí je 
možné opékání buřtů.

Muzeum na Staré radnici

Výstava „Pod praporem Soko-
la“ mapuje historii hranického 
Sokola k 90. výročí od postavení 
místní sokolovny.

Výstava „Chlouba Hranic: zá-
mek“ připomíná 20 let od re-
konstrukce hranického zámku.

17:00–23:00 - k dobré poho-
dě patří víno. Na nádvoří bude 
vinotéka U Šenků.

18:00 - Promítání fi lmu o sokol-
ské Slavnostní akademii v roce 
1997

19:30 - Chytlavé melodie v po-
dání saxofonistů pod vedením 
Miroslava Smrčky

21:00 - Vystoupení skupiny Olo-
moucký Dixieland Jazz Band

Muzeum na zámku

Stálá expozice Hranice na 
mušce a model historického 
jádra města Hranic.

17:00–23:00 - K dispozici bude 
návštěvníkům průvodce Milan 
Králik.

18:00–21:00 - Historické sou-
vislosti přiblíží autor modelu 
Hranic Stanislav Miloš.

Zámek NOVINKA!

18:00–19:00 - Komentovaná 
prohlídka hranického zámku 
- návštěvníky provede PhDr. 
Vladimír Juračka. Sraz zájemců 
je ve dvoraně zámku. Na pro-
hlídku doporučujeme objednat 
se předem u průvodce na Staré 
radnici nebo na telefonním čís-
le 581 601 390.

19:10–19:30 - Taneční vystou-
pení ZUŠ Hranice

19:30–20:30 - Komentovaná 
prohlídka hranického zámku 
- návštěvníky provede PhDr. 
Vladimír Juračka. Sraz zájemců 
je ve dvoraně zámku.  Na pro-
hlídku doporučujeme objednat 
se předem u průvodce na Staré 
radnici nebo na telefonním čís-
le 581 601 390.

Synagoga

Výstava Otis Laubert: Kaleidoskop. Mimořádně přitažlivá výstava 
slovenského umělce, který je mistrem různých forem koláže, asam-
bláže, objektů, instalací a kreseb s osobitou poetikou a originálním 
viděním.

17:30 - Vystoupení sboru Cantabile

20:00 - Vystoupení pěveckého sboru Add Gospel – návštěvníci 
uslyší hudbu ovlivněnou nejnovějšími hudebními trendy (jazz, 
hip-hop, funky, RnB) a zpěv, který je známý svou energičností.

Galerie Severní křídlo zámku

Výstava Nekonečno Karla Konečného - výstava obrazů v rámci 
Evropských jazzových dnů

Včelařské muzeum Pod Křivým

Výstava historických včelař-
ských předmětů a stálá ex-
pozice vítězných kreseb dětí 
ze soutěží se včelařskou té-
matikou.

17:00–23:00 - Ukázka zpraco-
vání medu v domácnosti a pro-
dej včelařských výrobků

8
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Galerie Synagoga
Janáčkova 728, Hranice, tel. 581 606 077, www.muzeum-hranice.cz. 
Otevřeno: út–so 9:00–12:30 a 13:00–16:00, ne 9:00–12:30 a 13:00–17:00.

3. 5. – 17. 6. 2018 - Otis Laubert: Kaleidoskop. Výstava mistra různých forem 
koláže, asambláže, objektů, instalací a kreseb. Velkou skupinu jeho děl tvoří 
různé druhy interpretací z dějin umění. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 3. května v 17 hodin.

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

Do 27. 5. 2018 - Chlouba Hranic: zámek. Vý-
stava k dvacátému výročí rekonstrukce hranic-
kého zámku.

Do 27. 5. 2018 - Pod praporem Sokola. Výstava představí historii 
Sokola v Hranicích, který vznikl v roce 1887. 

PROGRAM AKCÍ

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

Do 9. 5. 2018 - Můj domov. Výstava prací žáků výtvarného oboru Základní umě-
lecké školy.

25. 5. – 16. 6. 2018 - Výstava dětských prací. Tradiční výstava malých i mladých 
výtvarníků. Pokud máte doma malého umělce, přineste do 15. května jeho díla do 
Galerie M+M. Vernisáž se uskuteční v pátek 25. května v 17 hodin.

Lázeňský dům Moravan
Teplice nad Bečvou 63 , tel. 581 683 640, 581 683 333, www.ltnb.cz. Otevřeno: po–ne 8:00–20:00.

Do 14. 5. 2018 - Alice Adamčíková Koupilová: Nekonečné možnosti. Výstava olejomaleb.

15. 5. – 20. 6. 2018 - Danuše Pytlíková: Moje radost. Výstava enkaustiky.

Coff ee Obsession
Jiráskova 429, Hranice, tel. 774 617 044. 
Otevřeno: po–pá 7:30–19:00, so 9:00–12:00.

1. 5. – 31. 5. 2018 - Výstava fotografií. Fotografie z Moravské sklárny Květná, 
nynější Crystalite Bohemia.

Muzeum na zámku
Pernštejnské nám. 1, Hranice, tel. 581 607 479, www.muzeum-hranice.cz.
Otevřeno: st a ne 14:00–17:00 nebo po předchozí domluvě v Turistickém informačním centru na zámku.

Stálá expozice zbraní: Hranice na mušce. Výstava zbraní ze sbírek hranického 
muzea. Návštěvníci mohou obdivovat unikátní kousky, seznámit se se zápalnými 
mechanismy palných zbraní, uvidí nádherně zdobené šavle, které nosívali vojáci 
a státní zaměstnanci.

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

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

9. 5. – 1. 6. 2018 - Nekonečno Karla Konečného. Prodejní výstava olejomaleb hranic-
kého výtvarníka in memoriam. Vernisáž se uskuteční ve středu 9. května v 17 hodin.

Dvorana zámku
Pernštejnské nám. 1, Hranice. Otevřeno po–ne 8:00–20:00.

Do 11. 5. 2018 - Ten druhý život – výstava armády České republiky.

14. 5. – 21. 5. - Elegance první republiky – výstava prací výtvarné soutěže dětí Domu dětí a mládeže 
v Hranicích.

MUZEA A GALERIE PROGRAM       KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ 
Úterý 1. 5.

7:00 – 16:00 - Akce Bílý Ká-
men – otevření vojenského 
prostoru Libavá veřejnosti, 
vstup 40  Kč, podmínky vstu-
pu a  podrobné informace na 
www.akcebilykamen.cz.

14:00 - Klapeto Morava – koná 
se na terase lázeňského domu 
Bečva v Teplicích nad Bečvou, 
vstup zdarma.

Středa 2. 5.

18:00 - Americké jaro 2018 
– koncert americké sopranist-
ky Kelley Hollis v  doprovodu 
vynikajícího českého kytaris-
ty Tomáše Hanzlíčka. Koná se 
v Koncertním sále v Hranicích, 
Zámecká 118. Vstupné mimo 
předplatné 200 Kč. Předprodej 
v Turistickém informačním cen-
tru na zámku, tel. 581 607 479. 

Čtvrtek 3. 5.

8:00–17:00 - Prezentace 7. me-
chanizované brigády – tech-
nika, výstroj a výzbroj. Koná se 
na travnatém prostranství před 
zámkem, vstup zdarma. 

10:00 - Slavnostní nástup armá-
dy ČR – koná se na Masarykově 
náměstí v Hranicích, vstup zdarma.

17:00 - Vernisáž k výstavě: Otis 
Laubert – koná se v Galerii Sy-
nagoga v Hranicích, Janáčkova 
728, vstup zdarma.

Pátek 4. 5.

8:00–13:00 - Prezentace 7. me-
chanizované brigády – tech-
nika, výstroj a výzbroj. Koná se 
na travnatém prostranství před 
zámkem, vstup zdarma. 

9:00–17:00 - Farmářské trhy 
– tradiční trhy s produkty regi-
onálních výrobců. Koná se na 
Masarykově náměstí v  Hrani-
cích, vstup zdarma.

Sobota 5. 5.

17:00 - Stavění máje – tradiční 
stavění májky s  občerstvením 
i  muzikou. Koná se na kluzišti 
v Drahotuších, vstup zdarma.

Úterý 8. 5. 

9:00–16:00 - Otevření mauzo-
lea – zpřístupnění Památníku 
obětí první světové války veřej-
nosti. Koná se na Městském hřbi-
tově v Hranicích, vstup zdarma.
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14:00 – KC Band – koná se na 
terase lázeňského domu Bečva 
v Teplicích nad Bečvou, vstup 
zdarma.

Středa 9. 5.

9:00–16:00 - Otevření mauzo-
lea – zpřístupnění Památníku 
obětí první světové války pro 
školy a  veřejnost. Koná se na 
Městském hřbitově v Hranicích, 
vstup zdarma.

17:00 - Vernisáž k  výstavě: 
Nekonečno Karla Konečného 
– koná se v Galerii Severní křídlo 
zámku, vstup zdarma.

Čtvrtek 10. 5. 

9:00–12:00 a 13:00–18:00 - 
Otevření expozice posádky 
Hranice – historie vojenských 
ústavů a 7. mechanizované bri-
gády. Organizované skupiny se 
mohou hlásit na tel. 724 233 282. 
Koná se v kasárnách gen. Zahál-
ky v Hranicích, boční vstup do 
zrcadlového sálu, vstup zdarma. 

17:00 - Historie hranického So-
kola – přednáška Pavla Vývody 
o důležitých událostech hranic-
kého Sokola. Koná se v muzeu na 
Staré radnici v Hranicích, Radnič-
ní 1, vstup zdarma.

19:00 - Yellow Sisters – vy-
stoupení nejoriginálnější čes-
ké a  cappelly odstartuje svým 
vystoupením tradiční Jazzové 
dny v Hranicích. Koná se v Zá-
meckém klubu. Vstupné v před-
prodeji 200 Kč, na místě 250 Kč. 
Předprodej v Turistickém infor-
mačním centru na zámku, tel. 
581 607 479. 

Pátek 11. 5. 

13:00–16:00 - Dílna Otise 
Lauberta – výtvarný ateliér 
pro celou rodinu, inspirovaný 
čarovným světem tvorby vý-
znamného výtvarníka. Tvořit se 
budou netradiční a vtipná dílka, 
materiál k tvorbě bude připra-
ven. Koná se v Galerii Synago-
ga v Hranicích, Janáčkova 728, 
vstup zdarma.

150 Kč, na místě 200 Kč. Před-
prodej v  Turistickém infor-
mačním centru na zámku, tel. 
581 607 479.

Pátek 18. 5.

17:00 - Hranická muzejní noc – 
večer s bohatým doprovodným 
programem. Koná se v muzeích 
a  galeriích v  Hranicích, vstup 
zdarma. 

Sobota 19. 5.

11:30 - Motomše 2018 – tradič-
ní mše svatá pro motocykly a ve-
terány všech značek. Sraz je na 
Masarykově náměstí v Hranicích, 
samotná mše začne ve 13:00 ho-
din v kostele Stětí sv. Jana Křti-
tele. Po mši bude následovat 
jízda zakončená v Pohostinství 
Na Střelnici u Zbranků.

20:00 - Rozjímání u  šansonu 
a jazzu – nejznámější hity v po-
dání Daši Čočkové a Tria Vladi-
míra J. Knápka v rámci Jazzových 
dnů. Koná se v Zámeckém klubu 
v Hranicích, Pernštejnské nám. 
1., vstupné v předprodeji 100 Kč, 
na místě 130  Kč. Předprodej 
v Turistickém informačním cen-
tru na zámku, tel. 581 607 479.

Středa 23. 5.

19:00 - Miroslav Vitouš – 
jazzová legenda – celove-
černí dokument a  následná 
beseda s  režisérem Petrem 
Kaňkou v rámci Jazzových dnů. 
Koná se v  Zámeckém klubu, 
Pernštejnské nám. 1, vstupné 
v  předprodeji 50  Kč, na místě 
80 Kč. Předprodej v Turistickém 
informačním centru na zámku, 
tel. 581 607 479.

Pátek 25. 5.

17:00 - Vernisáž: Výstava dět-
ských prací – koná se v Galerii 
M+M v Hranicích, Jurikova 16, 
vstup zdarma. 

18:00 - Závěrečné vystou-
pení tanečního oboru ZUŠ 
Hranice – koná se v Sokolovně 
v Hranicích, Tyršova 880, vstup  
zdarma.

18:00 - Noc kostelů – tradiční 
večerní otevření kostelů s  do-
provodným programem. Koná 
se v kostelích v Hranicích, vstup 
zdarma. Bližší informace a pro-
gram na www.nockostelu.cz.

Sobota 26. 5.

13:00 - Župní slet Sokolů – 
v pořadí druhého sletu Sokolů 
se bude účastnit 350 cvičenců. 
Koná se na Masarykově náměstí 
v Hranicích, průvod pak bude 
pokračovat k házenkářské hale. 

16:00 - Rockové Hranice 2018 
– vystoupí například Rybičky 48, 
Legendy se vrací, Gentlemen´s 
Club a  další. Koná se v  areálu 
Staré střelnice v Hranicích, Sady 
Čs. legií 770, vstupné v předpro-
deji 350  Kč, na místě 450  Kč, 
předprodej www.ticketlive.cz.

Pondělí 28. 5.

14:00 - Slavnostní vojenský 
pochod s kladením věnců – 
pochod půjde od zámku k bustě 
T. G. Masaryka ve foyeru Staré 
radnice v Hranicích.

Čtvrtek 31. 5.

19:00 - Neil Simon: Drobečky 
z perníku – komedie inspirova-
ná skutečným příběhem barové 
zpěvačky Evy Mearové v podání 
Simony Stašové. Koná se v Di-
vadle Stará střelnice v  Hrani-
cích, Sady Čs. legií 770, vstupné 
490 Kč. Předprodej restaurace 
Stará střelnice, tel. 581 602 187, 
knihkupectví Ezop (horní pod-
loubí Hranice), tel. 581 602 547. 

Sobota 12. 5.

10:00–18:00 - Otevírání lázeň-
ské sezony – tradiční zahájení 
lázeňské sezony s bohatým pro-
gramem pro celou rodinu. Koná 
se v areálu lázní Teplice nad Beč-
vou, vstup zdarma.

Neděle 13. 5.

14:00–17:00 - Poznej svou 
vlast – zábavná stezka se sou-
těžními disciplínami o  zajíma-
vostech České republiky. Koná 
se v parku Sady ČS. legií v Hrani-
cích, vstup zdarma, více informa-
cí na www.hranice.dcpr.cz.

Pondělí 14. 5.

9:30 - Včas a akorát – beseda 
pro rodiče s rodinnou poradkyní 
Mgr. Milenou Mikulkovou. Koná 
se na faře v  Hranicích, Školní 
nám. 38, vstupné 100 Kč, hlídání 
dětí je zajištěno.

10:00–12:00 a 14:00–18:00 
- Den otevřených dveří ZUŠ – 
koná se v hlavní budově, Školní 
nám. 35 v Hranicích, vstup zdar-
ma.

Úterý 15. 5.

10:00–12:00 a 14:00–18:00 - 
Den otevřených dveří ZUŠ Hra-
nice – koná se v hlavní budově, 
Školní náměstí 35 v Hranicích, 
vstup zdarma.

16:30 - Vzteká se a  vříská? 
– seminář pro rodiče s  Irenou 
Kubantovou. Koná se v  Centru 
U Kocoura Mikeše, vstupné 350 Kč, 
přihlášky zasílejte na e-mail: 
irena.kubantova@gmail.com.

18:00 - Beseda pro táty – se-
minář pro otce s psychologem 
Mgr.  Františkem Zakopalem. 
Koná se na faře v Hranicích, Škol-
ní nám. 38, vstupné 100 Kč.

Středa 16. 5.

10:00–12:00 a 14:00–18:00 - 
Den otevřených dveří ZUŠ Hra-
nice – koná se v hlavní budově, 
Školní náměstí 35 v Hranicích, 
vstup zdarma. 

18:00 - O  javorovém listu 
z obou stran – literárně cesto-
pisná beseda se spisovatelem 
a lékařem žijícím v Kanadě. Koná 
se v Zámeckém klubu v Hrani-
cích, Pernštejnské nám. 1, vstup 
zdarma.

Čtvrtek 17. 5.

19:00 - Martin Kratochvíl & 
Jazz Q – koncert v rámci Jazzo-
vých dnů. Koná se v Zámeckém 
klubu v Hranicích, Pernštejnské 
nám. 1, vstupné v předprodeji 

PROGRAM       KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ 
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Nové dárce krve hledá Hra-
nická nemocnice. V celé repub-
lice v současnosti chybí kolem 
100 tisíc dárců krve a jejich ne-
dostatek se projevuje i v Hra-
nicích. 

„Ubývá nám bezplatných dár-
ců a stárne dárcovská základna. 
Nejvíce nedostatek dárců krve 
pociťujeme během prázdnin, 
proto se snažíme již koncem 
června předzásobit. Přesto bý-
vají někdy prázdniny z hlediska 
počtu krví kritické,“ vysvětlila 
primářka transfuzního odděle-
ní v  Hranicích MUDr. Kateřina 
Vinklárková.

Proto se Hranická nemocnice 
snaží získat nové dárce. V době 
prázdnin zařazuje na své trans-
fúzní stanici i odpolední odběry 
krve. „V našem regionu se sna-
žíme oslovovat střední školy. 
V lednu na naší transfúzní stanici 
darovali krev studenti soukromé 
Střední odborné školy Hranice,” 
dodala primářka.

Informace o hranickém trans-
fúzním oddělení lze získat na in-
ternetových stránkách nemocnice 
a na facebooku Transfúzní odděle-
ní Hranice. Na transfúzním oddě-
lení v Hranicích se lze zapsat i do 
databáze dárců kostní dřeně. (bak)

PROGRAM AKCÍ / ZAJÍMAVOSTI

PŘIPRAVUJE SE NA ČERVEN

Sobota 2. 6.

10:00–24:00 - Benefice pro 
Julinku – benefi ční akce, koná 
se v areálu TJ Sokol v Bělotíně. 
Vstupné dospělí 300 Kč, mládež 
do 17 let 150 Kč a děti do 6 let 
zdarma, předprodej v síti Ticke-
tArt.

Středa 6. 6.

19:00 - Dan Bárta a Robert Bal-
zar Trio – mimořádný koncert 
respektované formace v  rámci 
Jazzových dnů. Koná se v Diva-
dle Stará střelnice v Hranicích, 
Sady Čs. legií 770, vstupné 

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

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO
ČÍSLA ZPRAVODAJE

je ve čtvrtek 10. května 2018. 

Navštivte nové webové stránky 
a vyberte si z pestrého programu akcí 
v Hranicích a okolí kultura-hranice.cz. 

Pořádáte zajímavou akci? 
Dejte nám o ní vědět! Stačí vyplnit 

formulář a vložit fotogra� i nebo 
napsat e-mail na mic@meu.hranet.cz 

nebo zavolat na 581 607 479.

v předprodeji 430 Kč, na místě 
500 Kč. Předprodej v Turistickém 
informačním centru na zámku, 
tel. 581 607 479.

Pátek 15. 6.

18:30 - Jarní koncert Hranické-
ho dětského pěveckého sbo-
ru – koná se v Galerii Synagoga 
v Hranicích, Janáčkova 728, vstup 
zdarma.

Čtvrtek 28. 6.

18:00 - Legendy v Hranicích – na 
koncertu pro dobrou věc vystou-
pí Zdeněk Merta, Felix Slováček, 
Vašo Patejdl, Argema a další. Koná 
se v Divadle Stará střelnice v Hra-
nicích, Sady Čs. legií 770, vstupné 
v  předprodeji 250  Kč, na místě 
300 Kč. Předprodej v Turistickém 
informačním centru na zámku, 
tel. 581 607 479.

Hranická nemocnice hledá nové dárce krve. Foto: Nemocnice Hranice

Letošní sletový rok je také vý-
zvou pro sokolské jednoty, aby 
různými akcemi připomněly svo-
ji minulost i současnost. Sokoli 
z  Hranic ve spolupráci s  Měst-
skými kulturními zařízeními 
Hranice tak učinili výstavou Pod 
praporem Sokola. Její vernisáž 
se konala ve čtvrtek 29. března 
a pozvání na ní přijalo také nás 
pět krojovaných členů T.J. Sokol 
Přerov.

Tím jsme počet domácích 
krojovaných členů, kteří nás 
velice srdečně vítali, zvýšili 
nejméně na dvojnásobek. Bez 
přehnaných slov chvály je třeba 
říct, že profesionální pracovníci 
hranického muzea ve spolupráci 
s místním Sokolem odvedli při 
přípravě výstavy kus kvalitní, 
poctivé práce.

Na jednotlivých vkusně gra-
ficky provedených panelech 
pořadatelé připomněli založení 
České obce sokolské v roce 1862, 
vznik sokolské jednoty v Hrani-
cích o  pětadvacet let později 
a všechny slavné i méně radost-
né události v životě hranických 

sokolů. Víc než šest desítek účast-
níků vernisáže se řadu informací 
v úvodních proslovech dovědělo 
také od pořadatelů výstavy.

Velmi obsáhlou zprávu si pro 
vernisáž této výstavy připravil 
bývalý starosta hranického So-
kola bratr Pavel Vývoda. Pořa-
dateli a některými návštěvníky 

byl proto vyzván, aby na téma 
Sokol v  Hranicích vystoupil na 
samostatné přednášce pro zá-
jemce z  řad veřejnosti. Z  jeho 
informací vzpomenu alespoň 
tragikomickou událost, kterou 
přinesla stavba místní sokolov-
ny. Na její postavení se musela 
Tělocvičná jednota Sokol Hranice 

velice zadlužit. Povinnosti splá-
cet dluh však místní sokolská jed-
nota nebyla zbavena ani za války, 
kdy nacisté činnost Sokola zrušili. 
Dluh se podařilo po válce splatit, 
ale brzy na to, po roce 1948, byl 
dalším totalitním režimem Sokol 
zrušen. 

Miroslav Rozkošný

Úspěšná mise krojovaných sokolů z Přerova v Hranicích

Hranická nemocnice hledá nové dárce krve

Společný snímek hranických a přerovských Sokolů na výstavě Pod praporem Sokola, která je na Staré radnici v Hranicích 
k vidění až do 27. května. Foto: Jiří Necid
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V minulém vydání jsme se 
věnovali budově sokolovny, 
dnes se vrátíme do roku 1989, 
abychom si připomněli no-
vodobou historii hranických 
Sokolů, kterou shrnula členka 
Sokola Marie Šturmová.

Po sametové revoluci v  lis-
topadu 1989 byl v  lednu 1990 
Sokol obnoven a zahájil přípravy 
k obnovení svých sletů ve zcela 
jiném společenském prostředí. 
Rychle se obnovovaly sokol-
ské jednoty, kterých je dnes již 
zhruba 1200. Obnovené jedno-
ty však jen těžko získávaly zpět 
svůj bývalý majetek. S nemalými 
problémy se setkal při navrácení 
sokolovny také hranický Sokol.

První slavnostní zahájení 
cvičení uskutečnili Sokoli v so-
kolovně 9. září 1991. Po tomto 
zahájení se zvýšila členská zá-
kladna na 109 cvičících, z toho 
87 žáků a žaček, 12 dorostenek 
a 10 mužů a žen. Přispívajících 
členů bylo 42. Celkem tedy měl 
hranický Sokol na začátku svého 
obrodu 151 členů.

Sokol prošel proměnou
Dřívější sokolské cvičení je 

dnes koncipováno jako všeo-
becná průprava pro děti s kon-
dičními cvičeními pro dospělé. 
V mnohém má ale ještě moder-

nější ráz. Přibývají také nové 
sporty, kterých odbor sportu 
České obce sokolské eviduje již 
kolem osmdesáti. Pokračuje se 
ve výchovném procesu i v kultur-
ních činnostech. Dále se rozvíjí 
tradice všesokolských sletů, přes-
to Česká obec sokolská i  župy 
pořádají také řadu jiných větších 
akcí, kterých se účastní závodníci 
i ze vzdálených jednot a žup.

Novodobí starostové
Po obnovení Sokola v Hrani-

cích v roce 1990 byl prvním sta-
rostou Zbyšek Kubíček. Od roku 
2001 byl starostou Pavel Vývo-
da, který je stále členem výboru 
a aktivním cvičitelem. Od roku 
2013 je starostkou Tělocvičné 
jednoty Sokol Hranice Vladimíra 
Kubešová. Počet členů hranické-
ho Sokola k letošnímu roku činí 
269, z toho 135 členů do 18 let, 
98 členů od 19 do 64 let a 36 čle-
nů nad 65 let.

Činnost Sokolů v současnosti
Letos, v roce 90. výročí otevře-

ní sokolovny, se hraničtí sokolo-
vé věnují své činnosti především 
v pondělí a ve středu. V pondělí 
cvičí oddíly předškolních dětí, 
mladšího a staršího žactva a do-
rostu a break dance, které vystří-
dají dospělí v oddílech zdravotní 
tělesné výchovy a rekreačního 
florbalu. Ve středu dopoledne 
cvičí oddíl rodičů a dětí, odpo-
ledne pak opět oddíly mladší-
ho a staršího žactva a dorostu 
a  break dance. V  klubovně se 
ve středu scházejí šachisté, kteří 
hrají mistrovské soutěže na re-
gionální nebo oblastní úrovni. 

V pronajaté tělocvičně hraje také 
ve středu oddíl volejbalu žen.

Hraničtí sokolové pořádají 
mimo jiné sokolsko-letecký maš-
karní ples a dětský maškarní kar-
neval. Čerpají přitom z bohaté 
tradice sokolských šibřinek. Na 
podzim při příležitosti Památné-
ho dne sokolstva pořádá Sokol 
Hranice akci pod názvem „Všich-
ni společně v pohybu aneb Ukaž, 
co umíš“, na které je pro každého 
bez rozdílu věku nebo výkon-
nosti připravena řada sportov-
ně-zábavných disciplín. Dále se 
Sokolové snaží obnovit tradiční 
úspěšnou sokolskou disciplínu 
šplh a začali pořádat otevřený 
závod ve šplhu. Každoročně po-
řádají šachisté otevřený Turnaj 
o přeborníka města Hranic.

Hranická sokolovna je do-
movskou scénou divadelního 
souboru Ventyl, který vznikl 
v roce 2013 a několikrát zcela vy-
prodal svou domovskou scénu. 
V jeho repertoáru jsou „Liga pro-

ti nevěře“, „Dva nahatý chlapi“ 
a „Dokud nás milenky nerozdělí“.   

Členové Sokol Hranice kaž-
doročně reprezentují v soutěži 
sokolské všestrannosti, která 
zahrnuje sportovní gymnastiku, 
šplh, plavání a atletiku. V červ-
nu 2017 se Tělocvičná jednota 
Sokol Hranice úspěšně zhostila 
role hlavního pořadatele kraj-
ského setkání sokolských žup 
Olomouckého kraje.

Hraničtí Sokolové se zúčast-
nili sletů v  roce 1994, 2000, 
2006 a 2012. Letos v roce 2018 
se bude konat v  pořadí již 
XVI. všesokolský slet, na kterém 
hraničtí sokolové opět nebudou 
chybět. V květnu 2018 předve-
dou cvičenci hromadné skladby 
na župním sletu Středomorav-
ské-Kratochvilovy župy, jehož 
pořadatelem je již podruhé Tě-
locvičná jednota Sokol Hranice.

Marie Šturmová
Seriál najdete také na  

www.muzeum-hranice.cz

Historie
Sokola Hranice
9. díl:  1989 - 2018

Historii hranických sokolů mapuje výstava „Pod praporem Sokola“, která probíhá 
až do 27. května na Staré radnici. Hned u vstupu mohou návštěvníci zhlédnout 
velkoformátovou kolorovanou fotografii budovy sokolovny ještě před tím, než 
se na ní podepsaly necitlivé zásahy v sedmdesátých letech. Foto: Jiří Necid

Pavel Vývoda, člen výboru hranických Sokolů, promluvil na vernisáži výstavy 
„Pod praporem Sokola“. Zájemci mohou přijít na jeho přednášku o  historii 
hranického Sokola, která se uskuteční ve čtvrtek 10. května od 17 hodin na 
Staré radnici.  Foto: Jiří Necid

Chladnými nenechala ukázka tělocvičného nářadí sokoly na výstavě „Pod 
praporem Sokola“. Foto: Jiří Necid

Proměny Sokola po roce 1989
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Tradiční vyhlášení nej-
lepších sportovců roku 2017 
proběhlo v úterý 17. dubna ve 
dvoraně hranického zámku. 

Letos se jako tradiční spor-
tovní host zúčastnil Jan Weber, 
který je sedminásobným mi-
strem světa a  mnohonásob-
ným mistrem Evropy i  ČR ve 
freestyle footbagu a  mistrem 
ČR ve freestyle fotbalu. Jan 
Weber se zapsal do Zlaté knihy  
města.

Ocenění nejlepších loňských 
sportovních výkonů opět uká-
zalo, jaké mají Hranice pestré 
sportovní zázemí. Prosadili se 
zástupci řady různých sportů, 
mezi nejúspěšnější patřili tra-
dičně atletika, judo, rychlostní 
kanoistika. Z  novějších spor-
tovních odvětví se v poledních 
letech daří například triatlonis-
tům. Neolympijským sportům 
vládl letecký sport a otec a syn 
Krejčiříkové.  (bak)

Taneční obor Základní 
umělecké školy Hranice repre-
zentuje školu i  město na re-
publikových i  mezinárodních 
soutěžích a přehlídkách. Sklízí 
úspěchy, za kterými je spousta 
odříkání, dřiny a odhodlání.

Baletní mládí v Praze
Vloni v  říjnu se žákyně vy-

pravily na mezinárodní taneční 
soutěž „Baletní mládí“ do Prahy. 
Přivezly si krásná umístění. Nela 
Rabelová se ve své kategorii do 
9 let z 36 tanečních čísel umístila 
na 16. místě. Eliška Dombrovská 
se ve své kategorii 10 až 11 let 
umístila na 12. místě. Největším 
oceněním bylo umístění Kláry 
Příkaské a Sáry Marie Cimalové, 
které si přivezly čestné uznání po-
roty a 4. místo v kategorii 14 až 
16 let.

Paforta v Ostravě
Žákyně tanečního oboru se 

vydaly v  listopadu na taneční 
soutěž do Ostravy „Paforta 2017“ 

a přivezly nejvyšší ocenění. Cho-
reografie nejmenších dětí v kate-
gorii A1 do 8 let „Letem světem 
s  večerníčkem“ se umístila na 
1. místě. V kategorii A3 mládeže 
do 14 let měla škola dvě zastou-
pení a obě čísla byla oceněna. 
Choreografie „Pizza!!!“ se umístila 
na 3. místě a choreografie „Mezi 
námi“ s velkým bodovým násko-

kem vyhrála 1. místo. Z lidových 
tanců se v kategorii C3 umísti-
la choreografie „Masopust“ na 
1. místě a choreografie „Polka“ si 
přivezla 2. místo. V nejvyšší ka-
tegorii 15 let a více měl taneční 
obor také zastoupení, choreo-
grafie „Voices“ si přivezla 4. místo.

Mezinárodní soutěž 
v Liberci

Týden po této soutěži se žáci 
tanečního oboru zúčastnili mezi-
národní taneční soutěže v Liberci. 
Hranická ZUŠ se tam představila 
s klasickým a moderním tancem. 
Nela Rabelová vybojovala 7. mís-
to mezi konkurencí z ostatních 
evropských států. Starší žákyně se 
se svou choreografií „Mezi námi“ 
umístily na 6. až 7. místě společně 
s polskou konkurencí.

Začátkem roku se pak konalo 
okresní kolo přehlídky tanečních 
oborů základních uměleckých 
škol, ze kterého se podařilo pro-
bojovat hned čtyřem choreogra-
fiím do krajského kola.

Úspěch v Německu
Největší úspěch je z  února, 

kdy se žáci tanečního oboru vy-
dali na kvalifikaci pro finále DWC 
2018 (Dance World Cup) za Čes-
kou republiku do německého 
Selbu. Kritéria pro kvalifikaci do 
finále DWC jsou velmi přísná. Po-
stupující musí být na prvním až 
třetím místě a musí splnit bodové 
limity. Takže umístění na „bedně“ 
není automatickým postupem. 
Taneční obor ZUŠ Hranice přivezl 
do Selbu osm soutěžních cho-
reografií. Čtyři z nich postoupi-
ly do světového finále. Jsou to: 
Masopust - 1.  místo, Harlekýni 
- 2. místo, sólové zastoupení 
v contemporary dance - Antonín 
Pchálek - 1. místo a Nela Rabe-
lová v kategorii Minisolo balet. 
Škola a zároveň i město Hranice 
budou tedy mít v letošním finále 
DWC, které proběhne v červnu 
ve španělském Sitges, hned čtyři 
želízka v ohni.

Kamila Martínková, učitelka  
tanečního oboru ZUŠ Hranice

SPORT 

Nejlepší sportovci Hranic byli oceněni

Tanečníci ZUŠ Hranice postoupili do světového finále
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Eliška Dombrovská. Foto: ZUŠ

Letošního vyhlášení se zúčastnil Jan Weber. Foto: Petr Bakovský

Výsledky:
Olympijské sporty - jednotlivci

Kategorie do 15 let

1. Mikuláš Ondra
    (rychlostní kanoistika)

2. Karel Trousil (judo)

3. Barbora Janíková (judo)

Kategorie 16 – 19 let

1. Vojtěch Podjukl (atletika)

2. David Šatánek (judo)

3. Michal Křištof (bikros)

Kategorie nad 20 let

1. Lukáš Krpec (triatlon)

2. Jan Křištof (bikros)

3. Tomáš Beran (judo)

Olympijské sporty - družstva

Kategorie do 15 let

1. Družstvo mladšího žactva 
 (Judo Hranice)

2. Družstvo starších žáků 
 (Judo Hranice)

3. Družstvo starších žáků
 (TJ Cement Hranice - házená)

Kategorie 16 – 19 let

1. Družstvo dorostenců
 (Judo Železo Hranice)

2. Družstvo staršího dorostu 
 (SK Hranice - kopaná)

Kategorie nad 20 let

1. Triatlon klub Hranice – 
Rocktechnik triatlon

2. Družstvo mužů  
(Judo Železo Hranice)

3. Smíšené družstvo (BMX Hranice)

Neolympijské sporty - jednotlivci 

1. Ing. Petr Krejčiřík (letecký sport)

2. Bc. Radek Krejčiřík  
(letecký sport)

3. Markéta Klevarová  
(DDM Hranice – agility)

Neolympijské sporty - družstva 

1. Mažoretky Panenky  
(DDM Hranice)

2. družstvo Petr Tománek 
– Miloslava Kutá  
(SK Pétanque Valšovice)

3. Mažoretky Minipanenky  
(DDM Hranice)


