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ÚVODNÍ SLOVO PANA STAROSTY

Vážení a milí spoluobčané,
tak jako každý rok, i letos se Vám pokusím přiblížit chystané akce a změny, které se týkají rozvoje
našeho města. O připravovaných velkých projektech a jejich využití v blízké budoucnosti informuji
veřejnost prostřednictvím Listů Ašska a MVTV pravidelně. Menší, přesto neméně významné projekty,
které v letošním roce změní některé městské části nebo objekty, byly již zahájeny. Kdo se pohybuje ve
Vilové ulici, jistě nepřehlédl zahájení rekonstrukce chodníku od křižovatky s Janáčkovou ulicí po proluku
mezi ploty Pugnerových a Bertramových. Zde dostávám otázky, proč se chodník neopravuje do konce. Od
pojmenované části není chodník v majetku města, ale Krajské správy a údržby silnic. V letošním roce se
pokusím projednat bezúplatný převod této části do majetku města a v příštím roce chodník dokončit.
Máme rovněž zpracovány nabídky na opravy dalších částí místních komunikací, s opravami se počítá
během léta. Byly zahájeny práce na rekonstrukcích poslední části sociálního vybavení v budově MŠ,
včetně výměny části ústředního topení a oprav v rámci snížení energetické náročnosti spojovacích
chodeb mezi jednotlivými budovami v areálu MŠ a školní jídelny. V rámci úspor energií se připravuje
poptávkové řízení na výměnu oken v hlavní budově Sokolovny. Počítá se rovněž s investicemi do budovy
Besedy, kde bychom v letošním roce chtěli řešit dešťovou vodu a zejména sociální zázemí.
Nezapomínáme ani na bytovou otázku. Zde předpokládáme výměnu kotelny na pevná paliva za plynovou
u domu č. p. 522 v Nádražní ulici, jakož i další dílčí opravy jako jsou výměny oken, opravy sociálních
zařízení a další. V zájmu zkvalitňování služeb Technickými službami budeme nadále posilovat techniku a
vybavení pro tuto organizační jednotku.
Nedá mi ale, abych se nezmínil o některých nešvarech, se kterými se denně setkáváme a které nás
všechny stojí spoustu energie, času a prostředků. Jde o vandalství, bezohlednost, porušování zásad
vzájemné tolerance a nerespektování základních mravních hodnot. Všichni jistě vnímáme, v jakých
souvislostech tyto výrazy zmiňuji a apeluji na všechny slušné spoluobčany a jsem přesvědčen o tom, že
se jedná o naprostou většinu, aby se nebáli na tyto jevy upozorňovat, a tak je pomáhat řešit a
odstraňovat.
PODŘEZANÁ MÁJKA
Před 1. májem se ve vesnicích zdobí a staví májky. Ve velké většině se oloupe kmen smrku a nazdobí
věnec pentlemi. O výrobu májky a o umístění se starají jednotlivé spolky - sportovci, hasiči, místní
omladina. Májka se staví, celou noc hlídá. To je tradice.
Kdo jezdí po České republice, tak to pro něj není nová informace. U nás, v Hranicích, se však nikdo
takový nenajde. Májku musí oloupat, ozdobit a postavit zaměstnanci technických služeb města. Přitom by
mohli pracovat jinde.
O to smutnější je, když letos po pálení čarodějnic ležela podřezaná májka na zemi a věnec byl pryč.
Lidé byli rozhořčeni a právem se ptali, kdo to byl? Kamerový systém města viníky odhalil. Byla to
mimohranická omladina, která po zjištění jejich totožnosti věnec vrátila. Kdyby se jednalo o zmiňovanou
tradici, kdy si hraničtí a studánečtí hoši postaví májku a neuhlídají si ji, pak je to něco jiného. V tomto
případě je to obyčejné vandalství.
KAMERY POMÁHAJÍ ODHALIT VANDALSTVÍ
Dalším vandalem byl opilý muž, který se dopotácel k nově zasazeným kaštanům vedle parkoviště u
hřbitova. Tam si odpočinul a pak vytrhl nový strom (cca 3 000,-Kč, na který hraničtí občané dali
sponzorský dar), se kterým se skutálel z kopce dolů. Opět ho usvědčily kamery.
Podle slov Policie ČR máme kamerový systém na velmi dobré úrovni, dokonce přišlo doporučení
rozšířit jej o další části města. Velkým problémem je pak nevymahatelnost některých činů, kdy městu moc
nepomáhají zákony a další právní normy.

ŽIJÍ MEZI NÁMI. ZNÁTE JE?

Dnešní osobnost znám velmi dlouho, přesto
patří k těm, které jsem přemlouvala
k rozhovoru asi nejdéle. Jedná se o muže,
jehož letos na návrh ředitelky školy ocenila
hejtmanka Karlovarského kraje u příležitosti
oslav Dne učitelů. Určitě ho ale spíš poznáte,
když napíšu, že od dubna do října, bez ohledu
na počasí, nosí trička s krátkými rukávy,
kraťasy, jezdí většinou na kole, neumí chodit
pomalu a sezóna venkovního koupání pro něj
končí až s prvními mrazíky. Dnes se
představuje pan Mgr. Jiří Pulkert.
- Téměř celý život jsi strávil v Hranicích,
popř. ve Studánce. Místní ale nejsi.
Narodil jsem se na Moravě, v Šumperku. Můj
otec byl elektromontér a koncem padesátých
let (minulého století - pozn. red.) pomáhal s
rozsáhlou "elektrifikací" studánecké Ohary.
Ve Studánce jsem pak začal chodit do školy,
ale někdy v listopadu ve třetí třídě jsem přešel
do hranické školy.
- Moment, tehdejší studánecká škola
vzdělávala žáky od první do páté třídy. Co ten
předčasný přechod uprostřed školního roku?
Byl jsem prý velmi živé dítě, někteří rodiče
hodných žáků říkali, že jsem byl grázl (v dnešní
terminologii dítě s ADHD). Moje matka se
domnívala, že mě zkrotí změna prostředí.
Pochopitelně se mýlila, já jsem ale začal
dojíždět do Hranic. Pátou a šestou třídu jsem
absolvoval opět na Moravě. Potom se rodiče
se mnou a dvěma bratry vrátili do Studánky,
resp. do Pastvin, já dodělal Základní školu v
Hranicích a v pastvinském domě žiju
s manželkou dodnes.
- Potom si tě pamatuji, že jsi byl asi dvě
hodiny mým spolužákem na gymnáziu.
Jednalo se o humanitní skupinu, kde bylo 34
žáků, z toho 30 dívek. To se ti u nás nelíbilo?
To si přesně nepamatuji, ale spíš mě to
vyděsilo. Ve skutečnosti jsem víc tíhnul
k přírodním vědám, přestoupil jsem tedy na
přírodovědnou větev s rozšířeným jazykovým
vyučováním. Mými nejoblíbenějšími předměty
byla biologie a chemie.
- Jednou mi tvoje maminka vyprávěla:
"Všichni nosí na podzim z lesa košíky hub,
jenom náš Jirka chodí do lesa houby měřit a
přikrejvat, aby mu je někdo nesebral."

Co je na tom divného? Jednalo se o seminární
práci o houbách, ty přece nemůžu pozorovat
doma v květináči. A kdybych je nezakryl,
nějaký houbař by mi mohl práci zhatit. Stejně
jsem neukryl všechny.
- Když jsi byl takový zapálený biolog, proč
tedy učitel matematiky?
Na přírodovědnou fakultu do Brna jsem se
nedostal, a tak jsem zvolil tehdy samostatnou
Pedagogickou
fakultu
v
Plzni,
obor
matematika, fyzika.
- Po třetím ročníku, ještě před státnicemi, jsi
nastoupil do Základní školy v Hranicích. Nové
zaměstnání, příprava na státní zkoušky,
diplomová práce. To sis dost situaci ztížil a
předčasně ukončil bezstarostná studentská
léta.
Ani ne, byla to celkem jasná volba. Ihned jsem
získal dvoupokojový byt, byl jsem totiž už
ženatý. Moje žena Dáša studovala na téže
fakultě, měl jsem tedy jistotu, že i ona bude mít
místo zajištěné na stejné škole.
- Na škole už učíš 42. rok. "Nehrabe" ti z
toho někdy?
Zatím ještě ne.
- Jak vidíš současný stav našeho školství?
Dělají se "změny pro změny", z mého pohledu
naprosto nesystémové. Sdělovací prostředky
nás krmí tím, jak děti současná škola přetěžuje
obrovskými kvanty učiva. To ale není pravda.
Stačí se podívat do učebnic ze 60. či 70. let
minulého století a zjistíte, že objem učiva se
příliš nezměnil.
Děkuji ti za rozhovor, přeji ti, aby sis udržel
svůj humor, aby tě nic příliš nerozházelo - to se
flegmatikům obvykle daří, abys byl dlouho
zdravý - na tom ty svým životním stylem a
sportovní aktivitou tvrdě makáš a v neposlední
řadě, aby ti ještě dlouho "nehrabalo". (V. K.)

ČINNOST SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ A JEDNOTKY PO HRANICE V ROCE 2016
Činnost sboru byla zahájena v měsíci lednu Výroční valnou hromadou, kde se vyhodnotila činnost za rok 2015 a naplánovala
činnost na rok 2016.
V polovině dubna proběhla brigáda na úklid v požární zbrojnici a přilehlých prostor po zimě.
30. dubna již od dopoledních hodin členové SDH započaly se stavbou táborového ohně a přípravou posezení na tradiční pálení
čarodějnic. Vše proběhlo bez problému, zábava se vydařila a přálo i počasí, které v tuto roční dobu nebývá vlídné. Koncem
května se hasiči sešli k tradičnímu posezení, kdy se připomíná památka svatého Floriana - patrona hasičů
(připadá na 4. května). Od května se také započalo s údržbou travnatých ploch kolem hasičárny, které se pravidelně sekaly.
V měsíci červnu byla již tradičně uspořádána preventivně výchovná akce pro školku a školu, které se zúčastnily tři třídy dětí
z mateřské školy v doprovodu svých učitelek a poté pět tříd z prvního stupně základní školy v doprovodu učitelského sboru.
V červenci jsme zabezpečovali průjezd závodníkům, kteří startovali z Masarykova nám. extrémní závod 1000 mil.
Po zbytek roku jsme se vždy jednou měsíčně scházeli na úklid hasičárny a probíraly se organizační věci SDH.
26. listopadu se hasiči podíleli na uzavření Masarykova nám. při akci „rozsvěcení vánočního stromu“ a také na občerstvení
přítomných.
Bohužel byly naplánovány i akce, které nevyšly např. hasičský pochod.
Činnost jednotky PO Hranice:
Jednotce byl 14x vyhlášen poplach krajským operačním střediskem. Jednotka vyjížděla 10x k požáru, 3x k technické pomoci a
1x k asistenci při dopravní nehodě.
V únoru se velitelé a strojníci zúčastnili pravidelné odborné přípravy v Chebu.
V březnu se 4 členové jednotky zúčastnili nočního cvičení v K. Varech zaměřeného na přípravu jednotek k plnění úkolů
k ochraně obyvatelstva (např. výstavba protipovodňových hrází, zajištění stavebních konstrukcí, vyhledávaní osob ve spolupráci
s policií).
Členové jednotky se účastnili proškolování témat odborné přípravy na stanici HZS v Aši.
Dále se členové jednotky podíleli na údržbě automobilové techniky, technických a ochranných prostředků ve výbavě jednotky.
Během roku jsme na žádost MÚ a fyzických osob prováděli technickou pomoc při čištění kanalizací a studní.
Na závěr bych chtěl poděkovat Městu Hranice a lidem, kteří hasiče v Hranicích podporují a všem členům SDH a jednotky PO
Hranice za čas, který obětují činnosti pro hasiče.
Velitel jednotky Brožek Michal
DEN MATEK V DOMU PRO SENIORY V HRANICÍCH
Středa 10. 5. 2017 byla pro náš pěvecký sbor výjimečná. Připravily
jsme si program na vystoupení pro naše spoluobčanky v Domě pro
seniory v Hranicích ke Dni matek. Program jsme sestavily tak, že jsme
písně proložily recitací nejlepších recitátorů ze školního kola. Vše
s námi nacvičovali paní ředitelka Levá a pan učitel Štěpán. Žáci 3. třídy
pod vedením paní učitelky Šnajdrové a asistentky pedagoga paní
Landové vyrobili krásná přáníčka pro babičky, ale i dědečky, aby jim to
nebylo líto. Obálky donesla maminka Hana Křížová. Odvoz nám zajistil
MÚ v Hranicích a
Dům pro seniory. A jaké to bylo?
Myslíme si, že se vše povedlo. Babičky i dědové byli spokojeni,
tleskali nám a někteří dojetím plakali. Byly jsme popřát i těm, kteří
nemohou chodit a leželi na pokojích. Bylo nám těch babiček líto, ale takový je život, nás to také čeká. Paní ředitelka některé
babičky znala a povídala si s nimi. Tento zážitek nám potvrdil, že zdraví je opravdu to nejdůležitější v životě a že bychom neměly
na starší občany zapomínat. Připravíme další program na Vánoce.
Hana Levá a sboristky
DEN ZEMĚ ANEB ÚKLID PO LHOSTEJNÝCH A NEVYCHOVANÝCH LIDECH?
Již 10 let pravidelně na naší škole probíhá Den Země. Letos se
díky nepříznivému počasí jeho konání trošku opozdilo a akce
proběhla ve středu 17. května. Celý projekt si žáci 9. třídy připravili
sami. Nejprve rozdělili katastr Hranice a okolí na 12 úseků, abychom
na žádnou část nezapomněli. Pak si rozdělili žáky od 1. do 8. třídy
rovnoměrně do skupin a vybrali si učitele. Každý deváťák si pak svůj
úsek prošel a zjistil, kolik odpadků tam je, aby odhadl správný počet
pytlů.
Den Země se i letos vydařil. Sesbíralo se ohromné množství
odpadu. Překvapila nás výborná spolupráce mezi dětmi různého
věku, kdy si společně upekly vuřty, zahrály hry i společně pracovaly.
Technické služby města druhý den pytle z označených míst odvezly.
Koordinátorka EVVO Mgr. Radmila Benešová

ČISTILA SE PLÁŽ V TROJMEZÍ
Rybník v Trojmezí si našel v letních měsících své
obdivovatele. Rok od roku tento prostor vyhledává více lidí,
jak místních obyvatel, tak i těch přespolních. Na začátku
sezóny je bohužel obtížné položit deku tak, aby vás netlačila
šiška nebo nešimrala vysoká tráva. I proto se hrstka
místních nadšenců rozhodla prostor „PLÁŽ“ vyčistit. Po
delším plánování konečně vyšlo počasí a tak se mohlo
v sobotu 13. 5. 2017 začít. Celá pláž byla shrabána,
vystříhala se náletová místa, zlikvidovala se dvě provizorní
hřiště, jedno větší se zpevnilo a dosypalo hlínou.
Technické služby přistavily kontejner, do kterého jsme
všechen „odpad“ naházeli. Pan starosta slíbil dodat na
připravené místo set stolu a lavice, aby si na procházce
mohl člověk sednout, odpočinout si a užívat si výhled na
krásnou vodní plochu.
Tato oblast je velice pěkná v jakémkoli ročním období a je
hodně smutné, když si ji sami ničíme. Doufáme, že zůstane
minimálně ohniště na svém místě a žádná nová nevzniknou.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří přidali ruku
k dílu: rodina Brabcova, Kleinerova, Nových, Vajglova a M.
Wunderlichová, dále Městu Hranice a TS.
Mirka Brabcová, Martina Nová

DALŠÍ VÝZNAMNÝ HOST NAVŠTÍVIL BESEDU
Mezi další známé osobnosti, které navštívily Hranice,
můžeme od 3. 4. 2017 počítat také Václava Klause ml.,
člena expertního týmu na školství, šachistu a stále aktivního
závodníka na kole. Setkání s panem Klausem si nenechalo
ujít více než 60 diváků, především z řad profesorů a učitelů.
Václav Klaus ml. hovořil především o školství, jakým
směrem se ubírá a o svých představách. Dalším obsáhlým
bodem byl přínos inkluze do škol, platy učitelů, zájem rodičů
o výuku. V samotném závěru si mohli diváci zakoupit
autorskou knihu, požádat o autogram a o společnou fotku.
Byl to velice příjemně strávený podvečer se zajímavým
povídáním.
Foto
z akce
najdete
na
stránkách
města:
www.mestohranice.cz

ZACHRÁNĚNÁ NĚMÁ TVÁŘ
Abychom dokázali, že naši občané nejsou nevšímaví, tak
bychom chtěli poděkovat za lidský přístup občanů města
k zaběhnutému pejskovi. Tito občané pravidelně chodí
venčit své pejsky směr Dolíška. Zhruba před dvěma měsíci
zjistili, že se v neobydleném domě při cestě schovává
zaběhnutý pejsek. Ze začátku byl velice nedůvěřivý, ale
postupem času, přístupem a možné také přísunem krmení,
důvěru našel. Bylo potřeba zjistit, co bude dál, protože
jenom ho chodit krmit do propadlého otvoru v opuštěném
domě, nevedlo k ničemu. Oslovil se pan starosta, zda by
mohlo Město nějakým způsobem pomoci. Pan starosta
okamžitě kontaktoval strážníky v Aši, kteří mají zkušenosti
s odchytem psů. Záchranná akce mohla začít, a tak 2. 5.
2017 kolem čtvrté hodiny za pomoci našich občanů, byl
pejsek odchycen a převezen do Aše. Odtud měl pokračovat
do útulku v Hraničné. To se nakonec nestalo, neboť v Aši si
pejska vyzvedla jiná místní rodina, u které našel konečně
domov.
Velké díky patří M. Brabcové a I. Kleinerové
Martina Nová
NA STOJÁKA
Na Velký pátek 14. 4. 2017 zavítala do Hranic trojice
komiků – L. Pavlásek, K. Hynek. A. Frauenberg. Vstupenky
byly do týdne od zahájení předprodeje vyprodané. To byl
signál, že tento druh zábavy je žádaný a chybí tu. Na 160
lidí z Hranic a okolí se přišlo odreagovat do Besedy, která
se dvě hodiny otřásala smíchem. Po vystoupení odměnili
diváci trio bouřlivým potleskem. Následovala autogramiáda,
společné focení, selfíčka. Parta komiků byla vstřícná a L.
Pavlásek představil svou knihu, kterou si mohli návštěvníci
koupit a nechat si ji podepsat.
Foto z akce můžete prohlížet na stránkách města:
www.mestohranice.cz (v sekci fotogalerie).
Poděkování patří Městu Hranice a TS.
Marcela Horáková

Marcela Horáková
ŠKOLKA V KNIHOVNĚ
V době od 13. do 15. března 2017 postupně navštívily knihovnu
všechny třídy místní mateřské školky. Jako první přišla Koťátka, v
úterý pak Sluníčka a ve středu nejstarší předškoláci Motýlci.
Tématem byla knížka autorky Melanie Wattové Chameleon Leon a
barvičky.
Se všemi třídami jsme se podívali na video znázorňující, jak živý
chameleon mění barvy. Řekli jsme si, kde žije, čím se krmí. Pak už
nás čekal Leonův příběh. Děti si procvičily barvičky, starší i počítání.
Po pohádce si nejmladší poskládali puzzle s motivem
chameleona, poté se už nadšeně vrhli na hromadu připravených
knih. Na plné čáře vedl Krteček.
Sluníčka už měla puzzlíky nastříhané na více dílků. Kromě
barviček jsme si u Leona řekli, proč není špatné být trochu jiní než
ostatní. Sluníčka měla také za úkol si pojmenovat a vesele vybarvit
svého chameleona. Obrázky budou vystaveny v knihovně.
Následovalo hrabání se v knihách. U Motýlků vítězila Lokomotiva Tomáš a Krteček.
Předškoláci Motýlci se navíc podívali, jak se míchají barvy. Také se s nimi více povídalo na téma "Jiní než ostatní", které kniha
Chameleon Leon, krom cvičení barviček, nabízí. Dále měli za úkol kromě puzzlíků vymalovat páreček chameleonů a také se
naučili namalovat chameleona z písmenka D. Obrázky budou vystaveny v knihovně. Z knížek u nich vítězily knihy naučné většinou o zvířátkách a dinosaurech.
Za fotky děkujeme paním učitelkám MŠ a těšíme se na další návštěvu.

NOC S ANDERSENEM
Celostátní knihovnická akce na podporu dětské čtení Noc s Andersenem se již podruhé konala také v naší knihovně. Celkově
se jednalo o 17. ročník a patronem tohoto roku se stal komiksový Čtyřlístek. Na spaní se přihlásilo celkem 29 dětí, z toho jednoho
čtenáře skolila viróza, a tři nečtenáři, kteří byli doprovodem dospělého dozoru. Nedočkavci okupovali areál před knihovnou již od
šesté hodiny, naplánovaný sraz byl na půl sedmé.
Po rozdělení míst na spaní a "zabydlení se" jsme si řekli, proč se vůbec Noc s Andersenem jmenuje tak, jak se jmenuje, a
přečetli jsme si pohádku Císařovy nové šaty. Pak se děti vrhly na připravená čísla Čtyřlístků a mezi řádky jsme si popovídali o
postavách a dalších komiksech v časopisu.
Po tomto čtecím úvodu a večeři se zahájila velká soutěž o ceny. Úkoly byly od těch nejlehčích - pojmenuj postavy, bludiště až
po ty těžší. Měly za úkol děti vyzkoušet, jak moc dávaly při povídání a čtení pozor. Nejvíce dala dětem zabrat křížovka, která je
vyzkoušela ze znalostí českých pohádek. Díky sponzorským darům se malá odměna dostala na každého.
Další hrou byla v knihovně často hraná hra Hádej, kdo jsi, tentokrát s postavami z kreslených seriálů. Vítězka uhodla postavu
na tři pokusy.
Hodiny ukazovaly krátce po desáté hodině a dětem začala volná zábava ve formě pyžamové párty, zahráli jsme si také
"bobíkovanou". Některým nocležníkům již začala padat víčka, byl čas na pohádku před spaním. Během noci nás také navštívil
duch Charlie, kterého děti v zimě v knihovně vyvolávaly. Naštěstí nás
hlídali dva chlupáči, ti ducha zahnali a mohli jsme vesele spát do
rána.
Po snídani se knihovna uklízela, aby v pondělí byla připravena
pro ostatní návštěvníky. Za pomoc s úklidem patří největší díky Filipu
Juříčkovi, který nedbaje posměškům, chopil se vysavače a vysál
celou knihovnu. V deset hodin si rodiče vyzvedli poslední nocležníky
a všichni se již těšíme na příští rok.
Poděkování patří především Veronice Černé, Míše Bláhové a
Marianě Labudové (té i za fotečky) za dozor. Díky moc, holky! Hance
Burianové a Páje Švagrů za pomoc s přípravou večeře. Pavlu
Musialovi a Martině Nové za ceny do soutěží, Terce z pošty za
sehnání kalendářů se Čtyřlístkem, Jarce Strunzové, Kačce Křížové a
Petře Peškové za vypůjčení časopisů. Poděkování také posíláme do
uzenin Zeman - Vendulce a do papírnictví v Aši (papírnictví vedle
Optiky, Hlavní ulice). Janě Průšové děkuji za pomoc s tiskem
materiálů. A také knihovně B. B. Buckiovana za podklady a
pohlednice. Tak zase za rok.
B. Švihlová
DÍLNIČKA V KNIHOVNĚ – MALOVÁNÍ NA TRIČKA
V průběhu jarních prázdnin proběhla v naší knihovně dětská dílnička. Tentokrát se malovalo na trička. Zájem byl velký, včetně
kroužku Berušek dorazila další kopa nadšených malířů a málem nám knihovna praskla ve švech.
Počty nakonec vyšly na 40 dětí a 7 dospělých.
Nejmenší malíři měli k dispozici předem připravené šablony. Od nejjednodušších pro ty nejmenší, k těm složitějším pro starší.
Malovalo se pomocí štětců a tekutých barev i fixů na textil. Kdo chtěl, mohl si tričko pomalovat podle své fantazie.
Barvičky a fixy na textil poskytly - MěDDM Sluníčko Aš, paní K. Křížová, paní asistentka J. Landová, pár balení bylo
nakoupeno z daru p. Ordáně. Tímto všem děkujeme.
Poděkování patří také rodičům, kteří na dílničku zůstali a také těm, kteří dorazili s Beruškami. Za pomoc s šablonami patří díky
Evičce Bláhové.
B. Švihlová
TRADIČNÍ JARNÍ ÚKLID JE ZA NÁMI
Na Trojstátí jsme letos uklízeli pod záštitou akce „Ukliďme Česko“.
Podařilo se nám uklidit značný kus přírody, atmosféra byla skvělá a
účastníci odvedli hodně práce.
Sešlo se 14 dětí a 15 dospělých. Techniku poskytlo Město Hranice,
přítomen byl i pan starosta. Velmi děkujeme všem za pomoc. Velké
poděkování patří také Karlu Fialovi za výrobu 30 kusů opékacích vidlic
na vuřty. Ty nám daroval a my je budeme při podobných akcích
využívat. Těšíme se na další podobnou akci.
Jak už jsme také informovali, na Trojstátí proběhla těžba dřeva,
která razantně změnila krajinný ráz. Pokáceny byly i stromy u studánky
Trojmezná. Velmi si vážíme spolupráce s Městem, které zakoupilo a u
studánky umístilo dva duby, které budou daný zásah připomínat. Ze
strany Lesů ČR dochází k postupné úpravě zničených ploch, náprava
je však zatím pozvolná a nedůsledná. Nahrazeny byly také poničené
ptačí budky. Nyní byly zasázeny nové stromky.

PhDr. Josef Levý

PŘIVÍTALI JSME NOVÉ OBČÁNKY DO ŽIVOTA
Letošního jarního vítání občánků se zúčastnilo 6 dětí - 5 holčiček a 1 chlapec. Malé občánky do života přivítal starosta města
M. Picka společně s paní J. Novákovou za KPOZ a s dětmi ze ZŠ pod vedením paní A. Nídlové, členky KPOZ.
Do života se vítali tito občánci: Justýna Burianová, Valentýna Vomáčková, Viktorie Lálíková, Václav Řehák, Radka Nová
a Nikola Bundilová. Přejeme dětem a jejich maminkám hodně štěstí a zdraví.

ČAJ, BYLINKY A ZDRAVÍ V KNIHOVNĚ
V úterý 16. 5. 2017 jsme se v knihovně sešli s panem Ing. Zdeňkem Nepustilem, který za námi přijel s povídáním o čaji,
bylinkách a zdraví. Program zvolna navazoval na loňskou čajovnu, kdy nám pan Zdeněk povídal spíše o zeleném čaji - pěstování,
sběr a jeho příprava v různých zemích. Nechyběla ani degustace přivezených čajů.
Večer se věnoval spíše vlivu čaje na zdraví a hlavní roli hrály bylinky. Nejvíce se povídalo o kopřivě a jejích účincích na lidský
organismus. Další zdravou bylinkou byla momordika, tzv. "hořká okurka" - malý zelený zázrak. Tu jsme si mohli na konci pořadu
zakoupit.
Pan Zdeněk nám tentokrát kromě ochutnávek bylinných nápojů připravil i tzv. smoothies koktejly, které nyní zažívají boom.
Ochutnali i ti nejmenší návštěvníci.
Povídání a celý večer proběhl v komorní atmosféře, nechyběly ani zábavné chvilky.
Těšíme se na další návštěvu.
B. Švihlová
FILIPOJAKUBSKÁ NOC V HRANICÍCH
Letošní pálení čarodějnic vyšlo na neděli 30. 4. 2017. I přes obavy organizátorů se aprílové počasí se sněhovými přeháňkami
nekonalo a nedělní sluníčko vytáhlo na akci nejen místní, ale také hojný počet návštěvníků z okolí.
Krátce před osmou hodinou večerní se začaly ke škole slétat první nedočkavé čarodějnice, samotný průvod začal po půl
deváté. Letošní trasa lampionového průvodu vedla od školy k městskému úřadu, pokračovalo se směrem na Masarykovo náměstí
a končilo před hasičskou zbrojnicí, kde již čekali hasiči s připravenými hranicemi na upalování čarodějnic. Naštěstí v plamenech
skončily jen ty vyrobené.
Po setmění technické služby odpojily od sítě lampy veřejného osvětlení v okolí hřbitova a nastala "tma jako v pytli". Startovala
stezka odvahy pro malé i velké nebojsy. U hřbitovní zdi Jste mohli narazit na bílou paní, krvelačné vlkodlaky, zlé jeptišky a další
hrůzostrašná stvoření. O úspěchu jejich strašení svědčí vřískot a jekot nesoucí se nočním městem.
Vrcholem hranické filipojakubské noci známé jako noc pálení čarodějnic byl ohňostroj připravený panem Josefem Burianem,
který jste mohli sledovat z Masarykova náměstí.
Poděkování patří všem zainteresovaným - všem členkám z Rady rodičů, Alici Žurkové a Petru Růžičkovi, Petru Šlingrovi ml.,
Evě Bláhové a Kačce Černíkové, p. Černému, Drahoši Surovčiakovi, technickým službám, hasičům, p. Burianovi
za ohňostroj a také městu Hranice za finanční podporu.
ŽÁCI TRADIČNĚ UCTILI PAMÁTKU PADLÝCH
Datum 18. 4. 1945 neodmyslitelně patří k našemu městu. V tento den před
72 lety překročila americká armáda české hranice a osvobodila město od
fašismu.
Jako každý rok si tuto událost připomínají žáci místní ZŠ pietním aktem.
Letos se položit květiny k památníku vydala třetí, čtvrtá, pátá a devátá třída
společně se svými učiteli. K aktu se připojil také starosta města.
Památka se uctila nejen květinami, ale také držením symbolické minuty
ticha a společným zazpíváním české hymny.
Hana Levá
DEN ZEMĚ HRANIČTÍ PLNĚ VYUŽILI:
Na Den Země (22. dubna) připravilo město Hranice možnost vyhodit zdarma vše nepotřebné do připravených kontejnerů. V
sobotu i v neděli toho občané vydatně využili, a to je moc dobře. Odpadky se tak snad nebudou válet po lesích či v různých
zákoutích města. Akce sběru odpadu se koná dvakrát ročně. Další tedy proběhne na podzim.
ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU TJ FAAL STUDÁNKA ZA ROK 2016
Rok 2016 jsme bohužel nezačali vůbec dobře. Po trápení z podzimu 2015 jsme se v 1. B třídě Karlovarského kraje nedokázali
zlepšit a jarní část soutěže jsme zakončili s pouhými 18 body na 13. sestupovém místě. Tím jsme i ukončili naše pětileté
působení v této soutěži. I tak hodnotím naši činnost v 1. B třídě velmi kladně. Z počátku nám nikdo nevěřil, že vůbec zvládneme
1. rok, natož udržet se 5 let, a to v prvních čtyřech letech na předních pozicích.
Podzim jsme tedy začali v okresním přeboru. Po roce opět došlo k reorganizaci celé soutěže. Namísto 2 skupin po 8 družstev,
stálo na soupisce rekordních 18 mužstev. Jako každý rok se nám i tento nevyhýbala častá zranění. K tomu se přidala absence
kvůli pracovním povinnostem. S nejstarším věkovým průměrem v celé soutěži se nám dokonce stávalo, že jsme museli
nastupovat na zápas jen s deseti hráči. I přes všechny problémy jsme podzim ukončili v první polovině tabulky, což hodnotíme
jako úspěch. Doufáme, že se nám v jarní části soutěže bude dařit lépe.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat MÚ Hranice za každoroční finanční podporu, bez které bychom hrát fotbal ve Studánce
nemohli. Dále realizačnímu týmu, všem hráčům a hlavně všem fanouškům, kteří nás podporovali při domácích i venkovních
zápasech.
Za TJ Studánka Erwin Müller
ČEZ distribuce oznamuje omezení dodávky el. proudu na den
30. 5. 2017 od 8,00 do 15,00 hod. v těchto ulicích:
B. Němcové 415, 562
Boční 319, 871, 877
Dělnická 186, 602, 603, 604, 605, 656, 660, 874, 901
Hraniční 607, 608, 609, 610, 611, 612
Husova 29, 30, 191, 449, 539, 646, 667, 770, 868, 890, 910
Masarykovo nám. 846
Sportovní 846, 847, 860, 870, 892
č.p.:/č.orient. bez ulic : 26, 159

MÁTE I VY NÁMĚT DO ZPRÁV Z RADNICE?
Pokud máte chuť zaslat nám svůj vlastní článek do Zpráv z radnice,
máte možnost.
Podmínky: slušnost, věcnost, přiměřená délka, podpis. Zasílejte na:
zpravyzradnice@seznam.cz
Chcete dostávat „Zprávy z radnice“ dřív než ostatní? Ihned po
vydání vám je můžeme zaslat do vaší emailové schránky.
Neváhejte nás kontaktovat!

