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Zdarma

Hranický zpravodaj

HRANICKÝ KEMP MÁ LETOS VÝROČÍ
OTEVŘE SE CYKLOSTEZKA BEČVA
MĚSTO POMÁHÁ UKRAJINSKÝM
UPRCHLÍKŮM
ARMÁDA VYZBROJENA NÁSTROJI
ZAHRAJE NA NÁMĚSTÍ
„V životě je víc práce pro ženské srdce než pro mužský rozum.“
Dušan Radovič, srbský básník
Tancem na Masarykově náměstí přivítali v Hranicích jaro. Foto: Jiří Necid
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úvodník, zajímavosti

Pranostiky a přísloví se nemýlí, pokud vyberete ty správné
Tak jsem se v půli dubna ráno
při psaní úvodníku podíval na
teploměr a tam se cosi zimomřivě tetelilo kolem nuly. Hned mi
naskočilo – „březen, za kamna
vlezem, duben, ještě tam budem“.
A pak že lidové pranostiky už neplatí.
Říkám si, dobře, ale květen
bude určitě teplejší, pak jsem si ale
vzpomněl na „studený máj, v stodole ráj“. Tedy z hlediska teplot
nic veselého. Ze zvědavosti jsem
se podíval, jaké další pranostiky se
ke květnu vztahují a vesměs je to
podobné; sedláci si v květnu přáli
spíš chladno a mokro. Jen namátkou: „chladno a večerní mlhy

v máji, hojnost ovoce a sena dají,“
„májová vlažička – naroste travička, májový deštíček – poroste
chlebíček“. Nebo taky „sníh v máji,
hodně trávy“. Na druhou stranu
ale „v máji vlhko, chladno – bude
vína na dno“. Vzhledem k současné situaci v jedné z velkých obilnic
světa – Ukrajině by asi bylo lepší
upřednostnit to obilí před vínem.
Na druhou stranu, trochu teplíčka by fakt neškodilo. Těch teplých
a slunných odpolední zatím mnoho nebylo.
Květen je ale dlouhý a můžeme
se dočkat všeho možného, od sněžení a mrazů po (nezapomínejme
na tři zmrzlé) až po třicítky a letní

horka. Jen doufejme, že tu nebude takové horko, jako je od konce
února východně od nás. Věřme,
že Ukrajinci svého rozpínavého
souseda zastaví, protože bychom
si jinak mohli připomenout jinou
lidovou moudrost: „S jídlem roste
chuť“.
Ostatně to potvrzují výroky
ruských představitelů, kteří by
rádi pokračovali dál, nejen do
Prahy a Karlových Varů, ale ještě
dál, nejlépe až do Lisabonu nebo
taky na Aljašku. Nedávno zemřelý
Žirinovský chtěl pro změnu k Indickému oceánu. Aneb, jak zní
odpověď na otázku: „S kým sousedí Rusko? S kým chce!“ K tomu

si doplňte údajný výrok jednoho
cara, který prý prohlásil, že „ruská
hranice je bezpečná pouze tehdy,
pokud ji z obou stran hlídá ruský
voják“. A máte to kompletní.
Takže opravdu by bylo potřebné, aby ruský medvěd dostal pokud možno pořádnou do čumáku,
aby zalezl do svého brlohu a nedělal bordel v lese. Naštěstí to zatím
vypadá, že se poněkud přepočítal
a narazil na tvrdší oříšek, než čekal. Poté, co si ukousl kus Gruzie
i kus Ukrajiny, dostal chuť na celou
zemi. Ale tak dlouho se chodí se
džbánem pro vodu…
Petr Bakovský

zaujalo nás na Facebooku

Jak donést pomůcky do školy? V base od piva nebo v kleci?
Žáci a učitelé Základní
školy 1. máje hledají různé cesty, jak si zpříjemnit
čas strávený ve škole. Svými neotřelými nápady se
chlubí i na svých sociálních
sítích.

Komenský by měl z nápadů v Základní škole 1. máje radost. Aktivity podporují
kreativitu a nápaditost žáků. Foto: Facebook Základní školy 1. máje

Na začátku dubna se žáci
rozhodli zapojit do akce „No
Backpack day“ neboli „den bez
batohu“. Jejich úkolem bylo přinést své školní pomůcky jinak
než tradičně v batohu. Všichni
nakonec popustili uzdu své fan-

tazie a předháněli se v kreativitě.
K vidění byl například sušák na
prádlo, bedna s nářadím, kočárek, prázdná basa od piva, futrál
na kytaru, nákupní košík nebo
klec od domácích mazlíčků.
Další nevšední zážitek pak
obstarali žáci 8. D, kteří ve škole postavili Kavárnu Májovou.
Kávu, čaj a štrúdl nabízeli svým
pedagogům a rodičům za symbolických 5 Kč. Ne náhodou to
udělali právě v den, kdy probíhaly
konzultační dny. Zda jejich sladké
úplatky na rodiče zabraly, se už
ale asi nedozvíme.
(tic)

z muzejních sbírek

Svátek práce: zavzpomínejme si na prvomájové průvody

Ve sbírkách hranického muzea se nachází také spousta snímků, které připomínají oslavy Svátku práce v Hranicích. Jednou z nich je fotografie z roku 1965.
Zachycuje průjezd alegorického vozu náměstím 8. května.

Další fotografie, kterou si připomínáme historii Svátku práce, pochází z roku
1973. Hranicemi prochází jako každý rok na 1. máje průvod lidu s transparenty
a mávátky. Foto: 2× sbírky hranického muzea

z radnice

Opět lze navrhovat akce v rámci
participativního rozpočtu města
Hraničtí občané se opět budou moci aktivně zapojit do
zlepšování života ve svém
městě. Po dvouleté covidové pauze je letos opět možnost podat návrhy v rámci
participativního rozpočtu.
Již od 2. května je vyhlášena
výzva pro občany, aby do 30. září
2022 navrhli vhodné projekty.
V průběhu října bude probíhat
kontrola formální správnosti projektů, v listopadu pak uskutečníme hlasování na webu města
a vítězné projekty budou realizovány příští rok.
Občané tak mohou podávat
návrhy na cokoli, co by chtěli,
aby se v příštím roce v Hranicích
opravilo či vybudovalo. Maximální výše nákladů na jeden návrh je
1 milion korun včetně DPH. Oblasti nejsou tematicky omezeny,
mohou to být sportoviště, dětská
hřiště, úprava veřejných prostorů,
dopravní infrastruktura, městský
mobiliář – lavičky, osvětlení, informační tabule, volnočasové
aktivity, životní prostředí, zeleň
nebo odpady. Důležitou podmínkou je, že návrh musí být realizován na veřejném prostranství
nebo ve veřejné budově ve vlast-

V rámci participativního rozpočtu již bylo realizováno hřiště na plážový volejbal.
Foto: archiv města

nictví města Hranic nebo organizace zřízené městem Hranice
nebo právnické osoby založené
městem Hranice.
Výzva je určena především
občanům s trvalým pobytem na
území města Hranic, návrh však
mohou podat i ti občané, kteří
zde žijí a nemají zde trvalý pobyt,
nebo například ti, kteří zde studují či pracují. Každý předkladatel
může podat pouze jeden návrh.
Návrhy musí být předkládány
na předepsaném formuláři a musí
mít určité náležitosti. Všechny
podrobnosti je možné nalézt na
webu města www.mesto-hranice.
cz v rubrice participativní rozpo-

čet. Vyplněný formulář se všemi
přílohami se odevzdává na podatelně Městského úřadu Hranice na zámku v uzavřené obálce
označené nápisem„Participativní
rozpočet města Hranic“. Formulář je také možné doručit poštou
na adresu Městský úřad Hranice,
Odbor školství, kultury a tělovýchovy, Pernštejnské náměstí 1,
753 01 Hranice.
Koordinátorem návrhů, který
bude mít na starosti i konzultace
a dotazy občanů, byl jmenován
tiskový mluvčí Městského úřadu
v Hranicích, Ing. Petr Bakovský
(petr.bakovsky@mesto-hranice.
cz; tel.: 581 828 117).
(bak)

Zvláštní značky na silnicích pomáhají
digitálnímu mapování
Nezvyklé značení, které se
v současnosti objevuje na
silnicích, slouží k pořízení
digitální technické mapy
Olomouckého kraje.
Proto jej prosím neničte. Kraje
dostaly za úkol tyto mapy vybudovat do 30. června 2023. Krajský
úřad Olomouckého kraje proto
aktuálně pracuje na pořízení Digitální technické mapy Olomouckého kraje, což představuje pořízení
informačního systému digitální
technické mapy a rovněž pořízení
dat pro její naplnění.
Sběr dat probíhá několika
způsoby, především se jedná o:
- pořízení leteckých měřických snímků území kraje
a z nich odvozené ortofotomapy;
- pořízení dat silnic II. a III. třídy;
- pořízení dat základní polohové situace cca 30 m od
silnice;

- data technické infrastruktury.

pady, kdy jsou tyto body ničeny
– zamalovány černou či jinou
barvou, což znamená, že se tyto
body musí opětovně namalovat
a geodeticky zaměřit. Proto se na
vás obracíme s prosbou, abyste
tyto body nijak neničili, nepoškozovali či neupravovali.
V následujících týdnech budou tyto značky využity pro mobilní mapování, kdy na území
Olomouckého kraje (na silnicích
II. a III. třídy) začnou jezdit speciální automobily osazené kamerami
a budou provádět mapování.

V rámci projektu Pořízení dat
pro projekt DTM OK je pořizována základní polohová situace
komunikací. Aby byla zachována
požadovaná přesnost následného
mapování, je nutné jako podklad
pro mobilní mapovací nájezd vytvořit vlícovací a kontrolní body,
které jsou pro tento projekt řešeny
dle Technické přílohy a jsou součástí zadávací dokumentace.
Vlícovací body musí být
umístěny v tělese komunikace
(bak)
a bez nich není možné
dodržet předepsané
parametry. Vlícovací
bod je geodeticky zaměřen a následně jsou
data, která vzniknou
z mobilního mapování pomocí vlícovacích
a kontrolních bodů,
zpřesňována.
V posledních dnech Takto vypadají nezvyklé značky na silnicích.
se bohužel stávají pří- Ilustrační foto: Olomoucký kraj
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z deníku
strážníka
Zřejmě na cestu si chtěl
posvítit neznámý pachatel při své cestě sídlištěm
Kpt. Jaroše. Pouliční osvětlení se mu asi nezdálo dostatečné, tak zapálil nejbližší
plastový kontejner. Moc si
tím ale nepomohl, plameny
šlehající z kontejneru způsobily zahoření blízko stojící
lampy veřejného osvětlení.
Následně tak došlo ke zkratu
na celém území ulic Obránců
míru, Kpt. Jaroše, Purgešova
a Čechova. Paradoxně tak
snaha o více světla přinesla
mnohem větší tmu.
Poklidný večer se tak na
sídlišti proměnil v čilý ruch.
Přijela městská policie, státní
policie a samozřejmě hasiči.
Ti se hned ujali díla a nouzové ohňové osvětlení „vypnuli“. Městská policie, která
na požár do té doby bedlivě
dohlížela, poté zabezpečila okolí kontejneru páskou
proti vstupu neoprávněných
osob. Ráno pak nastoupili
pracovníci firmy Ekoltes, kteří závadu na osvětlení odstranili. Nakonec tedy vše dobře
dopadlo, jen ten kontejner
už použitelný nebude.
(bak)

Zápis
do mateřských
škol se blíží
Zápis dětí do mateřských
škol, zřizovaných městem Hranice na školní rok 2022/2023,
se uskuteční ve čtvrtek
12. května od 8 do 16 hodin
a v pátek 13. května od 8 do
12 hodin. Jedná se o mateřské
školy ZŠ a MŠ Drahotuše, Pohádka Hromůvka, Míček Galašova, Sluníčko Plynárenská,
Slunečnice a Klíček Struhlovsko (obě při ZŠ a MŠ Struhlovsko) a Šromotova pastelka (při
ZŠ a MŠ Šromotovo).
Rodiče budou potřebovat
již vyplněnou Žádost o přijetí
dítěte k předškolnímu vzdělání, která je k dispozici v mateřských školách a na webových
stránkách škol, doložení řádného očkování, dále rodný
list dítěte a občanský průkaz
žadatele.
Rozdělení města do školských obvodů jednotlivých
mateřských škol naleznete
na webu města.
(bak)
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z radnice

Hranice pokračují v pomoci ukrajinským uprchlíkům
Město Hranice téměř ihned po zahájení ruské agrese na
Ukrajině začalo poskytovat pomoc ukrajinským uprchlíkům a ukrajinským městům.
Zastupitelé na svém březnovém jednání jednomyslně
odsouhlasili částku jednoho milionu korun na nákup hmotné
pomoci pro některá ukrajinská
města na západě země, která
jsou přeplněna uprchlíky a již
nemají prostředky na jejich zabezpečení. Již začátkem dubna
tak vyrazily první dvě dodávky,
naložené potravinami, jako jsou
například těstoviny, konzervy,
paštiky, a také základními hygienickými potřebami (zubní
pasty, kartáčky, mýdla, šampony) směrem na východ. Dodávky vezly pomoc v hodnotě asi
200 tisíc korun do dvou příhra-

ničních ukrajinských měst, kde
se shromažďují uprchlíci z východní části země – do Lvova
a Turky. Dopravu zajistila firma
Strojeastavby Tvrdoň.
Pro pomoc uprchlíkům přímo v Hranicích město vytvořilo
pracovní skupinu „Ukrajina“ pro
zajištění a koordinování pomoci a řešení problémů spojených
s uprchlíky. Byla zřízena informační telefonní linka pro uprchlíky
a od konce března také Informační centrum Ukrajina v Městském informačním centru. Město
zjišťovalo nouzové ubytování,
odvoz uprchlíků do Krajského asistenčního centra pomoci Ukra-

jině (KACPU)
i umísťování ukrajinských dětí do
městských
základních
a mateřských
škol podle volné kapacity.
Ve středu
13. dubna
pak proběhlo
v hudebním
sále v Zámec- Starosta Hranic Jiří Kudláček se setkal s ukrajinskými uprchké ulici setkání líky. Foto: Petr Bakovský
ukrajinských
uprchlíků s vedením města
i od města čekat, jakou pomoc
a těmi pracovníky Městského
mohou dostat, na koho se mají
úřadu, kteří mají agendy, týkající
v případě potřeby obrátit a jaké
se uprchlíků, na starosti. Starosmají povinnosti při svém dalším
ta města Jiří Kudláček seznámil
pobytu u nás, například při změpřítomné, v naprosté většině
ně bydliště. Poté byl prostor na
ženy, s tím, co mohou od státu
četné dotazy.
(bak)

Zatékání do Zámeckého klubu se již řeší
Stavební práce v Zámeckém klubu započaly. Akce, která
má zabránit zatékání do Zámeckého klubu, se rozběhla
11. dubna.
Po odkrytí vrstvy zeminy nad
prostorami Zámeckého klubu
bude provedena nová hydroizolace zámeckých sklepů a celý
prostor nad klubem bude poté
znovu zakryt.
Akce potrvá zhruba tři měsíce,
má tedy skončit začátkem července, a vyjde na zhruba 6,5 milionu
korun.

V průběhu opravy bylo nutné
uzavřít jeden ze vstupů do Zámecké zahrady, konkrétně vstup ze
severní strany od Zámeckého hotelu. Zároveň bude po dobu oprav
uzavřen i Zámecký klub a horní
část schodiště v Zámecké zahradě.
Zatékání do Klubu se projevuje při
větších deštích na více místech,
kde přesně je ale hydroizolace nad

Dobrovolní hasiči
se připravovali ve Velké
Letošní školení hasičských jednotek z Hranic a okolních
obcí se jako již tradičně konalo v sokolovně ve Velké.
Tentokrát dorazilo téměř 130 hasičů z 15 jednotek.
Aby byli dobrovolní hasiči
dobře nachystáni na nenadálé
situace, které je mohou potkat
při jejich zásahu, je důležitá
všestranná příprava, tedy i znalost teorie. Proto město Hranice
každoročně pořádá pravidelnou
teoretickou odbornou přípravu
svých jednotek. Také letos přizvalo jednotky okolních obcí a hasiči
se jako obvykle setkali v sokolovně ve Velké. Tentokrát jich dorazilo téměř 130 z 15 jednotek.
Školení vedli profesionální
kolegové z Hasičského záchranného sboru a do programu bylo
zařazeno i proškolení k práci
s aplikací Port.all a základy lanové techniky.

Odborná příprava hasičů
bude letos pokračovat prověrkou
tělesné přípravy 14. května v Radíkově. Závěr odborné přípravy
proběhne na Taktickém cvičení
jednotek požární ochrany, které
se bude konat 19. srpna v Klokočí
a 16. září v Drahotuších, opět za
účasti všech jednotek.
Hranice jsou zřizovatelem
sedmi jednotek sboru dobrovolných hasičů, v nichž slouží
84 mužů a 2 ženy. Město si velmi
váží lidí, kteří věnují svůj volný
čas ve prospěch zajištění ochrany obyvatel. Také proto udělilo
jednu z Cen města za loňský rok
jednotce Sboru dobrovolných
hasičů Hranice.  Dušan Michálek

stropy porušená, se nedá určit. Proto bylo
nutné odkrýt
co nejšetrněji
plochu stropů.
(bak)

Není snadné
zjistit, kudy do
Zámeckého klubu zatéká, proto
musí všechna zemina pryč. Foto:
Petr Bakovský

z radnice

Ceny města jsou předány
Slavnostní předávání Cen
města Hranic za loňský rok
se kvůli epidemické situaci
uskutečnilo až letos koncem
března.
Cenu města Hranic za rok 2021
získali na základě rozhodnutí zastupitelstva města Ing. Bohuslav
Dvořák za dlouholetou pedagogickou činnost v oblasti myslivosti a ochrany přírody, dále
Mgr. Milan Golda za popularizaci
historie města Hranic a tvorbu
kroniky města a Jednotka sboru
dobrovolných hasičů Hranice za
zásluhy o zajištění bezpečnosti obyvatel Hranic a přilehlého
regionu a skvělou reprezentaci
města v hasičských sportovních
i speciálních soutěžích.
Bohuslav Dvořák přivedl
k lásce k přírodě již čtyři generace lesníků, myslivců, milovníků
i ochránců přírody. Založil a 37 let
vede myslivecký kroužek, v posledních letech s asistencí své
dcery Martiny.
Milan Golda začal psát kroniky
města v roce 2003. Kromě toho
napsal několik článků o minulosti

našeho města. Podílel se také na
knize „Osudové osmičky 20. století v Hranicích“.
Členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů Hranice v čele
se svým velitelem Tomášem Kopeckým dobrovolně a bez nároku
na finanční ohodnocení zajišťují bezpečnost obyvatel města
a přilehlého regionu. Mimo to
reprezentují město v hasičských
sportovních aktivitách.
Cena města se uděluje jako
ocenění osob a kolektivů, které
podaly mimořádný výkon nebo
dosáhly významných úspěchů
a mají vztah k městu. Cenu tvoří
pamětní list podepsaný starostou
města, plaketa a finanční odměna ve výši 10 tisíc korun. Ocenění
předávali starosta Jiří Kudláček
a místostarostové PhDr. Vladimír
Juračka a Bc. Daniel Vitonský.
Mezi její držitele patří řada známých osobností města, prvními
z nich byli v roce 2005 Václav Bednář a Josef Slimáček a rovněž paní
Anna Musilová, která stále aktivně
vede galerii M+M a přišla se podívat i na letošní předávání tohoto
prestižního ocenění. 
(bak)

Šromotova
pastelka chce
udělat tečku za
dobou covidovou
Bohuslav Dvořák

Milan Golda (na snímku vpravo) a velitel hasičů Tomáš Kopecký (na snímku
vlevo).

V březnu sbírali úspěchy na
mezinárodní soutěži v německém Selbu, která je určena pro
děti, mládež a dospělé ze všech
tanečních institucí včetně soukromých baletních a tanečních
škol. Jednalo se o kvalifikační
soutěž pro Concurso mundial
de danza / World Dance Contest.
Hranické tanečnice soutěžily v různých stylech s celkem
13 choreografiemi a 10 z nich
porota vyslala do finále, které se
bude konat v rakouském VillaUMÍSTĚNÍ V NĚMECKU:
Klasický tanec: „Hrací skříňka“
– E. Čížková (4. místo), „Tanec
perel“ – J. Benešová a T. Pausová
(5. místo), „Markytánka“ – A. Příkaská (4. místo), „La Bayadére“
(tanec na špičkách) – N. Rabelová (5. místo), „Probuzení Flory“
– V. Bachorecová (2. místo), „Kuchtička“ – B. Otáhalová (3. místo).
Moderní tanec: „Včelka Mája“
– V. Otáhalová (1. místo), „Nejsi

chu. Celkem třikrát se radovaly
z vítězství ve své kategorii, čty-

Školka Šromotova pastelka
přišla s nápadem udělat pomyslnou definitivní tečku za
nošením roušek, a proto požádala základní školy, mateřské
školy, Dětský domov, Dům
dětí a mládeže a Dětskou
skupinu Ministerstva obrany
z regionu Hranicko o spolupráci. Jedná se o unikátní
projekt výtvarného charakteru, jehož hlavní myšlenkou je
umožnit dětem, aby sdělily široké veřejnosti vlastní pohled
na vnímání a nošení roušek.
Výstava vydekorovaných látkových roušek proběhne ve
dvoraně hranického zámku
od 23. května do 2. června.
Mgr. Martina Polláková,
organizátor výtvarného
projektu

Ocenění předávali starosta Jiří Kudláček a místostarostové PhDr. Vladimír
Juračka a Bc. Daniel Vitonský.

Taneční obor ZUŠ Hranice sbíral úspěchy v cizině
Dvouletá covidová pauza se
nijak nepodepsala na výkonech žáků tanečního oboru
ZUŠ Hranice.
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řikrát z druhého místa a dvakrát
z bronzové pozice.  ZUŠ Hranice

Domov seniorů
děkuje
Domov seniorů Hranice děkuje všem členkám Dámského
spolku Partutovice vedeného
Marií Humplíkovou za upečení
výborného velikonočního cukroví. Senioři byli darem velice
potěšeni a ocenili nejen jeho
skvostnou chuť, ale i dokonalé
provedení.  Simona Hašová,
ředitelka Domova seniorů

Obraz
pro Ukrajinu

Vítězky v kategorii „národní tanec velké skupiny“.
Foto: archiv tanečního oboru ZUŠ Hranice

sama“ – K. Jedličková a L. Dopitová (2. místo), „Runaway“ –
L. Dopitová (2. místo)
Sólo národní tanec: var. „Mercedes“ z baletu „Don Quichote“
– B. Otáhalová (2. místo)
Sólo show dance: „Sekretářka“
– N. Brožková (3. místo)
Národní tanec velké skupiny:
„Oddam še neodam“ – lidový
tanec z východního Slovenska

(1. místo) – A. Vališová, A. E. Hýžová, A. Příkaská, A. Idesová,
A. Dorňáková, E. Nedělková,
K. Adámková, K. Hynčicová,
K. Jedličková, L. Dopitová, L. Murinová, N. Rabelová, A. Lukášová
Národní tanec malé skupiny:
„Na Myjavě“ – lidový tanec z oblasti Myjava, západní Slovensko
(1. místo) – A. Koukalová, M. Číhalová, B. Poledňáková, A. Lukešová, Z. Hradilová, C. Bartoňová,
V. Plesníková, L. Mertová

Obraz s názvem Meni prisnilas Ukraina, v symbolických
barvách Ukrajiny, namalovala
výtvarnice Renata Doleželová s jediným cílem, pomoci
těžce zkoušené zemi. Obraz
se v aukci na sociální síti Twitter podařilo prodat za částku
50 000 korun a celá suma pak
byla odeslána na účet Velvyslanectví Ukrajiny v ČR, který byl
zřízen na nákup zbraní.  (red)

Foto: archiv Renaty Doleželové
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z radnice

Špatné třídění způsobuje problémy
Ekoltes Hranice se neustále
setkává s případy špatného
třídění separovaného odpadu do nádob na tříděný
odpad.
Občané si pletou nádoby na
plast, kam vhazují kovy, papír, a naopak do nádob na papír vhazují
igelitové tašky s neidentifikovatelným obsahem. Špatně vytříděný
odpad přitom způsobuje Ekoltesu
velké problémy, protože už není
v jeho silách tyto kontejnery na
tříděný odpad znovu přetřídit.
Pokud ale odevzdá takto špatně
vytříděný odpad specializované
firmě, čeká ji penále.
Svozaři odpadů firmy Ekoltes proto otevírají každou odpadovou nádobu a kontrolují
její obsah, jestli je vše správně
vyseparováno (papír, plast, sklo,
bio), jestli tam není žhavý popel,
zkrátka jestli je vše, jak má být.
Pokud pracovníci svozu zjistí
chyby ve třídění odpadu, nemá
Ekoltes jinou možnost než veškerý špatně separovaný odpad
odvézt na skládku. Žluté, modré
a hnědé nádoby na odpad končí
zcela zbytečně ve svozovém autě
jako směsný komunální odpad.
Plast, sklo, kovy či jiné nepatřičné příměsi končí také v nádobách na biologicky rozložitelný
odpad. Vznikající kompost pak
nelze využít na veřejných plochách města, ale končí jako

Ještě je možnost
zaplatit za odpad
Konec dubna. To byl termín,
dokdy měli mít obyvatelé
Hranic zaplacený poplatek
za komunální odpad.

I takto někteří lidé „třídí“ odpad. Foto: Petr Bakovský

kompost nevyhovující jakosti na
technické zabezpečení skládky.
Třídění odpadů je tedy velmi
důležité. Nový zákon o odpadech
připravuje postupné zvyšování
poplatku za ukládání odpadů
na skládky, zavedení třídicí slevy z tohoto poplatku pro obce,
zákaz skládkování využitelných
odpadů od roku 2030 a uzákonění systému, kdy občané platí za
svoz odpadu podle toho, kolik ho
vyhodí do černé popelnice.
Ekoltes Hranice si proto loni
nechal zpracovat analýzu, jak
lidé třídí. Co přesně dávají do
popelnic, co tam nepatří a kolik
toho je. V praxi to znamenalo
ruční roztřídění obsahu čtyř náhodně vybraných kontejnerů na
směsný komunální odpad a několika nádob na biologicky rozložitelný odpad. Ukázalo se, že

máme ve třídění odpadu značné
rezervy. U komunálního odpadu
bylo zjištěno, že 63 % odpadu
bylo možné dále vytřídit a materiálově či jinak využít.
V oblasti třídění odpadu tedy
máme co zlepšovat, Zároveň je
ale nutné třídit správně, tedy
dávat papír do kontejnerů na
papír, plasty do plastů, sklo do
skla, aby mělo třídění smysl.
Zvláště v některých lokalitách
dochází častěji k případům, že
snaha lidí odpad třídit přichází
kvůli nezodpovědným jedincům
vniveč. Navíc sledovat, jak se nádoby na tříděný odpad sypou do
jednoho svozového auta, může
být pro občany demotivující.
Příčinou je ale bohužel jednání
nezodpovědných občanů, kteří
maří snahy všech, kteří odpad
poctivě třídí.
(bak)

Proběhne sběr nebezpečného odpadu
Pravidelný sběr nebezpečného odpadu z domácností proběhne v sobotu 28. května v hranických místních částech
Slavíč, Drahotuše, Rybáře, Uhřínov, Středolesí, Velká, Lhotka a Valšovice.

Časový harmonogram sběru 28. 5. 2022:
Sběrné místo

příjezd odjezd

Slavíč – u školy

8:00

8:20

Rybáře – u mostu

8:30

8:45

Uhřínov – u autobusové zastávky

9:15

9:25

Středolesí – u obchodu

9:30

9:40

Drahotuše – u nádraží ČD

10:00

10:25

Drahotuše – na Náměstí Osvobození

10:30

11:00

Drahotuše – u kostela církve Českoslov. husitské

11:05

11:25

Velká – u hospody

11:40

12:00

Lhotka – autobusová točna

12:05

12:20

Velká – most

12:30

12:50

Valšovice – u obchodu

13:20

13:45

Bezplatně budou odebírány výhradně tyto odpady: Sklo
a keramika znečištěné škodlivinami, olejové filtry, olověné
akumulátory, suché baterie, monočlánky, zářivky a ostatní odpad
obsahující rtuť, obaly a nádoby
ze železných i neželezných kovů
se zbytky škodlivin, pesticidy, odpadní oleje motorové a převodové, ředidla, staré nátěrové hmoty,
kosmetické přípravky s prošlou
záruční lhůtou, obaly a nádoby
z plastů se zbytky škodlivin, textilní materiál znečištěný, vyřazené
chemikálie, obaly od sprejů, rádia, televize, monitory, ledničky
aj. elektrospotřebiče.
Ekoltes Hranice odebírá
odpady přímo do sběrných vozidel. Pokud by někdo odkládal
odpad na sběrné místo před zahájením sběru nebo po jeho ukončení, hrozí mu pokuta až do částky
50 tisíc korun kvůli založení černé
skládky. Tímto opatřením chceme
zabránit znečišťování veřejného
prostranství.
(bak)

Upozorňujeme tedy občany,
kteří ještě nestihli nebo zapomněli tento poplatek zaplatit,
aby tak rychle učinili. Poté budou nedoplatky předány k vymáhání.
Platby za odpad můžete provádět na základě podkladů v informačním mailu, kterých jsme
rozeslali přes 3,5 tisíce. Pokud
někdo e-mail nedostal a nezná
své podklady k platbě, může
je získat zde: jana.nehybova@
mesto-hranice.cz, nebo na telefonu 581 828 374. Údaje pro
platbu jsou s výjimkou částky
stejné jako v loňském roce, tudíž je lze použít i letos. Důležité
je uvést variabilní symbol, což
je systémově generované číslo.
Číslo účtu je: 19-1320831/0100.
Povinnost uhradit poplatek
mají všichni občané, kteří jsou
v obci přihlášeni, od poplatku jsou ale osvobozeny děti
do šesti let a senioři nad 70 let
nebo ti, kteří letos sedmdesátku
oslaví. O osvobození není třeba
žádat.
Od roku 2022 se poplatky za
obecní systém odpadového hospodářství zvýšily na 792 korun
ročně. 
(bak)

Město opět nabízí
kompostéry
Město Hranice v roce 2021 nakoupilo 600 kompostérů, na které
získalo 85 % finančních prostředků z dotace operačního programu životního prostředí. Budou
sloužit občanům ke zpracování
biologického odpadu z domácnosti rostlinného původu. Mohou o ně požádat občané, kteří
jsou vlastníky či nájemci zahrad
a zahrádek v Hranicích a místních
částech Drahotuše, Slavíč, Velká,
Rybáře, Valšovice, Středolesí,
Uhřínov a Lhotka. Žádat mohou
i ti, kteří měli kompostér od města k dispozici z dřívějších výzev.
Tyto kompostéry bezplatně
získáte k užívání od města Hranic na základě uzavřené smlouvy
o výpůjčce. Smlouva k vyplnění
je k dispozici na Městském úřadě Hranice, Pernštejnské nám. 1
(zámek) v 2. patře kancelář č. 316
u Mgr. Kateřiny Cyžové, nebo
je možno požádat telefonicky
na č. 581 828 239 nebo e-mailem: katerina.cyzova@mestohranice.cz.
(bak)

co se chystá
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Cyklostezka Bečva: bude tombola i skákací show
V sobotu 14. května se uskuteční zahájení nové sezóny na
Cyklostezce Bečva v Hranicích v Pohostinství Na Střelnici.
Doprovodný program bude probíhat od 10 do 17 hodin.
Šlápněte do pedálů a přijeďte
se podívat na jedinečnou Hopsací
show. Hračky v ní použité (klokaní
boty, minikolo, pogo tyč nebo circus bike) si budete moci vyzkoušet
v rámci workshopů, které budou
probíhat po celý den. Aktivity pro
děti a dospělé nabídnou i DDM
Hranice, Městská policie a BESIP.
Posilnit se budete moci výborným
občerstvením a atmosféru dotvo-

ří skvělá hudba oblíbené kapely
Olomoucký Dixieland Jazz Band.
Do Hranic zamíří cyklisté z Tovačova, Rožnova pod Radhoštěm,
Přerova a dalších měst. Za jízdu
do Hranic dostanou ve svých městech lístek do tomboly a poukázku
na občerstvení v Pohostinství Na
Střelnici. Aby nepřišli Hraničané
zkrátka, pořadatelé pro ně připravili jízdu na Rybáře, kde ve

Armáda vyzbrojena hudebními
nástroji vystoupí v Hranicích

Foto: archiv tělesa

Hranice jsou jedním z pěti
měst v republice, kde se uskuteční koncert k Mezinárodnímu
dni rodiny. Ve středu 11. května od 17 hodin na Masarykově náměstí bude hrát Ústřední
hudba Armády ČR, tedy jeden
z nejlepších evropských a světo-

Stodole u Bečvy také získají lístek
do tomboly i poukázku na jídlo
v Pohostinství Na Střelnici.
A tombola opravdu stojí za to.
Hlavní cenou je poukaz v hodnotě 3 000 Kč na nákup v Potravinách CBA. Vyhrát ale můžete
permanentky na hranickou Plovárnu, potravinové balíčky, hodiny, skládací deštník, pláštěnku,
lékárničky, čelovky, funkční trička a další ceny. Je jich spousta,
tak určitě přijďte.
Podrobné informace najdete na plakátě na straně 13 a na
webu kultura-hranice.cz.  (red)

Program:
10:00 Registrace účastníků
(pro Hraničáky na Rybářích
ve Stodole u Bečvy)
11:00 Zahájení workshopů
s agenturou Hopsej
11:30 Hopsavá show
12:00 Koncert kapely Olomoucký Dixieland Jazz Band
13:00 Vyhlášení tomboly
17:00 Ukončení programu

Slavnosti města: do Hranic
přijedou divadelníci a kejklíři
Radost, veselí, usměvavé
tváře dětí a dospělých, to vše
chtějí přinést letošní slavnosti
města. Ponesou se v divadelním duchu, aby tak připomněly
výročí divadla v Hranicích, které v tomto roce oslavíme.
Slavnosti vypuknou v sobotu 2. července ve 13 hodin
průvodem účinkujících. Nebudou chybět kejklíři, komedi-

vých velkých symfonických dechových orchestrů. Na velkém
pódiu vystoupí 75 hudebníků
a také známé hvězdy pěvecké
scény. V letošním roce se můžete
těšit na Radku Fišarovou, Jurije
Kruglova z Ukrajiny a Lucii Silkenovou. 
(red)

anti, artisté, klauni, představí
se pouliční divadélka, která
nabídnou pohádky pro děti
i příběhy pro dospělé. Pro děti
jsou připraveny dílničky, výuka
žonglování a spousta dalšího.
Těšit se můžete na malý stylový jarmark a občerstvení. Den
slavností uzavře večerní kejklířská ohňová show. 
(red)

Ilustrační foto: archiv pořadatele

Muzejní noc bude tak trochu strašidelná
V jiném, skoro tajuplném světle se předvedou hranická
muzea a památky v pátek 20. května v noci. Koná se
Hranická muzejní noc a bude letos poněkud strašidelná.
Navštívit muzeum na Staré
radnici, Galerii Synagoga, Muzeum na zámku a další prostory můžete od 17 do 23 hodin.
Setkáte se možná i se strašidly
a dávejte si hlavně pozor na nevyzpytatelné ďábelské čertisko.
Tento hrůzostrašný krampus
se totiž může objevit kdekoliv.
V klidu můžete být snad jen
v kostele.

1. Mučení na radnici

Na dvoře Staré radnice budou návštěvníky čekat mučicí
nástroje. Vyzkoušet si je lze na
vlastní kůži, a to pod dozorem

3. Tajuplné Hranice

zkušeného hranického kata,
který ale trestání pomocí středověkých mučicích nástrojů předvede úsměvnou, bezbolestnou
formou. Mučení si můžete užívat
od 17 do 23 hodin.

Prohlídka centra Hranic
umožní mimo jiné nahlédnout
do úchvatného mázhausu v Radniční ulici včetně jeho sklepů
nebo do sakristie hranického kostela. Zastavíte se také u někdejší
katovny. Prohlídky se uskuteční
v 18 a ve 20 hodin. Vychází
se ze Staré radnice.

2. Strašidelný zámek

4. Běž na věž

Připraveny jsou noční prohlídky zámku. Nebude chybět
obhlídka hladomorny s kostlivcem ani výstup na zámeckou
věž. Zhlédnete také nádherně
zdobené stropy v zámeckých
komnatách. Prohlídky se uskuteční v 19 a ve 21 hodin. Vychází
se z přízemí hranického zámku.

Oblíbený výstup
na věž Staré radnice je
samozřejmě rovněž v nabídce,
a tak se budete moci kochat pohledem na noční Hranice.

5. Hudba v synagoze

Pohodu, uvolnění a uklidnění
nabídnou muzikálové melodie,

které doladí noční atmosféru
v synagoze. Vystoupí zpěvačka
Dana Chytilová s klarinetovým
kvartetem Vojenské hudby Olomouc.
Podrobný program najdete na plakátech nebo na webu
kultura-hranice.cz
REZERVACE:
Pokud chcete mít zajištěné místo na některou z prohlídek nebo na výstup na věž,
můžete se předem objednat
v pracovní době u průvodce
na Staré radnici na telefonním čísle 775 854 497 nebo
v Turistickém informačním
centru na zámku na telefonním čísle 777 499 892.  (red)
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TÉMA: VELIKONOCE

Hranické Velikonoce byly v Toulavé kameře
Velikonoce jsou za námi, ale můžeme se k nim ještě na
chvíli vrátit prostřednictvím fotografií. Věříme, že výzdoba,
kterou připravila Městská kulturní zařízení Hranice, rozzářila
nejen nevlídné a deštivé dny v období kolem Velikonoc, ale
i naše srdce. Dokládají to pozitivní reakce na sociálních sítích,
za které tým Městských kulturních zařízení děkuje. Hranická
výzdoba zaujala také sdělovací prostředky a dostala se nejen
do tištěných médií, ale také do televize. Připomeňme si tedy
velikonoční Hranice. 
(red)

Nejvíce si obdivu užívaly obří kraslice na Třídě 1. máje. Tři loňské kousky doplnily letos dvě
nová vejce. Vloni si největší pozornost médií užívala kraslice Ladislava Nedělky z Lipníka
nad Bečvou, který na ni namaloval všechny kostely a kapličky z okresu Přerov. Další kraslici
s květy namalovala hranická rodačka, malířka Renata Doleželová. Modré vejce s bílými
ptáky bylo z dílny malíře Antonína Vojtka. Letos trojici kraslic doplnilo dílo malířky Ludmily
Kočišové, která na ni namalovala hranické panorama a strávila u malování vejce zhruba
50 hodin. Druhou letošní novinkou byla tradiční červená kraslice, kterou namalovala Naďa
Jandová. Foto: Kateřina Valentová

Kudy kam? Barevný rozcestník na Masarykově náměstí doporučoval
velikonoční cíle. Foto: Kateřina Valentová

Velikonoční náladu přinesly také truhlíky v oknech Staré radnice.
Foto: Kateřina Valentová

Kraslice, kam se podíváš. Foto: Jiří Necid

Tradiční kraslicovník. Letos ho zdobilo bezmála 3 800 nejrůznějších vajíček. Foto: Jiří Necid

TÉMA: VELIKONOCE
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Město nazdobilo kříže
Po úspěchu vánočně ozdobených soch v Hranicích se město
rozhodlo vyzdobit několik soch
i na Velikonoce. Celkem bylo vyzdobeno šest soch – kříž a socha sv. Anny před kostelem Stětí
sv. Jana Křtitele na Masarykově

náměstí, socha sv. Jana Nepomuckého na nám. 8. května, kříž
na Tř. 1. máje u bývalé pošty, Socha Panny Marie Bolestné v ulici
Pod Lipami a socha Panny Marie
na křižovatce Hřbitovní a Komenského ulice. 
(bak)

Velikonoční výzdoba v Hranicích zaujala média a gigantické kraslice se objevily
také v Toulavé kameře na ČT1 v neděli 10. dubna. Potěšilo nás, že po odvysílání
zaznamenalo infocentrum spoustu dotazů z celé republiky, do kdy se mohou lidé
přijet na výzdobu podívat. Pokud chcete záznam Toulavé kamery znovu vidět,
v archivu České televize si můžete tento pořad najít. Foto: Jiří Necid
Foto: Jiří Necid

Galerie M+M opět nabídla
netradiční aranžmá výstavy
Bez velikonoční výstavy
v hranické galerii M+M by ve
městě nebyly ty pravé Velikonoce. Každoročně překvapuje
galeristka Anna Musilová originálním aranžmá celé výstavy.
Pokaždé přichází s novým a neotřelým nápadem. Navíc se hbitě
Televize natáčela hranické Velikonoce
také na dvoře Staré radnice, kde malířka Ludmila Kočišová dokončovala
vejce. Foto: Jiří Necid

při instalaci kraslic a dalších velikonočních dekorací pohybuje
po vysokém žebříku a ve svých
89 letech srší neskutečnou energií a vitalitou. Za radost, kterou
jarní výstavou v návštěvnících
probouzí, jí patří velký dík.
(red)

Kdo si zapomněl pořídit pomlázku,
mohl bezplatně využít městského automatu. Podmínkou ovšem bylo dovést
dotyčnou dívku přímo k pomlázkomatu. Foto: Kateřina Valentová

Budkovník je letos na Třídě 1. máje. Přes 70 ptačích budek barevně rozehrálo strom.
Foto: Kateřina Valentová

Foto: 2× Jiří Necid
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Velikonoční farmářský trh doplnil
Přes nepřízeň počasí se na
Masarykově náměstí v Hranicích konal v sobotu 9. dubna
Velikonoční farmářský trh s programem Vítání jara. I přes ranní
déšť přijelo 24 stánkařů. Od rána
do pozdního odpoledne mohli
návštěvníci nakupovat farmářské produkty. Kdo chtěl, mohl

obhlédnout ukázky malování
kraslic, naučit se plést pomlázku, pokochat se zvířátky nebo
se svézt na živém oslu. Ti méně
odvážní na dřevěném oslíku, který byl na kolotoči. Už se můžete
těšit na další farmářský trh, který
se bude konat v sobotu 15. října.

(red)

Vystoupil také úspěšný Dětský folklórní soubor Maleníček z Lipníku nad Bečvou.
Foto: Jiří Necid

Čerstvé exotické ovoce a pochoutky doplnily sortiment trhů. Foto: Jiří Necid

Studentky tanečního oboru Základní umělecké školy Hranice nabídly jarní tance.
Foto: Jiří Necid

Dopoledne zahrála pro dobrou pohodu Hudecká muzika Františka Kopeckého.
Foto: Jiří Necid

Příjemným oživením byl tanec v režii Základní umělecké školy Hranice. Foto: Jiří Necid
Cimbálová muzika Josefa Marečka zahájila odpolední hudební program.
Foto: Jiří Necid

Představení pro děti „Hurá, jaro je tady“ představilo velikonoční tradice. Foto: Jiří Necid

Finále patřilo oblíbené hranicko-lipnické skupině LH Western. Foto: Jiří Necid

TÉMA: VELIKONOCE

11

tradiční akci Vítání jara v Hranicích

Ke koupi byla nejrůznější keramika. Foto: Jiří Necid

Namalovat kraslici není žádná legrace. Pozorovat malérečku při její práci bylo
velmi zajímavé. Foto: Naďa Jandová

Oblíbené dřevěné mísy, ale také košíky, vařečky a další řemeslné výrobky nabízeli
ve stáncích na náměstí. Foto: Jiří Necid

Naučit se plést pomlázku mohl na trzích každý. Překvapivě měly o tuto dovednost
velký zájem ženy. Foto: Jiří Necid

Na své si přišly i chuťové buňky. Na náměstí byla spousta stánků s pochoutkami
i nápoji. Foto: Jiří Necid

Děti mohly krmit zvířata nebo se svézt po centru města na oslíkovi. Foto: Jiří Necid
Na farmářském trhu byly
poprvé použity vratné, znovupoužitelné kelímky na pivo
a kávu, které šetří životní prostředí. Budou používány na akcích pořádaných v Hranicích.
Město Hranice tímto krokem
podporuje ekologické aktivity.
Kelímky je možné pronajmout
u akciové společnosti Ekoltes
Hranice.
Nechyběly frgály, grilované klobásy, farmářské koláče, plněné palačinky a spousta
dalších dobrot. Foto: Jiří Necid

Foto: Ekoltes Hranice
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Látkové roušky
patří do muzea
Už dva roky uběhly od
doby, kdy začala platit povinnost nosit zakrytá ústa
i nos. Jistě si však každý z vás
vzpomene, že roušky byly nedostatkovým zbožím. Z toho
důvodu začaly vznikat podomácku vyrobené látkové
roušky. Máte-li doma staré
látkové roušky, třeba i nepovedené první kusy, přineste je
prosím do hranického muzea
na Staré radnici nebo do Turistického informačního centra
na zámku. Doposud se podařilo nashromáždit úctyhodných 1 300 kousků. Rekordní
počet téměř 700 kusů darovala muzeu Martina Polláková. 
(dh)

Zakladatel klopklopismu výtvarník
Radovan Langer vystavuje v Hranicích
Na výstavě s názvem NENÍ / JE hranický malíř, ilustrátor,
výtvarný teoretik a předseda Unie výtvarných umělců Olomoucka Radovan Langer prezentuje práce vzniklé během
posledních deseti let.
K vidění jsou olejomalby,
akryly, kresby, fotoprinty a dřevěné či kovové objekty. Výstava
ve výstavní síni Stará radnice
potrvá do 19. června.
Radovan Langer se narodil
před 65 lety v Olomouci, kde
také v letech 1976–1981 studoval na Katedře výtvarné teorie
a výchovy Filozofické fakulty
UP Olomouc. Poté po dlouhá
léta působil jako výtvarný pedagog na různých typech škol
v Hranicích, kde v současnosti
žije a tvoří.

Muzikálová hvězda Hana
Fialová vystoupí 2. května
Nenechte si ujít koncert vynikající sopranistky Hany Fialové. V jejím podání zazní slavné
muzikálové melodie v pondělí
2. května od 18 hodin v Koncertním sále v Zámecké ulici 118.
Cena vstupenky je 200 Kč. Lze ji
zakoupit na místě, ale i v předprodeji v Turistickém informačním centru na zámku.
Cenami ověnčená Hana Fialová je známá hlavně svými muzikálovými rolemi. Pyšní se i cenou
Thálie. Na koncertě ji doprovodí
klavírista Jakub Žídek. 
(red)

Ve své volné tvorbě se věnuje
malbě a kresbě, v posledních deseti letech i volné sochařské práci
v kovu a ve dřevě. Mimo jiné se
věnuje kurátorství výstav v ČR i zahraničí, je výtvarným teoretikem
a zakladatelem klopklopismu.
Autor je 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

Výstava na Staré radnici představuje
dílo Radovana Langera.
Foto: archiv autora

více než 120 kolektivních výstav
u nás, v mnoha zemích Evropské
unie i zámoří (Kanada, USA / Kalifornie). (ms)

Knihomilka už čeká
Již několik let hranická
knihovna pořádá tradiční
slavnostní pasování všech
hranických prvňáčků na
čtenáře.
Letos se k nám připojí i prvňáčci ze základní školy v Ústí. Slavnostním pasováním se přijímají
děti do království písmen a knih.
Stávají se z nich rytíři krásného
slova a jsou tak součástí velké
čtenářské rodiny. Avšak než se
královna Knihomilka dotkne pasovacím mečem ramene každého prvňáčka, musí jí ukázat, jak

hezky se naučil číst. Královně také
každý slíbí, že bude mít knihy rád,
hezky se k nim bude chovat, bude
rád číst a pilně se nadále učit. Na
památku každý malý rytíř a rytířka obdrží od královny Knihomilky
pamětní list, krásnou knížku a od
čarodějnice Ludomíry poukaz na
registraci do knihovny zdarma.
Letošní knížka pro prvňáčka
je opět originální, neprodejná,
speciálně připravená pro prvňáčky školního roku 2021/2022.
Na všechny nové nejmladší
čtenáře se těší královna Knihomilka, rytíř Marian, čarodějnice
Ludomíra a šašek Luciášek. (mj)

KOMenský v KOMiksu: aby učitelé méně učili a žáci se více naučili
Netradiční výstavu, která
komiksovým způsobem
zpracovává životní příběh
Jana Amose Komenského,
můžete v muzeu na Staré
radnici navštívit do neděle 12. června.
Expozice vás provede celým
životem Jana Amose Komenského. Věnuje se příběhům
jeho života, vědecké, kněžské
i učitelské dráze, a to vše v kontextu atmosféry doby, ve které
žil, včetně dramatických okamžiků, jakými byla třicetiletá válka,
mor a chudoba. Záměrem autorů výstavy je zprostředkovat Komenského nadčasové postoje,
hodnoty a názory.
Výstava „KOMenský v KOMiksu“ se koná k výročí 430 let od

narození Jana Amose Komense více naučili. Komiks je dobrou
dítěte, jak ho vzdělávat, aniž bycestou, jak zaujmout pozornost
ského. Návštěvníci se mohou
chom ho k něčemu nutili.  (ms)
těšit také na historické školní třídy, dobové školní pomůcky,
penály, sešity, brašny
a další předměty.
Pro školní třídy
a dětské návštěvníky
jsou připraveny pracovní listy k ověření
na výstavě nabytých
vědomostí. Pracovní
listy jsou rozdělené
na základě věku do
tří kategorií pro předškoláky, pro první
stupeň a pro druhý
stupeň.
Komenskému by
se jistě líbilo, že výstava naplňuje jeho
představu, aby učiŽivot Komenského mapuje poutavě komiks. Foto: Jiří Necid
telé méně učili a žáci

Město Hranice ve spolupráci s městy Tovačov, Přerov, Valašské Meziříčí, Lipník nad Bečvou, Hustopeče nad Bečvou,
Rožnov pod Radhoštěm a Cyklostezkou Bečvou zve všechny cyklisty, bruslaře a další příznivce sportu na

Zahájení sezóny
na Cyklostezce Bečva

Startujeme v sobotu 14. května 2022
z Tovačova, Přerova, Lipníka nad Bečvou, Hustopečí
nad Bečvou, Rožnova pod Radhoštěm
a Valašského Meziříčí
START:

8:00
8:15
9:00
9:00
10:00
10:00
10:00

Tovačov
Rožnov pod Radhoštěm
Přerov
Valašské Meziříčí
Lipník nad Bečvou
Hranice
Hustopeče nad Bečvou

CÍL:

Hranice - Pohostinství Na Střelnici

PROGRAM:

Pestrý program nejen pro děti, Hopsavá show,
klokaní boty, Olomoucký Dixieland Jazz Band
Podrobnější informace naleznete na webu www.cyklostezkabecva.cz
nebo na facebookové stránce Cyklostezka Bečva
Na startu obdrží každý účastník registrační kartičku, díky níž se v cíli
může zapojit do losování tomboly a poukázku na drobné občerstvení.

Za nepříznivého počasí se akce nekoná.
Z akce bude pořizována fotodokumentace za účelem
propagace pořadatele. Program se může měnit nebo zcela
zrušit na základě aktuální epidemické situace.

město
Hranice

město
Přerov

město
Lipník nad Bečvou

město
Rožnov pod Radhoštěm

město
Valašské Meziříčí

www.cyklostezkabecva.cz

městys
Hustopeče nad Bečvou
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Dvě výročí na místě hranického autokempu
První májový den je tradičním datem zahájení turistické sezóny v Autokempu
Hranice. Kemp letos navíc
vstupuje do svého už šedesátého roku provozu.
Zároveň je to přesně 130 let
od doby, kdy tento pozemek
přestal ležet ladem a vyrostla zde
cihelna Jana Kleina, která tu stála
až do 20. let 20. století. Po vybudování autokempu se místo stalo
centrem pro turisty a cestovatele
nejen z České republiky, ale prakticky z celého světa.
Musíme přiznat, že tento článek byl pro nás trochu oříšek.
Ucelené texty o Kleinově cihelně
prakticky neexistují a informace
k autokempu jsme čerpali převážně z krátkých článků ze Zpravodaje města Hranic a lázní Teplic
nad Bečvou z ročníků od roku
1965–1986. Po důkladném pátrání v archivu jsme zjistili, že místo
Pod Hůrkou bylo označováno ve
starých mapách jako „U Cihelny“
už v roce 1830. Předpokládáme,
že v místech dříve stávala i jiná
městská cihelna, která však výrazně neprosperovala, a tak ji město
v roce 1892 prodalo za 1 900 zlatých Janu Kleinovi.
Jan Klein, vedoucí velkoskladu
tabáku a majitel cihelny, pracoval
v exportních firmách jako jejich
obchodní zástupce a procestoval řadu zahraničních zemí. Získal
tak znalost řady jazyků a dobrou
orientaci v hospodářských a politických záležitostech. Nejenže
zasedal v hranickém obecním
zastupitelstvu a městské radě,
ale také se zapojil do celostátní
politiky, kde byl ve volbách do říšské rady v roce 1901 zvolen jako
poslanec. Aktivně se podílel na
politickém životě v Hranicích. Pro
své smířlivé postoje byl oblíbený
nejen u německých, ale i českých
obyvatel a aktivně podporoval

zvolení prvního českého starosty Františka Šromoty. Jan Klein
umírá v roce 1926 a tím rokem
pravděpodobně zaniká i prosperita jeho cihelny. V Záhorské kronice z roku 1931 se o ní v článku
„Nynější průmysl v Hranicích“ již
nepíše.
Další osudy pozemku nejsou
známé. Cihelna patrně chátrala a poté byla zbořena. Prázdný
prostor začal využívat Automotoklub – camp servis klubu Svazarmu ČSR založený v říjnu 1958.
V těchto počátečních časech vlastnili táborníci pouze několik stanů,
stanovací plochu a sociální zařízení. S rozvojem cestovního ruchu
narůstaly i požadavky pro tábor.
Organizace postupně získávala
prostředky, a tak svazarmovci začali na místě stanového tábořiště
budovat autokempink, který byl
oficiálně otevřen v roce 1962.

» Víte, z které nejvzdáleněj»

ší země pocestní hledali
ubytování v hranickém
autokempu?
Jaká byla historie tohoto
pozemku v malebném
lesíku Pod Hůrkou nedaleko propasti?

Během šedesátých let byly
postaveny chatky, recepční přístřešek, samoobslužná kuchyně
a další zázemí. Později je doplnila
nová zděná recepční budova se
společenskou místností, rozhlas
v celém areálu, dětský koutek
s houpačkami a prolézačkami,
zahradní lavice, koše na odpadky
a hlavně kiosek, v němž Jednota
zřídila bufet pro občerstvení nejen hostů v autokempu, ale i návštěvníků rezervace Hůrka. Dále
bylo upraveno parkoviště, příjezdová cesta, chodníky a ploty,
instalováno moderní osvětlení,
zakoupeny byly také olejové radiátory pro vytápění chat, přípojky

Mapa pozemku z roku 1830, ze které můžeme vyčíst, že se místo označovalo
„U Cihelny.“ Zdroj: archiv Jiřího J. K. Nebeského

Areál autokempu v roce 1963. Zdroj: Muzeum a galerie Hranice

elektrického proudu pro karavany a také byla upravována zeleň
v celém areálu. Výstavba probíhala převážně na základě dobrovolně odpracovaných brigád.
Aby služba pro návštěvníky,
které tvořili především motoristé, byla úplná, fungovala v rámci
kempu svépomocná dílna s mechanikem. Další činnost klubu se
od počátku zaměřovala na mládež. Velmi aktivně si klub počínal
při výchově mladých motoristů,
které školil v řízení malých motocyklů.
Automotoklub také pořádal
četné přednášky, besedy, zkoušky
zručnosti, promítání filmů s motoristickou tematikou a výchovou
k bezpečnosti silničního provozu.
Hranice se také několikrát staly cílovou stanicí akce s názvem Jízda
motoristů severní Moravou. Účelem této akce bylo účastníkům
ukázat přírodní krásy a zajímavosti Severomoravského kraje společně s připraveností a vybaveností
všech autokempinků pro novou
sezónu. Akce se účastnili nejen
motoristé z celé České republiky,
ale i například z bývalého východního Německa.
Návštěvnost autokempu rok
od roku narůstala. Průměrem ji

tvořilo 6 až 10 tisíc návštěvníků
ročně, z nichž až polovina byla
ze zahraničních zemí. V roce 1978
kemp navštívilo rekordních 14 tisíc turistů, z toho z větší části z ciziny. A z kterých koutů země náš
autokemp cestovatelé za celých
šedesát let navštívili? Z Německa,
Polska, Ruska, Maďarska, Rumunska, Francie, Holandska, Belgie,
Portugalska, Švýcarka, Dánska,
Skotska, Itálie, Anglie, Finska,
Švédska, Rakouska nebo Ukrajiny. Z mimo evropských států
zde pobývali lidé ze Spojených
států amerických, Číny, Mongolska, Egypta, Kanady a dokonce
z dalekého Japonska, Austrálie,
Nového Zélandu nebo Mali.
V současné době má podle
slov nynějšího správce Petera
Neupauera kemp kapacitu 84 lůžek, 60 míst pro stany a 18 míst
pro karavany a průměrná roční
návštěvnost je 2 500 lidí z Česka
a zahraničí. Ze skromných počátků v podobě stanového tábora
vyrostl dnešní moderně vybavený autokemp. Dřívější atmosféra tohoto koutku v lesíku byla
skutečně mezinárodní. Je dobře,
že dlouholetá tradice autokempinku je v našem městě nadále
udržována.  Kateřina Valentová

Bývalá Kleinova cihelna (s komínem) v roce 1910 na pohledu na Teplickou ulici.
Vpravo se nachází infekční pavilony bývalé nemocnice (dnes areál Střední průmyslové školy Hranice). Na horizontu pak Kostelíček. Zdroj: sbírka Milana Králika
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Kemp v roce 1965 s projíždějícím vlakem a pohledem na město. Areál tvoří
především stany. Zdroj: Muzeum a galerie Hranice

Zaplněná plocha kempu v létě 1965. Zdroj: Muzeum a galerie Hranice

Jaro 1965 a stavba kiosku pro bufet. Zdroj: Muzeum a galerie Hranice

Vstup do kempu v roce 1977. Zdroj: Muzeum a galerie Hranice

Areál kempu na dobové pohlednici. Zdroj: sbírka Milana Králika

Zahraniční hosté z Holandska v létě 1966. Zdroj: Muzeum a galerie Hranice

facebooková anketa

Zavzpomínejte si s námi… na autokemp
Anketa, kterou zveřejňujeme na facebooových
stránkách TIC Hranice, se
tentokrát zaměřila na hranický autokemp.
Není divu, že vzpomínek čtenářů bylo na jediný autokemp
v okrese Přerov pomálu. Většina z nás se tam zastaví jen na
malé občerstvení v rámci výletu
k Propasti. Více vzpomínek na
autokemp mají turisté, kteří tam
přespávají. A ti jsou z celé republiky a ze světa.

Iveta Radochova: Bylo to
v roce 1976. Šli jsme odpoledne
ze zahrady a bylo pěkné slunné
počasí, tak k večeru maminka navrhla, že půjdeme na procházku.
Šli jsme do campinku. Došli jim
párky a měli poslední dvě nožičEva Kux

ky. Maminka chtěla naši babičce
udělat radost a tak jí nabídla. My
měli velký hlad, ale už nic teplého
k jídlu neměli. Babi na chleba
neměla chuť a tak jsme my děti
chleba snědly. Cestou domů jsme
se na sebe hladově dívali a babi

Když mi bylo tak 10 let, tak jsme s mým osmiletým
bratrancem vymysleli „podnikatelský záměr“. Natrhali jsme
u nás na zahradě nad kempem do papírových sáčků asi
kilo mirabelek a šli jsme to prodávat hostům v kempu za
3 koruny. Češi vydělat nedali, ale Němci byli rádi. Ti dali
někdy i 4 koruny

prohlásila: „ani mne nemrzí, že
jsme šli na kemp“ a my vybouchli
smíchy.
Iveta Hargasser: Já jen vím,
že tam měla Jednota kiosek, kde
jsem byla s mámou na inventuře.
Jaroslav Matula: V areálu
byla dílna Svazarmu, jezdil jsem
tam se svým autem na kontrolu
a drobné opravy. Měl to tam na
starosti Petr Zima. To už je asi
35 let.
Anketu připravilo
TIC Hranice
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Co se děje a co se bude dít v Hranicích
tochvílové a varhaníka Josefa
Kratochvíla. Koná se v kostele
Stětí sv. Jana Křtitele v Hranicích, Masarykovo náměstí 47,
vstupné 100 Kč.

Neděle 1. 5.
7:00 - Bílý kámen – 28. ročník
putování veřejnosti zapovězeným územím. Koná se ve vojenském prostoru Libavá, vstupné
100 Kč.
16:00 - Dědeček aneb Musíme
tam všichni – divadelní představení spolku Tyl Drahotuše. Koná
se v Kulturním domě Zbrašov
v Teplicích nad Bečvou, vstupné 100 Kč.
Pondělí 2. 5.
12:00–14:00 - Konzultace se
senátorkou Jitkou Seitlovou
– schůzku je třeba si předem
domluvit na tel. 736 491 225
nebo e-mailem na asistenka@
seitlova.cz. Koná se v přípravné
místnosti obřadní síně, 1. patro
zámku v Hranicích, Pernštejnské
nám. 1, schůzka je zdarma.
18:00 - Hana Fialová: Slavné
muzikálové melodie – koncert v rámci Kruhu přátel hudby. Koná se v Koncertním sále
v Hranicích, Zámecká 118, vstupné 200 Kč. Předprodej je v Turistickém informačním centru na
zámku v Hranicích, tel. 581 607
479.

18:00 - Koncert učitelů ZUŠ
Hranice – koná se v Koncertním
sále v Hranicích, Zámecká 118,
vstup zdarma.
Sobota 7. 5.
9:00 - Autor Šela Marathon
2022 – 22. ročník maratonu
horských kol v terénech Moravské brány. Start pod hradbami
hradu Helfštýn. Bližší informace
na www.selasport.cz.
9:00 - Dětský Autor Šela Marathon 2022 – maraton horských kol v terénech Moravské
brány pro děti. Start pod hradbami hradu Helfštýn. Bližší informace na www.selasport.cz.

Středa 11. 5.
17:00 - Koncert Armády České
republiky – koncert k Mezinárodnímu dni rodiny v podání
Ústřední hudby Armády ČR.
Koná se na Masarykově náměstí
v Hranicích, vstup zdarma.

20:00 - Point of Few – jazzový koncert. Koná se v Karnole
v Hranicích, tř. ČSA 211, vstupné 150 Kč.

17:00 - Vernisáž k výstavě:
Výstava prací studentů SPŠ
stavební Lipník nad Bečvou:
Úhel pohledu – koná se v Galerii
Severní křídlo zámku, Pernštejnské nám. 1, vstup zdarma.
Čtvrtek 5. 5.
12:00–17:00 - Den s MAPem
– odpoledne plné zajímavých
aktivit spojených se vzděláváním dětí. Koná se ve dvoraně
zámku, Pernštejnské náměstí 1,
vstup zdarma.
17:00 - Vernisáž k výstavě:
Jana Šindelová & Michal Motyčka: Dílo – koná se v Galerii
Synagoga v Hranicích, Janáčkova 728, vstup zdarma.

Neděle 8. 5.
8:00 - Cyklobus na Bumbálku
– pro milovníky cykloturistiky
odjíždí autobus ze Šromotova
náměstí v Hranicích. Do cyklobusu lze nastoupit s předem
zakoupenou jízdenkou. Rezervace a aktuální ceník poskytne
personál Turistického informačního centra na zámku, tel. 581
607 479.
9:00 - Kurz olejomalby metodou Bob Ross – kurzem provede Pavel Michalica. Koná se
v galerii M+M v Hranicích, Jurikova 16, nutná předešlá rezervace, tel. 773 870 890.
16:00 - Varhanní koncert:
Aneta & Josef – koncert v podání sopranistky Anety Kra-

Pondělí 16. 5.
14:00–18:00 - Zápis žáků
do ZUŠ Hranice – zápis žáků
k obecnému studiu a sborovému zpěvu pro děti ve věku od
5 do 7 let. Koná se v Základní
umělecké škole Hranice, Školní
náměstí 35.
Úterý 17. 5.
14:00–18:00 - Zápis žáků do
ZUŠ Hranice – zápis žáků k obecnému studiu a sborovému zpěvu
pro děti ve věku od 5 do 7 let.
Koná se v Základní umělecké
škole Hranice, Školní náměstí 35.

Čtvrtek 12. 5.

Středa 18. 5.

18:00 - Country večer – hudební večer s kapelou. Koná se v galerii M+M v Hranicích, Jurikova
16, vstupné dobrovolné.

9:00–18:00 - Muzejní noc na
hradě Helfštýn – koná se na
hradě Helfštýn, vstup zdarma.

Sobota 14. 5.
Středa 4. 5.

10:30 - Workshop: Dětská lékárnička – praktická přednáška
s lékařkou Barborou Lehnertovou. Koná se ve sportovním centru Dynamic Fit Hranice, Tř. 1. máje
1901, vstupné 350 Kč.
18:00 - Feel good party – hudební show. Koná se v Karnole v Hranicích, tř. ČSA 211, vstupné 100 Kč.

7:00–13:00 - Auto-moto-veterán burza – tradiční burza
týkající se převážně motorismu.
Koná se na letišti v Drahotuších.
8:00 - Cyklobus na Bumbálku
– pro milovníky cykloturistiky
odjíždí autobus ze Šromotova
náměstí v Hranicích. Do cyklobusu lze nastoupit s předem
zakoupenou jízdenkou. Rezervace a aktuální ceník poskytne
personál Turistického informačního centra na zámku, tel. 581
607 479.
10:00–17:00 - Zahájení sezóny
na Cyklostezce Bečva – otevření Cyklostezky Bečva pro cyklistickou sezónu 2022 s bohatým
doprovodným programem.
Koná se v Pohostinství Na Střelnici v Hranicích, Pod Křivým
1394, vstup zdarma.

14:00–18:00 - Zápis žáků do
ZUŠ Hranice – zápis žáků k obecnému studiu a sborovému zpěvu
pro děti ve věku od 5 do 7 let.
Koná se v Základní umělecké
škole Hranice, Školní náměstí 35.
Pátek 20. 5.
17:00 - Hranická muzejní noc –
otevření muzeí a galerií s doprovodnými programy. Koná se ve
vybraných muzeích a galeriích
v Hranicích, vstup zdarma.

program
19:00 - Společenský večírek –
pořádá ZŠ Šromotovo. Koná se
v hranické sokolovně, vstupné
200 Kč.

bu Lavina Hranice, Radniční 32,
vstupné 200 Kč.

Sobota 21. 5.

20:00 - Koncert Lewis Creaven
Band – hudební vystoupení,
koná se v Karnole v Hranicích,
tř. ČSA 211, vstupné 150 Kč.

8:00–15:00 - Dětský den v Dynamic Fit – program pro děti od
2 do 6 let, zdravohrátky, fyzioterapeutické vyšetření na podoskopu, občerstvení. Koná se ve
sportovním centru Dynamic Fit
Hranice, Tř. 1. máje 1901, vstupné
300 Kč v předprodeji, nutná předešlá rezervace, tel. 720 581 404.
9:00 - Festival vojenské historie – 12. ročník festivalu historického šermu v podání skupiny
Adorea. Koná se na hradě Helfštýn, vstupné od 80 Kč.
18.30 - TaťánaFest – třetí
ročník festivalu věnovaného
PaedDr. Taťáně Jonasové. Koná
se v Divadle Stará střelnice v Hranicích, Sady Čs. legií 770. Vstupné 150 Kč, s místenkou 200 Kč.

Pátek 27. 5.

třit především těm nejmenším.
Čeká je nádherná animovaná
pohádka Zpívej 2 a výjimečná
atmosféra. Pokladna bude otevřena hodinu před promítáním
filmu. Vstupné 50 Kč. K dispozici
bude stánek s občerstvením.

Sobota 28. 5.

9:00 - Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu – finále výkonnostní třídy A. Koná se ve sportovním centru Naparia, Smetanovo nábřeží 2180, vstupné 100 Kč.
11:30 - Motomše Hranice 2022
– 13. ročník tradiční mše svaté
pro motocykly. Koná se na Masarykově náměstí v Hranicích,
vstup zdarma.

9:00 - Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu – finále výkonnostní třídy B. Koná se ve sportovním centru Naparia, Smetanovo
nábřeží 2180, vstupné 100 Kč.
Pátek 10. 6.
20:00 - Noční IPA pochod 2022
– 5. ročník nočního turistického
pochodu. Start na fotbalovém
hřišti FC Dukla Hranice, Karla Čapka 167, startovné od 600 Kč, nutná registrace na www.pochod.
ipacz.cz.
6:30 - IPA pochod 2022 – 8. ročník turistického pochodu. Start
na fotbalovém hřišti FC Dukla
Hranice, Karla Čapka 167, startovné od 600 Kč, nutná registrace na www.pochod.ipacz.cz.
Sobota 11. 6.

Neděle 22. 5.
9:00 - Festival vojenské historie – 12. ročník festivalu historického šermu v podání skupiny
Adorea. Koná se na hradě Helfštýn, vstupné od 80 Kč.
8:00 - Cyklobus na Bumbálku
– pro milovníky cykloturistiky
odjíždí autobus ze Šromotova
náměstí v Hranicích. Do cyklobusu lze nastoupit s předem
zakoupenou jízdenkou. Rezervace a aktuální ceník poskytne
personál Turistického informačního centra na zámku, tel. 581
607 479.
Úterý 24. 5.
18:00 - Koncert malých žáčků
ZUŠ Hranice – koná se v Koncertním sále v Hranicích, Zámecká 118, vstup zdarma.
Čtvrtek 26. 5.
18:00 - Seberozvojové setkání
na téma: Jaká je moje sebehodnota? – setkání pro jednotlivce,
muže, ženy i páry. Koná se v klu-

15:00 - Mezinárodní den tance
– představí se taneční skupiny
a choreografie mnoha tanečních stylů. Koná se v letním kině
v Hranicích, Komenského 263,
vstup zdarma.
19:00 - Noční prohlídka: Palác
žije sluchem – speciální noční
prohlídka. Koná se na hradě
Helfštýn, vstupné od 150 Kč.
Neděle 29. 5.
9:00 - Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu – finále výkonnostní třídy A. Koná se ve sportovním centru Naparia, Smetanovo
nábřeží 2180, vstupné 100 Kč.
PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN
Středa 1. 6.
21:00 - Dětský den v Letním
kině - Zpívej 2. První letošní
promítání v letním kině bude pa-

Čtvrtek 23. 6.
17:00 - Vernisáž: Inge Kosková: Dílo – koná se v Galerii Synagoga v Hranicích, Janáčkova
728, vstup zdarma.
8:00 - Cyklobus na Bumbálku
– pro milovníky cykloturistiky odjíždí autobus ze Šromotova náměstí v Hranicích. Do cyklobusu
lze nastoupit s předem zakoupenou jízdenkou. Rezervace a aktuální ceník poskytne personál
Turistického informačního centra
na zámku, tel. 581 607 479.

Sobota 11. 6.

19:00 - Na film do Karnoly:
Drive my car – promítání filmu,
koná se v Karnole v Hranicích,
tř. ČSA 211, vstupné 100 Kč.

lášů zdarma.Vstupné dospělí
150 Kč, děti zdarma. Více www.
gulasrockfest.cz

Sobota 25. 6.

8:00 - Cyklobus na Bumbálku
– pro milovníky cykloturistiky odjíždí autobus ze Šromotova náměstí v Hranicích. Do cyklobusu
lze nastoupit s předem zakoupenou jízdenkou. Rezervace a aktuální ceník poskytne personál
Turistického informačního centra
na zámku, tel. 581 607 479.
8:00–13:30 - Mezinárodní den
tance – taneční workshopy pro
všechny zájemce v Základní umělecké škole Hranice. Bližší informace na tel. 581 601 724.
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8:00 - Cyklobus na Bumbálku
– pro milovníky cykloturistiky odjíždí autobus ze Šromotova náměstí v Hranicích. Do cyklobusu
lze nastoupit s předem zakoupenou jízdenkou. Rezervace a aktuální ceník poskytne personál
Turistického informačního centra
na zámku, tel. 581 607 479.
Sobota 18. 6.
7:00–13:00 - Auto-moto-veterán burza – tradiční burza
týkající se převážně motorismu.
Koná se na letišti v Drahotuších.
12:00–22:00 - Gulášrockfest
Hranice – show pro celou rodinu. Koná se v prostoru před
letním kinem v Hranicích. Na
programu bude soutěž ve vaření kotlíkových gulášů, soutěž
Nejlepší jedlík o prodloužený
víkendový pobyt pro 2 osoby
v maďarských lázních a další
ceny. Zahrají kapely Loretta,
Neřeš, VaŤák, The Best Kabát
Revival. Pro děti je připraven
skákací hrad, malování na obličej a další. Ochutnávání gu-

Neděle 26. 6.
8:00 - Cyklobus na Bumbálku
– pro milovníky cykloturistiky odjíždí autobus ze Šromotova náměstí v Hranicích. Do cyklobusu
lze nastoupit s předem zakoupenou jízdenkou. Rezervace a aktuální ceník poskytne personál
Turistického informačního centra
na zámku, tel. 581 607 479.
Čtvrtek 30. 6.
17:00 - Vernisáž: Divadlo –
koná se ve výstavní síni Stará
radnice v Hranicích, Radniční 1,
vstup zdarma.

Knihovna uzavřena
v pondělí 9. května
Upozorňujeme čtenáře, že
v pondělí 9. května bude
po celý den odstávka elektřiny v budově Staré radnice na Masarykově náměstí.
Knihovna bude tudíž uzavřena. Důvodem jsou práce
na elektrické přípojce v Radniční ulici.

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

Nepřišel vám
do schránky
Hranický zpravodaj?
Volejte 581 607 479.
UZÁVĚRKA
PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ HRANICKÉHO
ZPRAVODAJE JE V SOBOTU
7. KVĚTNA 2022.
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výstavy

Kam na výstavy v Hranicích
Galerie Synagoga

Stará radnice

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.

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.

Do 1. 5. - Ivan Titor: Na počátku byla barva. Malíř a pedagog
Ivan Titor vytváří své vlastní uměle zkonstruované důvěryhodné
světy plné vířivého pohybu, které
jsou do krajnosti realistické pouze v mysli diváků. Využívá ve své
tvorbě především autoportrét
a architektonickou abstrakci. Své
kompozice představil ve Francii,
Spojených státech amerických,
Polsku, Německu či Kanadě.

Do 12. 6. - KOMenský v KOMiksu. Výstava představuje
komiksové zpracování života
a díla Jana Amose Komenského.
Výstava se koná k výročí 430 let
od narození J. A. Komenského
a je zapůjčena z Národního pedagogického muzea a knihovny
J. A. Komenského. K výstavě jsou
připraveny pracovní listy pro
školáky i předškoláky.

5. 5. – 19. 6. - Jana Šindelová
& Michal Motyčka: Dílo. Jana
Šindelová se zabývá kresbou,
grafikou a instalací navrženou
přímo pro konkrétní prostor, tzv.
site specific. Michal Motyčka se
zaměřuje na přesah mezi architekturou a současným vizuálním
uměním. Oba umělci mají svá díla
v českých i zahraničních galeriích.
Společně připravili přes 100 projektů a vydali 9 publikací.

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

23. 6. – 7. 8. - Inge Kosková: Dílo.
Dílo Inge Koskové je záznamem
různých fází jejího výtvarného
projevu i reflexí doby. Zpočátku
propojovala realismus se snovými obrazy. Ve figurální kresbě
ji inspiroval anglický balet. Její
kresba se postupně uvolňovala,
kontury ztrácely na pevnosti a jednoznačnosti. Vernisáž výstavy se
uskuteční ve čtvrtek 23. června
v 17 hodin v Galerii Synagoga.

30. 6. – 2. 10. - Divadlo. Na počest
80. výročí prvního představení
Beskydského divadla v Hranicích
proběhne výstava mapující divadlo a ochotnickou činnost v Hranicích. Těšit se můžete na divadelní
kostýmy, rekvizity, kulisy, masky
a další předměty vztahující se
k divadelnictví. Vernisáž výstavy
se uskuteční ve čtvrtek 30. června 2022 v 17 hodin v muzeu na
Staré radnici.

Galerie Severní křídlo zámku

Muzeum na zámku

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.

Pernštejnské nám. 1, Hranice, tel. 581 607 479, www.muzeum-hranice.cz.
Otevřeno: po předchozí domluvě v Turistickém informačním centru
na zámku.

4.–27. 5. - Výstava prací studentů SPŠ stavební Lipník nad Bečvou:
Úhel pohledu. Výstava představí kreativní práce nadaných studentů
Střední průmyslové školy stavební. Expozice nabídne grafické návrhy
exteriérů i interiérů, kresby a modely budov.

Hranice na mušce. Stálá expozice zbraní ze sbírek hranického muzea
představuje unikátní kousky. Část expozice je věnována i vojenským
ústavům a historii vojenské akademie v Hranicích.

Galerie M+M
Jurikova 16, Hranice, tel. 581 602 148, galeriemm.wordpress.com.
Otevřeno: st–ne 13:00–17:00 (dopoledne na zazvonění nebo
po předchozí domluvě).
Do 20. 5. - Inspirace světem umění. Výstava prací absolventů výtvarného oboru ZUŠ Hranice. Výstava představí tvorbu nadaných žáků Základní
umělecké školy Hranice. K vidění jsou malby, kresby i grafická tvorba.

Bývalá Váhalova prodejna
Masarykovo nám. 90, Hranice, tel. 739 228 918.
Otevřeno: pá a ne 14:00–18:00.
Výstava retro kočárků a panenek. Soukromá sbírka Radky Pausové
z Hranic obsahuje mnoho raritních a zajímavých kousků. Například
kočárek z počátku 30. let minulého století nebo výbavičku pro panenky i s oblečky.

Model historického jádra Hranic. Model historického centra Hranic
znázorňuje podobu města v 18. století. Součástí expozice jsou také
panely s informacemi o vývoji a historii hranického zámku.

Dvorana zámku
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.
23. 5. – 2. 6. - Tečka za dobou covidovou. Výstava vydekorovaných
látkových roušek. Školka Šromotova pastelka přišla s nápadem udělat pomyslnou definitivní tečku za nošením roušek, a proto požádala
základní školy, mateřské školy, Dětský domov, Dům dětí a mládeže
a Dětskou skupinu MO z regionu Hranicko o spolupráci.

Aktuální informace o výstavách a vernisážích
sledujte na www.muzeum-hranice.cz

cyklostezka
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Vsetínská Bečva – Valašsko jako na dlani (3. díl)
Třetí výlet po cyklostezce Bečva se zaměřuje na Valašsko.
Nenechte si při jízdě ujít soubor lidových staveb v Raťkově,
sklářské muzeum, hvězdárnu ve Vsetíně nebo Jarcovskou
kulu.
Vsetínská Bečva pramení
v Beskydech pod vrchem Trojačka. Odtud směřuje do velkokarlovické osady Leskové. Tady
začíná také cyklostezka Vsetínská Bečva. Celková délka úseku
z Leskového až do Valašského
Meziříčí je 56,8 km. Úsek z Velkých Karlovic do Vsetína, dlouhý
přibližně 30 km, je vhodný i na
jízdu na kolečkových bruslích.
Trasa dovoluje cyklistům kochat
se okolní přírodou, protože vede
příjemně z kopce. Po cestě najdete bezpočet možností, kde se
zastavit a občerstvit.
Valašsko je krásná a divoká
příroda, která se dobře poznává ze sedla kola. Výlet po cyklostezce Bečva a její vsetínské
větvi okouzlí každého milovníka přírodních panoramat. Než
ale vyrazíte po stezce směrem
na Vsetín, naplánujte si pár dní
v turisticky atraktivní oblasti.
Bylo by škoda ji jen tak rychle
projet na kole. Dobrou základnou pro výlety jsou Velké Karlovice. Okolí nabízí plno možností
ke sportovnímu vyžití. Lesy
a stráně jsou protkané sítí značených cyklistických tras, které
nadchnou i milovníky adrenalinové jízdy.
Nádherný výhled do valašské
krajiny poskytuje rozhledna Miloňová. Dostanete se k ní z centra Velkých Karlovic. Dřevěná
rozhledna na vrchu Miloňová má
vyhlídkovou plošinu umístěnou
20 metrů nad okolním terénem
a umožňuje tak nádherný kruhový výhled na Javorníky. Dalším

výchozím místem pro turisty
i cyklisty je místní část Velkých
Karlovic Uzgrúň. Můžete se zde
napojit na značené trasy Bike
trails Valašsko.
S Valašskem je neodmyslitelně spojené pastevectví. Nebyl to
ale jediný zdroj obživy Valachů,
v Karolince mělo dlouhou tradici například i sklářské řemeslo.
V místním sklářském muzeu je
k vidění přes dva tisíce exponátů, od skla přes nástroje nutné
k jeho výrobě až po historické
ručně kreslené katalogy. Způsob
života obyvatel valašských osad
velmi dobře dokumentuje i neobvykle rozsáhlý soubor lidových staveb v Raťkově. Typické
valašské dřevěnice jsou rozesety
v malebném údolí Raťkovského
potoka.
Za Velkými Karlovicemi
a Karolinkou se nabízí i zastávka v Novém Hrozenkově. S valašskou obcí je spojeno jméno
ilustrátora Antonína Strnadela.
Tento malíř a grafik je významným představitelem české poválečné ilustrátorské tvorby.
Památník Antonína Strnadela
sídlí v původní chalupě, ve které
měl umělec ateliér. Stálou výstavu z jeho děl doplňují i exponáty
z Výstavy salašnictví, která se konala v Novém Hrozenkově v roce
1936 a kterou Antonín Strnadel
pomáhal realizovat.
Prvním velkým městem na
trase stezky je Vsetín. Valašská
metropole je srdcem celého
regionu a je ideálním výchozím
bodem dobře značených turis-

Poznejte krásy Vsetínské Bečvy. Foto: Cyklostezka Bečva

tických tras různých náročností,
které vás provedou okolní nádhernou přírodou Hostýnskovsetínské hornatiny.
Dominantou Vsetína je renesanční zámek s vyhlídkovou věží
ze začátku 17. století s přilehlým
anglickým parkem se vzácnými
dřevinami. Dnes v zámku sídlí
Muzeum regionu Valašska. Velkou část prostorů zaujímá dlouhodobá expozice Živá paměť
regionu. Ve všech ročních obdobích je přístupná také Hvězdárna Vsetín, která nabízí například
pozorování Slunce nebo večerní
astronomické pozorování.
Cyklostezka vás vyvede
z města, a než vyrazíte na pohodovou jízdu směrem na Valašské Meziříčí, udělejte si malou
odbočku k Bike aréně Vsetín.
Můžete si zde užít více než 20 kilometrů přírodních stezek a trailů
různé náročnosti. Kdo dává přednost relaxaci před adrenalinem,

může na stejné odbočce zvolit
zastávku v Arboretu Semetín.
Soustřeďují tu nejen dřeviny
a rostliny ze všech koutů naší
planety, ale především tu najdete sbírku tradičních valašských
ovocných dřevin.
V Bystřičce se vyplatí odbočit z trasy cyklostezky a zajet
si k vodní nádrži Bystřička. Toto
„valašské moře“ se rozlévá mezi
zalesněnými stráněmi Hostýnsko-vsetínské hornatiny.
Než vjedete do Valašského
Meziříčí, „zaparkujte“ si kola
v Jarcové a udělejte si pěší výlet po naučné stezce T. G. Masaryka. Spatříte krajinu, kterou
první československý prezident
miloval a rád sem jezdil. V Jarcové nesmíte minout přírodní
památku Jarcovskou kulu. Osamělá skalní věž z hrubozrnného
pískovce o výšce 9 m nabízí ojedinělý výhled do okolní krajiny.

(cb)
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sport

Tanečníci z Batukády uspěli na mistrovství republiky
Hranický juniorský taneční
pár Marián Synek a Kristýna
Zlámalová se letos nominovali na všechna mistrovství
ČR v tanečním sportu.
Tedy ve standardních tancích,
latinsko-amerických tancích
a také v kombinaci deseti tanců.
Největšího úspěchu dosáhli
na mistrovství ČR v latinsko-amerických tancích, které se
konalo v pražské Lucerně. Marián s Kristýnou vybojovali skvělé
8. místo a finále jim uteklo pouze
o malý kousek.
Na mistrovství ve standardních tancích a mistrovství

v desetiboji se umístili na úctyhodném 16 místě.
Tento pár se nyní bude soustředit na ligové a mezinárodní
WDSF open soutěže, kde budou
reprezentovat ČR, město Hranice a naši taneční školu.
Rádi bychom poděkovali
všem trenérům, kteří se podíleli na přípravě tohoto páru:
Jmenovitě je to Tomáš Zlámal –
hlavní trenér TŠ Batukáda Hranice (standard a latina), Radim
Přádka a Kateřina Kolmanová
– KST Swing Kroměříž, (latina),
Renáta Mrázová – Starlet Brno
(standard) a Jaroslav a Tereza
Kučerovi – TK Trend Ostrava
(latina). Další poděkování patří

všem rodičům, podporovatelům, fanouškům,
školám, městu Hranice a sponzorům, kteří
podporují všechny naše
sportovce od dětí až po
seniory.
Na závěr bychom vás
chtěli pozvat na 2. ročník postupové soutěže
Batukáda Cup, která se
uskuteční 1. října 2022
v hranické sokolovně.
Taneční škola
Batukáda

Nadějný pár Marián Synek
a Kristýna Zlámalová.
Foto: TŠ Batukáda

Železní judisté bojují na více frontách
Judistická sezóna je v plném proudu. Turnaj střídá
turnaj a Hranice jsou jedním
z míst, kam se soustřeďuje
judistické dění.
Na konci dubna, po uzávěrce
tohoto čísla, se tak v hale Naparia
uskutečnilo Mistrovství ČR juniorů
a juniorek a o měsíc dříve zdejší
hala hostila Český pohár. Na ten
se sjelo 370 dorostenců a juniorů
nejen z Česka, ale i Polska. Domácí
oddíl Judo Železo Hranice, který
celou událost organizoval, měl
v soutěži kvalitní zastoupení.

Z šesti závodníků se pěti z nich
podařilo probojovat až do finálových bloků. Nejlépe se v kategorii dorostenců nad devadesát
kilogramů dařilo Adamu Schořovi, který na své cestě do finále
převálcoval závodníky z Hradce
Králové a Frýdku-Místku. Ve finále
však nestačil na závodníka z Vršovic a musel se tak spokojit se druhým místem. V kategorii juniorů
do 23 let brali shodně třetí místo
Karel Platoš, Vojta Kubala a Gabriela Nádvorníková. Karel Platoš
předváděl v kategorii do jednaosmdesáti kilogramů krásné
judo v postoji i na zemi. Podařilo

Úspěšný „železný“ tým. Foto: Judo Železo Hranice

se mu porazit tři soupeře, nestačil
pouze na reprezentanta a favorita Svobodu z Litoměřic. Vojta
Kubala na své cestě k třetímu místu porazil dva soupeře a prohrál
pouze s reprezentantem Polska
a pozdějším vítězem Zenderem.
Dvě vítězství a třetí místo si v kategorii juniorek připsala také Gabriela Nádvorníková.
„Hranice již mají dostatek zkušeností s pořádáním mistrovských
soutěží v rámci Českého svazu
juda, z hlediska vysokého počtu
přihlášených závodníků však pro
nás sobotní turnaj představoval
výzvu. Jsem rád, že po technické
stránce proběhlo vše tak,
jak mělo, a je potěšující, že
se ve výborné konkurenci
prosadili i domácí závodníci,“ hodnotil průběh turnaje ředitel soutěže Adam
Purgert.
Ve stejný den kromě
dorostenců a juniorů
v Hranicích válčili také
mladší žáci Železa Hranice v Ostravě. V konkurenci závodníků z celé
republiky se určitě neztratili a získali hned dva cenné kovy. Nejlépe se vedlo
Martině Štukovské, která
po skvělém výkonu získala zlatou medaili. Druhou
medaili do sbírky přidal
Matěj Macháček, který po
vynikajících výkonech postoupil až do semifinále,

kde však nestačil na pozdějšího
vítěze turnaje. V souboji o bronz
však již nezaváhal.
O 14 dní později se starší judisté přesunuli do Ostravy na
Český pohár a memoriál Jana
Stankoviče. Stankovič byl reprezentantem Československa
v letech 1966–68 a dlouholetým
trenérem ostravského oddílu. Nelze tedy začít jinak než jeho váhovou kategorií do šedesáti šesti
kilogramů, v níž zároveň Hranice
zaznamenaly největší úspěchy.
Na odvrácených stranách turnajového pavouka startovali David
Šatánek a Vincent Skurka. Oba
z hranických závodníků postoupili do finále, kde z přátelského
duelu nakonec díky učebnicovému ouchi gari vyšel vítězně
zkušenější Šatánek.
Další dvě stříbra přidali do
hranické sbírky cenných kovů
Adam Schoř v nejtěžší váhové
kategorii dorostenců a Gabriela
Nádvorníková v kategorii žen do
sedmdesáti kilogramů.
„Soutěž byla velice kvalitně
obsazena závodníky ze čtyř států
včetně aktivních reprezentantů,
je proto potěšující, že se nám v takové konkurenci podařilo vybojovat sbírku čtyř cenných kovů.
Smolné je zranění týmových
opor Trojnara a Jaška a doufám,
že se dají co nejdříve do kupy,“
zhodnotil výkony závodníků trenér hranických seniorů Marek
Nádvorník. 
Šimon Skurka
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