
Vánoční strom na Masarykově náměstí v Hranicích se rozsvítí poprvé v pátek 2. prosince.  
Připraven je program, k vidění bude rozsáhlý Halouzkův betlém, využít lze Ježíškovu poštu nebo si jen tak zazvonit na zvoničce pro štěstí.  

Chybět nebude ani kluziště a stánky s punči a vánočním zbožím. Podrobný program najdete uvnitř listu. Foto: MKZ Hranice
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Výjimečný koncert „Jazz 
čtyř kontinentů“ se usku-
teční v pondělí 12. prosince 
od 19 hodin v Divadle Stará 
střelnice v Hranicích.

Vystoupí jihoafrická zpěvačka 
Pilani Bubu spolu s hranickým ro-
dákem kontrabasistou Matějem 
Černým a kytaristou Antonínem 
Dlapou. Pilani Bubu je také te-
levizní moderátorka a kreativní 
nezávislá umělkyně v žánru sou-
časné lidové hudby. Její poslední 
album Folklore-Chapter 1 získalo 
ocenění „Nejlepší jihoafrické al-
bum“. 

Pilani Bubu má jedinečný hlas 
a  jemným i  energickým způso-
bem dokáže prezentovat svoji vizi 
spojení folkloru, jazzu a soulu. Je-
jím předsevzetím je prezentovat 
africkou lidovou kulturu na všech 
kontinentech. Svůj styl nazývá 
„jazzy folk soul“. Vystupuje po ce-
lém světě. 

Koncert pořádá Společenský 
klub Panenka a  Divadlo Stará 
střelnice. Výtěžek bude použitý na 
podporu činnosti Společenského 
klubu Panenka, a to na projekty 
Panenka dětem do nemocnic, 
Adopce na dálku, Podpora mla-
dých umělců. 

Vstupenky lze zakoupit v před-
prodeji v Turistickém informačním 
centru na zámku za 150 Kč, na 
místě pak za 200 Kč. (jč)

Předvánoční, zámecky la-
děný koncert Václava Hudečka 
a  Martina Hrocha pro housle 
a cembalo se uskuteční v Hra-
nicích. 

Slavné sk ladby hudby 
17. a 18. století budou znít na 
koncertě v pondělí 5. prosince 
od 18 hodin. Koncert oboha-
tí prezentace a  autogramiáda 

bestselleru Veselice. Autorkou 
této knihy je manželka Václava 
Hudečka Eva Hudečková. Kon-
cert se uskuteční ve dvoraně 
hranického zámku. Vstupné je 

250  Kč v  předprodeji, 290  Kč 
na místě. Předprodej je v Turis-
tickém informačním centru na 
zámku. 

(red)

2 úvodník, zajímavosti

Na konci listopadu vyšel druhý 
díl knihy Minulé Hranice, ve které 
Jiří J. K. Nebeský shromáždil foto-
grafie Hranic z posledních zhruba 
sto padesáti let. „Časové rozpětí 
je tentokrát hodně široké – od 
těch nejstarších snímků, které se 
pořizovaly na skleněné desky, až 
po záběry z konce 20. století. A ty 
mohou být paradoxně nejpřekva-
pivější. Když vidíte, že v roce 1994 
děti hrají fotbal před paneláky na 
prázdných parkovištích, uvědomí-
te si, jak moc se město změnilo.“ 

Kniha přináší víc než tři stovky 
unikátních záběrů z  řady veřej-
ných i  soukromých sbírek. „Bez 
fondů hranického muzea, přerov-
ského okresního archivu, ale také 
bohatých souborů, které vytvořili 
Jaroslav Kopecký, Jan Havlík, Mi-
lan Králik a další, by knížka samo-
zřejmě vzniknout nemohla. A také 
by se ke čtenářům nedostala bez 
grantu, který poskytlo město 
Hranice,“ dodává autor a připo-
juje osobní vzpomínku: „První díl 

vyšel těsně před koronavirovou 
epidemií, což budou už tři roky. 
Historii píšeme pořád. Tak jsem 
zvědav, jestli někdo fotograficky 
zachytil prázdné město v  první 
koronavirové vlně. Za pár let bu-
deme sentimentálně vzpomínat 
i na to.“ Knihu si můžete koupit 
v informačním centru na zámku 
nebo v  hranických knihkupec-
tvích.  (red)

Úvodník starosty města Hranic
Milí spoluobčané, 

před námi je prosinec. Nebývá 
to ten nejklidnější měsíc v  roce. 
Nejprve mu vládne klasický před-
vánoční shon. Nakoupit dárky, 
napéct cukroví, uklidit, obstarat 
vánoční stromeček a kapra. Závě-
rečná třetina měsíce se pak nese 
v  duchu návštěv v  rámci rodiny, 
přátel, oslav konce roku. Přes tento 
nabitý program je ale dobré najít 
si trochu času na bilancování a na 
zhodnocení vyhlídek do roku ná-
sledujícího. 

Do budoucna ale nikdo nevidí. 
Vždyť, kdo by loni v prosinci oče-
kával válku v Evropě, prakticky za 
humny, jejíž důsledky pociťujeme 
dnes a denně? Přesto přišla. I v Hra-
nicích se objevili uprchlíci, město 
pomáhá přímo na Ukrajině. Těžko 
nyní říci, jak se bude vše vyvíjet, ale 
jedno je jasné. Doba není a nebude 
lehká. Stoupající ceny energií, po-
honných hmot, potravin... To vše 

dopadá jak na nás jednotlivce, tak 
i na město jako takové.

Nečeká nás snadné období, 
ale nechceme opustit vytyčený 
směr rozvoje našeho města. Na-
sazujeme proto úsporná opatře-
ní, hledáme dotace i nové zdroje 
financování, aby město mohlo po-
kračovat v  rozpracovaných pro-
jektech a  dále zlepšovalo svoji 
infrastrukturu. 

Chceme se dále snažit, aby Hra-
nice byly co nejpříjemnější místo pro 
život. K tomu nepatří jen opravené 
cesty a  chodníky nebo více par-
kovacích míst, ale také sportovní 
a kulturní vyžití. Uvědomujeme si, 
v jakých obtížích se ocitají ti, kteří se 
to v našem městě snaží pro občany 
zajistit. Jak sport, tak kulturu těžce 
postihlo covidové období a  ještě 
se z něj neměly čas vzpamatovat. 
Zvyšování cen energií a následně 
pronájmů by pro ně mohlo být likvi-
dační. Proto chceme zvýšit pomoc 

volnočasovým aktivitám; vedení 
města navrhuje zastupitelům zvý-
šení příspěvků na celoroční činnost 
jak u  mládeže, tak u  dospělých. 
Chceme, aby lidé měli možnost si 
zasportovat nebo zafandit hranic-
kým sportovcům, chceme, aby cho-
dili na koncerty, na přednášky, do 
divadla. Aby město žilo, aby se na 
náměstí nebo v Zámecké zahradě 
scházeli sousedé, přátelé a známí, 
chceme, aby navzdory nelehké 
době občané i návštěvníci města 
měli kam jít, měli co dělat. 

K tomu vám můžeme nabídnout 
bohatý program na Masarykově 
náměstí. Můžete se zúčastnit roz-
svěcení vánočního stromu, navštívit 
některý z koncertů, zabruslit si na 
umělém kluzišti nebo si prohlédnout 
vánoční trhy a zahřát se u stánku 
s nějakým teplým nápojem. Můžete 
se tak naladit na tu správnou tradič-
ní adventní a vánoční náladu. Pro-
tože navzdory tomu, že z televize, 

rádií či na internetu se na vás valí 
převážně negativní až katastrofické 
zprávy, svět není tak černý, jak by to 
podle nich mohlo vypadat. Proto 
si pojďme tuto adventní dobu užít. 
A nezapomínejme – i dobrá nálada 
je nakažlivá. 

Bc. Daniel Vitonský
starosta města

Vyšla kniha fotografií  
starých Hranic

Koncert jihoafrické písničkářky 
s kapelou

Václav Hudeček a Eva Hudečková v Hranicích

novinkanáš tip

doporučujeme



Olomoucký kraj letos v létě 
dovršil rozsáhlou koncep-
ci, podle které se teď může 
řídit rozvoj kultury v celém 
regionu. 

Ta měla původně jen elektro-
nickou formu, v úterý 8. listopa-
du byla během slavnostního křtu 
představena i její tištěná podoba. 
Na křtu byl přítomen také radní 
města Hranic Miroslav Raindl. 

Graficky a fotograficky pěkně 
zpracovaná publikace se soustře-
ďuje na všechny oblasti kultury 
v Olomouckém kraji od knihoven 

přes kina až po bo-
hatou oblast kul-
turního dědictví 
a všechna navazu-
jící odvětví. V ome-
zeném nákladu je 
publikace k dispo-
zici na oddělení 
kultury Krajského 
úřadu Olomouc-
kého kraje.

V  elektronické 
podobě je kon-
cepce kultury ke 
stažení na webu 
olkraj.cz.

(ok)

z radnice 3

Na křtu knihy Miroslav Raindl s radním Olomouckého 
kraje pro oblast kultury a památkové péče Janem Žůr-
kem (vlevo). Foto: Olomoucký kraj

Retenční nádrže na zachy-
távání dešťových vod se za-
čínají budovat na ZŠ a MŠ 
Šromotovo. 

Akce vyjde na téměř deset 
milionů korun. Tento projekt 
je spolufinancován Evropskou 
unií z fondu Next Generation EU 
a dotace činí 100 % způsobilých 
nákladů akce.

Akce bude probíhat ve dvou 
etapách. Nyní byla zahájena vý-
stavba prvních dvou retenčně- 
vsakovacích objektů a související 

nové areálové kanalizace. Stav-
by budou umístěny po obou 
stranách spojovacího krčku do 
tělocvičny školy. Proto bude pří-
stup do tělocvičny možný pou-
ze přes budovu školy. Na jaře se 
začne budovat třetí retenčně- 
vsakovací soustava přímo před 
školou. To umožní podchytit do 
těchto nádrží dešťové svody ze 
střech všech budov školy. 

Pomocí nádrží bude zachyce-
na srážková voda nejen ze střechy 
školy, ale i ze zpevněných ploch 
kolem budovy školy, jako jsou ko-
munikace a chodníky. Dojde tak 

ke snížení odtoku do jednotné 
kanalizace městské stokové sítě 
a dešťové úhrny naopak zůstanou 
díky retenci a následnému vsako-
vání na pozemcích v areálu školy.

Cílem je omezit vypouštění 
neznečištěných srážkových vod 
do kanalizace a zamezit tak plýt-
vání dešťovou vodou. Správná 
funkce zařízení může navíc v pří-
padě povodní pomoci oddálit 
přetížení kanalizačních systémů 
a potenciálně snížit možné ná-
sledky povodně. Akce by měla 
být dokončena v květnu příštího 
roku.  (bak)

Tradiční lampionový prů-
vod, položení věnců k pa-
mátníku T. G. Masaryka 
a  promítání filmu – to 
byl hlavní program oslav 
104. výročí Dne vzniku sa-
mostatného Českosloven-
ska. 

Oslavy začaly v pátek 28. října 
koncertem Velkého dechového 
orchestru ZUŠ Hranice u Zámec-
kého hotelu. Odsud vyrazil lam- 
pionový průvod na Školní ná-
městí k památníku T. G. Masaryka. 
Po projevu starosty města Bc. Da-
niela Vitonského položili starosta 
Vitonský spolu s místostarostou 
Mgr.  Karlem Machylem věnec 
k soše 1. československého pre-
zidenta. Věnce položili i zástup-
ci Armády ČR, Československé 

obce legionářské a Sokola. Poté 
se lampionový průvod přesunul 
na Masarykovo náměstí, kde se 
promítala pohádka Tři veteráni.

V rámci oslav byla v pátek od 
14 do 16  hodin zpřístupněna 

Stálá expozice posádky Hrani-
ce. Od 9 do 16 hodin bylo také 
zpřístupněno mauzoleum obětí 
1. světové války na hranickém 
hřbitově.

(bak)

Na ZŠ Šromotovo začínají vznikat 
retenční nádrže

Vznikla kniha Koncepce rozvoje kultury kraje

Město si připomnělo vznik republiky

z deníku  
    strážníka

Když se nad městským 
hřbitovem snáší noc, rozsvě-
cují se světla lamp i světélka 
bludiček, tehdy se do těchto 
ponurých míst vydávají od-
vážní městští strážníci. Chrá-
něni pouze služební pistolí, 
dřevěným křížem a svěcenou 
vodou vydávají se do míst, kde 
se v  noci pohybují nemrtví, 
duchové a zejména otrlí zlo-
ději. 

A právě ti poslední jsou ter-
čem strážníků městské policie. 
Obzvláště v  období svátku 
Všech svatých a Dušiček, kdy 
na hřbitovech panuje největší 
ruch, bylo potřebné zesílit do-
zor. Najdou se totiž mezi námi 
lidé, kteří si rádi přivlastňují, 
co není jejich. Čert ví, zda by 
ukradené lampičky, vázičky 
nebo pěkné květiny měly 
přinést novým „majitelům“ 
radost na hrobech jejich blíz-
kých, nebo zda je spíš prostě 
nechtěli jen zpeněžit, krádež 
je to tak jako tak. Proto ztich-
lým hřbitovem po večerech 
a  nocích procházejí hlídky 
městské policie, aby zajistily 
klid těchto míst. (bak)

Rada města 
schválila nové 
složení komisí

Stejný počet komisí rady 
města jako v minulém voleb-
ním období, tedy devět, bude 
mít město Hranice. Po vol-
bách se ale obměnilo jejich 
složení. Komise rady a  jejich 
členy schválila Rada města na 
svém jednání 15. listopadu. 
Složení komisí naleznete na 
webu města Hranic (https://
www.mesto-hranice.cz/clanky/ 
komise-zrizene-radou-mesta-
-hranic-2022-2026)  (bak)

Foto: Petr Bakovský



Opravou jeviště, které bylo 
v havarijním stavu, začala 
připravovaná revitalizace 
letního kina. Město má vy-
pracovanou studii na celý 
areál, akce je však finančně 
velmi náročná, takže před-
pokládáme její rozčlenění 
na jednotlivé etapy. 

V současné době probíhá zpra-
cování projektu pro územní roz-
hodnutí na celý areál. Přednostně 
z něj bylo z důvodu havarijního 
stavu vyjmuto jeviště a promítací 
plocha, jejichž oprava nevyžadu-
je samostatné územní rozhod-
nutí. Letos jsme na opravy jeviště 
a promítací plochy získali stavební 
povolení a po skončení promítací 
sezony v září jsme zahájili rekon-
strukci jeviště, jehož oprava již 
byla nezbytná. 

Staré jeviště bylo zbouráno 
a nové jeviště muselo být od zá-
kladů vybetonováno a postaveno 
znovu. Práce by měly být hotovy 
do konce roku, pokud je výrazně 
neovlivní nepřízeň počasí, a vy-

žádaly si investici 
ve výši 5 milionů 
korun.

Příští rok by 
mělo dojít na re-
konstrukci pro-
mítací plochy. 
Naštěstí lze obě 
akce realizovat sa-
mostatně, což zna-
mená, že opravu 
promítací plochy 
lze provést bez 
zásahu do již opra-
veného jeviště. 

Na další etapy 
se připravuje pro-
jektová dokumentace. Dojde zde 
postupně ke generální opravě 
hlediště, zázemí pro diváky i pro 
obsluhu a  účinkující. Je nutné 
modernizovat promítací kabinu, 
technické vybavení a  provést 
úpravu veřejného prostranství. 

Rekonstrukce areálu kina, 
který z  velké části v  původním 
stavu z šedesátých let, se začala 
řešit od roku 2018. Postupně se 
upřesňovala podoba chystané 
rekonstrukce, architekti začali při-
pravovat nejprve studii, na kterou 

navazují práce na projektové do-
kumentaci. 

Kino, které ve městě začalo 
promítat od roku 1964, je velmi 
oblíbené. Napomohl tomu i fakt, 
že po zavření kina Svět v  roce 
2009 se areál letního kina zvelebil 
a v roce 2013 bylo navíc promítání 
v letním kině digitalizováno. Kino 
má kapacitu 1 255 osob, promítá 
pravidelně od června do září a po 
letní sezóně pak ještě 28. října a na 
silvestra. V areálu se konají také 
velké koncerty a festivaly.  (bak)

Den Válečných veteránů si 
město Hranice připomně-
lo v  pátek 11. listopadu 
v 11 hodin u mauzolea na 
městském hřbitově. 

V Hranicích bylo při této příleži-
tosti od 9 do 16 hodin zpřístupně-
no mauzoleum, kde je pochováno 
na 1500 vojáků z I. světové války, 
kteří zemřeli ve zdejší vojenské ne-
mocnici. Zároveň byla od 14 do 
16 hodin zpřístupněna Stálá expo-
zice posádky Hranice v Kasárnách 
gen. Zahálky.

Den veteránů nebo také Den 
vzpomínek se slaví v tomto ter-
mínu jako připomínka ukon-
čení krvavých bojů 1. světové 
války – 11. 11. 1918 v 11 hodin 
bylo podepsáno příměří, které 
boje ukončilo. Symbolem Dne 
veteránů a symbolem padlých 
vojáků 1. světové války se stal 
květ vlčího máku. To má svůj pů-
vod v básni, kterou v roce 1915 
napsal kanadský chirurg John 
McCrae, jenž sloužil na západ-
ní frontě nedaleko belgického 
města Ypres. 

(bak)

S příchodem nového škol-
ního roku začali do naší 
pobytové služby přicházet 
noví dobrovolníci. 

Jsou to studenti Střední les-
nické školy v Hranicích, kteří se 
připravují na budoucí kariéru 
v prvních, třetích a čtvrtých roční-
cích. Jejich smích a dobrá nálada 
jsou nakažlivé nejen pro klienty, 
ale i  pro zaměstnance. Nemají 
problém doprovázet seniory za 

každého počasí při procházkách 
do okolí, protože podle jejich 
slov „ven se může vždycky, jen 
je potřeba se přiměřeně obléct“. 
V tomto mají naprostou pravdu. 
Věnují se také předčítání, hraní 
stolních her nebo povídání. 

Proto mi dovolte, abych všem 
studentům a jejich pedagogům 
za seniory a kolektiv zaměstnan-
ců co nejsrdečněji poděkovala. 

Mgr. Simona Hašová, 
ředitelka Domova seniorů 

Hranice, p. o. Mladí lesáci pomáhají hranickému Domovu seniorů. Foto: Domov seniorů

4 z radnice

Rekonstrukce letního kina začala 
opravou jeviště

Město si připomnělo den válečných veteránů

Domov seniorů děkuje mladým lesákům

Rekonstrukce jeviště byla v listopadu v plném proudu. 
Foto Petr Bakovský

Za město položili věnce k pomníku obětí I. světové války starosta města Bc. Daniel 
Vitonský a místostarosta Mgr. Karel Machyl. Foto: Petr Bakovský

Policie ČR 
nabírá nové síly

Policie ČR rozšiřuje řady 
a přijímá nové policisty a po-
licistky na obvodní oddělení 
Hranice a pro Oddělení hlíd-
kové služby v Přerově. Uvítá 
muže a ženy v produktivním 
věku i  čerstvé absolventy 
středních škol.

Policie České republiky je 
jeden z  největších zaměst-
navatelů v  České republice. 
Poskytuje spoustu jistot a be-
nefitů. Jistotu platu a místa, 
náborový příspěvek 75 tisíc 
korun, plat v plné výši v době 
pracovní neschopnosti kratší 
než 30 kalendářních dnů, plat 
v plné výši v době ošetřování 
dítěte mladšího 10 let, šest 
týdnů dovolené, fond pracov-
ní doby jen 37,5 hodiny týdně, 
po odsloužených letech nárok 
na výsluhový příspěvek atd.

Zájemci a  zájemkyně 
mohou získat podrobné 
informace na tel: 974 778 
400, 724 895 267, na mailu 
nabor.olomouc@pcr.cz nebo 
na webu nabor.policie.cz.
 (Policie ČR)



16:00–20:00 PRO DĚTI ŽIVÁ ZVÍŘÁTKA  
čekající na pohlazení, na krmení  
a na povození

16:00–17:45 THE PEOPLE – vzpomínka na Karla 
Gotta a českou písničku

17:00  Slavnostní rozsvícení vánočního 
stromu

18:30–20:00 MARTIN CHODÚR s kapelou, 
večerem provází moderátor  
Radia Haná Tomáš Gottwald

17:00–18:00 Temperamentní gospelový sbor  
ADD GOSPEL

18:30–19:30 JOSEF VOJTEK A INFLAGRANTI  
rocková hvězda s elektrickým 
smyčcovým triem

18:00–18:20 Česko zpívá koledy s Deníkem, 
doprovází sbor CANTABILE

19:00–20:00   Hranická rocková kapela 
BORROMESS

17:00–17:30 VÁNOČNÍ POHLAZENÍ  
vystoupení žáků Základní školy  
1. máje

18:00–19:00 Půvabná divadelní pohádka 
Liduščina divadla – VÁNOCE  
V NAŠÍ CHALOUPCE

19:30–20:30 ENABLE – pop-rocková kapela  
pro mladé

17:00–18:00 KATAPULT REVIVAL

18:30–19:30 Šansony Hany Hegerové v podání 
zpěvačky DANY CHYTILOVÉ s kapelou

17:00–18:00 ŽAMBOŠI – trojnásobní držitelé  
ceny Anděl

18:30–19:30 FLERET – věhlasná folkrocková 
kapela z Vizovic

17:00–20:00 BETLÉMSKÉ SVĚTLO – skautští kurýři 
přivezou plamen míru a přátelství

17:00–18:00 Velkolepé představení ŽIVÝ BETLÉM

18:30–19:30 Vánoční písničky v podání skupiny 
ANEŽKA HRUŠKOVÁ BAND

17:00–17:30 SVĚTOVÉ VÁNOCE v podání Základní 
školy Drahotuše

17:30–17:45 TRUBAČI LESNICKÉ ŠKOLY

18:00–19:00 Houslový virtuos JIŘÍ ERLEBACH  
s kapelou ROCK VIOLIN

19:30–20:30 TOMÁŠ KOČKO & ORCHESTR 
světová hudba s moravskými kořeny

14:45  Štědrovečerní muzicírování  
s žesťovým kvintetem HRANIČÁCI

A úplný závěr bude v kostele:

14:00–15:30 Vánoční koncert MORAVSKÉ VESELKY 
v kostele Stětí sv. Jana Křtitele

Od 2. 12. do 23. 12. bude každý den na náměstí znít reprodukovaná 
vánoční hudba. 

Těšit se také můžete na: •  Kluziště
    •  Halouzkův betlém
    •  Ježíškovu poštu
    •  Stánky s punči a vánočním zbožím

pátek 
2. 12. 

úterý 
20. 12. 

sobota 
24. 12. 

neděle 
25. 12. 

sobota 
3. 12. 

středa 
7. 12. 

pátek 
9. 12. 

sobota 
10. 12. 

pátek 
16. 12. 

sobota 
17. 12. 

skillsup/123rf.com

Změna programu vyhrazena, vstup zdarma
Bližší informace na www.kultura-hranice.cz

mkz hranice

Vánoce 
 v Hranicích

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
OD 2. 12. 2022



Novou variantu trasy vy-
sokorychlostní trati (VRT) 
u Hranic představila obča-
nům na začátku listopadu 
Správa železnic spolu s pro-
jektantem, mezinárodní 
společností AFRY. 

Tato varianta reagovala na při-
pomínky občanů, které zazněly 
na veřejném projednání prvních 
variant v červnu letošního roku. 
Představení nejnovější varianty 
proběhlo hned na třech místech. 
Nejprve ve středu 2. listopadu se 
prezentace uskutečnila v Hrani-
cích na zámku. Poté se tato akce 
přesunula do tělocvičny ve Velké. 
O den později proběhlo předsta-
vení nové varianty v Drahotuších.

Zásadní úpravy byly umožně-
ny díky tomu, že už se nepočítá 
s kanálem Dunaj-Odra-Labe. „Mi-
nisterstvo dopravy nám sdělilo, 
že při projektování této trati se 
už nemusíme kanálem zabývat. 
Díky tomu jsme mohli tu posled-
ní variantu (číslo 4) navrhnout 
příznivěji pro občany Drahotuš 
a Velké,“ sdělil Ing. Marek Pinkava 
z odboru přípravy vysokorych-
lostní trati.

Právě tuto nejnovější variantu 
a také její porovnání s předchozí-
mi variantami představili obča-
nům zástupci Správy železnic na 
jednotlivých setkáních ve zpra-
cované prezentaci. Několik ob-
rázků z ní předkládáme v tomto 
článku, celou prezentaci pak na-
leznete na webu města (https://
www.mesto-hranice.cz/clanky/ 
vysokorychlostni-trati).

Příprava výstavby VRT Praha–
Brno–Ostrava se rozběhla velmi 
intenzivně. Času totiž není naz-
byt. Podle plánů výstavby VRT by 
se měla trať na úseku Přerov–Os-
trava začít stavět již v roce 2025. 
Přípravné práce, které nejsou 
tak závislé na konečné podobě 
stavby, již začaly. Jde například 
o hydrologický průzkum pro vy-
sokorychlostní železnici. 

Úsek Brno–Ostrava se dělí na 
dvě části. Z Brna do Přerova se 

zatím bude původní trať v délce 
77 km přestavovat na rychlost 
200km/hod. Až následně bude 
vybudována nová trať. Od Pře-
rova do Ostravy (80 km) bude 
postavena úplně nová trať, která 
počítá s terminálem v Hranicích, 
aby bylo možné přestupovat na 
směr Valašské Meziříčí a Sloven-
sko. Zde se mohou vlaky řítit 
rychlostí až 320 km/hod. Vlaky 
z Brna do Ostravy, kterým to nyní 
trvá 2,5 hodiny, to po dokonče-
ní stihnou za 55 minut. Jakmile 
bude dokončena nová trať mezi 
Brnem a Přerovem, bude na ces-
tu stačit pouze 35 minut.

Hranické nádraží se přesune
Nová trať a  její napojení na 

stávající železniční síť u Hranic si 
vyžádá radikální změnu hranic-
kého nádraží. Současné navrže-
né varianty počítají s  posunem 
celého nádraží blíže k Lipníku nad 
Bečvou, zhruba do prostoru u au-
tobusového nádraží (viz obrázek). 

Zároveň bude VRT mezi Velkou 
a Hranicemi doslova zavrtána pod 
zem – vznikne zde krátký tunel.

V rámci výstavby VRT by měl 
být také opraven nejstarší hranic-
ký viadukt, který momentálně už 
řadu let pro železniční dopravu 
neslouží.

Projednávání na hranickém zámku. Foto: Petr Bakovský

Mapa VRT Moravská brána.

Trasa u Velké Vizualizace: Hranické nádraží varianta A a B.
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Příprava vysokorychlostní železnice pokračuje



Připravovaná VRT Praha–
Brno–Ostrava se v budouc-
nu pravděpodobně stane 
nejvytíženější v Česku. Spo-
jí totiž tři největší města 
v  zemi. Vysokorychlostní 
vlaky na této trati ale ob-
slouží také Jihlavu, Olomouc 
a další regionální centra.

Nová vysokorychlostní želez-
nice mezi Prahou a Brnem přiláká 
podle dopravního modelu až 60 ti-
síc cestujících denně. Atraktivní 
bude především jízdní doba mezi 
těmito městy, která se ze součas-
ných skoro tří hodin zkrátí na zhru-
ba 55 minut. Nezanedbatelnou 
časovou úsporu zaznamenají po 
dokončení VRT i cestující na trase 
Ostrava–Praha. Ve vlaku by totiž 
měli strávit kolem hodiny a půl.

Na trati budou kromě nej-
rychlejších expresů s  rychlostí 
320 km/h jezdit také další želez-
niční spoje. Ty obslouží menší 
města po trase, což umožní kole-
jová propojení vysokorychlostní 
a stávající železnice. Rychlé spoje-
ní a výrazné zkrácení jízdních dob 
tak získají i obyvatelé Havlíčkova 
Brodu, Žďáru nad Sázavou nebo 
Hranic. VRT Praha–Brno–Ostrava/
Břeclav vytvoří základ sítě vyso-
korychlostních železnic ve střední 
Evropě. Trať totiž využijí i spoje do 
Budapešti nebo Varšavy.

Vysokorychlostní železnice 
v  České republice bude pro-
vozována v  systému Rychlých 
spojení. Jde o  provozně-infra-
strukturní systém rychlé železnice, 
který zahrnuje kromě novostaveb 
vysokorychlostních tratí, moder-
nizovaných konvenčních tratí 
s vysokorychlostními parametry 
a dalších modernizovaných tratí 
také odpovídající vozidlový park 
a provozní koncept.

Navrhován je systém expres-
ních vlaků, které v části své tra-
sy využijí VRT a  v  části běžnou 
konvenční trať. Je to možné díky 
zpětné kompatibilitě mezi vyso-
korychlostní a běžnou železnicí. 

Vysokorychlostní tratě 
mají řadu přínosů

Výhod, které vysoko-
rychlostní tratě přinášejí, je 
celá řada, podrobně se jim 
věnuje na svých stránkách 
Správa železnic (https://www. 
spravazeleznic.cz/vrt/co-je-
-vrt/proc-vrt). A není to jen 
a  pouze rychlejší doprava 
z  místa na místo. Přímým 
důsledkem je převedení 
části dopravy ze silnic na 
železnici. Nyní se autem 
dostanete z Brna do Ostravy za 
více než dvě hodiny, a to nesmí-
te narazit na žádnou zácpu. A na 
tu se můžete téměř spolehnout. 
Vlakem to půjde stihnout za ne-
celou hodinu, ve větším pohodlí 
a s mnohem menším rizikem ne-
hody. S tím souvisí třeba i snížení 
produkce CO2.

Rychlejší cesty v  důsledku 
znamenají i lepší dostupnost za-
městnání nebo vzdělání. Zvýší se 
i atraktivita regionů pro investory, 
může to přinést i přesun centrál 
firem mimo Prahu a další ekono-
mická centra. Kvalifikovaní pra-
covníci z regionů mohou nalézt 
zajímavé zaměstnání bez nutnosti 
stěhování.

Vysokorychlostní trať ale 
neznamená pouze výhody. Ne-
vyhnutelně se dotýká území, kte-
rým prochází. Je to zvlášť citlivé 
v oblasti Moravské brány, které 
je úzké a hustě osídlené. Již nyní 

tudy vedou jak železnice, dálnice 
i další silnice, tak i různé energo-
vody. Umístit zde tedy ještě vyso-
korychlostní železnici není snadné 
a nevyhnutelně se to dotkne lidí 
poblíž plánované trati. Město se 
proto snaží domluvit s projektan-

ty na co nejšetrnějším řešení pro 
své občany. Výsledkem je právě 
poslední varianta trasy VRT, která 
byla v listopadu představena.

Přílohu připravil Petr Bakovský 
s využitím materiálů a prezentace 

Správy železnic.

Takto vypadá vizualizace nejnovější varianty VRT u Drahotuš – lokalita U rybníka.Francouzský TGV spolehlivě slouží už desítky let, v létě navštívil Česko.

Mapa oblasti

Zasazení trasy VRT do krajiny u Drahotuš.
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Vysokorychlostní trať v Česku

Vysokorychlostní železnice v ČR
Vysokorychlostní železnice je dopravní síť, která zcela zásadně 

mění podobu veřejné dopravy. Díky radikálnímu zkrácení ces-
tovních dob se systém velmi rychlých vlakových spojů zpravidla 
stává páteří dopravy v zemi. 

Na vysokorychlostní vlaky obvykle navazuje další doprava, 
ať už běžná vlaková, autobusová, nebo městská. Řada uživatelů 
vysokorychlostní železnice také přijede k železniční stanici svým 
vlastním autem nebo na kole.

Vysokorychlostní tratě jsou součástí evropského dopravního 
systému, tzv. sítě TEN-T (transevropská dopravní síť). Do evropské 
vysokorychlostní železniční sítě jsou zařazeny novostavby tratí 
s minimální rychlostí 250 km/h a rekonstruované spojovací tratě 
pro rychlost do 200 km/h).



Televizní diváci, kteří čtvr-
tou říjnovou neděli naladili 
Prima Show, mohli sledovat rea- 
lity show „Den jak sen“, kterou 
ozvláštnil koberec z  Hranicka. 

V tomto díle se objevila svatební 
agentka Jana Kubáčová z  Dra-
hotuš, která s výtvarnicí Radkou 
Kunovskou ze Špiček zrealizovala 
ojedinělé dílo.

Pořad mapuje různorodé čes-
ké svatby a tentokrát mohli diváci 
nahlédnout do života Soni, kte-
rá miluje módu a cizí jí není ani 
svět plastických operací, a jejího 
partnera Michala, sympatického 
motorkáře, který vyženil dvě děti 
a  pro svoji ženu udělá, co jí na 
očích vidí. 

Svět luxusu, ve kterém se oba 
pohybují, se promítl i do jejich 
svatebního dne ve spoustě prv-
ků. Jedním z nich bylo unikátní 
dílo Radky Kunovské – persona-
lizovaný koberec o  rozměrech 
4×2 metry, na kterém během ob-
řadu novomanželé stáli a který 
byl plný důležitých dat, milníků 
a symbolů ze života ženicha, ne-
věsty i jejích dětí. Radka Kunov-
ská jej realizovala „od A do Zet“ 
za pouhé čtyři dny a  výsledek 

předčil očekávání snoubenců 
natolik, že bude zdobit interiér 
jejich nového domu.

Vzniku svatebního kober-
ce předcházel nápad svatební 
agentky Jany Kubáčové a  díky 
spolupráci s Radkou Kunovskou, 
která na koberec namalovala více 
než třicet obrázků – symbolů, 
vzniklo dílo, které svatbu odlišilo 
od ostatních. 

Tento nevšední doplněk obřa-
du však nebyl jediným efektem, 
který celou svatbu ozvláštnil. 
Jaké byly další – na to se můžete 
podívat v televizním archivu. Jak 
koberec vypadal nebo i  to, jak 
na něj manželé reagovali, může-
te sledovat na sociálních sítích 
Radky Kunovské nebo obou no-
vomanželů.  

(rk)
Koberec pro jednu ze svateb reality show „Den jak sen“ vytvořila Radka Kunovská 
(na snímku). Foto: archiv Radky Kunovské
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Koberec z Hranicka byl v reality show „Den jako sen“

Výstava trhá 
rekordy

Interaktivní výstava „Stro-
my jako domy“ trhá rekordy. 
Baví děti i dospělé a navštívi-
lo ji už přes tisíc návštěvníků 
nejen z Hranic, ale i z okolí. 
K vidění je množství vycpa-
ných zvířátek a pro děti je při-
pravena spousta zábavy – ať 
už na počítači nebo pátrání 
v tajuplných bedýnkách, hra 
na dendrofon, puzzle, či prá-
ce s mikroskopem a mnoho 
dalšího. 

Výstava je ideálním tipem 
pro sychravé zimní dny. Na-
jdete ji na Staré radnici v Hra-
nicích, vstup je z  Radniční 
ulice a  je zdarma. Otevřeno 
je denně kromě pondělí, a to 
od 9:00 do 12:30 a od 13:00 
do 16:00. V neděli je otevřeno 
do 17:00 hodin. Více informa-
cí najdete na www.muzeum-
-hranice.cz.  (red)

Betlém v kulisách Hranického 
krasu jde na dračku. Stojí 100 Kč 
a ke koupi je v Turistickém infor-
mačním centru na zámku. Vloni 
vydala Městská kulturní zařízení 
Hranice papírový vystřihovací 
betlém v kulisách významných 
hranických památek, a protože 
o něj byl velký zájem, letos při-
šla s novinkou – betlémem, kde 
nechybí lázně, jeskyně a  Hra-
nická propast. Mezi postavami 
najdeme slavné hranické osob-
nosti.   (red)

Nejlepší dárky jsou zážitky. 
Zážitkem bude i  cestovatelská 
přednáška Jiřího Kolbaby, která 

se uskuteční ve čtvrtek 13. dub-
na 2023 v Koncertním sále. V Tu-
ristickém informačním centru na 
zámku můžete zakoupit dárko-
vý poukaz na tuto přednášku. 
Vstupné v předprodeji je 200 Kč. 
Více informací najdete na www.
kultura-hranice.cz.

Už od dětství máme vřelý 
vztah k  pohádkám. Země krále 
Miroslava existuje. Přijměte po-
zvání do království, které vede 

osvícený a  všemi obdivovaný 
panovník. Bhútánský král otevřel 
nádhernou zemi pro regulovaný 
turismus teprve nedávno. Zakázal 
používání igelitových tašek, kou-
ření a stanovil, kolik procent úze-
mí musí pokrývat lesy. Království 
neměří úspěch pomocí hrubého 
domácího produktu, ale sleduje 
Velké národní štěstí. Nad vším bdí 
královským dekretem ustanovené 
Ministerstvo štěstí.  (red)

Až budete zdobit vánoční stro-
meček a možná přitom trochu dě-
lat pořádek v ozdobách, myslete 
na hranické muzeum. To připravu-
je na příští rok výstavu zaměřenou 
právě na vánoční ozdoby – ať už 
jsou to baňky, slaměné, papírové, 
skleněné, či kovové ozdoby. Čím 
starší, tím lepší. Budeme rádi, když 
se za námi zastavíte ve výstavní 
síni na Staré radnici a kurátorce 

výstavy Dagmar Holcové (tel. 775 
854 497, e-mail: stara.radnice@
muzeum-hranice.cz) předáte vá-
noční ozdoby, které nám chcete 
věnovat nebo zapůjčit. Darované 
ozdoby budou po výstavě uloženy 
ve sbírkách muzea. Uvítáme i foto-
grafie s vánočními ozdobami.

Za případnou spolupráci dě-
kujeme. Naďa Jandová,

ředitelka MKZ Hranice

Betlém s Hranickým krasem je v prodeji

Tip na dárek: Vstupenka do země krále Miroslava

Hledáme vánoční ozdoby, čím starší, tím lepší

Foto: Jiří Necid
Muzeum chystá výstavu vánočních 
ozdob, uvítá hlavně skleněné vánoční 
ozdoby. Ilustrační foto: pixabay



Vychutnejte si vánoční 
atmosféru na vánočních 
trzích na Masarykově ná-
městí v Hranicích. 

Vypuknou v pátek 2. prosince 
od 9 hodin a potrvají do úterý 
20. prosince. Na punče můžete 
přijít až do silvestra. Co všechno 
na náměstí bude:

1 Něco na zahřátí…
K vánočnímu času patří po-

píjení a ochutnávání nejrůznějších 
druhů punčů a setkání s přáteli. 
Těšit se můžete na tradiční prodej-
ce a jejich punče s ovocem nebo 
různými druhy alkoholu. A letošní 
novinkou budou vratné kelímky 
na zálohu 50 Kč, které poskytne 
akciová společnost Ekoltes.

2 Něco na zub…
Na náměstí vás nenechají 

stánkaři ani o žízni, ani o hladu. 
A když vás bude honit „mlsná“, 
také si vyberete. Takže co tam 
bude? Něco sladkého – frgály, 
trdelníky, palačinky, horká čo-
koláda, balené cukrovinky. Něco 
slaného – zabijačkové speciality, 
uzenářské výrobky, teplý ovar, 
polévka, cmunda, oštěpky a her-
melín na grilu, hot dog, tortilla, 
burgery, hranolky, klobásy, zvě-
řinové a  uzeninové speciality, 
sýrové speciality vlastní výroby, 
bramboráky, kukuřice, párek 
v  rohlíku, grilovaná klobása 
a další.

3 Něco pro oko…
U stánků na náměstí si také 

můžete zakoupit nejrůznější vá-

noční dekorace. Ke koupi budou 
baňky, vánoční ozdoby, andílci, 
vánoční ubrusy, svícny, dekorace 
z tradičních perníčků i z perníč-
ků z dřevěných forem, ozdoby ze 
šustí, andílci a dekorace, macra-
mé, jmelí a adventní věnce. Po-
kud se vám něco zalíbí, kupujte 
hned, protože prodejci s vánoč-
ními dekoracemi se budou na 
náměstí střídat a  nenajdete je 
tam každý den.

4 Něco pro radost… 
Na vánočních trzích si 

můžete také pořídit dárky. Tře-
ba nejrůznější ručně vyráběné 

šperky, náramky z  minerálů 
nebo kovové šperky s  polod-
rahokamy. Pro zimní čas přijde 
vhod pletené zboží či kožené 
výrobky. Pro klid na duši a vol-
né večery například mandaly. 
Nebo i různé „jedlé“ dárky jako 
med či sýry.

5 Něco od Ježíška… 
Pro ty, kterým nenosí 

stromeček Ježíšek, jsou na Ma-
sarykově náměstí připraveny 
k prodeji různé druhy jehlična-
nů, a to od pátku 2. prosince až 
do čtvrtka 22. prosince, nebo do 
vyprodání zásob.  (red)

Slavnostní rozsvícení vá-
nočního stromu se uskuteč-
ní na Masarykově náměstí 
v Hranicích v pátek 2. pro-
since. Program a trhy bu-
dou pokračovat v  dalších 
prosincových dnech.

V  tento den začnou trhy 
v 9 hodin ráno, program na pódiu 
pak odstartuje v 16 hodin kapela 
The People, která zahraje vánoční 
písničky od Karla Gotta a dalších 
českých zpěváků. V 17 hodin pak 
vystoupí na pódium vedení měs-
ta a  tradičním odpočítáváním 
se slavnostně rozsvítí vánoční 
strom. Program bude pokračo-
vat. V 18:30 vystoupí s kapelou 
Martin Chodúr. 

V  dalších dnech se pak 
budou konat nejrůznější vy-
stoupení. Program najdete na 
jiném místě v  listě a  na www.
kultura-hranice.cz, kde přináší-
me k jednotlivým vystoupením 
podrobnosti.

Pepa Vojtek z Kabátů 
a Inflagranti

Exkluzivní projekt – koncert 
Josefa Vojtka z Kabátů a skupiny 
Inflagranti – se uskuteční hned 
v sobotu 3. prosince v 18:30 ho-
din. Pepa Vojtek je nejen front-
man nejpopulárnější české 
kapely Kabát, ale i  muzikálová 
hvězda. Dívčí elektrické smyčco-
vé trio Inflagranti vzniklo v roce 
2004. Dívky začaly experimento-
vat s jazzem a swingem, později 
našly svůj vlastní „inflagranti mu-
sic styl“ a nyní dohromady tvoří 
velmi atraktivní uskupení. Hrají 
slavné melodie z klasiky, rocku 
i popu. Působí nejen v Česku, ale 
jsou známé i v zahraničí.

Vánoce v naší chaloupce
Pro děti je připravena půvabná 

divadelní pohádka Liduščina diva-
dla „Vánoce v naší chaloupce“, a to 
na pátek 9. prosince od 18 hodin. 
Do představení budou zapojeny 
také děti, herci s nimi postaví živý 
betlém a zazpívají si známé vá-

noční koledy.

Šansony Hany 
Hegerové

Nenechte si 
ujít nevšední zá-
žitek – vystoupe-
ní zpěvačky Dany 
Chytilové s  její 
kapelou, které 
se uskuteční 
v sobotu 10. pro-
since v  18:30 
hodin. Zpěvačka 
vystupovala na 
vzpomínkových 

koncertech věnovaných Haně 
Hegerové s  muzikanty z  její-
ho orchestru. Koncert nabídne 
i výjimečného pianistu Radima 
Linharta, který doprovázel Evu Pi-
larovou, Marii Rottrovou, Bohuše 
Matuše a další.

Radim Linhart je držitelem 
světového rekordu zapsaného 
v  Guinessově knize rekordů 
jako pianista, který dokáže za-
hrát zpaměti více než 3 000 písní 
a skladeb. Jako skladatel má na 
svém kontě několik sólových 
desek, zhruba 20 muzikálů pro 

děti a spoustu hudby pro diva-
dlo, televizi a film.

Kluziště na náměstí
Na Masarykově náměstí v Hra-

nicích se bude v  prosinci opět 
bruslit. Umělé kluziště o rozmě-
rech 10 × 20 metrů bude v pro-
vozu od 2. do 29. prosince, a to 
denně od 10 do 20 hodin. Výjim-
kou bude Štědrý den, kdy bude 
kluziště otevřeno pouze od 10 do 
13 hodin. Kluziště je pro veřejnost 
zdarma, půjčovné bruslí a brou-
šení je za 70 Kč.  (red)

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu se koná v pátek 2. prosince. Foto: Jiří Necid

Na náměstí se bude opět bruslit. Už od 2. prosince. Foto: Petr Bakovský
V sobotu 3. prosince vystoupí Josef Vojtek  a Inflagranti. 
Foto: archiv účinkujících

Více informací k programu najdete na  
www.kultura-hranice.cz
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Někteří z vás si možná pamatují naše články, které se tý-
kaly různých zajímavostí hranických ulic a náměstí. Nyní 
bychom se chtěli soustředit na některá hranická sídliště.

Většina z nás na jednom z pa-
nelákových sídlišť prožila své 
dětství, dospívání, měla tu svůj 
první byt či pronájem. Barevné 
průlezky, klepače, plná parkovi-
ště, vlastní samoobsluhy nebo 

kluziště z  hřiště. To je jen pár 
charakteristických znaků sídlišť, 
jak je známe asi všichni. 

Ale věděli jste, že například 
sídliště Kpt. Jaroše bylo jedno 
z  prvních panelových sídlišť 

v celém Olomouckém kraji a že 
třeba Struhlovsko vzniklo na 
místech, kde se nacházelo že-
lezniční nádraží? 

Jaslo a Nová:  
sídliště pro armádu

Jako první, ještě cihlové, 
u nás vyrostlo sídliště Jaslo, které 
se v současnosti nachází v ulici 
Nádražní, dříve ulice Fierlingero-
va (1948–1991). Bylo budováno 
již v  letech 1953–1954 a  nové 
byty sloužily primárně příslušní-
kům armády z nedalekých kasá-
ren nesoucích stejný název Jaslo. 

Ostatní panelové domy stojí-
cí na protější straně vznikly poz-
ději, v 70. a 80. letech. 

S  armádou a  kasárnami je 
spojeno ještě jedno hranické 
sídliště, a to sídliště Nová. Ten-
to název získalo díky tomu, že 
v té době se nacházelo na zcela 
nové ulici. V listopadu 1983 byly 
do jaselských kasáren umístěny 
útvary sovětské armády, kte-
ré tu měly zajišťovat obsluhu 
raket středního doletu. S  nimi 
do Hranic přišly i  jejich rodiny, 
kvůli nimž bylo sídliště v letech 
1984–1985 původně budováno 
(proto jej někteří také označují 
jako Ruské pole). 

Sídliště CVH  
bylo pro cementáře 

Dalším, ještě cihlovým sídliš-
těm bylo Cementářské sídliště, 
pojmenované podle blízké ce-
mentárny, která byla postavena 
v letech 1954–1956. V důsledku 
toho vzniklo nové sídliště pro 
její zaměstnance. Podobně jako 
na dalších sídlištích i  tady byl 
postaven také blok prodejen, 
kde se nacházela pasáž, ob-
chody, restaurace, kulturní dům 
(dnešní K&V Top) a další služby. 
Původní zástavbu ještě v  roce 

2007 doplnily další dva bytové 
domy. 

Kpt. Jaroše  
– první sídliště v kraji

V roce 1959 se začalo s byto-
vou výstavbou v  původní Rie-
grově ulici. Dříve bylo toto území 
součástí Panské zahrady, která 
se rozprostírala před hranickým 
zámkem. Během 1. světové vál-
ky zde byly postaveny dřevěné 
baráky, ve kterých se nacházela 
nemocnice, kam byli umisťová-
ni vojáci z východní fronty. Od 
roku 1959 tu vyrůstalo první 
panelové sídliště v  Hranicích 
a také v celém Olomouckém kra-
ji. Panely byly vyráběny přímo 
na místě v provizorní panelárně. 

Struhlovsko 
Na rozlehlých loukách a po-

lích, které se rozprostíraly za 
budovami kasáren gen. Zahál-
ky, se přesně před 60 lety zača-
lo s výstavbou nového sídliště 
Struhlovsko. V  lokalitě se před 
stavbou nacházely nejen chu-
dinské domky z 30. let 20. století, 
ale také například malé železnič-
ní nádraží, zaniklé v roce 1927. 
Stálo v  místech před dnešním 
domem č. p. 1414–1415, společ-
ně s pomníkem císaře Františka 
Josefa I. a  dokonce s  menším 
hřbitovem. 

Stejně jako ostatní sídliště 
i  tady areál doplnila prodejna 
potravin a  služeb, školka, jes-
le a základní škola. Celkem na 
Struhlovsku vzniklo přibližně 
536 bytů a také jedná neobvyk-
lost – a to čtyřpodlažní blok s po-
sunutou hraniční čárou – tzv. 
Harmonika, která se ve stejné 
době budovala i  na opačném 
konci města, na Hromůvce. A jak 
že vznikl název Struhlovsko? 
Snad podle mlýnské strouhy 

Původní usedlosti na Struhlovsku před první etapou výstavby v roce 1962. 
Zdroj: Muzeum a galerie Hranice

Před výstavbou nejstaršího sídliště v Olomouckém kraji – sídliště Kpt. Jaroše na 
místě byly dřevěné baráky rezervní nemocnice z 1. světové války a pozůstatky 
Panské zahrady. Zdroj: Muzeum a galerie Hranice

Nádražní ulice a sídliště Jaslo, 60.–70. léta 20. století. 
Zdroj: Muzeum a galerie Hranice

Výstavba Struhlovska, v popředí budova jeslí, 60. léta 20. století. 
Zdroj: Muzeum a galerie Hranice
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nebo po pstruzích, nacházejících 
se v místním potoce. 

Hromůvka 
Podél dnešní ulice Zborovská 

a Palackého bylo od roku 1966 
budováno další panelové sídliš-
tě, Hromůvka. Vzniklo na místě 
po původních přízemních dom-
cích, na zemědělské půdě, po-
lích a pozemku vrchnostenské 
cihelny z 18. století. 

Stejně i tady bloky domů do-
plnil jednopatrový cihlový dům 
s  restaurací, obchody, služba-
mi a školka. Poslední panelové 
domy zde vyrostly až v  letech 
1990 a 1992. Označení lokality 
Hromůvka pochází už z konce 
19. století a říká se, že zde stály 
stromy, do kterých několikrát 
„uhodil hrom“. 

Pod Lipami, Pod Nemocnicí, 
1. máje, Na Hrázi 

V Hranicích se nacházejí další 
sídliště, která mají také své zají-
mavosti. Dnešní sídliště Pod Li-
pami je například pojmenováno 
podle stromů, které obklopovaly 
barokní sochu Panny Marie po-
cházející z roku 1731. 

Stejně tak zde od 60. let 
bylo budováno sídliště Pod 
Nemocnicí pro zaměstnance 
nedaleké nemocnice. Podobně 
jako vyrůstaly panelové domy 
na tř. 1. máje, tak i sídliště v uli-
ci Galašově a Na Hrázi muselo 
ustoupit původní zástavbě – 
domkům, usedlostem, vilám, 
zahradnictví nebo dokonce mlý-
nu s přírodní hrází a mlýnskou 
strouhou. Původní ráz ulic se tak 
změnil k nepoznání. 

Jsou součástí našich životů
Budováním sídlišť, která ob-

klopila původní, dlouhá léta se 
vyvíjející půdorys města, se kladl 
důraz na výstavbu nových bytů, 
kterých byl ve městě značný 
nedostatek. Hledělo se více na 
rychlé a  jednoduché postavení 
nových staveb než na moderni-
zaci stávajících, někdy i hodnot-
ných historických budov. 

Většině hranických sídlišť 
byla ponechána zeleň a staly se 
tak příjemným bydlením. Ať už 
máme na panelová sídliště názor 
jakýkoliv, staly se součástí našich 
životů i vzpomínek a díky nim 
má většina z nás kde bydlet. 

Kateřina Valentová

Pohled z Kunzovy vily přes pole. Dnes místo polí stojí sídliště Hromůvka. Vzadu 
na fotce je nemocnice a kopce ještě nenarušené těžbou cementárny. 40. léta 
20. století. Zdroj: Muzeum a galerie Hranice

Pohled na sídliště Nová a budování vodojemu v polovině 80. let 20. století. 
Zdroj: sbírka Milana Králika

Výstavba „hokejky“ na Hromůvce v roce 1973. Zdroj: Muzeum a galerie Hranice

Panelová výstavba na tř. 1. máje v roce 1977. Vpravo dnešní prodejna Hruška. 
Zdroj: Muzeum a galerie Hranice
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POKLADNÍ ČS SHELL  
VRAŽNÉ P. 8154 – směr OVA

Nabízíme volné pracovní místo na pozici pokladní na HPP nebo 
zkrácený úvazek (DPP), non-stop provoz, denní a noční směny.
Náplň práce: Pracovník zodpovídá za poskytování kvalitních slu-
žeb zákazníkům obchodu, zpracovává platební transakce, nabízí 
a aktivně prodává propagované výrobky, doplňuje zboží a v sou-
ladu s plánem pracovní doby a bezpečnostními předpisy dále 
vykonává další práce související s vedením a údržbou obchodu. 
Zaměstnanecké výhody: dopravné, bonusy podle výkonu, mo-
tivační programy.
Kontakt:   Davidová Alena, e-mail: shell8154@csshell.net
   Tel.: +420 734 635 515

INZERCE
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Čtvrtek 1. 12.
17:00 - Vernisáž k výstavě: Ivo-
na Žirková: Detailně – koná se 
v Galerii Synagoga v Hranicích, 
Janáčkova 728, vstup zdarma.

Pátek 2. 12.
16:00–17:45 - The People – 
multižánrová kapela a její vzpo-
mínka na Karla Gotta a  české 
písně. Koná se na Masarykově 
náměstí v Hranicích, vstup zdar-
ma.

16:00–20:00 - Živá zvířátka – 
zvířátka pro děti k pohlazení, na-
krmení či povození. Jsou součás-
tí vánočních trhů na Masarykově 
náměstí v Hranicích.

17:00 - Slavnostní rozsvícení 
vánočního stromu – zahájení 
vánočních trhů 2022. Koná se 
na Masarykově náměstí v Hra-
nicích.

18:30–20:00 - Martin Chodúr 
s  kapelou – koncert českého 
zpěváka a  instrumentalisty, 
vítěze pěvecké soutěže Česko 
Slovenská Superstar 2009 a jeho 
kapely. Koná se na Masarykově 
náměstí v Hranicích, vstup zdar-
ma.

19:00 - Za vším hledej ženu 
(česká komedie, 2022) – vzta-
hová komedie o  třech kama-
rádkách a jejich osudech. Koná 
se v  kině Zbrašov, Teplice nad 
Bečvou 99, vstupné 120 Kč.

21:00 - Sumerian Aliens – DnB 
hudba s producenty z české scé-
ny. Koná se v Karnole v Hrani-
cích, tř. ČSA 211, vstupné 100 Kč.

Sobota 3. 12.
16:00 - Adventní koncert s Ža-
ves – hudební podvečer s vánoční 
tematikou, ale také se soudobou 
folklorní a filmovou hudbou. Koná 
se v Galerii Synagoga v Hranicích, 
Janáčkova 728, vstup zdarma.

17:00–18:00 - Add Gospel – 
koncert gospelového sboru 
z  Přerova. Koná se na Masary-
kově náměstí v Hranicích, vstup 
zdarma.

18:30–19:30 - Josef Vojtek 
a Inflagranti – rocková hvězda 
s elektrickým smyčcovým triem. 
Koná se na Masarykově náměstí 
v Hranicích, vstup zdarma.

Pondělí 5. 12.
12:00–14:00 - Konzultace se 
senátorkou Jitkou Seitlovou 
– schůzku je třeba si předem 
domluvit na tel. 736 491 225 
nebo e-mailem na asistentka@
seitlova.cz. Koná se v přípravné 
místnosti obřadní síně, 1. patro 
zámku v Hranicích, Pernštejnské 
nám. 1, schůzka je zdarma.

18:00 - Václav Hudeček – kon-
cert českého houslisty doprová-
zeného cembalistou Martinem 
Hrochem, obohacený prezen-
tací a  autogramiádou autorky 
knihy Veselice, Evy Hudečko-
vé. Koná se ve dvoraně zámku 
v Hranicích, Pernštejnské nám. 
1, vstupné v předprodeji 250 Kč, 
na místě 290 Kč. Vstupenky lze 
koupit v Turistickém informač-
ním centru na zámku v  Hrani-
cích, tel. 581 607 479.

18:00 - Astronomie z vesmíru 
– přednáška o astronomii a krá-
sách vesmíru. Koná se v Městské 
knihovně v Hranicích, Masary-
kovo náměstí 71, vstupné 50 Kč. 
Vstupenky lze koupit v Turistic-
kém informačním centru na 
zámku v Hranicích, tel. 581 607 
479.
20:00 - Cliff Canalas – koncert 
světových písní Toma Jonese, 
Franka Sinatry a dalších v podání 
Cliffa Canalase. Koná se v Diva-
dle Stará střelnice, Sady Čs. legií 
770, vstupné 550 Kč. Předpro-

dej vstupenek v restauraci Stará 
střelnice.

Úterý 6. 12.
9:00–16:00 - Vánoční tvořivá 
dílna – vyrábění ozdob na vá-
noční stromeček. Koná se v mu-
zeu na Staré radnici v Hranicích, 
Radniční 1, vstupné 20 Kč jako 
poplatek za materiál.

Středa 7. 12.
9:00–16:00 - Vánoční tvořivá 
dílna – vyrábění ozdob na vá-
noční stromeček. Koná se v mu-
zeu na Staré radnici v Hranicích, 
Radniční 1, vstupné 20 Kč jako 
poplatek za materiál.

18:00–18:20 - Česko zpívá 
koledy – tradiční zpívání koled 
s Deníkem, tentokrát za dopro-
vodu sboru Cantabile. Koná se 
na Masarykově náměstí v Hra-
nicích, vstup zdarma.

19:00–20:00 - Borromess – 
koncert hranické rockové kape-
ly. Koná se na Masarykově ná-
městí v Hranicích, vstup zdarma.

19:00 - Kaktusový květ – di-
vadelní představení. Koná se 
v  Divadle Stará střelnice, Sady 
Čs. legií 770, vstupné 550  Kč. 
Předprodej vstupenek v restau-
raci Stará střelnice.

Čtvrtek 8. 12.
18:00 - Hranice na starých fo-
tografiích – přednáška Jiřího 
J. K. Nebeského s  promítáním 
fotografií. Koná se v  Karnole 
v Hranicích, tř. ČSA 211, vstup-
né 20 Kč.

Co se děje a co se bude dít v Hranicích
Pátek 9. 12.

17:00–17:30 - Vánoční pohla-
zení – vystoupení žáků Základní 
školy 1. máje. Koná se na Masary-
kově náměstí v Hranicích, vstup 
zdarma.

18:00–19:00 - Vánoce v  naší 
chaloupce – půvabná divadel-
ní pohádka Liduščina divadla. 
Koná se na Masarykově náměstí 
v Hranicích, vstup zdarma.

18:00 - Vánoční koncert ZUŠ 
Hranice – koncert dětského pě-
veckého sboru. Koná se v kině 
Zbrašov, Teplice nad Bečvou 99, 
vstupné dobrovolné.

19:30–20:30 - Enable – koncert 
brněnské pop-rockové kapely. 
Koná se na Masarykově náměstí 
v Hranicích, vstup zdarma.

Sobota 10. 12.
17:00–18:00 - Katapult revival 
– revivalový koncert plný písní 
legendární rockové kapely Kata-
pult. Koná se na Masarykově ná-
městí v Hranicích, vstup zdarma.

18:30–19:30 - Šansony Hany 
Hegerové - v  podání zpěvač-
ky Dany Chytilové a její kapely. 
Koncert nabídne i výjimečného 
pianistu Radima Linharta, který 
doprovázel Evu Pilarovou, Marii 
Rottrovou, Bohuše Matuše a dal-
ší. Koná se na Masarykově ná-
městí v Hranicích, vstup zdarma.

20:00 - The BladderStones 
– koncert art-bluesového tria. 
Koná se v Karnole v Hranicích, 
tř. ČSA 211, vstupné 120 Kč.

Neděle 11. 12.
16:00 - Největší dar (česká 
pohádka, 2022) – výpravná po-
hádka z prostředí Valašska. Koná 
se v  kině Zbrašov, Teplice nad 
Bečvou 99, vstupné 120 Kč.

19:00 - Dnes večer ovuluji – di-
vadelní monolog ženy, která chtě-
la dítě, v podání známé herečky 
Ivy Pazderkové. Koná se v Divadle 
Stará střelnice, Sady Čs. legií 770, 
vstupné 390 Kč. Předprodej vstu-
penek v síti Ticketportal.



teta ZUŠ Hranice. Koná se v ga-
lerii M+M, Jurikova 16, vstupné 
dobrovolné. 

17:00 - Zpívání koled – vánoč-
ní koncert ZUŠ Hranice. Koná se 
před hlavní budovou ZUŠ Hra-
nice, Školní náměstí 35, vstup 
zdarma. 

Čtvrtek 22. 12.
18:30 - Vánoční koncert HDPS 
– tradiční vánoční koncert Hra-
nického dětského pěveckého 
sboru a hostů. Koná se v kostele 
Stětí sv. Jana Křtitele na Masary-
kově náměstí v Hranicích, vstup 
zdarma.

Sobota 24. 12.
14:45 - Štědrovečerní muzicí-
rování – vánoční koledy v podá-
ní žesťového kvinteta Hraničáci. 
Hrát se bude ve 14:45 hodin na 
Masarykově náměstí, v 15:15 ho-
din u Kostelíčka, v 15:45 hodin na 
Městském hřbitově a v 16:15 ho-
din v Domově seniorů Hranice, 
vstup zdarma.

Neděle 25. 12.
14:00–15:30 - Vánoční koncert 
Moravské Veselky – koncert 
dechové hudby s  adventními 
písněmi. Koná se v kostele Stětí 
sv. Jana Křtitele na Masarykově 
náměstí v Hranicích, vstup zdar-
ma. Pořádá MKZ Hranice.

PŘIPRAVUJEME NA LEDEN

Čtvrtek 19. 1.
17:00 - Vernisáž k  výstavě: 
Rita Koszorús - Dílo – koná se 
v Galerii Synagoga v Hranicích, 
Janáčkova 728, vstup zdarma.

Pátek 20. 1.
18:00 - Novoroční akademie 
ZUŠ Hranice – své vystoupe-
ní představí studenti Základní 
umělecké školy Hranice. Koná se 
v sokolovně v Hranicích, Tyršova 
880, vstup zdarma.

Pondělí 23. 1.
18:00 - Kruh přátel hudby: Pu-
ella Trio – netradiční koncert kla-
sické hudby. Koná se v Koncert-
ním sále v  Hranicích, Zámecká 
118, vstupné 120 Kč. Vstupenky 
lze koupit v Turistickém informač-
ním centru na zámku v Hranicích, 
tel. 581 607 479.
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Pondělí 12. 12.

19:00 - Pilani Bubu Trio – kon-
cert jihoafrické písničkářky s ka-
pelou. Koná se v  Divadle Stará 
střelnice, Sady Čs. legií 770. 
Vstupné v předprodeji 150 Kč, 
na místě 200 Kč. Vstupenky lze 
koupit v Turistickém informač-
ním centru na zámku v Hranicích,  
tel. 581 607 479. 

Středa 14. 12.

18:00 - Večer s malou cimbálo-
vou muzikou – hudba Luboše 
Maršálka a několika sborů. Koná 
se v  galerii M+M, Jurikova 16, 
vstupné dobrovolné. 

Pátek 16. 12.

17:00 - Vánoční koncert Can-
tabile – koncert hranického pě-
veckého sboru. Koná se v Galerii 
Synagoga v Hranicích, Janáčko-
va 728, vstupné dobrovolné.

17:00–18:00 - Žamboši – kon-
cert vsetínské folkové kapely. 
Koná se na Masarykově náměstí 
v Hranicích, vstup zdarma.

18:30–19:30 - Fleret – koncert 
folkrockové kapely z  Vizovic. 
Koná se na Masarykově náměstí 
v Hranicích, vstup zdarma.

19:00 - Il Boemo (český historic-
ký velkofilm, 2022) – životopisný 
film inspirovaný příběhem hu-
debního skladatele Josefa Mys-
livečka. Koná se v kině Zbrašov, 
Teplice nad Bečvou 99, vstupné 
100 Kč.

Sobota 17. 12.
10:00–16:00 - Hranické zimní 
sprinty – mistrovství ČR v pád-
lování na trenažérech. Závody 
oddílů a jednotlivců. Veřejnost si 
může trenažéry vyzkoušet. Bude 
probíhat ve dvoraně hranické-
ho zámku, Pernštejnské nám. 1., 
vstup zdarma.

14:00 - Adventní market s Cha-
ritou – trh s vánočními výrobky 
od klientů Charity i  lokálních 
tvůrců. Koná se v Karnole v Hra-
nicích, tř. ČSA 211, vstup zdarma.

17:00–20:00 - Betlémské svět-
lo – přijďte si pro Betlémské 
světlo, které dovezou na hranic-
ké Masarykovo náměstí hraničtí 
skauti. Stačí si vzít s sebou svíčku 
nebo svítilnu a můžete si světlo 
odnést do svých domovů. 

17:00–18:00 - Živý betlém – 
velkolepé vánoční představení. 
Koná se na Masarykově náměstí 
v Hranicích, vstup zdarma.

18:30–19:30 - Anežka Hruš-
ková Band – vánoční písničky 
v  podání písničkářky Anežky 
Hruškové a její kapely. Koná se 
na Masarykově náměstí v Hra-
nicích, vstup zdarma.

19:00 - Turbo – koncert legen-
dární české kapely. Koná se 
v  Divadle Stará střelnice, Sady 
Čs. legií 770, vstupné od 300 Kč. 
Předprodej vstupenek v restau-
raci Stará střelnice a v síti Ticket-
stream.

Neděle 18. 12.
16:00 - Princezna zakletá v čase 
2 (pohádka, 2022) – pokračování 
české fantasy pohádky o cestová-
ní v čase. Koná se v kině Zbrašov, 
Teplice nad Bečvou 99, vstupné 
110 Kč.

 

Úterý 20. 12.
17:00–17:30 - Světové Vánoce 
– vystoupení žáků Základní školy 
Drahotuše. Koná se na Masary-
kově náměstí v Hranicích, vstup 
zdarma.
17:30–17:45 - Trubači lesnické 
školy – vystoupení trubačů ze 
Střední lesnické školy Hranice. 
Koná se na Masarykově náměstí 
v Hranicích, vstup zdarma.
18:00–19:00 - Jiří Erlebach 
a Rock Violin – koncert houslo-
vého virtuosa s kapelou. Koná se 
na Masarykově náměstí v Hrani-
cích, vstup zdarma.

19:30–20:30 - Tomáš Kočko & 
Orchestr – koncert moravské-
ho písničkáře a  jeho orchestru. 
Koná se na Masarykově náměstí 
v Hranicích, vstup zdarma.

Středa 21. 12.
17:00 - Sváteční hudební ve-
čer – koncert flétnového kvar-

UZÁVĚRKA

PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ HRANICKÉHO 
ZPRAVODAJE JE VE STŘEDU 
7. PROSINCE 2022.



Hranice na mušce. Stálá expozice zbraní ze sbírek hranického mu-
zea představuje unikátní kousky. K vidění jsou ruční palné i chladné 
zbraně z různých koutů světa. Část expozice je věnována i vojenským 
ústavům a historii vojenské akademie v Hranicích. Návštěvníci se 
dozvědí také informace o hranickém střeleckém spolku a místní 
střelnici. Vyzkoušet si mohou vojenský hrací stolek.

Do 18. 12. 2022 - Výstava bet-
lémů a vánočních tradic. Letos 
se koná už 28. ročník tradiční vá-
noční výstavy, kterou připravuje 
věčně milá galeristka Anna Mu-
silová. Výstava přibližuje lidové 
tradice a  navozuje příjemnou 
atmosféru Vánoc. K vidění jsou 
desítky betlémů a  nejrůznější 
vánoční dekorace jako vánoční 
perníčky, adventní věnce, baňky 
a další.

Výstava retro kočárků a  pa-
nenek. Soukromá sbírka Rad-
ky Pausové z Hranic obsahuje 
mnoho raritních a zajímavých 
kousků. Například kočárek z po-
čátku 30. let minulého století 
nebo výbavičku pro panenky 
i s oblečky. Ve sbírce jsou obsa-
ženy převážně československé 
kočárky značky Liberta, k vidě-
ní jsou ale i kočárky z Německa 
a Itálie.

Do 30. 12. 2022 - Výstava vá-
nočních stromků v podloubí. 
Vánoční stromečky v hranických 
podloubích už osmým rokem 
navozují v  prosinci atmosféru 
blížících se Vánoc. Stromky ori-
ginálně nazdobili žáci ze škol 
a školek, lidé ze spolků, organi-
zací a klubů. Projděte se podlou-
bím v Radniční i Zámecké ulici 
a pokochejte se umem a nápa-
ditostí Hraničanů. 

1. 12. 2022 – 15. 1. 2023 - Ivo-
na Žirková: Detailně. Výstava 
slovenské výtvarnice, která ve 
svých malbách interpretuje svou 
vášeň pro přírodu. V jejím díle se 
objevuje tvořivé prolínání mezi 
fotorealistickým přepisem sku-
tečnosti přes vyloženě geomet-
rizující projev až po čistokrevnou 
abstrakci. Vernisáž výstavy se 
uskuteční ve čtvrtek 1. prosin-
ce v 17 hodin.

19. 1. – 5. 3. 2023 - Rita Kos-
zorús: Dílo. Umělkyně Rita 
Koszorús se věnuje především 
malbě, koláži, videu a akčnímu 
umění. Aktivně se prezentuje 
na samostatných i skupinových 
výstavách doma i  v  zahraničí. 
V roce 2021 získala první cenu 
v soutěži Malba roku. Vernisáž 
výstavy se uskuteční ve čtvrtek 
19. ledna 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.

Radniční a Zámecká ulice, Hranice, tel. 581 607 479, 
www.muzeum-hranice.cz.

Galerie Synagoga

Galerie M+M

Bývalá Váhalova prodejnaHranická podloubí

14 výstavy

Do 22. 1. 2023 - Stromy jako 
domy. Přírodovědná interaktiv-
ní výstava oslovuje především 
dětské návštěvníky. Výstava je 
obohacena o  regionální před-
měty, fotografie a dokumenty 
o historii hranické Střední les-
nické školy. Pro návštěvníky 
jsou připraveny i hry a spousta 
zábavy – puzzle, práce s mik-
roskopem a další zajímavé čin-
nosti. 

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

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

Do 6. 1. 2023 - Archa tvoří. Vý-
stava výtvarných prací klientů 
Denního centra Archa. Centrum 
se stará mimo jiné o všeobecné 
vzdělávání, výtvarné, hudební 
a pracovní aktivity tělesně po-
stižených klientů. Ani tělesné 
znevýhodnění nemůže být 
překážkou k vytváření jedineč-
ných, originálních a umělecky 
působivých děl. 

Model historického jádra Hra-
nic. Model historického centra 
Hranic znázorňuje podobu 
města v 18. století. Jeho auto-
rem je historik Stanislav Miloš, 
který k tvorbě využíval papírové 
krabičky. Ty postupně proměnil 
v malebné domečky tvořící his-
torické centrum Hranic. Sou-
částí 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



Jak vzpomínáte na hranická sídliště? Přinášíme komen-
táře k další anketě na Facebooku „Infocentrum Hranice“.

Ivana Pavlíková: Od svého 
narození jsem vyrůstala na ce-
mentářském sídlišti. Scházeli jsme 
se na „klepači,“ chodili jsme ke Kos-
telíčku, krást třešně do traťovek… 
bylo to krásné období. 

Lenka Bibrliková: Já jsem vy-
růstala od svých čtyř let na sídlišti 
Kpt. Jaroše. Zažila jsem klepač na 

koberce, pískoviště, houpačky a růz-
né průlezky. V zimě se pan Šťastný 
staral o dvě hřiště, která poctivě ka-
ždý večer stříkal vodou. Dokola byly 
postaveny mantinely a nechybělo 
ani osvětlení a lavičky. Pokud jsme 
se rozhodli pro sáňkování, stačilo 
dojít na kopeček nad dnešní Billou, 
kde bylo autobusové stanoviště. 

A  ještě nesmím za-
pomenout na bu-
dovy kasáren, které 
stály u cesty. Tak ta-
kové bylo mé dětství.

Lenka Štajna-
rová: Do 6 let jsem 
bydlela na sídlišti 
CVH. Byla to taková 
velká rodina „ce-
mentářů“. Všichni 
se tady znali na-
vzájem. Jako děcka 
jsme chodili ke Kos-
telíčku k  „borovici“. 
Na trať, která je za 

sídlištěm pochopitelně dodnes, 
jsme dávali kovové peníze, které 
vždycky přejel vlak, a my se rado-
vali, jak jsou pak placaté. Od 6 let 
pak celé dětství probíhalo na síd-
lišti Kpt. Jaroše, kde jsme řádili na 
klepačích, v parku a samozřejmě 
na malém a velkém hřišti, která se 
v zimě měnila v kluziště. Ano, pan 
Šťastný byl tím úžasným člověkem, 
který s klukama stříkal každý večer 
vodu, aby byl super led. Na jednom 
z balkónů sedával pan Horník, pr-
vorepublikový generál, v ruce dout-
ník a dbal na to, aby v parku nikdo 
nedělal nepořádek. Neexistovalo, 
aby někdo zahodil papírek!

Lenka Truhličková: Jaselská 
ulice, 3 paneláky na hřišti, v zimě 
se bruslilo i na rybníku Kuchyňka. 
Než se postavilo sídliště u potoka, 
tak se chodilo do lesíka, co tam byl, 
a byla tam velká houpačka z vyso-

kého stromu, pekly se brambory. 
Na Slimáček se chodilo sáňkovat 
a na jaře blbnout na louku a do le-
síka. Ještě tam byl nahoře kravín 
a tam se chodilo skoro pořád na 
čerstvé mléko, do seníku skákat, na 
Jaslo se chodilo koukat na pohád-
ky (promítalo se na dům) a opékat 
buřty k rybníku – to bylo super.

Anketu připravila 
Kateřina Valentová

V tomto adventním čase nabízí městská knihovna mož-
nost na chvíli se povznést nad naše pozemské starosti, 
a to doslova. Podíváme se mimo náš prostor a čas.

Naše zemská atmosféra zne-
snadňuje a v některých případech 
zcela znemožňuje pozorování 
vesmírných objektů. Proto se 
v druhé polovině 20. století zača-
ly budovat vesmírné observatoře, 
družice a dalekohledy, které výraz-

ně pomohly našemu porozumě-
ní vesmíru a vedly k nečekaným 
objevům. Proč je lepší pozorovat 
„vesmír z vesmíru“? Mohou po-
zemní observatoře konkurovat 
těm vesmírným? Co bychom bez 
vesmírných dalekohledů nevěděli 

anebo to neodhalili? O tom všem, 
ale především o vesmírných mi-
sích, jako jsou HST, Kepler, GAIA 
či JWST, nám bude vyprávět 
Mgr.  Marek Skarka, Ph.D., který 
pracuje v Astronomickém ústavu 
Akademie věd ČR v  Ondřejově 
a působí také v Ústavu teoretické 
fyziky a astrofyziky na Masarykově 
univerzitě v Brně.

Přednáška „Astronomie 
z vesmíru“ je určena všem, kte-

ří se chtějí vzdělávat, zajímá je 
vše o astronomii, okouzluje je 
neznámo a krása vesmíru. Jste 
zváni do studovny hranické 
Městské knihovny, a to v pon-
dělí 5. prosince v  18  hodin. 
Vstupné činí 50 Kč a vstupenky 
jsou v předprodeji v  infocent-
ru na zámku nebo na místě za 
stejnou cenu. Kapacita míst stu-
dovny je omezena. 

Marie Jemelková

Energii čerpáme ve školce 
z teplého babího léta, ze sluneč-
ného počasí, které nás provází 
v době vycházek a her na zahradě.

Radost máme ze spadaného 
listí a sběru plodů, které pak vy-
užíváme během vzdělávání. A do 
této podzimní atmosféry zveme 
rodiče ke spolupráci, abychom si 
podzimu společně užili.

Na úvod pořádáme soutěž 
O nejkrásnější jablíčko. Vítěze jen 
těžko hledáme, neboť všechna 
jablíčka svou chutí a krásou nema-
jí mezi sebou to poražené. Radost 
z poznání, ochutnávání a společ-
ného pečení štrúdlu nám všem 
bylo největší odměnou. Také 
dlabání dýní za pomoci rodičů 
a vystavení výsledných umělec-

kých výtvorů na zahradě lákalo oči 
všech kolemjdoucích.

Vrcholem tohoto období se 
pro nás všechny stala akce s ná-
zvem Uspávání broučků.  

Procházka podzimní přírodou 
s  lampiónky, tvoření domečků 
pro broučky a  jejich uspávání 
ukolébavkou za doprovodu ky-
tary a netradičních nástrojů v nás 
zanechalo dojem, že je podzim 
prima a že se na něj budeme zase 
těšit příští rok.

Všem rodičům upřímně dě-
kujeme za podporu a  účast při 
akcích naší školky a těšíme se na 
další setkání při společných ak-
cích.  Za kolektiv MŠ Míček 

Hana Popravová,  
učitelka ze třídy Berušek

Na Masarykově hranickém ná-
městí se na státní svátek 28. října 
promítala nadčasová pohádka Tři 
veteráni. Před kostelem bylo ob-
rovské plátno a na lavice a židle 
pak usedli účastníci lampionové-

ho průvodu a sledovali děj filmu, 
který je plný geniálních hlášek.  
Tradičně se v tento den promítá 
v letním kině, tam však probíhá 
v těchto dnech první etapa re-
konstrukce.  (red) 

Pozvánka do vesmíru. Přijďte do hranické knihovny

Máte rádi podzim?  
My v Mateřské škole Míček ano

Na náměstí byli „Tři veteráni“
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Zavzpomínejte si s námi… na hranická sídliště
facebooková anketa

Jarmila Frydrychová 
Bydlela jsem na cementářském sídlišti v letech 1976–1985  
a v samoobsluze jsem pracovala.

PŘÍŠTĚ:
V dalším čísle budeme vzpo-

mínat na bruslení na Bečvě 
nebo na rybnících. Své reakce 
můžete vkládat na Facebook  
„Infocentrum Hranice“, kde 
bude anketa vložena nebo 
zaslat na e-mail: infocentrum-
-zamek@mkz-hranice.cz

Foto: Petr Bakovský



Ve dvoraně hranického zámku se chystá 1. ročník mezi-
národního mistrovství ČR v pádlování na trenažérech. 
Dvakrát odložená akce se uskuteční v sobotu 17. prosince 
od 10 do 16 hodin. Chystanou akci nám přiblíží hlavní 
organizátor akce, předseda Klubu rychlostní kanoistiky 
Slovan Hranice Ing. Pavel Navrátil.

Vy chystáte mistrovství ČR 
v pádlování na trenažérech již 
potřetí?

To je pravda, dvakrát nám to 
zhatil covid. V roce 2020 jsme to 
zrušili již v říjnu a loni jsme to od-
volali týden předem. Tak věřím, 
že letos to už klapne. Je to prv-
ní ročník, zatím přesně nevíme 
(v době uzávěrky tohoto čísla), 
kdo a kolik závodníků přijede. 

Co vás vůbec k  nápadu 
uspořádat mistrovství v pádlo-
vání na trenažérech přivedlo?

Ve světě to dělají roky, my se 
inspirovali na Slovensku, kde to 
pořádají v Bratislavě a je to vel-
ká show. Jedná se o předvedení 
těchto vodních sportů, jsou tam 
slovenští reprezentanti, probíhají 
autogramiády. 

A u nás?
V Česku je to novinka. Postup-

ně bychom se ale chtěli k tomu 
slovenskému modelu také přiblí-
žit. Podporu z vedení máme, naši 
akci pořádáme pod záštitou Čes-
kého svazu rychlostní kanoistiky. 
I moderátor bude svazový, zku-
šený Ludvík Smrček komentuje 
i mezinárodní závody v Račicích. 

Samozřejmě bychom chtěli 
dostat do Hranic ty nejznámější 
české reprezentanty v čele s ka-
noistou Martinem Fuksou nebo 

kajakářem Josefem Dostálem, 
což není vždy jednoduché vzhle-
dem k jejich tréninkové přípravě. 
Ale jsme domluveni s hranickým 
odchovancem, úspěšným repre-
zentantem kajakářem Jakubem 
Zavřelem, mistrem Evropy v kate-
gorii dospělých, vicemistrem svě-
ta a Evropy v juniorské kategorii 
a do 23 let, držitelem nejlepšího 
světového času na kajaku na tra-
ti 500 m (v kanoistice vzhledem 
k  měnícím se povětrnostním 
podmínkám nejsou evidovány 
světové rekordy). Jeho sportovní 
úspěchy bychom mohli vyjmeno-
vávat hodně dlouho. Jakub nyní 
trénuje a závodí za USK Praha, ale 
v juniorské kategorii v Hranicích 
trénoval pod mým vedením.

Ale je to první ročník, tak uvidí-
me, kdo všechno dorazí. Počítám, 
že tu kromě našich budou snad 
i Slováci, Poláci, možná Rakušané 
z Vídně, ti to mají celkem blízko. 

Jak to tu bude vypadat?
Jde o  jednodenní akci, zá-

měrně naplánovanou na dobu 
vánočních trhů, aby lidé měli 
možnost využít i  různé stánky 
a občerstvení buď přímo na zám-
ku, nebo na náměstí. 

Závodit se bude na trati 500 m 
a stometrový supersprint. Závo-
dy jsou vyhlášeny pro starší ka-
tegorie, od 13 let. Pro ty mladší 

přece jen ty trenažéry ještě ne-
jsou nejvhodnější.

Ve dvoraně bude tak deset 
dvanáct trenažérů značky Dans-
print, což je světová špička v této 
oblasti. Jak už název napovídá, 
jsou z Dánska. Budou zapůjčeny 
přímo od výrobce, který bude 
zároveň zabezpečovat servis 
v průběhu závodů.

Dva trenažéry plánujeme vy-
hradit pro mládež, aby si to mohli 
vyzkoušet i děti. Takže to bude 
částečně i taková náborová akce, 
abychom přilákali k rychlostní ka-
noistice nové tváře.

A vy v oddíle máte tyto tre-
nažéry? Trénujete na nich?

Ano. Máme tři. Není to laciná 
záležitost, jeden stojí 120 tisíc. Ale 
ty trenažéry jsou velmi užitečné. 
Jsou schopné ukázat spoustu věcí 
– vyhodnotí sílu záběru, rychlost, 
délku záběru nebo zda zabíráte na 
jednu stranu víc než na druhou. 
Navíc nám pomáhaly v době, kdy 
se na Bečvě nedalo trénovat.

Je pravda, že pro váš 
sport byly minulé roky 
obtížné. Jednak covid 
a  jednak byla kvůli re-
konstrukci jezu Bečva 
vypuštěná…

Projevilo se to právě na 
úbytku dětí. My jsme sice 
na tréninky dojížděli, ale 
pro mnohé děti a  jejich 
rodiče už to nebylo únos-
né. Máme sice obsazené 
všechny kategorie, ale pro-
ti minulosti je to slabší. Teď 
od září zase pár dětí přiby-
lo, ale chceme využít této 
akce k propagaci a náboru. 

Zase, když máte děti, není 
jednoduché zajistit k nim trené-
ry. Zatímco u některých sportů 
může jeden člověk trénovat větší 
skupiny malých dětí, u nás je to 
naopak. U těch nejmenších musí 
být více lidí, nejsou tak zkušení, 
obratní. Takže u nás je potřeba 
jeden trenér tak na pět šest dětí, 
kdyby něco. Naštěstí se nám do 
trénování zapojují už i vlastní od-
chovankyně.  

Říká se: „Do třetice všeho 
dobrého“, takže máte šanci, že 
v prosinci ve dvoraně všechno 
dobře dopadne. 

Rádi bychom z tohoto závo-
du udělali tradici. Na Moravě se 
významnější závody v rychlostní 
kanoistice prakticky nedají pořá-
dat, není tu vhodná vodní plo-
cha. Takže by se tu mohlo toto 
otevřené mistrovství republiky 
odehrávat pravidelně. 

Děkuji za rozhovor. 
Petr Bakovský
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Na zámku budou vodáci pořádat Hranické zimní sprinty

Na takovýchto trenažérech proběhne ve dvoraně zámku mistrovství republiky. 
Foto: Pavel NavrátilTrenažéry pomáhají procvičit správnou techniku pádlování. Foto: Pavel Navrátil

Tréninky na trenažéru mají výhodu sucha 
a tepla. Foto: Pavel Navrátil


