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Sté výročí dne, kdy vznikl 
samostatný československý 
stát, se blíží a  přibývá i  akcí, 
které tuto významnou událost 
připomínají.

Lidé stále mohou hledat citá-
ty prvorepublikových osobností 
ve výlohách obchodů v Hrani-
cích. Těšit se mohou na vlaj-
kovníky, tedy stromy ozdobené 
státními vlajkami, které ozvláštní 
náměstí. V říjnu také vyjde speci-
ální vydání magazínu ke 100. vý-
ročí, který nabídne pohled do 
každodenního života Hraničanů 
v období první republiky. Tento 
magazín dostanou lidé do schrá-
nek tak, jak dostávají Hranický 
zpravodaj.

V týdnu od 22. do 26. října se 
v městské knihovně v Hranicích 
uskuteční týden knihoven v pr-
vorepublikovém duchu.

Atmosféru první republiky 
navodí v  říjnu na Staré radnici 
výstava  „Za časů první repub-

liky“, kterou odstartuje vernisáž 
ve čtvrtek 25. října. Hned na 
pátek 26. října je připravený 
bohatý program ve dvoraně 
hranického zámku, který bude 
probíhat rovněž v duchu první 
republiky. V  sobotu 27. října 
se uskuteční komentovaná pro-
hlídka nejen po stopách Masary-
ka. A v neděli 28. října vše začne 
od samého rána. V  kostele na 
náměstí se uskuteční slavnostní 
mše k výročí 100 let republiky, 
proběhne komentovaná pro-
hlídka mauzolea a  městského 
hřbitova, na náměstí bude kul-
turní program a v podvečer pak 
projde Hranicemi lampionový 
průvod. Večer čeká návštěvníky 
ohňová show a promítání fi lmu 
v letním kině.

Oslavy vyvrcholí koncertem 
Ondřeje Havelky a skupiny Melo-
dy Makers, a to v úterý 30. října.  
Bližší informace najdete uvnitř 
listu.  (red)

Kampaně politických stran 
a  hnutí běží na plné obrátky. 
Volby do zastupitelstev obcí 
a měst se totiž už blíží. Volební 
místnosti se otevřou už v pátek 
5. a v sobotu 6. října. Výsled-
ky voleb se dozvíme nejspíš už 
v sobotu 6. října večer. 

V Hranicích se o křesla v za-
stupitelstvu uchází 12 stran 
nebo hnutí. Všem kandidujícím 
stranám nabídla radnice mož-
nost prezentovat se v Hranickém 
zpravodaji. Podle posledních in-
formací Pirátská strana z voleb 
odstoupila.   (bak)

Oslavy 100 let republiky

Za ruce se drželo 3 264 žáků

Volby do zastupitelstva

Hranický zpravodaj

Přesně 3 264 žáků hranických základních a středních škol vytvořilo český rekord. Spojili se v pátek 7. září za ruce mezi mosty u Sokolovny 
a u jezu. Akci s názvem „Držme spolu“ uspořádalo Vzdělávací centrum Hranice, Základní škola 1. máje a Soukromá střední odborná škola 
Hranice v rámci oslav 100 let od založení republiky. Událost moderoval Petr Vágner z TV Prima.  Foto: archiv pořadatelů
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Hranický zpravodaj

Koho můžeme v Hranicích volit
1 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
2 Komunistická strana Čech a Moravy
3 Otevřená radnice
4 Hranice pro život - hnutí PRO Zdraví a Sport
5 Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD)
6 NAŠE KRÁSNÉ HRANICE
7 Česká pirátská strana
8 Občanská demokratická strana s podporou Svobodných
9 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
10 Česká strana sociálně demokratická
11 Hranice 2000
12 ANO 2011
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Akce „Zlepšení ekologic-
kého stavu řeky Bečvy v Hra-
nicích“ - dostavba kanalizace 
- byla ve středu 5. září slavnost-
ně ukončena přestřižením pásky 
u největší ze tří dokončených re-
tenčních nádrží na jezu na pra-
vém břehu Bečvy. 

Na jedné z největších akcí ve 
městě za poslední roky spolu-
pracovaly zejména VaK Přerov 
a.s. jako hlavní investor, město 
Hranice jako investor dešťové 
kanalizace a  OHL ŽS a.s. – Di-
vize M – Morava Olomouc jako 
zhotovitel a další subjekty.

Jedná se o komplex několi-
ka staveb, kdy celková hodnota 
činila téměř 150 milionů korun 
a investorsky většinu zajišťoval 
VaK Přerov. Akce zahrnovala 

výstavbu celkem tří retenč-
ních nádrží (dvě u  jezu, jedna 
u Šromotova nám.) a splaškové 
a  dešťové kanalizace v  ulicích 
Kropáčova, Tesaříkova, Havlíč-
kova a Pod Křivým. Cílem bylo 
zlepšení kvality vody v  řece 
Bečvě, zlepšit funkci kanalizace 
a docílit snížení znečištění Beč-
vy z kanalizační sítě.

Účelem retenčních nádr-
ží s  celkovým objemem cca 
3 000 m3 je zachytit při deštích 
silně znečištěnou vodu z  jed-
notné kanalizace, která by jinak 
odtekla do řeky a po odeznění 
dešťů zachycenou vodu přečer-
pat a vyčistit v ČOV. Nová splaš-
ková kanalizace má délku přes 
tři kilometry a její součástí jsou 
dvě čerpací stanice. 

Město Hranice postavilo 
v souběhu s novou splaškovou 
kanalizací dešťovou kanalizaci 

o  délce 1,8 km nákladem při-
bližně 16 milionů korun, kterou 
hradilo ze svého rozpočtu.  (bak)

AKTUALITY

Tradiční Farmářské trhy na 
Masarykově náměstí v Hrani-
cích se uskuteční v pátek 5. říj-
na od 9 do 17 hodin.

Místní farmáři budou na 
trhu nabízet máslové trubič-
ky, koláče, valašské frgály, 
valašský trdelník, škvarkové 
tyčinky, maso, uzeniny, zvěři-
nové speciality, koření, bylin-
né čaje, víno z černého rybízu, 
zavařené zeleninové výrobky, 
ovocné sirupy, rakytníkové 

výrobky, marmelády, sušené 
ovoce, produkty zdravé výživy, 
bylinné přírodní přípravky, pra-
žené oříšky a jiné potravinové 
lahůdky. Nebudou chybět ani 
regionální potraviny držitelů 
značky kvality „MORAVSKÁ 
BRÁNA – regionální produkt® 
“ a „Haná regionální produkt®“, 
jako například mléčné výrobky 
a sýry z kozího, ovčího a krav-
ského mléka, med, medovi-
na, medové výrobky, medová 

kosmetika, zabijačkové a mas-
né speciality. Počítáme i s účastí 
výrobců z tradičních materiálů 
– dřeva, keramiky, pletených 
výrobků.

Trhy nabídnou i bohatý do-
plňkový sortiment - tradiční 
potřeby do kuchyně, pískované 
sklo, vyšívané ubrusy, koženou 
a  cínovou bižuterii, výrobky 
z  ovčí vlny a  kůže, dekorace 
do zahrady, keramiku, výrob-
ky z pedigu, papírovou krajku 

z pergamenu, ručně lité svíčky, 
ekologickou bytovou kosmeti-
ku, mýdla, bylinné masti. Zajiš-
těno bude i občerstvení.

Nově se zde setkáte se Smo-
kemanem. Ten pomocí eduka-
tivní show pro děti i  dospělé 
přiblíží zásady správného spa-
lování v lokálních topeništích.

Na akci vás srdečně zve Měs-
to Hranice - odbor Obecní živno-
stenský úřad Městského úřadu 
Hranice.  (bak)

V řece Bečvě poteče čistější voda

Na začátku října se uskuteční Farmářské trhy

Slavnostní ukončení stavby největší z retenčních nádrží. Ta ovšem není vidět, 
je skryta pod povrchem. Foto: Petr Bakovský

Stále lze zaplatit poplatek za 
komunální odpad ve výši 600 
korun na osobu za rok. Tento 
poplatek lze zaplatit buď na po-
kladně MěÚ Hranice, a to denně, 
nebo poštovní složenkou či pře-
vodem z účtu (důležité je znát 
přidělený variabilní symbol).

Také občané, kteří mají trva-
lé bydliště na ohlašovně (Pern-
štejnské nám. 1), musí platit 
tento poplatek. Složenku si lze 
vyzvednout v  kanceláři č.  453 

ve 3. patře. Připomínáme, že 
poplatky za komunální odpad 
měly být zaplaceny do 30. dub-
na.

Zároveň upozorňujeme dluž-
níky za poplatky za psa, aby 
urychleně své závazky uhradili. 
Zde mělo k platbě dojít dokonce 
již 31. března. Pro všechny, kteří 
na to zapomněli, je tu šance ješ-
tě jej uhradit.  Úhrada se provádí 
obdobně jako u poplatků za ko-
munální odpad.  (bak)

Mateřská škola Míček na Ga-
lašově ulici se může od srpna 
pyšnit zcela novou multifunkční 
zahradou určenou všem dětem 
této školky. Krásné a zcela bez-
pečné herní prvky, které rozvíjí 
u dětí pohybové a prostorové 
dovednosti – houpačky, skluzav-
ky, pískoviště, průlezky a mnohé 
další, si mohly děti zdejší MŠ již 
v průběhu roku vyzkoušet. Bě-
hem srpna naše zahrada prošla 

proměnou v  podobě nového 
moderního bezpečnostního 
povrchu, který je určen dětem 
od dvou let, a společně s estetic-
kým ztvárněním povrchu dodá-
vá zahradě zcela nový, nevšední 
vzhled a rozvíjí u dětí tolik po-
třebný zájem o pohyb.

Tímto chceme upřímně po-
děkovat městu Hranice, jakožto 
zřizovateli MŠ za investici do této 
akce.  Kolektiv Mateřské školy Míček

Další výrobce z regionů Hra-
nicko a Lipensko může označo-
vat své výrobky známkou kvality 
„MORAVSKÁ BRÁNA regionální 
produkt®“. Značkou MORAVSKÁ 
BRÁNA se nyní může chlubit 
18 výrobků. Ve středu 1. srpna  
proběhla již šestá Certifikační 
komise, která udělila certifikát 
jednomu výrobci: VÁHALA 
a spol. s r.o. s Vepřovým masem 
ve vlastní šťávě z Hustopeč.

Komise rovněž rozhodovala 
o  obnovení certifikátů výrob-
cům, jimž platnost značky „vypr-
šela“. O toto obnovení požádalo 
12 stávajících výrobců s 15 vý-
robky/skupinou výrobků:
• Farma Zdeňka - Mléko 

a mléčné výrobky z kravského 
mléka

• Jaroslav Juráň - Skaličský 
med a Svíčky z pravého včelí-
ho vosku

• Eduard Kozák - 100% ovocná 
a zeleninová šťáva a Křížalky

• Včelí království z.s. - Med
• Pekařství Fojtík, s.r.o. - Pot-

štátský chléb

• Zemědělské družstvo Partu-
tovice - Brambory konzumní 
a sadbové a Partutovské do-
mácí cukroví a  Partutovická 
bramborová bábovka

• WELLART, v.o.s. Hranice 
- Hranický Wellartův chléb 
a další pečivo

• Řeznictví a uzenářství Kube-
ša Oldřich - Uzenářské a mas-
né výrobky z Malhotic

• Bohumil Kučera - BIO ovoce 
z Opatovic u Hranic

• Farma kozí hrádek s.r.o. - 
Hustopečské kozí sýry a kozí 
mléčné výrobky

• PRVNÍ SOUKROMÝ PIVO-
VAR SPOLEČENSKÝ s.r.o. - 
Svatovar Originelní Lipnické 
pivo

• Přemysl Bouška - Dřevěné 
dekorativní předměty

Značku MORAVSKÁ BRÁNA 
uděluje Hranická rozvojová 
agentura, z.s. Další informace 
naleznete na webových strán-
kách: www.regionhranicko.cz/
moravska-brana.   (vil)

Stále lze zaplatit za odpad a psy

Mateřská škola Míček  
má novou školní zahradu

Značku „MORAVSKÁ 
BRÁNA“ získal další zájemce
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S nástupem podzimního 
počasí začíná na mnoha mís-
tech topná sezóna, která je 
doprovázena stížnostmi na 
zápach a tmavý štiplavý kouř. 
Chladnější počasí je dopro-
vázené častějšími inverzemi 
a  takzvaným smogem, což 
má obvykle za důsledek ne-
dýchatelné ovzduší. Denní 
imisní limity (tedy množství 
škodlivin, které v ovzduší dle 
zákona může poletovat) bý-
vají u některých látek mnoho-
násobně překračovány. Tyto 
látky pak škodlivě působí na 
lidský organismus, kdy nej-
více jsou ovlivněni lidé trpcí 
astmatickým a  respiračním 
onemocněním, děti, těhotné 
ženy a starší osoby.

Není pravdou, že s  tím nic 
dělat nemůžeme. Znečištění 
ovzduší vzniká téměř výhrad-
ně lidskou činností a lokální to-
peniště hrají nezanedbatelnou 
roli. Podle emisní bilance ČR 
bylo za rok 2014 v  Olomouc-

kém kraji z  lokálních topenišť 
do ovzduší vypuštěno 585,3 tun 
tuhých znečišťujících látek, 
v  roce 2015 se setkáváme již 
s nárůstem na 642,9 tun tuhých 
znečišťujících látek. Kotle nižší 
emisní třídy a zároveň ty, které 
nejsou provozovány v souladu 
s podmínkami výrobce, produ-
kují i tisícinásobně více prachu 
a  rakovinotvorného benzo(a)
pyrenu. Ze špatného spalová-
ní se do ovzduší dostává i řada 
dalších nebezpečných látek 
např. dioxiny, polycyklické aro-
matické uhlovodíky nebo oxid 
uhelnatý.

Čím (typ a  kvalita paliva), 
v čem (typ spalovacího zaříze-
ní) a jak topíme (kvalita obsluhy 
a  údržby spalovacího zařízení 
a spalinových cest), to jsou 3 zá-
kladní způsoby, kterými může-
me ovlivnit, co vypouštíme ze 
svých komínů a co později dý-
cháme. Zejména u  klasických 
kotlů na tuhá paliva má obslu-
ha výrazný vliv na jejich provoz.

AKTUALITY

Topná sezóna začala, čím topit a jak?

Hledá se cesta, jak zastavit ubytovny
V ČR se rozjel pod zástěrkou 

nedostatku pracovní síly byz-
nys se zaměstnáváním laciných 
pracovníků ze zahraničí. Také 
v Hranicích stále narůstá počet 
zahraničních dělníků, kteří jsou 
ubytováváni v  bytech a  v  růz-
ných, i  na černo budovaných, 
nemovitostech. 

Tento vývoj je pro naše lidi 
nevýhodný.  Za prvé laciná pra-
covní síla snižuje platy našich 
lidí. Za druhé tento trend již 

nesnižuje nezaměstnanost. Za 
třetí nárůst této komunity zvyšu-
je bezpečnostní rizika a snižuje 
v obsazených lokalitách kvalitu 
života našich občanů. Podniky 
nemusí navyšovat kvalitu za-
městnaneckého poměru a přes 
agentury nekompromisně mění 
zaměstnance, kteří se nepodvolí 
tvrdšímu přístupu.  

Pro tento stav již delší dobu 
hledám nástroje, jak tento stav 
zvrátit.  

S možným řešením přišlo 
statutární město Jablonec 
nad Nisou. Na základě zákona 
183/2006 (zákon o  územním 
plánování a  stavebním řádu) 
a  zákona 500/2004 (Správní 
řád) vydalo „Opatření obecné 
povahy“, které vymezilo sta-
vební uzávěru na celém území 
statutárního města Jablonce 
pro stavby ubytovacích zaříze-
ní. Výjimky pro potřebné stavby 
může v souladu s § 99 odst. 3 

povolit rada města.  Znamená to 
tedy, že veškerá výstavba i pře-
stavby ubytoven jsou zakázány 
a lze stavět pouze se souhlasem 
vedení města, pokud se jedná 
o  stavby potřebné, jako byty 
nebo seniorské domy.   

Nyní před volbami již není 
prostor vše dořešit, ale slibuji, 
že se budu i v budoucnu snažit 
tuto myšlenku z Jablonce pro-
sadit. 

Jiří Kudláček – starosta Hranic  

Zásady správné obsluhy kla-
sických kotlů lze shrnout do 
„Smokemanova desatera 
správného topiče“:
1. Nebuď lhostejný k sobě ani 

ke svému okolí, zajímej se 
o to, co jde z tvého komína

2. Suš dřevo minimálně jeden 
až dva roky

3. Nespaluj odpadky
4. Nastav regulační klapky tak, 

aby vzduch mohl k palivu, 
oheň nedus

5. Přikládej častěji menší dáv-
ku paliva než jednu velkou 
dávku za dlouhý čas

6. Pravidelně čisti kotel a komín
7. Používej moderní kotel 

a kamna
8. Udržuj teplotu spalin za 

kotlem mezi 150 až 250 °C
9. Nevyhazuj teplo oknem, 

nepřetápěj a top jen tam, 
kde potřebuješ

10. Top tak, jak chceš, aby topil 
tvůj soused

Kotlíkové dotace
Hraničtí žadatelé, kteří uspěli 

se svou žádostí u Olomoucké-
ho kraje v  rámci vyhlášeného 
dotačního programu „Kotlíkové 
dotace v Olomouckém kraji II“, 
dostávají také městský příspěvek. 
Rada města Hranic již schválila 
prostředky pro 10 žadatelů. Jde 
o občany, kteří vlastní nemovitost 
na území města i místních částí 
Hranic.

Celkem kraj zaevidoval přes 
2 000 žádostí. V rámci kraje bylo 
žadatelů přímo z Hranic a míst-
ních částí 63, z toho 45 žádostí 
bylo schváleno k podpoře a 11 
žádostí bude pravděpodobně 
zařazeno do zásobníku investic.

Hraničtí žadatelé, kteří se svou 
žádostí u  Olomouckého kraje 
uspěli, si tedy mohou požádat 
také o městský příspěvek. Žádosti 
jsou k dispozici na webu města 
a po jejich předložení jsou před-
kládány ke schválení Radě města 
Hranic. Následně bude s každým 
žadatelem podepsaná Smlouva 
o poskytnutí dotace - finančního 
příspěvku a do 15 pracovních dnů 
od podpisu smlouvy budou dota-
ce zaslány na účet žadatele.  (bak)

Kontejnery 
pro zahrádkáře

Město Hranice, odbor správy 
majetku, Vám oznamuje, že od 
října budou přistavovány velko-
objemové kontejnery pro ulo-
žení odpadů ze zahrádek dle 
harmonogramu zveřejněného 
na webových stránkách města.

Upozorňujeme občany, že 
kontejnery jsou určeny pouze 
na biologicky rozložitelné od-
pady. Větve je vhodné rozřezat 
na menší kousky. Přistavení kon-
tejnerů bude přítomen pracovník 
společnosti Ekoltes Hranice, který 
bude dohlížet na ukládání pouze 
biologicky rozložitelných odpadů.

V případě, že Vám časový har-
monogram nevyhovuje, můžete 
biologický odpad odevzdat ve 
Sběrném dvoře společnosti Ekol-
tes, Zborovská ulice 606, Hranice, 
tel. číslo: 581 674 422.  (bak)

Česko-polský projekt Hledáme své kořeny
Děti ze základních škol 

z  Hranicka a  z  Polska navštíví 
26.  a  27.  října Hustopeče nad 
Bečvou. Posedmé se tak žáci ze 
základních škol z Bělotína, Hranic, 
Hustopeč nad Bečvou, Stříteže 
nad Ludinou a  tří škol z  města 
Kolonowskie setkají při společ-
ných aktivitách v rámci projektu 
„Hledáme své kořeny přírodní 
i kulturní“.

Říjnovým setkáním se tento 
projekt, který probíhá již od břez-
na 2017, završí. Jeho cílem bylo 
podpořit spolupráci českých a pol-
ských škol v různých oblastech ži-
vota z pohledu škol a jejich žáků.

Dosud se konalo 6 aktivit od 
poznání historie a tradic, přes roz-
voj sportovních a technických do-
vedností až po podporu zdravého 
životního stylu a environmentál-
ního cítění. Nyní dojde k poznání 
tradičních produktů Hranicka, kdy 
děti budou připravovat a ochutná-

vat tradiční pokrmy. Tyto výtvory 
pak představí na společné výstavě 
v ZŠ Hustopeče nad Bečvou. Bude 
představeno tradiční stravování 
a stolování z regionů, odkud jed-
notlivé školy pochází.

Vedoucím partnerem projek-
tu je Hranická rozvojová agentura. 
Projekt čerpá prostředky z progra-
mu Interreg V-A Česká republika 
- Polsko a jeho celkový rozpočet 
je 107 tisíc euro. (red)
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Exkluzivní záležitostí je kon-
cert světově proslulého houslo-
vého virtuosa a české hudební 

legendy Václava Hudečka, který 
se uskuteční v pondělí 12. lis-
topadu od 19  hodin ve dvo-

raně hranického zámku. Tento 
koncert je součástí projektu Má 
vlast – Václav Hudeček a  jeho 
hosté. Cílem projektu je před-
stavit prostřednictvím profe-
sionálních umělců památná 
a zajímavá místa České repub-
liky. Takovým místem je právě 
dvorana hranického zámku. 
Koncert bude natáčet TV Noe.

Jako hosté vystoupí klaví-
rista Ivan Klánský, který patří 
mezi světovou špičku, a  kla-
vírista Lukáš Klánský, který se 
řadí k nejvýznamnějším a nej-
žádanějším českým klavíristům 
mladé generace. V  jednání je 
také vystoupení vítěze hudeb-
ní akademie Václava Hudečka 
v  Luhačovicích. Vstupné na 
koncert je 150 Kč v předprode-
ji, 250 Kč na místě. Koncert je 
součástí předplatného Kruhu 
přátel hudby.

(red) Ilustrační foto: Jiří Necid

Knihovnice už rovnají knihy 
do regálů a v Městské knihov-
ně v Hranicích se dolaďují po 
rekonstrukci, která trvala zhru-
ba tři měsíce, poslední detai-
ly. Knihovna se pro veřejnost 
opět otevře ve čtvrtek 4. říj-
na v běžné provozní době od 
8 hodin.

Připomínáme, že knihovna 
bude opět otevřena každou 
sobotu od 9 do 12 hodin.  Ná-
vštěvníci uvidí na stropě jedné 
místnosti odhalené původní 
malby. Ty byly v  průběhu re-
konstrukce zakonzervované 
a v budoucnu je čeká restauro-
vání, což vyžaduje důkladnou 
přípravu a  také finanční pro-
středky, proto nebylo možné 
provést restaurování v průbě-
hu rekonstrukce. Návštěvníci 

určitě ocení příjemné prostředí, 
možnost dát si při výběru knih 

kávu a usednout přitom třeba 
do křesel. (red)

Výpravnou pohádku pro děti 
v krásných kostýmech a kulisách 
připravují Městská kulturní za-
řízení Hranice na sobotu 6. říj-
na. Uskuteční se od 16  hodin 
v  Koncertním sále v  Zámecké 
ulici 118 v  Hranicích. Předpro-
dej vstupenek již začal v Turis-
tickém informačním centru na 
zámku. Vstupné v předprodeji je 
70 korun pro děti i dospělé, na 
místě pak 100 korun. Pohádka 
je vhodná pro děti od 4 let. Do-
poručujeme zakoupit vstupenky 
v  předprodeji, kapacita sálu je 
omezena.

Pohádku do Hranic přiváží 
DAP – Divadelní agentura Pra-
ha a malé i velké diváky potěší 

řadou písniček, veselých scének 
a čertovských převleků. Autorkou 
scénáře je známá spisovatelka 
a autorka televizních her Božena 
Šimková, která v pohádce zúroči-

la své zkušenosti s mnoha svými 
televizními a divadelními pohád-
kami. Podílela se například na Ve-
černíčku Krkonošské pohádky. 
 (red) Foto: DAP

V knihovně běží na plné obrátky přípravy na její otevření. Foto: Petr Bakovský

AKTUALITY

Ve dvoraně zámku vystoupí Václav Hudeček

Knihovna se otevře po rekonstrukci 4. října

Výpravná pohádka Čert a Káča

Teplické 
infocentrum  
otevře i v říjnu

Kvarteto Apollon 
míří do Hranic

Legendární  
Jaroslav Wykrent

Informační centrum v budově 
bývalé železniční stanice v Tepli-
cích nad Bečvou bude turistům 
a návštěvníkům otevřeno i v mě-
síci říjnu. 

Od červnového otevření to-
hoto infocentra jím prošlo více 
než 17 tisíc návštěvníků, proto se 
Městská kulturní zařízení v Hrani-
cích rozhodla, že provozní dobu 
ještě o měsíc prodlouží.  (ld)

Legendární přerovský hudeb-
ník, dvorní textař a autor písniček 
Marie Rottrové, který se proslavil 
hitem Agnes, vystoupí v  Hrani-
cích. Koncert Jaroslava Wykrenta 
s kapelou IN Blue Ivana Němečka 
se uskuteční v Zámeckém klubu 
ve čtvrtek 4. října od 19 hodin. 
V předprodeji stojí lístek 180 ko-
run, na místě pak 230 korun. 

Jaroslav Wykrent se v letošním 
roce dožívá 75 let a je stále čino-
rodým umělcem. Jeho písničky 
plné poezie prokazují trvalost 
a platnost, v dnešní době více než 
kdy jindy. Narozeninový koncert 
nabízí kromě nezbytné bilance 
známých hitů a písní vydaných na 
CD „Už to prostě není ono“ i zcela 
nové skladby, které na tomto kon-
certu budou mít premiéru.  (red)

Ve středu 3. října od 18 ho-
din vystoupí v Koncertním sále 
v  Zámecké ulici 118 Kvarteto 
Apollon, které patří mezi přední 
reprezentanty slavné české kvar-
tetní školy. V roce 2018 kvarteto 
slaví 25. výročí své umělecké 
činnosti. Koncert se uskuteč-
ní v rámci Kruhu přátel hudby. 
Vstupné mimo předplatné je 
250 korun.  (red)
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Do časů první republiky přenese návštěvníky výstava

Lampionový průvod, promítání fi lmu zdarma a ohňová show

Do časů první republiky ná-
vštěvníky přenese výstava na 
Staré radnici. Těšit se mohou 
na dobový nábytek, techniku, 
oblečení a historické fotogra-
fi e Hranic.

Návštěvníci zjistí, jakými pe-
nězi platili tehdejší Čechoslováci, 
jak chladili potraviny v  lednič-
kách, nebo s  jakými zavazadly 
cestovali na dovolené. Na výsta-
vě bude k vidění dokonce i vel-
ký lodní kufr, který byl až v New 
Yorku.

Velkým lákadlem bude insta-
lace fotoateliéru s velkým dobo-
vým ateliérovým fotoaparátem. 
V tomto ateliéru se budou moci 
zájemci vyfotit s  dámou v  pr-
vorepublikových šatech typu 
charleston a zároveň se zúčastnit 
soutěže o zajímavé ceny.

Bude to jednoduché. Stačí se 
jen vyfotit originálním způso-
bem, v netradičním oděvu nebo 
v  prvorepublikových šatech 
a svou fotografi i sdílet na našich 
facebookových stránkách www.

facebook.com/muzeumhranice. 
Po dobu konání výstavy bude kaž-
dý měsíc vyhodnocena jedna 
nejatraktivnější fotografie. Vý-
herce odměníme cenami, které 
do soutěže věnovala fi rma Astra 
Offi  ce. Více se zájemci dozvědí na 
facebooku hranického muzea.

Slavnostní vernisáž výstavy Za 
časů první republiky proběhne 
ve čtvrtek 25. října v 17 hodin. 
Všichni jste očekáváni – třeba 
i v prvorepublikovém oděvu.

Výstavu, která se koná na po-
čest výročí 100 let vzniku repub-
liky, můžete navštívit v muzeu na 
Staré radnici v Hranicích až do 
6. ledna 2019. 

V rámci výstavy proběhne 
také v sobotu 10. listopadu Pr-
vorepubliková kafírna. Těšit se 
můžete na ukázku přípravy kávy 
v kávovaru z období první re-
publiky. Proběhne také reklamní 
prezentace prvorepublikového 
brněnského kavárníka Huberta 
Lamplota. Návštěvníci si budou 
moci kávu ochutnat a také za-

koupit. Pražení 
kávy bude pro-
bíhat v  11:00, 
13:00 a v 15:00 hodin. Kafírnu 
připravilo Muzeum a  galerie 
v  Hranicích ve spolupráci se 
Studiem Bez Kliky.  (ms)

Součástí oslav 100 let od vzniku republiky bude v Hranicích také 
koncert Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers. Uskuteční se v úterý 
30. října od 19 hodin v hranické Sokolovně. Čeká vás swingová smršť. 
Vstupné na místenky je v předprodeji v Turistickém informačním centru 
na zámku od 190 do 290 korun. Na místě pak od 250 do 350 korun.

 Foto: www.melodymakers.cz

Tradiční lampiónový průvod ke 100. výročí vzniku 
samostatného československého státu se uskuteční 
v neděli 28. října. Sraz je na prostranství před Zá-
meckým hotelem v 17:30 hodin, kde se uskuteční 
koncert Velkého dechového orchestru ZUŠ Hranice 
pod vedením Miroslava Smrčky. V 18 hodin se pak za 
doprovodu dechové hudby vydá lampionový průvod 
ke Staré radnici, kde  v 18:15 proběhne slavnostní 
kladení věnců k bustě Tomáše Garrigua Masaryka – 
prvního prezidenta Československé republiky. Poté 
se průvod přesune k letnímu kinu, kde od 19 hodin 
vypukne ohňová show a po ní bude následovat pro-
mítání rodinného animovaného fi lmu Králíček Petr. 
Promítání je zdarma, občerstvení v letním kině bude 
zajištěno. (red) Ilustrační foto: Pavel Jakubka

Ondřej Havelka a Melody Makers
Vstupenky lze koupit v předprodeji

Citáty prvorepublikových 
osobností ve výlohách obcho-
dů v Hranicích jsou příspěvkem 
k  oslavám 100. let republiky 
v Hranicích. Některé z nich vy-
volávají zamyšlení, jiné vykouzlí 
úsměv. V Hranicích jich je umís-
těno celkem 30. Už jste je našli 
všechny?  (red)

V centru Hranic se objeví 
v měsíci říjnu  vlajkovníky.  Vý-
zdoba státními vlajkami má při-
pomenout obyvatelům města 
významnou událost v  historii 
naší země a podpořit národní 
hrdost, stejně jako další akce, 
které se v měsíci říjnu ve městě 
konají.   (red)

Na výstavě budou k vidění reklamy na 
různé produkty.

Výstava nabídne i ukázky prvorepub-
likové módy.

Citáty ve výlohách

Vlajkovníky v centru
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Po stopách Masaryka

OSLAVY 100 LET REPUBLIKY

Městská knihovna v  týdnu 
od 22. října do 26. října nabízí 
všem zájemcům svůj příspěvek 
ke vzpomínání stého výročí vzni-
ku Československé republiky. 
Zveme vás prožít s námi Prvore-
publikový týden v knihovně. 

Každý den vás přivítají melo-
die, které navodí atmosféru dva-
cátých a třicátých let. Jistě vás 
zaujmou a pobaví moudré citáty 
osobností politického, umělec-
kého i  literárního života oněch 
let, které najdete na různých 
místech v prostorách knihovny. 
Knihovnice vás upoutají i svým 
nezvyklým prvorepublikovým 
prvkem v oblečení.

V úterý 23. října čeká ná-
vštěvníky malá knihovnic-
ká literární noc, která začne 

v 18 hodin ve studovně bese-
dováním s nejčtenější regio-
nální spisovatelkou Hranicka 
Jaroslavou Černou. Mimo jiné 
uvedeme také do světa čtenářů 
její novou knihu.

Jako dobří hostitelé vám na-
bídneme drobné občerstvení, 
které bude k dispozici po celý 
večer. Kdo by měl pak zájem si 
protáhnout tělo, může se s námi 
vypravit schodištěm do temné 
radniční věže a prohlédnout si 
noční Hranice z  výšky. Cestou 
doporučujeme více si všímat 
obrazů hranického malíře Jana 
Pinkavy, který maloval Hranice 
tak, jak vypadaly v  jeho době 
před sto lety, a můžete tak po-
rovnávat minulost a současnost. 
Nabídneme pak ke zhlédnutí 

krátký fi lm, který nám opět při-
pomene období první repub-
liky. Kdo ani pak nebude příliš 
unavený, může si poslechnout 
krátkou mluvenou bibliografi i, 
která vám představí nejžhavější 
literární novinky měsíce října, 
které budou k dispozici v naší 
knihovně.

Ve čtvrtek 25. října nabízí-
me všem zájemcům o literaturu 
přednášku Mgr.  Daniela Jaku-
bíčka, Ph.D., neobvyklou svým 
pojetím, s  názvem Boříme, 
tvoříme a bráníme aneb Češ-
tí spisovatelé ve službě vlas-
ti a národu v první polovině 
20. století. Začátek je v 18 ho-
din ve studovně knihovny. Vstup 
na všechny tyto akce je zdarma. 
 (mj)

Slavnostní mše k  výročí 
100  let od vzniku samostat-
ného československého státu 
se uskuteční v  neděli 28. říj-
na od 10 hodin v kostele Stětí 

sv. Jana Křtitele na Masarykově 
náměstí v Hranicích. Mši bude 
celebrovat děkan hranického 
děkanátu, pan farář P. Mgr. Ja-
nusz Łomzik.  (red)

Prvorepublikový týden v hranické knihovně

Slavnostní mše k výročí republiky

Prezident Masaryk sleduje dění v parku za přítomnosti důstojníků a ob-
čanů. Foto: archiv hranického muzea

Na prostranství u Ludiny pod 
Základní uměleckou školou 
v Hranicích bude ke stoletému 
výročí vzniku republiky v  so-
botu 27. října ve 14:30 zasa-
zen Strom republiky. Bude zde 
vysazena lípa, která je naším 
národním stromem již od roku 
1848. Tradičně bývá slavnostně 
vysazována jako připomínka 

vzniku samostatného Česko-
slovenska, a to již od roku 1919 
a její výsadba byla často spojena 
s kulturními vystoupeními. 

V  Hranicích při této příle-
žitosti vystoupí pěvecký sbor 
Cantabile pod vedením Markéty 
Láskové. Město Hranice vás na 
tuto událost srdečně zve, akce 
je zdarma. (bak)

Základní umělecká škola Hra-
nice společně se Svazem decho-
vých orchestrů České republiky 
pořádá od 12. do 14. října v Hra-
nicích tradiční  Seminář decho-
vých orchestrů a  Seminář pro 
dirigenty dechových orchestrů.

Oba semináře se konají v bu-
dově ZUŠ Hranice na Školním 
náměstí. Akce pak vyvrcholí 

„Koncertem seminárních or-
chestrů“, který se uskuteční 
v sobotu 13. října od 16:30 ho-
din v  hranické Sokolovně. Vy-
stupují Dechové orchestry ZUŠ 
– Hranice, Vratimov a Zábřeh na 
Moravě. Jako host se představí 
orchestr Harmonie Šternberk 
– držitel řady mezinárodních 
ocenění.  (red)

Komentovanou prohlídku městem nejen po stopách Masa-
ryka, ale také po místech spojených s první republikou pořádají 
Městská kulturní zařízení Hranice v sobotu 27. října. Prohlídka 
se uskuteční od 13 hodin a je zdarma. Sraz účastníků je v muzeu 
na Staré radnici, vchod z Radniční ulice. Návštěvníky provede 
historička PhDr. Hana Svobodová. (red)

Komentovaná prohlídka mauzolea a Městského hřbitova 
v Hranicích se uskuteční v sobotu 27. října od 10 hodin. Ná-
vštěvníky provede historik Jiří Nebeský. Prohlídka je zdarma, 
sraz zájemců je u  hlavní brány hřbitova.

Mauzoleum bude v sobotu 27. října a v neděli 28. října 
otevřené od 9 do 16 hodin. 

Mauzoleum na Městském hřbitově v Hřbitovní ulici v Hra-
nicích patří k zajímavým prvorepublikovým stavbám. V roce 
1935 byl z hygienických důvodů zrušen vojenský hřbitov obětí 
I. světové války a ostatky přeneseny do nově zbudovaného 
mauzolea. Socha lva je z olomoucké kamenické fi rmy L. J. Ur-
bana a byla dominantou už předchozího pomníku zemřelým 
v hranických vojenských nemocnicích z roku 1915. V podzem-
ních prostorách mauzolea se nachází přes 1500 betonových 
rakviček s ostatky zemřelých. Mauzoleum bylo dokončeno 
v roce 1937 a o 70 let později zrekonstruováno.   (red)

V rámci Kruhu přátel hudby nabízíme předplatné sku-
piny B – pondělní zájezdy do Reduty Olomouc. V koncertní 
sezonu 2018/2019 pořádáme 4 koncerty do Olomouce, a to: 
-  19. 11. 2018 v 19:00 – Klavírní recitál Ivo Kahánka   
-  7. 1. 2019 v 19:00 – Jitka Hosprová – viola, Kateřina 

Englichová – harfa
-  4. 2. 2019 v 19:00 – Janáčkův komorní orchestr a Vilém 

Veverka (hoboj)
-  25. 3. 2019 v 19:00 – Houslový recitál Pavla Šporcla

Cena předplatného na všechny 4 koncerty včetně dopravy 
je 800 Kč.

Prodej abonentek probíhá v kanceláři ekonomického od-
dělení MKZ Hranice na Staré radnici na Masarykově náměstí 
71, a to až do 31. října 2018.  Případné dotazy rádi zodpovíme 
na telefonu 778 707 780. 

V Hranicích zasadíme Lípu republiky

Koncert dechových orchestrů

Komentovaná prohlídka 
mauzolea a hřbitova

Vystřihněte 
si vlajku

Chcete si 
i vy připome-
nout stoleté 
výročí vzni-
ku repub-
liky například 
naší vlajkou v oknech? Pomů-
že vám speciální číslo magazí-
nu, ke 100 letům republiky, které 
vyjde začátkem října. Zde naši 
vlajku naleznete. Bude vytiště-
na na kvalitnějším papíře, než 
je běžné. Českou vlajku tvořila 
původně bíločervená bikolóra, 
v  podobě s  modrým klínem, 
symbolem Slovenska, vznikla 
v  roce 1920. V  současnosti je 
modrý klín nejčastěji vykládán 
jako symbol Moravy. (bak)

liky například 
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Posluchačsky vděčné skladby 
zazní v úterý 16. října v 18 hodin 
na koncertu hudby skladatelů 
židovského původu v hranické 
Galerii Synagoga.

Vystoupí tenorista židov-
ského původu ze Spojených 
států Benjamin Berman, ale 
také známý český houslista Jiří 
Pospíchal, bývalý zástupce kon-
certního mistra v České filharmo-
nii, a koncertní mistr Pražského 
komorního orchestru. Na klavír 
zahraje Timothy Cheek, rovněž 
z USA. Tento koncert je součástí 
turné po moravských synago-
gách, kromě toho se odehraje 
v brněnské vile Tugendhat.

Vokální skladby bude zpívat 
Benjamin Berman. Zazpívá čes-
ky, anglicky a v jidiš. Program se 
bude pohybovat v rámci dvacá-
tého století, v  různých stylech 
- od kompozic ovlivněných lido-
vou hudbou až k jazzu a k avant-
gardě.

Hlavním cílem koncertu je 
uctění památky českých skla-
datelů židovského původu. Na 
programu koncertu budou tedy 
skladby Gideona Kleina, Viktora 
Ullmanna a Pavla Haase a také 
současná hudba související s ži-
dovskou tematikou v  českých 
zemích, jako například skladba 
kanadského skladatele S.I. Glic-

ka, „I Never Saw Another Butter-
fly“; v  tomto cyklu zhudebnil 
skladatel sbírku poezie dětí 
a mládeže, uvězněných v tere-
zínském koncentračním táboře 
v letech 1942 až 1944. Dále zazní 
i hudba jiných skladatelů židov-
ského původu - například sklad-
by Ericha Korngolda pro housle 
a  klavír, ale také výběr z  písní 
George Gershwina.

Koncert se koná pod záštitou 
Slováckého komorního orches-
tru. Turné připravila a  provází 
Mirka Zemanová, česká muzi-
koložka a publicistka původem 
z Moravy, která žije v Londýně. 
 (red)

Koncert amerického tenoristy v hranické Synagoze

OSLAVY 100 LET REPUBLIKY

První republika, to byl čas 
elegance, objevovaly se gra-
mofony, módní výstřelky, ex-
travagance, tančil se charleston 
a jeho variace, pořádaly se ve-
čírky. Zavánělo to bohémstvím 
i světem filmu.

Atmosféru časů první republi-
ky budou moci lidé zažít v pátek 
26. října od 14 hodin do 18 ho-
din ve dvoraně hranického zám-
ku, kde se uskuteční program Za 
časů první republiky.

Návštěvníci se mohou těšit na 
hudbu, která zněla v období prv-
ní republiky, na módní přehlídku, 
ale také ukázky prvorepubliko-
vých tanců, a nebude chybět ani 
jejich výuka.

V prvorepublikové kavárně, vi-
nárně a jídelně budou moci ochut-
nat jídla, která jedli Vlasta Burian či 
Adina Mandlová. Lidé budou moci 
obdivovat také prvorepublikový 
automobil nebo motorky.  

Kdo bude mít zájem, může 
si nechat nakreslit vlastní kari-

katuru, přitom poslouchat fla-
šinetářku a své ratolesti poslat 
k dobovému vozíku, kde si mo-
hou zakoupit cukrovou vatu. In-
vestovat také mohou do šperků 
či různých doplňků. A  protože 

k tomuto období patří i armáda, 
k vidění budou také ukázky po-
řadových cviků. Chybět nebude 
ani krátká přednáška o prvore-
publikovém společenském cho-
vání.  (red)

Neděle 28. října odpoledne 
bude patřit hranické Masary-
kovo náměstí hudebním a  ta-
nečním vystoupením. Na pódiu 
bude vystupovat uskupení 
holandského města Leidschen-

dam-Voorburg, které se jmenuje 
De Vietgrieten. 

„Čtyřicetičlenný ženský sbor 
bude zpívat repertoár, kterému 
se říká Shanty. Tyto písničky se 
zpívaly na velkých lodích s po-

sádkami, zpívali je 
samozřejmě muži. 
Soubor De Viet-
grieten si upravil 
písničky pro žen-
ský hlas tak, aby 
seděly ženskému 
sboru. Sbor zpívá 
holandsky, ang-
licky a  německy 
oblíbené lidové 
písně s  důrazem 
na rybářské aktivi-
ty,“ sdělil Frans van 
Veen z Holandska.

Kromě toho vystoupí na 
pódiu také čtyřiadvacetičlenný 
dětský soubor z  partnerského 
města Hranic – ze slovenského 
Hlohovce. Děti budou zpívat li-
dové písně a skladby, které se 
vážou k období první republiky 
a k jejímu vzniku.

Připraveny jsou také ukázky 
vystoupení sletových sokol-
ských cvičení v režii hranických 
Sokolů. Nebude chybět ani ob-
čerstvení v  prvorepublikovém 
duchu. Akce se koná u příleži-
tosti oslav 100 let od vzniku sa-
mostatného československého 
státu. Program začíná ve 14 ho-
din v neděli 28. října na hranic-
kém Masarykově náměstí. Více 
informací na kultura-hranice.cz 
a na plakátech.  (red)

První republika - program v prvorepublikovém duchu 

Oslavy 100 let republiky budou i na náměstí

Americký tenorista Benjamin Berman.

Na hranickém náměstí vystoupí v neděli 28. října od-
poledne holandský soubor De Vietgrieten. Foto: archiv 
holandského souboru

První republika 
PROGRAM 
v prvorepublikovém duchu

Pátek 26. října
Dvorana hranického zámku

14:00 - ve dvoraně bude  vy-
hrávat flašinetářka, prodávat 
se bude cukrová vata, šperky, 
doplňky, k vidění budou pro-
vorepublikové motorky i auto-
mobil. Zdarma si budou moci 
lidé nechat udělat své vlastní 
karikatury.

15:00 - slavnostní zahájení 
odstartuje hudební produkce 
skupiny Melody Gentlemen, 
na některé skladby zatančí ta-
nečníci – přátelé swingového 
tance.

15:45 - prvorepubliková mód-
ní přehlídka

16:00 - bude znít opět prvore-
publiková hudba a na některé 
ze skladeb udělají tanečníci vý-
uku tance charleston.

16:45 - ukázka pořadových 
cviků, kterou předvedou pří-
slušníci Československé obce 
legionářské.

17:00 - prvorepubliková mód-
ní přehlídka

17:15 - opět bude znít prvore-
publiková hudba.

18:00 - okénko prvorepub-
likové etikety, seznámení 
s pravidly, která zavedl Guth-
-Jarkovský. Následovat budou 
ukázky prvorepublikových 
tanců.

Ve dvoraně zámku navodí prvorepublikovou atmosféru flašinetářka a prodavač 
cukrové vaty. Foto: archiv firmy Koloniál František



8 OSLAVY 100 LET REPUBLIKY - fotosoutěž

1.místo – Naše země, největší bohatství.  Martina Polláková
Výherkyně získává kurz tvůrčí fotografi e od České fotoškoly v Olomouci 
v hodnotě 4400 Kč.

3. místo – Naše vlajka ve Vysokých Tatrách. Tomáš Durďák 
Výherce získává portrétní nebo rodinné focení od profesionálního 
fotografa Pavla Jakubky.

2. místo – Rozhledna Maruška. Kamila Fůsová
Výherkyně získává luxusní plnicí pero Parker, které do soutěže věnoval 
hranický velkoobchod s kancelářskými potřebami Astra Offi  ce.

1.místo – Česká vlajka v Hranicích. Vavříková Valérie (13 let)
Výherkyně získává digitální fotoaparát SONY WSC 810.

   2. místo – „Cesta domů“ 
– lávka přes řeku Bečvu 
v  Teplicích nad Bečvou. 
Adéla Habermannová 
(17 let)
Výherkyně získává Instax mini 
9 s  fotografickým papírem. 
Tuto cenu věnoval hranický 
velkoobchod s kancelářskými 
potřebami Astra Offi  ce.

   3. místo – České ob-
lázky. Kristýna Hojgrová 
(15 let)
Výherkyně získává poukaz 
v  hodnotě 1600 korun od 
velkoobchodu s  kance-
lářskými potřebami Astra 
Office, a  to na fotoslužby 
případně fotografi cký kurz 
ve Fotoateliéru Mijoka, Sva-
toplukova ulice 77, Hranice.

Fotosoutěž „Jsme Češi“ má své vítěze. Všem gratulujeme. Děkuje-
me čtenářům, kteří se soutěže účastnili, za zaslané snímky. Přinášíme 
přehled vítězných fotografi í a cen, které výherce čekají. Pro ceny 
si mohou přijít od 1. října do Turistického informačního centra na 
zámku.

Fotosoutěž 
„Jsme Češi“ 
má své vítěze

Vítězové kategorie nad 18 let

Vítězové kategorie do 18 let

Fotosoutěž „Jsme Češi“ má své vítěze. Všem gratulujeme. Děkuje-
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Umíme naše krásné město řídit, budovat a zvelebovat

Vážení spoluobčané, do ko-
munálních voleb v  Hranicích 
vstupuje KDU-ČSL, která chce 
v období 2018 – 2022 prosazo-
vat Vaše práva a tyto zájmy:

• Podpoříme činnost firem za 
účelem vytváření nových 
pracovních míst, ve spolupráci 
se zaměstnavatelem budeme 
podporovat vytváření částeč-
ných pracovních úvazků.

• Podpoříme rozvoj infrastruk-
tury cíleně tam, kde to firmy 
potřebují.

V oblasti dopravní infra-
struktury se chceme zasadit:
•  o rekonstrukci autobusového 

nádraží, nebo případný pře-
sun autobusového terminálu 
k hlavnímu vlakovému nádraží 
tak, aby vznikl ucelený a nava-
zující celek regionální i mimo 
regionální dopravy.

• budeme podporovat vybu-
dování severovýchodního 
obchvatu města Hranic,

• podpoříme vybudování nové 
kanalizace ve Slavíči,

• zasadíme se o  rekonstrukci 
ulice Havlíčkova a lokality Pod 
Bílým kamenem,

• podpoříme rekonstrukci po-
vrchu parkovacích míst u ne-
mocnice v Hranicích.

V oblasti vzdělání, sportu 
a kultury
• podpoříme sportovní oddíly, 

které se věnují dětem a mlá-
deži,

• podpoříme vznik nové tělo-
cvičny v Drahotuších,

• zasadíme se o  vznik plochy 
pro bruslení v našem městě,

• podpoříme vznik nového sta-
cionáře v našem městě.

Dále naše strana
• navrhne snížení poplatku za 

komunální odpad pro děti do 
3 let,

• zasadí se o pravidelné zajištění 
kontrol ovzduší s cílem zvýšit 
jeho kvalitu,

• hospodárným vynakládáním 
finančních prostředků pod-

poří obnovu zeleně a  jejich 
údržbu.

K problematice bezpečnos-
ti a  protipovodňovým opat-
řením:
• Podpoříme další rozšiřování 

cyklostezek.
• Prevencí a  prohloubením 

spolupráce s policií budeme 
usilovat o snížení kriminality.

• S vedením Povodí Moravy 
chceme prosadit komplexní 
protipovodňová opatření(-
konkrétně 3. pole jezu a  vy-
budování protipovodňové 
stěny). 

• Chceme hledat komplexní ře-
šení bytové problematiky ve 
městě. Zavádět startovací byty 
pro mladé rodiny. Podpořit 
rekonstrukci sociálních bytů 
v  lokalitě Vrchlická a obecně 
otevřeně podpořit výstavbu 
sociálních bytů.

• Zasadíme se o maximální vy-
užití zdrojů a grantů EU u do-
tovaných staveb, projektů 
a jejich čerpání.

Chtěli bychom Vás ubezpe-
čit, že Vám aktivně naslouchá-
me a budeme nadále iniciativní 

při veškerém dění v Hranicích 
a jejich místních částech. Zasa-
díme se o to, aby se naše město 
nezadlužovalo, nehýřilo finanč-
ními prostředky a  investovalo 
tam, kde je to nejvíce potřebné.

Chceme zlepšovat sociální 
podmínky pro život mladých 
rodin, studentů, seniorů a ne-
mocných, zlepšovat podmínky 
pro sport, kulturu a  jiné dění 
v Hranicích. Výše uvedené cíle 
se budeme snažit nadále napl-
ňovat.

Jsme si vědomi, že předcho-
zího mandátu jsme dosáhli jen 
díky Vaší důvěře, vnímáme ho 
jako závazek a chceme se nadá-
le zlepšovat v komunální politi-
ce města. Nyní je na Vás, jak naši 
snahu zhodnotíte, proto přistup-
te odpovědně ke komunálním 
volbám v Hranicích a přispějte 
svými hlasy KDU-ČSL.

Na závěr bych Vám chtěl po-
děkovat za otevřenou podporu.

Vaše účast je vždy impulsem 
pro naši další práci.

Předseda KDU-ČSL města Hranic 
Ing. František Polách

KSČM působí na politické 
scéně města Hranic od roku 
1990. Tvoříme důsledně levico-
vou formaci. Řešíme vždy v pri-
oritě problémy života našich 
občanů. Hájíme prosté praco-
vité lidi, prosazujeme sociální 
a životní jistoty. Léta jsme pra-
covali pouze jako strana opo-
ziční a byl nám upírán podíl na 
řízení našeho krásného města.

V roce 2015 jsme byli oslove-
ni dvěma politickými subjekty 
s nabídkou vytvořit koaliční se-
skupení a převzít zodpovědnost 

za rozvoj města. Vždy jsme pro-
sazovali kolektivní účast všech 
zastupitelů na řízení s pocho-
pením nutností narušit léta bu-
dované klientelistické vazby, 
vedoucí v důsledku ke stagnaci.

Vědomi si svého závazku 
voličům jsme reagovali vstříc-
ně a  společně s  ANO a  HORA 
vytvořili koaliční seskupení, 
otevřené i dalším volebním stra-
nám a hnutím v zastupitelstvu. 
Možnosti této změny jsme bez 
váhání obětovali místo v  radě 
města pro KSČM. Tak totiž zně-
la podmínka politické strany 
HORA, která jednoznačně pro-
klamovala, že se raději vzdá 
zásadních změn v řízení města, 
prospěšných pro občany, než 
aby připustila účast jediného 
komunisty v radě města…

Následný dynamický rozvoj 
města dal našemu rozhodnutí 
za pravdu. Ve vedení zasedli od-
borníci - technici a ekonomo-
vé, došlo k zásadní změně stylu 
práce, urychlení, racionalizaci, 
mnohamilionovým úsporám 
v  realizaci akcí, k zefektivnění 

chodu městského úřadu. Bylo 
uskutečněno mnoho záměrů 
a  akcí, vyřešeny spousty pro-
blémů, palčivých pro občana. 
Výrazně se zlepšilo čerpání do-
tačních titulů městem. Přesto 
není vše ideální...

Jako problém vnímáme sna-
hu podnikatelských kruhů ve 
vedení města o  absolutní po-
litickou dominanci. Jejich silná 
pozice bohužel již nyní brání 
úspěšně dokončit restruktura-
lizaci a  racionalizovat největší 
městskou společnost EKOLTES  
a.s. a konečně tak přiblížit její 
služby občanům.

Chceme Hranice přívětivé, ří-
zené politiky, těšícími se důvěře 
občanů. Nelíbí se nám vize sku-
piny technokratů, v níž město 
představuje především nástroj 
a  zdroj pro privátní záměry. 
Denně dokazujeme, že město 
umíme řídit a  jsme připraveni 
převzít zodpovědnost za jeho 
rozvoj. Vše závisí na výsledku 
voleb. Neklademe si úkoly ne-
splnitelné. Chceme stavět byty, 
poskytnout bydlení mladým, se-

niorům a sociálně slabým, vyře-
šíme dopravu, parkovací systém 
ve městě. Chceme postavit kry-
tou ledovou plochu a dát Hrani-
cím důstojný a reprezentativní 
kulturní stánek. Řešit problém 
nakládání s komunálním odpa-
dem, poskytnout Hraničákům 
vytoužené stavební parcely. 
A  mnoho dalšího. Zastupitelé 
za KSČM budou usilovat o rea-
lizaci našich programových cílů, 
o  rovný dialog se všemi, kteří 
mají nezištný a poctivý zájem 
na rozvoji města. Věříme, že se 
dočkáme situace, kdy městská 
koalice bude složena dle schop-
ností a kvalit zastupitelů a jejich 
snahy prospět občanům, a niko-
liv na základě finančně ekono-
mických popudů a skupinových 
záměrů. Město je tady přece pro 
všechny.

Zveme Vás k volbám, 
pomozte nám svou účastí 

a odhodláním naši vizi 
uskutečnit.

Více v našem volebním 
programu.
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Jsme většinou trenéři , 
pedagogové,  zdravotníc i 
a pracovníci v  sociálních služ-
bách. V  rámci svých profesí 
nebo dobrovolné  činnosti se 
dlouhodobě staráme o  velké 
množství dětí a  dospívajících 
mladých lidí. Snažíme se  for-
movat povahy mladých lidí 
- vedeme je k  čestnosti, pra-
covitosti, k tomu, aby zvládali 
překonávání nejen sportovních 
překážek.  Aby se naučili při-
jmout i porážku, protože jedině 
toto jim umožní, aby příště zví-
tězili. Učíme je vítězit, zvládat 
vítězství, ale hlavně hrát fair 
play. S radostí sledujeme jejich 
úspěchy nejen ve sportu, ale 
především i v osobním a pro-
fesním životě. Mnozí z nich žijí 
v Hranicích, oni i jejich přátelé 
zde mají své rodiny nebo se je 
chystají zakládat. Proto nám 
není lhostejné, jak v Hranicích 
žijeme. Předcházející genera-
ce zastupitelů města  posunu-
ly Hranice v  mnoha směrech 
dále,  je však třeba přejít od  
vytváření nekonečných kon-
cepcí k  činům.  Chceme, aby 
do rozvoje města mohli dale-
ko více mluvit občané. Budeme 
se občanů tázat,  jaké si přejí 
Hranice budoucnosti. Chceme, 

aby o části rozpočtu města roz-
hodovali sami občané formou 
participativního rozpočtu.

Budeme řešit problematiku 
velké zátěže životního pro-
středí, která vzniká především 
z  tranzitní dopravy. Výstavba 
Palačovské spojky, rozvoj cyk-
lodopravy ve městě, nové byty, 
lávky pro pěší na silnici 1/47 
jsou pro nás priority. Prosadí-
me, aby se v  rozpočtu města  

objevilo více peněz pro sport 
dětí a  mládeže. Vedle sportu 
však musí být podporována 
i  oblast kultury a  další volno-
časové aktivity.

Nikdo z nás není bohatý člo-
věk. Naše hnutí nemá podporu 
žádné významné politické stra-
ny. Nemáme za sebou stranické 
sekretariáty. Nemáme velké fi-
nanční prostředky na naši vo-
lební kampaň. Svoji práci však 

budeme vykonávat tak, jak to 
dělají mnozí z nás, kteří se vě-
nují dobrovolné práci trenér-
ské. S nadšením amatérů, kteří 
však ví, že jejich práce a její vý-
sledky musí být profesionální.

Pokud Vás náš program 
oslovuje, volte prosím celou 
naši kandidátku číslo 4. Jedině 
tak, při velkém množství kan-
didujících stran jsme schopni 
realizovat náš program. 

VOLBY

Milí Hraničáci,
v roce 2014 jsme přišli do 

vedení města s  cílem Hranice 
rozvíjet. Po čtyřech letech jsou 
za námi vidět úspěchy a splnili 
jsme téměř vše ze svého pro-
gramu. Přidali jsme parkovací 
místa u  nádraží, zahájili jsme 
rekonstrukci hřbitova, otevřeli 
jsme informační centrum k Hra-
nické propasti a budujeme nový 
úsek cyklostezky Bečva. Zahájili 
jsme velké projekty, které dlou-
ho čekaly na realizaci – rozběhli 
jsme naplno komplexní protipo-
vodňovou ochranu a pracujeme 
na severovýchodním obchvatu 
Hranic. Na takové stavby je ale 
jedno volební období krátké. 
Chceme navázat na odvedenou 

práci, dodělat, co jsme začali, 
a  také přinést nové projekty. 
Nestojíme o politické pomníky, 
nebojíme se žádných témat. 
Chceme se důkladně věnovat 
našim školám, vyřešit nedosta-
tek míst pro rodinnou a bytovou 
výstavbu. Zajistíme, aby Hrani-
ce byly bezpečné a  dalo se tu 
zdravě dýchat. Chceme zlepšit 
plynulost dopravy a vyvést tisíce 
aut z centra. Zajímá nás i kultura 
a sport. Bojujeme za vybudování 
zimního stadionu a chceme vyš-
ší finanční podporu pro trenéry 
a vedoucí oddílů mládeže. Náš 
tým je stabilní a stojí na lidech 
s velkými zkušenostmi. Přijďte 
prosím k  volbám a  podpořte 
Otevřenou radnici. Více informací:  www.horahranice.cz

Hranice pro život - chceme hrát fair play
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Zvolme lidi, kterým věříme.

Vše co děláme a co chceme dě-
lat, musí sloužit lidem. Důleži-
tou součástí našeho života jsou 
rodiny. Tam vyrůstají naše děti, 
jsou základem našeho volného 
času a jsou zázemím pro naše 
seniory. Chceme čisté životní 
prostředí, upravené veřejné 
prostory a  veřejnou správu, 
která nám pomáhá řešit naše 
problémy. Toto vše zabezpečit 
mohou jen zkušení lidé. Za tý-
den jdeme k volbám. Budeme 
rádi, když přijdete a  zvolíte 
ty, jimž věříte, že budou pro 
Hranice skutečně odpovědně 
pracovat.

Jiří Kudláček,
starosta města Hranic
se všemi kandidáty za 

sdružení
NAŠE KRÁSNÉ HRANICE

Hnutí svoboda a přímá de-
mokracie. Už z  názvu našeho 
hnutí vyplývá, co je naší prio-
ritou. Chceme občany města 
vtáhnout do politického dění 
ve městě pomocí místního re-
ferenda. Podle našeho názoru, 
město patří občanům Hranic 
a  nikoli pouze vybraným za-
stupitelům. Zastupitelé by 
měli pouze vykonávat vůli lidí. 
Vždyť neexistuje nic demokra-
tičtějšího, než je rozhodnutí 
občanů města.

Samozřejmě naším velkým 
tématem je také bezpečnost. 

S  bezpečností úzce souvisí 
zahraniční pracovní síla, která 
do města přichází. Nepřizpů-
sobivost občanů už se netýká 
pouze etnických menšin, ale 
právě také lidí, kteří přijíždí 
za prací do zahraničních firem 
na území našeho města. Samo-
zřejmostí je také to, že udělá-
me maximum pro to, aby se do 
vašeho města nedostali žádní 
nelegální migranti z mimoev-
ropských zemí. Nahlas říkáme, 
že není naší povinností otevřít 
dveře každému, kdo si řekne, 
že se u nás usadí, ale že pobyt 
v našem domově je pro cizince 

privilegiem. Pokud někdo chce 
u  nás pracovat a  žít, musí re-
spektovat naše hodnoty a při-
způsobit se. Naši vlast budovali 
po staletí naši předkové a ne-
necháme si ji vzít jen proto, že 
nám to někdo nařídí.

V oblasti sociální politiky 
se chceme zaměřit hlavně na 
startovací byty pro mladé lidi. 
Uvědomujeme si, že co se byd-
lení týká, je ve městě obrovský 
problém. Podporujeme tradič-
ní hodnoty naší společnosti 
a  považujeme fungující rodi-
nu za její podstatu. Mladí lidé 
nemají možnost si pořídit jaké-
koli své bydlení a to je potřeba 
změnit hlavně pomocí těchto 
startovacích bytů. Protože 
pokud zajistíme budoucnost 
mladým lidem, zajistíme také 
budoucnost celému městu. Na 
tyto byty by ale samozřejmě 
neměl nárok každý. O byty by 
mohli žádat pouze partneři, 
kde jeden z partnerů musí být 
zaměstnaný, na rodičovské do-
volené nebo si vydělávat jako 

osoba samostatně výdělečně 
činná. Také by museli prokázat, 
že nebyli pravomocně odsou-
zeni za úmyslný trestný čin.

Nechceme vám v  před-
volebních slibech říkat nic 
o nových chodnících, cestách 
či kanalizacích. To je přeci sa-
mozřejmostí a měl by to každý 
zastupitel prosazovat automa-
ticky. Tohle tedy pro nás jako 
SPD není téma do říjnových 
voleb. Když se podíváte na 
předvolební sliby ostatních 
stran, každý vám slíbí nová 
parkovací místa nebo podob-
né méně důležité věci, které 
jsou mimo jiné samozřejmostí. 
Ale kdo vám slíbí bezpečnost 
ve vašem městě? A nebo kdo 
chce dát rozhodovací právo 
do rukou vám, občanům měs-
ta, aby jste si o  svém městě, 
mohli rozhodovat sami? Pokud 
s  námi souhlasíte, přijďte pá-
tého a šestého října k volbám 
a  volte číslo pět. Volte Hnutí 
svoboda a  přímá demokracie 
– Tomio Okamura.

Harmonická rodina je zázemí pro každého z nás.
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ODS a Svobodní? Co bylo 
důvodem předvolební spo-
lupráce?

Politická scéna v posledních 
letech zažívala a  stále zažívá 
éru tříštění a  negativní kam-
paně. My se naopak snažíme 
naší předvolební koalicí dát 

najevo, že je na čase vydat se 
jiným směrem, směrem hledání 
společných názorů a jejich ná-
sledným prosazováním, protože 
jedině tak se můžeme posunout 
dále. Máme společné hodnoty, 
cíle a představy, jak pracovat ve 
prospěch města.

Do voleb jdete s  heslem 
„Za prosperující a bezpečné 
Hranice“. Můžete nám to při-
blížit?

Věříme, že prosperují-
cí město stojí na schopných 
a pracovitých lidech, ať už jde 
o  zaměstnance, živnostníky 

nebo zástupce velkých firem. 
A úkolem městské samosprávy 
je, aby jim pro to vytvořila co 
nejlepší podmínky a co nejmé-
ně zasahovala do jejich životů.

Bezpečnost lze vnímat z více 
pohledů – jedním je řešení stále 
komplikovanější dopravní situ-
ace v  našem městě, dalším je 
snížení kriminality.

Jaký máte názor na inves-
tice v  Hranicích a  případné 
čerpání dotací na projekty?

V posledním volebním ob-
dobí nám chybí zásadní inves-
tice v  oblasti rozvoje města 
a  s  tím související využívání 
příslušných dotačních titulů, 
které městu ušetří nemalé fi-
nanční prostředky z rozpočtu.

Klíč vidíme ve správných 
lidech na správném místě. 
Úspěšný projekt je takový, který 
bude realizován ku prospěchu 
obyvatel města. Zadávání pro-
váděcích studií a projektů, kte-
ré nejsou následně realizovány, 
považujeme za nehospodárné. 
Budeme klást důraz na promy-
šlené zadávání studií a realizaci 
projektů.

Na otázky odpověděli: Karla 
Vlasáková, Radek Průcha a Mar-
tin Stavjař

VOLBY

Je nám ctí a potěšením uvést 
zde Pirátskou stranu a  přede-
vším zástupce Pirátů v Hranicích, 
kteří se budou ucházet o vaši dů-
věru v nadcházejících komunál-
ních volbách. Piráti v Hranicích 
jsou pro občany jistotou nekom-
promisní, demokratické strany, 
která není zatížena „kostlivci ve 
skříních“. Naší výhodou je to, že 
neslibujeme. Podíváte-li se na 
náš program, je sestaven velmi 
jednoduše, srozumitelně a tak, 
aby všechny body byly splnitel-
né. Jsme mladou a moderní stra-
nou, takže samozřejmě najdete 
v  našem programu tendenci 
digitalizace a plného využívání 
internetu, která jde ruku v ruce 
s  transparentností veškerých 
úkonů a  rozhodování města. 
Najdete zde i progresivní prvky, 
jako je participativní rozpočet, 
či Smart City. Všechny doposud 
zmíněné body jsou realizova-
telné a  jsou v  zájmu občanů. 
Například uváděný participa-
tivní rozpočet je velmi šikovný 
nástroj, jehož pomocí mohou 
obyvatelé města sami navrho-
vat a  rozhodovat, co se bude 
v Hranicích stavět. I další části 
našeho programu jsou v přímém 
souladu s krédem Pirátské strany 

a potřebami občanů a dalo by se 
o nich mluvit jako o pozici „hlída-
cího psa demokracie“. Jedná se 
body, týkající se prověření stáva-
jícího hospodaření města a při-
družených organizací pomocí 
nezávislých auditů 
a  zodpovědného 
hospodaření s pro-
středky města v ná-
sledujícím období. 
Město potřebuje 
dořešit některé 
zásadní problé-
my, které se přímo 
dotýkají jeho oby-
vatel. Transparent-
ní a  zodpovědné 
hospodaření měs-
ta poskytne pro-
středky na řešení 
právě takových 
problémů. Nemá-
me v úmyslu tiše se 
začlenit do stáva-
jící agendy města 
a spokojeně si v ní 
odsedět následují-
cí čtyři roky. Cítíme 
odpovědnost vůči 
našim voličům 
a  nehodláme jim 
pouze poděkovat 
za jejich hlasy při 

volbách. Chceme, aby naši voli-
či za čtyři roky poděkovali nám 
a sami sobě řekli: „Je dobře, že 
jsem volili Piráty“. Přejeme čte-
nářům Hranického zpravodaje 
krásný den a  začátkem října 

uvážlivou volbu, ať bude jaká-
koliv.

Hynek Kliment
lídr kandidátky Pirátů v Hranicích

Lídr Hynek Kliment po uzávěrce  
oznámil, že z kandidátky odstupuje.

PIRÁTI HRANICKO – KANDIDÁT SE ŠŤASTNÝM ČÍSLEM 7
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Vážení spoluobčané, před-
kládáme Vám volební program 
MO ČSSD v Hranicích. K naplnění 
našeho motta chceme dojít po 
dobré cestě, kterou Vám nyní 
představujeme.

Budeme dobrými hospodáři
- uděláme vše pro to, abychom 

stále patřili mezi města s níz-
kou zadlužeností a  zdravým 
rozpočtem 

- budeme usilovat o hospodárné 
nakládání s majetkem města 

- budeme přednostně investo-
vat do obnovy a modernizace 
majetku města sloužícího ve-
řejnému zájmu

Zaměříme se na podporu rodin 
s dětmi
-  klíčovou součástí rozvoje měs-

ta se musí stát nová koncepce 
bydlení - individuální a  hro-
madné bytové výstavby, včet-
ně bydlení sociálního

-  zajištění dostatku míst v před-
školských zařízeních je zákla-
dem podpory rodin

-  aktualizujeme dotační politiku 
města (granty) se zaměřením 
na děti a mládež

-  budeme realizovat projekty za-
měřené na bezpečnost obyva-
tel a dětí ve školách

-  provedeme revizi městské-
ho kamerového systému se 
zaměřením na krizová místa 
s  nejvyšší mírou narušování 
veřejného pořádku (pokojné 
bydlení musí mít přednost)

Nebudeme zapomínat na naše 
spoluobčany v tíživých život-
ních situacích
-  je zapotřebí zvýšit kapacitu 

bydlení pro nejohroženější 
skupiny obyvatel, tj. senio-
rů, osamělých matek s dětmi 
a mladých rodin

-  zaměříme sociální politiku 
města na občany se zdravot-
ním postižením a jejich rodiny, 
na nízkopříjmové rodiny a osa-
měle žijící osoby

Budeme dbát o zkvalitňování 
životního prostředí a dopravy 
ve městě
-  zlepšíme stav veřejných pro-

stranství a  městské zeleně, 
a to především na sídlištích, - 
dokončíme regeneraci sídlišť 
Struhlovsko a kpt.Jaroše

-  přehodnotíme regeneraci síd-
liště Nová

-  zvýšíme kvalitu systému sběru 
komunálního i tříděného od-
padu (rekonstrukce kontej-
nerových stání s maximálním 

využitím podzemních stano-
višť)

-  ve spolupráci se státem a kra-
jem budeme realizovat opat-
ření na ochranu města před 
povodněmi

-  dopravní situaci budeme řešit 
koncepčně, zaměříme se na 
zlepšení průjezdnosti městem, 
bezpečnost chodců, využívá-
ní MHD, řešení situace na I/47 
(přechod, rychlost 50km)

-  podpoříme elektromobillitu 
ve městě a vytvoření podmí-
nek pro dojíždění do práce na 
kole

Podpoříme investice do od-
počinkových a  relaxačních 
aktivit, sportu, kultury a histo-
rického dědictví našeho města
-  navážeme vzájemnou a obou-

stranně výhodnou spolupráci 
s TJ Sokol Hranice na rekon-
strukci objektu Sokolovny 
v Hranicích

-  prvořadě budeme podporovat 
činnost Městských kulturních 
zařízení a  dalších kulturních 
institucí a aktivit ve městě

-  zasadíme se o opravu letního 
kina

- podpoříme rozšíření nabídky 
aktivit DDM

- prostřednictvím grantové poli-

tiky podpoříme místní kulturní 
aktivity 

-  samozřejmostí pro nás bude 
přímá finanční podpora spor-
tovních klubů, pečujících 
o děti a mládež 

-  zasadíme se o rozšiřování sítě 
cyklostezek a  o vybudování 
městských cyklistických a vy-
cházkových okruhů, propo-
jujících historické a  přírodní 
zajímavosti ve městě a v jeho 
okolí

-  rozšíříme dětská hřiště a reali-
zujeme parkourové hřiště

-  podpoříme výstavbu nové 
tělocvičny u ZŠ a MŠ Draho-
tuše, která bude sloužit nejen 
žákům, ale všem obyvatelům 
Drahotuš.

Na čem nám záleží?
-  klíčová je pro práci zastupi-

telstva města i úřadu zpětná 
vazba od občanů, tedy dobrá 
a trvalá vzájemná komunikace  

-  chceme zachovat profesio-
nální a vlídnou radnici s kva-
litními, odborně i charakterově 
zdatnými zaměstnanci 

-  slušnost a  ohleduplnost je 
dobrou cestou k  utváření 
společenství občanů našeho 
města - chceme být dál hrdí na 
to, že jsme Hraničáci

1. Chceme důstojný život 
pro slušné a pracovité 
občany
Každý, kdo žije slušně, snaží 

se být užitečný a  neporušuje 
zákony, by měl mít právo na 
důstojný život. Bez toho, aby 
jej šikanovaly úřady, arogantní 
úředníci, veřejné orgány. Odpo-
vídající zdravotní a sociální péče 
by měla být samozřejmostí. Ač 
se to nezdá, v tomto může měs-
to mnohé prosadit.

2. Větší počet a vyšší kvalitu 
dětských hřišť, vybudová-
ní centrálního dětského 
hřiště
Jako hlavní bod, pro který 

bychom chtěli něco udělat, 
je totální absence kvalitních 
dětských hřišť. V  Olomouci, 
Přerově a mnohdy i na malých 
vesnicích mají mnohem hezčí 
a  větší dětská hřiště. Proč to 
nejde v  Hranicích? Nemáme 
centrální dětské hřiště, kam by 
se dalo s  dětmi zajet na kole 
a děti by tam s nadšením sko-
tačily půl dne. Chceme dostat 
děti od počítačů a nabídneme 
jim skluzavku a houpací koníky. 
Na děti se v našem městě jaksi  
zapomnělo.

3. Zlepšení stavu komu-
nikací, chodníků a péče 
o městskou zeleň
Další, už tolikrát omílaný 

problém, je neochota Ekoltesu 
starat se o  město. O  trávníky, 

parky, chodníky atd. V  pro-
storách hranických továren je 
péče Ekoltesu podstatně lepší. 
Proč to nejde ve městě? Pokud 
Ekoltes na údržbu města nesta-
čí, měla by mu vypomoci další 
firma. Mít půlmetrovou trávu na 
chodníku opravdu není dobrá 
vizitka našeho města. Tráva se 
na jaře seče, až má na výšku 
metr a o okolí Veličky se nesta-
rá nikdo. Je štěstí, že o spoustu 
chodníků a  trávníků se starají 
majitelé okolních domů, ačkoliv 
za to dostává zaplaceno Ekoltes.

4. Svoz velkoobjemového 
odpadu
Je škoda, že se město brání 

shromažďování odpadu větších 
rozměrů u kontejnerů. Odvézt 
starou židli do sběrného dvora 
pro starou babičku, která nemá 
auto a ani nikoho, kdo by jí s tím 
pomohl, je neřešitelný problém.  
Rádi bychom prosadili umož-
nění bezplatného svozu toho-

to odpadu buď od kontejnerů, 
nebo přímo od domů v pravi-
delných intervalech.

5. Moderní způsoby vyučo-
vání ve školách
Další věc, kterou bychom 

chtěli v našem městě zlepšit, je 
školství. Formou působení na 
ředitele škol se zasadit o zave-
dení moderních metod vzdě-
lávání. Chybí nabídka jiných 
stylů výuky, třeba Waldorfské  
či Montessori. Hranické školy 
by také mohly být průkopní-
kem v  bezúkolovém vzdělá-
vání. Když přijdou rodiče po 
práci unavení, oběhnou s dětmi 
kroužky, kde mají ještě brát elán 
na domácí přípravu, především 
mladších ročníků. Zrušit zákaz 
dělání domácích úkolů ve škol-
ních družinách, prosadit větší 
péči učitelů o  děti, nestíhající 
učivo, formou doučovacích 
kroužků, tak jak je to zvykem 
v jiných zemích.

ČSSD - MOTTO: „SLUŠNĚ, POCTIVĚ, S ROZUMEM“

Program Strany práv občanů- ZEMANOVCŮ
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Dvacet let práce pro město
Letos kandidujeme už po 

šesté a je za námi 20 let úspěšné 
práce pro město. Naši členové 
se zasloužili o takové význam-
né akce, jako byla rekonstrukce 
zámku, obnova náměstí a všech 
ulic v  historickém jádru, vy-
budování kanalizace v  Dra-
hotuších, postavení hranické 
Plovárny, zřízení městského 
muzea a  galerie, Zámeckého 
klubu a  městských kulturních 
zařízení, klubu seniorů, privati-
zace městských bytů.  

S čím se ucházíme o vaši přízeň
Do nového volebního ob-

dobí vstupujeme s podrobným 
a  reálným volebním progra-
mem. Zde jsou jeho hlavní body: 
zásadní změna organizace a ří-
zení společnosti Ekoltes, ome-

zení vzniku dalších ubytoven, 
zlepšení péče o  životní pro-
středí, zvláště omezení hodnot 
polétavého prachu, účinná pro-
tipovodňová opatření, regene-
race sídlišť, vytvoření podmínek 

pro bytovou výstavbu, rondel 
u bývalého kina Svět, bezplatná 
MHD, nové autobusové nádra-
ží, nové tělocvičny u ZŠ 1. máje 
a ZŠ Drahotuše, umělá ledová 
plocha, rekonstrukce a zastře-

šení letního kina, bydlení pro 
seniory i  mladé lidi, zavedení 
senior taxi, snížení poplatku za 
psa, zrušení poplatku za odpad 
do šesti let věku dítěte, investi-
ce do místních částí města.

Více se o nás dozvíte na webu: http://www.hranice2000.cz/ a na stránkách našich Volebních novin.

PhDr. Vladimír Juračka



OZNÁMENÍ 
o době a místě konání voleb do zastupitelstva města Hranic  podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb.,  

                   o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
 

Volby do zastupitelstva města Hranic se uskuteční 
    v pátek dne 5. října 2018 od14:00 hodin do 22:00 hodin a 

                                                                                   v sobotu dne 6. října 2018 od 08:00 hodin do 14:00 hodin 

Místem konání voleb 
ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost:  Základní 
škola a mateřská škola Hranice, Šromotovo náměstí  177 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:  
28. října, Čechova, Hranická, K. Čapka, Kollárova,  
Kpt. Jaroše, Křížkovského, Mostní, Motošín, Přátelství, 
Purgešova, Šromotovo náměstí, Trávnická, Třída 
Československé armády, U Splavu 
 
ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost: Základní 
škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko 1795    
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:  
Struhlovsko 
 
ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost: Základní 
škola a Mateřská škola Hranice, Studentská 1095   
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:  
Erbenova, Hálkova, Husitská, Hviezdoslavova, 
Kramolišova, K. Světlé, Nerudova, Obránců míru, 
Olomoucká, Patrice Lumumby, Polní, Studentská, 
Galašova - č.p.: 156, 157, 158, 164, 168, 169, 170, 171, 
172, 175, 591, 999, (druhá část ve vol. okr. č. 6)  
Vrchlického - č.p.: 180, 348, 419, 526, 534, 559, 563, 573, 
702, 704, 705, 706, 707, 709, 710, 718, 719, 720, 721, 754, 
802, 886, 897, 898, 899, 900, 907, 926, 927, 928, 929, 930, 
931, 932, 933, 934, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 
963,964, 991, 1032, 1124, 1146, 1193, 1209, 1242, 1335, 
1336, 1392, 1460, 1466, ev. č. 99,  ev. č. 163,   (druhá část 
ve vol. okrsku č. 6) 
 
ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost: SSOŠ  
Flajšar I, Jaselská 832  
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:  
Jiřího z Poděbrad, M. Švabinského, Potštátská, 
Rybniční, Tovární, Žižkova, 
Nádražní-č.p.: 308, 332, 399, 450, 498, 551, 555, 556, 557, 
623, 735, 740, 878,1008,1045, 1046, 1060, 1123, 1203, 
1227, 1261, 1285, 1286, 1287, 1319, 1320, 1321, 1552, 
1599, 1600, 1846, (druhá část ve vol. okr. 18) 
Nová - č.p.:  1288, 1289, 1290, 1299, 1300, 1301, (druhá 
část ve vol. okr. č. 9) 
 
ve volebním okrsku č. 5 je volební místnost: Mateřská 
škola Sluníčko, Plynárenská 1791   
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:  
Mlýnský příkop, Plynárenská, Rezkova, 
Palackého - č.p.: 1468, 1469, 1542, 1906, 2039,  (druhá 
část ve vol. okr. č. 7 a vol. okr. č. 8) 
 
ve volebním okrsku č. 6 je volební místnost: Základní 
škola Hranice, Tř. 1. máje 361   
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:  
Na Hrázi, 
Galašova - č.p.: 649, 851, 1253, 1738, 1739, 1740, 1741, 
1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, (druhá část ve vol. 
okr. 3) 
Náměstí 8. května - č.p.: 363, 364, 366, 367, 368, 2027, 
(druhá část ve vol. okr. č. 7) 
Tř. 1. máje - č.p.: 357, 358, 361, 1723, 1724, 1725, 1726, 
1727, 1728, 1729, 1907, 1908, 2118, 2170 (druhá část ve 
vol. okr. č. 7 a  vol. okr. č. 12) 
Vrchlického - č.p.: 875, 896, 992,   (druhá  část  ve  vol. okr. 
č.3) 

 

ve volebním okrsku č. 7 je volební místnost: Gymnázium, 
Hranice,  Zborovská 293    
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:  
Dukelská, Jižní, Skalní, Sklený kopec, Za Račím potokem,  
Náměstí 8. května - č.p. : 1850, (druhá část ve vol. okr.č. 6) 
Palackého - č.p. : 891, 892, 969, 971, 972, 973, 974, 975, 
976, 1154, 1174, (druhá část ve vol.okr. č. 5 a vol. okr. č. 8) 
Tř. 1. máje - č.p. : 1783, 1784, 1785, 1786, 1901, 2148,  
(druhá část ve vol. okr. č. 6 a vol. okr. č. 12) 
Zborovská - č.p. : 292, 293, 294, 295, 327, 466, 467, 468, 
583, 656, 825, 826, 977, 996, 1109, 1129, 1157, 1183, 
1274, 1422, 1549, 2012, (druhá část ve vol. okr. č.  8  a vol. 
okr. č. 9) 
 
ve volebním okrsku č. 8 je volební místnost: Nemocnice 
Hranice a.s., Zborovská 1245 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:  
Pod Lipami, Pod Nemocnicí, 
Hromůvka-č.p.: 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 
1544, 2091, (druhá část ve vol. okr. č. 19) 
Palackého - č.p. : 1512, 1513,  (druhá část ve vol. okr. č. 5 
a  vol. okr. č. 7) 
Zborovská - č.p.: 178, 222, 572, 606, 654, 803, 827, 1097, 
1170, 1179, 1185, 1189, 1204, 1212, 1245, 1446, 1447, 
1603, 1604, 1792, 1910, 2008, 2026, (druhá část ve vol. 
okr. č. 7 a  vol. okr. č. 9) 
 
ve volebním okrsku č. 9 je volební místnost: Střední 
zdravotnická škola Hranice, Nová 1820 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:  
Bělotínská, Cementářské sídliště, Družstevní (mimo č.p. 
2210 – vol. okr. 12) 
Nová - č.p.: 217, 223, 1430, 1454, 1811, 1812, 1813, 1814, 
1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 
1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1992, (druhá část ve vol. 
okr. č. 4) 
Zborovská – č.p.: 2056, 2057, (druhá část ve vol. okr. č. 7 a 
vol. okr. č. 8) 
 
ve volebním okrsku č. 10 je volební místnost: Základní 
umělecká škola Hranice,  Školní náměstí 35 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:  
B. Němcové, E. Krásnohorské, Farní, Janáčkova, Jiráskova, 
Jurikova, Masarykovo náměstí, Na Náspech, Olbrachtova, 
Pernštejnské náměstí, Pivovarské schody, Radniční, 
Svatoplukova, Zámecká 
 
ve volebním okrsku č. 11 je volební místnost: Domov 
seniorů Hranice, Jungmannova 1805 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:  
Dobrovského, Hřbitovní, Jungmannova, Komenského, Pod 
Hůrkou, Pod Kobylankou, Švermova, U Kostelíčka, 
 U Skalky, Za Lokálkou 

 
 
 
 
 
 
 
 

ve volebním okrsku č. 12 je volební místnost: SSOŠ 
Flajšar II, Jaselská 832 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:  
Tř. 1. máje - č.p.: 243, 296, 328, 590, 876, 1013, 1063, 
1067, 1078,1259, 1260,  1279, 1280, 1281, 1329, 1330, 
1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 
1623, 1624, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1781, 
1782, 1916, 2063, 2074, (druhá část ve vol. okr. č. 6  a vol. 
okr. č. 7) 
Družstevní – č.p. 2210 (ostatní č.p. ve vol. okr. 9) 
 
ve volebním okrsku č. 13 je volební místnost: Osadní 
výbor, Velká 80 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:  
Lhotka, Velká 
 
ve volebním okrsku č. 14 je volební místnost: Osadní 
výbor, Drahotuše, Nám. Osvobození 56    
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:  
Drahotuše, Rybáře 
 
ve volebním okrsku č. 15 je volební místnost: Osadní 
výbor, Valšovice 28   
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:  
Valšovice 

 
ve volebním okrsku č. 16 je volební místnost: Osadní 
výbor, Slavíč 86 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:  
Slavíč 
 
ve volebním okrsku č. 17 je volební místnost: Osadní 
výbor, Středolesí 20 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:  
Středolesí, Uhřínov 
 
ve volebním okrsku č. 18 je volební místnost: Dům s 
pečovatelskou službou, Tovačovského 2000 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:  
Alešova, Bezručova, Jaselská, Máchova, Tovačovského, 
Wolkerova, Za Viadukty, 
Nádražní – č.p.: 339, (druhá část ve vol. okr. č. 4) 
 
ve volebním okrsku č. 19 je volební místnost: Mateřská 
škola Pohádka, Palackého 1542 (sídliště Hromůvka)  
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:  
U Hromůvky, 
Hromůvka - č.p.: 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 
1524, 1525, 1526, 1527, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 
1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 
1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 
1894, 1895, 1896, 2142,  (druhá část ve vol. okr. č. 8) 
 
ve volebním okrsku č. 20 je volební místnost: ACR-
Engineering, spol. s r.o., Havlíčkova 426 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:  
Dvořákovo stromořadí, Fuskova promenáda, Havlíčkova, 
Kropáčova, Partyzánská, Pod Bílým kamenem, Pod Křivým, 
Potoční, Přísady, Sady Čs. legií, Smetanovo nábřeží, Školní 
náměstí, Teplická, Tesaříkova, Tř. generála Svobody, 
Tyršova, U Teplic, Žáčkova

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož 
občané jsou oprávněni volit na území České republiky.  
 
Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.  V den  voleb volič  může obdržet hlasovací lístky i  ve volební 
místnosti. 

   
            Jiří Kudláček 
V Hranicích dne 31. srpna  2018             starosta 
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PROGRAM       KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ 

PROGRAM AKCÍ

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

4. 10. – 18. 11. 2018 - Jiří Lindovský - „ . . . . . . . ” . 
Výstava malíře, kreslíře, grafika a autora realizací 
v oblasti užitého umění. Vernisáž se uskuteční 
ve čtvrtek 4. října v 17 hodin.
22. 11. 2018 – 13. 1. 2019 - Jaroslava Severová: Dílo. Výstava české gra-
fičky, jejíž díla se vyznačují velkorysostí pojetí. Základním tvarovým znakem 
je buď dělení do menších částí, nebo pokrytí celé plochy papíru. Vernisáž se 
uskuteční ve čtvrtek 22. listopadu v 17 hodin.

Stará radnice
Radniční 1, Hranice, tel. 581 601 390, www.muzeum-hranice.cz.  
Otevřeno: út–so 9:00–12:30 a 13:00–16:00, ne 9:00–12:30 a 13:00–17:00. 
Do 14. 10. 2018 - Oli V. Helcl: U.M.O. Retrospektivní výstava fotografií Oli Helcla, 
jedné ze zásadních postav hranické kulturní a politické scény. 

18. 10. – 2. 12. 2018 - Radovan Veselý: Dílo. Výstava akrylových obrazů předsta-
ví barevné příběhy, ve kterých se objeví humor, smutek, 
ale i ironie. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 18. října 
v 17 hodin.

25. 10. 2018 – 6. 1. 2019 - Za časů první republiky. 
Výstava v Gotickém sále Staré radnice vás přenese do 
časů první republiky. K vidění bude dobový nábytek, 
technika, oblečení a historické fotografie Hranic. Verni-
sáž se uskuteční ve čtvrtek 25. října v 17 hodin.

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).
6. 10. – 25. 10. 2018 - Karla Kubíková a Karel Jančík: Linoleum. Výstava linorytů mladých umělců z Hranic 
žijících v Ostravě. Vernisáž se uskuteční v sobotu 6. října v 17 hodin.

Lázeňský dům Moravan
Teplice nad Bečvou 63 , tel. 581 683 640, 581 683 333, www.ltnb.cz. Otevřeno: po–ne 8:00–20:00.
Do 31. 10. 2018 - Milan Sanetřík: Dřevořezby.
1. 11. – 2. 12. 2018 - Karel Konečný: Obrazy. Prodejní výstava olejomaleb Karla Konečného in me-
moriam.

Zbrašovské aragonitové jeskyně
Teplice nad Bečvou 75, www.caves.cz. Otevřeno: říjen út–ne 9:00–16:00.
Do 31. 10. 2018 - Černý Buddha. Výstava obrazů mezinárodně uznávaného umělce s indickými kořeny 
Heshama Malika.

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

Stálá expozice zbraní: Hranice na mušce. Výstava zbra-
ní ze sbírek hranického muzea. 
Stálá expozice s modelem historického jádra města 
Hranic. Návštěvníci mohou sledovat průběžné dokončování modelu, jehož 
autorem je Stanislav Miloš.

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

Do 28. 10. 2018 - Jakub Čoček: Barevný svět. Výstava 
obrazů hranického výtvarníka, v jehož dílech se objevují 
abstraktní jevy, krajiny, zátiší či portréty.
31. 10. – 16. 11. 2018 - Bíločerná sympatie.  Výstava fotografií žáků druhého 
ročníku Střední školy služeb a podnikání v Ostravě-Porubě, obor fotograf.  
Vernisáž se uskuteční ve středu 31. října v 17 hodin.

MUZEA A GALERIE
Pondělí 1. 10.

15:00 - Pravidelné setkání sta-
rosty města s jubilanty – akce 
je určená pouze pro zvané. Koná 
se v Koncertním sále v Hranicích, 
Zámecká 118.
17:15 - Stravovací návyky a ná-
hrada pokrmů zdravějšími 
alternativami – seminář Ing. Ja-
roslavy Kročové o zdravém život-
ním stylu. Koná se v budově České 
pojišťovny v Hranicích, Masaryko-
vo nám. 122, vstup zdarma.

Středa 3. 10.
18:00 - Kvarteto Apollon – kon-
cert předního českého smyčcové-
ho kvarteta. Koná se v Koncertním 
sále v  Hranicích, Zámecká 118, 
vstupné mimo předplatné Kruhu 
přátel hudby 250 Kč. Předprodej 
je v Turistickém informačním cen-
tru na zámku v Hranicích, Pern-
štejnské nám. 1, tel. 581 607 479.

19:00 - Tuktukem z Bangkoku 
domů – cestopisné povídání To-
máše Vejmoly alias Tomíka na ces-
tách. Koná se v  areálu Stará 
střelnice v Hranicích, Sady Čs. legií 
770, vstupné 120 Kč. Předprodej 
restaurace Stará střelnice, tel. 581 
602 187, knihkupectví Ezop (horní 
podloubí Hranice), tel. 581 602 
547.

Čtvrtek 4. 10.
8:00 - Otevření zrekonstruované 
knihovny veřejnosti – koná se 
v  Městské knihovně v  Hranicích, 
Masarykovo nám. 71, vstup zdarma.
17:00 - Vernisáž k výstavě: Jiří 
Lindovský - „ . . . . . . . ” – koná 
se v Galerii Synagoga v Hranicích, 
Janáčkova 728, vstup zdarma.
17:00–19:00 - Cestování s ma-
lými dětmi – povídání s blogger-
kou, spisovatelkou, cestovatelkou 
a  maminkou tří dětí Veronikou 
Hurdovou, přezdívanou Krkavčí 
matka. Koná se v centru U kocoura 
Mikeše v Hranicích, Tř. 1. máje 328. 
Na besedu se dostanete pouze 
s předem zakoupenou vstupen-
kou na eshop.krkavcimatka.cz.
19:00 - Jaroslav Wykrent „75“ 
– koncert výborného hudební-
ka a  textaře původem z  Přero-
va.  Koná se v Zámeckém klubu 
v  Hranicích, Pernštejnské nám. 
1.  Vstupné v předprodeji 180 Kč, 
na místě 230 Kč. Předprodej v Tu-
ristickém informačním centru na 
zámku, tel. 581 607 479. 
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Pátek 5. 10.
9:00–17:00 - Farmářské trhy 
– tradiční trhy s produkty regio-
nálních výrobců. Koná se na Masa-
rykově náměstí v Hranicích, vstup 
zdarma.
20:00 - HRA´N´ ICE – koncert 
talentované pop-rockové kape-
ly z Hranic a jejího hosta Zostra 
z Ostravy.  Koná se v Zámeckém 
klubu v Hranicích, Pernštejnské 
nám. 1.  Vstupné v  předprodeji 
60 Kč, na místě 90 Kč. Předprodej 
v Turistickém informačním centru 
na zámku, tel. 581 607 479. 

Sobota 6. 10.
6:00–13:00 - Auto-moto-vete-
rán burza – tradiční burza na leti-
šti v Drahotuších, bližší informace 
www.burzadrahotuse.cz.
14:00 - Ukaž, co umíš – v rámci 
akce Všichni společně v pohybu. 
Koná se v  prostoru před Soko-
lovnou v Hranicích, Tyršova 880, 
vstup zdarma.
14:00 - Drakiáda – tradiční zábav-
né odpoledne pro celou rodinu, 
koná se na letišti v Drahotuších, 
vstup zdarma.
16:00 - Čert a Káča – výpravná 
divadelní pohádka s  malovaný-
mi kulisami, vhodné pro děti od 
4 let. Koná se v Koncertním sále 
v Hranicích, Zámecká 118, vstup-
né v předprodeji 70 Kč za osobu, 
na místě 100 Kč za osobu. Předpro-
dej je v Turistickém informačním 
centru na zámku v Hranicích, Pern-
štejnské nám. 1, tel. 581 607 479.
17:00 - Vernisáž k výstavě: Karla 
Kubíková a Karel Jančík: Linole-
um.  Koná se v Galerii M+M v Hra-
nicích, Jurikova 16, vstup zdarma.

Neděle 7. 10.
8:30 - Horský běh – druhý roč-
ník hranického Horského běhu 
- Trailu - na trati 12 km se stou-
páním 600 metrů. Start od So-
kolovny v Hranicích, Tyršova 880. 
Registrace a propozice na www. 
hranicebehaji.cz.
12:30 - Hranice běhají – šestý 
ročník tradičního podzimního 
běžeckého závodu pro širokou ve-
řejnost. Koná se v Sadech Čs. legií 
(městský park) v Hranicích. Regis-
trace a propozice na www.hrani-
cebehaji.cz.

Kročové o zdravém životním stylu. 
Koná se v budově České pojišťov-
ny v Hranicích, Masarykovo nám. 
122, vstup zdarma.

Úterý 16. 10.
18:00 - Koncert židovské hudby 
– vystoupení amerického tenoris-
ty Benjamina Bermana, klavíristy 
Timothy Cheeka a  vynikajícího 
českého houslisty Jiřího Pospí-
chala.  Koná se v Galerii Synagoga 
v Hranicích, vstupné v předprode-
ji 100 Kč, na místě 200 Kč. Předpro-
dej je v Turistickém informačním 
centru na zámku v  Hranicích, 
Pernštejnské nám. 1, tel. 581 607 
479. Více na straně 7.

Čtvrtek 18. 10.
17:00 - Vernisáž k výstavě: Ra-
dovan Veselý: Dílo – koná se ve 
Velkém sále Staré radnici v Hra-
nicích, Radniční 1, vstup zdarma.
19:00 - Robert Křesťan a Dru-
há tráva – koncert kapely, která 
se řadí mezi špičku folk & coun-
try scény nejen v  ČR. Koná se 
v Zámeckém klubu v Hranicích, 
Pernštejnské nám. 1.  Vstupné 
v  předprodeji 280  Kč, na místě 
330 Kč. Předprodej v Turistickém 
informačním centru na zámku, tel. 
581 607 479.

Úterý 9. 10.
10:00–17:00 - Den otevřených 
dveří v Domově seniorů – akce 
v rámci Týdne sociálních služeb. 
Vystoupí Duo Foltýnek, v odpo-
ledních hodinách bude přednáška 
Václava Bednáře o historii sociál-
ních služeb. Koná se v Domově se-
niorů v Hranicích, Jungmannova 
1805, vstup zdarma.

Středa 10. 10.
19:00 - Na stojáka – oblíbená 
stand up comedy show s  Luká-
šem Pavláskem, Karlem Hynkem 
a  Danielem Čechem. Koná se 
v  Zámeckém klubu v  Hranicích, 
Pernštejnské nám. 1. Vstupné 
v  předprodeji 220  Kč, na místě 
270 Kč. Předprodej v Turistickém 
informačním centru na zámku, tel. 
581 607 479. 

Pátek 12. 10.
20:00 - Blanka Šrůmová a Jan 
Sahara Hedl – dva skvělí hu-
debníci s novou kapelou Něžná 
noc.  Koná se v Zámeckém klubu 
v Hranicích, Pernštejnské nám. 1.  
Vstupné v předprodeji 200 Kč, na 
místě 250 Kč. Předprodej v Turi-
stickém informačním centru na 
zámku, tel. 581 607 479. 

dební legendě Pavlu Žalmanu Lo-
honkovi a jeho cestě se legendou 
stát. Koná se v Zámeckém klubu 
v Hranicích, Pernštejnské nám. 1., 
vstupné pouze na místě 90 Kč.

Čtvrtek 25. 10.
17:00 - Vernisáž k výstavě: Za časů 
první republiky – koná se v Gotic-
kém sále Staré radnice  v Hranicích, 
Radniční 1, vstup zdarma. 
18:00 - Boříme, tvoříme a brá-
níme aneb Čeští spisovatelé  ve 
službě vlasti a národu v první 
polovině 20. století – netradiční 
přednáška Mgr. Daniela Jakubíčka 
PhD. Koná se v Městské knihovně 
v Hranicích, Masarykovo nám. 71, 
vstup zdarma.
18:00 - Klavírní koncert Lucie 
Langerové – koná se v Koncert-
ním sále v  Hranicích, Zámecká 
118, vstupné dobrovolné.

Pátek 26. 10.
14:00 - První republika – pro-
gram v prvorepublikovém duchu. 
Koná se ve dvoraně zámku v Hra-
nicích, Pernštejnské nám. 1, vstup 
zdarma. Více na straně 7.

Sobota 27. 10.
9:00–16:00 - Otevření mauzolea 
veřejnosti – koná se na Městském 
hřbitově v Hranicích, Hřbitovní ul., 
vstup zdarma. 
10:00 - Komentovaná prohlíd-
ka mauzolea – výklad Jiřího Ne-
beského. Koná se v mauzoleu na 
Městském Hřbitově v Hranicích, 
vstup zdarma.
13:00 - Po stopách Masaryka – 
komentovaná prohlídka městem 
s výkladem Hany Svobodové, ne-
jen po stopách Masaryka, ale také 
po místech spojených s první re-
publikou. Sraz účastníků je v mu-
zeu na Staré radnici v Hranicích, 
Radniční 1, vstup zdarma.
14:30 - Zasazení stromu re-
publiky – za účasti představitelů 
města. Koná se na prostranství 
u Ludiny pod Základní uměleckou 
školou v Hranicích, vstup zdarma.
16:00 - Loudadlo Jů a  Hele – 
představení pro děti. Koná se 
v areálu Stará střelnice v Hrani-
cích, Sady Čs. legií 770, vstupné 
v předprodeji 120 Kč. Předprodej 
restaurace Stará střelnice, tel. 581 
602 187.
20:00 - Dlouhá noc! – nejen ta-
neční večer s hity na přání. Koná 
se v Zámeckém klubu v Hranicích, 
Pernštejnské nám. 1, vstupné 60 Kč.

Neděle 28. 10.
9:00–16:00 - Otevření mauzolea 
veřejnosti – koná se na Městském 
hřbitově v Hranicích, Hřbitovní ul., 
vstup zdarma.

Sobota 13. 10.
16:30 - Koncert seminárních de-
chových orchestrů – na závěreč-
ném koncertu vystoupí dechové 
orchestry ZUŠ Hranice, Vratimov, 
Zábřeh na Moravě a jako host or-
chestr Harmonie ze Šternberka.  
Koná se v Sokolovně v Hranicích, 
Tyršova 1, vstup zdarma.
20:00 - Komunál best of tour 
2018 – koncert. Koná se v areálu 
Stará střelnice v Hranicích, Sady 
Čs. legií 770, vstupné v předpro-
deji 269  Kč, předprodej www.
ticketstream.cz nebo CK Bonton 
v Hranicích, Masarykovo nám. 17, 
tel. 581 605 080.

Pondělí 15. 10.
17:15 - Etikety s nutričními údaji 
a jak se v nich vyznat. Éčka v po-
travinách – seminář ing. Jaroslavy 

Pátek 19. 10.
20:00 - So What! – koncert pře-
rovsko-hranické formace.  Koná 
se v  Zámeckém klubu v  Hrani-
cích, Pernštejnské nám. 1.  Vstup-
né v předprodeji 60 Kč, na místě 
90 Kč. Předprodej v Turistickém 
informačním centru na zámku, 
tel. 581 607 479.

Sobota 20. 10.
19:00 - Back to basic – taneční 
disco 80–90´hits a  house mu-
sic.  Koná se v Zámeckém klubu 
v Hranicích, Pernštejnské nám. 1, 
vstupné 60 Kč.

Úterý 23. 10.
18:00 - Malá knihovnická lite-
rární noc – beseda se spisovatel-
kou Jaroslavou Černou. Koná se 
v Městské knihovně v Hranicích, 
Masarykovo nám. 71, vstup zdar-
ma.

Středa 24. 10.
19:00 - Kinokavárna: Žalman 
aneb Naslouchám tichu Země 
– inscenovaný dokument o hu-
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„Milé ženy, tento příběh je 
o tom, jak moc se mi líbí, a jak moc 
nesnáším, být mezi vámi. Četla 
jsem tolik špatných příběhů, až 
si říkám, že psaní zvládne takřka 
kdokoli.”

Tak zní první slova z  anota-
ce knihy Vetřelkyně a já, kterou 
napsala hranická rodačka Klára 
Nováčková. Jedná se o otevřenou 
zpověď o  citovém a  sexuálním 
dospívání na střední Moravě. 
Kniha by mohla nést podtitul 
Sex ve městě i na venkově, není 
však žádným prvoplánovým líče-
ním sexuálních scén, je to prožitý 
a poctivě napsaný příběh. Autor-
ka knihu doplnila vlastními ilust-
racemi, které dokreslují humorné 
ladění románu. Ten je určen pře-
devším mladým dívkám a ženám 
s láskou k literatuře a sobě samé.

Vetřelkyně a já vyšla koncem 
září a byla představena a pokřtě-

na na mezinárodním knižním ve-
letrhu Svět knihy v Plzni. Autorku 
můžete sledovat na facebooku 
nebo na instagramu.

Ve čtvrtek 1.  listopadu 
v 18 hodin se uskuteční v Měst-
ské knihovně v Hranicích bese-
da s touto autorkou a uvedení 
knihy mezi čtenáře.   (kn)

PROGRAM AKCÍ

10:00 - Slavnostní mše k výročí 
republiky – mši k výročí 100 let od 
vzniku samostatného českosloven-
ského státu bude celebrovat děkan 
hranického děkanátu P. Mgr.  Ja-
nusz Łomzik. Koná se v  kostele 
Stětí sv. Jana Křtitele v Hranicích, 
Masarykovo nám., vstup zdarma.
14:00 - Hudební a taneční vy-
stoupení nejen partnerských 
měst  – koná se na Masarykově 
náměstí v Hranicích, vstup zdar-
ma. Více na straně 7.
17:30 - Tradiční lampionový 
průvod – akce v rámci oslav 100. 
výročí dne vzniku samostatného 
československého státu začne 
tradičním koncertem Velkého 
dechového orchestru ZUŠ Hrani-
ce. V 18:00 hodin se lampionový 
průvod přesune ke Staré radnici, 
poté do letního kina na ohňovou 
show s  promítáním fi lmu Králí-
ček Petr. Vychází se od Zámecké-
ho hotelu Zlatý orel v Hranicích, 
vstup zdarma. 
19:15 - Králíček Petr (rodinný/
animovaný/2018/dabing) – 
akce v rámci oslav 100. výročí dne 
vzniku samostatného českoslo-
venského státu. Koná se v letním 
kině v Hranicích, vstup zdarma. 
Za velmi nepříznivého počasí se 
promítání a ohňová show ruší.

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO
ČÍSLA ZPRAVODAJE

je v středa 10. října 2018. 

Více na kultura-hranice.cz.
Pořádáte zajímavou akci? Dejte nám o ní 

vědět! Stačí vyplnit formulář a vložit 
fotogra� i nebo napsat e-mail na

infocentrum.zamek@mkz-hranice.cz 
nebo zavolat na 581 607 479.

Pondělí 29. 10.
17:15 - Vnitřní energie těla a re-
gulace váhy – seminář Ing. Jaro-
slavy Kročové o zdravém životním 
stylu. Koná se v budově České po-
jišťovny v Hranicích, Masarykovo 
nám. 122, vstup zdarma.

Úterý 30. 10.
19:00 - Ondřej Havelka a  Me-
lody Makers – se svou novou 
show vzdají hold prvním deskám 
jazzovým, které odstartovaly no-
vou éru populární hudby. Koná se 
v Sokolovně v Hranicích, Tyršova 
1, vstupné v předprodeji od 190 
do 290  Kč, na místě od 250 do 
350 Kč. Předprodej je v Turistickém 
informačním centru na zámku 
v Hranicích, Pernštejnské nám. 1, 
tel. 581 607 479.

Středa 31. 10.
17:00 - Vernisáž k výstavě: Bílo-
černá sympatie – koná se Galerii 
Severní křídlo zámku v Hranicích, 
Pernštejnské nám. 1, vstup zdar-
ma.

PŘIPRAVUJE SE NA LISTOPAD

Pátek 2. 11.
18:00 a 20:00 - Snow fi lm fest 
2018 - festival  zimních outdooro-
vých fi lmů. Koná se v Zámeckém 
klubu v Hranicích, Pernštejnské 
nám. 1., vstupné bude k zakou-

pení pouze na místě, cena je za 
jeden blok 50 Kč.

Sobota 3. 11.
19:00 - Chinaski  – koncert. Koná 
se v areálu Stará střelnice v Hrani-
cích, Sady Čs. legií 770, vstupné 
550  Kč. Předprodej restaurace 
Stará střelnice, tel. 581 602 187, 
knihkupectví Ezop (horní podlou-
bí Hranice), tel. 581 602 547 nebo 
www.ticketlive.cz 

Úterý 6. 11.
19:00 - Irena Budweiserová – 
koncert vynikající české zpěvačky, 
textařky a bývalé členky Spirituál 
kvintetu. Koná se v  Zámeckém 
klubu v Hranicích, Pernštejnské 
nám. 1., vstupné v  předprodeji 
200 Kč, na místě 250 Kč.

Středa 7. 11.
19:00 - Anna K. – Světlo akusticky 
tour 2018. Koná se v areálu Stará 
střelnice v Hranicích, Sady Čs. legií 
770, vstupné na balkon 390 Kč, do 
sálu 490 Kč. Předprodej restaurace 
Stará střelnice, tel. 581 602 187, 
knihkupectví Ezop (horní podlou-
bí Hranice), tel. 581 602 547 nebo 
www.ticketlive.cz 

Sobota 10. 11.
10:00-16:00 - Prvorepubliková 
kafírna – pražení a  ochutnáv-
ka kávy. Koná se ve Staré radnici 
v Hranicích, Radniční 1, vstup zdar-
ma. Více na straně 5.

Neděle 11. 11.
15:00 - Michal na hraní – zábav-
né odpoledne pro děti od 2 do 9 
let s Michalem Nesvadbou. Koná 
se v areálu Stará střelnice v Hra-
nicích, Sady Čs. legií 770, vstupné 

Klára Nováčková. Foto: archiv autorky

Krkavčí matka, vlastním 
jménem Veronika Hurdová, je 
autorkou úspěšného blogu, 
spisovatelkou, cestovatelkou, 
minimalistkou a maminkou tří 
dětí. Ve čtvrtek 4. října si s ní 
budete moci v Centru u kocou-
ra Mikeše povídat o cestování.

Veronika Hurdová se svými 
dětmi (6, 5 a 2 roky) zcestovala 
už hodně. Po smrti svého muže 
jezdí s dětmi sama a každá cesta 
jim přinese kupu „aha momen-
tů”. Kromě praktických tipů 
se bude snažit namotivovat 
posluchače, aby zahodili po-
slední zábrany a  vydali se do 
světa. Přednáška je nejen pro 
rodiče s malými dětmi, ale pro 
kohokoli, kdo rád přemýšlí nad 
životem.

Vstupenky je nutno zakou-
pit předem na webu Krkavčí 
matky:

https://www.facebook.com/
events/2160523870870718/. 
Děti vezměte s sebou, však bu-
dou součástí vaší cesty. Vstup 
mají zdarma.  (km)

Přednáška Krkavčí matky
o cestování s dětmi

Dívka z Hranic napsala 
knihu Vetřelkyně a já

bude upřesněno. Předprodej a in-
formace v restauraci Stará střelni-
ce, tel. 581 602 187.

Pondělí 12. 11.
19:00 - Má vlast: Václav Hude-
ček a  hosté – koncert špičko-
vých českých umělců. Koná se 
ve dvoraně zámku v Hranicích, 
Pernštejnské nám. 1. Vstupné 
v předprodeji (mimo předplatné 
Kruhu přátel hudby) 150 Kč, na 
místě 250 Kč. Předprodej je v Tu-
ristickém informačním centru na 
zámku v Hranicích, Pernštejnské 
nám. 1, tel. 581 607 479.

Pondělí 26. 11.
18:00 - Jubilejní koncert Lu-
bomíra Brabce k 65. narozeni-
nám – koná se v Koncertním sále 
v Hranicích, Zámecká 118. Vstup-
né mimo předplatné Kruhu přátel 
hudby 250 Kč. Předprodej je v Tu-
ristickém informačním centru na 
zámku v Hranicích, Pernštejnské 
nám. 1, tel. 581 607 479.

Pátek 30. 11.
17:00 - Slavnostní rozsvícení 
vánočního stromu – koná se na 
Masarykově náměstí v Hranicích, 
vstup zdarma.

Foto: archiv Veroniky Hurdové 
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Poslední červnový týden 
probíhá tradiční oslava tance. 
V  tuto dobu se každoročně 
koná finále největší celosvěto-
vé taneční soutěže Dance World 
Cup. Letošní ročník probíhal ve 
Španělsku v přímořském měs-
tečku Sitges nedaleko Barcelo-
ny a spolu s 20 000 soutěžícími 
z 54 zemí se ho účastnily i děti 
ze Základní umělecké školy 
Hranice.  

Možnost reprezentovat 
Českou republiku na takovéto 
prestižní soutěži, které se také 
přezdívá „taneční olympiáda“, si 
hranické děti musely tvrdě vybo-
jovat. V březnu se konala česká 
kvalifikační soutěž v německém 
městě Selb, kde byli vybráni tři 
zástupci v  každé soutěžní ka-
tegorii. V  konkurenci několika 
základních uměleckých škol, 
soukromých tanečních a balet-
ních škol z celého Česka zabo-
dovaly děti z hranické Základní 
umělecké školy ve čtyřech cho-
reografiích, a  tak se po zbytek 
školního roku tvrdě připravova-
ly a těšily na světové finále do 
Španělska. Nutno dodat, že do 
finále se probojovaly pouze tři 
ZUŠ z České republiky a jednou 
z nich byla právě hranická ZUŠ.

Soutěž pro tisíce tanečníků 
trvala ve Španělsku 9 dní. Začala 
v pátek nekonečným průvodem 
soutěžících s  vlajkami svých 
zemí napříč ulicemi města a kon-
čila v noci velkolepým kulturním 
programem.

Náš první soutěžní den, tedy 
pondělí 25. června, začal regis-
trací tanečníků přímo v  místě 
konání soutěže. Za přísných 
bezpečnostních pravidel jsme 
se dozvěděli, kde máme šatnu 
a mohli si prohlédnout prostory 

nádherného hotelu Melia, kde 
soutěž probíhala.

Pro děti to bylo velice nároč-
né, neboť prostory hotelu byly 
obrovské a všude byly davy sou-
těžících, organizátorů i návštěv- 
níků. Organizace byla na pro-
fesionální úrovni, a tak soutěže 
probíhaly podle časového har-
monogramu.

Jako první si obrovské jeviště 
divadla vyzkoušela desetiletá 
Nela Rabelová a  v  nejvíce ob-
sazené kategorii – MINI SOLO  
BALET  se neztratila,  z celkových 
37 čísel se umístila s „Tancem 
víly“ na 7. místě, což je světový 
úspěch. Večer po 19. hodině pak 
soutěžila ještě jednou a  spolu 
s  ostatními spolutanečnicemi 
s choreografií „Masopust“ v ka-
tegorii NÁRODNÍ A  LIDOVÝ 
TANEC – SKUPINY  si dívky vy-
tančily 11. místo.

V úterý soutěžil náš talen-
tovaný sólista Antonín Pchálek 
s choreografií „Time“ v moder-
ním tanci v  kategorii KINDER 

SOLO MODERN BOY. V  těžké 
konkurenci mladých tanečníků 
si vybojoval úžasné 13. místo. Po 
tomto úspěchu pak ještě spolu 
s Matyášem Fillerem, Jonášem 
Strnadem, Ondrou Buriancem, 
Tadeášem Gottwaldem a Nelou 
Rabelovou zatančil před poro-
tou a zaplněným divadlem cho-
reografii „Harlekýny“ a společně 
si vytančili 22. místo, a i tak do-
sáhli nejlepšího umístění z české 
výpravy v této kategorii.

Největšími favority a nejlep-
ších výsledků dosáhli tanečníci 
z Portugalska, Španělska, Ruska, 
Itálie a Německa. Naše děti tak 
tančily vedle těch nejlepších ta-
nečníků z celého světa a už jen 
to je pro ně nezapomenutelný 
zážitek.

Díky podpoře města Hranice 
tak mohly děti z naší Základní 
umělecké školy hrdě reprezen-
tovat svou školu i vlast, což se 
jim povedlo na výbornou.

Kamila Martínková, vedoucí 
tanečního oboru ZUŠ Hranice

TANEC

Nela Rabelová.

Žáci tanečního oboru ZUŠ Hranice. Foto: 3x archiv ZUŠ Hranice

S choreografií „Masopust“ si dívky z Hranic vytančily 11. místo, a to v kategorii Národní a lidový tanec – skupiny.

Děti z Hranic reprezentovaly Česko 
na největší světové taneční soutěži

Výstava fotografií 
tanečního oboru
Jak prožívali hraničtí ta-
nečníci účast na prestižní 
soutěži ve Španělsku, kde 
reprezentovali Českou re-
publiku, lze zhlédnout na 
výstavě fotografií, která 
se uskuteční od  pondělí 
5.  listopadu do soboty 
10.  listopadu ve dvoraně 
hranického zámku.
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Dokončení z minulého vydání
S doktorem Františkem For-

nůskem jsem si povídal o práci 
na české polární stanici v Antark-
tidě, kde strávil čtvrt roku jako 
lékař expedice. 

Říkal jste minule, že při vaší 
výpravě byla základna zcela 
plná. V takovém prostředí jsou 
asi problémem i běžné činnosti. 
Jak se tam například vařilo?

Není to jednoduché, vše od 
knedlíků po buchty si tam člověk 
musí udělat sám. Například hlavní 
mimomedicínská činnost lékaře 
je tam pečení chleba, takže ten 
jsem se tam naučil péct celkem 
obstojně, dělal jsem si vlastní kvá-
sek. A ono není snadné napéct 
v troubě chleba každý den pro de-
vatenáct lidí, to už se člověk musí 
při zadělání těsta trochu ohánět... 
(úsměv). Spotřebovali jsme tam 
asi sto kilo mouky. Celou dobu 
jsem vychytával poměr mouky 
pšeničné, žitné a  špaldové, tak 
aby byl chleba dobrý.

A jak je to tam s vodou, jak 
jste třeba prali nebo se koupali?

Tam je hlavní problém s  te-
koucí pitnou vodou. V tom jsme 
byli dost závislí na počasí a mrazu. 
Obecně je tam vody dost. Ale buď 
je slaná, a ta nejde použít prak-
ticky na nic, protože její koroziv-
ní účinky jsou enormní a i odpad 
by rychle vzal za své, kdyby se 
používala třeba na splachování. 
Nebo je tam voda sladká, ale ta 
je většinou zmrzlá. Studny tam 
hloubit nelze, je tam permafrost, 
čili věčně promrzlá půda, kdy 
toto promrznutí sahá několik set 
metrů hluboko. Ale v  létě, když 
se tam přeci jen trochu oteplí, tak 

povrch do hloubky asi půl metru 
trochu rozmrzne a začnou odtá-
vat ledovce a sněžníky. A tento 
tající led, tedy vlastně už voda, 
stéká ve strouhách a potůčcích 
a nakonec se vlévá do moře. Naše 
stanice byla právě u jednoho ta-
kového potoka, který se nazývá 
Bohemian Stream. Odtud jsme 
brali vodu. Na pití, vaření i praní.

A stačila vám?
Stávalo se, že občas pár dní 

mrzlo a neteklo vůbec nic a ke 
konci, když končilo léto, to bylo 
čím dál častěji. Takže pralo se 
podle dostatku vody, normálně 
v pračce. Když jsme načerpali do-
statek vody z potoka, tak se dalo 
vyprat, nebo se osprchovat. Jinak 
byla primárně určená voda na pití 
a vaření. To bylo samozřejmě nej-
důležitější.

Takže pokud voda nebyla, 
tak se nepralo?

Třeba i 14 dní. Sprcha byla taky 
tak v průměru jednou za týden 
a víc.  A navíc jste měl na sprchu 
60 sekund. Jednou za měsíc, když 
se podařilo načerpat dostatek 
vody, tak si mohlo pár lidí dát 
takzvanou Hollywood shower. To 
je 120 sekund. (úsměv). Jinak se 
jede na sucho, což není nic moc, 
když uvážíte, že celý den ujdete 
v terénu deset, dvacet kilometrů. 
No a s praním špinavého prádla je 
to podobné, takže si to asi umíte 
představit. Proto se velmi osvěd-
čila vlna. Umělá vlákna smrdí už 
po dvou dnech. Vlna vydrží i tý-
den celkem ok. Není to nic pro 
změkčilce a padavky. Na druhou 
stranu oproti těm borcům před 
sto lety jsme měli luxus, o kterém 

se jim ani nesnilo. To si teprve uvě-
domíte, co to bylo za lidi z ocele. 
Doslova!

A odpad šel do moře?  
Ano, do moře. Je tam vybudo-

vána malá spádová kanalizace. 
Ale prášky, mýdla, zubní pasty, 
saponáty na nádobí, to vše jsme 
používali v ekologické verzi, leh-
ce odbouratelné ve volné přírodě. 
Pravidelně se tam i měřily hod-
noty různých látek ve vodě. Vždy 
bylo vše naprosto v pořádku.

Jaká je vůbec ta voda?
Jelikož je to voda z ledu, tak ob-

sahuje velmi málo rozpuštěných 
minerálů, na které my jsme zvyklí, 
je chudá na ionty. Čili bylo nutné 
při takto dlouhém pobytu dopl-
ňovat ionty v tabletách. Stejné to 
je s vitamíny a podobně. Kurděje 
sice přímo nehrozily, ale kdyby 
se něco stalo a museli jsme tam 
přezimovat, a jak jsem říkal, tam 
není vyloučené vůbec nic, tak to 
už by byl zcela zásadní problém.

Ještě k té vodě. Velice zajímavý 
pocit je, když si z ledovce, co třeba 
připluje po moři, a ty kry jsou ob-
rovské, tak když si kus takového 
ledu na pláži useknete a odnesete 
si ho na stanici, pak si ho dáte do 
sklenice a zalijete třeba dobrou 
skotskou whisky. No a máte krás-
nou kulisu k přemýšlení. Protože 
ten led, co se vám ve skleničce 
rozpouští, je třeba starý dva, tři, 
deset tisíc let... A jsou v něm uvěz-
něny malé bublinky vzduchu. 
A je to vzduch z doby kdy ten led 
vznikal, třeba když Kristus cho-
dil po zemi, nebo když zakládali 
Řím. Nebo ještě starší, když třeba 
lovci a sběrači - dejme tomu Ma-

mutík s Kopčemem sbírali svoje 
pazourky. Je to moc zajímavé 
k přemýšlení.

Takže duševní stránka si tam 
přišla na své. Ale co tělesná kon-
dice?

Kdo chce, může se tam solidně 
vytrénovat. Denně si může dávat 
dvacetikilometrové túry v praktic-
ky vysokohorském terénu, to dá 
člověku zabrat. Ale pak zas může 
týden sedět na základně a  ne-
vystrčit nos, protože není dobré 
počasí.

A měli jste pro tyto případy 
míč proti trudomyslnosti?

Tak míčů jsme měli několik, ale 
moc jsme je nevyužili, spíš nějaké 
společenské hry, karty, byly tam 
dvě kytary. Zásadní jsou ale, jak 
už to bývá, lidé! Kolegové a ka-
marádi, kterými jsme se stali, byli 
velice vstřícní, a nejen v práci, ale 
i v době volna jsme se mohli opřít 
jeden o druhého. Ať už se to týká 
starostí nebo radostí.

Jak to dlouhé odloučení vů-
bec snášela rodina?

Není to snadné. Člověk je 
vlastně na čtvrt roku odříznutý 
od svých blízkých. Obdivuji vědce, 
kteří tam jezdí pravidelně.  Máme 
dvě malé děti a všechno najed-
nou zůstalo na partnerce Zorce. 
Musím jí vzdát hold a velký dík, 
že to zvládla a že mi umožnila tam 
jet. Právě partneři lidí, co se vy-
dávají na takto dlouhé cesty, jsou 
skuteční hrdinové, když se starají 
doma o vše a celá ta tíže, co rodina 
obnáší,  spočívá pro danou chvíli 
jen na jejich bedrech. A bylo to 
jistě často těžké.

Měla pro vás výprava i  fi-
nanční efekt?

Měl jsem ze své práce nepla-
cené volno, takže to bylo spíš 
dobrodružství než výdělek, ale ta 
příležitost byla příliš lákavá, tak-
že jsem se odhodlal a rozhodně 
nelituji. Zaměstnanci Masarykovy 
univerzity berou po dobu expedi-
ce svůj běžný plat. Pokud tam jede 
někdo mimobrněnský, tak si musí 
na domovském pracovišti obsta-
rat volno a zajistit i zdroj příjmu. 
Univerzita se pak stará o náklady 
spojené s cestou a pobytem tam. 
Vědci navíc mohou čerpat různé 
granty a podobně, ale to není vů-
bec snadné. Já jsem si musel vzít 
na klinice neplacené volno.

Děkuji za rozhovor
Petr Bakovský

SPORT

Díky MUDr. Fornůskovi mají Hranice stopu v Antarktidě
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I v tak pusté krajině člověk občas narazí na „spřízněnou duši“. Foto: archiv Františka 
Fornůska

Mendelova polární stanice 
je česká výzkumná stani-
ce v Antarktidě na pobřeží 
ostrova Jamese Rosse. Slav-
nostně byla otevřena v úno-
ru 2007, čímž se Česko stalo 
26. zemí s vlastní vědeckou 
základnou na kontinentu. 
Stanice je majetkem brněn-
ské Masarykovy univerzity. 
Díky výzkumné činnosti na 
této stanici patří Česko mezi 
státy s hlasovacím právem 
v  Antarktickém smluvním 
systému. (Wikipedie)


