
Rok 2017 bude pro Hranice 
rokem, kdy se jednak rozběh-
ne řada akcí a jednak se bude 
dále pokračovat v přípravě zá-
sadních investic, které budou 
mít velký význam pro budoucí 
rozvoj města.  

Pracovat se bude i  na růz-
ných studiích a plánech, půjde 
například o Plán mobility, jehož 
zadání město připravuje. Za 
posledních 20 let totiž vznikla 
řada různých studií a podkladů 
k dopravě, které je potřeba sla-
dit do jednoho celku a zároveň 
ukázat i perspektivy dopravy ve 
městě. 

„Jde o  to, abychom měli 
dobré rozvojové plány, dosta-
tečně flexibilní, abychom neby-
li jejich zněním příliš svázáni, 
ale i dostatečně konkrétní, aby-
chom věděli, na co se přesně 
zaměřit,“ řekl místostarosta Ivo 
Lesák. 

Doprava
Již letos by mělo dojít k řeše-

ní prostoru u křižovatky ulic 
Nádražní a Tovární u autobu-
sového nádraží. Město chystá 
odkup části bývalých kasáren 
Jaslo od soukromého vlastníka. 

Spolu s úpravou této křižovat-
ky by měla vzniknout spojovací 
komunikace, která odkloní část 
dopravy z ulice Nádražní a ná-
sledně přetížené Třídy 1. máje 
směrem na ulici Novou a silnici 
1/47. Uleví se tak i problémové 
křižovatce u Slávie. 

Dále se připravuje projekt 
dopravního terminálu u  ná-
draží Českých drah. Probíhají 
jednání se všemi zúčastněnými 
subjekty a o projektu, který by 
měl sjednotit do jednoho pro-
storu obě nádraží, jak vlakové, 
tak autobusové. První závěry 
ze zpracovávané studie zatím 
potvrdily, že prostor na autobu-
sové nádraží v této lokalitě je.  

Důležitou akcí je i příprava 
severovýchodního obchvatu 
města, kde probíhají nezbytné 
přípravné práce. Zpracovává se 
technicko-ekonomické posou-
zení, které řeší proveditelnost 
této stavby a  územní studie, 
která řeší návaznost na okolí 
a vztahy s územním plánem.

Připravuje se také úsek Cyk-
lostezky Bečva směrem k láz-
ním, na který by letos mělo být 
získáno stavební povolení.
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Hranický zpravodaj

Obrovská, nadpozemská zjevení ozvláštnila vánoční jarmark v  Hranicích. 
Najednou se v  podvečer 3. prosince zjevila na Masarykově náměstí u  kostela 
a okouzlila děti i dospělé. Povídali si s nimi, fotili se s dětmi, a kdo chtěl, mohl jim 
pošeptat svá vánoční přání a pokud byl hodný, andělé je určitě vyřídili Ježíškovi. 
Více fotografií z vánočních Hranic najdete na stranách 8 a 9. Foto: Jiří Necid

CO ČEKÁ LETOS HRANICE?

Parkovací systém v  centru 
města Hranic bude od 1. led-
na 2017 spravovat společnost 
Ekoltes Hranice a.s. V minulých 
deseti letech ho provozovala 
firma City parking Group s.r.o. 
(původně ACTIV s.r.o.). Ekoltes 
převezme zpočátku její parko-
vací automaty, takže systém 
plateb za parkování se zatím 
nemění. Prodej parkovacích 

karet bude zahájen od 2. led-
na 2017 v  areálu společnosti  
Ekoltes.

Rada města Hranic ale od-
souhlasila úpravy v  cenách 
parkovacích karet. Cena za 
rezidenční kartu bude nově 
1 000 korun za rok, cena za abo-
nentní kartu v městské památ-
kové zóně 12 000 korun. 

Pokračování na straně 5

Ekoltes přebírá správu parkování 

V Hranicích byli andělé
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Vážení spoluobčané, 
máme před sebou celý rok 

2017. Možná je dobré věnovat 
pár minut tomu, co tvořilo rok 
minulý, i tomu, jak plánovat, aby-
chom naši budoucnost prožili ke 
spokojenosti nás všech. Uvědo-
muji si, že každý z nás žije svůj 
život, má své starosti i  plány. 
Někomu život začíná, a naopak, 
řada z nás je v jeho druhé polo-
vině. Rozdílné životní zkušenosti 
formují i  rozdílné názory a  tak 
je někdy velmi složité nacházet 
společenský kompromis ve vě-
cech, které je nutno společně 
řešit. 

V roce 2016 se neudálo nic, co 
by se významně dotklo našeho 
soukromí, našich rodin nebo na-
šeho státu. Jako vždy probíhají 
ve světě lokální konflikty, tiskem 
běží honba za senzacemi a so-
ciální sítě rozbíhají nikam neve-
doucí diskuse. Náš národ nebyl 
nikdy v dějinách příliš jednotný 
a není tomu tak ani nyní. Rozdě-
luje nás pohled na ekonomickou 
imigraci, na volbu amerického 
prezidenta, nebo na odchod 
Velké Británie z Evropské unie. 
Otázka tedy zní, co konkrétně 
ovlivňuje naše životy a  rozvoj 
našeho města. 

V současné době netrpíme 
nezaměstnaností a firmy spíše 
hledají pracovité a kvalifikované 
lidi. V našem městě se objevili 
pracovníci ze zahraničí a to není 
trend, který bychom chtěli pod-
porovat. 

Od roku 1997 nebyla vyřeše-
na protipovodňová ochrana na-
šeho města. Za loňský rok jsme 
ale věci značně posunuli, a tak 
doufám, že v roce 2018 zahájí-
me stavební práce na rozšíření 
jezu. Vykupují se pozemky pro 
vodní dílo Skalička a naše město 
požádalo obce Olšovec a Střítež, 
aby se zahájila příprava suchých 
nádrží na potocích Ludina a Ve-
lička. 

Zdá se, že po řadě jednání 
došlo i k posunu v areálu Jaslo. 
Bude rozprodán firmám, což byl 
náš cíl. 

Postupně pokračují rekon-
strukce sídlišť, chodníků a  ka-

nalizací. V  roce 2017 až 2018 
provedeme rozsáhlou investici 
v lokalitě Pod Křivým. Další ob-
lastí je ulice Kropáčova. Opraví-
me historickou pravobřežní zeď, 
upravíme další parkovou plochu 
a zahájíme stavbu cyklostezky 
směrem k ústeckému mostu. 

Místostarosta vede složitá 
jednání, jejichž cílem jsou opra-
vené železniční terminály. Jsme 
v kontaktu s Ministerstvem do-
pravy, Správou železniční do-
pravní cesty, Českými drahami 
i  Krajským úřadem, aby byly 
v  pořádku veškeré dopravní 
tepny. Usilovně plánujeme 
kompletní obnovu společnosti 
Ekoltes  a připravujeme schéma 
činnosti v souladu s novým zá-
konem o odpadech. 

Významným projektem bu-
doucnosti je kompletní rekon-
strukce ulice Zborovská. Máme 
zde nemocnici, hranickou ne-
mocnici, kterou potřebujeme 
všichni. V roce 2016 jsme pod-
pořili dílčí rekonstrukce Domova 

seniorů a budeme ještě pokračo-
vat. Na řadě jsou prostory kuchy-
ně a klimatizace.

Je toho ještě mnoho, ale 
život nejsou jenom investice. 
Posílili jsme finanční rámec pro 
kulturu a sport téměř o milion 
korun. Rozběhli jsme Zámecký 
klub a  hledáme možnosti jak 
opravit Sokolovnu, Synagogu 
a  další. V  roce 2017 začneme 
znovu analyzovat možnost vy-
budovat krytou ledovou plochu. 
Město přijalo obecně závaznou 
vyhlášku, která má za cíl chránit 
noční klid. Ve většině města byla 
neděle vyhlášena dnem klidu. 
Dopady ukáže budoucnost. 

Za velmi důležité považuji 
práci všech složek záchranného 
a bezpečnostního systému. Za 
práci děkuji vojákům, policii, 
hasičům i  zdravotníkům. Ne-
zapomínám ani na učitele. Oni 
jsou ti, kteří předávají zkušenosti 
a zaslouží naši úctu. 

Na závěr mi dovolte zmínit 
problematiku životního pro-

středí, které je pro nás všechny 
prioritou. Rok 2017 je obdobím 
přípravy nového přístupu. Ob-
náší systém přípravy parkova-
cích ploch, využití prvků smart 
city (inteligentní město – pozn. 
red.) a, spolu s výměnou autobu-
sů za elektrobusy, zavádění zón 
ekologické mobility. 

V oblasti znečištění ovzduší 
budeme hledat možnosti, jednat 
s podniky a aktivně odstraňovat 
zdroje znečištění. Chceme, aby 
lidé pochopili, co způsobují staré 
kotle na pevná paliva a spalová-
ní odpadů. Přiznejme si však, že 
zásadním problémem je spalo-
vání odpadů v Cementárně. Je 
načase to řešit. 

Dělá mi skutečnou radost, 
když se naše město rozvíjí, lidem 
se daří a potkávám lidi s úsmě-
vem na tváři. Za sebe i za celé 
vedení našeho města přeji nám 
všem, aby se v roce 2017 vše jen 
zlepšovalo. 

Jiří Kudláček,
starosta města Hranic

Jen do 5. ledna se nově po-
dávají žádosti o dotace (gran-
ty) a  příspěvky z  rozpočtu 
města. 

K posunu původního termí-
nu, který byl 31. ledna, došlo 
proto, aby se úspěšní žadatelé 
dříve dostali k těmto prostřed-
kům. O dotacích a příspěvcích 

totiž nejprve jedná odborná ko-
mise, poté radní a o částkách, 
které jsou vyšší než 50  tisíc 
korun, rozhodují zastupitelé. 
Celý tento proces si vyžádá 
určitý čas, takže dříve některé 
akce proběhly, aniž by již byl 
znám výsledek grantového ří-
zení. Posun termínu na začátek 

ledna tedy vše o zhruba měsíc  
urychlí.   

Rozdělování grantů a  pří-
spěvků se řídí schváleným 
Grantovým programem města 
Hranic a Zásadami pro posky-
tování příspěvků z  rozpočtu 
města. Upozorňujeme všechny, 
kteří získali od města finanční 

prostředky v rámci grantového 
programu nebo dotací na čin-
nost, že, pokud tak neučinili, 
musí předložit vyúčtování při-
jatých prostředků. Nový grant 
či příspěvek totiž nelze přidělit 
uchazeči, který nemá vypořádá-
ny závazky k městu z předcho-
zích let.  (bak)

INFORMACE Z RADNICE

Starosta města Jiří Kudláček, foto: archiv Jiřího Kudláčka

„PŘEJI SI, AŤ SE MĚSTO ROZVÍJÍ,“ ŘÍKÁ STAROSTA

TERMÍN PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O GRANTY JE ZA DVEŘMI 
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OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2016 V HRANICÍCH
Co se v Hranicích  
za uplynulých  
12 měsíců změnilo?

Sídliště se mění 
Proběhla první etapa re-

generace panelového sídliště 
Struhlovsko, kterou město fi-
nancovalo ze svého rozpočtu, 
a která stála přibližně 10 milio-
nů korun. Letos došlo k rekon-
strukci automobilových a pěších 
komunikací, zejména hlavní pří-
stupové cesty na sídliště, včetně 
chodníku. 

Vybudováno bylo i nové par-
koviště, upravena kontejnerová 
stání, dětské a sportovní hřiště. 
Bylo osazeno nové osvětlení 
a instalován venkovní mobiliář, 
jako jsou lavičky, odpadkové 
koše, cvičící prvky. Dále proběh-
la úprava zeleně a byly vysazeny 
nové keře. 

Parkoviště na autobu-
sovém nádraží 

Desítky nových parkovacích 
míst jen pár minut chůze od vla-
kového nádraží vznikly na málo 
využívané ploše autobusového 
nádraží v Hranicích. Po dohodě 
s  městem tu nájemce Česko-
slovenská státní automobilová 
doprava Ostrava na své náklady 
vybudoval parkoviště pro 45 
osobních aut, čímž se trochu ule-
vilo přetíženému prostoru před 
nádražím Českých drah. 

„Jde pouze o  první krok, 
úpravy budou pokračovat. 
Zejména jednáme se Správou 
železniční dopravní cesty o sys-
témovém a komplexním řešení 
celého prostoru u hranického 
vlakového nádraží. Ale tady ne-
můžeme čekat výsledky hned,“ 
vysvětlil místostarosta Hranic 
Ivo Lesák.

Město má představu, že 
v  budoucnosti tam vznikne 
jednotný dopravní terminál, 
který bude komplexně řešit 
prostor obou nádraží a  sdruží 
všechny vlakové a autobusové 
spoje v jednom místě. Proto sice 
došlo také k  opravě čekárny 
autobusového nádraží, včetně 
okolí a opravě zastřešení zby-
lých nástupišť, zásahy ale byly 
spíše udržovací. 

Domov seniorů  
má nový vstup

Další modernizací prošel hra-
nický Domov seniorů. Nejprve 
došlo k úpravě vnějšího vstupní-
ho prostoru a v druhé polovině 
roku také k  modernizaci vytá-
pění, kdy dosavadní zastaralé 
a již poruchové kotle nahradily 
dva nové kondenzační kotle. 
Zároveň byla modernizována 
celá kotelna - čerpadla, rozvo-
dy, šoupátka, vzduchotechnika. 
Nové kotle mají vyšší účinnost, 
jsou úspornější a ekologičtější. 
Kromě toho byl instalován i pro-
tipožární systém, který pokrývá 
jak jednotlivé pokoje, tak i spo-
lečné prostory a technické záze-
mí budov. Reaguje na kouř nebo 
na nadměrné zvýšení teploty. 
Celkem všechny tři akce vyšly 
na 4,6 milionu korun. 

Cyklisté mají cestu 
ze Slavíče bezpečnější

Pro cyklisty přibyla část cyk-
lostezky mezi místními částmi 
Slavíč a  Drahotuše. Dosud se 
obyvatelé Slavíče mohli dostat 
do Drahotuš a  dále do Hranic 
pouze po čtyřproudé komuni-
kaci I/47, což nebylo bezpečné. 

Cyklostezka začíná na vý-
chodním okraji Slavíče, je ve-
dena souběžně se silnicí I/47 
a  napojuje se na polní cestu, 
která ústí v Drahotuších u nádra-
ží. Je asfaltová, široká 2,5 metru 
a  umožní bezpečně cestovat 
nejen cyklistům, ale i chodcům. 
Kolem je vysazeno 30 stromů, 
převážně javory babyka, ale 
i jiné druhy javorů, jilmy či duby. 
Tato etapa stála 2,6 milionu ko-
run a město na ni získalo dota-
ci z prostředků Státního fondu 
dopravní infrastruktury České 
republiky. 

Místní části získaly 
nová hřiště

Nová víceúčelová sportovní 
hřiště začala loni sloužit v míst-
ních částech Hranic – ve Velké 
a Středolesí. Ve Velké se hřiště 
stalo součástí většího sportov-
ně-kulturního areálu u sokolov-
ny. Má umělý asfaltový povrch 
o velikosti zhruba 21 x 42 metrů, 

který je možné v zimě stříkat vo-
dou a využít na lední hokej. Jsou 
zde umístěny házenkářské bran-
ky, kůly na nohejbal nebo tenis 
a  basketbalové koše. Součástí 
je i  přístupový chodník. Celá 
investice stála necelých 2,2 mi-
lionu korun.

Ve Středolesí je menší uni-
verzální hřiště o rozměrech 20 x 
12 metrů, s umělým povrchem 
na minifotbal, jsou zde ale i kůly 
na volejbal či nohejbal včetně 
sítí a  také jeden basketbalový 
koš. Hřiště je oploceno. Akce 
stála zhruba 800 tisíc korun.

Dobrovolní hasiči 
vylepšili vybavení

Hraničtí dobrovolní hasiči zís-
kali softwarové vybavení, které 
jim umožňuje mnohem lepší 
informovanost o  jejich zásahu, 
od navigace na místo zásahu, až 
po získání informací o  lokalitě, 
například plánů budov. 

Druhým podstatným vylep-
šením výbavy hranických dob-
rovolníků jsou nové zásahové 
obleky, které postupně nahra-
zují dosluhující výstroj. Jedná se 
o velmi odolné vícevrstvé a ne-
promokavé obleky, které běžně 
používají profesionální hasiči.  
Dobrovolní hasiči ve Středolesí 
se zase mohou pochlubit novým 
dopravním autem se sedadly 

pro 1+8 osob v provedení ná-
prav 4x4.  

Na zámku se otevřely 
nové prostory muzea

Nové prostory pro hranické 
muzeum, které je součástí Měst-
ských kulturních zařízení Hra-
nice, vznikly v dubnu ve dvou 
místnostech v přízemí hranické-
ho zámku. Návštěvníci zde mo-
hou obdivovat rozsáhlý model 
historického centra Hranic, který 
vytvořil Stanislav Miloš. V přední 
místnosti je od listopadu umístě-
na expozice zbraní jak střelných, 
tak chladných. Návštěvníci mo-
hou obdivovat i další zajímavé 
historické předměty, například 
i pohár, který věnoval císař Fran-
tišek Josef I. místnímu střelecké-
mu spolku.

Na ZŠ Šromotovo se 
opravily rozvody vody

Již druhá etapa celkové re-
konstrukce rozvodů vody a ka-
nalizace na ZŠ a MŠ Šromotovo 
byla naplánována na prázdni-
nový čas, aby nenarušila výuku. 
Akce za 2,5 milionu korun se 
týkala zejména stravovacího 
pavilonu, včetně kuchyňského 
provozu. Výměny se dočkala 
i stará problémová kanalizace. 

Petr Bakovský

Spravená příjezdová cesta a chodníky, nová parkovací místa a kontejnerová stá-
ní, vydlážděné vjezdy před garážemi na sídlišti Struhlovsko. Foto: Petr Bakovský 

Dne 11. ledna 2017 od 16 hodin proběhne v zasedací místnosti 
Městského úřadu Hranice na zámku na Pernštejnském náměstí 1 
veřejné projednání k akci „kanalizace v lokalitě Pod Křivým (ulice 
Havlíčkova a část ulice Pod Křivým) a  rekonstrukce komunikace 
v ulici Havlíčkova.  (bak)

Zatímco obvykle bývaly zápisy do 1. tříd na začátku roku, tento 
rok se budou na všech základních školách konat od 1. do 30. dub-
na 2017. Přesný termín zápisu v  Hranicích a  také představení 
jednotlivých škol naleznete v některém z příštích čísel našeho 
měsíčníku. (bak) 

Veřejné projednání kanalizace Zápisy do 1. tříd budou později
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Dokončení ze strany 1

Životní prostředí
Důležité investice se chysta-

jí ve firmě Ekoltes, a.s. Zejména 
půjde o úpravu skládky na Je-
lením kopci. Její kapacita je totiž 
téměř vyčerpaná, proto bude po-
třeba odstranit ekologickou zátěž 
a upravit val tak, aby se kapacita 
navýšila. Ale město zažádalo na-
příklad i o dotaci na podzemní 
kontejnerové stání (na Třídě 
1. máje) a další kompostéry.

Velké akce se chystají také 
v  oblasti kanalizace. Jde na-
příklad o  čističku odpadních 
vod ve Valšovicích. Letos se ve 
spolupráci s Vodovody a kana-
lizacemi Přerov chystá odkanali-
zování oblastí Pod Křivým a části 
ulice Havlíčkova a ulic Kropáčova 
a Tesaříkova. VaK Přerov by měl 
dělat kanalizaci splaškovou, měs-
to dešťovou. Zároveň se rozbíhá 
projektová příprava kanalizace 
ve Lhotce, lokality U Kostelíčka, 
ulic Jungmannova a části ulice 
Komenského.

Protipovodňová 
opatření

Nejdůležitější pro Hranice je 
rozšíření jezu o třetí pole. Po-
vodí Moravy by mělo v roce 2017 
získat stavební povolení a vybrat 

zhotovitele. V  roce 2018 by se 
mělo začít stavět a do konce roku 
2019 má být tato akce hotova. 

V této souvislosti by mělo do-
jít na zvýšení ochranných hrází 
nad jezem v Hranicích. V přípravě 
je také vodní dílo Skalička, kde se 
řeší majetkoprávní vztahy.

Město má ale zájem i  na 
ochranných opatřeních na 
menších tocích, kde bleskové 
povodně v  roce 2009 ukázaly, 
jakou i ony mohou být hrozbou. 
Město se proto spolu s Povodím 
Moravy a Lesy České republiky 
domluvilo na vypracování studie 
proveditelnosti týkající se Velič-

ky, Ludiny a Bezejmenného po-
toka. Tato studie bude mimo jiné 
řešit i problém zpětného vzdutí 
Bečvy.

Byly také zahájeny přípravné 
práce na třech suchých nádržích, 
probíhá i vyjednávání s dotčený-
mi obcemi.

Turistický ruch
V souvislosti s tím, že Hranice 

mají nejhlubší zatopenou pro-
past na světě, se připravuje její 
lepší zviditelnění. Město jedná se 
Správou železničních dopravních 
cest o případném využití nádraž-

ní budovy v Teplicích nad Beč-
vou jakožto informačního centra. 
Zároveň bude žádat o dotaci na 
úpravu přechodu pro chodce 
u vlakové zastávky u Teplic nad 
Bečvou tak, aby byl přístupnější 
pro tělesně postižené i  rodiny 
s  kočárky. Upravený přechod 
bude bezpečnější, kratší a nasví-
cený.

Další investice
Město připravuje jednak dru-

hou etapu revitalizace sídliště 
Struhlovsko, a  také zažádalo 
o  dotaci na druhou etapu síd-
liště Nová. Dojde i na městský 
hřbitov, letos by měla být zahá-
jena jeho postupná rekonstrukce, 
která bude rozdělena do několika 
etap. Také Domov seniorů opět 
pokročí ve své rekonstrukci. Nyní 
se plánuje nová vzduchotechni-
ka. Dále se zahajuje projektová 
příprava pro zimní stadion. 

Nejde samozřejmě o  úplný 
a podrobný výčet všeho, co se 
letos chystá. Leccos se bude ješ-
tě upřesňovat, mnohé napoví 
i  úprava rozpočtu města, kde 
budou zahrnuty investiční akce. 
K řadě projektů se budeme po-
drobněji vracet v dalších číslech 
měsíčníku, například se budeme 
věnovat oblasti školství.  

Petr Bakovský

Díky novému softwarové-
mu vybavení, které město po-
řídilo v  roce 2015, se mohou 
občané od letošního podzimu 
seznamovat s rozpočtem měs-
ta přehlednější formou. 

Na internetových stránkách 
www.mesto-hranice.cz byl 
v rubrice „povinné informace“ 
dosud rozpočet města uveden 
v  tradiční formě (soubor pdf, 

excel). Nyní je zde i  moderní 
forma prezentace, takzvaný 
„rozklikávací rozpočet“. V něm 
zájemci naleznou základní 
údaje o schváleném rozpočtu 
města, jeho změnách i plnění, 
a to po jednotlivých oblastech. 
Naleznou tam jak výdajovou, 
tak i  příjmovou stránku roz-
počtu a  další zajímavé infor-
mace.

Nový software úřadu se pořizo-
val v rámci projektu „Konsolidace 
IT v Hranicích“. Projekt měl tři části, 
které vyšly celkově na 4,2 milionu 
korun. První se týkala rozšíření 
úložné kapacity, což umožnilo zá-
lohovat kritická data nejen měs-
tu, ale i vybraným větším obcím 
správního obvodu Hranic. 

Právě další část „Elektroniza-
ce procesů - pořízení modulu 

Evidence smluv s  navazující 
vazbou na rozpočet, čerpání 
rozpočtu a  plně elektronický 
oběh faktur“ umožnila zveřej-
ňování rozklikávacího rozpoč-
tu. Třetí část se týkala zvýšení 
bezpečnosti a  bezpečnostní 
infrastruktury a umožnila zvýše-
ní ochrany dat před případným 
zneužitím. 

(bak)

Kašpar, Melichar a Baltazar 
budou koledovat v  Hranicích 
s pokladničkami Tříkrálové sbír-
ky od 2. do 12. ledna. 

Koledníci připomínají lidem 
vnímání potřeb druhých a pro-
sí do úředně zapečetěné po-
kladničky o finanční příspěvek 
na pomoc lidem v  nouzi a  na 
rozvoj charitního díla. V roce 
2016 vykoledovali v Hranicích 
rekordních 212 380 korun. Za 
tyto peníze Charita Hranice 
pořídila nové kompenzační 
pomůcky - elektrické postele, 
vozíčky, sedačky na vanu, sto-

lečky k  postelím. Pořídili také 
nové termojídlonosiče, které 
používají pro rozvoz obědů kli-
entům Charitní pečovatelské 
služby. Zakoupený osobní au-
tomobil umožní našim osobním 
asistentkám včasný dojezd ke 
klientům. Část vybraných peněz 
pomohla lidem v nouzi – pře-
vážně rodinám s  více dětmi, 
osamělým rodičům, rodinám 
s  dětmi s  postižením. Charita 
Hranice děkuje za projevenou 
důvěru všem, kteří otevřou ko-
ledníkům dveře svých domovů. 
Radka Andrýsková, Charita Hranice Tři králové budou v lednu koledovat v Hranicích. Foto: archiv Charity Hranice

Jednou z nejdůležitějších akcí, která se týká budoucnosti města, je rozšíření jezu 
o třetí pole (na snímku vlevo). Povodí Moravy by mělo již letos získat stavební 
povolení a vybrat firmu, která to provede. Foto: Petr Bakovský

CO ČEKÁ LETOS HRANICE?

LIDÉ SE DÍKY NOVÉMU SOFTWARU DOZVĚDÍ VÍCE 

DO HRANICKÝCH ULIC VYRAZÍ TŘI KRÁLOVÉ 

AKTUÁLNĚ
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Zrušen pronájem popelnic 
K 1. lednu 2017 byl zrušen pronájem popelnic. Popelnice 

pronajaté před rokem 2012 se stávají majetkem osoby, která si 
popelnici pronajala. Občanům, kteří pronájem včas neuhradí, 
bude popelnice odebrána. Týká se to všech pronájmů popelnic 
v hodnotě 120 Kč/ks/rok.  (ak)  

Rok pronájmu popelnice Rok platby posledního pronájmu
2011 a starší 2016

2012 2017
2013 2018
2014 2019
2015 2020
2016 2021

EKOLTES

Akciová společnost Ekoltes 
Hranice od Nového roku, tedy 
od 1. ledna 2017 nebude svážet 
odpad v pytlích ani jakýkoli jiný 
odpad umístěný mimo sběrné 
nádoby typu popelnice. Každý 
občan Hranic má možnost poří-
dit si libovolný počet popelnic. 

U sběrných nádob zakou-
pených u  společnosti Ekoltes 
Hranice garantuje Ekoltes kva-
litu a kompatibilitu se svozovou 
technikou. Při nákupu nádoby 
u  jiného dodavatele nelze za-
ručit její vhodnost. Na stížnosti 
týkající se poškození nebo ne-
vyvezení nevhodných nádob 

nebude brán zřetel. Dále Ekoltes 
upozorňuje občany, že do ná-
dob na směsný komunální od-
pad nepatří ani žhavý popel, ani 
cihly, ani biologicky rozložitelný 
odpad a samozřejmě ani tříděný 
odpad jako je papír, plast, sklo.

Společnost Ekoltes Hranice 
chce zamezit nepořádku vzni-
kajícímu v okolí kontejnerových 
míst na komunální a tříděný od-
pad. Z tohoto důvodu bude ulo-
žení objemného odpadu v okolí 
kontejnerového stání hlášeno 
na městskou policii. Z pohledu 
zákona se totiž jedná o přestu-
pek proti veřejnému pořádku 

a  může být pokutován až do 
výše 50 000 korun.

Objemný odpad může občan 
Hranic v provozní době bezplat-
ně odevzdat ve sběrném dvoře-
na ulici Zborovská 606. Sběrný 
dvůr je také místem zpětného 
odběru elektroodpadu. Lze zde 
odevzdat vysloužilé lednice, te-
levize, pračky, myčky a jiné do-
mácí spotřebiče. 

Upozorňujeme občany, že 
uložení stavebního odpadu je 
zpoplatněno. Při odvážení větší-
ho množství odpadu je vhodné 
kontaktovat pracovníka sběrné-
ho dvora ještě před dovezením 

odpadu a  ověřit si podmínky 
předání odpadu a provozní dobu.

Větší množství biologicky 
rozložitelného odpadu rostlin-
ného původu pak může občan 
Hranic odvézt zdarma přímo na 
kompostárnu v  areálu skládky 
Jelení vrch a nepřeplňovat tak 
kontejnery na bioodpad ve měs-
tě, zahrádkářských koloniích, po-
případě ve sběrném dvoře.

Ukládáním odpadu do nádob 
k tomu určených budou Hranice 
krásné a čisté.

Alžběta Krajčovičová
Referent odpadového hospodářství

Ekoltes Hranice, a.s.

Dokončení ze strany 1
Rezidentem je pro tyto účely 

chápána fyzická osoba, mající 
trvalé bydliště v  lokalitách se 
schváleným zpoplatněným par-
kovacím systémem města Hranic. 
Vlastníkovi nebo provozovateli 
vozidla, majícího trvalé bydliště 

v těchto lokalitách, bude vydána 
jedna parkovací karta na vozidlo 
či vozidla. S provozovatelem vo-
zidla bude u správce parkovacího 
systému sepsáno čestné prohlá-
šení o tom, že toto vozidlo užívá. 

Na parkovací kartě může být 
uvedeno více registračních značek 

vozidel splňujících tyto podmínky. 
Předpokládaný počet rezident-
ních a abonentních parkovacích 
karet je 120. Zjednodušeně řeče-
no, rezident v centru města bydlí, 
kdežto abonent tam podniká.

Parkovací systém se týká ulic 
Jiráskova, Komenského včetně 

přilehlých parkovišť, Skalní 
včetně parkoviště, Teplická, 
Motošín, ulice 28. října, Čecho-
va, Svatoplukova, Janáčkova, 
Farní, dále Náměstí 8. května, 
Školního náměstí, Masarykova 
náměstí a  Pernštejnského ná-
městí. (bak)

Objemný odpad u kontejneru na směsný komunální odpad. 
Foto: Ekoltes

Objemný odpad v okolí kontejnerového místa na separovaný odpad naproti 
sídla společnosti Ekoltes Hranice. Foto: Ekoltes

ODPAD NEPATŘÍ MIMO SBĚRNÉ NÁDOBY

EKOLTES PŘEBÍRÁ SPRÁVU PARKOVÁNÍ

INZERCE



6 STROMKY V PODLOUBÍCH

Hitem hranických Vánoc 2015 se staly dřevěné stromečky, které zdobily Horní i Dolní podloubí. A tak není divu, že se v prosinci vrátily stromky zpět a ve větším počtu. Většina 
z nich přitom změnila své kabáty a lidé procházející podloubími tak mohli obdivovat zručnost a nápaditost školek, škol a dalších hranických organizací. Použité materiály 
i barvy byly opravdu různorodé, od přírodnin jako jsou větve, šišky či dřevo, přes papír, barvu nebo vlnu a látku, až po netradiční materiály, mezi kterými se objevily kalíšky 
z vyhaslých svíček, plyšové hračky nebo pozlacené a postříbřené boty, hodiny či štětce. Fotografie všech 34 stromků si můžete prohlédnout na webových stránkách hranického 
muzea a galerie www.muzeum-hranice.cz. Foto: 5x Radka Kunovská

VÝSTAVA STROMEČKŮ OŽIVILA HRANICKÁ PODLOUBÍ

NISSAN MICRA
OD 199 900 KČ

NISSAN NOTE
OD 260 400 KČ

NISSAN PULSAR
OD 358 900 KČ

Jediný autorizovaný prodej a servis v Olomouckém kraji
NISCAR Olomouc, s.r.o., Dolní Hejčínská 31, 779 00 Olomouc, tel. 725 330 100, www.niscar.cz 
Zobrazení jsou pouze ilustrativní. Data a údaje uvedené v této reklamě jsou určené výlučně k informačním účelům a nemohou být považovány za návrh smlouvy. Micra: Kombinovaná spotřeba: 4.3-5.4 l/100 km, kombinované 
emise CO2: 95-125 g/km. Note: Kombinovaná spotřeba: 3.6-5.1 l/100 km, kombinované emise CO2: 93-119 g/km. Pulsar: Kombinovaná spotřeba: 3,6–5,9 l/100 km, kombinované emise CO2: 94–138 g/km. *Podrobné informace 
o podmínkách věrnostního programu YOU+NISSAN naleznete na www.youplusnissan.cz nebo u participujících dealerů. Podrobné informace o Příslibech společnosti Nissan naleznete v našich Všeobecných obchodních 
podmínkách na http://www.nissan.cz/CZ/cs/YouPlus/customer-promise.html nebo u participujících dealerů. **Ze zahraničí volejte číslo +36 1 371 54 91.

ŠPIČKOVÝ PROSTOR A BEZPEČÍ 
MĚSTSKÉ VOZY NISSAN

   Náhradní vůz zdarma*

   Kontrola vozu zdarma*

   Nejvyšší kvalita za nejlepší cenu*

 Doživotní asistenční služba Nissan Assistance*
Kdekoliv, kdykoliv, cokoliv. Stačí zavolat na číslo 800 23 23 23** a jsme vám k dispozici.

NÁŠ PŘÍSLIB. VAŠE JISTOTA.
NISSANYOU+

INZERCE
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Vynikající výkony předved-
lo všech 18 finalistů již 19. roč-
níku pěvecké soutěže Pop Nota 
2016, kterou tradičně pořádá 
Základní a mateřská škola Dra-
hotuše. 

Mladí zpěváci se sešli v pro-
storách Divadla Stará střelnice 
v neděli 20. listopadu, aby po-
měřili své hlasy a potěšili pub-
likum českými i  zahraničními 
písničkami. Pětičlenná odborná 
porota se svým předsedou, hu-
debním pedagogem Michalem 

Sabadášem, neměla snadné 
rozhodování. 

V nejmladší kategorii dětí 
z 1. až 3. tříd excelovala šestile-
tá Eliška Plačková ze ZŠ Skalička, 
na druhém místě se umístil Ja-
kub Lexmann z Olomouce a třetí 
místo získala Maruška Lhotská 
ze ZŠ Šternberk. 

V druhé kategorii žáků 4. až 6. 
tříd zazářila Jolana Mynaříková 
ze ZŠ Skalička, druhé místo po-
rota přisoudila Anně Bagarové 
z Gymnázia Lipník a třetí místo 

vybojoval zástupce pořádající 
školy Vojtěch Foltas. 

Vysokou profesionální kvali-
tu přinesla třetí kategorie, tedy 
žáci 7. až 9. tříd. V této kategorii 
oslnili porotu sourozenci Kap-
kovi. Vyhrála mladší Kateřina, 
Martin si písní Počítám vyzpíval 
2. místo. Oba sourozenci na-
vštěvují ZŠ ve Šternberku. Třetí 
místo obsadila Nela Třetinová 
z Olomouce. 

Ve čtvrté kategorii studentů 
středních škol porotu zaujala 

Anna Sedláčková, která píseň 
People, help the people nejen 
velmi procítěně zazpívala, ale 
také zahrála na klávesy. Student-
ka střední pedagogické školy 
v Odrách Nikola Huňová obdr-
žela 2. místo a 3. místo získala 
Markéta Čagánková z Přerova. 

Diváky okouzlila nejmlad-
ší účastnice Eliška Plačková 
a svým hlasováním jí publikum 
udělilo Cenu diváků. Cenu po-
roty si odnesla Nela Třetinová.

Program zpestřili svými vy-
stoupeními také hosté Kateřina 
Gavlasová, bývalá žákyně dra-
hotušské školy a Martin Láska se 
svou kapelou Láska Band.

Soutěží provázel a začínají-
cí zpěváky podporoval Radek 
Kňura, který na Pop Notě jako 
moderátor a technický poradce 
spolupracuje se ZŠ Drahotuše 
již od 1. ročníku této soutěže. 
Poděkování patří všem účinku-
jícím za krásné pěvecké výkony, 
publiku za vytvoření bezvadné 
atmosféry a manželům Vlasáko-
vým nejen za poskytnutí pro-
stor, ale především za vstřícnost 
a trpělivost. Doufáme, že příští 
rok bude jubilejní dvacátá Pop 
Nota stejně skvělá jako ta le-
tošní. 
Alena Balódyová a Hana Kučerová

ZŠ Drahotuše 

Základní umělecká škola 
Hranice připravila k  devade-
sátému výročí narození skla-
datele Vítězslava Tugendlieba 
koncert plný autorových děl. 
Slavnostní událost tak na kon-
ci listopadu nabídla ukázku 
celoživotní práce hranického 
rodáka a  zakladatele místní-
ho chrámového sboru, kterou 
zakončilo předání pamětní 
medaile a  bohaté gratulace 
oslavenci.

Devadesáté narozeniny osla-
vil hranický muzikant, sklada-
tel, sbormistr a hudební učitel 
Vítězslav Tugendlieb jak jinak, 
než hudbou. Koncert, který při-
pravila umělecká škola ve spo-
lupráci s  jeho dcerou Klárou 
Beránkovou, naplnil Koncertní 
sál v  Zámecké ulici po okraj. 
Kulturní událost si nenechali 
ujít ani zástupci olomoucké 
arcidiecéze, na místě natáčelo 
rádio Proglas. 

„Doufal jsem, že někdo při-
jde, ale že nebudou stačit židle, 
mě nenapadlo,“ smál se spo-
kojeně oslavenec, který litoval, 

že někteří museli stát. 
Celý program hodnotil 
velmi kladně a děkoval 
všem organizátorům.

Na pódiu se při pre-
zentaci autorových 
skladeb vystřídalo hned 
několik těles. Učitele 
a  žáky umělecké ško-
ly doplňoval hranický 
chrámový sbor, Schwin-
del kvarteto i samotná 
vnoučata pana Tugen-
dlieba. Zazněly starší 
i  novější skladby, tři 
z  nich ve světové pre-
miéře.

„Napsal jsem je te-
prve letos, takže jsou 
to úplné novinky,“ vy-
světlil sám skladatel 
a s nadšením přiznal, že 
už se noty naučil psát 
i na počítači. 

Na závěr diváky do-
jal místní chrámový sbor 
autorovou Vánoční mší 
z  roku 1986. Skladba 
už je třicet let stálicí 
repertoáru sboru a ně-

kteří členové ji nastudovali ještě 
se zakladatelem tělesa a býva-
lým sbormistrem Vítězslavem  
Tugendliebem. Vánoční mši si za-
zpívala také skladatelova dcera 
Klára Beránková, která celý večer 
provázela. 

„Tatínek všechny své tři děti 
vždy vedl k hudbě. Zpívali jsme 
místo televize i na dovolených 
a každý z nás musel hrát na něja-
ký nástroj. K hudbě a jeho tvor-
bě proto máme všichni blízko,“ 
sdělila Klára Beránková.

K mnohočetným gratulacím 
přijal oslavenec také medai-
li svatého Cyrila a  Metoděje 
z rukou olomouckého biskupa 
Josefa Hrdličky. Není to však je-
diné ocenění jeho usilovného 
snažení. Vítězslav Tugendlieb 
obdržel v roce 2007 Cenu měs-
ta Hranic za významný kulturní 
přínos. Za mnohaletou práci 
pro církev v oblasti kultury ho 
medailí ocenil také olomoucký 
arcibiskup Jan Graubner. Tu-
gendliebova díla několikrát za-
znamenal a reprodukoval Český 
rozhlas.   (vh)

HUDBA

Vítězslav Tugendlieb při zápisu do Zlaté knihy města 
v roce 2007. Foto: Petr Bakovský

Mladí finalisté Pop Noty předvedli vynikající výkony. Foto: ZŠ Drahotuše

SKLADATEL VÍTĚZSLAV TUGENDLIEB 
OSLAVIL DEVADESÁTINY HUDBOU

POP NOTA PŘEDSTAVILA MLADÉ PĚVECKÉ TALENTY
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NÁMĚSTÍ V HRANICÍCH V PROSINCI ŽILO VÁNOČNÍM JARMARKEM

Působivá byla také ohňová show.

Vánoční jarmark nabídl v prosinci roku 2016 bohatý program.

Rozsvěcení vánočního stromu 1. prosince doprovázela působivá světelná show.

Uskutečnilo se i svěcení betléma, jehož autorem je hranický řezbář Jan Vincker.

V průběhu prosince vystoupily na Masarykově náměstí také stepařské skupiny Sester Hlavinkových.

Lidé mohli využít c. k. poštovního úřadu s tiskárnou pohlednic.
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NÁMĚSTÍ V HRANICÍCH V PROSINCI ŽILO VÁNOČNÍM JARMARKEM

Uskutečnilo se i svěcení betléma, jehož autorem je hranický řezbář Jan Vincker.

V průběhu prosince vystoupily na Masarykově náměstí také stepařské skupiny Sester Hlavinkových.

Lidé mohli využít c. k. poštovního úřadu s tiskárnou pohlednic.

Náměstí roztančila skupina Jazz It? a taneční skupina Petra Münstera. Foto: 9 x Jiří Necid

Program si připravily i děti z folklórního souboru Rozmarýnek.

Vánoce se odehrávaly v duchu časů císaře pána.

VÁNOCE V HRANICÍCH

Více fotografií na www.mkz-hranice.cz
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Bratři Jiří a Martin Necidové 
připravují výstavu plnou fo-
tografií města a  okolí Hranic. 
Výstavu na Staré radnici zahájí 
vernisáž ve čtvrtek 12. ledna. 

Snímky ze země i ze vzduchu 
nabídnou netradiční pohledy, 
které vznikaly v posledních de-
seti letech.

„Bude to naše první společná 
výstava, která ukáže netradiční 
a  pro mnohé návštěvníky ne-
známé pohledy města Hranic. 
Některé z nich jsou unikátní tím, 
že už neexistují, jiných si člověk 
běžně nevšimne nebo je nemá 
možnost spatřit,“ popsal zamě-
ření výstavy Jiří Necid. 

Velký sál na Staré radnici zapl-
ní přes padesát fotografií z jejich 
současné i starší tvorby. „Zájem-
ci se mohou těšit na snímky ze 
země i bratrova dronu, tedy ze 
vzduchu. Chystáme také dvanáct 
velkoformátových panoramatic-
kých akrylů,“ doplnil Jiří Necid. 
Vystavené fotografie budou po 
skončení události prodejné.

Oba bratři mají k objektivu 
velmi blízko. Martin vystudoval 

filmovou školu a dále působil 
ve zpravodajských redakcích. 
S  nástupem nových techno-
logií, jakými jsou drony, začal 
v roce 2013 s velkým zaujetím 
pořizovat nevšední záběry své-
ho okolí. Je autorem fotografií 
ve stolním kalendáři města 
Hranic pro loňský rok, na pod-
zim vydal nástěnný kalendář 
na rok 2017 Noční Hranice. 
Martin byl také první, kdo vle-
těl dronem do nitra Hranické 
propasti a pořídil tak unikátní 
snímky a videozáběry dnes už 
nejhlubší zatopené propasti  
světa. 

Starší bratr Jiří se fotografii 
věnoval už na škole. Ve svém 
volném čase dokumentuje po-
dobu a  změny města Hranic. 
V  současnosti nechybí na žád-
né z kulturních akcí města, kde 
svým fotoaparátem umně zachy-
cuje dění. 

Výstavu na Staré radnici za-
hájí vernisáž ve čtvrtek 12. ledna 
v 17 hodin. Dílo bratrské dvojice 
zde bude k vidění do 23. února. 
Vstup je zdarma.  (vh)

VÝSTAVY

VÝSTAVA: HRANICE OBJEKTIVEM BRATRŮ NECIDŮ

Výstavu Hračky vidělo zhruba tisíc návštěvníků

Na výstavě představí své fotografie bratři Jiří Necid (na snímku vlevo) a Martin 
Necid (vpravo). Foto: Jiří Necid

Panenky, medvídci, vojáčci. Hračky dřevěné i plastové, malé i velké, to vše čeká na návštěvníky v muzeu na Staré radnici. Ve čtvrtek 24. listopadu 2016 tam byla slav-
nostně zahájena výstava s názvem Hračky. Vernisáž si nenechalo ujít 111 lidí, zatím na výstavu zavítalo zhruba tisíc návštěvníků. Děti si mohou na výstavě, která bude 
k vidění do 16. února, udělat obrázek o hračkách, se kterými si hrály jejich babičky, dospělí si zase mohou zavzpomínat na svá dětská léta. Více fotografií na stránkách  
www.muzeum-hranice.cz. Foto: Jiří Necid

Fotografie a informace o akcích 
můžete najít na facebookových 

stránkách Městského muzea 
a galerie v Hranicích. 

Na webových stránkách muzeum-hranice.cz  
můžete najít informace a fotografie z akcí konaných  
v muzeu na Staré radnici, Muzeu na zámku, galerii  

Synagoga a Galerii severní křídlo zámku.

V roce 2016 podpořil Olomoucký kraj  
vybudování expozice v  Muzeu na 
zámku, ale také Oslavy Karla IV., kte-
ré se ve městě uskutečnily v květnu.

Poděkování za výstavu Hračky
Děkujeme všem, díky kterým jsme mohli výstavu Hračky uspo-
řádat: Valašskému muzeu v přírodě z Rožnova pod Radhoštěm, 
Muzeu Novojičínska z Nového Jičína, Muzeu Napajedla, Muzeu 
regionu Valašsko ze Vsetína, Vlastivědnému muzeu v Olomouci, 
Vlastivědnému muzeu Jesenicka v Jeseníku, společnosti MER-
KUR TOYS z Police nad Metují, akciové společnosti Fatra Na-
pajedla, Knihkupectví Ezop Hranice, Základní umělecké škole 
Hranice, Jarmile Kovaříkové, Dobře Kovaříkové, Lucii Trusino-
vé, Vladimíru Juračkovi, Věře Plesníkové, Adéle Vozákové, Janu 
Havlíkovi, Bohumilu Honzíkovi, Ludmile Janáskové, Marcele 
Brázdové, Milanu Králikovi, Haně Dostálové, Janě Kadlecové, 
Viole Slavíčkové, manželům Jančíkovým, manželům Kubíkovým, 
Nadě Petrové, manželům Holcovým, manželům Kunovským, 
Ivaně Žákové, Pavlíně Fackové, Olze Pospěchové, Jiřímu Holco-
vi, Barboře Slavíčkové, Veronice Hlavinkové a Pavlíně Wolfové.

Naďa Jandová, ředitelka Městských kulturních zařízení Hranice
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Anna Musilová letos oslavi-
la své třiaosmdesáté narozeni-
ny. V soukromé galerii, kterou 
v Hranicích v dubnu roku 1995 
s manželem založili, v prosinci 
uvedla už dvaadvacátou výsta-
vu betlémů. Proč strávila část 
dětství v dětském domově, jak 
se ocitla v hranické vile a kde 
bere nadšení do další práce? 

Jak vás napadlo otevřít 
uměleckou galerii?

Na začátku to vlastně galerie 
vůbec být neměla. Když jsem 
v roce 1991 zdědila otcovu vilu, 
byly zde zřízené městské jesle. 
Chtěla jsem v  jejich provozu 
pokračovat, ale bylo mi řeče-
no, že je město ruší. Zvažovali 
jsme proto s  manželem zalo-
žení dětského domova, neboť 
sama jsem v jednom chvíli vy-
růstala. Ani to se městu nelíbi-
lo a tak přišel syn s myšlenkou 
anglicko-českého vzdělávacího 
klubu, který úspěšně fungoval 
několik měsíců, ale pak ho ve-
dení radnice odmítlo podpo-
rovat. Tak v  roce 1995 vznikla 
soukromá galerie manželů 
Musilových.

Měla jste pestré dětství?
To asi ano. Mamince v dětství 

zemřeli oba rodiče a tak vyrůs-
tala v rodině lékaře. Byla krásná 
a  vzdělaná, hrála výborně na 
klavír a ovládala několik jazyků. 
S tatínkem se seznámili na kon-
certě. Po prvním nepovedeném 
manželství si ho však odmítla 
vzít, a když její nevlastní otec 
zemřel, neměla se s miminkem, 
tedy se mnou, kam vrátit. Ve 
světě byla krize a ona nemohla 
sehnat práci ani bydlení. Musela 
mě proto na několik let odložit 
do dětského domova, kam mě 
pravidelně chodila navštěvo-
vat. Jakmile sehnala byt, vzala 
si mě zpátky. Pak ale začala vál-
ka, takže jsme stále bojovaly 
s nouzí nebo se bály o vlastní 
život, o který jsme třikrát málem 
přišly.

Tatínka jste tedy neznala?
Ne, dozvěděla jsem se o něm 

až v pozdějším věku. Seznámi-
li jsme se, když mi bylo třináct 
a jeho vilu jsem navštívila teprve 
ve dvaceti. Dům mu v roce 1961 
vyvlastnili a zřídili v něm měst-
ské jesle. Když vyhlašovali resti-
tuci, byla jsem jediným možným 
dědicem, a tak se z chudé holky 

na stará kolena rázem stala ma-
jitelka vily.

Galerii už provozujete 
dlouhých dvacet let. Neměla 
jste někdy chuť s tím skončit?

Samotnou mě to nikdy nena-
padlo. Přirozeně se ale objevova-
li lidé, kteří nám galerii nepřáli. 
Manžel přede mnou schovával 
několik nepřátelských anonymů 
a ukázal mi jediný z nich. Zamr-
zelo mě to, ale nikdy jsem nepá-
trala po tom, kdo ho psal, a do 
dneška to nevím. Uvědomuji si, 
že mnoho místních si musí my-
slet, že jsem stará čarodějnice, 
která už by se raději měla někam 
ztratit. Ale dokud se budou vy-
stavovatelé a návštěvníci vracet, 
vystavovat nepřestanu.

Jak provoz soukromé gale-
rie pořád zvládáte? 

Jestli to zvládám, musí po-
soudit druzí. Já zase musím 
přiznat, že mi dnes s přípravou 
velmi ochotně pomáhá rodina 
a  přátelé. Třeba syn i  vnuk se 
snaží před každou větší výstavou 
přijet z Anglie, kde žijí, a přiložit 
ruku k dílu.

Na jaké výstavy se v gale-
rii orientujete? Jsou některé 
z nich pravidelné?

Organizuji několik výstav, 
které se konají pravidelně každý 
rok už dvaadvacet let. Patří mezi 
ně velikonoční výstava, výstava 
dětských prací a výstava betlémů. 
Téměř dvacet let spolupracuji 
s místní základní uměleckou ško-
lou, která v galerii vystavuje prá-
ce svých žáků a absolventů. Více 
než deset let u nás probíhá také 
výstava hranického Domova seni-
orů s názvem Barvy života. Každý 
srpen pořádám Salón výtvarníků, 
na kterém letos vystavovalo re-
kordních šestadvacet umělců. 
Tradiční událostí je také výstava 
polských umělců a  výtvarného 
klubu z Frýdku- Místku. Mezitím 
galerii plní další malíři, fotogra-
fové a jiní umělci. Nesmím zapo-
menout ani na stálou expozici 
dřevěných plastik mého manžela, 
která zdobí zahradu a okolí domu. 

Co se na výstavách za ty dvě 
desítky let změnilo?

Zprvu v  galerii vystavovaly 
především základní a mateřské 
školy z blízkého okolí. Postupně 
se připojovaly i vzdálenější in-
stituce a přibývalo vystavujících 
jednotlivců. Dnes už je situace 
opačná. Školy mají své výstavy 
a jarmarky, takže mou galerii plní 
převážně tvorba soukromých 
umělců. Zároveň nás navštěvují 
školy i z velké dálky.

Mnoho lidí vašeho věku už 
doma odpočívá. Co vám dává 
energii do další práce?

Je to právě ta zpětná vazba, 
kterou mi lidé dávají. Když vidím, 
že je o výstavy stále zájem, mám 
pocit, že to ještě má smysl. Navíc 
je to pro mě hnací motor, který 
mě nabíjí a nutí fungovat. Baví 
mě vymýšlet nové instalace, 
zkoušet to i po těch letech udě-
lat zase jinak. Dát každé výstavě 
jedinečný příběh a  charakter 
a zároveň se přizpůsobit produk-
tům, které mi donesou. Vždycky 
si říkám, že dokud budou mít lidi 
chuť a já budu chodit po dvou, 
musím vydržet.

Za rozhovor děkuje
Veronika Hlavinková

Koncert španělské a jiho-
americké hudby v Hranicích 
proběhne ve středu 8. února. 

Od 18 hodin bude mít v Kon-
certním sále na Zámecké ulici 
č. 118 sólo na kytaru Libor Ja-
neček, který se zaměřuje na 
argentinské tango a jihoame-
rickou hudbu. Hostem koncer-
tu bude vynikající flétnistka 
Mariia Mikhailova. Koncert se 
koná v rámci předplatitelského 
cyklu hranického Kruhu přátel 

hudby. Pro veřejnost je vstupné 
120 korun.

Libor Janeček je absolven-
tem brněnské konzervatoře. 
Jako sólista vystupoval s Tiš-
novským komorním orches-
trem. Nahrává pro Český rozhlas 
v Brně. 

Mariia Mikhailova studova-
la hru na flétnu na hudebním 
učilišti v ruském Togliatti a na-
vštěvovala mistrovské kurzy 
u vynikajících pedagogů.  (red)

Na kytaru bude mít sólo Libor Janeček, na flétnu zahraje Mariia Mikhailova. 
Foto: archiv hudebníka

DOKUD BUDU CHODIT PO DVOU, VÝSTAVY NEPŘESTANOU

V HRANICÍCH ZAZNÍ ŠPANĚLSKÁ A JIHOAMERICKÁ HUDBA

Anna Musilová ve své Galerii M+M každoročně pořádá sedm pravidelných výstav. 
K těm nejstarším patří velikonoční výstava, výstava dětských prací a vánoční výstava 
betlémů. Foto: Veronika Hlavinková

ROZHOVOR

•  narodila se 11. března 
1933 v Bratislavě

•   od tří do devíti let byla 
v dětském domově

•   většinu života žila v Brně, 
pracovala jako účetní, 
skladnice a  poté dělala 
vedoucí závodního klubu 
v podniku Vlněna

•   v roce 1991 získala v re-
stituci vilu v  Hranicích, 
o čtyři roky později tam 
otevřeli s manželem ga-
lerii 

•   v roce 2005 dostala Cenu 
města Hranic

•   má dceru a syna

Anna Musilová
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Galerie severní křídlo zámku
Pernštejnské nám. 1, Hranice, tel. 581 828 114,  
www.muzeum-hranice.cz 
Otevřeno: po a st 8:00–17:00, út a čt 8:00–15:00, pá  8:00–14:00

Do 6. 1. 2017 - To nejlepší ze Mlejna. 
Výstava patnácti nejlepších ostravských 
výtvarníků z Galerie Mlejn. 

18. 1. – 24. 2. 2017 - Malí a ještě menší umělci. Výstava žáků z výtvar-
ného kroužku Základní školy Šromotovo (1.–3. třída) a dětí Mateřské 
školy Šromotova pastelka. Jedná se o spontánní olejomalby na plátně, 
ve kterých se objevuje realistické pojetí světa a také abstrakce. Vernisáž 
se uskuteční ve středu 18. ledna v 17 hodin.

Galerie M+M
Jurikova 16, Hranice, tel. 581 602 148, www.galeriemm.cz 
Otevřeno: st–ne 13:00–17:00 (dopoledne na zazvonění).

20. 1. – 10. 2. 2017 - Ludmila Šlosarová: Obrazy a enkaustika. Výstava 
obrazů malovaných olejovými barvami a enkaustikou. Vernisáž se uskuteční 
v pátek 20. ledna v 17 hodin.

Muzeum na zámku
Pernštejnské nám. 1, Hranice, tel. 581 607 479, www.muzeum-hranice.cz 
V lednu a únoru otevřeno po telefonické domluvě na tel. 581 607 479 
nebo po dohodě v Turistickém informačním centru na zámku.

Stálá expozice zbraní: Hranice na mušce. 
Zbraně ze sbírek hranického muzea před-
staví unikátní kousky, seznámí se zápalnými mechanismy palných zbra-
ní, lidé budou moci obdivovat nádherně zdobené chladné šavle, které 
nosívali nejen vojáci, ale také úředníci.

Stálá expozice s modelem historického jádra města Hranic.  Návštěv-
níci mohou sledovat průběžné dokončování modelu, jehož autorem je 
Stanislav Miloš.

Synagoga
Janáčkova 728, Hranice, tel. 581 606 077, 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. 

5. 1. – 26. 2. 2017 - Svatoslav Böhm: Obrazy - dřevěné reliéfy. Výstava 
malíře, grafika, sochaře a designéra, jehož díla jsou zastoupena ve veřej-
ných i soukromých sbírkách nejen v České republice. Vernisáž se uskuteční 
ve čtvrtek 5. ledna v 17 hodin.

Stará radnice
Radniční 1, Hranice, tel. 581 601 390, www.muzeum-hranice.cz  
Otevřeno: út–so 9:00–12:30 a 13:00–16:00, ne 9:00–12:30 a 13:00–17:00. 

Do 8. 1. 2017 - Alena Schäferová: Obrazy, 
kresby a kostýmní návrhy. Výstava uměl-
kyně, která navrhovala kostýmy pro desítky 
televizních inscenací, pohádek a televizních 
filmů. 

Do 16. 2. 2017 - Hračky. Výstava zavede 
návštěvníky do dětského světa hraček, her 
a knih. Pohledem na nepřeberné množství 
hraček z  různého materiálu a  různých ve-
likostí budou nadšené nejen děti, ale i do-
spělí, kteří zavzpomínají, s čím si jako malí  
hráli. 

12. 1. – 23. 2. 2017 - Bratři Necidové: Fo-
tografie. Výstava představí fotografie Jiřího 

a Martina Necidů z Hranic. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 12. ledna 
v 17 hodin.

MUZEA A GALERIE PROGRAM    KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ 
Neděle 1. 1.

18:00 - Novoroční ohňostroj 
– koná se ve sportovním areálu 
v Ústí u Hranic, vstup zdarma.

Čtvrtek 5. 1.

17:00 - Vernisáž k  výstavě: 
Svatoslav Böhm - Obrazy - 
dřevěné reliéfy – slavnostní 
zahájení výstavy významného 
umělce. Koná se ve výstavní síni 
Synagoga, Janáčkova 728, Hra-
nice, vstup zdarma.

Sobota 7. 1. 

9:00 - Den otevřených dveří kru-
hového tréninku DietFitness 
a cvičení Pilates – koná se v BSS 
Clubu, Pivovarská ul., Drahotuše.

19:00 - Dva nahatý chlapi – Di-
vadlo Ventyl představí francouz-
skou komedii, která v Paříži slaví 
velké úspěchy. Hra není vhodná 
pro děti do patnácti let. Koná se 
v Sokolovně v Hranicích, Tyršova 
ul., Hranice. Vstupné 80 Kč, na mís-
tě 100 Kč. Předprodej je v Městské 
knihovně, Masarykovo nám. 71, 
Hranice, tel. 581 607 299 a v Ka-
várně U Mlsné kočky, Galašova 
156, Hranice, tel. 774 899 148.

Čtvrtek 12. 1.

17:00 - Vernisáž k výstavě: Bra-
tři Necidové - Fotografie – koná 
se ve výstavní síni Staré radnice, 
Radniční 1, Hranice, vstup zdar-
ma. Více na straně 10.

Pátek 13. 1.

20:30 - Tradiční sousedský bál – 
koná se v kulturním domě v Ústí 
u Hranic, hraje skupina Sunset. 
Předprodej vstupenek začíná 
5. ledna v hospůdce U Čápa v Ústí.

Sobota 14. 1.

14:00 - Dětský karneval – tra-
diční karneval pro děti. Koná se 
v Galerii M+M, Jurikova 16, Hra-
nice, vstupné dobrovolné.
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PROGRAM    KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ 
20:00 - Sokolský ples – hra-
je KaLeJ. Koná se v Kulturním 
domě ve Velké u Hranic, vstup-
né 99 Kč.

Úterý 17. 1.

18:00 - Manželské kontra-
punkty – koncert v rámci Kruhu 
přátel hudby vystoupí Kristina 
Fialová na violu a  Petr Nou-
zovský na violoncello. Koná se 
v  Koncertním sále Městských 
kulturních zařízení, Zámecká 
118, Hranice. Vstupné mimo 
předplatné 150 Kč. Předprodej je 
v Turistickém informačním cent-
ru, Pernštejnské nám. 1, Hranice,
tel. 581 607 479, www.mkz- 
-hranice.cz.

Středa 18. 1.

17:00 - Vernisáž k výstavě: Malí 
a ještě menší umělci – koná se 
v Galerii Severní křídlo zámku, 
Pernštejnské nám. 1, Hranice, 
vstup zdarma.

Čtvrtek 19. 1.

19:00 - Zůstane to mezi námi 
– talk show Evy Holubové 
a Boba Klepla. Koná se v Diva-
dle Stará střelnice, Sady Čs. le-
gií 770, Hranice. Předprodej 
ukončen z  důvodu vyprodání 
představení.

Pátek 20. 1.

17:00 - Vernisáž k  výstavě: 
Ludmila Šlosarová - Obrazy 
a  enkaustika – koná se v  Ga-
lerii M+M, Jurikova 16, Hranice, 
vstup zdarma.

16:00 - Krkonošské pohádky 
– divadelní zpracování legendár-
ního večerníčku v podání Diva-
dla pohádek. Koná se v Divadle 
Stará střelnice, vstupné 100 Kč 
v předprodeji, 130 Kč na místě, 
předprodej je v Turistickém in-
formačním centru, Pernštejnské 
nám. 1, Hranice, tel. 581 607 479. 
Pořádají Městská kulturní zaříze-
ní Hranice, www.mkz-hranice.cz.

19:00 - Ples Gymnázia Hranice 
– koná se v Sokolovně v Hrani-
cích, vstupné včetně místenky 
250 Kč. Předprodej Gymnázium 
Hranice, Zborovská 293, Hrani-
ce, tel: 581 601 712.

Úterý 31. 1.

19:00 - Michael McKeever: 
Hvězdné manýry – povedená 
rychlá a bláznivá fraška v podá-
ní Divadelní společnosti Háta. 
Koná se v Divadle Stará střelni-
ce, vstupné od 380 do 450 Kč. 
Předprodej restaurace Stará 
střelnice, Sady Čs. legií 770, Hra-
nice, tel. 581 602 187 a knihku-
pectví Ezop, Masarykovo nám. 
96, Hranice, tel. 581 602 547.

Sobota 21. 1.

20:00 - Myslivecký ples – bo-
hatá zvěřinová tombola a speci-
ality. Koná se v kulturním domě 
Sokolovna, Tyršova 1, Hrani-
ce. Vstupné včetně místenky 
200 Kč, rezervace vstupenek na 
tel. 603 259 136.

Středa 25. 1.

16:00 - Cena města Hranic – 
cenu dostanou potápěči Čes-
ké speleologické společnosti 
z Hranického krasu za výzkum 
Hranické propasti a kameraman 
Petr Čepický. Koná se ve velké 
zasedací síni Městského úřadu 
na zámku, Pernštejnské náměstí 
1, Hranice, vstup zdarma.

 

Čtvrtek 26. 1.

19:00 - Štěpán Markovič Gipsy 
Groove – hudební projekt jazzo-
vého saxofonisty v doprovodu 
funky kapely. Koná se v Zámec-
kém klubu, Pernštejnské nám. 1, 
Hranice. Vstupné 200 Kč, na mís-
tě 250 Kč. Předprodej je v Tu-
ristickém informačním centru, 
Pernštejnské nám. 1, Hranice, 
tel. 581 607 479, www.mkz- 
-hranice.cz.

Kompletní přehled akcí 
najdete na webových 

stránkách: mic.hranet.cz
Pořadatelé akcí mohou 
pozvánky na své akce  

zasílat na e-mail  
mic@meu.hranet.cz nebo na 

hranicky.zpravodaj@hranet.cz
Změna programu vyhrazena.

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO 
ČÍSLA ZPRAVODAJE 

je v úterý  
10. ledna 2017.  

Pohádka zaujme dětské i dospělé návštěvníky. Foto: oficiální stránka Krkonošských 
pohádek

Malebná scéna, oduševnělá 
hudba, chytrý a vtipný text, vy-
nikající herecké výkony. To jsou 
Krkonošské pohádky. 

Nenechte si ujít představení, 
které zahrají herci Divadla po-
hádek. Představení se odehraje 
v sobotu 28. ledna od 16 hodin 
v Divadle Stará střelnice. Vstup-
né je 100 korun v předprodeji 
a 130 korun na místě. Pohádku 
o Krakonošovi a Trautenberko-
vi připravila Městská kulturní 
zařízení Hranice, předprodej 
vstupenek je v Turistickém infor-
mačním centru v přízemí zámku 
na Pernštejnském náměstí 1.

Krkonošské pohádky by-
ly a stále jsou nejoblíbenějším 

večerníčkem. Je vidět, že děti 
jakékoliv generace milují pros-
tý pohádkový příběh, kde spra-
vedlivý Krakonoš vždy nachytá 
nadutého a vychytralého pána 
z Trautenberka. Kuba, Anče 
a Hajný jsou hrdinové, kterým 
děti vždy drží palce. A všichni 
se pak radují, že nadpřirozená 
síla, kterou představuje pán hor 
Krakonoš, se postaví na stranu 
těch, kterým je ubližováno.

Autorka Krkonošských po-
hádek Božena Šimková se sama 
podílela na vzniku divadelního 
scénáře. Pohádka se hraje v libe-
reckém Divadle F. X. Šaldy i praž-
ském Divadle pohádek před stále 
vyprodaným hledištěm.  (red)

Krkonošské pohádky:  
přijďte s dětmi do divadla

Pátek 27. 1.

19:30 - Reprezentační ples Sou-
kromé střední odborné školy 
Hranice – koná se ve sportovním 
centru Naparia, Smetanovo ná-
břeží, Hranice. K tanci a poslechu 
zahraje Timbre Music, vstupné 
200 Kč. Předprodej je v SSOŠ 
Hranice, Jaselská 832, Hranice, 
tel. 581 602 430. 

Sobota 28. 1.

8:30 - Ping-pongový turnaj – 
koná se v kulturním domě ve Vel-
ké u Hranic, startovné 70 Kč. Bližší 
informace www.tjsokolvelka.cz. 

14:00 - Dětský karneval – koná 
se v  kulturním domě v  Ústí 
u Hranic.

18:00 - Akademie ZUŠ Hranice 
– vystoupení orchestrů, souborů 
a sborů Základní umělecké školy 
v Hranicích. Koná se v kulturním 
domě Sokolovna, Tyršova 1, Hra-
nice. 

20:00 - Tradiční ples Divadla 
Stará střelnice – k poslechu za-
hraje skupina Kvatro, program 
i bohatý raut v ceně vstupenky 
zajištěn. Koná se v Divadle Stará 
střelnice, vstupné 490 Kč. Před-
prodej restaurace Stará střelnice, 
Sady Čs. legií 770, Hranice, tel. 
581 602 187.
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HRANICE HLEDAJÍ 
STAVBU ROKU 2016

Která ze staveb dokonče-
ných a zkolaudovaných v loň-
ském roce nejvíce přispěla ke 
zlepšení vzhledu města Hranic 
a zasloužila by si tak ocenění 
Stavba roku 2016?  

Podněty a návrhy na stavbu, 
která by si toto ocenění zaslou-
žila, je možné podávat do konce 
ledna 2017. 

Stavbou roku může být vy-
hlášena jakákoliv stavební akce 
- novostavba, rekonstrukce, pří-
stavba, nástavba, stavební nebo 
terénní úprava, řešení fasády. Za 
stavby se přitom považují i stav-
by pozemní, vodohospodářské, 
dopravní, stavby mostů, inže-
nýrských konstrukcí, technolo-
gických zařízení a také sadové 
a parkové úpravy. Nepovažuje 
se za ni pouhé vybavení míst-
ností nebo úprava interiéru.

Stavební akce musí být 
zkolaudována do 31. prosince 
2016. Investorem může být ja-

kákoli právnická nebo fyzická 
osoba, bez rozdílu místa sídla 
nebo bydliště, ale nemůže jím 
být město Hranice.

U stavby roku se přihlíží k ar-
chitektonickému či urbanistic-
kému řešení a jeho přínosu pro 
vzhled města. Odborná komise 
také přihlíží k celkovému dojmu, 
jako je výraz stavby, estetické 
řešení, funkčnost, kvalita a  ja-
kost prací, řemeslné provedení 
celku, detailu a použité mate-
riály, délka provádění stavby. 
Posuzuje také komplexnost ře-
šení - sadové úpravy pozemku 
a okolí stavby, řešení oplocení, 
nasvětlení stavby a  podobně. 
Přihlíží se i ke splnění požadav-
ků orgánů státní správy, jako 
jsou stavební úřad, památková 
péče, ochrana životního pro-
středí, k přínosu pro záchranu 
kulturních, historických nebo 
přírodních hodnot daného 
území a k  invenci technických 
řešení či aplikaci ekologických 
technologií.

Návrhy na vyhlášení mohou 
podávat jakékoliv právnické 
nebo fyzické osoby a sdružení, 
výbory a  komise rady města, 
členové zastupitelstva měs-
ta, odbory Městského úřadu 
Hranice. Návrhy se zasílají sta-
vebnímu úřadu Hranice, který 
je předloží příslušné komisi 
k vyhodnocení. Následně bude 
„Stavba roku 2016“ vyhlášena 
usnesením rady města.  (bak)

INZERCE

Dokonalou techniku, ohni-
vý temperament a sofistiko-
vané hudební cítění oceňují 
hudební kritici i odborná ve-
řejnost u  violistky Kristiny 
Fialové. Ta se představí spolu 
s violoncellistou Petrem Nou-
zovským v  Koncertním sále 
v Zámecké ulici 118 v úterý 
17. ledna od 18 hodin. Kon-
cert s  názvem Manželské 
kontrapunkty je součástí 
předplatného Kruhu  přátel 
hudby, vstupné pro veřejnost 
je 150 korun.

Kristina Fialová patří mezi 
nejtalentovanější a nejúspěš-
nější hudebníky nastupující 
generace. Po získání titulu 
absolutního vítěze v meziná-
rodní soutěži Michala Spisaka 
v polských Katovicích v roce 
2013 se jí otevřely cesty na 
přední evropská pódia. 

Petr Nouzovský studo-
val v Praze, Drážďanech a na 
Madridu. Svá studia završil 
po boku legendárního ame-
rického violoncellisty Lynna 
Harrella.   (red)

Manželské kontrapunkty: 
koncert dvou talentů

Koncert Petra Nouzovského a Kristiny Fialové bude hudební lahůdkou. 
Foto: oficiální stránky hudebníků

Stavbou roku byla například i hranic-
ká plovárna, která loni slavila desetile-
té jubileum. Foto: Petr Bakovský
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Beseda v Buddha Café

Knihovna pozvala do Hranic dva spisovatele

Vernisáž v muzeu přilákala 133 návštěvníků

Beseda se starostou

Plány města do budoucnosti, povedené akce i problémy, které Hranice tíží, to byly 
jen některé z témat, které se probíraly na besedě starosty města Jiřího Kudláčka 
s občany, kteří letos oslavili sedmdesátileté jubileum. Foto: Petr Bakovský 

Setkání s herečkou a režisérkou Janou Janěkovou a textařem, fotografem a básníkem 
Radovanem Šťastným proběhlo v kavárně Buddha Café v polovině listopadu. Večer 
nabídl návštěvníkům rozhovory, předčítání úvah, esejí a fejetonů. Foto: Jiří Pavelka

Městská knihovna přivítala v Hranicích na přelomu listopadu a prosince dva spisovatele. Prvním hostem byl spisovatel, scénárista, záhadolog a cestovatel Arnošt Vašíček 
(na snímku vlevo). Do tohoto světa záhad a nevyjasněných tajemství vstoupili i návštěvníci série besed v pondělí 28. listopadu. Arnošt Vašíček dopoledne besedoval 
s dvěma sty žáků základních škol v Zámeckém klubu. Večer byl věnován veřejnosti, Zámecký klub zaplnilo téměř 120 lidí. 
Druhým hostem knihovny v adventním čase byla spisovatelka Hana Šimková (na snímku vpravo). „Pohádkové nápady pro malé kutily a kuchtíky“ je název její nové 
knihy a byl to také název adventního literárního salonku, který hranická knihovna uspořádala sobotní odpoledne 3. prosince. V knihovně se sešlo třicet malých a velkých 
návštěvníků, na které čekal symbolický křest této nové dětské knížky, povídání, autorské čtení i adventní tvoření. Foto: 2x archiv Městské knihovny Hranice 

Výstavní síň na Staré radnici praskala v úterý 13. prosince ve švech. Slavnostní zahájení výstavy děl výtvarnice Aleny Schäferové si tam nenechalo ujít 133 návštěvníků. 
Výstava, která je k vidění do 8. ledna, představuje téměř 50 obrazů, kreseb a kostýmních návrhů Aleny Schäferové, která patří mezi přední současné kostýmní výtvarníky. 
Mimo jiné už deset let trvá její kostýmní a scénografická tvorba pro pražské divadlo Ungelt, jehož majitelem a uměleckým ředitelem je hranický rodák Milan Hein, který 
spolu s Vladimírem Juračkou výstavu uvedl. Zpestřením vernisáže bylo vystoupení herečky ostravského divadla Aréna – Aleny Sasínové-Polarczyk, která zarecitovala 
Romanci o Karlu IV. Další fotografie z vernisáže si můžete prohlédnout na webových stránkách muzea www.muzeum-hranice.cz.  Foto: 2x Jiří Necid
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JUDISTKA PŘIVEZLA Z MISTROVSTVÍ SVĚTA BRONZ
Třetí místo na mistrovství svě-

ta masters (judisté nad 30 let) 
konané na Floridě vybojova-
la hranická judistka Veronika 
Sigmundová, když se prosadi-
la v silné konkurenci soupeřek 
z Německa, USA, Brazílie či Itálie. 

V prvním zápase sice pod-
lehla obhájkyni titulu a budoucí 
vítězce, další zápasy vyhrála před 
časovým limitem a zaslouženě 
tak vystoupala na bronzový stu-
pínek. Po bronzu z mistrovství 
Evropy a zlatu z domácího šam-
pionátu je to v pořadí třetí velký 
letošní úspěch hranické judistky. 
„Jménem města bych chtěl Vero-
nice Sigmundové za úspěšnou 
reprezentaci města poděkovat 
a popřát jí ještě mnoho dalších 
sportovních úspěchů,“ uvedl 
k úspěchu hranické judistky sta-
rosta města Jiří Kudláček. Na tur-
naji Judo Clubu Železa Hranice 
k ukončení sezony odpověděla 
na několik otázek.

Je to váš největší sportovní 
úspěch? 

Určitě, je to můj největší 
úspěch za celou kariéru. Jela 
jsem tam s cílem jednak se ne-
zranit, ale medaili jsem chtěla. 
Jakoukoliv. Takže teď jsem za 
bronz moc šťastná. 

Jak se turnaj vyvíjel? 
Moc dobře ne, protože hned 

v prvním kole jsem narazila na 

soupeřku z Německa – mistryni 
světa, a i když jsem skoro celý zá-
pas vedla, nakonec mě porazila 
o pouhý bod nejmenším mož-
ným rozdílem. Takže k  medaili 
jsem musela vyhrát všechny zbý-
vající zápasy, což se mi povedlo. 

Takže radost byla obrov-
ská?

To ano, ale hned se mi to 
zkomplikovalo, protože já se vra-
cela z Floridy dřív a zrovna stáv-
kovala letecká společnost a  já 
uvázla na 13 hodin v Miami na 
letišti. Všechna letadla do Evropy 
byla plná a až poté se mi povedlo 
dostat se do letadla Air France, 
takže jsem se vracela přes Paříž. 
Ale to už se člověk přece jen cítil 
téměř jako doma. Z Paříže se dá 
dojet i autobusem.

A doma vás už napjatě če-
kali…

To pro mě bylo největší pře-
kvapení. Celá ulice se domlu-
vila a vítali mě se šampaňským 
a  kytkou. Asi to zorganizoval 
bratranec, ten stále vyzvídal, 
kdy dorazím. Bylo to dojemné. 
Domů jsem se moc těšila, hlavně 
na děti, mám dva syny. 

A budou dělat judo? 
To uvidíme. 
Jak vůbec bylo těžké vrátit 

se na tatami po mateřské?
Hodně. Z  mých soupeřek 

neměla děti žádná. Nejhorší 

ale bylo, že se v  judu za 
tu dobu zásadně změnila 
pravidla. Nesmí se už dě-
lat chvaty útočící na nohy 
a to byla dřív moje nejob-
líbenější taktika. Teď je za 
to okamžitá diskvalifikace, 
vyloučení z  turnaje. Dva 
roky mi trvalo, než jsem si 
na to zvykla.

A fyzička problémy 
nedělala?

To nebyl takový pro-
blém. Já se jako voják 
z povolání musím udržovat 
v kondici.

Voják z  povolání, to 
jste mohla být i v zahra-
ničních misích.

Ano, chystali jsme se, 
ale nakonec jel jiný útvar. 
Já jsem u  dělostřelců, ti 
nejezdí tak často. Navíc už 
mám děti.

Když se vrátíme na Floridu, 
jak jste tam byla dlouho? Ju-
disté často na turnajích vidí 
z měst jen tělocvičny? Bylo to 
tentokrát jiné? 

Já tam byla 8 dní. Takže jsme 
navštívili třeba aligátoři farmu. 
Jinak tam bylo vedro, 27 stupňů. 
Chodili jsme se koupat na pláž 
k  moři. Ale musela jsem si dát 
pozor, abych se na slunci nespá-
lila, to by nebylo před turnajem 
zrovna ideální. Byl to čtyřdenní 

turnaj a já se navíc prala až po-
slední den.

A u judistek prý neoblíbe-
ná, leč tradiční otázka, jak se 
vám hublo do váhy?

Já do váhy nemusím shazo-
vat. Navíc tam bylo tak hrozné 
jídlo, že jsem za tu dobu další 
3,5 kila shodila jen tak. Takže to 
byl o  důvod víc se těšit domů 
a myslím, že dlouho nikam ne-
poletím.  

Děkuji za rozhovor
Petr Bakovský
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Veronika Sigmundová na snímku třetí zleva. 
Foto: archiv Veroniky Sigmundové

Nepřišel Vám do schránky Hranický zpravodaj?
Volejte 581 607 479.

Hranický zpravodaj najdete také v elektronické podobě 
na nových webových stránkách www.mkz-hranice.czAmatérští volejbalisté z Hranic a okolí se sešli na tradičním před-

vánočním turnaji smíšených volejbalových družstev Mikulášská 
berla v  tělocvičně Gymnázia Hranice. Celkem deset týmů si to 
mezi sebou rozdalo v tvrdých bojích nejprve ve skupinách, poté ve 
vyřazovacích bojích. Nakonec se z vítězství radoval tým Interdekor, 
který ve finále zdolal těsně v tiebreaku (zkrácená hra – pozn. red.) 
Sokol Velká.  (bak)

Volejbalisté se sešli na „berle“ Kdy na hranickou Plovárnu

Den Kondiční 
plavání

Školy, 
plavecká 

škola
Veřejnost Sauna,  

parní kabiny

pondělí 8–15 15–21 14–21 (společná)

úterý 6–8 8–14 14–21 14–21 (ženy)

středa 6–8 8–14 14–21 14–21 (společná)

čtvrtek 6–8 8–14 14–21 14–21 (společná)

pátek 6–8 8–15 15–21 14–21 (společná)

sobota  9–21 14–21 (společná)

neděle  9–21 14–21 (společná)

Foto: Petr Bakovský 




