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Černobyl – spící peklo

Dnešní téma: Ekoltes

Pat a Mat: interaktivní výstava v Hranicích

„Co ze sebe dokážeš udělat, záleží jen na Tobě.“ Ralph Waldo Emerson

Sandra Pogodová – Hoď se do pogody

Hranický zpravodaj



2 Z RADNICE

Tři desítky sdílených elektro-
koloběžek budou moci od jara 
využívat lidé v Hranicích. Město 
tím chce v rámci konceptu Smart 
City zatraktivnit alternativní do-
pravu pro obyvatele, snížit in-
tenzitu automobilové dopravy 
a závislost na ní, zlepšit dopravní 
dostupnost ve městě, například 
na vlakové nádraží nebo do in-
formačního centra v Teplicích, 
a  také zlepšit životní prostředí 
ve městě.

Právě doprava má totiž na 
kvalitu ovzduší nezanedbatel-
ný vliv a elektromobilita je jed-
nou z cest, jak zatížení životního 
prostředí zplodinami z  výfuků 
a hlukem snížit. Hranice učini-
ly první krok elektrifikací svých 
městských autobusů, dalším je 
zavedení nové služby sdílených 
elektrokoloběžek ve spolupráci 
s firmou Eagle Scoots.

Tuto možnost měli zatím jen 
lidé ve větších městech jako je 
Praha a Brno. V Hranicích bude 
na rozdíl od obvyklé praxe v ji-
ných městech velkou výhodou 
nejen pro občany, ale i pro ná-
vštěvníky využití elektrokolobě-
žek bez nástupní taxy. Například 
cesta z náměstí na nádraží trvá 
na koloběžce asi 5 minut, celko-
vá cena jízdy tak bude 12,50 Kč. 
Není třeba čekat na spoj MHD, 

není třeba vlastnit a uzamykat 
kolo a není třeba platit za taxi.

Koloběžky budou fungo-
vat na jednoduchém principu. 
Ráno bude 30 elektrokolobě-
žek rozmístěno do jednotlivých 
lokalit. Předpokládaný počet 
bude 10 míst na území města 
a v  jeho bezprostředním okolí. 
Na hlavním vlakovém nádraží 
by měly být čtyři koloběžky, na 
autobusovém nádraží také čty-
ři. Stejný počet bude umístěn 
na prostranství mezi zámkem 
a Zámeckým hotelem, vedle su-
permarketu Billa a  u  Plovárny. 
Po dvou koloběžkách bude na 
sídlišti Hromůvka, na Nové ulici 
v blízkosti Střední zdravotní ško-
ly, naproti Střední lesnické škole, 
v Sadech Čs. legií a v Drahotu-
ších na náměstí. Tyto lokality mo-
hou být na základě zkušeností 
z využívání koloběžek postupně 
upravovány.

Každý potenciální uživatel 
si napoprvé stáhne do svého 
chytrého telefonu aplikaci, kte-
rou propojí s údaji své platební 
karty. Tato aplikace je pro celou 
službu klíčová. Poté si v mobilní 
aplikaci najde nejbližší volnou 
elektrokoloběžku, kterou s po-
mocí QR kódu odemkne. Cena 
jízdy bude 2,50 Kč za jednu mi-
nutu a bude účtována za odjeté 
minuty. Částka bude odečtena 
z  debetní nebo kreditní karty 
zadané při registraci do mobilní 
aplikace.

Po jízdě pak koloběžku může 
uživatel nechat kdekoliv (před 
restaurací, obchodem, v parku, 
u  nádraží nebo před školou), 
ve vymezeném území města 
Hranic. Přesně to jsou Hrani-
ce I  -  Město s  propojením do 
lázní Teplice nad Bečvou, dále 

místní části Drahotuše, Rybáře 
a Velká. Služba bude fungovat 
od 6 do 21 hodin každý den, 
poté budou koloběžky svezeny 
k nočnímu nabití a případnému 
servisu. Všechny koloběžky jsou 
vybaveny GPS systémem, který 
umožní jejich lokalizaci, a vesta-
věným bezpečnostním zámkem 
s alarmem proti krádeži.

Omezení užívání elektrických 
koloběžek nastane pouze za ne-
příznivých klimatických podmí-
nek, například při námraze, za 
sněžení nebo při hustých a ne-
přetržitých přívalových deštích, 
které by měly trvat delší dobu.

Upozorňujeme, že i pro elek-
trokoloběžkáře platí stejná pra-
vidla silničního provozu jako pro 
cyklistu, tudíž by se neměl po-
hybovat na chodníku, ale na ko-
munikaci, stejně jako kolo. Každý 
uživatel při přihlášení do výpůjč-
ního systému elektrokoloběžek 
uzavírá smlouvu s  doporuče-

nými bezpečnostními pokyny 
a podmínkami k užívání, které 
budou uvedeny také v aplikaci.

Město si uvědomuje, že ne-
ukáznění uživatelé mohou způ-
sobit problémy například při 
nedbalém odstavení koloběžky 
na ulicích. Vše ale záleží na sa-
motném přístupu uživatelů. Při 
správném používání mohou 
být elektrokoloběžky přínosem 
a dalším krokem k zatraktivnění 
města jak pro obyvatele, tak i pro 
návštěvníky.

Základní technické údaje: 
Maximální rychlost: 20 km/h
Maximální povolená hmotnost 
130 kg

Koloběžky jsou opatřeny 
předním světlem, které má do-
statečnou svítivost pro jízdu ve 
tmě. Na zadní straně koloběžky 
je červené světlo, které slouží 
k rozpoznání jezdce.  (Kho)

Díky dotaci pořídí město 
Hranice dalších 550 kompos-
térů o  obsahu 800 litrů, aby 
podpořilo zkvalitnění naklá-
dání s odpady. Podporou sys-
tému domácího kompostování 
v Hranicích a místních částech 
dlouhodobě město Hranice usi-
luje o snížení množství komu-
nálního odpadu. Kompostování 
umožňuje další využití odpadů, 
a tudíž předchází jejich vzniku. 
Kompostéry budou zapůjčová-
ny občanům především na zá-
kladě jejich zájmu v minulosti.

Již v roce 2017 město zakou-
pilo 281 kompostérů, které byly 

rozděleny občanům. Jak v roce 
2017, tak i nyní získalo město na 
nákup kompostérů dotaci, pro-
jekt je spolufinancován Evrop-
skou unií – Fondem soudržnosti 
v  rámci Operačního programu 
Životní prostředí.

Kromě kompostérů měs-
to díky dotaci nakoupilo také 
deset štěpkovačů – polovinu 
s  elektromotorem a  polovinu 
se spalovacím motorem. Štěp-
kovače budou využity přede-
vším v  místních částech, kde 
budou k dispozici na osadních 
výborech a  také v  hranickém 
zahrádkářském svazu. (bak)

Město na jaře zavede sdílené elektrokoloběžky

Hranice pořídí pro občany 550 kompostérů

Vlastníci kulturních pamá-
tek nebo staveb v městské pa-
mátkové zóně mají možnost si 
zažádat o dotace z programů 
Olomouckého kraje na obno-
vu kulturních památek nebo 
nemovitostí, které nejsou kul-
turní památkou, nacházejících 
se na území památkových re-
zervací a  památkových zón. 
Příjem žádostí probíhá v ter-
mínu od 21. ledna do 7. února.

Pokud jde o  kulturní pa-
mátku, mohou vlastníci za-
žádat až o půl milionu korun, 
minimální spoluúčast majitele 
je 50 procent. Pokud se jedná 
o obnovu nemovitosti, která 
není kulturní památkou, ale 
nachází se na území památko-
vé rezervace nebo památkové 
zóny, je maximální výše dotace 
300 tisíc korun. A také zde je 
minimální spoluúčast majitele 
50 procent.

Podrobné informace 
o obou dotačních titulech na-
leznete na webu Olomoucké-
ho kraje www.kr-olomoucky.
cz v  rubrice Dotace, granty, 
příspěvky. (bak)

Lze žádat 
o dotace

Takto budou vypadat nové elektrokoloběžky. Foto: Eagle Scoots

Takovéto kompostéry město roz-
dělovalo v  roce 2017. Foto: Město 
Hranice
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První letošní jednání zastu-
pitelstva města Hranic se usku-
teční ve čtvrtek 20. února od 
16 hodin na zámku v zasedací 
síni Městského úřadu v  Hrani-
cích, Pernštejnské náměstí 1. 

Program jednání naleznete 
týden předem na webových 
stránkách města (www.mesto
-hranice.cz), na úřední desce ve 
dvoraně zámku a na dalších ob-
vyklých místech. Materiály k jed-
nání jsou k  dispozici na webu 
města a v městské knihovně. 

Tématem jednání bude napří-
klad také první úprava rozpočtu, 
který zastupitelé schválili v pro-
sinci. Jednání zastupitelstva je 
veřejné a  jste na něj srdečně 
zváni. (bak)

Nasazení radaru na měření 
rychlosti projíždějících vozidel 
se městu Hranice za dva roky 
provozu osvědčilo. Řadu řidičů 
to donutilo sundat nohu z plynu 
a dodržovat předepsanou rych-
lost. Pro srovnání, zatímco při 
zahájení provozu radaru bylo na 
hlavním tahu na Valašské Meziří-
čí denně zaznamenáváno okolo 
600 případů překročení rychlosti, 
dnes se jedná zhruba o 70 pře-
stupků denně. Přesto se jen za 
loňský rok vybralo na pokutách 
více než 15 milionů korun.

Radarové měření probíhalo 
vždy na jednom ze čtyř připra-
vených stanovišť. Jednak na 
Smetanově nábřeží (u křižovatky 
s ulicí Partyzánská), dále v Sadech 
Čs.  legií, v ulici Žáčkova (u sta-
dionu) a v ulici K Nádraží v Dra-
hotuších. Důvody pro umístění 
radaru na těchto místech byly 
obdobné. Časté nedodržování 
rychlosti, zároveň přecházející 
chodci, v případě Žáčkovy ulice 
zejména děti a  mládež, a  také 
projíždějící cyklisté.   

Na základě získaných zkuše-
ností město připravuje nákup 
dalších radarů a rozšíření počtu 
stanovišť. Přímo v Hranicích by se 
mělo jednat například o ulici Zbo-
rovskou u nemocnice. Další radar 
přibude ve Velké, kde je problé-
mem zejména provoz z  neda-
lekého kamenolomu. Městská 
policie ale bude provádět i úse-
kové měření v Býškovicích a při-
pravuje se také instalace radaru 
v Černotíně. Měření v těchto lo-
kalitách by mělo začít ještě v prv-
ním pololetí letošního roku.

Vybrané finance byly zařa-
zeny do městského rozpočtu. 
Po odečtení nutných nákladů 
na vybírání pokut, které se po-
hybují kolem 4 milionům korun 
(jen poštovné činí zhruba 1,5 mi-
lionu korun), slouží tyto příjmy 
jako zdroj financí například pro 
opravu komunikací.

Vždyť jen na běžné opravy 
komunikací se v  letošním roce 
předpokládají výdaje přibližně 
8,5 milionu korun.  Pokud by-
chom k tomu připočetli chodní-

ky, bylo by to dalších více než 5 
milionů korun.

Nezanedbatelnou položkou 
v rozpočtu jsou ale i větší doprav-
ní investice. První změna rozpoč-
tu, která se týká zejména investic, 
se sice bude schvalovat až v úno-
ru po přesném vyčíslení loňských 
výsledků, ale již z prosincového 
schváleného rozpočtu na letoš-
ní rok je vidět, že dopravní infra-

struktura nebude stát bokem. 
Největší plánovanou investicí je 
totiž rekonstrukce Havlíčkovy uli-
ce, na kterou je v rozpočtu měs-
ta vyhrazeno 24 milionů korun. 
Připravuje se ale také výstavba 
světelné křižovatky u  Černého 
orla nebo nový povrch v  ulici 
Komenského na druhé straně 
Ludiny, kde je dosud nezpevně-
ný povrch. (bak)

Radar zvýšil bezpečnost dopravy ve městě
Z RADNICE

Zveme na jednání zastupitelstva města

Tématem jednání bude první úprava rozpočtu, který zastupitelé schválili v pro-
sinci. Foto: Petr Bakovský

Počet řidičů, kteří v tomto úseku překračovali rychlost, poklesl za dva roky pou-
žívání radaru téměř na desetinu. Foto: Archiv města

Město má kontejnery na oleje a tuky. 
Foto: Petr Bakovský

Facebookový profil města, 
který byl zřízen vloni v prosin-
ci, si za první měsíc činnosti 
získal zájem veřejnosti. V led-
nu již počet lidí sledujících 
stránku Město Hranice pře-
sáhl tisícovku. Mezi fanoušky 
převládají ženy, je jich 59 %. 
Věkově převládá střední gene-
race, 54 procent fanoušků je ve 
věku 25 až 44 let. Kromě Česka 
máme fanoušky i na Ukrajině, 
ve Velké Británii a na Sloven-
sku. Objevují se ale i jiné země, 
jeden fanoušek je například 
i v Ugandě.  (bak)

Facebookový 
profil města si 
získává oblibu

Město Hranice opět rozšiřuje 
možnosti třídění odpadu. Poté, 
co loni přibyly kontejnery na kovy 
a popelnice na biologicky rozloži-
telný odpad, se od letošního roku 
ve městě objevily nové nádoby 
na oleje. Jsou určeny na ukládání 
použitých rostlinných olejů z do-
mácností. 

Do kontejnerů patří použité 
jedlé oleje a tuky z domácnosti, 
například fritovací oleje nebo ztu-
žené jedlé tuky. Naopak nepatří 
tam technické oleje, například 
motorové, převodové, tlumičové, 
maziva a kapaliny. Občané musí 
oleje odkládat do nádob v plas-

tových lahvích, které vhodí do 
nádoby otvorem ve víku nádoby, 
nikoliv ve skle.

Město nakoupilo celkem 20 
popelnic o  objemu 120 litrů, 
které byly umístěny na vybraná 
stanoviště tříděného odpadu ve 
městě a  místních částech. Dvě 
nádoby jsou umístěny také na 
sběrném dvoře společnosti Ekol-
tes a zbytek zůstává v rezervě.

Nádoby jsou velkou většinou 
rozmístěny na stejných stanovi-
štích jako kontejnery na kovy. 
Tedy na stanovišti 21 (sídliště 
Hromůvka), 29 (třída 1. máje po-
blíž prodejny Albert), 31 (sídliště 

Nová), 60 (u křižovatky ulic Stu-
dentská a Kramolišova), 67 (ulice 
Galašova u DDM), 76 (Obránců 
míru na sídlišti Kpt. Jaroše), 85 
(ulice Havlíčkova u Sokolovny), 
87 (ulice 28. října), 92 (křižovatka 
ulic Jungmannova a U Kostelíč-
ka) a  96 (ulice Teplická poblíž 
křižovatky s ulicí Partyzánskou). 
Dále v místních částech Draho-
tuše u Jednoty, ve Slavíči, ve Val-
šovicích a ve Velké 

Mapu všech kontejnerových 
stání naleznete na webových 
stránkách společnosti Ekoltes Hra-
nice ekoltes.cz/katalog/odpady- 
-svoz-odpadu.  (bak)

Ve městě jsou nově umístěny kontejnery na olej
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Vážení čtenáři,
hranická knihovna má nové, 

moderní a  šmrncovní webové 
stránky    www.knihovna-hranice.cz. 
V  souvislosti s  rekonstrukcí 
našich interiérů jsme se roz-
hodli také pro nový web, který 
odpovídá vizuálnímu stylu Měst-
ských kulturních zařízení Hrani-
ce a také dnešním technickým 
požadavkům, jako je například 
plná responzivita na mobilních 
zařízeních.

Za jejich zpracování děkuje-
me PhDr. Janu Holpuchovi, který 
k práci na nových stránkách uve-
dl: „Asi ještě s žádným webem 
jsem si nedával tak „na čas“. 
Tahle (překvapivě moderní) in-
stituce si ale zvláštní pozornost 
prostě zaslouží. Nejen pro svoje 
úžasné interiéry, ale i nesmírně 
příjemnou domácí atmosféru 
a nakažlivý „young spirit“, který 
Vás jednoduše pohltí.“

Věříme, že se Vám naše nové 
webové stránky budou líbit 
a jednoduše u nás najdete to, co 
hledáte. Přejeme Vám příjemné 
surfování a věříme, že nezůstane 
jenom u návštěvy našeho webu, 
ale přijdete i osobně. Třeba si jen 

přečíst noviny nebo časopisy, 
odebíráme přes 40 titulů. Ne-
jsme sice kavárna, ale na sucho 

Vás u nás s knížkou taky nene-
cháme. Za deset korun můžete 
mít kávu z našeho automatu.

Těšíme se na Vás!
Za MKZ Hranice a tým knihovny  

Naďa Jandová

NAŠE KNIHOVNA, TO JE TŘEBA…
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NOVÝCH KNIH DENNĚ
2 190

SPOKOJENÝCH ČTENÁŘŮ
11 000

KNÍŽEK PRO DĚTI
61 600

NÁVŠTĚVNÍKŮ ZA ROK

Městská knihovna zve na 
mimořádnou exkluzivní před-
nášku cestovatele, novináře 
a  fotografa Tomáše Kubeše, 
který procestoval více než 120 
zemí. V současnosti fotografuje 
reportáže pro mnoho časopisů 
včetně zahraničních. Vedle re-

portážní fotografie se věnuje 
také portrétu, architektuře, re-
klamě a humanitární fotografii.

Přednáška se koná v úterý 
25. února od 18 hodin v  Zá-
meckém klubu. Vstupné je 
80 Kč v předprodeji, případně 
i na místě.

Katastrofa jaderné elektrárny 
v Černobylu ovlivnila svět, nic 
není jako dříve. S  následky se 
potýkáme dodnes a ještě dlou-
hých 22 tisíc let budeme. Jak to 
vše proběhlo, co se stalo po vý-
buchu, jak to vypadá dnes v za-
kázané zóně a příběhy lidí, kteří 

neměli žít, nebo naopak si na 
sklonku života vybrali zakáza-
nou zónu jako svůj domov. Vče-
ra i dnes, fakta i příběhy. Vydáme 
se do města duchů Pripjať, ale 
i  do okolí poznat, jak vypadá 
místo po více než 33 letech od 
havárie.   (mj)

Knihovna má mladistvý web. Koukněte

Exkluzivní přednáška: Černobyl – spící peklo

Míst, kam se dá u nás zašít s knížkou nebo časopisem, je víc a každé má svoje kouzlo. Foto: Jan Holpuch

•	 Přednášku	 známého	 cyklo-
cestovatele, šumperského 
rodáka Radomíra Čížka Kyrgy-
zstán: Sám na kole horskou 
divočinou Ťan-Šanu. Koná 
se v  Zámeckém klubu v  úte-
rý 24.  března od 18 hodin. 
Vstupné je 70 Kč v předprodeji 
i v místě konání akce. Koníčkem 
Radomíra Čížka je cyklocestová-
ní a ultravytrvalostní cyklistika. 
V  roce 2017 odstartoval svůj 
projekt „Na kole do nejtěžších 
kopců a nejzapadlejších koutů 
světa“, v  jehož rámci se chce 
pokusit zdolat nejvýše polože-
ná horská sedla a vrcholy naší 
planety a zavítat do těžko do-
stupných oblastí. Své výpravy 
podniká zpravidla sám, s  co 

nejnižšími náklady. V přednášce 
se podělí o své zážitky z dobro-
družné výpravy po Kyrgyzstánu, 
jejímž cílem bylo zdolat nejvýše 
položené průsmyky pohoří Ťan
-Šan a okusit život lidí v nejod-
lehlejších horských oblastech, 
kam vedou buď špatné, nebo 
ještě horší cesty. Povypráví 
o  nocích v  jurtách, setkáních 
s  pastevci, o strachu z bouřek, 
i o tom, co se mu honilo hlavou, 
když se sám vydal do horské di-
vočiny, kde příští vesnice byla 
160 km daleko.

•	Besedu s oblíbenou spisova-
telkou Petrou Dvořákovou, 
která je autorkou několika knih 
pro dospělé i mládež. Petra Dvo-

řáková je autorkou knih Promě-
něné sny, Chirurg, Já jsem hlad, 
Sítě, Dědina: pole, závist, chtíč 
a otčina, v  lednu byla vydána 
její nejnovější kniha Vrány. Star-
ším dětem je věnována kniha 
Každý má svou lajnu a menším 
dětem Flouk a Líla: dobrodruž-
ství z mrakodrapu.

•	Tradiční burzu vyřazených 
knih

•	Pravidelné veřejné čtení pro 
nejmenší čtenáře na podpo-
ru dětského čtenářství v  mě-
síci březnu každou středu od 
14 hodin v dětském oddělení 
knihovny. Vždy z nejnovějších 
knih.

Na březen – měsíc čtenářů připravujeme:

V  průběhu roku si připo-
mínáme několik svátků knih. 
Prvním z nich je Březen - měsíc 
knihy a čtenářů. V roce 1955 
vznikl Březen – měsíc knihy. 
Iniciátorem byla domluva mi-
nisterstva kultury se Svazem 
československých spisovatelů 
a připojila se i nakladatelství 
a knižní obchod. 

Po roce 1989 na něj pak 
navázal Březen – měsíc čte-
nářů, akce, kterou organizuje 
Svaz knihovníků a informač-
ních pracovníků České re-
publiky.  (red)

Březen 
– měsíc knihy 
slaví 65 let
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V letošním roce čekají měst-
skou společnost Ekoltes Hrani-
ce, a.s. náročné úkoly.  S  jejich 
řešením se bude muset vypo-
řádat nový ředitel společnosti 
Mgr. Jakub Horák, který loni 
v srpnu nastoupil do své funkce.

Co vás vůbec vedlo k tomu, 
že jste se do této dost nevděč-
né funkce přihlásil?

Po několika letech podnikání 
jsem přemýšlel o svém dalším 
osobním rozvoji, navíc jsem zjis-

til, že mám málo času na rodinu, 
tak jsem se rozhodl pro změnu. 
V  tomto období bylo vypsáno 
výběrové řízení na pozici ředi-
tele Ekoltesu, a když jsem zjistil, 
že splňuji kvalifikační podmínky, 
rozhodl jsem se do něj přihlásit 
a byl jsem úspěšný.

V  této pozici mohu zúročit 
své dosavadní nabyté mana-
žerské schopnosti z vedoucích 
funkcí, které jsem v  minulosti 
zastával. Velkou výzvou a vnitř-
ním přáním bylo a je i transpa-

rentní hospodaření s veřejnými 
prostředky, kterými je částečně 
financován Ekoltes. Z  těchto 
peněz musí být realizováno co 
největší množství co nejlépe od-
vedené práce pro správu města 
a jakožto rodilý Hraničák jsem si 
přál čisté a efektivně spravova-
né město a věděl jsem, že právě 
z této pozice mohu tyto své sny 
uvést do praxe.

Máte za sebou téměř půl-
rok, jak se vám Ekoltes jeví?

Ve funkci jsem od 1.8.2019 
a  s  odstupem času musím 
zhodnotit, že Ekoltes je nyní 
stabilizovanou firmou s  vyvá-
ženou ekonomikou a  s  plným 
personálním obsazením. Během 
loňského roku, mimo obměny 
ředitele, nastoupili dva noví ve-
doucí provozu, což vneslo do 
firmy nový pohled na věc.

Ve spolupráci s představen-
stvem jsme nastavili kvalitní 
komunikaci s našimi zákazníky, 
a to obzvláště s městem Hrani-
ce, které je největším odběrate-
lem našich služeb.

O  této spolupráci máme 
i  příznivou zpětnou vazbu od 

jednotlivých referentů a jednot-
livých pracovníků města. Konají 
se pracovní schůzky, kde se po-
tkávají zástupci odborů města 
a  zástupci vedoucích provozů 
Ekoltesu tak, aby sladili plány 
oprav a  investic a  jednotlivé 
pracovní týmy věděly o návaz-
nostech prací dalších týmů.

Při každotýdenních poradách 
vedení Ekoltesu řešíme provozní 
záležitosti, ale i individuální po-
žadavky občanů a vedení města, 
kde jsme schopni účelně situace 
zanalyzovat a koncepčně vyřešit. 
Jsem rád, že na vedoucích pozi-
cích pracují odborně způsobilí 
a zkušení pracovníci, kteří jsou 
schopni přizpůsobovat se no-
vým trendům, technice a poža-
davkům moderní doby.

Zaskočilo nebo překvapilo 
vás něco po vašem nástupu 
do firmy?

Co mě překvapilo, tak to bylo 
stáří areálu firmy a jejího zázemí. 
I proto jsem rád, že nyní pracuje-
me na kompletní obnově sběr-
ného dvora a částečné obnově 
zbytku areálu, kde drobnými 
opravami inovujeme i admini-
strativní budovu.

O tom, že prostory Ekoltesu 
ve Zborovské ulici potřebují 
zásadní rekonstrukci, že ani 
areál firmy, ani sběrný dvůr, 
neodpovídají požadavkům 
doby, se hovoří již několik let. 
Jak to tedy vypadá s výstav-
bou nového Ekocentra?

Nutné změny se týkají jak zá-
zemí sběrného dvora, tak záze-
mí Ekoltesu samotného. Během 
podzimu 2019 bylo upraveno 
a znovu vypsáno výběrové říze-
ní na zhotovitele stavby, které 
bude během února vyhodnoce-
no, a na jaře 2020 začne samot-
ná realizace díla.

(Pokračování na straně 6)

Ekoltes Hranice čekají letos velké úkoly

Vizualizace budoucího areálu Ekoltesu. Foto: Ekoltes Hranice

Mgr. Jakub Horák

Stávající stav areálu. Foto: Ekoltes Hranice

Ekoltes Hranice
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V 1. etapě bude řešena kom-
plexní rekonstrukce sběrného 
dvora včetně zázemí obsluhy 
tak, aby byly zkvalitněny služby 
pro občany, a hlavně se zkultur-
ní celé prostředí, aby bylo uživa-
telsky přístupnější a příjemnější. 
Tato etapa bude částečně finan-
cována z dotací, přispěje na ni 
město Hranice a dofinancována 
bude z vlastních zdrojů.

V navazující 2. etapě se bude-
me zabývat zpevněním plochy 
pro mechanizaci, vybudováním 
nadstřešení, zlepšením zázemí 
pro provozní pracovníky a jejich 
mistry, včetně sociálního zázemí 
a potřebných technologií. Areál 
bude znovu oplocen a drobný-
mi technickými změnami projde 
i  administrativní budova. Tato 
investice již byla velice nutná 
vzhledem ke stáří všech budov, 
technického zázemí a sítí areálu. 
Věříme, že přispěje k zefektivně-
ní práce a zlepšení pracovních 
podmínek našich zaměstnanců 
a zákazníků.

Aby toho nebylo málo, in-
vestici potřebuje i skládka na 
Jelením kopci. Jak to vypadá 
tam?

To je další, neméně význam-
ná akce, která nás čeká. Městská 
skládka na Jelením kopci se nám 
velice rychle plní. 2. etapu čeká 

brzké dovršení stavu, proto in-
tenzivně pracujeme na projek-
tové dokumentaci pro stavební 
povolení a na realizaci 3. etapy, 
která by zaručila městu Hranice 
možnost skládkování v této lo-
kalitě pro budoucí roky.

Nyní probíhají přípravy, kdy 
byl odkopán a  zaměřen sou-
časný okraj fólie, na který bude 
navazovat fólie nová. Byla zpev-
něna plocha a na ni přemístěn 
mezisklad plastů.

Naše středisko zeleně kácí 
stromy a  prořezává náletovou 
dřevinu v okolí současné sklád-
ky tak, aby vše bylo připraveno 
pro realizaci založení skládky pro 

3. etapu. Souběžně s tímto pře-
budováváme sklad soli pro zimní 
údržbu v této lokalitě.

Všechny tyto práce musejí 
probíhat za plného provozu tak, 
aby neomezovaly námi poskyto-
vané služby.  

Hodně se mluví o  tom, že 
komunální odpad by šlo lépe 
třídit, abychom ho nemuseli 
na skládky vozit takové množ-
ství.

My jsme v  minulém roce 
rozdělili občanům popelnice na 
bioodpad. Příjemně mě překvapi-
lo, že i přes počáteční nevoli vůči 
svozu bioodpadu jsme zjistili, že 

občané jsou schopni efektivně 
třídit a  tímto jim děkujeme za 
spolupráci. Nyní řešíme další zpra-
cování bioodpadu a nové mož-
nosti práce s tříděným odpadem.

Chceme ale také zmapovat, 
jak na tom se složením odpadu 
vlastně jsme. Proto pro lepší 
evidenci a  optimalizaci svozu 
odpadu budeme vybírat fir-
mu, která nám zajistí kontrolní 
evidenční systém jednotlivých 
komodit, které budeme moci ad-
resně přiřadit. S tímto systémem 
souvisí i připravované výběrové 
řízení na GPS lokaci, které také 
proběhne v letošním roce.

(Pokračování na straně 7)

Zpevněná plocha  na skládce. Foto: Ekoltes Hranice

Příprava na 3. etapu. Foto: Ekoltes Hranice

Biodpad končí na kompostárně Ekoltesu. Foto: Ekoltes Hranice

Při zpracování poražených stromů je štěpkovač neocenitelný. 
Foto: Ekoltes Hranice

Hraničtí občané mají široké možnosti třídění odpadu. Foto: Petr Bakovský

Ekoltes Hranice
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To jsou dost náročné akce, 

ale Ekoltes má na starosti i jiné 
věci než odpad. Jak to vypadá 
v dalších oblastech jeho čin-
nosti?  

V dalším výhledu pracujeme 
například na opravách techno-
logie letního koupaliště.

Připravujeme i  rekonstrukci 
kotelny K22 – Struhlovsko1528 
tak, aby mohla být zahrnuta do 
systému správy jako zbytek stá-
vajících kotelen.

Také intenzivně pracujeme 
na údržbě a  technické doku-
mentaci k veřejnému osvětlení, 
abychom v tomto roce i v letech 
budoucích byli schopni obča-
nům zajistit kvalitní služby i po 
setmění (úsměv). Pracujeme i na 
dlouhodobých plánech správy 
a  obnovy veřejného osvětlení 
s ohledem na budoucí realizaci 
projektu Smart City.

Nesmíme opomínat opravy 
a obnovu mechanizace. V tomto 
nás do budoucna neminou větší 
investice na skládce, kde součas-
ná technika atakuje hranici stáří 
30 let. Už nyní se i v rámci bu-
doucí obnovy mechanizace dí-
váme po nových trendech, jako 
jsou bezemisní stroje, například 
s elektropohonem. 

A co zeleň a lesy. Ne každý 
ví, že máte na starosti i měst-
ské lesy?

Ano, městské lesy, které 
spravujeme, mají přes 250 
hektarů. Ty na mě působí vel-
mi příjemně. Všichni víme, jak 
složitá a  leckdy nepřehledná 
situace v českých lesích panu-
je. Zcela jinak je tomu v našich 
lesích. Správa lesa probíhá 
kontinuálně a efektivně, a  tím 
je zaručena kvalita lesního hos-
podářství. Kůrovcová kalamita 

nás sice také postihla, ale naše 
lesy byly již v minulosti obno-
vovány do listnatého porostu, 
čímž jsme si zaručili určitou sta-
bilitu v současném kalamitním 
stavu. V době, kdy jiní správci 
lesů bědují nad svými holina-
mi, se občané města mohou 
těšit procházkami v  hustých 
lesích města. V některém z dal-
ších vydání měsíčníku bychom 
chtěli městské lesy představit 
podrobněji i  s  mapkami včet-
ně lokalizací tak, aby si občané 
třeba při houbaření mohli ověřit 
má slova.

Intenzivně pracujeme také 
na dalším rozvoji flóry v našem 
městě tak, aby bylo barevnější, 
vzdušnější a čistší. I my si pře-
jeme, aby bylo město, jak se 
říká, „ze škatulky“, ale ne vždy 
jsme schopni ihned vyhovět po-
žadavkům všech občanů, a  to 
s ohledem na počasí, harmono-
gramy a vyčerpatelné personál-
ní a technické možnosti.

A jak jste připraveni na se-
čení trávy?

Připravujeme plán sečí. Všech-
na technika prošla servisem a je 
připravena na novou sezonu.

Vedoucí pracovníci se zúčast-
ní semináře o veřejné zeleni, aby 
pochytili nové trendy. Na konci 
ledna proběhne schůzka s vede-
ním města o květinové výzdo-
bě pro rok 2020. Do budoucna 
zvažujeme možnost vytvoření 
remízků v rámci městské zele-
ně. Tuto akci nyní konzultujeme 
s Městem Hranice.

Ekoltes má opravdu velmi 
široký záběr. Je nějaká oblast, 
kterou preferujete?

My se nemůžeme v  rámci 
správy města zaměřovat na jed-
notlivosti, protože nelze opo-
míjet žádnou z oblastí, kterými 
se Ekoltes zabývá a  je potřeba 
tyto činnosti vykonávat součas-
ně, kvalitně a dle daných norem 
a harmonogramů. Je pravdou, že 
hlavně inovace a některé nové 
projekty zaberou více času, ale 
to je běžné.

Děkuji za rozhovor.
Petr BakovskýNoční osvětlení v Hranicích. Foto: Petr Bakovský

Květinová výzdoba město zkrášluje, vyžaduje ale péči. Foto: Petr Bakovský Sekačky Ekoltesu v činnosti. Foto: Petr Bakovský

Nejen areál letního koupaliště, ale i Plovárnu má Ekoltes na starosti. Foto: Petr Bakovský
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Ekoltes Hranice má široké spektrum činností

Při správě městské zeleně 
nejde jen o sečení, ale také  tře-
ba sběr a odvoz listí, výsadbu 
a ošetřování stromů a keřů, také 
jejich kácení a ořezy, tvarování 

živých plotů, sadové a  terénní 
úpravy, výsadbu a údržbu mo-
bilní zeleně, štěpkování dřevní-
ho odpadu a větví.

Další oblastí činnosti je veřej-
né osvětlení. Veřejné a slavnost-
ní osvětlení ve městě Hranice je 
tvořeno souborem zařízení, kte-
rý tvoří samostatný funkční ce-
lek a slouží k osvětlení veřejných 
komunikací, prostranství nebo 
objektů. Ekoltes má ve správě 
také veškerá světelná signali-
zační zařízení na území města.

Do pole působnosti Ekolte-
su spadá také péče o hřbitovy. 
Ekoltes zajišťuje správu a údrž-
bu hřbitovů na území města, 
včetně místních částí. Stará se 
o výkop hrobů, otevírání hro-
bek, ukládání uren s  lidskými 
ostatky a  provádí vsypy. Uza-
vírá také smlouvy na pronájem 
hrobových míst.

Ekoltes spravuje nejen ne-
movitosti v majetku města, ale 
i  některé nemovitosti v  sou-
kromých rukou. Zabezpečuje 
údržbu a  opravy domů, spo-
lečných prostor, bytů a  neby-
tových prostor, revize a údržbu 
elektrorozvodů, hromosvodů, 
výtahů, televizních antén a  ji-
ných druhů přenosů televizních 
signálů, protipožární techniky, 
prádelen, hydrantů, hasicích 

přístrojů a  jiných zařízení. Má 
na starosti také revize rozvo-
dů plynu a plynových zařízení. 
Provádí pravidelné dezinsekce, 
dezinfekce a deratizace, zpra-
covává návrhy nutných oprav, 
rekonstrukcí a jiných investic do 
předmětných objektů a zabez-
pečuje i vlastní opravy. Zajišťuje 
ale i účetní stránku věci – nájmy, 
rozpisy za služby, řešení dluhů 
a podobně.

Ekoltes Hranice spravuje 
areál Plovárny Hranice i  areál 
letního koupaliště, který se na-
chází na jihozápadním okraji 
města v Žáčkově ulici. Ekoltes 
Hranice celý tento areál provo-
zuje a  udržuje. Plovárna byla 
otevřena 17. října 2006, letní 
koupaliště bylo zrekonstruová-
no v roce 2009 a budova se soci-
álním zařízením a občerstvením 
pro letní koupaliště v roce 2010.

Plovárna je moderní aqua-
park rodinného typu, kde 
v  jedné hale najdete plavecký 
čtyřdráhový 25metrový bazén, 
relaxační bazén s  atrakcemi, 
dětský bazén, stometrový tobo-
gán, whirlpool a parní kabinu. 

Od roku 2015 je zde zrekonstru-
ovaná finská sauna.

Areál letního koupaliště 
přímo navazuje na Plovárnu. 
Skýtá množství různých akti-
vit, a to od plaveckého bazénu 
přes relaxační bazén s  atrak-
cemi až po dětský bazén, od 
roku 2014 s  novou jedenác-
timetrovou dvouskluzavkou. 
Raritou je samostatné průtoč-
né brouzdaliště pro děti od 
1 do 4 let. K odpočinku slouží 
rozsáhlé travnaté prostory, pro 
milovníky sportování je k dis-
pozici beachvolejbalové hřiště,  
stůl na stolní tenis a badminton. 
Více informací najdete na webu 
www.aquaparkplovarnahranice.cz

Důležitou a rozsáhlou oblastí 
činnosti je odpadové hospodář-
ství. Jde o systém svozu a likvi-
daci směsného komunálního 
odpadu z  areálu města, svoz 
tříděného odpadu a  likvidace 
tříděných odpadů, jako jsou ze-
jména papír, sklo, plasty, kovy, 
nápojové kartony či bioodpad.

Ekoltes v  případě potřeby 
provádí také svoz komunálních 
a stavebních odpadů z velkoob-
jemových kontejnerů.

Firma také provozuje sběrný 
dvůr, kompostárnu a  skládku 
na Jelením kopci. Sběrný dvůr 
je určen především pro shro-
mažďování, správné roztřídění 
a  likvidaci odpadů, které nelze 

vyhodit do směsného komunál-
ního odpadu. Občané s trvalým 
pobytem v Hranicích a místních 
částech (Drahotuše, Rybáře, 
Slavíč, Velká, Lhotka, Valšovice, 
Uhřínov a  Středolesí) mohou 
vybrané odpady odevzdávat 
bezplatně.

Na kompostárnu firma ukládá 
biologicky rozložitelné odpady 
z města, od občanů i ostatních 
osob. Pokud má být ale kompost 
kvalitní, je nutné, aby do kontej-
nerů s bioodpadem vyhazovali 
lidé zásadně jen zbytky, které 
tam patří.

Na skládku se ukládají tuhé 
komunální odpady a  odpady 
ostatní.

Ekoltes má na starosti také 
městské komunikace, tedy silnice 
i chodníky. Provádí letní a zimní 
údržbu komunikací, výstavbu, re-
konstrukci a předlažbu chodníků, 
opravy překopů a výtluků, opravy 

silničních vpustí a dešťové kana-
lizace včetně přípojek, budování 
a  montáž pevných dopravních 
značek i přenosného dopravní-
ho značení, vyznačuje vodorovné 
dopravní značení.

Na starosti má také opravy 
dlážděných chodníků, drobné 
stavební a  demoliční práce, 
sběr psích exkrementů, čištění 
podchodů nebo také úklid při 
mimořádných akcích, jako jsou 
hudební festivaly, vánoční trhy, 
velikonoční trhy a prezentační 
akce. Provádí instalaci silnič-
ních retardérů a laviček.

K dopravě patří také správa 
městského parkovacího sys-
tému. Ten byl nově instalován 

od 1. ledna 2018, kdy bylo ve 
městě rozmístěno třináct no-
vých parkomatů. Pro řidiče to 
znamenalo zejména rozšíření 
možností úhrady parkovné-
ho jak hotovostí, tak platební 
kartou nebo mobilní aplikací. 
Z pohledu správy města Hrani-
ce jde zároveň o první městský 
systém, který pracuje s koncep-
tem tzv. Smart City (princip, 
který má sloužit hlavně obča-
nům).

Městská akciová společnost Ekoltes Hranice poskytuje služby od svého založení v roce 1995, kdy navázala na činnost Technických služeb 
města Hranic. Ty byly na základě schváleného privatizačního projektu včleněny do akciové společnosti EKOLTES Hranice. Společnost pokrývá 
široké spektrum činností.

Městská zeleň Veřejné osvětlení

Správa nemovitostí

Plovárna Hranice

Odpadové hospodářství

Městské komunikace  
a parkování

V létě Ekoltes čistí ulice, aby se snížila prašnost. Foto: Petr Bakovský

Plovárna Hranice. Foto: Ekoltes Hranice

PŘÍLOHU PŘIPRAVIL: Petr Bakovský

Ekoltes Hranice
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Nová zábavná talk show 
Sandry Pogodové a  Richarda 
Pogody „Hoď se do pogody“ 
se uskuteční v Hranicích v so-
botu 15. února od 17 hodin 
v  Koncertním sále v  Zámecké 
ulici 118.

Pořad vznikl při příležitosti 
vydání jejich povídkové knihy. 
Diváky čeká večer plný his-
torek a  vzpomínek na slavné 
osobnosti, jako jsou Miroslav 
Horníček, Jan Kanyza, Hana 
Maciuchová, Pavel Dostál, Jiří 
Suchý a další. Proběhne i čtení 
úryvků z knihy „Hoď se do po-
gody“ a pořad proloží spousta 
skvělých písní a  šansonů za 
klavírního doprovodu Richarda 
Pogody. Zazní repertoár Ježka, 
Voskovce, Wericha, Suchého, 
Šlitra, evergreeny první repub-
liky a třicátých a čtyřicátých let 
světové hudby. Po ukončení 
pořadu proběhne autogrami-
áda a prodej knihy Hoď se do 
pogody.

Vstupné stojí v předprodeji 
200 Kč, na místě 250 Kč. Před-
prodej je v  Turistickém infor-
mačním centru na zámku.

Herečka, zpěvačka a spisova-
telka Sandra Pogodová se na-
rodila v roce 1975 v Olomouci. 
Vyrůstala v  rodině se silným 
vztahem ke kultuře a  umění. 
Dědeček Rudolf Pogoda byl 
inspektor kultury. Otec Richard 
Pogoda je skladatel, pianista, 
zpěvák, moderátor, který dlou-
há léta tvořil autorskou dvojici 
spolu s Pavlem Dostálem. Jezdil 
také více než deset let s Mirosla-
vem Horníčkem jako hudební 
doprovod na jeho vystoupe-
ních. Pro Miroslava Horníčka Ri-

chard Pogoda komponoval také 
hudbu, například ke hře Tvrďák. 
Byl jeho doprovodným pianis-
tou v představení Hovory H.

Sandra Pogodová vystudo-
vala Státní konzervatoř v Praze 
a už během studií začala hrát 
v  různých divadlech, filmech 
a v televizi. Moderovala Dámský 
klub v  rádiu Frekvence 1. Kro-
mě herectví se také živí zpěvem 
a v roce 2019 jí vyšel první lite-
rární počin, povídková knížka 
„Hoď se do pogody“, kterou 
napsala spolu se svým otcem.

„Tato knížka je kombinací 
mých a tátových povídek. Zvoli-
la jsem tuhle variantu schválně, 
protože se mi líbí rozdílnost na-
šich stylů. Táta píše nádhernou, 
čistou češtinou a někdy používá 
výrazy, na které už dnes nena-
razíte. To na jeho povídkách mi-
luji. Vždycky, když je čtu, mám 
pocit, že sedím v luxusní cukrár-
ně a baštím tu nejlepší laskon-
ku. Naproti tomu moje povídky 
jsou spíš decentně nemilosrdné 
a útočí přímo na bránici. Nevím, 
k jakému zákusku je přirovnat. 
Možná koňaková špička. Ta má 
říz. Příběhy jsou o naší rodině 
a přátelích a všechny se skuteč-
ně staly. Proto bylo tak zábavné 
znovu si je přehrávat v  hlavě, 
aby je člověk mohl zapsat na 
papír. Další nebetyčnou legra-
ci jsme si užili při hledání fotek 
do knížky. Našli jsme opravdové 
poklady a přidali k nim popis-
ky pro lepší orientaci v situaci,“ 
charakterizuje svoji prvotinu 
Sandra Pogodová.

Od roku 1992 postupně hrá-
la v divadle ABC, v Žižkovském 
divadle, v komorní scéně Aréna 
v Ostravě, v Divadle Bez Zábra-
dlí, v Divadle Radka Brzoboha-
tého, Na Fidlovačce, v Divadle 

Broadway. Kromě činohry hra-
je často i v muzikálech - Trhák, 
Pěna dní, Jesus Christ Superstar, 
Jeptišky, Hledá se muž. Zn. Bo-
hatý!, Song pro dva, Ženy na 
pokraji nervového zhroucení.

Diváci ji také mohli vidět na 
filmovém plátně, zahrála si na-
příklad ve filmech Kamarád do 
deště 2, Nejasná zpráva o kon-
ci světa, Anglické jahody, Dok-
tor od jezera hrochů, Bathory,  

Líbáš jako Bůh, Líbáš jako ďábel 
a v dalších.

V televizi se objevila v seri-
álech nebo filmech Vyprávěj, 
Helena, Rodinná pouta, Velmi 
křehké vztahy, Bazén, Doktoři 
z Počátků, Černí baroni, Černí 
andělé, Němý svědek, Politik 
a herečka, Slušný člověk. Často 
bývá hostem zábavných pořa-
dů. A zábavu slibuje i předsta-
vení v Hranicích.  (mkz)

Sandra Pogodová – Hoď se do pogody

Herečka a zpěvačka Sandra Pogodová vystoupí v Hranicích se svým otcem, hercem a muzikantem Richardem Pogodou.

Sandra Pogodová vystupuje při příle-
žitosti vydání své první knihy s novým 
pořadem.

Nová zábavná talk show bude s autogramiádou
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„A je to.“ Výstava, ze které děti nebudou chtít odejít

Pat a Mat obsadí Starou radnici

Interaktivní výstava „Pat 
a  Mat“ zavede návštěvníky do 
světa dvou pověstně nešikov-
ných kutilů, pro které není žád-
ná komplikace překážkou a své 
kutění si umí patřičně užít. Výsta-
va startuje vernisáží v pondělí 
17. února v 17 hodin v muzeu 
na Staré radnici a vítáni jsou děti 
i jejich rodiče.

Těšit se můžete na animační 
dílnu s praxinoskopem, originální 
scény a loutky z oblíbeného ve-
černíčku  či na hernu a fotokou-
tek „Na návštěvě u Pata a Mata“. 
Seznámíte se s historií natáčení 

večerníčkového seriálu i s ději-
nami animace jako takové. Malé 
děti určitě zaujmou molitanové 
kostky, ze kterých budou moci 
skládat veselé obrázky s Patem 
a Matem, starší děti budou moci 
zúročit své nabité znalosti z vý-
stavy při luštění křížovky.

Všichni dohromady ale urči-
tě ocení možnost zhlédnout film 
„Pat a Mat“ i snímek o tom, jak se 
takový film natáčí. Výstava potr-
vá do 1. dubna a vstup je zdarma. 
Otevírací dobu muzea na Staré 
radnici najdete na webu www.
muzeum-hranice.cz.  (mkz)

Milan Kaštovský: Osmdesát Umělkyně Ei maluje prsty

Zajímavý pohled na jazz a zajímavé snímky z cest jsou k vidění na Staré radnici 
v Hranicích do pátku 14. února. Fotografie tam vystavuje hranický fotograf Milan 
Kaštovský, který slaví osmdesátku. Fotografie na výstavě jsou prodejní.
 Foto: Jiří Necid

Jen do neděle 23. února mohou zájemci vidět v  hranické Galerii Synagoga 
obrazy umělkyně Evy Konstantinidu, která tvoří pod pseudonymem Ei. Na svých 
obrazech používá hutné, neředěné olejové barvy přímo z tuby a na povrch plátna 
je nanáší pouze prsty. Foto: Jiří Necid

Ilustrační foto: 3x patamat.cz

Více fotografií najdete na www.muzeum-hranice.cz
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Nejen Xindl X zná kvality 
písničkáře a harmonikáře Petra 
Lüftnera, který boří předsudky 
o harmonice a zboří vám je také 
na koncertě v pátek 21. února 
od 20 hodin v Zámeckém klubu. 

Vyvrátí mýty o tom, že har-
monika patří pouze do hospody. 
Snaha kvůli akordeonu nespad-
nout do kategorie „Hašlerův 
následovník“ se u něj projevuje 
i v oblečení. „Hlavně nenosit ko-
šili a kšandy, aby posluchači po-
chopili, že to je stejný nástroj, ale 
jiný žánr,“ vysvětluje Petr Lüftner, 
který hraje jako jediný Čech na 
harmoniku světově uznávané 
značky nejlepších harmonik 
Weltmeister. Na koncertě bu-
dou znít protestsongy, písnič-

ky romantického charakteru či 
k pobavení.

„Díky Xindlovi X, kterého mi 
osud přihrál do cesty, jsem se 
rozhodl naplno věnovat hudbě,“ 
říká harmonikář. Petr Lüftner se 
do hledáčku českého hudebního 
publika dostal v srpnu 2013 uve-
dením protestsongu Ty jsi to Ústí. 
Začal koncertovat a navázal spo-
lupráci s písničkářem Xindlem X. 
Pod jeho producentským dohle-
dem vydal v dubnu 2016 svou 
první desku Až se příště narodím 
a vloni v listopadu představil al-
bum číslo dva nesoucí název To 
nevadí… Vstupné na koncert je 
v předprodeji 100 korun, na mís-
tě pak 150 korun.  
(mkz) Foto: archiv Petra Lüftnera

KULTURA

KISS Czech Company & Hairy Groupies

Dvě perspektivní české kape-
ly KISS Czech Company a Hairy 
Groupies představí v Hranicích 
unikátní koncert k  výročnímu 
turné  „Back To The 80´s.“ Koncert 
se koná v pátek 28. února od 
20:30 hodin v Zámeckém klubu. 
Vstupné je v předprodeji 150 ko-
run, na místě 200 korun.

KISS Czech Company je 
nejsvěžejší český revival ame-
rických KISS, pohybující se na 

2. až 3. místě v anketách reviva-
lové skupiny roku. Kapela osla-
ví v  rámci jarní tour 20 let od 
svého vzniku. Za dobu svého 
působení odehráli řadu pres-
tižních českých i  zahraničních 
festivalů a  koncertů. Aktuálně 
se pohybují na pódiích s před-
ní špičkou české rockové scény. 
Precizně pojatá pódiová show 
včetně pyro-efektů, přesné repli-
ky nástrojů, kostýmů a kvalitně 

zahrané tvorby KISS si nemůžete 
nechat ujít!

Hairy Groupies je atraktivní 
hudební skupina v čele se zpě-
vačkou Jackie Daniel´s, která vás 
vtáhne zpět do osmdesátých let, 
kde hudbě vládli světoví veliká-
ni Guns´n´Roses, Bon Jovi nebo 
Motley Crue. Show plná energie, 
kvalitní hudby, pyrotechnických 
efektů a stylového oblečení se 
znovu vrací na hudební scénu 

a nikoho nenechá dlouho sedět! 
Na kontě mají své první album 
točené v německém studiu pod 
taktovkou jednoho z nejprestiž-
nějších hudebních producentů 
Jana Nemce (Scorpions, Citron, 
Kreyson, Láďa Křížek...). Během 
svého turné kapela objede 
přední české a slovenské festi-
valy. (mkz)

Foto: Kiss Czech Company,  
Hairy groupies, Back to the 80´s

Hudba, která vás zanese 
na Balkán, to je kapela Sarraf 
hrající s bosenským zpěvákem 
Predragem Duronjičem. Tempe-
ramentní hudba bude znít v Zá-
meckém klubu v pátek 7. února 
od 19 hodin. Kapela hraje bosen-
ské sefardské písně, cikánské  
písně v romale, temperamentní 

instrumentálky a  hudbou tak 
nabídne cestu napříč Balkánem. 
Těší se na vás zpěvák a kytarista 
Predrag Duronjic, kytarista Jan 
Pácha, houslistka a  zpěvačka 
Jitka Malczyk a  kontrabasista 
Martin Chaloupka. Vstupné je 
150 korun v předprodeji, 200 ko-
run na místě.

Písničkář, který boří mýtyTemperamentní balkánská 
hudba kapely Sarraf
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Co se děje v Hranicích
Sobota 1. 2.

9:00 - Kurz malování techni-
kou Boba Rosse – kurz povede 
Martina Becková, rezervace na 
tel. 739 593 002. Koná se v galerii 
M+M v Hranicích, Jurikova 16. 

19:00 - Maturitní ples Gymná-
zia Hranice – koná se v soko-
lovně v Hranicích, Tyršova 880, 
vstupné s místenkou 250 Kč.

20:00 - Včelařský ples – koná 
se v sokolovně ve Skaličce. Vstu-
penky v předprodeji v Medovém 
obchůdku ve Skaličce vedle poš-
ty nebo na místě.

Středa 5. 2.

17:00 - Misionáři a  křižáci – 
přednáška prof. PhDr. Libuše 
Hrabové, CSc. o  historických 
souvislostech šíření křesťanství 
v Evropě. Koná se v komunitním 
a  kulturním prostoru Karnola 
v Hranicích, Tř. ČSA 211, vstup-
né 50 Kč.

Čtvrtek 6. 2.

16:00–18:00 - I naše děti po-
třebují hranice – beseda se spe-
ciální pedagožkou a psycholož-
kou Mgr. Lenkou Bínovou. Koná 
se v hotelu Centrum v Hranicích, 
Komenského 384, vstup zdarma.

Pátek 7. 2.

19:00 - Sarraf – balkánská tem-
peramentní hudba. Koná se 
v Zámeckém klubu v Hranicích, 
Pernštejnské nám. 1, vstupné 
v předprodeji 150 Kč, na místě 
200 Kč. Předprodej je v  Turis-
tickém informačním centru na 
zámku v Hranicích, Pernštejnské 
nám. 1, tel. 581 607 479.

19:00 - Country bál – tradiční 
bál pro milovníky country. Koná 
se v galerii M+M v Hranicích, Ju-
rikova 16, vstupné dobrovolné.

19:30 - Reprezentační ples 
SOŠ Hranice – k tanci a posle-
chu zahraje kapela Foxy Hunters. 
Koná se v sokolovně v Hranicích, 
Tyršova 880, vstupné s místen-
kou 250 Kč.

Sobota 8. 2.

9:00–12:00 - Den otevřených 
dveří Střední lesnické školy 
– určeno pro rodiče, budoucí 
středoškoláky i  širokou veřej-
nost. Koná se ve Střední lesnické 
škole v Hranicích, Jurikova 588, 
vstup zdarma.

9:30 - Veřejné závody v obřím 
slalomu – slalom pro všech-
ny věkové kategorie. Koná se 
v  lyžařském areálu v  Potštátě. 
Propozice a bližší informace na 
www.skipotstat.cz.

17:00 - FBC Hranice vs. FBK TJ 
Svitavy – florbalový zápas mužů. 
Koná se ve sportovním centru 
Naparia v Hranicích, Smetanovo 
nábřeží 2180, vstup zdarma.

20:00 - Sokolský maškarní ples 
– koná se v sokolovně v Hrani-
cích, Tyršova 880, vstupné 150 
Kč. Předprodej v Darce Mijoka.

20:00 - AC/CZ – koncert revi-
valové kapely, která je uzná-
vána jako jeden z  nejlepších 
revivalů AC/DC u nás. Koná se 
v Zámeckém klubu v Hranicích, 
Pernštejnské nám. 1, vstupné 
v předprodeji 180 Kč, na místě 
220 Kč. Předprodej je v Turis-
tickém informačním centru na 
zámku v Hranicích, Pernštejnské 
nám. 1, tel. 581 607 479.

Neděle 9. 2.

15:00 - Dětský maškarní kar-
neval – koná se v  sokolovně 
v Hranicích, Tyršova 880, vstup-
né 30 Kč pro dospělé i děti.

16:00 - Jak úspěšně komuni-
kovat ve vztahu – beseda Jana 
Dymáčka. Koná se v malém sále 
hotelu Centrum v Hranicích, Ko-
menského 384.

Pondělí 10. 2.

18:00 - Co by se měl muž na-
učit od ženy a žena od muže– 
beseda Jana Dymáčka. Koná se 
v  malém sále hotelu Centrum 
v Hranicích, Komenského 384.

Úterý 11. 2.

15:00 – Senior kavárna nejen 
pro seniory – přednáška Václa-

va Bednáře o historii vojenských 
škol v Hranicích. Koná se v míst-
nosti osadního výboru v Draho-
tuších, vstup zdarma.

Středa 12. 2.

19:00 - Vernisáž k výstavě: Lu-
cie Oharková: Obrazy – koná se 
v komunitním a kulturním pro-
storu Karnola v Hranicích, Tř. ČSA 
211, vstup zdarma.   

20:00 - Accident Instantané 
– koncert francouzského folk- 
-punkového písničkáře. Koná se 
v komunitním a kulturním pro-
storu Karnola v Hranicích, Tř. ČSA 
211, vstupné 90 Kč.

Pátek 14. 2.

18:30 - Homér: Odyssea – před-
stavení divadla Bodlák z Bernartic 
nad Odrou. Koná se v  Divadle 
Stará střelnice v Hranicích, Sady 
Čs. legií 770, vstupné 150  Kč. 
Předprodej v knihkupectví Ezop, 
tel. 581 602 547.

20:00 - Sousedský ples – tradič-
ní maškarní ples, tentokrát v sel-
ském stylu. Koná se v Kulturním 
domě v Bělotíně.

Sobota 15. 2.

9:00 - Zabijačka na lyžích – den 
plný lyžování a  zabijačkových 
dobrot. Koná se v lyžařském are-
álu v Potštátě. Bližší informace 
na www.skipotstat.cz. 

9:00 – Kruhový trénink – ukáz-
ková hodina. Na lekci je třeba 
přihlásit se předem na tel. 733 
544 332. Koná se v  BSS Clubu 
v Drahotuších, Pivovarská 102, 
vstup zdarma.

10:00 – Powerjóga– ukázková 
hodina. Na lekci je třeba přihlásit 
se předem na tel. 733 544 332. 
Koná se v BSS Clubu v Drahotu-
ších, Pivovarská 102, vstup zdar-
ma.

17:00 - Hoď se do pogody – zá-
bavná talk show Sandry Pogo-
dové a Richarda Pogody. Koná 
se v Koncertním sále v Hranicích, 
Zámecká 118, vstupné v před-
prodeji 200 Kč, na místě 250 Kč. 
Předprodej je v  Turistickém 
informačním centru na zámku 
v Hranicích, Pernštejnské nám. 
1, tel. 581 607 479.

17:00 - FBC Hranice vs. Spar-
tak Pelhřimov – florbalový zá-
pas mužů. Koná se ve sportov-
ním centru Naparia v Hranicích, 
Smetanovo nábřeží 2180, vstup 
zdarma.

19:30 - Farní ples – hraje Faťa-
morgána. Koná se v sokolovně 
v Hranicích, Tyršova 880, vstup-
né dobrovolné.

20:00 - Border Collapse Party – 
večer dubstepu, grimu a techna. 
Koná se v komunitním a kultur-
ním prostoru Karnola v  Hrani-
cích, Tř. ČSA 211, vstupné 90 Kč.

20:00 - Hasičský ples – koná se 
v sokolovně ve Velké u Hranic.

Pondělí 17. 2.

16:30–18:30 - Hejného té-
matika  – beseda Ing. Tomáše 
Blumensteina. Koná se v hotelu 
Centrum v  Hranicích, Komen-
ského 384, vstup zdarma.

17:00 - Vernisáž k výstavě: Pat 
a Mat – koná se ve výstavní síni 
Stará radnice v Hranicích, Rad-
niční 1, vstup zdarma.

18:00 - Kruh přátel hudby: Trio 
Incendio – koncert klavíru, hou-
slí a violoncella. Koná se v Kon-
certním sále v Hranicích, Zámec-
ká 118, vstupné 150 Kč mimo 
předplatitele KPH. Předprodej je 
v Turistickém informačním cen-
tru na zámku v Hranicích, Pern-
štejnské nám. 1, tel. 581 607 479.

19:00 - Lakomec – divadelní 
komedie s  Pavlem Zedníčkem 
v hlavní roli. Koná se v Divadle 
Stará střelnice v Hranicích, Sady 
Čs. legií 770, vstupné v předpro-
deji 550 Kč. Předprodej je v re-
stauraci Stará střelnice, tel. 581 
602 187 a knihkupectví Ezop, tel. 
581 602 547.
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Stará střelnice v Hranicích, Sady 
Čs. legií 770, vstupné v  před-
prodeji 390 Kč. Předprodej je 
v  restauraci Stará střelnice, 
tel. 581 602 187, knihkupectví 
Ezop, tel. 581 602 547 nebo na  
ticketstream.cz.

Úterý 24. 3.

18:00 - Sám na kole horskou 
divočinou Ťan-Šanu – cesto-
pisná beseda Radomíra Čížka. 
Koná se v  Zámeckém klubu 
v Hranicích, Pernštejnské nám. 
1, vstupné 70  Kč. Předprodej 
je v  Turistickém informačním 
centru na zámku v  Hrani-
cích, Pernštejnské nám. 1, tel. 
581 607 479.

Sobota 28. 3.

19:00 - Na stojáka! – v  oblí-
bené stand-up comedy show 
vás pobaví Adéla Elbel, Pavel 
Tomeš a Zbyněk Vičar. Koná se 
v Zámeckém klubu v Hranicích, 
Pernštejnské nám. 1, vstupné 
v předprodeji 230 Kč, na místě 
270 Kč. Předprodej je v  Turis-
tickém informačním centru na 
zámku v Hranicích, Pernštejnské 
nám. 1, tel. 581 607 479.

Středa 26. 2.

17:00 - Jak na domácnost bez 
odpadu – přednáška bezoba-
lového eko obchodu. Koná se 
v komunitním a kulturním pro-
storu Karnola v Hranicích, Tř. ČSA 
211, vstupné 50 Kč.

Čtvrtek 27. 2.

17:00 - Vernisáž k výstavě: Jiří 
Žlebek & Oldřich Šembera: 
Dílo – koná se v Galerii Synago-
ga v Hranicích, Janáčkova 728, 
vstup zdarma.

Pátek 28. 2.

20:30 - KISS Czech Company & 
Hairy Groupies – dvojkoncert. 
Koná se v  Zámeckém klubu 
v Hranicích, Pernštejnské nám. 1, 
vstupné v předprodeji 150 Kč, na 
místě 200 Kč. Předprodej je v Tu-
ristickém informačním centru na 
zámku v Hranicích, Pernštejnské 
nám. 1, tel. 581 607 479.

Sobota 29. 2.

9:00 – Pilates – ukázková ho-
dina. Na lekci je třeba přihlásit 
se předem na tel. 733 544 332. 
Koná se v BSS Clubu v Draho-
tuších, Pivovarská 102. Vstup 
zdarma.

17:00 - FBC Hranice vs. FBK 
Horní Suchá – florbalový zápas 
mužů. Koná se ve sportovním 
centru Naparia v  Hranicích, 
Smetanovo nábřeží 2180, vstup 
zdarma.

PŘIPRAVUJEME V BŘEZNU

Neděle 1. 3.

19:00 - Halina Pawlowská: 
Manuál zralé ženy – koná se 
v sokolovně v Hranicích, Tyršova 
880, vstupné od 320 do 350 Kč. 
Předprodej je v  knihkupectví 
Ezop v  Hranicích, Masarykovo 
náměstí 96, tel. 581 602 547.

Středa 4. 3.

18:00 - Igor Bareš & Antonie Ta-
lacková – herecká manželská be-
seda. Koná se v Zámeckém klubu 
v Hranicích, Pernštejnské nám. 1, 
vstupné v předprodeji 200 Kč, na 
místě 250 Kč. Předprodej je v Tu-
ristickém informačním centru na 
zámku v Hranicích, Pernštejnské 
nám. 1, tel. 581 607 479.

Čtvrtek 5. 3.

20:00 - David Koller Acoustic 
– koncert. Koná se v Divadle Sta-
rá střelnice v Hranicích, Sady Čs. 
legií 770, vstupné v předprodeji 
od 590 do 790 Kč. Předprodej je 
v  restauraci Stará střelnice, tel. 
581 602 187 a  v  knihkupectví 
Ezop, tel. 581 602 547 nebo na 
ticketlive.cz.

Pátek 6. 3.

18:00 - Expediční kamera 2020 
– mezinárodní filmový festival 
outdoorových filmů. Koná se 
v Zámeckém klubu v Hranicích, 
Pernštejnské nám. 1, vstupné na 
místě 50 Kč za blok. Podrobný pro-
gram na www.kultura-hranice.cz.

Pátek 13. 3.

19:00 - Hradišťan a Jiří Pavli-
ca – koná se v sokolovně v Hra-
nicích, Tyršova 880, vstupné 
430 Kč. Předprodej je v cestovní 
kanceláři Bonton v  Hranicích, 
Masarykovo náměstí 17, tel. 581 
605 080 nebo na ticketportal.cz.

Sobota 21. 3.

20:00 - Monkey Business Tour 
– koncert. Koná se v  Divadle 

PROGRAM

Středa 19. 2.

17:00 - Vernisáž k výstavě: To-
máš Teper: Obrazy – koná se 
v  Galerii Severní křídlo zámku 
v Hranicích, Pernštejnské nám. 
1, vstup zdarma.

17:00 - Změna klimatu a vliv na 
ekonomiku – přednáška ekono-
ma Richarda Juříka. Koná se v ko-
munitním a kulturním prostoru 
Karnola v Hranicích, Tř. ČSA 211, 
vstupné 50 Kč.

Čtvrtek 20. 2.

18:00 - Koncert učitelů ZUŠ 
Hranice – koná se v Koncertním 
sále v Hranicích, Zámecká 118, 
vstup zdarma.

20:00 - Filmový klub: Karel, 
já a ty – inteligentní vztahová 
komedie s  Jenovéfou Bokovou 
a  hranickým rodákem Petrem 
Markem. Součástí projekce bude 
diskuze s režisérem B. Karáskem. 
Koná se v komunitním a kultur-
ním prostoru Karnola v  Hrani-
cích, Tř. ČSA 211, vstupné 100 Kč.

Pátek 21. 2.

20:00 - Český písničkář Petr 
Lüftner – hudba, která se Vám 
dostane do těla. Nejen Xindl X 
zná kvality tohoto harmonikáře 
bořícího předsudky o harmoni-
ce. Koná se v Zámeckém klubu 
v Hranicích, Pernštejnské nám. 1, 
vstupné v  předprodeji 100 Kč, 
na místě 150 Kč. Předprodej je 
v Turis tickém informačním cen-
tru na zámku v Hranicích, Pern-
štejnské nám. 1, tel. 581 607 479.

21:00 - Rap Night vol. 2 – na 
rappové noci vystoupí například 
Stein 27 a další. Koná se v City 
Clubu v Hranicích, Masarykovo 
náměstí 121, vstupné od 200 do 
300 Kč. Předprodej vstupenek na 
www.goout.cz.

Sobota 22. 2.

20:00 - Končinová zábava – 
koná se v sokolovně ve Skaličce.

Úterý 25. 2.

18:00 - Černobyl: spící peklo 
– cestopisná beseda Tomáše Ku-
beše. Koná se v Zámeckém klubu 
v Hranicích, Pernštejnské nám. 
1, vstupné 80 Kč. Předprodej je 
v Turistickém informačním cen-
tru na zámku v Hranicích, Pern-
štejnské nám. 1, tel. 581 607 479.

UZÁVĚRKA

PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ HRANICKÉHO 
ZPRAVODAJE JE V PÁTEK 
7. ÚNORA 2020

Nepřišel vám 
do schránky  

Hranický zpravodaj?
Volejte 581 607 479.

Nejsvěžejší AC/DC revivalová kapela, kritiky uznávaná jako 
nejlepší revival v ČR, míří do Hranic. V Zámeckém klubu to roz-
pálí v sobotu 8. února ve 20 hodin. Můžete se těšit na skvělou 
rockovou show s originálními kostýmy, nástroji, kulisami a hlavně 
interpretací. Vstupné v předprodeji je 180 Kč, na místě 220 Kč. 
 (mkz) Foto: AC/CZ
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Kam na výstavy v Hranicích
Janáčkova 728, Hranice, tel. 778 777 893, 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.

Teplice nad Bečvou 47, tel. 581 683 640, www.ltnb.cz.
Otevřeno: po–ne 8:00–20:00.

Tř. Československé armády 211, Hranice, tel. 702 030 134, www.karnola-
hranice.cz. Otevřeno: každou středu od 17:00 nebo po dobu konání akcí 
(případně po předchozí telefonické domluvě).

Jiráskova 429, Hranice, tel. 774 617 044.
Otevřeno: po–pá 7:30–17:00, so 9:00–12:00.

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 23. 2. 2020 - Eva Konstan-
tinidu: Přelomy. Výtvarnice 
studovala na Fakultě umění 
Ostravské univerzity v  Ostravě 
v ateliéru Daniela Balabána. Svá 
studia završila poměrně rozsáh-
lým cyklem obrazů na biblická 
a  apokryfní témata. Používá 
hutné, neředěné olejové barvy 
přímo z tuby a na povrch plátna 
je nanáší pouze prsty. Umělkyně 
tvoří pod pseudonymem Ei.

27. 2. – 12. 4. 2020 - Jiří Žlebek 
& Oldřich Šembera: Dílo. Sochař, 
architekt a designér Jiří Žlebek je 
autorem zhruba devadesáti so-
chařských realizací v architektuře 
po celé republice i na Slovensku. 
Malíř a kreslíř Oldřich Šembera se 
zabývá od roku 2005 fotografika-
mi.  Vernisáž výstavy se uskuteční 
ve čtvrtek 27. února v 17 hodin. 

Do 28. 2. 2020 - Ludmila Koči-
šová: Krásy přírody. Hranická 
umělkyně maluje technikou oleje 
na plátno nebo sololitovou desku 
především květiny, zátiší, zvířata, 
přírodu nebo městská zákoutí. 

12. 2. – 31. 3. 2020 - Lucie Oharková: Obrazy. Výstava umělkyně, 
která do tvůrčího procesu neváhá zapojit snové zdroje, geometrickou 
symboliku a silné vnitřní prožitky.  Její nejaktuálnější dílo má svůj původ 
v lesích valašské krajiny, nese stopy pátrání po zapomenutých osudech 
a obydlích předků. Vernisáž se uskuteční ve středu 12. února v 19 hodin.

1. 2. – 29. 2. 2020 – Radovan Šikl: Výstava fotografií. Výstava hra-
nického amatérského fotografa, který rád fotografuje zejména krajinu. 
Výstava je přístupná v provozní době kavárny.

Do 13. 2. 2020 - Jana Petříková: 
Barevné snění. Výstava absol-
ventky střední aranžérské školy, 
oděvní průmyslovky a konzerva-
toře, obor výtvarná výchova. K vi-
dění bude batika, hedvábí, ale také 
obrazy a keramika. 

13. 3. – 10. 4. 2020 - Výstava velikonočních tradic. Tradiční výstava 
s velikonoční tématikou a tradicemi, které jsou s velikonočními svátky 
spojeny. Vernisáž se uskuteční v pátek 13. března v 17 hodin.

Galerie Synagoga

Lázeňský dům Moravan

Komunitní a kulturní prostor Karnola

Coffee Obsession

Galerie M+M

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

Hranice na mušce. Stálá expozice zbraní ze sbírek hranického muzea 
představuje unikátní kousky.

Model historického jádra Hranic. Autorem modelu, který zachycuje 
Hranice před 270 lety, je Stanislav Miloš. Ve výstavních prostorách jsou 
také panely s informacemi o vývoji a historii hranického zámku.

Muzeum na zámku

Radniční ul. 1, Hranice, tel. 775 854 497, 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.

Stará radnice

Do 9. 2. 2020 - Vánoce za totá-
če. Výstava připomíná atmosféru 
sametové revoluce roku 1989, 
která byla významným milníkem 
v dějinách naší země. Do roku 
1989 v  Hranicích nahlíží pro-
střednictvím fotografií, dobo-
vých plakátů, letáků a tiskovin. 

Do 14. 2. 2020 - Milan Kaštov-
ský: Osmdesát. Výstava hra-
nického fotografa nabízí přes 
osmdesát fotografií převážně 
z  jazzového festivalu v  Hrani-
cích a také z autorových cest po 
světě, například z Izraele. Výsta-
va se koná k výročí autorových 
osmdesátých narozenin. 

17. 2. – 1. 4. 2020 - Pat a Mat. 
Výstava zavede návštěvníky do 
světa dvou pověstně nešikov-
ných kutilů. Vernisáž výstavy se 
uskuteční v pondělí 17. února 
v 17 hodin. Více k výstavě najde-
te na straně 10.

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.

Galerie Severní křídlo zámku

Do 14. 2. 2020 - Hana a Milo-
slav Mlčochovi: Ilustrace a fo-
tografie. Výstava dcery a otce 
původem z Hranic. Hana Mlčo-
chová je absolventkou Ústavu 
umění a designu Západočeské 
univerzity v Plzni, obor ilustrace 
a grafický design. Miloslav Ml-
čoch absolvoval obor výtvarná výchova a český jazyk na Pedagogické 
fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a obor anglický jazyk na 
Filozofické fakultě Ostravské univerzity. 

19. 2. – 27. 3. 2020 - Tomáš Teper: Obrazy. Umělec využívá jako 
podklad třeba celtovinu, na které vytváří za pomoci balicího papíru 
a lepidla kresbu. Středem jeho zájmu je krajina jak panenská, tak rovněž 
i kultivovaná, poznamenaná zemědělstvím. Nejnovější tvorba autora 
je ovlivněna jeho pobytem na Islandu. Vernisáž výstavy se uskuteční 
ve středu 19. února v 17 hodin. 
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Trio Incendio patří k nejna-
danějším mladým souborům 
v  České republice. Návštěvní-
kům poskytne hudební zážitek 
v pondělí 17. února od 18 ho-
din v Koncertním sále v Zámec-
ké ulici 118. 

Vstupné mimo předplatitele 
KPH je 150 Kč.

Trio Incendio tvoří Karolína 
Františová, Filip Zaykov a Vilém 
Petras. Všichni členové souboru 
jsou nadějnými mladými uměl-
ci, kteří mají na svém kontě již 

spoustu tuzemských i  meziná-
rodních ocenění. Prvním pedago-
gem ansámblu byl Martin Kasík, 
nyní trio pracuje pod vedením Ivo 
Kahánka. Trio má ocenění v mno-
ha soutěžích, například Gianni 
Bergamo Classic Music Award ve 

Švýcarsku, COOP Music Awards 
v Cremoně, Concorso Internazio-
nale di Interpretazione Musicale 
„Marcello Pontillo“ ve Florencii, 
obdrželo i Cenu Bohuslava Mar-
tinů za nejlepší interpretaci auto-
rova díla a další.  (mkz)

CHARITA / AKTUÁLNĚ

Trio Incendio pod vedením Ivo Kahánka vystoupí v Hranicích

Vážení čtenáři, chtěla bych 
Vás pozdravit jménem naší or-
ganizace Charity Hranice. Ráda 
bych představila službu Nízko-
prahové zařízení pro děti a mlá-
dež Fénix (NZDM Fénix).

Působíme v Hranicích, v Lip-
níku nad Bečvou a v přilehlém 
okolí jako ambulantní sociální 
služba prevence. Našimi uživa-
teli jsou děti, mládež a  mladí 
dospělí ve věku od 7 do 20 let 
z  nepodnětného rodinného 
prostředí. Naše dva kluby jsou 
umístěny v  lokalitách, kde je 
nás nejvíce potřeba. Snažíme 
se přednostně zabezpečit od-
bornou pomoc, sociální pora-
denství, poskytnout bezpečný 
prostor, podporovat sociální 
začlenění, a  to jak do skupiny 
vrstevníků, tak i do běžné spo-
lečnosti, nabídnout přístup k in-

formacím, podporu a pomoc při 
zvládání obtížných situací.

Nacvičujeme schopnosti 
a  dovednosti v  každodenních 
běžných situacích. Dále nabízí-
me alternativní způsoby volno-
časového využití, a to pomocí 
plánovaných i neplánovaných 
aktivit v  klubech i  mimo ně. 
Z pravidelných aktivit to jsou na-
příklad nácvik vaření, šití, tvoření 
a malování tradičními i netradič-
ními technikami, tančení, nácvik 
hudební kapely, sportovní vyžití, 
mimoškolní příprava, vzdělávací 
aktivity jako kvízy, soutěže apod.

Důležitou součástí naší čin-
nosti jsou vzdělávací preventivní 
besedy vedené našimi pracovní-
ky, ale také externími odborníky 
(návykové látky, trestní zodpo-
vědnost, rodinné vztahy). Nabí-
zíme také aktivity, které probíhají 

jen v určité části roku, například 
prázdninové výjezdní akce, kde si 
uživatelé procvičují, jak se vyznat 
v jízdních řádech, jak se chovat 
v dopravních prostředcích, pod-
poří si socializaci a hlavně získají 
zážitky, které můžou sdílet s ostat-
ními vrstevníky, a dostanou se tak 
i mimo své běžné prostředí.

Naši službu poskytujeme 
v  Hranicích již od roku 2007 
a v Lipníku nad Bečvou od roku 
2014 za výborné vzájemné spo-
lupráce s oběma jmenovanými 
městy. Práce s  dětmi je radost 
i starost, ale odměnou nám jsou 
pozitivní ohlasy jak od našich 
uživatelů, tak od běžné společ-
nosti i různých spolupracujících 
organizací. Uvědomujeme si, že 
s výchovou, správným vedením 
a  nastavením správných mo-
rálních hodnot je nutné začít 

od dětí a mladých lidí v našich 
městech. Proto věříme, že naše 
práce má smysl a je prospěšná 
naší společnosti.

Martina Olšová,  
vedoucí Nízkoprahového  

zařízení pro děti a mládež Fénix

Služba Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Fénix

Pro děti a mládež pořádá Fénix také 
prázdninové výjezdní akce.  
Foto: Charita Hranice

4. díl
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Oblíbená anketa o  nejlepší 
hranické sportovce uplynulého 
roku se opět rozbíhá. Sportov-
ní oddíly a  kluby mohou do 
25. února tohoto kalendářního 
roku zasílat nominace na nejlep-
ší sportovce města za uplynulý 
kalendářní rok. Nominovaní 
sportovci musí být členy spor-
tovního oddílu nebo klubu, 
který působí na území města 
Hranic, a  reprezentují tento 
oddíl nebo klub ve sportovních 
soutěžích.

Oceňují se jednak sportovci 
v kategorii olympijských sportů. 
Ty jsou děleny na jednotlivce, 
družstva a hendikepované spor-
tovce. Jednotlivci a družstva se 
ještě člení podle věku na kate-
gorie do 15 let, od 16 do 19 let 
a 20 let a starší. Tímto členěním 
chceme podpořit mladé spor-
tovce a motivovat je k dalšímu 
sportovnímu růstu.

Město ale oceňuje i sportov-
ce v neolympijských sportech, 
a to jak jednotlivce, tak i druž-
stva, v  tomto případě však již 
bez věkového členění.

Oddíly mohou podávat v ka-
ždé kategorii vždy nejvýše dvě 
nominace.

Nominaci lze také podat do 
kategorie „odchovanci“, tedy 
kategorie sportovců, kteří byli 
členy hranických oddílů a nyní 
dosahují vynikajících výsledků 
v mimohranických sportovních 
oddílech (na úrovni mistrovství 
republiky či reprezentace ČR). 

Na ocenění lze navrhnout i spor-
tovní seniory, trenéry a funkcio-
náře, kteří se svou dlouholetou 
prací (20 a  více let) výrazně 
zasloužili o  rozvoj tělovýcho-
vy v Hranicích. Tento návrh se 
podává volnou formou (včetně 
souhlasu nominované osoby se 
zpracováním osobních údajů).

Součástí nominací je dodá-
ní minimálně pěti fotografií 
nominovaného sportovce, či 
oddílu s  popisem, případně 
videozáznam. Na nominace, 
které nebudou podané na for-
muláři nebo budou doručené 
po termínu uzávěrky, nebude 
brán zřetel.

Tradiční vyhlášení nejlepších 
sportovců roku 2019 proběhne 
v úterý 7. dubna 2020 od 17 hodin 
ve dvoraně hranického zámku. 

Letošní sportovec roku je 
zaměřen na atletiku -  hraničtí 
atleti slaví 80 let organizované 
činnosti a  60 let od založení 
oddílu atletiky. Každým rokem 
zveme na vyhlášení známé čes-
ké sportovce, před deseti lety, 
kdy si atleti také připomínali 
kulaté výročí, zde byla olym-
pijská vítězka v hodu oštěpem 
a  legenda české atletiky Dana 
Zátopková. Loni slavili výročí fot-
balisté, proto jsme v Hranicích 
přivítali známého fotbalového 

trenéra Petra Uličného. Z dalších 
hostů tu byli například atletka 
Taťána Kocembová,  cyklisté Ján 
Svorada a Martina Štěpánková - 
Trnková, judisté Petr Lacina (tre-
nér Lukáše Krpálka) a Jiří Sosna, 
fotbalový brankář Ivo Viktor, há-
zenkářský reprezentant i trenér 
Jiří Vícha, přední činitel Evropské 
házenkářské federace František 
Táborský, basketbalisté Jan Bob-
rovský a Ivana Večeřová, skokan 
na lyžích Jaroslav Sakala, kano-
isté Petr „Čáp“ Procházka a Petr 
Klíma, pilot Martin Šonka, loni to 
byl mnohonásobný mistr světa 
i Evropy ve freestyle footbagu 
Jan Weber. (bak)

SPORT
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Před deseti lety jsme na vyhlášení nejlepších sportovců přivítali Danu Zátopkovou. Foto: Petr Bakovský

Opět hledáme nejlepší sportovce loňského roku

Pod názvem CTH - Vánoce 
CUP 2019 se v neděli 22. 12. 2019 
uskutečnil vánoční mini tenisový 
turnaj ve čtyřhře mužů. Pořada-
telem byl Club Tennis Hranice 
a hrálo se systémem každý s ka-
ždým na jeden set. 

Turnaj byl vyrovnaný, nikdo 
se nevyhnul alespoň  jedné po-
rážce. Vítězem se stala dvojice 
Vladislav Gajdoš - Radim Říčný, 
druzí skončili Pavel Jánoš a Pavel 
Matušů, třetí byl Petr Lubojacký 
s  Františkem Kochem. Nepo-
pulární čtvrtou příčku obsadili 
Vladislav Gajdoš ml. s Tomášem 
Páleníkem. Ti si alespoň dali 
krásný vánoční dárek v podobě 
vyhraného zápasu nad vítězi ce-
lého turnaje. (cth)

Tenisté soutěžili i o Vánocích
Letos si připomeneme 

80  let od začátků organizo-
vané atletiky v Hranicích. Při 
této příležitosti atletický od-
díl SK Hranice, z.s. ve spolu-
práci s Městskými kulturními 
zařízeními Hranice uspořádá 
výstavu v  prostorách Staré 
radnice. Atletický oddíl proto 
žádá bývalé atlety, trenéry či 
rozhodčí, kteří mají doma sta-
ré artefakty (fotografie, staré 
ročenky, dresy, tretry, náčiní), 
které by mohli na výstavu za-
půjčit, ať se ozvou na e-mail 
atletika.hranice@seznam.cz 
nebo na telefon 777 212 416 
(Klára Úlehlová).  (ul) 

Atleti oslaví 
osmdesátileté výročí

Vítězná dvojice si pod stromeček nadělila pěkný pohár. Foto: CTH


