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Cyklostezka Bečva oficiálně zahájila sezonu. Do Hranic přijeli cyklisté z široka daleka.  
Vyzkoušet si mohli třeba skákací boty. Nebo se kouknout, co se s nimi dá všechno dělat. Foto: Petr Bakovský

„Čím jsem starší, tím méně si všímám, co lidé říkají, myslí si a v co doufají. 
                     Všímám si toho, co dělají, jak žijí a o co usilují.“     Robert Fulghum



Kdy jindy jít s pravdou ven, když ne na Mezinárodní den 
trpaslíků, který se slaví 21. června. Musíme prozradit, 
že hranické muzeum má ve svých sbírkách také 86 cen-
timetrů vysokého trpaslíka.

Keramická socha tr-
paslíka, který se opírá 
o rýč a kouří dýmku, byla 
přijata do muzea v roce 
1976, a to z pozůstalos-
ti paní Rozumkové. 

Dnes jsou trpas-
líci považováni za 
symbol kýče. Ale 
vždy tomu tak 
nebylo. Když 
je pro zahra-
dy na Kuksu 
vytvářel Ma-
tyáš Bernard 
Braun, šlo 
o umělecký zá-
měr. Inspirova-
lo to měšťany 
a ti chtěli trpas-
líky do svých 
zahrad. Zača-
ly tak vznikat 

finančně příznivější napo-
dobeniny, což už nemělo 

s  uměním nic společ-
ného. 

Co se týče trpas-
líků, má naše země 

světové prvenství. 
Vznikla u nás první 
továrna na světě, 

která trpaslíky vy-
ráběla už od roku 

1874. Jednalo se 
o  keramickou to-
várnu rodiny Ma-
reschů v Ústí nad 

Labem a její trpas-
líci jsou vysoce ce-

nění dodnes. Pokud 
máte na zahradě tr-

paslíka, nezapomeň-
te mu 21. června 

popřát. 
(red)

„Díra, jakou svět 
neviděl. Hranic-
ká propast – nej-
hlubší zatopená 
propast na světě“. 

Plátěnou tašku 
s  tímto nápisem si 
mohou turisté i místní 
pořídit v Turistickém 
informačním centru 
na zámku i v Infocent-
ru Hranická propast za 
95 Kč. Taška je vhodná 
na malý nákup, školní 
potřeby nebo jen jako 
módní doplněk.  (mk)

Městská knihovna nabízí zájemcům vlastivědně historic-
kou procházku po stopách místních pověstí cestou k hra-
nické Propasti.

Účastníky bude doprovázet his-
torička a archeoložka PhDr. Hana 
Svobodová, která procházku do-
plní odborným výkladem.

Procházka se koná v  sobo-
tu 18. června od 14 hodin. Sraz 
bude před městskou knihovnou, 
Masarykovo náměstí 71. Zájemci 
by měli zvážit svůj zdravotní stav 
a počítat se střední obtížností tra-
sy. Počet účastníků je omezen na 
25 osob. Vstupenku v hodnotě 

50 Kč je nutné si zakoupit pře-
dem v předprodeji Turistického 
informačního centra, Pernštejn-
ské náměstí 1. 

V případě velmi deštivého po-
časí se vlastivědná procházka ruší. 
V tomto případě bude vstupenka 
platit pro účast v náhradním ter-
mínu, který bude oznámen na 
našich webových stránkách www. 
knihovna-hranice.cz a  na Face-
booku hranické knihovny.  (mj)

Sluníčko láká ven, nenechte se přemlouvat
2 úvodník, zajímavosti

Přišly teplé, slunečné dny a hle, 
hned se nám rozmohl takový ne-
švar. Jako houby po dešti se obje-
vili cyklisté, koloběžkáři, bruslaři, 
dokonce i pěší. Na cyklostezkách 
i turistických trasách téměř není 
k hnutí. Květnové počasí sice příliš 
nepřálo zemědělcům, ale k výle-
tům do přírody přímo vybízelo. 

Ale trochu vážněji. Po stude-
ném začátku roku, po další ko-
vidové vlně, po vypuknutí války 
na Ukrajině, po dalších deprimu-
jících informacích, které se na nás 
valí ze všech možných sdělova-
cích prostředků, televizí počínaje, 
internetem a  řetězovými maily 
konče, je přímo nutností vyrazit 
někam ven, na čerstvý vzduch. 
Pročistit si hlavu, potkat se s pří-
buznými či přáteli, nebo naopak 

odpočinout si od lidí mimo turis-
tické trasy, a uvědomit si, že není 
všechno tak černé, jak to vypadá 
podle televizních zpráv, či novi-
nových článků. To není skutečná 
podoba světa, už z toho důvodu, 
že média dávají přednost katast-
rofickým zprávám a bombastic-
kým titulkům. Pozitivní zprávu 
aby člověk pohledal. 

Ale nejde jen o média. Podívej-
me se, jak populární jsou katast-
rofické filmy, horory či kriminálky. 
Starší ročníky si vzpomenou, jak 
oblíbená bývala „černá kronika“. 
A nejznámější loď na světě je zjev-
ně Titanic. Prostě cizí neštěstí nás 
zajímá, nějakým způsobem nás 
přitahuje a média toho pouze vy-
užívají. Neradím úplně se odstřih-
nout od sledování zpráv. Jednak 

to nepomůže a  navíc, katast-
rofické scénáře a  černé vize bu-
doucnosti nás stejně dostihnou, 
třeba mailem nebo při diskusi se 
známými. 

A  taky není nic špatného na 
tom, že sledujeme zprávy a dění 
kolem sebe. Díky tomu může-
me třeba i  pomoci tam, kde je 
potřeba. A Češi pomáhat umějí, 
když v tom vidí smysl. V tom už 
jsme se osvědčili při přírodních 
katastrofách, u  nás i  ve světě, 
nebo dnes při válce na Ukrajině. 
Nebo si vzpomeňte na hranickou 
úspěšnou akci „Dáreček pod stro-
meček“. 

Jen je prostě potřebné brát ně-
které palcové titulky a děsivé in-
formace s trochou nadhledu. Ano, 
válka je válka, tam není o  čem 

diskutovat, stejně jako v případě 
různých přírodních katastrof, to 
nechci zlehčovat, to jsou oprav-
dová neštěstí. Ale v mnoha jiných 
příkladech se prostě přehání. Kdy-
by se někdo nudil a vzal do ruky 
rok staré noviny, viděl by přehled 
mnoha „tragédií“, na které si 
dnes ani nevzpomene, protože 
je překryly „tragédie“ nové. Staré 
dobré české úsloví praví, že „žád-
ná kaše se nejí tak horká, jak se 
uvaří“, takže využijte příjemného 
počasí, hoďte problémy za hlavu 
a vyrazte ven. Pěšky, na kole nebo 
třeba na koni, to není podstatné. 
Podstatné je vyrazit. Zlepší vám 
to náladu i pohled na svět kolem 
nás. A ten i přes to všechno, co se 
v něm děje, není tak špatný.  

Petr Bakovský

Trpaslíci mají svůj den Taška, jakou svět neviděl

Po stopách hranických 
pověstí k Propasti

z muzejních sbírek zaujalo nás

náš tip



Přechod přes hranický jez, 
který byl loni rozšířený o tře-
tí pole a  doplněný rybím 
přechodem, je opět otevřen. 
Zkratka na druhý břeh Beč-
vy je tak znovu v provozu.

Hranický jez byl rozšířen na tři 
pole už koncem loňského roku. 
Některé práce, zejména povr-
chy obslužných komunikací, ale 
byly dokončeny až letos na jaře. 
Z toho důvodu byl přechod přes 
jez dosud uzavřen. 

Stavební práce spočívaly pře-
devším v rozšíření jezu o jedno 

jezové pole a  rozšíření koryta 
nad i pod jezem. Původní dvou-
polový jez měl průtočnou šířku 
32 metrů. Rekonstrukcí ho Po-
vodí Moravy rozšířilo o dalších 
16 m. Jez byl také osazen nový-
mi technologiemi. Rekonstrukce 
vedla k dílčímu zlepšení proti-
povodňové ochrany ještě před 
výstavbou vodního díla Skalič-
ka, které tvoří klíčový prvek při 
ochraně Pobečví před povodně-
mi, a dokončením protipovod-
ňových zdí na ulici Kropáčova 
v Hranicích.

Rekonstrukce jezu výrazně 
zlepšila migraci vodních živo-
čichů. Současně s  rozšířením 

jezu totiž vznikl na levém břehu 
rybí přechod, který je dlouhý té-
měř 150 metrů a na dně široký 
3 metry, který umožní migraci 
velmi širokému spektru vodních 
živočichů v řece Bečvě.

Celkové investiční nákla-
dy akce dosáhly 236 milionů 
korun. Financování akce pro-
bíhalo z  dotace Ministerstva 
zemědělství v rámci dotačního 
titulu Podpora prevence před 
povodněmi (IV. etapa), dále pak 
z Operačního programu životní 
prostředí a z vlastních finanč-
ních zdrojů státního podniku 
Povodí Moravy. 

(bak)

Lepší počasí podpořilo 
účast dobrovolníků na 
akci „Ukliďme Hranice“ 
v sobotu 23. dubna. O zvý-
šení čistoty města usilovalo 
přes dvacet dobrovolníků, 
včetně skautů. 

Od 10 hodin se dobrovolníci 
sešli v  Zámecké zahradě, vyfa-
sovali ochranné pomůcky, pytle 
a  vyrazili do určených prostor. 
Uklízelo se v lokalitách Jaselská, 

Nová, Kuchyňka a Ludina, v pro-
storu od Cementářského sídliště 
ke Kostelíčku, v ulici Studentská, 
v okolí potoka Ludiny u gymnázia 
a v oblasti malého nádraží. Celkem 
bylo zlikvidováno 546 kg odpadu.

Město Hranice velmi děkuje 
všem zúčastněným dobrovolní-
kům včetně skupinky paní Ma-
zánkové, která již v březnu uklidila 
lesík pod sídlištěm Nová.

Původně byla akce napláno-
vaná na 2. dubna, ale mrazivé 
a  nevlídné počasí nás donutilo 
posunout akci o několik týdnů. 

Na konci dubna už počasí jarnímu 
úklidu vysloveně přálo. (bak)

Vodní prvek na Masary-
kově náměstí bude v pro-
vozu o  něco později než 
obvykle. 

Kašnu čekají nutné drobné 
opravy, které začaly 23. května 
a  budou trvat nejpozději do 
poloviny června. V létě se opět 
můžete těšit na příjemné pose-
zení na náměstí. Děkujeme za 
pochopení.  (bak)

Olomoucký kraj vyhlásil 
další kolo dotačního pro-
gramu „Kotlíkové dotace 
v Olomouckém kraji IV“. 

Dotace bude možné čerpat 
na výměnu kotle na pevná pali-
va nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní 
třídu za nový ekologický zdroj. 

Olomoucký kraj vyhlásil další 
kolo dotačního programu „Kotlí-
kové dotace v Olomouckém kra- 

ji IV“. Dotace bude možné čerpat 
na výměnu kotle na pevná pali-
va nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní 
třídu za nový ekologický zdroj.

Vyhlášený dotační program je 
zaměřen na tzv. nízkopříjmové 
domácnosti, kdy bude zjišťován 
průměrný čistý příjem na člena 
domácnosti za rok 2020. Tento 
průměrný čistý příjem nesmí 
překročit 170 900  Kč na člena 
domácnosti. U některých členů 
domácností se výše příjmů ově-

řovat nebude. Jedná se napří-
klad o domácnosti složené čistě 
z  osob, které pobírají starobní 
důchod nebo invalidní důchod 
3. stupně, ale i  o  domácnosti 
čerpající příspěvky či doplatek 
na bydlení.

Podmínky dotačního pro-
gramu jsou dostupné na webu 
Olomouckého kraje: https://
www.kr-olomoucky.cz/dotacni-
-program-kotlikove-dotace-v- 
-olomouckem-kraji-iv-cl-5602.html.

Podání žádostí bude pro-
bíhat stejně, jako tomu bylo 
v minulé vlně, prostřednictvím 
elektronického formuláře, který 
je spolu s dotačním programem 
a dalšími vzory potřebných doku-
mentů dostupný na webu: www.
olkraj.cz/kotlikovedotace.

Pokud nepatříte mezi nízko-
příjmové domácnosti, můžete 
využít dotační program Nová 
zelená úsporám. (https://2030.
novazelenausporam.cz/). (MěÚ)

Hranický jez je hotový a otevřený
z radnice 3

Děkujeme dobrovolníkům, kteří uklízeli Hranice

Kašna na náměstí bude napuštěna později

Olomoucký kraj spouští kotlíkové dotace

Odpadků se nasbíralo v  hranických 
lokalitách více než dost. Foto: Jiří Leisser

z deníku  
    strážníka

Míle a míle jsou cest, kte-
ré znám, zpívá se ve známé 
písni. Míle a  míle musí ve 
službě našlapat také strážní-
ci hranické městské policie. 
Přestože jim v práci pomáha-
jí plechoví oři ze Škodových 
stájí, spolehlivé boty jsou 
prostě základ. Taková dobře 
rozšlápnutá bota je váš věrný 
druh, nerozlučný přítel s ne-
zaměnitelnou vůní, které se 
žádný Chanel 5 nevyrovná. 
Ve službě s  ní spíte i  bdíte, 
strávíte s ní mnoho krásných 
i těžkých chvil. 

A pak najednou šlus, ko-
nec. Z ničeho nic. Bota prostě 
řekne: „Mám toho dost, od-
cházím. Navždy!“ Bez varová-
ní, bez vysvětlení, bez šance 
pokusit se ve vašem relativ-
ně krátkém, ale intenzivním 
vztahu udělat nějakou změ-
nu. Proč? Protože v tom vzta-
hu byla i se svou sestrou? Že 
by žárlivost? Navíc je pravda, 
že občas jste nosil i jiné boty, 
nezůstával jste jí vždy věrný. 
To by mohla být příčina. 

Jenže co teď? Navzdory 
bezbřehému smutku, který 
vás zasáhl, musíte konat. Bez 
služebních bot prostě být ne-
můžete, nezbude vám tedy 
nic jiného než hledat novou 
přítelkyni (a její sestru, prak-
ticky dvojče), která bude 
nejméně alespoň tak voňavá 
a  přítulná jako ta předešlá 
a  která s  vámi opět projde 
míle a míle cest.  (bak)Foto: Petr Bakovský



Město pokračuje v pomo-
ci Ukrajině. Zastupitelé již 
v březnu jednomyslně od-
souhlasili vyčlenění jed-
noho milionu korun na 
nákup hmotné pomoci 
(potraviny, základní hy-
gienické potřeby) pro ně-
která ukrajinská města na 
západě země, která jsou 
přeplněna uprchlíky a  již 
nemají prostředky na je-
jich zabezpečení.

Celkem se v  době uzávěrky 
tohoto čísla uskutečnily dvě jíz-
dy dvojice dodávek, které do-
vezly pomoc v hodnotě přibližně 
300  tisíc korun do měst Lvov, 
Turka a  Krakovets. Dopravu za-
jistila firma Strojeastavby Tvrdoň 
s. r. o., za což děkujeme jak jí, tak 
i dobrovolníkům, zabezpečujícím 
přepravu. 

Nově zastupitelé schválili 
příspěvek 1 000 korun na jed-
no dítě, přijaté do hranických 
městských základních škol – tzv. 
„pastelkovné“, stejně jako to mají 

české děti. Celkem bylo do kon-
ce dubna přijato do hranických 
základních škol 85 ukrajinských 
dětí. V červnu pak proběhne zápis 
do mateřských a základních škol 
pro ukrajinské děti na příští škol-
ní rok. Zápis do základních škol 
se uskuteční ve středu 6. června 
a do mateřských škol ve čtvrtek 
7. června. Veškeré podrobné in-
formace i v ukrajinštině naleznete 
na webu města. 

Do pomoci Ukrajině se zapojily 
i hranické firmy. Cement Hranice 

a. s. připravila společně s kolegy se 
ZAPA beton a za asistence Chari-
ty Hranice dodávku humanitární 
pomoci, která v dubnu vyjela na 
Ukrajinu do oblasti Ryvne. Tam ka-
mion v pořádku doručil 22 palet 
naložených humanitární pomocí 
(generátory, hygienické pomůc-
ky, léky, pitná voda, dětská výži-
va, deky, spacáky, polštáře), která 
bude dále distribuována do nej-
více postižených oblastí. Celková 
hodnota dodané pomoci dosáhla 
téměř 800 tisíc korun. (bak)

Cement Hranice nakládá kamion s pomocí pro Ukrajinu. Foto: Cement Hranice

Zakladatel babyboxů Ludvík Hess představuje nejnovější 
hranický přírůstek. Foto: Petr Bakovský

Na opravené 
ulici nepovolíme 
překopy

Město Hranice připravuje akci 
„Rekonstrukce části komunikace 
Pod Bílým kamenem v Hranicích“. 
Podle předpokladů by práce 
měly být zahájeny již letos v létě. 
Součástí rekonstrukce bude, kro-
mě jiného, provedení přeložky 
sítí ČEZ a CETIN a zejména pro-
vedení nových povrchů pěších 
a vozidlových komunikací. 

Proto chceme upozornit vlast-
níky nemovitostí na skutečnost, 
že po provedené úpravě nebu-
dou po dobu minimálně deseti 
let ve zmíněné lokalitě povoleny 
překopy komunikací a chodníků. 
Z toho důvodu vyzýváme vlastní-
ky nemovitostí, které se nacházejí 
v této lokalitě, ke kontrole, pří-
padně k provedení potřebných 
oprav jejich zařízení, například 
přípojek, a to před připravova-
nou rekonstrukcí této ulice. Dě-
kujeme za pochopení. (bak)

Jak budou 
v létě otevřeny 
mateřské školy

O letních prázdninách budou 
mít městské mateřské školy jako 
vždy omezený provoz. Žádná ale 
nebude uzavřena po celé dva 
měsíce a  jednotlivé mateřské 
školy se budou v uzavírání stří-
dat. Jako první budou uzavřeny 
MŠ Míček Galašova a ZŠ a MŠ 
Šromotova pastelka. Obě se 
uzavřou 1. července, MŠ Galašo-
va otevře 1. srpna, zatímco Pas-
telka znovu přivítá děti 15. srpna. 
Od 18. července zavře brány MŠ 
Sluníčko Plynárenská, která pak 
otevře 22. srpna. ZŠ a MŠ Dra-
hotuše zavře o  týden později, 
tedy 25. července, a  do konce 
prázdnin zůstane uzavřená. 
Zbylé mateřské školy, Pohádka 
Palackého a Klíček i Slunečnice 
na ZŠ a MŠ Struhlovsko, budou 
uzavřeny celý srpen. (bak)

4 z radnice

Tradiční pietní akt u příleži-
tosti 77. výročí osvobození 
proběhl v neděli 8. května 
u Památníku obětem faši-
smu u  Smuteční obřadní 
síně hranického městské-
ho hřbitova.

Oslavy byly věnovány všem 
statečným občanům, kteří bo-
jovali proti fašismu na frontách 
II. světové války a  v  domácím 
odboji. 

Akci pořádaly Město Hrani-
ce, Vojenská posádka Hranice, 
Československá obec legionář-
ská a TJ Sokol Hranice. Za město 
Hranice uctil památku všech bo-

jovníků proti fašismu 1. místosta-
rosta PhDr. Vladimír Juračka. 

V  rámci oslav Dne vítězství 
byla v neděli 1. května a 8. květ-

na zpřístupněna stálá expozice 
posádky Hranice vedle Zrcadlo-
vého sálu v kasárnách generála 
Zahálky.  (bak)

Hranická nemocnice bude 
vybavena babyboxem, 
chráněnou schránkou, kam 
může matka anonymně 
odložit nechtěné dítě. 

Poté se ihned spustí alarm, 
který několika způsoby informuje 
lékaře o uložení dítěte. Hranický 
babybox je umístěn při vstupu 
na dětské oddělení hranické ne-

mocnice. Slavnostní otevření již 
82. českého babyboxu v Nemoc-
nici Hranice se má konat 1. června 
ve 12 hodin, symbolicky na Mezi-
národní den dětí a v den 17. vý-
ročí otevření prvního babyboxu 
v České republice. S nápadem na 
zřízení těchto boxů přišel v roce 
2005 novinář, spisovatel a cho-
vatel koní Ludvík Hess. Za svou 
myšlenku byl o deset let později 
oceněn medailí za zásluhy.

V š e c h n y 
babyboxy za 
sedmnáct let 
své existence 
pomohly vstou-
pit do nového 
života 236 mi-
minkům. V Olo-
mouckém kraji 
bylo takto odlo-
ženo sedmnáct 
dětí. (bak)

Hranice pokračují v pomoci ukrajinským uprchlíkům

Město si připomnělo Den vítězství

Také Hranice budou mít babybox

Foto: Jarmila Vrtalová



Svoz odpadu ve městě a okolí
z radnice / mažoretky 5

Několikanásobné mistryně České republiky a Evropy hranic-
ké mažoretky Panenky pořádají nábor nových mažoretek. 

Šikovné slečny ve věku od 
6 do 18 let, které se chtějí stát 
mažoretkou, se mohou přijít po-
dívat na naše tréninky do budo-
vy SZŠ na Nové ulici. 

Kdy můžete přijít? V pondělí 
od 17 do 19 hodin, ve středu od 

17 do 19 hodin, v pátek od 16 
do 18 hodin. Můžete nám zavo-
lat na telefon 723 582 621 nebo 
napsat na e-mail: koutnik.jana@
seznam.cz

Jana Koutníková,
Mažoretky Panenky DDM Hranice

Po dva víkendy bude sportovní hala Naparia v Hranicích 
zaplněna závodnicemi mažoretkového sportu ve výkon-
nostních třídách A a B.  

Mistrovství ČR v mažoretko-
vém sportu je největší soutěží 
v mažoretkovém sportu. Víkend 
28. a 29. května bude určen vý-
konnostní třídě A a částečně se 
bude prolínat se třídou B. 

Nejlepší postoupí až na Mis-
trovství Evropy ve dnech 23. až 
25. června a odtud na Mistrovství 
světa v Praze. Přímý přenos bude 
vysílat ČT sport. 

Sobota 4. června bude pat-
řit třídě B. Soutěžní vystoupení 

malých formací i skupin budou 
probíhat převážně s hůlkou. Nej-
lepší závodnice postoupí na Ev-
ropský pohár, který se bude konat 
22. června v letovisku Novigrad 
v Chorvatsku.

Online přenos z  obou akcí 
najdete na www.majoretsport.
cz. Finálová kola finančně pod-
pořilo město Hranice a konají 
se pod záštitou starosty Jiřího 
Kudláčka.

Media team ČFMS

Přinášíme harmonogram svozu komunálního opadu (směsný a biologicky rozložitelný) z Hranic a vybraných místních 
částí na třetí čtvrtletí roku 2022.

Chcete se stát mažoretkou?

Mistrovství ČR v mažoretkovém 
sportu bude v Hranicích

5.7. 12.7. 19.7. 26.7. 2.8. 9.8. 16.8. 23.8. 30.8. 6.9. 13.9. 20.9. 27.9.
Slavíč x x x x x x x x x x x x x
Valšovice x x x x x x x x x x x x x
Velká x x x x x x x x x x x x x
Lhotka x x x x x x x x x x x x x

6.7. 13.7. 20.7. 27.7. 3.8. 10.8. 17.8. 24.8. 31.8. 7.9. 14.9. 21.9. 28.9.
Hranice – rodinné domy x x x x x x x x x x x x x
* Hranice – centrum x x x x x x x x x x x x x

výčet ulic
Motošín, 28. října, Farní, Školní nám., Svatoplukova, Teplická po křižovatku na VM, Komenského, Jiráskova, Pernštejnské nám., Zámecká, 
Janáčkova, TGM nám., Radniční

7.7. 14.7. 21.7. 28.7. 4.8. 11.8. 18.8. 25.8. 1.9. 8.9. 15.9. 22.9. 29.9.
Drahotuše x x x x x x x x x x x x x
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Hranice – rodinné domy x x x x x x x x x x x x x
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Svoz BRKO (biologicky rozložitelného komunálního odpadu) – den svozu 
v týdnu je shodný se současným dnem svozu SKO

Svoz SKO (směsný komunální odpad)

Svoz BRKO a SKO 

ČERVENEC

ČERVENEC

SRPEN

SRPEN ZÁŘÍ

SRPEN ZÁŘÍ

SRPEN ZÁŘÍ

ČERVENEC

ČERVENEC

ÚTERÝ

STŘEDA

* Hranice – centrum

ČTVRTEK

PÁTEK
ZÁŘÍ

17.11.

Svoz bude proveden v den státního svátku, v úterý 5. 7. 2022 

Svoz bude proveden v den státního svátku, ve středu 6. 7. 2022 

Svoz bude proveden v den státního svátku, ve středu 28. 9. 2022 

Svoz bude proveden v den státního svátku, v pátek 28. 10. 2022 

Svoz bude proveden ve čtvrtek 17. 11. 2022



Městská policie zhodnotila loňskou činnost ve své výroč-
ní zprávě. S tou se v dubnu seznámilo zastupitelstvo měs-
ta Hranic a nejzajímavější údaje z ní nyní předkládáme.

Strážníci nejčastěji  
řeší přestupky

Přestupky různých druhů, 
to je agenda, kterou se stráž-
níci městské policie zabývají 
nejčastěji. V  loňském roce byla 
jejich skladba i počet ovlivněn 
pandemií koronaviru – některé 
nekalé činnosti se omezily, na-
opak přibylo přestupků, sou-
visejících s protiepidemickými 
opatřeními. 

Ach, ti řidiči
Ze statistik vyplývá, že větši-

nu přestupků způsobují řidiči. 
Strážníci v roce 2021 zaregistro-
vali 939 dopravních přestupků, 
o 26 méně, než v roce předcho-
zím. Nejvíce přestupků zjistili 
při kontrole parkování v centru 
města. Naštěstí však do přestup-
ků nezaznamenávají překročení 
rychlosti na městských radarech, 
to by ve statistikách vyskočila 
podstatně vyšší čísla. Jen loni 
totiž městský úřad zaregistroval 
20 946 přestupků za překročení 
rychlosti. A to vše zachytily dva 
stacionární radary a  úsekové 
měření v Býškovicích. 

Kromě dopravy dohlížejí stráž-
níci také na dodržování obecně 
závazných vyhlášek a nařízení 
města. Tady zaregistrovali loni 
103 přestupků, oproti 80 v roce 
2020. Většinou se jednalo o volný 
pohyb psů nebo o jejich neozna-
čení identifikačním čipem. 

Trochu překvapivě neměli 
strážníci příliš práce v  oblasti 
dohlížení nad dodržováním 
pravidel občanského soužití. 
Zde strážníci zejména reagují na 
oznámení občanů a projednává-
ny jsou nejčastěji urážky na cti, 
ublížení na zdraví nebo jiné hru-
bé jednání. Loni ale řešili pouze 
4 přestupky. O mnoho více jich 
nebylo ani v roce 2020, to jich 
bylo 6. 

Koronavirus  
přidělával práci 

V průběhu roku 2021 se čin-
nost Městské policie Hranice 
soustředila také na prosazování 
a kontrolu dodržování platných 
hygienicko-epidemiologických 
opatření vlády. 

Strážníci zejména dohlíželi na 
nošení respirátorů, sdružování 
občanů, dodržování zákazu kon-
zumace alkoholu na veřejnosti. 
Zjištěné přestupky byly projed-
návány z větší části domluvou, 
někdy však docházelo k porušo-
vání protiepidemických opatření 
opakovaně a došlo i na pokuty. 
Celkem loni řešili 239 přestupků, 
téměř 3× více než v roce před-
chozím.

V obchodech  
se kradlo méně

Přestupků proti majetku, kam 
spadají zejména krádeže v super-
marketech, bylo loni méně než 
v roce 2020, celkem jich bylo 52. 
V roce 2020 jich bylo 93. Stráž-
níci nejčastěji zasahovali v pro-
dejnách Kaufland, Billa, Albert 
a Penny. 

Alkohol a mladí
Nalijí v  hranických občers-

tvovacích stanicích i  těm, kte-
rým ještě nebylo 18? Stále se to 
stává. Proto strážníci prováděli 
preventivní kontroly v  restau-
račních zařízeních, barech a dis-
kotékách. V roce 2021 provedli 
48 preventivních kontrolních akcí 
a narazili na 20 ( v roce 2020 na 
17) případů, kdy osoby prodaly, 
podaly nebo jinak umožnily poži-
tí alkoholického nápoje nebo ta-
bákového výrobku osobě mladší 
osmnácti let. 

S alkoholem, přesněji s jeho 
nadměrným požíváním, často 
souvisí narušování veřejného 

pořádku. Strážníci se nejčastě-
ji setkávají s  rušením nočního 
klidu, vzbuzováním veřejného 
pohoršení, znečišťováním a zá-
borem veřejného prostranství. 
Nejčastěji strážníci řešili přestup-
ky proti veřejnému pořádku na 
sídlišti Nová, Hromůvka a v cen-
tru města. Celkem projednávali 

loni 78 přestupků, což je proti 
předchozímu roku (48 přestup-
ků) výrazný nárůst. 

Přemíra alkoholu nebo jiné 
omamné látky někdy dovedou 
člověka až na olomouckou zá-
chytku. Nebývá to příliš časté, 
loni to postihlo celkem pět osob, 
předloni osm.
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Městská policie zhodnotila loňskou činnost ve své výroční zprávě. S tou se v dubnu seznámilo 
zastupitelstvo města Hranic a nejzajímavější údaje z ní nyní předkládáme.  

Strážníci nejčastěji řeší přestupky 
Přestupky různých druhů, to je agenda, kterou se strážníci městské policie zabývají nejčastěji. 
V loňském roce byla jejich skladba i počet ovlivněn pandemií koronaviru – některé nekalé činnosti 
se omezily, naopak přibylo přestupků, souvisejících s protiepidemickými opatřeními.  

Ach, ti řidiči 
Ze statistik vyplývá, že většinu přestupků způsobují řidiči. Strážníci v roce 2021 zaregistrovali 939 
dopravních přestupků, o 26 méně, než v roce předchozím. Nejvíce přestupků zjistili při kontrole 
parkování v centru města. Naštěstí však do přestupků nezaznamenávají překročení rychlosti na 
městských radarech, to by ve statistikách vyskočila podstatně vyšší čísla. Jen loni totiž městský 
úřad zaregistroval 20 946 přestupků za překročení rychlosti. A to vše zachytily dva stacionární 
radary a úsekové měření v Býškovicích.  

Popis Foto: 01: Nejvíce přestupků páchají řidiči. Foto: Městská policie Hranice 

Kromě dopravy dohlížejí strážníci také na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení 
města. Tady zaregistrovali loni 103 přestupků, oproti 80 v roce 2020. Většinou se jednalo o volný 
pohyb psů nebo o jejich neoznačení identifikačním čipem.  

Trochu překvapivě neměli strážníci příliš práce v oblasti dohlížení nad dodržováním pravidel 
občanského soužití. Zde strážníci zejména reagují na oznámení občanů a projednávány jsou 
nejčastěji urážky na cti, ublížení na zdraví nebo jiné hrubé jednání. Loni ale řešili pouze 4 
přestupky. O mnoho více jich nebylo ani v roce 2020, to jich bylo 6.  

Koronavirus přidělával práci  

V průběhu roku 2021 se činnost Městské policie Hranice soustředila také na prosazování a 
kontrolu dodržování platných hygienicko-epidemiologických opatření vlády.  
Strážníci zejména dohlíželi na nošení respirátorů, sdružování občanů, dodržování zákazu 
konzumace alkoholu na veřejnosti. Zjištěné přestupky byly projednávány z větší části domluvou, 
někdy však docházelo k porušování protiepidemických opatření opakovaně a došlo i na pokuty. 
Celkem loni řešili 239 přestupků, téměř 3× více než v roce předchozím. 

V obchodech se kradlo méně 

Přestupků proti majetku, kam spadají zejména krádeže v supermarketech, bylo loni méně než v 
roce 2020, celkem jich bylo 52. V roce 2020 jich bylo 93. Strážníci nejčastěji zasahovali 
v prodejnách Kaufland, Billa, Albert a Penny.  

1913   2381 2689 2502 1595 1754 1321 1501

0
500

1000
1500

2000
2500
3000

Celkový počet zjištěných přestupků od roku 2014

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nejvíce přestupků páchají řidiči. Foto: Městská policie Hranice

Některé následky řádění vandalů odstraní strážníci hned na místě.
Foto: Městská policie Hranice



Kamery pomáhají  
již přes dvacet let

V oblasti prevence na úseku 
veřejného pořádku je důležitým 
a nenahraditelným pomocníkem 
městský kamerový dohlížecí sys-
tém. Hranice si začaly pořizovat 
kamery v  letech 1998 a  2000. 
Postupně byl systém neustá-
le rozšiřován a  modernizován. 
V  současné době má město 
10  pevných a  dvě mobilní ka-
merová stanoviště s přenosem 
obrazu na služebnu městské po-
licie i Obvodního oddělení Policie 
ČR. Obraz z kamer je přenášen 
optickým kabelem, což zaručuje 
jeho vysokou kvalitu a  bezpo-
ruchovost celého systému.

Kamery jsou rozmístěny v mís-
tech s největším výskytem trestné 
činnosti a také na základě vypra-
cované studie „Vnímání pocitu 
bezpečnosti občanů ve městě 
Hranice“. Jedná se o pět kamero-
vých stanovišť v centru města, jed-
no stanoviště v Drahotuších a čtyři 
v ostatních městských lokalitách 
včetně využití mobilních kamer. 

V současné době kamerový 
systém prochází postupnou 
modernizací a  obnovou ne-
funkčních součástí zařízení. 
Modernizace stála přibližně 
1  250  000 korun, které město 
Hranice hradilo ze svých pro-
středků. V  roce 2020 byly na-

hrazeny tři zastaralé kamery, 
a to v Sadech Československých 
legií, na Nové ulici a na Masary-
kově náměstí.

Dále byly pořízeny dvě mo-
bilní, tzv. „akční kamery“, jejichž 
montáž a  demontáž zvládnou 
strážníci během 10 minut. Mo-
bilní kamery vykrývají případná 

místa, kde se ve zvýšené míře 
vyskytují problémy s  veřejným 
pořádkem či pácháním trestné 
činnosti. Využívají se také při 
konání různých veřejných tělo-
výchovných, sportovních a kul-
turních podniků.

Kvůli modernizaci kamero-
vého systému a změně přenosu 
z analogového na digitální sys-
tém bylo nutné navýšení kapacity 
a rychlosti serveru se záznamo-
vým zařízením na Obvodním od-
dělení policie, a to včetně použití 
většího monitoru, na kterém je 
sledován obraz z 14 kamer. Také 
na služebně městské policie bylo 
nutné pořídit větší monitor. 

Strážníci chytají  
i větší lumpy

Strážníci v roce 2021 zadrželi 
a  předali na Policii ČR v  Hrani-
cích 18 osob podezřelých ze 
spáchání trestného činu, přes-
ně dvakrát více než v roce 2020. 
Dále předali na Policii ČR 5 osob, 
které byly hledané policií. Nejčas-
těji byly zadrženy osoby pode-
zřelé ze spáchání trestných činů 
výtržnictví, ublížení na zdraví, 

krádeže, ohrožení pod vlivem 
návykové látky, poškozování cizí 
věci a maření výkonu úředního 
rozhodnutí.

Odchyty zvířat
Nejčastěji zaměstnávají měst-

skou policii psi. V roce 2021 jich 
odchytili celkem 32. Díky po-
vinnému čipování psů se poda-
řilo většinu majitelů dohledat 
a 23 psů jim předat. Zbylých 9 psů 
bylo převezeno do psího útulku 
v Olomouci. 

Kromě psů ale řešili loni stráž-
níci i méně obvyklé odchyty. Za-
tímco na vosy na autobusové 
zastávce si přivolali na pomoc 
hasiče, s malou poštolkou a ne-
topýrem si poradili sami a odvezli 
je do Záchytné stanice Bartošovi-
ce. Odchytli dokonce i exotické 
zebřičky. Větší výzvou byl statný 
krocan, ale i ten skončil nejprve 
v náručí odvážné strážnice a po-
sléze za plotem na pozemku jeho 
majitele.

Naopak zbloudilého divočáka 
se strážníci do náručí chytat ani 
nepokoušeli a z města ho vytěs-
nili služebním autem.
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Odchyty zvířat 

Nejčastěji zaměstnávají městskou policii psi. V roce 2021 jich odchytili celkem 32. Díky povinnému 
čipování psů se podařilo většinu majitelů dohledat a 23 psů jim předat. Zbylých 9 psů bylo 
převezeno do psího útulku v Olomouci.  
Kromě psů ale řešili loni strážníci i méně obvyklé odchyty. Zatímco na vosy na autobusové 
zastávce si přivolali na pomoc hasiče, s malou poštolkou a netopýrem si poradili sami a odvezli je 
do Záchytné stanice Bartošovice. Odchytli dokonce i exotické zebřičky. Větší výzvou byl statný 
krocan, ale i ten skončil nejprve v náručí odvážné strážnice a posléze za plotem na pozemku jeho 
majitele. 
Foto 04: Toulavý krocan daleko neutekl. Foto: Městská policie Hranice 
Naopak zbloudilého divočáka se strážníci do náručí chytat ani nepokoušeli a z města ho vytěsnili 
služebním autem. 
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Strážníci nejen stráží, ale i vychovávají  
Hranická městská policie dlouhodobě provádí vzdělávací přednášky na základních a středních 
školách. Loni sice byly přednášky kvůli koronavirové pandemii zejména na 1. stupni základních 
škol omezeny, přesto část z nich proběhla. Přednášky provádí dva vyškolení strážníci, kteří se 
pravidelně každý rok zúčastňují vzdělávacích seminářů.  
Foto 05 : Dopravní výchova Foto: Městská policie Hranice 
Strážníci se věnují zejména přiblížení práce městské policie a Policie ČR, včetně praktických 
ukázek použití některých donucovacích prostředků a technického vybavení. Vysvětlují také rozdíly 
mezi jednotlivými policiemi, jak probíhá spolupráce s Policií České republiky i spolupráce 
s jednotlivými složkami Integrovaného záchranného systému. Seznamují žáky a studenty s 
povinnosti chodců a cyklistů, dodržováním předpisů na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního 
provozu, správným chováním v krizových a nebezpečných situacích. Tématy jsou i obsah a 
význam jednotlivých obecně závazných vyhlášek města, monitorovací kamerový systém městské 
policie nebo kriminalita nezletilých (šikana, krádeže, zneužívání nezletilých, požívání alkoholu 
a drog).  
Foto 06: Dopravní výchova probíhá i v praxi. Foto: Městská policie Hranice 

Akce pro veřejnost rušil koronavirus 

Většina každoročních akcí pro veřejnost byla z důvodu koronavirové pandemie zrušena. V roce 
2021 tak zajišťovala městská policie veřejný pořádek na „Motomši“, „Nástupu vojska“, „ROCK 
DREY FESTU“ a prováděla zvýšený dohled v období Vánoc.  
Kromě výše uvedených aktivit se městská policie věnuje mnoha dalším činnostem, mnohdy ve 
spolupráci s Policií ČR. Ve školním roce v ranních hodinách hlídkuje na přechodech pro chodce.  

Asistenti prevence kriminality pomáhají 

Toulavý krocan daleko neutekl. Foto: Městská policie Hranice

Stanoviště operátora. Foto: Petr Bakovský



Strážníci nejen stráží,  
ale i vychovávají

Hranická městská policie 
dlouhodobě provádí vzdělá-
vací přednášky na základních 
a  středních školách. Loni sice 
byly přednášky kvůli korona-
virové pandemii zejména na 
1. stupni základních škol ome-
zeny, přesto část z nich proběhla. 
Přednášky provádí dva vyškolení 
strážníci, kteří se pravidelně ka-
ždý rok zúčastňují vzdělávacích 
seminářů. 

Strážníci se věnují zejména 
přiblížení práce městské policie 
a Policie ČR, včetně praktických 
ukázek použití některých do-
nucovacích prostředků a tech-
nického vybavení. Vysvětlují 
také rozdíly mezi jednotlivými 
policiemi, jak probíhá spolu-
práce s Policií České republiky 
i  spolupráce s  jednotlivými 
složkami Integrovaného zá-
chranného systému. Seznamu-
jí žáky a studenty s povinnosti 
chodců a cyklistů, dodržováním 
předpisů na úseku bezpečnosti 
a plynulosti silničního provozu, 
správným chováním v  krizo-
vých a nebezpečných situacích. 
Tématy jsou i obsah a význam 
jednotlivých obecně závazných 
vyhlášek města, monitorovací 
kamerový systém městské poli-
cie nebo kriminalita nezletilých 
(šikana, krádeže, zneužívání 
nezletilých, požívání alkoholu 
a drog). 

Akce pro veřejnost rušil 
koronavirus

Většina každoročních akcí 
pro veřejnost byla z  důvodu 
koronavirové pandemie zruše-
na. V roce 2021 tak zajišťovala 
městská policie veřejný pořádek 
na „Motomši“, „Nástupu vojska“, 
„ROCK DREY FESTU“ a prováděla 
zvýšený dohled v období Vánoc. 

Kromě výše uvedených ak-
tivit se městská policie věnu-
je mnoha dalším činnostem, 
mnohdy ve spolupráci s Policií 

ČR. Ve školním roce v ranních ho-
dinách hlídkuje na přechodech 
pro chodce. 

Asistenti prevence  
kriminality pomáhají

Již několik let využívá 
městská policie také asistenty 
prevence kriminality. Ti se v Hra-
nicích osvědčují jak v  terénu, 
tak i v prezentaci na veřejnosti. 
Hraničtí asistenti prevence kri-
minality například vypomáhají 
na přechodech pro chodce, při 
kontrolách ubytoven pro soci-
álně slabší skupiny, kontrolách 
dětských hřišť, problémových 
lokalit či míst, kde se vyskytují 
bezdomovci. V době koronavi-
rové pandemie přispívali svou 
činností ke kontrole dodržování 
hygienicko-epidemiologických 
opatření. Jednalo se zejména 
o  upozorňování občanů na 
povinnost nošení ochrany dý-
chacích cest, zákazu shlukování 
více osob najednou a požívání 
alkoholických nápojů na veřej-
nosti. Asistenti také koordinova-
li pohyb občanů u odběrových 
míst na testování covidu v místní 

nemocnici. Při svých kontrolních 
pochůzkách předávali občanům 
bez domova ochranné roušky 
a respirátory. Za svou práci zís-
kali na slavnostním setkání, po-
řádaném Olomouckým krajem, 
děkovné uznání udělované v ob-
lasti bezpečnosti a práce. 

Městská police nepůsobí 
pouze ve městě

Hranická městská policie 
měla k 31. prosinci 2021 celkem 
28 pracovníků, včetně asistentů 
prevence kriminality a admini-
strativní pracovnice. Má svoji 
působnost nejen přímo v Hra-
nicích, ale i  ve všech místních 
částech města, což jsou Dra-
hotuše, Slavíč, Velká, Lhotka, 
Rybáře i  vzdálenější Valšovice, 
Středolesí a Uhřínov. To je také 
důvod, proč naše městská po-
licie nevyužívá kola, na což se 
někdy občané ptají. Dovedete 
si představit rychlý zásah cyk-
lohlídky ve Valšovicích nebo na 
Středolesí? 

Rok 2021, stejně jako rok 
předcházející, byl pro Městskou 
policii Hranice specifický v tom, 

že se kromě dosavadní činnosti 
zabývala úkoly, vyplývajícími 
z  opatření proti koronavirové 
pandemii. Jednalo se o dohled 
a kontrolu na dodržování vlád-
ních opatření, a to zejména hy-
gienicko-epidemiologických. 
V  souvislosti s  touto činností 
projednávali naši strážníci stov-
ky případů porušení stano-
vených opatření. Většinou se 
situace řešila domluvou, horší 
případy uložením pokuty pří-
kazem na místě, ale v několika 
odůvodněných případech byly 
přestupky předány příslušným 
správním orgánům k  dalšímu 
projednání. Celkem loni strážníci 
vybrali na všech pokutách téměř 
200 tisíc korun.

Městská policie není ale 
pouze represivní složka, má ne-
zastupitelnou a důležitou úlohu 
pro zajištění veřejného pořádku 
ve městě, bezpečí jeho občanů 
a ochrany majetku. 

Celá Zpráva o činnosti měst-
ské policie Hranice je k dispozi-
ci na webu města https://www.
mesto-hranice.cz/mestska- 
policie.

Přílohu připravil Petr Bakovský

Dopravní výchova na školách se uskutečňuje každý rok. Foto: Městská policie Hranice

Dopravní výchova probíhá i v praxi. Foto: Městská policie Hranice Ocenění hraničtí asistenti prevence kriminality. Foto: Miroslav Raindl ml.
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Mnoho lidí ani netuší, že v Hranicích bylo profesionální 
divadlo, které vzniklo před 80 lety uprostřed války.

Amatérská ochotnická sesku-
pení ve městě vznikala už od 
60. let 19. století. Divadlo hrály 
většinou tělocvičné jednoty, ale 
i hraničtí skauti. Nacistická oku-
pace činnost jednotlivých jed-
not zastavila, nicméně kulturní 
život nebyl úplně potlačen. Di-
vadlo se hrálo dál a sokolovna se 
přestavovala v divadelní sál. A to 
nebylo vše. Uprostřed 2. světové 
války, v roce 1942, vzniklo v Hra-
nicích profesionální divadlo, kte-
rému název „Beskydské divadlo“ 
dal sám básník Petr Bezruč.

A právě na počest 80. výročí 
vzniku tohoto divadla proběh-

ne v  muzeu na Staré radnici 
výstava, která bude mapovat 
divadla a ochotnickou činnost 
v  Hranicích. Těšit se můžete 
také na divadelní kostýmy, 
rekvizity, kulisy, masky a další 
předměty vztahující se k diva-
delnictví, které návštěvníkům 
budou představeny ve spolu-
práci s divadelním spolkem Tyl 
Drahotuše, divadlem Ventyl 
a divadlem Štěk & spol. 

Slavnostní zahájení výstavy 
proběhne ve čtvrtek 30. června 
v 17 hodin ve výstavní síni na 
Staré radnici.  

(ms)

Gulášrockfest se bude konat v sobotu 18. června od 12 
do 22 hodin v prostoru před letním kinem v Hranicích.

Na programu bude nejen sou-
těž ve vaření kotlíkových gulášů, 
ale také soutěž Nejlepší jedlík 
o prodloužený víkendový pobyt 
pro 2 osoby v maďarských lázních 
a o další ceny. 

Zahrají kapely Loretta, Neřeš, 
VaŤák The Best Kabát Revival. 
Program moderuje imitátor Petr 
Stebnický. Pro děti je připraven 
skákací hrad, malování na obličej, 
heliové balonky, hračky a další. 
Ochutnávání gulášů bude zdar-
ma. Vstupné pro dospělé je 
150 Kč a děti mají vstup zdarma. 
Více informací najdete na www.
gulasrockfest.cz.  (red)

PROGRAM:
8:00  Zahájení vaření
12:00  Vstup pro veřejnost
14:00  Zahájení festivalu
14:30  Vyhodnocení gulášů a pře-

dání cen
15:00  Loretta (metalové dračice)
16:30  Soutěž „Nejlepší jedlík“ 

v pojídání guláše o 3denní 
pobyt pro 2 osoby v ter-
málních lázních v Maďar-
sku, ale také o další ceny

17:00  Vyhodnocení divácké sou-
těže O nejlepší guláš

17:30  Skupina Neřeš
19:00  Skupina Vaťák The Best 

Kabát Revival

10 kultura

Koho by napadlo  
mít v Hranicích divadlo

Gulášrockfest Hranice 
se blíží

Radost, veselí, usměvavé tváře dětí a dospě-
lých chtějí přinést letošní slavnosti města 
s podtitulem Divadlo bez Hranic.

Ponesou se v  divadelním 
duchu, aby tak připomněly le-
tošní výročí divadla v Hranicích. 
Uskuteční se v centru města na 
Masarykově náměstí, ale také na 
Pernštejnském náměstí a v Zá-
mecké zahradě.

Slavnosti vypuknou v sobotu 
2. července ve 13 hodin průvo-
dem účinkujících. Nebudou chy-
bět kejklíři, komedianti, artisté, 
klauni, představí se pouliční diva-
délka, která nabídnou pohádky 
pro děti i příběhy pro dospělé. Pro 

děti jsou připrave-
né také dílničky, 
výuka žonglování 
a spousta dalšího. 
Těšit se můžete 
na malý stylový 
jarmark a občerst-
vení. Den slavnos-
tí uzavře večerní 
kejklířská ohňová 
show.

Podrobný pro-
gram přinášíme 
na plakátech.  (mk)

Druhý ročník řezbářského sympozia Hranic-
ký řez proběhne od 2. do 6. srpna v Zámecké 
zahradě v Hranicích.

Od úterý do soboty, vždy 
od 9 do 17 hodin, budete mít 
možnost sledovat naživo jak 
prastaré řemeslo řezby dlátem, 
tak i novodobé dřevosochání za 
použití motorových pil, brusek 
a hořáků. 

Po celou dobu bude otevřena 
dílnička pro veřejnost, kde si bu-
dete moci pod dohledem vyřezat 
drobnost pro radost. V  sobotu 
akce vyvrcholí v 17 hodin slav-

nostním předá-
ním zhotovených 
výtvorů městu.

Dřevěné sochy 
a  reliéfy budou 
vytvářet studenti 
uměleckořemesl-
ného zpracování 
dřeva ze střední 
školy v  Bystřici 
pod Hostýnem. 
 (mk)

Slavnosti Hranic:  
Divadlo bez Hranic

Řezbáři obsadí  
Zámeckou zahradu





12 hudba

Dne 26. dubna se v koncertním sále v Zámecké ulici v Hra-
nicích konala Krajská přehlídka talentovaných klavíristů 
Olomouckého kraje. Na této prestižní akci Základních 
uměleckých škol se každoročně představují nejlepší mladí 
pianisté od začátečníků až po nejstarší studenty.

Letos se organizace přehlídky 
ujala ZUŠ Hranice s  podporou 
města Hranice a Městských kul-
turních zařízení. Speciálně na tuto 
akci bylo z firmy PETROF vypůjče-

no křídlo, na které si zahrálo více 
než šedesát mladých hudebníků. 
Po celý den v sále zněly vynikající 
výkony, které potleskem ocenili 
nejen učitelé, rodinní příslušníci 

účinkujících a hranická veřejnost, 
ale i žáci hranických škol. 

Publikum tak mělo možnost 
poslechnout si mladé talenty, 
setkat se s živou hudbou, sezná-
mit se s tvorbou skladatelů růz-
ných hudebních epoch, obohatit 
a zpestřit svůj hudební obzor. 

Celá akce byla snímána třemi 
kamerami a záběry byly promítá-
ny na zadní stěnu pódia. V úvodu 
každého vystoupení byl promítán 

program se jménem účinkujícího, 
pak následovaly online záběry na 
hráče. Nejatraktivnějším pro po-
sluchače byl pohled z ptačí per-
spektivy na ruce vystupujících 
klavíristů. Obecenstvo tak bylo po 
celou dobu přehlídky „v obraze“.

Odměnou za výborné výkony 
pro klavíristy byl večerní koncert 
Ondřeje Brzobohatého, který ce-
lodenní přehlídku zakončil. 

ZUŠ Hranice

V sobotu 7. května se v Karnole uskutečnil křest debutové-
ho alba kapely Point of Few s názvem Open to Closeness, 
kterou kapela natočila s newyorským klávesistou Jaso-
nem Lindnerem.

V roce 2019 se propletly hu-
dební i  životní cesty čtyř klu-
ků z Moravy, kteří spolu začali 
tvořit muziku a nazvali se Point 
of Few. Když se podařilo udě-
lat pár prvních krůčků kapely, 
složit a  nazkoušet repertoár 
a odehrát pár prvních koncer-
tů, přišla pandemie a vzala nám 
všem vítr z plachet. Point of Few 
se ale nenechali zastavit a vytr-
vale tvořili dál, až vznikl materiál 

pro debutovou desku Open to 
Closeness. A debut se rozhodli 
udělat se vším, co k takovému 
vydání hudebního alba patří. 
Nahrávali ve špičkovém studiu, 
mazlili se s mixováním, poslali 
ho na mastering do Londýna 
mistrovi svého oboru. Oslovili 
věhlasného hosta z New Yorku 
– Jason Lindner spolupracoval 
třeba na poslední desce Davida 
Bowieho. Natočili videoklipy, 

nafotili neotřelé fotky, vymys-
leli upcyclovaný merch. Album 
vyšlo u Bivak Records v dubnu 
digitálně i na CD, v říjnu vyjde 
i na vinylu.

První křest se uskutečnil v so-
botu 7. května v hranické Karno-
le, další budou následovat 19. 5. 
v Ostravě, 12. 6. v Praze a 26. 6. 
v Brně.

Kapela se představila ve slo-
žení: Radim Přidal (kytara), Ma-
rek Antoňů (bicí), Vlastimil Škoda 
(baskytara), Petr Smekál (saxo-
fon) a jako speciální host s nimi 
vystoupil klavírista Jan Uvira.

V  sobotu 27. května se od 
20  hodin se v  Karnole usku-

tečnil koncert Lewis Creaven 
Band. Lewis Creaven je zpěvák 
a kytarista, který si získal popu-
laritu již v rodném Bristolu – ať  
už svou autorskou tvorbou, 
nebo interpretací bluesrockové 
klasiky umělců jako Jimi Hen-
drix, Stevie Wonder či Lenny 
Kravitz, provedenou v  jedineč-
ném stylu a s patřičnou jemností 
i dravostí.

V Karnole si zahrál už po-
druhé a doprovázeli ho míst-
ní špičkoví muzikanti: Radim 
Přidal (kytara), Marek Antoňů 
(bicí) a Matěj Černý (baskytara). 
Vstupné je 150 Kč.  

Karnola

V Hranicích se konala Krajská přehlídka 
talentovaných klavíristů

Kulturní prostor Karnola opět ožil

Základní umělecká škola v Hranicích si připsala další velký 
úspěch, o který se zasloužila žákyně pěveckého oddělení 
Anna Holeňová.

Ta je ze třídy učitelky Ivy 
Karageorgievy, u které studuje 
sólový zpěv. Na klavír ji dopro-
vázela učitelka Markéta Lásko-
vá. Pro letošní školní rok byly 
vyhlášeny soutěže ministerstva 
školství v sólovém a komorním 
zpěvu, kterých se Anička zúčast-
nila. Musela projít jednotlivými 
koly od školního přes okresní 
a  krajské až po ústřední, kde 
vždy získala 1. místo a  tím si 
zajistila postup do kola dalšího. 
V krajském kole v Olomouci byla 
dokonce absolutním vítězem 
celé soutěže s  nejvyšším po-
čtem bodů. V sobotu 30. dubna 
se zúčastnila kola celostátní-
ho v Turnově, kde získala opět 
1. místo a zároveň se stala ab-
solutní vítězkou své kategorie 
(13 soutěžících). 

Anička letos v  lednu úspěš-
ně vykonala talentové a  přijí-
mací zkoušky na pardubickou 
konzervatoř, kde od září začne 
studovat operní zpěv. Aničce 

gratulujeme a přejeme hodně 
dalších skvělých pěveckých 
úspěchů.  ZUŠ Hranice

Vojáci koncertovali na náměstí V Hranicích se rodí operní hvězda

Ve středu 11. května se na náměstí konal koncert Ústřední hudby Armády ČR 
a sólistů. Foto: 2× Jiří Necid. Více fotografií na www.mkz-hranice.cz.

Talentovaná Anna Holeňová sklízí 
první úspěchy. Foto: ZUŠ Hranice



V hranické Galerii Synagoga 
je zrcadlové bludiště. Uprostřed 
úchvatného prostoru této stav-
by vyrostla obrovská kovová 

konstrukce se zrcadly. Umělec-
ký objekt bludiště, jehož půdo-
rys je ve tvaru Davidovy hvězdy, 
vytvořil autor Michal Motyčka 

přímo pro synagogu. Na místě 
byla svařena kovová konstruk-
ce a do ní vsazeno 12 velkých 
zrcadel. S Michalem Motyčkou 

zde vystavuje Jana Šindelová 
své kresby, suché jehly, linoryty 
a serigrafie. 

(red)

Do Hranic přijeli cyklisté 
z  široka daleka odstarto-
vat sezonu na cyklostezce 
Bečva. 

Mezi účastníky nechyběli 
cyklisté z  Tovačova, Přerova, 
Lipníka nad Bečvou, ale také 
z Hustopečí nad Bečvou, Valaš-
ského Meziříčí a Rožnova pod 
Radhoštěm. Na návštěvníky če-
kal hudební program, aktivity 
pro děti, tombola nebo možnost 
vyzkoušet si různé hopsavé po-
můcky. Účastníci velmi ocenili 
mobilní cykloservis Jakubkolo.
cz z Drahotuš.  (red)

Na drahotušském letišti to zavonělo starými časy

Přijďte bloudit do synagogy

Cyklostezka Bečva oficiálně zahájila sezonu

Začátkem května se na drahotušském letišti konal 11. ročník Veteranfestu. Návštěvníci mohli obdivovat veterány, ukázky letecké akrobacie a také si užít vyhlídkové 
lety. Vyvrcholením byla spanilá jízda historických automobilů i motocyklů. Foto: Jiří Necid

Foto: 2× Jiří Necid

Foto: 3× Petr Bakovský

ohlédnutí 13
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Hranická náměstí prošla 
složitým a  náročným vý-
vojem. Také v průběhu let 
několikrát změnila název. 
Znáte odpověď na otáz-
ku, kolik náměstí Hranice 
vlastně mají? A  dokážete 
je bez přemýšlení všechna 
vyjmenovat?

Mnozí z vás si možná pamatují 
náš článek o zajímavostech hra-
nických ulic, ve kterém jsme vám 
slíbili příspěvek o  proměnách 
hranických náměstí. Dalším im-
pulsem k napsání článku se pak 
stal dotaz jedné slečny, kolik že je 
v Hranicích vlastně náměstí.

Některým se možná ještě vy-
baví, kde se nacházelo Gottwaldo-
vo, Revoluční nebo náměstí Rudé 
armády. Na kterém z nich se až do 
18. století nacházel hlavní hranic-
ký kostel se hřbitovem a hrobka-
mi dřívějších majitelů hranického 
panství, víte? Pojďme se na tuto 
zajímavou historii a rarity našich 
náměstí podívat trochu blíže…

Když se řekne hranické ná-
městí, většině z nás se vybaví to 
největší, Masarykovo náměstí, 
pojmenované podle prezidenta 
Tomáše G. Masaryka. Hlavní hra-
nické náměstí bylo v minulosti 
označováno jako Rynk nebo 
Plac, a to až do roku 1905, kdy 
mu byl stanoven název Žerotí-
novo náměstí podle pánů, kteří 
hranické panství vlastnili na kon-
ci 16. století. Žerotínovo náměstí 
změnilo název už za okupace 
a  během druhé světové války 
bylo přejmenováno na náměstí 
Adolfa Hitlera, po válce se nakrát-
ko jmenovalo náměstí Svobody 
a pak od roku 1948 až do 90. let 
neslo název Gottwaldovo. 

Dnešní Masarykovo náměstí 
bylo od středověku přirozeným 
centrem života města. Až do vý-
stavby nového kostela v 18. století 
byla plocha náměstí nezastavě-

na a byla dějištěm pravidelných 
městských trhů. Také zde v minu-
losti stával městský pranýř a po-
praviště, což připomíná pamětní 
deska před kostelem. Od 16. sto-
letí bylo celé náměstí lemováno 
domy s  podloubími, která pak 
byla postupně při renovacích 
zazdívána. Víte, kdy bylo zazděno 
poslední? V  roce 1988 v  domě 
čp. 88 (dnešní obchod s textilem 
Fashion Magnus). 

Jako další se vám možná vyba-
ví Pernštejnské náměstí, které si 
ještě udržuje tvar typický pro ná-
městí. Podle zámku bylo náměstí 
do roku 1905 označováno jako 
Zámecké, do roku 1918 Štěpán-
čino (podle manželky korunního 
prince Rudolfa), do roku 1939 Kra-
mářovo. V době okupace se jme-
novalo SA oddílů a po skončení 
války Revoluční náměstí, a to až 
do roku 1991. 

Malé náměstíčko bylo ohrani-
čeno domy již po staletí. Málokdo 
ví, že se zde nacházela až do konce 
19. století druhá městská kašna, 

z níž brali vodu nejen obyvatelé 
okolních domů, ale byla dřevě-
ným potrubím rozváděna i  do 
pivovaru v Zámecké ulici a do ži-
dovských lázní v dnešní Janáčkově 
ulici. Zajímavostí je, že v domě čp. 
737 sídlí pekárna již od roku 1856, 
takže už 166 let si zde Hraničané 
mohou zakoupit denní pečivo.

Školní náměstí, které nese 
název podle přilehlé budovy 
základní umělecké školy, také 
prošlo historickým vývojem 
a  několika změnami názvu. Za 
Rakousko-Uherska neslo jméno 
císaře Františka Josefa I. a v době 
československé republiky před 
2.  světovou válkou to bylo Ná-
městí svobody. Po přejmenování 
hlavního náměstí se začalo ozna-
čovat jako Žerotínovo do roku 
1945, Rudé armády do roku 1948 
a poté se dokonce jmenovalo Ma-
sarykovo, ale pouze do roku 1959. 

Je také místem, kde stávaly 
sochy státníků. V letech 1898 až 
1918 mramorová socha císaře 
Františka Josefa I., ve 30. letech 

20. století zde měla stát bronzo-
vá socha T. G. Masaryka, instala-
ci však zabránily události roku 
1938. Po válce došlo ke vztyčení 
bronzové sochy TGM. Ta však byla 
následně odstraněna v roce 1963, 
během pražského jara 1968 opět 
vztyčena, v období normalizace 
v 70. letech opět odstraněna a její 
definitivní zánik přišel v  80. le-
tech, kdy byla roztavena. Toto ná-
městíčko však hrálo významnou 
úlohu již ve středověké historii 
Hranic. Nacházel se zde gotický 
farní kostel obklopený farou, ško-
lou, špitálem a  také hřbitovem, 
na kterém se nacházely náhrob-
ky šlechticů, kteří město vlastnili. 
A  právě podle tohoto kostelíka 
město získalo svůj německý název  
Mährisch Weißkirchen, v překla-
du Moravský Bílý kostel. Ke konci 
třicetileté války (1645) byl kostel 
ostřelován švédským vojskem 
a těžce poničen. Po provizorních 
opravách však kostel chátral, což 
vyvolalo potřebu stavby nového 
kostela na hlavním náměstí. 

Znáte všechna hranická náměstí? 

Masarykovo náměstí v roce 1976. Zdroj: sbírka Milana Králika

Kašna na Masarykově náměstí v roce 1970. Zdroj: sbírka Milana Králika
Pernštejnské náměstí v roce 1900 s pekárnou u Schlesingerů. 
Zdroj: Muzeum a galerie Hranice



Anketa na facebookových stránkách TIC Hranice se ten-
tokrát zaměřila na koupání v řece Bečvě. Přinášíme ně-
které ze vzpomínek čtenářů.

Rudolf Vacek: Vzpomínám na 
pana Hradečného, jak na kole jez-
dil kolem Bečvy a prodával zmrzku 
ještě v papírových kalíškách. 

Lenka Bibrlikova: Starý splav 
měl v sobě kus romantiky. Naučila 
jsem se tam plavat a potom tam 
chodila s dětmi. Pod splavem se dě-
laly malé rybníčky z oblázků a po-
tom začala marná snaha chytit 
nějakou rybičku do rybníčku. Když 
se splav přešel po celé délce, byla 
na konci dvě stavidla, kde se dalo 
přes proud vody pod něj schovat, 
ale nad nimi byla hloubka, která se 

párkrát vymstila. Házely se oblázky 
na vodu a počítaly žabky. Po kaž-
dé větší vodě se terén pod splavem 
změnil a opět bylo co objevovat. 

Daniela Petrová: Tak teď jste 
mi vykouzlili úsměv na tváři! Ráda 
vzpomínám, jak jsme se chodili 
koupat v Bečvě s našima. Byl tam 
splav, kde jsme sedávali a  cach- 
tali se.

Petr Dvorský: Proboha, to je 
už tak dávno, že to není pravda. 
Starý splav. Kdo nezažil, neví, o co 
přišel. 

Anketu připravilo TIC Hranice

historie 15

Školní náměstí se sochou císaře, poč. 20. století. Zdroj: Muzeum a galerie Hranice Náměstí 8. května na poč. 20. století. Zdroj: sbírka Milana Králika

Náměstí 8. května ještě s benzínovou pumpou a hostincem Na Zastávce. 
Zdroj: Muzeum a galerie HraniceŠromotovo náměstí v roce 1945. Zdroj: Muzeum a galerie Hranice

Foto: Muzeum a galerie Hranice a Aleš Tomala

Zavzpomínejte si s námi… na koupání v řece Bečvě
facebooková anketa

Miroslav Breburda 
Taky pamatuji koupání na starém splavu. Chodívali jsme 
tam coby dítka školkou povinná, a pak ještě v Teplicích, 
kousek od mostu na levém břehu. Byla tam taková  
písčito-oblázková pláž. Dodnes nechápu, kde braly  
učitelky ve školce odvahu nás do té řeky vůbec pustit. 
Obzvlášť na tom splavu… 

Čtvrté náměstí, které se v Hra-
nicích nachází, je Šromotovo, 
pojmenované podle bývalého 
hranického starosty Františka 
Šromoty. Do roku 1913 bylo mís-
to známé jako „Sad před soudní 
budovou“, která zde byla vybu-
dována v roce 1912. Dominantou 
Šromotova náměstí je kostelík 
Českobratrské církve evangelické. 
Na jejím místě stával už v 16. sto-
letí sbor Jednoty bratrské, zničený 

za třicetileté války. Nahrazen byl 
kostelem, který byl roku 1786 
zrušen, a budova dlouhou dobu 
sloužila jako sklad soli. Ke stave-
ní byly následně přistavěny dva 
obytné domy, které byly letos 
znovu nově postaveny. 

Poslední náměstí se už málo-
komu vybaví, protože jeho tvar 
již žádné náměstí nepřipomíná. 
Ale v době, kdy dostalo označe-
ní Pražákovo (1905), se ovšem 

o skutečné náměstí jednalo. Jeho 
trojúhelníkovitý tvar lemovala 
řada domů, které však musely 
postupně ustoupit rozšiřující se 
silnici. Na Náměstí 8. května 
se také nacházela benzínová 
pumpa a hospoda Na Zastávce, 
která byla odstraněna v  roce 
1987. K náměstí také patří žulo-
vá dlažba směrem z kopce dolů 
na Šromotovo náměstí, která po-
chází z roku 1909, a v Hranicích 

se jedná o poslední místo s tímto 
druhem silničního povrchu. 

Tak kolik že těch náměstí Hra-
nice vlastně mají? Kdo počítal 
s námi, došel k číslu pět. Většina 
z nich jsou rekordmany ve změ-
nách názvu. Také prošla složitým 
stavebním a historickým vývojem. 
Všech pět je však neoddělitelně 
spjato s naším městem a všechna 
zůstávají centrem života hranic-
kých občanů.  Kateřina Valentová
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Středa 1. 6.

21:00 - Dětský den v  letním 
kině: Zpívej 2 (animovaný, da-
bing, 2021) – koná se v  letním 
kině v  Hranicích, Komenského 
263, vstupné 50 Kč. Pokladna je 
otevřena hodinu před začátkem 
představení.

 

Čtvrtek 2. 6. 

16:00 - Historie Moravy – před-
náška o historii Moravy od spolku 
Srdcová sedma. Koná se v Klubu 
Olympia v Hranicích, Radniční 68, 
vstupné dobrovolné. 

Pátek 3. 6.

17:00 - Vernisáž: Výstava dět-
ských prací – koná se v galerii 
M+M v  Hranicích, Jurikova 16, 
vstupné dobrovolné.
18:00 - Závěrečné vystoupení 
tanečního oboru – vystoupení 
tanečního oboru ZUŠ Hranice. 
Koná se v  Sokolovně Hranice, 
Tyršova 880, vstup zdarma.
20:00 - Létající rabín – koncert 
přední české klezmerové kapely. 
Koná se v  Karnole v  Hranicích, 
tř. ČSA 211, vstupné 200 Kč. 
21:00 - Letní kino: Doctor 
Strange v  mnohovesmíru ší-
lenství (fantasy, dabing, 2022) – 
koná se v letním kině v Hranicích, 
Komenského 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.

 

Sobota 4. 6.

9:00 - Mistrovství ČR v mažo-
retkovém sportu – finále výkon-

nostní třídy B. Koná se ve sportov-
ním centru Naparia, Smetanovo 
nábřeží 2180, vstupné 100 Kč.

19:00 - Jaroslav Hutka a  Edo 
Klena – koncert legendy českého 
folku a slovenského písničkáře. 
Koná se v  Karnole v  Hranicích, 
tř. ČSA 211, vstupné 180 Kč. 

21:00 - Letní kino: Tři Tygři ve 
filmu: JACKPOT (komedie, ČR, 
2022) – 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.

 

Pondělí 6. 6.

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.

Středa 8. 6.

17:00 - Vernisáž k výstavě: Vý-
stava prací studentů Gymnázia 
Hranice – koná se v Galerii Se-
verní křídlo zámku, Pernštejnské 
nám. 1, vstup zdarma. 

Čtvrtek 9. 6.

18:30 - Filmový kvíz – vytvoř-
te tým a přijďte si otestovat své 
znalosti filmů. Koná se v Karnole 
v Hranicích, tř. ČSA 211, vstupné 
50 Kč. 

Pátek 10. 6.

19:00 - Noc kostelů – tradiční 
večerní otevření kostelů s  do-
provodným programem. Koná 
se v kostelích v Hranicích, vstup 
zdarma. Bližší informace a pro-
gram na www.nockostelu.cz.

20:00 - Noční IPA pochod 2022 
– 5. ročník nočního turistického 
pochodu. Start na fotbalovém hři-
šti FC Dukla Hranice, Karla Čapka 
167, startovné od 600 Kč, nutná re-
gistrace na www.pochod.ipacz.cz.

21:00 - Letní kino: Top Gun: 
Maverick (akční, dabing, 2022) 
– koná se v letním kině v Hrani-
cích, Komenského 263, vstupné 
140  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 11. 6.

6:30 - IPA pochod 2022 – 8. roč-
ník turistického pochodu. Start 
na fotbalovém hřišti FC Dukla 
Hranice, Karla Čapka 167, startov-
né od 600 Kč, nutná registrace na 
www.pochod.ipacz.cz.

8:00 - 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.

14:00–23:00 – Olšovecký hu-
dební rybníček – 15. ročník 
tradiční zábavy. Koná se ve spor-
tovním areálu Rybníček v Olšov-
ci, vstupné 230 Kč v předprodeji. 
Předprodej je v Turistickém infor-
mačním centru na zámku v Hra-
nicích, tel. 581 607 479.

21:00 - Letní kino: Jurský svět: 
Nadvláda (sci-fi, dabing, 2022) 
– koná se v letním kině v Hrani-
cích, Komenského 263, vstupné 
140  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
Pátek 17. 6.

10:00 - Slavnostní nástup jed-
notek 71. mechanizovaného 
praporu – koná se na Masary-
kově náměstí v Hranicích, vstup 
zdarma.

20:00 - Slavnosti města Potštát 
– 25. slavnosti města se konají na 
hřišti v Potštátě, vstupné 200 Kč 
v předprodeji. Předprodej v kan-
celáři podatelny MěÚ Potštát. 

21:00 - Letní kino: Rakeťák (ani-
movaný, dabing, 2022) – koná se 
v letním kině v Hranicích, Komen-
ského 263, vstupné 120 Kč. Před-
prodej je v Turistickém informač-
ním centru na zámku v Hranicích, 
tel. 581 607 479 nebo na místě. 
Pokladna je otevřena hodinu před 
začátkem představení.

 

Sobota 18. 6.

7:00–13:00 - Auto-moto-vete-
rán burza – tradiční burza týka-
jící se převážně motorismu. Koná 
se na letišti v Drahotuších.

9:00 - Helfštýnské ateliéry 
s knižními trhy – přehlídka pro-
fesí Muzea Komenského v Přero-
vě. Koná se na hradě Helfštýn, Týn 
nad Bečvou. 

10:00 - Hranice Dragons 2022 
– 13. ročník festivalu dračích lodí. 
Koná se na Loděnici v Hranicích, 
vstupné zdarma.

12:00–22:00 - Gulášrockfest 
Hranice – soutěžní klání ve va-
ření kotlíkových gulášů. Koná se 
v areálu před letním kinem v Hra-
nicích, vstupné 150 Kč, více infor-
mací na www.gulasrockfest.cz.

14:00 - Po stopách hranických 
pověstí k Propasti – vlastivědně



zahradě v Hranicích, vstup zdar-
ma.

Středa 13. 7.

18:00 - Hranické kulturní léto: 
The Retrievers – koncert ost-
ravsko-hranické kapely. Koná se 
v Zámecké zahradě v Hranicích, 
vstup zdarma.

Pátek 15. 7.

18:00 - Hranické kulturní léto: 
FFIMM ROCK – koncert revivalo-
vé kapely. Koná se v Zámecké za-
hradě v Hranicích, vstup zdarma.

Sobota 16. 7.

12:00 - VŠECHfest 2022 – hu-
dební festival ve Všechovicích. 
Koná se na Pastevníku, Všecho-
vice 265, vstupné od 550 Kč. 

Středa 20. 7.

18:00 - Hranické kulturní léto: 
Kowall Company – koncert mla-
dé pop-rockové kapely. Koná se 
v Zámecké zahradě v Hranicích, 
vstup zdarma.

Pátek 22. 7.

18:00 - Hranické kulturní léto: 
Fojti – koncert valašské folkrocko-
vé kapely. Koná se v Zámecké za-
hradě v Hranicích, vstup zdarma. 

Sobota 23. 7.

18:00 - Anenská zábava v Dra-
hotuších – tradiční taneční a hu-
dební zábava. Koná se na hřišti 
v Drahotuších.

Pátek 29. 7.

17:00 - Benefice zaHranice 2022 
– 2. ročník open air festivalu. Koná 
se v Zámecké zahradě v Hranicích. 

Sobota 30. 7.

17:00 - Benefice zaHranice 2022 
– 2. ročník open air festivalu. Koná 
se v Zámecké zahradě v Hranicích.
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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.

historická procházka po stopách 
místních pověstí. Vychází se od 
městské knihovny, Masarykovo 
náměstí 71, vstupné 50 Kč. Pro-
dej je v Turistickém informačním 
centru na zámku v  Hranicích, 
tel. 581 607 479. 

14:00 - Slavnosti města Potštát 
– 25. slavnosti města se konají na 
hřišti v Potštátě, vstupné 200 Kč 
v předprodeji. Předprodej v kan-
celáři podatelny MěÚ Potštát. 

16:00 - Setkání lidí svobodné-
ho myšlení – s hostem Tomášem 
Ortelem. Koná se v Klubu Olym-
pia, Radniční 68, vstupné 290 Kč 
v předprodeji na tel. 733 525 300. 

Neděle 19. 6.

9:30 - Hranická 200 – 25. ročník 
závodů v  rychlostní kanoistice: 
Memorial Milana Bartoše. Koná 
se na loděnici v Hranicích, Tráv-
nická 508, vstup zdarma.

10:00 - Slavnosti města Potštát 
– 25. slavnosti města se konají na 
hřišti v Potštátě, vstupné 200 Kč 
v předprodeji. Předprodej v kan-
celáři podatelny MěÚ Potštát. 

Středa 22. 6.

14:00–18:00 - Zápis žáků do ZUŠ 
– zápis pro školní rok 2022/2023. 
Koná se v Základní umělecké ško-
le hranice, Školní náměstí 35. 

Čtvrtek 23. 6.

14:00–18:00 - Zápis žáků do ZUŠ 
– zápis pro školní rok 2022/2023. 
Koná se v Základní umělecké ško-
le hranice, Školní náměstí 35. 

17:00 - Vernisáž: Inge Kosková: 
Dílo – koná se v Galerii Synagoga 
v Hranicích, Janáčkova 728, vstup 
zdarma.

18:00 - Seberozvojová setkání 
na téma: Proč mne ostatní zra-
ňují? – setkání pro jednotlivce, 
muže, ženy i páry. Koná se v klu-
bu Lavina Hranice, Radniční 32, 
vstupné 200 Kč.

Pátek 24. 6.

18:00 - Závěrečná akademie 
ZUŠ Hranice – představení 
všech oborů Základní umělec-
ké školy Hranice. Koná se v So-
kolovně Hranice, Tyršova 880, 
vstup zdarma.

20:00 - Border Collapse – pokra-
čování přehlídky současné hud-
by. Koná se v Karnole v Hranicích, 
tř. ČSA 211, vstupné 170 Kč.

21:00 - Letní kino: Prezidentka 
(komedie, ČR, 2022) – koná se 
v  letním kině v  Hranicích, Ko-
menského 263, vstupné 140 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.

 

Sobota 25. 6.

8:00 - 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 - Letní slavnost pro děti 
– tradiční zábavné odpoledne 
pro děti. Koná se v galerii M+M 
v Hranicích, Jurikova 16, vstupné 
dobrovolné.

20:00 - Na film do Karnoly: 
Amélie z  Montmartru – kul-
tovní film, který zahřeje u srdce. 
Koná se v  Karnole v  Hranicích, 
tř. ČSA 211, vstupné 100 Kč.

21:00 - Letní kino: Žhářka (ho-
ror, titulky, 2022) – 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.

Neděle 26. 6.

8:00 - 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.

Úterý 28. 6.

12:00–17:00 - Den s MAPem – 
odpoledne plné zajímavých ak-
tivit spojených se vzděláváním. 
Koná se v Koncertním sále v Hrani-
cích, Zámecká 118, vstup zdarma. 

Středa 29. 6.

19:00 - Marie Rottrová: Lady 
Soul – koncert české hudební 
ikony. Koná se v Divadle Stará 
střelnice v  Hranicích, Sady Čs. 
legií 770, vstupné 690 Kč, před-
prodej v Knihkupectví EZOP. 

Čtvrtek 30. 6.

17:00 - Vernisáž: Divadlo – koná 
se ve výstavní síni Stará radnice 

UZÁVĚRKA

PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ HRANICKÉHO 
ZPRAVODAJE JE V ÚTERÝ 
7. ČERVNA 2022.

v  Hranicích, Radniční 1, vstup 
zdarma.

21:00 - Letní kino: Mimoni 2: 
Padouch přichází (animovaný, 
dabing, 2022) – koná se v letním 
kině v  Hranicích, Komenského 
263, vstupné 130 Kč. Předprodej 
je v  Turistickém informačním 
centru na zámku v  Hranicích, 
tel. 581 607 479 nebo na místě. 
Pokladna je otevřena hodinu 
před začátkem představení.

 

PŘIPRAVUJEME  
NA ČERVENEC

Pátek 1. 7.

21:00 - Letní kino: Mimoni 2: 
Padouch přichází (animovaný, 
dabing, 2022) – koná se v letním 
kině v  Hranicích, Komenského 
263, vstupné 130 Kč. Předprodej 
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 2. 7.

13:00 - Slavnosti města: Diva-
dlo bez Hranic – slavnosti se 
ponesou v  divadelním duchu, 
aby tak připomněly letošní výro-
čí divadla v Hranicích. Nebudou 
chybět kejklíři, komedianti, artis-
té, klauni, představí se pouliční 
divadélka a nabídnou pohádky 
pro děti i příběhy pro dospělé. 
Pro děti jsou připravené dílničky, 
výuka žonglování a spousta dal-
šího. Koná se na Masarykově ná-
městí v Hranicích, vstup zdarma. 

Středa 6. 7.

18:00 - Hranické kulturní léto: 
Parní Lucie – koncert revival ban-
du známé české skupiny. Koná se 
v Zámecké zahradě v Hranicích, 
vstup zdarma.

Čtvrtek 7. 7.

17:00 - Vernisáž k výstavě: Hra-
niceum 2022 – koná se v Galerii 
Severní křídlo zámku, Pernštejn-
ské nám. 1, vstup zdarma. 

Pátek 8. 7.

18:00 - Hranické kulturní léto: 
Jak víla Modrovláska splnila tři 
přání – divadelní pohádka pro 
děti i rodiče. Koná se v Zámecké 



3. 6. – 25. 6. - Výstava dětských 
prací. Tradiční výstava dětských 
prací představí v prostorách ga-
lerie tvorbu malých i  mladých 
výtvarníků, ať už se jedná o ob-
razy, keramiku či výrobky z papí-
ru. Vystavují nejen školy, ale také 
jednotlivci. Na vernisáži vystoupí 
Hranický dětský pěvecký sbor. 
Vernisáž výstavy se uskuteční 
v  pátek 3. června v  17 hodin 
v galerii M+M.

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. 

7.–22. 7. - Hraniceum 2022. 
Výstava v rámci mezinárodního 
výtvarného sympozia, které se 
uskuteční v areálu Stará střelni-
ce v Hranicích. K výstavě bude 
vydán samostatný katalog ma-
pující práce výtvarných umělců. 
Vernisáž výstavy se uskuteční ve 
čtvrtek 7. července v 17 hodin 
v Galerii Severní křídlo zámku.

Do 19. 6. - Jana Šindelová & 
Michal Motyčka. Jana Šindelová 
se zabývá kresbou, grafikou a in-
stalací navrženou přímo pro kon-
krétní prostor, tzv. site specific. 
Michal Motyčka se zaměřuje na 
přesah mezi architekturou a sou-
časným vizuálním uměním. Oba 
umělci mají svá díla v  českých 
i zahraničních galeriích. Společ-
ně připravili přes 100  projektů 
a vydali 9 publikací.

23. 6. – 7. 8. - Inge Kosková: Dílo. 
Dílo Inge Koskové je záznamem 
různých fází jejího výtvarného 
projevu i reflexí doby. Zpočátku 
propojovala realismus se sno-
vými obrazy. Ve figurální kresbě 
ji inspiroval anglický balet. Její 
kresba se postupně uvolňovala, 
kontury ztrácely na pevnosti a jed-
noznačnosti. Vernisáž výstavy se 
uskuteční ve čtvrtek 23. června 
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.

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

Galerie M+M

Bývalá Váhalova prodejna

18 výstavy

Do 12. 6. - KOMenský v  KO-
Miksu. Výstava představuje 
komiksové zpracování života 
a díla Jana Amose Komenského. 
Výstava se koná k výročí 430 let 
od narození J. A. Komenského 
a je zapůjčena z Národního pe-
dagogického muzea a knihovny 
J. A. Komenského. V rámci výsta-
vy jsou připraveny pracovní listy 
pro školáky i předškoláky.

Do 19. 6. - Radovan Langer: 
NENÍ / JE. Výstava obrazů hranic-
kého malíře, ilustrátora, výtvar-
ného teoretika a předsedy Unie 
výtvarných umělců Olomoucka 
Radovana Langera. Ve své volné 
tvorbě se věnuje malbě a kresbě, 
v posledních deseti letech i vol-
né sochařské práci v kovu a ve 
dřevě. Jeho díla jsou zastoupena 
v soukromých sbírkách po celém 
světě.

30. 6. – 2. 10. - Divadlo. Na počest 
80. výročí prvního představení 
Beskydského divadla v  Hrani-
cích proběhne výstava, mapující 
divadlo a  ochotnickou činnost 
v Hranicích. Těšit se můžete na 
divadelní kostýmy, rekvizity, ku-
lisy, masky a další předměty vzta-
hující se k divadelnictví. Vernisáž 
výstavy se uskuteční ve čtvrtek 
30. června v 17 hodin v muzeu 
na Staré 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

8.–24. 6. - Výstava prací studen-
tů Gymnázia Hranice. Výstava 
představí kreativní práce studentů 
Gymnázia Hranice. Studenti pra-
covali s nejrůznějšími technikami 
a kromě jiných zpracovávali téma 
Gympl life, které se neslo v duchu 
oslav 150. výročí Gymnázia Hrani-
ce, které proběhly v září roku 2021. 
Vernisáž výstavy se uskuteční ve 
středu 8. června v 17 hodin v Ga-
lerii Severní křídlo zámku.



Po sedmiměsíčním trénin-
ku na umělých stěnách si 
malí lezci z Hranického ho-
rolezeckého oddílu mohli 
vyzkoušet, jaké je lezení 
na skalách.

Počasí konečně umožnilo 
zorganizovat návštěvu výborné 
lezecké oblasti bývalého lomu 
„Gabrielka“ u Týna nad Bečvou, 
kam jsme se vydali v rámci le-
zeckého kroužku 3. května.

Instruktoři připravili několik 
lezeckých cest obtížnosti 3–5 

(dle stupnice UIAA) přes fixní 
lana a děti si postupně vyzkou-
šely, jak rozdílné je lezení na 
umělé stěně oproti lezení na 
skále. 

Někomu to ze začátku činilo 
potíže, se kterými zkušeně po-
radil jistící instruktor, a někdo 
naopak vypadal, že snad na 
skále už někdy byl, protože le-
zecké pohyby a využívání všech 
dostupných chytů i stupů bylo 
dokonalé. Někdy mohla činit 
problém i výška kolem 12 met-
rů, ale i s tímto se děti statečně 
vyrovnaly a všechny byly nad-
míru nadšené. Příští lokalitou 

budou nejspíše Potštátské ská-
ly, jejichž spodní část dosahuje 
výšky cca 23 metrů. Tam ale 
vezmeme jen ty nejšikovněj-
ší, ostatní polezou na horních 
skalách.

Lezecký kroužek funguje 
díky finanční podpoře Města 
Hranice a dalších podporovate-
lů, kterým všem moc děkujeme. 
Největší část odvedené práce 
však patří instruktorům, kteří se 
ve svém volném čase ochotně 
dělí o své zkušenosti se začína-
jícími lezci.

Marek Beneš

Lom Gabrielka. Foto: Horolezecký oddíl
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Národní šampionát juniorů a juniorek v judu již po něko-
likáté hostilo sportovní centrum Naparia. Judisté z celé 
republiky se tu na třech tatami utkali o mistrovské tituly. 

V těžké konkurenci se dařilo 
také domácím závodníkům. Nej-
lepších výsledků dosáhla Gabri-
ela Nádvorníková a Karel Platoš, 
kteří shodně vybojovali bron-
zové medaile. Oba dva jsou již 
zkušenými závodníky, až dosud 
se jim však medaile z národního 
šampionátu vyhýbala. 

Gabriela nastoupila v katego-
rii juniorek do šedesáti tří kilo-
gramů, ve které se probojovala 
až do semifinále. Nestačila však 
na budoucí mistryni republi-
ky a  musela tak postoupit boj 
o třetí místo. Tam ni čekala další 
zkušená závodnice, se kterou si 
Gabriela poradila a vybojovala 

pro domácí oddíl zasloužené 
třetí místo.

Karel nastoupil ve váze do 
osmdesáti jednoho kilogramu, 
což byla druhá nejobsazenější 
kategorie turnaje. Podobně 
jako Gabriela postoupil až do 
semifinále, i  on však podlehl 
budoucímu vítězi. V boji o třetí 
místo ale soupeře poslal k zemi 
výborně provedenou technikou 
ouchi gari a  získal bronzovou 
medaili.

„Jsem strašně rád, že se to 
Karlovi i  Gabči dnes povedlo, 
dlouhou dobu se za tím hnali 
a  poctivě trénovali a  úspěch 
se konečně dostavil. Je však 
trochu škoda, že se neprosadili 
i naši zbývající závodníci, a vel-
kou skvrnou na jinak vydařeném 
turnaji zůstává zranění Barči 
Ondrouškové. Všichni doufáme 
v její brzké uzdravení,“ ohodnotil 
výsledky svých svěřenců trenér 
David Šatánek. Šimon Skurka

Judisté bojovali v Hranicích o republikové tituly

Slavnostní zahájení proběhlo za účasti představitelů města v čele s místostaros-
tou Danielem Vitonským. Foto: Petr Bakovský

Gabriela Nádvorníková v modrém kimonu „při práci“. Foto: Petr Bakovský

Letní koupaliště 
se chystá  
na sezonu

Venkovní koupaliště Plo-
várny Hranice by se mělo 
otevřít v  průběhu června, 
v  závislosti na počasí. Aktu-
ální informace pro daný den 
najdete na webu (https:// 
plovarna-hranice.cz) face-
bookových a instagramových 
účtech Plovárny Hranice, pří-
padně na infolince 581 674 
481.

V  areálu najdou vyžití 
plavci, rodiny s dětmi i ti, kteří 
hledají prostor pro relaxaci. 
Příjemný může být výhled na 
okolní zalesněné kopce i přiro-
zený stín pod vzrostlými stro-
my. Pokud hledáte prostor pro 
své sportovní choutky, pak pro 
vás máme kromě plaveckého 
bazénu také dvě hřiště na  
beach volejbal nebo stůl na 
stolní tenis. Travnatý pro-
stor kolem bazénu využijete 
k  odpočinku na dece nebo 
lehátkách, která máte volně 
k dispozici. Součástí vedlejší 
budovy letního koupaliště jsou 
převlékárny, sprchy, WC a také 
uzamykatelné skříňky. Pokud 
vám vyhládne nebo dostanete 
žízeň, doporučujeme občers-
tvení, které je v areálu včetně 
možnosti posezení. (bak)

Děti z horolezeckého oddílu si poprvé vyzkoušely skály

Někteří byli na skalách jako doma. 
Foto: Horolezecký oddíl



Slavnostní vyhlášení oblíbe-
né akce „Nejlepší sportovci roku 
2021“ se výjimečně konalo v Diva-
dle Stará střelnice v úterý 26. dub-
na za přítomnosti senátorky Jitky 
Seitlové, zástupců Olomouckého 
kraje v  čele s  hejtmanem Jose-
fem Suchánkem a vedení města 
Hranic v čele se starostou Jiřím 
Kudláčkem.

V rámci akce proběhlo i vyhlá-
šení ankety Hranického týdne. 
Moderovala osvědčená dvojice 
Vanda Rajnochová a David Král. 

Sportovci roku 2021 – výsledky
Olympijské sporty – jednotlivci
Kategorie do 15 let
1. místo: Lukáš Pechar (Klub rych-
lostní kanoistiky Slovan Hranice)
2. místo: Anthony Kocman (Klub 
vodních sportů – rychlostní ka-
noistika)
3. místo: Ondřej Sedlák (Klub 
rychlostní kanoistiky Slovan 
Hranice)

Kategorie 16–19 let
1. místo: Kristýna Pokorná (Energy 
Judo Team)
2. místo: Vojtěch Kubala (Judo Že-
lezo Hranice)
3. místo: Barbora Ondroušková 
(Judo Železo Hranice)

Kategorie nad 20 let
1. místo: Martin Bezděk (Judo Že-
lezo Hranice)
2. místo: Šarlota Olšáková (Judo 
Železo Hranice)
3. místo: Rostislav Kolář (SK Hrani-
ce – atletika)

Kategorie Masters (veteráni)
1. místo: Tomáš Smýkal (Klub vod-
ních sportů Hranice – rychlostní 
kanoistika)
2. místo: Klára Úlehlová (SK Hrani-
ce – atletika)
3. místo: Marcel Doležal (Club Te-
nis Hranice)

Olympijské sporty – družstva
Kategorie do 15 let
1. místo: Družstvo mladších žáků 
(Energy Judo team)

Kategorie 16–19 let
1. místo: Družstvo dorostenců 
Energy Judo Team

Kategorie nad 20 let
1. místo: Družstvo mužů Judo Že-
lezo Hranice
2. místo: Družstvo žen SK Hranice 
– atletika
3. místo: Družstvo mužů SK Hra-
nice – atletika

Kategorie Masters (veteráni)
1. místo: Družstvo tenistů Club 
tenis Hranice

Neolympijské sporty – jednot-
livci
1. místo: Veronika Simonová (Ma-
žoretky Panenky)
2. místo: Beatrice Horáková (Ma-
žoretky Panenky)
3. místo: Daria Indrová (DDM Hra-
nice – agility)

Neolympijské sporty – družstva
1. místo: Mažoretky Panenky starší 
(DDM Hranice)
2. místo: Mažoretky Panenky 
mladší (DDM Hranice)

Handicapovaní sportovci
Julie Švecová – Judo Železo Hra-
nice

Sportovní senioři, činovníci 
a trenéři
Jiří Malík – funkcionář a organizá-
tor Club Tenis Hranice
Bronislava Šeinerová – cvičitelka 
TJ Sokol Hranice
Jiří Šeiner – trenér TJ Sokol Hranice
Aleš Kubíček – funkcionář TJ Sokol 
Hranice

Sportovní hvězda čtenářů Hra-
nického týdne
Martina Štukovská (Judo Železo 
Hranice). (bak)
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Hranice předaly ocenění pro nejlepší sportovce roku

Nestává se často, abychom mohli ocenit mistryni 
světa – Julie Švecová.

Neolympijské sporty přinášejí na podium zpestření.

Judisté bývají na „Sportovcích roku“ tradičně úspěšní.

Mezi sportovními seniory bylo tentokráte hodně Sokolů.

Prostor divadla Stará střelnice.

Mažoretky jsou nejen úspěšné, ale také při předá-
vání vypomáhají. Foto: 6× Petr Bakovský


