
Tříkrálová sbírka v Hranicích bude probíhat od 1. do 15. ledna a na důkaz tříkrálové návštěvy nám zůstane nad 
dveřmi značka K † M † B † 2023. Tato tři písmena však nejsou zkratkou jmen Kašpar, Melichar a Baltazar. KMB neboli 

latinské CMB znamená Christus mansionem benedicat – Kristus ať obydlí žehná po celý rok. Foto: Charita Hranice
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„Proměňte svůj život v sen a své sny ve skutečnost.“     Antoine de Saint-Exupéry

 JAKÉ BYLY VÁNOCE?

 V HRANICÍCH BUDE  
HOROLEZECKÁ STĚNA



Koncert kapely 
AC/CZ se uskuteční 
v pátek 20. ledna od 
20 hodin v Zámeckém 
klubu v Hranicích. 

Cena vstupenky 
je 250 Kč v předpro-
deji, 290 Kč na místě. 
Předprodej vstupe-
nek v  Turistickém 
informačním centru 
na zámku nebo on-
line na www.kultura- 
-hranice.cz.

Ostravská skupina AC/CZ (AC/
DC revival) vznikla z  iniciativy 
dvou muzikantů, kteří mají rádi 

tuto světoznámou kapelu tak 
moc, že se rozhodli aspoň přiblí-
žit této rock´n´rollové ikoně. (mk)

2 úvodník, zajímavosti

V Základní škole Šromotovo 
v  Hranicích proběhlo okresní 
kolo Logické olympiády v kate-
gorii mateřských škol v  okrese 
Přerov. 

Vítězkou okresního kola se 
stala Lilien Matušková z Hranic.

Soutěž je zaměřená na logické 
uvažování. Úspěšné jsou ty děti, 
které dokážou samostatně uva-
žovat a je jim vlastní kreativní pří-
stup. Během klání soutěžící řešili 
dvacet různých úloh.

Soutěž proběhla pod záštitou 
společnosti Mensa ve spolupráci 
se spolkem Svět vzdělání. Ten-
to spolek také věnoval ceny do 

soutěže, vesměs kreativní a zá-
bavné hry. V Základní škole Šro-
motovo v Hranicích již tři roky 
probíhá spolupráce se Světem 
vzdělání v oblasti výuky nada-
ných dětí. Rodiče soutěžících 
dětí měli možnost seznámit se 
s konceptem těchto tříd s rozší-
řenou výukou a podrobně mohli 
nahlédnout pod pokličku výuky 
matematiky tzv. Hejného meto-
dou. Pokud by vás tento koncept 
vzdělávání zajímal, přijďte na be-
sedu do ZŠ Šromotovo v úterý 
10. ledna v 16 hodin.

Lenka Kaniová
koordinátorka Světa vzdělání

Naše město budeme i nadále rozvíjet
Vážení spoluobčané, 

začíná další rok, rok 2023. 
Uplynulé tři roky nám přinášely 
jedno nepříjemné překvapení za 
druhým, věřím ale, že už toho 
bylo dost a že nás konečně čeká 
„normální“ rok. Ať už ale bude 
ten právě začínající rok poklid-
nější, nebo se opět objeví nějaká 
nepříjemnost, mohu vám slíbit, že 
budeme naše město dále rozvíjet 
s maximálním úsilím a s nejlepším 
vědomím a svědomím. 

Není to jednoduché, peněz ni-
kdy není dost a také příprava ně-
kterých akcí trvá déle, než bychom 
si často přáli. Snažíme se maximál-
ně využívat dotací a i to s sebou ob-
čas nese časovou prodlevu. Stejně 
tak výběrová řízení zaberou nějaký 
čas, na druhou stranu se nám díky 
kvalitní přípravě nestává, že by se 
firmy proti výsledkům odvolávaly 
a tím vše ještě víc brzdily. Každým 
rokem vždy vybudujeme nebo při-
pravíme studie a projekty na něco 
v  oblasti infrastruktury, bytové 

výstavby nebo sportovního a kul-
turního vyžití. 

Například postupně vylepšuje-
me naše sídliště. Jde o dlouhodobý 
program, protože revitalizace kaž-
dého sídliště si z rozpočtu vytáhne 
desítky milionů korun. Právě jsme 
dokončili další etapu revitalizace 
Struhlovska, chystáme sídliště 
Kpt. Jaroše, lokality Pod Nemoc-
nicí a  Pod Lipami a  další budou 
postupně následovat. Každý rok 
modernizujeme aspoň jedno hři-
ště na sídlišti a vylepšujeme i naše 
ZŠ a  MŠ. Myslíme také na naše 
památky, sochy a kapličky, které 
postupně restaurujeme a opravu-
jeme. V minulém roce jsme začali 
s postupnou modernizací letního 
kina a letos a v letech dalších bu-
deme určitě pokračovat.

Postupně rekonstruujeme ko-
munikace a chodníky. Připravuje-
me například opravu a výstavbu 
chodníku v  Drahotuších v  ulici 
K  Nádraží. Podáváme žádost na 
dotaci na opravu chodníku na třídě 

ČSA naproti kasárnám a chystáme 
další projekty nejen v samotných 
Hranicích, ale i v našich místních 
částech. 

Pokračujeme v budování cyklo-
stezek. Už na jaře chceme dokončit 
cyklostezku Bečva na pravém bře-
hu řeky a dovést ji až k mostu v ulici 
Mostní. Žádáme také o dotaci na 
cyklostezku Tovární – Římský most, 
která tak naváže na cyklostezku do 
Bělotína. Připravujeme i cyklostez-
ku a dráhu pro bruslaře, která by 
měla vést od sportovního areálu 
Žáčkova na cyklostezku k  Rybá-
řům a kolem Pískáče. V této lokalitě 
by měl vzniknout i nový skatepark 
a právě skončené hlasování o par-
ticipativním rozpočtu nám ukládá 
vybudovat zde také venkovní ho-
rolezeckou stěnu.

Jak vidíte, je toho hodně, a to 
jsem zmínil jen část chystaných 
akcí. Letošní rok sice určitě nebu-
de snadný, ale přesto si myslím, 
že do něj můžeme hledět s opti-
mismem. Hodně bude záležet na 

nás samotných, jak k  tomu bu-
deme přistupovat. Vždy je rozdíl, 
zda vidíme před sebou sklenici 
poloplnou, nebo poloprázdnou. 
Za mě je určitě lepší pohled z té 
optimističtější stránky, takže vě-
řím, že rok 2023 nám ukáže přívě-
tivou tvář a že se na něj můžeme 
společně těšit. 

 Bc. Daniel Vitonský
starosta města

Logická olympiáda:  
Vyhrála dívka z Hranic

Top AC/DC tribute show 
v Zámeckém klubu

zaujalo násnáš tip

Tentokrát jsme vybrali ke 
vzpomínkám zimní rado-

vánky. Přinášíme komentá-
ře k anketě na Facebooku 
„Infocentrum Hranice.“

Petr Janíček: To bylo zlaté 
dětství.

Bohumila Arganová: Ju, su-
per, pan Pavelka se o kluziště sta-
ral úžasně. Náš Romča byl věčně 
„polámaný“ z hokeje.

Iveta Škařupová: I  u  nás 
na Cementářském se s  prvními 

mrazy stříkalo hřiště. Holky, jest-
li chtěly bruslit, musely zametat, 
a až se nastříkalo, tak jsme seděli 
na lavičce a dívali se, jak to mrz-
ne, a  mezitím střídavě chodili 

pro nás rodiče, protože byla už 
dávno tma a my nebyli doma... 
zlaté časy.

Anketu připravila
Kateřina Valentová

Zavzpomínejte si s námi… na zimní radovánky
facebooková anketa

Jaroslav Pospěch 
Jo, jo, to bývaly doby, kdy Bečva v listopadu zamrzla a roztála 
až někdy v březnu. Od sokolovny jsem chodil po zamrzlé 
Bečvě a poté po potoku až pod školu na 1. máje, ale bruslit 
jsem se fakt nikdy nenaučil.



V  hlasování o  tom, který 
z návrhů občanů by se měl 
příští rok realizovat v rámci 
participativního rozpočtu, 
nakonec vyhrál návrh č. 2 
– venkovní lezecká stěna 
u plovárny. 

Vítězný návrh získal 205 hlasů 
z celkových 703, tedy 29 % všech 
hlasů. Na druhém místě byl ná-
vrh č. 3 – chodník ve sportovním 
areálu Valšovice, který dostal 
163 hlasů – 23 %. Pomyslný bron-
zový stupínek obsadilo hřiště na 
discgolf s 124 hlasy (18 %). Návrh 
na vodní dětské hřiště u letního 
kina přesvědčil 106 responden-
tů (15  %), oprava chodníku ve 
Dvořákově stromořadí 76 (11 %) 
a lavička Václava Havla u zámku 
29 hlasujících (4 %). Všem za je-
jich hlasy děkujeme.

Hlasovalo celkem 703 respon-
dentů s téměř vyrovnaným po-
měrem mužů a žen. (346 mužů 
a 325 žen, 5 procent hlasujících 
tento údaj nezadalo) Nejvíce 
hlasujících bylo ve věkové ka-
tegorii 31–45 let (40 %) téměř 
čtvrtina (24 %) ve věku 46–60 let 
a 15 % ve věku 18–30 let. 11 % 
bylo starších 60 let, 5 % do 18 let 

a  zbylá 4  % byla bez zadání  
věku.

Vítězný projekt bude realizo-
ván v roce 2023. Ačkoliv v hlaso-
vání mohl uspět jen jeden návrh, 
jsou i ostatní podněty, včetně 
těch vyřazených, velmi zajímavé 
a město se jimi bude dále zabývat 
i  mimo rámec participativního 
rozpočtu.  (bak)

Která ze staveb, dokonče-
ných a  zkolaudovaných 
v loňském roce, nejvíce při-
spěla ke zlepšení vzhledu 
města Hranic a zasloužila 
by si tak ocenění Stavba 
roku 2022? 

Podněty a návrhy na stavbu, 
která by si toto ocenění zaslou-
žila, je možné podávat do konce 
ledna 2023. Stavbou roku může 
být vyhlášena jakákoliv stavební 

akce – novostavba, rekonstruk-
ce, přístavba, nástavba, stavební 
nebo terénní úprava, řešení fasá-
dy. Za stavby se přitom považují 
i  stavby pozemní, vodohospo-
dářské, dopravní, stavby mostů, 
inženýrských konstrukcí, techno-
logických zařízení a také sadové 
a parkové úpravy. Nepovažuje se 
za ni úprava interiéru.

Stavební akce musí být zko-
laudována do 31. prosince 2022. 
Investorem může být jakákoli 
právnická nebo fyzická osoba, ale 
nemůže jím být Město Hranice.

U stavby roku se přihlíží k archi-
tektonickému či urbanistickému 
řešení a jeho přínosu pro vzhled 
našeho města. Odborná komise 
také přihlíží k celkovému dojmu, 
jako je výraz stavby, estetické řeše-
ní, funkčnost, kvalita a jakost pra-
cí, řemeslné provedení. Posuzuje 
také komplexnost řešení – sado-
vé úpravy okolí stavby, oploce-
ní, nasvětlení stavby. Přihlíží se 
i  ke splnění požadavků orgánů 
státní správy, jako jsou stavební 
úřad, památková péče, ochrana 
životního prostředí, k  přínosu 

pro záchranu kulturních, histo-
rických nebo přírodních hodnot 
a k invenci technických řešení či 
aplikaci ekologických technologií.

Návrhy na vyhlášení mohou 
podávat jakékoliv právnické nebo 
fyzické osoby a sdružení, výbory 
a komise rady města, členové za-
stupitelstva města, odbory Měst-
ského úřadu Hranice. Návrhy se 
zasílají stavebnímu úřadu MěÚ 
Hranice, který je předloží příslušné 
komisi k vyhodnocení. Následně 
bude „Stavba roku 2022“ vyhláše-
na usnesením rady města.  (bak)

z radnice 3

Přibližně takto by mohla horolezecká stěna v Hranicích vypadat. Ilustrační foto

Ve Slavíči na rušné čtyřprou-
dové silnici I/47 město nais-
talovalo radar na úsekové 
měření rychlosti. Od ledna 
tak budou řidiči muset sun-
dat nohu z plynu, jinak se 
jim jízda prodraží. 

Radar měří rychlost projíždě-
jících vozidel v  obou směrech 
a  jízdních pruzích. Cena tohoto 
zařízení je 2,6 milionu korun.

Nasazení radaru na měření 
rychlosti projíždějících vozidel 
se městu Hranice za tři roky pro-
vozu osvědčilo. Řadu řidičů radar 
donutil dodržovat předepsanou 

rychlost. Pro srovnání, 
zatímco při zahájení pro-
vozu radaru bylo v Hrani-
cích na hlavním tahu na 
Valašské Meziříčí denně 
zaznamenáváno okolo 
500 případů překročení 
rychlosti, dnes se jedná 
zhruba o  20  přestupků 
denně. Přesto se jen za 
rok 2021 vybralo na po-
kutách více než 15 milio-
nů korun. 

Město má momentálně dva 
radary, zachycující okamžitou 
rychlost, které střídají několik 
stanovišť. Je to na Smetanově 
nábřeží (u křižovatky s ulicí Par-
tyzánská), dále v Sadech Čs. le-
gií, v ulici Žáčkova (u stadionu), 
v ulici K Nádraží v Drahotuších 
a ve Velké a Černotíně. Důvody 
pro umístění radaru na těchto 
místech byly obdobné. Časté 
nedodržování rychlosti, zároveň 
přecházející chodci, v  přípa-
dě Žáčkovy ulice zejména děti 
a  mládež, a  rovněž projíždějící 
cyklisté. Připravujeme také radar 
na ulici Alešova (výpadovka na 
Potštát) a v místní části Valšovice. 
Budeme tak mít osm míst a dva 
radary. Zároveň provádíme úse-
ková měření v Býškovicích a nově 
tedy i ve Slavíči. (bak)

V participativním rozpočtu jste vybrali 
horolezeckou stěnu

Hranice hledají nejlepší stavbu roku 2022

Řidiči pozor, ve Slavíči začínáme měřit

z deníku  
    strážníka

Ptačí říše nepřestává hra-
nické strážníky překvapovat. 
Loni se starali o poštolku, vy-
padlou z  hnízda, zaběhlého 
krocana nebo o párek zatou-
laných zebřiček. Letos se ale 
dosud ptactvo našim bdělým 
strážníkům raději vyhýbalo. Až 
na závěr roku narazili na neob-
vyklý exemplář – barevného 
krasavce, který zjevně nepatří 
mezi obvyklou faunu našich 
lesů, luhů a polí, i když jeho 
příbuzný už ano. Není to totiž 
žádný papoušek, ale bažant, 
konkrétně bažant zlatý.

A  odkudpak asi tento 
bažant může být? Ano, hádáte 
správně, stejně jako všechno 
ostatní – z Číny. Jenže na nás si 
čínský bažant jen tak nepřijde, 
v řadách městské policie jsou 
zkušení lovci různých „ptáčků“, 
takže nějaký bažant, i  když 
čínský, je nemůže rozhodit. 
Ani tajné praktiky šaolinských 
mnichů, které měl možnost 
ve své domovině studovat, 
ho neochránily před pevným 
stiskem něžné ruky zákona. 

Milý bažant tak prožil ně-
kolik nocí v cele předběžného 
zadržení, prakticky ve vyšetřo-
vací vazbě. A to bez nároku na 
tlumočníka – nesehnali jsme 
nikoho, kdo by uměl čínsky. 
Protože se ale nepodařilo ve 
stanovené lhůtě vyšetřit pů-
vodního majitele, byl propuš-
těn do domácího vězení. 

(bak)

Na semaforu si vás rovnou i změří.
Foto: Městská policie Hranice



Financování výstavby Eko-
centra společnosti Ekoltes 
a. s., které bylo v roce 2021 
slavnostně otevřeno, pro-
šlo důkladnou kontrolou. 
Auditoři Ministerstva finan-
cí kontrolovali správnost 
vynaložení přidělených 
dotací. 

Ačkoliv bylo prověřování 
opravdu náročné, podrobné 
a audit včetně příprav probíhal 
od března do listopadu letošního 
roku, výsledek byl bezproblémo-
vý a bez finančního postihu.

Nové Ekocentrum vzniklo na 
místě původního sběrného dvo-
ra, skládá se ze čtrnácti kontej-
nerových stání, čtyř otevřených 
stání na sypké materiály, čtyř 
krytých stání pro nebezpečný 
odpad a  dřevo a  devíti garáží. 

Obsluha má vyčleněnou svo-
ji buňku. Okružní uspořádání 
a  širší komunikace na celkově 
větším prostoru umožňují vyšší 
fluktuaci občanů a tedy i  rych-
lejší a  pohodlnější zbavení se 
odpadu. Zajímavostí dvora je 
moderní skleník, který je umís-
těn u vjezdu vlevo. Tento skleník 
je plně automatický a pomůže 
údržbě městské zeleně efektiv-
něji udržovat květnatou výzdo-
bu města Hranice.

Výstavba nového sběrného 
dvora stála 30,8 milionu korun, 
z toho 7,7 milionu tvořila dotace 
z fondů Evropské unie. A právě 
tato dotace byla předmětem 
auditu. Auditoři prověřovali na-
příklad legalitu a správnost vy-
kázaných výdajů. Kontrolovali 
také, jestli stavba odpovídala 
kritériím pro poskytnutí dotace, 
zda nebyla provedená dříve, než 
Ekoltes dotaci dostal, nebo zda 

vyúčtované výdaje odpovídají 
účetním záznamům. A došli k zá-
věru, že „na základě provedeného 
auditu operace bylo ověřeno, že 
všechny auditované certifikova-
né výdaje jsou způsobilé“. Také 
poděkovali vedení Ekoltesu za 
jejich vstřícnost a spolupráci při 
provádění auditu.

„Tak důkladná kontrola a bez 
nálezu je výsledek, který nás sa-
mozřejmě velice těší. Ukazuje se, 
že jsme k té akci přistoupili zod-
povědně a nic jsme nepodcenili. 
Děkuji všem, kteří se o tento skvě-
lý výsledek zasloužili,“ komentoval 
výsledek auditu ředitel Ekoltesu 
Mgr. Jakub Horák.  (bak)

Nekorektní nabídky růz-
ných zprostředkovatelů 
energií, podezřele vysoké 
ceny, problémy s  ukonče-
ním činnosti současných 
dodavatelů. 

To je jenom část problémů, 
které se v souvislosti s dodávka-
mi energie v poslední době ob-
jevují a určitě objevovat budou. 
Město se proto domluvilo na dal-
ší spolupráci se Sdružením obra-
ny spotřebitelů Moravy a Slezska, 
s kterým spolupracuje již od roku 
2015. Sdružení provozuje v Hra-

nicích bezplatnou poradnu, kde 
vám pomohou tyto i další problé-
my řešit. Město na provoz porad-
ny přispívá finančně.

Poradna je otevřena každou 
první středu v měsíci v době od 
13 do 17 hodin na zámku v pří-
pravně obřadní síně. Občané se 
mohou přímo na místě nebo 
telefonicky obrátit na školeného 
poradce s žádostí o poskytnutí 
pomoci a informací, jak postupo-
vat při řešení svých spotřebitel-
ských problémů, které se netýkají 
pouze energií, ale i dalších oblastí. 
Můžete zde také získat informační 
letáky a brožury zaměřené na růz-

né okruhy problémů a právních 
témat. Mimo návštěvní dobu mo-
hou spotřebitelé využívat v prů-
běhu měsíce poradenskou linku 
na telefonním čísle 607 398 511. 

V poslední době souvisí velká 
část řešených dotazů se smlou-
vami o dodávkách energií. Tento 
nárůst souvisí se snahou někte-
rých dodavatelů o  nekorektní 
jednání vůči svým zákazníkům. 
Spotřebitelé v  některých pří-
padech řeší i  situaci vzniklou 
ukončením činnosti konkrétních 
dodavatelů. Problematické zůstá-
vají stále smlouvy uzavírané při 
podomním prodeji. (bak)

Velké cvičení složek integro-
vaného záchranného systému 
se odehrávalo ve čtvrtek 24. lis-
topadu ve Studentské ulici. Po 
simulovaném požáru budovy 
internátu Střední průmyslové 
školy Hranice došlo k evakuaci 
desítek studentů školy, mnohdy 

jakoby vážně zraněných. V rám-
ci cvičení byla uzavřena ulice 
Studentská. Cílem cvičení bylo 
praktické procvičení postupů 
a  činností členů operační sku-
piny HZS (OS), štábu HZS, členů 
krizového štábu města Hranice 
a dalších osob a orgánů v sou-

činnosti se složkami Integrova-
ného záchranného systému. Již 
předcházející den se v zasedací 
místnosti městského úřadu na 
zámku uskutečnilo na toto téma 
cvičení Krizového štábu Hranice 
a Hasičského záchranného sboru 
(HZS) Olomouckého kraje. (bak)

K cvičnému požáru přijeli nejen hasiči profesionální, ale 
i dobrovolníci z města i širokého okolí. Foto: Petr Bakovský

„Zranění“ studenti byli zručně namaskováni.
Foto: Petr Bakovský
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Ekoltes Hranice úspěšně prošel auditem

Co s účty za energie, poradí SOS poradna

Ve Studentské ulici proběhla cvičná evakuace

Dotace na výstavbu sběrného dvora byla podrobena podrobnému auditu.
Foto: Petr Bakovský

Základní škola 
Šromotovo zve 
předškoláky
Máte doma předškolá-
ka? Pokud ano, na ZŠ 
a MŠ Šromotovo nabí-
zejí besedy, které vám 
pomohou lépe se zori-
entovat v problematice 
nástupu do 1. třídy. 

První z  nich chystá ško-
la na úterý 10. ledna 2023, 
od 16:00  hodin v  učebně 
409, kdy se rodiči dozvědí 
podrobnosti ohledně třídy 
s rozšířenou výukou. 

V pondělí 16. ledna 2023, 
od 16:00 hodin se v učebně 
407 uskuteční beseda s  ro-
diči na téma školní zralos-
ti, průběhu zápisu, kritéria 
přijetí do školy a podmínek 
pro žádost o  odklad školní 
docházky. 

V pondělí 20. února 2023 
bude od 16:00 hodin nachys-
táno 1. Pohádkové učení pro 
předškoláky a  jejich rodiče. 
Za měsíc poté, v  pondělí 
20.  března 2023, také od 
16 hodin proběhne 2. Pohád-
kové učení pro předškoláky 
a jejich rodiče.

Podrobnější informa-
ce naleznete na https:// 
zssromotovo.cz/predskolaci. 
Těšíme se na vás.

Základní škola  
Šromotovo



Povodí Moravy dokončilo 
výstavbu protipovodňo-
vých opatření v Hranicích 
na ulici Kropáčova a podél 
Sadů Čs. legií. Nová opat-
ření společně s rozšířeným 
jezem poskytnou městu 
ochranu až na úroveň pa-
desátileté povodně. 

Před zahájením stavby nemě-
lo koryto dostatečnou kapacitu 
a  poskytovalo ochranu pouze 
před maximálně dvacetiletou 
vodou. Kromě ochrany před 
povodněmi nabízí dokončená 
stavba také odpočinková místa 
u vody a umožňuje lidem snad-
nější přístup k řece.

Nová protipovodňová ochra-
na města Hranic chrání zdraví 
a životy 2000 obyvatel a maje-
tek ve výši 600 milionů korun. 
Součástí opatření jsou přístupy 

k řece a prvky sloužící k posezení 
u vody. Vedle protipovodňových 
zídek doplňuje protipovodňová 
opatření i  mobilní hrazení. To 
v době povodní zahradí místa, 
která budou za běžné situace 
fungovat jako přístup k řece. 

Na obou březích vznikly pro-
tipovodňové zídky a hrázování 
v úseku řeky dlouhém 700 metrů. 
Jejich příprava probíhala ve spo-
lupráci s městem a památkáři tak, 
aby zůstal zachovaný jedinečný 
ráz ulice Kropáčova. „Na pravém 
břehu řeky jsme vytvořili repliku 
původní zdi, která je obložená 
kamenem a doplněná o zábrad-
lí. Vznikly nové protipovodňové 
zídky v celkové délce 1 050 metrů 
a protipovodňové hráze v délce 
350 metrů. Součástí opatření je 
volnočasové pásmo se dvěma 
posezeními v podobě tribun, kte-
ré otevírají přístup k řece. Opatře-
ní tak na jednu stranu obyvatele 
chrání před povodněmi, ale sou-

časně činí řeku dostupnou a více 
ji propojují s městem a s  lidmi. 
Řeka poskytuje výborné místo 
pro setkávání lidí a trávení volné-
ho času, podobné prvky vznikají 
i v  jiných moravských městech, 
jako je např. Olomouc či Brno,“ 
popisuje generální ředitel Povodí 
Moravy, s. p., Václav Gargulák. 

Práce odstartovaly na jaře 2021 
a trvaly 20 měsíců. Stavební nákla-
dy na výstavbu protipovodňové 
ochrany Hranic vyšly na 67,3 mi-
lionu Kč. Stavba byla financována 
z programu Ministerstva zeměděl-
ství Podpora prevence před po-
vodněmi a z prostředků města. 
Práce probíhaly bez komplikací 
dle harmonogramu. 

Významnou součástí protipo-
vodňové ochrany Hranic bylo také 
rozšíření jezu Hranice, které Povodí 
Moravy úspěšně dokončilo v loň-
ském roce. „Rozšíření jezu společ-
ně s připravovanými ochrannými 
zdmi na ulici Kropáčova a podél 

Sadů Čs. legií zvýšilo ochranu 
před povodněmi na celém úseku 
Bečvy na území Hranic. Zvýšení 
kapacity jezu se projeví zejména 
mezi jezem a silničním mostem, 
kde se také nachází zaústění pra-
vostranných přítoků Ludiny a Ve-
ličky. V  jejich výustních tratích 
dochází v  současnosti k  rozlivu 
vody při vysokých stavech na 
Bečvě. Protipovodňové zídky pak 
zvyšují kapacitu koryta od silnič-
ního mostu dále proti proudu,“ 
doplňuje Václav Gargulák.

Výstavba protipovodňové 
ochrany i rozšíření jezu vychází 
z celkové Koncepce protipovod-
ňové ochrany sídel v  Pobečví. 
Kompletní ochranu Hranic až 
před povodňovými průtoky, 
kterých dosáhla Bečva během 
povodní v roce 1997, zajistí vodní 
dílo Skalička, které tvoří hlavní pr-
vek při ochraně měst a obcí před 
povodňovými průtoky z Bečvy.

PMO – P. Chmelař

Zatímco samotné zvyšo-
vání hrází je akcí Povodí 
Moravy, na které se Hra-
nice podílí finančně jakož-
to chráněný subjekt, a  to 
zhruba deseti miliony ko-
run, další akce v Kropáčově 
ulici už budou v režii města. 

Jde jednak o dokončení cyk-
lostezky Bečva, která vede od Ús-
teckého mostu a nyní končí právě 
u Partyzánské ulice. Ta bude po-
kračovat až k mostu v ulici Mostní 
a město na ni již má vydané sta-
vební povolení a žádá o dotaci 
na její výstavbu. Předpokládáme, 
že na jaře by mohly být zahájeny 
práce.

Na tuto cyklostezku navazuje 
na jejím druhém konci u Ústec-
kého mostu cyklostezka do Čer-

notína a po novém mostě přes 
Bečvu do Ústí a Skaličky. Nová cy-
klostezka povede od Ústeckého 
mostu po pravém břehu Bečvy. 
Poblíž soutoku Hluzovského po-
toka a Bečvy se rozdvojuje. Jed-
na větev bude pokračovat novou 
145 metrů dlouhou lávkou přes 
Bečvu k  Ústí, kde se napojí na 
stávající trasu do Skaličky.

Druhá větev odbočí do Čer-
notína. Investor akce je Mikroregi-
on Hranicko, dotačně na ni přispěl 
Státní fond dopravní infrastruktu-
ry, Olomoucký kraj a částkou 6 mi-
lionů se na ní podílí také město 
Hranice. Tato cyklostezka by měla 
být hotová do konce června 2023.

A na již vybudovaný hranický 
úsek cyklostezky plynule naváže 
revitalizace nábřeží v Kropáčo-
vě ulici, na které se již připravu-
je projektová dokumentace na 
základě vypracované studie ar-

chitekta Tomáše Kočnara, který 
se svými spolupracovníky přišel 
s návrhem zapojení nábřeží, ja-

kožto jedinečného městského 
prvku, do urbanistické struktury 
Hranic.  (bak)

Nové hráze v Kropáčově ulici. Foto: Petr Bakovský

Takto vypadá stavba lávky nyní. Foto: Vlastimil Mach

Stavba protipovodňových opatření je hotová

Město na nové hráze naváže dalšími úpravami

protipovodňová opatření 5

Tyto tribuny otvírají řeku lidem. Foto: Petr Bakovský



Až budete uklízet ozdoby 
z vánočního stromečku, myslete 
na hranické muzeum. To připra-
vuje na konec letošního roku 
výstavu zaměřenou právě na 
vánoční ozdoby – ať už jsou to 
baňky, slaměné, papírové, skle-
něné, či kovové ozdoby. Čím star-
ší, 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 ulože-
ny ve sbírkách muzea. Uvítáme 
i fotografie s vánočními ozdoba-
mi.  (nj)

Do Hranic míří úspěšné 
představení Milí bakaláři. 
Uskuteční se v pátek 27. led-
na od 20:00 hodin v Zámec-
kém klubu v Hranicích.

Úspěšná mozaika čtyř diva-
delních miniatur „Milí bakaláři“ 
v  podání Divadla nad Bečvou 
vychází ze záznamů notářských 
spisů i z policejního šetření. Ukáže, 
že se mezi nimi najdou i úsměvné 
a humorné příběhy. 

První bakalářský příběh „Kdo je 
kdo“ představí příběh o tom, když 
si zloděj vybere zároveň špatný 
byt a špatný čas. Prostě když má 
holt smůlu jako hrom.

Druhý bakalářský příběh „Noč-
ní divadlo“ ukáže, co s sebou při-
náší nečekaná návštěva divadla 
uprostřed hluboké noci.

Třetí příběh se jmenuje „Dě-
dictví“. Strýček z Ameriky chytře 
odkázal svůj majetek. Ale komu? 
Kdo bude spokojeným dědicem?

Čtvrtý příběh má název „Sil-
vestrovský příběh“. Jak prožije 
silvestrovský večer osamělý starý 
mládenec? Sám v křesle s šálkem 
čaje? Nebo to bude úplně jinak?

Diváci se mají na co těšit. Cena 
vstupenky je 100 Kč v předprodeji, 
150 Kč na místě. Předprodej vstu-
penek v Turistickém informačním 
centru na zámku nebo online na 
www.kultura-hranice.cz  (mk)

V únoru si přijdou na své milovníci sladkostí a cukrátek. 
V muzeu na Staré radnici totiž proběhne výstava s názvem 
Sladká romantika první republiky.

Těšit se můžete na sty-
lizovaný interiér historické 
cukrárny, obchodu a výrob-
ny, ale také na dózy plné 
bonbonů, na zákusky vyro-
bené podle časopisů z 30. let 
20. století, na cukrářské ná-
stroje, recepty a  spoustu 
dalšího.

Výstava nezapomene 
také na hranické cukrárny. 
Za první republiky se Hranice 
pyšnily hned třemi vyhláše-
nými cukrárnami. Cukrárnou 
U Suchánků, kterou jste mohli ješ-
tě donedávna navštívit na horním 
podloubí, a cukrárnami U Maudrů 
a U Lowaků, které sídlily na dneš-
ním Masarykově náměstí.

Obracíme se na sběratele 
i obyvatele Hranic: hledáme his-
torické fotografie hranických cuk-
ráren, jak těch z první republiky, 

tak těch novodobějších. Pokud 
takové máte, kontaktujte prosím 
kurátora muzea Marka Suchánka 
na e-mailové adrese kurator@
muzeum-hranice.cz nebo na čísle 
775 854 522. Fotografie můžete 
také donést k oskenování přímo 
do muzea na Staré radnici během 
otvírací doby.  (ms)

Muzeum chystá výstavu vánočních 
ozdob, uvítá hlavně skleněné vánoční 
ozdoby. Foto: MKZ Hranice

Reklama cukrárny U  Maudrů z  roku 1924. 
Foto: sbírky hranického muzea

Milí Bakaláři přinesou do Hranic úsměvné příběhy

Máte fotografie hranických cukráren?

Tříkrálová sbírka 2023 
v  Hranicích proběhne od 
neděle 1. ledna do neděle 
15. ledna. 

V průběhu těchto dnů mohou 
váš domov navštívit tři králové – 
koledníčci Charity Hranice, kteří 
vám přijdou popřát štěstí, zdraví 
a Boží požehnání do roku 2023. 
Zároveň vám nabídnou možnost 
uskutečnit dobrý skutek ve formě 
finančního daru na podporu cha-
ritního díla.

Peníze z  loňského ročníku 
sbírky byly využity na nákup 
nových kompenzačních pomů-
cek – elektrických polohovacích 
postelí, vozíčků, sedaček na 
vanu, dofinancování osobního 
automobilu, který pečovatelky 

používají k přesunům za našimi 
klienty. Také jsme podpořili fi-
nanční spoluúčastí projekt Ob-
nova vozového parku sociálních 
služeb Charity Hranice a projekt 
Nákupu a rekonstrukce objektu 
Komenského 219 pro vybudování 
zázemí Charity Hranice. Každý rok 
z prostředků získaných z Tříkrá-
lové sbírky pomáháme rodinám 
s dětmi s postižením, osamělým 
rodičům, rodinám s více dětmi, 
opuštěným seniorům a  lidem, 
kteří se ocitli v krizové situaci.

Děkujme všem štědrým obča-
nům města, kteří otevřou našim 
koledníčkům dveře svých domo-
vů a svým finančním darem do 
sbírky podpoří činnost a projeví 
důvěru Charitě Hranice.

Radka Andrýsková
Charita Hranice

Tříkrálová sbírka začíná 1. ledna Hledáme vánoční ozdoby,  
čím starší, tím lepší

Cukrárna Josefa Lowaka na hranickém náměstí v roce 1915. Dnes v budově 
najdeme asijskou restauraci. Foto: sbírky hranického muzea

6 aktuálně



Betlém se líbil dětem i dospělým. K vidění bylo 36 figur. Foto: Monika Škrhlová

Již tradičně se do vánočního hávu oblékla i okna na budově Staré 
radnice. Foto: Kateřina Macháňová Parta sněhuláků se usadila naproti Staré radnici a vyhlížela příchozí. Foto: Naďa Jandová

Nechyběla Ježíškova pošta, kam mohli 
všichni, děti i dospělí, nosit svá přání. Po-
kud se jim všechna nesplnila, není proč 
zoufat, protože i  nesplněná přání jsou 
krásná, třeba jen tím, že trvají a přinášejí 
naději. Foto: Monika Škrhlová

Kdo měl dlouhou chvíli, mohl si pročíst vá-
noční lístečky na stromečku u vstupu do 
Staré radnice. Foto: Naďa Jandová

Vánoční výzdoba naladila tu správnou atmosféru
ohlédnutí 7

U obrovského adventního věnce za hranickým zámkem se v prů-
běhu adventu také zpívalo. Věnec má průměr 5 metrů, vysoký 
je 1,5 metru a má pět svící. Každá svíčka symbolizuje jeden 
adventní týden. První svíčka má název Naděje, druhá Mír, třetí 
Přátelství, čtvrtá Láska. Pátá je symbol Krista a zažehává se na 
Štědrý den. Foto: Kateřina Macháňová

Na Masarykově náměstí už od první adventní neděle připomínal blížící se svátky Halouzkův 
betlém. Foto: Naďa Jandová

Vánoční atmosféru navozovaly již tradičně originálně nazdobené stromečky v horním a dolním podloubí, ale také zvonička pro štěstí, vyzdobené stánky a pódium. 
Foto: Naďa Jandová



Na rozsvícení vánočního stromu se do posledního místečka zaplnilo hranické Masarykovo náměstí.

V průběhu programu vystoupily také různé sbory.

Na rozsvícení vánočního stromu vystoupil Martin Chodúr s kapelou.

Vánoční trhy – co by byly bez svařáků, punčů a nejrůznějších pochoutek?

Hraničané mohli v prosinci opět využívat kluziště.

Výstava betlémů v galerii M+M se koná téměř 30 let

Hranické Vánoce si nedovedeme představit bez tradiční výstavy betlémů v galerii M+M. Vitální galeristka Anna Musilová, která příští rok oslaví devadesátku,  
připravila už 28 ročníků této výstavy. Foto: 2× Jiří Necid

8 ohlédnutí

Jaké byly Vánoce v Hranicích?



Na rozsvícení vánočního stromu se do posledního místečka zaplnilo hranické Masarykovo náměstí.

V průběhu programu vystoupily také různé sbory.

Vánoční strom rozsvítil starosta Hranic Daniel Vitonský a místostarosta Karel Machyl.

Smyčcové trio Inflagranti a Josef Vojtek.

Loňské vánoční trhy nabídly dětem kolotoč, živá zvířátka, pohádky a spoustu dalšího. 
Foto: 8× Jiří Necid

Ve dvoraně byl koncert Václava Hudečka

Špičkový houslový virtuos Václav Hudeček společně s cembalistou Martinem Hrochem vystoupili začátkem prosince ve dvoraně hranického zámku. Koncert obohatila 
autogramiáda Evy Hudečkové, autorky bestselleru Veselice. Foto: 2× Jiří Necid

ohlédnutí 9

Jaké byly Vánoce v Hranicích?



Někteří z vás si možná ješ-
tě pamatují, že v Hranicích 
existovaly vodní mlýny, 
které byly zásobovány vo-
dou z Ludiny a Veličky.

Ale věděli jste, že jich kdysi 
tady bylo celkem šest? Některé 
dokonce v Hranicích v přestavě-
né podobě nalezneme dodnes, 
většina je však již zbořena a na 
jejich místě najdeme například 
parkoviště. Pojďme se nyní podí-
vat na tuto málo známou historii 
zaniklých vodních mlýnů v na-
šem městě. 

Fungující mlýny 
V  Hranicích kdysi existova-

lo celkem šest vodních mlýnů, 
avšak do znárodnění v  roce 
1949 fungovaly už pouze tři. 
Dva z nich, Kratochvilův a Le-
žákův, se nacházely na vodní 
strouze s  nestabilní vodou, 
která byla vedena od stavu na 
Veličce ve Velké k městu nad uli-
cí Na Hrázi až k Ležákovu mlýnu 
v  Gallašově ulici, kde strouha 
ústila zpět do Veličky. Třetí vod-
ní mlýn, který se nazýval Váňův, 
ležel na potoku Ludina v ulici 
Mlýnský příkop naproti budově 
gymnázia. 

Původní mlýny 
Ještě než se přesuneme ke 

třem dlouhodobě fungujícím 
mlýnům, rádi bychom zmínili 
některé další mlýny, které se 
v  Hranicích dříve nacházely 
a také mají dlouhou a bohatou 
historii.

Největší z  nich, tzv. Velký 
mlýn, jehož historie sahá až do 
15. století, ležel na vodním náho-
nu řeky Bečvy a nacházel se za 
Černotínskou bránou na konci 
dnešní Svatoplukovy ulice. Tento 
mlýn měl důležitou úlohu – jeho 

úkolem bylo zaplavit hradební 
příkop v případě války a hrozby 
obléhání města. Během třicetile-
té války byl však spálen a zbyly 
z něj pouze ruiny. 

Další, tzv. Horní mlýn byl sou-
částí původního Horního dvora 
na dnešní tř. 1. máje. Avšak už 
koncem 19. století byl zastaven 
pro nestálou vodu. Na jeho mís-
tě dnes nalezneme panelové 
domy č. p. 1621–1623. Nyní se 
však přesuňme ke třem mlýnům, 
které si někteří z vás možná ještě 
pamatují. 

1 – Wellartův mlýn (patřící ke katastru Drahotuše), 2 – Horní mlýn, 3 – Kratochvilův, Hovurkovský mlýn, 4 – Ležákův, 
Klichovský mlýn, 5 – Váňův mlýn, 6 – Vojtkovský mlýn. Zdroj: www.vodnimlyny.cz
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Ležákův / Klichovský mlýn v 70. letech 20. století. Za ním se nacházel Hostinec 
U Vody. Zdroj: sbírka Milana Králika

Ležákův mlýn z boku. Dům v pravém rohu stojí dodnes. Zdroj: sbírka Milana Králika Současný pohled na místo, kde stál Ležákův mlýn. Foto: Kateřina Valentová

Historie vodních mlýnů v Hranicích
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Ležákův mlýn 
Mlýn, který se dříve nacházel 

v Gallašově ulici na konci Veličky, 
se až do konce 19. století nazý-
val Klichovský mlýn a Gallašova 
ulice byla ulicí Klichovskou. Mlýn 
tak nesl název podle posledních 
majitelů, než jej do rukou získala 
hranická vrchnost. 

Mlynářská rodina Klichů mlýn 
vlastnila již počátkem 16. stole-
tí až do třicetileté války, kdy byl 
mlýn vypálen a následně zpus-
tl. Nevyužívaný mlýn pak zabral 
kníže Dietrichštejn. Vrchnost 
mlýn znovu vybudovala a  ná-
sledně pronajímala za 170 zla-
tých nájemným mlynářům. 

V první polovině 19. století 
byl mlýn přestavěn a svou po-
dobu si udržel až do roku 1980. 
Posledním držitelem byl od roku 
1930 Jaroslav Ležák, který ve 
mlýně pracoval i po jeho zná-
rodnění. Mlýn byl uzpůsoben 
jak na vodní, tak parní a elekt-
rický pohon. Avšak po tragické 
Ležákově smrti v roce 1968 byl 
provoz mlýna zastaven a slou-
žil pouze jako obytná budova. 
Při budování nového sídliště 
Na Hrázi byl mlýn společně 
s ostatními starými usedlostmi 
zbourán a na jeho místě se nyní 
nachází parkoviště. 

Kratochvilův mlýn 
Druhý mlýn, který byl vysta-

věn na strouze Veličky v dnešní 
Tovačovského ulici, existoval již 
v 16. století. V  letních měsících 
pro nedostatek vody často ne-
pracoval, podobně také v zimě 
při zamrznutí Veličky. V  roce 
1615 město tento obecní mlýn 
kvůli velkým dluhů zastavilo 
vrchnosti a získal jej Václav Mol 
z Modřelic. Avšak z důvodů ne-
stálé vody dal mlýn rozebrat 
a postavil z něj zcela nový mlýn 
ve Slavíči. 

Po prohraném protihabsbur-
ském povstání veškerý Molův 
majetek připadl Dietrichštejnovi 
a na místě bývalého mlýna byla 
vybudována vrchnostenská 

valcha. Až později byla valcha 
opětovně přestavena zpátky na 
mlýn, a to mlynářem Stanislavem 
Kratochvilem, který mlýn vedl za 
první republiky i za okupace. 

Mlýn dokázal fungovat jak 
na vodní, tak i elektrický pohon 
a po zrušení a zasypání náhonu 
Veličky pracoval už pouze na 
pohon elektrický. Tento jediný 
mlýn byl v provozu až do konce 
20. století a v přestavěné podo-
bě ho na jeho místě nalezneme 
dodnes. 

Váňův mlýn 
Poslední mlýn, který ležel na 

potoce Ludina, byl do poloviny 
19. století nazýván Holubovský 
mlýn. Existoval již v 17. století, 
kdy jej roku 1619 koupil rytíř 
Alexandr Holub z  Nedějova. 
Rytíř Holub několik let sloužil 
jako správce hranického pan-
ství v době, kdy jej vlastnil Václav 
Mol z Modřelic. 

Alexandr Holub se podobně 
jako Václav Mol z Modřelic účast-
nil povstání proti císaři a i jemu 
byl veškerý majetek zabaven. 
Zabavený mlýn byl následně 
mlynářům pronajímán za 80 zla-
tých ročně. K mlýnu patřila také 
zahrada a pole. Před budovou 
mlýna se níže na Ludině nachá-
zel židovský lazaret, který byl 
zbourán v 19. století. 

Posledním majitelem se na 
počátku 20. století stal mlynář 
Martin Váňa, kterého pak na-
hradil jeho syn Jaroslav. Po zná-
rodnění v roce 1949 byl provoz 
mlýna zastaven. Budova poté 
byla využívána jako klubovna TJ 
Sigmy, jízdárna a nakonec jako 
skladiště. Na počátku roku 1981 
byla budova mlýna odstraněna 
a na jejím místě dnes také nalez-
neme parkoviště. 

Staré mlynářské řemeslo 
mělo v  našem městě tradici 
a  historie hranických vodních 
mlýnů je velice bohatá. I z toho 
důvodu se do našeho příspěvku 
všechny mlýny nevešly, a vrátí-
me se k nim proto znovu v bu-
doucnu.  Kateřina Valentová

Povídání s  Jirkou Kudláčkem o  přípravě, samotné 
plavbě i zkušenostech, které získal v anglické námořní 
škole. Koná se v pondělí 20. února od 17:00 hodin 
v Zámeckém klubu v Hranicích.

Vyhlášení kurzu pro získání námořní licence: 
• Informace na přednášce
• Termín kurzu: 10. 4., 17. 4., 24. 4. – teorie,  

květen až červen týdenní plavba na moři
• www.jamesoceansailing.com
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Kratochovilův mlýn byl poslední z hranických mlýnů, který byl v provozu ještě 
koncem 20. století. Budova byla přestavěna. Foto: Kateřina Valentová

Současný pohled na místo, kde stál Váňův mlýn. Foto: Tomáš Pepernik 

Váňův mlýn v 60. letech 20. století. Poté sloužil jako klubovna TJ Sigmy, jízdárna 
a sklad. Zdroj: Historie hranických domů – Bohumír Indra

Lokalita Mlýnský příkop v roce 1978 s Váňovým mlýnem. Zdroj: sbírka Milana Králika
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Sobota 7. 1.
9:00–12:00 - Den otevřených 
dveří Střední lesnické školy 
Hranice – zájemci o studium si 
mohou prohlédnout areál školy. 
Koná se ve Střední lesnické ško-
le Hranice, Jurikova 588, vstup 
zdarma.

19:00 - Panenka – divadelní 
sci-fi komedie divadla Ventyl. 
Koná se v kině Zbrašov, Teplice 
nad Bečvou 99, vstupné 100 Kč.

Neděle 8. 1.

16:00 - Mikulášovy patá-
lie: Jak to celé začalo (česky, 
animovaný, 2022) – oblíbená 
dobrodružství školáka Miku-
láše. Koná se v  kině Zbrašov, 
Teplice nad Bečvou 99, vstupné  
100 Kč.

Úterý 10. 1.

13:00–17:00 - Den otevřených 
dveří Gymnázia Hranice – zá-
jemci o studium si mohou pro-
hlédnout areál školy. Koná se 
v Gymnáziu Hranice, Zborovská 
293, vstup zdarma.

Středa 11. 1.

17:00 - Vernisáž k  výstavě: 
Martin Maskare Skřivánek - 
Women – koná se v Galerii Se-
verního křídla na zámku v Hra-
nicích, vstup zdarma.

Pátek 13. 1.

19:00 - Grand Prix (česky, ko-
medie, 2022) – příběh o cestě na 
závody Formule 1. Koná se v kině 
Zbrašov, Teplice nad Bečvou 99, 
vstupné 120 Kč.

Sobota 14. 1.

9:00–12:00 - Den otevřených 
dveří Střední zdravotnické 
školy Hranice – zájemci o studi-
um si mohou prohlédnout areál 
školy. Koná se ve Střední zdra-
votnické škole Hranice, Nová 
1820, vstup zdarma.

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.
9:00–17:00 - Den otevřených 
dveří Střední průmyslové ško-
ly Hranice – zájemci o studium 
si mohou prohlédnout areál 
školy. Koná se ve Střední prů-
myslové škole Hranice, hlavní 
budova Studentská 1384 a bu-
dova dílen Partyzánská 2220, 
vstup zdarma.

17:00 - Vernisáž k výstavě: Vál-
ka na Ukrajině – koná se v ga-
lerii M+M, Jurikova 16, vstupné 
dobrovolné. 

18:00 - Novoroční akademie 
ZUŠ Hranice – na tradiční pře-
hlídce všech uměleckých obo-
rů vystoupí studenti Základní 
umělecké školy Hranice. Koná se 
v sokolovně v Hranicích, Tyršova 
880, vstup zdarma.

20:00 - AC/CZ – koncert ost-
ravské revivalové kapely, která 
hraje hity AC/DC. Koná se v Zá-
meckém klubu v  Hranicích, 
Pernštejnské nám. 1, vstupné 
v předprodeji je 250 Kč, na mís-
tě 290  Kč. Předprodej je v Tu-
ristickém informačním centru 
na zámku v Hranicích, tel. 581 
607 479.

20:00 - Gentlemen's club – kon-
cert hranické kapely. Koná se 
v Karnole v Hranicích, tř. ČSA 211, 
vstupné 180 Kč.

Sobota 21. 1.
8:00–12:00 - Den otevřených 
dveří Střední průmyslové ško-
ly Hranice – zájemci o studium 
si mohou prohlédnout areál 
školy. Koná se ve Střední prů-
myslové škole Hranice, hlavní 
budova Studentská 1384 a bu-
dova dílen Partyzánská 2220, 
vstup zdarma.

19:30 - Myslivecký ples – koná 
se v sokolovně v Hranicích, Ty-
ršova 880, vstupné od 300  Kč. 
Předprodej vstupenek v  auto-
škole Trčka.

Neděle 22. 1.
16:00 - Kvik (česky, animovaný, 
2022) – devítiletá Babs se snaží 
vycvičit prasátko Kvika. Koná 
se v  kině Zbrašov, Teplice nad 
Bečvou 99, vstupné 100 Kč.

Pondělí 23. 1.
18:00 - Kruh přátel hudby: Pu-
ella Trio – netradiční koncert 
klasické hudby. Koná se v Kon-
certním sále v Hranicích, Zámec-
ká  118, vstupné 120  Kč. Vstu-
penky lze koupit v Turistickém 
informačním centru na zámku 
v Hranicích, tel. 581 607 479.

Úterý 24. 1.
14:00–17:00 - Den otevřených 
dveří Střední odborné školy 
Hranice – zájemci o studium si 
mohou prohlédnout areál školy. 
Koná se ve Střední odborné ško-
le Hranice, Jaselská 832, vstup 
zdarma.

Čtvrtek 26. 1.
18:00 - Libavá: jedinečné úze-
mí přírody uprostřed civiliza-
ce – přednáška Dušana Pořízky 
o  úžasném koutu naší země 
s pohnutou minulostí. Koná se 
v Zámeckém klubu v Hranicích, 
Pernštejnské nám.  1, vstupné 
70 Kč. Předprodej je v Turistic-
kém informačním centru na 
zámku v Hranicích, tel. 581 607 
479.

Co se děje a co se bude dít v Hranicích

Pátek 27. 1.
19:00 - Top Gun: Maverick 
(česky, akční, 2022) – pokračo-
vání legendárního akčního filmu 
s Tomem Cruisem. Koná se v kině 
Zbrašov, Teplice nad Bečvou 99, 
vstupné 100 Kč.
20:00 - Milí bakaláři – humorné 
divadelní představení v režii Karla 
Straky. Divadlo nad Bečvou před-
staví mozaiku čtyř divadelních 
miniatur. Koná se v Zámeckém 
klubu v Hranicích, Pernštejnské 
nám. 1, vstupné v předprodeji je 
100 Kč, na místě 150 Kč. Předpro-
dej je v Turistickém informačním 
centru na zámku v Hranicích, tel. 
581 607 479.

Sobota 28. 1.
9:00–12:00 - Den otevřených 
dveří Střední lesnické školy 
Hranice – zájemci o  studium 
mohou navštívit areál školy. 
Prohlédnout si lze nejen školu, 
ale i přilehlé arboretum a obě 
ubytovací zařízení. Koná se ve 
Střední lesnické škole Hranice, 
Jurikova 588, vstup zdarma.

PŘIPRAVUJEME

Čtvrtek 2. 2.
18:00 - Kouzelnická show – 
kouzelnická show Pavla Dolejš-
ky vhodná pro děti jakéhokoliv 
věku. Koná se v  Zámeckém 
klubu v Hranicích, Pernštejnské 
nám. 1, vstupné v předprodeji je 
120 Kč, na místě 150 Kč. Předpro-
dej je v Turistickém informačním 
centru na zámku v Hranicích, tel. 
581 607 479.



19:00 - Třináct u stolu – diva-
delní představení se Simonou 
Stašovou a Miroslavem Etzlerem 
v hlavní roli. Koná se v Divadle 
Stará střelnice, Sady Čs. legií 770. 
Předprodej vstupenek v knihku-
pectví EZOP.

Pátek 10. 3.
17:00 - Vernisáž k  výstavě: 
Velikonoční výstava – koná 
se v  galerii M+M, Jurikova 16, 
vstupné dobrovolné. 

Sobota 18. 3.
17:00 - Vernisáž k výstavě: Re-
trogaming – koná se ve výstav-
ní síni Staré radnice v Hranicích, 
Radniční 1, vstup zdarma.

Čtvrtek 23. 3.
18:00 - Jarní koncert ZUŠ Hra-
nice – hudební vystoupení žáků 
Základní umělecké školy Hrani-
ce. Koná se v  Koncertním sále 
v Hranicích, Zámecká 118, vstup 
zdarma.

Originální koncertní program 
nabídne Puella Trio
Netradiční pojetí klasické hudby v podání klavíru, hou-
slí a violoncella nabídne koncert uskupení Puella Trio. 

Tento koncert Kruhu 
přátel hudby se uskuteč-
ní v pondělí 23. ledna 
od 18:00 v Koncertním 
sále v  Hranicích. Cena 
vstupenky je 120  Kč. 
Předprodej vstupenek 
v Turistickém informač-
ním centru na zámku 
nebo online na www.
kultura-hranice.cz

„Milujeme klasickou 
hudbu, která je rados-
tí, inspirací a  osvobo-
zením. Sdílení těchto 
okamžiků s posluchači 
je naší největší závislostí,“ tak 
charakterizují své trio jeho člen-
ky violoncellistka Aneta Šudá-
ková, klavíristka Adéla Tichá 
a houslistka Eva Krestová. „Naší 
vášní je objevování neotřelého 
a moderního repertoáru, kterým 
rády obohacujeme nás i  naše 
posluchače. Moderní a osobité 
skladby kombinujeme s tradič-
ním triovým repertoárem, čímž 
vznikají originální a nezapome-
nutelné koncertní programy,“ 
dodávají umělkyně.

Na svém kontě mají vítěz-
ství na mnoha soutěžích (Maria 
Yudina Competition, Rusko; 
Charles Hennen Concours, Ho-
landsko; Soutěž B. Martinů, Pra-

ha; Rovere d´Oro, Itálie…), hrály 
na světových pódiích (Pražské 
jaro; Festspiele Mecklenburg-
-Vorpommern, Německo; Flane-
ries Musicales de Reims, Francie; 
Allegro vivo, Rakousko; Pablo 
Casals Festival, Španělsko…) 
a  studovaly u  renomovaných 
osobností (Niklas Schmidt, Me-
nahem Pressler, Valentin Erben, 
Guarneri Trio, Miró Quartet, 
Michel Lethiec, Juhani Lager-
spetz…).

Za nahrávky pro společ-
nost Arco Diva získaly ocenění 
„Recording of the Month“ (Mu-
sicweb International London) 
a „IRR Outstanding“ (Internatio-
nal Record Review).  (mk)
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PROGRAM AKCÍ

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

POŘÁDÁTE  
ZAJÍMAVOU AKCI?

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

Nepřišel vám 
do schránky  

Hranický zpravodaj?
Volejte 581 607 479.

Čtvrtek 9. 2.
17:00 - Vernisáž k  výstavě: 
Sladká romantika první re-
publiky – Historické cukrárny 
– koná se v Gotickém sále Staré 
radnice v Hranicích, Radniční 1, 
vstup zdarma.

Středa 15. 2.
18:00 - 20 000 kilometrů vra-
kem do Pákistánu – cestova-
telská přednáška Jana Rendla. 
Koná se v  Zámeckém klubu 
v Hranicích, Pernštejnské nám. 1, 
vstupné v předprodeji je 100 Kč, 
na místě 150 Kč. Předprodej je 
v Turistickém informačním cent-
ru na zámku v Hranicích, tel. 581 
607 479.

Čtvrtek 16. 2.
17:00 - Vernisáž k  výstavě: 
Svět podle Jaromíra 99 – koná 
se ve výstavní síni Staré radnice 
v  Hranicích, Radniční 1, vstup 
zdarma.

Středa 22. 2.
17:00 - Vernisáž k  výstavě: 
Výstava fotografií Jindřicha 
Buxbauma – koná se v Galerii 
Severní křídlo na zámku v Hra-
nicích, vstup zdarma.

Čtvrtek 23. 2.
18:00 - Kruh přátel hudby: To-
máš Vrána – koncert klavíristy, 
jehož repertoár tvoří barokní, 
klasicistní, romantická i moderní 
díla. Koná se v Koncertním sále 
v Hranicích, Zámecká 118, vstup-
né 120 Kč. Vstupenky lze koupit 
v Turistickém informačním cent-
ru na zámku v Hranicích, tel. 581 
607 479.

Sobota 25. 2.
15:00 - Veselá pouť: hosté Jů 
a  Hele – divadelní představení 
pro děti. Koná se v Koncertním 
sále v  Hranicích, Zámecká 118, 
vstupné v předprodeji je 170 Kč, 
na místě 220  Kč. Předprodej je 
v Turistickém informačním cent-
ru na zámku v Hranicích, tel. 581 
607 479.

Čtvrtek 2. 3.
18:00 - Koncert učitelů ZUŠ 
Hranice – hudební vystoupení 
pedagogů Základní umělecké 

školy Hranice. Koná se v  Kon-
certním sále v Hranicích, Zámec-
ká 118, vstup zdarma.

Sobota 4. 3.
19:00 - Ples obce Teplice nad 
Bečvou – hraje kapela Evoluce. 
Koná se v kině Zbrašov, Teplice 
nad Bečvou 99, vstupné 200 Kč. 

Čtvrtek 9. 3.
17:00 - Vernisáž k výstavě: Mi-
loslav Moucha - Dílo – koná se 
v Galerii Synagoga v Hranicích, 
Janáčkova 728, vstup zdarma.

UZÁVĚRKA

PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ HRANICKÉHO 
ZPRAVODAJE JE V SOBOTU 
7. LEDNA 2023.



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.

20. 1. – 10. 2. - Válka na Ukraji-
ně. Putovní výstava fotografií s de-
tailními popisy a komentáři přímo 
z  místa dění. Reportéři serveru 
Voxpot Majda Slámová a Vojtěch 
Boháč zaznamenávají situaci na 
Ukrajině od začátku invaze. Výsta-
vu doplňují díla válečných uprch-
líků z Ukrajiny. Na vernisáži, která 
se uskuteční v pátek 20. ledna 
od 17:00 v galerii M+M, vystoupí 
hranický sbor Cantabile.

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

Do 15. 1. - Ivona Žirková: De-
tailně. Výstava slovenské vý-
tvarnice, která ve svých malbách 
interpretuje svou vášeň pro pří-
rodu. V  jejím díle se objevuje 
tvořivé prolínání mezi fotorea-
listickým přepisem skutečnosti 
přes vyloženě geometrizující 
projev až po čistokrevnou ab-
strakci. Jinde pak motiv malby 
posunuje do téměř snové ro-
viny.

19. 1. – 5. 3. - Rita Koszorús: 
Dílo. Umělkyně Rita Koszorús 
se věnuje především malbě, 
koláži, videu a akčnímu umění: 
„Abstraktní malba je jako poezie.“ 
Aktivně se prezentuje na samo-
statných i  skupinových výsta-
vách 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.

Galerie Synagoga

Galerie M+M

Bývalá Váhalova prodejna

14 výstavy

Do 22. 1. - Stromy jako domy. 
Přírodovědná interaktivní výsta-
va zapůjčená z Moravského zem-
ského muzea v Brně, která osloví 
především dětské návštěvníky. Vý-
stava je obohacena o regionální 
předměty, fotografie a historické 
dokumenty mapující přes sto let 
trvající existenci hranické Střední 
lesnické školy. Pro návštěvníky 
jsou kromě informací připraveny 
i hry a další zajímavé činnosti.

9. 2. – 11. 6. - Sladká romanti-
ka první republiky: Historické 
cukrárny. Výstava vás seznámí 
s  nejoblíbenějšími cukrárnami 
v  prvorepublikovém Česko-
slovensku. Těšit se můžete na 
interiér historické cukrárny, na 
dózy plné bonbonů a na zákus-
ky vytvořené podle časopisů ze 
30. let 20. století. Vernisáž výstavy 
se uskuteční ve čtvrtek 9. února 
v 17 hodin na Staré radnici.

16. 2. – 12. 3. - Svět podle Ja-
romíra 99. Jaromír Švejdík alias 
Jaromír 99 je známý český výtvar-
ník, zpěvák, skladatel a textař. Ze-
jména jeho komiksy zaznamenaly 
značnou popularitu. V posledních 
letech tvoří svá díla převážně 
v  elektronické verzi a využívá 
metodu vyřezávaného papíru. 
Vernisáž výstavy se uskuteční 
ve čtvrtek 16. února 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

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. - Archa tvoří. Výstava výtvarných prací klientů Denního centra 
Archa. Centrum se stará mimo jiné o všeobecné vzdělávání, výtvarné, 
hudební a pracovní aktivity tělesně postižených klientů. Ani tělesné 
znevýhodnění není překážkou k vytváření jedinečných, originálních 
a umělecky působivých děl.

11. 1. – 17. 2. - Martin Maskare 
Skřivánek: Women. Výstavní ko-
lekce fotografií Martina Maskare 
Skřivánka je věnována ženám. 
Autor zachytil jejich přirozenou 
krásu, ať už v rámci uměleckého 
aktu, portrétu, nebo vytvářením 
společných scénických příběhů. 
Při své tvorbě využívá především 
přirozeného světla. Vernisáž vý-
stavy se uskuteční ve středu 
11. ledna v 17 hodin.

Model historického jádra Hranic. Model historického centra Hranic 
znázorňuje podobu města v 18. století. Jeho autorem je historik Sta-
nislav Miloš, který k tvorbě využíval papírové krabičky. Ty postupně 
proměnil v malebné domečky tvořící historické centrum Hranic. 
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

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb

Starosta města Hranic dle § zákona č. ě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky znění pozdějších předpisů, 

rezidenta České se uskuteční

Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost: Základní 
škola a mateřská škola Hranice, Šromotovo náměstí 177
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému

října, Čechova, Hranická, Čapka, Kollárova, 
pt. Jaroše, Křížkovského, Mostní, Motošín, Přátelství, 

Purgešova, Šromotovo náměstí, Trávni á, Třída 
Československé armády

ve volebním okrsku č. 2 je volební míst ost: Základní
škola a mateřská škola Hranice

voliče dle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému

ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost: Základní 
škola a Mateřská škola , Studentská 1095  
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
Erbenova, Hálkova, Husitská, Hviezdoslavova,
Kramolišova, K. Světlé, Nerudova, Obránců míru, 
Olomoucká, rice Lumumby, Polní, Studentská
Galašova č

591, 999, (druhá část ve vol. okr. č. 6) 
Vrchlického č.p.: 180, 348, 

ev. č. 99, ev. č
(druhá část ve vol. č. 6)

olebním okrsku č. 4 je volební místnost: S Š 
Flajšar I, Jaselská 832
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
Jiřího z Poděbrad, M. Švabinského, Potštátská,
Rybniční, Tovární, Žižkova
Nádražní č.p.: 308, 332, 399, 450, 498, 551, 555, 556, 557, 

(druhá část ve vol. okr. 18)
Nová č.p.:  1288, 1289 ruhá
část ve vol. okr. č

ve volebním okrsku č. 5 je volební místnost: Mateřská 
škola Sluníčko, Plynárenská 1791  
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému 
Mlýnský příkop, Plynárenská, Rezkova
Palackéh č.p.: 1468, 1469, (druhá 
část ve vol. okr. č. 7 vol. okr. č. 8)

ve volebním okrsku č. 6 je volební místnost: Základní 
škola , Tř. 1. máje 361
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému 
Na Hrázi
Galaš č.p.: 649, 851, 1253, 1738, 1739, 1740, 1741, 
1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, (druhá část ve vol. 

Náměstí 8. května č.p.: 363, 364, 366, 3
(druhá část ve vol. okr. č. 7)
Tř. 1. máje č.p.: 357, 358, 361, 1723, 1724, 1725,

(druhá část ve 
vol. okr. č. 7 vol. okr. č. 12)
Vrchlického č.p.: 875, 896, 992 (druhá část
č.3)

ve volebním okrsku č. 7 je volební místnost:
Gymnázium Zborovská 293

voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
Dukelská, Jižní, Skalní, Sklený kopec, Za Račím potokem, 
Náměstí 8. května č.p. : 1850 (druhá část ve vol. okr.č. 6)
Palackého č.p. : 891, 892, 969, 971, 972, 973, 974, 975,

(druhá část ve vol.okr. č. 5 vol. okr. č. 8)
Tř. 1. máje č.p. : 1783, 1784, 1785, 1786,
(druhá část ve vol. č. 6 vol. okr. č. 12)
Zborovská č.p. : 292, 293, 294, 295, 327, 466, 467, 468,

(druhá část ve vol. okr. č.
okr. č. 9

ve volebním okrsku č. je volební místnost: 
Zborovská 1245

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
ocnicí

Hromůvka č.p.: 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511,
(druhá část ve vol. okr. č. 19)

Palackého č.p. : 1 (druhá část ve vol. okr. č.
vol. okr. č. 7)

Zborovská č.p.: 178, 222, 572, 606, 654, 803, 827, 1097,

(druhá část ve vol. 
okr. č. 7 vol. okr. č. 9

ve volebním okrsku č. 9 je volební místnost: Střední 
zdravotnická škola Nová 1820
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému 

ělotínská, Cementářské sídliště, Družstevní (mimo č.p. 
–

Nová č.p.: 

(druhá část ve vol. 
č

Zborovská – č.p.: 2056, 2057, (druhá část ve vol. okr. č. 7
vol. okr. č. 8)

ve volebním okrsku č. 10 je volební místnost:
Základní umělecká škola Školní náměstí 35
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému

Němcové, E. Krásnohorské, Farní, Janáčkova, Jiráskova, 
kova, Masarykovo náměstí, Na Náspech, Olbrachtova, 

Pernštejnské náměstí, Pivovarské schody, Radniční, 
Svatoplukova, Zámecká

ve volebním okrsku č. 11 je volební místnost: Domov 
mládeže Střední lesnické školy, Jungmannova 616
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému 
Dobrovského, Hřbitovní, Jungmannova, Komenského, Pod 
Hůrkou, Pod Kobylankou, Švermova, U Kostelíčka,
U Skalky, Za Lokálkou

ve volebním okrsku č. 12 je volební místnost: Š 
Flajšar II, Jaselská 832
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
Tř. 1. máje č.p.: 243,

(druhá část ve vol. okr. č
okr. č. 7)
Družstevní – č.p. 2210 (ostatní č.p. ve vol. okr. 9)

ve volebním okrsku č. 13 je volební místnost: Osadní 
výbor, Velká 80
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
Lhotka, Velká

ve volebním okrsku č. 14 je volební místnost: čebna 
polytechnického vzdělávání (dvorní trakt Osadního 
výboru) Drahotuše ám. Osvobození 56
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
Drahotuše, Rybáře

ve volebním okrsku č. 15 je volební místnost: Osadní
výbor, Valšovice 28  
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
Valšovice

ve volebním okrsku č. 16 je volební místnost: Osadní
výbor, Slavíč
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
Slavíč

ve volebním okrsku č. 17 je volební místnost: Osadní 
výbor, Uhřínov 8
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni trvalému
Středolesí, Uhřínov

ve volebním okrsku č. je volební místnost: Dům s 
pečovatelskou službou, Tovačovského 2000
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
Alešova, Bezručova, Jaselská, Máchova, Tovačovského, 

Nádražní – č.p.: 339, (druhá část ve vol. okr. č. 4)

ve volebním okrsku č. 19 je volební místnost: Mateřská
škola Pohádka Palackého 1542 (sídliště Hromůvka)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému

Hromůvky
Hromůvka č.p.: 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 

(druhá část ve vol. okr. č. 8)

ve volebním okrsku č. je volební místnost
r.o., Havlíčkova 426

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému 
Dvořákovo stromořadí, Fuskova promenáda, Havlíčkova, 
Kropáčova, Partyzánská, Pod Bílým kamenem, Pod Křivým, 
Potoční, Přísady, Sady Čs. legií, Smetanovo nábřeží, Školní 
náměstí, Teplická, Tesaříkova, Tř. generála Svobody, 
Tyršova, U Teplic, Žáčko

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svo totožnost a státní občanství České repu (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem 
České republiky nebo cestovním průkazem) Neprokáže li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Každému voliči budou dodány dny přede dnem leb hlasovací lístky. V voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

případě konání II kola  volby prezidenta České republiky se tyto uskuteční dne 27. ledna Volič obdrží 
hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

V případě mimořádných opatření se průběh i místo voleb může změnit, proto prosím sledujte aktuální informace na 

Volební místnosti s možností bezbariérového přístupu

Hranicích dne Bc. Daniel Vitonský



OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb

Starosta města Hranic dle § zákona č. ě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky znění pozdějších předpisů, 

rezidenta České se uskuteční

Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost: Základní 
škola a mateřská škola Hranice, Šromotovo náměstí 177
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému

října, Čechova, Hranická, Čapka, Kollárova, 
pt. Jaroše, Křížkovského, Mostní, Motošín, Přátelství, 

Purgešova, Šromotovo náměstí, Trávni á, Třída 
Československé armády

ve volebním okrsku č. 2 je volební míst ost: Základní
škola a mateřská škola Hranice

voliče dle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému

ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost: Základní 
škola a Mateřská škola , Studentská 1095  
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
Erbenova, Hálkova, Husitská, Hviezdoslavova,
Kramolišova, K. Světlé, Nerudova, Obránců míru, 
Olomoucká, rice Lumumby, Polní, Studentská
Galašova č

591, 999, (druhá část ve vol. okr. č. 6) 
Vrchlického č.p.: 180, 348, 

ev. č. 99, ev. č
(druhá část ve vol. č. 6)

olebním okrsku č. 4 je volební místnost: S Š 
Flajšar I, Jaselská 832
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
Jiřího z Poděbrad, M. Švabinského, Potštátská,
Rybniční, Tovární, Žižkova
Nádražní č.p.: 308, 332, 399, 450, 498, 551, 555, 556, 557, 

(druhá část ve vol. okr. 18)
Nová č.p.:  1288, 1289 ruhá
část ve vol. okr. č

ve volebním okrsku č. 5 je volební místnost: Mateřská 
škola Sluníčko, Plynárenská 1791  
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému 
Mlýnský příkop, Plynárenská, Rezkova
Palackéh č.p.: 1468, 1469, (druhá 
část ve vol. okr. č. 7 vol. okr. č. 8)

ve volebním okrsku č. 6 je volební místnost: Základní 
škola , Tř. 1. máje 361
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému 
Na Hrázi
Galaš č.p.: 649, 851, 1253, 1738, 1739, 1740, 1741, 
1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, (druhá část ve vol. 

Náměstí 8. května č.p.: 363, 364, 366, 3
(druhá část ve vol. okr. č. 7)
Tř. 1. máje č.p.: 357, 358, 361, 1723, 1724, 1725,

(druhá část ve 
vol. okr. č. 7 vol. okr. č. 12)
Vrchlického č.p.: 875, 896, 992 (druhá část
č.3)

ve volebním okrsku č. 7 je volební místnost:
Gymnázium Zborovská 293

voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
Dukelská, Jižní, Skalní, Sklený kopec, Za Račím potokem, 
Náměstí 8. května č.p. : 1850 (druhá část ve vol. okr.č. 6)
Palackého č.p. : 891, 892, 969, 971, 972, 973, 974, 975,

(druhá část ve vol.okr. č. 5 vol. okr. č. 8)
Tř. 1. máje č.p. : 1783, 1784, 1785, 1786,
(druhá část ve vol. č. 6 vol. okr. č. 12)
Zborovská č.p. : 292, 293, 294, 295, 327, 466, 467, 468,

(druhá část ve vol. okr. č.
okr. č. 9

ve volebním okrsku č. je volební místnost: 
Zborovská 1245

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
ocnicí

Hromůvka č.p.: 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511,
(druhá část ve vol. okr. č. 19)

Palackého č.p. : 1 (druhá část ve vol. okr. č.
vol. okr. č. 7)

Zborovská č.p.: 178, 222, 572, 606, 654, 803, 827, 1097,

(druhá část ve vol. 
okr. č. 7 vol. okr. č. 9

ve volebním okrsku č. 9 je volební místnost: Střední 
zdravotnická škola Nová 1820
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému 

ělotínská, Cementářské sídliště, Družstevní (mimo č.p. 
–

Nová č.p.: 

(druhá část ve vol. 
č

Zborovská – č.p.: 2056, 2057, (druhá část ve vol. okr. č. 7
vol. okr. č. 8)

ve volebním okrsku č. 10 je volební místnost:
Základní umělecká škola Školní náměstí 35
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému

Němcové, E. Krásnohorské, Farní, Janáčkova, Jiráskova, 
kova, Masarykovo náměstí, Na Náspech, Olbrachtova, 

Pernštejnské náměstí, Pivovarské schody, Radniční, 
Svatoplukova, Zámecká

ve volebním okrsku č. 11 je volební místnost: Domov 
mládeže Střední lesnické školy, Jungmannova 616
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému 
Dobrovského, Hřbitovní, Jungmannova, Komenského, Pod 
Hůrkou, Pod Kobylankou, Švermova, U Kostelíčka,
U Skalky, Za Lokálkou

ve volebním okrsku č. 12 je volební místnost: Š 
Flajšar II, Jaselská 832
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
Tř. 1. máje č.p.: 243,

(druhá část ve vol. okr. č
okr. č. 7)
Družstevní – č.p. 2210 (ostatní č.p. ve vol. okr. 9)

ve volebním okrsku č. 13 je volební místnost: Osadní 
výbor, Velká 80
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
Lhotka, Velká

ve volebním okrsku č. 14 je volební místnost: čebna 
polytechnického vzdělávání (dvorní trakt Osadního 
výboru) Drahotuše ám. Osvobození 56
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
Drahotuše, Rybáře

ve volebním okrsku č. 15 je volební místnost: Osadní
výbor, Valšovice 28  
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
Valšovice

ve volebním okrsku č. 16 je volební místnost: Osadní
výbor, Slavíč
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
Slavíč

ve volebním okrsku č. 17 je volební místnost: Osadní 
výbor, Uhřínov 8
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni trvalému
Středolesí, Uhřínov

ve volebním okrsku č. je volební místnost: Dům s 
pečovatelskou službou, Tovačovského 2000
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
Alešova, Bezručova, Jaselská, Máchova, Tovačovského, 

Nádražní – č.p.: 339, (druhá část ve vol. okr. č. 4)

ve volebním okrsku č. 19 je volební místnost: Mateřská
škola Pohádka Palackého 1542 (sídliště Hromůvka)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému

Hromůvky
Hromůvka č.p.: 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 

(druhá část ve vol. okr. č. 8)

ve volebním okrsku č. je volební místnost
r.o., Havlíčkova 426

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému 
Dvořákovo stromořadí, Fuskova promenáda, Havlíčkova, 
Kropáčova, Partyzánská, Pod Bílým kamenem, Pod Křivým, 
Potoční, Přísady, Sady Čs. legií, Smetanovo nábřeží, Školní 
náměstí, Teplická, Tesaříkova, Tř. generála Svobody, 
Tyršova, U Teplic, Žáčko

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svo totožnost a státní občanství České repu (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem 
České republiky nebo cestovním průkazem) Neprokáže li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Každému voliči budou dodány dny přede dnem leb hlasovací lístky. V voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

případě konání II kola  volby prezidenta České republiky se tyto uskuteční dne 27. ledna Volič obdrží 
hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

V případě mimořádných opatření se průběh i místo voleb může změnit, proto prosím sledujte aktuální informace na 

Volební místnosti s možností bezbariérového přístupu

Hranicích dne Bc. Daniel Vitonský



Na soutěž v lezení do Lipníka 
nad Bečvou dorazili i hraničtí prů-
myslováci. Studenti SPŠ Hranice 

se zúčastnili Vánočního lezecké-
ho poháru, jehož loňský ročník 
byl rekordně obsazený a hlásil cel-

kem 118 účastníků. Také z  naší 
školy vyrazila dosud nejpočetněj-
ší výprava čítající 12 závodníků. 

Hned první lezecké trasy nebyly 
vůbec jednoduché a i zkušení bor-
ci s nimi měli problémy. 

Další cesta však našim lezcům 
zlepšila náladu, když se jim poda-
řilo vylézt až k poslednímu chytu 
a takzvaně „topovat“. Děvčata po 
celou dobu soutěže neztrácela 
úsměv na tváři a bedlivě naslou-
chala radám a trikům zkušeněj-
ších závodnic. Nejvíce se z našich 
dařilo Zuzce Holeňové, která ob-
sadila 4. místo. Mezi lezci byl nej-
lepší Bohumil Král, který skončil 
také na 4. příčce. Na stěně i pod 
ní panovala skvělá atmosféra 
a lezci i  lezkyně si vzájemně vy-
jadřovali podporu. Za odměnu 
si pak všichni mohli vyzkoušet 
i další nachystané trasy a dostat 
se až na vrchol. Věřím, že si naši 
žáci odvezli pěkné zážitky i nové 
zkušenosti. Martina Macháňová

Lezení je v  Hranicích čím 
dál populárnější sport, 
který i přes skromné pod-
mínky dosahuje dobrých 
výsledků.

Přesvědčují nás o  tom jak 
hranický horolezecký oddíl, 
tak i  žáci místní průmyslovky. 

Na sklonku roku vyrazili jedni 
i  druzí do Lipníka nad Bečvou 
na XIII. ročník lezecké soutěže na 
obtížnost – Vánoční pohár 2022. 
Soutěžilo se zde v pěti věkových 
kategoriích, od těch nejmladších 
(rok narození 2014–2016) po 
nejstarší (2003–2005). O popu-
laritě tohoto sportu v Hranicích 
svědčí i to, že v anketě participa-

tivního rozpočtu vyhrála 
právě lezecká stěna. 

Děti z horolezeckého
oddílu závodily  
v Lipníku

Celkem čtrnáct dětí 
z Hranického horolezec-
kého oddílu si v listopa-
du v Lipníku nad Bečvou 
poměřilo síly s ostatními 
lezci na Vánočním pohá-
ru 2022, který pravidelně 
pořádají místní lezci.

V  silné konkurenci 
asi 120 dětí se nejlépe 
umístila ve své katego-
rii (2014–2016) Terezka 
Gerlová na 5. místě. Za ní 
následovaly ve stejné ka-
tegorii její spolulezkyně 
z oddílu Mína Strnadlo-
vá a  Rosalie Schugová, 
které byly na závodu 
oceněny jako nejmladší 
lezkyně.

Velice hezký výkon předvedl 
ve stejné věkové kategorii, ale 
za chlapce, Vojta Halla, který jen 
těsně nepostoupil do finálové 
lezecké cesty a obsadil 6. místo.

Ve starší a silně obsazené ka-
tegorii děvčat (2011–2013) za-
bojovala šikovaná lezkyně Eliška 
Bittalová, která také bohužel jen 
těsně nepostoupila do finálové 
cesty a obsadila 10.–11. příčku. 
Nutno podotknout, že před Eliš-
kou se umístily lezkyně z velkých 
oddílů ze Zlína, Rýmařova, Pusti-
měři či Lipníka.

Ostatní děti se ve svých kate-
goriích umístily v druhé polovině – 
bylo poznat, že připravené lezecké 
cesty pro ně byly poměrně obtíž-
né, a to i svou výškou a převislostí, 
na které nemáme možnost kvůli 
absenci kvalitního zázemí tréno-
vat. Ale i tak si děti atmosféru i le-
zení užily a spontánně projevovaly 
zájem o další účast na závodech. 
Děti na soutěž doprovodili tři in-
struktoři z HO Hranice a někteří 
rodiče. Kompletní výsledky a fo-
togalerie jsou k dispozici na webu 
svclipnik.cz. Marek Beneš
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Lezci z Hranic na sklonku roku nezaháleli

Také hranická průmyslovka na lezeckém poháru bodovala

Výprava lezců hranického oddílu. Foto: Archiv HO Hranice

Eliška Bittalová technicky zvládla převis. 
Foto: Archiv HO Hranice

Úspěšná Zuzana Holeňová obsadila 4. místo.
Foto: Martina Macháňová

Bohumil Král si na domácí scéně vylezl pro 4. místo.
Foto: Martina Macháňová


