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Kniha Hranice na starých fotografiích obsa
huje více než 550 fotografií města Hranic za
chycujících jeho proměny od konce 19. stole
tí až do začátku 21. století.

„Kniha je pojata jako pásmo komentovaných 
fotografií, víc než vizuální krása snímků je ale 
zdůrazněna jejich informativní hodnota, kte
rou se popisky snaží prohloubit. V některých 
momentech se podařilo přiblížit ideálu jakési 
procházky starými Hranicemi, kdy můžeme 
procházet ulicí dům za domem a některé vý
znamnější budovy můžeme spatřit z různých 
úhlů (a samozřejmě v různých dobách). • Naše 
procházka začíná na hlavním náměstí, odtud 
směřuje do původního městského centra na 
Školním náměstí a pak pokračuje postupně 
po všech postranních uličkách starého města, 
obehnaného kdysi hradbami. Odtud pomysl
ný poutník putuje starou Horní ulicí (dnes Tří
da 1. máje) až po viadukty. A poté už prochází 
město s pomocí mapy ve směru hodinových 
ručiček, tedy od východu po západ, na Moto
šíně si odskočí na levý břeh Bečvy a pak se 
vrátí, aby cestu zakončil v severozápadní čás
ti města, všeobecně známé pod názvem Mexi
ko.“

„Loni v únoru zbourali při stavbě mostu v Ga
lašově ulici malebné stavení stojící pod smr
činou poblíž hasičské zbrojnice. Chodcům se 
líbívaly pečlivě obílené zdi domku s okénky 
trojí velikosti. Stará tvářnost Hranic mizí.“
 Antonie ebnerová 1950 

„Potok Velička nebyl regulován, nízké břehy 
byly vroubeny oblázky a rostly zde staré oře
šáky. Dnes je mi líto, že se tu tolik změnilo. 
Zmizely všechny staré ořechy a regulované 
břehy svírají spíše špinavou a páchnoucí sto
ku než potok, ve kterém se kdysi příjemně 
brouzdalo.“
 Peregrin Pešl 1978

„Tak jsem do Hranic přijela až po dvaceti le
tech. Nemohla jsem město vůbec poznat. Ce
lá Stalinka (Třída 1. máje) zmizela. Také domy 
Na Hrázi, kde jsem si jako dítě hrávala, se 
změnily v panelové sídliště. Bylo to zkrátka 
jiné město.“
 Jana Krausová 1990

„Když jsem chodil do první, nebo druhé tří
dy, zrovna se bouraly domy na Třídě 1. máje, 
vzpomínám si, jak mě fascinovalo, že domy, 
kolem kterých jsem dnes a denně chodil do 
školy, se pomalu ztrácely. Z dnešního pohle
du asi zmizely rychle, ale dětský čas je jiný.“
 Roman Filip 2008


