
Na ukázky dobrot z prvorepublikových cukráren láká výstava 
na Staré radnici v Hranicích. Více uvnitř listu. Foto: Jiří Necid

Mladý muž se ptá prodavačky v cukrárně: „Máte perníkové 
srdce s nápisem Jsi moje jediná?“ „Ano, máme,“ odpoví prodavačka. 

Mladík spokojeně vysloví objednávku: „Vezmu si ho pětkrát.“ 
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Letošní, dvacátý třetí ročník 
Tříkrálové sbírky Charity 
České republiky proběhl 
velmi úspěšně.

V  celé Charitě Hranice, kte-
rá zahrnuje Hranicko, Lipnicko, 

Potštátsko a Všechovice, jsme po 
otevření 265 pokladniček napočí-
tali rekordní částku 1 825 823 Kč. 
Děkujeme všem dárcům, vaše 
štědrost je projevem vaší důvěry 
v nás a pro nás je oceněním naší 
práce a současně také závazkem 
do budoucna.

Přímo v  Hrani-
cích jsme koledovali 
dva týdny, zúčast-
nilo se dvacet osm 
vedoucích skupinek 
a kromě toho jsme 
v centru města měli 
na sedmi veřejnosti 
přístupných mís-
tech pokladničky, 
do kterých bylo 

možno také přispět. Děkujeme 
všem, kteří umožnili umístění 
sbírkové pokladničky ve své pro-
vozovně. V hranických pokladnič-
kách bylo nastřádáno rekordních 
307 733 Kč. 

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2023 
bude určen na finanční pomoc 
osamělým rodičům nebo rodi-
nám s dětmi s postižením, opuště-
ným seniorům a lidem v krizových 
situacích, a  na pořízení nových 
zdravotnických, kompenzačních 
a rehabilitačních pomůcek, osob-
ní asistence a další činnost.

Všem štědrým dárcům i všem 
zapojeným dobrovolníkům srdeč-
ně děkujeme.  Radka Andrýsková

Charita Hranice

2 úvodník, zajímavosti

Sněhuláka v ysokého 
240 cm postavil Radek Pro-
stějovský před svým bytem 
v ulici 28. října v Hranicích.

„Když jsem v sobotu v 7 ráno 
otevřel oči a hned poté i okno, 
mé srdce zaplesalo. Sníh, konečně 
sníh! Po takové době. Zavzpomí-
nal jsem na svá dětská léta, když 
sněhová nadílka začínala pravi-
delně na svatého Martina a vydr-
žela minimálně do února. Příděly 
sněhu nás děti přiměly vytáhnout 
sáňky, ti movitější vytáhli i boby 
a lyže. Samozřejmostí bylo i stavě-
ní sněhuláků, a to všude a ve všech 
velikostech. Takže bylo rozhodnu-
to. Postavím sněhuláka, a to nejen 
pro sebe, ale hlavně pro ty děti, 
které za poslední léta neměly to 
štěstí, aby si jej mohly kvůli ne-
dostatku sněhu postavit samy. 
Projekt „Sněhulák“ jsem ve svých 
54 letech odstartoval v 7 hodin, 
dokončen byl v 12:45. Myslím, že 
to stálo za to.“  (tp)

Koncem roku vyšla kniha hra-
nického historika Petra Kadlece 
s názvem Moravský advokát a po-
litik Fritz Plachky (1836–1928) 
– Mezi slávou a  zatracením, 
rakušanstvím a  němectvím. 
Přibližuje život a veřejné aktivi-
ty Friedricha (Fritze) Plachkého, 
který se v roce 1868 přistěhoval 
do Hranic, inicioval zde založení 
sboru dobrovolných hasičů, an-
gažoval se v desítkách místních 
spolků a v letech 1890–1903 stál 
v čele města jako starosta. 

S jeho jménem je spojena celá 
řada velkých modernizačních pro-
jektů, které ovlivnily život města 
na dlouhá desetiletí. Pro zájemce 
o  regionální historii představu-
je kniha důležitý titul. Můžete ji 
koupit v Turistickém informačním 
centru na zámku nebo v hranic-
kých knihkupectvích.  (jn)

První jarní den bude jindy, než býval
Máme tu březen, který je do-

cela výživný na mezinárodní dny 
a různá výročí. Zmínila bych ma-
gický 2. březen – Mezinárodní den 
zásnub. V tento den jsem se poprvé 
vdávala a shodou okolností jsem 
se v tento den seznámila se svým 
druhým manželem. 

Pak tu máme 14. března Den 
pí. Ocení ho bezesporu milovníci 
matematiky. Nedávno vnuk vyhrál 
matematickou olympiádu a  sa-
mozřejmě, že všichni prarodiče 
tvrdili, že matematické nadání má 
po nich. Můj exmanžel ale uznal, 
že by vnuk mohl být matematik 
po mně a připomněl, že jsem na 
vysoké škole napsala nějaká ma-

tematická skripta nebo knihu. Na 
to už jsem dávno zapomněla, ale 
zalilo mě to štěstím. Mimocho-
dem, Světový den štěstí si připo-
meneme 20. března. A současně 
nastane jarní rovnodennost, a to 
přesně 20. března ve 22:24 hodin. 
Zapomeňte na to, co nás učili ve 
škole, začátek jara teď bude na 
dlouhá léta 20. března. Prostě 
se to posunulo a většina z nás se 
nedožije toho, až bude první jarní 
den zase 21. března. Takže se na to 
vykašlete a raději pořádně oslav-
te Den svatého Patrika, patrona 
Irska. Ten je 17. března. Slavit se 
bude nejen v Irsku, ale také v Hra-
nicích v Zámeckém klubu s irskou 

hudbou a  zeleným pivem. Přijít 
můžete v zeleném nebo alespoň 
se zeleným trojlístkem namalova-
ným na obličeji. A buďte rádi, že 
nemusíte mít na obličeji roušku. 
Nechtěla jsem o tom mluvit, ale 
1. března jsou to tři roky, co v Česku 
začal covid. Ať nekončím tak smut-
ně, tak „zavtipkuju“ židovským pří-
slovím: „Žert je polovinou pravdy.“ 
Což nám připomíná, že v březnu je 
také nejveselejší židovský svátek 
Purim, o kterém bude 16. března 
přednáška v  synagoze. K  ochut-
nání budou Hamanovy uši. A ještě 
připomínám, že březen je hlavně 
časem předvelikonočního půstu. 
Takže ho dodržujte…☺

Projekt sněhulák

Kniha o starostovi

V pokladničkách bylo přes 1,8 milionu korun

zaujalo nás

novinka

rekord

Na facebookové stránce In-
focentra Hranice jsme vzpo-
mínali na Mezinárodní den 
žen neboli MDŽ. Přinášíme 
vaše reakce a děkujeme za 
ně. Současně přejeme všem 
ženám, aby jim „jejich“ muži 
připomněli v tento den, jak 
jsou pro ně důležité.

Jaroslav Pospěch: Žena je to 
nejkrásnější a nejúžasnější stvo-
ření na světě a  to, že mají svůj 
svátek, je toho důkazem.

Vladimíra Tomečková: Nej-
krásnější dárek je od dětí. Tohle je 
památka na celý život. Báseň od 
syna v první třídě: 

Matka a jabloň 

Od hříbátka do poupátka 
všichni víme, 
kdo je matka. 
Kolem jarem voní svět,
ty jsi jabloň a já květ.

Stejně letos jako loni,
kvete jabloň za jabloní.
Jednou zbude, matičko,
po tom květu jablíčko. (red)

Zavzpomínejte si s námi… na MDŽ
facebooková anketa

Lenka Truhličková: 
Ve školkách se nacvičoval taneček a zpívání pro maminky
      a fotilo se. Přes celou fotku bylo MDŽ. Zrovna nedávno
jsem se koukala. Tak jako malá na to vzpomínám ráda.



Stavba Palačovské spojky 
je připravena, nyní se vybí-
rá zhotovitel a poté by měla 
začít samotná stavba.

Výběrové řízení probíhalo 
prakticky celý loňský rok, nakonec 
bylo podáno celkem šest nabídek, 
které se nyní posuzují. Ceny se po-
hybují okolo tří miliard korun včet-
ně DPH. Již před rokem v březnu 
byly ale zahájeny přípravné prá-
ce, jako je skrývka ornice, kácení 
dřevin a záchranný archeologic-
ký průzkum. Dokončení stavby je 
stále plánováno na rok 2025.

Stavba I/35 Lešná – Palačov je 
součástí výstavby dopravního při-
pojení valašského regionu kapa-
citními komunikacemi na páteřní 
dálniční tah D1 Praha-Brno-Ost-

rava. Na trase stávající I/35 je také 
veden evropský silniční tah E 442 
hranice SR (Makov) – Valašské 
Meziříčí – Hranice – Olomouc – 
Hradec Králové – Liberec – Děčín. 
Záměrem této stavby je převedení 
evropského silničního tahu, který 
je využíván zejména pro tranzitní 
dopravu, ze stávající trasy I/35, ve-
doucí přes Hranice a Teplice nad 
Bečvou, na kapacitní čtyřpruho-
vou silnici I/35 v nové trase s na-
pojením na D48 u Palačova.

Součástí stavby I/35 Lešná – Pa-
lačov je také rekonstrukce stávající 
silnice I/48 Bělotín – Český Těšín, 
respektive úsek Dub – Palačov.

Samotná stavba sestává ze 
dvou částí – novostavby silnice 
I/35 Lešná – Palačov, která měří 
zhruba 5 kilometrů. Na tuto část 
má navázat rekonstrukce silni-

ce D48 Dub – Palačov. Součástí 
stavby jsou i mosty, protihlukové 
stěny, úpravy okolních dotčených 
komunikací, přeložky a  úpravy 
inženýrských sítí a jedna mimo-
úrovňová křižovatka (MÚK) silnic 
R48 a I/35 – MÚK Palačov. Předpo-
kládaná cena akce je podle ŘSD 
2,2 miliardy korun (bez DPH). Na 
trase je celkem 11 mostů, je na-
plánováno i šest protihlukových 
stěn o celkové délce 2384 met-
rů, budou prováděny i  rozsáhlé 
zemní práce. Pro představu – vý-
kopy budou znamenat přemís-
tění 809 000 m3 zeminy, násypy 
843 000 m3 zeminy.

Jak bude stavba vypadat, se 
můžete podívat na vizualizaci 
Ředitelství silnic a dálnic na webu 
města www.mesto-hranice.cz. 

(bak)

Vláda na návrh Minis-
terstva dopravy zrušila 
územní rezervy pro projekt 
vodního koridoru Dunaj-
-Odra-Labe.

To se významně dotýká i Hra-
nic, kterým kanál komplikoval roz-
voj některých oblastí. Trasa kanálu 
měla vést za průmyslovou zónou 
a mezi Hranicemi a Velkou, těsně 
kolem Velké směrem na Klokočí.

„Zrušili jsme řadu historických 
usnesení vlád, které s  megalo-
manským projektem počítaly. 
Chceme se věnovat smyslupl-
nějším tématům, jako je výstavba 
vysokorychlostních tratí, rekreač-

ní plavba a samozřejmě dostavba 
dálniční sítě. Tedy tomu, co má 

opravdu smysl,“ uvedl k  tomu 
ministr dopravy Martin Kupka.

Město Hranice se již tradičně 
zapojí do celorepublikové akce 
„Ukliďme Česko“. Akce „Ukliďme 
Hranice“ je letos naplánována na 
1. dubna. Zveme všechny, kteří 
chtějí mít naše město krásnější 

a hlavně čistší, do Zámecké za-
hrady tradičně na 10 hodinu. Na 
úklidovou akci budou zajištěny 
ochranné pomůcky, pytle a od-
voz odpadu.  

(bak)

z radnice 3

Školky se 
chystají na léto

Zima ještě doznívá, ale 
městské mateřské školy již 
vědí, kdy budou mít v létě 
volno. Nejdříve budou uza-
vřeny ZŠ a  MŠ Struhlovsko 
a MŠ Pohádka Palackého od 
3. července do 31. července. 
Od poloviny července zavře 
MŠ Míček Galašova, která se 
znovu otevře 14.  srpna. Od 
poloviny července bude vol-
no v MŠ Šromotova Pastelka 
při ZŠ a  MŠ Šromotovo. Ta 
bude ale otevřena až od září. 
Od 31.  července do konce 
srpna bude mimo provoz MŠ 
Drahotuše a od 1. srpna do 
konce měsíce MŠ Sluníčko 
v Plynárenské ulici.  (bak)

Stejně jako loni má být i letos zahájena  
stavba Palačovské spojky

Kanál Dunaj-Odra-Labe končí, ruší se územní rezervy

Letos uklízíme Hranice na apríla

Do prostoru mezi viadukty a Velkou se měla vejít vysokorychlostní trať, kanál 
Dunaj-Odra-Labe a ještě silniční obchvat Hranic. Foto: archiv města

z deníku  
    strážníka
A nakonec 
zasáhla uklízečka

Že mají městští strážníci 
mnohdy těžkou službu a ne-
lehké úkoly před sebou, to je 
všeobecně známé. Většinou 
je však s přehledem zvláda-
jí. Někdy jsou ale výzvy před 
ně kladené opravdu těžko 
řešitelné. 

Například když mají od-
chytit nějakého nezbedné-
ho opeřence. To nám tak 
v únoru zavítal do dvorany 
zámku holub a odmítal místo 
chráněné před nepřízní po-
časí opustit. A protože holubi 
jsou ptáci zvídaví, usadil se 
ve výšinách a se zájmem po-
zoroval všeliké hemžení pod 
sebou. Dole ve dvoraně si za-
tím městský strážník marně 
lámal hlavu, jak si se síťkou 
na metrové tyči poradí s ho-
lubem vysoko nad ním. 

Ten nějakou dobu s nelí-
čenou zvědavostí pozoroval 
strážníka pod sebou a zřejmě 
přemítal, co tam ten chlap 
se síťkou na motýly hodlá 
dělat. Nakonec to strážník 
musel vzdát. Holub ale další 
den slétl dolů a šel se zřejmě 
podívat, zda tomu dobrému 
muži, co se mu včera staral 
o  zábavný program, nevy-
padlo z kapsy něco k snědku. 
Toho si všimla jedna z našich 
uklízeček a pomocí starého 
osvědčeného koštěte po-
hotově „vymetla“ holuba ze 
dvorany ven. Inu, kdo si po-
čká, ten se dočká! (bak)Každoroční „úlovek“ bývá při úklidech veřejných prostranství bohatý.

Foto: archiv města



Nově dokončenou protipo-
vodňovou ochranu města 
Hranic chce investor, tedy 
Povodí Moravy s. p., přihlá-
sit do soutěže Stavba roku 
Olomouckého kraje 2022 
v kategorii dopravní, inže-
nýrské a vodohospodářské 
stavby.

Tato stavba vznikala za vý-
znamné spolupráce s  městem 
Hranice, které se na ní jednak 
podílelo finančně jakožto chrá-
něný subjekt a jednak iniciovalo 
vznik odpočinkových míst u vody 
a  snadnějšího přístupu k  řece. 
Stavba navíc představuje jednu 
z  architektonických dominant 
města. Na jaře se ještě budou do-
končovat terénní úpravy.

Práce začaly na jaře 2021 a tr-
valy 20 měsíců. Stavební náklady 
vyšly na 67,3 milionu Kč. Stavba 
byla financována z  programu 
Ministerstva zemědělství Pod-
pora prevence před povodněmi 
a z prostředků města. „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 díla je vol-
nočasové pásmo s  dvěma po-
sezeními v podobě tribun, které 
otevírají přístup k  řece,“ uvedl 
generální ředitel Povodí Moravy 
Václav Gargulák. 

Na hotové protipovodňové 
dílo chce město navázat dalšími 
akcemi. V  první řadě jde o  do-
končení cyklostezky Bečva, která 
vede od Ústeckého mostu a nyní 

končí právě u Partyzánské ulice. 
Ta bude pokračovat až k mostu 
v ulici Mostní a  její výstavba by 
měla začít v březnu.

A na již vybudovaný hranický 
úsek cyklostezky plynule naváže 
revitalizace nábřeží Kropáčova, na 
které se již připravuje projektová 
dokumentace na základě vypra-
cované studie architekta Tomáše 
Kočnara. Ten se svými spolupra-
covníky přišel s návrhem zapoje-
ní nábřeží, jakožto jedinečného 
městského prvku, do urbanistické 
struktury Hranic.

Nová protipovodňová opat-
ření na ulici Kropáčova a podél 
Sadů Čs. legií společně s  rozší-
řeným jezem poskytnou městu 
ochranu až na úroveň padesá-
tileté povodně. Před zahájením 
stavby chránilo koryto pouze 
před maximálně dvacetiletou 
vodou. (bak)

Senátorka Jitka Seitlová 
spolu s  místostarostou 
Hranic Karlem Machylem 
a  zástupci společenského 
klubu Panenka navštívili 
ve čtvrtek 9. února organi-
zace, které se zabývají po-
mocí sociálně potřebným. 

Jejich první kroky vedly do 
provozovny firmy KROK CZ s. r. o., 
která zaměstnává přes 350 lidí se 
zdravotním postižením v chráně-

ných dílnách. Navíc pro společen-
ský klub Panenka vystřihují tvary 
pro panenky do dětského oddě-
lení Nemocnice Hranice. Spolu-
majitel firmy Antonín Havran při 
této příležitosti vysvětlil senátor-
ce problémy se zaměstnáváním 
zdravotně postižených.

Na firmu KROK CZ navázala 
návštěva Charity Hranice, kde její 
ředitel Jan Hegar představil čin-
nost Charity a  rozvojové plány. 
Poslední organizací byla společ-
nost ELIM Hranice, poskytující so-
ciální služby a pomoc potřebným 

občanům, kteří ztratili svůj 
domov a jsou na konci vlast-
ních sil. Ředitel společnosti 
Bohuslav Rybníček předsta-
vil záchytnou síť pro bezdo-
movce, kterou ELIM nabízí, 
počínaje denním stacioná-
řem přes nocležny, azylové 
domy až k bytům při azy-
lových domech a  projek-
tům sociální rehabilitace. 
Seznámil také senátorku 
Seitlovou a  místostarostu 
Machyla s dalšími plány na 
rozvoj služeb ELIMu.      (bak)

Konec dubna je termín, do-
kdy mají mít obyvatelé Hranic 
zaplacen poplatek za komunální 
odpad. Platby za odpad můžete 
provádět na základě podkladů 
v informačním mailu, který nově 
obsahuje i QR kód, aby byly plat-
by rychlejší a pohodlnější. Pokud 
někdo mail nedostal a nezná své 

podklady k platbě, stačí se obrátit 
na e-mail: jana.nehybova@mesto-
-hranice.cz nebo na telefon 581 
828 374. Údaje pro platbu jsou 
stejné jako v loňském roce, tudíž 
je lze použít i pro platbu letoš-
ního roku. Důležité je uvést vari-
abilní symbol, což je systémově 
generované číslo.

Číslo účtu je: 19-1320831/0100
Povinnost uhradit tento po-

platek mají všichni občané, kteří 
jsou v obci přihlášeni, v Hranicích 
jsou ale od poplatku osvoboze-
ny děti do šesti let a senioři nad 
70 let, nebo ti, kteří letos sedmde-
sátku oslaví. O osvobození není 
třeba žádat. 

Poplatky za obecní systém 
odpadového hospodářství jsou 
stanoveny na 792 korun ročně. 
Platby za odpad jsou přesně roze-
psány v obecně závazné vyhlášce 
č. 5/2021 o místním poplatku za 
obecní systém odpadového hos-
podářství.

(bak)

Takto vypadají nové hráze při pohledu shora. 
Foto: Vlastimil Mach

A takto bychom chtěli, aby vypadalo nábřeží v budoucnu. 
Vizualizace: Ateliér Kočnar

Firma KROK CZ kromě zaměstnávání zdra-
votně postižených vytváří i střihy na panenky, 
které pomáhají lékařům v komunikaci s dětmi 
v hranické nemocnici. Foto: Petr Bakovský

4 z radnice

Hranická protipovodňová opatření jsou 
navržena na stavbu Olomouckého kraje

Senátorka s místostarostou navštívili KROK, Charitu a ELIM

Upozorňujeme na blížící se poplatky za odpad

I v Hranicích 
vyhrál  
Petr Pavel
I v Hranicích by se stal 
prezidentem generál 
Petr Pavel. 

Ve dvaceti hranických vo-
lebních okrscích získal celkem 
4 943 hlasů, tedy 51,96 %. An-
drej Babiš dosáhl na 48,03 %, 
tedy 4 569 hlasů.

V prvním kole v Hranicích 
celkově zvítězil Andrej Ba-
biš. Získal 3 547 hlasů, což je 
38,65 % hlasů. Petr Pavel do-
stal 2 767 hlasů, tedy 30,15 %. 
Stejně jako v  celostátním 
výsledku byla i zde třetí Da-
nuše Nerudová s 1 224 hlasy 
(13,34 %) před Pavlem Fische-
rem s 686 hlasy (7,47 %) a Ja-
roslavem Baštou s 524 hlasy 
(5,71 %). Marek Hilšer posbíral 
236 hlasů (2,57 %), Karel Diviš 
139 hlasů (1,51  %) a Tomáš 
Zima 52 hlasů (0,56 %). 

Volební účast v prvním kole 
byla 65,57 % a v kole druhém 
dokonce 68,11  %. Jen pro 
srovnání, volební účast v po-
sledních komunálních volbách 
byla téměř poloviční, přesně 
38,14 %.

Podrobné výsledky voleb 
nejen v  Hranicích naleznete 
na webu www.volby.cz. (bak)



Velikonoce v Hra-
nicích by bez stro-
mu ověšeného 
vajíčky nebyly ty 
pravé. 

I když mají Měst-
ská kulturní zaříze-
ní Hranice zásobu 
kraslic z  předešlých 
let, obrací se opět 
na veřejnost s pros-
bou o  nové kousky. 
Své výtvory můžete 
nosit do Turistického 
informačního centra 
na zámku, do mu-
zea na Staré radnici 
a do Galerie Synago-
ga, a  to do pondělí 
20.  března. Na vaše 
originální kousky se 
těší a za spolupráci děkují Měst-
ská kulturní zařízení Hranice.

Poprvé se v  centru měs-
ta objevil Kraslicovník v  roce 
2016. Školy, školky i  jednotlivci 
na jeho výzdobu tehdy dones-

li 2 384 kraslic. Rekordní počet 
vajíček měl strom zatím v roce 
2019, a to 4 040 kraslic. Všechny 
kraslice, které přežijí vlivy počasí, 
jsou vždy pečlivě uloženy a čekají 
na další sezonu.  (jr)

Na náměstí bude opět Kraslicovník

Velikonoce 5

Vítání jara a  velikonoční 
farmářské trhy se uskuteční 
v sobotu 1. dubna od 9 do 
18 hodin na Masarykově 
náměstí v Hranicích.

Velikonoční atmosféra bude 
panovat nejen na náměstí, kde 
bude stát tradiční Kraslicovník, 
ale třeba také pomlázkomat 
nebo gigantičtí zajíčci, velikonoč-
ně bude vyhlížet i třída 1. máje, 
kde se opět objeví obrovské kras-
lice, tentokrát pět kousků, a na 
nedalekém stromě přes padesát 
ptačích budek.

Na Masarykově náměstí bude 
po celý den připravený bohatý 
program plný velikonočních 
tradic i hudby. Nebude chybět 
farmářský trh, ukázky pletení 
pomlázek, živá zvířátka, ukázky 
práce s vlnou a v salaši na ná-
městí s živými ovečkami bude 
také trenažér dojení a dílničky 
pro děti.

Hrát bude Cimbálová muzika 
Primáš, ale také Country kape-
la Texas a chybět nebude ani 
taneční vystoupení žáků ZUŠ 
Hranice. 

Novinkou bude mobilní salaš, 
živá zvířátka nebo třeba gigan-
tičtí zajíčci. Nudit se nebudou 
děti ani dospělí. Na trzích bude 
ke koupi široký sortiment, různé 

farmářské a řemeslné výrobky, 
rukodělné zboží, nabídka byli-
nek a koření nebo různých po-
choutek. 

Pokud máte zájem o prodej 
svých výrobků na jarmarku, mů-
žete vyplnit přihlašovací formulář 
na www.mkz-hranice.cz, který na-

jdete v záložce „aktuality“. Bližší 
informace poskytne také Pavlí-
na Facková, e-mail ucetni@mkz- 
-hranice.cz.  (jr, red)

Vítání jara a velikonoční farmářské trhy
Novinkou bude salaš, trenažér dojení a gigantičtí zajíčci

Přijďte si do muzea na Staré 
radnici vyrobit velikonoční 
výzdobu nebo své výtvory 
věnovat na Kraslicovník. 

Hranické muzeum připravilo 
dvě kreativní dílny zaměřené 
na výrobu kraslic. Uskuteční se 
v muzeu na Staré radnici, a to ve 

středu 1. března a ve čtvrtek 
2. března, Velikonoční dílničky 
budou probíhat vždy od 9 do 
16 hodin. 

S sebou si vezměte plastová 
nebo vyfouknutá vajíčka. Ma-
teriály a  pomůcky na zdobení 
budou k  dispozici, stejně jako 
nejrůznější náměty na zdobení. 
Vstupné 30 Kč.  (jr)

Velikonoční atmosféru 
v  Hranicích odstartuje již 
tradičně velikonoční vý-
stava v galerii M+M. Začne 
vernisáží v pátek 10. března 
a potrvá do 7. dubna.

Těšit se můžete na ukázky 
velikonočních tradic, více než 
tisícovku kraslic zdobených 
různými technikami a pomláz-

ky. Za vší tou krásou stojí nejen 
dobrovolníci a kolektivy z Hra-
nic a okolí, kteří v galerii M+M 
vystavují své výrobky a aranže 
pravidelně, ale především ma-
jitelka galerie Anička Musilová. 

Vernisáž proběhne v  pátek 
10. března od 17 hodin. Výstava 
bude k vidění v galerii M+M na 
Jurikově ulici v Hranicích každý 
den od 13 do 17 hodin až do pát-
ku 7. dubna.  (jr)

Budou dvě kreativní dílny  
na výrobu kraslic

Velikonoce začnou v galerii M+M



Již po šestnácté se letos 
předávaly Ceny města Hra-
nic. Město je poprvé udělilo 
v roce 2005, za roky 2010 
a  2011 však Cenu města 
nikdo nezískal.

Celkem bylo oceněno 40 osob-
ností včetně dvou polských spe-
leologů, kteří se spolu se svými 
českými kolegy zasloužili o  re-
kordní měření v Hranické propas-
ti a její světovou proslulost. Cenu 
města získaly také 4 kolektivy. 

Letos přibylo dalších 5 držitelů 
Cen města.

Jaroslav Jakubec
Známý hranický výtvarník a ro-

dák Jaroslav Jakubec nedávno 
oslavil významné životní jubileum 
– 75 let. Od svého dětství cítil spo-
jení s fascinující přírodou a touhu 
zachytit její krásu a různorodost 
na plátnech. V uměleckém roz-
voji byl pro něj vzorem hranický 
akademický malíř, grafik a sochař 
Ladislav Vlodek.

První samostatnou výstavu 
uspořádal ve svých dvaceti le-
tech v Liptovském Mikuláši, tedy 
ve městě, ve kterém vykonával zá-
kladní vojenskou službu. Kraji pod 
Tatrami zůstal ve svých obrazech 
věrný dodnes. Nemálo mu učaro-
vala i valašská krajina. Dominující 
inspirací jsou pro něj i postupně 
mizející uličky a zákoutí rodných 
Hranic a jejich blízké okolí.

Jaroslav Jakubec vystavoval 
své obrazy v galerii M+M v Hra-
nicích, v minigalerii Žerotín v Pře-
rově, v ČSOB v Hranicích, klubu 
Atlantik v  Ostravě, hranickém 
Café-baru, Domě knihy Librex 
v Ostravě, Galerii Severní křídlo 
zámku v Hranicích a v Klubovně 
LKS NKP Čierny orol v Liptovském 
Mikuláši.

Převážnou většinu jeho obrazů 
lze nalézt v soukromých sbírkách. 

Rodnou zemi připomínají obra-
zy i hranickým rodákům žijícím 
v Německu, Francii, Holandsku, 
USA, Slovensku, Rakousku, Dubaji 
a dalších zemích.

Ing. Petr Krejčiřík 
Petr Krejčiřík je dlouholetým 

členem Aeroklubu Hranice, kde 
od roku 1986 vykonává funkci ve-
doucího leteckého provozu a zod-
povídá za provoz letiště Hranice. 
V tomto období se zasadil výraz-
nou měrou o rozvoj letiště Hrani-
ce. Areál letiště byl rozšířen o dva 
nové hangáry, byla vybudována 
a poté modernizována provozní 
budova, došlo ke kompletní re-
konstrukci úložiště paliv z 50.let 
minulého století. Byla provedena 
částečná rekonstrukce povrchu 
travnaté přistávací a vzletové drá-
hy letiště a opravy dalších objek-
tů letiště. V průběhu let se zasadil 
o obnovu letecké techniky.

Petr Krejčiřík také jako instruk-
tor vychovává nové piloty bez-
motorových letadel a  zároveň 
vykonává funkci examinátora 
v rámci celé ČR, pověřeného Úřa-
dem pro civilní letectví ČR. Od 
roku 2001 je státním trenérem 
ČR a manažerem bezmotorové-
ho létání pro kategorie mužů, žen 
i juniorů.

Od roku 1994 je členem 
reprezentačního družstva ČR 
v bezmotorovém létání, kde bě-
hem let získal několik medailí 
z  mistrovství v  ČR i  v  zahraničí. 
Z nejvýznamnějších je to titul ME 
2002, dvě bronzové medaile z ME 
a dvě bronzové medaile z MS. Byl 
několikrát členem družstva ČR, 
které získalo medaile na ME a MS 
v kategorii družstev. V roce 2022 
dosáhl největšího úspěchu, když 
se stal mistrem světa v kategorii 
20m dvousedadlových kluzáků.

Je držitelem několika českých 
národních rekordů v  letech na 
vzdálenost i na rychlost. Posled-
ní rekord překonal společně se 

svým synem Radkem ve dvou-
sedadlovém kluzáku v roce 2020 
v Namibii, letem na trati delší než 
1 150 km.

Vlastimil Mach
Vlastimil Mach žije v Hrani-

cích již 18 let. Nejprve vyráběl 
a kompletoval městské TV zpra-
vodajství pro TV Morava a Gate 
Television. Od roku 2011 vyrábí 
a vysílá zpravodajství pod názvem 
TV MACH. V průběhu těchto 11 let 
natočil kolem 8 000 reportáží, té-
měř 6 000 rozhovorů a bylo odvy-
síláno přes 500 vysílacích bloků. 
Jako první televize v Česku začal 
toto zpravodajství umísťovat na 
portál YouTube, kde neustále ros-
te počet stálých odběratelů. 

V  případě krizových situací, 
jako jsou povodně, ledová bariéra, 
koronavirus a další, aktuálně za-
řazuje mimořádné zpravodajství. 
Například v roce 2010 jako exter-
ní člen povodňového štábu MěÚ 
Hranice připravil záznam 4 dnů 
průběhu povodní. V době kovido-
vé krize bylo například v roce 2020 
vyrobeno a aktuálně odvysíláno 
29 mimořádných reportáží

Vlastimil Mach zároveň sbíral 
od občanů staré filmové materiá-
ly, které ukládal a digitalizoval. Tím 

vytvořil jedinečný filmový archiv 
starých záběrů našeho města, 
z něhož vyrobil dokument „Hra-
nice očima historie“.

Byl iniciátor charitativních akcí 
„Dáreček pod stromeček“ a „Ak-
tovky pro Afriku“. Předvánoční 
akce Dáreček pod stromeček 
probíhala ve dvoraně zámku 
hned třikrát a několikrát se po-
čtem dárků zapsala České knihy 
rekordů. Dárky putovaly dětem do 
Dětských domovů, ale i do Koso-
va či Afghánistánu. Aktovky pro 
Afriku pak byly určeny školákům 
v Kongu.

Dlouhodobě také spolu-
pracuje s  hranickou vojenskou 
posádkou. S hranickými vojáky 
se účastnil mezinárodních misí, 
vojenských cvičení a dalších akcí. 
Například v letech 2005 a 2006 
natáčel hranické vojáky na míro-
vé misi v Kosovu, za což v roce 
2006 získal 2. místo na meziná-
rodní TV soutěžní přehlídce za 
dokument „Hranice v  Kosovu“. 
V letech 2008 a 2009 natáčel do-
kument o  hranických vojácích 
přímo v Afghánistánu – provin-
cii Logar a  následně přednášel 
o misi v Afganistánu na středních 
školách ve spolupráci se 7. me-
chanizovanou brigádou.

Jako první převzal cenu z rukou vedení města Jaroslav Jakubec. 
Foto: Petr Bakovský

Vlastimilu Machovi přišel osobně popřát i velitel 7. mechanizované brigády bri-
gádní generál Zdeněk Mikula. Foto: Petr Bakovský

Držitelé Ceny města Hranic se zapsali do Zlaté knihy města, zde Petr Krejčiřík.
Foto: Petr Bakovský
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PhDr. Radovan Langer
Radovan Langer po studiu 

na Filozofické fakultě UP Olo-
mouc nastoupil v roce 1981 na 
ZŠ Šromotovo, aby v roce 1988 
přešel na hranické gymnázium, 
kde byl od roku 1993 ředitelem. 
Stál u zrodu šestiletého gymnázia 
v Hranicích a víceletého gymná-
zia v Lipníku nad Bečvou. 

V  rámci Gymnázia Hranice 
se podílel na realizaci mnoha 
projektů, zasloužil se o rozšíření 
tehdejších prostor školy. Po dobu 
celé své aktivní pedagogické 
činnosti se zapojoval do mnoha 
odborně pedagogických diskuzí 
o úrovni středního školství v rám-
ci ČR a Evropy.

Ve svém občanském životě 
se silně angažoval ve společen-
ském životě města Hranice, jako 
tvůrčí výtvarný umělec se podílel 
na mnoha aktivitách výtvarného 
života v rámci regionu, působil 
jako kurátor výstav v ČR i v zahra-
ničí, aktivně působil i v oblasti vý-
tvarné teorie a dějin současného 
výtvarného umění.

Ve své volné tvorbě se věnoval 
malbě a kresbě, v posledních de-
seti letech i volné sochařské práci 
v kovu a ve dřevě. Radovan Lan-
ger byl dlouholetým členem Unie 
výtvarných umělců Olomoucka 

a  členem Spolku pro současné 
abstraktní umění v  rakouském 
Linci. Od roku 1981 uspořádal 
více než 30 samostatných výstav 
v České republice a zahraničí, od 
roku 1976 obeslal více než 120 ko-
lektivních výstav u nás, v mnoha 
zemích Evropské unie i  zámoří 
(Kanada, USA / Kalifornie).

Od počátku vzniku Komise 
pro zahraničí spolupráci Zastu-
pitelstva města Hranice se podílel 
na organizaci přátelských setkání, 
výměnných pobytů, výstav a kul-
turních akcí. Bez jeho vlastních 
aktivit a osobní angažovanosti by 
se mnoho projektů neuskuteč-
nilo. V roce 2000 obdržel čestné 
občanství nizozemského města 
Voorburg, našeho partnerského 
města, jako výraz uznání jeho pří-
nosu pro partnerskou spoluprá-
ci mezi oběma městy, zejména 
v  oblasti školství a  spolupráce 
mezi umělci obou měst.

Ing. Milan Sanetřík
Milan Sanetřík byl navržen 

na Cenu města za celoživotní dílo. 
Narodil se sice v Bohumíně, ale 
letos to bude 84 let, co žije v Hra-
nicích. Během studentských let 
účinkoval v několika hudebních 
souborech. Po studiích na Vysoké 
škole zemědělské a lesnické, obor 

lesní inženýrství, jej zaujalo foto-
grafování prvním kinofilmovým 
fotoaparátem a z amatéra se brzy 
stal profesionální fotograf. Jeho 
umělecké fotografie byly k vidění 
na mnoha výstavách po republi-
ce, ale i v Hranicích. 

Jeho první autorská výstava 
se uskutečnila v listopadu roku 
1968 jako protest proti vpádu 
okupačních vojsk do Česko-
slovenska. Během pozdějších 
let normalizace se angažoval 
v ochraně přírody a byl organizá-
torem čtyř ročníků celostátních 
fotografických soutěží a výstav 

s ekologickou tematikou (Hra-
nice, Ostrava, Frenštát pod Rad-
hoštěm a Praha). 

Po odchodu do důchodu 
v  roce 1992 se začal věnovat 
malbě, tvorbě koláží a artefak-
tů. Tyto prezentoval pěti samo-
statnými výstavami. V roce 2004 
vydal svou obsáhlou publikaci 
s fotografiemi a popisem 210 ná-
rodních parků Evropy. Násled-
ně byl také spoluautorem knihy 
s názvem Země Moravské brány 
zaměřené na historii této oblas-
ti. Od roku 2004 je Členem Unie 
výtvarných umělců Olomoucka.

Oceněné přišla podpořit i rodina, druhý zleva Milan Sanetřík. 
Foto: Petr Bakovský

Za Radovana  Langera převzala Cenu města manželka Hana Langerová. Získanou 
finanční odměnu se rozhodla věnovat hranickému Domovu seniorů.
Foto: Petr Bakovský 

Radovan Langer si již pro Cenu města bohužel osobně přijít nemohl, připomněl 
ho alespoň krátký medailonek. Foto: Petr Bakovský
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Držitelé Ceny města Hranic 

Počet 
nominací

Ocenění

2005 7 Václav Bednář, Anna Musilová, Josef Slimáček

2006 7
Miroslav Černý, Ing. Jan Jaroš, PaedDr. Taťána Jonasová, 
ZUŠ Hranice

2007 3 Vítězslav Tugendlieb, PaedDr. Jaroslav Strnad

2008 2 Dr. Ing. Rudolf Novák – in memoriam

2009 7 doc. MUDr. Stanislav Kuthan – in memoriam

2010 1 Cena města neudělena

2011 - Cena města nebyla vyhlášena

2012 5
Mgr. Jaroslava Benešová, Mgr. Jiří Necid – in memoriam, 
Bc. Magdaléna Gladišová – in memoriam

2013 3 Gustav Oplustil, DS Tyl Drahotuše

2014 5 Blanka Ličmanová, Mgr. Jiří Nebeský

2015 7 Václav Vlasák, Ing. Bc. Vladimír Vyplelík

2016 2

Petr Čepický, Kolektiv České speleologické společnosti, 
ZO 7-02 Hranický kras, zastoupený předsedou  
Michalem Gubou, a Krzysztof STARNAWSKI  
a Ing. Barttomiej GRYNDA

2017 7 Bronislav Ludmila, Jaroslav Sedláček

2018 7 PhDr. Marta Skarlandtová, Milan Hein, Mojmír Chuda

2019 10
Jaroslav Bartoš, Markéta Lásková,  
MUDr. Eduard Sohlich, MBA, Dagmar Strnadová

2020 3 Tomáš Pospěch, Stanislav Miloš, Pavel Nepala

2021 5
Ing. Bohuslav Dvořák, Jednotka SDH Hranice,  
Mgr. Milan Golda

2022 5
Jaroslav Jakubec, Ing. Petr Krejčiřík, Vlastimil Mach, 
Ing. Milan Sanetřík, PhDr. Radovan Langer – in memoriam



Knihovny jsou institucemi ne-
jen kulturními, ale i vzdělávacími 
pro všechny, kteří se chtějí stále 
něčemu novému učit, získávat 
informace ve všech oborech lid-
ského konání.

Všem zvídavým nabízíme 
přednášku Daniela Jakubíčka, 
pedagoga Univerzity Palackého 
v Olomouci, o současné světové 
literatuře, která si získala přízeň 
porot významných světových 
literárních cen. 

Dozvíte se mnoho zajímavé-
ho o knihách, které stojí za to si 
přečíst, a také o jejich autorech. 
Literární produkce je každoročně 
přebohatá a časem je velmi ob-
tížné se ve všech vycházejících 
titulech orientovat. Tato před-
náška vám v tomto může pomoci 
a nasměrovat vás k dobré četbě.

Zájemce zveme do studovny 
městské knihovny na čtvrtek 
16. března od 18 hodin. Vstup 
zdarma.  (mj)

8 knihovna

Na svátek čtenářů připravila hranická 
městská knihovna několik kulturně vzdě-
lávacích akcí pro všechny věkové skupiny 
čtenářů i nečtenářů.

 Oddělení pro děti nabídne kaleidoskop literárních a knihovnic-
kých besed pro školní děti, společné čtení a povídání o knihách 
i dětskou knižní burzu. 

 Pro veřejnost několik besed a přednášek. První přednáška – be-
seda bude cestovatelská, kdy budete mít možnost poznat Nor-
sko novýma očima netradičně, druhá přednáška bude literární 
a krásnou tečkou za letošním měsícem čtenářů se stane beseda 
s oblíbenou spisovatelkou Kateřinou Dubskou. 

 Celý měsíc bude také k dispozici tradiční burza knih pro každého. 

Přejeme všem našim návštěvníkům, malým a velkým čtenářům, aby 
se jim stále u nás v knihovně líbilo, přišli si odpočinout od všedních 
starostí, poseděli s knihou nebo časopisem u naší dobré kávy, kakaa 
nebo čokolády…  Za tým knihovnic 

Marie Jemelková, vedoucí městské knihovny

Knihy spisovatelky Kateři-
ny Dubské jsou u nás oblí-
bené a  hojně čtené. Jsme 
rádi, že přijala pozvání naší 
knihovny na setkání se čte-
nářkami a čtenáři. 

Kateřina Dubská vstoupila do 
literatury románem Člověk Ga-
briel, ve kterém nastoluje otáz-
ku životních hodnot, tolerance 
a svobody. Jedná se o krásné vy-
právění o životě Gabriela, Roma 
pocházejícího z rodiny kočovní-
ků. Vyprávění o lásce a o snech, 
o svobodné duši.

Kateřina Dubská vystudovala 
Střední odbornou školu knihov-
nickou v  Brně a  posléze andra-
gogiku a  sociologii dospělých 
na Filozofické fakultě Univerzity 
Palackého v  Olomouci. Stala se 
spoluzakladatelkou vydavatel-
ství Computer Press a ERA, které 
se specializovalo na odbornou 
literaturu z  oblasti architektury 
a stavitelství. Iniciovala vznik ča-
sopisu ERA 21, který je uznávaným 
časopisem o architektuře. V roce 
2001 založila nadační fond Verda, 

který podporuje romské učně 
a studenty. 

Dnes žije Kateřina Dubská v Bí-
lých Karpatech a věnuje se psa-
ní knih. Od vydání knihy Člověk 
Gabriel v roce 2013 bylo vydáno 
několik dalších jejích knih. Román 
Dcery, sbírka povídek Malé zázra-
ky, humoristická kniha Z kopce do 
kopce a nejnověji v roce 2021 další 
román Hendrixova kytara, inspiro-
vaný příběhem skutečné kytary 
Jimi Hendrixe a jejího současného 
majitele. 

Na setkání s touto zajímavou 
osobností zveme do studovny 
městské knihovny ve čtvrtek 
30. března od 18 hodin. Vstup-
né činí 50 Kč v předprodeji info-
centra na zámku i v místě konání 
akce.  (mj)

Městská knihovna odstar-
tovala koncem ledna svou 
celoroční šňůru kulturních 
a vzdělávacích aktivit před-
náškou o Libavé, zcela výji-
mečném a krásném území 
uprostřed civilizace. 

Naše pozvání přijal Ing. Dušan 
Pořízka z  Lipníku nad Bečvou, 
znalec regionu a  autor mnoha 
knih s  mysliveckou tematikou 
povětšinou z  území Libavska. 
Zájem hranických návštěvníků 
předčil naše očekávání, ale o to 
více nás potěšil. Skvělá byla účast 
studentů zdejší střední lesnické 
školy, přijeli i návštěvníci z okol-
ních obcí. Zámecký klub byl do 
posledního místa zcela zaplněn. 

Návštěvníci oceňovali krás-
nou fotografickou prezentaci 
i  všestranné znalosti Dušana 

Pořízky, ať už se týkaly krajiny, 
historie, nebo současného ži-
vota Libavska. Dušan Pořízka si 
Hranice zapsal jako přednášku 
s  rekordním počtem návštěv-
níků. A nám v knihovně stoupl 
počet zájemců o knihu Kronika 
Libavska od jiného znalce toho-
to regionu Jindřicha Machaly 
a všechny knihy Dušana Pořízky 
jsou v naší knihovně rozebrané 
a rezervované. Děkujeme všem 
návštěvníkům, byli jste skvělí. 

Marie Jemelková, vedoucí 
městské knihovny

Čtení sluší každému. Březen – měsíc čtenářů  
láká do knihovny i toho, kdo tu zatím nebyl

Populární spisovatelka 
Kateřina Dubská v Hranicích

Přednáška o Libavé zaplnila 
Zámecký klub

Přednáška o světové literatuře

Norsko: Ztraceni mezi fjordy
Městská knihovna 
Hranice zve společ-
ně s  cestovatelem 
Tomášem Kůdelou 
všechny zájemce 
spatřit Norsko no-
výma očima. 

Přednáška cestova-
tele Tomáše Kůdely se 
bude konat ve středu 8. břez-
na od 18 hodin v Zámeckém 
klubu. Vstupné 70 Kč v před-
prodeji Turistického informač-
ního centra na zámku nebo na 
místě konání akce.

„Sychravé počasí, tříštící se 
vlny a silný vítr. Tak nás vítá se-
verní Atlantik. Zklidní se teprve 
v hlubokých, tmavě modrých 
fjordech, kde plachetnice po-
malu proplouvá mezi útesy 
a domečky rozsetými po po-
břeží,“ vypráví Tomáš Kůdela 
a pokračuje: „Dronem zachy-
cuji divokou přírodu a trnu hrů-
zou, aby opět nechtěl přistát 
na hladině. Norskou přírodu 

nevydržíme jenom pozorovat 
z paluby. Vydáváme se do hor, 
kde některé úseky připomínají 
nezajištěnou ferratu. Dokáže-
me se přes sněhová pole vrátit 
zpět? Ukážu vám „kazatelnu“ 
Preikestolen zespodu od hladi-
ny vody, z ptačí perspektivy se 
podíváme na fascinující záběry 
Geirangerfjordu a proletíme se 
i nad vodopádem Sedm ses-
ter. Navštívíme také západní 
pobřeží Norska, kde na nás 
dýchne atmosféra řídce oby-
dlených malebných ostrůvků. 
Nekonečná nádhera a oprav-
dové ticho se rozhostí v kaž-
dém z nás.“  (mj)



Ve čtvrtek 9. února se 
v 17 hodin na Staré radni-
ci uskutečnila slavnostní 
vernisáž výstavy Historic-
ké cukrárny aneb Mlsání 
našich babiček.

Součástí vernisáže byla ochut-
návku zákusků, které věnovala 
Cukrárna a kavárna Archa a ka-
várna Kofík. Výstava je k  vidění 
do neděle 11. června.

Výstava mapuje vývoj cuk-
rářského řemesla, sladkostí i his-
torii cukráren a nezapomíná ani 
na vyhlášené hranické cukrárny 
U Suchánků, U Maudrů nebo U Lo-
váků. K vidění je stylizovaný inte-
riér historické cukrárny, obchodu 

a  výrobny, ale také dózy plné 
bonbonů nebo zákusky vyrobené 
podle časopisů z 30. let 20. století. 
Můžete si prohlédnout a obdivo-
vat nejrůznější cukrářské nástro-
je, dobové bonboniéry i reklamní 
materiály. Najdete tu i mušle na 
zmrzlinu, 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 několik 
doprovodných programů, a  to 
ve středu 5. dubna výtvarný 
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  marshmallow 
a lipo bonbonů. Jedná se o pu-
tovní výstavu od REA production 

ve spolupráci s Letohrádkem Mi-
trovských Brno.  (red) 

Více fotografií z  výstavy 
najdete na www.muzeum-
-hranice.cz

muzeum 9

Do světa počítačů a počí-
tačových her vstoupí ná-
vštěvníci výstavy s názvem 
Retrogaming, která se bude 
konat na Staré radnici.

Výstava návštěvníkům připo-
mene domácí počítače, konzole 
a počítačové hry z 80. let, a to jak 
československé, tak zahranič-
ní. Umožní zavzpomínat na hry 
a posoudit, jak moc se počítačová 
technika a grafika proměnila. Se-

známí vás rovněž s herními hity, 
s  dobovými herními časopisy 
a problematikou pirátství.

Nedílnou součástí bude „her-
ní doupě“ – herna s historický-
mi počítači, herním automatem 
i  s moderními PC s emulátory, 
kde si vyzkoušíte retrohry, jako 
byl například legendární Pac-
-Man nebo Princ of Persia a stov-
ky dalších her.

Vernisáž se uskuteční v sobo-
tu 18. března v 17 hodin na Staré 
radnici.  (ms)

Na Starou radnici láká „sladká“ výstava

Interaktivní výstava Retrogaming
V muzeu bude herní doupě 
starých počítačových her

Purim. Přednáška s ochutnávkou
Rovněž v  letošním roce 
budeme v  synagoze při-
bližovat židovské tra-
dice a  zvyky. Ve čtvrtek 
16.  března v 17 hodin 
se v  hranické synago-
ze uskuteční přednáška 
PhDr. Vladimíra Juračky, 
tentokrát o svátku Purim. 

Svátek se slaví na památku 
události, ke které došlo v Perské 
říši ve 4. století před naším leto-
počtem. Tehdy se králův ministr 
Haman pokusil vyhubit všech-
ny Židy v  říši, ale nakonec se 
vše za pomoci krásné Židovky 
Ester a jejího strýce Mordechaje 
v dobré obrátilo. 

K  Purimu patří kromě bo-
hoslužeb také dobrá nálada, 
hostiny, maškarní průvody, ob-
darovávání chudých, posílání 
dárků přátelům, ale hlavně – pití 
alkoholu. Podle příkazu rabín-
ského soudu se totiž má každý 
opít tak, aby nerozeznal jméno 
požehnaného Mordechaje od 
jména prokletého Hamana.

O těchto událostech vypráví 
starozákonní kniha Ester, která 
se o tomto svátku čte v synago-
ze, a je tradicí kdykoliv při zmín-
ce jména zlosyna Hamana dělat 
hluk, k čemuž slouží i speciální 
purimové řehtačky. V  Izraeli 
se tento svátek slaví i v ulicích 
a v okruhu přátel doma. Jedí se 
tradiční trojhranné koláče Ha-
manovy uši jako odkaz na zlodu-
cha Hamana, který chtěl vyhubit 
všechny Židy v perském králov-
ství. Tuto pochoutku v různém 
provedení budete moci ochut-
nat v rámci přednášky o svátku 
Purim, na kterou jste srdečně 
zváni. Vstupné je 30 Kč.  (red)

Foto: 3× Jiří Necid

Ilustrační foto: pixabay.com



Na Masarykově náměstí 
v Hranicích se nachází řada 
domů a každý z nich má za-
jímavou a na příběhy boha-
tou historii. Přemýšleli jste 
někdy nad tím, jaký byl osud 
těchto domů? Kam chodí-
me do drogerie, restaurace 
nebo spořitelny?

Rádi bychom vás s historií ně-
kterých domů seznámili a začne-
me jedním z těch, jehož osud si 
možná někteří z vás ještě pama-
tují. Dům čp. 15 – dnešní Česká 
spořitelna, dříve vyhlášený Hotel 
Brno.

Dávná historie 
Dvoupatrový městský dům 

čp. 15 sloužil obyvatelům města 
Hranic, jeho návštěvníkům, ale 
i návštěvníkům lázní Teplice nad 
Bečvou více než 100 let jako Hotel 
Brno s restaurací. Dnešní podobu 
budova získala v roce 1861, kdy 
byla po zboření jednopatrového 
domu postavena nově od zákla-
dů. 

Během své více než 400 let tr-
vající historie dům vystřídal řadu 
majitelů. Nejstarším majitelem, 
kterého lze dohledat v dochova-
ných pramenech, byl měšťan Mi-
kuláš Skřešovský, který jej v roce 
1570 prodal Jakubovi Kopřivovi 
za 650 zlatých. 

Poté se mezi majiteli objevil 
například Lukáš Dobrušský, dů-
chodní písař hranické vrchnosti 
Václava Mola z Modřelic, souke-
nický mistr Jan Velický nebo řeme-
nář Kristián Ripar. V držení rodiny 
Riparů zůstal dům přes 150 let až 
do poloviny 19. století.

Přestavba a zazdění  
podloubí 

V  roce 1856 dům od rodiny 
Riparů kupuje hranický stavitel 

Klement Zástěra za 4 120 zl. Ten 
dal původní jednopatrový dům 
v roce 1861 zbořit a na jeho mís-
tě vystavěl ještě téhož roku nový 
dvoupatrový obytný dům. 

Při přestavbě bylo do domu 
včleněno i  původně otevřené 
podloubí. Přes protesty města 
i  měšťanů, kteří byli proti zne-
možnění dosavadního plynulé-
ho průchodu podloubím domů 
okolo celého náměstí, krajský 
úřad zazdění schválil. 

První podloubí už bylo zazdě-
no u domu čp. 5 na rohu náměstí 
(dnešní lékárna U  Zlatého lva). 
Díky podloubí podél celého ná-
městí jím mohli měšťané za ne-
příznivého počasí projít suchou 
nohou. Za válečných let byli také 
v podloubí umístěni koně vojáků 
a hraničtí obyvatelé pro ně nemu-
seli hledat stáje. Tehdejší hranický 
kronikář o této události zapsal zá-
pis do pamětní listiny, která byla 
v roce 1869 vložena do báně rad-
niční věže: „Od té doby začali také 

ostatní měšťané na náměstí zasta-
vovati loubí před svými domy“. 

Místo schůzí spolků 
Stavitel Zástěra byl také velmi 

vlastenecky uvědomělý občan 
a  jeden ze zakladatelů prvního 
českého spolku v Hranicích, kte-
rý byl založen v  roce 1862, tzv. 
„Čtenářsko-pěvec-
kého spolku Beseda 
Hranická“ (později 
nazývaného Beseda 
Jurik). V domě se tak 
po určitou dobu ko-
naly první spolkové 
schůze. 

Neznámý znak 
na fasádě 

Na fasádě domu 
se také nachází ka-
menná deska, kterou 
u vstupních dveří na-
leznete dodnes. Bo-
hužel se neví, komu 

znak náleží. Nad znakem se na-
cházela písmena O. a H. a letopo-
čet 1613. Podle vzhledu jeho vznik 
historici datují do konce 18. století. 
Nemá však nic společného s teh-
dejšími držiteli zbořeného domu. 
Olejovými barvami zamalovaný 
znak tak znemožňuje spolehlivé 
zjištění majitelů. 

Interiér restaurace Hotelu Brno. Zdroj: Muzeum a galerie Hranice

Inzerát na Hotel Brno v době majitele F. J. Rychtarské-
ho ve 20. letech minulého století. 
Zdroj: Muzeum a galerie Hranice

Langrův „Hotel u Brna“ na náměstí na pohlednici Ferdinanda von Wichery z roku 
1900. Zdroj: Muzeum a galerie Hranice

Hotel Brno na počátku 20. století – ještě s německým nápisem. Zdroj: Muzeum a galerie Hranice
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Hotel Brno. Co jste možná (ne)věděli o domě čp. 15 na hranickém náměstí?



Hotel Brno
V osmdesátých letech 19. sto-

letí se majitelem domu stává hos-
tinský Tomáš Langer z Brna, který 
jej přestavěl a upravil na restau-
raci a ubytovací hotel, zejména 
pro návštěvníky lázní v Teplicích 
nad Bečvou, a nazval jej Hotelem 
„U Brna“. 

V té době si Langer také pro-
najal od kněžny Gabriely Hatzfeld-
-Wilderburgové lázně Teplice nad 
Bečvou a na pravém břehu řeky 
Bečvy nechal vystavět původní 
hostinec. Lázně však za jeho pů-
sobení neprosperovaly. 

Po jeho smrti hotel Brno pře-
bírá jeho manželka, vdova Amálie 
Langrová. Hotel vedla až do roku 
1901. Poté hotel přebral F. J. Rych-
tarský a v roce 1924 hoteliér Jan 
Čermák. 

Čermák nově vybavil pokoje, 
postavil autogaráže a  na konci 
dvacátých let se hotel stává velice 
žádaným a společensky vyhledá-
vaným místem. Zejména z řad dů-
stojníků z vojenské akademie, ale 
i návštěvníků města Hranic a lázní. 
Nacházelo se zde také hlavní sta-
noviště autodrožek a autobusů, 
a  dokonce i  benzinová pumpa. 
Po Janu Čermákovi převzal Hotel 

Brno jeho syn Václav Čermák, kte-
rému hotel zůstal až do znárod-
nění. Po následných přestavbách 
se nyní v  domě nachází Česká 
spořitelna. Dříve vyhlášený hotel 
tak zůstává pouze součástí histo-
rie města. 

Kateřina Valentová

Budova hotelu Brno v  roce 1934 za 
majitele Jana Čermáka. 
Zdroj: Muzeum a galerie Hranice

Hotel Brno a náměstí v srpnu 1968. Zdroj: Muzeum a galerie Hranice

Poutač na hotel Brno na fasádě. Zdroj: Muzeum a galerie Hranice

Hotel Brno. Co jste možná (ne)věděli o domě čp. 15 na hranickém náměstí?
muzeum 11

nordictelecom.cz
800 80 70 60

Cena od

245Kč

Zdravá síť s péčí, 
kterou si zamilujete

prémiová péče
bez závazku
Nordic TV na 3 měsíce zdarma

Zelený internet

INZERCE
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Středa 1. 3.
9:00–16:00 - Výroba kraslic - 
kreativní ateliér – tvoření kraslic 
pro malé i velké. Vyfouknutá va-
jíčka s sebou. Koná se v muzeu na 
Staré radnici v Hranicích, Radnič-
ní 1, vstupné 30 Kč jako poplatek 
za materiál.

17:00 - Vernisáž k výstavě Jind-
řich Buxbaum: Sedmero požeh-
nání – koná se v Galerii Severní 
křídlo zámku v Hranicích, vstup 
zdarma.

Čtvrtek 2. 3.
9:00–16:00 - Výroba kraslic - 
kreativní ateliér – tvoření kraslic 
pro malé i velké. Vyfouknutá va-
jíčka s sebou. Koná se v muzeu na 
Staré radnici v Hranicích, Radnič-
ní 1, vstupné 30 Kč jako poplatek 
za materiál.

18:00 - Koncert učitelů ZUŠ 
Hranice – hudební vystoupení 
pedagogů Základní umělecké 
školy Hranice. Koná se v Koncert-
ním sále v  Hranicích, Zámecká 
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 v předprodeji je 330 Kč. 
Informace o odjezdu autobusu 
dostanete při zakoupení vstupe-
nek v Turistickém informačním 
centru na zámku v  Hranicích, 
tel. 581 607 479.

20:00 - Na Stojáka – oblíbená 
stand-up comedy show. Účinko-
vat budou Iva Pazderková, Tomáš 
Matonoha a Arnošt Frauenberg. 
Koná se v  Zámeckém klubu 
v Hranicích, Pernštejnské nám. 1, 
vstupné v předprodeji je 300 Kč, 
na místě 350 Kč. Vstupenky lze 
koupit v Turistickém informač-
ním centru na zámku v Hranicích, 
tel. 581 607 479.

Sobota 4. 3.
08:30 - Mini festival o  zdraví 
– série přednášek a praktických 
otázek na téma zdraví a  jak se 
chovat k sobě a k vlastnímu tělu 
a  tím předcházet 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 hraje 
kapela Evoluce. Koná se v kultur-
ním domě Zbrašov, Teplice nad 
Bečvou 99, vstupné 200 Kč. 

Neděle 5. 3.
16:00 - Děti Nagana (česky, 
2023) – rodinný film inspirovaný 
památným vítězstvím českých 
hokejistů na olympiádě v  Na-
ganu. Koná se v  kině Zbrašov, 
Teplice nad Bečvou 99, vstupné 
130 Kč.

Středa 8. 3.
18:00 - Norsko: Ztraceni mezi 
fjordy – přednáška cestovatele 
Tomáše Kůdely. Koná se v Zámec-
kém klubu v Hranicích, Pernštejn-
ské nám. 1, vstupné 70 Kč. Vstu-

penky lze koupit v Turistickém 
informačním centru na zámku 
v Hranicích, tel. 581 607 479.

Čtvrtek 9. 3.
17:00 - Vernisáž k  výstavě: 
Miloslav Moucha - Proměny 
viděného  – koná se v Galerii Sy-
nagoga 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 chys-
tají slavnostní večeři pro hosty. 
Hostitelka je však pověrčivá 
a zoufale se snaží zabránit hro-
zícímu počtu třinácti lidí u stolu. 
Koná se v Divadle Stará střelni-
ce, Sady Čs. legií 770, vstupné 
650  Kč. Předprodej vstupenek 
v knihkupectví EZOP.

Pátek 10. 3.
17:00 - Vernisáž k výstavě: Veli-
konoční výstava – koná se v ga-
lerii M+M, Jurikova 16, vstupné 
dobrovolné. 

19:00 - Trojúhelník smutku 
(česky, 2022) – satirická kome-
die o společenských rolích. Koná 
se v  kině Zbrašov, Teplice nad 
Bečvou 99, vstupné 100 Kč.

Sobota 11. 3.
10:00–14:00 - Bleší trh – vy-
větrejte svou skříň a dopřejte jí 
jarní detox. Koná se v Zámeckém 
klubu v Hranicích, Pernštejnské 
nám. 1. Místa pro prodej si může-
te rezervovat v Turistickém infor-
mačním centru nebo telefonicky, 
tel. 581 607 479.

13:30 - Dětské merendy – od-
poledne plné her a zábavy pro 
děti. Koná se v Zrcadlovém sále, 
Kasárna gen. Zahálky, vstupné 
dobrovolné.

20:00 - Na film do Karnoly: 
Je mi ze sebe špatně (Norsko/
Švédsko, 2022) – filmový večer 
se satirickou komedií. Koná se 
v Karnole v Hranicích, tř. ČSA 211, 
vstupné 120 Kč.

Co se děje a co se bude dít v Hranicích

Čtvrtek 16. 3.
17:00 - Purim – poutavá před-
náška PhDr. Vladimíra Juračky, 
na které se neobvyklým pojetím 
dozvíte vše o  nejveselejším ži-
dovském svátku. Koná se v Galerii 
Synagoga v Hranicích, Janáčkova 
728, vstupné 30 Kč.

18:00 - Současná světová li-
teratura ověnčená cenami 
– přednáška Mgr. Daniela Jaku-
bíčka, Ph.D. Koná se ve studovně 
Městské knihovny Hranice, Masa-
rykovo nám. 71, vstupné zdarma.

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.

19:00 - Divadlo Tyl: Urologie 
– divadelní komedie z  nemoc-
ničního prostředí. Koná se v kině 
Zbrašov, Teplice nad Bečvou 99, 
vstupné 100 Kč.

Neděle 19. 3.
16:00 - Ušák Chicky a Zlokře-
ček (česky 2022) – dobrodružný 



lecké školy Hranice. Koná se 
v  Divadle Stará střelnice, Sady 
Čs. legií 770, vstup zdarma. 

Sobota 15. 4.
9:00–16:00 - Kurz olejomalby 
s  Pavlem Michalicou – kurz 
malování metodou Bob Ross. 
Koná se v galerii M+M, Jurikova 
16. Základní vstupné za osobu 
je 1950  Kč. Rezervace na tele-
fonu 773 870 890. Počet míst 
je omezen. 

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 ost-
ravské revivalové kapely, kte-
rá hraje hity AC/DC. Koná se 
v Zámeckém klubu v Hranicích, 
Pernštejnské nám. 1, vstupné 
v předprodeji je 250 Kč, na mís-
tě 290 Kč. Předprodej je v Turis-
tickém informačním centru na 
zámku v Hranicích, tel. 581 607 
479.

Pátek 21. 4.
18:00 - Kruh přátel hudby: 
Alinde Quintet – koncert de-
chového souboru, jehož členové 
zastávají pozice v předních čes-
kých i zahraničních orchestrech. 
Koná se v Koncertním sále v Hra-
nicích, Zámecká 118, vstupné 
120  Kč. Vstupenky lze koupit 
v Turistickém informačním cen-
tru na zámku v Hranicích, tel. 581 
607 479.

Sobota 22. 4.
16:00 - Koncert naděje – 
gospelové písně jihoamerického 
zpěváka Jonathana Oriela. Koná 
se v Koncertním sále v Hranicích, 
Zámecká 118, vstupné dobro-
volné. 

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

17:00 - Vernisáž k výstavě: 
Hranice a Teplice n. B. očima 
dětí ZUŠ Hranice – koná se v ga-
lerii M+M, Jurikova 16, vstupné 
dobrovolné.
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animovaný příběh ve stylu In-
diana Jonese. Koná se v  kině 
Zbrašov, Teplice nad Bečvou 99, 
vstupné 100 Kč.

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.

Pátek 24. 3.
19:00 - Arvéd (česky, 2022) – čes-
ký okultní snímek o významném 
heretikovi Jiřím Arvédu Smíchov-
ském. Koná se v  kině Zbrašov, 
Teplice nad Bečvou 99, vstupné 
120 Kč.

20:00 - Slam Poetry VIII. – tra-
diční klání příznivců slam poet-
ry. Koná se v Karnole v Hranicích, 
tř. ČSA 211, vstupné 150 Kč.

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 náměs-
tí 71, vstupné 50 Kč. Vstupenky 
lze koupit v Turistickém informač-
ním centru na zámku v Hranicích, 
tel. 581 607 479.

Pátek 31. 3.
19:00 - Kinokavárna - Kuciak: 
Vražda novináře (česky, 2022) 
– dokumentární snímek o vraždě 
investigativního novináře. Koná 
se v Zámeckém klubu v Hrani-
cích, Pernštejnské nám. 1, vstup-
né v  předprodeji a  na místě je 
130  Kč. Vstupenky lze koupit 
v Turistickém informačním cent-
ru na zámku v Hranicích, tel. 581 
607 479.

PŘIPRAVUJEME

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 tvoření z vlny. 
Koná se na Masarykově náměstí 
v Hranicích, vstup zdarma.

10:00 - Ukliďme Hranice 2023 
– vyrazme společně do ulic měs-
ta a udělejme si z něj čisté a krás-
né místo k žití. Sraz v Zámecké 
zahradě, Čechova 782.

Středa 5. 4.
9:00–16:00 - Papírové cukro-
vinky - Výtvarný ateliér – tvo-
ření papírových motivů pro děti 
a rodiče. Koná se v muzeu na Sta-
ré radnici v Hranicích, Radniční 1, 
vstupné 30 Kč jako poplatek za 
materiál.

Čtvrtek 13. 4.
9:00–16:00 - Kornoutkování 
- kreativní dílna – tvoření kor-
noutků a  dárkových krabiček 
na sladkosti pro děti a  rodiče. 
Koná se v muzeu na Staré radnici 
v Hranicích, Radniční 1, vstupné 
30 Kč jako poplatek za materiál.

18:00 - Bhútán: země hřmící-
ho draka – cestovatelská před-
náška Jiřího Kolbaby. Koná se 
v Koncertním sále v Hranicích, 
Zámecká 118, vstupné v před-
prodeji je 200  Kč, na místě 
250 Kč. Vstupenky lze zakoupit 
v Turistickém informačním cent-
ru na zámku v Hranicích, tel. 581 
607 479.

18:00 - Absolventský koncert 
ZUŠ Hranice – hudební vystou-
pení absolventů Základní umě-

UZÁVĚRKA

PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ HRANICKÉHO 
ZPRAVODAJE JE V ÚTERÝ 
7. BŘEZNA 2023.

Hranice

www.nastojaka.cz

3. března 2023
od 20,00 hodin
Zámecký klub

Arnošt Frauenberg, Iva Pazderková, 
Tomáš Matonoha

Vstupné v předprodeji za 300Kč a na místě 350Kč 
Předprodej vstupenek v TIC Hranice nebo online na www.kultura-hranice.cz 



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. 

10. 3. – 7. 4. - Velikonoční vý-
stava. Tradiční výstava s  veli-
konoční tematikou a tradicemi, 
které jsou s těmito křesťanský-
mi svátky spojeny. K vidění bu-
dou barevné kraslice z různých 
materiálů, pomlázky, dřevěná 
a  keramická zvířátka a  další 
jarní dekorace patřící 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.

27. 4. – 11. 6. - Eva Prokopcová: 
Dílo. Malířka Eva Prokopcová se 
narodila v roce 1948 v Českých 
Budějovicích. Svoji výtvarnou 
polohu situovala od počátku vý-
tvarné produkce na problemati-
ku různosti znaků a znakových 
polí v  obecné poloze. Používá 
abstraktní formální prostředky, 
které mají expresivní i konstruk-
tivní výraz. Vernisáž se uskuteční 
ve čtvrtek 27. dubna v 17 hodin.

9. 3. – 23. 4. - Miloslav Moucha: 
Proměny viděného. Malíř, gra-
fik a spisovatel Miloslav Moucha 
se ve svých abstraktních obra-
zech soustřeďuje především na 
malířské hodnoty světla. Pře-
chází od avantgardy přes kon-
ceptuální tvorbu až po témata 
krajin, prostoupených zvláštní 
světelnou atmosférou. Vernisáž 
se uskuteční ve čtvrtek 9. břez-
na 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

18. 3. – 25. 6. - Retrogaming. 
Výstava představí návštěvníkům 
počítačové hry a konzole z 80. let, 
a to jak československé, tak za-
hraniční. Návštěvníci se seznámí 
s historickými herními počítači, 
na kterých si budou moci zahrát 
dobové hry. Připomenou si tak 
legendární hru Pac-Man nebo 
Princ of Persia, ale také spoustu 
akčních her. Vernisáž se uskuteční 
v sobotu 18. března v 17 hodin.

Do 11. 6. - Sladká romantika 
první republiky: Historické cuk-
rárny. Atraktivní výstava mapuje 
vývoj cukrářského řemesla, slad-
kostí a historii cukráren v Česku 
i v zahraničí. Nezapomíná ani na 
vyhlášené hranické cukrárny U 
Suchánků, U Maudrů nebo U Lo-
váků. K vidění je stylizovaný inte-
riér historické cukrárny, obchodu 
a výrobny, ale také dózy plné bon-
bonů nebo zákusky. 

Do 12. 3. - Svět podle Jaromíra 
99. Jaromír Švejdík alias Jaromír 
99 je známý český výtvarník, 
zpěvák, skladatel a textař. Zejmé-
na jeho komiksy zaznamenaly 
značnou popularitu. Je autorem 
komiksové trilogie Alois Nebel, 
podle které poté vznikl úspěšný 
a oceňovaný film. V posledních 
letech tvoří autor svá díla převáž-
ně v elektronické verzi a využívá 
metodu vyřezávaného papíru.

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

5. 4. – 5. 5. - Výstava absolven-
tů výtvarného oboru ZUŠ Hra-
nice. Výstava uměleckých prací 
žáků výtvarného oboru Základní 
umělecké školy Hranice. K vidě-
ní budou malby všeho druhu 
a  mnoha uměleckých směrů. 
Nenechte si ujít tvorbu našich 
mladých hranických umělců 
a  přijďte na vernisáž, která se 
uskuteční ve středu 5. dubna 
v 17 hodin.

Do 24. 3. - Jindřich Buxbaum: 
Sedmero požehnání. Jindřich 
Buxbaum se věnuje fotografo-
vání od svých 14 let. Inspirací 
pro jeho tvorbu s  židovskou 
tematikou mu byl jeho otec, 
bývalý osvětimský vězeň. Účel-
ně využívá své vlastní sounále-
žitosti se židovskou komunitou 
a fotoaparátem proniká přímo do 
jejího nitra. Vernisáž se uskuteční 
ve středu 1. března od 17 hodin.

Model historického jádra Hranic. Model historického centra Hranic 
znázorňuje podobu města v 18. století.

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



Malé ohlédnutí za činností 
souboru, současnost a po-
hled do nejbližší budouc-
nosti.

Minulé divadelní sezóny, 
které se nesly ve znamení ko-
ronaviru, jsme ukončili předsta-
vením „Dědeček aneb musíme 
tam všichni“. Moc nás mrzelo, že 
jsme nestihli všechna předsta-
vení, jelikož jsme s hrou mohli 
vyrazit až po zrušení opatření, 
a tak jsme, k naší lítosti, neobjeli 
všechny naše oblíbené vesnič-
ky. Ale i tak jsme s touto vese-
lohrou rozesmáli spoustu lidí. 

Účastnili jsme se také „Hra-
nické muzejní noci“, která se 
konala 20. května 2022 na růz-
ných místech v  centru města. 
V historických kostýmech jsme 
obsadili zámek. Noční prohlídka 
zámku, kterou vedl PhDr. Vladi-
mír Juračka, se tak změnila díky 
našim hercům ve strašidelný 
zážitek.

Letošní sezóna se ponese 
v  duchu významného výročí: 
oslavíme 160 let divadelní čin-
nosti v Drahotuších. Předzvěstí 
tohoto výročí byla výstava na 
Staré radnici pod názvem „Di-
vadlo“, která byla věnována 
především výročí „Beskydské-
ho divadla“. V  roce 1942, před 
jednaosmdesáti lety, proběhlo 
první představení Beskydského 
(Krajového) divadla v Hranicích. 

Na počest tohoto výročí pro-
běhla v muzeu na Staré radnici 
výstava, která mapovala divadla 
a ochotnickou činnost v Hrani-
cích. Vystaveny byly divadelní 
kostýmy, rekvizity, kulisy, masky 
a další předměty vztahující se 
k  divadelnictví. Připraven byl 
i doprovodný program, ve kte-

rém jsme vystoupili s  krátkou 
ukázkou ze hry „Dědeček aneb 
musíme tam všichni“. Vernisáž 
výstavy se uskutečnila ve čtvr-
tek 30. června 2022.

Zde jsme vystavili některé 
z našich nejpovedenějších kos-
týmů. Kdo jste na výstavě byli, 
mohli jste tak obdivovat umě-
ní a šikovnost našich hlavních 
kostymérek Emilie Uřinovské 
a Blanky Benešové. 

V současnosti jsme již začali 
připravovat novou divadelní 
sezónu a  jak jinak, opět by-
chom vás chtěli pobavit. Bude 
to komedie z  nemocničního 
prostředí, konkrétně Urologie, 
což je také název hry. Zvesela 
o věcech vážných. Hru napsal 
Martin Volf z divadelního spolku 
Kolofantí z Koloveče a jde o tro-
chu hořkou komedii z autorské 
dílny ochotnického spolku. 
Premiéra byla naplánována na 
24. února v sokolovně ve Velké 
a po ní se již vydáme na putová-
ní po okolních vesnicích.

V rámci vzpomínaného výro-
čí chceme oživit opět přehlídku 
ochotnických divadel „Pobečví“, 
která by měla proběhnout bě-
hem roku 2023. Opustili jsme 
původní plán, kdy jsme sou-
středili přehlídku do jednoho 
měsíce. Je to hlavně z důvodů 
volných termínů v divadle Stará 
střelnice a  samotných soubo-
rů. Divadelníci se nám již hlásí 
a máme v tuto chvíli přislíbenou 
účast tří souborů. Podrobnos-
ti se včas dovíte v  Hranickém 
zpravodaji.

Chuť a elán do hraní máme 
všichni, nyní bude záležet na 
okolnostech, zda vše vyjde tak, 
jak máme naplánováno.

Moc se na vás diváky těšíme!
Pavla Tvrdoňová

Letošní divadelní sezónu zahájí soubor Tyl Drahotuše komedií z nemocničního 
prostředí. Hra s názvem Urologie měla premiéru na 24. února v sokolovně ve 
Velké. Foto: archiv Divadelního souboru Tyl Drahotuše

Noční prohlídky zámku v roce 2022 v rámci Hranické muzejní noci ozvláštnili 
svým hereckým umem také divadelníci ze souboru Tyl Drahotuše. Foto: Jiří Necid

Některé kostýmy souboru Tyl Drahotuše byly k vidění také na Staré radnici na 
výstavě k výročí divadla. Foto: Jiří Necid
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Tyl Drahotuše startuje s komedií Urologie



Povedený start do letošní 
halové sezóny mají za se-
bou atleti z oddílu SK Hra-
nice. 

Medailově to sice nebylo tak 
bohaté jako v minulých letech, 
konkurence šla kvantitativně 
i kvalitativně neskutečně naho-
ru, ale hranickým závodníkům se 
stále daří porovnávat se s morav-
skou i republikovou špičkou. 

Za sebou mají nejen řadu kont-
rolních závodů, ale také kompletní 
program halových Krajských pře-
borů a Mistrovství Moravy a Slez-
ska a v době uzávěrky tohoto čísla 
také jedno Mistrovství ČR.

Na Krajských přeborech mlad-
šího a staršího žactva 29. ledna 

vybojovaly medaile, a  to hned 
ty nejcennější, dvě hranické zá-
vodnice. Sofie Kubicová se stala 
Krajskou přebornicí ve skoku da-
lekém mladších žaček. Stejný titul 
vybojovala i starší žákyně Sabina 
Tvrdoňová v běhu na 1 500 m. Ve 
starších kategoriích olomoucký 
Krajský atletický svaz medaile 
již nerozdává, ale s  umístěním 
na Krajských přeborech dorostu 
juniorů a  dospělých v  neděli 
12.  února mohli být spokojeni 
např. Luboš Kopřiva (1. místo na 
60 m, muži), Kateřina Kasparová 
(2. místo na 60 m a v dálce, do-
rostenky), Ludmila Krčmářová 
(2. místo na 800 m, dorostenky) 
nebo Barbora Odstrčilová (3. mís-
to ve vrhu koulí, juniorky). 

Na Mistrovství Moravy a Slez-
ska to hranickým barvám zacin-
kalo dvakrát. Hranická chodecká 
stálice Rostislav Kolář se v neděli 
22. ledna v Ostravě stal Mistrem 
Moravy a Slezska v chůzi mužů 
na 5 000 m v hale. Druhou cen-
nou medaili vybojovala starší 
žákyně Sabina Tvrdoňová, která 
v neděli 5. února doběhla druhá 
v závodě na 1 500 m. Na Mist-
rovství Moravy a Slezska se dále 
neztratili čtvrtá Sofie Kubicová 
(mladší žákyně, dálka), čtvrtý 
Ladislav Koutný (muži, 60  m 
překážek), pátý Luboš Kopřiva 
(muži, 60 m), pátá Barbora Od-
strčilová (juniorky, koule), pátá 
Iva Podjuklová (ženy, 1 500 m) 
nebo sedmá Kateřina Kasparová 
(dorostenky, pětiboj). 

Série republikových mistrov-
ství různých kategorií a disciplín 
v  době uzávěrky čísla teprve 

započalo. Ale hned na 
úvodním republiko-
vém víkendu v  Pra-
ze v  sobotu a  neděli 
11. a 12. února, kdy se 
pravidelně spojuje MČR 
ve vícebojích a v chůzi, 
se hranickým barvám 
dařilo. A když byla zmí-
něna chůze, nemůže 
zde chybět hranický 
borec Rostislav Ko-
lář, který si v  mistrov-
ském závodě mužů na 
5  000  m chůze došel 
pro skvělé čtvrté mís-
to. Loňský bronz se mu 
sice obhájit nepodařilo, 
medaile tentokrát vise-
ly opravdu hodně vy-
soko, ale v konkurenci, 
kdy nechyběl prakticky 
nikdo z české chodecké 
špičky, je to fantastický výsledek. 

Další republikové šampioná-
ty proběhly po uzávěrce čísla, ale 
už nyní víme, že na Mistrovství 
ČR mužů a  žen, které proběh-
lo 18. a 19. února v Ostravě, se 
probojoval Ladislav Koutný na 
60 m překážek a Luboš Kopřiva 
na 60 m hladkých. Dorostenecké 
a juniorské mistrovství následující 
víkend bylo bez hranické účasti, 
ale hned první březnový víkend 
je naopak pro hranické barvy za-
jímavý, jelikož na MČR 
žactva v Ostravě bude 
mít oddíl velmi žhavé 
želízko v  ohni. Sabina 
Tvrdoňová je v průběž-
ných českých tabulkách 
třetí na patnáctistovku. 
A početná hranická vý-
prava pojede stejný ví-
kend do Jablonce nad 
Nisou na veteránskou 
„republiku“. 

Samostatný od-
stavec si zaslouží mo-
mentálně nejrychlejší 
hranický sprinter Luboš 
Kopřiva. Ten atletiku 
velmi zdárně kombi-
nuje nejen s požárním 
sportem (nejvyšší příč-
ky extraligy), ale také 
poslední zimní sezónu 
se závody v  jízdě na 
bobech. Ve čtyřbobu 
reprezentoval Českou 
republiku v evropském 
i světovém poháru, vy-
zkoušel si například 

jednu z nejtěžších a nejrychlej-
ších drah na světě v německém 
Altenbergu. Nebýt zranění pi-
lota Dominika Dvořáka, měl by 
bobovou sezónu jistě výrazně 
delší. Každopádně po Ondrovi 
Kozlovském, který se v bobech 
zúčastnil i olympijských her, má 
hranický atletický oddíl druhého 
sprintera, který se prosadil do bo-
bové reprezentace.

Klára Úlehlová
SK Hranice – atletika

Sabina Tvrdoňová vybojovala na Mist-
rovství Moravy a Slezska stříbro v běhu 
na 1 500 m. Foto: Klára Úlehlová

Rostislav Kolář zvítězil na Mistrovství Moravy 
a Slezska v chůzi na 5 000 m, na Mistrovství ČR 
pak skončil čtvrtý. Foto: Klára Úlehlová
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Atletům se na úvod sezóny dařilo

Sofie Kubicová ovládla Krajský přebor ve skoku dalekém. Foto: Klára Úlehlová

1812 – Luboš Kopřiva zdárně kombinuje atletiku 
s požárním sportem a jízdou na čtyřbobu. 
Foto: Klára Úlehlová


