
Na radnici vedle hranické vlajky zavlála také ukrajinská jako symbol solidarity a podpory. Foto: Petr Bakovský
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Ani po narození dcery ne-
ztrácí hranický cestovatel 
Tomáš Vejmola chuť po 
dobrodružství. Začátkem 
dubna vyráží na svou další 
misi – tentokrát na černý 
kontinent.

Svou cestovatelskou karié-
ru začal v Indii a Nepálu a ještě 
tentýž rok pokračoval na kole do 
Gruzie. V roce 2017 pak vyrazil do 
Thajska, kde si pořídil od místních 
obyvatel tradiční vozítko na třech 
kolech, takzvaný tuktuk. S ním po 

roce a mnoha nástrahách, které 
ho na cestě potkaly, dojel až do 
rodných Hranic. Zážitky z cest sdí-
lí se svými fanoušky nejen na so-
ciálních sítích díky „večerníčkům“, 
jak říká svým videoreportážím, 
ale i díky knihám, které píše. 

Svou lásku k tuktukům se roz-
hodl potvrdit i cestou do Afriky. 
Tentokrát se vydá do Jihoafrické 
republiky a hodlá svou sbírku tří-
kolek rozšířit. Pomocí svých dob-
rodružství chce lidem ukázat, že 
i na první pohled nebezpečné 
a méně atraktivní lokality mají 
co nabídnout.  Zdroj: Facebook 

Tomík na cestách

V depozitářích hranického 
muzea je zhruba čtyřicet ti-
síc nejrůznějších exponátů. 
Jedním z nich je historický 
prapor hranického hasič-
ského sboru.

Jako pietní památka byl 
slavnostně odevzdán muzeu ve 
30. letech 20. století samotným 
hasičským sborem.

Hasičský sbor byl v  Hrani-
cích založen v roce 1874 a výro-

ba praporu byla zadána v roce 
1896 u firmy proslaveného tvůr-
ce praporů Jindřicha Trenkwalda 
z Prahy. 

Bylo rozhodnuto, že prapor 
bude hedvábný, červený a  na 
jedné straně bude znak města 
Hranic, na druhé pak obraz sva-
tého Floriána, patrona hasičů. 
Florián nakonec na praporu zů-
stal, na druhé straně se ale místo 
znaku města objevil znak sboru, 
zobrazující hasičské náčiní. 

(ls)

A najednou válka
2 úvodník, zajímavosti

Před měsícem jsem tu psal o jaru 
a  poezii‚ jenže nepřišlo jaro, ale 
mráz z Kremlu, abych parafrázoval 
název jedné staré knihy. Málokoho 
napadlo, že v civilizovaném světě je 
ještě možné jen tak zničehonic pře-
padnout souseda, pod záminkou… 
Pod jakou vlastně? Vždyť Rusko se 
ani nenamáhalo si něco hodnověr-
ného vymyslet. 

Ale proč nás to vlastně překva-
puje, vždyť Rusko jen navazuje na 
„nejlepší“ tradice Sovětského svazu. 
Klasický příklad je přepadení Finska 
v  roce 1939, ovšem tam alespoň 
předstírali, že na ně Finové nejdřív 
stříleli. Prostě – chci území, sousede, 
dej mi ho, nebo uvidíš. A poslouchat 
budeš! 

Ano – Sověti (Rusové, Ukrajinci, 
Bělorusové a další) se rozhodujícím 
dílem zasloužili o porážku Hitlera 
– ale až poté, co je sám jejich spo-
jenec napadl. Ale nebyli sami, ta-

ková Velká Británie válčila s Němci 
už od roku 1939 – pravda na zemi 
zpočátku nepříliš úspěšně. A snaha 
urvat co nejvíc území (mají ho asi 
málo) tam byla vždy, během 2. svě-
tové jim za nehty natrvalo zůsta-
la část Finska, Polska, Německa, 
Československa, Rumunska a Ja-
ponska.  

Námitka, že Rusko je jiný stát? 
Tak určitě... Sami se za dědice Sovět-
ského svazu považují, k tradicím se 
hrdě hlásí, Putinem počínaje. Stačí 
poslechnout si hymnu, podívat se, 
v  jakých dresech nastupují jejich 
hokejisté, pod jakými vlajkami je-
dou po ukrajinských silnicích jejich 
tanky. 

Takže válka. A v té nejhorší po-
době. Ostřelování obytných čtvrtí, 
nemocnic, škol, mrtví civilisté, ženy, 
děti. Ve dne v noci. Není divu, že se 
mnozí snaží z  toho pekla dostat. 
Odjíždějí v naprosté většině právě 

ženy s dětmi, vidíme to na vlastní 
oči i u nás. 

Město i řada organizací a dob-
rovolníků se jim snaží pomoci, za-
jistit potřebné doklady, ubytování, 
zaměstnání, materiální i psychic-
kou pomoc. Rada města okamžitě 
uvolnila půl milionu korun na nutné 
výdaje. Ve spolupráci se základními 
školami zajišťujeme přijetí ukrajin-
ských žáků do jednotlivých škol. 

Možná tu budou měsíc, možná 
půl roku, možná déle, nikdo teď není 
schopen předpovědět, kdy a jak to 
skončí. Zda se Ukrajina ubrání a oni 
se budou moci vrátit do svých, často 
zničených domovů. Nebo zda Rus-
ko dosáhne svého a návrat bude 
v mnoha případech prakticky ne-
možný. Bude to od nás chtít pocho-
pení, trpělivost a výdrž. 

Bohužel právě výdrž nám v mi-
nulosti často chyběla. Navíc nám 
bude východní obr podsouvat růz-

né dezinformace a výmysly. Nejde 
o to, že abychom na všechno sko-
čili. Stačí, když se vytvoří prostor, 
v  němž nikdo nikomu a  ničemu 
nevěří. Zmatek, kde se ztratí prav-
da. A podhoubí se tu najde, podle 
jednoho výzkumu je v  Česku ná-
chylné věřit lživým a konspiračním 
zprávám třicet procent občanů. 

Jenže někdy je opravdu bílá 
bílou a černá černou. Rusko neod-
diskutovatelně zahájilo agresivní 
útočnou válku, napadlo svého sou-
seda, zabíjí a ničí. A podle vlastních 
slov se nehodlá zastavit, pokud 
uspěje, bude chtít pokračovat dál 
na západ. Že tomu nevěříte? V mi-
nulém století podobně otevřeně 
vyhlašoval své útočné plány jeden 
pán s knírkem, kterému to také sko-
ro nikdo nevěřil. Kdyby byl zastaven 
včas, svět by si ušetřil mnoho hrůz. 
Co takhle se z historie pro jednou 
trochu poučit…  Petr Bakovský

Hranický cestovatel vyráží pro další tuktuk, tentokrát do Afriky

Hasičský prapor je uložen v muzeu téměř sto let

zaujalo nás na Facebooku

z muzejních sbírek

Po návratu z Afriky Tomík opět sepíše své zážitky do knihy. 
Zdroj: Facebook Tomík na cestách

Hasičský prapor hranického sboru. Foto: sbírky hranického muzea



Již 172. výročí narození první-
ho československého preziden-
ta T. G. Masaryka si připomnělo 
město Hranice. 

V pondělí 7. března uctili jeho 
památku u sochy T. G. Masaryka 

na Školním náměstí starosta měs-
ta Jiří Kudláček, 1. místostarosta 
PhDr. Vladimír Juračka, 2.  mís-
tostarosta Bc. Daniel Vitonský, 
zástupci Armády České republiky 
v čele s velitelem 7. mechanizo-

vané brigády brigádním generá-
lem Petrem Svobodou, zástupci 
Sokola Hranice, žáci hranických 
základních škol, klienti Domova 
seniorů a další. 

(bak)

Letošní zápisy do 1. tříd zá-
kladních škol v  Hranicích pro-
běhnou na základě elektronické 
přihlášky a následného rezervač-
ního systému k návštěvě školy 
dle zájmu rodičů, a to v pátek 
8.  dubna od 14 do 18 hodin 

a  v  sobotu 9. dubna od 9 do 
11 hodin. 

Tento termín se týká ZŠ a MŠ 
Drahotuše, ZŠ a MŠ Struhlovsko 
a  ZŠ a  MŠ Šromotovo. Na ZŠ 
1. máje bude zápis probíhat již 
od čtvrtka 7. dubna do soboty 

9. dubna. Přihlašování termínu 
provedete podáním elektronic-
ké přihlášky, která je k dispozici 
na webech jednotlivých základ-
ních škol. Tam naleznete i další 
potřebné informace k zápisu. 

(bak)

Budova čekárny na autobuso-
vém nádraží není v dobrém stavu, 
problémem je zejména zatékání. 
Město proto v minulosti žádalo 
o dotaci na pilotní projekt – tzv. 
zelenou střechu. Znamenalo by to 
upravit střechu tak, aby na ni bylo 
možné vysadit speciální trávník. 
Dotaci jsme však nezískali a sa-
motné vybudování zelené stře-

chy by stálo přes 7 milionů korun. 
Město se proto rozhodlo pro jed-
nodušší a levnější opravu a zatep-
lení střechy, což vyjde přibližně na 
milion korun. Akce bude zahájena 
začátkem dubna a v půlce května 
by měla být hotova.

I v Zámeckém klubu se tento 
měsíc začne řešit problém se za-
tékáním. Při větších deštích se za-

tékání projevuje na více místech, 
kde přesně je ale hydroizolace 
nad stropy porušená, se nedá 
určit. Přibližně v polovině dubna 
bude proto zahájena nová hyd-
roizolace zámeckých sklepů. Celý 
prostor se musí odkrýt, znovu za-
izolovat a opět přikrýt. Akce má 
začít 11. dubna a potrvá zhruba 
tři měsíce.  (bak)

V průběhu akce bude uzavřen tento vstup do Zámec-
ké zahrady. Foto: 2× Petr Bakovský

Město si připomnělo narození T. G. Masaryka

z radnice 3

Zápis budoucích prvňáčků se blíží

Opravy se dočká čekárna na nádraží i Zámecký klub

Shromáždění k oslavám narození T. G. Masaryka. Foto: Petr Bakovský

z deníku  
    strážníka

Jaro se neodbytně hlásí, 
ze sklepů a garáží se vyndá-
vají kola a  koloběžky, děti 
míří na různá hřiště, nebo 
jen tak ven za kamarády. 
A  i  na silnicích bývá živěji 
než v zimě. 

I proto v dubnu – měsíci 
bezpečnosti hranická měst-
ská policie, která se celoroč-
ně věnuje dopravní výchově 
těch nejmenších, ještě zin-
tenzivňuje svoji činnost. 

Celý měsíc duben se 
proto věnuje přednáškám 
a  dopravní výchově žáků 
1.  stupně základních škol. 
Samozřejmě využívá zejména 
dětského dopravního hřiště 
ve Studentské ulici, ale občas 
není nad praktickou výuku 
přímo na přechodu. Napří-
klad že je potřeba se pořád-
ně rozhlédnout, a to i když na 
semaforu svítí zelená. 

Ostatně, pocvičit si správ-
né přecházení ulice by pro-
spělo i  mnohým dospělým. 
Vždyť jen na Třídě 1. máje by 
se denně mohlo na názor-
ných příkladech vysvětlovat 
dětem, jak se to dělat nemá. 
Říká se sice, „co se v  mládí 
naučíš…“, ale zjevně mnozí 
ve škole na dopravní výcho-
vě chyběli. Městští strážníci 
se však nevzdávají a  věří, 
že tyto děti se v ulicích a na 
cestách neztratí ani teď, ani 
v budoucnu. (bak)

I letos budeme 
uklízet Hranice

I v  letošním roce se Hra-
nice zapojují do celorepub-
likové akce „Ukliďme Česko“. 
Tentokráte zveme všechny, 
kteří chtějí mít naše město 
krásnější a hlavně čistší, do 
Zámecké zahrady na sobotu 
2. dubna. Sraz bude tradič-
ně v 10 hodin. Pro úklidovou 
akci budou zajištěny ochran-
né pomůcky, pytle a odvoz 
odpadu.  (bak)



Aut ve městech neustále přibývá, což dokladují i výsled-
ky sčítání dopravy, které pravidelně provádí Ředitelství 
silnic a dálnic. 

Zveřejněné výsledky ukazují, 
že doprava oproti minulému sčí-
tání, které bylo prováděno v roce 
2016, opět významně narostla, 
a to v průměru o 10 %. Toto mě-
ření se sice týká pouze dálnic 
a silnic I. a  II. třídy, ale je jasné, 
že nárůst postihuje i  zbývající 
komunikace. Sčítání probíhalo 
v roce 2020, takže jeho průběh 
i  způsob jeho vyhodnocování 
významně ovlivnila pandemie 
koronaviru.

V Hranicích a okolí se sčítání 
provádělo na dálnici, silnici I/35 
(tah na Valašské Meziříčí), silnici 
I/47 (čtyřproudá komunikace 
od Lipníka směrem k Bělotínu 
a také silnici II/440 (od Potštátu 

přes Třídu 1. máje, Šromotovo 
náměstí k silnici I/35). 

Nyní zveřejněné výsledky uka-
zují, že jednak narůstá provoz na 
dálnici D1, ale také zejména na sil-
nici I/35 na Valašské Meziříčí, kde 
provoz po napojení Komenského 
ulice dosahuje přes 13 tisíc aut 
denně. To ukazuje na důležitost 
Palačovské spojky pro Hranice.

Přes celkový nárůst dopravy 
dochází na některých úsecích 
k  poklesu. Například na silnici 
I/47 je to úsek od rondelu U Smr-
ku po křížení se silnicí II/440, což 
může být způsobeno tím, že je 
zde omezená rychlost. Řidiči, 
než by zde jeli pomaleji, raději 
jedou po I/35 k Motošínu a od-

tud do města, což dokládá po-
kles provozu na této komunikaci 
právě v následujícím úseku. 

Zajímavý je také významný po-
kles dopravy na Tř. 1. máje v úseku 
od nadjezdu nad I/47 po křižovat-
ku u Černého orla. Zřejmě se část 
řidičů chce tomuto přeplněnému 
úseku, kde je navíc řada přechodů 
pro chodce, vyhnout. I tak tam ale 
denně projede přes deset tisíc aut. 

Ze starších čísel je patrné, jak 
se projevil přínos dálnice D1. Na 
čtyřproudém průtahu městem 
(I/47) poklesl počet aut téměř 
na třetinu. A zajímavé bylo, že 
tehdy zároveň došlo k výrazné-
mu poklesu provozu na silnici 
na Valašské Meziříčí. Tam už se 
ale bohužel trend opět obrátil 
a provoz zde stále houstne. 

(bak)

Komu-
nikace Měřený úsek 2005 2010 2016 2020 rozdíl 

20/16
I/35 od Kpt. Jaroše po Motošín 15 383 11 653 9 965 11 949 1 984

I/35 od Motošína po vyústění 
Teplické 14 433 11 837 9 965 10 817 852

I/35 od Teplické po konec Hranic 14 433 11 837 11 793 13 179 1 386

II/440
křižovatka Slavie – mimo-
úrovňová křižovatka se sil-
nicí I/47

7 287 7 132 8 319 8 670 351

II/440 od křižovatky s I/47 po křižo-
vatku u Černého orla 8 294 8 701 10 991 10 491 -500

4 z radnice

Čísla ukazují, že aut stále přibývá

V Hranicích zaplatíte parkovné na tři kliknutí!
Na městských parkovištích se inovuje parkovací systém. 
Začne se používat služba MPLA, která je rozšířena v mno-
ha dalších českých městech.

Jedná se o nejrychlejší bezho-
tovostní platbu parkovného. Bez 
hledání parkovacího automatu 
a drobných po kapsách. S mož-
ností kdykoliv a  odkudkoliv si 
parkovací dobu prodloužit. Stačí 
několik kliknutí a parkovací auto-
mat budete mít v mobilu, tabletu 
nebo počítači. 

Odpadne ale možnost placení 
prostřednictvím SMS. 

Snadno a jednoduše
Služba MPLA je uživatelsky 

jednoduchá a přívětivá. Jedná se 
o  nejrozšířenější službu tohoto 
typu v ČR, s více než 30 000  trans-

akcí/den. Díky službě MPLA 
můžete platit platební kartou 
MasterCard, Visa a American Ex-
press, dále palivovými kartami 
CCS a Axigon (Shell Cards, Euro 
Oil), kartou MPLA, Twisto kartou 
nebo lze využít jednorázové plat-
by prostřednictvím Google Pay 
a Apple Pay. Pro platbu parkovné-
ho pomocí služby MPLA si můžete 
stáhnout nativní aplikaci v Google 
Play či App Store, nebo stačí zadat 
http://mpla.io do vašeho interne-
tového prohlížeče. Služba MPLA je 
navíc propojena s portálem Mapy.
cz, takže snadno uhradíte parkov-
né i z portálu či aplikace Mapy.cz.

U každého z uvedených způ-
sobů, jak zaplatit – web, aplika-
ce, Mapy.cz, se vyplňují údaje 
jednorázově při první platbě, 
aplikace si zapamatuje vaše 
data, která bezpečně spravuje-
te pod chráněným přístupem, 
který využívá ověřené bezpeč-
nostní certifikáty, a  nemusíte 
zadávat heslo. Systém města 
obdrží informaci o  úhradě, na 
účet provozovatele je připsa-
ná platba za parkovné. Platný 
parkovací status vašeho vozu je 
také v  informačním systému – 
strážník si tak platnost vašeho 
parkování ověří prostřednictvím 
registrační značky vozidla, žádný 
parkovací lístek za okno už ne-
potřebujete. Za vaši platbu par-
kovného vám na e-mail přijde 
elektronický účetní doklad vzta-

hující se ke každé transakci, se 
všemi potřebnými náležitostmi. 

Stejně jako v Praze nebo 
jinde v ČR

Stejnou aplikaci na platbu 
parkovného můžete použít nejen 
v Hranicích, ale také v Praze, Brně, 
Olomouci, Zlíně, Liberci, Mladé 
Boleslavi, Pardubicích, Kolíně, 
Kosmonosech, Litomyšli, Kromě-
říži, Příbrami, Vrchlabí, Rychnově 
nad Kněžnou, Vyškově, Jeseníku, 
Mnichově Hradišti, České Třebo-
vé, Litoměřicích, Písku, Svitavách, 
Novém Jičíně, Třebíči, Říčanech, 
Šumperku, celkem ve více než 
60 lokalitách. 

Návod na použití aplikace na-
leznete na webu města.

(bak)

Na některých městských par-
kovištích se od 15. března změní 
ceník parkování. Jde jednak o lo-
kalitu u  nádraží, kde se zvyšují 
ceny, protože chceme podpořit 
hromadnou nebo bezmotorovou 

dopravu. Zvýšení se týká také par-
koviště na autobusovém nádraží. 
To bylo dosud zdarma, nyní je to 
prakticky 20 korun za den. Dále 
parkoviště před železniční stanicí 
„Hranice na Moravě, hlavní nádra-

ží“ zvýšilo cenu z 5 korun za den 
na 40 korun za den. Přesné pod-
mínky naleznete v tabulce.

Cena se upravuje také na par-
kovišti v Komenského ulici vedle 
hotelu Centrum.

Komenského ulice – u objektu č. p. 322 
– vedle hotelu Centrum 5 Kč / 30 minut 10 Kč / 1 hodina 10 Kč / každá další hodina

Nádražní ulice – před železniční stanicí 
„Hranice na Moravě, hlavní nádraží“

40 Kč od doby zakoupení parkovacího lístku do konce doby 
zpoplatněného stání, tj. do 17:00 hodin ve dnech pondě-
lí–pátek a do 12:00 hodin v sobotu

Nádražní ulice – na autobusovém sta-
novišti

20 Kč od doby zakoupení parkovacího lístku do konce doby 
zpoplatněného stání, tj. do 17:00 hodin ve dnech pondě-
lí–pátek a do 12:00 hodin v sobotu

Ceník parkování v Hranicích se mění
Městské jízdní řády se upravují 

průběžně na základě uskutečně-
ného sčítání cestujících a připo-
mínek pasažérů. Zejména jsme 
vyšli vstříc požadavkům rodičů 
na zajištění lepší dopravní ob-
služnosti pro školní děti, napří-
klad z Velké. Nicméně současná 
podoba jízdních řádů není ko-
nečná a nejpozději v dubnu by 
mělo dojít k úpravě, která by měla 
více vyhovovat lidem, kteří vystu-
povali na ulici Komenského. Tak-
že nejpozději od 1. dubna bude 
teplická linka všemi spoji opět 
jezdit přes ulici Komenského.

Chystá se změna 
jízdních řádů



Norské království je mimořádně při-
tažlivou zemí a nabízí každému velké 
množství nevšedních zážitků, pocitů 
a dojmů.

Norské království na Skandinávském po-
loostrově je země pětkrát větší než Česko 
a navíc s Jiřím Kolbabou ji projedeme celou 
od jižního Kristiansandu přes Stavanger, in-
spirativní Oslo, kouzelný Bergen, fotogenický 
Ålesund, Bodø, Tromsø až na Nordkapp. Sou-
částí výletu jsou i pohádkové Lofoty a syrové 
Špicberky.

Cestovatelská přednáška Jiřího Kolbaby 
se uskuteční v úterý 19. dubna od 18:00 ho-
din v Koncertním sále v Zámecké ulici 118 
v Hranicích. Cena vstupenky je v předprodeji 
180 Kč, na místě 230 Kč. Předprodej vstupe-
nek je v TIC Hranice na zámku nebo online 
na www.kultura-hranice.cz.  (mk)

Květnová výzva Do práce na kole chce 
motivovat lidi, aby udělali něco pro 
svou fyzickou kondici a psychické zdra-
ví. Cesta do práce na kole nebo pěšky 
je přínosem také pro životní prostředí.

Vyměnit alespoň na měsíc auto za kolo, 
koloběžku, elektrokolo nebo chůzi, a prospět 
tak životnímu prostředí i vlastnímu tělu. To je 
cílem výzvy Do práce na kole, kterou pořádá 
už po dvanácté spolek AutoMat. Výzva je 
zároveň příležitost poznat se lépe s kolegy 
a užít si společně doprovodné akce.

Město Hranice se již po osmé zapojilo do 
tohoto projektu. Hranice podporují cyklistiku 
jako šetrný způsob dopravy a tato akce zapadá 
do stále řešené otázky mobility, která je sou-
částí strategického dokumentu „Chytré Hra-
nice bez hranic“ vytvořeného v rámci projektu 
Koncepční rozvoj města Hranice – Smart City.  

Zapojte se sami nebo s celou firmou do 
12. ročníku Do práce na kole (nebo pěšky). 
Loni se účastnilo v celé republice 22 114 lidí, 
dohromady překonali 5 425 000 km. V Hra-
nicích se do projektu vloni zapojilo 155 lidí.

Ke snadnějšímu zaznamenávání vyko-
naných udržitelných cest přispěje mobilní 
aplikace Do práce na kole. Zaznamenávat je 
ale možné i řadou dalších způsobů. 

Rozšiřte naše řady a vyhrajte krásné ceny. 
Můžete se těšit na akce, jako je třeba „kafe 
(nápoj), na triko“, „bidon na triko“ nebo „fou-
kání, mazání kola na triko“. 

V ceně účastnického poplatku obdržíte 
tričko z kvalitní biobavlny. Výše účastnické-
ho poplatku při registraci do 31. března je 
370 Kč, při registraci od 1. do 15. dubna je 
430 Kč a poplatek od 16. do 30. dubna činí 
490 Kč. Více na www.dopracenakole.cz.

Za koordinátora
Olga Vilímková

Kdo miluje cestování, nenechá si ujít přednášku Ji-
řího Kolbaby o oslňujícím Norsku. 
Foto: archiv Jiřího Kolbaby

Do práce na kole. Začala registrace

Atletický oddíl SK Hranice připravuje 
53. ročník Běhu vítězství, 49. ročník 
Hranické dvacítky a 6. ročník Hranic-
ké desítky.

Závody Běhu vítězství jsou zařazeny do 
Běžeckého poháru dětí a mládeže Olomouc-
kého kraje, hlavní závod na 20 km je součástí 
Velké ceny vytrvalců Olomouckého kraje. Oba 
běžecké podniky jsou pořádány za finanční 
podpory města Hranice. 

Závody se budou konat v sobotu 9. dub-
na. První kategorie dětí vyběhne na start 
v 9:30, dvacítka a desítka odstartují souběž-
ně ve 12:00 hodin. Závody dětí a mládeže 
jsou vedeny přímo na stadionu nebo v jeho 
nejbližším okolí. Start a cíl dvacítky a desít-
ky bude rovněž na stadionu. Zde bude také 
závodní kancelář, šatny pro závodníky a ob-
čerstvení. 

Nádhernou trať Hranické dvacítky si kaž-
dý rok nenechá ujít řada vytrvalců z širokého 
okolí, pravidelně startují i závodníci ze Sloven-
ska nebo Polska. Závody jsou vypsány i pro 
neregistrované závodníky, závodit tedy může 
opravdu každý. Přijďte otestovat svoji zdat-
nost. Veškeré informace včetně kompletních 
propozic, map jednotlivých tratí a výsledků 
z  minulých ročníků najdete na webových 
stránkách www.atletikahranice.cz.  

(bak)

Jiří Kolbaba v Hranicích: 
Norsko – oslava přírody

Blíží se největší běžecký 
závod v Hranicích

pro milovníky pohybu 5
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Zastupitelé města schválili na svém prvním letošním 
jednání v únoru první změnu rozpočtu, která zejména 
upřesňuje investice na letošní rok. 

Na různé investiční akce je vy-
členěno přes 330 milionů korun. 
Z toho je 105 milionů převodů 
investic z  roku 2021, v  někte-
rých případech ale jde o již ho-
tové akce, které se v  letošním 
roce pouze doúčtovávají, což 
je například cyklostezka Slavíč. 
Dalších 19,5 milionu investic již 
bylo schváleno v prosincovém 
rozpočtu a v únoru přibylo ještě 
dalších 205 milionů korun. 

Není to malá částka. Město 
ji kryje z  různých zdrojů. Nej-
větší podíl na krytí má zůstatek 
na účtech z roku 2021, což činí 
přes 182 milionů korun. Saldo 
v  prosinci schváleného roz-
počtu města na rok 2022 činí 
téměř 7 milionů, předpokláda-
ný příjem dotací a  náhrad ve 
výši 6 milionů a prodej bytů by 

měly letos do rozpočtu přinést 
10 milionů. 

To mimo jiné znamená, že 
některé z plánovaných akcí jsou 
závislé právě na tom, zda na ně 
získáme dotace. Další akce se 
připravují, aby je bylo možné 
zahájit v  příštích letech, takže 
v rozpočtu jsou zahrnuty i výda-
je na tuto přípravu. U rozsáhlej-
ších investic, které město plánuje 
rozčlenit do jednotlivých etap, 
však není ani projektová přípra-
va zrovna nejlevnější záležitostí. 
Příkladem může být nezbytná 
modernizace letního kina. 

Školství
Téměř polovinu výdajů, nece-

lých 87 milionů, tvoří výdaje do 
oblasti školství. A z této poloviny 

tvoří větší část ta nejnáročnější 
akce, což je dlouhá léta připravo-
vaná výstavba školní tělocvič-
ny v  Drahotuších. V  letošním 
rozpočtu je na ni vyčleněno přes 
50 milionů korun. V současnos-
ti je vydáno stavební povolení, 
zpracovaná projektová doku-
mentace a probíhá výběrové ří-
zení. Město se na tuto akci bude 
snažit získat dotaci. Drahotušská 
škola má malou, nedostatečnou 
tělocvičnu, která neodpovídá 
hygienickým předpisům.

Další sportoviště, které se 
chystá, je venkovní hřiště u ZŠ 
a MŠ Struhlovsko za 6,3 milio-
nu. A chceme také upravit dětské 
hřiště u MŠ Sluníčko za 5 milio-
nů korun. Výstavbou sportovišť 
pro děti podpoříme zejména 
u nejmladších pohybové aktivity, 
které v době covidové pandemie 
často klesly na minimum. 

Pro zlepšení vybavení škol 
máme rozpracovaný projekt 
„Osvětlovací tělesa do škol“, 

kde by mělo dojít k výměně ne-
vyhovujícího a málo úsporného 
osvětlení. Na výměnu světel na 
ZŠ 1. máje je proto v rozpočtu 
vyhrazeno 2,7 milionu korun. 

Další prostředky poputují do 
infrastruktury. Například na MŠ 
Pohádka bude muset proběh-
nout oprava elektrorozvodů ve 
třídách, na což městský rozpočet 
počítá s 2,3 miliony korun. Chys-
táme také rekonstrukci školní 
jídelny ZŠ a  MŠ Šromotovo, 
letos by se měla rozpracovat 
projektová dokumentace (1 mi-
lion korun). Také jídelnu 1. máje 
čeká modernizace, celkem za 
1,5 milionu korun. 

Velkou akcí bude také hospo-
daření s dešťovou vodou na ZŠ 
a MŠ Šromotovo, kdy by měly 
být vybudovány retenční nádrže 
na zachycení a další využití vody, 
která naprší na střechy. Tento 
projekt by měl stát 11 milionů 
korun, počítáme s ním ale pouze 
při získání dotace.

Letos plánujeme investice za 330 milionů korun

Návrh interiéru školní tělocvičny v Drahotuších. Vizuál: Tereza Růžičková Vizualizace venkovního prostoru před tělocvičnou. Vizuál: Tereza Růžičková



Kultura
V  kultuře je největší akcí již 

zmíněná revitalizace letního 
kina, které patří k  nejnavště-
vovanějším v  republice. Ta by 
měla probíhat na etapy, které se 
postupně připravují. Celkem je 
v rozpočtu vyhrazeno 7 milionů 
korun, z toho jsou 3 miliony urče-
ny na modernizaci jeviště, které je 
ve velmi špatném stavu. Na další 
etapy se připravuje projektová 
dokumentace. Dojde zde po-
stupně ke generální opravě hle-
diště a zázemí pro diváky i pro 
obsluhu a  účinkující. Je nutné 
modernizovat technické vyba-
vení a provést úpravy veřejného 
prostranství.

Chystáme také rekonstrukci 
fasády kaple ve Velké za milion 
korun.

Sport 
Ve sportovní oblasti chceme 

dále rozvíjet sportovní areál 
Žáčkova ulice. Byla zpracována 
studie „Sportovní areál Žáčko-
va“, kterou zastupitelstvo města 
Hranic v  únoru zařadilo mezi 
strategické projekty města. Mo-
mentálně se v této lokalitě při-
pravuje provázání cyklostezky 
Bečva s tímto areálem, chystá se 
in-line okruh a nový skatepark. 
Město také vyčlenilo prostřed-
ky na investiční akci Sokolovna 
Hranice (6,5 milionu korun) a na 
modernizaci areálu SK Hranice 
na (4 miliony korun), pokud tyto 
organizace získají patřičné do-
tace. Nadále pokračuje příprava 
výstavby zimního stadionu. Le-
tos by měla být zpracována pro-
jektová dokumentace, celkem 
jsou v rozpočtu na zimní stadion 
vyčleněny 2 miliony korun. Pro 
bruslaře ale město opět počítá 
s kluzištěm na Masarykově ná-
městí, které se letos v prosinci vel-
mi osvědčilo a těšilo se velkému 
zájmu. Celkem jde na sportovní 
investice téměř 14 milionů korun.

Sociální oblast 
a nemovitosti 

V sociálních záležitostech je 
nejzásadnější akcí pokračování 
rekonstrukce Domova seniorů 
v Hranicích, což znamená II. eta-
pu rekonstrukce vzduchotech-
niky. 

Také na oblast nakládání 
s  nemovitostmi je upřena vel-
ká pozornost. Do této oblasti 
totiž spadá regenerace sídlišť. 
Zde máme připravenu zejména 
další etapu regenerace sídliště 
Struhlovsko, v tomto případě jde 
o 2. část II. etapy. Ta bude stát ko-
lem 30 milionů korun a město na 
ni bude žádat dotaci. Ta plynule 
naváže na loni dokončenou část 
v okolí restaurace Kotelna. 

Zároveň na Struhlovsku 
projekčně připravujeme i  třetí 
etapu. I pro další sídliště je při-
pravována regenerace, zejména 
pro sídliště Kpt. Jaroše a Pod ne-
mocnicí. V Nerudově ulici zvažu-

jeme stavbu bytových nástaveb 
a  letos již probíhají přípravné 
práce. 

Na jaře se také rozběhne 
oprava střechy autobusového 
nádraží, v průběhu roku pak také 

úprava vestibulu Staré radnice. 
V  rozpočtu je zahrnuta i opra-
va pódia Koncertního sálu. Na 
Domě s pečovatelskou službou 
bude instalován protipožární 
poplachový systém.
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Letní kino čeká oprava za 7 milionů korun. Foto: Petr Bakovský

Studie Sportovního areálu Žáčkova. Ing. arch. Marek Wajsar

Vizualizace další etapy Struhlovsko (nahoře – úprava chodníků a vybavení venkovním mobiliářem a cvičebními prvky, 
dole – současný stav). Reprofoto: A Studio Kroměříž

Kaple ve Velké dostane novou fasádu. Foto: Barbora Kaštovská



Doprava
Přes 60 milionů korun chce 

město vynaložit na dopravní 
investice. Největší akcí je re-
konstrukce ulice Pod Bílým ka-
menem za 18 milionů korun. 
V plánu je také přestavba křižo-
vatky u Černého orla na světel-
nou. S tím bude souviset i úprava 
režimu na dalších přechodech 
v okolí křižovatky. Také musí dojít 
k vzájemné koordinaci semaforů 
(„zelená vlna“) na křižovatkách 
u prodejny Albert a u Černého 
orla, aby nedocházelo k vytváře-
ní dlouhých kolon vozidel v době 
dopravních špiček.

Chystáme také opravu ulice 
Zborovská, kde už pravidelné 
jarní opravy přestávají stačit. 
V letošním roce by měla být při-
pravena projektová dokumen-
tace. 

Budou také rozšířena radaro-
vá stání, přičemž nejvyšší náklad 
okolo 4 milionů korun si vyžádá 
budování radarových stání ve 
Slavíči, kde se bude provádět 
úsekové měření. 

Téměř 4 miliony bude také 
stát parkoviště na ulici Jiřího 

z Poděbrad, které se začne sta-
vět již na jaře. V  plánu je také 
parkoviště v  ulici Bezručova – 
jih a parkoviště na sídlišti CVVH. 
Právě problém parkování patří 
mezi nejpalčivější, protože se 
dotýká velkého množství lidí. 
Město a zejména sídliště nebyly 
stavěné na tak velké množství 
aut a  v  současné zástavbě se 
prostory pro nová parkoviště 
hledají velmi obtížně.

Pro chodce je dobrou zprá-
vou, že budou vybudovány nové 
přechody pro chodce a oprave-
ny některé chodníky. 

Další investice jsou v přípra-
vě, ať už to je kruhová křižovat-
ka ve Slavíči, či Severovýchodní 
obchvat města. Chystá se také 
projektová dokumentace na in-
formační systémy pro cestující 
ve veřejné dopravě v Hranicích. 

Pro cyklisty připravujeme tři 
cyklostezky – jednak cyklostez-
ka Římský most – Tovární, která 
naváže na loni otevřenou cyklo-
stezku z Bělotína, dále cyklostez-
ka v ulici Žáčkova, která propojí 
sportovní areál s cyklostezkou 
Bečva směrem k Rybářům a zpří-

stupní i  lokalitu Pískáče. Chys-
táme také cyklostezku Bečva 
– pravobřežní trasa. Jde o  po-
kračování cyklostezky z Teplic 
nad Bečvou, která po dokonče-

ní protipovodňových opatření 
povede až k mostu přes Bečvu 
v ulici Mostní. Na tuto cyklostez-
ku máme již vydáno stavební 
povolení.

Tato křižovatka není bezpečná. Foto: Petr Bakovský

Vizualizace možné podoby cyklostezky v úseku Kropáčovy ulice. Reprofoto: Atelier Kočnar

Auta budou nově stát kolmo k ulici. Foto: Petr Bakovský

Stav ulice Pod Bílým kamenem je opravdu neudržitelný. Foto: Tomáš Zachar
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Územní rozvoj
V  rámci kategorie „územní 

rozvoj“ se v  letošním roce má 
dokončit několikaletá rekon-
strukce hranického hřbitova, 
která jen v loňském a letošním 
roce stála město 31 milionů 
korun. Na hřbitově se bude zá-
roveň i  díky dotaci opravovat 
mauzoleum – půjde o  restau-
rování sochy lva a opravy beto-
nové krypty. 

Velkou akcí bude úprava se-
verního předzámčí – veřejné-
ho prostranství mezi zámkem 
a zámeckým hotelem. Nejprve 
bude provedena nutná izolace 
stropů zámeckého klubu, pro-
tože tam při velkých deštích 
zatéká. Navazující akcí bude 
samotná úprava této plochy. 
Celková úprava prostoru by 
měla stát 25 milionů korun.

Zahájeny budou úpravy 
návsi ve Lhotce za 2,7 milionu 
korun. 

Aby Hranice i nadále zůsta-
ly zeleným městem, připravu-
jeme strategický plán rozvoje 
zeleně, na který máme vyčleněn 
1,5 milionu korun, a chystáme 
revitalizaci vybraných ploch 
a výsadbu trvalek a cibulovin. 
Dojde i na víceúčelové hřiště na 
Hromůvce, na něž jsou připra-
veny dva miliony korun. 

V  budoucnosti se město 
chystá na významnou akci, jíž 
je revitalizace nábřeží Kropá-
čova, kde letos ještě probíhá 
výstavba protipovodňových 
opatření. Již v  letošním roz-

počtu ale počítáme se dvěma 
miliony na přípravu této akce. 
Město má vypracovanou studii 
architekta Tomáše Kočnara, kte-
rý se svými spolupracovníky při-
šel s návrhem zapojení nábřeží, 
jakožto jedinečného městského 
prvku, do urbanistické struktury 
Hranic, ve vazbě na oddycho-
vou zónu v  přírodním pásmu 
podél řeky ve směru k  lázním 
Teplice nad Bečvou. Nyní se 
zpracovává projektová doku-
mentace. 

V příštích letech by se měla 
uskutečnit také úprava Šromo-
tova náměstí, proto v letošním 
roce začínáme připravovat studii 
tohoto prostoru. 

Životní prostředí 
Na oblast životního prostředí 

má město v rozpočtu vyčleněno 
přes 22 milionů korun. Napros-
tá většina jde do protipovod-
ňových opatření a na přípravu 
a budování kanalizací. Město se 
finančně podílí na stavbě proti-
povodňových zdí v ulici Kropá-
čova a také na protějším břehu 
v Sadech Čs. legií. Do toho spadá 
i výstavba čerpacích stanic. Cel-

kem jde o jedenáctimilionovou 
částku. 

Připravujeme výstavbu kana-
lizace ve Slavíči, kde by měla 
být zpracovaná projektová do-
kumentace. Chystáme tak pro-
dloužení vodovodu a kanalizace 
Stará štreka v  Drahotuších, za 
částku tři a půl milionu korun. 
Na Středolesí se mohou těšit na 
opravu biologického rybníku, 
která vyjde na dva miliony. 

Přílohu připravil Petr Bakovský

Vizualizace Kropáčovy ulice podle návrhu studia Atelier Kočnar. Středolesí z ptačí perspektivy. Foto: archiv města

Lev na vrcholu mauzolea potřebuje opravu. Foto: Petr Bakovský

Předpokládaná podoba předzámčí ve vizualizaci Ateliéru Zahrada. 

Budoucí podoba autobusové zastávky ve Lhotce. Reprofoto:  Ing. Arch. Jan Horký
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Roztomilí plyšoví med-
vídci přilákali do muzea 
po dobu výstavy celkem 
3 212 návštěvníků, doslova 
ze všech koutů republiky. 

Děti, ženy, muži, malí, velcí 
se přišli pokochat pohledem na 
dva tisíce medvídků ze sbírky 
Svatavy Ryparové. Nejvíce ná-
vštěvníků bylo z Hranic a blízké-
ho okolí, Ostravy a překvapivě 
Prahy. Na výstavu ale také zaví-
tali turisté z Brna, Hradce Krá-
lové, Otrokovic, Nového Jičína, 
Zlína, Vsetína, Břeclavi, Litovle, 
Veselíčka, Přerova, Frýdlantu, 
Kroměříže, Krumlova, Znojma, 
Šternberku, Bílovce, Mikulova, 
Vlašimi, Oder a Bělotína. Spous-
ta z nich byli medvědáři, tedy 

lidé, kteří medvídky 
sbírají.

Do tipovací soutěže, 
která probíhala v  prů-
běhu výstavy, přihlásilo 
své tipy 330 návštěvní-
ků. Otázka zněla, kolik 
je medvídků v soutěžní 
vitríně. A správná odpo-
věď jistě zajímá spoustu 
z vás. 

Pravdu by měl, kdo 
by „napočítal“ 288 med-
vídků. Toto číslo se však 
mezi tipy neobjevilo. Ale 
nejblíže byli následující výherci: 
Klára Koryčánková, Filip Smolar 
a  Barbora Krkošková. Všichni 
tři vyhrávají hodnotné ceny od 
firmy Astra Office. Mohou si je 
vyzvednout v otevírací době mu-
zea na Staré radnici u průvodce. 

Všem děkujeme za účast a výher-
cům moc gratulujeme.  (dh)

Výherní ceny do soutěže věnovala firma Astra Offi-
ce. Foto: Dagmar Holcová

10 výstavy, knihovna

Na výstavu 
KOMenský v KO-
Miksu, která pro-
bíhá v muzeu na 
Staré radnici, láká 
instalace školní 
třídy ve dvora-
ně hranického 
zámku. Výstava 
nabízí komikso-
vé zpracování 
života a díla Jana 
Amose Komen-
ského, historické 
školní třídy, školní 
pomůcky, braš-
ny, Komenského 
knihy. K  vidění 
je až do neděle 
12. června.  (ms) 

Jako každý rok se i letos při-
pravují děti prvních tříd hra-
nických škol na slavnostní 
pasování na čtenáře. 

Pasováním v hranické měst-
ské knihovně vrcholí roční usi-
lovná snaha dětí naučit se dobře 
číst. Součástí přípravy na paso-
vání jsou nejen návštěvy knihov-
ny, společná čtení, ale i beseda 
s některou ze spisovatelek dět-
ských knížek. Letos v dubnu při-
pravila knihovna setkání dětí se 
spisovatelkou Zuzanou Pospíši-
lovou, která je autorkou více než 
250 knih pro děti. 

Bílovecká spisovatelka vystu-
dovala psychologii a léta praco-
vala jako psycholožka Dětského 
rehabilitačního stacionáře a poz-
ději Speciálně pedagogického 
centra pro děti s  mentálním 
postižením. Že by se stala spi-
sovatelkou, o tom nikdy vážně 
neuvažovala, ale inspirací jí byly 
její malé dcery, pro které začala 
vymýšlet hry, básničky, říkanky 
a pohádky. Pak následovala ces-
ta do nakladatelství, její příběhy 
a pohádky se tak dostaly mezi 
další děti a měly úspěch. Nyní se 
mohou těšit na setkání se spiso-
vatelkou i hraničtí začínající malí 
čtenáři.  (mj)

Modrozelené obrazy plné 
něhy malíře Antonína Vojtka 
jsou k vidění na Staré radnici do 
neděle 24. dubna. 

Výstava romanticky působí-
cích obrazů se jmenuje Krajina 
pod Pálavou. S  tímto krajem 
je malíř citově srostlý a  obra-

zy vyjadřují i  jeho lásku k této  
oblasti. 

Návštěvníci vernisáže měli 
možnost setkání se zajímavým 

malířem i jeho manželkou a ma-
nažerkou Jitkou Vojtkovou (na 
snímku).  

(red)

KOMenský v KOMiksu Hraničtí prvňáčci  
se připravují na pasování

Pohlazením po duši je výstava obrazů malíře Antonína Vojtka

Výstava medvídků zaujala,  
známe výherce tipovací soutěže

Foto: 2× Jiří Necid

Foto: Kateřina Macháňová

Básnění v ulicích
Od pondělí 21. března 

si můžete v  ulicích Hranic 
číst poezii místních autorů. 
Tato akce „Básnění v  ulicích 
Hranic“ připomíná Světový 
den poezie, který připadá na 
21. března. Jako vloni i letos se 
zapojila spousta místních skry-
tých básníků, kteří zaslali své 
verše. Básničky můžete najít na 
pouličních lampách, koších, ve 
dvoraně zámku, před Starou 
radnicí a dalších místech. Při-
nášíme krátkou ukázku od bás-
nířky Karly Komžákové. Pokud 
si chcete počíst více, vyrazte do 
ulic.  (dh)

Hranickým náměstím slunko 
se prochází, 
pojď, projdi se s ním.
Máš pokoj v očích,
moc ti tu neschází, vím.
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Na přehlídce se každoročně představují nejlepší mladí 
pianisté od začátečníků až po nejstarší studenty. Letos 
se tato akce uskuteční v Hranicích.

Do Hranic zamíří ti nejlepší 
žáci Základních uměleckých 
škol Olomouckého kraje ve hře 
na klavír. Krajská přehlídka se 
uskuteční v  úterý 26. dubna 
od 9:00 do 17:30 hodin v kon-
certním sále v Zámecké ulici 118 
v Hranicích. Organizace se ujala 
ZUŠ Hranice s podporou města 
Hranice a Městských kulturních 
zařízení.

Všichni jste srdečně zváni 
k setkání s živou hudbou v pro-
středí koncertního sálu. Bude-
te mít možnost poslechnout si 
výsledky práce těch nejlepších 
žáků Základních uměleckých 
škol z Olomouckého kraje a se-
známit se s tvorbou významných 
skladatelů různých hudebních 
epoch a žánrů. Vstup na přehlíd-
ku je zdarma.  (mk)

Nad životem můžete zaplakat. Anebo se mu zasmát. 
Dělníci české stand-up comedy si zvolili to druhé, protože 
na brečící lidi nikdo nechodí.

Přijďte se pobavit se Stand-up 
Factory do Zámeckého klubu 
v pátek 1. dubna od 20 hodin. 
Cena vstupenky je v předprodeji 
200 Kč, na místě 250 Kč. Předpro-
dej vstupenek je v TIC Hranice 
na zámku nebo online na www. 
kultura-hranice.cz. A protože je-
jich humor nezná hranic, na ap-

ríla přijedou do Hranic. Přijďte 
prochechtat dvě hodiny nad tím, 
jaký úlet je vyfasovat v téhle in-
karnaci nahatou opici.

Stand-up comedy show v po-
dání populárních komiků zná-
mých z Televize Mall. Vystoupí 
Jiří Charvát, Martin Jirman a Lu-
cie Macháčková.  (mk)

Dokument renomovaného režiséra Vitalije Manského, 
který se dostal až do nitra kremelské politiky, mapuje cestu 
k moci jednoho z největších diktátorů novodobých dějin.

Promítání dokumentu Svěd-
kové Putinovi proběhne v pátek 
8. dubna od 19 hodin v Zámec-
kém klubu. Cena vstupenky je 
v  předprodeji 70  Kč, na místě 
100  Kč. Předprodej vstupenek 
je v TIC Hranice na zámku nebo 
online na www.kultura-hranice.cz. 
Promítnutím tohoto snímku chce-
me dát najevo, že nám aktuální 
situace na Ukrajině není lhostejná.

Píše se rok 1999. Dosavad-
ní ruský prezident Boris Jelcin 
půl roku před vypršením svého 
funkčního období zcela nečeka-
ně abdikuje a řízením státu po-
věřuje premiéra Vladimíra Putina. 
Tímto osudovým okamžikem za-
číná nový dokument renomova-
ného režiséra Vitalije Manského 

(V paprscích slunce), který se jako 
dvorní prezidentský kameraman 
dostal do nitra kremelské politiky 
a přináší tak nečekané svědec-
tví o  začátku putinovské éry. 
A o tom, kdo všechno jsou vlast-
ně „Svědkové Putinovi“.   (mk)

Úspěšný klavírista vystoupí v rámci Krajské přehlídky 
talentovaných klavíristů Olomouckého kraje.

Klavírní koncert Ondřeje Gre-
gora Brzobohatého se uskuteční 
v úterý 26. dubna od 19 hodin 
v  koncertním sále v  Zámecké 
ulici 118 v Hranicích. Cena vstu-

penky je v předprodeji 350 Kč, 
na místě 400  Kč. Předprodej 
vstupenek je v TIC Hranice na 
zámku nebo online na www.
kultura-hranice.cz.  (mk)

Krajská přehlídka nadaných 
klavíristů bude v Hranicích

Jejich humor nezná hranic,  
na apríla zamíří do Hranic

Kinokavárna promítne  
film Svědkové Putinovi

Ondřej Gregor Brzobohatý 
bude mít koncert v Hranicích

Nabízíme vám trochu jiný 
pohled na Valašsko. Na turi-
stické zajímavosti, přírodu, 
historii a  místopis valaš- 
ské krajiny z ptačí perspek-
tivy.

Vlastivědná přednáška o Va-
lašsku pořízené kamerou dronu 
se uskuteční v úterý 5. dubna 
od 18 hodin v Zámeckém klubu. 

Valašsko – kdo z nás by tento 
kraj neznal, kdo z nás tam ještě 
nebyl, neochutnal tradiční jíd-
lo a nepotěšil se pohledem na 
valašské lidové tance, tradiční 
kroje a  neposlechl si krásné 
lidové písně s  kouzelným ná-
řečím při různých slavnostech. 
Tento sousední region je na-
šemu srdci velmi blízký. Vždyť 
i nejstarší zjištěný text, v němž 
je tematizovaná valašská kraji-
na, se nachází v rukopisné práci 

hranického lékaře a spisovatele 
Josefa Heřmana Agapita Galla-
še: Valaši v  kraji Přerovském, 
z roku 1818. 

Zasvěcený výklad učitele, 
fotografa a  cestovatele Honzy 
Husáka doprovázejí poutavé 
záběry z  dronu, tipy na výlety 
a další zážitky. 

Zveme na originální cesto-
vání po Valašsku. Předprodej 
vstupenek v ceně 70 Kč je v TIC 
Hranice na zámku.  (mj)

Valašsko z lufta: originální cestování s Honzou Husákem
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Přivítejme jaro na Masarykově náměstí v Hranicích bo-
hatým kulturním programem, který potěší děti i dospělé.

Po celou sobotu 9. dubna 
od 9:00 do 18:00 hodin budou 
k  vidění a  vyzkoušení ukázky 
tradičních řemesel jako pletení 
pomlázky nebo malování kras-
lic. Náměstím bude znít hudba 
populárních kapel – LH Western, 
Hudecká muzika, Cimbálová 
muzika Josefa Marečka. 

Do víru tance nás vezme Dět-
ský folklorní soubor Maleníček 
Lipník nad Bečvou a  taneční 
soubor ZUŠ Hranice. 

Na programu bude také zá-
bavný pořad Hurá, jaro je tady! 
aneb Velikonoce jsou za dveřmi. 
Nadchne děti i dospělé. Dozvě-
dí se například, jaké zvyky do-

držovali lidé o  nedělích mezi 
masopustem a  Velikonocemi, 
zazní i mnoho písniček a nebude 
chybět velikonoční soutěž.

Těšit se můžete také na ve-
likonoční farmářské trhy, kte-
ré budou probíhat celý den. 
K ochutnání budou připraveny 
nejrůznější slané a  sladké po-
choutky. V nabídce bude me-
dové cukroví, exotické a sušené 
ovoce, waffle, trdelníky, frgály, 
ale také džemy a sirupy. Chutě 
zaženete uzeninovými i zvěřino-
vými klobáskami, čabajkou, sýry, 
bramboráky, párkem v rohlíku, 
jitrnicí, tlačenkou, uzeným ma-
sem, vařenou kukuřicí či domácí 
uzeninou. Nebude chybět dobrá 
káva, alkoholické i nealkoholické 
nápoje. 

A to není vše. Co by to bylo 
za jaro bez zvířátek? Pohladit si 
budete moci ovečky, kozy, lamu 
i  oslíka, na kterém se budou 
moci děti také povozit. Chybět 
nebude ani dětský kolotoč. 

Mirka Krůpová

Loňská velikonoční výzdoba Hranic doslova uchvátila 
téměř celou republiku. I letos budou hranické Velikonoce 
dekorační výzvou.

Až do středy 27. dubna 
bude centrum Hranic velikonoč-
ně vyzdobeno, ale vyzkoušet si 
budete moci i  tradiční veliko-
noční zvyky. Například pomláz-
komat, který je volně k využití 
a  díky němuž omládne každá 
žena. 

Při procházce městem může-
te i  letos potkat hned pět zdo-
bených gigantických kraslic. 
Ty nazdobili zkušení výtvarníci 
a malíři, Antonín Vojtek z Břec-
lavi, Ladislav Nedělka z Lipníka 
nad Bečvou, hranická rodačka 
Renata Doleželová z Prahy, hra-
nická malířka Ludmila Kočišová 
a Naďa Jandová z Hranic. 

Oko procházejících upoutá 
i  výzdoba Staré radnice, jejíž 
okna ozdobí truhlíky plné vese-
lých slepiček, dřevěných budek 
a dalších připomínek jara. 

Jako již tradičně nechybí Kras-
licovník, chlouba velikonoční 
výzdoby v  Hranicích. Letos vy-
rostl Kraslicovník na Masarykově 
náměstí a  opět jej zdobí tisíce 
barevných kraslic z nejrůznějších 
materiálů nazdobených nejrůz-
nějšími technikami. Tuto milou 
tradici každoročně podporují 
obyvatelé Hranic svými kraslice-
mi. V  rámci příprav na zdobení 
Kraslicovníku proběhly letos čtyři 
kraslicové kreativní dílny v muzeu 

na Staré radnici, které měly velký 
úspěch, a děti zde společně se svý-
mi rodiči a prarodiči vyrobily přes 
stovku pestrobarevných kraslic. 

Výzdobu doplňuje rozcest-
ník, který pomáhá nasměrovat 

ke všem atrakcím – třeba kudy 
se dostanete na Velikonoční vý-
stavu do galerie M+M a k dalším 
velikonočním atrakcím, včetně 
Kraslicovníku. 

Dagmar Holcová

Hranice přivítají jaro v sobotu 9. dubna na náměstí

Gigantické kraslice, slepičky v truhlících, to jsou Velikonoce v Hranicích
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Anketa, kterou zveřejňujeme na facebookových strán-
kách TIC Hranice, se tentokrát zaměřila na téma bývalé 
Besedy.

Ve čtenářích vyvolala vzpo-
mínky na soutěže Miss dívka, na 
nákupy obuvi, na časy tanečních 
i na JKP. Všem děkujeme za reak-
ce a vzpomínky, některé z nich 
zveřejňujeme. Těšit se můžete na 
další anketu.

Marie Čechová: Na boty jsme 
s mamkou chodily jedině do této 
obuvi. Na společenský sál mám 
vzpomínku, kdy jsme jako třída 
byli fandit naší spolužačce Mar-
kétě na Miss poupě/dívka a ona 
vyhrála. Který rok to byl… asi 
1997 nebo 1998.

Lenka Bibrlikova: Nad Ba-
ťou, kde každé úterý stála v pole-
dne fronta na botky, které dovezli, 
ale prodávat se začalo až v 16 ho-
din, byla také knihovna a teprve 
potom taneční sál. 

Vladimíra Tomečková: Na 
JKP se nedá zapomenout, vzpo-
mínky na předtaneční pro žáky 
devátých tříd, super koncerty 
Václava Neckáře. V prodejně bot 
pod pultem nedostatkové boty 
tuleňky. Nedá se zapomenout. 

Eva Kux: Tak mně máma 
v této obuvi koupila takové šedé 
kozačky. Na moji nohu, tehdy čís-
lo 7, nebyl žádný výběr, měli jen 
ty jedny šedé. Hned první den ve 
škole mi je někdo šlohnul. Domů 
jsem šla v gumákách o dvě čísla 
větší od naší paní družinářky. 

Jirka Krumnikl: V sále JKP si 
pamatuji koncert Pavla Dobeše. 
Bylo to ještě před rokem 1989, tak 
byl určitě sledovaný. Už ani nevím, 
jestli proběhl celý nebo skončil před-
časně. Byl to zážitek, co písnička, to 
satirická perla. Hlavně při písničce 
Oko ztratíš ve chvíli si Hraničáci 

představili paralelu na hrdinu socia- 
listické práce ze Sigmy. Taky tam bý-
valy diskotéky, no a po revoluci jsme 
tam chodili i na divadlo Tyl. Jejich 
Hrátky s čertem byly fantastické. 

Iva Matyásková: Já si pamatu-
ji, když mi mamka v té obuvi koupila 
fialové baleríny s květinovou mašlí. 
Pak jsem v nich jednou prošla v lou-
ži a měla jsem úplně fialové nohy, 
jak barvily. No a po letech jsem se 
vrátila coby obsluha Aquarka. A už 
jsem tady 12 let za barem. 

Anketu připravilo TIC Hranice

Zavzpomínejte si s námi… na bývalou Besedu

Alice Hradilová 
V sále JKP bývala mikulášská nadílka, všechny děti dostaly 
jablka tzv. kožuchy, která měla tvrdou slupku, a kubánské 
pomeranče, taktéž těžce loupatelné… Ale obojí ovoce bylo 
alespoň velmi slaďounké. 

Denisa Rolná 
No jasně! Do obuvi jsme chodili kupovat cvičky do těláku 
a do Besedy se chodilo na kurzy tanečních s tanečním 
mistrem Tumpachem. 
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Bývalá Beseda, JKP, kavár-
na, knihovna, společenský 
sál, prodejna obuvi, City 
nebo Aquarium bar. Výčet 
z  mnoha jmen, které nesl 
a nese dům čp. 121 na se-
verní straně náměstí.

Každá generace Hraničanů 
využívá jiný název pro pojmeno-
vání domu, který býval centrem 
společenského a kulturního živo-
ta v našem městě, přesto každý 
ví, o  kterém místě je řeč. Dům 
s bohatou historií sahající až do 
16. století vystřídal řadu majitelů 
a my si nyní některé z jeho funkcí 
v běhu času představíme blíže. 

Dům čp. 121 byl od základů 
nově vystaven na místě starého 
měšťanského domu, který byl 
zbořen v roce 1932. Starý stržený 
dům byl vybudován jako zděný 
a nahradil tehdejší dřevěné sta-
vení již v první třetině 16. století 
v dobách, kdy město vlastnili Vi-
lém a Jan z Pernštejna. V té době 
bylo také celé město obehnáno 
silnými kamennými hradbami 
a  došlo k  přestavbě staré tvrzi 
na čtvercový zámek. Důkazem 
Pernštejnské plánovité výstav-
by zděných domů na náměstí je 
stříbrný groš nesoucí letopočet 
1523, který nalezli dělnicí v zákla-
dech původního domu při jeho 
bourání v roce 1932. 

Kvůli zničení původních a nej-
starších městských knih během 
19. století se hlubší historii, kte-
rá sahá před 16. století, bohu-
žel nedovíme. Z  dochovaných 
archivů však víme, že ve druhé 
polovině 16. století dům vlastnil 
měšťan a obchodník se suknem 
Jan Ovesný, který také několi-
krát stanul jako purkmistr v čele 
města. K domu v té době patřily 
i  louky, ležící proti dnešní Staré 
střelnici podél řeky Bečvy. Poté 
dům několikrát vystřídal majitele. 
Například Marek Kožešník, který 
měl dům v držení během váleč-

ných let v  polovině 17. století, 
pro nemožnost obživy vojáků 
stavení radši opustil. V té době 
se totiž v Hranicích střídala vojska 
císařská i švédská. Vojáci se nas-
těhovali do domů měšťanů i na 
předměstí a obyvatelé je museli 
na vlastní náklady živit.

Ke konci 17. století dům připa-
dl Janu Böhmovi, který jej opravil 
a na náměstí na místo před do-
mem nechal vystavit sochu Pan-
ny Marie na zděném podstavci, 
která zde stojí dodnes. 

Po další řádce různých majitelů 
dům v roce 1821 získává nadpo-
ručík Alois Kallous a jeho žena Ro-
zálie. Kallous byl synovcem Josefa 
Dobrovského, s nímž si pravidelně 
dopisoval. Po smrti obou manže-
lů koupila dům v roce 1869 Ob-
čanská záložna v Hranicích, která 
měla na domě finanční pohledáv-
ky u zemřelé majitelky. Záložna 
nechala místnosti v přízemí pro-
najmout c. k. finanční stráži, což 
byl ozbrojený sbor ministerstva 
financí, který dohlížel na střežení 
státní hranice. V prvním poschodí 
byly umístěny kanceláře záložny 
a zbytek místností využívala Ob-
čanská beseda Jurik založená 
roku 1861. 

Později Beseda převzala také 
místnosti záložny a po výstavbě 
velkého sálu v zadní části budo-
vy se tu soustředil veškerý český 
společenský a kulturní život měs-
ta. Konala se tu divadelní předsta-
vení, přednášky nebo koncerty. 

Za první republiky až do vysta-
vění nového domu v roce 1932 
se v  přízemí nacházel průjezd 
na dvůr se schodištěm do prv-
ního poschodí. Vpravo pak byl 
hostinec a  kavárna. Prostorný 
sál v zadní části budovy sloužil 
k tanečním hodinám hranického 
gymnázia, tanečním zábavám 
nebo čajům o páté. 

Po vybudování nového domu 
na základech původního v roce 
1932 byla do přední části přízemí 
umístěna prodejna obuvi firmy 
Baťa, do prvního poschodí pak 
kavárna Beseda a restaurace s při-
lehlým divadelním sálem a ostat-
ními společenskými místnostmi. 

Po skončení druhé světové vál-
ky v roce 1945 a zrušení kavárny 
byly prostory v prvním poscho-
dí přiděleny Osvětové besedě 
a  knihovně. K  velkým změnám 
dochází v  roce 1964, kdy došlo 
ke sloučení Osvětové besedy 
a závodní organizace ROH n. p. 

Sigma a n. p. Cementárny v Jed-
notný klub pracujících neboli JKP. 
Do celé budovy tak byly umístěny 
klubovní, provozní a společenské 
místnosti JKP. Pouze v přízemí zů-
stala prodejna obuvi, a to až do 
roku 2004. Knihovna své prostory 
uvolnila kavárně v roce 1982. 

JKP měl v Hranicích zajišťovat 
„vzdělávací, kulturní a politicko-
-osvětovou výchovu obyvatel 
města“ a navazoval tak na čin-
nost staré Besedy. Konaly se zde 
divadelní představení, koncerty 
nebo také mikulášské besídky. 
V roce 1990 pak byla činnost JKP 
postupně zrušena. 

Od roku 1989 v  domě dále 
sídlila kavárna a prodejna obuvi. 
Společenský sál by využíván již 
sporadicky, a to na různé kulturní 
akce v našem městě. Například 
pro koncerty, divadla, představe-
ní To nejlepší z gympla, hranic-
kou miss/dívku nebo jiné kulturní 
akce. Po přestavbě budovy zde 
dnes sídlí City a Aquarium bar, 
který nadále slouží k setkávání 
občanů města. Avšak prvorepub-
likovému kavárenskému duchu či 
čajům o páté se již dnešní atmo-
sféra nevyrovná. 

Kateřina Valentová

Budova bývalé Besedy slaví 90 let

Dům čp. 121 po přestavbě již s prodejnou obuvi firmy Baťa. Zdroj: Muzeum a Galerie Hranice

Beseda za první republiky ještě před přestavbou. V přízemí se nacházel průjezd 
na dvůr a vpravo restaurace s kavárnou. Zdroj: Muzeum a galerie Hranice

Interiér hostince Beseda ve 20. letech 20. století. Zdroj: Bohumír Indra: Historie 
hranických domů
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Interiér prodejny Baťa. Zdroj: sbírka Milana Králika

Interiér Besedy v 90. letech při příležitosti soutěže Miss poupě/dívka Hranice. 
Zdroj: archiv Dům dětí a mládeže

Náměstí a dům s prodejnou obuvi. První poschodí v té době sloužilo JKP. 
Zdroj: sbírka Milana Králika

Prodejna obuvi v roce 2002 ve filmu Šumné Hranice. 
Zdroj: Dokumentární cyklus Šumná města

Velká jarní soutěž Českého 
rozhlasu Olomouc

VYHRAJTE 
TRAKTŮREK  
za 90 000 Kč

Po celý duben každý všední den
v čase 9.45–10.00 hodin

Soutěž

HLAVNÍ 

CENA

Hranice 88.7 FM | 106.8 FM | R-OL | vyhrajtetrakturek.cz

INZERCE



16 program

Pátek 1. 4.

18:30 - Koncert: Standa Kla-
puch – hudba k meditaci a odpo-
činku. Koná se v Klubu Olympia 
v Hranicích, Radniční 68, vstupné 
dobrovolné. 

20:00 - Stand-up Factory – ko-
mediální show v podání populár-
ních komiků. Koná se v Zámeckém 
klubu v Hranicích, Pernštejnské 
nám.  1, vstupné v  předprodeji 
200 Kč. Předprodej je v Turistic-
kém informačním centru na zám-
ku v Hranicích, tel. 581 607 479.

Sobota 2. 4.

8:30 - Jarní rozcvička – dopoled-
ní cvičení, ukázky lekcí, přednášky 
a foot work s  fyzioterapeutkou. 
Koná se ve sportovním centru 
Dynamic Fit Hranice, Tř. 1. máje 
1901, nutná předešlá rezervace, 
tel. 736 113 746.

10:00 - Ukliďme Hranice – dob-
rovolnická úklidová akce, která 
probíhá na území celé České 
republiky. Sraz všech zájemců 
o dobrou věc bude v Zámecké 
zahradě v  Hranicích, úklidové 
prostředky zajištěny. 

18:00 - Zátopek – promítání 
českého filmu. Koná se v Kultur-
ním domě Zbrašov, Teplice nad 
Bečvou 99, vstupné dobrovolné. 

Pondělí 4. 4.

12:00–14:00 - Konzultace se 
senátorkou Jitkou Seitlovou 
– schůzku je třeba si předem do-
mluvit na tel. 736 491 225 nebo 
e-mailem na asistenka@seitlova.
cz. Koná se v přípravné místnos-
ti obřadní síně, 1. patro zámku 

v Hranicích, Pernštejnské nám. 1, 
schůzka je zdarma.

Úterý 5. 4.

18:00 - Valašsko z lufta – před-
náška o zajímavostech Valašska 
viděných kamerou dronu. Koná 
se v Zámeckém klubu v Hranicích, 
Pernštejnské nám. 1, vstupné 
70 Kč. Předprodej je v Turistickém 
informačním centru na zámku 
v Hranicích, tel. 581 607 479.

Čtvrtek 7. 4.

17:00 - Aprílový koncert – hu-
dební vystoupení žáků Základní 
umělecké školy Hranice. Koná se 
v galerii M+M v Hranicích, Juriko-
va 16, vstupné dobrovolné.

18:00 - Absolventský koncert 
ZUŠ Hranice – koncert absol-
ventů umělecké školy. Koná se 
v  Koncertním sále v  Hranicích, 
Zámecká 118, vstup zdarma.

Pátek 8. 4.

19:00 - Kinokavárna: Svědkové 
Putinovi – dokument renomo-
vaného režiséra Vitalije Manské-
ho. Koná se v Zámeckém klubu 
v  Hranicích, Pernštejnské nám. 
1, vstupné v předprodeji 70 Kč. 
Předprodej je v Turistickém infor-
mačním centru na zámku v Hra-
nicích, tel. 581 607 479.

Sobota 9. 4.

9:00–18:00 - Vítání jara – jarní 
farmářské trhy. Program pro děti 
i dospělé, ukázky tradičních ře-
mesel, malování kraslic. Vystoupí 
kapely LH Western, Hudecká mu-
zika, Cimbálová muzika Josefa 
Marečka, Dětský folklorní soubor

 

Maleníček a taneční soubor ZUŠ 
Hranice. Koná se na Masarykově 
náměstí v Hranicích, vstup zdar-
ma.

9:30 - 53. ročník Běhu vítězství, 
49. ročník Hranické dvacítky 
a 6. ročník Hranické desítky – 
série běžeckých závodů. Koná se 
na stadionu SK Hranice, Žáčko-
va 1442, vstup zdarma. Více in-
formací na webových stránkách 
atletikahranice.cz.

17:00 - Košt vína ve Skaličce 
– ochutnávka s  lidovým vypra-
věčem a  Cimbálovou muzikou 
Josefa Marečka. Koná se v soko-
lovně ve Skaličce, Skalička 120, 
vstupné 550 Kč. 

18:00 - Slam Poetry exhibice 
– přehlídka živé poezie. Koná se 
v Karnole v Hranicích, Tř. ČSA 211.

19:00 - Můj báječný rozvod – 
divadelní představení. Koná se 
v Divadle Stará střelnice v Hrani-
cích, Sady Čs. legií 770, vstupné 
v předprodeji 550 Kč, předprodej 
v restauraci Stará střelnice.

Neděle 10. 4.

16:00 - Dědeček aneb musíme 
tam všichni – divadelní předsta-
vení spolku Tyl Drahotuše. Koná 
se v  Kulturním domě Zbrašov 
v Teplicích nad Bečvou, vstupné 
dobrovolné. 

Středa 13. 4.

18:00 - Jarní koncert sboru 
Cantabile – koncert pěveckého 
sboru Cantabile ZUŠ Hranice. 
Koná se v Galerii Synagoga v Hra-
nicích, Janáčkova 728, vstupné 
dobrovolné. 

Co se děje a co se bude dít v Hranicích
Čtvrtek 14. 4.

19:00 - Nejhorší člověk na světě 
– promítání filmu. Koná se v Kar-
nole v Hranicích, Tř. ČSA 211.

Pátek 15. 4.

9:00 - Velikonoce na hradě – 
velikonoční zábavně naučný pro-
gram. Koná se na hradě Helfštýn, 
Týn nad Bečvou, vstupné od 80 Kč.

Sobota 16. 4.

9:00 - Velikonoce na hradě – 
velikonoční zábavně naučný pro-
gram. Koná se na hradě Helfštýn, 
Týn nad Bečvou, vstupné od 80 Kč.

Neděle 17. 4.

9:00 - Velikonoce na hradě – 
velikonoční zábavně naučný pro-
gram. Koná se na hradě Helfštýn, 
Týn nad Bečvou, vstupné od 80 Kč.

Pondělí 18. 4.

9:00 - Velikonoce na hradě – 
velikonoční zábavně naučný pro-
gram. Koná se na hradě Helfštýn, 
Týn nad Bečvou, vstupné od 80 Kč.

Úterý 19. 4.

18:00 - Norsko: Oslava přírody 
– vyprávění cestovatele Jiřího 
Kolbaby. Koná se v Koncertním 
sále v Hranicích, Zámecká 118, 
vstupné v  předprodeji 180  Kč. 
Předprodej je v Turistickém infor-
mačním centru na zámku v Hra-
nicích, tel. 581 607 479.

Pátek 22. 4.

19:00 - Antimother Ensemble – 
moderní hudební show. Koná se 
v Karnole v Hranicích, Tř. ČSA 211.



provodným programem. Koná se 
v Pohostinství Na Střelnici v Hra-
nicích, Pod Křivým 1394, vstup 
zdarma.

Pátek 20. 5.

17:00 - Hranická muzejní noc 
– otevření muzeí a galerií s do-
provodnými programy. Koná se 
ve vybraných muzeích a galeriích 
v Hranicích, vstup zdarma. 

Sobota 28. 5.

11:30 - Motomše Hranice 2022 
– tradiční mše svatá pro moto-
cykly, veterány a  jejich řidiče 
se závěrečnou spanilou jízdou. 
Koná se na Masarykově náměstí 
a v kostele Stětí sv. Jana Křtitele 
v Hranicích, vstup zdarma.
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Sobota 23. 4.

9:00 - Kurz malování – kurzem 
provede Martina Becková. Koná 
se v galerii M+M v Hranicích, Ju-
rikova 16, nutná předešlá rezer-
vace, tel. 739 593 002.

19:00 - Dědeček aneb musíme 
tam všichni – divadelní před-
stavení spolku Tyl Drahotuše. 
Koná se v Kulturním domě v Ústí, 
vstupné dobrovolné. 

Neděle 24. 4.

10:00 - Jarní jízda zručnosti Old-
timer clubu Helfštýn – tradiční 
přehlídka auto a moto veteránů. 
Koná se na hradě Helfštýn, Týn 
nad Bečvou, vstupné od 80 Kč.

Úterý 26. 4.

9:00–17:30 - Krajská přehlídka 
talentovaných klavíristů Olo-
mouckého kraje – hudební pře-
hlídka nadaných klavíristů. Koná 
se v Koncertním sále v Hranicích, 
Zámecká 118, vstup zdarma.

19:00 - Ondřej G. Brzobohatý 
– klavírní koncert v  rámci Kraj-
ské přehlídky talentovaných 
klavíristů. Koná se v Koncertním 
sále v Hranicích, Zámecká 118, 
vstupné v  předprodeji 350  Kč. 
Předprodej je v Turistickém infor-
mačním centru na zámku v Hra-
nicích, tel. 581 607 479.

Středa 27. 4.

18:00 - Talk show Zbigniewa 
J. Czendlika: Postel, hospoda, 
kostel – talk show známého 
římskokatolického kněze. Koná 
se v Galerii Synagoga v Hranicích, 
Janáčkova 728, vstupné v před-
prodeji 250  Kč. Předprodej je 
v Turistickém informačním cent-
ru na zámku v Hranicích, tel. 581 
607 479.

Čtvrtek 28. 4.

17:00 - Vernisáž: Výstava pra-
cí žáků ZUŠ Hranice – koná se 
v galerii M+M v Hranicích, Juriko-
va 16, vstupné dobrovolné.

17:00 - Vernisáž: Radovan 
Langer: Není / Je. – koná se ve 
výstavní síni Stará radnice v Hra-
nicích, Radniční 1, vstup zdarma.

18:00 - Seberozvojové setkání 
na téma: Když se partner ne-
chce hnout z  místa? – setkání 
pro jednotlivce, muže, ženy i páry. 
Koná se v klubu Lavina Hranice, 
Radniční 32, vstupné 200 Kč.

Pátek 29. 4.

17:00 - Koncert čtyřruční hry 
– klavírní vystoupení žáků ZUŠ 
Hranice a ZUŠ Lipník nad Bečvou. 
Koná se v galerii M+M v Hrani-
cích, Jurikova 16, vstupné dob-
rovolné.

Sobota 30. 4.

15:00 - Vernisáž: Výstava 40 let 
Hefaistonu – koná se na hradě 
Helfštýn, Týn nad Bečvou, vstup-
né od 80 Kč.

18:00 - Zdeněk Sedláček: Na 
vlnách undergroundu: Český 
nezávislý komiks 70. a 80. let – 
přednáška a promítání. Koná se 
v Karnole v Hranicích, Tř. ČSA 211.

18:00 - Noční prohlídka: palác 
žije čichem – speciální prohlíd-
ka doplněná o bohatý program. 
Koná se na hradě Helfštýn, Týn 
nad Bečvou, vstupné od 100 Kč.

PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN

Středa 4. 5.

17:00 - Vernisáž k výstavě: Vý-
stava prací studentů SPŠ sta-
vební Lipník nad Bečvou: Úhel 
pohledu – koná se v Galerii Se-
verní křídlo zámku, Pernštejnské 
nám. 1, vstup zdarma. 

Čtvrtek 5. 5.

17:00 - Vernisáž k výstavě: Jana 
Šindelová & Michal Motyčka: 
Dílo – koná se v Galerii Synagoga 
v Hranicích, Janáčkova 728, vstup 
zdarma.

UZÁVĚRKA

PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ HRANICKÉHO 
ZPRAVODAJE JE VE ČTVRTEK 
7. DUBNA 2022.

Neděle 8. 5.

9:00 - Kurz olejomalby meto-
dou Bob Ross – kurzem provede 
Pavel Michalica. Koná se v galerii 
M+M v  Hranicích, Jurikova 16, 
nutná předešlá rezervace, tel. 773 
870 890.

16:00 - Aneta & Josef – koncert 
v podání sopranistky Anety Kra-
tochvílové a varhaníka Josefa Kra-
tochvíla. Koná se v kostele Stětí sv. 
Jana Křtitele v Hranicích, Masary-
kovo náměstí 47, vstupné 100 Kč.

Středa 11. 5.

17:00 - Koncert k Mezinárodní-
mu dni rodiny na Masarykově ná-
městí.  Hraje  Ústřední hudba Ar-
mády ČR, vystoupí 75 hudebníků 
a známé hvězdy pěvecké scény.

Sobota 14. 5.

10:00–17:00 - Zahájení sezóny 
na Cyklostezce Bečva – otevření 
Cyklostezky Bečva pro cyklistic-
kou sezónu 2022 s bohatým do-
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Charita Hranice sbírá 
pomoc pro Ukrajinu

Hranice ve spolupráci s městem Hranice a místními dobrovolní-
ky otevřela Centrum pomoci Ukrajině v budově Bonveru na Třídě 
ČS. armády v Hranicích. Centrum slouží pro příjem všech materiálních 
a potravinových darů. Zde se vše třídí a připravuje na ucelené dodáv-
ky přímo na Ukrajinu a také jako pomoc všem osobám přijíždějícím 
do našeho regionu.

Vybírá se především oblečení, trvanlivé jídlo, hygiena a zdravot-
nický materiál. Podrobné informace i s konkrétními požadavky najde-
te na stránkách Centra pomoci http://www.ukrajinahelp.cz/. Prosíme, 
přinášejte pouze to, co je na uvedeném seznamu, děkujeme.



1.–30. 4. - Martin Doleček: Výstava fotografií. Výstava fotografií 
Martina Dolečka, který sám v roce 2019 obeplul celou zeměkouli. 
Plul celých pět let na malé, amatérsky postavené dřevěné plachetnici 
a svou cestu popsal v knize Sám kolem světa svérázně. Grafický vzhled 
připravil Čestmír Němec a fotografie vytiskla firma MIJOKA Hranice.

Do 27. 4. Kraslicovník hranický. Masarykovo náměstí zdobí již tra-
dičně velikonoční strom se stovkami kraslic a velikonočních vajíček 
nazdobených pomocí nejrůznějších technik. Tato milá tradice vznikla 
díky spolupráci místních škol, školek a široké veřejnosti, kdy lidé každo-
ročně přispívají malovanými vajíčky. Letos se navíc konaly kraslicové 
kreativní dílny v muzeu na Staré radnici.

Do 15. 4. - Výstava velikonoč-
ních tradic. Tradiční výstava s ve-
likonoční tematikou a tradicemi, 
které jsou s velikonočními svátky 
spojeny. K vidění budou barevné 
kraslice a jarní dekorace spojené 
s Velikonocemi.

28. 4. – 20. 5. - Výstava pra-
cí žáků ZUŠ Hranice. Výstava 
představí tvorbu nadaných žáků 
výtvarných oborů Základní umě-
lecké školy Hranice. Vernisáž pro-
běhne ve čtvrtek 28. dubna v 17:00 hodin.

Výstava retro kočárků a panenek. Soukromá sbírka Radky Pausové 
z Hranic obsahuje mnoho raritních a zajímavých kousků. Například 
kočárek z počátku 30. let minulého století nebo výbavičku pro panenky 
i s oblečky. Ve sbírce jsou obsaženy převážně československé kočárky 
značky Liberta, k vidění jsou ale i kočárky z Německa a Itálie.

Do 1. 5. - Ivan Titor: Na počát-
ku byla barva. Malíř a pedagog 
Ivan Titor vytváří své vlastní umě-
le zkonstruované důvěryhodné 
světy plné vířivého pohybu, které 
jsou do krajnosti realistické pou-
ze v mysli diváků. Využívá ve své 
tvorbě především autoportrét 
a architektonickou abstrakci. Své 
kompozice představil ve Francii, 
Spojených státech amerických, 
Polsku, Německu či Kanadě.

5. 5. – 19. 6. - Jana Šindelová & 
Michal Motyčka: Dílo. Jana Šin-
delová se zabývá kresbou, grafi-
kou a instalací navrženou přímo 
pro konkrétní prostor. Michal 
Motyčka se zaměřuje na přesah 
mezi architekturou a současným 
vizuálním uměním. Oba umělci 
mají svá díla v českých i zahranič-
ních galeriích. Vernisáž výstavy se 
uskuteční ve čtvrtek 5. května 
v 17 hodin v Galerii Synagoga.

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.

Jiráskova 429, tel. 774 617 044. 
Otevřeno: po–pá 7:30–17:00, so 9:00–12:00.

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

Masarykovo nám. 90, Hranice, tel. 739 228 918.
Otevřeno: pá a ne 14:00–18:00.

Galerie Synagoga

Coffee Obsession

Masarykovo náměstí

Galerie M+M
Bývalá Váhalova prodejna

18 výstavy

Do 24. 4. - Antonín Vojtek: 
Krajina pod Pálavou. Antonín 
Vojtek z Břeclavi bývá nazýván 
„malířem jižní Moravy“. Obrazy 
zachycují oblast Pálavy, lužní lesy, 
zátoky Dyje. V  současné době 
tvoří nejvíce olejomalby, akva-
rely, sledovat můžeme i tvorbu 
kreslenou a grafickou. Jeho ob-
razy jsou zastoupeny v galeriích 
a soukromých sbírkách v téměř 
padesáti zemích světa.

Do 12. 6. - KOMenský v KOMik-
su. Výstava představí komikso-
vé zpracování života a díla Jana 
Amose Komenského. Výstava se 
koná k výročí 430 let od narození 
J. A. Komenského a je zapůjče-
na z Národního pedagogického 
muzea a knihovny J. A. Komen-
ského. K výstavě budou připra-
veny pracovní listy pro školáky 
i předškoláky.

28. 4. – 19. 6. - Radovan Lan-
ger: Není / Je. Výstava obrazů 
hranického malíře, ilustrátora, 
výtvarného teoretika a  před-
sedy Unie výtvarných umělců 
Olomoucka Radovana Lange-
ra. Jeho díla jsou zastoupena 
v soukromých sbírkách po ce-
lém světě. Vernisáž výstavy se 
uskuteční ve čtvrtek 28. dubna 
2022 v 17 hodin v muzeu na Sta-
ré radnici.

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.

Stará radnice

Model historického jádra Hranic. Model historického centra Hranic 
znázorňuje podobu města v 18. století. Součástí expozice jsou také 
panely s informacemi o vývoji a historii hranického zámku.

Pernštejnské nám. 1, Hranice, tel. 581 607 479, www.muzeum-hranice.cz.
Otevřeno: po předchozí domluvě v Turistickém informačním centru 
na zámku.

Muzeum na zámku

Hranice na mušce. Stálá expozice zbraní ze sbírek hranického muzea 
představuje unikátní kousky. Část expozice je věnována i vojenským 
ústavům a historii vojenské akademie v Hranicích.

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

4. 5. – 27. 5. - Výstava prací studentů SPŠ stavební Lipník nad 
Bečvou: Úhel pohledu. K vidění budou práce studentů z oboru Gra-
fický design. Vernisáž se uskuteční ve středu 4. května v 17 hodin.
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Rožnovská Bečva pramení pod vrcholem hory Vysoká, 
která leží v katastru obce Horní Bečva. V okolí je mnoho 
značených turistických tras, vhodných k procházkám, 
výletům a cykloturistice.

Cyklostezka Bečva vede po-
dél řeky Bečvy od jejích prame-
nů až po místo, kde se Bečva 
vlévá do řeky Moravy. Dva pra-
meny řeky Bečvy se slévají ve 
Valašském Meziříčí. 

Cyklostezka vede podél nich, 
a když si naplánujete cestu od 
pramenů, pojedete víceméně 
z  kopce. Budete v  horách, ale 
zároveň si užijete i pohodovou 
jízdu na kole po stezce, která 
vám dovolí v  klidu se kochat. 
Trasa je totiž vedena mimo 
automobilové dopravy. Úsek 
z  Horní Bečvy do Valašského 
Meziříčí je dlouhý 30,8  km. 
Úseky z Valašského Meziříčí do 
Rožnova a z Rožnova do Dolní 
Bečvy jsou vhodné i na jízdu na 
kolečkových bruslích.

Z Horní Bečvy se můžete vy-
dat na pěkný výšlap na Pustevny, 
které patří k nejpřitažlivějším tu-
ristickým cílům Beskyd. Pustev-
ny jsou významnou křižovatkou 
turistických cest a východiskem 
pro túry po hřebeni Radhoště. 
Velkým lákadlem je nedaleká 
stezka v  oblacích – Valaška. 
Pustevny zdobí několik horských 
chat, postavených ve stylu lido-
vé secese, podle návrhů archi-
tekta Jurkoviče.

Jedním z turistických center 
Beskyd a Valašska je město Rož-
nov pod Radhoštěm. Leží na tra-
se Rožnovské Bečvy a rozhodně 
se vyplatí strávit zde několik dní. 
Centrum města láká k zastavení 
a posezení v restauracích či ka-
várnách. Návštěvníci ale míří pře-
devším do městského parku, kde 

sídlí Valašské muzeum v přírodě. 
V prostorách Valašského muzea 
se každoročně konají vystoupení 
národopisných souborů v rámci 
celoročního folklorního festivalu 
„Valašský rok“. Nejkrásnější vy-
hlídka na město a okolí je z Jur-
kovičovy rozhledny, ke které se 
dostanete krátkou vycházkou 
z parkoviště Valašského muzea 
po zelené turistické značce.

Můžete si naplánovat i něko-
lik výletů po pěších nebo cyklis-
tických stezkách do nádherného 
okolí. Hezkou procházku si ale 
lze udělat i  přímo ve městě. 
Naučná stezka Hradisko turisty 
provádí okolo areálu se skokan-
skými můstky ke zřícenině hra-
du Rožnov na kopci Hradisko ve 
Vsetínských vrších. Na trase se 
seznámíte s unikátní flórou i fau-
nou chráněné krajinné oblasti 
Beskydy. 

Náročnější turisté si nenecha-
jí ujít výšlap na Radhošť. Z centra 
města je na vrchol hory Rad-
hošť zavede červeně značená 
Cyrilometodějská stezka, kte-
rá propojuje nejvýznamnější 
poutní místa Moravy – Hostýn, 
Velehrad, Radhošť a  Pustevny. 
Vrcholu Radhoště vévodí kaple 
sv. Cyrila a Metoděje a sousoší 
obou věrozvěstů. Z Radhoště se 
můžete vydat po naučné stezce 
Radegast směrem na Pustevny. 
Cestou budete míjet známou 
sochu slovanského boha Rade-
gasta, který je symbolem celého 
regionu.

Z  Rožnova pod Radhoštěm 
cyklostezka vede směrem na Va-

lašské Meziříčí. Stezka vede šir-
ším údolím a porost okolo Bečvy 
má už charakter lužních lesů. 
Stromy stíní stezku a  v  letním 
žáru je i tady projížďka příjemná. 
Kousek za městem si všimnete 
sochy zubra, která vítá návštěv-
níky města Zubří. Věděli jste, že 
Zubří neproslavili jen házenkáři 
a místní gumárny? K Zubří ne-
odmyslitelně patří i bílá vyšívaná 
krajka. Stálá expozice městského 
muzea seznamuje návštěvníky 
mimo jiné právě s historií zuber-
ské výšivky. 

Za zastávku stojí hned další 
obec Zašová, kterou znají pře-
devším poutníci. Ti navštěvují 
poutní místo s pramenem Strač-
ka, ale Zašovou v minulosti pro-
slavil také obraz Zašovské Panny 

Marie. Najdete ho v prostorném 
chrámu, do kterého byl roku 
1725 obraz slavnostně přene-
sen. 

Na trase cyklostezky Rožnov-
ská Bečva je mnoho příležitostí 
k zastavení a k prozkoumávání 
přírodních krás. Krásné rozhle-
dy do krajiny nabízí také několik 
rozhleden. Doporučujeme pře-
devším rozhlednu na Velkém 
Javorníku. Je to nejvyšší hora 
Veřovických vrchů, které jsou 
součástí Beskyd. Můžete k  ní 
vyrazit z Valašského Meziříčí po 
naučné stezce Veřovické vrchy. 
Na 13 zastaveních se seznámíte 
s historií výroby skla, hospodaře-
ním v lesích, i s flórou a faunou 
chráněné krajinné oblastí Besky-
dy.  (cb)

Rožnovská Bečva ukazuje cyklistům krásy Beskyd (2. díl)

Když vyrazíte od pramene Rožnovské Bečvy do Valašského Meziříčí, cestu si 
můžete ozvláštnit několika naučnými stezkami nebo zdolat několik rozhleden. 
Foto: Cyklostezka Bečva



Po dlouhých 25 letech získal hranický závodník pro svůj od-
díl medaili z Mistrovství České republiky dospělých. Povedlo 
se to 13. února Rostislavu Kolářovi v chůzi na 5 000 metrů 
v hale. 

Závodu se účastnila prak-
ticky celá republiková špička 
včetně dvou olympioniků, Víta 
Hlaváče a  Lukáše Gduly, kteří 
bojovali o první příčku. O bronz 
zpočátku usilovala skupina tvo-
řená M. Nedvídkem, R. Kolářem, 
T.  Gdulou a  A.  Malysou. Tempo 
diktovala dvojice Kolář, Nedví-
dek, pravidelně se střídající po 
dvou kolech. Zbylí dva borci po-
stupně odpadli. Přibližně 7 kol 
před cílem vystupňoval Rostislav 
Kolář tempo a získal tak třetí mís-
to v novém oddílovém halovém 
rekordu 22:10,13 min. Zásadní po-
díl na tomto vynikajícím úspěchu 
hranické atletiky má také jeden 
z nejlepších chodeckých trenérů 
u nás, pan MUDr. Petr Brandejský, 
sám někdejší výtečný chodecký 
reprezentant. Hranický závodník 
dosáhl na medaili na Mistrovství 
republiky při své páté účasti (již se 
umístil 3× na pátém místě v chůzi 
na 20 km).

Rostislav Kolář odpověděl 
Hranickému zpravodaji na ně-
kolik otázek. 

Věnoval jste se vždy atletice, 
nebo i jinému sportu? 

Závodně jsem začínal s atleti-
kou již v první třídě. Kvůli zrušení 

oddílu v Lipníku nad Bečvou jsem 
ji ale brzy nahradil basketbalem. 
Nakonec jsem se k atletice vrátil, 
protože v kolektivním sportu je 
člověk závislý na trenérovi, jestli 
ho postaví, nebo ne. A ne vždy 
rozhodují sportovní kvality. 

To v  atletice naštěstí nehro-
zí. K ní jsem se vrátil na začátku 
střední školy, tehdy jsem běhal 
pro většinu atletů neoblíbenou 
čtvrtku. Já ji však měl rád, mož-
ná i proto, že vicemistrem Evropy 
v roce 1978 na čtvrtku byl také 
Kolář, Karel Kolář. 

Na vysoké škole jsem na čas 
vysadil, abych se mohl věnovat 
studiu. Opět jsem začal závodit 
těsně před státnicemi. Na čtvrtce 
bych se ale již mnoho nezlepšil, 
proto jsem, inspirován Emilem Zá-
topkem, přešel na dlouhé tratě. 
V určité fázi se mi ale již nedařilo 
dále zlepšovat mé osobní rekordy 
na pětku a desítku, zaběhl jsem si 
ještě pár půlmaratonů a vše za-
končil maratonem. 

Kdy a  proč jste přešel na 
chůzi? 

O  závodní chůzi jsem začal 
uvažovat, když se Slovák Matej 
Tóth stal v  roce 2015 mistrem 
světa na 50 km, to byl ten impuls, 
prostě jsem to chtěl zkusit. Začal 
jsem jako samouk z knížek a z vi-
deí, naštěstí to nikdo nepoznal. 

Natrvalo jsem k závodní chůzi 
přešel v roce 2017, kdy jsem měl 
kvůli bolavému kolenu výpadek 
v  běžecké přípravě, to jsem se 
ještě trénoval sám. Podvědomě 
jsem zřejmě tušil, že bych v této 
disciplíně mohl být úspěšný. Je-
den z  bývalých reprezentantů 
mi navíc prozradil, že k závodní 
chůzi mám mnohem větší dis-
pozice než k běhu, a opakovaně 
doporučoval chodeckého trenéra. 
Nakonec jsem se bohudík nechal 
přesvědčit.

Kdo byl váš atletický spor-
tovní vzor?

Mým chodeckým vzorem byl 
od počátku olympijský vítěz na 
padesátku Matej Tóth, k němu se 
posléze přidal i  Jozef Pribilinec, 

který je v  současnosti 
mou velkou inspirací. 
V  běhu to byl Emil Zá-
topek. Mým tajným mo-
torem pak vždy býval 
Rocky Balboa, s nímž mě 
spojuje idea, že i průměr-
ný závodník, kterému se 
moc nevěří, se může stát 
vynikajícím.

V samotnému závo-
dě – měl jste nějakou 
krizi? 

Ne, žádnou skuteč-
nou krizi jsem neměl. 
Na druhou stranu, i když 
jsem se cítil ten den skvěle, věděl 
jsem, že nohy nejsou v optimál-
ním stavu. Prostě mi to moc ne-
šlapalo. Na třetím kilometru jsem 
si říkal, jak mám v tomhle stavu, 
nohy nic moc, bojovat o medai-
li. Mohl jsem se smířit se čtvrtou 
příčkou, i když i ta by byla mým 
novým maximem, ale vzpomněl 
jsem si na slova Jožky Pribilince ze 
Soulu (OH 1988), že musí dojít do 
cíle za každou cenu (rozuměj na 
první příčce), a že již nikdy nemu-
sím mít takovou příležitost. Takže 
jsem zrychlil, nástup byl jedinou 
možností. V závodní chůzi se totiž 
nedá moc sprintovat před cílem 
s ohledem na riziko porušení pra-
videl. 

Kdy jste si začal být jistý me-
dailí?

V  počtu kol zbývajících do 
cíle jsem se asi přepočítal. Věděl 
jsem jen jedno, nemohu již zvol-
nit. Netušil jsem totiž, jak daleko 
jsou za mnou ostatní. Ze zásady 
a podle staré dobré tradice se totiž 
zásadně neotáčím dozadu. Chá-
pe se to jako projev slabosti, že už 
závodník nemůže. Proto jsem do 
každého dalšího kola vkládal nové 
úsilí. Zrychlil jsem, ale zda to bude 
stačit, jsem neměl tušení, jen víru. 
V cílové rovince jsem si říkal, když 
nepolevím v tempu, už to snad vy-
jde. V atletice ovšem není nikdy 
nic jisté, zvláště v závodní chůzi, 
občas dochází k diskvalifikacím 
i po skončení závodu.

Jaké máte cíle do budoucna?
Na první pohled se dá říct, 

že jsem dosáhl maxima možné-
ho. Těžko mohu v  amatérských 
podmínkách bez odpovídající 
regenerace soutěžit s  olympio-

niky. Teoreticky mohu bojovat 
o  stupně vítězů i  v  závodu na 
20 km. Ale medaili z Mistrovství 
republiky, o  které se mi někdy 
i zdálo, už mám, takže bych tento 
úspěch jen vyrovnal, maximálně 
získal medaili z lepšího kovu. 

Něco víc a trochu nadplán by 
byla samozřejmě reprezentace, 
nosit alespoň jednou dres se lvíč-
kem na prsou. To ovšem již zcela 
nezáleží na mě. Pro někoho může 
být diskutabilní, nakolik jsem ve 
34 letech ještě perspektivní. Věk 
je ovšem jen číslo, Yohann Diniz se 
stal mistrem světa v chůzi v 39 le-
tech, takže mám ještě čas.  

Nabízí se i  jiný cíl – oddílový 
rekord na 20 km chůze by letos 
v září oslavil 42. narozeniny. Pokud 
se budeme bavit o výkonech, rád 
bych stlačil 5 km chůze pod 22 mi-
nut, 10 km pod 46 minut, resp.  
ideálně pod 45 minut, u 20 km 
chůze mne potěší cokoli pod 
hodnotou současného oddílové-
ho rekordu (1:38:22). Obecným 
cílem je pak inspirovat k pohybu 
jako takovému a třeba i k závodní 
chůzi také ostatní.

A čemu vděčíte za úspěch? 
Mimo jiné např. i  hathajóze, 

včetně dechových cvičení, čchi-
-kungu, ledové vodě a  celkové 
životosprávě s důrazem na živou 
stravu, superpotraviny a podob-
ně. Dneska již skutečně nestačí jen 
trénovat svou disciplínu. 

Co by vás ohledně hranické 
atletiky nejvíc potěšilo?

Kdyby se tady v Hranicích po-
stupně objevili mí chodečtí násle-
dovníci a trvale se tak obnovila 
tradice hranické závodní chůze.

Petr Bakovský
Rostislav Kolář při závodech v  Brně. 
Foto: archiv Rostislava Koláře 
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Rostislav Kolář bronzový na Mistrovství ČR v chůzi

Rostislav Kolář na stupních vítězů. 
Foto: archiv Rostislava Koláře


