
Vánoční strom na Masaryko-
vě náměstí se rozsvítí poprvé ve 
čtvrtek 1. prosince, tentokrát se 
mohou lidé těšit na příjezd císaře 
pána a program v historizujícím 
duchu. Nebude chybět c.k. poš-
tovní úřad, kde si budou moci 
zájemci vytisknout pohlednice 
a vhodit je do císařské poštov-

ní schránky. Na náměstí bude 
vyhrávat flašinetář, chybět ne-
budou verbíři a ukázky starých 
řemesel. Rozsvěcení vánočního 
stromu proběhne letos netra-
dičně. „S  nápadem na inovaci 
rozsvěcení vánočního stromu 
přišel starosta Hranic Jiří Kudlá-
ček,“ prozradila Naďa Jandová, 

ředitelka Městských kulturních 
zařízení Hranice, která program 
vánočního jarmarku připravi-
la. Novinkou letošního roku je 
také to, že hudební program 
bude na náměstí v  Hranicích 
každý den od 1. do 17. prosin-
ce. Vystoupí v  něm místní ka-
pely, dechovky, houslista Jiří 

Erlebach a další. Třešinkou bude 
koncert Vašo Patejdla, který na 
hranickém náměstí vystoupí ve 
čtvrtek 15. prosince. Chybět ne-
bude betlém, zvonička pro štěstí 
a stánky s punčem, občerstve-
ním a vánočním zbožím.  (red) 

Podrobný program najdete 
na straně 7 uvnitř listu.

V muzeu na Staré radnici 
jsou hračky    str. 6

Česká mše vánoční 
v Hranicích    str. 15

Nová expozice zbraní 
na zámku    str. 8

Koncert v Synagoze 
přilákal davy   str. 10

Zpravodaj města Hranic                                      ročník II. číslo 12 / prosinec 2016

Hranický zpravodaj

Na rozsvícení vánočního stromu v Hranicích míří každoročně stovky lidí. Ilustrační foto: Jiří Necid

VÁNOČNÍ JARMARK VYPUKNE 1. PROSINCE

Hezké Vánoce!
Příjemné a pohodové, ale také veselé prožití svátků vánočních 

nejen při programech, akcích a  výstavách, které jsme pro vás 
připravili, hodně štěstí, lásky, radosti a úspěšný nový rok přeje 
čtenářům Hranického zpravodaje, návštěvníkům kulturních akcí 
a výstav, čtenářům knihovny, návštěvníkům turistického informač-
ního centra a všem obyvatelům Hranic a místních částí za celý tým 
Městských kulturních zařízení Hranice

Naďa Jandová, ředitelka Městských kulturních zařízení

Vánoční svátky plné pohody, 
úsměvů, pozitivní energie a rodinného štěstí, Silvestra ve společ-

nosti dobrých přátel, veselého a nápaditého a do nového 
roku 2017 nejen skvělý start přejí všem občanům 

města Hranic a jeho místních částí 

starosta města Hranic Jiří Kudláček, 
místostarosta města Hranic  

Mgr. Ivo Lesák 

Vystoupí také Vašo Patejdl. Ve čtvrtek 15. prosince
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Jen do 5. ledna se nově po-
dávají žádosti o dotace (granty) 
a příspěvky z rozpočtu města. 
Na granty a  příspěvky město 
přidá přes milion korun, cel-
ková částka činí téměř sedm 
milionů.

K posunu původního termínu, 
který byl 31. ledna, došlo proto, 
aby se úspěšní žadatelé dříve 
dostali k  těmto prostředkům. 
O  dotacích a  příspěvcích totiž 
nejprve jedná odborná komise, 
poté Rada města a o žádostech, 
které jsou vyšší, než 50 tisíc ko-
run, rozhoduje zastupitelstvo. 
Celý tento proces vyžaduje určitý 
čas, takže někdy akce, na které se 
žádalo, proběhly ještě před tím, 
než žadatelé věděli, zda dostali 
dotaci. Posun termínu na začátek 
ledna tedy vše o měsíc urychlí.   

Další dobrou zprávou pro 
žadatele je, že zastupitelé v  lis-
topadovém předjednávání pro-
vozního rozpočtu města na příští 
rok podpořili zvýšení částek na 
dotace (granty) a příspěvky. Pro 
prosincové schvalování rozpočtu 
je tak připraveno výrazné navý-
šení prostředků v oblasti kultury, 
sportu (zejména mládežnického), 
vzdělávání, zahraniční spoluprá-
ce či obnovy památek.

Na rok 2017 zastupitelé navrh-
li zvýšit částku v oblasti grantů 
celkem o 300 tisíc korun na té-
měř 3,5 milionu korun. Z tohoto 
zvýšení šlo 100 tisíc do oblasti tě-
lovýchovy, 100 tisíc na investiční 
grant na podporu oprav a obno-
vy objektů v oblasti památkové 
péče a  po 50  tisících na grant 
vzdělávání a  grant spolupráce 
partnerských měst.

Výrazně se navýšily i příspěv-
ky na činnost, a to příspěvky na 
mládežnický sport o  650  tisíc, 
příspěvky na sport dospělých 
o  200  tisíc a  příspěvky na kul-
turu o 150 tisíc. Celkem stouply 
příspěvky o milion korun na více 

než 3 miliony. Do oblasti grantů 
a  příspěvků tedy bude město 
od příštího roku dávat téměř 
7 milionů korun. Do této oblasti 
se navíc přesunou i  příspěvky, 
kterými město dotuje mládež-
nickým sportovním oddílům pro-
nájem tělocvičen a které dosahují 
1,1 milionu korun. 

Grantový program města 
Hranic má přispět k rozšíření na-
bídky pro trávení volného času 
obyvatel a  návštěvníků města, 
pomoci pořadatelům v realizaci 
stávajících akcí většího významu 
a podpořit vznik nových. Město 
Hranice dlouhodobě a  cíleně 
tuto oblast podporuje. Dokla-
dem toho je zejména fakt, že cel-
kové částky na příspěvky a granty 
v posledních letech neustále ros-
tou, z necelých 4 milionů v roce 
2010, 5 milionů v roce 2015 na 
současných téměř 7 milionů.

Upozorňujeme všechny, kteří 
letos získali od města finanční 
prostředky v rámci grantového 
programu nebo dotací na čin-
nost, že se blíží termín, kdy musí 
předložit vyúčtování přijatých 
prostředků. Vyúčtování veške-

rých dotací má být provedeno 
do 60 dnů od ukončení projektu, 
nejpozději však do 30. listopadu. 
U akcí, pořádaných po tomto ter-
mínu, musí být vyúčtování pro-
vedeno nejpozději do 15. ledna 
následujícího roku.  (bak)

Přehled částek v tisících korunách na jednotlivé oblasti grantů a příspěvků

Název grantu 2015 2016 2017 Navýšení 
grantu 

Granty tělovýchova 300 300 400 100
Grant vzdělávání 100 100 150 50
Grant kultury 630 705 705 0
Grant spolupráce partnerských měst 300 300 350 50
Granty v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví 220 220 270 50
Granty v oblasti životního prostředí 150 150 150 0
Granty – prevence kriminality mládeže 150 150 100 -50
CELKEM granty (bez investičních) 1 850 1 925 2 125 200
Granty v oblasti investic a oprav v oblasti kultury 
a tělovýchovy

500 1 000 1 000 0

Granty na podporu oprav a obnovy objektů v oblasti 
památkové péče na území města Hranic

250 250 350 100

Granty včetně investičních 2 600 3 175 3 475 300
Příspěvky v sociální oblasti 280 280 280 0
Příspěvky na mládežnický sport 900 900 1 550 650
Příspěvky na sport - dospělí 900 940 1 140 200
Příspěvky na kulturu 100 100 250 150
Příspěvky v oblasti životního prostředí 50 50 50 0
Celkem příspěvky 2 230 2 270 3 270 1 000
CELKEM 4 830 5 445 6 745 1 300

Dva příslušníci Policie ČR a jeden městský stráž-
ník byli oceněni za svůj statečný čin, kdy 31. října 
vytáhli z ledové řeky Bečvy topící se ženu. 

Všichni tři byli přijati starostou města Jiřím Kud-
láčkem v jeho kanceláři, kde převzali poděkování 
ředitele Krajského ředitelství policie Olomouckého 
kraje plk. Mgr. Tomáše Lansfelda. 

Z řad příslušníků policie se jednalo o  stržm. 
Martina Holana, který získal poděkování za projev 
osobní odvahy, iniciativy a vlastního nasazení při 
vytažení tonoucí ženy z řeky Bečvy a prap. Roma-
na Špunara za aktivní přístup, kterým napomohl 
při záchraně tonoucí ženy. Oba byli oceněni také 
finančně. Městský strážník Ondřej Kulda dostal od 
města finanční odměnu a  poděkování starosty 
města.   (bak) 

AKTUÁLNĚ

Starosta města Jiří Kudláček předává poděkování. Foto: Petr Bakovský

Zastupitelé zvýšili zejména příspěvky na mládežnický sport. Ilustrační foto: 
Petr Bakovský 

GRANTY: PENĚZ BUDE VÍC, ŽÁDÁ SE ALE DŘÍVE

Policisté dostali ocenění za záchranu tonoucí ženy
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CENU MĚSTA DOSTANOU SPELEOLOGOVÉ A PETR ČEPICKÝ
Cenu města Hranic získali 

letos potápěči České speleolo-
gické společnosti z Hranického 
krasu, které zastupuje Michal 
Guba, Krzysztof Starnawski 
a  Bartlomiej Grynda. Cenu 
získávají za výzkum Hranické 
propasti. Dalším oceněným je 
kameraman Petr Čepický. Roz-
hodli o tom zastupitelé města 
na svém jednání 10. listopadu.

Speleologové 
Speleologové získali toto 

ocenění za systematický výzkum 
Hranické propasti, který začal 
v  roce 1963. Tento výzkum je 
ztížen podmínkami, které v Pro-
pasti panují. Propast je vyplněna 
kyselkou, přesycenou oxidem 
uhličitým, vápencové stěny jsou 
silně rozleptány a narušeny, mezi 
nimi spočívají zaklíněné napa-
dané kmeny, větve a nestabilní 
skalní bloky. Viditelnost v Pro-
pasti je nevyzpytatelná, velmi 
proměnlivá od 0,5 do 30 metrů 
a často se dá přirovnat například 
k hrachové polévce.

Přesto se průzkumem Propas-
ti nepřetržitě zabývá už několiká-
tá generace jeskynních potápěčů 
obětujících vlastní finance, úsilí, 

dovednosti i zdraví. Jejich syste-
matická týmová práce průběžně 
přináší nové poznatky o Propasti, 
její morfologii, hloubce, genezi, 
výplních, vede ke zdokonalo-
vání přístrojového vybavení, 
bezpečnostních postupů, padla 
řada hloubkových potápěčských 
rekordů. Člen týmu David Čani je 
držitelem současného českého 
hloubkového rekordu 180,4 me-
trů právě zde. 

Ještě do větších hloubek se 
dostal Polák Krzysztof Starna-
wski, také člen České speleo-
logické společnosti, základní 
organizace 7-02  Hranický kras. 
Ten s potápěním v Hranické pro-
pasti začal v roce 1997. Postupně 
posouval hranice dosažených 
hloubek.  V roce 2000 se dostal 
do hloubky 181  metrů. V  roce 
2012 se vrátil s  lepší technikou 
a  i díky získaným zkušenostem 
se mu podařil průlom – dostal 
se přes kritické místo v hloubce 
okolo 200 metrů, ponořil se do 
225 metrů a pomocí sondy na-
měřil hloubku 373 metrů. 

Od tohoto ponoru se pravi-
delně vždy znovu vracel a překo-
nával své vlastní výkony – každý 
rok další metry navíc. Průzkum 
extrémních hloubek je ale mož-

né provádět jen s  použitím 
dálkově ovládaných robotů, po-
stupně byly zorganizovány tři ta-
kové pokusy, a to v letech 1995, 
2003 a  2016. Poslední z  nich 
27. září 2016 posunul naměře-
nou hloubku zatopené části na 
404 metry, což v  současnosti 
znamená nejhlubší zatopenou 
propast na světě. 

Při vlastním rekordním se-
stupu nejprve Starnawski na-
táhl vodící šňůru pro robota od 
Zubatice v  hloubce 60  metrů 
k  restrikci Mikado v  hloubce  
200 metrů. Poté Lukáš Brychlec 
nainstaloval kladky pro vodící 
šňůry na hladině Jezírka a Mi-
chal Guba kladky na Zubatici. Do 
hloubky 60  metrů doprovodil 
robota Michal Guba. Od 60 me-
trů klesal robot podle vodících 
šňůr natažených Starnawskim. 
Robota řídil z povrchu výrobce 
robota Bartlomiej Grynda. Ob-
sluhu, transport materiálu a do-
kumentaci zajišťovalo dalších 
šest členů týmu.

Kameraman Petr Čepický
Další oceněný, kameraman 

Petr Čepický, v  Hranicích vy-
růstal, dlouhá léta zde působil 

zejména v oblasti výtvarné pro-
pagace kulturních akcí. Později, 
po absolvování FAMU se stal ka-
meramanem, který se podílel na 
známých televizních pořadech, 
jako Možná přijde i  kouzelník, 
Dluhy Hany Zagorové, pořady 
Semaforu. Později i  režíroval 
a autorsky se podílel na dalších 
pořadech – například udílení 
cen Českého lva nebo hudeb-
ně-zábavný pořad DO-RE-MI. 
Podílel se na představení Later-
ny-magiky „Casanova“, pro toto 
divadlo inscenoval „Legendu 
o  Argonautech“. Má za sebou 
řadu dalších tvůrčích úspěchů. 

Předání cen
Předání Ceny města se před-

pokládá 25. ledna 2017. Cena 
města se uděluje jako ocenění 
autorům významných děl, ob-
jevů a  vědeckých prací nebo 
osob a  kolektivů, kteří podali 
mimořádný výkon, dosáhli vý-
znamných úspěchů nebo vyko-
nali ocenění hodné skutky a oni 
sami, nebo předmět ocenění, 
mají vztah k městu. Cenu města 
tvoří pamětní list podepsaný sta-
rostou města, plaketa a finanční 
odměna 10 tisíc korun.  (bak)

INZERCE

Nový dopravní automobil bu-
dou mít dobrovolní hasiči ve Stře-
dolesí. Půjde o auto o hmotnosti 
do 3500 kilogramů se sedadly pro 
devět osob. Vítěz výběrového řízení nyní připravuje Mercedes-Benz 
Sprinter dle požadavků. Vozidlo musí být vybaveno majáky, vysílačkou, 
požárními světlomety, tažným zařízením, v červené barvě s bílým 
pruhem s nápisy a dalším speciálním požárním vybavením. Celkové 
předpokládané náklady jsou ve výši 1 milion 600 tisíc korun. Minis-
terstvo vnitra Generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR 
přispělo finančním příspěvkem ve výši 450 tisíc korun a Olomoucký 
kraj poskytl účelovou investiční dotaci ve výši 100 tisíc korun.  (bak) 

Den Válečných veteránů si město Hranice připomnělo v pátek 
11. listopadu v 11 hodin u Mauzolea na Městském hřbitově. V Hranicích 
bylo při této příležitosti od 9 do 16 hodin zpřístupněno Mauzoleum, 
kde je pochováno 1500 vojáků z první světové války, kteří zemřeli ve 
zdejší vojenské nemocnici. Den veteránů, nebo také Den vzpomínek 
se slaví v tomto termínu jako připomínka ukončení krvavých bojů 
první světové války. (bak) 

Pokuta až 50 tisíc korun hrozí při spalování listí na zahradách. Podle 
zákona o ochraně ovzduší lze v otevřeném ohništi spalovat pouze su-
ché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami. Vlhké listí je 
lepší kompostovat, nebo na jaře a na podzim využít velkoobjemových 
kontejnerů, které město do zahrádkářských oblastní umisťuje. Během 
roku lze bioodpad odvést do sběrného dvora nebo na kompostárnu na 
Jelením vrchu. (bak)

Hasiči ze Středolesí  
budou mít nový automobil

Den válečných veteránů

Pozor na pálení listí 
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INZERCE

Zápis do 1. tříd bude až v dubnu
Zatímco obvykle bývaly zápisy do 1. tříd na konci ledna nebo 

začátkem února, příští rok tomu bude jinak. Ministerstvo škol-
ství, mládeže a tělovýchovy upozorňuje, že na všech základ-
ních školách se budou zápisy konat v termínu od 1. dubna 
do 30. dubna 2017. Přesný termín zápisu v Hranicích a také 
představení jednotlivých škol naleznete v některém z příštích 
čísel našeho měsíčníku.  (bak)

Upozorňujeme občany, kteří 
ještě nestihli nebo zapomněli 
zaplatit poplatek za komunální 
odpad, aby tak rychle učinili. 
V  lednu bude totiž město ro-
zesílat platební výměry těm, 
kteří dosud nezaplatili. Nebu-
de-li poplatek do jejich vydání 
zaplacený, zvýší se na dvojná-
sobek. Poté budou nedoplatky 
předány k vymáhání.  

Na konci října letošního roku 
dlužilo celkem 1907 dlužníků 
4,5 milionu korun.

Povinnost platit poplatek má 
každý občan s trvalým pobytem 
na území města Hranic. Popla-
tek je ve výši 600 korun. Tento 

nedoplatek můžete zaplatit buď 
na pokladně Městského úřadu 
v  Hranicích, a  to denně podle 
úředních hodin nebo poštovní 
poukázkou či bankovním převo-
dem. Důležité je znát přidělený 
variabilní symbol. Může se stát, 
že někteří občané již nebyd-
lí v  místě, které mají uvedené 
jako trvalé bydliště. Ti by se měli 
dostavit nahlásit doručovací ad-
resu.

Pokud byste narazili na něja-
ké nejasnosti nebo nepřesnos-
ti, můžete se obrátit na finanční 
odbor městského úřadu, kan-
celář 453, paní Nehybová, tel. 
581 828 374.   (bak)

Do konce roku by si měli uži-
vatelé nechat provést povinné 
kontroly kotlů na pevná paliva. 
Jde o kotle, jejichž příkon je 10 až 
300 kW včetně a současně slouží 
jako zdroj tepla pro teplovodní 
soustavu ústředního vytápění. 

První kontrolu je nutné pro-
vést nejpozději do 31. 12. 2016, 
následně musí být prováděny 
jednou za dva kalendářní roky. 
Kontrolu je nutné provést pro-

střednictvím osoby, která byla 
proškolena výrobcem spalova-
cího stacionárního zdroje a má 
od něj udělené oprávnění k jeho 
instalaci, provozu a údržbě. Se-
znam odborně způsobilých osob 
naleznete na stránkách Asocia-
ce podniků topenářské techniky  
(www.aptt.cz). Podrobnější in-
formace naleznete na stránkách 
ministerstva životního prostředí  
(www.mzp.cz).  (bak)

VYŠŠÍ POKUTA HROZÍ 
ZA NEZAPLACENÍ 
POPLATKU ZA ODPAD 

Upozorňujeme  
na povinné kontroly kotlů

Střední školy a učiliště se 1. listopadu představily v zámecké dvoraně žákům 
základních škol. Prezentovaly se nejen školy z Hranic a okolí, jako například 
Lipník nad Bečvou, Přerov, Nový Jičín nebo Valašské Meziříčí, ale i ze vzdá-
lenějších destinací jako je Mohelnice, Bzenec a další. Žáci základních škol 
tak mohli získat přehled o nabídce jednotlivých škol a lepší podklady pro 
rozhodování o své budoucnosti.   Foto: Petr Bakovský

Střední školy se představily 
ve dvoraně zámku

ZPRAVODAJSTVÍ
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Změnu svozu 
odpadu o Vánocích

Akciová společnost Ekoltes 
Hranice upozorňuje občany, že 
náhradní svoz komunálního od-
padu za pondělí 26. 12. 2016 
(2.  svátek vánoční) proběhne 
následující den, tedy v  úterý 
27. 12. 2016. Sběrný dvůr bude 
v  období od 23. 12. 2016 do 
2. 1. 2017 uzavřen.  

EKOLTES

Ke konci listopadu byla v za-
hrádkářských koloniích ukon-
čena zahrádkářská sezóna. 
Fotografie dokumentují, jak vy-
padaly dvě lokality před jedním 
z  posledních úklidů letošního 
roku. 

Už se stalo pravidlem, že se 
na úklid nasazuje technika navíc. 
Například nakladač, kterého by 
nebylo třeba, kdyby veškerý od-
pad byl pouze v kontejnerech.

V roce 2016 bylo bez posled-
ního úklidu svezeno ze zahrád-

kářských kolonií bezmála 400 
tun směsného komunálního 
odpadu, což v přepočtu na pe-
níze činí téměř 500 tisíc korun 
pouze na poplatcích za uložení 
na skládku. Další nemalou po-
ložkou jsou náklady na dopra-
vu. Biologicky rozložitelného 
odpadu bylo svezeno pouhých 
70 tun. 

Městský úřad Hranice spo-
lečně s  akciovou společností 
Ekoltes Hranice spolupracuje na 
optimalizaci systému svozu od-

padu ze zahrádkářských kolonií. 
Zatím se uvažuje o třech mož-
ných variantách řešení. Jedním 
z řešení by mohlo být omezení 
doby přistavení kontejnerů tak, 
aby se zamezilo jejich přeplňo-
vání a případnému zneužívání. 
Poslední možností je pak službu 
úplně zrušit. 

Cílem chystané optimalizace 
je zvýšit výtěžnost bioodpadu, 
který by měl v zahrádkářských 
koloniích převažovat nad od-
padem směsným komunál-

ním. Další pohnutkou je snížit 
náklady spojené s  úklidem 
zahrádkářských kolonií. Akcio-
vá společnost Ekoltes Hranice 
soustavně pracuje na zkvalitně-
ní poskytovaných služeb. To se 
bohužel neobejde bez ochoty 
a spolupráce občanů.

Především občané mají moc 
udělat Hranice krásné a čisté.

Alžběta Krajčovičová
Referent odpadového hospodářství

Ekoltes Hranice, a.s.

Zahrádkářská kolonie u viaduktů - směr Velká před vývozem letos 7. listopadu. 
Foto: Ekoltes

Katastrální pracoviště Hranice v ulici Čechova. Foto: Ekoltes

Zahrádkářská kolonie Pod Hůrkou - „u vrby“ při úklidu letos 7. listopadu. 
Foto: Ekoltes

POSLEDNÍ ZAHRÁDKÁŘSKÁ SEZÓNA

Stávající systém parkování 
v Hranicích je zajišťován exter-
ně firmou City Parking Group 
Praha s.r.o. Smlouva s  touto 
společností byla uzavřena na 
dobu určitou, a  to od 1. čer-
vence 2006 do 31. prosince 
2016.

Od 1. ledna 2017 bude par-
kovací systém v Hranicích pro-
vozován městskou společností 
Ekoltes Hranice, stávající par-
kovací automaty, včetně kom-
pletního dopravního značení 
souvisejícího s parkovacím sys-
témem přejdou tedy pod správu 
společnosti Ekoltes Hranice.

Stávající parkovací automaty 
budou v provozu asi jeden rok. 

Ve spolupráci s městským archi-
tektem a odbornou firmou bude 
zpracován návrh efektivnějšího 
parkovacího systému pro měs-
to, který bude jasně definovat 
zadání a požadavky na efektivní 
a moderní parkovací systém.

Bude navržen parkovací 
systém tak, že jej bude možné 
začlenit do koncepce chytrého 
města, takzvaného Smart City, 
tedy města, kde moderní tech-
nologie zlepšují kvalitu života ve 
smyslu nové funkcionality, rych-
lejších, levnějších a kvalitnějších 
služeb pro občany města.

Michal Vincker
Vedoucí provozu 6,  

Ekoltes Hranice, a.s.

Budova katastru nemovi-
tostí se dlouhodobě potýkala 
s  vlhkostí a  s  tím spojenými 
problémy s  plísní, opadají-
cími omítkami a  malbami. 
V  minulých měsících bylo 
rozhodnuto o radikálním zá-
sahu do stavební konstrukce 
budovy. 

Odborná firma provedla 
podřezání zdiva diamantovým 
lanem s dodatečným vložením 
izolace z polyethylenových de-
sek. Tato technologie byla vybrá-
na jako nejvhodnější vzhledem 
k  převládajícímu smíšenému 
zdivu z kamene a cihel. Tloušťka 
řezaných zdí místy dosahovala 
až jednoho metru. 

V části špatně přístupných 
vnitřních stěn byla provádě-
na chemická injektáž. Metoda 
spočívá ve vyvrtání otvorů, do 
kterých se následně vžene gel, 
reagující s vodou. Čím větší vlh-
kost ve zdivu, tím lepší reakce.

Zároveň bychom chtěli po-
děkovat nájemcům nebytových 
prostor budovy za jejich vstřícný 
přístup a ochotu při stěhování. 
Díky vzájemně dobré spolu-
práci všech zúčastněných stran 
se podařilo zrealizovat tech-
nicky náročnou akci. Hlavním 
dodavatelem stavby byla firma 
ŠUM & KON z Lipníka nad Bečvou.

Petra Pospěchová
Správa budov Ekoltes Hranice, a.s.

Parkovací systém 
v Hranicích čekají změny

Budova katastru je nově 
chráněna proti vlhkosti 
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Muzeum na Staré radnici 
zaplnila 24. listopadu výstava 
Hračky. Nabízí ukázku her, hra-
ček a knih z dvacátého a jedna-
dvacátého století. 

Děti mohou na výstavě na-
hlédnout do dětských pokojíčků 
svých rodičů a prarodičů, dospě-
lí si mohou zavzpomínat na svá 
dětská léta. Svou oblíbenou hrač-
ku tam najde každý. 

Čím si krátily dlouhé chvíle 
děti chudých rodin? Kde se vzal 
první plyšový medvídek a proč 
se jmenuje Teddy? Kolik párů 
bot má supermodelka Barbie? 
Co všechno se dá složit ze sta-
vebnice Merkur? A které hračky 
se vyráběly v Hranicích? Na tyto 
i další otázky odpoví prohlídka 
výstavy Hračky, která kromě 
panenek, plyšáků, stavebnic, 
houpacích i skákacích zvířátek 
a her nabízí i spoustu informací 
ze světa hraček a dokresluje ji 
dobovými fotografiemi. 

„Na výstavě se objeví dívčí 
pokojík s panenkami z různých 
dob, které doplňují kočárky, ply-
šové hračky, žehličky, kuchyňky 
a nádobíčko. Kluci se zase mo-
hou těšit na svůj koutek plný au-

tíček a pojízdných vláčků,“ láká 
na výstavu její kurátorka Radka 
Kunovská. 

Děti na výstavě také mohou 
dovádět v  herně se stejnými 
hračkami, se kterými si hráli jejich 
rodiče. „Vyzkouší si hlavně hračky 
z produkce firmy Fatra Napaje-
dla, tedy skákadla buvol, žirafa 
a slon, které navrhovala Libuše 
Niklová. Barevný a hravý koutek 
doplní texty Petra Nikla,“ popsala 
Radka Kunovská.

Výstavu obohatí také tipovací 
soutěž a muzejní dílničky. Na kon-
ci listopadu návštěvníci vyráběli 
originální ozdoby z formiček na 
pečení, ve středu 7. prosince mo-
hou návštěvníci vyrábět betlémy 
a papírové ozdoby. Vstup na vý-
stavu i výtvarné dílny je zdarma.

Zkrátka nepřijdou ani knihy 
a jejich milovníci. „Připravujeme 
Čtení pro děti, které proběh-
ne dva prosincové čtvrtky, a to 
8.  a  22. prosince od 16 hodin. 
Vstup je zdarma,“ doplnila Radka 
Kunovská a připomněla, že výsta-
vu uspořádalo hranické muzeum 
a galerie ve spolupráci s muzej-
ními institucemi a soukromými 
sběrateli.  (vh)

VÁNOČNÍ VÝSTAVY

V MUZEU NA STARÉ RADNICI JSOU HRAČKY 

Vůně jehličí i perníků, praskající oheň v krbu, betlémy různých velikostí a z různých materiálů, vánoční ozdoby či adventní věnce. To vše mohli návštěvníci zažít a vidět 
v pátek 18. listopadu v soukromé hranické Galerii M+M, kde byla slavnostně zahájena Tradiční výstava betlémů. Otevřena bude do 18. prosince. Foto: 2x Radka Kunovská

Panenky, kočárky, medvídci, plyšáci - prostě je na co se dívat. Foto: Radka Kunovská

Na výstavě Hračky jsou k vidění i loutky. Foto: Radka Kunovská

Vánoční tipovací soutěž 
Výstava Hračky nabídne spolu s na-

hlédnutím do kouzelného dětského 
světa také tipovací soutěž o zajímavé 
ceny, mezi které patří hračky věnova-
né firmou Fatra Napajedla – skákací 
buvol, žirafa a míč, dále dvě knihy vě-
nované hranickým knihkupectvím Ezop 
s názvy Noe a Vincent, ale také roční re-
gistrační poplatek do hranické městské 
knihovny. 

Během prosince mohou zájemci 
navštívit výstavu Hračky v muzeu na 
Staré radnici a  tipnout si odpovědi 
na dvě otázky. Ty se dozví přímo na 
místě. Své odpovědi vhodí do skle-
něné koule a pak už budou čekat, až 
před Vánoci proběhne vyhodnoce-
ní. U každé otázky budou oceněny 
cenami tři tipy, které se nejvíce při-
blíží skutečnosti.  (vh)

VÁNOČNÍ JARMARK S BOHATÝM PROGRAMEM
1. PROSINCE – VÁNOCE ZA CÍSAŘE PÁNA. Rozsvěcení vánočního stromu za asistence císaře 
pána, vystoupení houslisty Jiřího Erlebacha, znít bude i panova flétna, Moravská Veselka, 
c. k. poštovní úřad s tiskem pohlednic, mincíř, kovář, verbíři, flašinetář

2. PROSINCE – BETLÉMSKÉ VÁNOCE – Svěcení betléma, Pěvecký sbor Šternberk,
c. k. poštovní úřad s tiskem pohlednic, chybět nebude andělská dílna ani opravdoví andělé

3. PROSINCE – TANEČNÍ VÁNOCE – Swing Kvartet, Jazz it?, stepaři pod vedením 
Šárky Hlavinkové, Taneční skupina Petra Münstera, c. k. poštovní úřad s tiskem pohlednic

4. PROSINCE – HRANÍ POD STROMKEM – Vokalamita

5. PROSINCE – MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA s Městskou policií Hranice

6. PROSINCE – HRANÍ POD STROMKEM – Bronislav Ludmila a Radek Kňura

7. PROSINCE – HRANÍ POD STROMKEM – Srdíčko

8. PROSINCE – HRANÍ POD STROMKEM – Láska Band

9. PROSINCE – LIDOVÉ VÁNOCE – Vánoční koncert v podání Dechové kapely Hraničáci, 
Hudecká muzika, flašinetář, zabijačka, c. k. poštovní úřad s tiskem pohlednic, dřevařská dílna, 
myslivecká dílna

10. PROSINCE – POHÁDKOVÉ VÁNOCE – Divadelní pohádka Popletené Vánoce,
pásmo pohádkových písní Z pohádky do pohádky, c. k. poštovní úřad s tiskem pohlednic, 
loutková dílna, kovářská dílna, historický kolotoč

11. PROSINCE – HRANÍ POD STROMKEM – LiThr

12. PROSINCE – HRANÍ POD STROMKEM – Vocode

13. PROSINCE – HRANÍ POD STROMKEM – H-Band

14. PROSINCE – HRANÍ POD STROMKEM – v 17:00 Klapeto, v 18:00 ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY

15. PROSINCE – HUDEBNÍ VÁNOCE – v 17:00 Radim Černý, v 18:00  VAŠO PATEJDL

16. PROSINCE – VESELÉ VÁNOCE – Vánoční pásmo skupiny Radek Kňura Band, 
skupina Fenix, c. k. poštovní úřad s tiskem pohlednic, kovářská dílna

17. PROSINCE – PROVONĚNÉ VÁNOCE – Vánoční písně a koledy v podání Městské 
dechové hudby Nový Jičín, cimbálovka Bača, Vánoční pásmo folklorního souboru ZŠ Drahotuše, 
c. k. poštovní úřad s tiskem pohlednic, perníkářská dílna – možnost zdobení perníčků

Pořádají Městská kulturní zařízení Hranice ve spolupráci s místními spolky, soubory, organizacemi.

Změny programu vyhrazeny

1. až 17. prosince 2016
na Masarykově náměstí, 

program denně od 17 hodin

Vánoční tipovací soutěž 
Výstava Hračky nabídne spolu s na-

hlédnutím do kouzelného dětského 
ěta také tipovací soutěž o zajímavé 

ceny, mezi které patří hračky věnova-
né firmou Fatra Napajedla – skákací 

ol, žirafa a míč, dále dvě knihy vě-
nované hranickým knihkupectvím Ezop 

názvy Noe a Vincent, ale také roční re-
gistrační poplatek do hranické městské 

Během prosince mohou zájemci 
navštívit výstavu Hračky v muzeu na 
Staré radnici a  tipnout si odpovědi 
na dvě otázky. Ty se dozví přímo na 
místě. Své odpovědi vhodí do skle-
něné koule a pak už budou čekat, až 

ed Vánoci proběhne vyhodnoce-
ní. U každé otázky budou oceněny 

enami tři tipy, které se nejvíce při-
(vh)

V GALERII M+M JSOU K VIDĚNÍ BETLÉMY
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VÁNOČNÍ JARMARK S BOHATÝM PROGRAMEM
1. PROSINCE – VÁNOCE ZA CÍSAŘE PÁNA. Rozsvěcení vánočního stromu za asistence císaře 
pána, vystoupení houslisty Jiřího Erlebacha, znít bude i panova flétna, Moravská Veselka, 
c. k. poštovní úřad s tiskem pohlednic, mincíř, kovář, verbíři, flašinetář

2. PROSINCE – BETLÉMSKÉ VÁNOCE – Svěcení betléma, Pěvecký sbor Šternberk,
c. k. poštovní úřad s tiskem pohlednic, chybět nebude andělská dílna ani opravdoví andělé

3. PROSINCE – TANEČNÍ VÁNOCE – Swing Kvartet, Jazz it?, stepaři pod vedením 
Šárky Hlavinkové, Taneční skupina Petra Münstera, c. k. poštovní úřad s tiskem pohlednic

4. PROSINCE – HRANÍ POD STROMKEM – Vokalamita

5. PROSINCE – MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA s Městskou policií Hranice

6. PROSINCE – HRANÍ POD STROMKEM – Bronislav Ludmila a Radek Kňura

7. PROSINCE – HRANÍ POD STROMKEM – Srdíčko

8. PROSINCE – HRANÍ POD STROMKEM – Láska Band

9. PROSINCE – LIDOVÉ VÁNOCE – Vánoční koncert v podání Dechové kapely Hraničáci, 
Hudecká muzika, flašinetář, zabijačka, c. k. poštovní úřad s tiskem pohlednic, dřevařská dílna, 
myslivecká dílna

10. PROSINCE – POHÁDKOVÉ VÁNOCE – Divadelní pohádka Popletené Vánoce,
pásmo pohádkových písní Z pohádky do pohádky, c. k. poštovní úřad s tiskem pohlednic, 
loutková dílna, kovářská dílna, historický kolotoč

11. PROSINCE – HRANÍ POD STROMKEM – LiThr

12. PROSINCE – HRANÍ POD STROMKEM – Vocode

13. PROSINCE – HRANÍ POD STROMKEM – H-Band

14. PROSINCE – HRANÍ POD STROMKEM – v 17:00 Klapeto, v 18:00 ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY

15. PROSINCE – HUDEBNÍ VÁNOCE – v 17:00 Radim Černý, v 18:00  VAŠO PATEJDL

16. PROSINCE – VESELÉ VÁNOCE – Vánoční pásmo skupiny Radek Kňura Band, 
skupina Fenix, c. k. poštovní úřad s tiskem pohlednic, kovářská dílna

17. PROSINCE – PROVONĚNÉ VÁNOCE – Vánoční písně a koledy v podání Městské 
dechové hudby Nový Jičín, cimbálovka Bača, Vánoční pásmo folklorního souboru ZŠ Drahotuše, 
c. k. poštovní úřad s tiskem pohlednic, perníkářská dílna – možnost zdobení perníčků

Pořádají Městská kulturní zařízení Hranice ve spolupráci s místními spolky, soubory, organizacemi.

Změny programu vyhrazeny

1. až 17. prosince 2016
na Masarykově náměstí, 

program denně od 17 hodin
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Návrhy kostýmů pro 
divadlo, film a  televizi 
a  volnou tvorbu Aleny 
Schäferové budou moci 
obdivovat návštěvníci 
výstavní síně Stará radni-
ce v době od 13. prosince 
do 8. ledna. 

Autorka patří mezi 
naše přední současné 
kostýmní výtvarníky. Její 
návrhy se vyznačují mis-
trnou kresbou, osobitým 
rukopisem, expresivním 
výrazem a  mohou fun-
govat jako samostatná, 
svébytná díla.  Pro naše 
město není bez zajíma-
vosti její deset let trvající 
kostýmní a scénografická 
tvorba pro pražské diva-
dlo Ungelt, jehož ma-
jitelem a  uměleckým 
ředitelem je hranický ro-
dák Milan Hein. 

Autorka se v poslední době 
do obecného povědomí dostala 
mimo jiné návrhy kostýmů pro 
třídílný televizní film Jan Hus, kte-
rý v roce 2015 natočil režisér Jiří 
Svoboda podle scénáře Evy Kan-
tůrkové. O tom, jak náročný byl 
tento projekt, svědčí skutečnost, 
že bylo třeba obléci dva tisíce po-
stav a zhotovit téměř dvě stovky 
dobově odpovídajících kostýmů. 
Podobným počinem byly její ná-
vrhy pro televizní film o Karlu IV. 
Hlas pro římského krále, který 
měl premiéru v letošním roce.

Vedle již zmíněné kostýmní 
tvorby bude na výstavě zastou-
pena i volná tvorba, které se au-
torka věnuje převážně ve svém 

ateliéru ve Štramberku. V  ní 
převládá klasická olejomalba 
a kresba charakteristická výraz-
ným rukopisem. Pro její malbu 
je příznačné až expresivní užití 
barev, které se zde stávají nosite-
li nálad. Z hlediska tématu se zde 
objevuje svět divadla, komorní 
zachycení mezilidských vztahů, 
zvláště vztahu mezi mužem a že-
nou. V neposlední řadě je pro ni 
vděčným inspiračním zdrojem 
půvab městečka Štramberk.

Vernisáž výstavy děl Aleny 
Schäferové se uskuteční v úterý 
13.  prosince 2016 od 17 ho-
din za účasti autorky. K výstavě 
promluví Milan Hein a Vladimír 
Juračka. (vj)

MUZEA

Šavle, dýky, pušky či pistole. Zbraně chladné i palné. Pohár, který věnoval císař František Josef hranickému střeleckému spolku. To a mnohem více mohou návštěvníci vidět 
v nové stálé expozici s názvem Hranice na mušce, která je v Muzeu na zámku. Slavnostně se otevřela přestřihnutím pásky v úterý 15. listopadu. Pásku přestřihl starosta 
Hranic Jiří Kudláček a místostarosta Ivo Lesák.

Návrhy kostýmů královny Žofie z filmu Jan Hus. 
Foto: archiv autorky

V MUZEU NA ZÁMKU JE NOVÁ EXPOZICE ZBRANÍ

Fotografie a informace o akcích můžete 
najít na facebookových stránkách 

Městského muzea a galerie v Hranicích. 

Na webových stránkách muzeum-hranice.cz můžete najít 
informace a fotografie z akcí konaných v muzeu na Staré radnici, 
Muzeu na zámku, galerii Synagoga a Galerii severní křídlo zámku. 

STAROU RADNICI ZAPLNÍ KOSTÝMNÍ NÁVRHY

Hranický zpravodaj najdete také v elektronické 
podobě na webových stránkách města Hranic.

Vernisáž, která proběhla pod dozorem C. a K. vojenské inspekce, za zvuku dobových písní v podání flašinetáře, si nenechalo ujít padesát 
lidí. Kromě zbraní si mohou návštěvníci v muzeu prohlédnout také čepice a přilby nebo si s dobovými kartami zahrát pexeso. Na renovaci 
zbraní se podílel Jiří Lukačko, kterému patří poděkování, stejně tak i kurátorce Pavlíně Wolfové a rovněž Olomouckému kraji za finanční 
podporu při budování tohoto muzea. Výstava se koná ve spolupráci s Městskou policií Hranice. Foto: 5x Jiří Necid, 2x Hana Dostálová
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Hranická podloubí v  cent-
ru města oživí v prosinci opět 
dřevěné vánoční stromky, kte-
ré výtvarně ztvárnily děti ze 
školek, žáci z hranických škol, 
lidé z různých místních institucí 
a spolků. Společně si tak Hrani-
čané originálně vyzdobili i letos 
centrum města. Každý stromek 
z podloubí má svůj příběh.

„Stromeček jsme se rozhod-
ly ozdobit jako čtvero ročních 
období, což je pro naši činnost 
symbolické. V průběhu roku totiž 
maminkám a jejich dětem nabí-
zíme aktivity charakteristické pro 
danou dobu,“ vysvětlila vedoucí 
Dětského a mateřského centra 
U kocoura Mikeše Petra Hallová. 
Stromeček s ní prý absolvoval 
dlouhou cestu. „S pomocí růz-
ných výtvarných technik jsme 
zdobili už v  létě na zážitkovém 
pobytu v Beskydech. Tam děti 
zpracovávaly jarní a  letní te-
matiku. Podzimní období jsme 
začali na příměstském táboře 
a  vánočním quillingem jsme 
si připomněli, že zima už je za 
dveřmi,“ popsala průběh tvorby 
Petra Hallová.

Svou ideologii k  tvorbě 
stromku využila i mateřská Pri-
ma školka, která se zaměřuje na 
ekologickou výchovu. „Zpraco-
vali jsme recyklované materiály, 
aby děti viděly, že i z použitých 
pet lahví se dají vytvořit krásné 
a jedinečné ozdoby. Letos hod-
láme v recyklování při zdobení 
stromečku určitě pokračovat,“ 
sdělila ředitelka mateřské školy 
Edita Bílá. 

To, že každý ke zdobení vy-
užívá, co umí, potvrzuje i práce 
hranického Domova seniorů. 
„Tentokrát jsme zvolili pletení, 
které je většině seniorů blízké. Za-
čali jsme s předstihem už v červ-
nu, abychom dílo včas dokončili 
a uživatelé se mohli stromečkem 

kochat. Stejně jako 
loni jsou i teď pře-
svědčení, že budou 
mít nejkrásnější 
stromek ze všech,“ 
uvedla Martina 
Šostoková z Domo-
va seniorů. Stejně 
jako ostatní dodala, 
že práce na strom-
ku baví všechny, 
kteří přiloží ruku 
k dílu.

Jinak tomu ne-
bylo ani v Základní 
škole Struhlovsko. 
„Děti byly v  loň-
ském roce nadšené. 
Malošci ze školky 
lepili přírodniny, 
žáci na druhém 
stupni motali klu-
bíčka z vlny. Hlavně 
ti menší pak hrdě 
chodili podloubím 
a  ukazovali svou 
práci,“  popsala 
odezvy z  prvního 
tvoření Marie Haj-
dová ze Základní 
a  mateřské školy 
Struhlovsko. 

Každý stromek 
má prostě svůj pří-
běh. S nápadem na 
netradiční výzdobu 
přišla vloni Naďa 
Jandová, ředitelka 
Městských kulturních zařízení 
v Hranicích. „Oslovili jsme tehdy 
hranickou firmu Cidemat a jejímu 
řediteli, panu Radku Hlavinkovi, 
se nápad líbil. Firma Cidemat 
poskytla nezištně materiál i prá-
ci svých stolařů a dodala vloni 
třicet stromků. Ocenili jsme, že 
vymysleli a vytvořili i  jednodu-
chý a funkční stojan na stromky,“ 
sdělila Naďa Jandová. V letošním 
roce Cidemat nezištně dodal dal-
ších osm nových stromků, v pod-

loubích tak bude k vidění celkem 
38 vánočních stromků.

„Projekt, do kterého se zapo-
jí děti i dospělí z celého města, 
nás zaujal. Doufáme, že stromky 
přinesou radost a vánoční atmo-
sféru jejich tvůrcům i obdivovate-
lům,“ sdělil ředitel firmy Cidemat 
Radek Hlavinka.  (vh)

VÁNOCE V HRANICÍCH

Stromečky v podloubích se letos představí v novém kabátu. 
Ilustrační foto: Radka Kunovská

STROMKY SE PO ROCE VRACÍ PODLOUBÍ
Jak se Vám líbí 
Vánoce v Hranicích?
Bohumila Fliedrová, 54 let, 
Hranice, ekonom 

V loňském roce 
jsem obdivova-
la stromečky 
v  podloubí . 
Byly tam velmi 
zajímavé nápa-
dy a líbilo se mi, 
jak každá insti-

tuce pojala nazdobení originálně 
a po svém. Příjemný byl i bohatý 
program na náměstí. Bylo toho 
tolik, že člověk nevěděl, co si vy-
brat. Letos na nějaké vystoupení 
určitě zase přijdu. 

 
František Lhotský, 30 let, 
Praha, vojenský záchranář 

Přestože jsem 
z Prahy, v Hrani-
cích kvůli práci 
trávím mnoho 
času. Vánoce 
na maloměstě 
jsem ještě ne-
zažil, a  tak se 

na ty hranické opravdu těším. 
Viděl jsem v novinách fotky na-
zdobených stromků v podloubí 
a musím říct, že je to skvělý ná-
pad. Určitě si zajdu s kamarády 
na punč a vánoční trhy.

Jiřina Bartošová, 32 let,  
Hranice, mateřská dovolená

Loni mě velmi 
mile překvapily 
stromky v pod-
loubí. Moc se 
mi líbily a ráda 
jsem kolem 
nich chodila na 
vánoční trhy, 

jejichž zahájení bylo pěkné. Na-
vštívila jsem rozsvícení vánočního 
stromu na náměstí a musím říct, 
že mě to nadchlo a letos půjdu 
zase. Obdivovala jsem také velký 
dřevěný betlém pod stromeč-
kem a ocenila zábavné focení  
v lunetách.  (vh)

Smrk stojící na nevhodném 
místě u  břehů potoka Veličky 
v  ulici Vrchlického, se stane 
Vánočním stromem Hranic pro 
letošní rok. Jeho menší kolega 
ze stejné lokality pak poputuje 
do našeho partnerského měs-
ta Leidschendam-Voorburg 
v Nizozemí. Oba stromy rostou 
u  silnice na okraji prudkého 
svahu a při prudkých poryvech 
větru hrozí jejich zlomení nebo 
vyvrácení. Vzhledem k  tomu, 
že smrky nepatří mezi dřevi-
ny vhodné jako doprovodný 
porost vodních toků, budou 
nahrazeny dvěma javory a pěti 
ovocnými stromy. (bak)

INZERCE

Foto: Kateřina Cyžová

Vánoční strom bude smrk od Veličky

ANKETA 
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OHLÉDNUTÍ ZA KULTURNÍMI AKCEMI V HRANICÍCH

Jaké to je, vydat se na kole z Hranic do Gruzie a zpět? O tom vyprávěl Tomáš Vejmola 
v Zámeckém klubu v úterý 8.  listopadu. Zhruba devadesát návštěvníků si přišlo 
poslechnout jeho zážitky z dobrodružné cesty, která trvala 101 dní. 

Děti i dospělé diváky pobavilo divadelní představení Sůl nad zlato, které proběhlo 
v sobotu 5. listopadu v Koncertním sále v Zámecké ulici. Pohádka na motivy Boženy 
Němcové přinesla odlehčení i legraci.

Silný umělecký zážitek čekal na všechny, kteří si nenechali ujít koncert známého 
zpěváka, textaře a skladatele Vlasty Redla. Ten se konal v zaplněném Zámeckém 
klubu v neděli 13. listopadu.

Během listopadu se uskutečnilo několik podzimních koncertů. Jeden z nich se konal 
v Koncertním sále, kde vystoupili ve čtvrtek 10. listopadu žáci Základní umělecké 
školy Hranice.

Synagoga praskala ve švech. Podzimní koncert Dětského pěveckého sboru Cantabile a Smyčcového orchestru Základní umělecké školy Hranice tam přilákal v pátek 
11. listopadu davy návštěvníků. Koncert pořádaný hranickým Kiwanis clubem si nenechalo ujít 250 lidí.

Rozměrná plátna a originální instalace jsou typické pro výstavu s názvem Nová božstva, kterou ve středu 16. listopadu zahájila vernisáž v hranické Synagoze. Své obrazy 
tam až do konce prosince vystavuje slovenská umělkyně Xénia Hoffmeisterová (na snímku vpravo). Vernisáž, kterou zahájil slovem kurátor Ondřej Novotný a hudebním 
vystoupením učitelé ze Základní umělecké školy Hranice, navštívily čtyři desítky lidí. Foto: 9x Jiří Necid
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Jedna z úspěšných výstav za 
poslední roky s názvem „Příběh 
zázračné teplické kyselky“, kte-
rá se uskutečnila v létě na Sta-
ré radnici v Hranicích zájmem 
i počtem návštěvníků předčila 
veškerá očekávání. Výstava 
nyní ožila v lázních v Teplicích 
nad Bečvou.

Kurátorky výstavy Radka Ku-
novská a Barbora Šimečková se 
svými spolupracovníky připravily 
za podpory veřejnosti procházku 
historií i současností Lázní Tep-
lice nad Bečvou, Zbrašovských 
aragonitových jeskyní a Hranické 
propasti pomocí zajímavých tex-
tů, dobových i současných foto-
grafií, obrazů a řady předmětů, 
které jsou typické pro lázně. 

Výstavu navštívilo přes dva 
tisíce návštěvníků, přesto ji řada 
zájemců nestihla či z  různých 
důvodů neměla možnost na-
vštívit. Se zajímavou nabídkou 
teď přicházejí Lázně Teplice nad 

Bečvou, které výstavní panely 
úspěšné výstavy nainstalovaly 
v prostorách lázeňského domu 
Janáček a  připravily tak stálou 
expozici. Nejen hosté lázní, ale 
také veřejnost tak má možnost 
si připomenout velice zajímavou 
historii lázní a  lázeňství v Tepli-
cích nad Bečvou, ale také nahléd-
nout do historie Zbrašovských 
aragonitových jeskyní a Hranické 
propasti, které svým působením 
teplická kyselka vytvořila.

Pokud tedy zavítáte do Lázeň-
ského domu Janáček, ať už do 
kavárny, na procedury nebo na 
bazén, nenechte si výstavu ujít. 
Určitě vás zaujmou informace 
o pramenech, vývoji léčby, vý-
stavbě lázeňských domů, ale 
také o  lázeňské kapli, mostu, 
povodních, vyhlídce u sv. Janka, 
dozvíte se o původu záhadných 
pilířů u řeky Bečvy a další zajíma-
vosti z okolí lázní.  

Dagmar Čočková

PŘÍBĚH ZÁZRAČNÉ TEPLICKÉ KYSELKY POKRAČUJE

Výstavní panely jsou k vidění po celý den provozu v Lázeňském domě Janáček. 
Foto: Dagmar Čočková

Střelnici rozezní symfonie 
světové úrovně 

V knihovně se bude křtít 
kniha Pohádkové nápady

Traktor zahraje v Olomouci 
další megakoncert

Jedinečný kulturní zá-
žitek nabídne výjimečný 
koncert předního symfonic-
kého orchestru Czech Virtuosi 
s houslovou virtuoskou Esther 
Yoo. Hudebníci své struny ro-
zezní v  sobotu 17. prosince 
od 18 hodin v  Divadle Stará 
střelnice. 

Lístky na koncert, který se 
koná ve spolupráci s Městský-
mi kulturními zařízeními Hra-
nice, jsou k dostání v Restauraci 
Stará střelnice a v knihkupectví 
Ezop.

Pozoruhodné hudební tě-
leso evropské úrovně Czech 
Virtuosi začínalo v brněnském 
Besedním domě v  roce 1989. 
Ansámbl se pod taktovkou 

japonského dirigenta Hideaki 
Hiraiho orientuje na Mozarto-
vy opery, které ho díky jejich 
úspěšnému provedení dostaly 
na nejprestižnější pódia celého 
světa. Dnes má na kontě více 
než šest set koncertů, z  toho 
třetinu v zahraničí. 

Esther Yoo je devatenáctiletá 
americko-korejská houslistka. 
Mezinárodní pozornost získala 
ve svých šestnácti letech, když 
se stala nejmladším laureátem 
mezinárodní houslové soutěže 
Jeana Sibelia. 

Současně hraje koncerty 
v  nejznámějších sálech světa 
a  absolvuje turné se špičko-
vými symfonickými orchestry. 
 (vh) 

Na setkání se spisovatelkou 
dětských knih zve hranická 
Městská knihovna především 
mladší děti s  rodiči a prarodi-
či. Adventní literární salonek 
se uskuteční v sobotu 3. pro-
since ve 14 hodin ve studovně 
městské knihovny. Milým hos-
tem bude spisovatelka Hana 
Čechová Šimková, která před-
staví svou novou knihu pro děti 
Pohádkové nápady pro malé 
kutily a  kuchtíky. Návštěvníci 

se mohou těšit na křest knihy 
a  její vypuštění do literárního 
světa malých čtenářů.

Pro děti a jejich rodiče bude 
připravené drobné sladké ob-
čerstvení, káva a čaj. Vítáni jsou 
i knihkupci. Autorka touto svou 
knihou podporuje projekt Obě-
dy pro děti. Vstup je pro děti 
zdarma, dospělí zaplatí dvace-
tikorunu. 

Marie Jemelková, 
vedoucí knihovny

Hranická rocková kapela 
Traktor pokračuje do druhé 
poloviny svého podzimního 
turné, které se nese v  duchu 
nově vydaného alba Artefuckt. 
Skupina tak zažívá další hudeb-
ní úspěch, neboť album je už 
několik měsíců od svého vydání 
zlaté. Turné s více než dvaceti 
zastávkami po celé republice 
nabízí téměř dvouhodinovou 
show plnou vizuálních efektů. 
Své decibely Traktor nahodí 
v sobotu 3. prosince v hotelu 
Clarion Congress v Olomouci. 
Jako hosté se představí také 
kapely The Pant a Stracené Ráj.

„Protože jsme na jaře křtili 
v  rodných Hranicích, záměrně 
jsme koncert naplánovali v ne-

daleké Olomouci, kam to mají 
naši skalní fanoušci kousek. 
Doufáme proto, že je krátká 
cesta neodradí a přijedou nás 
na koncert podpořit,“ vysvětlil 
zpěvák a  leader skupiny Mar-
tin Kapek. Věří, že po vyproda-
ných akcích v Krnově a Ostravě 
nezůstane hanácká metropol 
pozadu.

Kongresovým sálem hotelu 
Clarion zazní první tóny v 19 ho-
din. Koncert uvede skupina 
The Pant, na kterou ve 20 hodin 
naváže kapela Stracené Ráj. Ve 
22  hodin se mikrofonu chopí 
Traktor, který předvede osmnáct 
písní s průřezem posledními tře-
mi alby. Vstupenky jsou k dostá-
ní v síti Ticketstream.  (vh)

INZERCE
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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

Do 6. 1. 2017 - To nejlepší ze Mlejna. Výstava patnácti nejlepších 
ostravských výtvarníků z Galerie Mlejn. 

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

Do 18. 12. 2016 - Výstava Betlémů. Tradiční výstava vánočních ozdob 
a betlémů z nejrůznějších materiálů, jako dřevo, keramika, papír, perník či 
šustí. Přijďte se inspirovat a nasát předvánoční atmosféru.

Horní a Dolní podloubí v Hranicích
1. 12. – 31. 12. 2016 - Výstava vánočních stromků. Výstava více než 
tří desítek vánočních stromků zdobených hranickými školami, škol-
kami, Domovem seniorů, Charitou Hranice a  dalšími organizacemi. 
Více na straně 9.

Muzeum na zámku
Pernštejnské nám. 1, Hranice, tel. 581 607 479, www.muzeum-hranice.cz 
Otevřeno: st 14:00–17:00, ne 14:00–17:00. Mimo tuto dobu a dny dle domluvy  
na tel. 581 607 479 nebo v Turistickém informačním centru na zámku.

Stálá expozice zbraní: Hranice na mušce. 
Zbraně ze sbírek hranického muzea před-
stavují unikátní kousky, seznamují se zápalnými mechanismy palných 
zbraní, lidé mohou obdivovat nádherně zdobené chladné šavle, které 
nosívali nejen vojáci, ale také úřední zaměstnanci.

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

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

Do 31. 12. 2016 - Xénia Hoffmeisterová: Nová Božstva. Výstava obrazů uměl-
kyně pracující v oboru užité grafiky, scénografie a kostýmní tvorby. Vystavena 
jsou rozměrná plátna. Více na straně 10.

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 4. 12. 2016 - Slavná éra hranického boxu. 
Velký sál muzea je věnován výstavě netradičního 
sportu na Hranicku. 

Do 16. 2. 2017 - Hračky. Výstava zavede návštěv-
níky do dětského světa hraček, her a knih. Pohle-
dem na nepřeberné množství hraček z  různého 
materiálu a různých velikostí budou nadšené nejen 
děti, ale i dospělí, kteří zavzpomínají, s čím si jako 
malí hráli. Více na straně 6.

13. 12. 2016 – 8. 1. 2017 - Alena Schäferová: 
Obrazy, kresby a  kostýmní návrhy. Výstava 
umělkyně, která navrhovala kostýmy pro desítky 
televizních inscenací, pohádek a televizních filmů. 

Úzce spolupracuje s Českou televizí, divadly, Janáčkovou konzervatoří v Ostra-
vě i módními firmami. Vernisáž se uskuteční v úterý 13. prosince v 17 hodin. 
Více na straně 8.

MUZEA A GALERIE PROGRAM    KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ 
Čtvrtek 1. 12.

17:00 - Vánoce za císaře pána – 
slavnostní rozsvěcení vánočního 
stromu v Hranicích za asistence 
císaře pána. Vystoupí houslista 
Jiří Erlebach, Moravská Veselka, 
uslyšíte i panovu flétnu. Kultur-
ní program zpestří c. k. poštovní 
úřad s tiskem pohlednic, mincí, 
kovář, verbíři či flašinetář. Koná 
se na Masarykově náměstí v Hra-
nicích, vstup zdarma.

19:00 - Vánoční akustik tour 
Petr Bende & band a hosté – 
koncert. Koná se v Divadle Stará 
střelnice, vstupné 320 Kč. Předpro-
dej na www.goout.net.

19:15 - Vánoční program sou-
boru ZŠ Drahotuše - koná se 
v jídelně lázeňského domu Janá-
ček v Teplicích nad Bečvou, vstup 
zdarma.

Pátek 2. 12.

14:00–18:00 - Malování na 
hedvábí – přijďte si vyrobit 
originální vánoční dárek pro 
své blízké. Koná se v  Centru 
U Mikeše, Tř. 1. máje 328, Hra-
nice. Cena 400 Kč za jedno nebo 
700 Kč za dvě odpoledne (další 
16. 12.). Na akci je třeba se pře-
dem přihlásit na e-mailu petra@
centrumumikese.cz, informace 
na telefonním čísle 777 261 317.

17:00 - Betlémské Vánoce – 
svěcení betléma s vystoupením 
pěveckého sboru Šternberk 
a chybět nebude ani andělská 
dílna s  opravdovými anděly. 
Koná se na Masarykově náměstí 
v Hranicích, vstup zdarma.

20:00 - Mandrage – koncert 
populární české kapely. Koná 
se v  Sokolovně, Tyršova 1, 
Hranice, vstupné 320 Kč, před-
prodej v  síti Ticketstream,  
www.ticketstream.cz a  v  Turi-
stickém informačním centru 
Hranice, tel. 581 607 479.
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19:15 - Mikulášské taneční zá-
bava – koná se v jídelně lázeň-
ského domu Janáček v Teplicích 
nad Bečvou, vstupné 40 Kč. 

Sobota 3. 12.

14:00 - Adventní literární sa-
lonek – křest knihy pro děti, po-
vídání, čtení a adventní tvoření. 
Koná se ve studovně městské 
knihovny, Masarykovo náměstí, 
Hranice. Vstupné dospělí 20 Kč, 
děti zdarma.

17:00 - Taneční Vánoce – vystou-
pí Swing Kvartet, Jazz it?, stepaři 
pod vedením Šárky Hlavinkové, 
Taneční skupina Petra Münstera. 
Chybět nebude ani c. k. poštovní 
úřad s tiskem pohlednic. Koná se 
na Masarykově náměstí v Hrani-
cích, vstup zdarma.

Neděle 4. 12.

17:00 - Hraní pod stromkem: 
Vokalamita – koncert talento-
vané vokální skupiny z Hranic, 
zpívající výhradně „a cappella“. 
Koná se na Masarykově náměstí 
v Hranicích, vstup zdarma.

19:00 - Honzo, vstávej! – 
představení Divadla Dostavník 
z  Přerova v  rámci přehlídky 
ochotnických divadelních sou-
borů Pobečví 2016, kterou 
pořádá Divadelní spolek Tyl 
Drahotuše. Koná se v  Divadle 
Stará střelnice. Předprodej je 
v Turistickém informačním cen-
tru Hranice, tel. 581 607 479. 
Vstupné 80 Kč.

Pondělí 5. 12.

9:00 - Hrajeme, zpíváme, tvoří-
me a cvičíme s dětmi – zábavné 
dopoledne pro maminky s dět-
mi do tří let. Koná se v Centru 
U Mikeše, Tř. 1. máje 328, Hrani-
ce, vstupné 60 Kč.

14:00 - Mikulášská nadílka 
– tradiční mikulášská nadílka. 
K tanci a poslechu hraje skupi-
na Rytmik. Koná se v Domově 
seniorů, Jungmannova 1805, 
Hranice, vstup zdarma.

16:00 - Mikulášská nadílka 
s  Městskou policí Hranice – 
pokud chcete obdarovat své 
ratolesti, doneste balíčky na slu-
žebnu Městské policie na zámku, 
čitelně popsané, do 16  hodin. 
Koná se ve dvoraně zámku, Pern-
štejnské nám. 1, Hranice, vstup 
zdarma.

Pátek 9. 12.

13:00–17:00 - Dětský vánoční 
jarmark – tradiční dětský jar-
mark. Koná se ve dvoraně zám-
ku, vstup zdarma.

15:15 - Vypouštění balónků 
s  přáním Ježíškovi – pokus 
o rekord ve vypouštění balónků 
pro Ježíška v  celé ČR. Balónky 
se budou rozdávat od 14:55 ho-
din před zámeckou dvoranou. 
Koná se na travnatém prostran-
ství u zámku v Hranicích, vstup 
zdarma.

17:00 - Lidové Vánoce – vá-
noční koncert v podání Decho-
vé kapely Hraničáci, Hudecká 
muzika, flašinetář, zabijačka 
a  c. k. poštovní úřad s  tiskem 
pohlednic. Pro zájemce bude 
přichystána dřevařská a mysli-
vecká dílna. Koná se na Masary-
kově náměstí v Hranicích, vstup 
zdarma.

17:30 - Hranická propast 2016 
– přednáška Milana Geršla. Koná 
se v  Galerii M+M, Jurikova 16, 
Hranice, vstupné dobrovolné.

19:15 - Adventní koncert sólis-
tů JAMU Brno - koná se v jídelně 
lázeňského domu Bečva v Tepli-
cích nad Bečvou, vstupné 40 Kč.

Sobota 10. 12.

17:00 - Pohádkové Vánoce – na 
programu bude divadelní po-
hádka Popletené Vánoce, pásmo 
pohádkových písní Z pohádky 
do pohádky, c. k. poštovní úřad 
s  tiskem pohlednic, loutková 
dílna, kovářská dílna a historic-
ký kolotoč. Koná se na Masary-
kově náměstí v Hranicích, vstup 
zdarma.

Neděle 11. 12.

17:00 - Hraní pod stromkem: 
LiThr – hranické duo hrající 
především převzatou folk-rocko-
vou, ale i vlastní instrumentální 
tvorbu. Koná se na Masarykově 
náměstí v Hranicích, vstup zdar-
ma.

18:30 - Vánoční klavírní kon-
cert Lucie Langerové – koná 
se v Galerii M+M, Jurikova 16, 
Hranice, vstupné dobrovolné.

Pondělí 12. 12.

17:00 - Hraní pod stromkem: 
Vocode – vystoupení country-
-folkové kapely z Hranic. Koná se 
na Masarykově náměstí v Hrani-
cích, vstup zdarma.

Úterý 13. 12.

17:00 - Hraní pod stromkem: 
H-Band – vystoupení oblíbené 
hranické hudební formace. Koná 
se na Masarykově náměstí v Hra-
nicích, vstup zdarma.

17:00 - Vernisáž k výstavě Ale-
na Schäferová: Obrazy, kresby 
a  kostýmní návrhy – výstava 
děl umělkyně z  Novojičínska. 
Úzce spolupracuje s  Českou 
televizí či divadly, v  současné 
době se věnuje volné tvorbě a je 
členkou Unie výtvarných uměl-
ců v Ostravě. Koná se ve výstav-
ní síni Staré radnice, Radniční 1, 
Hranice, vstup zdarma. Více na 
straně 8.

19:00 - Hrdý Budžes – mimo-
řádná herecká kreace Barbory 
Hrzánové v hlavní roli je garan-
tem dobré nálady i podnětem 
k zamyšlení. Koná se v Divadle 
Stará střelnice, vstupné 380 Kč. 
Předprodej restaurace Stará 
střelnice, Sady Čs. legií 770, Hra-
nice, tel. 581 602 187 a knihku-
pectví Ezop, Masarykovo nám. 
96, Hranice, tel. 581 602 547.

Úterý 6. 12.

14:30 - Rozsvícení vánočního 
stromu s  malým jarmarkem 
a  programem - koná se na 
náměstí v  Drahotuších, vstup 
zdarma. 

17:00 - Hraní pod stromkem: 
Radek Kňura a Bronislav Lud-
mila – vystoupení hudebníků 
z Hranic. Koná se na Masaryko-
vě náměstí v  Hranicích, vstup 
zdarma.

19:15 - Vánoční koncert V. J. 
Knápka - koná se v jídelně lázeň-
ského domu Janáček v Teplicích 
nad Bečvou, vstupné 40 Kč.

Středa 7. 12.

10:00–12:00 - Adventní vy-
střihování – zábavné tvoření 
vánočních ozdob a  betlému 
z papíru. Koná se ve Staré rad-
nici, Radniční 1, Hranice, vstup 
zdarma. 

14:00–16:00 - Adventní vy-
střihování – zábavné tvoření 
vánočních ozdob a  betlému 
z papíru. Koná se ve Staré rad-
nici, Radniční 1, Hranice, vstup 
zdarma. 

17:00 - Hraní pod stromkem: 
Srdíčko – vystoupení hranické 
hudební skupiny. Koná se na Ma-
sarykově náměstí v  Hranicích, 
vstup zdarma.

Čtvrtek 8. 12.

16:00 - Čtení dětem – k  Vá-
nocům neodmyslitelně patří 
pohádky. Přijďte se přenést do 
světa fantazie a navodit vánoční 
atmosféru. Koná se v Gotickém 
sále Staré radnice, Radniční 1, 
Hranice, vstup zdarma. 

17:00 - Hraní pod stromkem: 
Láska Band – koncert. Koná se 
na Masarykově náměstí v Hrani-
cích, vstup zdarma.

19:15 - Koncert smíšeného 
orchestru Senza Voci - koná 
se v  jídelně lázeňského domu 
Janáček v Teplicích nad Bečvou, 
vstupné 40 Kč.

Středa 14. 12.

17:00 - Hraní pod stromkem: 
Klapeto Morava – vystoupení 
s jarmarečními písněmi. Koná se 
na Masarykově náměstí v Hrani-
cích, vstup zdarma.

18:00 - Česko zpívá koledy – 
tradiční zpívání s  Přerovským 
a Hranickým deníkem. Vystoupí 
Dětský pěvecký sbor Cantabile. 
Koná se na náměstí v Hranicích, 
Drahotuších, u kaple sv. Václava 
v Zámrskách, v parku v Klokočí, 
před kapličkou v Horních Těši-
cích, na hřišti školky v Milenově, 
vstup zdarma.

Čtvrtek 15. 12.

16:00 - Tvoření-quilling: 3D 
zvoneček – vánoční tvoření 
z papíru. Koná se v Centru U Mi-
keše, Tř. 1. máje 328, Hranice. Po-
platek 100 Kč (v ceně je vedení 
kurzu, zapůjčení pomůcek a ma-
teriál). Na kurz je třeba se přihlá-
sit předem přihlásit na e-mailu 
petra@centrumumikese.cz.



14 PROGRAM AKCÍ

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.

17:00 - Hraní pod stromkem: 
Radim Černý – koncert nada-
ného hranického hudebníka 
a  kytaristy zpěvačky Debbi. 
Koná se na Masarykově náměs-
tí v Hranicích, vstup zdarma.

18:00 - Hraní pod stromkem: 
Vašo Patejdl – koncert uzná-
vaného slovenského zpěváka 
a skladatele. Koná se na Masary-
kově náměstí v Hranicích, vstup 
zdarma.

Pátek 16. 12.

14:00–18:00 - Malování na 
hedvábí – přijďte si vyrobit ori-
ginální vánoční dárek pro své 
blízké. Koná se v Centru U Mike-
še, Tř. 1. máje 328, Hranice. Cena 
400 Kč. Na akci je třeba se pře-
dem přihlásit na e-mailu petra@
centrumumikese.cz, informace 
na telefonním čísle 777 261 317.

17:00 - Veselé Vánoce – vánoční 
pásmo skupiny Radek Kňura Band, 
skupina Fenix. Chybět nebude ani 
tradiční c. k. poštovní úřad s tis-
kem pohlednic a kovářská dílna. 
Koná se na Masarykově náměstí 
v Hranicích, vstup zdarma.

19:00 - Good Work - koncert 
pop gospelové skupiny. Koná se 
v kostele sv. Petra a Pavla v Ústí 
u Hranic, vstupné dobrovolné.

Sobota 17. 12.

17:00 - Provoněné Vánoce 
– zazní vánoční písně a  kole-
dy v  podání Městské dechové 
hudby Nový Jičín, cimbálovka 
Bača, Vánoční pásmo folklorního 
souboru ZŠ Drahotuše. S tiskem 
pohlednic  se představí c. k. poš-
tovní úřad a  perníkářská dílna 
s  možností zdobení perníčků. 
Koná se na Masarykově náměstí 
v Hranicích, vstup zdarma.

18:00 - Czech Virtuosi & Esther 
Yoo – koncert v  rámci Kruhu 
přátel hudby. Koná se v Divadle 
Stará střelnice, vstupné mimo 
abonentky 180  Kč. Předpro-
dej restaurace Stará střelnice, 
Sady Čs. legií 770, Hranice, tel. 
581  602  187 a  knihkupectví 
Ezop, Masarykovo nám. 96, Hra-
nice, tel. 581 602 547.

 

Neděle 18. 12.

17:00 - Adventní koncert: Gym-
pleři - koná se v kostele sv. Vav-
řince v  Drahotuších, vstupné 
dobrovolné. 

19:00 - Koncert při svíčkách 
- koná se v  jídelně lázeňského 
domu Bečva v Teplicích nad Beč-
vou, vstupné 40 Kč. 

Čtvrtek 22. 12.

15:30 - Koledy u  vánočního 
stromu s punčem - koná se na 
kolonádě u  lázeňského domu 
Bečva v Teplicích nad Bečvou, 
vstup zdarma. 

16:00 - Čtení dětem – k  Vá-
nocům neodmyslitelně patří 
pohádky. Přijďte se přenést do 
světa fantazie a navodit vánoční 
atmosféru. Koná se v Gotickém 
sále Staré radnice, Radniční 1, 
Hranice, vstup zdarma. 

18:30 - Vánoční koncert Hranic-
kého dětského pěveckého sbo-
ru a hostů - koná se v kostele Stětí 
sv. Jana Křtitele, Masarykovo ná-
městí v Hranicích, vstup zdarma.

Sobota 24. 12.

14:00 - Sváteční koncert - koná 
se v  jídelně lázeňského domu 
Bečva v Teplicích nad Bečvou, 
vstup zdarma.

14:45 - Štědrovečerní muzicí-
rování s dechovým kvintetem 
Hraničáci - 14:45 - Masarykovo
náměstí, 15:15 - U  Kostelíčka, 
16:00 - Městský hřbitov, 16:30 - 
Domov seniorů, Hranice.

Úterý 27. 12.

18:00 - Český filharmonický 
sbor Brno a  Čeští komorní 
sólisté – koncert v rámci Kruhu 
přátel hudby. Koná se v kostele 
Stětí sv. Jana Křtitele, Masaryko-
vo nám., Hranice. Vstupné mimo 
abonentky 250 Kč. Předprodej 
je v  Turistickém informačním 
centru Hranice, tel. 581 607 479.

Sobota 31. 12.

16:00 - Dětský Silvestr v  let-
ním kině – tradiční ukončení 
roku pro celou rodinu s promí-
táním filmu Lichožrouti. Koná se 
v letním kině, Hranice. Vstupné 
20 Kč.

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO 
ČÍSLA ZPRAVODAJE 

je v pátek  
9. prosince 2016.  

Otevírací doba o svátcích a po Novém roce 
muzeum na Staré radnici a galerie Synagoga 

Zavřeno bude 24., 25., 26. a 31. prosince 2016, 1. a 2. ledna 2017.
Turistické infocentrum a Městská knihovna Hranice 
Zavřeno bude od 24. prosince 2016 do 1. ledna 2017.

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

INZERCE

Tip na dárek: skleničky se znakem města

Město Hranice se může pyšnit no-
vými degustačními skleničkami. 
Skleničky o objemu 210 mililitrů 
zdobí pískovaný znak města. Po-
těší jako dárek nebo upomínkový 
předmět. Jsou k zakoupení v Tu-
ristickém informačním centru ve 
dvoraně zámku, jejich cena je se-
dmdesát korun za kus.  (vh)

Víte, jak se slaví Halloween a co má společného s Dušičkami? To se žáci 
MŠ a ZŠ Drahotuše dozvěděli v pondělí 31. října při halloweenské oslavě, 
která proběhla v režii žákovské rady pod vedením paní učitelky Radky 
Březíkové. Celé dopoledne pak dovršilo halloweenské menu. Podávala 
se například „Hadí hnízda s netopýřím mozečkem v krvavé omáčce“ 
nebo „Sněhurčin koláč s arzénem“.  Foto: Radka Březíková

Foto: Jiří Necid

V Drahotuších slavili Halloween

Nový kalendář v prodeji
Stolní kalendář na rok 2017 s fotografiemi hranického rodáka 
Milana Mráze zachycuje malebná zákoutí města Hranic a míst-
ních částí z několika posledních let. Kalendář je k zakoupení 
v Turistickém informačním centru na zámku za 70 korun.  (ld)
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Zákazníci 91 hypermarketů 
Albert po celé České republice 
měli možnost hlasovat pro-
střednictvím žetonů - Bertíků 
o projektech na podporu dětí 
ze sociálně znevýhodněného 
prostředí. Největší podporu 
zákazníků v  Hranicích a  No-
vém Jičíně získal projekt Dět-
ského domova v  Hranicích, 
který tak dostane od Nadační-
ho fondu Albert 55 tisíc korun.

„Museli jsme se snažit, aby-
chom hlasováním získali pro 
náš letošní projekt co nejvíce 
hlasů. Tety i děti oslovily kama-
rády, přátelé a  známé. V  první 
řadě samozřejmě pomáhaly 
rodiny každého z  nás,“ uvedla 

ředitelka dětského domova 
Pavla Tvrdoňová. 

„Průběžně jsme chodili sle-
dovat, jak se situace vyvíjí, 
a  v  jednu chvíli jsme nevěřili, 
že bychom mohli najít takovou 
podporu. Díky finanční podpoře 
Nadačního fondu Albert mohou 
děti navštěvovat volnočasové 
aktivity jako výtvarný, kyno-
logický, keramický kroužek, 
street dance a  hip hop, stolní 
tenis, judo, míčové hry i  drát-
kování. Zafinancovat můžeme 
i  získání řidičského průkazu. 
Děkujeme všem, kteří nás pod-
pořili a  především Nadačnímu 
fondu Albert,“ doplnila Pavla  
Tvrdoňová.  (vh)

AKTUÁLNĚ

Tradiční Českou mši vánoč-
ní „Hej, Mistře!“ od Jana Jaku-
ba Ryby letos v  kostele Stětí 
sv. Jana Křtitele na Masaryko-
vě náměstí uvede Český filhar-
monický sbor Brno s Českými 
komorními sólisty. Velkolepý 
koncert se uskuteční v  úterý 
27. prosince v 18 hodin. 

Předprodej vstupenek je 
v Turistickém informačním cen-
tru v přízemí hranického zámku. 
Vstupné stojí 250 korun. Kon-
cert je součástí předplatného 
Kruhu přátel hudby.

V programu zazní také čes-
ké vánoční koledy, mezi nimiž 
nebude chybět Nesem vám 
noviny, Půjdem spolu do Bet-
léma, Veselé vánoční hody nebo 
Štěstí, zdraví, pokoj svatý. Poté 
započne hlavní část programu, 
a  to Česká mše vánoční „Hej, 
Mistře!“.

Výjimečný zážitek nabídne 
třicetičlenný sbor s dvacetičlen-
ným orchestrem a sólisty. Pod 
taktovkou dirigenta Petra Fialy 
se rozezní i  varhany, na které 
zahraje Martin Jakubíček. 

Český filharmonický sbor 
Brno patří k  nejužší světové 
špičce. Dirigenti, orchestry 
a sólisté, s nimiž sbor doposud 
spolupracoval, se o něm vyjad-
řují v superlativech. Kritika pak 
oceňuje především kompaktní 
zvuk a  širokou škálu výrazo-
vých prostředků, jimiž dispo-

nuje. Svého posluchače vždy 
uchvátí vysokou profesionali-
tou a mimořádným hudebním  
cítěním.

Čeští komorní sólisté mají za 
sebou už víc než čtyři desetile-
tí úspěšné umělecké činnosti. 
Za vedení Ivana Matyáše, za-
kladatelova syna, rozšiřuje 

soubor postupně svůj reper-
toár i okruh svého zahraniční-
ho působení. Výsledkem jeho 
už víc než dvacet let trvající 
spolupráce s Českým filharmo-
nickým sborem Brno se staly 
desítky koncertů v  tuzemsku 
i  v zahraničí, pořady v  České 
televizi, snímky na CD. (red)

VELKOLEPÝ KONCERT FILHARMONIE V KOSTELE

Výjimečný kulturní zážitek nabídne koncert, který se koná v úterý 27. prosince v 18 hodin. Foto: archiv filharmonie

Charitativní program Bertík pomáhá dětem využívat volnočasové aktivity. 
Ilustrační foto: archiv Dětský domov Hranice

INZERCE

Již čtvrtý ročník materiální 
sbírky na podporu zvířecích 
útulků se uskuteční od 5. do 
10. prosince v prostorách Domu 
dětí a mládeže na Nové ulici. Pří-
spěvky je možné nosit denně od 
15 do 19 hodin, v sobotu od 9 do 
13 hodin. 

Podpora poputuje organi-
zacím zachraňujícím opuštěné 
a týrané psy a kočky. „Věci pře-
rozděluji soukromým útulkům, 
které nejsou registrované pod 
městem, a  žijí tak jen z  vlast-
ních zdrojů a  dárcovských 
příspěvků,“ vysvětlila organi-

zátorka sbírky Veronika Hlavin- 
ková. 

„Útulkáčci“ potřebují kvalitní 
krmivo, pamlsky, obojky, vodít-
ka, pelíšky, hračky, přepravky, 
kočičí stelivo, dezinfekční a an-
tiparazitní prostředky, deky, ruč-
níky, prostěradla a prostředky na 
úklid. „V dnešní době jsou kapa-
city většiny útulků kvůli lidské 
nezodpovědnosti vysoce přepl-
něné. Chci jim proto v tíživé situ-
aci aspoň trochu ulehčit a budu 
moc ráda, když mi v tom další 
milovníci zvířat pomůžou,“ shr-
nula Veronika Hlavinková.    (red)

Dětský domov vyhrál s Bertíky

Sbírka podpoří zvířecí útulky 
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Na náměstí byl sníh Závod zaznamenal rekord

Akce Summer Jam přiláka-
la poslední říjnový víkend na 
hranické Masarykovo náměstí 
milovníky zimních sportů. 

Ačkoliv po sněhu nebylo ši-
roko daleko ani památky, před 
kostelem se tyčila vysoká bílá 
hromada.  „Shánět sníh v  říjnu 
je celkem složité. Obzvlášť, když 
celá akce závisí na počasí, které 
je teď na podzim nevyzpytatel-
né,“ přiznal organizátor události 
Jakub Čoček. Chválil si, že na le-
tošní, v pořadí třetí, ročník se sje-
lo na čtyřicet opravdu kvalitních 
jezdců z celé republiky, dokonce 

špičky české scény. „Snažíme se 
o co nejpříjemnější prostředí pro 
účastníky, protože většinou je to 
jejich první ježdění před začát-
kem sezóny. O  to jsou výkony 
fyzicky i psychicky náročnější,“ 
upozornil Jakub Čoček, který si 
sám na připraveném zábradlí 
střihl několik triků. Dodal, že 
akci pořádá také proto, aby fre-
eski a snowboard sport přiblížil 
veřejnosti a  namotivoval další 
jezdce. V budoucnu by chtěl zá-
vody posunout už na konec léta, 
a  zároveň jim dodat správnou 
zimní atmosféru.  (vh)

Hranický park zaplnily po-
slední říjnovou sobotu desítky 
běžců. Čtvrtého ročníku běžec-
kého závodu Hranice běhají 
2016 se letos zúčastnilo rekord-
ních 142 účastníků. 

Více než polovinu účastníků 
tvořily děti. Děti byly rozděleny 
do několika kategorií, nejmen-
ší zdolávaly trať padesát metrů, 
nejstarší sedm set. Na ženy če-
kaly tři kilometry, muži to měli 
do cíle o dva kilometry dál. Nej-
mladší účastnicí byla jeden a půl 
roku stará Ema Kopecká, nejstar-
ší šedesátiletá závodnice Zdeňka 

Tvrdá. Rozhýbat Hranice přišlo 
okolo padesáti místních, ostatní 
závodníci přijeli z  celé Moravy 
i Čech. „Jsem moc rád, že jsme 
opět mohli dopřát radost z pohy-
bu tolika lidem a především dě-
tem. Chtěl bych proto poděkovat 
za podporu a obětavou pomoc 
všem, kteří se na organizaci závo-
dů podíleli. Už teď máme v plánu 
mnoho inovací do příštího roční-
ku a tak doufáme, že se na startu 
opět potkáme ve vysokém po-
čtu,“ zakončil úspěšnou akci její 
organizátor Petr Kroča z klubu 
Zdravé Hranice.  (vh)

TIRÁŽ: Hranický zpravodaj č.  12/2016 • Periodický tisk územního samosprávného celku. • Měsíčník • Vychází 1.  prosince 2016 • Ročník II. • Vydávají 
Městská kulturní zařízení Hranice, příspěvková organizace se sídlem Masarykovo náměstí 71, 753 01 Hranice, IČO: 71294686 • Grafická úprava 
a  tisk: © KLEINWÄCHTER, Čajkovského 1511, 738  01 Frýdek-Místek • Náklad: 8 300 ks • Distribuce: Česká pošta, zdarma do všech domácností 
v Hranicích a místních částí • Redakce: tel. 581 607 479, e-mail: hranicky.zpravodaj@hranet.cz • Editorky: Naďa Jandová, Radka Kunovská • Korektorka:  
Barbora Nováková • Příjem inzerce: Turistické informační centrum Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice • Inzerce: Yvona Pařízková, tel. 602 755 916, 
e-mail: yvona.parizkova@seznam.cz • Inzerce: Renáta Klement, tel. 604 421 542, e-mail: renata.klement@taxles.cz • Hranický zpravodaj na internetu:  
www.mesto-hranice.cz/cs/televize-tisk/ • Zaregistrováno Ministerstvem kultury ČR pod zn. MK ČR E 22143 • Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit. •

NISSAN MICRA
OD 199 900 KČ

NISSAN NOTE
OD 260 400 KČ

NISSAN PULSAR
OD 358 900 KČ

Jediný autorizovaný prodej a servis v Olomouckém kraji
NISCAR Olomouc, s.r.o., Dolní Hejčínská 31, 779 00 Olomouc, tel. 725 330 100, www.niscar.cz 
Zobrazení jsou pouze ilustrativní. Data a údaje uvedené v této reklamě jsou určené výlučně k informačním účelům a nemohou být považovány za návrh smlouvy. Micra: Kombinovaná spotřeba: 4.3-5.4 l/100 km, kombinované 
emise CO2: 95-125 g/km. Note: Kombinovaná spotřeba: 3.6-5.1 l/100 km, kombinované emise CO2: 93-119 g/km. Pulsar: Kombinovaná spotřeba: 3,6–5,9 l/100 km, kombinované emise CO2: 94–138 g/km. *Podrobné informace 
o podmínkách věrnostního programu YOU+NISSAN naleznete na www.youplusnissan.cz nebo u participujících dealerů. Podrobné informace o Příslibech společnosti Nissan naleznete v našich Všeobecných obchodních 
podmínkách na http://www.nissan.cz/CZ/cs/YouPlus/customer-promise.html nebo u participujících dealerů. **Ze zahraničí volejte číslo +36 1 371 54 91.

ŠPIČKOVÝ PROSTOR A BEZPEČÍ 
MĚSTSKÉ VOZY NISSAN

   Náhradní vůz zdarma*

   Kontrola vozu zdarma*

   Nejvyšší kvalita za nejlepší cenu*

 Doživotní asistenční služba Nissan Assistance*
Kdekoliv, kdykoliv, cokoliv. Stačí zavolat na číslo 800 23 23 23** a jsme vám k dispozici.

NÁŠ PŘÍSLIB. VAŠE JISTOTA.
NISSANYOU+

INZERCE

Foto: Jiří Necid Foto: Michal Kroča




