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Oheň se vrací k tomu, kdo ho zapálil.

Africké přísloví

Na hranických slavnostech vystupovali umělci s velkým zápalem. Více uvnitř listu. Foto: Jiří Necid
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úvodník, zajímavosti

Cuketová sezóna
Kdysi se jí říkalo okurková.
A taky se říkalo doba her a malin nezralých… Ale časy se mění
a nastává doba cuketová. Cukety
jsou všude kolem nás, smažené,
pečené, grilované, v polévkách,

koláčích, nákypech. Vítězem by
mohl být ten, kdo přijde na to, jak
z cuket vyrobit pálenku. Cukety
prostě rostou jako divé, vyskytují
se na nečekaných místech a stává
se z nich globální problém. Takže

z muzejních sbírek

Plakáty Beskydského divadla
Je tomu už 80 let, kdy v Hranicích poprvé zahrálo své představení profesionální Beskydské
divadlo.
Sídlilo v Hranicích od roku
1942 do roku 1947 a za tu dobu
uskutečnilo mnoho představení,

na které lákalo diváky nádhernými obrovitými plakáty. Část těchto plakátů má ve svých sbírkách
hranické muzeum a nyní některé
můžete spatřit na výstavě nazvané Divadlo, která potrvá do
2. října.

zatímco někteří zakazují návštěvy
a vyhýbají se sousedům, kteří pod
záminkou posezení u kávy dorazí
s igelitkou plnou cuket, jiní podmiňují zachování dobrého přátelství
povinným odběrem deseti cuket

týdně. A pak jsou tady ti, kteří říkají: „Každé jídlo z cuket můžeme
vylepšit tím, že cuketu nahradíme
něčím jiným.“ Léto budiž pochváleno a cukety zvlášť.

Renata Doleželová

zaujalo nás

Mistři České republiky
ze ZŠ Šromotovo
V červnu se žáci z hranické Základní školy Šromotovo účastnili
celorepublikového finále robotické soutěže VEX IQ Challenge v budově Českého
institutu informatiky, robotiky a kybernetiky. Úkolem
týmů bylo navrhnout, postavit
a naprogramovat robota, který bude sbírat,
přesouvat, střílet
nebo jinak umisťovat balónky do
cílového prostoru
na hracím poli. Na
Šromoťáku byly
utvořeny 2 týmy,
které si v konkurenci dalších
8 soutěžních sku-

pin vedly zcela bezkonkurenčně.
Soutěžící si přivezli s sebou do
Hranic celkem 3 poháry pro mistry
a vicemistry republiky. 
(km)

facebooková anketa

Zavzpomínejte si s námi… na hranický zámek
Facebooková stránka TIC
Hranice tentokrát nabídla
anketu na téma hranický zámek. Nejzajímavější
vzpomínky zveřejňujeme.
Jan Vávra: Zažil jsem na zámku Jednotu Hranice v letech 1979–
1981. Jezdilo se autem bránou
až do dvorany, dole byl sklad uhlí
a dřeva. Na oddělení pohostinství
a cestovního ruchu jsme si topili
v kamnech. Arkády zazděné.

Lenka Kopřivová: Moje dětství
bylo v pekárně u zámku, kde tatínek
(vedoucí pekárny) dělal ten nejlepší
chleba v širokém a dalekém okolí.
A protože ta sousedila se zámkem,
tak jsem prolézala šopy kolem.
Tam, kde nyní pijeme výbornou
kávičku od Alenky, bydleli Břeňkovi, potom tam bývala jídelna a pod
okny království kramářů. Zazděné
arkády ukrývaly tmavé chodby
a uložené nepotřebné věci. Na
konci chodby v přízemí, kde je nyní
podatelna, tam bývala kantýna,
kde bývalo takzvané podpultové
zboží – banány, ananas, dobroty ze
Západu… Ale první patro! To bylo
něco! Tam byly kanceláře předsedy Jednoty a nádherné prostory,
vybavené „jako na zámku“. Nyní
je zámek nádhernou dominantou
města!
Veronika Porubská, roz.
Hajduková: Já si pamatuju pro
město velkou věc, a to rekonstrukci
zámku v tenhle krásný prostor. To

byla událost. Potom jsme nadšeně do dvorany jako děti chodívaly
otevíracími dveřmi houkat ozvěnu,
když jsme navštěvovaly babičku,
pracující ve střešním patře na stavebním odboru. Ve studentských
letech jsem měla možnost strávit
školní praxi na odboru školství, tělovýchovy, kultury a cestovního ruchu
u pana Bušiny, paní Černé a paní Vrtalové. Maturitní vysvědčení nám
předávali právě v tomto prostoru
a po škole jsem prožila v podstatě
první malé zaměstnání a krásné
bezstarostné roky u paní Březíkové, než kultovní Café Bar na Zámku
skončil. Obřadní síň také dvakrát
dala možnost vzniku vzpomínek
na Vítání občánků – našich dvou
dětí. Koncerty, vystoupení, módní
Jarmila Vrtalová

přehlídky, vánoční trhy! No prostě
– zámek byl, je a bude vždy silným
místem nejenom v mém životě.
Lenka Štajnarová: Pamatuji si
ženu, které všichni říkali „Hraběnka“
a opravdu byla potomkem majitelů
zámku. Chodila a vybírala popelnice. V mládí musela být moc hezká.
Prosila úřady, aby jí umožnily bydlet
v jedné místnosti na zámku, bohužel jí nevyhověly. Jako dítě jsem se jí
bála. Bydlela v chaloupce pod zámkem. Nevím ani, kde je pochována.
Libuše Švehlíková: Taky si
„Hraběnku“ pamatuji, ale myslím,
že jsme jí za mlada – spíš mala – říkali Retě Petě… není to ona?

Anketu připravilo TIC Hranice

Jsem hranická náplava. A když jsem se v roce 2000 byla již
na zámku přihlásit k trvalému pobytu, prostor mě okouzlil
a já vyslovila přání jednou zde pracovat. Mé přání se za
pár let stalo skutečností. Zámek mě okouzluje doposud.

z radnice

Vítězové soutěže Do práce na kole 2022 byli vyhlášeni
Celý květen na kole, koloběžce, pěšky nebo poklusem – tuto výzvu přijalo
celkem 24 699 účastníků
a účastnic z celého Česka.
Společně najezdili přes 6,2 milionu kilometrů v rámci 720 tisíc
cest. Za Hranice se účastnilo celkem 213 soutěžících, což ve srovnání s loňským rokem přestavuje
nárůst o téměř 100 účastníků.
Jako obvykle byl největší důraz kladen na kategorii Pravidelnost týmů (v jízdě na kole, chůzi
i běhu), neboť největším smyslem
této akce není ujet co největší počet kilometrů. Ze 47 týmů, které
na Hranicku dosáhly více než
66% pravidelnosti, byly vylosovány 3 týmy. Na 1. místě Donáto,
z ČMŽO-elektronika s. r. o., na
2. místě AZ tým ze ZŠ 1. máje
a na 3. místě Logimat, z SSI Schäfer s. r. o.
V Zelených kilometrech 2022
muži se na 1. místě se v mužské

kategorii umístil Robert Maňas,
Smiths Medical Czech Republic
a. s., se 2 002 km, na 2. místě Tomáš Halamíček, SSI Schäfer s. r. o.,
s 1 734 km a na 3. místě Zdeněk
Štohanzl, Smiths Medical Czech
Republic a. s., s 1 680 km. V ženách
se na 1. místě umístila Bohumila
Bártová, Smiths Medical Czech
Republic a. s., s 1 896,5 km, na
2. místě Lenka Kopřivová, ZŠ
a MŠ Drahotuše, s 1 177 km a na
3. místě Andrea Weiszmannová,
Smiths Medical Czech Republic
a. s., s 1 165,5 km.
Dále byla vyhlašována kategorie Zelené kilometry po svých
2021, kterou vyhrála v kategorii
ženy Jitka Kopřivová, SSI Schäfer s. r. o., s výkonem 400,6 km,
na 2. místě se umístila Jana Březinová ze ZŠ 1. máje, Hranice
s 380,8 km a na 3. místě Eva Horsinková, Cement Hranice, a. s.,
s 306,3 km. V kategorii muži zvítězil
Roman Březina, SSI Schäfer s. r. o.,
s výkonem 620,4 km, na 2. místě
se umístil Tomáš Horák, SSI Schäfer s. r. o., s 295,8 km a na 3. místě
Robert Maňas, Smiths Medical
Czech Republic a. s., se 189 km.
Ceny úspěšným účastníkům
byly předávány v úterý 28. června v Koncertním sále v rámci akce
Den s MAPem. Také v letošním

Vítězné týmy soutěže Do práce na
kole. Foto: Olga Vilímková

ročníku věnovalo Město Hranice,
jako místní koordinátor, do soutěže cenu v podobě koloběžky.
Vylosovaným výhercem se stal Jiří
Andrýsek, koloběžka na něj čeká
v TIC Hranice.
Cyklozaměstnavatelem roku
2022 se v Hranicích stala firma
ČMŽO-elektronika s. r. o.
Všem účastníkům gratulujeme
a děkujeme, že se zapojili a udělali
něco pro své fyzické i psychické
zdraví, ale i pro zdraví našich měst,
obcí i planety.
Hranice 2022 v číslech:
Celková vzdálenost ujetá
a nachozená (km):
71 670,8
Počet cest:
8 333
Ušetřené emise
CO2 (g):
9 245 534,7
Olga Vilímková

Polské partnerské město slavilo
Naše polské partnerské
město Konstancin – Jeziorna pozvalo hranickou delegaci a další svoje partnerská
města na Dny Konstancina.
V rámci těchto oslav se konala také konference partnerských
měst, kde starosta Jiří Kudláček
společně s představiteli ostatních partnerských měst přiblížili
rozvoj měst v posledních letech
s důrazem na využití zdrojů z EU.

Prezentace byla zaměřena především
na ekologická, kulturně-společenská,
generační, vzdělávací a integrační
témata. V rámci
slavností probíhaly
ve městě koncerty,
kde Hranice reprezentovala kapela H-band, která
sklidila obrovský
úspěch.
(bak)
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z deníku
strážníka
Letní vedra jsou zrádná. Lékaři doporučují ve zvýšených
teplotách raději nevycházet,
a když už vyrazíte, tak dodržovat pitný režim. Jenže mezi
doporučené nápoje rozhodně nepatří alkohol, a pokud
ano, tak pouze v rozumné
míře. Pitný režim si ale každý
vykládá po svém a někteří
zřejmě i podle textu známé
písně o požáru v pivovaru,
tedy „vodu pijou žáby, pivo
staré báby, my pijeme rum“
(případně jinou kořalku).
Pak se vám ale může stát, že
dopadnete jako dotyčný na
fotografii, který dopadl až na
zem. Jako v naprosté většině
případů zde byl alkohol ve
spojení se záludným faktem,
že Země je kulatá a tudíž občas velmi vratká, silnější než
schopnosti tohoto pána udržet se na nohou. Naštěstí však
strážníci městské policie přivolali lékařskou pomoc a poté
transportovali přesmíru unaveného chodce do patřičného
zařízení, zvaného záchytka.
Z toho plyne poučení, že
rady doktorů se mají poslouchat! Já také nejím rajčata,
když mi je doktor nedoporučil. Co na tom, že to byl doktor
práv…
(bak)

Dny Konstancina se konaly v retro stylu.
Foto: Konstancin – Jeziorna

Den s MAPem se vydařil
Akci pro malé i velké připravila na konci června do
Koncertního sálu v Zámecké ulici Místní akční skupina Hranicko.
Od 12 hodin až do 17 hodin
jste měli v prostorách Zámecké
118 možnost s dětmi vyzkoušet
zajímavé aktivity, například vyrábět hrábě, počítat zajímavé matematické úlohy, kreslit obrázky
do stolního kalendáře nebo se
podívat na taneční a divadelní
vystoupení.

Od 14 hodin zde proběhla
i tisková konference, kdy byly
představeny jednotlivé pracovní skupiny MAPu. Na konferenci
navázala beseda se spisovatelkou
Petrou Braunovou a na závěr byla
vyhlášena akce Do práce na kole
2022 (viz článek výše).
Cílem projektu MAP, což je
celým názvem „Místní akční plán
rozvoje vzdělávání pro území
správního obvodu ORP Hranice II.“,
je zlepšit kvalitu vzdělávání v regionu. Metodou je podpora spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních
aktérů ve vzdělávání, společným

informováním, vzděláváním a strategickým
plánováním partnerských aktivit pro řešení místních problémů
a potřeb. Do projektu je
zapojeno všech 35 ZŠ,
MŠ a ZUŠ Hranicka, které se účastní značného
množství vzdělávacích
aktivit zaměřených na
podporu a rozvoj čte- Divadelní představení dětí pro děti.
Foto: Petr Bakovský
nářské a matematické
gramotnosti, rozvoje kompetenriérového poradenství a dalších
cí v digitální oblasti, podporu
kompetencí nezbytných pro kvapolytechnického vzdělávání a kalitní vzdělání.
(bak)
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z radnice

Drahotuše se dočkají nové tělocvičny
Letos v létě začíná dlouho připravovaná stavba tělocvičny
u školy v Drahotuších. Zahájení stavby bylo naplánováno na
druhou půlku července a její dokončení na konec roku 2023.
Akce bude stát 78 milionů korun včetně DPH. V pátek 24. června podepsal starosta města Jiří
Kudláček s dodavatelem stavby
smlouvu o výstavbě.
Tělocvična Drahotuše bude
multifunkční budova, určená
pro většinu halových sportů.
V hale půjdou například postavit

i dvě volejbalová hřiště. Počítá se
i s malou tribunou. Drahotušské
děti tak získají konečně možnost pro rozvoj halových sportů
nejen v hodinách tělocviku, ale
i ve volném čase. Také dospělí
budou mít možnost stejně jako
v ostatních hranických školních
tělocvičnách protáhnout své tělo.
Zajímavostí je, že tato tělocvična bude mít takzvanou
„zelenou“ střechu, tedy že nad
hydroizolací bude vrstva zeminy
či substrátu, pokrytá vegetací.

Podpis smlouvy o výstavbě nové tělocvičny. Foto: Petr Bakovský

O podobě budoucí tělocvičny si
můžete udělat představu z vizualizací Terezy Růžičkové.
(bak)

Můžete podávat nominace
na Cenu města

Město Hranice získalo certifikaci
společenské odpovědnosti

Město Hranice chce i letos
ocenit významné hranické
osobnosti Cenou města
Hranic. Nominace lze podávat do pátku 30. září.

Výkonný ředitel České společnosti pro jakost Ing. Petr
Koten, MBA, předal na jednání
zastupitelstva města starostovi Jiřímu Kudláčkovi Certifikát
shody systému managementu
společenské odpovědnosti s požadavky dle normy ČSN 01 0391.
Jde o další ocenění práce vedení
města i městského úřadu po získání ocenění Ambasador kvality
České republiky 2021 a titulu
Nejlepší starosta Olomouckého
kraje 2018-2022 od Svazu měst
a obcí ČR.
Certifikace probíhala nejen
na základě předložených dokumentů, ale i prověřením skutečného stavu přímo na městském
úřadě. Při certifikaci byly oceněny zejména dobrovolné aktivity

Cena města se uděluje jako
ocenění osob a kolektivů, které
podaly mimořádný výkon nebo
dosáhly významných úspěchů
a mají vztah k městu. Nominováni mohou být jednotlivci, kolektivy, právnické i fyzické osoby.
Cenu města tvoří pamětní list podepsaný starostou města, plaketa
a finanční odměna ve výši 10 tisíc
korun.
Zásady pro udělování Ceny
města Hranic můžete získat na
podatelně MěÚ a na webu měs-

ta www.mesto-hranice.cz/zivotni-situace-ostatni.
Nominace se mohou zasílat
poštou na adresu MěÚ Hranice,
odbor školství, kultury a tělovýchovy, Pernštejnské nám. 1,
753 37 nebo předávat přímo na
podatelně.
Loni získali Cenu města Hranic
Ing. Bohuslav Dvořák, Jednotka
SDH Hranice a Mgr. Milan Golda.

Předseda České společnosti pro jakost
Petr Koten předává starostovi města
Jiřímu Kudláčkovi certifikát.
Foto: Petr Bakovský

města a úřadu nad rámec toho,
co ukládají právní předpisy. V našem rozhodování a každodenních
činnostech zohledňujeme potřeby svých zaměstnanců, občanů,
dodavatelů, zákazníků, místních
komunit či životního prostředí.

(bak)

Evangelický kostel dostává nový kabát
Opravy evangelického kostela na Šromotově náměstí se
chýlí ke konci. Dokončuje se oprava severní fasády a východního štítu, která celou rekonstrukci završí.

Úsilí Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Hranicích o celkovou opravu a také
přístavbu kostelíka přitom mohou obyvatelé Hranic sledovat
již několik let. Kostel celkovou
opravu již potřeboval a také si ji
zasloužil, s ohledem na svoji historickou hodnotu.
Farní sbor doufá, že sté výročí
otevření kostela (2024) bude moci
oslavit v již zcela opraveném kostele. Cesta k tomuto cíli začala již
v roce 2008 přípravou projektových dokumentací. V roce 2010
byla provedena celková oprava
krovu a střešní krytiny, kterou
tvoří dřevěný šindel. V roce 2011
byly provedeny přípravné práce

k sanaci zdiva. V roce 2012 a 2013
byla připravena projektová dokumentace na celkovou rekonstrukci a přístavbu kostela. V roce 2020
byla dokončena přístavba kostela
se vznikem zázemí a komunitního centra Otevřené dveře. Ta byla
realizována s finanční podporou
fondů Evropské unie IROP.
V roce 2021 byly provedeny
opravy vnitřních omítek, elektroinstalace a ozvučení a také byla
opravena jižní fasáda. V letošním
roce byla zahájena oprava severní fasády a východního štítu,
která celou rekonstrukci završí. To
jsou nejvíce viditelné části rekonstrukce. Co však už není tak vidět,
ale co vyžaduje také značné úsilí
a další finanční prostředky, jsou
opravy interiérových dřevěných
prvků, jako je kazatelna, kostelní
lavice, podlaha. A na závěr dojde

ještě na venkovní úpravy kolem
kostela.
Opravy památek nejsou jednoduché ani levné. Farní sbor
by nedokázal takto rozsáhlou
rekonstrukci financovat z vlastních zdrojů a v průběhu všech fází
opravy čerpal dotační či grantovou podporu, ať už od města
Hranic, Olomouckého kraje, či Ministerstva kultury. Právě oprava
severní fasády a východního štítu je podpořena finanční dotací
200 tisíc korun od Olomouckého
kraje. Zbylé finance musí doplnit
farní sbor a tam pak nastupuje
obětavost členů sboru a podpora
i ze strany ostatních sborů Českobratrské církve evangelické z celé
republiky.
Rádi bychom pozvali širokou
veřejnost, aby se přišla podívat
na akce konané v našem kostelíku a v komunitním centru, které
se pomalu rozbíhají i v průběhu
stále trvající rekonstrukce. Například v červnu bylo zahájeno
pravidelné setkávání maminek

s malými dětmi, které bude pokračovat po prázdninách.
Samotný kostelík měl pohnutou historii. Původní stavba kostela pocházela z první poloviny
16. století. Do roku 1622 kostel
sloužil Jednotě bratrské. V době
pobělohorské byl přebudován na
katolický kostelík sv. Šebestiána
a sv. Rocha. Po uzavření kostelíka za Josefa II. byl přeměněn na
skladiště soli. V roce 1923 stavbu získala Českobratrská církev
evangelická a v roce 1924 byl
znovu otevřen jako kostel.
(Více o historii sboru a programech na https://ccehranice.
estranky.cz/).
Farářka sboru
Mgr. Pavlína Lukášová

kultura
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Startuje nová sezóna koncertů Kruhu přátel hudby,
s uměleckým přednesem Erbena vystoupí Jan Přeučil
V září zahájíme další sezónu koncertů vážné hudby.
Nová sezóna 2022/2023
přinese celkem 8 koncertních večerů, které vyvrcholí
poeticko-hudebním představením Jana Přeučila
a Beethovenova tria Praha.
Celou sezónu zahájí večer
s francouzskými skladateli a ladnými tóny harfy Amelie Tokarské
spolu s flétnou Sylvie Schelingerové. Klavírní klapky se roztančí
pod prsty nadaného mladého
klavírního sólisty Tomáše Vrány.
Užijete si hudební přítomnost
slovanských skladatelů v podání
Tria varia a další příjemné večery
s koncerty klasické hudby.
Vyvrcholením koncertů KPH
bude večer s básníkem mytologie, Karlem Jaromírem Erbenem,
kdy si vychutnáte umělecký
přednes Jana Přeučila propojený hudebními skladbami, které
vznikaly za básníkova života
a byly ovlivněny jeho viděním
světa.
Cyklus koncertů se uskuteční tradičně v Koncertním sále
v Zámecké ulici 118, novinkou
budou dva zájezdové koncerty
do Beskydského divadla v Novém Jičíně. Těšit se můžete na
Janáčkovu filharmonii a také na
koncert špičkového houslisty
Jana Talicha a klavíristy Petra
Jiříkovského.

Sezónu Kruhu přátel hudby zahájí v Hranicích večer s francouzskými skladateli
a ladnými tóny harfy Amelie Tokarské
spolu s flétnou Sylvie Schelingerové.

Soubor Alinde Quintet uchvátí hrou na flétnu, hoboj, klarinet, lesní roh a fagot.

Koncerty Kruhu přátel hudby v sezóně 2022/2023
Datum koncertu

Vystupující

Nástrojové obsazení

Pondělí 12. září 2022

Sylvie Schelingerová a Amelia Tokarska

Harfa a flétna

Cena
120 Kč

Pondělí 17. října 2022

Trio vario

Klarinet, klavír a housle

120 Kč

Čtvrtek 17. listopadu 2022

Jan Talich a Petr Jiříkovský – Beskydské
divadlo Nový Jičín

Housle a klavír

Zájezd – cena
bude upřesněna
120 Kč

Pondělí 23. ledna 2023

Puella Trio

Klavír, housle a cello

Čtvrtek 23. února 2023

Tomáš Vrána

Klavír

120 Kč

Březen

Janáčkova filharmonie – Beskydské
divadlo Nový Jičín

Orchestr

Zájezd – cena
bude upřesněna

Pondělí 17. dubna 2023

Alinde Quintet

Flétna, hoboj, klarinet,
lesní roh, fagot

120 Kč

Středa 17. května 2023

Karel Jaromír Erben – básník mytologie
s Janem Přeučilem

Housle, viola, violoncello 150 Kč

Vstupenky si budete moci
koupit v předprodeji buď v Turistickém informačním centru
na zámku, nebo online na www.

kultura-hranice.cz. Prodej vstupenek na zájezdový koncert Jana
Talicha a Petra Jiříkovského bude
od 1. do 31. října.

S ohledem na nejistou koronavirovou situaci si vyhrazujeme
právo na změnu programu.
(mk)

Nová brožura, krásné pohlednice nebo taška s dírou
Vychází druhé vydání
brožury „Příběh zázračné
teplické kyselky“. Městská
kulturní zařízení Hranice ve
spolupráci se Zbrašovskými
aragonitovými jeskyněmi
vydávají tuto brožuru po
téměř šesti letech od prvního, již rozebraného
vydání.

Brožura na dvaapadesáti
stranách formátu A5 mapuje
fenomén teplické kyselky, díky
které vznikla Propast, jeskyně
a lázně. Druhé vydání je aktualizované, a zatímco prvnímu
vydání dominovala zelená barva, druhé vydání je provedeno
v tmavě modré. Celobarevná
publikace obsahuje historické
fotografie lázní, jeskyní a Propasti. Popisuje tato témata od
nejstarších dob až po současnost. Brožuru lze od poloviny
srpna zakoupit v Turistickém

informačním centru na zámku,
ale také v Infocentru Propast.
Kromě toho jsou v nabídce
obou infocenter pohlednice s fotografiemi Propasti a Hranického
krasu. Na odbyt jdou hlavně dvě
z nich, na jedné je vyfocena
Propast při západu slunce
a jejím autorem je Martin
Huf, druhá pohlednice
znázorňuje souvislosti
v Hranickém
krasu mezi
lázněmi,
jeskyněmi a Propastí.

Abyste tento nákup unesli,
můžete si pořídit přímo v infocentru krásnou plátěnou tašku
s motivem Hranické propasti. Tato
„taška s dírou, jakou svět neviděl“
je vhodná na malý nákup,
na školní potřeby nebo jen
jako módní doplněk. K zakoupení je v Turistickém informačním centru na zámku
i v Infocentru Hranická propast za 95 Kč. S tímto malý
nákupem můžete vyrazit do
teplických lázní, sednout si
k řece Bečvě, pozorovat, jak
na hladině probublává
všudypřítomná kyselka,
přečíst si o tom v nově vydané brožuře a napsat odtud
pozdrav přátelům na tematické pohlednice. 
(red)
Veškeré propagační materiály můžete
zakoupit přímo v Turistickém informačním centru na zámku nebo v Infocentru
Hranická propast.
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Domeček po desetiletí baví a vzdělává hranické děti a mládež
Volnočasové zařízení pro
děti, mládež i dospělé –
Dům dětí a mládeže (DDM)
funguje v našem městě bezmála šedesát let, přesně od
roku 1964.
Za tu dobu již využily služeb
hranického„Domečku“ tisíce dětí
různého věku, některé kroužky
ale navštěvují i dospělí. Základem
zájmové činnosti jsou kroužky
nejrůznějšího zaměření z oblasti sportovní, výtvarné, hudební
a vzdělávací. Nedá se říci, které
jsou nejoblíbenější nebo nejvíce navštěvované. Každý si svým
zaměřením najde svého adepta
– účastníka.

Mažoretky dlouhodobě
sbírají úspěchy
Každopádně největší úspěchy sklízejí mažoretky. Skupina
Panenky byla založena v roce
1996. Jejich první trenérkou byla
Milada Lebdušková, která začala
s děvčaty pravidelně trénovat,
zúčastňovat se soutěží a získávat
první úspěchy. Již v roce 1999 se
Panenky mohly pyšnit bronzovou medailí z Mistrovství Evropy
v Chorvatsku.
V roce 2002 začala Panenky
trénovat Jana Sámelová, která
byla v roce 2019 vyhlášená nejúspěšnější trenérkou za 20letou
existenci Národního šampionátu
asociace NBTA. V současné době
je hlavní trenérkou skupiny Panenky Zuzana Urbancová a vedoucí Jana Koutníková, která je
s Panenkami od jejich založení.

Hranický Dům dětí a mládeže. Foto: Petr Bakovský

Trenérkami mladších mažoretek
Minipanenky a Babypanenky
jsou Žaneta Václavková, Hana
Chmelařová a Alexandra Vymětalíková. Taneční choreografii pro
mažoretky připravuje Edita Bérová, která byla v minulosti také
trenérkou.
Hranické mažoretky Panenky
mají za své dlouholeté působení
neskutečné úspěchy. Děvčata
trénují několikrát týdně, mezi
jejich hlavní disciplíny patří
skupinové sestavy s hůlkou, pompony a prapory, ale věnují se
také soutěžení v sólových disciplínách, ve kterých každoročně
sklízí mistrovské tituly. Největším
úspěchem mažoretek je zisk titulu Vicemistr světa v roce 2006, Mistr Evropy z let 2016, 2017, 2018,
2019 a 2021.

Mažoretky přebírají ocenění. Foto: Petr Bakovský

Mažoretky Panenky. Foto: DDM Hranice

V letošním roce na soutěži
v Poděbradech získaly titul vicemistr ČR a cenu Krále Jiřího z Po-

děbrad za nejlepší pochodové
defilé roku 2022. Členky Panenek mají za celou dobu působení spoustu titulů Miss a Minimiss
mažoretka a v letošním roce získala v konkurenci 44 malých mažoretek titul Minimiss mažoretka
Anežka Blechová. Minipanenky
a Babypanenky získaly v kategorii miniformace titul Mistr České
republiky 2022.
Hranické Panenky patří již
26 let ke špičce nejlepších mažoretek v České republice i v Evropě.
Již několikrát byly oceněny starostou města na vyhlašování Nejlepších sportovců města Hranice.
Poslední úspěchy hranických
mažoretek ocenil 29. června starosta města Jiří Kudláček a 1. místostarosta PhDr. Vladimír Juračka,
kteří v obřadní síni hranického
zámku přijali úspěšnou skupinu Panenky. Oba představitelé
města vyzdvihli jejich dlouhodobé úspěchy, poděkovali jim
za vynikající reprezentaci města,
připomněli počátky mažoretek
v Hranicích a popřáli jak jim, tak
i jejich vedoucím a trenérkám
mnoho dalších úspěchů.

TÉMA: DOMEČEK PO DESETILETÍ BAVÍ A VZDĚLÁVÁ HRANICKÉ DĚTI A MLÁDEŽ

7

Pěvecký sbor má
40letou tradici
Hranický dětský pěvecký sbor
(HDPS) byl založen před čtyřiceti lety v roce 1982 olomouckým
sbormistrem Jiřím Klimešem, který o dva roky později v roce 1984
předal taktovku Taťáně Jonasové.
Ta vedla sbor přes tři desítky let
a dá se bez nadsázky říci, že Hranickému dětskému pěveckému
sboru zasvětila celý svůj život.
V současnosti sbor funguje
pod hlavičkou DDM Hranice
a vedou ho Petra Šeinerová a Lucie Macigová. V hlavním sboru
zpívají sboristky a sboristé od
11 let. Repertoár sboru je různorodý, od lidových písní a koled
přes skladby světových skladatelů vážné hudby až po hudbu
populární.

Sbor se nebojí ani netradičních vystoupení, zde společně s rockovým uskupením Limetal. Foto: DDM Hranice

Taťána Jonasová a Hranický dětský pěvecký sbor na Koncertu přátelství na
podzim 2011. Foto: Petr Bakovský

Sbor pravidelně pořádá hojně navštěvované jarní, adventní
a vánoční koncerty. Vystupuje
také na vernisážích a jiných akcích ve městě i okolí. V letošním
školním roce se členka sboru
Lenka Nováková zúčastnila v Olomouci soutěže Moderní písně
a obsadila 1. místo. V červnu proběhl slavnostní koncert Hranického dětského pěveckého sboru ke
40. výročí založení.

Pejskové poslouchají
na slovo
Zájmový útvar agility vznikl pod Domem dětí a mládeže
na konci roku 2009. Na začátku
vzniku tohoto, dnes již po celé
republice známého „klubu“ stála Jana Koutníková ml. a Alena
Frankovičová. Těmto mladým
děvčatům se podařilo získat
první příznivce z řad kynologů

Závody agility bývají plné akce. Foto: DDM Hranice

a spustili tak společně úspěšnou
kariéru hranického agility sportu.
Během krátké doby působení se
začaly dostavovat první úspěchy
členů, kteří jezdili porovnávat síly
na agility závody v blízkém okolí.
Po pár letech vystřídala trenérku Alenu tehdejší členka Markéta
Klanduchová. Markéta byla velice
oblíbenou trenérkou hlavně nových členů, kteří s agility teprve
začínali. Uměla jim výborně a s citem předávat první informace
o výcviku jejich psího parťáka,
které pak majitelé mohli využít
při své další cestě tímto sportem.
Nyní se členům zájmových
útvarů agility a psí škola aktivně
věnuje dvojice Jana Zatloukalová
(Koutníková) a Barbora Malenovská.
Bohužel i sportu agility se dotkla pandemie, při které se pořádání závodů velice omezilo, takže
úspěchů v těchto dvou letech
nebylo mnoho. Naše týmy ale
nepřestaly se svými pejsky pravidelně trénovat, takže věříme, že

nadcházející závodní sezóny budou neméně úspěšné, jako byly
ty před vypuknutí pandemie.
Členové hranického agility
mají již na svém kontě mnoho
úspěchů. Několik členů se může
pyšnit tituly Mistra ČR v kategorii dětí a juniorů, Vicemistra ČR
dětí a juniorů, úspěchy měly
naše týmy také na evropských
soutěžích nejen dětí a juniorů,
ale i v kategorii dospělých, a na
Mistrovstvích ČR. Několik našich
členů dosáhlo se svým psím
parťákem na nejvyšší možný
titul v agility, a to titul A3 Šampion, který není jednoduché získat, protože tým musí pro jeho
získání dokazovat své kvality
v období tří let jdoucích po sobě.
Mezi nejčastěji oceňované členy
patří Jan Machala, Sára Bartoňková a Nela Tichánková. V rámci
tohoto sportu jsou pod hlavičkou DDM v Hranicích pořádány
2× ročně závody v agility, na které
se sjíždějí sportovci se svými psími parťáky z celé naší republiky.

Úspěchy kroužku agility se projevují i na tradičním oceňování nejlepších hranických sportovců. Foto: Petr Bakovský
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Nabídka kroužků
je velmi pestrá
Mezi tradiční zájmové útvary,
které praktikují svoji činnost již
několik desetiletí, patří letecký
modelář, aikido, karate, sportovní
plavání, výuka na klavír a flétnu,
orientální tance, malba-kresba-grafika, keramika a myslivecký
kroužek. Vedoucím mladých myslivců je Bohuslav Dvořák, kterému
byla letos starostou města udělena „Cena města Hranice“ jako
významné osobnosti za dlouholetou pedagogickou činnost mimo
jiné v oblasti ochrany přírody.
Novinkou za poslední roky
jsou kroužky jako 3D tisk, baletní a gymnastická přípravka,
fotografický, elektrotechnický
a divadelní kroužek. Ten letos nastudoval pohádku„Dva tovaryši“,
kterou zhlédlo asi 500 dětských
diváků.
Po dvouleté covidové odmlce se DDM opět vrátil k tradičním
akcím pro veřejnost, jako jsou
myslivecká soutěž„Zlatá srnčí trofej“, ekologická soutěž „Zlatý list“,
v kterém Základní škola 1. máje
postoupila do krajského kola
v Olomouci a obsadila 3. místo,

plavecká soutěž „Mokrá štafeta
na 1000 metrů“, kde první místo
v žácích obsadila Základní škola
1. máje a ve středních školách
Gymnázium Hranice. Do tradiční výtvarné soutěže „Hranice
očima dětí“ se letos přihlásilo rekordních 119 prací. Zvolené téma
tentokrát bylo: „Místo, které máš
ve svém městě nejraději“.

DDM zaujme i dospěláky
Naše volnočasové zařízení se
věnuje nejenom dětem, mládeži,
ale také dospělým. Mezi oblíbené
kroužky pro dospělé patří Ženský komorní sbor, který pořádá
vánoční koncerty, vystupuje
u příležitosti Muzejní noci, na
vernisážích, svým zpěvem také
rozdávají radost v domovech
pro seniory. Jiní zájemci si mohou u nás zacvičit aikido, karate
nebo pilates. Pro seniory je určen
kroužek jógy. Dospělí k nám také
chodí na konverzaci v angličtině
a na nadcházející školní rok připravujeme také konverzaci francouzskou.
V dopoledních hodinách pedagogové volného času nabízejí
dětem ze ZŠ výukové programy

Sportovní výukový program pro základní školy. Foto: DDM Hranice

z oblasti výtvarné, rukodělné,
sportovní a hudební. Za finanční pomoci EU z projektu„Šablony
II“ jsme měli možnost uskutečnit
pro děti mnoho projektových
dnů mimo prostory DDM – v krásné přírodě v širokém okolí našeho
města, kde si děti mohly nejen
zasoutěžit, ale také si vyzkoušet
a poznat mnoho nových věcí, se
kterými se doposud nesetkaly.

Letní tábory jsou oblíbené
a zaplněné
Kromě zájmových kroužků
organizuje DDM také tábory.
V průběhu letních prázdnin si
děti v hranickém Domě dětí
a mládeže užijí spoustu zábavy
na táborech. Ať už to jsou tábo-

ry příměstské, nebo pobytové,
vždy je připraven bohatý program – děti soutěží, hrají sportovní i společenské hry, účastní se
výletů a exkurzí, navštíví nejrůznější hranické výstavy, vyzkouší
si rukodělné činnosti, vyřádí se
na plovárně, takže si všechny
vždy přijdou na své. Již tolik známý pobytový tábor v překrásné
přírodě ve Valašské Bystřici na
základně Mraveniště bude mít
brzy 30. výročí svého pořádání
a na zimu připravujeme opět lyžařský tábor v Beskydech.
Věříme, že ti, kteří nás znají,
nám budou stále nakloněni, a ti,
kteří nás ještě neznají, mají u nás
dveře otevřené dokořán.
Blanka Šturalová,
ředitelka DDM Hranice

Cenu města za rok 2021 získal Bohuslav Dvořák. Foto: Petr Bakovský

Krajské kolo soutěže Zlatý list. Foto: DDM Hranice

Nocování pod hvězdami u Javorové studánky. Foto: DDM Hranice
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léto ve městě

Léto
v Hranicích
Léto v Hranicích nabízí přehršel
aktivit od výletů do okolí přes
návštěvu plovárny až po
nejrůznější kulturní programy. Přinášíme několik
tipů na fajn léto ve městě.

Letní kino

1

Kouzlo
letního kina

Co je víc než sledovat filmy
v parném létě pod oblohou plnou hvězd nebo když prší – nechat se smočit kapkami deště.
Zachumlat se do deky, popíjet
skvělý mok, chroustat popcorn
a užívat si film na obrovském
plátně. Nabídku filmů na srpen
přinášíme na straně 9.

2

Čtvrtky na námku –
hudba i hry

Odtrhnout se nemusíte ani
z lavičky na náměstí. Tedy alespoň v srpnové čtvrtky. Při skleničce vína nebo skvělé zmrzlině

se můžete nechat přenést duem
SoundMates (Jižní Amerika / ČR)
do rytmů latino a popu. Nebo
si užívat pantomimy s Divadlem
Fortissimo a jejich představením
Kufr. Pro menší i velké zvědavce
bude připraven Tajuplný svět
podivuhodných her Jiřího Šebesty, které zaujmou svou vytříbenou originalitou. A jeden
čtvrtek bude patřit blešímu
trhu. Plakát k této akci je dole
na straně.

3

Blešák – provětrejte
půdy

Pokud trávíte léto letním úklidem, dáváte do pucu skříně, půdy
a komory, pak je tu pro vás Bleší

trh. Ten bude ve čtvrtek 25. srpna
od 15 do 18 hodin na Masarykově náměstí v Hranicích. Prodat
můžete vše, co už nechcete. Nakoupit vše, co se vám bude líbit.
Více informací pro prodávající
a registrace prodejců na e-mailu:
dramaturg@mkz-hranice. cz. Těšíme se na vás.

4

Hranický řez –
můžete sami řezat

Práci řezbářů budete moci
sledovat od úterý 2. do soboty 6. srpna v Zámecké zahradě.
Proběhne tam totiž 2. ročník
akce Hranický řez. Po celou
dobu bude otevřena dílnička
pro veřejnost, kde si budete

moci pod dohledem odborníka vyřezat drobnost pro radost.
V sobotu akce vyvrcholí v 17 hodin slavnostním předáním děl
městu.

5

Výstava
Divadlo

Divadelní kostýmy, masky,
loutky, plakáty a vůbec zajímavosti o historii hranického
profesionálního divadla jsou
k vidění až do neděle 2. října
ve výstavních sálech na Staré radnici. Výstava se koná při
příležitosti 80. výročí prvního
představení Beskydského divadla v Hranicích. Vstup na výstavu je zdarma.

léto ve městě

Výstava Divadlo na Staré radnici

6

Vytvořte si
vlastní loutku

7

Synagoga –
úchvatný prostor

Součástí výstavy Divadlo,
kterou najdete na Staré radnici,
je divadelní koutek pro děti. Ten
je velmi oblíbený, protože si tam
malí návštěvníci společně s rodiči
mohou vyrobit vlastní papírovou
loutku a zahrát si s ní i pohádku.
Nebo si mohou vyrobit zlatou rybku, oblíbené broučky či krásnou
princeznu. Tvořit lze až do neděle
2. října.

Tak do synagogy můžete jít
hned z několika důvodů. Jedním
z nich je úchvatná architektura
této stavby. Druhým jsou výstavy prestižních autorů. Je jedno,
kdy přijdete, pokaždé budete
uchváceni zážitkem z výtvarných
děl. Do neděle 7. srpna stihnete
práce Inge Koskové. A ve čtvrtek
11. srpna začíná v 17 hodin vernisáží výstava Palo Macho & Jana
Hojstričová: Permanentní risk.
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Běž na věž –
ale opatrně

A nakonec – podívejte se na
to trošku s nadhledem. Tedy

Galerie Synagoga

na Hranice z výšky. Stačí zdolat
122 schodů na věž Staré radnice. Při této cestě vzhůru uvidíte
expozici mineralogie, ale také
nádherné truhly, obrazy starých
Hranic od Jana Pinkavy a „střeva
věžních hodin“.
Prohlídky se konají v srpnu
ve všední dny, a to vždy v 10:00,
11:00, 14:00 a v 15:00 hodin.
Vstupné je 30 korun za osobu,
hradí se v infocentru na zámku.
Na ochoze věže jsou panoramatické fotografie s popisy míst,
která je možné z 38 metrů vysoké
věže vidět.

9

P.S. Lehátka
prosím vraťte

Bleší trh

Nebo můžete jen tak odpočívat na lehátku a nasávat energii
sluníčka.
Pokud se ale k někomu zatoulala dvě červená lehátka
z hranických slavností, která
patří Městským kulturním zařízením Hranice, prosím, vraťte
nám je. Třeba k bráně Staré radnice. Ušetříte nám pátrání po viníkovi – tedy sledování spousty
hodin záznamů na kamerách ve
městě.
Děkujeme. 
(mkz)

Hranický řez

Výstup na věž Staré radnice

Útroby věžních hodin
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hranické slavnosti

Hranické slavnosti bavily děti i

hranické slavnosti

dospělé
Sobota 2. července patřila
hranickým slavnostem. Letos se
konaly v divadelním duchu a přinesly spoustu veselých vystoupení. Přinášíme malé ohlédnutí
prostřednictvím fotografií Jiřího
Necida. Více fotografií najdete na
webu mkz-hranice.cz v záložce
Aktuality. Hezkou reportáž z hranických slavností přineslo také
hranické televizní vysílání TV
Mach dne 11. července. Zhlédnout ji lze na YouTube. 
(red)
Foto: 14× Jiří Necid
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historie

Co jste možná (ne)věděli
Mnozí z nás hranický
zámek berou jen jako sídlo městského úřadu, kde
vlastně není nic zajímavého k vidění, a jako první
se jim vybaví nějaký ten
úřední šiml. Ale opak je
pravdou.
Přestože byl zámek pro potřeby městského úřadu a pro
důstojnou reprezentaci města
výrazně přestavěn, stále v něm
nalezneme spoustu pozůstatků
z dob minulých, které nám vyprávějí bohatou historii o vývoji
našeho města.
Napadlo vás někdy, proč má
severní křídlo pouze dvě patra?
Proč má zámek jen jednu věž?
Věděli jste, že ve východním křídle se doposud nachází bývalá
vstupní brána do města? A že
jako místo pro kanceláře a byty
je zámek využívaný už od 17. století? Pojďme si teď říct pár zajímavostí o této největší hranické
dominantě.

Počátky zámku
Stavební historie hranického
zámku se datuje od 14. století.
V této době na místech dnešního
zámku stávala tvrz, poprvé připomínaná již v roce 1398. Pozůstatky
tohoto hradu, který nechal vybudovat Jan Tovačovský z Cimburka, byly prokazatelně nalezeny
při stavebním průzkumu zámku
v letech 1995–1996.
V severozápadním rohu hradu
se nalézal hradní palác, který byl
podsklepený patrovým sklepem.
Horní část sklepa, zasahující až
pod nádvoří dnešního zámku,
byla při pozdějších přestavbách
zasypána. Dolní sklepní část je
zachována dodnes a můžete ji
spatřit, když navštívíte prostory
Zámeckého klubu.

Zámek s hospodářskými budovami na kolorované pohlednici z počátku 20. století. Zdroj: sbírka Milana Králika

Dokonce se zachoval i původní severovýchodní roh hradby
ve zdivu domu č. p. 410 (dnešní
řeznictví Kunovský), který dříve
sloužil jako sýpka. Ve spodní fasádě domu můžete vidět původní pískovcové ostění s okosenou
hranou z dob Pernštejnů. V této
hradbě byl také proražen průjezd,
který byl využíván jako hlavní
vstup do města.
Později byla k tomuto vstupu
přistavěna vstupní hradní věž.
Tato věž je dodnes zazděna ve
východním křídle zámku. Původní lomený gotický oblouk vstupní
brány je možné vidět v muzeu na
zámku, kam se dostanete po domluvě v turistickém informačním
centru. Z toho vyplývá, že původní
vstup do města nevedl dnešní Jiráskovou ulicí, ale více vpravo přes
východní křídlo zámku, které v té
době ještě nestálo.

Bývalý hradní vstup do města z 15. století. Z dob, kdy ještě neexistovalo východní
křídlo zámku. Foto: Kateřina Valentová

Další stavitelé zámku
Za Pernštejnů, kteří město
vlastnili v letech 1475–1547, byl
starý hrad přebudován, původní brána byla zrušena a vstup
do města se posunul do dnešní
Jiráskovy ulice. V pernštejnském
období byla vybudována hlavní
hradní věž, která v přestavěné podobě stojí dodnes.
V jejím prvním patře se dochoval i pozdně gotický prevét neboli
záchod, jehož vyústění lze stále
ještě spatřit. Následně hrad získal
Jan Kropáč z Nevědomí a ten přebudoval gotický hrad na dvoupatrový trojkřídlý renesanční zámek,
který ještě neměl severní křídlo.

Tajemství severního křídla
Tuto podobu zámku zachycuje i Willenbergovo vyobrazení
z roku 1592, které je také zároveň

nejstarším pohledem na město.
Posledním a zároveň nejdůležitějším stavitelem zámku byl
Zdeněk Žampach z Potštejna,
který vybudoval hlavní zámecký
vstupní portál, dokončil arkády
v nádvoří a v místech bývalého
příkopu nechal postavit jednopatrové severní křídlo. Proč jednopatrové? Severní křídlo je nižší proti
zbytku zámku ze statických důvodů, protože bylo vybudováno
na nezpevněném povrchu zasypaného příkopu a další patro by
bylo značně nestabilní.

Ditrichštejnové
a přeměny zámku
Posledním majitelem, který
měl zámek jako své sídlo, byl Václav Mol z Modřelic (1612–1621),
jehož dílem je krásná štuková výzdoba reprezentativních místností

Pohled na Jiráskovou ulici a hospodářské budovy zámku před vyhořením v roce
1956. Zdroj: sbírka Milana Králika

o hranickém zámku

Vyhořelé hospodářské budovy v roce 1959, které byly následně odstraněny. Zdroj: sbírka Milana Králika

zámku v jižním křídle. Avšak po
prohraném protihabsburském
povstání byl uvězněn a jeho majetek v konfiskaci získává kardinál
František z Ditrichštejna.
Od této doby se na zámku
prováděly pouze udržovací práce. Také dochází k přebudování
hospodářských objektů zámku
na sýpku, sušírnu, pivovar se sladovnou a palírnu. Ty byly pak definitivně strženy po požáru v roce
1959.

Padla druhá věž zámku
Jak již bylo řečeno, zámek
byl až do okupace ve 40. letech
20. století opravován tehdejšími majiteli jen v nouzových
případech. Nacházely se zde
vrchnostenské kanceláře správy
hranického panství a byty úředníků.
Nejtěžší časy zámek zažil během devatenáctého století z důvodu výstavby císařské silnice,
která vedla přes město. Z toho
důvodu byla v roce 1829 zbořena druhá zámecká věž nad
Jiráskovou ulicí, která překážela
dopravě. Také byl zazděn boční

vchod z této ulice se schodištěm,
vedoucím do všech podlaží zámku. Na přelomu století pak dochází
k zazdění otevřených venkovních
arkád, do nichž byla vsazena skleněná okna. Přestože byly chodby
chráněny před deštěm, ztratil zámek svůj renesanční vzhled.
Zámecké místnosti byly po staletí bíleny pouze vápnem a byly
rozděleny příčkami, aby vzniklo
více prostoru pro kanceláře. Elektrické a telefonní vedení nebylo
vloženo pod omítku, ale bylo vedeno po zdech.
Veškerá hygienická zařízení
byla v katastrofálním stavu, a to
až do roku 1942, kdy byly provedeny rozsáhlé renovační práce.
Tehdejší majitel zámku, říšský
hrabě Althann, na opravy nepřispěl finančně ani materiálně. Byly
odborně restaurovány krásné štukové stropy pokojů jižního křídla
společně s postupnou opravou
ztrouchnivělého zámeckého
vstupního portálu.

Sídlo Jednoty i tržnice
Po 2. světové válce se zámek
stává sídlem okresního úřadu

Pohled na severní křídlo zámku, kde byly kůlny. Původní postavičky v omítce
naleznete dodnes. Zdroj: Muzeum a galerie Hranice

historie
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Dvorana zámku před generální rekonstrukcí v 90. letech. Zdroj: Muzeum a galerie Hranice

Pokračující postupné zazdívání otevřených arkád zámku na konci 19. století.
Zdroj: sbírka Milana Králika

Pohled na zazděné arkády východního křídla zámku z věže v roce 1962.
Zdroj: sbírka Milana Králika

a spotřebního družstva Jednota.
Tam, kde se dnes nachází městská podatelna, bývala kantýna
a v místech otevřeného severního křídla byly kůlny, v dalších
prostorách pak kanceláře a byty.
V místech dnešních zámeckých
garáží se nacházely stáje a chvíli po revoluci také tržnice. Díky
kompletní generální rekonstrukci v letech 1996–1998 získal zámek svůj původní renesanční

vzhled s unikátním zastřešeným
nádvořím.
Hranický zámek ve svých
zdech skrývá spoustu zajímavostí.
Také je neoddělitelně spojen s životními etapami každého z nás.
V bývalém knížecím obývacím pokojíku nebo v panské jídelně dodnes můžete mít svatební obřad,
účastnit se vítání občánků anebo
dostat maturitní vysvědčení.
Kateřina Valentová

Rekonstrukce v letech 1996–1998. Zdroj: Muzeum a galerie Hranice
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Co se děje a co se bude dít v Hranicích
Pondělí 1. 8.

Pátek 5. 8.

Neděle 7. 8.

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.

9:00–17:00 - Hranický řez –
dokončování uměleckých děl
řezbáři pomocí motorové pily,
brusek a dláta. Dílny pro veřejnost s možností výroby vlastní
klíčenky. Koná se v Zámecké zahradě v Hranicích, 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.

Úterý 2. 8.
9:00–17:00 - Hranický řez –
dokončování uměleckých děl
řezbáři pomocí motorové pily,
brusek a dláta. Dílny pro veřejnost s možností výroby vlastní
klíčenky. Koná se v Zámecké zahradě v Hranicích, vstup zdarma.

Středa 3. 8.
9:00–17:00 - Hranický řez –
dokončování uměleckých děl
řezbáři pomocí motorové pily,
brusek a dláta. Dílny pro veřejnost s možností výroby vlastní
klíčenky. Koná se v Zámecké zahradě v Hranicích, vstup zdarma.

17:00 - Vernisáž k výstavě:
Druhý salon výtvarníků – koná
se v galerii M+M v Hranicích, Jurikova 16, vstupné dobrovolné.
20:00 - Slam Poetry VII. – přehlídka živé poezie. Koná se v Karnole v Hranicích, Tř. ČSA 211,
vstupné 180 Kč.
21:00 - Letní kino: Střídavka
(komedie, ČR, 2022) – koná se
v letním kině v Hranicích, Komenského 263, vstupné 130 Kč.
Předprodej je v Turistickém
informačním centru na zámku
v Hranicích, tel. 581 607 479
nebo na místě. Pokladna je otevřena hodinu před začátkem
představení.

Čtvrtek 4. 8.
9:00–17:00 - Hranický řez –
dokončování uměleckých děl
řezbáři pomocí motorové pily,
brusek a dláta. Dílny pro veřejnost s možností výroby vlastní
klíčenky. Koná se v Zámecké zahradě v Hranicích, vstup zdarma.
16:00 - Čtvrtky na námku:
SoundMates – koncert v rytmu
latinského popu. Koná se na Masarykově náměstí v Hranicích,
vstup zdarma.
18:00 - Svobodné děti – promítání dokumentu o školách
a vzdělání. Koná se v Karnole
v Hranicích, tř. ČSA 211, vstupné
dobrovolné.
21:00 - Letní kino: Bullet Train
(akční, titulky, 2022) – koná se
v letním kině v Hranicích, Komenského 263, vstupné 130 Kč.
Předprodej je v Turistickém informačním centru na zámku v Hranicích, tel. 581 607 479 nebo na
místě. Pokladna je otevřena hodinu před začátkem představení.

Sobota 6. 8.

16:00–19:00 - Pravidelné nedělní odpolední čaje na terase
restaurace Archa – Duo Decold
zahraje hity Věry Špinarové. Koná
se v restauraci Archa v Hranicích,
Masarykovo nám. 89, vstupné
80 Kč.

Čtvrtek 11. 8.
16:00 - Čtvrtky na námku: Divadlo Fortissimo – divadelní
představení plné improvizace.
Koná se na Masarykově náměstí
v Hranicích, vstup zdarma.
17:00 - Vernisáž k výstavě:
Palo Macho & Jana Hojstričová: Permanentní risk – koná se
v Galerii Synagoga v Hranicích,
Janáčkova 728, vstup zdarma.
21:00 - Letní kino: Kdyby radši hořelo (komedie, ČR, 2022)
– koná se v letním kině v Hranicích, Komenského 263, vstupné
120 Kč. Předprodej je v Turistickém informačním centru na
zámku v Hranicích, tel. 581 607
479 nebo na místě. Pokladna je
otevřena hodinu před začátkem
představení.

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.
9:00–17:00 - Hranický řez – dokončování uměleckých děl řezbáři pomocí motorové pily, brusek
a dláta. Dílny pro veřejnost s možností výroby vlastní klíčenky. Akce
vyvrcholí slavnostním předáním
děl městu v 17:00 hodin. Koná se
v Zámecké zahradě v Hranicích,
vstup zdarma.
21:00 - Letní kino: Arthur:
Prokletí (horor, titulky, 2022) –
koná se v letním kině v Hranicích, Komenského 263, vstupné
120 Kč. Předprodej je v Turistickém informačním centru na
zámku v Hranicích, tel. 581 607
479 nebo na místě. Pokladna je
otevřena hodinu před začátkem
představení.

Sobota 13. 8.
18:00 - Neočekávaný dýchánek vol. IV. – multižánrový alternativní festival. Koná se v Karnole v Hranicích, Tř. ČSA 211,
vstupné od 300 Kč.
21:00 - Letní kino: Párty Hárder: Summer Massacre (komedie, ČR, 2022) – koná se v letním
kině v Hranicích, Komenského
263, vstupné 120 Kč. Předprodej je v Turistickém informačním
centru na zámku v Hranicích,
tel. 581 607 479 nebo na místě.
Pokladna je otevřena hodinu
před začátkem představení.

Neděle 14. 8.
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.
16:00–19:00 - Pravidelné nedělní odpolední čaje na terase
restaurace Archa – country odpoledne s tancem, hraje LH Western. Koná se v restauraci Archa
v Hranicích, Masarykovo nám. 89,
vstupné 80 Kč.

Čtvrtek 18. 8.

Pátek 12. 8.
18:00 - Neočekávaný dýchánek vol. IV. – multižánrový alternativní festival. Koná se v Karnole v Hranicích, Tř. ČSA 211,
vstupné od 300 Kč.
21:00 - Cesta do Tvojzemí (animovaný, ČR, 2022) – koná se
v letním kině v Hranicích, Komenského 263. Předprodej je v Turistickém informačním centru na
zámku v Hranicích, tel. 581 607
479 nebo na místě. Pokladna je
otevřena hodinu před začátkem
představení.

15:00–18:00 - Čtvrtky na námku: Tajuplný svět podivuhodných her Jiřího Šebesty – herní
odpoledne pro děti i dospělé.
Koná se na Masarykově náměstí
v Hranicích, vstup zdarma.
21:00 - Letní kino: Nene (horor,
titulky, 2022) – koná se v letním

program
kině v Hranicích, Komenského 263, vstupné 140 Kč. Předprodej je v Turistickém informačním
centru na zámku v Hranicích,
tel. 581 607 479 nebo na místě.
Pokladna je otevřena hodinu
před začátkem představení.

nábytku, doplňků do bytu a jiných pokladů. Pro více informací a registraci místa pište na
mail: dramaturg@mkz-hranice.
cz. Koná se na Masarykově náměstí v Hranicích, vstup zdarma.

Sobota 20. 8.

21:00 - Letní kino: Princezna
rebelka (animovaný, dabing,
2022) – koná se v letním kině
v Hranicích, Komenského 263,
vstupné 120 Kč. Předprodej je
v Turistickém informačním centru na zámku v Hranicích, tel. 581
607 479 nebo na místě. Pokladna
je otevřena hodinu před začátkem představení.

8:30 - Sobotní workout v parku – dopolední cvičení a procházka v parku s Dynamic Fit.
Koná se v Sady Čs. legií, vstupné
50 Kč.
14:00 - Rock Drey Fest 2022 –
21. ročník festival revivalových
kapel. Koná se v letním kině
v Hranicích, Komenského 263.
Předprodej vstupenek je v CK
Bonton, Masarykovo náměstí 17,
vstupné v předprodeji 390 Kč.

Neděle 21. 8.
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.

Pátek 26. 8.
21:00 - Letní kino: Arvéd (životopisný, ČR, 2022) – koná se
v letním kině v Hranicích, Komenského 263, vstupné 130 Kč.
Předprodej je v Turistickém
informačním centru na zámku
v Hranicích, tel. 581 607 479
nebo na místě. Pokladna je otevřena hodinu před začátkem
představení.

18:00 - Závěrečný koncert Pěveckého kurzu Arioso – koncert účastníků kurzu s lektorkou sopranistkou Agnieszkou
Bochenek-Osieckou. Koná se
v koncertním sále na Staré radnici, Masarykovo náměstí 71,
vstup zdarma.

Čtvrtek 25. 8.
15:00–18:00 - Čtvrtky na námku: Bleší trh – prodej a nákup
oblečení, doplňků, drobného

21:00 - Letní kino: Pozvánka
do pekla (horor, titulky, 2022)
– koná se v letním kině v Hranicích, Komenského 263, vstupné
130 Kč. Předprodej je v Turistickém informačním centru na
zámku v Hranicích, tel. 581 607
479 nebo na místě. Pokladna je
otevřena hodinu před začátkem
představení.

Čtvrtek 15. 9.
19:00 - Koncert Vojty Dyka –
koncert projektu D.Y.K. se zpěvákem Vojtou Dykem. Koná se
v Divadle Stará střelnice v Hranicích, Sady Čs. legií 770, vstupné
od 690 Kč.

Sobota 17. 9.
9:00–16:00 - Dny evropského dědictví – den otevřených
památek s doprovodným programem. Bližší informace na samostatných plakátech. Koná se
v muzeích a galeriích, otevřeny
budou i běžně nepřístupné objekty a památky, 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.
16:00–19:00 - Pravidelné nedělní odpolední čaje na terase
restaurace Archa – odpoledne
při známých populárních melodiích, hraje RK Band Radka Kňury. Koná se v restauraci Archa
v Hranicích, Masarykovo nám. 89,
vstupné 80 Kč.

Sobota 27. 8.
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.
17:00 - Gunfingers BBQ party –
grilování a hudba. Koná se v Kar-

9:00–16:00 - Strašidelná dílnička – výroba strašidelných
postaviček, příšerek a masek.
Koná se ve výstavní síni Stará
radnice v Hranicích, Radniční 1,
vstupné 20 Kč.

Sobota 24. 9.
7:00–13:00 - Auto-moto-veterán burza – tradiční burza
týkající se převážně motorismu.
Koná se na letišti v Drahotuších.

Provozní doba
knihovny
o prázdninách

Sobota 10. 9.

Oddělení pro dospělé:
Pondělí	8:00–17:00 hodin
Úterý	8:00–17:00 hodin
Středa
zavřeno
Čtvrtek	8:00–17:00 hodin
Pátek	8:00–17:00 hodin
Sobota
zavřeno

19:00 - Noční prohlídka: Palác žije hmatem – speciální
prohlídky doplněné bohatým
programem. Koná se na hradě
Helfštýn, Týn nad Bečvou, vstupné od 150 Kč.

Oddělení pro děti:
Pondělí8:00–11:00 hodin
12:00–17:00 hodin
Čtvrtek8:00–11:00 hodin
12:00–17:00 hodin

PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ

Úterý 23. 8.

Středa 24. 8.

radnice v Hranicích, Radniční 1,
vstupné 20 Kč.

Neděle 28. 8.

16:00–19:00 - Pravidelné nedělní odpolední čaje na terase
restaurace Archa – lidové písničky v podání Hudecké muziky Franty Kopeckého. Koná se
v restauraci Archa v Hranicích,
Masarykovo nám. 89, vstupné
80 Kč.
20:00 - Partička na vzduchu –
vystoupení legendární televizní
Partičky. Koná se v letním kině
v Hranicích, Komenského 263,
vstupné 550 Kč.

nole v Hranicích, Tř. ČSA 211,
vstupné 100 Kč.

Středa 21. 9.

18:00 - Slavnostní zahájení
XXXIV. kovářského fóra – slavností zahájení tradičního kovářského fóra. Koná se na hradě
Helfštýn, Týn nad Bečvou.
20:00 - Na film do Karnoly:
Okupace – promítání filmu.
Koná se v Karnole v Hranicích,
Tř. ČSA 211, vstupné od 100 Kč.
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Pondělí 12. 9.
18:00 - Sylvie Schelingerová
& Amelia Tokarska – koncert
v rámci Kruhu přátel hudby.
Koná se v Koncertním sále v Hranicích, Zámecká 118, vstupné
120 Kč. Předprodej je v Turistickém informačním centru na
zámku v Hranicích, tel. 581 607
479.

Středa 14. 9.
9:00–16:00 - Strašidelná dílnička – výroba strašidelných
postaviček, příšerek a masek.
Koná se ve výstavní síni Stará

Nadále platí, že pokud někdo bude potřebovat službu
vrácení nebo půjčení objednaných knih v oddělení pro děti
v jinou provozní dobu, bude
obsloužen. Jsme tu stále pro
vás.
Přejeme vám krásné letní
lenošení s knihou.

UZÁVĚRKA
PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ HRANICKÉHO
ZPRAVODAJE JE V NEDĚLI
7. SRPNA 2022.
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výstavy

Kam na výstavy v Hranicích
Galerie Synagoga
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.
Do 7. 8. - Inge Kosková: Záznamy. 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. Malovala a dělala i grafiku, experimentální kresba však dominuje.
11. 8. – 2. 10. - Palo Macho &
Jana Hojstričová: Permanentní
risk. Palo Macho patří k nejoriginálnějším současným slovenským
sklářům a je známý především
svými novátorskými přístupy
ke sklu. Tvorba fotografky Jany
Hojstričové směřovala k zobrazování intimity a sociologickému
chápání tvorby. Vernisáž výstavy
se uskuteční ve čtvrtek 11. srpna
v 17 hodin v Galerii Synagoga.

Stará radnice
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 2. 10. - Divadlo. Na počest
80. výročí prvního představení
Beskydského divadla v Hranicích probíhá výstava mapující
divadlo a ochotnickou činnost
v Hranicích. Těšit se můžete na
divadelní kostýmy, rekvizity,
kulisy, masky a další předměty
vztahující se k divadelnictví. Uvidíte také loutky z pohádek jako
O perníkové chaloupce, Broučci
a mnohé další.

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

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. Ve sbírce jsou obsaženy převážně
československé kočárky značky Liberta, vidění jsou ale i kočárky
z Německa a Itálie.

Galerie Severní křídlo 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.
14. 9. – 14. 10. - Karel Machyl:
Krajinou domova. Výstava fotografií Karla Machyla, který svým
objektivem zachycuje krásy malebných zákoutí Hranic a blízkého okolí. Na jeho snímcích
najdete místní mlýny, rybníky,
louky, ale i nevšední zákoutí.
Vernisáž výstavy se uskuteční ve
středu 14. září 2022 v 17 hodin
v Galerii Severní křídlo zámku.

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).
5.–25. 8. - Druhý salon výtvarníků. Těšit se můžete například
na obrazy Ludmily Kočišové, Vladimíra Bartoška, Ivy Bartoňkové,
Anežky Vrtalové, Luky Vrtaly,
fotky Báry Vaňkové a Kryštofa
Vaňka, akvarely Radky Kunovské
a dřevořezby Josefa Urbana a Milana Sanetříka. Vernisáž výstavy
se uskuteční v pátek 5. srpna
2022 v 17 hodin v galerii M+M.

Hrad Helfštýn
Týn nad Bečvou, tel. 581 797 093, www.helfstyn.cz.
Otevřeno: út–ne 9:00–18:00
Do 7. 8. - Ocelová torza. Monografická prezentace aktuálního
díla Poldi Habermanna, sochaře
pracujícího v kovu. Výstava se
nachází v prostoru helfštýnského
H-studia na třetím nádvoří a navštívit ji můžete v rámci vstupu
do hradu.
Do 9. 10. - 40 let Hefaistonu.
Ohlédnutí za čtyřmi dekádami
pořádání mezinárodních setkání uměleckých kovářů na hradě
Helfštýn. Výstava nejzdařilejších exponátů, plakátů, publikací, pamětních triček a mnoho dalšího.

Zbrašovské aragonitové jeskyně
Teplice nad Bečvou 75, tel. 581 601 866, 724 275 825, www.caves.cz
Otevřeno: srpen út–pá 9:00–16:00, so–ne 9:00–17:00.
Do 31. 10. - DNA. V letošním roce vystavují tři zástupci nejmladší
generace sklářských výtvarníků:
Filip Dobias, David Gábera a Jakub Petr. Materiálem je ručně
foukané a broušené sklo inspirované sci-fi literaturou a také mikro- a makrosvětem kolem nás.
Instalace s názvem„DNA“ využívá
UV osvětlení, které umocňuje barevně-světelné efekty skla v temných zákoutích jeskyní.

turistika
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Značkařů ubývá, potřebovali by posily
Setkal se s nimi snad každý.
Červená, modrá, zelená,
žlutá, pěší turistické trasy
protínají celou republiku
a jsou po dlouhá léta českým fenoménem.
Vždyť první české trasy byly
vyznačeny Pohorskou jednotou
Radhošť již kolem roku 1884
a Klubem českých turistů roku
1889 a od těch dob bylo v českých zemích vyznačeno tisíce kilometrů. Protože se ale o značení
musí také někdo starat, obnovovat ho a kontrolovat, zda nedošlo ke změnám, jsou tu značkaři.
O jejich zajímavé a náročné činnosti jsem si povídal s Josefem
Hrabalem a Oldřiškou Hrabalovou z Hranic.
Jak dlouho už značíte turistické trasy? Jak jste se k tomu
dostali?
Oba jsme se ke značkařům
přidali v roce 2018, ale již dlouho
předtím jsme se zabývali myšlenkou dělat něco užitečného pro
turistiku, protože jako aktivní
turisti jsme značení na našich
výletech vždycky využívali. Cítili
jsme to jako nějaký dluh, který je
třeba splatit. Pak jsme náhodou
potkali dvě značkařky ve Velké,
dali se s nimi do řeči a již další rok
jsme s nimi značili.
Jak dlouho vůbec vaše značky vydrží?
Barvy, které používáme, jsou
hodně kvalitní, ale každá trasa se
obnovuje po třech letech. Takže
ročně je na Přerovsku potřeba
obnovit 120 kilometrů. Nosíme
s sebou nosič s barvou a štětcem,
šablony, podle kterých značky
malujeme, škrabky. Strom očistíme a podle šablony namalujeme.
A co když strom spadne,
nebo ho někdo neplánovaně
skácí?
Buď nám to uživatelé nahlásí,
například na našem portále, nebo
nám někdy i lesáci hlásí, že budou
kácet. Například se Školským polesí Valšovice nám funguje skvělá
spolupráce, ale také jiní vlastníci
respektují značky a strom uřežou
většinou nad nimi.
A co ve městě?
Tam používáme samolepky.
Ve většině případů využíváme
sloupy veřejného osvětlení, vyhýbáme se soukromému majetku.
Ve městě je kam značky umístit.
Ale ani v lese se značením nebývá problém, jen se značky nesmí
malovat třeba na břízu, ta se loupe. Problémem je otevřená kraji-

na. To používáme třeba trubkové
kolíky se značkou.
Musím se zeptat, nezaschnou vám při tom malování
štětce?
Ne, máme dobré barvy, speciální písmomalířské, olejové s fermeží, zasychají pomaleji, takže
štětec vydrží. A barvy znáte, používáme červenou, modrou, zelenou
a žlutou a také bílou na odlišení
od okolního povrchu. Od barvy
značek můžete odvodit důležitost
trasy; ty jsou řazeny podle abecedy. Ty červené jsou nejdůležitější,
to jsou dálkové a hřebenové trasy. Příkladem může být červená
značka, která vede z Hranic přes
Propast, Maleník a Helfštýn do
Lipníka. Modrá měla vyznačovat
významnější trasy a i po ní se dostanete z Hranic přes Helfštýn do
Lipníka, ale po Gabrielce. Zelená
vytyčuje místní trasy, tedy například přes Kostelíček na Propast
a údolím Krkavce k Valšovickým
jezírkům a pak dolů na Rybáře,
Drahotuše a Klokočí.
Žlutá turistická značka se používá ke značení zkratek a spojova-

cích tras, takže z Hranic přes Sady
Čs. legií a Zbrašov do Mariánského údolí. Ale to neznamená, že
žlutá trasa je vždycky ta nejkratší,
některá zkratka se může pěkně
natáhnout.
Máte určeno, jak daleko
mají být značky od sebe?
Na značkování existuje propracovaná metodika, kde je stanoveno všechno možné do všech
podrobností. Vzdálenosti značek
od sebe, jak mají být značené
odbočky, náhlé změny směru,
rozcestí. Například nejmenší hustota značek je 250 metrů od sebe.
Rozcestníky musí být maximálně
4 kilometry od sebe. A každé rozcestí se musí výrazně označit, tam
se dělá i návěstí dopředu.
Mnohdy to není jednoduché,
například když trasa vede přes
soukromé pastviny. To pak někdy
musíme řešit i zablokované trasy.
Ale změna trasy není jednoduchá. Třeba s portálem mapy.cz se
spolupracuje dobře, na změny reagují rychle. Papírové mapy mají
periodicitu vydání do 3 let. Ale
trasy se prostě mění, nebo vzni-

kají nové k nějakým zajímavým
místům, takže staré mapy mohou
být zavádějící nebo neúplné.
Kdo nikdy nebloudil, není
turista. A tady v okolí se chystá
nějaká nová trasa?
Ano, z Kyžlířova k Maršálkovu mlýnu v Partutovicích. To je
v poslední době oblíbené výletní
místo.
Takže zase vám přibude další trasa ke značení. Kolik kilometrů máte vůbec na starosti?
Celkem je na Přerovsku 360 kilometrů tras pro pěší, to značíme
my. Cyklistické značení má na
starosti jiná skupina. Náš obvod
nekopíruje přesně hranice okresu, protože nemůžete ukončit
značení trasy v půlce. Nejsme na
to sami dva, donedávna nás bylo
asi dvacet. Někteří ale vypadli,
například ze zdravotních nebo
studijních důvodů, takže je nás
málo a potřebujeme nové. Navíc
máme vysoký věkový průměr.
Není to tak jednoduché. Někdo se nám přihlásí a brzy toho
zase nechá, protože měl jiné
představy.
Musí být značkař členem
Klubu českých turistů?
Není to podmínkou, je to
dobrovolná práce, která je symbolicky finančně oceněná. Je
to taková zájmová činnost, ale
na čerstvém vzduchu, člověk je
v přírodě, takže udělá i něco pro
své zdraví. A potkáváme většinou
milé lidi, kteří nám děkují za to, co
užitečného děláme, takže máme
mnoho příjemných zážitků.
Děkuji za rozhovor.

Petr Bakovský
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Na Bečvu se vrátily dračí lodě
Po dvouleté přestávce, kterou si vyžádala rekonstrukce jezu, se opět na Bečvu
vrátily dračí lodě.
A o den později si v Hranicích
zazávodili i kanoisté a kajakáři.
V sobotu 18. června se zde konal
XIII. ročník Festivalu dračích lodí
s názvem„Hranice Dragons 2022“.
Přestože byla kontinuita tréninků i závodů na dlouho přerušena, i kvůli koronaviru, dokázalo
celkem šest týmů složit 11člennou
posádku (deset pádlujících a jeden bubeník, kormidelníka do-

dává KVS Hranice) a pustit se do
lítých bojů, kdy v cíli rozhodovaly
jen desítky centimetrů. V konkurenci šesti lodí si nakonec vítězství
v distanci na 200 metrů odvezli
hosté z Hané – tým Haná Dragons, před domácími SSI Schäfer
a S-týmem, který skončil na třetím
místě.
Na dlouhé trati 1400 metrů zůstala první dvě místa beze změny
– Haná Dragons před SSI Schäfer.
Jen na místo třetí se propracovala posádka Nekecej a pádluj. Pro
týmy Baywatch a Ženy v zápřahu
již medaile nezbyly, nicméně je
třeba dodat, že Ženy v zápřahu

byly, jak ostatně napovídá již název, výlučně ženskou posádkou.
Pořadatel závodů, Klub vodních
sportů Hranice, by chtěl pro příští
rok obnovit i tradici závodů dračích lodí školních posádek.
Jen o den později, v neděli
19. června, se na Bečvě odehrávalo další líté soupeření, tentokráte v rámci 23. ročníku závodů
v rychlostní kanoistice Hranická
200, memoriál Milana Bartoše. Na
tento závod Velkomoravské ligy
přijelo celkem 110 především
mladých závodníků od 6 do 13 let.
Kromě domácích KVS Hranice to
měl nejblíž Klub rychlostní kano-

istiky Slovan Hranice, ale dorazili
i závodníci ze vzdálenějších lokalit.
Přijeli vodáci z TJ Frýdek-Místek,
dále dorazily oddíly Rychlostní
kanoistika Litovel, Kanál vodních
sportů Olomouc, T.J. Sokol Štěpánov, TJ Spartak Přerov, Lodní
sporty Brno, Ostrožská Nová Ves,
Kanoistika Kojetín, Kanoistický
klub Olomouc a zřejmě nejdelší
cestu vážili vodáci z oddílu kanoistiky TJ Znojmo.
Výsledky nebyly tak podstatné,
podstatné bylo, že děti si mohly
na vodní hladině nad hranickým
jezem po dlouhé době opět zazávodit. 
(bak)

Lodě jsou připravené, ale jinak je klid před bouří.

Před závody dračích lodí se posádky vyfotily.

Závody zahájil starosta města Jiří Kudláček.

Na místo startu se jelo ještě klidně.

Od začátku se rozhořel urputný boj.

O vítězi se rozhodovalo až v posledních metrech. Foto: 6× Petr Bakovský
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