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nápadem zpřístupnit věž Staré radnice jako
vyhlídkové místo přišla v roce 2006 skupina studentů
hranického gymnázia v rámci aktivity Projekt občan,
jejímž prostřednictvím se žáci mají seznámit s tím, že
„vedle demokracie zastupitelské existuje také demokracie
participativní“. Součástí úkolu byl sběr historických
informací, přehled obdobně zpřístupněných věží
v České republice, anketa, reportáž z exkurze do věže
a také předběžný rozpočet akce. Poté studenti s projektem
Radniční schody (skoro) do nebe seznámili městské
zastupitelstvo, které uvolnilo prostředky na zpracování
podrobného projektu. V roce 2009 byla radniční věž
zpřístupněna jako součást projektu Za krásami Městské
památkové zóny Hranice, který byl z větší části
financován z prostředků Evropské unie.

tará radnice byla po staletí sídlem samosprávy města
Hranic. Na budově najdeme několik letopočtů,
které ukazují její postupné vznikání – Gotický sál
s pozoruhodnými žebrovými klenbami byl dokončen
roku 1528, renesanční portál pochází z roku 1544 a věž
byla vystavěna v roce 1571. Celkový vzhled budovy
změnily pak až rozsáhlé stavební úpravy v roce 1869
a realizace historizující fasády na počátku 20. století.
Až do konce 20. století se v prostorách radnice střídali
purkmistři, starostové i předsedové národního výboru.
Roku 1998 se městský úřad přestěhoval do hranického
zámku a v rekonstruované radniční budově našli své sídlo
Městské muzeum a galerie v Hranicích, Městská knihovna
Hranice, klavírní oddělení Základní umělecké školy
Hranice a informační centrum.

ejhodnotnější památkou Staré radnice je renesanční
portál z roku 1544, na němž mimo jiné najdeme
také podobiznu tehdejšího purkmistra Skřítka, pro
vázenou znakem krejčovského cechu a slova Verbum
Domini manet in Æternum (Slovo Páně přetrvá na
věky). • Na fasádě budovy z Radniční ulice můžeme
vidět zazděnou kamennou dělovou kouli, umístěnou
sem jako památku na boje třicetileté války. • Původní
věžní hodiny z roku 1571 byly vyrobeny v Opavě, dva
hodinové zvony byly ulity v Olomouci. Zatímco zvony
jsou funkční dodnes, hodiny byly v roce 1890 nahrazeny
novým strojem. • Kovová korouhvička na věži nese
letopočty 1571 a 1869, jedná se však o repliku z roku 1979.
• Do kopule byly při opakovaných opravách vkládány
pamětní spisy, v roce 1738 dokonce „Reliquia svatá jsou
od pana faráře do této báně dána, aby Bůh tuto obec od všeho
zlého chránil“.
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Městské muzeum a galerie v Hranicích

pohled z věže očima Jana Pinkavy
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ranické městské muzeum bylo založeno roku
1905, jeho rozrůstající se sbírky se několikrát
stěhovaly, v letech 1912–1921 byly uloženy také v přízemí
Staré radnice. V roce 1963 se muzeum stalo součástí
přerovského vlastivědného muzea. V roce 1994 byla
nově zřízena příspěvková organizace Městské muzeum
a galerie v Hranicích, která převzala původní sbírkové
fondy. K nejzajímavějším patří soubor starých tisků
(tzv. Gallašova knihovna) a sbírka hranické fajánse
z přelomu 18. a 19. století. Od roku 2001 sídlí muzeum
v budově Staré radnice. Zdejší Gotický sál je využíván
pro historické expozice, výstavní síň v nedaleké synagoze
slouží pro výstavy moderního výtvarného umění.

Akademický malíř Jan Pinkava (1846–1923), brněnský
rodák, vystudoval vídeňskou výtvarnou akademii
a v letech 1873–1901 působil jako profesor kreslení
a krasopisu na státním německém gymnáziu v Hranicích.
Vedle portrétů a kostelních obrazů vytvořil nesčetné
množství akvarelů, na nichž zachytil hranická zákoutí,
zajímavé budovy i soudobé události s takřka dokumentární
přesností. Pro pohledy z výšky často využíval právě
radniční věž. Jako zpestření výstupu na vyhlídkovou věž
tedy byla zvolena expozice Pinkavových výtvarných prací
ze sbírek Městského muzea a galerie v Hranicích. Můžeme
tak porovnat, jak se město viděné z radniční věže za
poslední století změnilo.
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