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„Jednou za rok jeď někam, kde jsi ještě nikdy nebyl.“          Dalajláma



Poštovní holub to určitě nebyl

V knihovně už jsou desítky odložených mobilů 

2 úvodník, anketa

Dceři se stala zvláštní věc. Na 
balkoně jí přistál holub. Seděl tam 
a neměl se k odletu. Co s ním? Do 
toho volal její biologický otec. 
Poradil jí, ať zavolá na policii, že 
má na balkoně nezvaného hosta. 
To mě pobavilo, doporučila jsem 
spíš hasiče. Dcera ale říkala, že 
na policii už volala a tam jí řekli, 
že se pravděpodobně jedná o ho-
luba cestovatele nebo o poštov-
ního holuba, který letí zdaleka 

a  u  ní jen odpočívá. Doporučili 
jí, ať vyčká.

Holub však stále seděl na bal-
koně, takže dcera vyzvala svého 
manžela, ať ho vyprovodí ven. Ho-
lub odmítl vstoupit na nabídnu-
tou lopatu. Naštěstí vzal zavděk 
papírovou krabicí, do které nakrá-
čel a nechal se vynést ven. Hned 
odletěl. Buď byl už odpočatý, nebo 
znechucený nepohostinností dce-
ry. Ale poštovní holub to určitě 

nebyl, protože 
u sebe neměl 
žádný dopis.

Napadlo 
mě, že by se 
příběh s  ho-
lubem mohl 
líbit mému os-
miletému vnukovi, 
který byl na táboře, tak 
jsem mu napsala dopis a šla na 
poštu koupit známku. Čekala 

jsem tam hroz-
ně dlouho 

a  tak toho 
teď vím hod-
ně o tom, jak 

to na poště 
chodí, a můžu 

tam z fleku pra-
covat. Ale ten dopis 

jsem měla poslat po poš-
tovním holubovi.

Naďa Jandová

ODEVZDEJ vysloužilý 
mobilní telefon v knihov-
ně A VYHRAJ poukáz-
ku na nákup knih za 
1 000 Kč a balíčky věc-
ných cen! To je základ-
ní podmínka pro účast 
v této celokrajské soutěži. 

V  Hranicích máte možnost 
odevzdat svůj vysloužilý starý 
mobil na třech místech – v měst-
ské knihovně, u  Turistického 
informačního centra i před vstu-
pem do místní knihovny v Dra-
hotuších. Stačí vyplnit kupon se 
základními údaji (celé jméno, 
e-mailovou adresu, telefonní 
číslo a  místo, kde jste mobil 
odložili) a přilepit k mobilu. Ku-
pony k vyplnění naleznete u od-
kládacích míst, anebo si můžete 
vyrobit takový kupon s požado-
vanými údaji sami. 

Každý, kdo odevzdá 
správně označený vyslou-

žilý mobilní telefon, buď 
s originálem vyplněné-
ho kuponu, nebo zá-
kladními údaji na lístku 

či nálepce, bude soutěžit 
o poukázku na nákup knih 

dle vlastního výběru a o balíčky 
věcných cen. Do slosování o ceny 
bude zapojena i  naše měst-
ská knihovna s možností získat 
10 000 Kč na nákup knih. Tady 
bude hrát roli počet získaných 
vysloužilých mobilů. Už během 
prvních dvou týdnů od zahájení 
akce se nám v knihovně v krabi-
ci sešlo téměř třicet mobilů. Celý 
projekt trvá až do 30. září 2021. 
Více se můžete dovědět na www. 
odlozmobil.cz.

Proč se zapojit? Můžete 
něco vyhrát, může vyhrát i naše 

knihovna a ekologicky se zbavíte 
nepotřebného mobilu. Pomůže-

te zvýšit povědomí o třídění vy-
sloužilého elektrozařízení.  (mj)

Líbí se vám Hranicko? Která místa vás při jízdě na kole oslovila?

1 000
Kč

David Macháň
policista

Na Hranicku je prostor pro cyklistiku pestrý. 
Jestli jste fandové XC a MTB, určitě vám bu-
dou chutnat krásné traily okolo Helfštýna, 
případně na druhé straně, kde se tyčí Oderské 
vrchy – trasa závodu Šela Maraton je úchvat-
ná, záživná a stojí za to. Silničáře potěší buď 

dlouhá rovinatá cyklostezka Bečva anebo okolí města, kde se 
v posledních letech správci silnic snaží o to, aby byl všude krásný 
asfalt. Příkladem je krásná trasa Hranice – Bělotín – Odry, Tošo-
vice pres Jakubčovice nahoru do Partutovic, kde si můžete dát 
výborné jídlo v Kiosku U Mlýna.

Alena Paličková
OSVČ

Ano líbí. A to hlavně protože můžu být hned 
v  lese a  v  terénu. Nemám moc ráda rovné 
cyklostezky, raději mám terén a kopce. Tak-
že na bike mám ráda místa okolo Radíkova, 
Středolesí, Potštátu a Boňkova. Když jedu na 

„silničce“, mám ráda trasu směr Ústí, Kelč, Kunovice, Troják. Je 
tam pěkný povrch a malý provoz.

Michaela Sobotková
studentka

V celém okolí města Hranic se nacházejí krás-
ná místa. Ať už se vydáte kterýmkoli směrem, 
je co objevovat. V  bezprostřední blízkosti 
Hranic mám asi nejraději Školní polesí Val-

šovice. Člověk si tady najde pěkné trasy na kolo podle svých 
možností, může dojet až na Helfštýn, který je krásně opravený, 
a po cestě se ještě stavit na dobré pivo z pivovaru v Lipníku nad  
Bečvou. (tic)

Lenka Kopřivová
asistentka pedagoga

Na kole jsem během měsíce května a června 
projezdila místa na Hranicku a  okolí, která 
jsem mnoho let nenavštívila. Lesní cesty, cy-
klostezky, ale i přes pole, louky, kolem Bečvy, 
rybníků, a  kudy to nešlo, kolo jsem vedla. 

Máme nádherný kraj, nádherná místa. Za ty dva měsíce jsem 
našlapala na dva tisíce kilometrů. Skvělý relax, vyčištění hlavy 
a taky pro tělo je jízda v sedle kola báječná.



Další část regenerace sídliště 
Struhlovsko, která navazovala na 
předchozí etapy, je těsně před 
dokončením. Práce byly zaháje-
ny začátkem března a mají být 
hotové začátkem srpna. Celá 
akce stála více než 13 milionů 
korun a město na ni získalo šes-
ti milionovou dotaci. Na tento 
projekt jsou použity finanční 
prostředky z  dotačního pro-
gramu na regeneraci veřejných 
prostranství na sídlištích poskyt-
nuté Státním fondem podpory 
investic.

Zatímco v roce 2018 se rege-
nerace sídliště týkala oblasti za 
školou, nynější první fáze 2. eta-

py je lokalizována v  západní 
části poblíž restaurace Kotelna. 
Byla provedena rekonstrukce 
stávajících vozovek, řešilo se také 
parkování. Jednak byla rozsáhle 
rekonstruována a rozšířena stáva-
jící kolmá parkovací stání a navíc 
pak bylo na severní straně v blíz-
kosti restaurace vytvořeno zcela 
nové parkoviště.

V rámci této etapy regenerace 
došlo také k  rekonstrukci auto-
busové zastávky. U autobusové 
zastávky byla nekvalitní asfaltová 
plocha nahrazena novým povr-
chem s ostrůvkem zeleně. Opra-
vovaly se také chodníky a před 
domy č. p. 1489–1492 vznikl zcela 
nový chodník. 

Po prověření, zda jsou kontej-
nerová stání na domovní odpad 
kapacitně dostatečná a  dobře 
umístěná, byla vytvořena 3 kon-

tejnerová hnízda. Doplněno bylo 
také veřejné osvětlení. 

Nové stromy byly vysazeny 
především kolem nového par-
koviště a u autobusové zastávky. 
U  zastávky a  také u  parková-
ní s kolmým stáním byly navíc 
doplněny keře a stávající tráv-
ník byl revitalizován. V místech, 
kde probíhaly terénní úpravy, 

byl vysazen nový trávník. Veš-
keré úpravy jsou navrženy tak, 
aby zajišťovaly přístup a užívání 
osobám s omezenou schopnos-
tí pohybu a  orientace. Oproti 
jiným etapám tato část nezahr-
nuje mobiliář pro volnočasové 
aktivity, jako jsou třeba dětská 
hřiště, protože ta jsou situována 
v jiných částech sídliště. (bak)

Jeden ze dvou opravo-
vaných drahotušských kří-
žů se již vrátil na své místo. 
Kříž stojící u Husova sboru 
prošel ozdravným poby-
tem v restaurátorské dílně 
v  Nejdku u  Lednice, kde 
byl vyspraven a  očištěn. 
Na konci června se pak 
vrátil na místo u  křižo-
vatky ulic Hranická a Za-
hradní. Jeho oprava stála 
115 tisíc korun.

V současnosti probíhá 
také oprava kříže, který stál 
před kostelem sv. Vavřince 
v Drahotuších. Také tento 
kříž si užívá péče v restau-
rátorské dílně, pro změnu 
v Olomouci, a na své mís-
to se má vrátit v září. Cena 
opravy činí téměř 118 tisíc 
korun a  Olomoucký kraj 
pomohl 45 tisíci korun.

(bak)

Po roční pře-
stávce způsobené 
pandemií se sešli ve 
čtvrtek 24. června 
členové Společen-
ského klubu Pa-
nenka a  připravili 
slavnostní předání 
panenek dětskému 
oddělní hranické 
nemocnice. Tento-
krát se akce ode-
hrála venku před 
oddělením, aby 
mohla být dodrže-
na platná proticovidová opatření. 
Panenky pomáhají v komunikaci 
mezi lékařem a malým pacientem. 
Pomocí panenky mohou lékaři 
přibližovat dětem průběh chysta-
ných výkonů, aby snížili jejich stres 
a usnadnili lékařské vyšetření či 
zákrok. Děti si na panenku mohou 
malovat, povídat si s ní, mazlit se 
a po propuštění z nemocnice si ji 
mohou vzít domů. 

Předání se účastnily členky 
Klubu diabetiků s  předsedkyní 

paní Helenou Šrámkovou a kli-
entky Domova seniorů Hranice 
s ředitelkou Mgr. Simonou Hašo-
vou, které panenky šijí. Klub při 
šití panenek dále spolupracuje 
s paní Zdenou Jaroňovou z Hlu-
zova a s pracovníky chráněné díl-
ny KROK CZ, která dodává šičkám 
panenek ročně kolem sedmi set 
nastřihaných látek ve tvaru pa-
nenky. Samozřejmostí je, že ka-
ždá panenka má upletený nebo 
uháčkovaný slušivý obleček. 

Akce se za hra-
nickou nemocnici 
zúčastnili náměst-
kyně pro ošet-
řovatelskou péči 
Mgr. Jana Pivovar-
číková a lékař dět-
ského oddělení 
MUDr.  Attila Raj-
na, kteří zhodnoti-
li přínos látkových 
panenek při jejich 
práci a poděkovali 
všem, kteří se na 
projektu podílejí. 

Každý rok připraví Společen-
ský klub Panenka Hranice 340 pa-
nenek. Všem, kteří se podílejí na 
výrobě, patří velké poděkování 
za tuto práci. Panenky přinášejí 
radost nejen dětem, ale i  těm, 
kteří je tvoří. Poděkování za 
výbornou spolupráci patří pra-
covníkům hranické nemocnice 
a také sponzorům klubu.

Za členy Společenského klubu 
Panenka Hranice
Lenka Kopřivová

Stromy byly vysazeny především kolem nového parkoviště. Foto: Petr Bakovský

Další etapa regenerace Struhlovska v srpnu končí
z radnice 3

První z drahotušských křížů opět září v obnovené kráse

Nemocnice převzala panenky pro nemocné děti

Panenky přinášejí radost nejen dětem, ale i těm, kteří je tvoří. 
Foto: Libor Kaštovský

Rozdíl ve vzhledu kříže před opravou a po ní je viditelný. 
Foto: Barbora Kaštovská

z deníku  
    strážníka

Cyklista to nemá v dneš-
ní době vůbec jednoduché. 
Doprava houstne, řidiči 
jsou netrpěliví a bezohlední 
a cesty rozbité. No není pro-
to bezpečnější přesunout se 
i s kolem na chodník?

Na první pohled by to tak 
mohlo vypadat, ale na chod-
níku mohou cyklisty potkat 
jiné komplikace. V tomto pří-
padě se komplikace zhmot-
nily do podoby strážníků 
městské policie v Hranicích. 
Jízda po chodníku na kole to-
tiž není povolena. A to není 
jediný problém. Ruku na srd-
ce, cyklisté, co vám říká po-
vinná výbava kola? Že máte? 
Opravdu? Copak brzdy, ty má 
(téměř) každý. Ale co přední 
odrazka? A co boční odrazky? 
Za snížené viditelnosti světla? 
Do 18 let přilba? To už taková 
samozřejmost není. 

V tomto případě se ale zdá, 
že až na tu jízdu po chodníku 
je vše v pořádku, kolo odrazky 
má i na šlapkách, cyklista má 
i roušku. Teď ještě, aby to kolo 
nebylo kradené, cyklista ne-
byl pod vlivem alkoholických 
nápojů a  možná vše půjde 
vyřešit domluvou. (bak)

Jízda po chodníku není povolena. 
Foto: archiv Městské policie



Město Hranice zasílá celkem 
80 tisíc korun postiženým obcím 
Hrušky, Moravská Nová Ves, Mi-
kulčice a  Lužice – každé z  nich 
20  tisíc. Rozhodla o  tom rada 
města na svém jednání 29. června. 

Původně jsme chtěli na jižní 
Moravu rychle poslat 50 tisíc ko-
run, ale podle zákona o obcích 
může rada města tak vysokou 
částku poskytnout pouze pro-
střednictvím dotace, o kterou by 
musela zasažená obec požádat, 
pak uzavřít smlouvu a poté do-
taci vyúčtovat. Jenže v zasažené 
oblasti mají určitě na starosti jiné 
věci než posílat do Hranic žádosti 
o dotace. Proto rada využila mož-
nosti poskytnout finanční dar, kte-
rý je ovšem omezen výší 20 tisíc 
korun pro jeden subjekt. Město 

ale tuto částku poskytne čtyřem 
nejpostiženějším obcím, takže 
v konečném důsledku pošle na jih 
Moravy 80 tisíc korun místo pů-
vodních padesáti. Peníze budou 
poslány přímo na transparentní 
účty obcí Hrušky, Moravská Nová 
Ves, Mikulčice a Lužice.

Rada města zároveň připravu-
je na zářijové jednání zastupitel-
stva návrh na zaslání jednoho 
milionu korun do postižené 
oblasti. Vzhledem k  tomu, že 
náprava škod bude dlouhodobá 
a potrvá ještě minimálně příští 
rok, budou určitě i tyto finanční 
prostředky stále potřebné a ne-
hrozí, že přijdou pozdě.

Město je v kontaktu s krizo-
vým štábem Jihomoravského 
kraje, který nám oznámil, že nyní 

žádnou materiální pomoc ne-
potřebují. Město proto zatím 
nebude pořádat žádnou sbírku, 
přistoupili bychom k  tomu až 
v případě, že by vyvstala konkrét-
ní potřeba. Vycházíme přitom 
i z vlastních zkušeností z povod-
ní, kdy i dobře míněná materiál-
ní pomoc se občas v konečném 
důsledku minula účinkem.

Město ale po dohodě s velite-
li jednotek dobrovolných hasičů 
nabídlo Hasičskému záchranné-
mu sboru Olomouckého kraje 
volné kapacity dobrovolných 
hasičů pro výpomoc složkám 
Integrovaného záchranného sys-
tému na jižní Moravě. Vzhledem 
k typu události a předpokláda-
ným požadavkům na technické 
vybavení (elektrocentrála, osvět-

lovací souprava, motorová pila) 
je připraveno 6 osob a technika 
z JSDH Hranice, 4 osoby a tech-
nika z JSHD Velká a také z JSHD 
Střítež nad Ludinou.

K  pomoci se přidává také 
Ekoltes Hranice a. s., který vyčle-
ní z každého vstupného na vnitř-
ní i venkovní bazény plovárny po 
dobu letních prázdnin částku pět 
korun a výslednou sumu pošle na 
vybrané konto v zasažené oblasti.

Tornádo a  bouře připravily 
ve čtvrtek večer 24. června na 
Břeclavsku a Hodonínsku o život 
šest osob, zraněných je přes 250. 
Zanechalo po sobě obrovské ma-
teriální škody. Bylo poškozeno na 
1 200 domů, nejméně 157 domů 
bude nutné strhnout. Škody pře-
sáhnou 12 miliard korun. (bak)

Až po zmírnění proticovido-
vých opatření mohly být pře-
dány Ceny města Hranic za rok 
2020. Cenu města získali doc. 
Mgr. MgA. Tomáš Pospěch, Ph.D., 
Stanislav Miloš – in memoriam 
a Pavel Nepala. Rozhodli o tom 
zastupitelé města loni v říjnu. 

Stanislav Miloš se dlouho-
době věnoval hranické historii, 
archeologickým výzkumům 
ve městě a seznamoval s  jejich 
výsledky veřejnost. Je autorem 
rozsáhlého historického modelu 
města Hranic, který je vystaven 
v  Muzeu na zámku. Cenu pře-
vzala jeho manželka Ing. Vanda 
Milošová.

Hranický rodák Tomáš Po-
spěch je fotograf, historik umě-
ní, kurátor a pedagog, který má 

za sebou velké množství výstav 
a publikací. Jednou z oblastí jeho 
zájmu je hranická architektura, 
o čemž svědčí i  řada publikací, 
například Hranická architektura 
1815–1948 nebo výpravná ob-
razová kniha Hranice – město 
a jeho památky.

Pavel Nepala je významnou 
osobností hranického veřejné-
ho života, v minulosti populární 
zpěvák, později kulturní referent 
v  Lázních Teplice nad Bečvou 
a v posledních letech moderátor 
a  autor scénářů akce Nejlepší 
sportovec města Hranic.

Cena města se uděluje jako 
ocenění osob a kolektivů, které 
podaly mimořádný výkon nebo 
dosáhly významných úspěchů 
a mají vztah k městu. Nomino-

váni mohou být jednotlivci, ko-
lektivy, právnické i fyzické osoby. 
Cenu města tvoří pamětní list po-

depsaný starostou města, plaketa 
a finanční odměna ve výši 10 tisíc 
korun. (bak)

Zahájení evidence všech ná-
dob na směsný komunální od-
pad v Hranicích, zjednodušeně 
popelnic, je prvním krokem k vý-
razným změnám v odpadovém 
hospodářství ve městě. Čipování 
bylo na přelomu roku zkompli-
kováno zpožděním dodávek 
kvůli covidu a také nepříznivým 
počasím, ale nyní se blížíme k zá-
věru 1. etapy, a tou je očipování 
nádob v rodinné zástavbě a cen-
tru města.

Některé 
popelnice 
ale zatím 
o č i p o v á -
ny nejsou. 
Mezi hlav-
ní důvody 
patří na-
příklad skutečnost, že popelnice 
v den svozu nebyla umístěna na 
svozovém místě, nebo že popel-

nice ani nemovitost nebyly ozna-
čeny číslem popisným, nebylo 
tedy možné určit, komu popelni-
ce patří. Nejsou očipovány také 
popelnice u nemovitostí, kde ne-
bydlí občan s trvalým pobytem. 

Zatím také z organizačních, ka-
pacitních a klimatických důvodů 
nebyly označeny popelnice z ne-
movitostí na odlehlých místech. 

Poslední kontrola a doplně-
ní čipů proběhne v  týdnu od 
31. srpna do 3. září 2021. Proto 
žádáme občany, aby v den svozu 
(od 6.00 do 16.00 hodin) všechny 
popelnice, které používají a ne-
mají je očipovány, nechali na běž-
ném svozovém místě a označili je 
číslem popisným.

Čipy na svozových nádobách 
pak budou při každém výsypu 
evidovány v  evidenčním sys-
tému ECONIT, což je systém na 
evidenci odpadů, díky kterému 
bude mít město dokonalý pře-
hled o  odpadech. Veškeré in-
formace o  našem odpadovém 
hospodářství pak budeme mít 
přehledně na jednom místě 
a také získáme možnost gene-

rovat podklady a  tvořit různé 
statistiky, čímž zefektivníme 
administrativu.

Aby však mohla být vyhodno-
cena získaná data ze zavedeného 
systému, potřebujeme vaši spo-
lupráci. Žádáme proto občany 
o kontrolu popelnic, zda na plas-
tových popelnicích mají nalepen 
a na kovových popelnicích u mís-
ta sváru přinýtován čip (vypadá 
jako QR kód). V říjnu proběhne 
kontrolní svoz, kdy popelnice bez 
čipu nebudou vyvezeny. 

Označování svozových nádob 
má za cíl celkové zmapování od-
padových toků, zjednodušení 
administrativy související s od-
padovým hospodářstvím a v ne-
poslední řadě maximalizování 
efektivity stávajícího systému, 
což by mělo vést k  pohodlněj-
šímu nakládání s odpadem pro 
všechny občany.  (bak)

Jedním z oceněných byl zpěvák a moderátor Pavel Nepala. Foto: Petr Bakovský

Ilustrační foto: Ekoltes Hranice

4 z radnice

Město zasílá peníze postižené jižní Moravě

Ceny města Hranic za loňský rok byly předány

Evidence svozových nádob Ekoltesu pokračuje





Víte, čím je významný rok 
1371? Na první pohled ničím 
zvláštním, u nás v té době stále 
vládne Karel IV; Wikipedie píše, že 
Ostrava začala budovat městské 
hradby; ve světě se Byzantská říše 
se stává vazalem Osmanů neboli 
Turků… Pro město Hranice má 
ale tento rok dost velkou důleži-
tost – v písemnostech byly nale-
zeny zmínky hned o dvou obcích, 
dnes místních částech města – 
o  Valšovicích a  Velké. Proto si 
obě tyto místní části postupně 
podrobněji představíme. 

Valšovice
Byznys kvete v  každé době 

a nezastaví ho ani středověké mra-
zy. V moravských zemských des-
kách, kam se zapisovaly převody 
šlechtického majetku, se 11. ledna 
1371 objevil zápis, že Vok z Kravař 
a jeho dva bratři Drslav a Lacek 
koupili od Jeníka z Dobrotic vsi 
Paršovice, Rakov a Valšovice. Sa-
motný Vok ještě směnil Pavlovice 
s Ješkem Hromadou z Horky za 
jeho majetky v Paršovicích, Rako-
vě a Valšovicích. 

Je ale jasné, že Valšovice byly 
založeny dříve než v onom roce 
1371, jinak by nebylo co smě-
ňovat a prodávat. Obdobné to 
určitě bylo i s Velkou.

Zakládání vsí bylo tou dobou 
oblíbenou činností vrchnosti, 
protože panství, kde se rozklá-
daly pouze lesy, nebylo tak vý-
nosné. Obvykle majitel panství 
najal člověka, který našel v kraji-
ně vhodné místo, a poté se práce 
ujal lokátor, který sháněl zájemce 
o nové pozemky a poté řídil celý 
proces – klučení lesa, výstavbu 
a často rozjezd celé akce financo-

val, než se ves stala ekonomicky 
soběstačnou a  zdrojem příjmů 
pro vlastníka. Za to lokátor zís-
kával určité výhody, například 
pozemky, obvykle dědičný rych-
tářský úřad a další privilegia. Od 
jména lokátora se často odvodil 
i název obce, pokud by tomu tak 
bylo v případě Valšovic, mohl by 
se lokátor jmenovat asi Valeš, 
(jedna z podob latinského jména 
Valentin). Zakládání vesnic, ale ani 
měst, nebylo vždy úspěšné, napří-
klad v okolí Valšovic byly založeny 
i vsi Zimotín a Kaly. Dnes po nich 
není ani památky. Samotné Valšo-
vice byly založeny jako malá ves – 
pravděpodobně hned na začátku 
bylo vytyčeno 5 parcel a ty tvořily 
celou ves až do poloviny 17. sto-
letí, takže i je mohl potkat stejný 
osud. Měly ale větší štěstí. 

Páni z Kravař, kteří v roce 1371 
Valšovice získali, vytvořili roz-
sáhlé helfštýnské panství, jehož 

centrem bylo město Lipník nad 
Bečvou. Až do zrušení vrchnos-
tenské správy v  roce 1850 pak 
Valšovice spadaly k panství Lip-
ník nad Bečvou, které v průběhu 
věků měnilo různé majitele. 

Z těch dob se zachovalo pár 
zajímavých dokumentů, dokla-
dujících tehdejší zvyky a běžný 
život. Například v roce 1452 po-
tvrdil Vok ze Sovince po vesnice 
lipenského panství, tedy i  pro 
Valšovice, právo odúmrti, tedy 
možnost odkázat svůj majetek 
svobodně komukoliv – „aby se 
poddaní naši z  našeho vlastní-
ho a svobodného daru radovali 
a tím pilněji a horlivěji své role 
(pole) a obchody činili a dělali“ 
(a tím i vrchnosti více přispívali, 
což už se samozřejmě nepíše).

V roce 1480 se panství dostalo 
do vlastnictví známého a bohaté-
ho rodu Pernštejnů, který na 70 let 
spojil panství Lipník a Hranice. Jan 

z Pernštejna tehdy nechal pořídit 
soupis poddanských povinností 
(urbář), ze kterého víme, že ma-
jitelé nemovitostí ve Valšovicích 
odváděli gruntovní plat ve dvou 
splátkách ročně, na svatodušní 
svátky odevzdávali nejčastěji 
15  vajec, o Vánocích pět slepic 
a o sv. Martinu platili za robotu kal-
ní. Jak Pernštejnové dbali o dob-
ro svých poddaných se ukázalo 
v roce 1520, kdy jim povolili vařit 
pivo „ku potřebě svej při času se-
čení luk a při času žní“. 

Na Valšovicích se stejně jako 
na celé střední Evropě tvrdě 
podepsala třicetiletá válka, kdy 
Hranickem táhla vojska všech 
možných národů a  ve snaze se 
uživit si rozhodně si nepočínala 
nijak lidumilně. Po válce panství 
převzali Dietrichsteinové. Obec se 
začala postupně rozrůstat, nejpr-
ve přibyla šestá usedlost. Těmto 
šesti usedlostem patřila prakticky 
veškerá zemědělská půda vesnice. 
Poté přibývaly většinou na obec-
ních pozemcích další chalupy, 
jejichž majitelé se živili námezdní 
prací – takže v roce 1900 měly Val-
šovice 25 domů. 

V 17. století došlo k posunu 
v rámci samostatnosti obce. Do 
té doby byly Valšovice jmeno-
vány samostatně, nyní začínají 
být zachycovány s Paršovicemi. 
Na začátku 18. století z listin vy-
plývá, že zápisy o obci prováděl 
úřad paršovický. S  šesti grunty 
byly Valšovice prostě příliš malé, 
a tak začínaly být vnímány jako 
osada Paršovic.

V roce 1850 došlo ke správní 
reformě a Valšovice se až do roku 
1868 zřejmě trochu překvapivě 
staly osadou Opatovic. Pod Par-
šovice přešly až v roce 1868, a to 
na téměř 100 let až do roku 1954. 
V roce 1835 stálo ve vsi 16 domů, 
žilo zde 114 obyvatel, 13 koní 
a 15 krav.

Letecký snímek Valšovic. Foto: archiv města

Katastrální mapa z roku 1830 ukazuje malou obec, obklopenou lesy. Foto: Město Hranice
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Hned dvě hranické místní části oslavují



Rozvoj Valšovic
Obec se postupně rozvíje-

la. V roce 1844 byla posvěcena 
kaple Panny Marie, v roce 1860 
socha sv. Jana Nepomuckého. 
V  roce 1905 byla vybudována 
silnice k Paršovicím a Zbrašovu 
a v roce 1911 postavena škola. 
Přišla 1. světová válka a vyžádala 
si 12 životů, tedy nezanedbatel-
né procento obyvatel obce. 

V roce 1922 bylo založeno Po-
lesí Valšovice spadající pod hra-
nickou lesnickou školu. A pokrok 
dále pokračoval mílovými kroky. 
V roce 1926 si pan učitel Lajtoch 
pořídil první radiopřijímač, v roce 
1930 byla provedena elektrifikace.

O dva roky později vznikl sbor 
dobrovolných hasičů. Ti jsou 

i v současnosti velmi aktivní, a to 
nejen při zásazích – jejich spor-
tovní družstvo je pravidelným 
účastníkem hasičských soutěží. 
Místní hasiči také pořádají spole-
čenské akce a sportovní turnaje.

Těsně před koncem války za-
hynuli dva valšovičtí občané při 
pokusu získat trhaviny z vojen-
ského skladu. 

Od 1. ledna 1955 se Valšo-
vice staly samostatnou obcí. 
A v roce 1958 zde bylo založe-
no JZD (Jednotné zemědělské 
družstvo), které ovšem zaniklo 
po sloučení s  JZD Mír Paršovi-
ce. V roce 1959 skončila výuka 
ve škole a 1965 byla zbourána 
stará kaple. Ale hned příští rok 
byla otevřena kaple nová, která 

je v současnosti čerstvě oprave-
ná. Na začátku 70. let byla v obci 
vybudována kanalizace. 

V roce 1976 došlo k další změ-
ně – Valšovice a také Teplice nad 
Bečvou byly sloučeny s městem 
Hranice jako jeho místní část 
a v případě Valšovic to platí do-
sud. 

V letech 1977–1978 se stavěla 
nová samoobsluha. V roce 1993 
byl ve Valšovicích dokončen vo-
dovod.

V  současnosti se Valšovice 
mohou chlubit neustále vylep-
šovaným sportovním areálem se 
zaměřením na pétanque. Spor-
tovní klub Pétanque Hranice VI 
– Valšovice byl založen v dubnu 
2004, postupně začal pořádat 

turnaje a od té doby je jedním 
z  nejúspěšnějších hranických 
klubů. V roce 2009 získali jeho 
členové první medaile na mist-
rovství republiky a začínají jezdit 
i na zahraniční turnaje. Klub se 
může pochlubit i  tituly mistrů 
republiky a reprezentační účas-
tí na mistrovství Evropy a světa. 

Význam pro obec má také 
Školní polesí Valšovice, které 
je cvičným lesem pro Střední 
lesnickou školu v Hranicích. Má 
rozlohu přes 1000 ha. V Polesí se 
nachází naučná stezka o délce 
přes 3 km, která je oblíbeným 
místem výletníků. Navštěvována 
jsou malebná Valšovická jezírka, 
přírodní rezervace Bukoveček 
a Dvorčák i přírodní útvar Lipo-
vá skalka. 

Zpracováno na základě  
publikace Valšovice 650 let  

autora Jiřího J. K. Nebeského

Valšovice – vývoj obyvatel 
1870 – 111 obyvatel, 20 domů
1900 – 158 obyvatel, 25 domů
1991 – 143 obyvatel
2001 – 166 obyvatel
2011 – 135 obyvatel, 42 domů

V roce 2011 měly tedy Val-
šovice obdobný počet oby-
vatel jako v roce 1900, jenže 
již v 42 domech (z toho 40 ro-
dinných). Z celkového počtu 
55 bytů jich před 11 lety bylo 
46 obydlených (Zdroj: ČSÚ).

Osadní výbor – Hranice VI 
– Valšovice
předsedkyně: Iva Mlčáková
členové: Veronika Kočajna-
rová, Petr Svoboda

Na fotografii Dvorství Fr. Krále č. p. 1 z roku 1934 je zřejmé, že elektrifikace již proběhla. Foto: archiv Městského muzea

Hasičské soutěže se konají ve Valšovickém sportovním areálu. Foto: Petr Bakovský
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Velká
První písemná zmínka o obci 

se poprvé objevuje v zemských 
deskách olomouckých v  roce 
1371. A  stejně jako u Valšovic 
i v případě Velké šlo o převod 
majetku, kdy bratři Kuno, Jaroš, 
Pešek a Bohuš z Drahotuš pro-
dali čtvrtinu drahotušského hra-
du a čtvrtinu v Jezernici, Slavíči 
a Velké markraběti moravskému 
Janovi. Obec je uváděna jako 
součást drahotušského panství. 

Ve víru třicetileté války se ma-
jetkové poměry (nejen) na Hra-
nicku výrazně změnily, takže od 
roku 1622 přechází drahotušské 
panství, stejně jako hranické, do 
držení olomouckého biskupa, 
kardinála Františka z  Dietrich-
steina, jehož rod je vlastnil až 
do počátku 20. století. Ten kvů-
li podpoře protestantů v  roce 
1627 trestá fojty a ve Velké ruší 
svobodné dvorství. 

Důležitou roli v osmnáctém 
století sehrál velický mlýn, z ně-
hož byla vodovodem vedena 
voda do hranického zámku a do 
Hranic. Mlýn byl později využíván 
i jako pila a byl vybaven parním 
pohonem, který sloužil, když ne-
bylo ve Veličce dost vody.

Rozvoj obce v minulosti
V roce 1787 byly obce draho-

tušské farnosti vyzvány, aby si 
zřídily školy. Nejprve se vyučo-
valo, kde se dalo, až v roce 1805 
byla pro účely školy postavena 
dřevěná chaloupka s  jednou 
učebnou. V roce 1858 však školu 
zachvátil požár a kromě ní teh-
dy vyhořela polovina vesnice. 
Přechodně se proto vyučovalo 
v panském dvoře, a to až do po-
stavení nové školy v roce 1859. 
V  roce 1878 již docházelo do 
školy 103 žáků, proto byla škola 
rozšířena na dvoutřídní a obec 
se připravovala ke stavbě nové 
školy. Ta jako dvoutřídní přivítala 
první žáky v roce 1893 a učilo se 
v ní až do roku 1990. V padesá-
tých a  šedesátých letech pro-
běhly opravy a adaptace budovy 
školy. V roce 1964 přibyla školní 
kuchyně a jídelna, která sloužila 

i žákům mateřské školy. Základní 
škola byla zrušena v roce 1990 
a děti od té doby dojíždějí do 
Hranic.

Mateřská škola byla zřízena 
v roce 1949 a děti do ní chodily 
až do roku 1999. 

První obecní knihovnu za-
ložil v roce 1871 místní mlynář 
Štěpán Kurfürst a daroval do ní 
dvacet svazků knih. V roce 1920 
zřídila knihovnu obec. Knihovna 
měla v druhé polovině dvacáté-
ho století až dvě stovky čtenářů 
a v roce 1966 byla včleněna do 
knihovny v Hranicích.

Ve třicátých letech 19. století 
byly ve Velké vykoupeny po-
zemky pro stavbu železnice – 
Severní dráhy císaře Ferdinanda. 
Stavba začala v roce 1843 a trať 
(tehdy ještě jednokolejná) byla 
dokončena v roce 1845. Památ-
kou na ni je nejstarší část Hranic-
kých viaduktů.

Poté, co Velkou zasáhl v roce 
1895 další požár, založili míst-
ní obyvatelé Sbor dobrovol-
ných hasičů. Zakladatelem byl 
v  roce 1896 tehdejší starosta 
obce Josef Rýpar, který se stal 
jeho náčelníkem. Sbor se zabý-
val i ochotnickou činností a pro 
své divadelní produkce si v roce 
1898 vybudoval dokonce jeviště. 

Za první světové války bylo 
v obci ubytováno vojsko. Na bo-
jištích padlo 17 mužů z obce. 

V  roce 1920 byla založena 
Tělovýchovná jednota Sokol. 
V roce 1929 byla na místě teh-
dejší panské stodoly postavena 
sokolovna, která byla o rok poz-
ději slavnostně otevřena. 

Za druhé světové války 
zažila Velká nálet amerických 
bombardérů. Dne 13. října 1944 
kolem poledne spadlo v blízkém 
okolí obce čtyřicet dva bomb. 
Krátery po nich byly deset metrů 
hluboké a až dvacet pět metrů 
široké. Jedna bomba nevybuch-
la. Vážila přes dvě stě padesát 
kilogramů. V  prosinci 1944 se 
do Velké nastěhovalo německé 
vojsko. Usídlilo se v sokolovně, 
v hostinci a v kanceláři ve ško-
le a pobývalo zde až do května 
1945. Poslední dny války, 6. až 

7. května, věznili Němci ve sto-
dole u  Tomečků pět místních 
chlapců. Když Němci opouštěli 
obec, vyhodili do vzduchu most 
přes Veličku. 

Infrastruktura
Komunikace do Velké byly 

na počátku 20. století chváleny. 
Publicista A. V. Musiol ve své kni-
ze Soudní okres hranický z roku 
1936 píše „Komunikace obce je 
dobrá, neboť z  návsi rozbíhají 
se silnice do čtyř směrů. V roce 
1900 byla již silnice z Velké do 
Drahotuš. Později postaveny sil-
nice do Hrabůvky a Lhotky“. Že 
to ale nemusí být vždy výhra, to 
zjistili i obyvatelé Velké poté, co 
výrazně stoupla automobilová 
doprava z  kamenolomu Hra-
bůvka. Značná část naložených 
i prázdných nákladních vozidel 
využívá cesty přes Velkou a  to 
není nic, o co by místní stáli. 

V roce 1928 byla v obci zave-
dena elektřina, a to i přes odpor 
velké části obyvatel. Stalo se 
tak díky tehdejšímu starostovi 
Bagárovi, který, když nastala při 
hlasování patová situace, řekl: 
„Tak ať to svítí!“. 

V  roce 1947 byl postaven 
nový, železobetonový most 
místo mostu zničeného na konci 
války. V roce 1966 byla svépo-
mocí provedena stavba nového 
mostu přes Veličku, pokračovalo 
se v regulaci Veličky, byl posta-
ven nový jez, vybudována au-

tobusová čekárna a provedena 
oprava elektrické sítě. 

Kanalizace se ve Velké budo-
vala postupně od 50. let minu-
lého století. V roce 2014 a 2015 
prošla stará kanalizace rekon-
strukcí a tam, kde dosud nebyla 
kanalizace vůbec, byla vybudo-
vána nová splašková kanalizace.

Od roku 1998 má Velká ply-
novod, který byl vybudován 
v  rámci sdružení obcí pro ply-
nofikaci „Varta“. V  lokalitě obce 
je i regulační stanice plynu. V té-
mže roce byl po šesti letech do-
končen také vodovod nákladem 
téměř osmi milionů korun.

V roce 1956 bylo ve Velké zalo-
ženo menšinové JZD a o dva roky 
později byli do družstva získáni 
téměř všichni zemědělci z Velké. 
Byla postavena nová drůbežár-
na, adaptován vepřín a stodola 
u Glosů na kravín. V roce 1961 se 
po sloučení obce Lhotka s Velkou 
spojila i jejich družstva na jedno 
JZD ve Velké s celkovou výmě-
rou 518 hektarů zemědělské 
půdy. V roce 1962 byl postaven 
nový kravín. Později docházelo 
k dalšímu slučování a středisko 
Velká poté spadalo pod středisko 
ve Stříteži nad Ludinou. Po roce 
1990 se JZD změnilo na zeměděl-
ské družstvo a činnost družstva 
ve Velké začala klesat. V roce 2004 
pak v obci skončila veškerá země-
dělská činnost v rámci střediska 
ZD. V prosinci byl objekt bývalé-
ho JZD prodán.

Katastr obce Velká v roce 1830 Foto: archiv města

Stavba sokolovny ve Velké. Foto: archiv města Panorama obce na záběru z roku 1942. Foto: archiv Městského muzea
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Velká součástí Hranic 
Na konci února 1974 proběh-

la schůze ohledně sloučení obce 
Velké a Lhotky s městem Hranice 
v  jeden územní celek. Předsta-
vitelé z Hranic většinu občanů 
přesvědčili, takže se od 1. ledna 
1975 stala Velká součástí Hranic.

Sokolovna se postupně mo-
dernizovala. Například v  letech 
1959 až 1960 bylo v sokolovně 
zbudováno sociální zařízení, 
klubovna, výčep a kotelna, poz-
ději přísálí a balkóny. V dalších 
letech probíhaly opravy, napří-
klad v září 1996 byla vyměněna 
střecha a okna, bylo posunuto 
oplocení. Opravy se dočkala 
i  podlaha, poškozená plísní 
a hnilobou. Opravy pokračovaly 
také v roce 2002, kdy byl v bu-
dově sokolovny opraven vstup, 
zbouráno staré schodiště, opra-
vou prošla i fasáda a po úspěšné 
rekonstrukci tak mohla sokolov-
na v roce 2004 oslavit 75. výročí.

Hned vedle sokolovny vy-
rostla v roce 2014 nová hasičská 
zbrojnice. Místní dobrovolní 
hasiči zde mají garáž pro tech-
niku, společenskou místnost se 
zázemím, šatny i sociální zaříze-
ní. Dosavadní budova staré ha-
sičárny, která původně sloužila 
pro parkování panského kočáru 
a byla postavena už v roce 1913, 
byla technicky ve velice špatném 
stavu a byla stržena. Ostatně již 
v roce 1980 se psalo, že i když „ha-
siči vyměnili okapy, natřeli vrata 
a opravili sirénu, jde pouze o udr-
žovací práce a požární zbrojnice 
je stále v nevyhovujícím stavu, 
požárníci by si zasloužili něco 
lepšího“. A v listopadu 2005 byla 
zbourána stará věž na hasičárně, 
protože byla v havarijním stavu. 

V roce 2016 bylo vedle sokol-
ského hřiště zřízeno nové mul-
tifunkční hřiště o velikosti 42 × 
21 metrů. Sportovci využívají 
asfaltové plochy k hraní fotbalu, 
basketbalu, florbalu či volejbalu.

Opravami procházela také 
kaple Povýšení sv. Kříže z roku 
1878. Výraznější oprava proběh-
la například v roce 1999, kdy byla 

opravena fasáda kaple. Kaple se 
dočkala i nové střechy a elektric-
kého zvonění.

Co dokázala stoletá voda
Na začátku července 1997 

přišla na Moravu stoletá voda 
a napáchala velké škody. Velička 
se vylila, a protože praskla hráz 
na Potštátě, následná vlna za-
plavila okolí Veličky. Nejvíce byly 
postiženy Benátky (část Velké na 
levém břehu Veličky), ve vodě se 
vyskytovaly ropné látky a povo-
deň vymlela i břehy potoka. Díky 
místním hasičům, kteří neúnav-
ně čerpali vodu ze sklepů, garáží 
a domů nejen ve Velké, ale také 
ve Lhotce či v Hranicích, mohli 
obyvatelé začít spoušť po po-
vodni brzy odklízet z pozemků. 

V polovině května 2006 zažila 
Velká rychlou pohromu. Zača-
lo pršet, později začaly padat 
kroupy velké jako kaštany. Pří-
val vody splavil z polí ornici se 
slámou a voda se valila tentokrát 
po silnici, nikoliv od potoka, do 
Benátek. V  zahradách bylo až 
patnáct centimetrů bláta. Voda 
napáchala nejvíce škody na 

domu Františka Tůmy, kterému 
se voda dostala nejen do garáže 
a zničila tři auta a dva traktory. 
Bláto měl dokonce i v kuchyni.

V červnu 2009 přišly bleskové 
povodně, které způsobily velké 
škody ve Velké i ve Lhotce. Ve-
lička se naplnila vodou, která 
přitekla z dálnice i okolních po-
zemků. Za dvě hodiny napršelo 
až osmdesát milimetrů vody. 
Zatopeny byly Benátky, obě stra-
ny Veličky, voda vyrazila kanály 
a  zatopila sklepy domů. Zása-
hové družstvo místních hasičů 
mělo opět plné ruce práce.

Současnost 
Kultura v obci je převážně v re-

žii místního Sboru dobrovolných 
hasičů a Sokola. Obě organizace 
spolu velmi dobře spolupracu-
jí. Pořádají v  sokolovně plesy, 
diskotéky, maškarní karnevaly, 
akce pro děti a sportovní klání. 
Hasičský sbor pomáhá nejen při 
hašení požárů, ale také při živel-
ních pohromách a  povodních. 
Kromě toho se pravidelně účast-
ní amatérských soutěží, ovlivňuje 
veřejný a kulturní život ve Velké, 
pomáhá při zvelebování obce 
a  také každoročně pořádá tra-
diční Hasičský ples.

Od roku 2012 se před budo-
vou Osadního výboru rozsvěcuje 
vánoční strom, a tak se ve Velké 
vytvořila nová tradice. Za zpěvu 
koled a vůně svařáku se zde lidé 
schází sousedsky si popovídat.

Kronikář a učitel Joža Harna 
popsal vzhled obce v  kronice 
těmito slovy: „Vesnice Velká leží 
v mírně zvlněné kotlině na pravém 
břehu horské říčky Veličky, která 
vody své sbírá až u Kovářova, se-
verně od Potštátu.“

Zajímavostí je, že v okolí Velké 
bývalo několik menších rybníků, 
největší mezi Velkou a Olšovcem. 

Kronikáři píší také o splavu nad 
Velkou směrem ke Lhotce a za-
niklém menším rybníku západně 
od Velké, který je ještě zachycen 
na katastrální mapě z roku 1830. 

Dnes je Velká se svou rozlohou 
5,81 km² a nadmořskou výškou 
280 metrů součástí města Hra-
nice, které je od obce vzdáleno 
asi čtyři kilometry jižně (míněno 
centrum města). Velkou s Hrani-
cemi spojuje cyklostezka, která 
umožňuje cyklistům ze směru 
od Hranic vyrážet dál směrem 
na Lhotku a přes Podlesný mlýn 
dále k Potštátu, nebo směrem na 
Hrabůvku, Kunzov a Radíkov. 

Zdroj: Almanach obce Velká, 
kroniky obce Velká  

a kniha Vesnice na Hranicku  
Nadi Jandové a Renaty Koskové

Vývoj počtu obyvatel Velká 
1870 – 430 obyvatel, 65 domů
1900 – 483 obyvatel
1921 – 541 obyvatel, 85 domů 
               se 130 byty 
1991 – 431 obyvatel
2001 – 469 obyvatel
2011 – 429 obyvatel, 
               159 domů

Počet obyvatel v roce 2011 
odpovídal roku 1870, bytů 
a domů je ale dvojnásobek. 
V roce 2011 bylo ze 159 domů 
154 rodinných a  z  celkem 
203 bytů jich bylo 160 obyd-
lených.

Osadní výbor – Hranice III 
– Velká
předseda: Ing. Petr Šenk
členové: Ing. Irena Hapalová
                   Bc. Lenka Vitonská
                   Pavel Valenta
                   Miroslav Pavlík

Přílohu připravil: Petr BakovskýSlavnostní otevření nové hasičské zbrojnice v září 2014. Foto: Petr Bakovský

Takto vypadá v současnosti Velká při pohledu z výšky. Foto: archiv města Hranic



Po dlouhé odmlce se opět 
můžete těšit na koncerty vážné 
hudby. Nová sezóna 2021/2022 
přinese umělce, jež rozezní Kon-
certní sál tóny od melodického 
klavíru po lesní roh.

První koncert zahájí klavíris-
tka Sára Medková a  uskuteční 
se v rámci věhlasného festivalu 
Americké jaro. Ohnivým tem-
peramentem smyčců zahýří 
Bennewitzovo kvarteto. Těšit 
se můžete také na Trio pražské 
konzervatoře, které propojuje 
energii mladé i starší generace, 
a další skvělé koncerty.

Uskuteční se také literár-
ně-hudební pořad „Sandová, 
Chopin a ti druzí“, kde vystoupí 
klavírista Ivo Kahánek s přední 
českou divadelní, filmovou a te-
levizní herečkou Eliškou Balzero-
vou. Termín bude upřesněn.

Cyklus koncertů se bude ko-
nat tradičně v Koncertním sále 
v Zámecké ulici 118 a jeden kon-
cert je zájezdový, na Filharmonii 
Bohuslava Martinů do Beskyd-
ského divadla v Novém Jičíně.

Předprodej abonentek je pro 
letošní rok zrušen. Důvodem je 
covidová situace, kdy není jis-
té, zda se koncerty uskuteční. 

Vstupné na jednotlivé koncerty 
si tak budou moci zájemci za-
koupit vždy zavčas v předpro-
deji v Turistickém informačním 
centru na zámku.

V případě zájezdu do Beskyd-
ského divadla v Novém Jičíně, 

který se obvykle konal pouze 
pro abonenty KPH, přijímají 
Městská kulturní zařízení Hrani-
ce rezervace, a to rovněž v Turi-
stickém informačním centru na 
zámku. Zájemci se tedy mohou 
hlásit už nyní. Vstupné za tento 

koncert Filharmonie Bohuslava 
Martinů budou hradit až v příš-
tím roce, částka bude upřesně-
na. Upozorňujeme, že kapacita 
tohoto zájezdového koncertu je 
omezena.  

(mk)

Jan Ostrý a  Silvie Ježková vystoupí 
v Hranicích 13. října. Foto: archiv po-
řadatelů

Hranické kulturní léto odstartovala letos v Zámecké zahradě skupina ABBA revival. Naplánováno bylo celkem šest programů. Foto: Jiří Necid

Smetanovo trio se chystá do Hranic v únoru. Foto: archiv pořadatelů

10 kultura

Startuje nová sezóna koncertů Klubu přátel hudby

Hity skupiny ABBA zaplnily Zámeckou zahradu

Koncerty Kruhu přátel hudby v sezóně 2021/2022

Datum koncertu Vystupující Cena mimo předplatitele KPH 

Pondělí 27. 9. 2021 Americké jaro – Sára Medková 120 Kč

Středa 13. 10. 2021 Jan Ostrý a Silvie Ježková 120 Kč

Pondělí 25. 10. 2021 Trio Bohémo 120 Kč

Pondělí 1. 11. 2021 Ostrava Brass Quintet 120 Kč

Středa 10. 11. 2021 Violoncello dvou generací / Trio pražské 
konzervatoře 120 Kč

Pondělí 10. 1. 2022 Bennewitzovo kvarteto 120 Kč

Pondělí 14. 2. 2022 Smetanovo trio 120 Kč

Pátek 25. března 2022 Filharmonie Bohuslava Martinů, Zlín – 
Beskydské divadlo Nový Jičín

Rezervace v Turistickém informačním 
centru na zámku

Termín bude upřesněn Sandová, Chopin a ti druzí 200 Kč



Čtvrtky na Masarykově ná-
městí v Hranicích patří od červ-
na do konce srpna nejrůznějším 
programům. Na co se můžete 
těšit v srpnu?

Bleší trh
První čtvrtek v srpnu bude pat-

řit Blešímu trhu a oživením budou 
ukázky historické pražírny kávy.

Chcete to vyhodit? Prodejte 
to raději na blešáku. Bleší trh 
proběhne ve čtvrtek 5. srpna od 
15:00 do 18:00 hodin na Masary-
kově náměstí v Hranicích. Prodá-
vat lze oblečení, doplňky, hračky, 
drobný nábytek, doplňky do bytu 
a  jiné poklady. Stačí si pouze 
rezervovat místo na e-mailu  
dramaturg@mkz-hranice.cz 
nebo na telefonu 770 104 941.

K odpoledni nedomyslitelně 
patří i káva. Čerstvě upraženou 
si budete moci vychutnat z his-
torické pražírny kávy Studia Bez 
Kliky. Celkovou atmosféru doplní 
příjemná hudba.

LH Western
Country koncert s populární 

kapelou LH Western se usku-

teční ve čtvrtek 12. srpna od 
16:00 hodin na Masarykově ná-
městí v Hranicích. Přijďte se nala-
dit na tóny country a folku.

Cirkus Žebřík
Divadelní představení Cirkusu 

Žebřík pod názvem „Loutky, které 
nikde nechtěli“ se uskuteční ve 
čtvrtek 19. srpna od 16:00 hodin 
na Masarykově náměstí v Hrani-
cích. Vstupné je zdarma. Klaun 
bez práce putuje světem a po-
tkává kamarády, se kterými založí 
nový cirkus. Hrají Miloš Samek, 
Kača Molča nebo Pepe Prexl. Dél-
ka představení je 40 minut.

Karikaturista a výtvarné 
ateliéry

Přijďte si pořídit svou karika-
turu od profesionálního karika-
turisty Martina Hrona ve čtvrtek 
26. srpna od 16:00 hodin na Masa-
rykovo náměstí v Hranicích. Sou-
částí budou i výtvarné ateliéry, ve 
kterých si budete moci vyzkoušet 
své umělecké dovednosti a vytvo-
řit si keramický magnet, záložku 
s keramikou, náramek přátelství 
nebo vyškrabávací obrázek.  (mk)

kultura 11

Každý čtvrtek od června do konce srpna se na hranickém Masarykově náměstí 
konají koncerty různých žánrů a další programy. Foto: Jiří Necid

Představení Cirkusu Žebřík pobaví děti i dospělé. Koná se ve čtvrtek 19. srpna od 
16 hodin na náměstí. Foto: archiv Divadla Cirkus Žebřík

Čtvrtky na námku 
pokračují i v srpnu



12 muzeum

Od 1. července je v  Gale-
rii Synagoga k  vidění výstava 
manželů Anežky a  Miroslava 
Kovalových s názvem Malba – 
kresba – fotografie. Dílo Anežky 
Kovalové tvoří převážně malby 
a kresby. Tématem děl Miroslava 
Kovala je nejčastěji příroda.

Malířské i kreslířské dílo Anež-
ky Kovalové hovoří prostou 
výtvarnou řečí, která je esencí 

hmotného a  nehmotného, du-
chovního i světského, citu i  ro-
zumu.

Podstatou tvorby Miroslava 
Kovala je hledání a zviditelňo-
vání metafyzického řádu pří-
rody. Jeho kresby se postupně 
redukují na jednoduché křivky 
a současně je patrné sepětí s pří-
rodou. Výstava potrvá do neděle 
22. srpna.  (red) Foto: Jiří Necid

Manželé Kovalovi nabízejí v synagoze esenci duchovna

V muzeu na Staré radnici je do 
neděle 12. září otevřena výstava 
„Plavky“, která dokáže navodit pří-
jemnou atmosféru letní dovolené, 
užívání si volného času i aktivní-
ho odpočinku s rodinou. Výstavu 
si užijí malí i velcí a speciálně pro 
děti jsme připravili velkou letní 
soutěž „Módní návrhář plavek“. 

V  čem soutěž spočívá? Na-
vrhněte, vyrobte, namalujte, 
vystříhejte své originální plavky. 
Fantazii a kreativitě se meze ne-
kladou. Tvořit můžete u nás, ale 
také doma. Ve chvíli, kdy budete 
se svým výtvorem spokojeni, ode-
vzdejte ho průvodci v muzeu. Na 

zadní stranu svého díla napište 
jméno a kontakt na jednoho ze 
svých rodičů. Tři nejoriginálnější 
výtvory vyhodnotí odborná komi-
se po skončení výstavy. Své práce 
můžete odevzdávat až do 12. září.

A o co soutěžíme? Na výherce 
čeká spousta vodních nafukova-
ček, míče, kruhy, lodičky, nafu-
kovací zvířátka a mnoho dalších 
hraček, se kterými se děti mohou 
zabavit na letní dovolené. Hračky 
do soutěže věnovala Fatra Napa-
jedla. 

Těšíme se na vaše návrhy 
a přejeme hodně báječných ná-
padů při tvoření.  (dh)

Navrhni originální plavky  
a vyhraj nafukovací hračky

Výstava Plavky vás naladí letně za každého počasí. Foto: Jiří Necid



knihovna 13

Kempování v Karpatech v dešti a v minusových teplotách. 
Foto: archiv Tomáše Vejmoly 

Super ekologická sušička prádla v tureckých podmínkách. 
Foto: archiv Tomáše Vejmoly 

Po úspěšném titulu „Tomík na 
cestách – Tuktukem z Bangkoku 
domů“ pracuje cestovatel a spi-
sovatel Tomáš Vejmola z Hranic 
na své druhé knize. Ta bude ma-
povat jeho první velkou cestu.

„Psal se rok 2016 a já na kole 
nikdy předtím neujel víc než 
50  km a  najednou mě čekala 
náročná cesta 7500  km dlou-
há. S 50 eury v kapse a s přibl-
blým výrazem ve tváři ‚co mě 
vše čeká‘ jsem vyrazil na cestu 
dlouhou 101 dní. Projel jsem 
8 zemí, zažil rozpálené Turecko, 
pohostinnou Gruzii, vodkou 
nasáklé Rusko nebo nezapome-
nutelný Černobyl a o tom všem 
teď píšu svou druhou knížku,“ 
uvedl Tomáš Vejmola, který se 
před dvěma lety stal známým 
v České republice svou výjimeč-
nou cestou z Thajska do Hranic. 
Cestou, která trvala rok a při níž 
tuktukem ujel 13 000 kilomet-
rů. V průběhu této cesty natá-
čel videa, která zveřejňoval na 
sociálních sítích, a  po návratu 
pak sepsal cestopis.

„Když tehdy před dvěma lety 
knížka vyšla, předčítal jsem z ní 
dětem na základních školách, 
v kinech i v domovech seniorů 
po celé České republice. Největší 
odměnou mi vždy byly napnuté 
uši i smích posluchačů. Knížku 

o cestě na kole do Gruzie jsem 
toužil napsat od samotného za-
čátku, ale nenašel jsem odvahu. 
Zkouším to tedy dnes s heslem: 
raději to zkusit než celý život li-
tovat,“ doplnil cestovatel.

„O  všech mých cestách se 
rád dělím na sociálních sítích, 
ale jak stárnu, je pro mě daleko 
větší potěšení předat své zážit-
ky v tištěné formě, nejlépe v po-
době knížky. Proto píšu druhou 
knížku, ze které jednou, doufám, 
budu předčítat i vnoučatům,“ vy-
světlil Tomáš Vejmola.

Svou druhou knihu vydává 
samonákladem. „Samonáklad 
znamená, že od napsání první-
ho písmenka přes výběr kvality 
papíru či korekturu až po založení 
vlastního vydavatelství budu mít 
vše na starosti já. Obrovská výho-
da je, že si vytvořím knížku pod-
le vlastních představ, tak jak já si 
přeji, a nejsem omezován cizím 
vydavatelstvím, ale nevýhodou 
je hromada času nad výrobou 
trávená a také počáteční nákla-
dy. Proto jsem založil sbírku na 
podporu vydání, aby se vybraly 
peníze na tisk knihy. Věřím ale, 
že i tohle dobrodružství zvládnu, 
a právě proto do toho jdu! Vydání 
knihy můžete i vy podpořit za-
koupením v předprodeji,“ doplnil 
Tomáš Vejmola.  (red)

Tomík chystá další cestopis

V hluboké noci. K svítání to 
má ještě daleko. Pomalými kroky 
se blížím k vrcholu Elbrusu. Pro 
horolezce známá jako nejvyšší 
hora Evropy, i  když z  geogra-
fického pohledu je to sporné. 
Pode mnou sleduji jen dlouze 
se táhnoucí Alexovy kroky, tmou 
obklíčené, a nápomocná je mi 
čelovka. Jen na moment uhnu 
pohledem a jeho stopy se mrk-
nutím oka ztratí. Pak jsem tu jen 
já a prázdnota. Zvuk šlápot dopadajících na sníh mě ale uklidňuje 
a dává znát, že nejdu na vrchol hory sám. Tíha každého kroku se 
může rovnat celému dnu šlapání, ale co teprve ta únava, vždyť 
jsem před půl hodinou vstal a už teď usínám, jako kdybych celé 
dny nespal. Zastavuji. Čekám, až znova popadnu dech i sílu vstát, 
ani jsem si nevšimnul, že jsem ulehl, jenže po pár minutách se to 
nemění a vstávám jen díky tvrdohlavosti a síle odhodlání, že se 
vzdát nemůžu, a horu vylézt prostě musím! Připadám si, že sním. 
Do přítomnosti mě dostává až jasná Alexova otázka v ruštině, ale 
pochopil jsem, že se ptal, zda můžu pokračovat. Rád bych odpově-
děl, ale nemůžu popadnout dech. Čas se zdá nekonečný. Čelovkou 
zamíří na mě a ptá se znovu, teď už jen svým pohledem. Mrazivé 
oči v tom tichu na mě hledí a já vím, co odpovědět…

Úryvek z připravované knihy Tomík 
na cestách: Na kole do Gruzie a zpět

Tomáš Vejmola má na svém kontě úspěšnou knížku, která přináší zážitky z roční 
cesty thajským tuktukem. Foto: archiv Tomáše Vejmoly

Cesta do Gruzie na kole trvala 101 dní. Cestovatel projel 8 zemí, na bicyklu ujel 
7 000 kilometrů. Foto: archiv Tomáše Vejmoly



Tým odborníků z Mendelovy 
univerzity v Brně začal v dubnu 
2021 řešit multioborový projekt 
v oblasti Hranického krasu, kte-
rá je jediným hydrotermálním 
krasem České republiky. Tento 
projekt s názvem Krajina v cel-
ku a krajina v detailu zvítězil 
v  rámci nově vzniklé grantové 
agentury Gregora Johanna Men-
dela na Mendelově univerzitě 
v  Brně. Vědci z  Agronomické 
a  Zahradnické fakulty tak bu-
dou navazovat na dlouhodobý 
hydrogeologický výzkum v této 
oblasti, a jak již vyplývá z názvu 
projektu, bude se jednat o spo-
lupráci expertů z různých oborů: 
geologie, hydrogeologie, hydro-
logie, pedologie či krajinářské 
architektury a sociologie. 

Tento holistický přístup je 
upřednostňován právě z důvo-
du multifunkčního využití celé-
ho území. Součástí této oblasti 
je Hranická propast, která je v ná-
rodním i světovém měřítku zcela 
jedinečná (jedná se o nejhlubší 
známou zatopenou sladkovodní 
jeskyni světa s hloubkou vody 
minimálně 404 m), Zbrašovské 
aragonitové jeskyně s  unikátní 
výzdobou a  plynovými jezery, 
jedná se ale také o oblast s vý-
skytem mnoha chráněných rost-
lin a živočichů.

Celé území je zároveň in-
tenzivně zemědělsky a lesnicky 
využíváno, přičemž na zeměděl-
ských pozemcích se často vysky-
tují drenáže, které mohou, i při 
nefunkčnosti, způsobovat pro-
blémy hospodařícím subjektům. 

Rovněž se zde nachází lázně 
s minerální vodou s vysokým ob-

sahem oxidu uhličitého (tzv. ky-
selkou) a také několik lomů ve 
vápencích macošského a líšeň-
ského souvrství. Na tomto po-
měrně malém prostoru se tak 
střetávají odlišné názory na vyu-
žití území, proto je třeba k němu 
přistupovat s citem, aby nedošlo 
k jeho nevratnému poškození.

Jedním z cílů projektu je tak 
například objasnit vznik minerál-
ních vod, kyselek, neboť vzhledem 
k netypickému a komplikované-

mu geologické-
mu vývoji oblasti 
nejsou dosud 
uspokojivě vy-
světleny všechny, 
zejména hydrolo-
gické, souvislosti 
jejich vzniku. 
Tyto souvislosti 
může objasnit 
pouze dlouho-
dobý pravidelný 
monitoring jak 
podzemních, tak 
i  povrchových 
vod. Konkrétně 
se začaly zkou-
mat například 
vzájemné vazby 
mezi povrchový-
mi toky (Bečvou) 
a hlubinnými vý-
věry kyselek. Mo-
nitoring tohoto 
typu dosud ne-
byl v  Hranickém 
krasu proveden 
a  bez podpory 
grantové agentu-

ry by nebylo možné jej realizovat. 
Jedním z dalších cílů je vytvořit 
pedologickou charakteristiku 
území, definovat změny vyvolané 
hospodařením v posledních še-
desáti letech (budou porovnány 
výsledky Komplexního průzkumu 
půd z  roku 1963 se současným 
stavem ze stejných míst), případ-
ně zjistit dotace vybraných ploch 
nutrienty pomocí iontoměničů. 

Pro krajinářské architekty při-
náší toto propojení detailnější 
informace o jevech, které v kra-
jině probíhají. Zároveň může 
přinést nové tvůrčí a přesnější 
postupy při krajinném pláno-
vání s  ohledem na šetrnější 
využívání krajiny či adaptaci na 
klimatickou změnu. Na mode-
lovém území Hranického krasu 
budou totiž ověřovány metody, 
které povedou k preciznějšímu 
navrhování v krajině s ohledem 
na únosnost území, ekologickou 
stabilitu a preference obyvatel 
ve smyslu Evropské úmluvy 
o krajině.

Přírodní podmínky území 
stály za vznikem turisticky atrak-
tivních lokalit již v minulosti. Nej-
výraznějším celkem jsou lázně 
Teplice nad Bečvou. V  součas-
nosti rozvíjející se cyklostezka 
podél Bečvy a nejhlubší sladko-
vodní propast na světě mají po-
tenciál rozvoje cestovního ruchu 
a s ním související infrastruktury. 
Jak však víme z jiných, i z českých 
příkladů, rozvoj těchto unikát-
ních oblastí je nutné strategicky 
promyslet, protože s sebou při-

náší změny, které se promítají 
do života místních – zdražování 
nemovitostí, zvýšená doprava 
a návštěvnost území, a zvýšená 
zátěž přírodních lokalit, to jsou 
negativní jevy, které provázejí 
atraktivní území, a proto je nut-
né na ně myslet předem. 

Na začátku řešení projektu byl 
uspořádán workshop, kterého se 
společně s týmem z Mendelovy 
univerzity zúčastnily zaintereso-
vané strany: starostové dotče-
ných obcí, zástupci cementárny, 
AOPK, MAS, infocenter a dalších 
institucí. Vzájemná spolupráce 
a diskuse je pro řešení projektu 
zcela nezbytná, protože jednot-
livé subjekty mají často zcela 
rozdílné a mnohdy i protichůd-
né zájmy a názory na využití úze-
mí: zemědělství, těžba, ochrana 
přírody, rekreace, lázeňství, vý-
zkum, environmentální osvěta. 
Výsledkem projektu tak bude 
návrh optimálního (v některých 
případech kompromisního) ma-
nagementu tohoto jedinečného 
území tak, aby to bylo v souladu 
s trvale udržitelným rozvojem. 

Projekt bude intenzivně 
probíhat do roku 2024. Výstu-
py projektu sledujte na strán-
kách https://www.hranickykras.
mendelu.cz a aktuality sledujte 
na facebookových stránkách 
projektu https://www.facebook.
com/HranickykrasMendelu/. Vý-
sledky průzkumu budou zakon-
čeny závěrečnou výstavou. 

Ing. Jozef Sedláček, Ph.D., 
Mendelova univerzita v Brně

Hranický kras nebyl nikdy důkladně prozkoumán. Odkud kam vlastně sahá? Foto: Mendelova univerzita v Brně

Práce na tříletém zkoumání Hranického krasu začaly v le-
tošním roce. Foto: Mendelova univerzita v Brně

14 hranický kras

Hranický kras teď budou tři roky zkoumat odborníci



tip na výlet 15

V červencovém vydání Hranického zpra-
vodaje jste se mohli seznámit se čtyřmi 
raritami našeho města. Už víte, kde se 
nachází prevét a  co tento prapodivný 
název znamená, zjistili jste, kde je zbytek 
pranýře, že jsme tady měli hladomornu 
nebo kde je zazděná dělová koule. Jak jsme 
slíbili, máme pro vás další čtyři zajímavosti.

�Věděli jste, že byl v  Hranicích měšťanský střelecký 
spolek, který se nacházel v areálu nynější Staré střel-

nice? Dne 10. června roku 1880 navštívil Hranice – tehdy 
již podruhé – císař František Josef I. Při své návštěvě zaví-
tal také do místního střeleckého spolku, kde si na střelnici 
dvakrát vystřelil na terč (prý se i jednou trefil). Při této ná-
vštěvě věnoval střeleckému spolku stříbrný pohár, který 
můžete vidět v Muzeu na zámku, které je možné navštívit 
ve všední dny, a to po předchozí domluvě v infocentru na  
zámku.

� Druhou zajímavostí je meteorologická stanice 
„žába“. Nachází se přímo v křižovatce v blízkosti mostu 

přes řeku Bečvu, směrem na Teplice nad Bečvou. Je posta-
vena v secesním stylu, pochází z roku 1906 a od roku 1995 
je zároveň nemovitou kulturní památkou. A proč žába? Při 
podrobném prozkoumání historické meteostanice zjistíte, 
že se tento drobný živočich uvelebil přímo na jejím vrchol-
ku a bedlivě střeží nejen samotnou stanici, ale zajisté také 
s přesností předpovídá počasí v našem městě.

�V  pořadí třetí zvláštnost je vojenské mauzoleum, 
které najdete na městském hřbitově. Při návštěvě 

hřbitova jej rozhodně nemůžete minout, střeží ho obrovská 
socha lva a je jeho typickou dominantou. V útrobách mau-
zolea se nachází ostatky 1460 padlých hrdinů 1. světové 
války. Tento v  České republice ojedinělý objekt můžete 
navštívit při zvláštních příležitostech, jako jsou státní svát-
ky nebo Dny evropského dědictví, kdy bývá zpřístupněn 
veřejnosti.

�Poslední zajímavostí jsou Stolpersteine (čteno stol-
prštajn), v českém jazyce také kameny zmizelých, a má-

lokdo ví, co znamenají a proč jsou do chodníků umísťovány. 
Tyto dlažební kostky s mosazným povrchem jsou vsazeny do 
chodníků před domy obětí holokaustu a nacistického reži-
mu. Můžete je vidět nejen v našem městě, ale také v jiných 
městech Evropy. V Hranicích se vsadil první kámen zmize-
lých v roce 2015 a nachází se jich tu celkem sedm. Tři z nich 
najdete na Masarykově náměstí u drogerie Teta, zbylé čtyři 
na Třídě Československé armády, vedle autobusové zastávky 
u bývalého kasina Bonver.

Ať už jsou hranické zajímavosti velké, nebo malé, určitě 
se všichni shodneme, že jsou netradiční a výjimečné a naše 
město jich nabízí skutečně mnoho. (ld)

Zdroj: mapy.czPamátník zemřelých vojáků hlídá socha lva. Foto: Petr Bakovský

Pohár je vystaven v Muzeu na zámku. 
Foto: Kateřina Macháňová

Schránky s  ostatky vojáků jsou uloženy 
v mauzoleu na městském hřbitově. 
Foto: Petr Bakovský

Meteostanici najdeme nedaleko městské-
ho parku Sady Čs. legií. 
Foto: Kateřina Macháňová

Další čtyři kameny jsou uloženy na Třídě 
Československé armády. 
Foto: Kateřina Macháňová

Trojice kamenů zemřelých na Masarykově 
náměstí. Foto: Kateřina Macháňová

Další tipy na výlety 
v Hranicích a okolí 

najdete na  
www.mkz-hranice.cz 

v záložce aktuality

Tip na 
výlet

Hranické rarity: od meteostanice „žába“ až po pohár



16 program

Neděle 1. 8.

14:00 - 650 let Velké – oslavy 
k výročí místní části Hranic. Koná 
se v sokolské zahradě ve Velké. 
V  rámci rodinného odpoledne 
budou také vyhlášeni vítězo-
vé výtvarné soutěže „Namaluj 
si svoji VELKOU“. Současně je 
v  sokolovně otevřena výstava 
o životě v obci Velká, kde budou 
k  vidění i  výtvarné práce dětí. 
Vstup zdarma.

Středa 4. 8.

21:00 - Letní kino: Croodsovi: 
Nový věk (animovaný, dabing, 
2020) – koná se v  letním kině 
v Hranicích, Komenského 263, 
vstupné 120  Kč. Předprodej je 
v Turistickém informačním cent-
ru na zámku v Hranicích, tel. 581 
607 479 nebo na místě. Pokladna 
je otevřena hodinu před začát-
kem představení.

Čtvrtek 5. 8. 

8:30 - Cyklobus na Bumbálku 
– pro milovníky cykloturistiky 
odjíždí autobus ze Šromotova 
náměstí v  Hranicích. Do cyk-
lobusu lze nastoupit s předem 
zakoupenou jízdenkou. Rezer-
vace a aktuální ceník poskytne 
personál Turistického informač-
ního centra na zámku, tel. 581 
607 479.

15:00 - Čtvrtky na námku: 
Bleší trh a historická pražírna 
kávy – blešák v centru města. 
Koná se na Masarykově náměstí 
v Hranicích, vstup zdarma.

21:00 - Letní kino: Shoky & 
Morthy: Poslední velká akce 
(komedie, ČR, 2021) – koná se 
v  letním kině v  Hranicích, Ko-
menského 263, vstupné 130 Kč. 
Předprodej je v  Turistickém 
informačním centru na zámku 
v  Hranicích, tel. 581 607 479 
nebo na místě. Pokladna je ote-
vřena hodinu před začátkem 
představení.

Pátek 6. 8.

21:00 - Letní kino: Sebevra-
žedný oddíl (akční, titulky, 

2021) – koná se v  letním kině 
v Hranicích, Komenského 263, 
vstupné 130  Kč. Předprodej je 
v Turistickém informačním cent-
ru na zámku v Hranicích, tel. 581 
607 479 nebo na místě. Pokladna 
je otevřena hodinu před začát-
kem představení.

 

Sobota 7. 8. 

18:00 - Hudecká muzika – kon-
cert. Koná se na Loděnici v Hra-
nicích, vstupné zdarma. 

19:00 - Čechomor Kooperativa 
Tour: 33 radostí života – kon-
cert. Koná se v letním kině v Hra-
nicích, vstupné 590 Kč. Předpro-
dej je na https://colosseumticket.
cz/.

Neděle 8. 8. 

8:30 - Cyklobus na Bumbálku 
– pro milovníky cykloturistiky 
odjíždí autobus ze Šromotova 
náměstí v  Hranicích. Do cyk-
lobusu lze nastoupit s předem 
zakoupenou jízdenkou. Rezer-
vace a aktuální ceník poskytne 
personál Turistického informač-
ního centra na zámku, tel. 581 
607 479.

Středa 11. 8. 

17:00 - Vernisáž k  výstavě: 
Jaroslav Jakubec: Retrospek-
tivní výstava – koná se v Gale-
rii Severní křídlo zámku, Pern-
štejnské nám. 1, vstup zdarma. 

Čtvrtek 12. 8. 

16:00 - Čtvrtky na námku: 
LH Western – koncert v centru 
města. Koná se na Masaryko-

vě náměstí v  Hranicích, vstup 
zdarma.

19:00 - Letiště XOXI – multi-
žánrový festival. Koná se v ko-
munitním a kulturním prostoru 
Karnola v Hranicích, Tř. ČSA 211, 
vstupné 450  Kč. Předprodej 
Goout.net. 

21:00 - Letní kino: Respect 
(životopisný, titulky, 2021) – 
koná se v  letním kině v Hrani-
cích, Komenského 263, vstupné 
120  Kč. Předprodej je v  Turis-
tickém informačním centru na 
zámku v Hranicích, tel. 581 607 
479 nebo na místě. Pokladna je 
otevřena hodinu před začátkem 
představení.

Pátek 13. 8. 

18:00 - Letiště XOXI – multi-
žánrový festival. Koná se v ko-
munitním a kulturním prostoru 
Karnola v Hranicích, Tř. ČSA 211, 
vstupné 450  Kč. Předprodej 
Goout.net.

21:00 - Letní kino: Králíček 
Petr bere do zaječích (ani-
movaný, dabing, 2021) – koná 
se v  letním kině v  Hranicích, 
Komenského 263, vstupné 
120  Kč. Předprodej je v Turis-
tickém informačním centru na 
zámku v Hranicích, tel. 581 607 
479 nebo na místě. Pokladna je 
otevřena hodinu před začátkem 
představení.

Sobota 14. 8.

16:00 - Letiště XOXI – multi-
žánrový festival. Koná se v ko-
munitním a kulturním prostoru 
Karnola v Hranicích, Tř. ČSA 211, 
vstupné 450  Kč. Předprodej 
Goout.net.

21:00 - Letní kino: Free Guy 
(komedie, dabing, 2021) – koná 
se v  letním kině v  Hranicích, 
Komenského 263, vstupné 
130  Kč. Předprodej je v  Turis-
tickém informačním centru na 
zámku v Hranicích, tel. 581 607 
479 nebo na místě. Pokladna je 
otevřena hodinu před začátkem 
představení.

Co se děje a co se bude dít v Hranicích

Středa 18. 8. 

21:00 - Letní kino: Deníček 
moderního fotra (komedie, 
ČR, 2021) – koná se v letním kině 
v Hranicích, Komenského 263, 
vstupné 130  Kč. Předprodej je 
v Turistickém informačním cent-
ru na zámku v Hranicích, tel. 581 
607 479 nebo na místě. Pokladna 
je otevřena hodinu před začát-
kem představení.

Čtvrtek 19. 8. 

16:00 - Čtvrtky na námku: Cir-
kus Žebřík – Loutky, které nikde 
nechtěli – divadlo v centru města. 
Koná se na Masarykově náměstí 
v Hranicích, vstup zdarma.
21:00 - Filmový klub: Léto 85 
– letní promítání. Koná se v Kar-
nole v Hranicích, vstupné 100 Kč. 
Bližší informace na Facebooku 
Karnola Hranice. 
21:00 - Letní kino: Temný dům 
(horor, titulky, 2020) – koná se 
v  letním kině v  Hranicích, Ko-
menského 263, vstupné 130 Kč. 
Předprodej je v Turistickém infor-
mačním centru na zámku v Hra-
nicích, tel. 581 607 479 nebo na 
místě. Pokladna je otevřena ho-
dinu před začátkem představení.



Čtvrtek 23. 9. 

17:00 - Vernisáž k výstavě: Hra-
nická rocková scéna devade-
sátých let – koná se ve výstavní 
síni Stará radnice v  Hranicích, 
Radniční 1, vstup zdarma.

Sobota 25. 9. 

6:00–13:00 - Auto-moto-vete-
rán burza – tradiční burza týka-
jící se převážně motorismu. Koná 
se na letišti v Drahotuších. 

Pondělí 27. 9. 

18:00 - Americké jaro: Sára 
Medková – koncert v  rámci 
Kruhu přátel hudby. Koná se 
v Koncertním sále v Hranicích, 
Zámecká 118, vstupné mimo 
předplatné KPH 120 Kč.

program 17

PROGRAM AKCÍ

Navštivte webové stránky 
a vyberte si z pestrého 
programu akcí v Hranicích 
a okolí kultura-hranice.cz.

POŘÁDÁTE  
ZAJÍMAVOU AKCI?

Napište nám na e-mail  
infocentrum.zamek@ 
mkz-hranice.cz nebo  
zavolejte na 581 607 479.

Nepřišel vám 
do schránky  

Hranický zpravodaj?
Volejte 581 607 479.

Pátek 20. 8.

17:00 - Vernisáž k  výstavě: 
Druhý salón výtvarníků – koná 
se v galerii M+M v Hranicích, Ju-
rikova 16, vstup zdarma.

Sobota 21. 8.

6:00–13:00 - Auto-moto-ve-
terán burza – tradiční burza 
týkající se převážně motorismu. 
Koná se na letišti v Drahotuších.

Neděle 22. 8.

8:30 - Cyklobus na Bumbálku 
– pro milovníky cykloturistiky 
odjíždí autobus ze Šromotova 
náměstí v  Hranicích. Do cyk-
lobusu lze nastoupit s předem 
zakoupenou jízdenkou. Rezer-
vace a aktuální ceník poskytne 
personál Turistického informač-
ního centra na zámku, tel. 581 
607 479.

Pondělí 23. 8. 

14:00–18:00 - Zápisy do ZUŠ 
Hranice – zápis do hudebního, 
tanečního a výtvarného oboru. 
Koná se v  ZUŠ Hranice, Školní 
nám. 35. Bližší informace na 
www.zushranice.cz. 

Úterý 24. 8. 

14:00–18:00 - Zápisy do ZUŠ 
Hranice – zápis do hudebního, 
tanečního a výtvarného oboru. 
Koná se v  ZUŠ Hranice, Školní 
nám. 35. Bližší informace na 
www.zushranice.cz.

Středa 25. 8.

8:30 - Cyklobus na Bumbálku 
– pro milovníky cykloturistiky 
odjíždí autobus ze Šromotova 
náměstí v  Hranicích. Do cyk-
lobusu lze nastoupit s předem 
zakoupenou jízdenkou. Rezer-
vace a aktuální ceník poskytne 
personál Turistického informač-
ního centra na zámku, tel. 581 
607 479.
18:00 - Slam Poetry – poezie 
vs. show. Mistři parodie se utkají 
v básnickém klání o pozornost 
publika. Koná se v komunitním 
a  kulturním prostoru Karnola 
v Hranicích, Tř. ČSA 211, vstup-
né 150 Kč.

Čtvrtek 26. 8. 

8:30 - Cyklobus na Bumbálku 
– pro milovníky cykloturistiky od-
jíždí autobus ze Šromotova ná-
městí v Hranicích. Do cyklobusu 
lze nastoupit s předem zakoupe-
nou jízdenkou. Rezervace a ak-
tuální ceník poskytne personál 
Turistického informačního centra 
na zámku, tel. 581 607 479.

14:00 - Prázdninové setkání 
v Zámecké zahradě – zábavné 
odpoledne s Charitou. Připraven 
je pestrý doprovodný program 

pro celou rodinu a vystoupení hra-
nické skupiny Gentlemen´s Club. 
Koná se v Zámecké zahradě v Hra-
nicích, vstup zdarma.

16:00 - Čtvrtky na námku: Ka-
rikaturista Martin Hron – vý-
tvarné ateliéry v centru města. 
Koná se na Masarykově náměstí 
v Hranicích, vstup zdarma.

17:00 - Vernisáž k výstavě: Ivan 
Komárek: Barvy květin – koná 
se v Galerii Synagoga v Hranicích, 
Janáčkova 728, vstup zdarma.

21:00 - Letní kino: Zátopek 
(drama, ČR, 2021) – koná se v let-
ním kině v Hranicích, Komenské-
ho 263, vstupné 130 Kč. Předpro-
dej je v Turistickém informačním 
centru na zámku v Hranicích, tel. 
581 607 479 nebo na místě. Po-
kladna je otevřena hodinu před 
začátkem představení.

Pátek 27. 8. 

21:00 - Letní kino: Tlapková 
patrola ve filmu (animovaný, 
dabing, 2021) – koná se v  let-
ním kině v Hranicích, Komenské-
ho 263, vstupné 120 Kč. Předpro-
dej je v Turistickém informačním 
centru na zámku v Hranicích, tel. 
581 607 479 nebo na místě. Po-
kladna je otevřena hodinu před 
začátkem představení.

Sobota 28. 8. 

21:00 - Letní kino: Candyman 
(horor, titulky, 2021) – koná se 
v  letním kině v  Hranicích, Ko-
menského 263, vstupné 120 Kč. 
Předprodej je v  Turistickém 
informačním centru na zámku 
v  Hranicích, tel. 581 607 479 
nebo na místě. Pokladna je ote-
vřena hodinu před začátkem 
představení.

PŘIPRAVUJEME V ZÁŘÍ

Středa 8. 9.

19:00 - Dva Nahatý Chlapi – 
divadelní představení. Koná 
se v  Divadle Stará Střelnice 
v Hranicích, Sady Čs. legií 770, 
vstupné v předprodeji 550 Kč, 
předprodej v  restauraci Stará 
střelnice. 

Čtvrtek 16. 9. 

17:00 - Vernisáž k  výstavě: 
Emma a Barbora Srncovy: Ces-
ta ke štěstí – koná se ve výstav-
ní síni Stará radnice v Hranicích, 
Radniční 1, vstup zdarma.

Sobota 18. 9. 

9:00–16:00 – Dny evropské-
ho dědictví – den otevřených 
památek s  doprovodným pro-
gramem. Bližší informace na 
samostatných plakátech. Koná 
se v muzeích a galeriích v Hra-
nicích, vstup zdarma.

UZÁVĚRKA

PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ HRANICKÉHO 
ZPRAVODAJE JE V SOBOTU 
7. SRPNA 2021.

Oddělení pro dospělé:
Pondělí  8:00–17:00 hodin
Úterý  8:00–17:00 hodin
Středa             zavřeno
Čtvrtek  8:00–17:00 hodin
Pátek  8:00–17:00 hodin
Sobota             zavřeno

Oddělení pro děti:
Úterý 8:00–11:00 hodin
 12:00–17:00 hodin
Pátek 8:00–11:00 hodin
 12:00–17:00 hodin

Nadále platí, pokud někdo 
bude potřebovat službu vráce-
ní nebo půjčení objednaných 
knih v oddělení pro děti v jinou 

Provozní doba knihovny v srpnu
provozní dobu, bude obslou-
žen. Jsme tu pro vás. 

Přejeme vám krásné letní le-
nošení s knihou. Více na www.
knihovna-hranice.cz



Do 12. 9. 2021 - Kouzlo bílého 
sportu. Výstava ke 110. výročí 
jednoho z nejstarších sportov-
ních odvětví v  Hranicích. K  vi-
dění jsou historické tenisové 
rakety, dresy, diplomy a spous-
ta fotografií z tenisových kurtů. 
Velkým lákadlem jsou poháry 
tenistů Karla Koželuha a Jarosla-
va Drobného, dres podepsaný 
Tomášem Berdychem a Radkem 
Štěpánkem.

Do 31. 10. 2021 - „Můj rezavý svět“. Výstava akademického architek-
ta Libora Sošťáka. Autor tvoří objekty poznamenané destruktivním 
vlivem prostředí či živlů, použil metodu, kterou lze charakterizovat 
jako „malování rzí“. Výstavu můžete vidět v rámci prohlídky jeskyní 
v jejich provozní době.

Do 22. 8. 2021 - Anežka Kova-
lová & Miroslav Koval: Malba 
– kresba – fotografie. Výstava 
představuje tvorbu manželů 
Kovalových ze Šumperka. Dílo 
Anežky Kovalové tvoří převáž-
ně malby a kresby. Výtvarná díla 
propojují hmotný svět s duchov-
nem. Tvorba Miroslava Kovala je 
inspirována zejména přírodou 
a  jejím prolínáním do lidského 
myšlení.

26. 8. – 10. 10. 2021 - Ivan Ko-
márek: Barvy květin. Výstava 
představí tvorbu Ivana Komárka, 
podle kterého patří květiny v ma-
lířství k základním tématům. Ve 
svých dílech se nechává inspiro-
vat netradičními materiály, které 
zpracovává do závěsných, někdy 
i prostorových obrazů. Vernisáž 
výstavy se uskuteční ve čtvrtek 
26. srpna v 17 hodin za příznivé 
epidemické situace a v souladu 
s nařízením vlády.

Do 12. 9. 2021 - Plavky. Zajímá 
vás, do čeho se lidé oblékali na 
koupališti nebo pláži před lety? 
To vše nabízí výstava historie 
hranických koupališť a  plová-
ren. Pro milovníky módy ne-
chybí historické koupací úbory 
zapůjčené z Národního muzea 
a  z  Uměleckoprůmyslového 
musea v Praze. Nejstarší plav-
ky jsou z roku 1895, nejnovější 
z 80. let 20. století. 

Kam na výstavy v Hranicích

Janáčkova 728, Hranice, tel. 778 777 893, www.muzeum-hranice.cz.
Otevřeno: út–so 9:00–12:30 a 13:00–16:00, ne 9:00–12:30 a 13:00–17:00.

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.

Jurikova 16, Hranice, tel. 581 602 148, galeriemm.wordpress.com.
Otevřeno: st–ne 13:00–17:00 (dopoledne na zazvonění nebo  
po předchozí domluvě).

Do 13. 8. 2021 - První salón 
výtvarníků. Tradiční výstava 
amatérských umělců převážně 
z  Hranic, ale také z  Holešova 
nebo Brna. Jejich díla jsou vy-
tvořena různými technikami. 
K  vidění je keramika, dřevo-
řezby, malba na textil, obrazy, 
výrobky ze smaltu, fotografie, 
vitráže nebo grafická tech-
nika suchou jehlou a mnoho  
dalšího. 

20. 8. – 10. 9. 2021 - Druhý salón výtvarníků. Výstava amatérských 
výtvarníků z Hranic a okolí. K vidění budou obrazy, fotografie, šper-
ky, powertex, dřevořezby a další díla. Vernisáž výstavy se uskuteční 
v pátek 20. srpna v 17 hodin.

Galerie Synagoga

Muzeum na zámku

Galerie M+M

Radniční ul. 1, Hranice, tel. 775 854 497, www.muzeum-hranice.cz.
Otevřeno: út–so 9:00–12:30 a 13:00–16:00, ne 9:00–12:30 a 13:00–17:00.

Teplice nad Bečvou 75, tel. 581 601 866, 724 275 825, www.caves.cz
Otevřeno: srpen út–pá 9:00–16:00, so–ne 9:00–17:00.

Stará radnice

Zbrašovské aragonitové jeskyně

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

Galerie Severní křídlo zámku

11. 8. – 3. 9. 2021 - Jaroslav Ja-
kubec: Retrospektivní výsta-
va. Výstava hranického umělce. 
Jeho tvorba zachycuje převážně 
valašskou krajinu, Tatry i uličky 
rodných Hranic a okolí. V umě-
leckém rozvoji Jaroslava Jakub-
ce se pro něj hned v počátcích 
tvorby stal vzorem jeho přítel 
– známý hranický akademický 
malíř, grafik a  sochař Ladislav 
Vlodek.

Pro aktuální informace sledujte  
náš web www.muzeum-hranice.cz

18 výstavy

Model historického jádra Hra-
nic. Autorem modelu je historik 
Stanislav Miloš, který k  tvorbě 
využíval papírové krabičky od 
čajů. Ty postupně přeměnil 
v malebné domečky tvořící his-
torické centrum města Hranic. 
Model znázorňuje podobu měs-
ta v 18. století. Součástí expozice 
jsou také panely s informacemi 
o  vývoji a  historii hranického 
zámku. 

Hranice na mušce. Stálá expozice zbraní ze sbírek hranického mu-
zea představuje unikátní kousky. K vidění jsou ruční palné i chladné 
zbraně z různých koutů světa. Část expozice je věnována i hranické 
vojenské akademii.



Ziskem zlatého hattric-
ku, tedy vítězstvím v pres-
tižní Oblastní soutěži 
veteránských družstev 
skupině „A“ potřetí za se-
bou, podtrhl Club Tenis 
Hranice (CTH) úspěchy 
posledních let. 

Tento klub založil Vladi-
slav Gajdoš již v roce 1999 
a  jako organizátor teni-
sových turnajů, vedoucí 
družstev, trenér i hráč ho 
úspěšně vede dodnes. 

Za dobu existence 
CTH jeho hráči dovezli do 
Hranic stovky tenisových 
trofejí z turnajů po celé ČR, 
včetně turnajů Mistrovství 
ČR, (Chrobák 1. místo) a ně-
kolika zahraničních turnajů 
např. Slovensko, Chorvat-
sko, Mallorka, Itálie (Gajdoš 
3× 1. místo). Mnoho úspěchů 
a  trofejí získali hráči a  hráčky 
klubu i ve smíšené čtyřhře. Tady 
se prosadili především Gajdoš, 
Hloušková, Kostelníček a Konrá-
dová. Přes 20 let se nepřetržitě 
klub účastní Oblastních soutěží 
družstev. Tam patřili a patří vždy 
mezi největší favority na titul, 

o čemž svědčí i výše zmíněný zisk 
zlatého hattricku.

Klub za dobu své existence 
uspořádal více než sto turnajů. 
V  minulosti CTH organizoval 
i dlouhodobou hranickou teni-
sovou soutěž jednotlivců TOM 
CUP. Hrálo ji přes 60 tenistů a te-
nistek. Mnoho hráčů CTH objevil 

a vychoval. Mezi ty nejlepší patří 
Martin Nehyba, Marcel Doležal 
a Martin Malášek.

V posledních letech jsou hráči 
CHT pravidelně nominováni na 
nejlepší sportovce města Hra-
nic. Loni byl Club Tenis Hranice 
vyhlášen na 1. místě v kategorii 
družstva – Masters.

Za bohatou a  úspěš-
nou historií tohoto klubu 
stojí jména hráčů jako: 
Vladislav Gajdoš, František 
Pečeňa, Jiří Malík, Karel 
Hübl, Ladislav Kádě, Josef 
Lév, Alois Přikryl, Ladislav 
Němeček, Ivan Kobert, Ra-
dovan Chrobák, Adolf Py-
tela, Milan Rolinc, Jaroslav 
Kostelníček, Jaroslav Fiala, 
Quang Cahn Lee a mnoho 
dalších.

Současná soupiska 
družstva CTH – „A“ 2021: 
Radovan Chrobák, Martin 
Lapčík, Marcel Doležal, Vla-
dislav Gajdoš, Albert Klvač, 
Marcel Bryška, Jaroslav Kos-
telníček, Vladan Kopelec, 
Jiří Malík a Pavel Matušů.

CTH nikdy nevlastnil 
žádné tenisové kurty, ale 

využíval téměř všechny kurty 
v Hranicích a okolí. Přesto se od 
doby svého vzniku nesmazatel-
ně zapsal do historie hranického 
sportu. Všem hráčům CTH i těm 
dnes nejmenovaným patří vel-
ké poděkování za příkladnou 
reprezentaci hranického tenisu 
a sportu vůbec.  (cth)

sport, kultura 19

Tým hráčů skupiny „A“ Clubu tenis Hranice. Foto: Club tenis Hranice

Club Tenis Hranice navazuje na minulé úspěchy

 

ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO
HLEDÁME

PRO PENNY 
HRANICE NA MORAVĚ

OD 29 000 Kč DO 30 800 Kč
Máte zájem? 
Kontaktujte nás na telefonu 281 018 018 
nebo e-mailem: nabor@penny.cz

40 H/TÝDEN

Nakupujte hezky česky

Naše PENNY teď může být i vaše PENNY!
Připojte se.
V PENNY se spolu vždycky domluvíme, 
aby podmínky vyhovovaly i vám.
Nabízíme například tyto nadstandardní  
zaměstnanecké výhody:

• 5 týdnů dovolené 
• Stravenky v hodnotě 90 Kč
• Penzijní připojištění
• Benefitní  cafeterie
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Přijďte prožít pohodové 
prázdninové odpoledne do 
Zámecké zahrady. Ve čtvr-
tek 26. srpna v čase od 14 do 
18 hodin připravují zaměstnan-
ci Charity Hranice setkání všech 
lidí dobré vůle. Chceme se potkat 
s příznivci charitního díla, s naši-
mi dobrovolníky, s tříkrálovými 
koledníčky, ale také s rodinami 
s dětmi, se seniory a jejich vnou-
čaty. Připraven bude program pro 
celou rodinu. Pro děti připravuje-
me divadelní představení Studia 
Bez Kliky, vystoupení zdravotních 

klaunů Klaun Family, tvořivou 
dílničku Nízkoprahovky Fénix 
a skotačení ve skákacím hradě. 
Dospělí si mohou nechat změřit 
krevní tlak a glykemii, obdivovat 
výrobky klientů denního centra 
Archa, nebo navštívit koutek 
pro seniory. Pohodovou náladu 
dotvoří hudební vystoupení hra-
nické úderky Gentleman’s Club. 
Vstup na akci je zdarma. Na se-
tkání s vámi se těší zaměstnanci 
Charity Hranice. 

Radka Andrýsková, 
Charita Hranice

Od 12. do 14. srp-
na se v  prostorách 
kulturního a  komu-
nitního centra Karno-
la uskuteční 7. ročník 
festivalu Letiště. Vy-
stoupí Bára Zmeková 
s kapelou, Metastavy, 
Noisy Pots a  mno-
zí další hudebníci, 
producenti či selektoři. Chybět 
nebudou tanečnice, performeři, 
akrobaté a krotitelé lvů. Součástí 
festivalu bude imerzivní perfor-
mance i divadelní představení. 
O  vizuální stránku se postará 

Lazer Hazer a studenti brněnské 
fakulty architektury VUT. Letiště 
proběhne ve čtvrtek 12. srpna od 
19:00, v pátek 13. srpna od 18:00 
a v sobotu 14. srpna od 16:00 ho-
din.  Martina Černá

Prázdninové setkání 
v Zámecké zahradě

Letiště bude v KarnoleINZERCE



Celkem 155 soutěžících za Hra-
nice se zapojilo do letošní výzvy 
„Do práce na kole“. Ve srovnání 
s  loňským rokem to přestavuje 
nárůst o 29 účastníků. I v tomto 
„pandemickém“, již 11. ročníku byl 
o tuto akci obdivuhodně vysoký 
zájem. Město Hranice se do soutě-
že jako místní koordinátor zapojilo 
již po sedmé. V letošním roce byly 
opět předávány ceny na veřejné 
akci ve čtvrtek 24. června na Masa-
rykově náměstí v Hranicích. 

Letošní ročník byl věnován 
ženám – cyklistkám, chodkyním 
a běžkyním. Letos byla uprave-
na pravidla tak, aby se v květnu 
mohl zapojit opravdu každý. 
Pro ty, kdo stále cestují na svá 
pracoviště, bylo určitě nejzdra-
vější a nejbezpečnější variantou 
dopravovat se pěšky či na kole 
(i elektrokole), nebo na koloběž-
ce. V  případě práce z  domova 
(home office) bylo možné mís-
to cesty do/z práce zapsat také 
zdravotní procházku/vyjížďku či 
jinou bezmotorovou cestu. Jako 
obvykle byl největší důraz kladen 
na kategorii Pravidelnost týmů 
(v  jízdě na kole, chůzi i  běhu), 
neboť největším smyslem této 
akce není ujet co největší počet 
kilometrů.

V soutěžní kategorii Pravidel-
nost týmů byli tedy z 32 týmů, 
které na Hranicku dosáhly více 
než 66 % pravidelnosti, vylosová-
ny 3 týmy, které se umístily takto: 
na 1. místě – Team Taškařice, 
Wienerberger s. r. o.; na 2. místě 
– Domov seniorů Hranice a na 
3.  místě – Šlapky z  Máje, ZŠ 
1. máje, Hranice. 

V Zelených kilometrech 2021 
muži se na 1. místě v mužské ka-
tegorii umístil Michal Raška, SSI 
Schäfer s. r. o., a to s 1 423 km, na 
2. místě Jan Zapletal, SSI Schäfer 
s. r. o. s 1 140,2 km a na 3. místě Jiří 
Tmej, SSI Schäfer s. r. o. s 895,1 km. 
V kategorii ženy se na 1. místě 
umístila Andrea Weiszmannová, 
Smiths Medical Czech Republic 
a. s. s 1 585,7 km, na 2. místě Bo-
humila Bártová, Smiths Medical 
Czech Republic a. s. s 1585,2 km 
a na 3. místě Lenka Kopřivová, 
Město Hranice s 1 521,7 km. 

Dále byla vyhlašována ka-
tegorie Zelené kilometry po 
svých 2021, kterou vyhrála v ka-
tegorii ženy Jana Březinová ze 
ZŠ 1.  máje, Hranice, výkonem 
460,7 km, na 2. místě se umísti-
la Jitka Kopřivová, SSI Schäfer 
s.  r. o. s 372,8 km a na 3. místě 
Markéta Špůrová, Smiths Medi-

cal Czech Repub-
lic a. s. s 263,3 km. 
V  kategorii muži 
zvítězil Roman 
Březina, SSI Schä-
fer s. r. o. výkonem 
460,7 km a stal se 
tak těsným vítě-
zem této soutěže, 
na 2. místě se umís-
til Vladimír Vyple-
lík, Město Hranice 
s  361,9  km a  na 
3. místě Petr Ha-
daš, AG PUMPY 
s. r. o. se 189 km.

Také v letošním ročníku věno-
valo Město Hranice, jako místní 
koordinátor, do soutěže pěknou 
cenu v podobě kola. Náhodně 
vylosovanou soutěžící Do práce 
na kole 2021 Hranice se stala Irina 
Vránová z Behr Bircher Cellpack 
BBC Czech s. r. o. Cyklozaměst-
navatelem roku 2021 se v Hrani-
cích stala firma SSI Schäfer s. r. o.

Celkem letos během května 
2021 našlapalo, uběhlo či na-
chodilo do práce, z  práce a  na 
zdravotních vyjížďkách či vycház-
kách 22 113 účastníků výzvy přes 
5 424 941 zelených kilometrů po 
celé České republice. V Hranicích 
se na kole ujelo 37  223,4  kilo-

metrů a  pěšky účastníci na-
šlapali neméně úctyhodných 
7 772,4 kilometrů, celkem to tedy 
bylo 45 049 kilometrů, což značí 
5 811 323,2 gramů ušetřených 
emisí CO2.

Počet cest na kole byl 3 358 
a pěšky šli účastníci 2 033krát. 

Všem soutěžícím gratulujeme 
a děkujeme za zapojení do soutě-
že i za to, že jako dopravní prostře-
dek do práce používali jízdní kolo 
nebo jakoukoli bezmotorovou 
dopravu, včetně běhu a  chůze, 
a za mnoho najetých, odchoze-
ných a naběhaných zdravých kilo-
metrů. Těšíme se společně s vámi 
na příští ročník! Olga Vilímková

Konec června byl pro hranické 
judisty z oddílu Judo Železo Hra-
nice našlapaný. V  Olomouci se 
konal turnaj pro nejmenší judisty 
Olomoucká cena. Železo Hrani-
ce vyslalo do bojů šest nadějných 
sportovců. Jako první se na tatami 
představil Adam „Rajče“ Plevák, 
který ovládl svou kategorii a zís-
kal zlatou medaili. Bronz získali 
Vojtěch Dornica a František Vávra, 
pro kterého byl tento turnaj pre-

miérou. Pro ostatní, velmi šikovné 
závodníky – Matouše Hendrycha, 
Terezii Vřeskou a Magdu Juhaňá-
kovou, byl tento turnaj smolný 
a  odjeli bez umístění. „Všichni 
judisté ale na tatami nechali sr-
díčko a opět začali sbírat cenné 
zkušenosti. Největší radost však 
máme z toho, že jsme se po tak 
dlouhé pauze, která nemá obdo-
by, zase setkali na závodech a mů-
žeme poměřovat síly se závodníky 

z ostatních klubů. Velké díky patří 
organizátorů, rodičům a dětem,“ 
zhodnotili výkon trenéři Maruška 
Holčáková a Honza Mazan.

Tito trenéři se jen pár dní před 
turnajem vrátili z  prestižního 
čtyřdenního školení trenérů 
II.  třídy v Teplicích. Kromě M. 
Holčákové a J. Mazana se tohoto 
školení účastnili také Robert Troj-
nar s  Davidem Šatánkem, kteří 
působí v Přerově. Školení se sklá-

dalo jak z praktických 
částí na tatami, tak 
i z částí teoretických, 
kde naši trenéři naby-
li cenné zkušenosti, 
které jistě zúročí při 
výchově a  tréninku 
mladých talentů. 
Naše trenéry čeká 
v září ještě druhá část 
školení, kde budou 
muset složit závěreč-
né zkoušky a obhájit 
seminární práce.

V sobotu 27. červ-
na v Karviné proběhl 

trénink „judistických generací“ 
za účasti Judo Železo Hranice. 
Pozvání jsme přijali od pořáda-
jících I. Indrákové a K. Štefánika 
a účelem bylo především předá-
vání bohatých zkušeností napříč 
generacemi. Vždyť nejstaršímu 
účastníkovi bylo 73 let a  nej-
mladšímu teprve 15 let. Trénink 
vedla děčínská špička Lenka Kö-
nigová. I přes víkendový termín 
se akce zúčastnilo 9 železných 
judistů, kteří absolvovali více než 
dvouhodinový trénink, zaháje-
ný řádnou rozcvičkou spojenou 
s nácvikem úniků, následovanou 
nácvikem chvatů a hodů v po-
stoji. Následovala nejdelší část 
tréninku – cvičné boje (randori). 
Akci a  prázdninový program 
zhodnotil trenér Tomáš Ličman: 
„Jsme moc rádi, že jsme nasáli 
další zkušenosti, a příprava dále 
pokračuje soustředěním na Spá-
lově a soustředěním širší repre-
zentace v Hranicích. Je nám ctí 
pořádat tak důležitou akci přímo 
u nás.“ Adam Purgert
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V Hranicích byli vyhlášeni vítězové soutěže Do práce na kole

Judisté měli před prázdninami napilno

Vítězové kategorie Zelené kilometry po svých. 
Foto: První Hranická rozvojová

Setkání judistů na „tréninku generací“ v Karviné. Foto: Judo Železo Hranice


