
Zpravodaj města Hranic                                      ročník III. číslo 4 / duben 2017

Akční plán nastiňuje rozvoj Hranic

Kraslicovník na Masarykově 
náměstí, Velikonoční výstava 
v  Galerii M+M a  Vítání jara 
v sobotu 8. dubna - rovněž na 
náměstí – to jsou akce, které 
navodí svátky jara v Hranicích. 
Více uvnitř listu.
Ilustrační foto: Jiří Necid

Velikonoce 
v Hranicích

Tempo při realizaci akční-
ho plánu v roce 2016 a akční 
plán práce na rok 2017 hod-
notili zastupitelé města na 
svém zasedání 23.  března. 
Jde o rozsáhlý materiál v ob-
lasti investic a údržby města 
Hranice. 

S ohledem na velmi dobrou 
finanční kondici se v roce 2016 
rozběhly práce, které byly roz-
pracovány do systému akční-
ho plánu v  prioritních osách: 
„Životní prostředí, Cestovní 
ruch, Školství, Zaměstnanost, 
Doprava a  infrastruktura, By-
dlení a vzhled města, Kultura, 
Sport a  Bezpečnost“. Celková 
pracovní investiční suma, která 
je k dispozici v roce 2017, činí 
129 milionů korun.

Plánování rozvoje  
města se změnilo

Zásadní změnou je přístup 
k  plánování rozvoje města. 
V  roce 2015 a 2016 probíhaly 

diskuse s řadou urbanistů i ka-
tedrami architektury. Naše pro-
blémy řešili i  velikáni tohoto 
oboru, jako například vedoucí 
Ústavu urbanismu Fakulty ar-
chitektury ČVUT v Praze archi-
tekt Jan Jehlík.

Následovalo výběrové říze-
ní, v kterém byl vybrán hlavní 
architekt města, a poté byl zří-
zen Odbor rozvoje. 

Rozvoj každého města ale 
podléhá dlouhodobým proce-
sům. Pokud politické garnitu-
ry tyto procesy zastaví, nejsou 
dopady viditelné okamžitě. 
Občané postupně během pěti, 
deseti let začnou zjišťovat, že 
jiná města se mění, rozvíjejí, 
svým rozvojem jsou k  lidem 
vstřícnější a  začnou se ptát, 
proč není obdobný stav v jejich 
bezprostředním okolí. Odpo-
věď je jednoduchá, protože ně-
kdo, bez patřičného rozhledu, 
zastavil procesy dlouhodobé 
koncepce rozvoje. 

Jako pilíře lze jmenovat do-
pravu a  parkování, rozvojové 
průmyslové zóny, protipovod-
ňová opatřeni, infrastrukturu, 
ale také zeleň, sportovní záze-
mí nebo kulturu. V  minulosti 
bylo prodáno kino, strategické 
pozemky a  řada nemovitostí 
v  centru města. Obnovit tyto 
hodnoty trvá 5 až 10 let. 

Nejprve je nutné zajistit po-
zemky, následuje úprava územ-
ního plánu. Musí se vypracovat 
ekonomická studie proveditel-
nosti a teprve pak vstupuje zá-
ležitost do finančního (akčního) 
plánu města. 

Následuje proces územního 
řízení a vyřízení stavebního po-
volení s následnou realizací.

Věřím, že u nás již byl nasta-
ven systém transparentního 
plánování rozvoje, byly zaháje-
ny potřebné dlouhodobé pro-
cesy a že začneme od letošního 
roku sklízet ovoce. 

Pokračování na straně 2

Hranický zpravodaj

Sportovec roku:  
letos přijede Petr Lacina

Na tradiční vyhlášení nej-
lepších sportovců roku 2016 
a  ankety Hranického týdne 
zve město Hranice. Vyhlášení 
proběhne v úterý 25. dubna 
od 17 hodin ve dvoraně hra-
nického zámku. 

Akci pořádá každoročně 
město Hranice, letošního roč-
níku se zúčastní Petr Lacina, 
trenér olympijského vítěze 
z  Ria 2016 Lukáše Krpálka, 
v  minulosti přední český 
a evropský judista, účastník 
Letních olympijských her 
1996, držitel bronzové me-
daile z Akademického Mist-
rovství světa. Petr Lacina byl 
vyhlášen trenérem roku 2016 
v anketě Unie profesionálních 
trenérů Českého olympij-
ského výboru. V  programu 
vystoupí hudební formace 
Vibesa a skupina zaměřená 
na break dance s názvem 
Hollywood Stars Crew.  (bak)

Na stojáka

Populární „stand-up come-
dy“ vystoupení Na stojáka 
opět zamíří do Hranic. Ten-
tokrát ve hvězdném slože-
ní - Lukáš Pavlásek, Dominik 
Heřman Lev a  Karel Hynek. 
Diváci se mohou těšit na hu-
mor, který je dostane do kolen. 
Představení se koná ve středu 
26. dubna v Zámeckém klubu 
od 19 hodin. Vstupné je 230 Kč 
v předprodeji v Turistickém in-
formačním centru na zámku 
nebo 260 Kč na místě.  (mš)

Dnes promítáme 
Zaniklý svět hranických kin 

a  jejich neobyčejnou atmo-
sféru, ale také přístroje, které 
uváděly film do pohybu, před-
stavuje  výstava  Dnes promí-
táme. Více na straně 9.  (ms)
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Jednorázové akce a  pře-
vody z loňského roku, to je to 
nejpodstatnější z první změny 
rozpočtu města Hranic na rok 
2017, kterou schválilo únoro-
vé zastupitelstvo. Rozpočet se 
navýšil o více než 210 milionů 
korun, z 235 milionů na 445 mi-
lionů. 

Rozpočet města je schvalován 
v prosinci a v únoru, po zjištění 
hospodářských výsledků za uply-
nulý rok a zapracování investic, je 
zásadně upravován. 

Významný podíl na změ-
ně mají převody nedokonče-
ných činností z  loňského roku. 
Jde o  akce v  celkové hodnotě 
81,5 milionu korun. Největší část-
ku z toho tvoří oprava Základní 
umělecké školy (fasáda a okna), 
kde město podalo žádost o do-
taci. V rozpočtu na ni bylo vyčle-
něno 16,1 milionu korun. Mezi 
nejvýznamnější patří také propo-
jovací komunikace mezi ulicemi 
Pod Křivým a Havlíčkova v plá-
nované výši 8,2 milionu korun, 
dále rekonstrukce ubytovny Jas-
lo za téměř 7 milionů korun nebo 
vybudování dešťové kanalizace 
Kropáčova a Tesaříkova v hod-
notě 3,6 milionu korun. Příprava 

těchto akcí byla náročnější, proto 
se jejich realizace přesunula do 
letošního roku. 

Zastupitelé schválili i  nové 
investice. Na ně bylo v rozpočtu 
vyčleněno celkem 129 milionů 
korun. Město z  této částky vy-
členilo přibližně 9 milionů jako 
rezervu. Některé plánované akce 
jsou podmíněné dotacemi. Ty by 
mohly dosáhnout 19,7 milionů 
korun. Protože dotované akce je 
potřebné zaplatit předem a do-
tace získáme až po dokončení 
a vyúčtování akce, plánuje město 
v případě potřeby vzít si překle-

novací úvěr do výše maximálně 
19 milionů korun. Byl by čerpán 
pouze v  případě nutnosti zafi-
nancovat konkrétní dotované 
akce a splacen ze získané dotace. 
Vzhledem k tomu, že město není 
zadlužené, nemůže mu tento 
úvěr způsobit žádné problémy.

Z nejzajímavějších plánova-
ných investičních akcí chceme 
upozornit například na započetí 
akcí na revitalizaci hřbitova za 
15 milionů korun, nebo na deš-
ťovou a  splaškovou kanalizaci 
v  lokalitě Pod Křivým a Havlíč-
kova ulice. 

Chystá se také II. etapa revi-
talizace sídliště Nová za 16 mili-
onů korun. Ta je ale podmíněna 
4 milionovou dotací. V rozpočtu 
jsou vyčleněny prostředky na pří-
pravu projektu zimního stadio-
nu a na další akce. Jednotlivým 
oblastem a  konkrétním akcím 
se budeme podrobněji věnovat 
v příštích číslech. 

Celý rozpočet včetně všech 
plánovaných investičních akcí 
naleznete na webu města 
 (www.mesto-hranice.cz – povin-
né informace).  

(bak)

Město navýšilo rozpočet o 210 milionů 

Revitalizace hřbitova začne hřbitovní zdí. Foto: Petr Bakovský

INFORMACE Z RADNICE

Dokončení ze strany 1

Protipovodňová opatření 
i doprava jsou priority

Nejdůležitější je, abychom 
byli ochráněni před povodněmi. 
Podílíme se na přípravě poldru 
Skalička, v roce 2018 chceme za-
hájit rozšíření jezu a projektuje-
me ochranné poldry nad Lhotkou 
a pod obcí Střítež nad Ludinou. 

Musíme se snažit vytlačit ná-
kladní dopravu z centra a celkově 
optimalizovat dopravní obsluž-
nost. Projektujeme obchvaty, jed-
náme s lomem Hrabůvka, tlačíme 
na realizaci Palačovské spojky. 
Probíhají jednání se Správou 

železniční cesty, která se dotý-
kají stavu celé oblasti vlakového 
a autobusového nádraží, včetně 
napojení průmyslové zóny býva-
lých kasáren Jaslo. 

V současné době roste tlak 
na dobudování komplexního 
odkanalizování a také na kvalitu 
likvidace odpadních vod. V  le-
tošním roce zahajujeme ve spo-
lupráci s VaK Přerov investici ve 
výši 160 milionů korun. Připravují 
se projekty kanalizací pro místní 
část Lhotka a  Slavíč. Zahájíme 
výstavbu ČOV Valšovice. Indivi-
duální vývozy jímek budou totiž 
v budoucím období pro občany 
poměrně drahé. 

Zastupitelé v rozpočtu na rok 
2017 také schválili peníze na eko-
nomickou studii proveditelnosti 
pro krytou ledovou plochu. Není 
to výsledek žádného politického 
tlaku. Pro sport i všechny gene-
race by to byl přínos. V minulosti 
byl několikrát proveden ekono-
mický audit a s ohledem na výši 
investice a  na předpokládané 
provozní náklady byl projekt 
zimního stadionu vždy zastaven. 

Náklady na pořízení i provoz 
však klesají, a tak se znovu po-
kusíme tento sportovní stánek 
naplánovat.

Akční plán v  roce 2017 má 
přibližně 250 větších či menších 
investičních položek. K nejdůleži-
tějším patří lokalita Pod Křivým, 
revitalizace městského hřbitova, 
32  milionů do oblasti školství 
a 43 milionů do problematiky do-
pravy. Je třeba zmínit revitaliza-
ce sídlišť, zprovoznění ubytovny 
Jaslo, ale i rekonstrukce místních 
komunikací na Teplické ulici a na 
Tovačovského. 

Majetek je třeba udržovat
Město však nejsou jenom 

nové investiční akce. Máme vel-
ké množství společného majetku, 
který by se měl udržovat. Pokud 
se podíváme z tohoto pohledu na 

majetek státní, jako silnice, nádra-
ží, i laik pozná, že není něco v po-
řádku a naší povinností je neustále 
vyžadovat na státu nápravu.

V Hranicích máme možnost se 
chovat jinak. K dispozici máme 
prostředky, stav svého města 
známe, a  tak je jenom na nás, 
abychom dobře plánovali. 

Peníze půjdou na zeleň, Hra-
nickou propast a  opravy hřišť 
i mobiliářů. Pracujeme i na no-
vém informačním propojeném 
systému od webového portálu až 
po chytré telefony. Je dokončena 
smlouva na výměnu autobusů za 
elektrobusy a to v provedení níz-
kopodlažní. 

Investiční růst se připravuje 
i na městem vlastněné akciové 
společnosti Ekoltes. Je nutné roz-
šířit a zajistit skládku. Veřejnosti 
byla a je představována nová vize 
sběrného dvora, která je součástí 
našeho plánu snižování nákladů 
na likvidaci směsného komunál-
ního odpadu. 

Město je připraveno přede-
vším na veřejnou diskusi, protože 
vše co se děje, by mělo být budo-
váno s ohledem na naše občany, 
a to je hlavní cíl mé práce i vedení 
našeho města. 

Jiří Kudláček
starosta města Hranic

Pozor na změnu svozu  
komunálního odpadu

Akciová společnost Ekoltes Hranice upozorňuje občany, že ná-
hradní svozy komunálního odpadu budou provedeny:

- za pátek 14. dubna 2017 (Velký pátek), předcházející den, 
tj. čtvrtek 13. dubna 2017

- za pondělí 17. dubna 2017 (Velikonoční pondělí), následu-
jící den, tj. úterý 18. dubna 2017

Sběrný dvůr bude v období od 14. dubna do 17. dubna 2017 
uzavřen.

Akční plán nastiňuje rozvoj Hranic a příměstských částí 
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Často dochází k tomu, že si 
zájemci o výstavbu rodinného 
domu koupí parcelu, popisova-
nou prodávajícím jako pozemek 
pro výstavbu rodinného domu 
a potom zjistí, že vše je jinak.

Tvrzení, že se jedná o poze-
mek pro výstavbu, se většinou 
opírá o zařazení parcely do ploch 
určených územním plánem k vý-
stavbě rodinných domů. Územní 
plán je kompletně vyvěšen na 
webových stránkách města, ale 
pro laika je to složitý dokument. 
Barevné vyznačení účelu jednot-

livých ploch v územním plánu je 
totiž jednou, nikoliv jedinou 
podmínkou k výstavbě. Neméně 
důležitým předpokladem je do-
statečná technická infrastruktura 
v sousedství pozemku - silnice, 
kanalizace, vodovod a  podob-
ně. Při jejich absenci nebo ne-
dostatečné kapacitě je nutné je 
dobudovat, což může narazit na 
možnosti a potřeby města v dané 
lokalitě. 

Město je při budování infra-
struktury limitováno finančními 
prostředky i  majetkoprávními 

vztahy, výstavbu infrastruktu-
ry tak může komplikovat velká 
ekonomická náročnost nebo nut-
nost zajištění pozemků pro její 
umístění. Z tohoto důvodu pak 
nezřídka vstupuje do hry nutnost 
pořízení podrobnějšího územně 
plánovacího podkladu, nebo 
územně plánovací dokumentace 
- například územní studie nebo 
regulační plán. 

Tento požadavek nemusí být 
pro laika na první pohled v územ-
ním plánu zjevný. Územní pláno-
vaní je navíc živý obor, způsob 

využití jednotlivých ploch ve 
městě se s  časem proměňuje. 
Dva roky stará informace o mož-
nostech výstavby v dané lokalitě 
už může být nepřesná či úplně 
mylná. 

Proto pokud si nejste jisti, 
zdali je případná výstavba na 
pozemku bezproblémová, ne-
váhejte se obrátit s dotazem na 
městský úřad (e-mailem, dopi-
sem či osobně). Informace realit-
ních kanceláří bohužel nebývají 
kompletní, řadu informaci mak-
léři ani vědět nemohou.  (bak)

První letošní Farmářský trh regionu Hranicko, na kterém 
budou opět prodávat své výrobky zástupci zdejších i okol-
ních farem, přivítá Masarykovo náměstí v Hranicích v pátek 
21. dubna od 9 do 18 hodin. Na trhu budou mít lidé možnost 
nakoupit kvalitní výrobky od místních zemědělských pod-
nikatelů, a to domácí sýry a tvaroh, maso, uzeninu, zabijač-
kové pochoutky, ryby, včelí produkty, tvarůžkové speciality, 
koření, víno a medovinu, byliny, sirupy a čaje, a výrobky 
dalších farmářů a pěstitelů. Nebudou chybět ani regionál-
ní potraviny držitelů značky kvality „MORAVSKÁ BRÁNA 
– regionální produkt® “ Z doplňujícího sortimentu budou 
nabídnuty výrobky z keramiky, dřeva, skla, kůže, textilu, 
a dále bytová kosmetika, svíčky, květinové dekorace.   (bak)

Při koupi pozemku dejte pozor na územní plán

INFORMACE

Projekt OBEC OBČANŮM umožní ušetřit občanům Hranic
na energiích v průměru 5 250 Kč ročně

Občané Hranic, kteří se již do projektu zapojili, ušetřili na energiích celkem
798 427 Kč.
Občané Hranic se stále mohou připojit k více než 68 000 domácnostem
a 570 obcím po celé České republice využívajících výhod úspěšného
celorepublikového projektu s názvem Obec občanům.
Projekt si klade za cíl vytvářet obcím a domácnostem volné finanční prostředky,
které umožní zlepšovat prostředí v obcích a městských částech. Mezi obce, které
se již do projektu zapojily, patří Náměšť na Hané, Chropyně, Hustopeče,
Dvůr Králové nad Labem, Telč a mnohé další. V první fázi se projekt soustředí na
vytváření volných prostředků obcím a občanům prostřednictvím snižování výdajů
za zemní plyn a elektřinu.
Zapojené domácnosti v minulých letech průměrně ušetřily na energiích 5 250 Kč
ročně. Celý proces realizace úspory je navíc zcela jednoduchý, jelikož veškerý
administrativní a klientský servis vyřizuje partner projektu společnost Terra
Group, která je zároveň garantem kvality projektu.
ZAPOJTE SE A ZÍSKEJTE VÝHODNĚJŠÍ ENERGIE
Občané Hranic se mohou zapojit a ušetřit v průměru 5 250 Kč. Přihlášku pro
domácnosti můžete vyplnit na webu www.hranice.obecobcanum.cz nebo
telefonicky s koordinátory projektu panem Tomášem Fuchsem na tel. čísle:
739 617 569 a panem Pavlem Dóczym na tel. čísle: 777 320 369.

energiích v průměru 5 250 Kč ročně

Ilustrační foto: Petr Bakovský

Stručně
Omezení dopravy

V souvislosti s  50. roční-
kem Běhu vítězství a 46. roč-
níkem Hranické dvacítky 
bude v sobotu 8. dubna od 
9 do 14.30  hodin omezena 
doprava v ulicích Havlíčkova, 
Žáčkova, Tyršova a  Pod Kři-
vým. Současně nebude mož-
né parkovat mimo vymezená 
parkoviště v ulicích Žáčkova 
a Havlíčkova. Řidiči ale mo-
hou výjimečně využít zdar-
ma parkoviště na Motošíně. 
Motoristé by také měli počítat 
s krátkodobými uzavírkami, 
maximálně do 20 minut. Po-
drobnější informace a přesný 
podpis uzavírek je na www.
atletikahranice.cz.  (bak) 

Přijímačky do ZUŠ 
Řádný termín přijímacího 

řízení ke studiu na Základní 
umělecké škole v Hranicích 
pro školní rok 2017 až 2018 
proběhne v pátek 7. dubna 
od 14 do 18 hodin, a v sobo-
tu 8. dubna od 9 do 11 hodin 
na těchto základních školách: 
ZŠ 1. máje, ZŠ Šromotovo 
a ZŠ Struhlovsko. Druhý ter-
mín přijímacího řízení bude 
při Dnech otevřených dveří 
Základní umělecké školy 
v  Hranicích na Školním ná-
městí 35, a to ve dnech 15. až 
17. května.  (kk)

Den otevřených dveří 
ve školce Míček

Mateřská škola Míček 
v Galašově ulici v Hranicích 
pořádá Den otevřených dve-
ří, a to ve středu 12. dubna 
od 7 do 12 hodin a od 14 do 
16 hodin. Rodiče s dětmi se 
mohou přijít do školky podí-
vat ještě před zápisem, který 
se pak uskuteční v  květnu. 
 (km)

INZERCE

Farmářské trhy: nabídnou 
zabijačkové pochoutky i sýrové speciality
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Začala další zahrádkářská 
sezona a  s  ní i  svoz odpadu 
ze zahrádkářských kolonií. 
Letos budou ve všech zahrád-
kářských koloniích přistaveny 
kontejnery na bioodpad rost-
linného původu. 

Směsný komunální od-
pad se ze zahrádek už svážet 
nebude. Místní poplatek za 
komunální odpad má hradit 

pouze svoz směsného komu-
nálního odpadu z místa trvalé-
ho bydliště. Svoz z rekreačních 
oblastí je nad rámec místního 
poplatku a  v  minulých letech 
tuto službu za občany hradilo 
město.

Mezi bioodpad rostlinného 
odpadu patří především tráva, 
větve, listí. To by mělo být zá-
kladní složení odpadu ze za-

hrádek. Žádáme občany, aby 
do kontejnerů přistavených 
v  zahrádkářských koloniích 
vhazovali pouze bioodpad. 
Odpad stavebního charakteru, 
objemný odpad a nebezpečný 
odpad patří na sběrný dvůr 
nebo na skládku. Odpad ze za-
hrádkářských kolonií je svážen 
každé druhé úterý od 1. dubna 
do 30. listopadu.

Biologicky rozložitelný odpad 
mohou také občané města Hranic 
bezplatně odevzdat na sběrném 
dvoře, při větším množství pak 
přímo v kompostárně, kde si také 
lidé mohou zakoupit kompost. 
Cena za kompost, který se vejde 
na standardní přívěsný vozík za 
osobní automobil, je 100 korun. 

Alžběta Krajčovičová
Ekoltes Hranice

Akce zaměřená proti černým 
skládkařům pokračuje. Ekoltes 
ve spolupráci s městskou policií 
potírá případy narušení veřejné-
ho pořádku. Jedná se především 
o  odkládání objemného a  sta-
vebního odpadu v  okolí kon-
tejnerových míst. Zaměstnanci 
Ekoltesu kontejnerová hnízda 
uklízí každý týden, ovšem od 
nového roku ty nejhorší přípa-
dy nepořádku hlásí na městskou 
policii. Svoz objemného odpadu 
z kontejnerových stání není služ-
ba, za kterou si lidé platí. Jedná 
se o černou skládku, za kterou 
může být udělena pokuta až 
50 000 korun. Připomínáme, že 
od nového roku se nesváží pytle 
u popelnic.  Ekoltes Hranice

Konec svozu komunálního odpadu ze zahrádek

Pozor na nepořádek u kontejnerových stání a na pytle u popelnic

Cementářské sídliště, restaurace U Ještěra. Foto: Ekoltes Hranice
Třída 1. máje, hotel Slávia. Foto: 
Ekoltes Hranice

Ulice Vrchlického, ubytovna. Foto: Ekoltes HraniceUlice Jiřího z Poděbrad. Foto: Ekoltes Hranice

Kontejnery pro odpad ze zahrádek 
Od dubna budou zdarma přistavovány velkoobjemové kon-

tejnery pro uložení odpadů ze zahrádek podle harmonogramu 
zveřejněného na webu města. Upozorňujeme, že kontejnery 
jsou určené pouze pro biologicky rozložitelné odpady. Větve 
je vhodné rozřezat na menší kousky. 

Komu časový harmonogram nevyhovuje, může biologický 
odpad odevzdat ve Sběrném dvoře společnosti Ekoltes ve Zbo-
rovské ulici, tel. číslo 581 674 422. Sběrný dvůr má otevřeno 
v úterý a ve středu od 9 do 17 hodin, ve čtvrtek a v pátek od 
7 do 14:30 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin.

Větší množství biologického odpadu je pak možné odvézt 
přímo na kompostárnu v areálu skládky na Jelením vrchu, tel. 
číslo 581 602 208. Kompostárna je otevřena od pondělí do pátku 
vždy od 6 do 14 hodin.  (bak)

Kanalizace v Kropáčově a Te-
saříkově ulici a  části ulice Pod 
Křivým se začne budovat o něco 
později, než bylo plánováno. Za-
hájení této akce se posouvá kvůli 
prodloužení veřejné soutěže na 
zhotovitele stavby. Nový před-
pokládaný termín zahájení je 
v dubnu 2017, původně se mělo 
začít již v březnu. 

Pro obyvatele těchto ulic 
bude svoláno veřejné projednání 
se zástupci investora a zhotovi-
telem stavby na středu 5. dub-
na v  15:30 hodin do zasedací 
místnosti městského úřadu na 

Pernštejnském náměstí 1. Oby-
vatelé ulice Havlíčkova budou 
pozváni na samostatné veřejné 
projednání. Předpoklad zahájení 
stavby v Havlíčkově ulici je srpen 
letošního roku. 

Akci „Vybudování dešťové 
a splaškové kanalizace v lokalitě 
Pod Křivým, ulicích Havlíčkova 
a Kropáčova“, včetně tří retenč-
ních nádrží, realizuje město Hra-
nice s Vodovody a kanalizacemi 
Přerov. Celková investice bude 
zhruba 150 milionů korun. Stav-
ba by měla být dokončena v po-
lovině roku 2018.  (bak)

Zahájení stavby kanalizace se pozdrží
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Knihovna v  Hranicích při-
pravila setkání se spisovatelem 
historických románů, histo-
rických detektivních románů 
Vlastimilem Vondruškou, který 
patří k  nejčtenějším autorům 
i v hranické knihovně. Čtenáři 
tak nyní mají jedinečnou příleži-
tost setkat se s touto zajímavou 
osobností. 

Setkání se spisovatelem 
a historikem Vlastimilem Vond-
ruškou není klasickou besedou, 
není to ani přednáška, ale jak 

sám autor říká, jde o talk-show, 
v  němž se pokouší zábavně 
vyprávět o životě, své literární 
tvorbě a  také o  životě našich 
předků. Není to ovšem pohled 
obrácený jen do minulosti, pro-
tože dějiny se neustále opakují, 
někdy až s děsivou pravidelnos-
tí. I o tom bude řeč.

Stejně jako Vondruškovy 
knihy, ani tento pořad nepo-
strádá nadhled, ale je současně 
postaven na reálných faktech. 
A protože se autor jako spisova-
tel dívá na historické prameny 
jinýma očima, než školní učeb-
nice, dozví se posluchači řadu 
překvapujících odhalení. Věděli 
jste, že se hojné pití piva nejen 
neodsuzovalo, ale naopak pat-
řilo ke společenským povinnos-
tem? Napadlo by vás, že naši 
předkové měli ve středověku 
v erotickém konání větší svobo-
du, než má dnešní společnost? 

Vlastimil Vondruška jako 
autor historických detektivek 
však přiblíží rovněž středově-
kou spravedlnost na základě 
skutečných dobových případů, 
kdy podle něj soudci nesoudili 
formálně jako dnes, ale hledali 
spravedlnost ve svém srdci. 

Setkání se uskuteční v úterý 
4. dubna od 18 hodin v Kon-
certním sále v  Zámecké ulici. 
Vstupné je 70 korun, pro stu-
denty 40 korun. Předprodej 
vstupenek je v knihovně.  (mj)

Hranická zákoutí za 20 korun
Fotografie Milana Mráze se 

zákoutími Hranic a  jejich maleb-
ným okolím, které jsou v kalendáři 
Hranic na letošní rok, můžete zís-
kat za zvýhodněnou cenu dvacet 
korun. Kalendář můžete darovat 
jako vzpomínku na Hranice, suve-
nýr nebo třeba si jej zakoupit jen 
tak, pro radost. V prodeji je v Turistickém informačním centru na 
hranickém zámku, od pondělí do pátku od osmi do sedmnácti 
hodin, v sobotu pak od osmi do jedenácti hodin.  (ld)

Městská knihovna v Hranicích oznamuje, že v době  
velikonočních svátků bude v sobotu 15. dubna uzavřena.

AKTUÁLNĚ

V termínu od 3. do 5. března 
se Turistické informační centrum 
Hranice účastnilo výstavy cestov-
ního ruchu Dovolená a Region, 
Lázeňství, kde propagovalo 
město Hranice a okolí. Dvacátý 
ročník této akce se uskutečnil na 
výstavišti Černá louka v  Ostra-
vě. Prezentovalo se zde celkem 
devadesát osm vystavovatelů 
a výstavu navštívilo téměř deset 
a půl tisíce návštěvníků. Hranic-
ký stánek se prezentoval nejen 

zajímavostmi samotného měs-
ta, ale také jeho okolí. Expozice 
byla zaměřena převážně na Hra-
nickou propast, která na pod-
zim loňského roku získala titul 
světového prvenství. První den 
byl určen pro zástupce odborné 
veřejnosti a škol, další dva dny 
pak pro širokou veřejnost. Stánek 
turistického informačního cent-
ra navštívili a podpořili i zástupci 
města Hranic či komise pro zahra-
niční vztahy a cestovní ruch.  (ld) 

Dne 6.  března 2017 odešel 
z tohoto světa pan Zdeněk Černý, 
rodák z Drahotuš, který zůstane 
navždy v paměti nejen svým blíz-

kým, ale svým výtvarným dílem 
a hudební činností všem přízniv-
cům umění a dobré muziky.

Narodil se 19.  března 1931 
a  svému městu zůstal po celý 
život věrný. Přestože měl obrov-
ský výtvarný a hudební talent, 
upřednostnil povolání elektro-
technika.

Svou celoživotní pílí, houžev-
natostí a samostudiem se sku-
tečně vypracoval ve vynikajícího 
kreslíře – grafika a muzikanta.

O své výtvarné tvorbě inten-
zivně přemýšlel a  hledal cesty 
k co nejlepším výsledkům. Svý-
mi výtvarnými díly dělal radost 
nejen svému okolí, ale jeho díla 
našla svá místa i  na Pražském 
hradě, v USA a Austrálii.

V oblasti hudební byl mimo 
jiné dlouholetým členem hu-

debního tělesa JKP Hranice, 
tanečního orchestru Jaroslava 
Jiříčka a  dechového souboru 
Pobečvanka, ve kterých repre-
zentoval umění hranických mu-
zikantů po celé Evropě. 

Jeho odchodem ztrácíme vý-
raznou osobnost s obrovským ta-
lentem, velikým srdcem a láskou 
k lidem a umění. Svým celoživot-
ním dílem zůstane v paměti i pro 
další generace.    Bronislav Ludmila

Talk-show nejčtenějšího 
spisovatele se blíží 

Město prezentovalo na veletrhu 
propast i region Hranicka

Malíř Zdeněk Černý odešel navždy, ale zůstane věčný

Poděkování 
Děkujeme všem příbuzným, přátelům, kolegům, známým 

a kamarádům z řad hudebního a výtvarného umění za účast, 
květinové dary i za slova upřímné soustrasti na pohřbu naše-
ho drahého zesnulého pana Zdeňka Černého, který se konal 
9. března ve farním kostele sv. Vavřince v Drahotuších. Naše 
poděkování patří, mimo jiné, všem pracovníkům pohřební 
služby Obelisk za příjemné a profesionální služby a vystupo-
vání, panu Jaroslavu Sedláčkovi za smuteční projev a panu 
Bronislavu Ludmilovi za hudební aranžmá a krásné tóny při 
jeho poslední cestě.

Zarmoucená rodina 

Foto: archiv TIC Hranice

Foto: archiv TIC Hranice
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Hraničané přivítají jaro folklorem u Kraslicovníku

Hasiči se školili ve Velké 

Výstava velikonočních tradic  
je k vidění v galerii M+M

Hranice se i letos zapojily  
do kampaně Do práce na kole

Hranické Masarykovo ná-
městí letos opět ožije v jarním 
a  velikonočním duchu díky 
Kraslicovníku, který se v centru 
města objeví od začátku dubna. 

Neobvyklý strom, obsypaný 
kraslicemi všech možných stylů 
i  materiálů bude ozvláštňovat 
náměstí až do konce dubna. 
Kraslice vytvořili už vloni děti ze 
školek a škol, studenti, obyvatelé 
města. Na stromě se tak objevilo 
přes dva a půl tisíce velikonočně 
zdobených vajíček. Ty byly pečli-
vě uschovány a letos je doplnily 
kraslice, které opět vyrábějí ve 
školách, v hranickém Domě dětí 
a mládeže, výtvarnou dílnu na 
výrobu kraslic pro Kraslicovník 
hranický pořádalo také centrum 
U kocoura Mikeše. 

„Máme radost, že se i  letos, 
stejně jako vloni, zapojili do 
výroby kraslic školky, školy, 
organizace i  jednotlivci,“ sdě-
lila Naďa Jandová, ředitelka 
Městských kulturních zařízení 
v Hranicích, která tuto akci or-
ganizují.

V blízkosti Kraslicovníku se 
na Masarykově náměstí také 
uskuteční folklorní akce Vítání 
jara, která proběhne v sobotu 
8. dubna od 14 hodin. Návštěv-
níci se mohou těšit na dětský 
folklorní soubor Rozmarýnek, 
Černotínsko-hluzovský taneč-
ní soubor s vystoupením Česká 
beseda, Děcka z Drahotuš a je-
jich pásmo „Jaro Vítej“, či Hudec-
kou muziku Franty Kopeckého. 
Jarní a  folklorní tradice budou 

moci návštěvníci sledovat a uží-
vat si zhruba do 17 hodin. Na 
místě bude také k dispozici ob-

čerstvení. Při velmi nepříznivém 
počasí se akce přesouvá do dvo-
rany zámku.  (mš, red)

Již 12. ročník odborné pří-
pravy jednotek SDH zřízených 
městem Hranice, jednotek 
SDH z  drahotušského a  stří-
težského okrsku a  jednotek 
SDH obcí Bělotín a Nejdek se 
konal v  sobotu 4.  března ve 
Velké u  Hranic. Celkem bylo 
přítomno 17 jednotek, což čí-
talo 145 dobrovolných hasičů, 
z toho 7 jednotek města Hranic, 
pro které je tato akce primárně  
určena. 

Odbornou přípravu zahájil 
starosta města Hranic Jiří Kud-
láček. Lektory odborné přípravy 
byli plk. Ing. Miroslav Čoček, ře-
ditel ÚO Přerov, npor. Ing. Tomáš 

Novák, velitel HS Hranice, por. 
Ing. Jan Ondruch, oddělení IZS 
a služeb KŘ HZS Olomouckého 
kraje a příslušníci ze směny C ha-
sičské stanice Hranice. Účastníci 
se zaměřili na témata: uchovává-
ní důkazů pro zjišťování příčiny 
požárů, nové listy a novelizace 
listů Bojového řádu jednotek 
PO, poskytování informací 
a zveřejňování záznamů z místa 
zásahu, povinnost mlčenlivosti, 
použití osobních ochranných 
prostředků při zásahu, použití 
žebříků včetně praktické ukázky 
a na řadu přišel i rozbor zajíma-
vých zásahů z roku 2016 z po-
hledu velitele zásahu.

Velké díky patří SDH Velká za 
přípravu prostor a směně C hra-
nických profesionálních hasičů 

pod velením nprap. Tomáše Paz-
dery za proškolení svých dobro-
volných kolegů. (bak)

Město Hranice se již po třetí 
zapojilo do projektu Do práce 
na kole. I pro letošní rok je ko-
ordinátorem Hranická rozvojová 
agentura. Hranice a celý region je 
protkaný hustou sítí cyklistických 
tras, prochází tudy první cyklo-
dálnice v  republice – 160  km 
dlouhá Cyklostezka Bečva a Hra-
nice také dlouhodobě podporu-
jí cyklistiku jako zdravý a šetrný 
způsob dopravy. 

„Vítáme každého, kdo nechce 
nechat své kolo zahálet, ale chce 
jej používat a zatím neví, jak na 
to. Nabízíme příležitost jezdit 
pravidelně, každý den do práce 
i z práce. Odměnou bude lepší 
fyzička, ušetřené peníze i životní 
prostředí a čas, kterého nemáme 
nazbyt,“ uvedla Michaela Škro-
bánková z  Hranické rozvojové 
agentury. 

Stejně jako vloni pořadatelé 
plánují společný výlet oteví-
ráním sezony na Cyklostezce 
Bečva, které se uskuteční v so-
botu 22. dubna. Kromě několi-
ka prvních jarních kilometrů na 
kole či koloběžce, můžete získat 
i drobný upomínkový předmět. 
„Rozšiřte naše řady a  přidejte 
se k  loňským 119 účastníkům 
a  vyhrajte krásné ceny. V  ceně 
účastnického poplatku obdržíte 
tričko z kvalitní biobavlny s  lo-
gem akce,“ vyzvala za pořadatele 
Michaela Škrobánková.

Výše účastnického poplat-
ku při registraci do 2. dubna je 
290 korun, při registraci od 3. do 
20.  dubna je 340 koruna od 
21. do 30. dubna je 390 korun. 
Vyhlášení vítězů bude v červnu 
na akci Pokoř své hranice! 

 (red)

Vloni akci Vítání jara na náměstí počasí přálo. Ilustrační foto: Jiří Necid

Foto: SDH Hranice

Košíky plné kraslic různých velikostí i barev zdobené známými i méně obvyklými 
technikami, ale také další výtvory ze šustí, dřeva, papíru i keramiky jsou k vidění 
v hranické Galerii M+M. Návštěvníky zde čeká příjemná atmosféra provoněná 
perníčky. Na výstavě nechybí ani pomlázky, zajíčci, věnce a další symboly Ve-
likonoc. Letos pořadatelé potěší i dětské návštěvníky. Jedním z vystavovaných 
exponátů je i perníková chaloupka s čarodějnicemi. Návštěvu výstavy, která 
se koná v prostorách rodinné galerie, si můžete naplánovat až do 14. dubna.  
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Klasická hudba netradičně? Předvedou Holanďané

Evropské jazzové dny mají hvězdné obsazení

Třicetičlenný holandský orche-
str s dlouholetou tradicí a úspěchy 
v mnoha zemích míří do Hranic. 

Koncert přátelství nabídne 
klasickou i moderní hudbu zá-
bavnou formou, ale také inter-
akce s publikem. Členové tohoto 
mládežnického tělesa totiž chtějí 
přiblížit klasickou hudbu mladé 
generaci. A na svých turné sklí-
zejí úspěch. Koncert se uskuteční 
v pátek 28. dubna od 16 hodin 
v  koncertním sále v  Zámecké 
ulici 118. Společně s Holanďany 
vystoupí také hranický pěvecký 
sbor Cantabile pod vedení sbor-
mistryně Markéty Láskové.

Holandský orchestr Haags 
Instrumentaal Jeugdensemble 
je složený ze smyčcových a de-
chových nástrojů. Domovskou 
scénou seskupení je nizozemské 
město Voorburg, se kterým mají 
Hranice dlouholeté partnerské 
vztahy. Orchestr vystupoval již 
v řadě zemí, například v Itálii, Por-
tugalsku či Norsku. V Hranicích 
bude mít i neveřejná vystoupení, 
například svým koncertem po-
těší obyvatele Domova seniorů 
Hranice, malé pacienty v domě 
Radost v  lázních v  Teplicích 
nad Bečvou a  žáky v  místních  
školách.  (mš, red)

Jubilejní patnáctý ročník 
festivalu Evropské jazzové dny 
bude v Hranicích probíhat od 
8. května do 9. června. 

Diváky čeká šest koncertů 
významných jazzových umělců 

domácí i  zahraniční scény. Pro 
žáky a  studenty se uskuteční 
speciální vzdělávací koncert 
o historii a vývoji jazzu. Chybět 
nebude ani tradiční výstava fotek 
z  loňského ročníku, která bude 

letos obohacena o nejpovede-
nější fotografie z průběhu celých 
patnácti let festivalu. Vernisáž 
této výstavy proběhne ve středu 
10. května od 17 hodin v Galerii 
Severní křídlo zámku.  (mš)

Koncerty Evropských jazzových dnů

Kdy Účinkující Místo konání Vstupné 
předprodej/na místě

8. května v 19:00 Laco Deczi & Celula New York Zámecký klub 290 Kč/350 Kč
11. května v 19:00 Academic Jazz Band Přerov Stará střelnice 150 Kč/200 Kč
19. května v 19:00 Alexander Christianov Trio Synagoga 190 Kč/230 Kč
26. května v 19:00 Formace Jazz Q a Marcin Żupański Stará střelnice 190 Kč/230 Kč

2. června v 19:00 Mothers Follow Chair / Jazz It? Zámecký klub 100 Kč/130 Kč
9. června v 19:00 Jan Smigmator, Dascha & Swinging Q Stará střelnice 350 Kč/400 Kč

Holandský orchestr slibuje skvělou zábavu při klasické hudbě.  
Foto: www.hijjeugdorkest.nl

Na letošním ročníku Evropských jazzo-
vých dnů v Hranicích vystoupí také Jan 
Smigmator a Dascha. Zdroj: Facebook 
Jana Smigmatora

Není drak, jako drak – tak se 
jmenuje pohádkové představe-
ní v podání Divadla Kuba. Jeho 
herci s využitím loutek zahrají tři 
krátké pohádky na klasické téma 
o princezně a hladovém drako-
vi. Ovšem není drak, jako drak 
a ne každá princezna se jej bojí. 
Návštěvníky bude čekat origi-
nální představení plné humoru, 

nečekaných zvratů a výtvarných 
nápadů. 

Pohádka se uskuteční v sobo-
tu 22. dubna od 15 hodin v Kon-
certním sále v  Zámecké ulici. 
Pobaví děti od těch nejmenších 
až po dvanáctileté. Vstupné je 50 
v předprodeji v Turistickém infor-
mačním centru v přízemí zámku 
nebo 80 korun na místě.  (mš)

Divadlo: tři pohádky o dracích

Foto: archiv Divadla Kuba

V kostele zazní české gospely
Třicetičlenný sbor Good work vystoupí v kostele Stětí sv. Jana 

Křtitele na Masarykově náměstí v Hranicích v neděli 30. dubna od 
16 hodin. Návštěvníci na koncertě uslyší písně gospelového typu 
s českými texty. Cena vstupenky je 150 korun v předprodeji v Tu-
ristickém informačním centru ve dvoraně zámku nebo 200 korun 
na místě.  (mš)

Liveevil rozvibruje Zámecký klub
Na několika žánrech balancující skupina Liveevil se po letech 

vrací do Zámeckého klubu. Kromě starších známých písní před-
staví také skladby z nejnovějšího alba Blacktracks, které nahrávali 
společně s finským hudebníkem Kärtsym Hatakkou z Waltari. S se-
bou přivezou jako hosty táborskou death-metalcore partu F.O.B. 
a mladou nadějnou olomouckou formaci Notion Deep. Koncert se 
uskuteční ve čtvrtek 13. dubna od 20 hodin v Zámeckém klubu. 
Cena vstupenky je 110 korun v předprodeji v Turistickém infor-
mačním centru nebo 130 korun na místě.  (mš)

Po velkém úspěchu se vrací legenda Progres 2
Poslední dubnový pátek se uskuteční koncert legendární brněn-

ské formace Progres 2, která je uznávaná hudebními fajnšmekry 
napříč žánry. Kapela, složená z muzikantů zvučných jmen v sestavě 
Pavel Váně, Miloš Morávek, Pavel Pelc, Roman Dragoun a Zdeněk 
Kluka, se do Zámeckého klubu vrací po loňském obrovském úspě-
chu, kdy jej totálně vyprodali. Koncert začíná ve 20 hodin. Vstupné 
je v předprodeji v Turistickém informačním centru 300 korun, na 
místě 350 korun.  (mš)
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Systém parkování u nádraží 
Českých drah v Hranicích do-
znává v těchto dnech velkých 
změn. Ty se budou týkat nejen 
řidičů, ale i cyklistů.  Město chce 
jednak vyřešit spletitou do-
pravní situaci a zvýšit šance ři-
dičů na zaparkování u nádraží, 
ale také chce zvýšit přitažlivost 
dojíždění na nádraží na kole.   

Pro cyklisty je potřebné vy-
tvořit vhodné podmínky. Prvním 
krokem je přemístění stojanu 
pro cyklisty na klidnější mís-
to. Prostor pro kola bude více 
oddělen od parkovacích míst. 
Připravují se i další kroky, smě-
řující jednak k většímu zabezpe-
čení kol před krádežemi, a také 
k vylepšení cyklotrasy směrem 
z města na nádraží. 

Situaci v  parkování před 
hlavním nádražím v  Hranicích 
se město snaží vylepšit hned 
dvěma způsoby. „Můžeme zvý-
šit šanci na zaparkování vytvo-
řením nových parkovacích míst 
nebo novou organizací parko-
vacího systému. Chceme využít 
obě možnosti,“ uvedl místosta-
rosta města Ivo Lesák. Cílem je 
dosáhnout toho, aby parkovi-
ště před nádražím sloužilo pro 
krátkodobé stání a ostatní řidiči 
využívali parkoviště na autobu-
sovém nádraží. Současná situa-
ce je dlouhodobě neudržitelná, 
prostor je přeplněný a dochází 
k nebezpečným dopravním si-
tuacím.  

Město proto jako první krok 
již loni zřídilo odstavné parko-
viště pro 45 aut, tím, že přeor-
ganizovalo plochu nedalekého 
autobusového nádraží. Toto par-
koviště se rychle zaplnilo, čímž 
se prokázala jeho užitečnost.  
Přestože ale částečně odlehčilo 
prostoru před železniční stanicí, 
zásadní změnu nepřineslo.

Proto město připravilo dal-
ší kroky ke zlepšení situace. 
Vzniknou nová parkovací mís-
ta přímo u  vlakového nádraží. 
„Nový prostor získáme jednak 
odstraněním brány a oplocení, 
přesunem stojanu na kola do 
dosud ohrazeného prostoru za 
nádražní budovou a  změnou 
vodorovného značení na obou 
stávajících parkovištích. Celkem 

by v této etapě mělo vzniknout 
15 nových parkovacích míst,“ 
řekl místostarosta Lesák. 

Na zřízení nových míst bude 
navazovat i  zavedení nového 

systému parkování u  nádraží 
a  na odstavném parkovišti na 
autobusovém nádraží. Zjedno-
dušeně řečeno, parkovací místa 
přímo před vstupem do budovy 
nádraží budou určeny výhradně 
pro krátkodobé stání, maximál-
ně na 30 minut. „Sloužit mají pro 
ty, kteří k vlaku někoho přivezou, 
nebo pro někoho přijedou. Je 
to odborně nazývaný systém 

K&R (kiss and ride), neboli pusu 
a  jeď,“ vysvětlil místostarosta 
Lesák. Pro toto krátkodobé stá-
ní bude vyčleněno 8 míst. Další 
2 místa budou vyhrazena pro ři-
diče s průkazem ZTP. Místa pro 
vozidla taxislužeb se posunou 
a bude jich 6 místo původních 
osmi.  Dalších celkem 58 míst 
u nádraží bude určeno pro stání 
maximálně do 24 hodin.

Pro dlouhodobější stání bude 
vyhrazeno parkoviště na auto-
busovém nádraží, kde přibydou 
další tři místa. V této souvislos-
ti město spraví i chodník mezi 
vlakovým a  autobusovým ná-
dražím, aby měl rovný povrch, 
po kterém by mohly dobře jezdit 
často používané kufry nebo taš-
ky na kolečkách. 

Jak ale budou nově připravo-
vané změny účinné, záleží hlav-
ně na tom, jak budou obyvatelé 
města dodržovat a respektovat 
tato nová organizační opatření. 
Mají to ve svých rukou. Městská 
policie bude důsledně kontrolo-

vat dodržování nové organizace 
prostoru. Pro stání maximálně 
do 24 hodin bude před nádražní 
budovu nainstalovaný parkovací 
automat. Symbolický poplatek 
5 korun za den bude možné za-
platit i prostřednictvím SMS.

To ale není poslední krok 
ke zlepšení dopravní situace 
u nádraží. „Příštím krokem bude 
výkup budovy, navazující na stá-

vající parkoviště naproti budově 
železniční stanice. Tu bychom 
chtěli odstranit a opět nám ně-
jaká parkovací místa přibydou,“ 
řekl místostarosta Lesák. Všech-
ny tyto aktivity jsou pouze dílčí-
mi kroky, hlavním cílem i nadále 
zůstává vybudování dopravního 
terminálu, který bude komplex-
ně řešit prostor obou nádraží 
a sdruží všechny vlakové a au-
tobusové spoje v jednom místě. 
„Stále směřujeme k závěru zřídit 
zde jednotný dopravní terminál. 
Cílový stav je suchou nohou do-
jít z krytého parkoviště do ná-
dražní budovy a pokračovat dál 
některým dopravním prostřed-
kem,“ vysvětlil Ivo Lesák. 

Proto se nadále intenzivně 
jedná se Správou železniční do-
pravní cesty. „Šance na vybudo-
vání terminálu se zvýšily i tím, že 
se nám podařilo prosadit do plá-
nů modernizace celé trati Hranice 
na Moravě – Horní  Lídeč i rekon-
strukci hranického nádraží, včet-
ně budovy,“ doplnil Lesák.  (bak)

NÁDRAŽÍ

Systém dopravy u nádraží se výrazně změní
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PARKOVACÍ SYSTÉM U HLAVNÍHO NÁDRAŽÍ ČD 

¯
1:1 700

stojan pro kola

2 místa - ZTP

6 míst - TAXI

8 míst - krátkodobé stání  max. do 30 min.

58 míst - dlouhodobé stání max. do 24 h

48 míst - dlouhodobé stání, autobusové nádraží

Hranicemi projede historický vlak

Výročí 170 let od okamžiku, kdy Hranicemi projel první vlak, 
připomenou České dráhy v pondělí 1. května, kdy v 9:05 hodin 
přijede do železniční stanice Hranice na Moravě historický vlak. 
Z nádraží odjede do Bohumína v 9:12 hodin. Historický vlak 
bude sestavený z parní lokomotivy řady 475.1 a dobových vozů, 
pojede z Přerova do Bohumína a zavítá i na nádraží Ostrava střed.

Schematická mapa s vyznačením nového systému parkování.
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Historii hranických kin 
a  dějiny kinematografie ma-
puje výstava Dnes promítá-
me, která je k  vidění už jen 
do 23. dubna na Staré radnici 
v Hranicích. 

Přijďte usednout do dřevě-
ných sedaček a zhlédnout film 
vztahující se k Hranicím, který 
z historických materiálů Hrani-
čanů zpracoval kameraman Vlas-
timil Mach. Přijďte si složit puzzle 
z filmových plakátů, vyluštit kvíz 
nebo obdivovat unikátní sbírku 
filmových přístrojů či starých 
plakátů. Na výstavě se také 
dozvíte zajímavosti z  historie 
hranických kin, kterou stručně 
předkládáme.

První promítání
Počátek hranické kinemato-

grafie sahá až do konce 19. sto-
letí, kdy do Hranic přijížděly 
nejrůznější kočovné kinemato-
grafy. První filmové představe-
ní proběhlo v  lednu roku 1897 
v  sále hotelu Pošta, v  dnešní 
budově Olympie. Tedy méně 
než rok po prvním filmovém 
představení bratří Lumiérů v Pa-
říži a sotva půl roku po prvním 
filmovém představení v  Praze. 
Většina prvních filmů byly ne-
upravené dokumenty a ukázky 
z běžného života, a tak tehdy di-
váci zhlédli scény ze zoologické 
zahrady v Hamburku, mohli se 
podívat na přehlídku pařížské 
občanské gardy a spatřit rušný 
život v pařížských a londýnských 
ulicích.

Podobné kočovné kinemato-
grafy začaly Hranice navštěvovat 
častěji. Například v roce 1910 se 
zde promítalo dokonce v obrov-
ském cirkusovém stanu, což by 
mohlo být úžasným zážitkem 
i dnes.

První kino
Prvního kamenného kina se 

obyvatelé Hranic dočkali v roce 
1914, sedm let po otevření vů-
bec prvního kina v naší republice 
v Praze. Kino dostalo vcelku ne-
zvyklý název Orania a promítalo 
v budově hotelu Pošta. Je zajíma-
vé, jak bylo pro vlastníka tohoto 
kina Julia Malchárka obtížné pro-
sadit, aby v našem městě mohl 
takový podnik vůbec otevřít. 
Tehdejší radní města z bezpeč-
nostních důvodů jeho žádosti 
rázně odmítali. A tak trvalo té-
měř dva roky, než mohl dveřmi 
svého kina vpustit první filmové  
návštěvníky.

Zpočátku mělo kino filmový 
projektor na ruční pohon. Pro-
mítač tedy musel po celou dobu 
představení otáčet klikou a při-
tom dávat pozor, aby byl jeho 
pohyb rovnoměrný a  obraz se 
tak netřásl.

Kino Olympia a Oko
V březnu roku 1920 majitel 

kina Orania zemřel a jeho budo-
vu koupilo Družstvo k vystavění 

tělocvičny Sokola v  Hranicích, 
tedy pozdější Tělocvičná jedno-
ta Sokol. Ta kino rekonstruovala 
a dala mu název Olympia.

Pozoruhodnou událostí byl 
výbuch promítací kabiny ve tři-
cátých letech minulého století. 
Výbuch způsobil požár filmového 
pásu. Nikdo nebyl zraněn. Zajíma-
vým je hrdinský čin tehdejšího ki-
nooperatéra Emila Rašky, který při 
útěku z promítací kabiny ještě sta-
čil zachránit několik pásů s filmy.

V roce 1948 bylo kino Olym-
pia přejmenováno na kino Oko 
a tento název kinu zůstal až do 
jeho definitivního zavření v říjnu 
roku 1976.

Kino Universum
Od roku 1926 se Hranice pyš-

nily dokonce dvěma stálými kiny 
současně. Ke kinu Olympia při-
bylo ještě kino Universum, které 
v  místě dnes už bývalého kina 
Svět vystavěla Jednota Česko-
slovenského Orla. Té trvalo čtyři 
roky, než se jí podařilo prosadit 
otevření druhého kina v Hrani-
cích. Radní města totiž usoudili, 

že město už další kinematografic-
ký podnik nepotřebuje, a tak se 
členové Orla museli proti tomuto 
rozhodnutí několikrát odvolávat. 
Jejich odvolávání mělo úspěch, 
protože v  letech 1925 až 1926 
byla na prostorném dvoře hote-
lu Černý orel (dnes - roh náměstí 
8. května) postavena nová rozleh-
lá budova kina.

Kino Universum během druhé 
světové války nacisté přejmeno-
vali na kino Viktoria. Po válce 
pak bylo toto kino zestátněno 
a v roce 1948 změnilo svůj název 
na kino Svět. Historie hranických 
kin končí osudy právě tohoto 
kina. Jeho opona se definitivně 
zavřela kvůli havarijnímu stavu 
budovy po dlouhých majetko-
vých tahanicích v  listopadu 2009. 
Posledním filmem byla komedie 
Muži v říji.

Marek Suchánek

Výstava je otevřena od úterý 
do soboty od 9 do 12:30 hodin 
a  od 13 do 16 hodin. V  neděli 
pak od 9 do 12:30 hodin a  od 
13 do 17 hodin. 

VÝSTAVA

Výstava odhaluje historii hranických kin 

Na vernisáž výstavy Dnes promítáme zavítalo zhruba devadesát návštěvníků. Foto: Jiří Necid

Plán kina Olympia z roku 1921. Foto zapůjčil: Státní okresní archiv Přerov
Budova kina Oko z roku 1977.  
Foto zapůjčil: Jan Havlík

Více fotografií najdete 
na muzeum-hranice.czHranické televizní regionální zpravodajství

Významné roky 
hranických kin

1897 – první promítání v Hrani-
cích

1914 – první hranické kino Orania
1920 – konec kina Orania
1920 – první promítání kina  

Olympie
1926 – první promítání kina  

Universum
1948 – kino Olympie přejmeno-

váno na kino Oko
1948 – kino Universum přejme-

nováno na kino Svět
1976 – konec kina Oko
2009 – konec kina Svět
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Galerie Severní křídlo zámku
Pernštejnské nám. 1, Hranice, tel. 581 828 114, www.muzeum-hranice.cz 
Otevřeno: po a st 8:00–17:00, út a čt 8:00–15:00, pá 8:00–14:00

5.–28. 4. 2017 - Vojtěch Nosek: Malby. Výstava obrazů pře-
rovského rodáka. Vernisáž se uskuteční ve středu 5. dubna 
v 17 hodin.
10.–31. 5. 2017 – Výstava fotografií z minulých ročníků 
Evropských jazzových dnů. Tradiční výstava hranických 
fotografů v rámci jazzového festivalu. Vernisáž se uskuteční 
ve středu 5. dubna 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).

Do 14. 4. 2017 - Výstava velikonočních tradic. Tradiční výstava v rodinné 
galerii zaměřená na Velikonoce a tradice s nimi spojené. 

3.–18. 5. 2017 - Výstava studentských a absolventských prací žáků ZUŠ  
Hranice. Vernisáž se uskuteční ve středu 3. května v 17 hodin.

Café-bar Na zámku
Pernštejnské nám. 1, Hranice, tel. 775 739 706 
Otevřeno: po–pá 8:00–17:00, so 9:00–12:00.

3. 4.–30. 6. 2017 – Starý a Nový Jeruzalém – lidé v každodenním životě. Výstava 
amatérských fotografií Aleše Holiše.

Muzeum na zámku
Pernštejnské nám. 1, Hranice, tel. 581 607 479, www.muzeum-hranice.cz 
V dubnu otevřeno: st 14:00–17:00, v jiném termínu po předchozí domluvě v Turis-
tickém informačním centru na zámku.

Stálá expozice zbraní: Hranice na mušce. Výstava představuje zbraně ze sbírek 
hranického muzea. Návštěvníci mohou obdivovat unikátní kousky, seznámí se 

se zápalnými mechanismy palných zbraní, 
uvidí nádherně zdobené chladné šavle, které 
nosívali vojáci a státní zaměstnanci.

Stálá expozice s  modelem historického 
jádra města Hranic. Návštěvníci mohou sledovat průběžné dokon-
čování modelu, jehož autorem je Stanislav Miloš.

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

Do 23. 4. 2017 - Marek Sibinský: (e)reality. 
Výstava vedoucího katedry grafiky a kresby 
Fakulty umění Ostravské univerzity, jednoho 
z předních grafiků mladší generace. 
27. 4.–18. 6. 2017 - Jan Jemelka: Malba. Výstava obrazů a grafik akademic-
kého malíře pocházejícího z Olomouce, jenž vystudoval Akademii výtvarných 
umění v Praze. Autor se dále zabývá navrhováním vitráží a knižní ilustrací. 
Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 27. dubna 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 27. 4. 2017 - Dnes promítáme. Historie hranických kin a dějiny 
kinematografie. Výstava uspořádaná ve spolupráci se Studiem Bez 

Kliky je zaměřená na kina, která v Hranicích v průběhu století vznikala 
a zanikala, ale také na historii kinematografie.

4. 5.–14. 6. 2017 - Radovan Langer: (Re)vize 2017. Výstava hra-
nického malíře, ilustrátora a výtvarného teoretika, která představí 
retrospektivní průřez jeho tvorbou od roku 1987 po současnost. 
Návštěvníci tak budou moci sledovat konfrontaci starších a nových 
věcí s důrazem na současnou tvorbu – malby (oleje, akryly), kresby, 
objekty (kov). Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 4. května v 17 hodin. 

MUZEA A GALERIE PROGRAM    KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ 
Úterý 4. 4.

18:00 - Setkání se spisova-
telem: Vladimír Vondruška 
– setkání se spisovatelem histo-
rických románů se koná v kon-
certním sále, Zámecká 118, 
Hranice. Předprodej v Městské 
knihovně, Masarykovo náměs-
tí 71, Hranice, tel. 581 607 299. 
Vstupné dospělí 70 Kč, děti 40 Kč.

Středa 5. 4.

17:00 - Vernisáž k  výstavě: 
Vojtěch Nosek: Malby. Koná se 
v Galerii Severní křídlo zámku, 
Pernštejnské náměstí 1, Hranice. 
Vstup zdarma.

Čtvrtek 6. 4.

15:00 - Velikonoční tvoření – 
výroba jarní dekorace, zdobení 
vajíček, přáníčka. Koná se na 
faře, Farní 39, Hranice. Vstupné 
jednotlivec 50 Kč, rodina 80 Kč. 
Více informací na www.hranice.
dcpr.cz.

19:00 - Buty – koncert feno-
menálních muzikantů v  čele 
s Radkem Pastrňákem. Koná se 
v Zámeckém klubu, Pernštejn-
ské náměstí 1, Hranice. Předpro-
dej v Turistickém informačním 
centru, Pernštejnské náměstí 
1, Hranice, tel. 581 607 479. 
Vstupné v předprodeji 230 Kč, 
na místě 270 Kč. Více na www.
mkz-hranice.cz.

Sobota 8. 4.

9:00 - Běh vítězství – padesá-
tý ročník tradičního běžeckého 
závodu. Koná se na stadionu SK 
Hranice, Žáčkova ulice, Hrani-
ce. Vstup zdarma. Propozice na 
www.atletikahranice.cz. Více na 
straně 12

9:00 - Hranická dvacítka – čty-
řicátý šestý ročník tradičního 
běžeckého závodu. Koná se na 
stadionu SK Hranice, Žáčkova 
ulice, Hranice. Vstup zdarma. 
Více na www.atletikahranice.cz.

9:00 - Hranická desítka – tře-
tí ročník běžeckého závodu. 
Koná se na stadionu SK Hrani-
ce, Žáčkova ulice, Hranice. Vstup 
zdarma. Více na www.atletika-
hranice.cz.
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14:00 - Vítání jara – odpoledne 
s programem pro celou rodinu. 
Koná se na Masarykově náměstí, 
Hranice, vstup zdarma.

Neděle 9. 4.

15:00 - Veselá trojka Pavla Krš-
ky – koncert oblíbeného tria z TV 
Šlágr. Koná se v Sokolovně, Tyr-
šova 1, Hranice. Předprodej v Tu-
ristickém informačním centru, 
Pernštejnské náměstí 1, Hranice, 
tel. 581 607 479. Vstupné 200 Kč.

Úterý 11. 4.

19:30 - Úplňkový OM Chan-
ting – OM Chanting je prastará 
skupinová technika, která vyu-
žívá transformační sílu ÓM, aby 
aktivovala sebe-harmonizující 
potenciál účastníků a  očistila 
okolní prostředí až v okruhu dvou 
kilometrů. Koná se v budově na 
třídě Československé armády 
211, Hranice. Příspěvek 70 Kč. Na 
akci je třeba se předem přihlásit 
na e-mail michicho@centrum.cz.

Středa 12. 4.

18:00 - Žesťový koncert – kon-
cert dechového oddělení Zá-
kladní umělecké školy. Koná se 
v  Divadle Stará střelnice, Sady 
Čs. legií 770, Hranice. Vstup zdar-
ma.

Čtvrtek 13. 4.

20:00 - Liveevil, F. O. B., Notion 
Deep – koncert tří metalových 
kapel. Koná se v Zámeckém klu-
bu, Pernštejnské nám. 1, Hranice. 
Předprodej v Turistickém infor-
mačním centru, Pernštejnské 
nám. 1, Hranice, tel. 581 607 479. 
Vstupné v předprodeji 110 Kč, na 
místě 130 Kč. Více na www.mkz-
-hranice.cz.

Čtvrtek 20. 4.

15:00 - Regionální kolo Čokolá-
dové tretry – otevřená běžecká 
soutěž pro děti od 0 do 11 let 
z  řad široké veřejnosti. Koná se 
na stadionu SK Hranice, Žáčkova 
ulice, Hranice. Vstup zdarma. Více 
informací a propozice na www.
cokoladovatretra.cz. 

Pátek 21. 4.

9:00–18:00 - Farmářské trhy 
– nabídka kvalitních výrobků 
místních podnikatelů. Koná se na 
Masarykově náměstí v Hranicích.

19:00 - Otevřené manželství – 
zoufale jedovatá komedie o od-
vrácené straně lásky s  Janou 
Krausovou a  Karlem Rodenem 

Středa 26. 4.

15:30 - Okresní přebory v atleti-
ce – koná se na stadionu SK Hrani-
ce, Žáčkova ulice, Hranice. Vstup 
zdarma. Více informací a propo-
zice na www.atletikahranice.cz. 

19:00 - Na stojáka – živá Stand 
Up comedy Lukáše Pavláska, Do-
minika Heřmana Lva a Karla Hyn-
ka. Koná se v Zámeckém klubu, 
Pernštejnské náměstí 1, Hranice. 
Předprodej v Turistickém infor-
mačním centru, Pernštejnské 
nám. 1, Hranice, tel. 581 607 479. 
Vstupné v předprodeji 230 Kč, na 
místě 260 Kč. Více na www.mkz-
-hranice.cz.

Čtvrtek 27. 4.

17:00 - Vernisáž k výstavě: Jan 
Jemelka: Malba. Koná se v Ga-
lerii Synagoga, Janáčkova 728, 
Hranice, vstup zdarma.

18:00 - Absolventský koncert 
– koncert Základní umělecké 
školy. Koná se v koncertním sále, 
Zámecká 118, Hranice. Vstup 
zdarma.

Pátek 28. 4.

16:00 - Koncert přátelství – 
vystoupení mládežnického or-
chestru Haags Instrumentaal 
Jeugdensemble z partnerského 
města Leidschendam Voorburg 
společně s  pěveckým sborem 
Cantabile z Hranic. Koná se v kon-
certním sále, Zámecká 118, Hra-
nice, vstup zdarma.

20:00 - Progres 2 – koncert 
oblíbené skupiny v  čele s  Ro-
manem Dragounem. Koná se 
v Zámeckém klubu, Pernštejnské 
náměstí  1, Hranice. Předprodej 
v Turistickém informačním centru, 
Pernštejnské náměstí 1, Hranice, 
tel. 581 607 479. Vstupné v před-
prodeji 300 Kč, na místě 350 Kč. 
Více na www.mkz-hranice.cz.

Sobota 29. 4.

14:00 - Akce pro všechny – od-
polední doprovodný program 
pro všechny věkové kategorie. Od 
19 hodin přehlídka začínajících 
DJ. Koná se v areálu letního kina, 
Teplická ulice, Hranice. Vstupné 
bude upřesněno.

15:00–18:00 - Den tance – pro-
gram tanečního oboru Základní 
umělecké školy. Koná se ve dvora-
ně zámku, Pernštejnské náměstí 
1, Hranice. Vstup zdarma.

Neděle 30. 4.

14:00 - Pálení čarodějnic – tě-
šit se můžete na soutěže pro 
děti, občerstvení, velkou vatru 
na pálení čarodějnice, opékání 
špekáčků a vyhlášení nejlepšího 
kostýmu. V průběhu dne budou 
vystupovat místní hudební spol-
ky. Program bude pokračovat do 

večerních hodin. Koná se v areálu 
letního kina, Teplická ulice, Hrani-
ce. Vstupné bude upřesněno.

16:00 - Good Work – vystoupe-
ní skvělé pop gospelové hudební 
skupiny. Koná se v kostele Stětí 
sv. Jana Křtitele, Masarykovo ná-
městí, Hranice. Vstupné v před-
prodeji 150 Kč, na místě 200 Kč. 
Předprodej je v Turistickém infor-
mačním centru na zámku.

v hlavní roli. Koná se v Divadle 
Stará střelnice. Vstupné 480 Kč. 
Předprodej restaurace Stará střel-
nice, Sady Čs. legií 770, Hranice, 
tel. 581 602 187 a knihkupectví 
Ezop, Masarykovo nám. 96, Hra-
nice, tel. 581 602 547.

Sobota 22. 4.

10:00 - Zahájení sezony na Cy-
klostezce Bečva – tradiční zahá-
jení cyklistické sezony. Společný 
odjezd od stadionu SK Hranice 
směr Jadran v Oseku nad Bečvou. 
Každý účastník obdrží drobný 
upomínkový předmět. 

15:00 - Není drak jako drak – 
představení s  využitím loutek 
různého typu a proměnlivé scé-
ny rozehrávají tři pohádky plné 
nečekaných zvratů, humoru a vý-
tvarných nápadů. Pohádka je ur-
čena pro děti do 12 let. Koná se 
v koncertním sále, Zámecká 118, 
Hranice. Předprodej v Turistickém 
informačním centru, Pernštejnské 
nám. 1, Hranice, tel. 581 607 479. 
Vstupné v předprodeji 50 Kč, na 
místě 80 Kč. Více na www.mkz-
-hranice.cz.

20:00 - Kiss Moravian Girls 
a Faith no More revival – koná 
se v Zámeckém klubu, Pernštejn-
ské nám. 1, Hranice. Předprodej 
v Turistickém informačním cent-
ru, Pernštejnské nám. 1, Hranice, 
tel. 581 607 479. Vstupné v před-
prodeji 120 Kč, na místě 150 Kč. 
Více na www.mkz-hranice.cz.

Neděle 23. 4.

14:00 - Závod kočárků ve spor-
tovní chůzi – šestý ročník zá-
vodů kočárků konaný ve stejný 
den i hodinu na padesáti třech 
místech České republiky. Akce je 
určena pro veřejnost, děti i senio-
ry, start v 15 hodin. Koná se v Sa-
dech Čs. legií, Hranice. Startovné 
je 50 Kč za rodinu.

Úterý 25. 4.

17:00 - Nejlepší sportovci roku 
2016 – vyhlášení nejlepších spor-
tovců uplynulého roku. Slavnost-
ního vyhlášení se zúčastní Petr 
Lacina, přední český a evropský 
judista a trenér vítěze z RIA 2016 
Lukáše Krpálka. Koná se ve dvo-
raně zámku, Pernštejnské nám. 1, 
Hranice, vstup zdarma. 

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO 
ČÍSLA ZPRAVODAJE 

je v pondělí 10. dubna 2017. 

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

Hranické televizní 
regionální zpravodajství

Hranické regionální zpravo-
dajství vysílá satelit ASTRA  3B - 
kanál Regionální televize v pátek 
v časech 18:40 a 22:40 a v sobotu 
v časech 2:40, 6:40, 10:40 a 14:40. 
Pokrytí je v  rámci celé Evropy, 
kanál je bezplatný a  nekódova-
ný. Záznamy jednotlivých dílů 
jsou na stránkách města www.
mesto-hranice.cz/cs/televize 
-tisk/mestske-televizni-zpravo-
dajstvi. Kontakt: Vlastimil Mach 
- TVMACH - Hranické regionální 
zpravodajství - mobil: 731 116 269.

Připravujeme výstavu 
o vojenských ústavech

Příprava výstavy o vojenských 
ústavech, která bude mít slavnostní 
vernisáž na Staré radnici v Hrani-
cích v červnu, je již v plném prou-
du. Uvítáme, když se nám ozvou 
lidé, kteří mají jakékoliv fotografie, 
dokumenty či předměty vztahu-
jící se k tématu c. k. vojenských 
ústavů a  Vojenské akademie 
v Hranicích. Budeme rádi, když se 
za námi zastavíte na Staré radnici 
nebo zavoláte kurátorovi výstavy 
Mgr. Markovi Suchánkovi na číslo 
775 854 522. Za případnou spolu-
práci děkujeme.

Kompletní přehled akcí  
najdete na webových 

stránkách: mic.hranet.cz. 
Pořadatelé akcí  

mohou pozvánky na své  
akce zasílat na e-mail  

hranickyzpravodaj@hranet.cz 
nebo na mic@meu.hranet.cz. 
Změna programu vyhrazena. 
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Hranice budou patřit běžcům. Už padesátý rok

„Atletika mi hodně dala,“ říká běžec Karel David

Nejstarší hranická spor-
tovní akce Běh vítězství slaví 
letos 50  let. Letošní ročník se 
uskuteční v sobotu 8. dubna. 
Kromě toho se koná i 46. ročník 
Hranické dvacítky a  3. ročník 
Hranické desítky. 

U zrodu tohoto závodu, který 
pořádá atletický oddíl SK Hrani-
ce, stáli novodobí zakladatelé 
atletiky v Hranicích - Josef Trn-
ka, Jan Vavřík a Oldřich Lukeš. 
Z původně místních závodů za-
měřených hlavně na mládež se 
postupně stala sportovní akce, 
která přesáhla svým významem 
hranice regionu. 

Běh vítězství se konal až do 
roku 2011 v  Sadech Zdeňka 
Nejedlého (později v  Sadech 
Čs. legií). V roce 2012 se závod 
přemístil na stadion SK Hranice 
a  do jeho blízkého okolí. Trať 
Hranické dvacítky se nemění od 
počátku konání závodu a vede 
Valšovickým polesím do Týna 
nad Bečvou a zpět na stadion. 

To, že start a cíl všech disciplín 
je na stadionu, umožňuje zajis-
tit výborné zázemí a podmínky 
pro závodníky i diváky. V hlav-
ním závodě na 20 km se počet 

závodníků pohybuje kolem stov-
ky, závodí se ve všech věkových 
kategoriích.

Traťový rekord drží už 27 let 
špičkový vytrvalec Karel David, 
který v roce 1989 uběhl 20 km 
v čase 1:03:37 hodin. V mládež-
nických kategoriích vybíhá ka-
ždý rok zhruba 200 závodníků, 
od pětiletých dětí až po juniory. 

Závodu se zúčastňují běžci 
z   celé republiky i ze zahraničí. 
V roce 2015 byl zařazen závod 
na poloviční vzdálenost 10 km. 
Tuto trať mohou vyzkoušet ti, 
kteří si v úvodu sezóny netrou-
fají na 20 km. 

Hranická dvacítka je pravi-
delně zařazována do Velké ceny 
vytrvalců Olomouckého kraje 

a dětské disciplíny do Běžeckého 
poháru dětí a mládeže Olomouc-
kého kraje. Závod je uveden 
v  termínové listině Českého 
atletického svazu a na spoustě 
dalších běžeckých serverů. Závo-
du se mohou účastnit i neregist-
rování závodníci všech věkových 
kategorií.

Klára Úlehlová

Na náročné trati Hranické 
dvacítky je stanovený už 27 let 
traťový rekord 1:03 hodin ča-
sem jako z jiného světa. Zabě-
hl ho bývalý československý 
a  český reprezentant Karel 
David, kterého jsme požádali 
o rozhovor.

Můžete nám něco sdělit 
o svých atletických začátcích?

Začínal jsem na gymnáziu 
v  Novém Jičíně u  atletického 
nadšence Pavla Svobody v pat-
nácti letech. Dodnes máme 
v Novém Jičíně škvárovou drá-
hu, na které jsem trénoval.

Jak vzpomínáte na Hra-
nickou dvacítku v roce 1989, 
kdy jste vytvořil dosud nepře-
konaný a  na této kopcovité 
trati naprosto skvělý traťový 
rekord 1:03 hodin?

Docela si tento závod pama-
tuji, bral jsem to jako přípravu 
na jarní maraton Rotterdamu. 
Tenkrát nebyl příliš velký výběr 
v závodech. Vzpomínám si, že 

Hranická dvacítka nevedla celá 
po asfaltu, ale že se běželo i po 
lesních cestách, ale s výkonem 
jsem byl spokojen. 

Jste vítězem a medailistou 
z několika významných mara-
tonů. Kterých si nejvíc vážíte?

Na každé vítězství se vzpo-
míná příjemně. Hodně pro 
mne znamenalo třetí místo na 
Mezinárodním maratonu míru 
v Košicích ještě na klasické trati 
do Seně a zpět. Rád vzpomínám 
na dvě vítězství ve Vídni.

Jste držitelem nejlepšího 
výkonu na maratonské trati 
v ČR s časem 2:11:57. Proč se 
za nejlepší výkon nebere váš 
osobní rekord 2:11:12? 

Nejlepší český čas je z Ham-
burku, kde jsem byl třetí. Svého 
nejlepšího výkonu jsem dosáhl 
v Tokiu v roce 1991, ale protože 
jsem v této době běhal za Duklu 
Bánská Bystrica, tak po rozděle-
ní Československa se tento vý-
kon nebere, protože jsem běhal 
za slovenský klub. 

Účastnil jste se dvou olym-
piád v Soulu a Barceloně. Jak 
na ně vzpomínáte?

V Soulu jsem byl na zkušené, 
v Barceloně jsem chtěl trochu 
více, ale s odstupem času jsem 
i s 19. místem spokojen. 

A co vaše běžecká součas-
nost?

Po skončení své běžecké 
kariéry jsem dlouho v Novém 
Jičíně trénoval běžce, nejlepší 
byl Roman Hurtík, který běhal 
i za Hranice, ale atletika u nás 
ve městě je v úpadku a mladí 
nemají o  běhání zájem. Dnes 
pomáhám s  přípravou mla-
dých basketbalistů. Chodím se 
tak čtyřikrát týdně proběhnout.

Učíte tělocvik. Jak se dívá-
te na fyzickou zdatnost dětí.

Za 17 let co učím tělocvik na 
základce, vidím, že fyzická zdat-
nost dětí klesá a běhání nepatří 
mezi oblíbené sporty.

Co vám dalo a vzalo běhání 
a atletika vůbec? 

Nemám pocit, že by mi at-
letika něco vzala, ale hodně 
mi dala. Viděl jsem kus světa, 
poznal skvělé lidi a myslím, že 
dodnes těžím z fyzické kondice. 
V zimě hodně lyžuji a v létě kro-
mě běhání jezdím na silničním 
kole.    (vy)
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Běh vítězství láká i ty nejmenší. Foto: Tomáš Kroča

Foto: Archiv Karla Davida




