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Divadelní výstava i městské slavnosti v divadelním duchu připomínají 80 let od založení profesionálního divadla v Hranicích.  
Foto: Marek Suchánek

„Nejlepší divadlo je takové, kde divák chce vstát a hrát spolu s herci.“
Alexander Granach



Ve sbírkách hra-
nického muzea je 
celkem 329 nej-
různějších vyzna-
menání.

Jedním z  nich je 
rakousko -uherský 
kříž z období 1808 až 
1918. Císař František I. 
ho založil na počest 
svého otce Leopolda II. 
a uděloval jej za záslu-
hy v boji s nepřítelem. 

Na přední straně se 
nachází medailon 
s  iniciály FIA značící-
mi František císař ra-
kouský, v mezikruží je 
nápis INTEGRITATI ET 
MERITO, v  překladu 
„za bezúhonnost a zá-
sluhu“. Na zadní stra-
ně medailonu je heslo 
OPES REGUM CORDA 
SUBDITORUM, v  pře-
kladu „Panovníkova 
moc spočívá na lásce 
poddaných“.  (ls)

Pohodovou atmosféru na 
Rybářích dotváří nejen nově 
otevřený kiosek Stodola u Beč-
vy, ale i  upravené a  uklizené 
prostředí. Velkou zásluhu na 
tom mají manželé Dreiseitelovi, 
kteří pečují i o okolí. Na vlastní 
náklady upravili i boží muka na 

nedalekém bývalém vojenském 
cvičišti. K památnímu místu se 
dostaneme třeba na kole kolem 
letiště v  Drahotuších. Kromě 
úpravy zeleně se manželé stara-
jí o instalaci laviček a odpadko-
vých košů a obnovili také místní 
studnu.  (km)

Hranické náměstí opět 
v létě ožije kulturním pro-
gramem.

Do rytmů latino a  popu nás 
přenese duo SoundMates (Jižní 
Amerika / ČR). Legrácky a  pan-
tomimu zažijeme s  Divadlem 
Fortissimo a představením Kufr. 
Pro menší i velké zvědavce bude 
připraven Tajuplný svět podivu-
hodných her Jiřího Šebesty, které 

zaujmou svou vytříbenou origi-
nalitou. A v neposlední řadě vás 
zveme a tímto i avizujeme mož-
nou registraci na další Bleší trh. 
Poklady se totiž nenachází pouze 
na dalekých ostrovech, ale i v na-
šich skříních a na půdách. Více in-
formací a registrace prodejců na 
e-mailu: dramaturg@mkz-hranice.
cz. Těšíme se na vás každý srpno-
vý čtvrtek na Masarykově náměstí 
v Hranicích.  Mirka Krůpová, 

dramaturgyně MKZ Hranice

Bečva – řeka, která patří k našemu městu
2 úvodník, zajímavosti

Bečva je po svém toku nádher-
ná řeka. Každý, kdo si našel čas 
a splavil některou její část, ví, jaká 
kouzla v přírodě dovede vytvořit. 
Štěrkonosné koryto nejenom čistí 
vodu, ale spolu s  divokou zelení 
maluje nádherné scenérie.

Po většinu času potkáváme na 
břehu děti, rybáře, maminky s ko-
čárky, lázeňské hosty, cyklisty nebo 
naše psí kamarády na procházce. 

Jsou mezi námi lidé, kteří ale 
mají jiné vzpomínky. Beskydy i celá 
oblast dovede zčernat, mraky přine-
sou obrovské množství vody, která 
se začne valit krajinou. Vše začíná 
většinou v  noci. Zazvoní telefon 

a už jenom slyšíte: „Pane starosto, 
je nutné aktivovat protipovodňo-
vou komisi.“

V  roce 1997 tato informace 
přišla pozdě. Velká voda v Hrani-
cích způsobila velké škody a v obci 
Troubky, dále po toku, to už byla 
tragédie. Padaly domy, umírali 
lidé.

V  roce 2012 jsem v  jednom 
sklepě rodinného domu stál v ho-
linách v nánosu jemného bahna. 
Bylo po povodni. Hodně lidí pomá-
halo. Bahno nešlo nabírat, lopata 
se zvedá velmi těžko a všechno se 
musí ven nosit rukama. A staří lidé 
se bez pomoci neobejdou. Tenkrát 

jsem si řekl, že je nezbytné zajistit 
možnosti ochrany. 

Patnáct let po ničivé povodni 
1997 nebyly nakresleny ani pro-
jekty. Ostuda, neochota, neschop-
nost, spousta řečí nad ruinami 
v Troubkách. 

V letošním roce 2022 dokonču-
jeme kompletní úpravy ochrany 
v Hranicích. Jsme schopni na dalším 
vybudovaném poli jezu odpustit 
větší množství vody a snížit tak výš-
ku hladiny v nadjezí. Provedli jsme 
rekonstrukci historického ohrázová-
ní a zvedli jeho výšku. Jsme schopni 
zavřít kanalizační vpusti a odčerpá-
vat zbytkovou vodu. Zdokonalil se 

informační protipovodňový systém 
i systém odpouštění po celém toku. 
U obce Skalička je připravován pol-
dr, který umožní řídit průtok Hrani-
cemi. Nikdy nic není stoprocentní, 
ale jsem přesvědčen, že naše šance 
se chránit výrazně vzrostly. 

Chci poděkovat všem, kteří po 
dobu mnoha let usilovali o dnešní 
výsledek. Lidská paměť je krátká, 
ale lidé, kteří v noci utíkali, zachra-
ňovali nebo následně odstraňovali 
škody, nikdy na tyto události neza-
pomenou. V Hranicích jsme odved-
li kus dobré práce a na to jsem hrdý.

Jiří Kudláček, 
starosta města Hranic

Stříbrný Císařský řád Leopoldův

Okolí Rybářů jen vzkvétá

Čtvrtky na námku

Proměna památního místa na Rybářích. Zdroj: Facebook Stodola u Bečvy

z muzejních sbírek

zaujalo nás

náš tip



Padesát parkovacích míst 
vzniklo na ulici Jiřího z Po-
děbrad podél cesty. Čtyři 
z toho jsou určena tělesně 
postiženým. Stání jsou situ-
ovaná kolmo k ulici, takže 
se tam vejde o 22 míst více 
než doposud.

Akce byla zahájena v březnu 
a  dokončena začátkem června 
a  stála 2,75 milionu korun. Fi-
nančně se na ní podílí více než 
polovinou firma, která zde staví 
bytový dům. Ulice Jiřího z  Po-
děbrad, která byla kvůli této vý-
stavbě neprůjezdná, je již opět 

jednosměrně prů-
jezdná. 

Město dlou-
hodobě usiluje 
o  posílení počtu 
parkovacích míst. 
Loni tak vzniklo 
nové parkoviště 
na Struhlovsku 
poblíž restaura-
ce Kotelna, rok 
předtím jsme ve 
spolupráci se spo-
lečností EkoPrima 
Fin otevřeli záchyt-
né parkoviště v Komenského ulici 
poblíž hotelu Centrum pro 29 aut. 
Parkoviště se nachází necelých 
300 metrů od Masarykova náměs-

tí, mělo by tedy odlehčit přetíže-
nému centru města a  umožnit, 
aby lidé zbytečně nezajížděli do 
historického jádra.  (bak)

V  rámci vyhlášeného pro-
gramu „Kotlíkové dotace 
v Olomouckém kraji IV.“ za-
čala běžet lhůta pro podá-
vání žádostí. Ta je stanovena 
od 10. června od 10 hodin 
do 24. srpna do 17 hodin. 
Žádosti podané před a po 
stanovené lhůtě budou au-
tomaticky vyřazeny.

Žádost se podává elektronicky, 
a  to prostřednictvím elektro-
nického formuláře v  prostředí 

portálu Komunikace pro občany 
dostupného na webových strán-
kách Olomouckého kraje https://
udeska.olkraj.cz/Gordic/Ginis/App/
RAP05/. K žádosti je nutno připojit 
také povinné přílohy.

Finálně vyplněnou žádost je 
nutné elektronicky odeslat ve 
stanovené lhůtě a ve stejné lhů-
tě ji doručit poskytovateli dota-
ce i v listinné podobě, případně 
v elektronické podobě, některým 
ze způsobů přípustných dle pod-
mínek dotačního programu.

Podmínky dotačního progra-
mu a návod na vyplnění a po-
dání žádosti jsou dostupné na 

webu Olomouckého kraje: https://
www.kr-olomoucky.cz/dotacni- 
program-kotlikove-dotace-v- 
olomouckem-kraji-iv-cl-5602.html.

Také je možno zhlédnout zá-
znam on-line semináře, který 
pořádal Olomoucký kraj v pondělí 
06. června. Záznam je k dispozi-
ci na YouTube: https://youtu.be/
WWnMO7jgvhw.

Administraci kotlíkových do-
tací zajišťuje Olomoucký kraj, 
kontakty a bližší informace jsou 
k dispozici na webových stránkách 
https://www.kr-olomoucky.cz/ 
kotlikove-dotace-v-olomouckem- 
kraji-cl-3135.html. Michal Kočnar

Termín pro výměnu starých 
neekologických kotlů za 
nové ekologičtější zdroje je 
pro domácnosti o dva roky 
odložen.

Povinnost provozovat stacio-
nární zdroj znečišťování ovzduší 
v souladu s minimálními emis-
ními požadavky odpovídajícími 

emisní třídě 3 nebo vyšší (dle 
normy ČSN EN 303-5) vychází 
ze zákona o  ochraně ovzduší 
a  týká se „spalovacích stacio-
nárních zdrojů na pevná paliva 
o jmenovitém tepelném příkonu 
do 300 kW včetně, které slouží jako 
zdroje tepla pro teplovodní sou-
stavu ústředního vytápění a které 
nejsou navrženy rovněž pro přímé 
vytápění místa instalace“. Dosud 

platila pro všechny povinnost 
splnit tyto požadavky do konce 
srpna 2022.

Ve Sbírce zákonů byl však 
dne 8. 6. 2022 vyhlášen zákon 
č. 142/2022 Sb., kterým se zákon 
o  ochraně ovzduší s  účinností 
od 1. 7. 2022 mění. Termín pro 
splnění emisních požadavků 
se posouvá až do 31. 8. 2024 
u  spalovacích zdrojů provo-

zovaných v rodinném domě, 
bytovém domě nebo stavbě 
pro rodinnou rekreaci.

Na výměnu kotlů lze nyní 
čerpat dotace v rámci programů 
kotlíkových dotací, poskytova-
ných Olomouckým krajem, nebo 
v programu Nová zelená úspo-
rám, který je v gesci Státního fon-
du životního prostředí ČR.

Michal Kočnar

Město pokračuje v pomoci 
Ukrajině. Zastupitelé v břez-
nu jednomyslně odsouhlasi-
li vyčlenění jednoho milionu 
korun na nákup hmotné 
pomoci, jako jsou potraviny 
nebo základní hygienické 
potřeby. 

Pomoc je určena pro některá 
ukrajinská města na západě země, 

která jsou přeplněna uprch-
líky a již nemají prostředky 
na jejich zabezpečení. Cel-
kem se v  době uzávěrky 
tohoto čísla uskutečnily 
tři jízdy dvojice dodávek, 
které dovezly pomoc do 
měst Lvov, Turka a  Krako-
vets. Dopravu zajistila firma 
Strojeastavby Tvrdoň s. r. o., 
za což děkujeme jak jí, tak 
i dobrovolníkům zabezpe-
čujícím přepravu.  (bak)

Město vybudovalo parkoviště pro 50 aut

z radnice 3

Olomoucký kraj přijímá žádosti o kotlíkové dotace

Novela zákona o ochraně ovzduší posouvá termín pro výměnu kotlů

Hranice pokračují v pomoci ukrajinským uprchlíkům

Nové parkoviště již lemuje ulici Jiřího z Poděbrad. 
Foto: Petr Bakovský

Vykládka pomoci přivezené z Hranic na Ukraji-
nu. Foto: Aleš Procházka

z deníku  
    strážníka

Že Hranice jsou přírodě 
blízké město, jsme na strán-
kách měsíčníku již několikrát 
psali. Nejnovější důkaz pochází 
z lokality Pod Bílým kamenem. 
Na městskou policii odsud 
dorazila žádost o pomoc s od-
chytem velké zmije. Na místo 
byla proto vyslána hlídka spe-
cialistů na odchyt a  krocení 
divé zvěře. Protože v hadech 
se málokdo vyzná, a na druhou 
stranu máme u  nás spoustu 
chovatelů čehokoliv, nedalo 
se vyloučit, že nejde o zmiji, 
ale i  něco nebezpečnějšího. 
Takovou kobru indickou nebo 
chřestýše by laik možná ještě 
poznal, ale kdo ví, jak vypadá 
třeba pakobra nebo taipan? 
A to jsou jedni z nejjedovatěj-
ších hadů. 

Naštěstí však strážníci 
po příjezdu zjistili, že se jed-
ná o  neškodnou, užitečnou 
a  chráněnou užovku oboj-
kovou. Ne že by ta mrška ne-
byla schopná kousnout, ale 
jedovatá není. Obratný stráž-
ník proto neváhal, bleskurych-
le užovku popadl a znehybnil. 
Chycenou užovku poté hlídka 
odvezla a vypustila na vhod-
ném a  vzdáleném místě. Na 
jak dlouho to ale lokalitu Pod 
Bílým kamenem odužovko-
valo, není jisté, jednak tam 
nemusela být sama a jednak, 
jak víme ze správných hororo-
vých filmů, různé potvory všu-
de nechávají svoje vajíčka, aby 
v případě úspěchu mohl být 
natočen druhý (třetí, čtvrtý…) 
díl.  (bak)



Nejen nutné kácení, ale i obnova lesa probíhala loni v hra-
nických městských lesích. V návaznosti na vzniklé holiny 
po nahodilé těžbě z předcházejícího roku byla prováděna 
také obnova lesních porostů.

V  roce 2021 bylo vytěženo 
celkem 1585,17 m³ dřevní hmo-
ty, z čehož téměř třetina, přesně 
27 % (428,62 m³) tvořila těžba 
nahodilá, vzniklá v  důsledku 
škodlivého působení abiotic-
kých a biotických činitelů.

V holinách po nahodilé těž-
bě z předcházejícího roku bylo 
uměle vysazeno 15 700  saze-
nic. Celkem tak bylo vysázeno 

1,93 ha budoucího nového lesa. 
Aby z malých stromků skutečně 
vznikl les, jejich zasazením péče 
o ně nekončí. Abychom předešli 
negativnímu působení agresiv-
ní buřeně, bylo vyžnuto celkem 
5,14  ha ploch lesních kultur. 
Proti nežádoucímu okusu zvěře 
u  mladých lesních kultur bylo 
postaveno 415  m oplocenek, 
které mají celoročně chránit 

lesní kultury před škodami způ-
sobenými zvěří. Dále byly prová-
děny opravy a údržby oplocení, 
která byla postavena v  přede-
šlých letech, a bylo odstraněno 
2 000 metrů již nepotřebného 
oplocení tam, kde jsou mladé 
stromky už odrostlé. 

Lesní majetek města Hranic je 
roztroušen na několika katastrál-
ních územích – Bělotín, Draho-
tuše, Hranice, Lhotka u Hranic, 
Radíkov u  Hranic, Slavíč, Stře-
dolesí, Uhřínov u Hranic, Velká 
u Hranic a Valšovice. Hospoda-
ření v městských lesích je vyko-
náváno na základě pachtovní 

smlouvy se společností EKOLTES 
Hranice a. s., která obhospoda-
řuje přibližně 254,73 ha lesních 
pozemků ve vlastnictví města 
Hranic.

Základem pro zajištění řádné-
ho hospodaření v  lesích města 
Hranic je nový lesní hospodář-
ský plán, který je vypracován na 
období 10 let a platí do 31. 12. 
2030. Součástí plánu jsou do-
poručené návrhy hospodaření, 
zajišťující soulad s lesním záko-
nem, a dále závazná ustanovení, 
která musí být po dobu platnosti 
plánu plněna.

(žp)

Hraničtí občané se opět mohou aktivně zapojit do zlep-
šování života ve svém městě. Po dvouleté kovidové pauze 
mají letos opět možnost podat návrhy v rámci participa-
tivního rozpočtu.

Již byla vyhlášena výzva pro 
občany, aby do 30. září 2022 na-
vrhli vhodné projekty. 

V  průběhu října bude pro-
bíhat kontrola formální správ-
nosti projektů, v  listopadu pak 
uskutečníme hlasování na webu 
města a vítězné projekty budou 
realizovány příští rok.

Občané tak mohou podá-
vat návrhy na to, co považují za 
nutné v příštím roce v Hranicích 
opravit či vybudovat. Maximální 

výše nákladů na jeden návrh je 
1 milion korun včetně DPH. Ob-
lasti nejsou tematicky omezeny, 
mohou to být sportoviště, dětská 
hřiště, úprava veřejných prostorů, 
dopravní infrastruktura, městský 
mobiliář – lavičky, osvětlení, in-
formační tabule, volnočasové 
aktivity, životní prostředí, zeleň 
nebo odpady. Důležitou podmín-
kou je, že návrh musí být reali-
zován na veřejném prostranství 
nebo ve veřejné budově ve vlast-

nictví města Hranic nebo orga-
nizace 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 po-
byt, nebo například ti, kteří zde 
studují či pracují. Každý předkla-
datel může podat pouze jeden 
návrh.

Návrhy musí být předkládá-
ny na předepsaném formuláři 
a  musí mít určité náležitosti. 
Všechny podrobnosti je možné 
nalézt na webu města (www. 
mesto-hranice.cz/participativni- 

rozpocet). Vyplněný formulář se 
všemi přílohami se odevzdává 
na podatelně Městského úřa-
du Hranice na zámku v uzavře-
né obálce označené nápisem 
„Participativní rozpočet měs-
ta Hranic“. Nebo je možné for-
mulář 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 konzulta-
ce a  dotazy občanů, je tiskový 
mluvčí Městského úřadu v Hra-
nicích, Ing. Petr Bakovský (petr.
bakovsky@mesto-hranice.cz; tel.: 
581 828 117). (bak)

Vizualizace budoucí podoby sídliště Struhlovsko. 
Vizualizace: Ing. arch Radmila Vraníková, Ph.D. – A studio Kroměříž

Starosta Jiří Kudláček předal oběma hasičům pamětní list a dárkový koš.
Foto: Petr Bakovský

4 z radnice

Další etapa regenerace sídliště Struhlovsko, přesněji 
2. část II. etapy, se rozběhla v půlce června. Akce za při-
bližně 23 milionů korun by měla být dokončena v polo-
vině prosince letošního roku.

Tato etapa plynule naváže 
na loni dokončenou část v oko-
lí restaurace Kotelna. V  rámci 
regenerace dojde například 
k opravě komunikací, rozšíření 
cest i parkovacích ploch, budou 
upravena kontejnerová stání 

a  vybudováno dětské hřiště. 
S  regenerací sídliště bohužel 
souvisí i dopravní omezení v ně-
kterých lokalitách, proto se za 
způsobené komplikace omlou-
váme a děkujeme za pochopení. 

(bak)

Starosta města Jiří Kudláček 
ocenil dva hasiče z  Uhřínova 
za záchranu života. V  pátek 
13.  května došlo k  výbuchu 
v domě v Lipníku nad Bečvou. 
Členové jednotky hasičů Uhří-
nov Vojtěch Šuba st. a Vojtěch 

Šuba ml. pracovali ten den v ji-
ném domě v blízkosti výbuchu. 
Okamžitě přispěchali na místo 
události ještě před příjezdem 
záchranářů a z hořícího domu 
zachránili jednu osobu.

(bak)

Opět se mohou podávat návrhy v rámci participativního rozpočtu

Na Struhlovsku se rozběhla 
další etapa revitalizace

V městských lesích se kácelo i sázelo

Starosta ocenil hasiče  
za záchranu života
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Na Staré 
radnici v Hra-
nicích je Di-
vadlo. Tedy 
výstava, která 
připomíná, že 
před osmde-
sáti lety pro-
běhlo první 
představení 
profesionál-
ního hranic-
kého divadla. 
Jmenovalo se 
Beskydské di-

vadlo. Výstava mapuje divadla 
a ochotnickou činnost v Hrani-
cích. Těšit se můžete na diva-
delní kostýmy, rekvizity, kulisy, 
masky a další předměty vztahu-
jící se k divadelnictví. K vidění 
bude také spousta loutek ze 
známých pohádek. Připraven je 
i  doprovodný program, napří-
klad si návštěvníci budou moci 
vyrobit vlastní loutky. Výstavu 
můžete navštívit od čtvrtka 
30. června, kdy v 17 hodin vý-
stava odstartuje vernisáží, až do 
neděle 2. října.  (red)

Výsledky práce starostů za 
téměř uplynulé volební období 
vyhodnocoval Svaz měst a obcí 
České republiky ve čtvrtek 
16. června na pražském Žofíně.

Předseda Svazu měst a obcí 
Mgr. František Lukl a odborná 
porota vyhlásila výsledky hod-
nocení práce 6  253 starostů 

v  České republice v  prestižní 
soutěži o nejlepšího starostu/
primátora v  jednotlivých kra-
jích, která probíhá pod zášti-
tou prezidenta republiky. Za 
Olomoucký kraj si odvezl cenu 
„Nejlepší starosta 2018–2022“ 
právě starosta Hranic Jiří Kud-
láček a převzal tak ocenění za 

dlouhodobou práci celého ve-
dení města Hranic. 

Jde o další ocenění koncepč-
ní práce města po nedávném ví-
tězství města Hranic v celostátní 
ceně ve veřejném sektoru, kdy 
jsme se stali nositelem titulu 
Ambasador kvality České re-
publiky, a  také po zisku Ceny 

hejtmana Olomouckého kraje 
za společenskou odpovědnost 
v kategorii obcí s rozšířenou pů-
sobností. 

Soutěž o nejlepšího starostu 
oceňuje práci za celé čtyřleté 
období. Koná se tedy jednou za 
4 roky, letos probíhal již 3 ročník. 

(bak)

Nechybí divadelní kostýmy a kulisy. Foto: Marek Suchánek
Na výstavě je k vidění i  loutka Karla 
Gotta. Foto: Marek Suchánek

Starosta Hranic Jiří Kudláček převzal na pražském Žofíně cenu Nejlepší starosta. 
Foto: Petr Bakovský

Zásluhu na ocenění Nejlepší starosta mají kromě starosty Jiřího Kudláčka také 
místostarostové Vladimír Juračka a Dan Vitonský. Foto: Petr Bakovský

kultura 5

Na výlet s názvem „Potštát v proměnách století“ vyrazili 
členové Klubu seniorů Hranice.

Akci organizačně zajistil 
a vedl ředitel ZŠ a MŠ Potštát, 
Mgr. Karel Machyl. Získali jsme 
od něj spoustu informací. 

První zajímavosti o Potštátu 
a okolí jsme se dozvěděli v auto-
buse, další pak v Lipné, kde jsme 
navštívili vzácný kostelík. Na Pot-
štátě nám pan ředitel řekl o po-
zoruhodnostech a  památkách 
především na náměstí. Historic-
ká stavba zámku nás pak překva-
pila nádherným interiérem. Čas 
na komentovanou prohlídku si 
pro nás udělala místostarostka 
Potštátu, Bc. Kateřina Klabačko-
vá, a také Alena Peňázová, dnes 
důchodkyně, dříve pracovnice 
MěÚ Potštát. 

Návštěvu kostelů obohatila 
rodačka ze zaniklého Barnova, 
Olga Svobodová. Osvětlila, jak 
se tady v Sudetech žilo v před-
válečných, válečných i pováleč-
ných letech.

Na závěr jsme si prohlédli 
základní a mateřskou školu. Je 
tam vidět spousta práce vede-
ní školy, kantorů, rodičů i žáků. 
Karel Machyl nás obeznámil také 
s perspektivou života ve městě, 
sousedícím s vojenským prosto-
rem, s jeho obtížemi i výhodami. 
Je obdivuhodné, kolik práce zde 
již bylo vykonáno a kolik plánů 
k rozvoji školy i městečka Pot-
štát má. 

Klub seniorů

Pěvecký sbor Cantabile důstojně reprezentoval Olomouc-
ký kraj na 15. ročníku přehlídky Světlo za Lidice.

Přehlídka se 
konala v  pátek 
10. června a v so-
botu 11. června 
jako připomínka 
80. výročí vyhla-
zení obce Lidice. 
Moto přehlídky 
bylo „Děti zpívají lidickým dětem“. 

Za každý kraj byl vybrán jeden 
sbor, celkem se tedy zúčastnilo 
14 sborů.  Olomoucký kraj vybral 
hranický Pěvecký sbor Cantabile, 
který vystoupil nejen se svými 
sólovými skladbami, ale také se 
společným repertoárem, kdy 
všechny sbory společně zpívaly 

hymnu České republiky, píseň 
Petra Ebena Kdyby tu nic nebylo, 
dále Píseň o růži a Píseň pro Lidice.

Akce proběhla v Památníku 
Lidice, osobní záštitu převzal 
předseda senátu Parlamentu ČR 
Miloš Vystrčil a uměleckou zášti-
tu převzala Monika Absolonová.

ZUŠ Hranice

Potštát v proměnách století Světlo za Lidice:  
Kraj reprezentoval sbor z Hranic

Ocenění Nejlepší starosta získaly Hranice

Výstava Divadlo: výpravné kostýmy, loutky i Karel Gott



Již je to pětadvacet let, co 
Moravu postihla katastro-
fální povodeň, která všem 
názorně ukázala ničivou 
sílu vodního živlu. Voda 
v červenci 1997 dosahova-
la extrémní úrovně, plošný 
rozsah a  hloubka rozlivů 
byly nad všechny dosavadní 
známé hodnoty.

Povodeň, která s sebou valila 
katastrofálně velké množství spla-
venin, se svými parametry vymkla 
možnostem měření a monitoro-
vání. Naše Bečva v této katastrofě 
hrála jednu z předních rolí a její 
sílu poznaly Hranice, Přerov, Vlkoš, 
Bochoř, Troubky i další obce. Dlou-
há léta se pak řešilo, co udělat, 
aby se podobná hrůza již neopa-
kovala. Bečva mezitím několikrát 
zahrozila, nejvíce v  roce 2010. 
Po letech se ale „ledy pohnuly“ 
a  výstavba protipovodňových 
opatření se dostala z fáze úvah, 
plánování a příprav až do fáze re-
alizace a dokončování. Samotné 
Hranice tak díky tomu budou na 
konci letošního roku chráněny 
před padesátiletou vodou, zatím-
co do doby rozšíření jezu a zvýšení 
hrází to bylo pouze před vodou 
dvacetiletou. A zdá se, že se ko-
nečně rozhodne i o vodním díle 
Skalička a jeho brzké realizaci. Po 
jeho dokončení budou Hranice 
ochráněny před stoletou vodou. 
Pravdou ale je, že před katastrofou 
obdobného rozsahu jako v roce 
1997 by všechna dosavadní pro-
tipovodňová opatření pomohla 
pouze částečně. Pojďme si proto 
připomenout, co se v roce 1997 
vlastně dělo.

1997 – Voda brala všechno
Povodeň v  červenci byla 

způsobena zcela mimořádnými 
a  intenzivními dešťovými sráž-
kami, kdy denní intenzity dosa-
hovaly hodnot až 230 mm (místy 
> 600 mm/ 5 dní). Extrémní úhrny 
srážek byly v  červenci v  oblasti 
povodí horní Moravy (Jesení-
ky), v oblasti povodí řeky Bečvy 
(Moravskoslezské Beskydy) a pás 
srážek zasáhl ještě oblast Hostýn-
ských vrchů a Českomoravskou vr-
chovinu. Extrémní intenzita srážek 
byla zaznamenána již v  sobotu 
5. července 1997 a vysoké srážky 
pokračovaly i v dalších dnech.

Povodeň postihla území v po-
vodích řek Morava (Bečva), Odra 
a horní Labe a měla neočekávaně 
rychlý a  dravý průběh s  obrov-
skou ničivou sílou, kdy na hor-
ních tocích došlo k téměř totální 
devastaci koryt vodních toků. Vy-

značovala se neskutečnou dravos-
tí vody – energie proudění byla 
schopna transportovat i kameny 
s rozměry přes 1 m.

Celkem zahynulo 50 lidí, zni-
čeno bylo 29 000 domů, škody 
dosáhly téměř 63 miliard korun 
(pramen PMO). 

Jak to bylo v Hranicích
Pěkné počasí konce června 

1997 vystřídaly v pátek 4. červen-
ce vytrvalé a velmi intenzivní deš-
tě. Do pondělního rána spadlo na 
Hranicku 150 mm vody, v pondělí 
dalších 67 mm. Na horách pršelo 
ještě víc. Bečva i její přítoky začaly 
prudce stoupat. 

Již v  neděli 6. července byla 
koryta Veličky a  Ludiny zcela 
plná. Večer vyplavil Račí potok 
sklepy a garáže u křižovatky ulic 
Komenského a Hřbitovní a začal 
se rozlévat do okolí. Na křižovatce 
Komenského a Teplické ulice se 
vylila Ludina. Situace se prudce 
zhoršovala v Kropáčově ulici, kde 
nejprve voda pronikla kanály na 
silnici a mezi 20. a 21. hodinou se 
začala přelívat přes hráz. Začala 
zaplavovat zahrady a sklepy i nej-
níže položené byty. Se stoupající 
hladinou byly zaplavovány další 
a další byty, nejen v Kropáčově, ale 
i v Tesaříkově ulici. 

V pondělí 7. července byl kul-
minační rozdíl hladin řeky Bečvy 
v Teplicích n/B 7,3 m nad normá-
lem. Na levém břehu obrovská síla 
rozbouřené řeky prorazila ochran-
nou hráz a  vevalila se do Sadů 
Čs. legií a dál do přilehlých ulic. 
Postupně voda zaplavila Žáčkovu, 
Havlíčkovu i Tyršovu ulici a všude 
silný proud páchal ničivé škody. 
Zde řece padly za oběť i některé 
domy. 

Hráz se protrhla i na druhém 
břehu, voda se vevalila do Tráv-

nické ulice, zaplavila Havlíčkovu 
a Hviezdoslavovu ulici. Vylila se 
i Velička a Ludina. 

Nejtragičtější dopad měla po-
vodeň v Rybářích, kde při zřícení 
domu zemřela starší žena. 

Pod hladinou se ocitla velká 
část Hranic. Voda napáchala ob-
rovské škody v  Lázních Teplice 
nad Bečvou, ve všech sportov-
ních areálech podél řeky, v areá-
lu Středního odborného učiliště 
strojírenského, na cestách, chod-
nících, zahradách, na zařízení 
bytů, na automobilech. Dvě ro-
diny přišly o svůj dům, protože 

silně poškozené budovy musely 
být strženy. Část obyvatel města 
odřízla voda zcela od zásobová-
ní. Zatímco povodňové vody bylo 
všude dost, nastala nouze o vodu 
pitnou. Čistička, která ji dodávala 
obyvatelům města, byla totiž také 
zatopena.

Voda začala klesat v pondělí 
odpoledne, v úterý ráno ale opět 
následoval vzestup hladiny Bečvy. 
Až v úterý odpoledne začal trvalý 
pokles vody. Odstraňování násled-
ků škod však trvalo ještě dlouho.
(bak s využitím textu Aloise Marián- 
ka v knize Povodně na Hranicku)

Následky povodní v Sadech Čs. legií. Foto archiv Městského muzea

Tudy tekla Velička. Foto: Jiří Andrýsek (archiv Městského muzea)

6 TÉMA: OD KATASTROFÁLNÍCH POVODNÍ UPLYNE 25 LET

Od katastrofálních povodní uběhlo již čtvrtstoletí

Hranický jez na Bečvě. Foto: Jiří Andrýsek (archiv Městského muzea)



Co se změnilo od roku 1997 pro Hranice v rámci ochrany 
před velkou vodou? Jednak je určitě mnohem lepší infor-
movanost, ať už to jsou informace z Povodní Moravy, nebo 
z Českého hydrometeorologického ústavu. 

Díky propojení hlásičů vody 
s internetem je přesně znám stav 
vody na Bečvě nejen v Teplicích 
nad Bečvou, ale i výše po toku, 
takže se dá poměrně přesně 
předpovědět, kolik vody a  kdy 
do Hranic přiteče. Také městská 
policie zlepšila své vybavení 
v  rámci informování obyvatel. 
Po bleskových povodních v roce 
2009 jsme navíc zavedli hlásiče 
na menších tocích. 

Mnohem lépe pracuje také 
integrovaný záchranný systém. 
Draze získané zkušenosti, nejen 
z  roku 1997, ale i  z  bleskových 
povodní 2009 či povodní v roce 
2010, se projevily na zlepšení spo-
lupráce mezi všemi zainteresova-
nými stranami, zejména Povodím 
Moravy, hasiči a městem Hranice. 
Projevilo se to například při pro-
blematických odchodech ledů 
v roce 2012, nebo i při vzestupech 
hladiny Bečvy v minulých letech.

Na samotné Bečvě se ale na 
Hranicku dlouho nic nedělo. 
Dlouhé roky probíhaly diskuse, 
která protipovodňová opatření 
by byla nejlepší, jednu dobu se 
například prosazoval i suchý poldr 
v oblasti Rybáře. Nakonec se roz-
hodlo o komplexu hned několika 
protipovodňových staveb. Jde ze-
jména o rozšíření jezu v Hranicích, 
zvýšení ochranných hrází v nad-
jezí a  vybudování vodního díla 
Skalička. Příznivý vliv by měla mít 
také postupná revitalizace koryta 
Bečvy u Ústí, Černotína a Skaličky. 

Jez je hotov
Rozšiřování hranického jezu 

o  jedno pole zahájilo Povodí 
Moravy v  březnu 2020. Jedná 
se o  jednu z nejvýznamnějších 
staveb v  rámci komplexní pro-
tipovodňové ochrany Pobečví. 
Došlo k rozšíření jezu o jedno je-
zové pole a rozšíření koryta nad 

i pod jezem. Původní dvoupolový 
jez měl průtočnou šířku 32 m, po 
rekonstrukci se rozšířil o dalších 
16 m. Tím dojde při povodních 
ke snížení hladiny Bečvy v  in-
travilánu města a také se snížily 
požadavky na výšky budovaných 
protipovodňových zdí a  hrází, 
které doplňují komplexní proti-
povodňovou ochranu města.

Povodí si od rozšíření jezu sli-
buje také vyřešení problematic-
kých odchodů ledů při jarním tání.

Současně s tím vznikl na levém 
břehu téměř 150 m dlouhý rybí 
přechod. Celkové investiční ná-
klady rozšíření jezu včetně stavby 
rybího přechodu dosáhly téměř 
240 milionů korun. Hlavní práce 
na jezu trvaly do konce roku 2021, 
na jaře letošního roku se dokončo-
valy terénní úpravy a komunikace. 

Hráze se navyšují
Na rozšiřování hranického 

jezu navazuje rekonstrukce a zvý-
šení hrází v nadjezí. Po jejich do-
končení, plánovaném do konce 
letošního roku, bude město 
chráněno (společně s rozšířením 
jezu) před padesátiletou vodou. 
Jde o rozsáhlou akci za zhruba 
64 milionů korun. Na této akci se 
město Hranice finančně podílí 
jako takzvaný chráněný subjekt, 
a to maximálně 14 miliony korun. 

Na obou březích nad mostem 
vznikají v celkové délce 700 me-
trů nové protipovodňové zídky 
a hrázování. Jejich příprava pro-
bíhala ve spolupráci s  městem 
a památkáři tak, aby zůstal za-
chován půvab ulice Kropáčova. 
Na pravém břehu řeky vznikne 
replika původní stávající zdi, 
která bude obložená kamenem 
a doplněná o zábradlí. Součás-
tí protipovodňových opatření 
bude volnočasové pásmo. Tomu 
budou dominovat dvě poseze-

ní v podobě tribun, které navíc 
umožní přístup až přímo k řece. 
Opatření tak na jednu stranu 
budou obyvatele chránit před 
povodněmi, ale současně učiní 
řeku pro lidi snáz dostupnou. 

V Kropáčově ulici se nejprve 
předpokládalo, že zde zůstane 
zachována původní zeď, pouze 
dojde k její opravě a vyplnění zá-
bradlí betonem. Po provedených 
sondách se však zjistilo, že zeď 
není tak pevná, jak se předpoklá-
dalo, a že nejenže neunese navý-
šení, ale není ani zaručeno, že by 
vydržela další velkou vodu. Pro-
to zde musela být vybudována 
nová zeď z pohledového betonu. 

Po dokončení nového ohrá-
zování mohou navázat další 

investice města. Jednak je to do-
končení cyklostezky Bečva, která 
nyní končí u Partyzánské ulice. Ta 
by měla pokračovat až k mostu 
a momentálně je na ni již vydáno 
stavební povolení. 

A  na cyklostezku plynule 
naváže také revitalizace nábřeží 
Kropáčova, na které se již připra-
vuje projektová dokumentace 
na základě vypracované studie 
architekta Tomáše Kočnara, který 
se svými spolupracovníky přišel 
s návrhem zapojení nábřeží, ja-
kožto jedinečného městského 
prvku, do urbanistické struktury 
Hranic, ve vazbě na oddychovou 
zónu v přírodním pásmu podél 
řeky ve směru k  lázním Teplice 
nad Bečvou.
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Jak jsme na tom nyní?

Budoucí podoba nábřeží v Kropáčově ulici. Vizualizace: Ateliér Kočnar

Rybí přechod je v Hranicích novinkou. Foto: Petr Bakovský

Jez se o třetinu rozšířil. Foto: Petr Bakovský

Nové ohrázování. Foto: Petr Bakovský



V roce 2020 začalo Povodí 
Moravy s revitalizací toku 
Bečvy u obcí Černotín, Ústí 
a  Skalička. Stavební akce 
vtiskla více než třem kilo-
metrům koryta řeky zcela 
novou tvář.

Došlo až k  trojnásobnému 
rozšíření koryta toku, čímž bude 
vytvořeno typické široké a mělké 
koryto vodního toku. Projekt sni-
žuje povodňové ohrožení obcí, 
revitalizuje krajinný ráz, vrací do 
řeky chybějící biotopy a stanoviš-
tě a přispěje ke zlepšení biodiver-
zity flóry a fauny. Tato akce vyšla 
na bezmála 320 milionů korun.

Práce v  tomto úseku byly 
v  dubnu dokončeny a  hned 
v květnu na ně navázalo zahájení 
prací na dalším úseku u Ústí. Povo-
dí Moravy u Ústí obnoví původní 
koryto řeky Bečvy a vytvoří tůň 
v místě zaniklého rybníka Otrž. 
Obnovené koryto na levém bře-
hu Bečvy pod Ústím bude mít 
délku 775 metrů a šířku od 8 do 
15 metrů. Sloužit bude jako od-
lehčovací větev stávajícího řečiště 
a vzhledem k zahloubení stávající-
ho hlavního koryta řeky bude vyu-
žíváno v době zvýšených průtoků. 
Celkové náklady této revitalizace 
vyjdou na 21 milionů. 

Skalička, poldr, nebo  
přehrada? Asi poldr

Protipovodňová opatření na 
Hranicku budou kompletní až po 
dokončení vodního díla Skalička. 
Touto akcí by se měla povodňo-
vá ochrana města zvýšit z pade-
sátileté na stoletou vodu. Dlouho 
však nebylo jasné, jaké vodní dílo 
u Skaličky vlastně vyroste. Variant 
bylo několik a rozhodnutí se stále 
odkládalo. Proto byla zpracována 
rozsáhlá multikriteriální analýza, 
která jako nejvýhodnější doporu-
čila boční nádrž. 

Proti plánům na stavbu vod-
ní nádrže se před časem zvedla 

velká vlna kritiky, podle níž by 
takové vodní dílo mělo negativní 
dopad na tamní přírodu. Odpůrci 
přehrady upozornili na to, že by 
nádrž zničila Evropsky význam-
nou lokalitu Hustopeče – Štěr-
káč, ohrozila by chráněné lokality, 
jako jsou Zbrašovské aragonito-
vé jeskyně nebo Hůrka u Hranic, 
a také lázeňský areál Teplice nad 
Bečvou. Navíc Bečva je poslední 
štěrkonosnou řekou v České re-
publice. Přehrazení jedinečného 
souvislého toku by podle někte-
rých odborníků vedlo ke vzniku 
takzvané „hladové řeky“. Řeka si 
totiž zatím svou energii přiroze-
ně vybíjí do pohybu štěrků. Pře-
hradou by se ovšem tento efekt 
zastavil a energie proudící řeky by 
se projevila zahlubováním vodní-
ho roku, hloubkovou erozí koryta 
a paradoxně i možným úbytkem 
spodní vody pod přehradou.

Kritika záměru vystavět u Ska-
ličky přehradu neustala ani poté, 
co multikriteriální analýza dopo-
ručila variantu boční nádrže. Na 
konci loňského roku uspořádala 
místopředsedkyně Senátu Jitka 
Seitlová spolu s  Přírodovědec-
kou fakultou Univerzity Palacké-
ho v Olomouci videokonferenci, 
které se zúčastnili vědci, zástupci 
ministerstev, nevládních organi-
zací a dotčených obcí. 

V průběhu videokonference 
zazněla řada odborných výhrad 
jak proti způsobu zpracování 

analýzy, tak i vůči jejím závěrům. 
Například děkan Přírodovědecké 
fakulty Ostravské univerzity Jan 
Hradecký upozornil na to, že již 
metodika zpracování celé analý-
zy není dobrá a že analýza do-
statečně nezohledňuje krasové 
území. Dodal, že protipovodňo-
vá ochrana u nádrží je problém, 
protože aby byly nádrže účinné, 
musí být včas dostatečně odpuš-
těné, což, jak praxe ukazuje, se ne 
vždy daří. 

Ohrožení minerálních vod
Námitky mají také geologové. 

Jitka Novotná z České geologické 
služby uvedla, že hydrogeologic-
ký průzkum zjistil v oblasti pro-
kázané sesuvy půdy, které není 
snadné stabilizovat. Tím, že by 
se trvale zvýšila hladina vody, se 
mohou sesuvy obnovit a vznikat 
nové. „Je to velmi komplikovaná 
situace. Neumím se představit ná-
klady na řešení tohoto problému,“ 
uvedla Novotná. 

Ve Skaličce podle ní hrozí buď 
zatopení sklepů, nebo při prove-
dení drenáží ztráta vody ve stud-
ních a vysychání území. 

Nejcitlivější problém je pod-
le geoložky Novotné ohrožení 
minerálních vod v Teplicích nad 
Bečvou. „Nevíme přesně, kde je 
zdroj minerálních vod, ale přehra-
da by mohla teplickou minerálku 
ohrozit. Riziko je velmi vysoké,“ 
uvedla Novotná. 

S  návrhem na přehradu ne-
souhlasí ani Barbora Šimečková, 
vedoucí Správy Zbrašovských 
aragonitových jeskyní v Teplicích 
nad Bečvou. Ta upozornila, že vý-
sledek analýzy už byl prakticky 
předjímán předem. Je to zřejmé 
například ze zařazení vodního díla 
Skalička na seznam víceúčelových 
vodních nádrží v poziční zprávě 
o  pokroku při plnění koncepce 
ochrany před následky sucha za 
rok 2019.

Poslední vývoj vzal tyto námit-
ky v potaz. Při nedávném zahájení 
prací na dalším úseku revitalizace 
Bečvy uvedl ministr zemědělství 
Zdeněk Nekula, že vodní dílo Ska-
lička by mělo mít podobu boční 
suché nádrže. Dohodli se na tom 
ministr Nekula a ministryně život-
ního prostředí Anna Hubáčková. 
Návrh je v připomínkovém řízení, 
v červnu by ho měla projednat 
vláda. Podle Nekuly by stavba 
vodního díla Skalička mohla být 
zahájena za čtyři až pět let.

Vodní dílo Skalička je součás-
tí souboru protipovodňových 
opatření, která mají být na Bečvě 
postupně budována až k  obci 
Troubky u Přerova. „Tento soubor 
opatření se bude v aktuálních ce-
nách pohybovat kolem šesti mili-
ard korun, z toho vybraná varianta 
vodního díla Skalička, tedy boční 
suchý poldr, bude představovat 
čtyři až 4,5 miliardy korun,“ uvedl 
Nekula.

Nepřirozeně rovné řece terénní úpravy jenom prospějí. Foto: Povodí Moravy

V této lokalitě by mělo být vybudováno vodní dílo Skalička. 
Foto: Povodí Moravy

Přímo u Bečvy vyhlásil ministr Nekula, že doporučí vládě suchý boční poldr. 
Foto: Vlastimil Mach
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Ministerstva se k variantě boční suché nádrže přiklonila 
kvůli připomínkám starostů okolních obcí a Lázní Teplice 
nad Bečvou, které se týkaly například negativního vlivu 
vodního díla na prameny minerálních vod.

Studie sice toto riziko nepo-
tvrdila, ministerstva se podle 
Nekuly pro variantu bočního su-
chého poldru rozhodla z důvo-
du předběžné opatrnosti. „Hráz 
bude vybudována technicky 
tak, aby umožnila někdy do bu-
doucna napuštění vodního díla, 
pokud by další revizní posudky 
potvrdily, že nedojde k ohrožení 
léčivých pramenů,“ dodal Nekula.

„Vodní dílo Skalička má primár-
ně sloužit jako protipovodňová 

ochrana sídel v Pobečví. Případ-
ná víceúčelová nádrž by sice vý-
znamně pozitivně ovlivňovala 
nadlepšování průtoků v  Bečvě 
v období sucha, nesplňovala by 
ale podmínku pro vodárenský 
odběr. Boční suchá nádrž zajistí 
požadovanou protipovodňovou 
ochranu a dokáže ovlivnit i soubě-
hy povodní. Nemusí se kvůli ní za-
sahovat do pravobřežního území 
ani přerušovat říční kontinuitu 
Bečvy,“ vysvětlil ministr Nekula.

„Ukazuje se, 
že společná řeč 
rezortů život-
ního prostředí 
a  zemědělství 
se příznivě pro-
mítá do české 
krajiny. U Skalič-
ky jsme se doká-
zali dohodnout 
na variantě su-
chého poldru, 
který plní funk-
ci ochrany před 
povodní a  zá-
roveň nebude 
nijak zásadně 
zasahovat do přírodních podmí-
nek tohoto místa, to je win-win 

opatření,“ dodala ministryně Hu-
báčková.

Vodní dílo Skalička se dlouhodobě připravuje a posledním 
dokumentem je multikriteriální analýza, kterou zpracovali 
odborníci ze stavebních fakult ČVUT v Praze a VUT v Brně 
a Hydrobiologického ústavu Akademie věd ČR. Jejich do-
poručení bylo vybudovat boční víceúčelovou vodní nádrž.

To však narazilo na vlnu ne-
souhlasu veřejnosti, ochránců 
přírody a některých zastupitelů 
obcí a  měst, přestože všechny 
jejich připomínky byly ve studii 
podrobně vypořádány. 

Pro utvoření vlastního názo-
ru jsem si 126stránkovou analýzu 
pečlivě přečetl a dospěl k názoru, 
že většina kritiků ji vůbec nečetla 
nebo ji špatně pochopila. 

Vliv na teplickou kyselku 
a krasové území je dlouhodobě 
zkoumán a  v  důsledku zjištění 
podmínek pro sycení krasových 
vod ve výchozu vápence v želez-
ničním zářezu nad Černotínem 
byl přehradní profil posunut 
proti proudu Bečvy. Nejvýchod-
nější výchoz vápenců u Kamen-
ce bude řešen v  rámci dalších 
přípravných prací, i když přímé 
spojení s  krasovým systémem 
zde nebylo zjištěno.

Ministerstvo zemědělství a ži-
votního prostředí nyní rozhodlo, 
že přes doporučení odborníků se 
bude realizovat varianta suchý 
poldr. Zvítězil tak názor politiků 
nad názorem odborníků. 

Obě varianty vodní nádrž 
i suchý poldr mají stejnou délku 
a výšku ohrázování, zabírají stej-
nou plochu. Liší se pouze výpust-
ným a nápustným objektem.

Suchý poldr nepředpokládá 
žádný zkušební provoz. Při rych-
lém naplnění až při dvacetileté 
povodni by se mohly projevit 
případné skryté vady díla a  je 
zde nezanedbatelné riziko ha-
várie s  rizikem protržení 8  km 
dlouhé hráze s nedozírnými ná-

sledky. Plnění poldru se před-
pokládá pouze při dvacetileté 
a větší povodni. Tedy průměrně 
1× za 20 let.

Oproti tomu doporučená va- 
rianta boční vodní nádrž má řadu 
výhod:

1. Předpokládá zkušební pro-
voz s trvalým monitoringem hrází, 
průsaků, hladiny podzemní vody 
a vlivu na minerální vody i jeskyně.

2. Při využití předpouštění 
zajišťuje prakticky stejnou pro-
tipovodňovou ochranu jako 
suchý poldr. Navíc je možno 
retenční prostor nádrže využít 
pro redukci i menších povodní, 
při kterých je zaplavováno vnitř-
ní lázeňské území Teplic a další 
území s chatami v zahrádkářské 
oblasti u Bečvy, které mají menší 
ochranu než město Hranice.

3. V  současné době jsme 
svědky snižujícího se množství 
srážek, kdy dlouhodobě do-
chází ke sníženým průtokům 
v Bečvě a nadměrnému rozvoji 
řas. Plošná opatření pro zachy-
cení vody v krajině tento trend 
dostatečně nevyřeší. Situace se 
bude i s ohledem na zvyšování 
teploty a výparu v letním období 
dále zhoršovat. 

Vodní nádrž umožňuje zachy-
cení části velkých průtoků čisté 
vody při jarním tání sněhu, které 
rychle odtékají Bečvou bez užit-
ku, a jejich využití pro zlepšování 
průtoku v suchém období s řa-
dou benefitů:
-  zlepšení kvality vody v Bečvě 

v suchém období naředěním 
vypouštěného zbytkového 
znečištění z městských a prů-
myslových čistíren odpadních 
vod,

-  omezení růstu řas v  teplém 
suchém období a umožnění 
rekreačního koupání v Bečvě,

-  doplňkové hydroenergetic-
ké využití v MVE /malá vodní 

elektrárna/ pod nádrží a zvý-
šení využití na stávajících MVE 
na jezech na Bečvě a Moravě 
v důsledku nadlepšování prů-
toků,

-  zajištění dostatečné vydatnos-
ti významných podzemních 
vodárenských zdrojů podél 
Bečvy a Moravy i při dalším 
nárůstu suchých období vli-
vem měnícího se klimatu.

4. Umožňuje adaptaci na bu-
doucí vývoj klimatu změnami 
objemu ochranného a zásobního 
prostoru vodní nádrže.

5. Vodní nádrž bude rovněž 
možno využít pro likvidaci případ-
ného havarijního úniku vysoce 
toxických látek z Dezy nebo Tesly 
Rožnov, kdy by bylo možno zajistit 
až 50× naředění toxických látek 
v  Bečvě pod přehradou, a  tím 
zamezit úhynu ryb dále po toku. 

Mrzí mne, že rozhodnutí 
o stavbě suchého poldru v roz-
poru s doporučením renomova-
ných institucí nebylo vůbec nikde 
zdůvodněno, i když se jedná o zá-
sadní a nákladnou stavbu reali-
zovanou z veřejných prostředků, 
která bude ovlivňovat životní 
prostředí regionu na desítky let.

Pevně věřím, že pokud se zre-
alizuje suchý poldr, bude velmi 
rychle upraven na vodní nádrž, 
protože vnější okolnosti nás 
k tomu stejně donutí. 

Ing. Karel Hübl

Faktem zůstává, že i přes veš-
kerá protipovodňová opatření 
nás může Bečva nebo i  menší 
toky nepříjemně zaskočit. Po-
vodním kolem vodních toků se 
nedá úplně zabránit, jak ostatně 
ukazují i příklady z minulosti, lze 
ale snížit jejich riziko a snížit pří-
padné škody.

Přílohu připravil Petr Bakovský
Takto zpustošila velká voda lázeňskou kolonádu v roce 1970. 
Foto: archiv hranického muzea

Bečva vždy jednou za čas ukázala svoji sílu – povodně v roce 
1907. Foto: archiv hranického muzea
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Také projekt přehrady má své zastánce



Chcete pozorovat Hranice z  výšky? Pak musíte zdolat 
122 schodů, abyste vystoupali na věž Staré radnice.

Prohlídky se konají od května 
do října každý všední den, a to 
vždy v 10:00, 11:00, 14:00 a 15:00. 
Vstupné je 30 korun za osobu, 
hradí se v infocentru na zámku.

Na ochoze věže jsou panora-
matické fotografie s popisy míst, 
která je možné z 38 metrů vysoké 
věže vidět.

Cestu nahoru zpestří expozi-
ce truhel, expozice mineralogie 
a expozice akvarelů malíře Jana 
Pinkavy. K vidění jsou také útroby 
věžních hodin.  (red)

Hranická muzejní noc se uskutečnila v pátek 20. května. Na Staré radnici měl kat 
mučicí nástroje, a kdo chtěl, mohl si je vyzkoušet.

Prohlídky hranického zámku oživila vystoupení herců z divadelního souboru Tyl 
Drahotuše. Foto: 4× Jiří Necid

Davy zájemců si nenechaly ujít strašidelný zámek. Noční prohlídky nabízely návště-
vu hladomorny i výstup na zámeckou věž. A to za asistence historických postav.

Hrůzostrašný krampus se v tento den pohyboval po městě. Neodvážil se jen do 
kostela. Více fotek na muzeum-hranice.cz/fotoreportaz-z-hranicke-muzejni-noci/

Výstup na věž obnáší zdolání spousty 
schodů. Foto: Kateřina Valentová
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Muzejní noc byla tak trochu strašidelná

Startuje 2. ročník akce Hranický řez, která se bude konat 
od 2. do 6. srpna v Zámecké zahradě v Hranicích.

Od úterý do soboty, během 
dne od 9 do 17 hodin, budete 
mít možnost sledovat naživo 
nejen prastaré řemeslo řezby 
dlátem, ale i novodobé dřevo-
sochání za použití motorových 
pil, brusek a hořáků.

Po celou dobu bude otevře-
na dílnička pro veřejnost, kde 
si budete moci pod dohledem 

odborníka vyřezat drobnost pro 
radost. V sobotu akce vyvrcholí 
v 17 hodin slavnostním předá-
ním děl městu.

Dřevěné sochy a reliéfy bu-
dou vytvářet studenti umělec-
kořemeslného zpracování dřeva 
ze střední školy v  Bystřici pod 
Hostýnem. 

(mk)

Hranický řez zaplní Zámeckou zahradu

Běž na věž
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Bájná vzducholoď i  letos 
přistane v  hranickém ko-
munitním centru Karnola 
a nabídne prostor pro ma-
gické setkávání a propojení 
uměleckých světů.

Třídenní karneval oslavující 
radost ze života bude o čtvrtém 
červencovém víkendu opět patřit 
fúzi jazzu a elektroniky, perfor-
mancím i výtvarným instalacím. 

Nalodit se můžete už ve čtvr-
tek 21. července, kdy festival za-
hájí klimatické drama „Odvaha 
k beznaději“ souboru CO2 ko-
lektiv. Ten se postará o divadelní 
vstupy a performance i v násle-

dujících dnech, a to až 
do 23. července.

Hudební dramatur-
gii, která dominuje pá-
tečnímu i  sobotnímu 
programu, bude i tento-
krát vládnout mix jazzu 
a  elektronické hudby. 
Mezi první kosmické vla-
štovky patří například 
kalifornská písničkářka 
Alison Wheeler, která 
přesně v  době konání 
festivalu vydává své 
debutové album, dále 
powerjazzové uskupení 
TRIplay, oblíbený pro-
ducent a skladatel Floex se svým 
DJ setem nebo zábavné taneční 
acid soul duo FuHa. 

Letenky do vesmíru, a  ještě 
dál, pořídíte v síti SMSticket za 
500 Kč. Další informace najdete 

na facebookových a  instagra-
mových stránkách Letiště. 

(let)

Pravidelné nedělní odpole-
dní čaje s tancem připravi-
la na prázdniny restaurace 
Archa.

Čaje budou probíhat každou 
neděli v červenci a v srpnu na te-
rase restaurace. Hosté si mohou 
zatančit při pestrých hudebních 
žánrech v podání kapel a sólistů. 
Každá neděle tedy bude mít ji-
nou hudební atmosféru. 

Srpnové neděle budou zpest-
řeny například malou dechovkou 

Moraváci Tomáše Landsmana či 
valašskou cimbálovkou. Návštěv-
níky čeká příjemné prostředí 
při kvalitní muzice s  možností 
příjemného gastronomického 
zážitku. 

Letní nedělní odpoledne bu-
dou probíhat pravidelně od 16 
do 19 hodin. Vstupné je 80 ko-
run a za nepříznivého počasí se 
koncerty budou konat uvnitř 
restaurace Archa. 

Za pořadatele srdečně zve 
Stanko Kubín,  

vedoucí restaurace Archa

Festival Letiště už chystá přistávací plochu pro 8. ročník

Letní hudební odpoledne v restauraci Archa

Skvělé druhé místo si v ce-
lostátní kuchařské soutěži 
vybojoval tým z mateřské 
školy Šromotova pastelka.

Téma „Oslava“ oslovilo vedení 
školky svou kreativitou, origina-
litou a  volností výběru dezertu 
i  kostýmů. Byl sestaven tříčlen-
ný tým MINIchefové (Adámek 
Menšík, Sebík 
Šturm a Šimonek 
Coufal), který 
svým dezertem 
„Lahodný krém 
s  jahodovou ra-
ffaello kuličkou“ 
obdaroval bu-
doucí paní uči-
telky prvních tříd 
a vedení Základní 
školy Šromotovo. 
MINIchefové po-
stoupili do semi-
finále a  poté do 
pražského finále, 
které proběhlo 
27. května. 

Během finále se týmy před-
vedly odborné porotě ve třech 
disciplínách: tvorba díla z ovoce 
a zeleniny, soutěžní kvíz na zjiš-
tění základních znalostí o zása-
dách zdravé výživy, nazdobení 
muffinů. MINIchefové obdrželi 
kromě diplomů, vařeček a  ba-
tohů s dárečky také zážitek dle 
vlastního výběru. 

Mgr. Martina Polláková

Školka si vyvařila druhé místo

Tým MINIchefové se probojoval do celorepublikového 
finále. Foto: MŠ Šromotova pastelka

Červencové odpolední čaje
3. července Country odpoledne s tancem, hraje LH Western

10. července Tančíme swing, blues a soul, hraje Kryštof Janáček 
Quartet Ostrava

17. července Odpoledne při známých populárních melodiích, 
hraje RK Band Radka Kňury

24. července Tančíme folk rock, hraje LIHUS Lipenské hudební 
společenství

31. července Nedělní odpoledne s příjemnou muzikou,  
hraje RK Band Radka Kňury
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Někteří z vás si možná pa-
matují náš příspěvek o za-
jímavostech hranických 
ulic, kde jsme popisovali, 
jak ulice měnily svůj vzhled. 
Kdybyste Hranice navštívi-
li v 70. letech a nyní, Třídu 
1. máje byste již nepoznali.

Co jste možná (ne)věděli 
o Třídě 1. máje

Demolice starých objektů, 
vil a  různých hospodářství pro 
územní přípravu výstavby no-
vých panelových bytů definitivně 
změnila tvář bývalé předměstské 
Horní ulice. Zmizela stará obydlí 
někdejších svobodných dvorů 
i domky chalupníků, aby je na-
hradily několikapatrové obytné 
domy pro zlepšení bytové situace 
ve městě v tehdejší době. Co nás 
zajímá, je demolice zchátralého 
rozsáhlého objektu bývalého 
státního statku, který obyvatelé 
znali pod názvem Horní dvůr. 
Jaká byla téměř 600 let trvající 
historie tohoto předměstského 
objektu?

Až do poloviny 18. století byl 
Horní dvůr nejvzdálenější před-
městský objekt od centra města 
při trhové silnici na Potštát, za 
nímž se všemi směry rozkládala 
jen vrchnostenská pole s rybní-
ky, patřící tomuto dvoru. Dnešní 
silnice, která odbočuje ze Třídy 
1. máje směrem k hlavnímu vla-
kovému nádraží, byla v minulosti 
zřízena vrchností jako soukromá 
polní cesta pro snadnější přístup 
k rybníkům.

Robota na panském dvoře
Horní dvůr získal své jméno 

až v roce 1622, tedy přesně před 
400  lety, kdy po nevydařeném 
stavovském povstání připad-
lo hranické panství kardinálu 
Dietrichštejnovi poté, co bylo 

konfiskováno Václavu Molovi 
z Modřelic. 

Horní dvůr se na severním 
pahorku města rozprostíral již od 
14. století jako svobodný statek 
hranického fojta a kromě mnoha 
lánů polí k němu patřilo i něko-
lik řemeslníků, ovocné zahrady, 
mlýn s pilou a sádkami na ryby. 
K těm byla voda svedena strou-
hou z potoka Veličky a opět se 
pak vlévala do Veličky v dnešní 
Galašově ulici u bývalého Ležá-
kova mlýna (dnešní parkoviště 
v Galašově ulici). 

Všechny hospodářské práce 
ve dvoře i na polích vykonávali 
poddaní z Olšovce, Stříteže, Par-
tutovic a Jindřichova. Pole museli 
zorat, zvláčet, zasít, sklízet a svézt 
obilí do panských stodol. Ovce 
panského dvora museli dvakrát 
do roka prát, stříhat jim vlnu a tu 
dávat do měchů. 

V privilegiu z roku 1489 bylo 
vyhrazeno právo svobodné pas-
tvy v  lese Drahotuch za řekou 
Bečvou pro dobytek z  tohoto 
panského dvora. Dále byli podda-
ní povinni napouštět a opravovat 

všechny rybníky, lovit ryby a roz-
vážet je, čistit strouhy, zejména 
strouhu z Veličky. Při konfiskaci 
Václavu Molovi bylo v  Horním 
dvoře chováno 2 000 ovcí, 50 krav 
a 70 vepřů kromě drůbeže. O hos-
podářství ve dvoře se přímo staral 
šafář s šafářkou, dvě dívky u krav, 
kravař, sviňák a dva ovčáci, kteří 
dostávali plat. 

Mlýn a pila
Jak již bylo řečeno, součás-

tí Horního dvora byl také mlýn 
a pila. Vrchnost mlýn i pilu pro-
najímala nájemným mlynářům 
za roční nájem 170 zlatých, a to 
až do druhé poloviny 18. století, 
kdy mlýn prodala mlynáři Janu 
Ertlovi. Mlýn fungoval do konce 
19. století, než byl provoz zasta-
ven pro nestálou vodu a neren-
tabilnost. 

Objekt koupila opět vrchnost 
a v roce 1904 jej pronajala Rol-
nickému mlékařskému družstvu, 
které mlýn adaptovalo na mlé-
kárnu. Při parcelaci velkostat-
ku v  roce 1928 koupil budovu 
mlékárny Josef Číhal, zednický 

a tesařský mistr z Rakova, který 
mlékařské družstvo přenesl do 
vhodnějších objektů v Čaputově 
ulici. Josef Číhal přebudoval sta-
rou mlékárnu na parní pilu, která 
byla v provozu až do padesátých 
let. Přestavěná budova staré bý-
valé pily a mlýna stojí v Bezručo-
vě ulici dodnes. 

Řádění Švédů 
a konec Horního dvora

Během řádění švédského voj-
ska ve městě roku 1643 byl Hor-
ní dvůr značně pobořen a mlýn 
s pilou spáleny, studna ve dvoře 
zasypána. Avšak do konce téhož 
století byly hospodářské i obyt-
né budovy nově vybudovány. 
Z toho důvodu byl na štítě hlav-
ní obytné budovy šafáře umís-
těn v omítce oválný znak knížat 
z Dietrichštejna, který zde vydržel 
až do zboření dvora. V polovině 
18. století byly objekty dvora roz-
šířeny a na paměť toho byl do bu-
dovy vsazen kamenný kvádr se 
znakem Dietrichštejnů s letopo-
čtem 1751. Tato pamětní deska 

Zapomenutý panský Horní dvůr na Třídě 1. máje

Pohled z Kunzovy věže na Třídu 1. máje směrem k viaduktům. Po levé straně se rozprostírají objekty Horního dvora, které 
se táhly až k bývalé restauraci Slávia. Zdroj: sbírka Milana Králika

Průčelí hlavní budovy Horního dvora s oválným znakem Dietrichštejnů v roce 
1968. Zdroj: Moje milé Hranice 1: Jiří J. K. Nebeský

Pohled na zchátralý areál Horního dvora směrem ke Kunzově vile v roce 1971. 
Zdroj: Moje milé Hranice 1: Jiří J. K. Nebeský



Facebooková stránka TIC Hranice tentokrát nabídla an-
ketu na téma hranické letní kino, které je druhým nejna-
vštěvovanějším letním kinem v republice.

Lenka Bibrliková: Pro mě je 
letní kino pořád skoro stejné. Dří-
ve na louce před kinem byly různé 
průlezky pro děti, které sousedily 

se zahradou lesnické školy. Potom 
malý rybníček a komáři. V pozděj-
ší době moje maminka prodávala 
lístky na představení a po revo-

luci byly fronty až k hlavní cestě. 
Lidé filmy hltali a  byli ochotni 
sedět i  na trávě. Silvestry také 
měly své kouzlo – sníh, táborák 
a svařák. Poslední roky už nevím, 
děti dávno odrostly a nám se moc  
nechce. 

Jirka Krumnikl: První vzpo- 
mínky na letňák mám ze základ-
ky, kdy jsme chodili na tehdejší 
dopravní hřiště. Pod plátnem 
v  tom pódiu byla zamčena šla-
pací autíčka a kola. Hrozně jsem 
vždy chtěl autíčko. Pak jsme tam 
jezdívali z rodné vesnice na kole 
a báli se, že zmokneme. Nechtělo 
se nám po kině v noci do kopce 
zpátky. A  úsměvnou příhodu si 
pamatuji z  gymplu, tamějšího 
slavnostního zahájení školního 
roku. Smáli jsme se s kamarádem 
při projevu funkcionáře (jméno 
vím, ale raději neuvedu). Třídní 

nás vyhmátla a  byli jsme pak 
v  ředitelně na koberečku. Mu-
seli jsme se omluvit a  skončilo 
to domluvou. Jinak je pro mě 
letňák vlastně taky skoro stále  
stejný.

Eva Palová: Poprvé mám let- 
ňák spojený s  koncertem Jirky 
Schelingera. To mi bylo sladkých 
12 let. 

Dana Vičanová: Vetřelec, 
lezli jsme přes plot za wc, protože 
u vstupu nás vyhodili po kontrole 
občanky. Sedělo se na trávě, kde 
se dalo. Nezapomenutelné.

Jaroslav Pospěch: Tak já to 
tady přiznám, taky jsem tam lozil 
na černo přes lesnický park. 

Jiří Dvorský: V 70. letech jsme 
sebou nosívali rýsovací desky, 
které se zasunuly do mezery na 
lavičce a sloužilo to jako opěrátko. 

Anketu připravilo TIC Hranice

historie, anketa 15

Vnitřek Horního dvora, v pozadí dům čp. 1279–1281 v roce 1971. 
Zdroj: sbírka Milana Králika

Vzniklé prostranství na místě Horního dvora mezi Hálkovou a Máchovou ulicí 
v roce 1974. Domek vlevo je Číhalova pila, která v přestavěné podobě stojí dodnes. 
Zdroj: Moje milé Hranice 1: Jiří J. K. Nebeský

Pohled z dnešní Bezručovy ulice na ruiny dvora, v pozadí opět dům čp. 1279–1281. 
Zdroj: sbírka Milana Králika

Pohled z Bezručovy ulice dnes. Foto: Kateřina Valentová

Zavzpomínejte si s námi… na letní kino v Hranicích
facebooková anketa

Lenka Štajnarová 
To, když se hrály Čelisti, byly obsazeny nejen lavičky, ale 
i schody a přilehlý trávník. Kamarádi lezli kdesi přes plot 
a jeden z nich uvízl. Sundávalo ho asi deset diváků za 
potlesku celého kina. 

byla při demolici budov vyňata 
a uložena v lapidáriu městského 
muzea. 

Celý objekt dvora po roce 
1918 chátral, nacházely se v něm  

byty, poté mateřská školka a ná-
sledně sloužil jako státní statek. 
Po rozhodnutí o  demolici vel-
ké části Třídy 1. máje byl celý 
Horní dvůr v roce 1973 srovnán 

se zemí. Bohužel při hloubení 
základů pro výstavbu nových 
domů nebyla věnována po-
zornost výkopům pro zjištění 
památek nejstaršího osídlení 

hranického předměstí. S  Hor-
ním dvorem tak skončila něko-
likasetletá historie hranického 
panského dvora. 

Kateřina Valentová
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Pátek 1. 7.
21:00 - Letní kino: Mimoni 2: 
Padouch přichází (animovaný, 
dabing, 2022) – koná se v letním 
kině v Hranicích, Komenského 
263, vstupné 130 Kč. Předpro-
dej je v Turistickém informačním 
centru na zámku v Hranicích, tel. 
581 607 479 nebo na místě. Po-
kladna je otevřena hodinu před 
začátkem představení. 

Sobota 2. 7. 
8:00 - Cyklobus na Bumbálku 
– pro milovníky cykloturistiky od-
jíždí autobus ze Šromotova ná-
městí v Hranicích. Do cyklobusu 
lze nastoupit s předem zakoupe-
nou jízdenkou. Rezervace a ak-
tuální ceník poskytne personál 
Turistického informačního centra 
na zámku, tel. 581 607 479.

13:00 - Slavnosti města: Diva-
dlo bez hranic – slavnosti se 
ponesou v  divadelním duchu, 
aby tak připomněly letošní 
výročí divadla v Hranicích. Ne-
budou chybět kejklíři, komedi-
anti, artisté, klauni, představí se 
pouliční divadélka a nabídnou 
pohádky pro děti i příběhy pro 
dospělé. Pro děti jsou připrave-
ny dílničky, výuka žonglování 
a  spousta dalšího. Koná se na 
Masarykově náměstí v  Hrani-
cích, vstup zdarma. 

Neděle 3. 7.
16:00–19:00 - Pravidelné ne-
dělní odpolední čaje na terase 
restaurace Archa – country od-
poledne s tancem, hraje LH Wes-
tern. Koná se v restauraci Archa 
v Hranicích, Masarykovo nám. 89, 
vstupné 80 Kč.

Pondělí 4. 7.
12:00–14:00 - Konzultace se 
senátorkou Jitkou Seitlovou 
– schůzku je třeba si předem do-
mluvit na tel. 736 491 225 nebo 
e-mailem na asistenka@seitlova.
cz. Koná se v přípravné místnos-
ti obřadní síně, 1. patro zámku 
v Hranicích, Pernštejnské nám. 1, 
schůzka je zdarma.

Úterý 5. 7.
8:00 - Cyklobus na Bumbálku 
– pro milovníky cykloturistiky od-
jíždí autobus ze Šromotova ná-
městí v Hranicích. Do cyklobusu 
lze nastoupit s předem zakoupe-
nou jízdenkou. Rezervace a ak-
tuální ceník poskytne personál 
Turistického informačního centra 
na zámku, tel. 581 607 479.

9:00 - Helfštýnská pouť – ce-
lodenní program plný řemesel 
a soutěží. Koná se na hradě Helfš-
týn, vstupné od 80 Kč.

14:00 - Pasování nových Ry-
tířů a Dam – pasování nových 
Rytířů a Dam spolku Srdcová sed-
ma 2020 spojené s historickým 
průvodem městem. Koná se ve 
dvoraně zámku, Pernštejnské 
náměstí 1, vstup zdarma. 

Středa 6. 7.
8:00 - Cyklobus na Bumbálku 
– pro milovníky cykloturistiky od-
jíždí autobus ze Šromotova ná-
městí v Hranicích. Do cyklobusu 
lze nastoupit s předem zakoupe-
nou jízdenkou. Rezervace a ak-
tuální ceník poskytne personál 
Turistického informačního centra 
na zámku, tel. 581 607 479.

9:00 - Helfštýnská pouť – ce-
lodenní program plný řemesel 
a soutěží. Koná se na hradě Helfš-
týn, vstupné od 80 Kč.

18:00 - Hranické kulturní léto: 
Parní Lucie – koncert revival ban-
du známé české skupiny. Koná se 
v Zámecké zahradě v Hranicích, 
vstup zdarma.

Čtvrtek 7. 7.
16:00 - Vernisáž k výstavě: Hra-
niceum 2022 – koná se v Galerii 
Severní křídlo zámku, Pernštejn-
ské nám. 1, vstup zdarma. 
21:00 - Thor: Láska jako hrom 
(fantasy, dabing, 2022) – koná se 
v letním kině v Hranicích, Komen-
ského 263, vstupné 140 Kč. Před-
prodej je v Turistickém informač-
ním centru na zámku v Hranicích, 
tel. 581 607 479 nebo na místě. 
Pokladna je otevřena hodinu před 
začátkem představení.

Pátek 8. 7.
17:00 - Vernisáž k výstavě: Po-
klady země – koná se v galerii 
M+M, Jurikova 16, vstupné dob-
rovolné. 
18:00 - Hranické kulturní léto: 
Jak víla Modrovláska splnila tři 
přání – divadelní pohádka pro 
děti i rodiče. Koná se v Zámecké 
zahradě v Hranicích, vstup zdar-
ma.

21:00 - Náměsíčníci (animova-
ný, dabing, 2021) – koná se v let-
ním kině v Hranicích, Komenské-
ho 263, vstupné 120 Kč. Předpro-
dej je v Turistickém informačním 
centru na zámku v  Hranicích, 
tel. 581 607 479 nebo na místě. 
Pokladna je otevřena  hodinu 
před začátkem představení.

Neděle 10. 7.
8:00 - Cyklobus na Bumbálku 
– pro milovníky cykloturistiky 
odjíždí autobus ze Šromotova 
náměstí v  Hranicích. Do cyk-
lobusu lze nastoupit s předem 
zakoupenou jízdenkou. Rezer-
vace a aktuální ceník poskytne 
personál Turistického informač-
ního centra na zámku, tel. 581 
607 479.

16:00–19:00 - Pravidelné ne-
dělní odpolední čaje na tera-
se restaurace Archa – tančíme 
swing, blues a soul, hraje Kryštof 
Janáček Quartet Ostrava. Koná 
se v restauraci Archa v Hranicích, 
Masarykovo nám. 89, vstupné 
80 Kč.

Středa 13. 7.
18:00 - Hranické kulturní léto: 
The Retrievers – koncert ost-
ravsko-hranické kapely. Koná se 
v Zámecké zahradě v Hranicích, 
vstup zdarma.

21:00 - Řekni to psem (komedie, 
ČR, 2022) – koná se v letním kině 
v  Hranicích, Komenského 263, 
vstupné 140  Kč. Předprodej je 
v Turistickém informačním cent-
ru na zámku v Hranicích, tel. 581 
607 479 nebo na místě. Pokladna 
je otevřena hodinu před začát-
kem představení.

Čtvrtek 14. 7.
21:00 - Elvis (životopisný, titul-
ky, 2022) – koná se v letním kině 
v  Hranicích, Komenského 263, 
vstupné 130  Kč. Předprodej je 
v Turistickém informačním cent-
ru na zámku v Hranicích, tel. 581 
607 479 nebo na místě. Pokladna 
je otevřena hodinu před začát-
kem představení.

Co se děje a co se bude dít v Hranicích
Pátek 15. 7.

18:00 - Hranické kulturní léto: 
FFIMM ROCK – koncert revivalo-
vé kapely. Koná se v Zámecké za-
hradě v Hranicích, vstup zdarma.

21:00 - Encanto: promítání 
s Charitou (animovaný, dabing, 
2021) – koná se v  letním kině 
v  Hranicích, Komenského 263, 
vstupné 50 Kč. Předprodej je v Tu-
ristickém informačním centru na 
zámku v Hranicích, tel. 581 607 
479 nebo na místě. Pokladna je 
otevřena hodinu před začátkem 
představení.

Sobota 16. 7.
12:00 - VŠECHfest 2022 – hudeb-
ní festival ve Všechovicích, těšit se 
můžete na Daru Rolins, Dogu, Mi-
rai nebo Djane Sabinu. Koná se 
v Pastevníku Všechovice, Všecho-
vice 265, vstupné od 550 Kč. 

18:00 - Noční prohlídka 
s ochutnávkou vín – speciální 
noční prohlídka doplněná boha-
tým programem. Koná se na hra-
dě Helfštýn, vstupné 500 Kč. Nut-
ná předešlá rezervace na e-mailu 
helfstyn.rezervace@email.cz. 

Neděle 17. 7.
16:00–19:00 - Pravidelné ne-
dělní odpolední čaje na terase 
restaurace Archa – odpoledne 
při známých populárních melo-
diích, hraje RK Band Radka Kňu-
ry. Koná se v  restauraci Archa 
v Hranicích, Masarykovo nám. 89, 
vstupné 80 Kč.

Středa 20. 7.
18:00 - Hranické kulturní 
léto: Kowall Company – kon-
cert mladé pop-rockové kape-
ly. Koná se v Zámecké zahradě 
v Hranicích, vstup zdarma.

21:00 - Letní kino: Černý tele-
fon (horor, titulky, 2021) – koná 
se v letním kině v Hranicích, Ko-
menského 263, vstupné 140 Kč. 
Předprodej je v Turistickém infor-
mačním centru na zámku v Hra-
nicích, tel. 581 607 479 nebo na 
místě. Pokladna je otevřena ho-
dinu před začátkem představení.

Čtvrtek 21. 7.
17:00 - Letiště 2022 – multi-
žánrový hudební festival. 
Koná se v  Karnole v  Hranicích, 
tř. ČSA 211, vstupné 500 Kč. Vstu-
penky v předprodeji na portálu 
SMSticket. 

21:00 - Hádkovi (komedie, ČR, 
2022) – koná se v  letním kině 
v  Hranicích, Komenského 263, 
vstupné 130  Kč. Předprodej je 
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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.

v Turistickém informačním cent-
ru na zámku v Hranicích, tel. 581 
607 479 nebo na místě. Pokladna 
je otevřena hodinu před začát-
kem představení.

Pátek 22. 7.
17:00 - Letiště 2022 – multi-
žánrový hudební festival. 
Koná se v  Karnole v  Hranicích, 
tř. ČSA 211, vstupné 500 Kč. Vstu-
penky v předprodeji na portálu 
SMSticket. 

18:00 - Hranické kulturní léto: 
Fojti – koncert valašské folkrocko-
vé kapely. Koná se v Zámecké za-
hradě v Hranicích, vstup zdarma. 

21:00 - Everything Everywhere 
All at Once (akční, titulky, 2022) 
– koná se v letním kině v Hrani-
cích, Komenského 263, vstupné 
120  Kč. Předprodej je v  Turis-
tickém informačním centru na 
zámku v Hranicích, tel. 581 607 
479 nebo na místě. Pokladna je 
otevřena hodinu před začátkem 
představení.

Sobota 23. 7.
8:30 - Sobotní workout v parku 
– dopolední cvičení a procházka 
v parku s Dynamic Fit. Koná se 
v Sady Čs. legií, vstupné 50 Kč. 

15:00 - Pivní míle Hranice 2022 
- závod vypij pivo, uběhni kolo. 
Koná se na stadionu SK Hranice, 
Žáčkova 1442, vstup zdarma. 

16:00 - Letiště 2022 – multi-
žánrový hudební festival. 
Koná se v  Karnole v  Hranicích, 
tř. ČSA 211, vstupné 500 Kč. Vstu-
penky v předprodeji na portálu 
SMSticket. 

18:00 - Anenská zábava v Dra-
hotuších – tradiční taneční a hu-
dební zábava. Koná se na hřišti 
v Drahotuších.

Neděle 24. 7.
16:00–19:00 - Pravidelné ne-
dělní odpolední čaje na terase 
restaurace Archa – tančíme folk 
rock, hraje LIHUS Lipenské hudeb-
ní společenství. Koná se v restau-
raci Archa v Hranicích, Masaryko-
vo nám. 89, vstupné 80 Kč.

21:00 - Kinematograf bratří Ča-
díků: Příšerákovi 2 – promítání 
filmu pod širým nebem. Koná se 
v Pohostinství Na Střelnici v Hra-
nicích, Pod Křivým 1394. Vstup-
né je dobrovolné a poputuje na 
dobročinné účely. 

Pondělí 25. 7.
21:00 - Kinematograf bratří Ča-
díků: Cesta domů – promítání 
filmu pod širým nebem. Koná se 
v Pohostinství Na Střelnici v Hra-
nicích, Pod Křivým 1394. Vstup-
né je dobrovolné a poputuje na 
dobročinné účely.

Úterý 26. 7.
21:00 - Kinematograf bratří 
Čadíků: Prvok, Šampon, Tečka 
a  Karel – promítání filmu pod 
širým nebem. Koná se v Pohos-
tinství Na Střelnici v  Hranicích, 
Pod Křivým 1394. Vstupné je 
dobrovolné a poputuje na dob-
ročinné účely.

Středa 27. 7.
21:00 - Kinematograf bratří 
Čadíků: Gump – pes, který na-
učil lidi žít – promítání filmu pod 
širým nebem. Koná se v Pohos-
tinství Na Střelnici v  Hranicích, 
Pod Křivým 1394. Vstupné je 
dobrovolné a poputuje na dob-
ročinné účely.
21:00 - Jak obšťastnit ženu (ko-
medie, titulky, 2022) – koná se 
v letním kině v Hranicích, Komen-
ského 263, vstupné 120 Kč. Před-
prodej je v Turistickém informač-
ním centru na zámku v Hranicích, 
tel. 581 607 479 nebo na místě. 
Pokladna je otevřena hodinu před 
začátkem představení.

Čtvrtek 28. 7.
21:00 - Velká premiéra (kome-
die, 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.

Pátek 29. 7.
18:00 - Benefice zaHranice 
2022 – 2. ročník open air festiva-
lu. Koná se v Zámecké zahradě 
v Hranicích. Afterparty se koná 
v Karnole v Hranicích, tř. ČSA 211.
21:00 - DC Liga supermazlíčků 
(animovaný, dabing, 2022) – koná 
se v letním kině v Hranicích, Ko-
menského 263, vstupné 130 Kč. 
Předprodej je v Turistickém infor-
mačním centru na zámku v Hra-
nicích, tel. 581 607 479 nebo na 
místě. Pokladna je otevřena ho-
dinu před začátkem představení.

Sobota 30. 7.
14:00 - Slavnosti obce Velká –
hudební a taneční zábava. Koná 
se v areálu TJ Sokol Velká.

UZÁVĚRKA

PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ HRANICKÉHO 
ZPRAVODAJE JE VE ČTVRTEK 
7. ČERVENCE 2022.

17:00 - Benefice zaHranice 
2022 – 2. ročník open air fes-
tivalu. Koná se v  Zámecké za-
hradě v  Hranicích. Afterparty 
se koná v Karnole v Hranicích, 
tř. ČSA 211.

18:00 - Noční prohlídka s pro-
mítáním – speciální noční 
prohlídka doplněná bohatým 
programem. Koná se na hradě 
Helfštýn, vstupné 200 Kč. Nutná 
předešlá rezervace na e-mailu 
helfstyn.rezervace@email.cz. 

Neděle 31. 7.
16:00–19:00 - Pravidelné ne-
dělní odpolední čaje na terase 
restaurace Archa – odpoledne 
při známých populárních melo-
diích, hraje RK Band Radka Kňu-
ry. Koná se v  restauraci Archa 
v Hranicích, Masarykovo nám. 89, 
vstupné 80 Kč.

Provozní doba 
knihovny  
o prázdninách
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

Oddělení pro děti:
Pondělí 8:00–11:00 hodin
 12:00–17:00 hodin
Čtvrtek 8:00–11:00 hodin
 12:00–17:00 hodin

Nadále platí, že pokud ně-
kdo bude potřebovat službu 
vrácení nebo půjčení objedna-
ných knih v oddělení pro děti 
v jinou provozní dobu, bude 
obsloužen. Jsme tu stále pro 
vás. 

Přejeme vám krásné letní 
lenošení s knihou.



Do 31. 7. - Kateřina Kosarová: 
Bluetooth. Bluetooth je odvo-
zeno z  anglického jména dán-
ského krále Heralda Modrozuba, 
vládnoucího v 10. století. Ten vy-
užil svých diplomatických schop-
ností k tomu, aby válčící kmeny 
přistoupily k diskuzi a ukončily 
vzájemné rozepře. Bluetooth, 
podobně jako kdysi král Herald, 
slouží k usnadnění vzájemné ko-
munikace.

Do 9. 10. - 40 let Hefaistonu. 
Ohlédnutí za čtyřmi dekádami 
pořádání mezinárodních setká-
ní uměleckých kovářů na hradě 
Helfštýn. Výstava nejzdařilejších 
exponátů, plakátů, publikací, pa-
mětních triček a mnoho dalšího. 
Výstava je k vidění v hradní Galerii 
na druhém nádvoří.

Do 7. 8. - Ocelová torza. Mono-
grafická prezentace aktuálního 
díla Poldi Habermanna, sochaře 
pracujícího v kovu. Výstava se nachází v prostoru helfštýnského H-stu-
dia na třetím nádvoří a navštívit ji můžete v rámci vstupu do hradu.

8.–31. 7. - Poklady země. Jedná 
se o společnou výstavu českých 
a  polských výtvarníků a  foto-
grafů z oblasti Beskyd. K vidění 
budou malby, smalt, fotogra-
fie, grafika a akvarely. Součástí 
výstavy bude také unikátní re-
portáž z  objevení středověké-
ho dolu.  Vernisáž výstavy se 
uskuteční v pátek 8. července 
v 17 hodin v galerii M+M. 

Výstava retro kočárků a panenek. Soukromá sbírka Radky Pau-
sové z  Hranic obsahuje mnoho raritních a  zajímavých kousků. 
Například kočárek z počátku 30. let minulého století nebo výba-
vičku pro panenky i s oblečky. Ve sbírce jsou obsaženy převážně 
československé kočárky značky Liberta, vidění jsou ale i kočárky 
z Německa a Itálie.

Do 7. 8. - Inge Kosková: Zá-
znamy. 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 uvolňo-
vala, kontury ztrácely na pevnosti 
a jednoznačnosti. Malovala a dě-
lala i grafiku, experimentální kres-
ba však dominuje.

11. 8. – 2. 10. – Palo Macho & 
Jana Hojstričová: Permanentní 
risk. Palo Macho patří k nejorigi-
nálnějším současným slovenským 
sklářům a  je známý především 
svými novátorskými přístupy 
ke sklu. Tvorba fotografky Jany 
Hojstričové směřovala k  zobra-
zování intimity a sociologickému 
chápání tvorby. Vernisáž výstavy 
se uskuteční ve čtvrtek 11. srpna 
v 17 hodin v Galerii Synagoga.

Kam na výstavy v Hranicích

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.

Jiráskova 429, tel. 774 617 044. 
Otevřeno: po–pá 7:30–17:00, so 9:00–12:00.

Týn nad Bečvou, tel. 581 797 093, www.helfstyn.cz.
Otevřeno: út–ne 9:00–18:00

Jurikova 16, Hranice, tel. 581 602 148, galeriemm.wordpress.com.
Otevřeno: st–ne 13:00–17:00 (dopoledne na zazvonění nebo  
po předchozí domluvě).

Masarykovo nám. 90, Hranice, tel. 739 228 918.
Otevřeno: pá a ne 14:00–18:00.

Galerie Synagoga

Coffee Obsession

Hrad Helfštýn

Galerie M+M

Bývalá Váhalova prodejna

18 výstavy

Do 2. 10. - Divadlo. Na počest 
80. výročí prvního představení 
Beskydského divadla v  Hrani-
cích 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. Na 
své si přijdou také milovníci lout-
kového divadla. 

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.

Stará radnice

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.

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

Muzeum 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.

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.

Galerie Severní křídlo zámku

7.–22. 7. - Hraniceum 2022. 
Výstava v rámci mezinárodního 
výtvarného sympozia, které se 
uskuteční v areálu Stará střelnice 
v Hranicích. Představí se díla de-
víti zahraničních a pěti českých 
výtvarných umělců. Vernisáž pra-
cí účastníků sympozia se bude 
konat ve čtvrtek 7. července 
v 17 hodin v Galerii Severní kří-
dlo zámku.



Letošní ročník závodu TFA o nejtvrdšího hasiče na Střední 
průmyslové škole Hranice se uskutečnil v novém kabátě. 

Letos jsme navázali spoluprá-
ci s Tomášem Čápem z Firefighter 
Complex Training a posunuli tak 
přípravu závodu o kus dál. Novin-
kou pro tento rok byly disciplíny 
Hammer box s názvem „Hit Ma-
ker“, Mrtvý tah a Memory Run, kdy 
si závodník v poslední fázi běhu 
a na pokraji sil musel zapamatovat 
tříčíselný kód. Obtížnost závodu 
stoupla také díky 84 kg vážící fi-
guríně, kterou musel závodník 
táhnout 20 metrů. Proběhla i sou-
těž mezi školami o putovní pohár 
v podobě zlaté proudnice. Pozvali 
jsme soupeře ze SŠTAS Karviná. 
Vítězem letošního ročníku se stala 
naše škola. Akci podpořily firmy 
DEVA, Nutrend a Colliery Crossfit, 
grantovým programem také měs-
to Hranice a fyzickou a duchovní 

podporou Firefighter Complex 
Training. Děkujeme. 

Martina Macháňová

Po dvou letech, kdy jsme se s dětmi nemohli zúčastnit žád-
ných větších akci, se 18. května na hřišti ZŠ 1. máje opět 
konaly závody „školkových“ dětí. 

Soutěžit přijelo 148 závodní-
ků z 10 mateřských škol Hranic 
a okolí.

Děti závodily ve třech disci-
plínách. První disciplína prověři-
la jejich obratnost, a to ve skoku 
dalekém. Výsledky byly velmi vy-
rovnané, rozhodovaly půlcenti-
metry. Pro první místo se 143 cm 
doskočil Jakub J. z mateřské školy 
Pohádka a z dívek nejdále skoči-

la Marie B. se 127 cm z mateřské 
školy Sluníčko.

Druhá disciplína prověřila děti 
v rychlosti na krátké trase, v běhu 
na 20 m zvítězila Viktorka M. z Bě-
lotína a Adam G. z Pohádky.

Další disciplínu v hodu míč-
kem nejlépe odházela Tereza 
S. z  mateřské školy Míček a  za 
chlapce s krásnými 15,5 m Ma-
xmilián P. z Teplic.

Velké díky patří sponzorům, 
kteří věnovali krásné ceny pro 
všechny zúčastněné závodníky 

– jsou jimi město Hranice a Level 
pro a. s., Xbikes.

Michaela Matějková

Nadšení mladí atleti. Foto: archiv MŠ
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Již dvě kola před koncem sezóny mohli hraničtí fotbalisté 
slavit postup do 3. ligy. Na první dojmy jsem se zeptal 
Bc. Daniela Vitonského, předsedy SK Hranice.

Jak těžké bylo postoupit?
Lehké to tedy v žádném pří-

padě nebylo. Po podzimní části 
jsme byli na třetím místě a bylo 
nám jasné, že musíme tým nějak 
oživit, jestli chceme pomýšlet na 
postupovou příčku, a  rozhodli 
jsme se, že uděláme i změnu na 
trenérském postu. Dnes už mů-
žeme říct, že jsme měli šťastnou 
ruku při výběru jak realizačního 
týmu, tak s  přivedenými posi-
lami. I  vzhledem ke zraněním, 
která nás postihla v  jarní části 
sezóny, se ukázalo, že jsme udě-
lali také dobře, co se týká šířky 
hráčského kádru, a  nemuseli 

jsme se potýkat s nedostatkem 
hráčů, tak jako se nám to stalo 
v podzimní části.

 
Jste rád, že se 

rozhodlo dříve než 
v posledním kole? 

Poslední kroky bý-
vají vždy ty nejtěžší 
a já jsem rád, že jsme 
využili hned první 
„mečbol“. Můžeme 
v  klidu naplánovat 
oslavy a hlavně ve zbý-
vajících zápasech do-
stanou prostor i další 
hráči z širšího kádru.

Budete přes léto posilovat, 
nebo jste s kádrem spokojeni? 
A jak si věříte v soutěži o level 
výše? 

Určitě nebudeme prohla-
šovat, že se chceme zachránit. 
Chceme hrát atraktivní fotbal 
pro diváky a vyhrávat. Do kaž- 

dého zápasu jdeme s  tím, že 
chceme vyhrát a  rozdávat fot-
balovou radost našim přízniv-
cům.

Děkuji a  přeji hodně  
úspěchů v příští sezóně.

Petr Bakovský

Hraničtí fotbalisté slaví postup

Hasičské soutěžení bylo letos opravdu 
tvrdé. Foto: SPŠ Hranice

Hraničtí fotbalisté po vítězném „postupovém“ utkání. Foto: SK Hranice 

ZŠ 1. máje má stříbro v golfu

Tým žáků golfového kroužku ZŠ 1. máje Hranice slavil úspěch 
v celorepublikovém finále školních družstev. Umístil se na 2. místě. 
V kategorii nováčků dosáhl dokonce na 1. místo. Turnaj se odehrál 
13. a 14. června na golfovém hřišti ve Svratce jako součást projektu 
„Se školou na golf“. Pochvalu za vzornou reprezentaci zaslouží čle-
nové týmu Václav Kantorek, Jan Hrouza, Jiří Halla a Jeroným Hajtl. 
Kroužek golfu funguje na ZŠ 1. máje již osmým rokem. Navštěvují 
jej nejen žáci této školy. Dosažený výsledek svědčí o kvalitním ve-
dení golfového kroužku trenérem Mgr. Jiřím Člupným. Děkujeme 
a těšíme se na další spolupráci v nadcházejícím školním roce.  

Mgr. Ivan Straka, ředitel ZŠ 1. máje

Soutěž o nejtvrdšího 
hasiče dostala nový kabát

V atletice soutěžili ti nejmenší



Česká florbalová sezóna 
ročníku 2021/2022 je ofi-
ciálně u  konce a  hranický 
mládežnický florbal slaví 
nevídaný úspěch. 

Poslední den v dubnu tohoto 
roku si chlapecký juniorský tým 
přebral pohár pro vítěze 2. ligy 
juniorů (výběr týmů z Olomouc-
kého kraje). Ten si hráči zajistili již 
3 kola před koncem sezóny vý-
hrou nad odvěkým rivalem z FBC 
Přerov. Tentýž den se stejným 
úspěchem mohl pyšnit i dívčí ju-
niorský tým z Hranic, který se stal 
mistrem 2. ligy juniorek (výběr 
týmů z Moravskoslezského a Olo-
mouckého kraje), a získal tak pro 
hranický mládežnický florbal ne-
vídaný double!

Hraničtí junioři tuto sezónu 
odehráli pod taktovkou bývalé-
ho trenéra a hráče mužského „A“ 
týmu Františka Haši. Z jednadva-
ceti zápasů prohráli pouze dva-
krát. Po třech remízách a šestnácti 
výhrách nasbírali junioři celkem 
51 bodů a soutěž nakonec vyhráli 
s náskokem sedmi bodů před vý-
borně hrajícími juniory z Přerova.

„Byla to skvělá sezóna. S klu-
kama se úžasně pracovalo. Jsou 
to neskuteční dříči s velkou per-
spektivou, chutí a vůlí vítězit. Taky 
utvořili skvělou partu. Vzájemné 
vztahy a chování všech kluků – 
takovou chemii jsem nezažil ani 
v těch nejlepších ročnících muž-
ského „A“ týmu, kdy se postupo-
valo z divize do Národní ligy. Bylo 
úžasné sledovat, jak jsou kluci 

v tomto „kritickém“ věku vůči sobě 
navzájem ohleduplní a neustále 
se podporují i ve chvílích, kdy by 
o mnoho dospělejší muži již dáv-
no ztratili nadhled. V průběhu celé 
sezóny jsme se mohli opřít o vcel-
ku dobře organizovanou obranu 
a výborné výkony všech našich 
brankářů. To podtrhuje fakt, že 
jsme v  21 zápasech obdrželi 
pouze 72 branek. Postupně jsme 
pracovali i na přechodu do útoku. 
V závěru sezóny jsem byl s hrou 
týmu v útočné fázi vcelku spoko-
jen. Závěrem chci ještě zmínit, že 
mám obrovskou radost z herního 
progresu a dosaženého zdravého 
herního sebevědomí u dorosten-
ců. Ti za nás po celou sezónu na-
stupovali a stali se z nich, zejména 
po zraněních některých klíčových 
hráčů v juniorech, opory týmu,“ 

zhodnotil sezónu trenér juniorů 
František Haša.

Hranické juniorky měly slab-
ší úvod do sezóny. V prvních pěti 
utkáních zaznamenaly dvě pro-
hry, dvakrát remizovaly a pouze 
jedenkrát vyhrály. Ve zbylých 
třinácti zápasech však už ztratily 
body pouze dvakrát. Po šestizá-
pasové šňůře vítězství v závěru 
sezóny se tak zaslouženě staly 
mistryněmi 2. ligy juniorek.

Trenéři juniorek pak sezónu 
okomentovali následovně: „Na 
začátku sezóny jsme se potýkali 
s nerozehraností. Ač byly naše hol-
ky na hřišti herně lepším týmem 
než soupeři, nebyly schopny dá-
vat góly. Hráčky si postupně zved-
ly sebevědomí, začaly si věřit, a to 
se projevilo i na výsledcích. Musí-
me říct, že stejně jako v juniorech 

děvčata vytvořila úžasnou partu 
a  navzájem se povzbuzovala 
a motivovala. Poslední zápas se-
zóny v přímém boji o první místo 
s Torpédem Havířov krásně ukázal, 
jakou má tento tým morálku. Po 
první třetině, kdy holky prohrávaly 
0:2, se celý tým vyhecoval a v dal-
ších dvou třetinách otočil výsledek 
a zaslouženě vyhrál 4:3,“ komentu-
je trenér juniorek Jan Bitter.

Juniorky tak završily sezó-
nu 1. místem v  2. lize juniorek 
a  možným přímým postupem 
do celonárodní 1. ligy. Jestli se 
klub rozhodne hrát tuto nejvyš-
ší soutěž v juniorkách, záleží na 
mnoha aspektech, hlavně však 
na finanční stránce. Přihlášením 
do této soutěže by se hranické-
mu florbalovému klubu výrazně 
zvedly náklady.

„Osmdesát vstřelených branek 
bylo nakonec známkou nejlepší-
ho útoku v  celé lize. Stejně tak 
i obrana a hra v početní výhodě 
byla v  našem podání nejlepší 
v rámci celé ligy. Co se týče pro-
duktivity jednotlivých hráček, 
hned 5 děvčat se vešlo do první 
patnáctky kanadského bodová-
ní. Velká pochvala patří i gólman-
kám, které vždy celý tým podržely 
a chytaly na výbornou,“ dodává 
trenérka týmu Livie Javůrková.

Poté, co se hranický florbal 
etabloval jako stabilní hrající klub 
Národní ligy mužů, dočkal se i dal-
šího velkého úspěchu, tentokrát 
na poli mládeže. Florbal v Hrani-
cích tak má svou budoucnost.

Livia Javůrková, 
Jan Bitter, František Haša

Horní řada: Pert Zdráhala, Matěj Rada, Jakub Bitter, Antoním Krčmař, Marek Hloch (trenér), František Haša (trenér), Lubomír 
Kratochvíl, Jan Grygar, Lukáš Koláček, Jakub Maňas, Tomáš Němeček, Michal Kušner. Spodní řada: Michal Štěpán, Jan Baar, 
Tomáš Marodi, Filip Gadas, Petr Jučica, Ondřej Milián, Vojtěch Lev, Roman Mik, Ondřej Kopecký. Foto: archiv hranického florbalu

Jan Bitter (trenér), Dagmar Hradilová, Eliška Skálová, Markéta Jašíková, Petra Miková, Sára Strempková, Livie Javůrková 
(trenér), Tereza Habermannová, Michaela Horková, Klára Klinkovská, Kamila Posoldová, Adéla Javůrková, Veronika Vaš-
ková (brankářka), Markéta Šliwová (brankářka), Radka Schubertová, Daniela Čáblíková. Foto: archiv hranického florbalu
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