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Schody do nieba

Historia budynku

Brama i inne zabytki
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omysł udostępnienia wieży Starego Ratusza, jako
punktu widokowego, podsunęła w roku 2006 grupa
uczniów hranickiego liceum w ramach akcji Projekt
Obywatel, który ma dawać do zrozumienia młodym
ludziom, że obok demokracji przedstawicielskiej istnieje
także demokracja uczestnicząca. Częścią zadania
było zebranie informacji na temat historii, przegląd
analogicznych udostępnionych wież w Republice Czeskiej,
ankieta, reportaż z wycieczki na wieżę, a także opracowanie
wstępnego budżetu. Następnie uczniowie zapoznali Radę
Miejską z projektem Schody ratusza (prawie) do nieba,
która przeznaczyła środki na jego realizację. W roku 2009
wieża ratusza została udostępniona w ramach projektu
W poszukiwaniu atrakcji turystycznych Miejskiej
Strefy Zabytków Hranice, który w dużej części
finansowany został ze środków Unii Europejskiej.

tary Ratusz od wieków był siedzibą samorządu miasta
Hranice (niemiecka nazwa Mährisch Weisskirchen).
Na budynku umieszczono kilka dat, które pokazują
w jakich czasach w kolejności był wznoszony. – Sala
Gotycka, z godnym uwagi sklepieniem żebrowym, została
ukończona w roku 1528, brama renesansowa pochodzi z 1544
roku, a wieża została postawiona w roku 1571. Całkowity
wygląd budynku zmieniły późniejsze rozległe przebudowy
z roku 1869 oraz rekonstrukcja fasady z początku XX wieku.
Aż do końca XX w. w ratuszu urzędowali burmistrzowie,
starości i przewodniczący Krajowego Komitetu. W roku
1998 Miejski Urząd przeniósł się do hranickiego zamku,
a w budynku rekonstruowanego ratusza znalazło swą
siedzibę Miejskie Muzeum i Galeria w Hranicach,
Biblioteka miejska, wydział fortepianu Podstawowej Szkoły
Artystycznej w Hranicach oraz Centrum Informacyjne.

ajwartościowszym zabytkiem Starego Ratusza jest
renesansowa brama z 1544 roku, oprócz innych,
znajdziemy na niej podobiznę ówczesnego burmistrza
Skřítka, której towarzyszy znak krawieckiego cechu
i słowa: Verbum Domini manet in Æternum (Słowo
Pana trwa na wieki). • Na fasadzie budowli, od strony
ulicy Radniční, możemy zobaczyć wmurowaną
kamienną kulę armatnią, umieszczoną tutaj, by
przypominała o bohaterstwie walczących podczas wojny
trzydziestoletniej. • Pierwszy zegar wieżowy z roku 1571
został wykonany w Opavie, dwa zegarowe dzwony zostały
odlane w Ołomuńcu. Dzwony biją do dzisiaj, ale zegar
został wymieniony na nowy w roku 1890. • Na metalowej
chorągiewce wieży widnieją lata 1571 i 1869, chodzi
jednak o replikę z roku 1979. • W kopule, podczas wielu
napraw, były umieszczane memoranda, w roku 1738 nawet
„Relikwie święte od pana proboszcza są w tej oto kopule złożone,
aby Bóg tę gminę od wszelkiego zła chronił“.
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Muzeum Miejskie i Galeria w Hranicach

Widok z wieży oczyma Jana Pinkavy
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ranickie Muzeum Miejskie zostało założone w roku
1905. Jego rozrastające się zbiory wiele razy były
przenoszone, a w latach 1912–1921 zostały złożone na
parterze Starego Ratusza. W roku 1963 muzeum stało
się częścią Přerovskiego Muzeum Komeńskiego. W roku
1994 została powołana nowa organizacja: Muzeum
Miejskie i Galeria w Hranicach, która przejęła oryginalną
kolekcję. Do najciekawszych należy plik starych druków
(tzw. Biblioteka Gallaša) i zbiór hranickich wyrobów
fajansowych z przełomu XVIII i XIX wieku. Od roku 2001
muzeum mieści się w budynku Starego Ratusza. Tutejsza
Sala Gotycka jest używana do ekspozycji historycznych,
sala wystawowa w pobliskiej synagodze służy zaś jako
miejsce wystaw sztuki nowoczesnej.

kademicki malarz Jan Pinkava (1846–1923), pochodzący
z Brna, studiował w wiedeńskiej Akademii Sztuk
Pięknych w latach 1873–1901. Pracował jako profesor
rysunku i kaligrafii w państwowym niemieckim gimnazjum
w Hranicach. Obok portretów i kościelnych obrazów
stworzył niezliczoną ilość akwareli, na których ujmował
hranickie zakątki, ciekawe budowle i aktualne wydarzenia
z niemalże fotograficzną dokładnością. Dla uzyskania
efektu widoku z wysokości często korzystał właśnie
z ratuszowej wieży. Dlatego też ekspozycja prac Pinkavy
ze zbioru Miejskiego Muzeum i Galerii w Hranicach
pojawiła się w wieży dla urozmaicenia wstępu na nią.
Wchodząc można zatem porównać, jak miasto zmieniło
się przez ostatnie stulecie.
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