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Zdarma

Hranický zpravodaj

Co se bude dít v novém roce?
Ohlédnutí za uplynulým rokem
Hraničtí kickboxeři se začínají prosazovat
„Nechtěj být člověkem, který je úspěšný, ale člověkem, který za něco stojí.“

Albert Einstein

V prosinci se na Masarykově náměstí v Hranicích bruslilo. Foto: Jiří Necid
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Lidé vybrali hřiště
na plážový volejbal
Občané v rámci participativního rozpočtu nejvíce
podpořili vylepšení a rozšíření
hřiště na plážový volejbal na
Plovárně Hranice. V internetovém hlasování získal tento
návrh výraznou převahu nad
ostatními návrhy s 321 hlasy.
Druhý byl projekt Discgolf se
118 hlasy, na třetím místě Hranická extravagantní zákoutí
s 33 a čtvrtý skončil projekt
Nové lavičky s 29 hlasy.
Na využití jednoho milionu korun z participativního
rozpočtu města bylo podáno
celkem devět návrhů. Z nich
však plně vyhověly určeným
podmínkám pouze dva, další
tři navrhovatelé byli vyzváni
k doplnění. V určeném termínu došlo k doplnění dvou
návrhů. Do internetového
hlasování tedy postoupily
4 návrhy. Hlasování probíhalo
od 4. do 29. listopadu. Hlasovalo celkem 411 hlasujících,
každý měl k dispozici dva
kladné a jeden záporný hlas,
nemusel však využít všechny.
Všechny předložené návrhy, i když třeba nesplnily
některé podmínky, však byly
podnětné a město se jimi
bude zabývat. Kromě výše
jmenovaných návrhů jde například o opravu chodníků
nebo o vybudování horolezecké stěny.
(bak)

Žádá se o granty
a příspěvky
Upozorňujeme, že se blíží termín podávání žádostí
o dotace (granty) a příspěvky
z rozpočtu města. Žádosti se
mohou podávat do 5. ledna
2020. Podrobnější informace
a potřebné formuláře získáte
na webu města www.mesto-hranice.cz v rubrice „Vyřiďte
si na úřadě“.
Grantový program města
Hranic si klade za cíl podporu
projektů v oblasti kultury, tělovýchovy, spolupráce s partnerskými městy, vzdělávání,
zdravotnictví, sociálních věcí,
životního prostředí a prevence kriminality a také v oblasti
investic a oprav v tělovýchově a kultuře. Program má přispět k rozšíření nabídky pro
trávení volného času obyvatel a návštěvníků města,
pomoci pořadatelům v realizaci stávajících akcí většího
významu a podpořit vznik
nových. (bak)

Z RADNICE

Ceny města Hranice získali čtyři laureáti
Ceny města Hranic za rok 2019
získali Jaroslav Bartoš, Markéta
Lásková, MUDr. Eduard Sohlich,
MBA a Dagmar Strnadová. Ceny
byly předány 20. listopadu ve
Velké zasedací místnosti MěÚ
Hranice na zámku. Cena města
se uděluje jako ocenění osob
a kolektivů, které podaly mimořádný výkon nebo dosáhly významných úspěchů a mají vztah
k městu. Nominováni mohou být
jednotlivci, kolektivy, právnické
i fyzické osoby. Letos bylo na
Cenu města nominováno deset hranických osobností. Cenu
města tvoří pamětní list, plaketa
a finanční odměna ve výši 10 tisíc
korun.
(bak)

Předávání Cen města Hranice. Foto: Petr Bakovský

Hranice hledají nejlepší stavbu roku 2019
Která ze staveb, dokončených
a zkolaudovaných v loňském
roce, nejvíce přispěla ke zlepšení vzhledu města Hranic a zasloužila by si tak ocenění Stavba
roku 2019? Podněty a návrhy na
stavbu, která by si toto ocenění
zasloužila, je možné podávat do
konce ledna 2020.
Stavbou roku může být vyhlášena jakákoliv stavební akce
- novostavba, rekonstrukce, přístavba, nástavba, stavební nebo
terénní úprava, řešení fasády. Za
stavby se přitom považují i stavby pozemní, vodohospodářské,
dopravní, stavby mostů, inženýrských konstrukcí, technologických zařízení a také sadové
a parkové úpravy. Nepovažuje
se za ni pouhé vybavení místností (úprava interiéru).

Stavební akce musí být
zkolaudována do 31. prosince
2019. Investorem může být jakákoli právnická nebo fyzická
osoba, bez rozdílu místa sídla
nebo bydliště, ale nemůže jím
být Město Hranice.
U stavby roku se přihlíží
k architektonickému či urbanistickému řešení a jeho přínosu pro vzhled našeho města.
Odborná komise také přihlíží
k celkovému dojmu, jako je
výraz stavby, estetické řešení,
funkčnost, kvalita a jakost prací,
řemeslné provedení celku a detailu, použité materiály a délka provádění stavby. Posuzuje
také komplexnost řešení - sadové úpravy pozemku a okolí
stavby, řešení oplocení, nasvětlení stavby a podobně. Dále se

přihlíží i ke splnění požadavků
orgánů státní správy, jako jsou
stavební úřad, památková péče,
ochrana životního prostředí, a k přínosu pro záchranu
kulturních, historických nebo
přírodních hodnot daného
území a k invenci technických
řešení či aplikaci ekologických
technologií.
Návrhy na vyhlášení mohou
podávat jakékoliv právnické
nebo fyzické osoby a sdružení,
výbory a komise rady města,
členové zastupitelstva města,
odbory Městského úřadu Hranice. Návrhy se zasílají stavebnímu úřadu MěÚ Hranice, který je
předloží příslušné komisi k vyhodnocení. Následně bude
„Stavba roku 2019“ vyhlášena
usnesením rady města. (bak)

Místní poplatky se mění
Od ledna 2020 platí novela
zákona o místních poplatcích,
která se týká také Hranic. Mezi
hlavní změny totiž patří zrušení
místního poplatku za lázeňský
a rekreační pobyt a místního
poplatku z ubytovací kapacity,
které byly nahrazeny zavedením nového poplatku z pobytu.
Předmětem poplatku je
úplatný pobyt trvající nejvýše 60 dnů u poskytovatele
pobytu. Poplatek je zaměřen
většinou na rekreační a turistické pobyty, ale není vázán na
konkrétní účel pobytu. Není ani
podmíněn pobytem v hotelu,
či ubytovně. Vztahuje se tedy
i na všechny ostatní případy, například krátkodobé ubytování
v bytě v rámci sdílené ekonomiky.
Poplatek platí osoba, která
není v obci přihlášena k trvalé-

mu pobytu nebo v případě cizinců k ohlášení místa pobytu.
Odvádí ho ale plátce poplatku,
což je poskytovatel úplatného pobytu. Tento plátce je povinen poplatek vybrat a ve lhůtě
stanovené obecně závaznou
vyhláškou jej odvést správci
poplatku, kterým je městský
úřad. Zároveň zákon o místních
poplatcích ukládá plátci povinnost vést evidenční knihu a stanoví výčet evidovaných údajů
i způsob vedení evidence. Pořadatelé masových kulturních
či sportovních akcí poskytující
pobyt jejich účastníkům mají
možnost zjednodušené evidence. Sazba poplatku činí 20 Kč
za každý započatý den pobytu,
s výjimkou dne jeho počátku.
Poplatek z pobytu byl zaveden Obecně závaznou vyhláškou města č. 5/2019 o místním
poplatku z pobytu, kterou vyda-

lo Zastupitelstvo města Hranic
a naleznete ji na webu města
www.mesto-hranice.cz. Bližší
informace sdělí finanční odbor
MěÚ Hranice, tel. 581 828 378.
Zastupitelé města měnili
i obecně závaznou vyhlášku
o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství. Ten se
měnil pouze v části týkající se
zákonného osvobození.
Poplatek se neplatí za vyhrazení trvalého parkovacího
místa pro osobu, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P
a z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž celý
výtěžek je odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely.
Upozorňujeme, že termín pro
podání ohlášení a splatnost poplatků za umístění reklamního
zařízení typu „A“ na veřejném
prostranství je nejpozději do
31. ledna 2020. 
(bak)

Z RADNICE
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Město zpracovalo územní studie krajiny
a veřejného prostranství
Projekty územní studie krajiny ve správním obvodu obce
s rozšířenou působností Hranice
a územní studie veřejného prostranství pro obce Střítež nad
Ludinou a Ústí dokončilo město
Hranice. Oba projekty byly spolufinancovány Evropskou unií.
Projekt Územní studie krajiny ve správním obvodu Hranic řeší vytvoření odborného
komplexního dokumentu, který
umožní koncepční víceoborový
přístup k řešení krajiny zejména
v nezastavěném území s využitím koordinační úlohy územního plánování. Účelem je vytvořit
základní podklad pro plánovací
a rozhodovací činnost v krajině
bez ohledu na to, který orgán je
k rozhodování příslušný.

Základem řešení z hlediska
územního plánování je vytvoření
podkladu pro stanovení koncepce uspořádání krajiny v územních
plánech, případně pro následné
řešení regulačních plánů. Na
základě hotové studie dochází
i k upřesnění vymezení typů krajin a jejich cílových charakteristik
v zásadách územního rozvoje.
Nelze opomenout ani koordinační úlohu studie z hlediska důležitých záměrů a systémů v krajině.
Druhý projekt Územní studie veřejného prostranství
pro obce Střítež nad Ludinou
a Ústí je základní koncepční

materiál, který navrhuje hlavní
zásady prostorového uspořádání a funkčního využití systému
veřejných prostranství a je tak
podkladem pro následné podrobnější územní studie vybraných lokalit. Předmětem řešení
je zejména stanovení charakteru
a významu jednotlivých veřejných prostranství ve struktuře
sídla a implementace zásad dopravního zklidňování. Studie řeší
základní fyzické a funkční členění, základní dopravní koncepci
a prověřuje základní podmínky
reálnosti řešení z pohledu technické infrastruktury.
(bak)

Ještě lze doplatit poplatky za odpad a za psy
Někteří občané stále ještě nezaplatili poplatky za komunální
odpad a také za psy. Nyní mají
poslední možnost je uhradit, protože město bude v lednu posílat
dlužníkům platební výměry již na
dvojnásobnou částku. Poplatek
za komunální odpad byl splatný
30. dubna a činí 696 korun na
osobu za rok. Jsou od něj osvobozeny děti do 6 let a občané
nad 70 let.
O osvobození není třeba nijak žádat, probíhá automaticky.
Tento poplatek lze zaplatit buď
na pokladně MěÚ Hranice, a to

denně (dle úředních hodin), nebo
poštovní složenkou či převodem
z účtu (důležité je znát přidělený
variabilní symbol). Také občané,
kteří mají trvalé bydliště na ohlašovně (Pernštejnské nám. 1), musí
platit tento poplatek. Složenku si
lze vyzvednout v kanceláři č. 453
ve 3. patře.
Poplatek za psa by se sice měl
správně zaplatit dokonce již do
31. března, ale pro všechny, kteří
na to zapomněli je tu šance ještě
jej uhradit. Způsob úhrady je obdobný jako u poplatku za komunální odpad.

V příštím roce dojde v placení poplatků za psy k malé změně.
Držitel průkazky ZTP, který ji předloží, je od poplatku osvobozený,
dosud to byly jen osoby s průkazkou ZTP/P. Výše poplatků je stanovena v Obecně závazné vyhlášce
č. 5/2018 o místních poplatcích,
kterou můžete nalézt na webu
města (www.mesto-hranice.cz).
Zároveň upozorňujeme, že
od 1. ledna 2020 bude mít každý
pes v celé ČR čip. V Hranicích tato
povinnost platí již od roku 2009,
pokud pes nemá čip, hrozí majiteli pokuta.
(bak)

V Drahotušské škole „Oblékáme hada Edu“
Drahotušská základní škola se
jako první a letos jediná v Hranicích zapojila do celostátního
projektu Oblékáme hada Edu.
Had Eda motivuje děti k šetrným
cestám do školy, podporuje chůzi
a jízdu na kole jako způsoby dopravy do školy. Projekt je zaměřen
na děti a jejich rodiče a je založen
na hře, která poskytne žákům důležité informace ohledně dopravy, životního prostředí a zdraví,
motivuje děti cestovat šetrnou
dopravou. Namísto autem se děti
do školy vypraví pěšky, na kole
nebo autobusem.
V Drahotuších se zapojily hned
čtyři třídy, celkem 83 žáků. Celých
deset dnů pravidelně sledovali
a zapisovali, jak se dopravují do
školy, jestli pěšky, na kole, koloběžce, autem či autobusem.
58 žáků jezdí autobusem, 16 %
pěšky, 13 % autem a 13 % na kole,
na koloběžce a na skateboardu.
Žáci, kteří se úspěšně zapojili, jeli
v listopadu na výukový program

a prohlídku do Pevnosti poznání
v Olomouci.
Projekt Oblékáme hada Edu
a ceny pro základní školu zajistilo město Hranice ve spolupráci
Hranickou rozvojovou agenturou, z.s. a Centrem dopravního

Foto: ZŠ Drahotuše

výzkumu. Předpokládá se pokračování tohoto projektu i na
dalších hranických základních
školách. Do hry Oblékáme hada
Edu se již zapojilo přes 6 000 dětí
z 27 základních a mateřských škol
po celé České republice. (bak)

Zveme na veřejné
projednávání
Plánu mobility

Co se musí změnit v dopravě v Hranicích? Na to připravuje odpovědi Plán udržitelné
městské mobility, jehož veřejné projednání se uskuteční
ve středu 15. ledna 2020
od 16 hodin ve Velké zasedací místnosti MěÚ Hranice
na zámku. V rámci veřejného
projednání proběhne losování o tři koloběžky Kostka.
Plán udržitelné městské
mobility města Hranic se zabývá všemi druhy městské
dopravy, tedy automobilovou, městskou hromadnou,
příměstskou, cyklo a pěší dopravou, ale i problematikou
parkování.
Plán udržitelné městské
mobility města Hranic zpracovává dopravně-inženýrská
společnost UDIMO ve spolupráci s vědecko-výzkumným
ústavem ACCENDO, vzniká
v rámci evropského projektu
Smart Commuting a je spolufinancovaný z programu
Interreg Central Europe. (bak)

Kamery
zafungovaly,
zloději neunikli
Místo s pilkou do lesa vyrazili dva mladíci na lup vánočního stromku v sobotu ve
4 hodiny ráno na Masarykovo
náměstí. Přestože na náměstí
nebyli sami, bez problémů vytáhli z ohrazeného prostoru,
kde byly stromky připravené
k prodeji, jeden z nich a v poklusu ho dopravili k nedalekému autu. Netušili ale, že jsou
v hledáčku kamer městské
policie, která byla i v tuto velmi časnou hodinu ve střehu.
Vozidlo bylo sledováno na
kamerovém systému až na
Zborovskou ulici, kde řidiče
hlídka městské policie zastavila. Stromek byl vrácen na
původní místo a každý z pachatelů byl rázem o tisícovku
lehčí.
Městská policie provozuje momentálně 16 kamer,
z toho dvě mobilní. Ty jsou
přemísťovány podle potřeby.
Městský kamerový systém je
neustále rozšiřován a modernizován.
(bak)
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Služba osobní asistence
Službu osobní asistence poskytujeme od roku 2007 lidem
žijícím v Hranicích a okolních
vesnicích. V roce 2015 jsme
rozšířili asistenci i v Lipníku nad
Bečvou. V současné době máme
celkem 23 klientů. Asistentky ke
klientům jezdí služebními auty,
autobusy a vlakem, máme k dispozici i dvě elektrokola.
Posláním Osobní asistence
Charity Hranice je podpora člověka při zvládání každodenních
úkonů, které by nezvládal sám
bez dopomoci. Podporujeme
klienty v soběstačnosti, samostatnosti a aktivním začleňování do přirozeného prostředí.
Služba je poskytována osobám se zdravotním postižením
od 19 let a seniorům, kteří kvůli
zdravotnímu stavu tuto službu
potřebují a nejsou schopni si ji
sami nebo s dopomocí rodiny
zabezpečit. Službu neposky-

Knihovna rozšiřuje
provozní dobu
Od čtvrtka 2. ledna bude
oddělení hranické knihovny
pro dospělé otevřeno takto:
Pondělí
8:00 – 17:00
Úterý
8:00 – 17:00
Středa
zavřeno
Čtvrtek
8:00 – 17:00
Pátek
8:00 – 17:00
Sobota
9:00 – 12:00
Provozní doba dětského
oddělení zůstává nezměněna.
Knihy z dětského oddělení se
mohou vracet kdykoli i v oddělení pro dospělé. (mek)

tujeme osobám s psychickým
onemocněním, osobám s těžkým kombinovaným postižením a osobám, které se aktivně
nepodílejí na průběhu služby.
Klientům se poskytuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při
osobní hygieně, při zajištění
stravy, při chodu domácnosti,
dále také výchovné, vzdělávací
a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při
uplatňování práv, oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Klienti jsou aktivizováni,
pomocí rozhovorů provádíme
vzpomínkovou terapii. Osobní
asistentka se snaží klienta začlenit mezi jeho vrstevníky, pracuje s jeho rodinou, s každým
klientem individuálně plánuje.
Asistentka klientovi pomáhá

např. při podání snídaně, kdy
klientovi podá chléb a on si ho
sám namaže, nebo při oblékání
nechá klienta, aby si sám zkusil
zapnout knoflíky, tím si procvičuje jemnou motoriku rukou.
Navíc také chodíme s klienty
na pravidelné procházky kvůli
udržení kondice.
Klienti se mohou dvakrát
ročně setkávat na výletech

pořádaných Charitou Hranice.
V minulých letech jsme navštívili Svatý Kopeček u Olomouce,
Kroměříž a Rožnov pod Radhoštěm. Naši klienti si velmi oblíbili
pouť na Svatý Hostýn v rámci
„Týdne Charity“. Na výletech lze
využít doprovodu asistentky
nebo rodiny.
Alena Pavelková,
vedoucí služby osobní asistence

Tři králové vyjdou začátkem ledna do ulic
Tříkrálová sbírka v Hranicích bude probíhat od čtvrtka 2. ledna do neděle 12. ledna. Nejčastěji se s našimi
koledníčky setkáte o prvním lednovém víkendu.
Děkujeme všem koledníkům i vedoucím skupinek,
kteří v těchto dnech půjdete do domovů a budete
lidem roznášet radostnou zprávu o narození Krista.
Přejeme vám vlídné přijetí a radost z dobrého skutku.
Lidem, které navštívíte, děkujeme za otevření dveří,
srdcí i za příspěvek do pokladniček tříkrálových koledníčků. Bez vás všech, koledníků, vedoucích skupinek, rodičů a dárců, by nemohla být Tříkrálová sbírka
úspěšná. Děkujeme.
Charita Hranice také zve všechny vedoucí skupinek
a koledníky Tříkrálové sbírky s jejich rodiči na promítání
pohádky pro celou rodinu Čertí brko v neděli 26. ledna
od 15 hodin v KD Echo v Lipníku nad Bečvou.
Radka Andrýsková, Charita Hranice

Objevte exotické Thajsko
Městská knihovna zve na
nejnovější besedu Zlatuše Knollové. Návštěvníci našich cestovatelských besed si jistě pamatují
na skvělé vypravěčství Zlatuše
Knollové před několika lety, kdy
jsme měli příležitost poznat Srí
Lanku a ochutnávat při tom pravý
cejlonský čaj. K vydání je připravena její kniha Srí Lanka – světlo
a láska.
Nyní se však s cestovatelkou
podíváme do Thajska. Zavítáme
do Královského paláce v hlavním

Klienti Charity Hranice se oblíbili pouť na Svatý Hostýn. Foto: Charita Hranice

městě Bangkoku, nakoupíme
dobroty na vyhlášeném plovoucím trhu, osvěžíme se v mořských
vlnách na ostrovech Ko Samet
a Ko Chang, prozkoumáme uličky malebného města Chiang Mai
na severu země, budeme se kochat přírodními krásami v okolí
Pai, projdeme se starými městy
Sukhothai a Ayutthaya a uvidíme
mnoho dalších zajímavostí.
Budeme se na vás těšit ve čtvrtek 16. ledna v 18 hodin v Zámeckém klubu. Vstupné je 70 Kč. (mj)

Hranické domácnosti navštíví Kašpar, Melichar a Baltazar. Foto: Charita Hranice

Charita Hranice děkuje všem dárcům
Charita Hranice děkuje všem,
kteří se zapojili do potravinové
sbírky v hypermarketu Albert
v sobotu 28. listopadu. Díky
štědrosti dárců a obětavé službě
našich dobrovolníků se nám podařilo získat rekordních 1248 kg
potravin a 75 kg drogistického
zboží. Všechny potraviny jsou
distribuovány lidem v našem
regionu.
Také děkujeme všem, kteří
se v předadventním čase zapojili do akce Vánoční balíček na

Ukrajinu. Společnými silami se
nám podařilo připravit vánoční
překvapení pro 46 dětí z dětského domova v Bortnikách,
z charitního sociálního centra v Ternopilu, nebo z Charity
Kolomyja. Všechny dárky jsme
odvezli na Arcidiecézní charitu
Olomouc, odkud poputují za
dětmi na Ukrajinu.
Děkujeme všem štědrým dárcům.
Radka Andrýsková,
Charita Hranice
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Město Hranice se mění, připomínáme,
co se v roce 2019 podařilo
Další rok se stává pomalu minulostí, utekl jako voda. Protože informací je v dnešním světě opravdu nadbytek a lidská paměť je krátká, dovolili
jsme si vám připomenout řadu akcí, na kterých se letos v Hranicích a místních částech pracovalo.

Doprava
Hned na začátku roku byla
zkolaudována a uvedena do
provozu další část cyklostezky
Bečva, přesněji úsek od konce
lázeňského parčíku poblíž Teplického mostu k bývalému učilišti
v Hranicích. Tento úsek je dlouhý
2 kilometry a stál zhruba 20 milionů korun. Stavba probíhala
již v roce 2018 a komplikovaná
byla zejména část od benzínové
pumy směrem k lázeňskému parku, kde je cyklostezka vyvedena
na úroveň současného chodníku. Směrem od Bečvy ji podpírá
šikmá gabionová zeď. Stávající
chodník je posunut dále od silnice, od které ho dělí metr široký
zelený pás. Chodník byl zároveň
rozšířen natolik, aby ho mohli
využívat jak chodci, tak cyklisté.

Z obou stran je nainstalováno
bezpečnostní zábradlí.
Druhý plánovaný úsek cyklostezky od učiliště k mostu
v Hranicích je závislý na realizaci
protipovodňových opatření, kterou má na starosti Povodí Moravy.
Má zde dojít k navýšení ochranných hrází. Celková délka hranické trasy pak bude 2,7 kilometru.
Nový povrch dostala Partyzánská ulice. Oprava vozovky
vyšla na necelých 2,5 milionu
korun.
Rozběhla se také rekonstrukce Havlíčkovy ulice. Začalo se
v červenci nezbytnými přeložkami inženýrských sítí, a to jednak
veřejného osvětlení, jednak nízkého napětí elektrického vedení. Poté bylo zahájeno budování

Nová opěrná zeď v Havlíčkově ulici. Foto: MěÚ Hranice

opěrných zdí, odvodnění a dalších souvisejících investic. Příští
rok by pak měla ulice dostat nový

silniční povrch i pouliční osvětlení. Letošní část oprav vyšla na
6 milionů korun.

Přechod a chodník Teplice nad Bečvou
Dosáhnout bezpečnějšího
přístupu k loni otevřenému
Infocentru Hranická propast
u železniční stanice Teplice nad
Bečvou se letos městu Hranice
podařilo díky úpravě přechodu
pro chodce. Přímo před budovou železniční stanice, kde je infocentrum umístěno, prochází

frekventovaná silnice I/35, což
je tranzitní tah na Valašské Meziříčí a dál na Slovensko. Úpravy přechodu pro chodce proto
byly velmi potřebné.
Byly zde nainstalovány
takzvané „chytré“ semafory,
které samočinně reagují na
hustotu provozu. Semafory

jsou zatím vypnuty, budou
spuštěny v nejbližší době, po
dokončení kolaudace. Dále
byly upraveny nástupní plochy
chodníku, které jsou doplněny
varovnými a signálními pásy.
Přechod je oboustranně nasvětlen. Lázeňský park byl na
přechod bezbariérově napo-

jen pomocí přístupové rampy
k přechodu, která překonává
přibližně dvoumetrový výškový rozdíl. Celkem akce stála
dva miliony korun, Státní fond
dopravní infrastruktury na ni
přispěl 1,5 milionem a Olomoucký kraj téměř 300 tisíci
korun.

centru města posedět na lavičkách obklopených záhonky
s dominantou nepravidelně
umístěných zimostrázů a skupinou pnoucích růží na trelážích podél ohradní zdi. Celá
úprava stála kolem půl milionu
korun.
Jen o pár desítek metrů dál
dostal novou podobu jiný zanedbaný kout města – proluka
u synagogy. Dosud nevzhledný
prostor zaplňovaly pouze keře
a na severní straně synagogy
nainstalovaná pamětní deska
na připomínku 197 hranických
obětí holokaustu, která však
v tomto prostředí zcela zanikala.
Prostorové úpravy měl na starosti architekt Tomáš Kratochvíla. Zároveň zde bylo instalováno
umělecké dílo výtvarnice Christine Habermann von Hoch, což
jsou výtvarné objekty k sezení
připomínající hranickou židovskou komunitu.

Proluka u synagogy v novém kabátu.
Foto: Petr Bakovský

Veřejná prostranství

Současná podoba předzámčí. Foto: Petr Bakovský

Předzámčí dostalo novou
tvář. Dvorek na levé straně
u jižního vstupu do zámku
se proměnil k lepšímu. Podle
projektu architekta Tomáše
Kočnara zde vzniklo upravené
místo pro venkovní kavárenské

posezení s dětským koutkem.
Prostor je výškově rozčleněn
tak, aby bylo možno podávat
občerstvení oknem kavárny na
zámku. Vznikla i klidová zóna
v podobě malé městské zahrady, kde si lidé mohou v rušném

Co se vloni povedlo
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Investice do budov
Byla dokončena rekonstrukce bývalé vojenské ubytovny
Jaslo v Tovární ulici, ve které
město získalo 32 ubytovacích
jednotek. Do objektu, který
město před několika lety koupilo, se přestěhovali obyvatelé
současné ubytovny ve Vrchlického ulici, která je ve špatném
stavu a již potřebuje opravit.
V zrekonstruované ubytovně
Jaslo je umístěna jednak ubytovna města (2. a 3. patro) a noclehárna, kterou provozuje ELIM
Hranice. Objekt ale musel projít
důkladnou rekonstrukcí. Kromě
nezbytného vnitřního vybavení
se musely řešit i nové podlahové
krytiny a veškeré rozvody, jako je
voda, elektřina, plyn i kanalizace. Musely se také vyměnit vchodové dveře a provést nezbytné
vnější úpravy. Vzniklo zde i parkoviště pro 23 aut. Celkem rekonstrukce vyšla na 22 milionů
korun.
Kuchyň Domova seniorů
dostala novou vzduchotechniku. Postupná modernizace
Domova seniorů pokračovala
letos novou vzduchotechnikou

Městská ubytovna a noclehárna ELIM. Foto: Petr Bakovský

v kuchyni a přípravně masa.
Nevyhovující vybavení bylo
nahrazeno novou rekuperační
jednotkou s účinností zpětného získání tepla minimálně 65%.
Nový systém je možné využít jak
k topení, tak i ke chlazení. Akce
stála 7,5 milionu korun.
Od září probíhalo v hranické
knihovně restaurování stropu

Obnovené malby na stropě knihovny jen září. Foto: Petr Bakovský

Nové třídy si vyžádaly úpravu střechy. Foto: Petr Bakovský

v jedné z místností. Zde byly při
loňské rekonstrukci odhaleny
zbytky maleb ze začátku 19. století. Malby byly loni zakonzervovány, letos se je podařilo obnovit
do původní krásy. Restaurování
stropu stálo celkem půl milionu
korun, z toho bylo 200 tisíc korun poskytnuto z rozpočtu Ministerstva kultury ČR.
Na Základní škole Šromotovo letos probíhala jedna plánovaná a jedna vynucená akce.
Jednak na půdě budovy
2. stupně vznikají nové speciální učebny. Současné prostory
školy již totiž kapacitně nedostačují, a neumožňují proto zajištění kvalitního zázemí včetně
nezbytného vybavení pro výuku odborných předmětů. Na
vytvoření čtyř nových speciálních učeben, dvou na přírodní
vědy a dvou jazykových učeben,
získalo město dotaci. Projekt je
spolufinancován z prostředků
Evropské unie – Fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního

programu. Celkem by akce měly
vyjít na zhruba 25 milionů korun.
Nejde však pouze o vybudování čtyř nových učeben.
K nim bylo na půdě potřeba
zřídit i nutné zázemí, to znamená záchody a chodby. Pro lepší
přístup bylo upraveno schodiště
i výtah, kvůli lepším světelným
podmínkám byla přidána okna.
To si vyžádalo zvednutí krovu a úpravu střechy. Stavební
práce byly zahájeny v květnu
a kvůli nim měli školáci na ZŠ
Šromotovo delší prázdniny, konec školního roku zde nastal již
7. června. Koncem roku skončily
i stavební práce. Nyní přijde na
řadu vybavení učeben tak, aby
od 1. září 2020 mohli žáci začít
nové učebny využívat.
Druhou velkou akcí na škole
byla oprava tělocvičny po řádění vichřice na podzim roku 2018.
Ta strhla střechu tělocvičny a do
budovy zateklo. Proto město
muselo kromě nezbytné opravy
střechy také rekonstruovat podhledy, vyměnit elektroinstalaci,
instalovat nová světla a nahradit
zničenou starou podlahu. Náklady se vyšplhaly na více než
3,5 milionu korun.
Další školou, kde bylo živo,
byla Základní a mateřská
škola Drahotuše. Zde přes
prázdniny prošla rekonstrukcí
jak kotelna školy, tak i podlahy
šaten v suterénu.
Kotelna v drahotušské škole
byla již ve špatném stavu, proto
došlo k výměně celého zařízení.
Kotelna dostala nejen nový kotel, ale i bojler a další vybavení.
Akce stála necelý 1,5 milionu korun. Podobnou sumu si vyžádala
i druhá akce, kterou je oprava
podlahy v suterénu. Zde dělala
problém vysoká hladina spodní
vody, takže k nové podlaze přibyly i sanační omítky.

Co se vloni povedlo
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Revitalizace hřbitova
I letos pokračovala další fáze
revitalizace městského hřbitova.
Došlo k vybudování dešťové
kanalizace v Hřbitovní ulici,
která byla nutnou podmínkou
pro budoucí dešťovou kanalizaci
přímo na hřbitově. V horní části
Hřbitovní ulice po pravé straně
bylo upraveno devět parkovacích
míst. Druhou částí letošních prací
na hřbitově bylo vybudování tzv.
epitafních desek a posypové lou-

Zrestaurovaná socha Panny Marie
Bolestné. Foto: Petr Bakovský

čky v horní části starého hřbitova
po levé straně (z pohledu od hlavního vstupu).
Celkem letošní úpravy hřbitova
vyšly zhruba na 9 milionů korun.
Pro změnu chybějící splaškovou kanalizaci město budovalo
v ulici Komenského. Město do
této akce investovalo částku přesahující 3,5 milionu korun. Akce je
stavebně dokončena, nyní se řeší
přípojky k jednotlivým nemovitostem a kolaudace.
Další akcí v této lokalitě byla
oprava sochy Panny Marie Bolestné na křižovatce Komenského a Hřbitovní ulice. Socha byla
zrestaurována a byly jí navráceny atributy, které jí náleží – meč
a svatozář s pěti hvězdami. Byl jí
navrácen kamenný pískovcový
sokl podle dobových ikonografických podkladů. Dříve zde byl
sokl i schody z umělého kamene,
který nerespektoval původní počet schodů ani tvar.
Socha je symbolicky umístěna směrem ke hřbitovu, hlavou
s výrazem utrpení vzhlíží k nebi
s rukama sepjatýma na prsou.
Další památkou, která dostala
nový kabát, byla kaplička Blaho-

Nové pietní místo na hřbitově. Foto: Petr Bakovský

slavené Panny Marie ve Valšovicích. Rekonstrukce zahrnovala
opravy fasády, nový fasádní nátěr,
vložené nové sklobetony, nové
odvětrávací otvory pro snížení vlhkosti v kapli, dále opravu
okapového chodníku, drenážního potrubí, dešťové kanalizace,
revizní šachty a drenážního podmoku, natření kovových prvků
a opravu schodů ke kapli.
Akce stála přibližně 250 tisíc
korun a projekt byl spolufinancován z příspěvku Olomouckého
kraje.

Kaplička ve Valšovicích. Foto: Petr
Bakovský

Město má další podzemní kontejnerová stání
Zlepšení možností ukládání
odpadu a také zlepšení estetické
stránky přineslo letošní rozšíření
kontejnerových stání. Dvě stání
byla vybudována jako podzemní – na Třídě 1. máje u restaurace
Ducati a druhé v Drahotuších
u nákupního střediska.
Kromě toho bylo dalších pět
stávajících kontejnerových stání
rozšířeno, a to v lokalitách v blízkosti supermarketu Albert na
Třídě 1. máje, dvě na sídlišti Kpt.

Jaroše poblíž garáží a nedaleko
dětského hřiště, v ulici K. Čapka
a na Skleném kopci. Celá akce
stála 3,4 miliony korun. Na tento
projekt získalo město dotaci z Evropské unie - Evropského fondu
pro regionální rozvoj – Operačního programu životní prostředí.
Zároveň byl z této dotace financován i nákup 2 860 popelnic pro
biologicky rozložitelný odpad.
Nenápadné, ale důležité
protipovodňové opatření se

podařilo vybudovat v Drahotuších. Vybudováním propustku
pod silnicí I/47 v Hranické ulici
o průměru 1,2 metru se obnovilo původní propojení hlavního
odvodňovacího zařízení s mlýnským náhonem. Na pozemcích
města byl také vyhlouben meliorační příkop, který odvádí povrchové vody z Hranické ulice.
Zamezí se tak zaplavování nemovitostí a pozemků v uvedené
lokalitě.

Podzemní kontejnerová stání v Drahotuších. Foto: Vlasta Zapatová

VŠE DOBRÉ V ROCE 2020 VÁM PŘEJE
VŠETKO DOBRÉ V ROKU 2020 ŽELÁ

Propustek pod silnicí I/47 v Drahotuších. Foto: Vlasta Zapatová

PŘÍLOHU PŘIPRAVIL: Petr Bakovský

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO W ROKU 2020 ŻYCZY
SREĆNU NOVU GODINU 2020 ŽELI

10.4. Svoz bude proveden v pátek 10.4.2020

1.5.

8.5. Svoz bude proveden v pátek 1.5. a 8.5.2020

Svoz BRKO (biologicky rozložitelného komunálního odpadu) - den svozu v týdnu je shodný se současným dnem svozu SKO
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ODPAD

Svoz SKO (směsný komunální odpad)

Harmonogram svozu odpadu se mění		
Svoz BRKO a SKO

Chcete vědět, jak se bude svážet komunální a biologicky rozložitelný odpad v roce 2020? Odpověď vám poskytne harmonogram svozu
odpadu, který je uveden níže, případně ho naleznete i na webu města (www.mesto-hranice.cz).
2020 - I. POLOLETÍ

2020 - II. POLOLETÍ
Harmonogram svozu komunálního
odpadu (směsný a biologicky rozložitelný)
z Hranic
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Nejvěrnější revival Nirvany nabídne skvělou a razantní show
Koncert nejautentičtější revivalové skupiny Nirvana v Česku
se uskuteční v pátek 31. ledna
v Zámeckém klubu v Hranicích.
Jako předkapela vystoupí ve
20 hodin Crash Hard.
Zhruba o půl desáté nastoupí parta zaběhlých muzikantů
Nirvana tribute - In The Name
Of Cobain, pro které je stylizace
a feeling koncertů Nirvany srdeční záležitostí. Kapela je fanoušky
považována za nejvíc autenticky
propracovaný revival Nirvany v ČR
i na Slovensku. Můžou se pyšnit
autentickým napodobením Kurta Cobaina jejich zpěvákem jak

hlasem, tak i vizáží. Nadchnou i
výkony basáka při produkci spontánních show, při kterých nenechá
nikoho pod pódiem chladným,
a v neposlední řadě i razantní hrou
a silnými údery krásné a mladé
bubenice. Není vyloučeno, že po
odehrání koncertu někdo z kapely zjistí, že na příštím vystoupení
nemá na co hrát, a po skončení
show zvukaři sbírají z pódia části
úlomků jejich aparátů.
Předskokanem bude rocková
kapela z Lanškrouna Crash Hard,
která hraje podařené covery, od
Bon Jovi přes Adele až po české
odrhovačky.

Pohádka O pejskovi a kočičce

Nirvana tribute - In The Name Of Cobain. Foto: Archiv skupiny

Vstupné je v předprodeji
130 Kč, na místě pak 150 Kč. Předprodej je v Turistickém informač-

ním centru na zámku v Hranicích,
tel. 581 607 479.

(mkz)

Pravé metalové peklo:

Krleš & Metallica Czech Revival Band
Koncert dvou metalových kapel proběhne v sobotu 18. ledna
od 19 hodin v Zámeckém klubu v Hranicích. Heavy-metalová
kapela Krleš má na kontě několik podařených alb, která rozproudí
krev všem fanouškům tvrdší hudby. Pravé metalové peklo přiveze
Metallica Czech Revival Band z nedalekého Prostějova, kapela
hrající více než 20 let skladby legendární skupiny Metallica.
Vstupné je v předprodeji 170 Kč, na místě 220 Kč. Předprodej
v Turistickém informačním centru na zámku v Hranicích. (mkz)

Netradiční spojení kytary a ﬂétny

Pohádka je určena pro děti od tří do devíti let. Foto: Archiv Divadla KK

Divadelní pohádka O pejskovi
a kočičce na motivy pohádek Karla Čapka pobaví děti od 3 do 9 let.
Bude se péct dort a dojde i na
mytí podlahy. Představení doplní
veselé písničky, které baví malé
i velké diváky. Pohádka O pejsko-

vi a kočičce se odehraje v neděli
26. ledna v 15 hodin v Koncertním sále v Hranicích. Vstupné
v předprodeji je 50 Kč a na místě
potom 70 Kč. Předprodej vstupenek je v Turistickém informačním
centru na zámku.
(mkz)

Jiří Černý zavzpomíná
na přátelství s Karlem Gottem
Nejznámější hudební kritik Jiří Černý zavzpomíná na
své přátelství se Zlatým slavíkem Karlem Gottem ve středu
22. ledna od 19 hodin v Zámeckém klubu v Hranicích. Pořad se

jmenuje „Karel Gott – 60. léta“.
Vstupné stojí v předprodeji
80 Kč, na místě 100 Kč. Předprodej je v Turistickém informačním
centru na zámku v Hranicích, tel.
581 607 479.
(mkz)

Na Zlatého slavíka Karla Gotta v období 60. let zavzpomíná hudební kritik Jiří
Černý. Foto: oficiální stránky Jiřího Černého a Karla Gotta

Spojení kytary a flétny nabídne Duo Mellison na koncertě
v pondělí 20. ledna od 18 hodin v Koncertním sále v Hranicích
v Zámecké ulici 118. Duo Mellison je komorní soubor hrající ve
složení flétnistka Karolína Dlouhá a kytarista Lukáš Štěpánek. Soubor se snaží využít spojení dvou zdánlivě nesourodých nástrojů.
Kytara svým subtilním zvukem podporuje melodickou linku flétny,
která se svou barvou snad nejvíce podobá lidskému hlasu, a spolu
tak vytvářejí neobyčejnou zvukovou symbiózu. Vstupné je 150 Kč
mimo předplatitele KPH. Zakoupit lze v Turistickém informačním
centru na zámku nebo přímo na místě.
(mkz)

Cestovatelka radí: Do světa
cestujte chytře, levně a často
Přednáška cestovatelky Hany
Machalové o tom, jak cestovat
levně a často na vlastní pěst, se
bude konat v úterý 21. ledna
od 18 hodin v Zámeckém klubu
v Hranicích.
Poutavé vyprávění cestovatelky Hany Machalové nabídne
návod a fígly profi cestovatelů,
jak zařídit cesty za rozpočet,
který si může dovolit každý. Namotivuje vás k vlastnímu cestování, pomůže odbourat obavy,
strach, že něco nezvládnete
a poskytne inspiraci, kam vyrazit na druhý konec planety i na
krátký výlet po Evropě bez braní si dovolené. To všechno vás
ve svých příbězích od Dálného
východu a Tichomoří přes světové národní parky až po krásná
neotřelá místa na našem kontinentu naučí cestovatelka Hana
Machalová, autorka knihy Do
světa (nakladatelství Albatros).
Na besedě zjistíte, že dnes cestování není zdaleka tak drahé,

náročné a nebezpečné, jak se
zdá. Věříme, že vás nakazí svou
energií a po přednášce budete
chtít okamžitě někam vyrazit.
Vstupné v předprodeji stojí
120 Kč, na místě potom 150 Kč.
Předprodej je v Turistickém informačním centru na zámku
v Hranicích.
(mkz)
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Rozsvícení stromu bylo v andělském duchu.

Vůně teplého punče a slavnostní rozsvícení vánočního stromu přilákalo 3. prosince stovky lidí na Masarykovo náměstí. Sešlo se i mnoho poctivých řemeslníků,
kteří nabízeli regionální pochutiny či drobné dárky a originální vánoční ozdoby. Ty si mohly děti i dospělí sami také na náměstí zkusit vyrobit. Atmosféru Vánoc
navodily také vánoční stromečky kreativně nazdobené místními školami, školkami, spolky a organizacemi. O podvečerní zábavu se postaral pestrý program
Andělské Vánoce. Vrchol večera, koncert Petry Černocké, byl dokonalým začátkem bohatého vánočního programu. (mir) Foto: Jiří Necid a 3x MKZ Hranice

OHLÉDNUTÍ
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Na náměstí se v prosinci také bruslilo

Více fotografií
najdete na
www.mkz-hranice.cz
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Co se děje v Hranicích
Pátek 3. 1.
20:00 - Slam poetry – poezie
versus show. Koná se v komunitním a kulturním prostoru
Karnola v Hranicích, Tř. ČSA 211,
vstupné 100 Kč.

Pernštejnské nám. 1, vstupné
70 Kč.
19:00 - Na film do Karnoly:
První zrádce – promítání strhujícího příběhu podle skutečné
události o prvním zrádci největší
mafiánské organizace Cosa Nostra. Koná se v komunitním a kulturním prostoru Karnola v Hranicích, Tř. ČSA 211, vstupné 100 Kč.
Sobota 18. 1.

Neděle 5. 1.
16:00 - Pohádky v Karnole –
Potkali se u Kolína, Mach a Šebestová, Krteček a další. Koná
se v komunitním a kulturním
prostoru Karnola v Hranicích,
Tř. ČSA 211, vstupné děti 20 Kč,
dospělí 30 Kč.
Středa 8. 1.
17:00 - Vernisáž k výstavě:
Hana a Miloslav Mlčochovi:
Ilustrace a fotografie – koná se
v Galerii Severní křídlo zámku
v Hranicích, Pernštejnské nám.
1, vstup zdarma.
Čtvrtek 9. 1.
17:00 - Vernisáž k výstavě: Eva
Konstantinidu: Přelomy – koná
se v Galerii Synagoga v Hranicích,
Janáčkova 728, vstup zdarma.
Sobota 11. 1.

9:00–12:00 - Den otevřených
dveří Střední lesnické školy
– určeno pro rodiče, budoucí
středoškoláky i širokou veřejnost. Koná se ve Střední lesnické
škole v Hranicích, Jurikova 588,
vstup zdarma.
9:00–12:00 - Den otevřených
dveří Střední zdravotnické
školy – určeno pro rodiče, budoucí středoškoláky i širokou
veřejnost. Koná se ve Střední
zdravotnické škole v Hranicích,
Nová 1820, vstup zdarma.
14:00 - Dětský karneval – tradiční karneval pro děti. Koná se
v galerii M+M v Hranicích, Jurikova 16, vstupné dobrovolné.
19:00 - Krleš & Metallica Czech
Revival Band – koncert dvou
metalových kapel. Koná se
v Zámeckém klubu v Hranicích,
Pernštejnské nám. 1, vstupné
v předprodeji 170 Kč, na místě
220 Kč. Předprodej v Turistickém
informačním centru na zámku
v Hranicích, tel. 581 607 479.

8:30 - Novoroční turnaj města
Hranice – florbalový turnaj hráčů v kategorii přípravka. Koná se
ve sportovním centru Naparia
v Hranicích, Smetanovo nábřeží
2180.

sále v Hranicích, Zámecká 118,
vstupné 150 Kč mimo předplatitele KPH. Předprodej v Turistickém informačním centru na zámku v Hranicích, tel. 581 607 479.
Úterý 21. 1.
18:00 - Hana Machalová: Do
světa cestujte chytře, levně
a často – návod cestovatelky
Hany Machalové. Koná se v Zámeckém klubu v Hranicích,
Pernštejnské nám. 1, vstupné
v předprodeji 120 Kč, na místě
150 Kč. Předprodej v Turistickém
informačním centru na zámku
v Hranicích, tel. 581 607 479.
Středa 22. 1.
19:00 - Jiří Černý: Karel Gott 60. léta – nejznámější hudební
kritik Jiří Černý zavzpomíná na
své přátelství se Zlatým slavíkem Karlem Gottem. Koná se
v Zámeckém klubu v Hranicích,
Pernštejnské nám. 1, vstupné
v předprodeji 80 Kč, na místě
100 Kč. Předprodej v Turistickém
informačním centru na zámku
v Hranicích, tel. 581 607 479.

Pátek 24. 1.
17:00 - Vernisáž k výstavě:
Jana Petříková: Barevné snění
– koná se v galerii M+M v Hranicích, Jurikova 16, vstup zdarma.

19:00 - Lišky a vlci – koncert
heavy blues. Koná se v komunitním a kulturním prostoru
Karnola v Hranicích, Tř. ČSA 211,
vstupné 120 Kč.

20:00 - Tradiční sokolský ples
– koná se v sokolovně ve Skaličce.

Čtvrtek 16. 1.

Pondělí 20. 1.

17:00 - Vernisáž k výstavě:
Milan Kaštovský: Osmdesát
– koná se ve výstavní síni Stará
radnice v Hranicích, Radniční 1,
vstup zdarma.

18:00 - Kruh přátel hudby: Duo
Mellison – koncert flétnistky Karolíny Dlouhé a kytaristy Lukáše
Štěpánka. Koná se v Koncertním

20:00 - Tradiční sokolský ples –
hraje skupina Kalej. Koná se v sokolovně ve Velké, vstupné 99 Kč.
20:00 - Residence Party – deep
house techno večírek. Koná se
v komunitním a kulturním prostoru Karnola v Hranicích, Tř. ČSA
211, vstupné 100 Kč.
Neděle 26. 1.
15:00 - Pohádka O pejskovi
a kočičce – hraná divadelní
pohádka pro děti od 3 do 9 let.
Koná se v Koncertním sále v Hranicích, Zámecká 118, vstupné
v předprodeji 50 Kč, na místě
70 Kč. Předprodej v Turistickém
informačním centru na zámku
v Hranicích, tel. 581 607 479.

17:00 - Koule – divadelní komedie v podání Divadla Štěk & spol.
Hru o bývalé koulařce Mileně
Nehodilové napsal David Drábek. Koná se v Divadle Stará střelnice v Hranicích, Sady Čs. legií
770. Vstupné v předprodeji
120 Kč, na místě 160 Kč. Předprodej je v prodejně Grapp v Hranicích, Jiráskova 370.
Úterý 28. 1.

18:00 - Novoroční akademie
ZUŠ Hranice – tradiční přehlídka všech oborů Základní umělecké školy Hranice, představí
se hudební soubory, orchestry,
sbory, tanečníci i výtvarníci.
Koná se v sokolovně v Hranicích,
Tyršova 880, vstup zdarma.

18:00 - Beseda s reportérem
Jaroslavem Kmentou – pořad investigativního reportéra.
Koná se v Zámeckém klubu
v Hranicích, Pernštejnské nám.
1, vstupné v předprodeji 150 Kč,
na místě 180 Kč. Předprodej
v Turistickém informačním
centru na zámku v Hranicích,
tel. 581 607 479.

Sobota 25. 1.

Čtvrtek 30. 1.

17:00 - FBC Hranice vs. S.K.
P.E.M.A. Ostrava – florbalový
zápas mužů. Koná se ve sportovním centrum Naparia v Hranicích, Smetanovo nábřeží 2180,
vstup zdarma.

17:00 - Time management –
interaktivní seminář o zlepšení
organizace všedního dne. Koná
se v komunitním a kulturním
prostoru Karnola v Hranicích,
Tř. ČSA 211, vstupné 80 Kč.

18:00 - Thajsko – cestopisná beseda Zlatuše Knollové. Koná se
v Zámeckém klubu v Hranicích,

PROGRAM
Pátek 31. 1.
19:00 - Na film do Karnoly:
Dny šílenství – chorvatský dokument o světě za zdmi léčebny.
Koná se v komunitním a kulturním prostoru Karnola v Hranicích, Tř. ČSA 211, vstupné 50 Kč.
19:00 - Velké lásky v malém hotelu – bláznivá divadelní komedie s Lukášem Vaculíkem a Marcelem Vašinkou v hlavní roli.
Koná se v Divadle Stará střelnice
v Hranicích, Sady Čs. legií 770,
vstupné v předprodeji 550Kč.
Předprodej v restauraci Stará
střelnice, tel. 581 602 187 a knihkupectví Ezop, tel. 581 602 547.

19:30 - Maturitní ples SZŠ –
ples Střední zdravotnické školy
Hranice, koná se v sokolovně
v Hranicích, Tyršova 880. Cena
vstupenky je 200 Kč, předprodej
na sekretariátu školy na tel.
581 601 792.
20:00 - Nirvana Czech Tribute
Band – nejautentičtější revival
skupiny Nirvana. Jako předkapela vystoupí Crash Hard. Koná se
v Zámeckém klubu v Hranicích,
Pernštejnské nám. 1, vstupné
v předprodeji 130 Kč, na místě
150 Kč. Předprodej v Turistickém
informačním centru na zámku
v Hranicích, tel. 581 607 479.
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Duronjičem. Koná se v Zámeckém klubu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1, vstupné bude
upřesněno.
Sobota 8. 2.
9:00–12:00 - Den otevřených
dveří Střední lesnické školy
– určeno pro rodiče, budoucí
středoškoláky i širokou veřejnost. Koná se ve Střední lesnické
škole v Hranicích, Jurikova 588,
vstup zdarma.
20:00 - AC/CZ – koncert revivalové kapely, která je uznávána
jako jedna z nejlepších revivalů
AC/DC v ČR. Koná se v Zámeckém klubu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1, vstupné v předprodeji 180 Kč, na místě 220 Kč.

Pondělí 17. 2.
17:00 - Vernisáž k výstavě: Pat
a Mat – koná se ve výstavní síni
Stará radnice v Hranicích, Radniční 1, vstup zdarma.

18:00 - Kruh přátel hudby:
Trio Incendio – koncert klavíru, houslí a violoncella. Koná se
v Koncertním sále v Hranicích,
Zámecká 118, vstupné 150 Kč
mimo předplatitele KPH. Předprodej v Turistickém informačním centru na zámku v Hranicích, tel. 581 607 479.

PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR
Sobota 1. 2.
19:00 - Maturitní ples Gymnázia Hranice – koná se v sokolovně v Hranicích, Tyršova 880.
20:00 - Včelařský ples – tradiční
ples včelařů, koná se v sokolovně
ve Skaličce.
Pátek 7. 2.
19:00 - Country bál – koná se
v galerii M+M v Hranicích, Jurikova 16, vstupné dobrovolné.
19:00 - Sarraf – temperamentní hudba z Balkánu v čele s bosenským zpěvákem Predragem

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 předprodeji 550 Kč. Předprodej
v restauraci Stará střelnice, tel.
581 602 187 a knihkupectví Ezop,
tel. 581 602 547.

Úterý 25. 2.
18:00 - Černobyl: Spící peklo –
cestopisná beseda Tomáše Kubeše. Koná se v Zámeckém klubu
v Hranicích, Pernštejnské nám. 1,
vstupné 80 Kč.

PROGRAM AKCÍ
NAJDETE NA WEBU
kultura-hranice.cz
POŘÁDÁTE
ZAJÍMAVOU AKCI?
Napište nám na e-mail
infocentrum.zamek@
mkz-hranice.cz nebo
zavolejte na 581 607 479.

UZÁVĚRKA
PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ HRANICKÉHO
ZPRAVODAJE JE V ÚTERÝ
7. LEDNA 2020

Nepřišel vám
do schránky
Hranický zpravodaj?
Volejte 581 607 479.
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Kam na výstavy v Hranicích
Galerie Synagoga
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.
Do 5. 1. 2020 - Radim Hanke:
Tvářím tváří v tvář. Výstava
akademického sochaře, nejvýznamnějšího představitele
současné sochařské scény.
Autorovo dílo určuje zaujetí figurou, ve kterém rozvíjí vlastní
rukopis. Mezi zásadní okruhy
patří sochy ve veřejném prostoru.
9. 1. – 23. 2. 2020 - Eva Konstantinidu: Přelomy. Výtvarnice studovala na Fakultě umění
Ostravské univerzity v Ostravě
v ateliéru Daniela Balabána. Svá
studia završila poměrně rozsáhlým 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. Vernisáž výstavy se
uskuteční ve čtvrtek 9. ledna
v 17 hodin.

Stará radnice
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.
Do 5. 1. 2020 - Nemocnice. Výstava k 80. výročí nového areálu
hranické nemocnice. Můžete vidět starou ordinaci s pracovním
stolem, lékárničkami a modelem lidské kostry, nemocniční
pokoj s lůžkem, rentgenovou
místnost a historické zdravotnické přístroje, nástroje, pomůcky a spoustu dalšího ze
zdravotnického prostředí.
Do 9. 2. 2020 - Vánoce za totáče. Výstava připomíná atmosféru sametové revoluce roku
1989, která byla významným
milníkem v dějinách naší země.
Do roku 1989 v Hranicích nahlíží prostřednictvím fotografií,
dobových plakátů, letáků a tiskovin.
16. 1. – 14. 2. 2020 - Milan
Kaštovský: Osmdesát. Výstava
hranického fotografa nabídne
osmdesát fotografií převážně
z jazzového festivalu v Hranicích a také z autorových cest
po světě, například z Izraele.
Výstava se koná k výročí autorových osmdesátých narozenin.
Vernisáž výstavy se uskuteční ve
čtvrtek 16. ledna v 17 hodin.
Více informací najdete v samostatném článku na straně 15.

Galerie Severní křídlo zámku
Pernštejnské nám. 1, Hranice, tel. 581 828 114, www.muzeum-hranice.cz.
Otevřeno: po a st 8:00–17:00,
út a čt 8:00–15:00, pá 8:00–14:00,
so–ne zavřeno.
Do 3. 1. 2020 - Každý jiný. Výstava obrazů Šárky Mrvové, Štěpána
Mleczka, Václava Šípoše a Tomáše Oslizloka. Umělce spojují společná studentská léta na Střední
průmyslové škole v Ostravě, obor
propagační výtvarnictví.
8. 1. – 14. 2. 2020 - Hana a Miloslav Mlčochovi: Ilustrace a fotografie. Výstava dcery a otce
původem z Hranic. Hana Mlčochová je absolventkou Ústavu umění
a designu Západočeské univerzity v Plzni, obor ilustrace a grafický
design. Miloslav Mlčoch absolvoval obor výtvarná výchova a český jazyk na Pedagogické fakultě
Univerzity Palackého v Olomouci
a obor anglický jazyk na Filozofické fakultě Ostravské univerzity.
Vernisáž výstavy se uskuteční ve
středu 8. ledna v 17 hodin.

Muzeum na zámku
Pernštejnské nám. 1, Hranice, tel. 581 607 479, www.muzeum-hranice.cz.
Otevřeno: do 18. 12. 2019 st a ne 14:00–17:00 nebo po předchozí domluvě 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.

Galerie M+M
Jurikova 16, Hranice, tel. 581 602 148, galeriemm.wordpress.com.
Otevřeno: po–ne 13:00–17:00 (dopoledne na zazvonění nebo po
předchozí domluvě).
24. 1. – 13. 2. 2020 - Jana Petříková. Výstava absolventky střední
aranžérské školy, oděvní průmyslovky a konzervatoře, obor výtvarná výchova. K vidění bude batika,
hedvábí, ale také obrazy a keramika. Vernisáž výstavy se uskuteční
v pátek 24. ledna v 17 hodin.

Lázeňský dům Moravan
Teplice nad Bečvou 47, tel. 581 683 640, www.ltnb.cz.
Otevřeno: po–ne 8:00–20:00.
Do 28. 2. 2020 - Ludmila Kočišová: Krásy přírody. Hranická
umělkyně maluje především květiny, zátiší, zvířata, přírodu nebo
městská zákoutí technikou oleje
na plátno nebo sololitovou desku.

VÝSTAVY
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Výstava umělkyně
Interaktivní výstava
s originálním výtvarným stylem nešikovných kutilů Pata a Mata
Eva Konstantinidu patří k nejmladší generaci výtvarných
umělců. Studovala na Fakultě
umění Ostravské univerzity
v Ostravě v ateliéru Daniela Balabána. Autorka tvoří pod pseudonymem Ei.
Již při studiích na Střední
umělecké škole a posléze na Fakultě umění Ostravské univerzity
v Ostravě bylo zřejmé, že se jedná o vícestranně talentovanou
a nekonformní osobnost. Vedle

Umělkyni se podařilo zachytit energii
býka pouze svými prsty. Foto: Archiv
Evy Konstantinidu

svého zaměření na výtvarnou
činnost se záhy profilovala svou
činností literární, ve které stále
pokračuje. Využívá k tomu zejména internet a sociální média,
ale několik svých textů již vydala
i v knižní, byť samizdatové formě.
Svá studia na Fakultě umění
završila poměrně rozsáhlým cyklem obrazů na biblická a apokryfní témata. K jejich zpracování
přistoupila rozhodně, bez předsudků k obecně opakovaným
postulátům a tomu odpovídá
i expresivní forma. Používá hutné, neředěné olejové barvy přímo
z tuby a na povrch plátna je nanáší pouze prsty. Cyklus těchto obrazů sklidil zaslouženou pozornost
stejně jako její současný soubor
maleb s motivy býků, zpracovaných stejně expresivním stylem.
Se způsobem její malby do
jisté míry kontrastují desítky
autorčiných kreseb, které jejím
obrazům předcházejí a jsou dokladem autorčina zaujetí tématy,
stejně jako dokladem jejího kreslířského umění. Práce Ei obohacují nejen regionální výtvarnou
scénu.
Vernisáž výstavy se uskuteční
ve čtvrtek 9. ledna v 17 hodin.

(mkz)

Pat a Mat jistě ocení pomoc od malých i velkých. Foto: Hranické muzeum a galerie

Hranické muzeum chystá
interaktivní výstavu, která vás
zavede do světa dvou pověstně
nešikovných kutilů známých také
jako Pat a Mat. Pro tuto dvojici
není žádná komplikace překážkou a své kutění si umí patřičně
užít. Těšit se můžete na animační
dílnu s praxinoskopem, originální
scény a loutky z oblíbeného večerníčku, či na hernu a fotokoutek „Na návštěvě u Pata a Mata“.
Seznámíte se s historií natáčení

večerníčkového seriálu i s dějinami 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 výstavy při luštění křížovky. Všichni dohromady
ale určitě ocení možnost zhlédnout film Pat a Mat i film o tom,
jak se takový film natáčí.
Vernisáž se uskuteční v pondělí 17. února v 17 hodin.  (ms)

Výstava fotografií hranického rodáka Milana Kaštovského

Evropské jazzové dny okem místního
fotografa. Foto: Milan Kaštovský

Výstava hranického fotografa Milana Kaštovského nabídne
osmdesát fotografií, které se budou řadit do dvou témat. Prvním
tématem budou stylizované, netradiční fotografie z Evropských
jazzových dnů v Hranicích. Druhým tématem budou fotografie
z autorových cest po světě, například z Izraele. Výstava se koná
k výročí autorových narozenin.
Milan Kaštovský je hranický rodák. Vystudoval Střední průmyslovou školu strojnickou v Olomouci.
V letech 1959 až 1983 působil
jako konstruktér - projektant

ocelových konstrukcí v Nové huti
Klementa Gottwalda v Ostravě.
Od roku 1983 až 1991 pracoval
v Metasportu Ostrava jako technolog, revizní technik a vývojový
pracovník lyžařských vleků.
Od roku 1969 byl členem Fotoklubu DK Nová huť Klementa Gottwalda. Zde absolvoval mnoho
odborných přednášek a školení
a také Školu výtvarné fotografie.
Také byl členem tvůrčí skupiny.
Od roku 2004 až 2009 studoval
na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně obor dějiny umění a výtvarné
techniky včetně fotografie.

V roce 1991 v Hranicích založil
se svým bratrem a Jiřím Andrýskem firmu Mijoka, fotoobchod
a fotografické služby. Od roku
1970 také často své fotografie
vystavoval. Například v letech
2003 až 2017 vystavoval svoji
tvorbu na výstavách fotografií
z minulých ročníků Jazzových
dnů v Hranicích společně s Jiřím Necidem a Pavlem Diatkou.
Vystavoval také v zahraničí, například v Holandsku, Polsku, Slovinsku a na Slovensku. Vernisáž
výstavy se uskuteční ve čtvrtek
16. ledna v 17 hodin. 
(ms)

Hraničtí skauti se obracejí na veřejnost s prosbou
Skauti působí v Hranicích, se
třemi nedobrovolnými přestávkami, téměř 100 let. Za tu dobu
nabídli program tisícům hranických dětí a poskytli jim příležitost
zažít dobrodružství a navázat
dlouholetá přátelství.
V letošním roce sdružují 115
členů ve věku od 5 do 91 let. I ve
21. století fungují na dobrovolnické bázi, pořádají schůzky během týdne, víkendové výpravy
a letní tábory, na nichž si kluci
a holky sami staví svůj příbytek
- podsadový stan. Stoleté výročí si hraničtí skauti připomenou

v roce 2020. Bude to současně 30
let od obnovení jejich činnosti po
pádu totality.
Prosíme o pomoc pamětníky,
sběratele a občany, kteří nám
mohou zapůjčit předměty na
výstavu v prostorách Staré radnice v Hranicích. Uvítáme vlajky,
odznaky, kroniky, deníky, části
kroje, dřevěné lyže a další. Pro
připravovanou publikaci uvítáme
fotografie, dokumenty i osobní
vzpomínky. Prosíme, ozvěte se
nám na e-mail hranice@skaut.
cz nebo na telefon 733 668 927.
 Předem děkují hraničtí skauti.

Pospolitost skautů se tvoří jak společnými zážitky, tak časem. Letošní rok skauti
oslaví 100 let. Foto: Hranické muzeum a galerie

16

SPORT

Hraničtí kickboxeři se začínají prosazovat

Hraničtí bojovníci se prosazují v kickboxu a jiných bojových
sportech. Než se ale dostanou
k zápasu, čekají je roky tréninku,
dodržování přísné životosprávy
a psychologická příprava.
Hranický klub kickboxu působí již od roku 2002, zpočátku pod
názvem Kickbox Hranice a později, v reakci na změnu pravidel
od roku 2009 Boomer‘s Gym Kickboxing. O činnosti oddílu jsem si
povídal s předsedou klubu a zároveň trenérem Karlem Gofrojem.
Proč tak zvláštní název?
Boomer je samec klokana - ten
v souboji s jiným samcem používá
kopy a tak trochu to připomíná
souboj v kickboxu.
Jak dlouho vlastně kickbox
děláte?
Jako trenér od roku 2002, ale
sám ho cvičím přibližně tak 25 let.
To jste začínal hodně mladý
V patnácti, ale zpočátku, kdy
nebylo moc na výběr, jsem trénoval judo, karate.
V Hranicích vlastně kickbox
nebyl.
Tady s ním začínal pan Dráber,
ten ale po třech letech skončil.
Nám zůstalo nadšení a nechtěli
jsme přestat trénovat. Tak jsme
v takové menší skupince pokračovali. V průběhu doby jsem zůstal
sám a udělal si trenérskou licenci
a hned poté založil klub.
Trénujete sám?
Jsme celkem tři trenéři. Já jako
hlavní trenér mám licenci 2. třídy
a v klubu máme další dva trenéry s licencí 3. třídy. Momentálně
trénujeme v Dynamic Fitu v Koloseu v Hranicích ve čtvrtém patře.
Všichni tři trenéři jsme za poslední
roky trénovali, kde se dalo. Venku,
v garážích, skladech a v různých
tělocvičnách po městě. Pro mě
osobně bylo nejlepší místo tam,
kde stojí v současné době hala
Napárie. Kdysi to byla tělocvična
učiliště průmyslové školy Hranice.
V těch prostorech jsme si za pár
let vytvořili velmi kvalitní zázemí.
Bohužel pak přišly změny a nový
provozovatel a my odtamtud museli odejít.
Tento stav mě na nějakou
dobu ochromil. Byl jsem zklamán
a čekal na vhodnou příležitost
znovu začít a vybudovat klub na
vysoké sportovní úrovni. V Dynamic Fitu máme vlastní prostor se
zavěšenými boxovacími pytli, se
spoustou sportovního vybavení

potřebného k rozvoji sportovců
a boxerský ring. Vše co potřebujeme.
Kolik máte lidí v klubu?
Členů je asi 34. V průběhu roku
tento počet kolísá s tím, jak někteří zjistí, že je ten sport náročný, a odejdou. Zůstanou vám pak
jen ti nejodhodlanější a ti vytvoří
zdravé jádro, se kterým je radost
trénovat.
A to stabilní jádro, to je asi
kolik členů?
Deset až patnáct bojovníků,
někteří s ambicí i zápasit a tím
reprezentovat náš klub.
Jsou tam i dívky?
Samozřejmě že ano, děvčata
jsou kořením tréninku. Mnohé
z nich svým přístupem předčí
i kluky.
Takže se lidé hodně střídají?
Neřekl bych, že hodně. Na různých seminářích a turnajích při
setkání trenérů z jiných klubů se
dozvíte, že je to všude běžná věc.
Je to jednoduché. Životní cesty
nejsou všechny stejné. Mnozí naši
svěřenci jdou například studovat,
nebo cestují za prací a skončí
s tréninkem u nás. To nicméně
neznamená, že skončili s tréninkem nadobro.
V současné době pracujeme
na tom, abychom přilákali děti.
Problém, že to ještě nejede naplno, je pouze v tom, najít schopné
trenéry. S tréninkem zhruba od
13 let si už umíme poradit. Máme
letité zkušenosti.
U těch dětí to bereme jako takovou hru a rozvoj pohybových
dovedností bez specifického zařazení. Do těch patnácti let je to
v podstatě bezkontaktní sport,
aby nedocházelo ke zraněním.
Nyní vás jelo na zápasy
sedm, to je docela dost.
To je trochu komplikovanější
historie prolínající se do současnosti. Tady v Hranicích působila
ještě jedna skupina nadšených
kluků, kteří trénovali MMA (smíšená bojová umění - anglicky Mixed
Martial Arts). Byl jsem se na ně
podívat a překvapilo mě, jak dobře si kluci vedou. Trénoval je můj
současný trenér Daniel Jirsch. Nabídl jsem jim, že bychom se mohli
spojit a trénovat pod jedním klubem. Díky tomu můžeme vyjíždět
na zápasy a turnaje v tak velkém
počtu, jinak by jeli tak dva, tři kluci. V současné době jsou všichni
členy našeho klubu.

Hraničtí kickboxeři. Foto: Boomer‘s Gym Kickboxing

Ze sedmi zápasů dvě výhry,
to není napoprvé špatné. Chystáte se na další zápasy?
Ano, protože nově příchozí kluci trénují MMA, tak nyní v prosinci
pojedou na turnaj v grapplingu,
což je něco jako zápasy na zemi.
Na zemi se používá hlavně technika z jiu jitsu. Je to podobné jako
u nás třeba řecko-římský zápas.
Teď se měsíc a půl chystali jen na
kickbox a podařilo se nám připravit celkem dobře.
Příští rok na jaře plánujeme
zase nějaký kickbox a v polovině
roku by mohli nastoupit na nějaký
zápas MMA.
Ten je momentálně asi mediálně nejznámější.
Mediální povědomí nám pomáhá v náborech, na druhou
stranu v mnohých vyvolává představu, že k nám dojdou a za dva,
tři měsíce už budou mít smlouvy
na zápas za peníze. Realita je jiná,
čekají je roky dřiny na to, aby mohli být jednou slavní.
Plánujete na zápasy pustit
i dívky?
Zatím u tréninku nevydržela
žádná tak dlouho, abychom ji
mohli vzít na zápasy. Holky si nic
nedarují, když bojují, tak do toho
dávají všechno. Ale na ostrý zápas
zatím nebyla u nás žádná dost připravená.
A také mezi mladými máme
jednoho, který by si mohl ve svých
třinácti zkusit první zápas. Ale tam
je to trochu jiné, tam mají bezpečné chrániče i na hlavu. Rozhodčí
jsou přísnější, aby nedošlo k nějakému zranění.
A když přijde rodič a zeptá
se: Co to mému děcku dá?
Hlavně sebedůvěru, disciplínu,
odhodlání. Lidé v jeho okolí vycítí,
že je to silná osoba, a to mu může
pomoci vyhnout se v životě problémům, třeba šikanování.

A kromě sebedůvěry, co
sportovní hledisko?
To bezesporu, protože my trénujeme úplně všechno, rychlost,
vytrvalost, sílu, flexibilitu. I nějaká akrobacie tam je, všechno
tam musíte mít. Trénink není
jednostranně zaměřený. Od protahování po silové cviky, flexibilitu, dynamiku a techniku.
Zvýší se odolnost vůči zraněním i v běžném životě. Nevychováváme agresivní jedince,
ti kluci nemají žádnou potřebu
se mimo tělocvičnu ještě rvát.
Dobrý sportovec všechno nechá
v tréninku a my je upozorňujeme, že i když umí bojový sport,
nejsou nad zákonem.
A dá se kickbox užít k sebeobraně?
Částečně. Chodil jsem i do sebeobrany, krav magy (izraelská
sebeobrana), a vím, že 90 procent útoků končí na zemi. Pokud netrefíte první dvě tři rány,
stejně skončíte na zemi. Proto
cvičíme i brazilské jiu jitsu, které
má filosofii, že se pomocí páčení
a škrcení ubrání slabší silnějšímu.
Pomocí tréninku se zvyšují šance,
že se ubráníte například i napadení na ulici.
Kickbox je sport. A sebeobrana má přeci jen trochu jiné
prostředky.
Nejlepší je utéct nebo z boje
vycouvat, což mně se celý život
naštěstí dařilo. A máte pravdu,
kickbox je sport, ale když jej
umíte dobře, vaše údery i kopy
mohou zneškodnit kdejakého agresora. Většina dobrých
kickboxerů a zápasníků nemá potřebu se bít na ulici, protože čím
víc to umíte, tím víc víte, jak moc
můžete tomu člověku ublížit. Takže se spíš držíte zpátky.

Děkuji za rozhovor.
Petr Bakovský
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