
Kouzla, iluze, magie, k tomu pořádná porce dobré nálady a skvělá zábava. Tak lze ve zkratce popsat jeden z nejžádanějších kouzelnických pořadů pro děti. 
Kouzelnická show Pavla Dolejšky se uskuteční 2. února od 18:00 hodin v Zámeckém klubu v Hranicích, vhodná je pro děti od 4 do 16 let. Cena vstupenky 
je 120 Kč v předprodeji, 150 Kč na místě. Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru na zámku nebo online na www.kultura-hranice.cz. 

Foto: archiv Pavla Dolejšky
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Nadaný klavírista Tomáš 
Vrána vystoupí ve čtvrtek 
23. února od 18 hodin v Kon-
certním sále v Hranicích.

Málokdo ví, že tento geniální 
klavírista má kořeny v Hranicích. 
Jeho babička žije celý život v Hra-
nicích a maminka zde chodila na 
základní i střední školu. Jeho hu-
dební cesta měla také start v Hra-
nicích. Tehdy čtyřletého chlapce 
přivezla maminka ukázat své 
kamarádce, že má asi talent a po-
třebuje poradit, kdo by byl vhodný 
učitel. Kamarádka doporučila pro-

fesorku Moniku Tugendliebovou. 
Ta ale s tak malými dětmi neměla 
zkušenosti a Tomášovou učitelkou 
se stala až později na konzervatoři 
v Ostravě. Další zajímavosti o tom-
to úspěšném mladém klavíristovi 
se dozvíte, pokud přijdete na jeho 
recitál 23. února.  (red)

2 úvodník, zajímavosti

Žáci školy ZŠ Šromotovo 
předvedli solidní výkony 
ve skoku vysokém.

V prosinci se ve Všechovicích 
konal tradiční závod mladších 
a starších chlapců i dívek ve sko-
ku vysokém. Žáci ze Šromoťáku 
dosáhli umístění na bedně hned 
ve třech kategoriích. Za mladší 
dívky excelovala Karolína Woj-
kovská, kdy překonala 130 cm, 
tedy nejvyšší dosaženou laťku 
v této kategorii. I přesto však zís-
kala kvůli většímu počtu pokusů 
druhé místo. Starší dívky a chlap-
ci si vedli obdobně. Sofie Nella 
Machová se také umístila jako 

druhá, když přeskočila laťku ve 
výši 133 cm. Skvělý výkon před-
vedl i Vladimír Hýža, který zdolal 
výšku 165 cm a probojoval se na 
třetí místo. Gratulujeme.  (tp)

Doma jsem tam, kde mám knihovnu
„Doma jsem tam, kde mám 

knihovnu“ – s  tímto tvrzením 
Erasma Rotterdamského souhla-
sí jistě každý čtenář. V  hranické 
knihovně hledalo v loňském roce 
kousek domova téměř 35 000 čte-
nářů. A dalších 45 000 pak využívalo 
naše služby online. Půjčili jsme přes 
72  000 knih a časopisů. 

Každý náš čtenář přečetl za 
rok téměř čtyřicet knih a časopisů. 
Někdo snad jen jednu knihu nebo 
dvě, ale někteří knihomolové třeba 
i více než sto. Pro naše velké a malé 
čtenáře jsme mohli nakoupit přes 
dva tisíce nových titulů. 

Z nich na prvních místech žeb-
říčku čtenářského zájmu kralovaly 

knihy českých autorek Šikmý kostel 
a Životice od Karin Lednické a knihy 
Petry Dvořákové Chirurg a Sítě. Dále 
také knihy Kateřiny Tučkové a Aleny 
Mornštajnové. 

Mezi top knihy v hranické kni- 
hovně se dostala jediná zahraniční 
kniha – román americké autorky 
Delie Owensové Kde zpívají raci. 

Těšil nás však především zájem 
těch nejmenších, třebaže za ním 
spíše stáli jejich rodiče. Do knihovny 
chodívali společně, a to je báječné. 

Nejvíce se děti zamilovaly do 
Ledového království, také do všech 
knih s hrdiny Tlapkové patroly a ne-
utuchající zájem je o Deníky malého 
poseroutky, což nepřekvapuje. Ale 

mezi ně se nečekaně umístila i no-
vinka Tohle není džungle španělské 
autorky Susanne Isernové. 

Také jsme se v knihovně hodně 
věnovali tématům udržitelnosti. Je 
důležité uchovávat paměť o věcech 
minulých a čerpat z nich zkušenosti, 
poznávat náš region, naše město, 
jeho historii, přírodu, naše kořeny 
a  chránit toto naše dědictví. Ta-
kové byly i naše přednášky, které 
jsme pro čtenáře připravili – besedy 
o genealogii, netradiční pohledy na 
krásné Valašsko s řekou Bečvou, ko-
mentované historicko-vlastivědné 
procházky po stopách hranických 
pověstí až k naší Propasti a léčeb-
ným pramenům, vyprávění a be-

sedování nad knihami o Hranicích 
a Hranicku nebo beseda s oblíbe-
nou spisovatelkou našeho blízkého 
regionu Lenkou Chalupovou. Dobré 
je také se občas podívat i do jiných 
zemí, za jinými národy, poznávat 
a porozumět tamějším způsobům 
života, odlišnostem, chápat jejich 
víru a způsob myšlení. To vede k vět-
ší toleranci a respektu k odlišnostem 
jiných. Takové byly například bese-
dy o Kyrgyzstánu nebo Jemenu.

Děkujeme čtenářům hranické 
knihovny za přízeň. My v knihov-
ně se budeme i nadále snažit, aby 
u nás vždy kousek svého domova 
našli. Marie Jemelková

vedoucí hranické knihovny

Úspěchy na Všechovické laťceGeniální klavírista má kořeny 
v Hranicích

zaujalo nászajímavost

Tentokrát jsme jako téma 
facebookové ankety vybra-
li autobusovou dopravu 
v našem městě. Zveřejňu-
jeme vzpomínky čtenářů, 
kteří odpověděli na face-
bookové stránce Infocentra 
Hranice.

A. V.: Jednou jsem jela ze 
školy domů vlakem. Celou cestu 
vlakem jsem jedla rumové pra-
linky. V dálce jsem viděla, že na 
zastávce stojí MHD. Utíkala jsem, 
co mi nohy stačily, aby neujel. 
Udýchaná jsem přiběhla k řidiči, 
který mi musel otevřít dveře, a ze-
široka s úsměvem se ptám: Dob-
rý den, jedete k nemocnici nebo 

ke Kauflandu? Řidič 
se začal smát a  po 
celkem dlouhé chví-
li říká, bohužel ne. 
Tak jsem sebrala po 
dlouhém dni všech-
nu sílu a  došla na 
Hromůvku po svých. 
Doma se dívám do 
zrcadla a pochopila 
jsem, proč se řidič tak 
smál, měla jsem celé 

zuby a pusu od těch hrozných pra-
linek!!! Od té doby nejím pralinky 
a nosím zrcátko.

Věra Plesníková: Dálkové au-
tobusy měly zastávku na náměstí 
před mléčňákem. V osm z Hranic 
a v Českých Budějovicích v pět od-
poledne, jak na koni 🤣.

Jaromíra Vlasáková: Rekon-
struovali jsme před čtyřiceti lety 
byt a potřebovali jsme černo-hně-
dý Luxol, který byl nedostatkovým 
zbožím (ostatně jako všechno 
za totáče). Jela jsem pro něj do 
Lipníka a šťastná jsem se vracela 
autobusem do Hranic, pětilitro-
vou plechovku pod sedadlem. 
Když autobus najížděl do zatáčky 

k Akademii, plechovka se převrhla 
a jen jsem stačila zakřičet: Zved-
něte všichni nohy! Vezl nás řidič, 
který byl postrachem cestujících. 
Kupodivu se zachoval skvěle. Na 
autobusovém nádraží nechal 
všechny vystoupit, jeli jsme do 
ČSAD vystříkat podlahu (udělal to 
sám, abych si nezničila bílou kom-
binézu) a vrátil se pro pasažéry, aby 
mohli pokračovat do Opavy! 👏

Alena Kubínová: Zdeněk Ora-
va byl super řidič, mám na něho 
dobré vzpomínky! Jezdili jsme 
s ním do Opavy k příbuzným!😀
👍

Anketu připravila
Kateřina Valentová

Zavzpomínejte si s námi… na autobusovou dopravu
facebooková anketa

Lenka Truhličková: 
Ježiš, tím bourákem vlevo se jezdilo na brambory.



Provozní rozpočet Hranic ve 
výši přes 400 milionů korun 
schválili ve čtvrtek 15. pro-
since zastupitelé města.

Město počítá s příjmy 427 mi-
lionů, výdaji 412 milionů a finanč-
ní rezervou na investice ve výši 
15 milionů korun. V rozpočtu ros-
tou příjmy i výdaje. Výdaje vzrostly 
zejména kvůli značnému zvýšení 
cen energií a vysoké inflaci. Roz-
počet se ale bude ještě na únoro-
vém jednání měnit – bude znám 
výsledek hospodaření letošního 
roku a předpokládáme, že příjmy 
budou ještě o něco vyšší.

Zastupitelé také schválili střed-
nědobý výhled rozpočtu města 
Hranic na období 2024–2025 
a dofinancování investiční akce 
Tělocvična ZŠ Drahotuše formou 
dlouhodobého bankovního úvě-
ru v maximální výši 30 milionů. 
O konkrétní výši případného úvě-
ru se ale bude rozhodovat také 
až na únorovém zastupitelstvu, 
podle výše zůstatku hospodaření. 

V samotném provozním roz-
počtu jde například na komunika-
ce přes 30 milionů korun. Z toho 
na městské silnice, zejména na je-
jich opravy a údržbu je vyhrazeno 
17,3 milionu a na chodníky dalších 
více než 10 milionů korun.

Na dopravu ve městě počítá 
město s částkou přes 20 milionů 
korun. Největší podíl zde má pro-
voz MHD – 14,3 milionu. Dalších 
2,5 milionu činí bezplatná MHD 
a  více než 3 miliony podporu-
jeme příměstskou hromadnou 
dopravu. 

Téměř 43 milionů si vyžádají 
komunální služby a územní roz-
voj města. Zde se výrazně projevil 
nárůst energií. Jen na osvětlení je 
to částka 15,8 milionu korun, 
pohřebnictví (zejména údržba 

hřbitovů) stojí 
4,5 milionu, veřej-
ná zeleň 15,5 mi-
lionu korun. Z té 
jsou navíc vyčle-
něny Sady Čs. 
legií a  Zámecká 
zahrada, které 
mají v  rozpočtu 
samostatné po-
ložky. 

Odpady se na 
výdajích města 
podílejí téměř 
37  miliony ko-
run. Z toho sběr 
a svoz komunálních odpadů činí 
19,4 milionu a  tříděný odpad 
16,8 milionu.

Významnou částkou je i škol-
ství, kam putuje 33,4 milionů 
korun. Z  toho nejvyšší částku 
ukrojí základní školy, jejichž jsme 
zřizovatelem – více než 24 mi- 
lionů korun. Dalších 5 milionů si 
vyžádá provoz městských mateř-
ských škol. Významnou částkou 
přispíváme také na Školní jídelnu 
1. máje (2,4 milionu) a Dům dětí 
a mládeže. (1,4 milionu).

U  výdajů na kulturu město 
předpokládá v tomto roce částku 
ve výši 21 milionů korun. Většinu 
akcí mají na starosti Městská kul-
turní zařízení, která navíc zahrnu-
jí i městské muzeum a městskou 
knihovnu. Proto také největší díl 
peněz na kulturu (17,8 milionu) 
směřuje právě sem. 

Prakticky stejná částka 21 mi- 
lionů je určena také sportu. Téměř 
8 miliony (7,8 milionu) přispívá 
město na provoz Plovárny Hra-
nice. Granty a příspěvky do této 
oblasti přesahují 9 milionů korun. 

Sociální oblast je další oblas-
tí, kde město vynakládá velké 
prostředky. Z  celkové částky 
14,7 milionu je určen největší díl 
11,7 milionu na Domov seniorů. 

Ve skutečnosti ale za rok město na 
provoz Domova seniorů vynaloží 
pouze 4 miliony korun, zbytek je 
návratná finanční výpomoc na 
provoz na začátku roku, zahrnutá 
také v příjmech města.

Na nakládání s nemovitostmi 
vynakládá město obdobnou část-
ku – 14,5 milionu korun. Z toho 
6,9  milionu je určeno na byty 
a  zbytek na nebytové prostory. 
Na oblast životního prostředí míří 
téměř 5 milionů korun

Z  řady dalších položek tvoří 
významnou část také městská 
policie s téměř 24 miliony na čin-
nost. Samotný chod úřadu pak 
stojí 133 milionů korun.

Na příjmové stránce drtivou 
většinu příjmů městského roz-
počtu, 320 milionů korun, tvoří 
daně. Významné (31,5 milionu) 
jsou rovněž příspěvky na činnost 
státní správy, i když nepokrývají 
celé náklady, které s ní město má. 
Nakládání s nemovitostmi přináší 
12,8 milionu a z odpadů přibude 
do rozpočtu 12,6 milionu korun. 
A v příjmech jsou započítány i po-
kuty za rychlou jízdu řidičů ve výši 
17 milionů korun. 

Celý rozpočet naleznete na 
webu města: 
www.mesto-hranice.cz. (bak)

V  Sadech Čs. legií uvidíte 
nově vysázené stromy. Jde 
o  náhradní výsadbu za 
stromy, které musely ustou-
pit novým vyšším hrázím. 

Bylo vysazeno celkem 56 stro-
mů, zejména dubů letních. 

Těch je celkem 28 a nejsou to 
žádní drobečci. Vždyť 27 z nich 
má mít průměr kmenu 30–35 cm, 
poslední je o  něco drobnější. 
V parku přibylo také sedm plata-
nů, tři javory kleny, tři borovice 
lesní, dvě borovice černé, lípy 
velkolisté, dva modříny opadavé 
a  jerlíny japonské. Přibylo také 
po jednom liliovníku tulipáno-

květém, javoru babyka, buku les-
ním, jírovci maďalu, jeřábu muku, 
javoru mléč a javoru amurském.

J e d n o t l i v é 
druhy stromů 
byly vybírány 
vzhledem k  spe-
cifickým pod-
mínkám v  parku 
a také s ohledem 
na to, že park je 
národní kulturní 
památkou. Byl 
zde vybudován 
v prvním desetile-
tí 20. století podle 
projektu Františka 
Thomayera. Zá-
sadní rekonstruk-

ce parku pak probíhala od října 
2011 do června 2012 a vyžádala 
si částku 22 milionů korun. (bak)

z radnice 3

Zastupitelé schválili provozní rozpočet města

V Sadech Čs. legií proběhla náhradní výsadba

z deníku  
    strážníka

Že hraničtí občané patří 
mezi nejlepší v kraji v třídě-
ní odpadu je obecně známo. 
Ostatně snažíme se vytvořit 
pro odpovědné třídění co 
nejlepší podmínky, a  pro-
to je po městě rozmístěno 
mnoho kontejnerů na růz-
né druhy odpadu a v  rámci 
různých akcí, jako například 
„Barevný den“, učíme děti, 
kam který odpad patří. Na 
výsledcích je to znát, ale 
i  mistr tesař se občas utne 
a při snaze zodpovědně za-
cházet s odpadem nevybere 
tu správnou nádobu. Jeden 
takový případ odhalili měst-
ští strážníci na začátku letoš-
ního roku v Galašově ulici. Ve 
sběrné nádobě na sklo se 
nacházela dopravní značka 
„Konec stezky pro chodce 
a cyklisty společné“. I malé 
dítě by přitom mělo vědět, 
že dopravní značka měla být 
správně umístěna do kontej-
neru na kovy. 

Pokud to byl ovšem po-
kus upozornit, že tato značka 
chybí na přilehlé komunika-
ci, tak ani tady se neznámý 
pachatel netrefil – kolem po-
pelnic žádná cyklostezka ne-
vede. Protože ale máme ve 
městě tak uvědomělé a spo-
řádané občany, že by nás 
ani nenapadlo, že motivem 
umístění značky může být 
obyčejný vandalismus, ne-
zbývá než předpokládat, že 
značku někdo nalezl a chtěl 
ji, jak se sluší a patří, uklidit. 
Protože si nevzpomněl, kam 
značka patří, umístil ji do 
nádoby na sklo. Zřejmě tedy 
pouhá skleróza. (bak)Mezi nově vysázenými stromy v Sadech Čs. Legií převažují 

duby letní. Foto: Petr Bakovský

Foto: Městská policie

Třídění odpadu tvoří nezanedbatelnou položku městského 
rozpočtu. Foto: Petr Bakovský



Novou Koncepci podpory 
tělovýchovy a sportu měs-
ta Hranic na období let 
2023–2026 přijali na svém 
prosincovém jednání za-
stupitelé města Hranic.

Přijatá koncepce vymezuje 
postavení tělovýchovy a sportu 
jako veřejně prospěšné činnosti 
a stanoví vize a cíle při její pod-
poře v Hranicích. Rozvoj tělový-
chovy a sportu je dlouhodobou 
prioritou města, zejména pod-
pora sportování dětí a mládeže. 

Koncepce ve své analytické části 
mapuje dostupná sportoviště ve 
městě, popisuje jejich současný 
stav a  základní charakteristiky 
a také uvádí přehled klubů a je-
jich členskou základnu. V násled-
né SWOT analýze se koncepce 
věnuje silným a  slabým strán-
kám v této oblasti, příležitostem 
i hrozbám. V další části pak roze-
bírá dotační politiku města a sta-
novuje výši jednotlivých dotací. 
V poslední části pak konkretizuje 
rozvojové záměry podpory tě-
lovýchovy a sportu v Hranicích.

Tento materiál navazuje na 
Koncepci platnou do konce roku 

2022, přičemž 
první zpraco-
vání Koncep-
ce v  oblasti 
podpory tělo-
výchovy po-
chází již z roku 
1996.

Celou kon-
cepci nalez-
nete na webu 
města www.
mesto-hranice.
cz v sekci Stra-
tegické doku-
menty. 

(bak)

Již počtvrté se na ZŠ Šro-
motovo otevře ve spoluprá-
ci se Světem vzdělání nová 
třída s rozšířenou výukou. 

Oblíbený koncept s nadstan-
dardní výukou angličtiny, Hej-
ného matematiky, osobnostního 
rozvoje a programování tak bude 
pokračovat i  ve školním roce 
2023/2024.

Třídy s  rozšířenou výukou, 
které fungují díky partnerské 

spolupráci ZŠ Holešov a spolku 
Svět vzdělání, se staly vyhle-
dávanou alternativou k  běžné 
výuce. Děti se zde už od první 
třídy učí nejen angličtinu nebo 
logiku, ale také matematiku 
Hejného metodou. Tato meto-
da výuky se osvědčila jako velmi 
efektivní nástroj, díky kterému 
děti matematice skutečně po-
rozumí a jsou schopny její prin-
cipy samostatně aplikovat. Ve 
třetí třídě pak dětem v rozvrhu 
přibude i programování, které je 

dalším pilířem tohoto konceptu. 
Výpočetní technika dnes vlád-
ne světu, proto je důležité, aby 
ji děti dobře zvládaly. Posledním 
nadstandardním předmětem 
v těchto třídách je osobnostní 
rozvoj, který je, jak již z názvu 
vyplývá, zaměřen na zdravý 
vývoj osobnosti. Děti se zde učí 
například komunikaci, týmové 
práci i sebepoznání.

Zvažujete pro svého budoucí-
ho prvňáčka něco navíc? Chcete 
mu dopřát nejen kvalitní výuku, 

ale i stimulující studijní prostředí 
s důrazem na vlastní potenciál? 
Srdečně vás tímto zveme na tra-
diční informační schůzku, která 
proběhne 21. 3. od 18:00 hodin 
v prostorách školy na adrese Šro-
motovo nám. 177, Hranice. Do-
zvíte se zde podrobné informace 
jak o náplni a průběhu rozšířené 
výuky, tak o podmínkách přijetí. 
Více informací můžete nalézt i na 
webu www.svetvzdelani.cz. 

Lenka Kaniová
Svět vzdělání

Dovolte mi, abych jménem 
klientů a zaměstnanců Do-
mova seniorů Hranice velice 
poděkovala za celoroční pří-
zeň všem dobrovolníkům, 
dárcům a sympatizantům. 

Vřelé díky si zaslouží děti 
a jejich učitelky nejen z hranic-
kých mateřských škol, ale také 
z Drahotuš a Teplic nad Bečvou. 
Děkujeme žákům a pedagogům 
ze ZUŠ Hranice, ZŠ Struhlovsko, 
ZŠ Šromotovo, ZŠ 1. máje, ZŠ 
Drahotuše, studentům SZŠ Hra-
nice, SLŠ v Hranicích, dětskému 
centru Hranická džungle, Gale-
rii M+M, hranické vojenské po-
sádce, Římskokatolické farnosti 
Hranice (R. D. Františku Dostálo-
vi, R. D. Pavlu Fialovi, Jaroslavu 
Strnadelovi, Ludmile Šupkové), 
firmám STROJESTAVBY Tvrdoň, 
Sanovia, Florea.cz, CEMDEST, 
Dámskému spolku Partutovi-
ce, Klubu Panenka, paní Olze 
Rybecké, Haně Němečkové, 
Květoslavě Sedlákové, Marké-
tě Holouškové, MUDr. Jarmile 
Gričové, Mgr. Heleně Konečné, 
panu Radku Čechovi, Zdeň-
ku Babáčkovi, Jiřímu Honovi,  

PaedDr. Ale-
ši Hrabovi, 
Mgr.  Karlu 
Machylovi, 
manželům 
Jurkovým, 
paní Zuza-
ně Velické 
a  břišním 
tanečnicím, 
BcA. Tomáši 
Landsman-
novi, DiS., 
panu Valentovi a  všem členům 
jejich dechových orchestrů, hu-
dební skupině Lepenec, Taneční 
škole Sester Hlavinkových, vedení 
města Hranice a Krajskému úřadu 
Olomouckého kraje.

Zvláštní poděkování věnuje-
me dobrovolníkům – studentům 
SLŠ v Hranicích a Renatě Knáp-
kové, kteří mají snahu pravidel-
ně obohatit volné chvíle seniorů. 
Jejich činnost je záslužná a patří 
jí náležité ocenění. Vždyť přináší 
radost, lásku a empatii těm nej-
zranitelnějším osobám. Nejlépe 
dobrovolnictví vystihují slova 
Sally Kocha: „Velké příležitosti, 
jak pomoci ostatním, přicházejí 
zřídka, ale ty malé nás obklopují 
každý den.“

Jak taková setkání probíhají? 
Dobrovolník, bez nároku na fi-
nanční odměnu, společně se se-
niorem chodí na procházky, hraje 
společenské hry, předčítá, poví-
dá a informuje o veřejném dění. 
Smyslem dobrovolnictví není 
nahradit kmenové zaměstnance, 
ale přinést seniorům něco navíc. 
Takto věnovaný čas nepatří mezi 
promarněné chvíle, ale naplňuje 
pocitem potřebnosti obě strany. 
Všem, kteří přemýšlí, jak smyslu-
plně vyplnit okamžiky dne, mohu 
dobrovolnictví vřele doporučit. 
Věřte, že v  našem zařízení jste 
opravdu kdykoliv srdečně ví-
táni. S  přáním všeho dobrého  
v roce 2023 Simona Hašová
ředitelka Domova seniorů Hranice

Mezi nejvyužívanější sportoviště patří Sportovní areál v Žáč-
kově ulici, který slouží nejen fotbalistům a atletům. 
Foto: Petr Bakovský

Dobrovolníci a klienti Domova seniorů na vánočních trzích. 
Foto: Domov seniorů

4 z radnice

Město přijalo novou koncepci podpory tělovýchovy a sportu

ZŠ Šromotovo otevře novou třídu s rozšířeným vzděláváním

Domov seniorů děkuje svým příznivcům Zastupitelé 
udělili Ceny 
města

Ceny města Hranic za rok 
2022 získalo rekordních pět 
osobností hranického veřej-
ného života.

Letos obdrželi cenu města 
malíř Jaroslav Jakubec, letec 
Ing.  Petr Krejčiřík, kamera-
man Vlastimil Mach, fotograf 
Ing.  Milan Sanetřík a  malíř 
PhDr. Radovan Langer – in 
memoriam.

Cena města se uděluje 
jako ocenění osob a kolekti-
vů, které podaly mimořádný 
výkon nebo dosáhly význam-
ných úspěchů a  mají vztah 
k  městu. Nominováni mo-
hou být jednotlivci, kolekti-
vy, právnické i fyzické osoby. 
Cenu města tvoří pamětní list 
podepsaný starostou města, 
plaketa a  finanční odměna 
ve výši 10 tisíc korun. Předá-
ní cen proběhlo po uzávěrce 
tohoto čísla a budeme se mu 
podrobněji věnovat v příštím 
čísle. (bak)



svoz odpadu, kultura 5
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Slavíč x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
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Velká x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lhotka x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
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Hranice – rodinné domy x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
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Svoz BRKO (biologicky rozložitelný komunální odpad)

7.4. Svoz se pojede v den státního svátku 7. 4. 2023
Svoz SKO (směsný komunální odpad)

Svoz BRKO a SKO

Harmonogram svozu komunálního odpadu (směsný a biologicky rozložitelný) z Hranic a vybraných místních částí s převažující zástavbou rodinných domů 

2023 – I. POLOLETÍ
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Rok 2022 je za námi, takže 
je možné shrnout investič-
ní akce, které se v loňském 
roce uskutečnily.

Zatímco jeden velký několi-
kaletý projekt byl loni dokončen, 
jiné dlouhodobé akce se buď po-
sunuly do další etapy, nebo teprve 
začínaly. Kromě těchto největ-
ších investic se ale město věno-
valo i menším projektům, které 
všechny měly za cíl zkvalitnit ži-
vot občanům Hranic. Pojďme si ty 
nejhlavnější akce zrekapitulovat.

Rekonstrukce hranického 
hřbitova je u konce

Skončila náročná rekonstruk-
ce hranického hřbitova, která byla 
zahájena v roce 2017. V průběhu 
několik let trvajících prací byla 
opravena ohradní zeď, vyřešeno 
odkanalizování a svod dešťových 
vod v  Hřbitovní ulici, kde také 
vznikla nová parkovací místa. 
Starou zeď v zadní části hranické-
ho hřbitova nahradila zeď nová. 
Hřbitov také dostal nové brány. 
Byla zbourána bývalá márnice 
a v horní části starého hřbitova 
vznikl prostor s epitafními deska-
mi a posypovou loučkou.

Loni probíhaly práce ve starší, 
dolní části. Došlo k úpravě cest, 
byly vybudovány svody dešťo-
vých i splaškových vod, inženýr-
ské sítě jako voda a  elektrika. 
Hřbitov dostal nový mobiliář 
a veřejné osvětlení. Upravena byla 
také zeleň.

Společně s předloni provede-
nou úpravou prostor v horní části 
hřbitova okolo mauzolea vyšla 
tato část rekonstrukce na 40 mi-
lionů korun. Nyní hřbitov čeká již 
jen kontrola toho, jak vysazená 
zeleň přežila zimu, a případné fi-
nální úpravy a oprava zjištěných 
nedostatků. 

Na Struhlovsku skončila 
další etapa revitalizace

V polovině června 2022 se roz-
běhla další etapa regenerace síd-
liště Struhlovsko, přesněji 2. část 
II. etapy. Akce za přibližně 23 milio- 
nů korun byla zahájena v červnu 
a dokončena v polovině prosince 
letošního roku. Tato etapa plynule 
navázala na loni dokončenou část 
kolem restaurace Kotelna.

V rámci regenerace došlo na-
příklad k opravě komunikací roz-
šíření cest i  parkovacích ploch, 
upravena byla kontejnerová stá-
ní, vybudovali jsme dětské hřiště 
a byla také provedena výsadba 
zeleně. Mezitím se připravuje další 
fáze regenerace tohoto rozsáhlé-
ho sídliště.

Školství nezůstalo stranou 
Nové dětské hřiště, které 

vyrostlo v  průběhu prázdnin 
v areálu Mateřské školy Sluníč-
ko v ulici Plynárenská, bylo na 
konci srpna slavnostně předáno 
do užívání dětem.

O  prázdninách byly odstra-
něny původní zpevněné plochy, 
odmontovány stávající staré hrací 
prvky a odstraněna terasa se zá-
bradlím, která navazuje na budo-
vu školky.

Nově v areálu školky přibyly 
nové hrací prvky, vybudován byl 
nový chodník a hřiště s probarve-
ným polyuretanovým povrchem. 
Celkem zde je umístěno deset 
hracích prvků, pět laviček a dře-
věný altán s posezením. V místě 
zrušené terasy je podél budovy 
zřízen okapový chodník a v mís-
tě stávajícího vstupu do budovy 
bylo postaveno schodiště se zá-
bradlím. Celá úprava vyšla město 
přibližně na 5 milionů korun.

Také Mateřská škola Pohád-
ka absolvovala loni velkou akci, 
i když na první pohled ne tak vi-
ditelnou. Zde se měnila elektro-
instalace celkem za 1,5 milionu 
korun.

Nezapomínalo se ale ani na 
základní školy. Například ZŠ 
1. máje o prázdninách vyměnila 
osvětlení za modernější a úspor-
nější, což stálo 3,4 milionu korun. 
Na ZŠ a MŠ Struhlovsko se re-
konstruovala kotelna za 4,2 mi-
lionu korun. 

Ve dlouhodobé modernizaci 
jsme pokračovali i v Domově se-
niorů, kde byla loni na programu 
2. etapa instalace vzduchotechni-
ky za 2,75 milionu korun. 

Město vylepšuje parkování 
Nové parkoviště pro pade-

sátku aut vzniklo na ulici Jiřího 
z Poděbrad podél cesty. Z toho 
čtyři místa jsou určena tělesně 
postiženým. Stání jsou situovaná 
kolmo k ulici, takže se tam vejde 
o 22 míst více než doposud. Akce 
byla zahájena v březnu a dokon-
čena začátkem června a  stála 
2,75 milionu korun. Finančně se 
na ní podílí více než polovinou 
firma, která zde staví bytový dům. 

Další nové parkoviště za necelý 
milion korun vzniklo i v části ulice 
Bezručova.

Výrazného vylepšení doznalo 
parkování na Šromotově ná-
městí. Konkrétně zde nový asfal-
tový povrch nahradil dosavadní 
nerovnou šotolinu, na které se 
navíc při silných deštích tvořily 
velké kaluže. Nový povrch tak 
jednak zvýší bezpečnost provo-
zu i komfort parkování, ale také 
v  letním nebo suchém období 
sníží prašnost v této lokalitě.

Další ulice bude opravena
Město postupně opravuje 

hranické ulice. Další z těch, které 
byly ve špatném stavu, byla ulice 
Pod Bílým kamenem. Její rekon-

strukce vyšla na 17 milionů ko-
run. Zatímco silnice je již hotová, 
chodníky je ještě nutné dodělat. 
Termín je stanoven do konce 
března 2023.

Strop Zámeckého klubu 
prošel opravou

V  první polovině loňského 
roku se podařilo vyřešit zatékání 
do Zámeckého klubu. To se pro-
jevovalo při větších deštích na 
více místech a nedalo se ale určit, 
kde přesně byla hydroizolace nad 
stropy porušená. Proto se musela 
odstranit svrchní vrstva zeminy 
nad celým prostorem klubu i sta-
rá železobetonová deska. Ta nás 
nepříjemně překvapila, protože 
měla téměř dvojnásobnou tloušť-
ku oproti projektu a místo očeká-
vaných 15 cm měla ve skutečnosti 
i více než 25 cm. Toto nemilé pře-
kvapení zdrželo firmu a vyžádalo 
si také vyšší náklady na odstra-
nění starého železobetonu. Poté 
se provedlo odvodnění, montáž 
nových železobetonových desek 
rozdělených na osm sekcí včet-
ně hydroizolace a zpětný zásyp. 
Firma zároveň dodláždila žulový 
chodník a vyzdila kamennou zíd-
ku. Akce stála celkem 7,2 milionu 
korun. 

Techniku Ekoltesu ochrání 
nové garáže 

Nově dokončené garáže pro 
techniku firmy Ekoltes jsou další 
etapou rekonstrukce sídla této 
městské firmy. Nové garáže tvo-
ří hala o délce téměř 70 metrů, 
která ochrání techniku Ekoltesu 
před nepřízní počasí. „Hala nám 
pomůže zejména v zimních měsí-
cích, kdy nebude nutné techniku 
před výjezdem dlouho připravo-
vat. Zároveň se sníží riziko závad 
způsobených mrazem,“ uvedl 
k tomu ředitel Ekoltesu Mgr. Ja-
kub Horák.

Stavba garáží navazuje na 
předloni otevřený nový sběrný 
dvůr a re-use centrum. Celý kom-
plex včetně sběrného dvora stál 
kolem 80 milionů korun. Letos 
bude rekonstrukce a  přestavba 
sídla Ekoltesu pokračovat.

Rekonstrukce hřbitova byla loni ukončena. Foto: Petr Bakovský

Nové hřiště slouží dětem již od září. Foto: Petr Bakovský Parkoviště v ulici Jiřího z Poděbrad. Foto: Petr Bakovský
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Třídu 1. máje zkrášlila nová 
zeleň a květinové záhony

Nové stromy a  květino-
vé pásy ozdobily loni třídu 1. 
máje a Purgešovu ulici. Úpravy 
se postupně týkaly několika 
méně vzhledných lokalit těchto 
ulic a měly za cíl zlepšit vzhled 
těchto míst a  funkčnost ploch 
zeleně. Ve většině případů šlo 
o úpravu ploch a vysazování tr-
valek a cibulovin. Zejména před 
obchodním domem Koloseum 
byly vysazeny ozdobné stromy, 
konkrétně 18 okrasných třešní. 
Jde o velkokvětou odrůdu Pru-
nus avium Plena, která kvete 
v první fázi třešňových stromů 
sněhobílými, plnými květy na 
poměrně dlouhé období až 
3 týdnů. Květy jsou sterilní, takže 
se hodí i do míst, kde by neměl 
být nepořádek z plodů. Opadavé 
listy jsou tmavě zelené a na pod-
zim se barví do zlatavě oranžové 
a měděně červené. Okrasné třeš-
ně opticky navazují na sakury, 
které již na třídě 1. máje jsou. 
Nové okrasné třešně jsou dopl-

něny záhony trvalek a jsou zde 
vysazeny i cibule dalších květin.

Na třídě 1. máje byly upravo-
vány i další prostory, například 
u napojení silnice I/47 za parko-
vištěm u  Alberta. Další částí je 
lokalita naproti restauraci Slavie. 
Za zmínku stojí i další akce, jako 
jsou například elektronické in-

formační kiosky, které město 
zavedlo loni v  létě. Instalovány 
jsou dva kiosky, jeden ve dvo-
raně zámku a  druhý na třídě 
1.  máje před základní školou. 
Kiosek má dotykovou obrazovku, 
která umožňuje nejen náhled na 
úřední desku, ale i na web města 
a Městských kulturních zařízení. 

Ve Lhotce se upravilo  
centrum, ve Velké kaple

V centru místní části Lhotka 
vyrostla dřevěná multifunkční 
konstrukce, která slouží jednak 
jako autobusová zastávka, jed-
nak jako skladiště pro sportov-
ní potřeby k  přilehlému hřišti 
a také jako úložiště kontejnerů 
na odpad. Ty stály z druhé stra-
ny a rozhodně nezkrášlovaly své 
okolí. Prostory zároveň slouží 
jako obecní vývěska, elektrický 
rozvaděč a plakátovací plocha. 
Jde o lehkou rámovou dřevostav-
bu, která stála 2,6 milionu korun. 

Opravami prošla i kaple Po-
výšení svatého Kříže ve Velké. 
V jejich rámci byla za 1,55 milionu 
korun provedena obnova fasády, 
repase vstupních dveří, byly ob-
noveny i vnitřní konstrukce kaple 
a nový kabát dostaly také stávají-
cí lavice, které byly přečalouněny 
novou látkou. 

Při opravách byly uvnitř obje-
veny nástěnné malby. Na zdi v lodi 
kostela mohou návštěvníci vidět 
takzvané kvádrování s rostlinnými 
motivy a na sloupech se vyskytují 
jako hlavní motiv trsy vína. Připra-
vujeme spolu s odborníky jejich 
rekonstrukci v letošním roce. 

V části Drahotuš Stará štreka 
byla vybudována nová kana-
lizace, která vyšla na celkem 
3,4 miliony korun. A na Středo-
lesí byl za více než milion korun 
odbahněn rybník.

Neměli bychom zapomenout 
ani na protipovodňová opatření, 
kde bylo sice investorem Povo-
dí Moravy s. p., ale město se na 
akci podílelo finančně jakožto 
chráněný subjekt, a  to do výše 
14 milionů korun.

Jeden elektronický kiosek od léta stojí na třídě 1. máje, v po-
zadí nová výsadba. Foto: Petr Bakovský

Nové ohrázování ochrání město před padesátiletou vodou. 
Foto: Vlastimil Mach

Zeleň byla upravována i na ulici Purgešova. Foto: Petr Bakovský
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Akce, které město zahájilo v loňském roce
Tělocvična v Drahotuších  
již roste

Letos v  létě začala dlouho 
připravovaná stavba tělocvič-
ny u školy v Drahotuších. Slav-
nostní zahájení se uskutečnilo 
ve středu 3. srpna, zemní práce 
ale začaly již v červenci. Bude se 
jednat o  multifunkční budovu 
určenou pro většinu halových 
sportů. V hale půjdou například 
postavit i dvě volejbalová hřiště. 
Počítá se i s malou tribunou.

Zajímavostí je, že tato tě-
locvična bude mít takzvanou 
„zelenou“ střechu, tedy že nad 
hydroizolací bude vrstva zeminy 
či substrátu, pokrytá vegetací. 

Dokončení stavby je pláno-
váno na konec roku 2023. Akce 
bude stát 78 milionů korun včet-
ně DPH.

Rekonstrukce letního kina 
začala opravou jeviště

První část celkové rekon-
strukce letního kina zahájila 
oprava jeviště, které bylo v ha-
varijním stavu. Staré jeviště bylo 
zbouráno a nové jeviště muselo 
být od základů vybetonováno 
a postaveno nově. Práce si vyžá-
daly investici ve výši 5 milionů 
korun. Letos by mělo dojít na 
promítací plátno. 

Probíhá také projektování 
dalších etap rekonstrukce celé-
ho areálu. Dojde zde postupně 
ke generální opravě hlediště, 
zázemí pro diváky i pro obslu-
hu a  účinkující. Je nutné mo-
dernizovat promítací kabinu, 
technické vybavení, provést 
úpravu veřejného prostranství 
a další úpravy. 

Zahájili jsme stavbu  
retenčních nádrží

Retenční nádrže na zachytává-
ní dešťových vod se začaly budo-
vat na ZŠ a MŠ Šromotovo. Akce 
vyjde na necelých deset milionů 
korun. 

Akce probíhá ve dvou eta-
pách. Nejprve byla zahájena 
výstavba prvních dvou retenč-
ně-vsakovacích objektů a souvi-
sející nové areálové kanalizace. 
Na jaře se začne budovat třetí 
retenčně-vsakovací soustava 
přímo před školou. To umožní 
podchytit do těchto tří soustav 
všechny dešťové svody ze střech 
budov školy.

Soustavy zachytí vodu i  ze 
zpevněných ploch kolem školy. 
Dojde tak ke snížení odtoku do 
jednotné kanalizace městské 

stokové sítě, a  dešťové úhrny 
naopak zůstanou díky retenci 
a následnému vsakování na po-
zemcích 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.

Kromě těchto již zahájených 
akcí se v letošním roce rozběhne 
řada dalších investic. O nich vás 
budeme informovat poté, co úno-
rové zastupitelstvo města schválí 
první změnu rozpočtu města, kde 
budou letošní investiční akce za-
hrnuty. Přílohu připravil: 

Petr Bakovský



Nádherná výmalba byla 
odhalena v kapli Povýšení 
sv. Kříže ve Velké, a to při re-
konstrukci. Pochází z doby 
výstavby kaple. 

„Jedná se především o  de-
korativní nástěnné malby 

s  rostlinnými prvky. 
V  presbytáři je ilusiv-
ní drapérie, v  klenbě 
presbytáře se nachází 
malba postav andělů, 
uprostřed motiv s kali-
chem. Stěny lodi kaple 
jsou dekorovány malo-
vaným kvádrováním, 
uprostřed s rostlinný-
mi motivy. Na všech pi-
lastrech je namalován 
motiv s hroznovým ví-
nem,“ informoval předseda osad-
ního výboru Petr Šenk. 

Ten se také obrací s prosbou 
k  veřejnosti o  informace nebo 
fotografie vztahující se ke kapli. 
„Ty by nám pomohly při restau-
rování interiéru kaple. Následně 
je využijeme ke zpracování do-
kumentů při příležitosti 145 let 
od položení základního kamene 
kaple,“ upřesnil Petr Šenk.

Pokud můžete poskytnout 
informace nebo fotografie, 
kontaktujte Ing. Petra Šenka 
na telefonu 735 788 520 nebo 
e-mailem velkaobec@gmail.com. 
Případně lze dokumenty donést 
do knihovny ve Velké, a to vždy 
v úterý od 17 do 19 hodin. Pokud 
jste z Hranic, můžete je donést do 
Turistického informačního centra 
na hranickém zámku.  (red)Zrestaurovaný pilastr

Malba v klenbě presbytáře na dobové fotografii

8 aktuálně

Divadlo pro děti s loutkohe-
reckou skupinou Loudadlo, 
známou z  České televize, 
přijíždí s představením Ve-
selá pouť a přiveze s sebou 
i hosty Jů a Hele.

Představení se uskuteční 
v sobotu 25. února od 15 hodin 
v Koncertním sále v Hranicích. Už 
samotný název nás zavádí tam, 
kam děti s rodiči velice rádi chodí 
– do světa hudby, kolotočů a říše 
cizokrajných zvířat. Na pouti se 
s vámi setkají také dvě roztomilá 
strašidla Kryšpín a Táhlo, ježibaba 
a neposedný had. V představení 
nás navštíví Jů a Hele a společně 

se přeneseme do míst plných 
kouzel, zábavy a legrace. „Hola, 
hola, pouť vás volá!“

Zajímavostí této unikátní lout-
kové revue jsou černo-divadelní 
scény a loutky v nadživotní veli-
kosti, které uvádějí v úžas nejen 
děti, ale i dospělé diváky. Komic-
ké dialogy se střídají s písničkami 
a soutěžemi, kterých se děti samy 
účastní. Aktivně jsou však do děje 
zapojeni všichni diváci. Jako hos-
té v ní vystoupí i známí kamarádi 
z televizní obrazovky, Jů a Hele.

Cena vstupenky je 170 Kč 
v předprodeji, 220 Kč na místě. 
Předprodej vstupenek v Turis-
tickém informačním centru na 
zámku nebo online na www.
kultura-hranice.cz.  (red)

1 Velikonoční  
farmářské trhy

Tradiční Vítání jara spojené 
s velikonočními farmářskými trhy 
se uskuteční v sobotu 1. dubna 
na Masarykově náměstí v Hrani-
cích. Vyrazit tam můžete od 9 do 
18 hodin.

Po celý den se bude konat 
program plný velikonočních tra-
dic i hudby. Na jarmarku se také 
můžete těšit na široký velikonoč-
ní sortiment, různé farmářské 
a řemeslné výrobky, rukodělné 
zboží, nabídku bylinek a koření 
nebo různých pochoutek. 

Letošní novinkou bude mo-
bilní salaš. Ta nabídne program 
od možnosti vyzkoušet si práci 

s vlnou přes stříhání ovcí až po 
povídání o životě na salaši. K vi-
dění budou i živé ovečky.

Pokud máte zájem o prodej 
svých výrobků na jarmarku, 
můžete vyplnit přihlašovací for-

mulář na www.mkz-hranice.cz, 
který najdete v záložce „aktua-
lity“. Bližší informace poskytne 
také Pavlína Facková, e-mail  
ucetni@mkz-hranice.cz.

2 Plnou parou  
starou károu

Letošní hranické slavnosti bu-
dou s  podtitulem Plnou parou 
starou károu. Uskuteční se v so-
botu 24. června v centru Hranic 
– na Masarykově náměstí, ale 
také na Pernštejnském náměstí 
a v Zámecké zahradě v Hranicích. 
Technické vymoženosti minulých 
století ukážou svou velikost. Parní 
stroj, historická vozidla a mašiny 
a další historické stroje zamíří do 

Hranic. Své dovednosti předve-
dou také artisté a další umělci se 
svými nejrůznějšími triky. Atmo-
sféru navodí hudba a koncerty, 
které se prolnou celým dnem. 
Na své si přijdou také děti, při-
pravena pro ně budou rozmanitá 
interaktivní představení.  (red)

Veselá pouť přijíždí s hosty Jů a Hele

Poznačte si v kalendáři jarní trhy a městské oslavy

Ve Velké odhalili původní výmalbuCo se chystá? 
Na stojáka

Přijďte se zasmát a ochut-
nat live show v pátek 3. břez-
na. Na pódiu Zámeckého 
klubu vystoupí ve 20 hodin 
Tomáš Matonoha, Iva Pazder-
ková a  Arnošt Frauenberg. 
Vstupné je 300 Kč v  před-
prodeji, 350  Kč na místě. 
Doporučujeme předprodej 
v  Turistickém informačním 
centru na zámku, vstupenky 
rychle mizí.  (red)



A máme tu jarní prázdniny. 
Co s dětmi? Přinášíme pár 
tipů, jak si oddechnout od 
školy a nasbírat síly na dru-
hé pololetí.

1 Kouzelnická show
Odměnou za pololetní vy-

svědčení může být Kouzelnická 
show pro celou rodinu, vhod-
ná pro děti od 4 let. Koná se ve 
čtvrtek 2. února od 18  hodin 
v  Zámeckém klubu v  Hrani-
cích. Kouzelnická show Pavla 
Dolejšky nabídne neuvěřitelná 
dechberoucí kouzla, iluze, ma-
gii, pořádnou porci dobré nála-
dy a skvělou zábavu. Tak lze ve 
zkratce popsat jeden z nejžáda-
nějších kouzelnických pořadů 
pro děti v České republice i na 
Slovensku. Děti budou mít mož-
nost naučit se několik drobných 
kouzel, aby mohly ohromit i své 
kamarády. Více informací na  
www.kultura-hranice.cz. Předpro-
dej vstupenek je v TIC na zámku.

2 Dětský karneval 
v Galerii M+M

Tradiční karneval pro děti se 
uskuteční v sobotu 4. února od 
14 hodin v galerii M+M.

3 Maškarní  
kreativní dílna

Tvůrčí výtvarná dílna pro děti 
i  dospělé se uskuteční ve stře-
du 8. února od 14 do 17 hodin 
v Zámeckém klubu v Hranicích. 
Vyrábět se budou originální mas-
ky námořníka, piráta, mořských 
živočichů a další. V Hranicích se 
totiž chystá pro děti Námořnic-
ký bál, a to v neděli 19. února 
od 15 hodin v  Zámeckém klu-
bu v Hranicích. Bude se tančit, 
zpívat, soutěžit a bude spousta 
legrace. Na sebe si nezapomeňte 
vzít masku námořníka, piráta či 
mořského živočicha. 

4 Mlsání na výstavě
Vyrazit s  dětmi můžete 

na vernisáž výstavy „Historické 
cukrárny aneb Mlsání našich 
babiček“. Proběhne tam i ochut-
návka zákusků, které pro vernisáž 
vytvořili v cukrárnách Archa a Ko-
fík. Vernisáž se koná ve čtvrtek 
9. února od 17 hodin ve výstavní 
síni na Staré radnici v Hranicích.

5 Zaječí dílna
Tvoření nabídne v  pátek 

10. února od 9 do 16 hodin vý-
tvarná „Zaječí dílna“. Jasně dává 
najevo, že jaro se k nám blíží a tak 

může začít výroba jar-
ních a velikonočních 
dekorací. Vyrábět se 
budou chundelatí 
zajíčci a  ochmýřená 
kuřátka.

6 Princezna 
zakletá  

         v čase 2
A v pátek 10. úno-

ra od 19 hodin promít-
neme v  Zámeckém 
klubu v  Hranicích 
pohádku „Princezna 
zakletá v čase 2“. Kdo 
viděl „jedničku“, musí 
vidět i „dvojku“. Více 
informací na www.
kultura-hranice.cz . 
Předprodej vstupenek 
je v TIC na zámku.

7 Tábor  
s Domečkem

Na jarní prázdniny při-
pravil hranický Dům 
dětí a  mládeže Zim-
ní tábor. Ještě je pár 
posledních míst pro 
zájemce o  rekreaci 
na sněhu. Tábor nabízí 
i lyžařský výcvik, koná se na Hor-
ní Bečvě od neděle 5. února do 

pátku 10. února. Bližší informace 
na telefonu 606 606 280.  (red)

Maškarní Námořnický bál pro děti i dospělé nabíd-
ne tanec, zpěv, soutěže a spoustu zábavy. Koná se 
v neděli 19. února od 15 hodin v Zámeckém klubu 
v Hranicích. Namaskujte se jako námořník, pirát 
nebo obyvatel podmořské říše. Vstupné je 100 Kč 
v předprodeji, 130 Kč na místě. Předprodej vstupe-
nek je v Turistickém informačním centru na zámku 
nebo online na www.kultura-hranice.cz.
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Jak využít dlouhé únorové 
večery? Básněte, uklízejte 
a tvořte. Připravuje se to-
tiž několik projektů, kde se 
můžete realizovat.

1 BÁSNĚTE
Máte rádi poezii, ale píšete 

básničky jen sami pro sebe a do 
šuplíku? Nebo máte oblíbené 
básně, o které byste se rádi po-
dělili? Staňte se součástí poetic-
ké výzdoby Hranic. Pošlete nám 
svou tvorbu nebo své oblíbené 
básně.

Městská kulturní zařízení 
Hranice připravují již tradiční 
Básnění v  ulicích Hranic, které 
má připomenout světový den 
poezie – 21. březen, inspirovat 
k psaní poezie, potěšit náhodné 
kolemjdoucí, kteří si přečtou bás-
ně v ulicích.

Své verše můžete zasílat do 
10. března na e-mail: dramaturg@ 
mkz-hranice.cz. Poté budou 
rozmístěny v  centru města na 
různých i  méně tradičních mís- 
tech. 

Více informací najdete na 
Facebooku Turistického infor-

mačního centra Hranic nebo na  
www.mkz-hranice.cz. Za příspěv-
ky děkuje MKZ Hranice.

2 UKLÍZEJTE
Volné chvíle můžete také 

trávit úklidem. Vyvětrejte svou 
skříň a  dopřejte jí jarní detox. 
Připravit se tak můžete na prodej 
na bleším trhu, který proběhne 
v sobotu 11. března od 10 do 
14 hodin v Zámeckém klubu.

Co všechno můžete prodá-
vat? Oblečení, doplňky, hračky, 
drobný nábytek, doplňky do 
bytu, knihy, dekorace a  další 
poklady.

Chcete prodávat? Rezervujte 
si zavčas své místo na e-mailu in-
focentrum.zamek@mkz-hranice.cz 
nebo volejte na telefon 581 607 
479. 

3 TVOŘTE 
Sotva jsme odnesli krabice 

s vánoční výzdobou na půdu, za-
čali jsme v Městských kulturních 
zařízeních připravovat Kraslicov-
ník. Bez stromu na Masarykově 
náměstí ověšeném malovanými 
vajíčky by to v Hranicích totiž ne-
byly ty pravé Velikonoce. 

I když máme v platech pečli-
vě uložené zásoby z předchozích 

let, ne všechna malovaná vajíčka 
přežila nepřízeň počasí, a tak se 
opět obracíme na veřejnost. Bez 
spolupráce se školami a obyva-
teli města by tato tradice, která 
začala před osmi lety, nemohla 
pokračovat. 

Obracíme se opět na veřej-
nost s prosbou o novou várku 
kraslic. Své výtvory můžete no-
sit do Turistického informačního 
centra na zámku, do muzea na 
Staré radnici a do Galerie Syna-
goga, a to do pondělí 20. břez-
na. Na vaše originální kousky se 
těší a za spolupráci děkují Měst-
ská kulturní zařízení Hranice. 

(red)

Jarní prázdniny jsou tady. Kam vyrazit s dětmi?

Tipy na dlouhé únorové večery



Většina z nás bere autobu-
sovou dopravu v  našem 
městě jako přirozenou sou-
část běžného života.

Zpoždění autobusů, nebo 
naopak to, že nám autobus ujel, 
určitě alespoň jednou zažil kaž-
dý z nás. V Hranicích si dokonce 
někteří jistě pamatují, že jeden 
autobus celý vyhořel. Naštěstí se 
to obešlo bez zranění. 

Autobusová doprava funguje 
v  našem městě již od počátku 
20. století. Původní autobusové 
nádraží se nacházelo v místech, 
kde dnes stojí supermarket Billa. 
To, které nyní stojí v blízkosti sou-
časného vlakového nádraží, bylo 
dokončeno až v roce 1973.

Jak již bylo řečeno, původní 
autobusové nádraží, které se na-
cházelo na ploše, kde byl v 90. le-
tech vybudován supermarket 
Billa, přestalo na počátku 70. let 
vyhovovat. Hranice jako důležitá 
tepna autobusové dopravy s řa-
dou linek do okolních obcí a ne-
spočtem dálkových spojů nemělo 
vyhovující autobusové nádraží 
včetně zázemí pro cestující. Pro-
to bylo rozhodnuto o vybudování 
nového nádraží, jehož výstavba 
proběhla ve třech etapách. 

Během první etapy byla vy-
budována zpevněná plocha 
o rozloze téměř deseti tisíc metrů 
čtverečních, společně s veřejným 
osvětlením. Projektovou přípravu 

a zpracování provedli pracovníci 
národního podniku Dopravní 
stavby Olomouc. 

Práce na novém autobusovém 
nádraží byly zahájeny v listopa-
du roku 1970 a první etapa byla 
ukončena přesně za rok. Zpevně-
ná plocha byla uzpůsobena pro 
15 stání pro jednotlivé autobusy 
a 10 stání pro autobusy s vleky.

Ve druhé etapě byla cílem 
montáž peronního přístřešku. 
Na stavbě ocelové konstrukce 
se podílel nejen podnik Stavební 
stroje Zličín, ale stavba byla také 
zařazena do akce Z v roce 1972. 
Prací se tak účastnili pracovníci 
ČSD a ČSAD, brigádnicky taktéž 
příslušníci vojenského útvaru, stu-
denti střední lesnické technické 
školy a střední průmyslové školy, 
zaměstnanci podniku Sigma Hra-
nice a další občané. 

V poslední etapě byla posta-
vena výpravní budova. Přízemní 
budova byla řešena tak, že část 
sloužila pro provoz ČSAD s míst-
nostmi pro předprodej jízdenek, 
poskytování informací cestujícím, 
odpočinek řidičů se sociálním zaří-
zením a další část objektu byla vy-
hrazena jako čekárna pro cestující. 
Dále se zde nacházela také jídelna, 
kde je nyní nádražní hospoda.

Oficiálně bylo nové autobuso-
vé nádraží veřejnosti odevzdáno 
v prosinci roku 1973. Je to tedy už 
přes 50 let, kdy na autobusové ná-
draží docházíme na ulici Nádražní.

Kateřina Valentová
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Původní místo, kde se do roku 1973 nacházelo hlavní autobusové nádraží. Dnes 
zde stojí supermarket Billa. Zdroj: Muzeum a galerie Hranice

Zpevňování a úprava plochy pro nové autobusové nádraží v roce 1972. 
Zdroj: Muzeum a galerie Hranice

Výstavba ocelové konstrukce, na které se podíleli také občané v rámci akce Z. 
Zdroj: Muzeum a galerie Hranice

Slavnostní otevření nového autobusového nádraží v roce 1973. 
Zdroj: Muzeum a galerie HraniceNové autobusové nádraží. Zdroj: Muzeum a galerie Hranice

Probíhající práce na novém nádraží. Zdroj: Muzeum a galerie Hranice

Autobusové nádraží letos oslaví 50 let



Výstava významného čes-
kého umělce se uskuteční 
na Staré radnici. Zahájí ji 
vernisáž ve čtvrtek 16. úno-
ra v 17 hodin. Výstava potr-
vá do neděle 12. března.

Jaromír Švejdík alias Jaro-
mír 99 je známý český výtvarník, 
zpěvák, skladatel a textař. Znač-
nou popularitu získaly hlavně 
jeho komiksy.

Tématem jeho tvorby je pří-
roda a  architektura v  přírodě. 
Většina motivů je pohledem na 
Jeseník a  okolí, kde se narodil 
a kde tráví v létě většinu času.

Svá díla tvoří v posledních le-
tech převážně elektronicky. Zá-
kladní skici kreslí v iPadu a hlavní 
práci dodělává v grafickém tab-

letu. Hotové dílo pak tiskne v in-
koustové tiskárně na speciální 
grafický papír.

Tvoří ale také metodou vy-
řezávaného papíru. Takzvaný 
papercut vychází z už zapome-
nutých starých technik jarma-
rečních tisků nebo vyřezávání 
portrétních siluet. Metoda pa-
percutu dává obrazům stejný řád 
a vzhled. Jde o několik vrstev vy-
stříhaných papírů položených na 
sebe, které vytvářejí portrét lidí.

Proslavil se v devadesátých le-
tech se skupinou Priessnitz, poté 
stál u  vzniku projektu Umakart 
a následně u tria Jaromír 99 & The 
Bomber. Od roku 2019 začíná kon-
certovat se svým projektem Letní 
kapela.

Spolu s Jaroslavem Rudišem 
je autorem komiksu Alois Nebel 
a spolupracoval i na stejnojmen-

ném filmu, k němuž složil i zná-
mou píseň Půlnoční, již nazpíval 
Václav Neckář. Je také autorem 
storyboardů k několika filmům 
a autorem oceňovaných komiksů 

Bomber, Zámek a Zátopek a Za-
tím dobrý.

Vernisáž výstavy se uskuteční 
ve čtvrtek 16. února v 17 hodin 
v muzeu na Staré radnici.  (red)

Atraktivní výstava o vývoji 
cukrářského řemesla, slad-
kostí a  cukráren v  Česku 
i v Hranicích bude k vidění 
na Staré radnici. A bude se 
tu i mlsat.

Vůní zákusků odstartuje vý-
stava „Historické cukrárny aneb 
Mlsání našich babiček“. Zahájí 
ji vernisáž ve čtvrtek 9. úno-
ra v  17  hodin. Návštěvníci se 
mohou těšit na ochutnávku 
zákusků, které věnovala Cuk-
rárna a kavárna Archa a kavár-
na Kofík.

Výstava mapuje vývoj cukrář-
ského řemesla, sladkostí a historii 
cukráren, nezapomene ani na vy-
hlášené hranické cukrárny U Su-
chánků, U Maudrů nebo U Lováků.

Těšit se můžete na stylizova-
ný interiér historické cukrárny, 

obchodu a výrobny, ale také na 
dózy plné bonbonů nebo na 
zákusky vyrobené podle časo-
pisů z 30. let 20. století. Uvidíte 
nejrůznější cukrářské nástroje 
a  obdivovat můžete dobové 
bonboniéry i reklamní materiály.

Najdete tu i mušle na zmrz-
linu, kameninové formy na želé 
bonbony, originální krabice na 
dorty a další exponáty. Dozvíte 
se o historii čokolády, marcipánu, 
perníku, zmrzliny nebo dortů.

Výstava přinese také něko-
lik doprovodných programů, 
a to ve středu 5. dubna výtvar-
ný ateliér „Papírové cukrovinky“, 
ve středu 13. dubna kreativní díl-
nu „Kornoutkování“ zaměřenou 
na výrobu cukrářských kornoutů 
a krabiček na sladkosti a ve stře-
du 10. května výtvarný ateliér 
„Sladká paráda“, kde se budou 
tvořit šperky z  marschmallow 
a lipo bonbonů.  (red)

muzeum 11

Výstava Historické cukrárny aneb Mlsání našich babiček se uskuteční na Staré 
radnici. Foto: putovni.vystavy.cz

Zima ve městě. Tak se jmenuje obraz na snímku od Jaromíra 99.

Děkujeme všem, kteří nám 
nosí do muzea na Staré 
radnici vánoční ozdoby. Ať 
už to jsou kousky z počátku 
století, nebo z éry budování 
socialismu.

Jsou krásné, kouzelné a připo-
mínají naše dětství a dětství našich 
rodičů a prarodičů.

Ještě stále můžete nosit vá-
noční ozdoby do hranického 
muzea. Uvítáme baňky, slamě-
né, papírové, skleněné, dřevěné 

či kovové ozdoby. Mohou to 
být ozdoby vyráběné továrně, 
ručně i podomácky. Čím starší, 
tím lepší. Pokud k nim vlastníte 
i originální krabice k uskladnění, 
můžete je také přinést. Všechny 
kousky pak uvidíte na výstavě, 
kterou připravujeme na konec 
letošního roku.

Oceníme také, pokud byste 
věnovali či zapůjčili starší vá-
noční světýlka na stromeček 
a  třeba i  staré vánoční řetězy. 
Případně starší umělé stromeč-
ky. Hledáme také fotografie 
s vánočními ozdobami, napří-

klad u  vánočního stromečku 
a podobně. 

Budeme rádi, když se za 
námi zastavíte ve výstavní síni 
na Staré radnici a  kurátorce 
výstavy Dagmar Holcové (tele-
fon 775 854 497, e-mail stara.
radnice@muzeum-hranice.cz) 
předáte vánoční ozdoby, které 
nám chcete věnovat nebo za-
půjčit. Darované ozdoby budou 
po výstavě uloženy ve sbírkách 
muzea. 

Za spolupráci děkuje hra-
nické muzeum a galerie.

Na Staré radnici se bude 9. února mlsat

Nenechte si ujít Svět podle Jaromíra 99, svět autora komiksů

Stále hledáme vánoční ozdoby
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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. Vstupenky lze 
koupit v Turistickém informač-
ním centru na zámku v Hranicích, 
tel. 581 607 479.

Sobota 4. 2.
14:00 - Dětský karneval – dět-
ské odpoledne plné zábavy, her 
a tance. Koná se v galerii M+M, 
Jurikova 16, vstupné dobrovolné. 
19:00 - Farní ples – dvacátý třetí 
ročník tradičního Farního plesu. 
K tanci a poslechu zahraje kape-
la Faťamorgána. Koná se v soko-
lovně v Hranicích, Tyršova 880, 
vstupné dobrovolné.

Neděle 5. 2.
16:00 - Zakletá jeskyně (česky, 
2022) – pohádka o zázračné jes-
kyni, která ukrývá vzácné pokla-
dy. Koná se v kině Zbrašov, Teplice 
nad Bečvou 99, vstupné 100 Kč.

Středa 8. 2.
14:00–17:00 - Maškarní krea-
tivní dílna – tvůrčí dílna origi-
nálních masek pro děti i dospě-
lé. Koná se v Zámeckém klubu 
v Hranicích, Pernštejnské nám. 1, 
vstupné 20 Kč.

Čtvrtek 9. 2.
17:00 - Vernisáž k výstavě: His-
torické cukrárny aneb Mlsání 

našich babiček – koná se v Go-
tickém sále Staré radnice v Hra-
nicích, Radniční 1, vstup zdarma.

Pátek 10. 2.
9:00–16:00 - Zaječí dílna – ve-
likonoční tvoření pro malé i vel-
ké. Koná se v  muzeu na Staré 
radnici v Hranicích, Radniční 1, 
vstupné 30 Kč jako poplatek za 
materiál. 

19:00 - Kinokavárna: Prin-
cezna zakletá v  čase 2 (čes-
ky, 2022) – pokračování české 
fantasy pohádky o  cestování 
v  čase. Koná se v  Zámeckém 
klubu v Hranicích, Pernštejnské 
nám. 1, vstupné v předprodeji 
je 70 Kč, na místě 100 Kč. Vstu-
penky lze koupit v Turistickém 
informačním centru na zámku 
v Hranicích, tel. 581 607 479.

19:00 - Přání k  narozeninám 
(česky, 2022) – česká komedie 
o rodinné oslavě plné překvape-
ní. Koná se v kině Zbrašov, Teplice 
nad Bečvou 99, vstupné 120 Kč.

Sobota 11. 2.
20:00 - Kinedok: Divy – promítá-
ní dokumentu maďarského reži-
séra o třech dospívajících dívkách 
s rozdílnou povahou i životní si- 
tuací. Koná se v Karnole v Hrani-
cích, tř. ČSA 211, vstupné 100 Kč. 

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. Vstupenky lze 
koupit v Turistickém informač-
ním centru na zámku v  Hrani-
cích, tel. 581 607 479.

Čtvrtek 16. 2.
17:00 - Vernisáž k  výstavě: 
Svět podle Jaromíra 99 – koná 
se v  muzeu na Staré radnici 
v  Hranicích, Radniční 1, vstup 
zdarma.

Pátek 17. 2.
19:30 - Reprezentační ples 
Střední odborné školy Hranice 
– k tanci a poslechu zahraje skupi-
na Brixen Band. Koná se ve spor-
tovním centru Naparia Hranice, 
Smetanovo nábřeží 2180, vstupné 
280 Kč, s místenkou 300 Kč. Před-
prodej vstupenek v kanceláři SOŠ 
Hranice, Jaselská 832. 

20:00 - Pozdní sběr – koncert 
české multižánrové kapely. Koná 
se v Zámeckém klubu v Hrani-
cích, Pernštejnské nám. 1, vstup-
né v předprodeji je 180 Kč, na 
místě 230 Kč. Vstupenky lze kou-
pit v Turistickém informačním 
centru na zámku v  Hranicích, 
tel. 581 607 479.

Neděle 19. 2.
15:00 - Námořnický bál – maš-
karní bál pro děti v námořnic-
kém stylu. Koná se v Zámeckém 
klubu v Hranicích, Pernštejnské 
nám. 1, vstupné v předprodeji 
je 100 Kč, na místě 130 Kč. Vstu-
penky lze koupit v Turistickém 
informačním centru na zámku 
v Hranicích, tel. 581 607 479.

16:00 - Zoubková víla (česky, 
2022) – dobrodružný animovaný 
příběh o zvídavé Violetě, která 
se učí, jak se stát zoubkovou ví-
lou, ale moc se jí to nedaří. Koná 
se v  kině Zbrašov, Teplice nad 
Bečvou 99, vstupné 100 Kč.

Pondělí 20. 2.
17:00 - Námořní expedice do 
Antarktidy – povídání s  Jiřím 
Kudláčkem o  přípravě, samot-

Co se děje a co se bude dít v Hranicích
né plavbě i zkušenostech, které 
získal v anglické námořní ško-
le. Koná se v Zámeckém klubu 
v Hranicích, Pernštejnské nám. 1, 
vstupné 50 Kč.

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.

Pátek 24. 2.
17:00 - Míša Růžičková: Hurá 
za dobrodružstvím v Hranicích 
– písničková show pro nejmenší, 
vhodná pro děti od 2 let. Koná se 
v Divadle Stará střelnice, Sady Čs. 
legií 770, vstupné 280 Kč. Předpro-
dej vstupenek v síti Ticketportal. 

19:00 - Prezidentka (česky, 
2022) – romantická komedie 
s Aňou Geislerovou a Ondřejem 
Vetchým v hlavních rolích. Koná 
se v  kině Zbrašov, Teplice nad 
Bečvou 99, vstupné 100 Kč.

19:30 - Reprezentační a matu-
ritní ples Střední zdravotnické 
školy Hranice – tradiční ples s bo-
hatým hudebním programem 
a tombolou. Koná se v sokolovně 
v Hranicích, Tyršova 880, vstupné 
250 Kč stání, 300 Kč sezení. 

20:00 - Revival Metallica 
a Motörhead – revival kultov-
ních rockových kapel. Koná se 



Jiřího Kolbaby. Koná se v  Kon-
certním sále v Hranicích, Zámec-
ká 118, vstupné v  předprodeji 
je 200 Kč, na místě 250 Kč. Vstu-
penky lze zakoupit v Turistickém 
informačním centru na zámku 
v Hranicích, tel. 581 607 479.

18:00 - Absolventský koncert 
ZUŠ Hranice – hudební vystou-
pení absolventů Základní umě-
lecké školy Hranice. Koná se 
v  Divadle Stará střelnice, Sady 
Čs. legií 770, vstup zdarma.

Sobota 15. 4.
19:00 - Panenka – divadelní 
sci-fi komedie divadla Ventyl 
o muži, který se učí soužití s ro-
botickou feministickou ženou. 
Koná se v sokolovně v Hranicích, 
Tyršova 880, vstupné v předpro-
deji je 150 Kč, na místě 200 Kč. 
Vstupenky lze koupit v Městské 
knihovně Hranice. 

20:00 - AC/CZ – koncert ostrav-
ské revivalové kapely, která hraje 
hity AC/DC. Koná se v Zámeckém 
klubu v Hranicích, Pernštejnské 
nám. 1, vstupné v  předprodeji 
je 250 Kč, na místě 290 Kč. Před-
prodej je v Turistickém informač-
ním centru na zámku v Hranicích, 
tel. 581 607 479.

Pátek 21. 4.
18:00 - Kruh přátel hudby: Alin-
de Quintet – koncert dechového 
souboru, jehož členové zastávají 
pozice v předních českých i za-
hraničních orchestrech. Koná se 
v  Koncertním sále v  Hranicích, 
Zámecká 118, vstupné 120  Kč. 
Vstupenky lze koupit v Turistic-
kém informačním centru na zám-
ku v Hranicích, tel. 581 607 479.

Sobota 22. 4.
16:00 - Koncert naděje – gospe-
lové písně jihoamerického zpě-
váka Jonathana Oriela. Koná se 
v Koncertním sále v Hranicích, Zá-
mecká 118, vstupné dobrovolné. 

Čtvrtek 27. 4.
17:00 - Vernisáž k výstavě: Eva 
Prokopcová - Dílo – koná se 
v Galerii Synagoga v Hranicích, 
Janáčkova 728, vstup zdarma.

17:00 - Hranice a Teplice oči-
ma dětí ZUŠ Hranice – výsta-
va výtvarného oboru Základní 
umělecké školy Hranice. Koná 
se v  galerii M+M, Jurikova 16, 
vstupné dobrovolné.
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v Zámeckém klubu v Hranicích, 
Pernštejnské nám. 1, vstupné 
v předprodeji je 170 Kč, na mís-
tě 220 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. Vstupenky lze 
koupit v Turistickém informač-
ním centru na zámku v  Hrani-
cích, tel. 581 607 479.

19:00 - Light inside - Veri Love 
– vernisáž obrazů s audiovizuál-
ním vystoupením. Koná se v Kar-
nole v  Hranicích, tř. ČSA  211, 
vstupné dobrovolné. 

Pondělí 27. 2.
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 zám-
ku v Hranicích, tel. 581 607 479.

PŘIPRAVUJEME

Středa 1. 3.
9:00–16:00 - Výroba kraslic 
– kreativní ateliér, tvoření pro 
malé i velké. S sebou si vezmě-
te vyfouknutá vajíčka. Koná se 
v muzeu na Staré radnici v Hra-
nicích, Radniční 1, vstupné 30 Kč 
jako poplatek za materiál.

17:00 - Vernisáž k  výstavě: 
Jindřich Buxbaum - Sedmero 
požehnání – koná se v Galerii 
Severní křídlo zámku v  Hrani-
cích, vstup zdarma.

Čtvrtek 2. 3.
9:00–16:00 - Výroba kraslic 
– kreativní ateliér, tvoření pro 
malé i velké. S sebou si vezmě-
te vyfouknutá vajíčka. Koná se 
v muzeu na Staré radnici v Hra-
nicích, Radniční 1, vstupné 30 Kč 
jako poplatek za materiál.

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.

Pátek 3. 3.
18:00 - Kruh přátel hudby: Ja-
náčkova filharmonie – zájezd 
na koncert jednoho z  nejvý-
znamnějších českých orchestrů. 
Koná se v Beskydském divadle 
v Novém Jičíně, Divadelní 873/5, 
vstupné a detaily o odjezdech 
budou upřesněny. Vstupenky 
lze zakoupit v Turistickém infor-
mačním centru na zámku v Hra-
nicích, tel. 581 607 479.

Sobota 4. 3.
8:30 - Mini festival o zdraví – 
série přednášek a  praktických 
otázek na téma zdraví a  jak se 
chovat k sobě a k vlastnímu tělu 
a  předcházet tak nemocem. 
Koná se v Divadle Stará střelni-
ce, Sady Čs. legií 770, vstupné 
699  Kč. Předprodej vstupenek 
pouze online v síti smsticket. 

19:00 - Ples obce Teplice nad 
Bečvou – k tanci a poslechu hra-
je kapela Evoluce. Koná se v kul-
turním domě 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.

19:00 - Třináct u stolu – kome-
diální divadelní představení se 
Simonou Stašovou a Miroslavem 
Etzlerem v hlavních rolích. Man-
želé Madeleine a Antoine chystají 
slavnostní večeři pro hosty. Hosti-
telka je však pověrčivá a zoufale 
se snaží zabránit hrozícímu počtu 
třinácti lidí u stolu. Koná se v Diva-
dle Stará střelnice, Sady Čs. legií 
770, vstupné 650 Kč. Předprodej 
vstupenek v knihkupectví EZOP.

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

Pátek 17. 3.
20:00 - David Vysloužil & 
Acoustic Irish – irská keltská 
muzika s nádechem beskydské-
ho folkloru. Koná se v Zámeckém 
klubu v Hranicích, Pernštejnské 
nám. 1, vstupné v předprodeji 
je 100 Kč, na místě 150 Kč. Vstu-
penky lze koupit v Turistickém 
informačním centru na zámku 
v Hranicích, tel. 581 607 479.

Sobota 18. 3.
17:00 - Vernisáž k výstavě: Ret-
rogaming – koná se v muzeu na 
Staré radnici v Hranicích, Radnič-
ní 1, vstup zdarma.

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

Pátek 24. 3.
20:00 - Scorpions revival – kon-
cert revivalové kapely. Koná se 
v Zámeckém klubu v Hranicích, 
Pernštejnské nám. 1, vstupné 
v předprodeji je 170 Kč, na mís-
tě 220 Kč. Vstupenky lze koupit 
v Turistickém informačním cent-
ru na zámku v Hranicích, tel. 581 
607 479.

Čtvrtek 30. 3.
18:00 - Beseda se spisovatel-
kou Kateřinou Dubskou – lite-
rární večer s  českou autorkou. 
Koná se v  městské knihovně 
v Hranicích, Masarykovo náměstí 
71, vstupné 50 Kč. Vstupenky lze 
koupit v Turistickém informač-
ním centru na zámku v Hranicích, 
tel. 581 607 479.

Sobota 1. 4.
9:00 - Velikonoční farmářské 
trhy – farmářské trhy spojené 
s  bohatým kulturním progra-
mem pro děti i dospělé. K vidě-
ní a vyzkoušení budou ukázky 
tradičních řemesel jako pletení 
pomlázky nebo malování kraslic. 
Koná se na Masarykově náměstí 
v Hranicích, vstup zdarma.

Středa 5. 4.
9:00–16:00 - Papírové cukro-
vinky – výtvarný ateliér, tvoření 
papírových cukrovinek ve tvaru 
motýlků, medvídků, zajíčků, kvě-
tinek. Koná se v muzeu na Staré 
radnici v Hranicích, Radniční 1, 
vstupné 30 Kč.

17:00 - Vernisáž k  výstavě: 
Absolventi výtvarného oboru 
ZUŠ Hranice – koná se v Galerii 
Severní křídlo zámku v  Hrani-
cích, vstup zdarma.

Čtvrtek 13. 4.
9:00–16:00 - Kornoutkování – 
kreativní dílna, výroba kornoutků 
a dárkových krabiček na sladko-
sti. Koná se v  muzeu na Staré 
radnici v Hranicích, Radniční 1, 
vstupné 30 Kč.

18:00 - Bhútán: země hřmícího 
draka – cestovatelská přednáška 

UZÁVĚRKA
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Hranice na mušce. Stálá expozice zbraní ze sbírek hranického muzea 
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 10. 2. - Válka na Ukrajině. 
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. Výstava přináší příběhy 
z přední linie válkou sužované 
země a je doplněna o díla váleč-
ných uprchlíků z Ukrajiny.

10. 3. – 7. 4. - Velikonoční vý-
stava. Tradiční výstava s  veli-
konoční tematikou a tradicemi, 
které jsou s těmito křesťanskými 
svátky spojeny. K vidění budou 
barevné kraslice z  různých ma-
teriálů, pomlázky, dřevěná a ke-
ramická zvířátka a  další jarní 
dekorace vztahující se k Veliko-
nocům. Vernisáž výstavy pro-
běhne v pátek 10. března od 
17 hodin.

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 5. 3. - Rita Koszorús: Myslím 
na teba. Umělkyně Rita Koszorús 
se narodila v roce 1989 v Brati-
slavě, kde studovala na Vysoké 
škole výtvarných umění. Věnuje 
se především malbě, koláži, vi-
deu a akčnímu umění. Aktivně 
se prezentuje na samostatných 
i skupinových výstavách doma 
i v zahraničí. V roce 2021 získala 
první cenu ve slovenské soutěži 
Maľba roku.

9. 3. – 23. 4. - Miloslav Moucha: 
Dílo. Malíř, grafik a  spisovatel 
Miloslav Moucha se ve svých 
abstraktních obrazech soustředí 
na malířské hodnoty světla. Jeho 
tvorba má meditativní charakter. 
Přechází od avantgardy přes kon-
ceptuální tvorbu až po témata 
krajin, prostoupených zvláštní 
světelnou atmosférou. Verni-
sáž výstavy se koná ve čtvrtek 
9. března v 17 hodin.

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

9. 2. – 11. 6. - Historické cukrár-
ny aneb Mlsání našich babiček. 
Výstava vás seznámí s nejoblíbe-
nějšími cukrárnami v prvorepub-
likovém Československu. Těšit se 
můžete na stylizovaný interiér 
historické cukrárny, na dózy plné 
bonbonů a na zákusky vytvořené 
podle časopisů ze 30. let 20. sto-
letí. 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 autor svá díla převáž-
ně 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 17. 2. - Martin Maskare Skři-
vánek: Women. Výstavní kolek-
ce fotografií Martina Maskare 
Skřivánka je věnována ženám. 
Autor zachytil jejich přirozenou 
krásu ať už v rámci uměleckého 
aktu, portrétu, nebo při vytváření 
společných scénických příběhů. 
Při své tvorbě využívá především 
přirozeného světla a klade důraz 
na výrazové ztvárnění jednotli-
vých fotografií.

1. 3. – 24. 3. - Jindřich Buxbaum: Sedmero požehnání. Jindřich 
Buxbaum se věnuje fotografování od svých 14 let. Inspirací pro jeho 
tvorbu s židovskou tematikou mu byl jeho otec, bývalý osvětimský 
vězeň. Účelně využívá své vlastní sounáležitosti se židovskou komuni-
tou, fotoaparátem proniká přímo do jejího nitra a je jí vnímán jako její 
součást. Vernisáž výstavy se uskuteční ve středu 1. března od 17 hodin.

Model historického jádra Hranic. Model historického centra Hranic 
znázorňuje podobu města v 18. století. Jeho autorem je historik Stanislav 
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



Zkušený námořník Jiří Kud-
láček se vypravil začátkem 
roku na jižní polokouli. Do 
léta, chtělo by se říci, kdyby 
ovšem jeho loď neměla na-
mířeno až k břehům Antark-
tidy. Na podrobnosti jsem se 
zeptal přímo kapitána.

Vyrazíme nejprve do Patago-
nie (Jižní Amerika) a pak máme 
v  plánu pokračovat na jih. Pře-
plavba je tam i zpět dlouhá asi 
4000 km (cca 2 200 námořních 
mil) Zabere to tak 3 týdny, podle 
počasí. 

To je pořádná štreka, ale vy 
nejedete na podobnou výpra-
vu poprvé, že?

Mám za sebou Indický oceán, 
plavby podél Norska i  Islandu. 
Byl jsem za polárním kruhem na 
zajímavém ostrově Jan Mayen 
v severním Atlantiku a plul jsem 
okolo grónského východního 
pobřeží. Jezdím Skotsko i  Irsko, 
ale odpočívám ve Středozemním 
moři, v Karibiku nebo na Seyche-
lách. Nejhorší plavbu jsem zažil 
mezi Grónskem a Islandem. Tam 
nás zastihl orkán, dvanáctka Beau-
fortovy stupnice, pro laiky vítr 
130–140 km/hod., pro námořní-
ky cca 70–75 Knt. Čistý adrenalin. 

A  co můžete za takového 
vichru dělat? 

Snažíte se plout v  určitém 
úhlu, 30–45 stupňů buď po vl-
nách, nebo proti nim. Přímo ne, 
to by vás ty osmi- až desetimetro-
vé vlny mohly klidně i překlopit. 
Buď byste padal zádí do úvratě, 
když poplujete proti vlnám, nebo 
se naopak přídí zapíchnete pod 
hladinu. 

Jenže za vichřice není vůbec 
snadné držet kurz, bývá obvykle 
tma jak v ranci, déšť, černá noc, 
černá voda, takže vidět není vů-
bec nic. To plujete podle kom-
pasu. A samozřejmě běží motor, 
i  protože potřebujete energii 
pro přístroje a pro poziční svět-
la. Plachty máte také, ale speci-
ální bouřkové. Jsou zesílené, až 
čtyřikrát odolnější než normální 
a mají menší plochu. Pomáhají 
ale stabilizovat loď. 

To musíte mít kvalitní loď, 
aby vydržela orkán.

Naše expediční loď je speciální 
a-typ. Postavil si ji před lety jeden 
ředitel těžební plošiny v Severním 
moři, tedy člověk, který měl s drs-
nými podmínkami zkušenosti. 
Dvacet let se na ní plavil, ale pak 
už to zdravotně nezvládal, a proto 
ji prodal. Loď prošla modernizací 

a je připravená i na náročné ex-
pedice. Má výborné parametry, je 
rychlá, krásně sedí na moři a má 
zesílenou takeláž (stěžeň, ráhna, 
plachty, lana). Má uzavíratelný 
vodotěsný kokpit, v  trupu má 
ponorkové přepážky, takže zů-
stane na hladině. Má zesílený kýl, 
je skvěle vyvážená, i kdyby ji vítr 
a vlny převrátily stěžněm dolů, je 
schopná se otočit zpět do správné 
polohy – všichni věříme.

Takže umí udělat „eskymá-
ka“?

Ano, tahle šedesátitunová loď 
by ho měla zvládnout, ale to jsem 
na ní ještě nezažil. Položenou na 
vlnách, to už ano. To se nám prá-
vě za toho orkánu stalo, že motor, 
který je chlazený vodou, ve vlnách 
nasál vzduch a chaluhy a zastavil 
se. Pak se utrhla otěž přední plach-
ty, loď se natočila bokem k vlnám 
a začala si lehat. To musíte spra-
vit, ať je vítr, jaký chce. Voda má 
kolem 5 stupňů, tam vydržíte ně-
kolik minut a konec. Na lodi máte 
záchytná lana, vyvázané trasy, jste 
jištěný, máte jachtařské oblečení, 
neopren, ale v  těchto podmín-
kách, kdybyste šel přes palubu, tak 
není šance. Vítr má těch 140 km/
hod, to utržené lano lítá jako bič, 
a když vás trefí, budete si to dlou-
ho pamatovat. Musíte ho pomalu 
navinout, navázat, vyčistit motor 
a přitom se snažit, aby do kokpitu 
nenatekla voda. Ta kdyby se do-
stala do elektriky, odejde motor, 
světla, vysílačka…

Máte pumpy? Já si z  knih 
pamatuju „Všichni k pumpám“. 

Máme. Ruční, ta by ale nesta-
čila, je tam i primární pumpa – na 
tu elektřinu. 

Tam moc přístavů nepotká-
te, to si musíte všechno vézt 
s sebou.

To ano, navíc do drsných 
podmínek se vozí mnohem víc 

náhradních dílů. A šetří se ener-
gií, vytápí se naftovým topením 
maximálně na 15 stupňů, kdyby 
to bylo na víc, máme obrovské 
ztráty tepla. Ze začátku je tro-
chu zima a vlhko, ale za pár dní 
si člověk zvykne. Pitná voda je 
v nerezových nádržích a v těch 
chladných mořích má 5,6 stup-
ně, takže se vůbec nekazí, celou 
dobu ji lze bez problémů pít. 

Kolik vás vůbec na lodi 
bude? 

Celkem 8 členů posádky a dva 
kapitáni. Podle anglického ná-
mořního práva musí ve vodách 
u  polárního kruhu – severního 
i jižního – být na lodi dva kapitá-
ni, kdyby se s jedním něco stalo. 

Vy jste jedním z nich, to už 
ale musíte mít nějakou kapi-
tánskou licenci.

Kapitánskou licenci můžete 
získat v mnoha státech. My Češi 
absolvujeme zkoušky většinou 
v  Chorvatsku, Velké Británii 
nebo doma v České republice. 
Chorvaté přidělují základní li-
cenci pro příbřežní plavbu do 

12 námořních mil poměrně 
snadno, ale rychle zjistíte, že je 
na moři potřeba více znalostí. 
Češi vyučují poctivě teorii, ale 
chybí praxe. Vlastním nejvyšší 
chorvatskou licenci pro oceán, 
nejvyšší českou licenci námoř-
ního úřadu ČR, jsem jachetním 
instruktorem Námořního úřa-
du ČR, zkušebním komisařem 
a v Anglii držitelem námořní li-
cence yachtmaster offshore. Po 
návratu z Antarktidy budu žádat 
o přezkoušení na yachtmaster 
ocean a profesionální anglickou 
doložku. Není žádnou ostudou 
se učit od Angličanů. Vždycky 
to byla a  je námořní velmoc 
a  britský studijní systém RYA 
patří k  nejlepším. Tyto licence 
jsou časově i finančně náročněj-
ší, protože ke každému stupni 
musíte vícekrát na moře. Získat 
je mi trvalo asi 15 let. 

Patnáct let, to jsou tři vyso-
ké školy. 

Základní kurzy jsou poměr-
ně jednoduché. Za několik dní 
se dá zvládnout úvodní teorie 
a  absolvovat týdenní kurz na 
moři. Pak musíte jezdit, a  to 
už jsou týdny a týdny na moři. 
Na každý další stupeň musíte 
prokázat praxi a  napluté pře-
depsané míle i praxi ve funkci 
kapitána.

A co mořská nemoc, dá se 
na ni zvyknout nebo to nějak 
natrénovat? 

Nedá. Té musíte předcházet, 
jinak je to v háji. Takže si berete 
kinedrily nebo podobné prášky, 
aby vás to nepostihlo a nevyřa-
dilo z provozu. Protože, jak vás 
to chytne, tak už nejste schopný 
ničeho a dlouho to odeznívá.

Tak přeji příznivý vítr do pla-
chet a šťastný návrat. Děkuji

Petr Bakovský

Na této jachtě vyráží Jiří Kudláček k nehostinné Antarktidě.

Zkušenosti sbíral i u ledovců Grónska. Foto: Archiv Jiřího Kudláčka
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Z Hranic na lodi až na kraj světa zamířil Jiří Kudláček



Historicky první tituly mis-
trů České republiky v pád-
lování na trenažérech 
se rozdávaly v  Hranicích 
v malebném prostředí dvo-
rany hranického zámku. 

Závody pod názvem „Hra-
nické zimní sprinty“ proběhly 
17. prosince 2022 a byly to první 
závody pro mládež i dospělé na 
pádlovacích trenažérech, které 
měly status Mezinárodního mist-
rovství České republiky. Závodilo 
se na distancích 500 m a v super-
sprintu na 100 m. 

Pořadatelem závodů byl Klub 
rychlostní kanoistiky Slovan 
Hranice společně s  výrobcem 
trenažérů firmou Dansprint. 

Největší hvězdou klání byl 
domácí odchovanec, český re-
prezentant Jakub Zavřel, kterého 
se pokusil potrápit junior Ondřej 
Prchlík. Porazit mistra Evropy se 
mu ale nepodařilo.

I  přes počáteční nedůvěru 
v takový způsob závodění hod-
notili všichni zúčastnění, že tento 
model je příjemným zpestřením 
zimní přípravy, ale i příjemným 
setkáním s  kamarády od vody 
v zimním období a že už se těší 
na další ročník. „Měli jsme smůlu 
na počasí, protože sněhová váni-
ce v předchozích dnech zkompli-
kovala dopravu, takže avizované 
oddíly z Čech, Polska a Slovenska 
prostě nedorazily. Jinak to ale 
byla povedená akce a  všichni 
účastníci byli natěšení na příští 
utkání na trenažérech. A zástup-
ci dánské firmy, která trenažéry 
poskytla, byli nadšení z prostředí, 
kde se závody konaly,“ zhodno-

til celou akci hlavní organizátor 
akce, předseda Klubu rychlostní 
kanoistiky Slovan Hranice Ing. Pa-
vel Navrátil. 

Hranické sprinty na trenažé-
rech Dansprint se uskutečnily ve 
stejný den jako se konala pre-
miéra ICF Virtual World cupu na 
trenažérech KayakPro.

Mistři České republiky 2022 
na distanci 500 m obhájili svou 
neporazitelnost i na trati 100 m:

K1 muži: Jakub Zavřel – USK 
Praha, K1 junioři: Ondřej Prchlík 
– Ostrožská Nová Ves, K1 doros-
tenci: Jan Foukal – Litovel, K1 žáci: 
Jiří Uvíra – Ostrožská Nová Ves, K1 
juniorky: Vendula Ondrová – Slo-
van Hranice, K1 dorostenky: Klára 
Zendulková – Kojetín, K1 žačky: 
Laura Csomová – Přerov, K1 žačky 
ml.: Tereza Studničková – Ostrož-
ská Nová Ves, C1 dorostenci: Lukáš 

Zálešák – Ostrožská Nová Ves, C1 
žáci: Oscar Šrámek – Kojetín, C1 
dorostenky + žačky: Marie Tereza 

Jančová – Ostrožská Nová Ves s je-
dinou výjimkou, a to K1 žáci: Patrik 
David – Litovel. (bak)
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Na zámku se na trenažérech pádlovalo o tituly

Mladí závodníci jsou připraveni na startu. Foto: archiv KRK Slovan Hranice

Závod kajakářek byl vyrovnaný. Foto: archiv KRK Slovan Hranice Také kanoisté absolvovali na trenažérech líté boje. Foto: archiv KRK Slovan Hranice

Jakub Zavřel (vpředu) se do toho pořádně opřel. Foto: archiv KRK Slovan Hranice


