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číslo 9 / září 2018
Knihovna se otevře
po rekonstrukci

Čert a Káča míří do Hranic

Městská knihovna v Hranicích prochází po celé prázdniny rekonstrukcí. První čtenáře
přivítá v moderních prostorách
ve čtvrtek 4. října od 8 hodin.
Návštěvníci určitě ocení automatické otevírání dveří nebo
možnost dát si při výběru knih
kafíčko a usednout přitom třeba
do křesel.
Více strana 4

Václav Hudeček
jen za 150 korun
Městská kulturní zařízení Hranice přináší mimořádnou nabídku vstupného na koncert Václava
Hudečku, a to za 150 korun při zakoupení vstupenky v předprodeji
v Turistickém informačním centru
na zámku. Současně MKZ Hranice
upozorňuje, že zahajuje prodej
abonentek na koncerty Kruhu
přátel hudby. Zakoupit si je mohou i noví zájemci. Více strana 5

Po čem muži touží?

Pohádka Čert a Káča se uskuteční v sobotu 6. října v Koncertním sále. Foto: DAP

Výpravnou pohádku pro děti
v krásných kostýmech a kulisách
připravují Městská kulturní zařízení Hranice na sobotu 6. října. Uskuteční se od 16 hodin
v Koncertním sále na Zámecké
ulici 118 v Hranicích. Předprodej
vstupenek již začal v Turistickém
informačním centru na zámku.

Vstupné v předprodeji je 70 korun pro děti i dospělé, na místě
pak 100 korun. Doporučujeme
zakoupit vstupenky v předprodeji, kapacita sálu je omezena.
Pohádku do Hranic přiváží
DAP – Divadelní agentura Praha 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 zúročila své zkušenosti
s mnoha svými televizními a divadelními pohádkami, například
s Večerníčkem Krkonošské pohádky.
(red)

Po čem muži touží by ráda
věděla spousta žen. A možná by
to zajímalo i samotné muže, minimálně, aby si udělali srovnání.
Možná to všem prozradí premiéra
komedie Po čem muži touží, která
uzavře ve čtvrtek 20. září letošní
už 54. promítací sezonu v hranickém letním kině.
Více strana 5

Město pracuje na obchvatu, Dny evropského dědictví:
bude ho stát jen 30 milionů přijďte posnídat na náměstí
Každý den projede Hranicemi přes 15 000 aut, z toho asi
7 000 přes třídu 1. máje a navazující ulice. Ve špičkách je město
neprůjezdné, dostat se z centra
města na vlakové nádraží se stává nadlidským úkolem.
Hustá doprava komplikuje život nejen motoristům, ale
i chodcům a cyklistům. Navíc
zatěžuje Hranice zplodinami,
prachem a hlukem.
Situaci pomůže vyřešit Severovýchodní obchvat města a Palačovská spojka, jejichž výstavba
má začít během několika let.
Palačovskou spojku, která řeší
tranzitní dopravu na Slovensko,

má na starosti Ředitelství silnic
a dálnic. Aktuální termín zahájení
stavby je rok 2020. Město Hranice
nemá u této stavby rozhodovací
pravomoc, protože úsek mezi Valašským Meziříčím a Palačovem
není v katastru města.
„Poslední dva roky začala
mít stavba konkrétnější obrysy,
což je pozitivní. Velkou naději
dává i to, že je vykoupena velká
většina potřebných pozemků.
Nicméně posouvání termínu
výstavby ze strany Ředitelství
silnic a dálnic mě netěší, mělo
to být letos a už jsme o dva roky
dál,“ řekl místostarosta Hranic
Ivo Lesák. Pokračování na straně 2

Půvabné památky v Hranicích opět otevřou své brány veřejnosti v rámci Dnů evropského
dědictví, které se uskuteční v sobotu 15. září. Nabídnou spoustu
doprovodných programů.
Nenechte si ujít hned v devět hodin ráno veřejnou snídani
na náměstí. Její pohodová atmosféra, vůně kávy a čerstvého
chleba s máslem, teplý čaj a setkání s přáteli, stojí za to. Současně bude na náměstí hrát na
veřejné piano klavírista Michal
Kočnar. Pokud bude nepříznivé
počasí, najdete prostřený stůl ve
dvoraně hranického zámku. A po
skvělé snídani si můžete vybírat,

kam vyrazíte. Jestli „vyzkoušíte“
letošní novinku – komentovanou procházku k Hranické propasti, prohlédnete si letos nově
vybudované Muzeum hranické
posádky, prozkoumáte příjemné
prostředí Staré střelnice s poutavým vyprávěním Karly Vlasákové
nebo budete obdivovat architekturu v interiéru Kunzovy vily, kde
návštěvníky provede Ivo Lesák.
Prohlídky můžete prošpikovat
návštěvou některého hudebního
programu nebo s dětmi usednout
na nádvoří Staré radnice a tvořit
v prvorepublikovém duchu. (red)
Podrobný program
najdete na straně 11
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AKTUALITY

Město pracuje na obchvatu, bude ho stát jen 30 milionů
Dokončení ze strany 1

Hranická radnice proto usilovně pracuje na jiném projektu, který má dopravě ve městě
ulevit, a tím je Severovýchodní
obchvat. Ten má vyvést z města
podstatnou část aut, která každý den směřují do průmyslových
areálů Sigmy II a bývalých kasáren Jaslo. Aktuálně zde pracuje
přes dva tisíce lidí a pracovních
míst bude přibývat.
Navíc tudy také projíždějí
stovky řidičů mířících na vlakové nádraží. Podle studií se má
doprava v této oblasti do roku
2025 zvýšit o 30 procent.
„Od 70. let se dopravní infrastruktura v Hranicích neřešila
koncepčně a prováděly se jen
nahodilé úpravy cest. To ale teď
přestalo stačit a Hranice neustálý
nával aut přestávají zvládat. Proto potřebujeme obchvat, který
dopravu odkloní mimo město.
Méně aut v obytných částech
znamená méně exhalací, méně
hluku a větší bezpečnost,“ říká

radní Robert Selzer, který má
projekt na starosti.
Na obchvat města čekají obyvatelé Hranic již téměř dvacet let.
Jeho výstavba byla do územního plánu zanesena už při stavbě
továrny Phillips. „Roky se o tom
jen mluvilo, ale nic se reálně
nepřipravovalo. Proto jsme teď
pozadu, zatímco všechna města v okolí jako Lipník, Holešov,
Valašské Meziříčí nebo Přerov
mají své projekty dávno hotové
a obchvaty se někde již budují,“
dodává Robert Selzer.
Kdo to zaplatí?
Veškeré financování stavby
zajistí Olomoucký kraj. Celkové
náklady obchvatu se odhadují na
500 milionů korun, město Hranice zaplatí 30 milionů korun.
Stavět by se mělo začít do čtyř
let, hotovo by pak mohlo být za
další dva roky.
Radnice nyní dokončuje potřebné změny územního plánu,
které by zastupitelstvo mělo

K obchvatu města proběhlo loni veřejné projednání. Foto: Petr Bakovský

schválit v listopadu. „Přáli bychom si, aby do konce příštího
roku byly vyřešeny všechny majetkové vztahy s vlastníky dotčených pozemků a vydáno územní
rozhodnutí. Po necelých třech
letech každodenní práce máme
spoustu úspěchů, které ale nejsou téměř vidět. Tak náročné
projekty se obvykle chystají až
pět let, my jsme to ale zvládli

téměř za poloviční čas. Chceme,
aby se doprava v Hranicích zlepšila co nejdříve,“ říká Robert Selzer.
Po změnách na úrovni města bude následovat stavební
povolení včetně projektové dokumentace, které už ale zajistí
Olomoucký kraj. Ten totiž spravuje silnice 2. třídy, mezi které
má být obchvat po dokončení
zařazen. 
(bak)

Radní Robert Selzer: SSI Schäfer obchvat nepotřebuje
Na téma Severovýchodního
obchvatu města jsme vyzpovídali radního Roberta Selzera,
který má projekt na hranické
radnici na starosti.
Severovýchodní obchvat je
prioritou aktuálního vedení
města Hranice. Proč?
Doprava v Hranicích je katastrofální. Město je ucpané a projet
ho úspěšně ve špičkách je zkouška pro nervy řidičů. Navíc každý
den tu musí občané dýchat zplodiny a prach z projíždějících aut.
Rozptylová studie jasně ukázala,
že nejhorší ovzduší je kvůli dopravě na třídě 1. máje, v ulici
Komenského a ulici Nová. Je zarážející, že rozptylové podmínky
v průmyslových zónách vykazují
nižší hodnoty než v těchto ulicích. A právě tyto oblasti řeší
Severovýchodní obchvat, který odsud dopravu vyvede ven
z města.

Co říkáte tvrzení, že obchvat se staví hlavně pro firmu
SSI Schäfer, kde jste jednatelem?
Je to nesmysl. Samozřejmě,
že vedlejším efektem obchvatu
je napojení průmyslových zón.
Nicméně konkrétně firma SSI
Schäfer je již dnes na dopravní
infrastrukturu napojená a žádnou novou cestu nepotřebuje.
Auta dnes do firmy jezdí přes
město a mohou tudy jezdit i dále.
My chceme obchvat hlavně pro
občany, chceme vyřešit ucpanou třídu 1. máje, ulice Nová
a Nádražní. Méně aut znamená
méně exhalací, čistší vzduch,
méně hluku a větší bezpečnost.
To je náš cíl.
Projekt obchvatu v Hranicích není nový. Proč k jeho
přípravě dochází až nyní?
S výstavbou obchvatu se
v územním plánu počítalo již

při budování továrny Phillips. My
jsme se pro realizaci rozhodli na
základě stanoviska Olomouckého kraje, že je to stavba po kraj
významná a že ji postaví, pokud
ji město přichystá. Považujeme
za obrovský úspěch, že projekt
dostal po našich jednáních od
kraje zelenou. To byl ten první
krok pro konkrétní umístění
obchvatu do územního plánu
města a vyčlenění rozpočtových
prostředků na prověření jeho
proveditelnosti. Zástupci kraje jsou nyní přímo zapojení do
všech přípravných kroků a vše
důležité je s nimi konzultováno.
Není ta stavba příliš drahá?
Hranice zaplatí jen 30 milionů.
To je částka srovnatelná s cenou
za jeden kruhový objezd. Přitom
dopravní přínos obchvatu je nesrovnatelně větší. Pokud by se
jen upravila například křižovatka
u Slávie, mohla by se zvýšit ply-

Radní Robert Selzer. Foto: archiv R. Selzera

nulost průjezdu daným místem,
ale to obvykle paradoxně přitáhne ještě více aut a město se ucpe
jinde. Naproti tomu obchvat,
procházející mimo obytná území, na sebe vezme část dopravní
zátěže a vyvede ji ven z Hranic.
Děkuji za rozhovor
Petr Bakovský

Řeka Bečva bude opět začátkem září týden bez vody

Takto vypadá Bečva bez vody. Foto: Petr Bakovský

Začátkem září hladina Bečvy
nad jezem jako každoročně klesne na minimum. Povodí Moravy,
které je správcem vodního toku
Bečva a vodního díla jez Hranice, provede od 3. do 9. září úplné vypuštění jezové zdrže (tzv.
srážku).
Vypuštění zdrže se provádí
plánovaně, každoročně po dobu
sedmi dnů.

V době srážky se provádí
opravy a údržba technologických zařízení jezu, odstranění
případných naplavenin, čištění
svodných kanálů sběrných studní a kontrola břehového opevnění celého nadjezí, které je
po celý rok zatopené. Po týdnu
bude neprodleně zahájeno opětovné napouštění zdrže tohoto
vodního díla. 
(bak)

AKTUALITY

Město se připojí k Evropskému týdnu mobility
Evropský týden mobility se
snaží upozorňovat na neudržitelný nárůst individuální automobilové dopravy ve městech
a na různé způsoby řešení. Letos je tématem této kampaně
„multimodalita“. Multimodalita
podporuje používání a kombinování různých druhů dopravy
pro přepravu jak cestujících, tak
i zboží. Jaké jsou její výhody?
Vlastnictví a používání automobilu stojí peníze. Vedle toho
inteligentní kombinace alternativních způsobů přepravy jsou
často levnější: chůze je zdarma,
náklady na jízdní kolo nebo
měsíční jízdné na veřejnou do-

pravu jsou relativně nízké a zahrnují vše v jednom (parkovné,
pojištění, pohonné hmoty atd.).
I možnosti sdílené mobility jsou
konkurenceschopné, například
sdílení jízdních kol nebo automobilů.
Hranice se k Evropskému
týdnu mobility připojí v pondělí 17. září. Od 15 hodin
proběhne v Zámecké zahradě
beseda o dopravě v českých
městech a možnostech, jak řešit
problémy spojené s dopravou
ve městech i s pomocí multimodality s Ing. Jaroslavem
Martinkem z Asociace měst
pro cyklisty.

Město Hranice v rámci Týdne mobility tradičně pořádalo Dny bez aut, v jejichž
rámci se propagovala například cyklodoprava. Foto: Petr Bakovský

Návštěvníci si také budou
moci prohlédnout tzv. bike
box, který umožňuje bezpečně
zaparkovat jízdní kolo, včetně
možnosti dobíjení elektrokol.
V rámci akce proběhne tvorba pocitové mapy města. Na
mapě mohou lidé znázornit
barevnými špendlíky místa ve
městě, kde se cítí příjemně,
kde rádi tráví volný čas nebo
naopak kde se necítí bezpečně.
Podobné mapy slouží v českých
městech jako podklad pro plánování investičních akcí, vytváření koncepcí dopravy nebo
jako informace pro městskou
policii.
Příklad řešení – pocitovou
mapu Olomouce si můžete
prohlédnout zde: https://www.
pocitovemapy.cz/olomouc/nahled.
Akce je otevřena široké veřejnosti, vstup je ZDARMA. V případě nepříznivého počasí bude
přesunuta do budovy zámku
(dvorana a velká zasedací místnost).
Týden mobility se koná
každoročně od roku 2002
v desítkách zemí, zejména ale
v Evropě. Více informací k Evropskému týdnu mobility naleznete na stránkách Ministerstva
životního prostředí:
https://www.mzp.cz/cz/news_
etm_2018.
(str)

Ještě lze podat nominace na Cenu města
Město Hranice chce i letos ocenit významné hranické
osobnosti Cenou města Hranic.
Nominace lze podávat do pondělí 3. září do 16 hodin. Cena
města se uděluje jako ocenění

osob a kolektivů, které podaly
mimořádný výkon nebo dosáhly významných úspěchů a mají
vztah k městu.
Cenu města tvoří pamětní list
podepsaný starostou města, pla-

keta a finanční odměna ve výši
10 tisíc korun. Více informací lze
získat na podatelně Městského
úřadu v Hranicích a na webu
města www.mesto-hranice.cz.
(bak)

Město reguluje hluk o nedělích a svátcích
V neděli a o svátcích se musí
ve městě Hranicích a místních
částech Velká, Středolesí a Uhřínov výrazně omezit provoz
sekaček, motorových pil, cirkulárek nebo třeba křovinořezů.
Vyplývá to z obecně závazné
vyhlášky č. 3/2016, která pla-

tí od 1. října 2016. Podle této
vyhlášky je každý povinen
zdržet se o nedělích a státem
uznaných svátcích veškerých
činností spojených s užíváním
zařízení a přístrojů způsobujících hluk, a to v době od 6 od
rána (konec nočního klidu) do

9 dopoledne a poté od 12 do
22 hodin. Poté opět nastupuje
noční klid.
V praxi to znamená, že přímo
ve městě a dalších třech místních částech můžete v neděli
a o svátcích sekat či řezat pouze
tři hodiny dopoledne.  (bak)

Školní rok začíná. Kdy budou prázdniny?
Až 3. září začíná nový školní
rok ve všech základních školách,
středních školách, základních
uměleckých školách a konzervatořích.
Na první volno se pak školáci, rodiče i učitelé mohou těšit
v říjnu, kdy na pondělí 29. října
a úterý 30. října 2018 připadnou
podzimní prázdniny. Vánoční

prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí
ve středu 2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna
2019.
První pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019,
následující den v pátek 1. února budou jednodenní pololetní
prázdniny. Jarní prázdniny pro

okres Přerov začínají 18. února
a končí 24. února.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna
2019, volno je i na Velký pátek
a Velikonoční pondělí. A hlavní
prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle
1. září 2019. A 2. září 2019 začne
ten kolotoč nanovo.
(bak)
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Komunální
volby
Volby do zastupitelstva
obcí a měst se blíží. Volební
místnosti se otevřou sice až
5. a 6. října, ale kampaně
stran a hnutí se už rozbíhají.
Registračnímu úřadu
v Hranicích bylo podáno
celkem 100 kandidátek
z 31 obcí, které má ve své
působnosti. Výjimkou jsou
Hustopeče nad Bečvou,
kde mají vlastní registrační úřad.
Na těchto kandidátních
listinách je uvedeno celkem
836 kandidátů. V každé obci
je minimálně jedna kandidátka. V Klokočí a Miloticích
kandidují pouze nezávislí
kandidáti, proto je počet
kandidátek vyšší, a to deset.
V Hranicích bylo podáno
celkem 12 kandidátek volebních stran. 
(bak)

K volebním urnám voliči přistoupí 5. a 6. října. Ilustrační
fotografie. Foto: Petr Bakovský

Koho můžeme
v Hranicích volit
• ANO 2011
• Česká pirátská strana
• Česká strana sociálně
demokratická
• Hranice 2000
• Hranice pro život - hnutí
PRO Zdraví a Sport
• Komunistická strana
Čech a Moravy
• Křesťanská
a demokratická unie
- Československá strana
lidová
• NAŠE KRÁSNÉ HRANICE
• Občanská demokratická
strana s podporou
Svobodných
• Otevřená radnice
• Strana Práv Občanů
ZEMANOVCI
• Svoboda a přímá
demokracie - Tomio
Okamura (SPD)
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Dobrý anděl
pomáhá vážně
nemocným dětem

Knihovna se v září otevře v novém hávu,
malby na stropě jsou zakonzervované

Devět rodin z Hranic dostalo
finanční podporu nadace Dobrý
anděl, která pomáhá rodinám,
v nichž se dítě potýká s vážným
onemocněním.
Díky každoměsíčním příspěvkům dárců mohou všechny
těžkosti zvládat lépe alespoň po finanční stránce. Pomozte najít další
rodiny, které tuto podporu potřebují. Ne každý je informován, že
může o finanční pomoc zažádat.
Jedná se o rodiny, ve kterých
se dítě potýká s onkologickým
onemocněním, selháním ledvin
či jater, vážnou metabolickou
poruchou, nebo dalším těžkým
kombinovaným postižením. Kromě dětských pacientů jsou podporovány také rodiny s dětmi,
v nichž onemocněl rakovinou
jeden z rodičů.
Jak můžete pomoci právě vy?
Pokud máte ve svém okolí rodinu
s takto vážně nemocným dítětem,
neváhejte jí pomoc nadace doporučit. Staňte se i vy Dobrými anděly! Stačí krátká registrace na www.
dobryandel.cz a můžete začít přispívat. Vaše finanční pomoc bude
rodinám odeslána do posledního
haléře. 
(and)

Navzdory komplikacím, spojeným s nálezem starých maleb na
stropě jedné z místností, můžeme
sdělit všem čtenářům, že knihovna bude opět otevřena pro veřejnost ve čtvrtek 4. října v běžném
provozním čase od 8 hodin. Zároveň připomínáme, že otevřeno
bude opět i každou sobotu od
9 do 12 hodin. Knihovnice se těší
na vaši návštěvu v nových krásných prostorách po dokončené
rekonstrukci interiérů.

Návštěvníci knihovny si určitě
na stropě jedné z místností všimnou starých poničených maleb.
Tyto malby, které byly odhaleny
v průběhu rekonstrukce, jsou
nyní zakonzervované a v budoucnu budou zrestaurované.
Restaurace těchto maleb ale
vyžaduje čas, důkladnou přípravu a také finanční prostředky.
Nebylo tedy možné provést ji
v průběhu rekonstrukce prostor
knihovny.

V rámci rekonstrukce proběhly drobné stavební úpravy, opravovaly se podlahy, upravovala
elektroinstalace, měnily vstupní
dveře. Podlahy se brousily a doplňovaly. Došlo i k částečné výměně elektroinstalace a svítidel.
Byl také zatraktivněn a zmodernizován stávající interiér tak, aby
se knihovna stala místem, kde
budou lidé rádi pobývat a děti
i studenti tam budou rádi trávit
čas. 
(bak)

Tomík se vrátil s tuk tukem z Bangkoku

Pozor na změnu
svozu odpadu
Akciová společnost Ekoltes
Hranice upozorňuje občany, že
náhradní svozy komunálního odpadu budou provedeny za pátek
28. září (Státní svátek – Den české
státnosti), předchozí pracovní den,
tedy ve čtvrtek 27. září. Sběrný
dvůr bude 28. září uzavřen. (red)

V parku bude
setkání s netopýry
I v letošním roce mohou zájemci vyrazit na seznámení s netopýry do Sadů Čs. legií. Město
Hranice se také letos zapojilo
do již 12. ročníku „Mezinárodní
noci pro netopýry“, na které jsou
účastníci informováni o životě, výzkumu a ochraně netopýrů. Akce
se uskuteční v sobotu 1. září od
20hodin v hudebním pavilonu.
Zájemci si budou moci prohlédnout živé netopýry, poslechnout jejich hlasy a dozvědět se
spoustu zajímavostí o jejich životě.
Evropská noc pro netopýry
je určena široké veřejnosti včetně dětí. Toto setkání v Hranicích
pořádá Česká společnost pro
ochranu netopýrů ve spolupráci
s oddělením životního prostředí
odboru stavební úřad, životního
prostředí a dopravy, Městského
úřadu Hranice. 
(bak)

Tomík se z Thajska vracel na tuk tuku rok a den. Foto: Facebook Tomík na cestách.

Přes obrovskou vzdálenost,
přes různé papírové války s úřady, přes technické problémy
s pětatřicetiletým strojem dokázal Tomáš Vejmola (Tomík)
dorazit se svým strojem domů
do Hranic. Známý cestovatel se

po své výpravě na kole do Gruzie
a zpět (2016) vydal na náročnější
cestu. Až do thajského Bangkoku, kde koupil tříkolku tuk tuk„Žihadlo“, a s ním se vracel přes Asii
a Východní Evropu domů. Najel
přitom přes 13 tisíc kilometrů ni-

jak závratnou rychlostí, na cestě
byl přesně rok a den. Jeho cestu
sledovaly tisíce příznivců na facebooku. Na Masarykově náměstí
v Hranicích ho v sobotu 25. července přivítala rodina a mnoho
nadšených fanoušků.
(bak)

Cementářské sídliště: nemusí se
se vším čekat na revitalizaci
Cementářské sídliště se prvních změn může dočkat brzy.
Město začalo připravovat jeho
revitalizaci. Zatím byl vypracován koncept studie, který byl
projednán s předsedy Společenství vlastníků jednotek,
a na konci května proběhlo také
veřejné projednání s obyvateli
přímo na sídlišti.
Obvykle ale takový koncept od faktické realizace dělí
i několik let, je potřeba vše
naprojektovat, získat veškerá
stavební povolení, pokusit se
získat dotaci. Některé požadavky obyvatel by ale šly vyřešit

prakticky ihned, za nevelkých
nákladů.
Díky konceptu studie již totiž
město zná požadavky obyvatel,
ví, jaké bude hlavní využití jednotlivých ploch, kde by mohla
být parkoviště, kde bude zeleň.
Díky tomu může v místech, která nebudou dotčená při revitalizaci, již začít některé věci řešit.
Například lze upravit zeleň,
provést výsadbu, připravit odpočinkové plochy, mobiliář. Lze
také změnit dopravní značení
na celém sídlišti tak, že bude
zaveden systém jednosměrek,
který zlegalizuje mnoho stáva-

jících parkovacích stání, která
vlastně nyní porušují předpisy.
„Je to postup, který chceme
opakovat i na dalších sídlištích,
protože revitalizace je vždy
dlouhodobá záležitost. Naší
snahou je udělat na sídlištích
alespoň první kroky co nejdříve,
než se přistoupí k zásadnímu řešení,“ řekl místostarosta Hranic
Ivo Lesák.
Zaznamenané připomínky
občanů se nyní zapracovávají
do chystané studie, která bude
poté předložena zastupitelstvu
města, pravděpodobně v září
letošního roku. 
(bak)

KULTURA
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V letním kině se dozvíte také, po čem muži touží
Září nabídne celkem sedm
skvělých filmů, a protože se dny
zkracují, začátky promítání budou už ve 20:30 hodin.
Za pozornost stojí film Jan
Palach, díky kterému mohou diváci sledovat několik posledních
měsíců života Jana Palacha. Uvidíte, že ještě to ráno si Jan vzal od
mámy svačinu a na koleji vtipkoval se spolubydlícím. Přitom díky
kameře budete po celý film sledo-

vat tvář Jana Palacha a sledovat
tak okamžiky jeho rozhodnutí.
Přijďte se bát démonické řádové sestry v hororu Sestra. Nebo
se v akčním thrilleru Upgrade
přenést do světa, kde už díky moderním technologiím nebudeme
muset ani hnout prstem.
Animovanou, dobrodružnou
rodinnou komedii Já, padouch 3
můžete vidět zdarma. Toto promítání totiž financuje Hnutí ANO

2011, které připravilo pro děti také
zábavný program od 19:30 hodin.
Nenechte si ujít ani akční film
Alfa, který nabídne velkolepé
dobrodružství, odehrávající se
během poslední doby ledové
v Evropě před 20 tisíci lety.
Horká premiéra české komedie Po čem muži touží ukončí
letošní promítání v hranickém
letním kině. V hlavních rolích
uvidíte Annu Polívkovou, Jiřího Langmajera, Matěje Hádka
a další. O čem je? Charismatický
cynik Karel Král, na kterého ženy
letí, je šéfredaktorem časopisu Playboy. Jednoho dne jeho
nezávazný způsob života utrží
hned několik ran. Dostane výpověď, bývalá manželka a dcera ho

opět naštvou, neznámá žena mu
nabourá auto a na jeho místo je
dosazena pohledná mladá šéfredaktorka Leona. Karel vyřeší problémy po chlapsku – s nejlepším
kamarádem Čestmírem se opije
a v dobrodružné noci si přeje, aby
se stal ženou, protože „ženský to
mají v životě mnohem jednodušší a on je na tom kvůli nim bídně.“
Ráno Karel zjistí, že se následkem
noční alkoholické „jízdy“ a zásahem vědmy Zoltany stal ženou.
Ovšem pouze fyzicky. Karel se
jako Karla musí vyrovnat nejen
s novým vzhledem, ale hlavně se
naučit fungovat v ženském těle
a zjistit, zda to mají ženy opravdu
snazší. 
(red)

Co se promítá v září
Datum
konání

Film

Cena

6. 9.

Jan Palach (český)

110 Kč

7. 9.

Sestra (titulky)

120 Kč

8. 9.

Upgrade (titulky)

120 Kč

13. 9.

Predátor: Evoluce (titulky)

130 Kč

14. 9.

Já padouch 3 (dabing)

15. 9.

Alfa (titulky)

110 Kč

20. 9.

Po čem muži touží (český)

130 Kč

ZDARMA

Koncert Václava Hudečka je v předprodeji za 150 korun
Mimořádně příznivou cenu
nabízíme v předprodeji na koncert Václava Hudečka a jeho hostů - uznávaných klavíristů Ivana
Klánského a Lukáše Klánského.
Předprodej na tento koncert a jednotlivé koncerty

Kruhu přátel hudby, které jsou
v tabulce níže, je v Turistickém informačním centru na
zámku.
Upozorňujeme také předplatitele Kruhu přátel hudby,
že prodej abonentek začíná od

pondělí 10. září v kanceláři ekonomického oddělení Městských
kulturních zařízení Hranice na
Staré radnici na Masarykově
náměstí 71. Kancelář je ve druhém patře, v pracovní dny můžete přijít od 10 do 15 hodin.

Předprodej potrvá do pátku
21. září.
Cena předplatného na všechny koncerty uvedené v tabulce
je 1 000 korun. Případné dotazy
rádi zodpovíme na telefonu 778
707 780. 
(red)

Koncerty Kruhu přátel hudby v sezoně 2018/2019

Václav Hudeček. Foto: Archiv V. Hudečka

Cena mimo předplatitele KPH

Datum konání

Účinkující

Pondělí 24. září

Gabriela Jílková a Tamás Bácsi

200 Kč

Středa 3. října

Kvarteto Apollon

250 Kč

Pondělí 12. listopadu

Má vlast – Václav Hudeček a jeho hosté

250 Kč

Pondělí 26. listopadu

Lubomír Brabec

250 Kč

Čtvrtek 24. ledna

Eben Trio

250 Kč

Pondělí 18. února

Kalabis Quintet

200 Kč

Pondělí 11. března

Lucie Rozsnyó a Miroslav Študent

200 Kč

Pátek 5. dubna

Janáčkova filharmonie

Pondělí 29. dubna

Taťjana Medvecká, Halina Františáková,
Eliška Novotná

250 Kč

Květen – termín bude upřesněn

Americké jaro

250 Kč

Jen pro předplatitele KPH
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Výstava „Za časů první republiky“ zaplní Starou radnici

Výstava bude mapovat život v Hranicích v období první republiky. K vidění budou fotografie z té doby, například
i z požáru v roce 1921, kdy vyhořelo na náměstí v Hranicích šest domů. Foto: archiv hranického muzea

Výstava „Za časů první republiky“ zaplní od 25. října výstavní
sály na Staré radnici v Hranicích.
Návštěvníky zavede do života
v tehdejších domácnostech

a přiblíží atmosféru mezi dvěma
světovými válkami.
Těšit se můžete na dobové
bydlení, techniku a módu. Mimo
jiného uvidíte obývací pokoj, kte-

Pochod a hymna budou v pátek 28. září

Město Hranice si každý měsíc,
vždy 28. den v měsíci, připomíná
vznik samostatného Československa před sto lety. Přesně v 16 hodin vyrazí opět v pátek 28. září
četa vojáků od hranického zámku. Cílem čestného pochodu je

Stará radnice na Masarykově náměstí, kde představitelé města
a posádky položí květiny k bustě
T. G. Masaryka. Důstojný a působivý ceremoniál zakončí česká státní
hymna. Na akci je zvána široká veřejnost. (red) Foto: Petr Bakovský

K vidění bude i dobová móda.
Foto: archiv hranického muzea

rý bude krášlit souprava od předního českého designera nábytku
Vlastimila Hofmana. Nebudou
chybět ani unikátní křesílka od
Jindřicha Halabaly a tehdejší pří-

stroje jako psací stroj, vysavač, fén
či žehlička. Díky této výstavě také
zjistíte, jak se pralo v dobové pračce nebo jak se chladily potraviny
v prvorepublikové ledničce. (ms)

Cimbál a klavír – netradiční spojení
nabídne úžasný zážitek

Cimbalistka Gabriela Jílková.

Známá cimbalistka Gabriela
Jílková a uznávaný maďarský
klavírista Tamás Bácsi vystoupí
v pondělí 24. září v 18 hodin
v Koncertním sále v Hranicích.
V podání cimbálu a klavíru zazní
díla významných světových skladatelů 18. až 21. století. Vstupné
na koncert stojí 200 korun, je
možné je zakoupit v předprodeji v Turistickém informačním
centru na zámku nebo přímo na
místě před koncertem. Koncert je
příspěvkem k oslavám 100. výročí vzniku republiky.
(red)

Do Zámecké zahrady přišli čtenáři na piknik s knihovnou

Krásné ráno v sobotu 18. srpna
přivítalo v Zámecké zahradě několik čtenářských rodin i singl čtenáře
na Pikniku s knihovnou. Deky, košíky a baťůžky s dobrotami, sportov-

ní a společenské hry, knížky. Každý
si mohl vybrat podle své chuti
a nálady. Mezi zábavou a hrami si
pak všichni rozložili svačiny a jiné
dobroty, knihovnice nabídly při-

pravenou ledem chlazenou vodu
s citronem, kávu pro povzbuzení
a také prima moučníky přímo z plechu, a pak znovu hry a zábavy. Děti
si pak mohly vybrat z dárků připra-

vených paní knihovnicí z dětského
oddělení. Knihovnice děkují všem,
kteří přišli, a doufají, že si první letní
Piknik s knihovnou hezky užili.
Text a foto: Marie Jemelková

OSLAVY 100 LET

Lidský řetěz spojí v Hranicích
dva mosty. Přijďte se podívat
V pátek 7. září se bude v Hranicích bojovat o zápis do knihy
rekordů. Žáci všech hranických
škol – základních i středních – vytvoří živý řetěz. Budou se držet za
ruce a chtějí se spojit přes most
u řeky Bečvy a přes most u stavidla. Akce začíná v 7:30, kdy se
může registrovat i veřejnost a zapojit se tak do řetězu spojených
rukou. Registrace se uskuteční
od 7:30 do 8 hodin u mostu přes
Bečvu v blízkosti sokolovny. Veřejnost se ale může přijít také
jen podívat, skvělý výhled bude
právě od mostu přes řeku Bečvu.

Přijďte se přesvědčit, že Igor
Chmela není jen výborný herec, ale
také skvělý kytarista a zpěvák. Na
svou druhou lásku - hudbu - nemá
tolik času, proto jsou koncerty skupiny Dafne vzácností. Nenechte si
ho ujít. Igor Chmela a jeho skupina Dafne vystoupí poprvé na
Moravě, a to v Zámeckém klubu
v Hranicích v pátek 21. září od
20 hodin. Vstupenky v předprodeji
stojí 120 korun, na místě 160 korun.
Předprodej je v Turistickém informačním centru na zámku. (red)

Jaroslav Wykrent v Hranicích
Legendární přerovský hudebník, dvorní textař a autor
písniček Marie Rottrové, který se
proslavil hitem Agnes, vystoupí
v Hranicích. Koncert Jaroslava

Wykrenta s kapelou se uskuteční v Zámeckém klubu ve čtvrtek
4. října od 19 hodin. V předprodeji stojí lístek 180 korun, na místě pak 230 korun.
(red)

U synagogy se bude stavět suka
Oblíbené přednášky, které
připomínají židovské svátky
a historii hranických židů, pokračují představením židovského Svátku stánků nebo Svátku
sklizně, který se jmenuje Sukot,
v neděli 23. září od 16 hodin.
Přednáška se uskuteční v hra-

Ondřej Havelka a Melody Makers
Vstupenky lze koupit v předprodeji

Řetěz bude vznikat od 8 hodin,
akce skončí v 10 hodin. Moderovat
ji bude moderátor TV Prima Petr
Vágner, který bude jezdit na člunu po Bečvě, a z této akce vznikne
také reportáž pro TV Prima.
Pokus o český rekord bude
dozorovat komisařka z pelhřimovské agentury Dobrý den.
Akce je součástí oslav 100 let republiky. Její název Držme spolu
nejen popisuje to, že se zúčastnění budou držet za ruce, ale
má hluboký symbolický význam.
Akci pořádá Vzdělávací středisko
Hranice a ZŠ 1. máje.
(red)

Unikátní lahůdka v Zámečáku:
Dafne a Igor Chmela

Igor Chmela.
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nické výstavní síni Synagoga.
O židovském svátku Sukot, který připomíná vyvedení z Egypta,
bude vyprávět PhDr. Vladimír Juračka. Židé v tento svátek staví
suky – chýše. A právě stavěním
této suky bude přednáška ozvláštněna.
(red)

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

Na vernisáži výstavy fotograﬁí Oliho
Helcla vystoupí Lenka Dusilová
Všechny výstavní prostory na
Staré radnici zaplní od pondělí
17. září výstava fotografií Oliho
V. Helcla pod názvem U.M.O. Výstavu zahájí netradičně v pondělí 17. září v 17 hodin vernisáž,
kde vystoupí Lenka Dusilová
a úvodní slovo pronese ředitel
divadla Archa Ondřej Hrab.
Jedná se o retrospektivní
výstavu jedné ze zásadních postav hranické kulturní a politické
scény, jejíž tvorba byla od sedmdesátých let spjatá mimo jiné i s
Hranicemi. Oli Helcl byl výtvarník, fotograf, typograf, vůdčí
osobnost Sametové revoluce
na Hranicku, někdejší vedoucí
Zbrašovských aragonitových
jeskyní, disident, organizátor
koncertů, výstav, uměleckých
happeningů či šéfredaktor a vydavatel týdeníku Přehled.
Výstavu z pozůstalosti připravuje rodina a přátelé. Mnohé fotografie, které zachycují Hranice

Autoportrét Oliho Helcla.

a její obyvatele v sedmdesátých
a osmdesátých letech, budou
k vidění vůbec poprvé. Expozici
doplní dřevěné a kovové šperky,
typografie, tisky nebo plakáty,
které navrhoval pro známé české i zahraniční kapely a interprety.
(red)

Vyfoťte se s vlajkou a vyhrajte fotoaparát a další skvělé ceny
Úkol to není úplně jednoduchý. Ale ceny za to stojí. A času
na pořízení fotografií, na kterých bude člověk s českou
vlajkou na zajímavém místě, ať
už v Česku nebo v zahraničí, je
dost.
Fotosoutěž „Jsme Češi“ má
uzávěrku 7. září. Do tohoto

termínu lze posílat nebo nosit
fotografie do Turistického informačního centra na zámku.
Fotografie lze také posílat na
e-mail infocentrum.zamek@
mkz-hranice.cz. A pak už jen
čekat, pro kterých šest výherců porota vybere skvělé ceny.
Soutěží se ve dvou věkových

kategoriích - do 18 let a nad
18 let. Z každé kategorie budou
vybráni tři výherci. A jaké ceny
jsou připraveny? V kategorii do
18 let je první cenou digitální
fotoaparát SONY WSC 810, druhou cenou Instax mini 9 s fotografickým papírem a třetí cenou
fotokurz v hodnotě 1600 korun.

Dospělí se mohou také těšit na
zajímavé výhry. První cenou je
kurz tvůrčí fotografie od České
fotoškoly v Olomouci v hodnotě 4400 Kč, druhou cenou je
luxusní plnicí pero Parker a třetí
cenou portrétní nebo rodinné
focení od profesionálního fotografa Pavla Jakubky.
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MUZEA A GALERIE

PROGRAM 		
Sobota 1. 9.

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.
Do 30. 9. 2018 - Tomáš Polcar: Sóma. Výstava obrazů,
jejíž tématem je pravidelný šestiúhelník symbolizující tělo.
4. 10. – 18. 11. 2018 - Jiří Lindovský: Dílo. Výstava malíře, kreslíře, grafika a autora realizací v oblasti užitého umění. Vernisáž se uskuteční
ve čtvrtek 4. října 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 9. 9. 2018 - Řemeslo má zlaté dno. Výstava nabízí návštěvníkům
exponáty hned několika řemesel, a to
tkalcovství, soukenictví, mlynářství, pekařství, stolařství, truhlářství, obuvnictví,
hrnčířství a hodinářství.
17. 9. – 14. 10. 2018 - Oli V. Helcl: U.M.O. Retrospektivní výstava fotografií Oli Helcla, jedné ze zásadních postav hranické
kulturní a politické scény. Vernisáž se uskuteční v pondělí 17. září
v 17 hodin.

8:00 - Zářič 2018 – tradiční ženský beach volejbalový turnaj.
Koná se v BSS Clubu v Drahotuších, Pivovarská ul., vstup pro
veřejnost zdarma.
8:00 - Prázdninový volejbalový turnaj – volejbalový turnaj
smíšených družstev 4+2. Koná se
na kurtech u sokolovny ve Velké
u Hranic. Bližší informace naleznete na www.tjsokolvelka.cz.
9:00 - Author Šela Marathon
– cyklistický závod na 26 km,
50 km a 100 km, start je v Týně
nad Bečvou. Informace, přihlášky a propozice naleznete na
www.selasport.cz.
20:00 - Mezinárodní noc pro netopýry – tradiční osvětová akce
o životě létajících savců s ukázkami živých netopýrů. Koná se v hudebním pavilonu Sadů Čs. legií
v Hranicích, vstup zdarma.

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.
12. 9. – 28. 10. 2018 - Jakub Čoček: Barevný svět. Výstava obrazů
hranického výtvarníka, v jehož dílech se objevují abstraktní jevy, krajiny,
zátiší či portréty. Vernisáž se uskuteční ve středu 12. září v 17 hodin.

Muzeum na zámku
Pernštejnské nám. 1, Hranice, tel. 581 607 479, www.muzeum-hranice.cz.
Otevřeno: st a ne 14:00–17:00 nebo po předchozí domluvě v Turistickém informačním centru
na zámku.
Stálá expozice zbraní: Hranice na mušce. Výstava zbraní ze sbírek hranického muzea. Návštěvníci
mohou obdivovat unikátní kousky, seznámit se se zápalnými mechanismy palných zbraní, uvidí nádherně zdobené šavle, které nosívali vojáci
a státní zaměstnanci.
Stálá expozice s modelem historického jádra města Hranic. Návštěvníci mohou sledovat průběžné dokončování modelu, jehož autorem
je Stanislav Miloš.

Galerie 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. 9. – 26. 9. 2018 - Barvy života. Tradiční výstava seniorských prací. Vernisáž se
uskuteční ve čtvrtek 6. září v 15 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.
1. 9. – 31. 10. 2018 - Milan Sanetřík: Dřevořezby.

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

Neděle 2. 9.
8:30 - Cyklobus na Bumbálku –
pro milovníky cykloturistiky odjíždí autobus ze Šromotova náměstí
v Hranicích. Do cyklobusu je třeba
nastoupit s předem zakoupenou
jízdenkou. Rezervace a aktuální
ceník poskytnou pracovníci Turistického informačního centra na
zámku, tel. 581 607 479.
9:30–11:00 - Zpívající vernisáž
s kapelou Monáda – promenádní koncert. Koná se na kolonádě
u lázeňského domu Bečva v Teplicích nad Bečvou, vstup zdarma.
Pondělí 3. 9.
17:15 - Mikroživiny a makroživiny ve stravě. Bílkoviny a zdravé
tuky – přednáška o zdravém životním stylu. Koná se v budově
České pojišťovny v Hranicích, Masarykovo nám. 122, vstup zdarma.
Čtvrtek 6. 9.
14:30 - Komentovaná prohlídka bývalých vojenských ústavů – historii bývalých vojenských
ústavů a jejich tajemství můžete
vidět při procházce s průvodcem.
Na prohlídku je třeba se předem
přihlásit v Turistickém informačním centru na zámku, tel. 581 607
479, odkud bude hromadný přesun, vstupné 60 Kč za osobu.
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KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ
15:00 - Vernisáž k výstavě: Barvy života – koná se v Galerii M+M
v Hranicích, Jurikova 16, vstup
zdarma.
20:00 - Mandrage - koncert v
areálu Staré střelnice v Hranicích,
Sady Čs. legií 770, vstupné v předprodeji 390 Kč, na místě 490 Kč.
Předprodej restaurace Stará střelnice, tel. 581 602 187, knihkupectví Ezop (horní podloubí Hranice),
tel. 581 602 547 a Ticketlive.

Čtvrtek 13. 9.
19:00 - Radůza – náhradní termín za neuskutečněný koncert
v květnu. Koná se v areálu Staré
střelnice v Hranicích, Sady Čs. legií 770, vstupné v předprodeji
380 Kč, na místě 450 Kč. Předprodej restaurace Stará střelnice,
tel. 581 602 187, knihkupectví
Ezop (horní podloubí Hranice),
tel. 581 602 547.

20:30 - Jan Palach (drama, 2018,
ČR) – koná se v letním kině v Hranicích, vstupné 110 Kč. Pokladna
se otevře hodinu před začátkem
představení.

20:30 - Predátor: Evoluce (akční/
dobrodružný/sci-fi, 2018, titulky) – koná se v letním kině v Hranicích, vstupné 130 Kč. Pokladna
se otevře hodinu před začátkem
představení.

Pátek 7. 9.

Pátek 14. 9.

20:30 - Sestra (mysteriózní/
horor, 2018, titulky) – koná se
v letním kině v Hranicích, vstupné
120 Kč. Pokladna se otevře hodinu
před začátkem představení.

9:00–16:00 - Zpřístupnění mauzolea veřejnosti – koná se na
Městském hřbitově v Hranicích,
Hřbitovní ul., vstup zdarma.
20:30 - Já, padouch 3 (rodinný/animovaný/komedie 2018,
dabing) – koná se v letním kině
v Hranicích, vstup zdarma. Toto
promítání financuje Hnutí ANO
2011. Před promítáním se uskuteční od 19:30 hodin zábavný
program pro děti.

Sobota 8. 9.
9:00–16:00 - Výroba svíček
a medu – ukázky výroby svíček
a medu. Koná se v muzeu na Staré
radnici, vstup zdarma.
10:00 - Hranická termika –
soutěž obřích leteckých modelů
a aerovleků. Koná se na letišti
v Drahotuších, vstup zdarma.

20:30 - Upgrade (akční/thriller/
sci-fi, 2018, titulky) – koná se
v letním kině v Hranicích, vstupné
120 Kč. Pokladna se otevře hodinu před začátkem představení.

Sobota 15. 9.
8:30 - Cyklobus na Bumbálku –
pro milovníky cykloturistiky odjíždí autobus ze Šromotova náměstí
v Hranicích. Do cyklobusu je třeba
nastoupit s předem zakoupenou
jízdenkou. Rezervace a aktuální
ceník poskytnou pracovníci Turistického informačního centra na
zámku, tel. 581 607 479.
9:00–16:00 - Dny evropského
dědictví – zpřístupnění vybraných památek zdarma. Koná se
v galeriích a výstavních síních
v Hranicích. Kompletní program
naleznete na straně 11.
14:00 - Pifferaios a Toni dei
signori – vystoupení ženského
souboru se zobcovými flétnami
v doprovodu mužského pěveckého souboru vám přinese ne-

Středa 12. 9.
17:00 - Vernisáž k výstavě: Jakub Čoček - Barevný svět – koná
se v Galerii Severní křídlo zámku
v Hranicích, Pernštejnské nám. 1,
vstup zdarma.

zapomenutelný zážitek. Koná se
v Galerii Synagoga v Hranicích,
vstup zdarma. Akce v rámci Dnů
evropského dědictví.
20:30 - Alfa (akční/drama 2018,
titulky) – koná se v letním kině
v Hranicích, vstupné 110 Kč. Pokladna se otevře hodinu před
začátkem představení.

Pondělí 17. 9.
17:00 - Vernisáž k výstavě: Oli V.
Helcl - U.M.O. – koná se v muzeu
na Staré radnici v Hranicích, Radniční 1, vstup zdarma.
17:15 - Sacharidy, cukry a glykemický index – přednáška
o zdravém životním stylu. Koná se
v budově České pojišťovny v Hranicích, Masarykovo nám. 122, vstup
zdarma.
Čtvrtek 20. 9.
8:30–17:00 - Šplhoun 2018
– otevřený závod ve šplhu pro
mládež i dospělé. Koná se v Sokolovně v Hranicích, Tyršova 1,
vstup zdarma.
14:30 - Komentovaná prohlídka bývalých vojenských ústavů – historii bývalých vojenských
ústavů a jejich tajemství můžete
vidět při procházce s průvodcem.
Na prohlídku je třeba se předem
přihlásit v Turistickém informačním centru na zámku, tel. 581
607 479, odkud bude hromadný
přesun, vstupné 60 Kč za osobu.
20:30 - Po čem muži touží (komedie, 2018, ČR) – koná se v letním kině v Hranicích, vstupné
130 Kč. Pokladna se otevře hodinu
před začátkem představení.

Akce je vhodná pro mládež od
18 let. Koná se v Zámeckém klubu v Hranicích, Pernštejnské nám.
1. Vstupné v předprodeji 150 Kč,
na místě 200 Kč. Předprodej v Turistickém informačním centru na
zámku, tel. 581 607 479.
Sobota 22. 9.
10:00–16:00 - Den otevřených
dveří Ekoltesu – bohatý program
u příležitosti 50. výročí existence
technických služeb města. Koná se
v areálu společnosti Ekoltes Hranice,
a. s., Zborovská 606, vstup zdarma.
20:00 - Dafne s Igorem Chmelou – koncert vlastní tvorby čtyř
řemeslných muzikantů v čele se
skvělým hercem Igorem Chmelou. Koná se v Zámeckém klubu
v Hranicích, Pernštejnské nám. 1.
Vstupné v předprodeji 120 Kč, na
místě 160 Kč. Předprodej v Turistickém informačním centru na
zámku, tel. 581 607 479.

Neděle 23. 9.
8:30 - Cyklobus na Bumbálku –
pro milovníky cykloturistiky odjíždí autobus ze Šromotova náměstí
v Hranicích. Do cyklobusu je třeba
nastoupit s předem zakoupenou
jízdenkou. Rezervace a aktuální
ceník poskytnou pracovníci Turistického informačního centra na
zámku, tel. 581 607 479.
16:00 - Sukot–židovský svátek
stánků – přednáška PhDr. Vladimíra Juračky s ukázkou stavění suky
(chýše). Koná se v Galerii Synagoga v Hranicích, vstup zdarma.
Pondělí 24. 9.
18:00 - Gabriela Jílková a Tamás Bácsi – koncert české cimbalistky a maďarského klavíristy.
Koná se v Koncertním sále v Hranicích, Zámecká 118, vstupné
mimo předplatné Kruhu přátel
hudby 200 Kč. Předprodej je
v Turistickém informačním centru na zámku v Hranicích, Pernštejnské nám. 1, tel. 581 607 479.

Pátek 21. 9.
21:00 - Mucha – koncert brněnského seskupení hrajícího provokativní písně, tzv. femipunk.
Středa 26. 9.
19:00 - Drahá legrace - divadelní představení, koná se v Divadle
Stará střelnice v Hranicích, Sady
Čs. legií 770, vstupné 450 Kč.
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Pátek 28. 9.

8:30 - Cyklobus na Bumbálku –
pro milovníky cykloturistiky odjíždí autobus ze Šromotova náměstí
v Hranicích. Do cyklobusu je třeba
nastoupit s předem zakoupenou
jízdenkou. Rezervace a aktuální
ceník poskytnou pracovníci Turistického informačního centra na
zámku, tel. 581 607 479.
16:00 - Čestný vojenský pochod
s kladením věnců – pochod půjde od zámku k bustě T. G. Masaryka ve foyeru Staré radnice
v Hranicích.

PŘIPRAVUJE SE NA ŘÍJEN
Středa 3. 10.
18:00 - Kvarteto Apollon – koncert předního českého smyčcového kvarteta. Koná se v Koncertním

sále v Hranicích, Zámecká 118,
vstupné mimo předplatné Kruhu
přátel hudby 250 Kč. Předprodej
v Turistickém informačním centru
na zámku, tel. 581 607 479.
Čtvrtek 4. 10.
19:00 - Jaroslav Wykrent s kapelou – koncert legendárního
přerovského hudebníka. Koná se
v Zámeckém klubu v Hranicích,
Pernštejnské nám. 1. Vstupné
v předprodeji 180 Kč, na místě
230 Kč. Předprodej v Turistickém
informačním centru na zámku, tel.
581 607 479.
Pátek 5. 10.
9:00–17:00 - Farmářské trhy – tradiční trhy s produkty regionálních
výrobců. Koná se na Masarykově
náměstí v Hranicích, vstup zdarma.

Infocentrum Propast
zve k prohlídce i školy
Dozvědět se hravou formou
o Hranické propasti mohou
v průběhu září a října také žáci
a studenti. Díky 3D brýlím mohou
nahlédnout do samotné Propasti a prozkoumat ji. V promítací
místnosti pak mohou zhlédnout
krátký film, který ukáže sestup
potápěčů do Propasti a záběry
ze zatopené části.

20:00 - HRA´N´ICE – koncert hranické kapely a jejich hostů. 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.
Neděle 28. 10.
9:00–16:00 - Zpřístupnění mauzolea veřejnosti – koná se na
Městském hřbitově v Hranicích,
Hřbitovní ul., vstup zdarma.
Úterý 30. 10.
19:00 - Ondřej Havelka a Melody Makers – se svou novou show
vzdají hold prvním jazzovým
deskám, které odstartovaly novou 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 v Turistickém
informačním centru na zámku, tel.
581 607 479.
Navštivte webové stránky a vyberte si
z pestrého programu akcí v Hranicích
a okolí kultura-hranice.cz.
Pořádáte zajímavou akci?
Dejte nám o ní vědět! Stačí vyplnit
formulář a vložit fotografii nebo
napsat e-mail na
infocentrum.zamek@mkz-hranice.cz
nebo zavolat na 581 607 479.

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO
ČÍSLA ZPRAVODAJE
je v pátek 10. září 2018.

Klub pro děti od 1 do 4 let

Infocentrum je v nádražní
budově v Teplicích nad Bečvou.
Otevřeno je od úterý do pátku od
10 do 16 hodin, v sobotu a v neděli pak od 9 do 12 hodin a od
12:30 do 17:30 hodin.
Větší skupiny si mohou domluvit návštěvu na telefonu 778 888
643, nebo e-mailu: infocentrum.
propast@mkz-hranice.cz. (red)

Ekoltes slaví 50 let, pořádá
Den otevřených dveří
Prohlídka vozidel a techniky komunálních služeb, skákací hrad nebo vystoupení ABBA
revival. To vše a mnoho dalšího
čeká návštěvníky Dne otevřených dveří, který pořádá společnost Ekoltes v sobotu 22. září
u příležitosti 50. výročí své existence.
Areál sídla firmy ve Zborovské ulici bude pro veřejnost
otevřen od 10 do 16 hodin. Návštěvníci si budou moci prohlédnout vozový park společnosti
včetně popelářských aut, kropi-

cích vozů nebo profesionálních
sekaček. Zdarma bude také přistaven autobus, který zájemce
proveze skládkou na Jelením
kopci.
Pro děti budou připraveny
soutěže s tematikou třídění odpadu a ekologie, dále skákací
hrad a malování na obličej. V areálu bude také umístěna výstava
připomínající 50 let existence
Ekoltesu od úplných počátků až
do současnosti. K poslechu zahrají
kapely Multisins a ABBA revival.
Vstup je zdarma.
Ekoltes

V klubíku se využívají prvky Montessori filozofie. Foto: Klubík Montík

Jak funguje klub pro nejmenší děti ve věku od 1 do 4 let?
To můžete zjistit na ukázkových hodinách. Klubík pro rodiče
s dětmi Montík najdete v Komunitním prostoru Karnola na Třídě
Československé armády 211 v Hranicích. Co se tam dělá? Děti si
hrají, pracují s pomůckami, zpívají, tvoří, trochu se učí anglicky.
Přitom se využívá intuitivní přístup a prvky Montessori filozofie.
Ukázkové hodiny jsou zdarma a uskuteční se 10., 11.
a 12. září, vždy od 9 do 11 hodin. Vzhledem k tomu, že je kapacita hodin omezena, je nutné se na ukázkové hodiny přihlásit, a to na telefonu 734 323 241 nebo e-mailem otahalova@
zsspalov.cz. Tento projekt pořádá Základní škola Spálov za
finanční podpory Olomouckého kraje a města Hranice. (red)

Radovan Langer vystavoval své obrazy v Praze
Výstava hranického výtvarníka Radovana Langera „Obrazy“
oživila ve druhé polovině července předsálí Jednacího sálu
Senátu ČR. Výstava se konala
pod záštitou senátorky Jitky
Seitlové.
Na vernisáži vystoupil kytarista Vojtěch Miloš, člen dua
Lithr Hranice a člen doprovodné
skupiny Hranického dětského
pěveckého sboru.
(bak)

Foto: Lenka Kopřivová

Hranice
sobota
15. září
2018
Národní téma:
Společné dědictví,
společné hodnoty

Zpřístupněné památky

SYNAGOGA

od 9:00 do 16:00

• Výstava obrazů a trojrozměrných objektů Tomáše
Polcara s názvem Sóma
(9:00–16:00)

Kostel Stětí sv. Jana Křtitele, Masarykovo náměstí
Výstavní síň Synagoga, Janáčkova ulice 728		
Muzeum na zámku, Pernštejnské náměstí 1
Židovský hřbitov, Zborovská ulice		
Zámek (dvorana, I. patro), Pernštejnské náměstí 1
Mauzoleum, Městský hřbitov Hranice
Poutní místo Kostelíček		
Tunel bývalé severní dráhy císaře Ferdinanda V., Slavíč
Kaple sv. Josefa, Slavíč
Arboretum Střední lesnické školy, Jurikova ulice (do 17:00)
Evangelický kostel, Šromotovo náměstí
Mázhaus, Radniční 29
Malé muzeum minerálů, Střítež nad Ludinou 123
(9:00–12:00 a 14:00–18:00)

MAUZOLEUM A HŘBITOV
• Komentovaná prohlídka
mauzolea a Městského hřbitova v Hranicích s Jiřím Nebeským – sraz u hlavní brány
hřbitova (15:30)

NÁDVOŘÍ NA STARÉ RADNICI
• Výtvarný ateliér pro děti
na nádvoří Staré radnice.
Tvořit se bude v prvorepublikovém duchu. Vstup z Masarykova náměstí (9:00–16:00)
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Vstupy do památek i na programy zdarma

STARÁ STŘELNICE
• Komentovaná prohlídka
areálu Staré Střelnice se
zajímavou historií. Provází
Karla Vlasáková (16:30)

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

• Výstava obrazů Jakuba
Čočka - Barevný svět – výstava v Galerii Severní křídlo
zámku (9:00–16:00)

• Permanent breakfast – veřejná snídaně pro kolemjdoucí na Masarykově náměstí
u kašny. Tabule bude připravena, káva a čaj uvařené, chléb
s máslem namazaný. Přijďte
s námi posnídat a nějaké
dobrůtky vezměte s sebou.
V případě velmi nepříznivého
počasí bude snídaně ve dvoraně zámku (9:00–10:00)

• Stálá expozice zbraní: Hranice na mušce - v Muzeu na
zámku (9:00–16:00)

• Piano u kašny na Masarykově náměstí – koncert Michala
Kočnara pro příjemnou pohodu kolemjdoucích (9:00–
11:00 a 13:00–15:00).

INFOCENTRUM PROPAST

KASÁRNA

GALERIE M+M

• Expozice k Hranickému
krasu v Infocentru Hranická
propast v budově železniční
stanice v Teplicích nad Bečvou (9:00–17:00)

• Muzeum hranické posádky
v prostorách bývalé vojenské
akademie, vstup do muzea
ze třídy ČSA (9:00–16:00)

Barvy života - XVI. ročník
výstavy prací seniorů z hranického Domova seniorů
(9:00–17:00)

Více na
www.mkz-hranice.cz

• Koncert ženského flétnového souboru Pifferaios
a mužského sboru Toni
dei signori - V programu zazní hrané i zpívané skladby
z období renesance, baroka,
též skladby soudobé, lidové
písně i písně hebrejské, spirituály za doprovodu fléten,
houslí, kytary a rytmických
nástrojů. (14:00–15:00)

ZÁMEK

• Komentovaná prohlídka
modelu historického jádra
Hranic – autor modelu Stanislav Miloš přiblíží zájemcům
historické souvislosti i zajímavosti při tvorbě modelu
– Muzeum na zámku (14:00
–16:00)

• Komentovaná procházka
k Hranické propasti, vychází
se od infocentra v 11:00

• Koncert Hranického dětského pěveckého sboru diriguje Petra Šeinerová (9:30
a 10:30)

DALŠÍ DOPROVODNÉ PROGRAMY
• Procházka arboretem Střední lesnické školy v Hranicích s výkladem - 9:00, 10:00, 14:00 a v 15:00
• Den na Včelařské stezce - posezení u Včelařské stezky, Pod Křivým
2140. Ukázka úlů, medometů, včelařského nářadí, ukázka výroby
svíček, soutěž o nejlepší med, ochutnávka a prodej včelařských
produktů (9:00–15:00).
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Díky MUDr. Fornůskovi mají Hranice stopu v Antarktidě
Doktor František Fornůsek
vyrůstal v Hranicích, poté odešel na školu do Prahy, kde i žije.
Přestože rád cestuje, do Hranic
se často vrací. Při jeho srpnovém
návratu jsme si povídali o výpravě na českou Mendelovu polární
stanici v Antarktidě, kde strávil
čtvrt roku jako lékař expedice.
Jak jste se vůbec k expedici
dostal?
Stanici založila v roce 2007 Masarykova univerzita v Brně, já jsem
se před třemi lety setkal s jednou
vědkyní, která tam jezdí, projevil
jsem zájem a ona mi poradila,
abych se obrátil na vedoucího
stanice. Tak jsem mu poslal životopis, on odpověděl, že ho zájem
potěšil, ale byly tam nějaké administrativní komplikace, takže jsem
to pustil z hlavy. A najednou loni
v létě se ozvali, zda bych měl ještě
zájem. Zúčastnil jsem se výběrového řízení v Brně, no a vyšlo to.
Pak přišly velké přípravy. Všichni absolvují preventivní prohlídky,
zda jsou zdraví. Musí se připravit
zásoby léků, abychom byli připraveni na co nejvíc situací, které
mohou nastat. Jako chirurg jsem
si bral i základní chirurgické vybavení pro případ nějaké jednodušší
operace.
Jako například slepé střevo?
Tak to už by bylo hodně na hraně, muselo by jít o život, ale čistě
teoreticky by to šlo.
Naštěstí jste ale nic tak zásadního neřešil?
Ne, jen běžné věci jako bronchitida, říznutí a tak.
Co ordinuje lékař, pokud dostane mořskou nemoc?
Na tu se nedá extra připravit,
mohou jí trpět i zkušení námořníci. Někdo ji prostě dostane
a někdo ne. No, měl jsem brašnu
plnou léků, třeba klasický kinedril.
Někomu prospíval klid na lůžku,
jiný šel raději na můstek. Bylo ale
důležité jíst, protože jste na lodi
celý týden a to nepřestane. Houpe
to stále. A pak na břehu se toho týden zbavujete. První dny se s vámi
houpe všechno i na pevné zemi.
Je tam nějaké typické onemocnění, například jsem četl
o sněžné slepotě?
Sněžná slepota tam opravdu
hrozí. Je to vlastně spálení očí UV
zářením, zánět rohovky i spojivky.
Je to velmi bolestivé, a než odezní,
tak člověk třeba dva dny neotevře

Pro Františka Fornůstka jsou Hranice domovem. A i když se v osmnácti letech vydal do
světa, vždy se sem rád vrací. „Procestoval jsem díky své práci doslova celý svět, ale i přesto,
nebo možná právě proto, pro mě Hranice představují jedno z nejkrásnějších míst, zkrátka
domov. Nejen že je tu nádherné okolí a příroda a Hranice samy o sobě jsou opravdu
krásným městečkem. Ale pro rodinu je město zhruba takovéto velikosti optimální.
Všude dojdete pěšky, je tu prakticky veškeré občanská vybavenost a přitom kousek do
přírody. Pro rodinu s dětmi takový ideál. Hranice nosím zkrátka ve svém srdci,“ říká MUDr.
František Fornůsek. Důkazem je i snímek z rozcestníku u české základny v Antarktidě,
kde se letos objevila i vlastnoručně vyrobená směrovka do Hranic, dokonce i se dvěma
vinařskými noži z hranického znaku. Foto: archiv Františka Fornůska

oči. V dobách prvních výprav to
bylo velmi nebezpečné, protože
člověk nemohl nic dělat, nikam
se nedostal, jen spotřebovával
životně důležité zásoby. Tehdy
používali takové dřevěné kryty,
které měly jen malé štěrbiny na
průzor, nyní nás chrání brýle s UV
filtrem.
Jaké tam panují v létě podmínky?
Teplota se obvykle pohybuje
od plus 5 do minus 15 stupňů,
ale pokud přijde bouře a sníh s větrem, tak je i při nulové teplotě
pocitově tak minus 35. A žádné
sebelepší vybavení vám dlouho
nepomůže. Takže tam je činnost
závislá na počasí. Když je pěkně, dá se vyrazit na túru, buď po
svých, nebo člunem do nějaké
zátoky. Ale musíte vše dobře naplánovat, protože tam není vyloučené vůbec nic, může následovat
rychlé zhoršení počasí, a byl by
problém se vrátit. Také při pádu
do vody by šlo opravdu o život,

máte sice speciální oblek, ale ten
vás dlouho neuchrání. Je tam
samozřejmě vodní fauna, tuleni,
lachtani, kosatky, a ty se o vás také
dokážou „postarat“.
Jsou tam poblíž nějaké jiné
základny, odkud by vám v případě potřeby mohli poskytnout pomoc?
Dvě jsou relativně nedaleko,
asi kolem 60 km vzdušnou čarou.
Ale naše stanice se nachází na ostrově, a tak by nebylo jednoduché
se k nám dostat. Jedině vrtulníkem, kdyby to počasí dovolilo,
nebo dlouhá a nebezpečná cesta
po moři. Každopádně by to bylo
velice obtížné. Takže je to spíš jen
taková psychická podpora.
A jak se vůbec na ten ostrov
dostáváte. Lodí?
Ano, je to taková docela dobrodružná výprava. Nejprve letecky do Patagonie. Tam doplníme
zásoby, hlavně čerstvější potraviny, protože kontejner se zásobami
jede lodí již měsíce předem. Pak

se nalodíme na ledoborec a pluje
se přes Magalhaesův a Drakeův
průliv na Jižní Shetlandy. Tam
jsou přirozená kotviště, kde se
lodě mohou ukrýt před bouří.
Nás tam ale bouře přepadla z nečekané strany a bylo to hodně
dramatické. I kvůli tomu, že se
muselo manévrovat a vyhýbat
dalším lodím. Měli jsme opravdu
namále, loď překonala všechny
rekordy v náklonu, jak podélně,
tak i bočně, jednu chvíli byl boční
náklon přes 45 stupňů. Člověk se
v kabině moc dobře necítil, všechno létalo, okénkem chvíli viděl
oblohu, chvíli se zalévalo vodou.
To byste asi moc šancí neměli?
Ne, to by byla konečná, i kdybychom se dostali z lodi. Bouře,
vlny, ledová voda. Na základně
jsem se zkusil vykoupat, a ač jsem
ze sauny trénovaný, tak jsem tam
vlezl maximálně po kolena. Neskutečně studené.
Ale světlé noci tam jsou?
Ano, dopluli jsme v deset a pak
jsme v pohodě za světla vykládali. Ale později, jak se blížil tamní
podzim, tak již v 7 byla tma jak
v pytli. Zato nádherné hvězdné
nebe. Bez světelného smogu –
Mléčná dráha, Jižní kříž.
Co je tam pro Středoevropana nejpodivnější?
Zvláštní ráz krajiny. Žádné keře
nebo stromy. Nemáte žádné rovnání. A díky velmi čistému vzduchu vidíte strašně daleko, až 50,
80 kilometrů. Ale nemáte odhad
vzdálenosti, nemáte ji podle čeho
porovnat. Vyrazíte na krátkou
procházku k nedalekému kameni, a zjistíte, že je to velká skála,
několik kilometrů vzdálená. A tam
opravdu pochopíte, jak jste proti přírodě malý a co je opravdu
důležité. Z hektického světa se
přesunete jinam, kde platí úplně
jiná pravidla. Peníze, bohatství,
malicherné problémy - to tam nic
neznamená, rozhodující je jídlo,
teplo. Člověk se tam neskutečně
psychicky nabije, doufám, že mi
to vydrží co nejdéle.
Kolik vás na té základně vůbec bylo?
V mém turnusu 19, což byl
rekord. Obvykle jezdí tak 12 až
15 lidí. A bylo to tak na hranici
únosnosti, kvůli kapacitě základny.
(bak)
Pokračování příště
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