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ÚVODNÍ SLOVO PANA STAROSTY:
Vážení spoluobčané.
Po nepovedené zimě bez sněhu a šedivých dní jsme na prahu blížícího se jara, příjemnější části roku. V této době je většina z nás
plna očekávání a plánů, jak s nastávajícím obdobím naložit, jak si splnit sny a přání. I v rámci města se předpokládá, že ujdeme další kus
cesty k naplňování záměrů a předsevzetí, o kterých se dovídáte z různých informačních zdrojů. Mnozí možná očekávají jakousi
prezentaci uskutečněných akcí v uplynulém období, jsem si však jist, že každá dokončená akce vejde ve známost a povědomí, a není
třeba je zvlášť zdůrazňovat.
Za zmínku ovšem stojí skutečnost, že ne vždy jsme s úrovní a kvalitou odvedené práce různými dodavateli zcela spokojeni.
Situace na trhu práce bohužel staví dodavatelské společnosti do pozice, kdy přijímají zakázky s vědomím, že nemají dostatek
kvalifikovaných pracovníků a že budou vystaveny následným reklamacím, jako je to i v některých našich případech. Nicméně výběrová a
poptávková řízení probíhají podle platných regulí a s vítěznými subjekty smlouvy uzavírat musíme. V této souvislosti chci vyslovit radost
nad úspěšným podáním žádosti o poskytnutí dotace v rámci trojpartnerské dohody mezi německou stranou, Krajskou správou a údržbou
silnic a městem Hranice o modernizaci silničního spojení Hranice – Bad Elster, včetně vybudování chodníku z Hranic k domovu pro
seniory. Jsem přesvědčen, že se nám podaří vybrat spolehlivého dodavatele na tuto nejvýznamnější připravovanou akci. Práce budou
zahájeny v březnu letošního roku, předpokládané dokončení je na podzim roku 2019. Důležité ovšem bude pohlídat dohody o koordinaci
prací, kdy město chce využít rozestavěnosti k umístění sítí, jako je rozšíření splaškové kanalizace a vodovodu v určitých částech této
komunikace. Rozšíření vodovodní a kanalizační sítě ve spolupráci se společností Chevak je rovněž jednou z priorit města, i zde byla
podána žádost o poskytnutí dotace. Výsledek bude ovšem znám v dubnu nebo v květnu.
V souvislosti s nastávajícím jarem mi nedá, abych se nezmínil o stavu veřejného prostranství, kdy se často setkávám
s připomínkami občanů na nepořádek v některých částech našeho města. V této oblasti se velice obtížně dokážeme vypořádávat se
stavem, který vzniká značným přispěním neodpovědností, někdy až bezohledností některých z nás. Je až neuvěřitelné, kolik odložených
nepotřebných věcí a odpadků musí technické služby každý týden odvážet z míst, které k tomuto účelu nejsou určeny. Není to poprvé, kdy
apeluji na všechny občany, nebuďte lhostejní k těmto nešvarům, na vzhledu města jistě záleží nám všem. Každý má možnost odložit
věci, kterých se chce zbavit tam, kam patří. Vandalizmus jsem rovněž zmiňoval v některých předešlých článcích. Ani zde nemůžeme být
v klidu a musíme se snažit hledat další preventivní nástroje.
Ani negativní pohled v závěru mého příspěvku by nás společně neměl odradit od optimistického pohledu do budoucnosti.
K nadcházejícímu jaru a následným dnům Vám přeji dobrou náladu, mnoho pracovních i osobních úspěchů a zejména pevné zdraví.
Miroslav Picka

KRÁTKÉ INFORMACE Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU:
•
•

•

•

Stav obyvatel k 1. 1. 2018 – 2020, narození - 15, úmrtí – 36, odstěhování – 73.
Termíny svatebních obřadů v obřadní síni Městského úřadu v Hranicích na rok 2018, které se budou konat každou 1. a 2. sobotu v měsíci
09:00 – 12:00 hod. vyjma sobot, na které připadá státní svátek (uzavírání manželství mimo těchto termínů nebo mimo úředně určenou
místnost tak bude zpoplatněno správním poplatkem ve výši 1.000,- Kč dle položky č. 12 písm. c) přílohy k zák. č. 634/2004 Sb., o
správních poplatcích).
Zastupitelstvo města Hranice:
Schválilo předložený rozpočet města Hranice na rok 2018 s následujícími parametry:
- Úhrn příjmů ve výši…………………………………………… 39 230 000,-- Kč
- Financování z přebytku hotovosti na účtech k 31. 12. 2017 …. 18 900 000,-- Kč
- Výdaje ve výši………………………………………………… 54 630 000,-- Kč
- Splátky úvěru………..………………………………………..
3 500 000,-- Kč
Schválilo předložený návrh na přidělení dotací z rozpočtu města v roce 2018:
- TJ Hranice (oddíl fotbalu) ……….
161.000,-Kč
- TJ Hranice ……………………….
63.950,-Kč
- MěDDM Sluníčko ……………….
291.240,-Kč
Schválilo nákup stavby bez čp. na st.p.č.465 a st.p.č.465 v k. ú. Hranice u Aše, obec Hranice za cenu
50.000,- Kč (domeček vedle úřadu).
Schválilo podání žádosti o dotaci do programu MMR ČR - z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2018, dotační titul č. 2
Podpora zapojení generací do komunitního života v obci, pro vybudování workoutového + fitness hřiště v k.ú. Hranice u Aše a Studánka u
Aše.
Schválilo poskytnutí příspěvku Farnímu sboru českobratrské církve evangelické ve výši 100.000,-Kč, na opravu venkovního schodiště
evangelického kostela sv. Martina.
Byla představena zdařilá studie na rozlučkovou místnost. Ta by mohla vyrůst na místním hřbitově. Její zpracování velmi vkusně a
důstojně propojuje minulost-přítomnost-budoucnost. Snahou Města je aktivně hledat možnosti realizace tohoto projektu.
Rada města Hranice schválila přidělení dotací:
Český rybářský svaz – 36 767,- Kč, Myslivecké sdružení Hubert – 45 000,- Kč, Myslivecký spolek Studánka – 30 000,- Kč, Český svaz
včelařů – 1 600,- Kč, Rada rodičů – 30 000,- Kč a schválila spolupráci a spolupořadatelství Města Hranice na akcích:
- Novoroční ohňostroj ve Studánce, Srandamač a Maškarní ples v roce 2018, do maximální výše nákladů 32 tis. Kč hrazených
z rozpočtu města Hranice.
- Oslavy 150. Výročí SDH Hranice, které proběhnou 18. 8. 2018 do maximální výše nákladů 35 tis. Kč hrazených z rozpočtu města
Hranice.
- Motosraz Studánka 2018, který proběhne 27. - 29. 7. 2018, do maximální výše nákladů 20 tis. Kč hrazených z rozpočtu města
Hranice.

ŽIJÍ MEZI NÁMI. ZNÁTE JE?
Knihy, knížky, fotografování, procházky se psy, koloběžka a cigarety - to vše charakterizuje dnešní osobnost. Bez
nich by to nebyla Blanka Švihlová, mladá žena, knihovnice a správce webových stránek města.

- Blanko, jak dlouho už jsi místní knihovnicí?
Letos v prosinci to byly tři roky, kdy jsem nastoupila jako
náhrada za mateřskou dovolenou.
- Kdo tě k této práci přivedl?
Za práci vděčím paní Levé, ředitelce základní školy. Já jsem
totiž vystudovala textilní průmyslovku, ale čerstvou
maturantku nikdo nechtěl. Žádali praxi nebo aspoň řidičský
průkaz. Nastoupila jsem tedy do místního podniku,
spokojená jsem však nebyla. Zhruba před čtyřmi roky jsem
se potkala s paní Levou a trochu si postěžovala na to, že
mě práce moc nebaví. Ona mi odpověděla, proč tedy
nedělám něco jiného, když mám maturitu. Zároveň mi
slíbila, že se mi ozve, kdyby se o něčem dozvěděla. To vám
řekne víc lidí a pak nic. Ona se ale za pár měsíců ozvala a
dala mi tip. Začala jsem hned jednat. Bydlela jsem tehdy v
Pastvinách, autobus zrovna nejel, tak jsem nazula holiny a
vzala to zkratkou na městský úřad. Starosta, pan Picka, a
tehdejší tajemník, pan Veselý, na mě vyvalili oči, když jsem
splavená, ne zrovna společensky upravená vrazila do
kanceláře se slovy: "Jdu se zeptat na tu knihovnu." Nikdo
jiný se nepřihlásil, a tak jsem nastoupila.
- Baví tě práce?
Moc. Ono to není jen půjčování knih, pomoc při vyhledávání
různých titulů, zapisování výpůjček. Kdybych to měla
vyjádřit stručně - je to hlavně práce s lidmi. Často přicházejí,
zejména starší lidé, abych jim pomohla vyhledat potřebné
údaje na internetu, vytiskla různé materiály, zkopírovala
dokumenty, vyplnila dotazníky, napsala třeba životopis, v
poslední době nejvíc v němčině.
- Kdo vlastně dnes do knihovny chodí?
Kdybych to srovnala podle věku, tak děti od první do páté
třídy chodí často. Od šesté už málo, studenti minimálně,
pokud potřebují knížku k nějaké povinné četbě, pošlou za
sebe maminku. Skutečnými čtenáři jsou starší lidé.
- Co se půjčuje nejčastěji? Jak je knihovna zásobena?
Knihovna je na místní poměry zásobena slušně. Celkem je
to 14 tisíc knížek na zhruba 2300 obyvatel Hranic a
přilehlých obcí. Záběr žánrů je široký, ale nejvíc se půjčují
detektivky a "červená knihovna" - asi jako způsob úniku ze
všedního, někdy dokonce nepřátelského prostředí. U
dětských čtenářů vedou Deníky poseroutků (vyšlo už 12
dílů), dále různí vlkodlaci a zoombie. Upíři jsou už na
ústupu.

- Povídáme si v knihovně za plného provozu. Dětí je tu
hodně, úplně tiché nejsou. Nejdou ti na nervy?
Ani ne. Kromě knih tu děti využívají čtyři počítače (někdy
jsou i tři děti u jednoho), hrají deskové hry. A zkuste hrát
třeba "pexeso pro uši" úplně potichu, to prostě nejde. Určitá
pravidla ale děti dodržovat musí. Pokud poslechnout
nechtějí, mohou očekávat i vyloučení. Podle prohřešku je
několikaminutové, za hrubost a násilí může trvat i několik
dní.
- Dnes tráví děti doma mnoho hodin na počítačích, takže
teď mají navíc i knihovnu?
To v žádném případě. Nezapomeňte, že jsou i děti, které
počítač nemají, dále výběr her je omezen. Nejvíc ale děti
sledují videa, hlavně ta veselá. (U počítačů visí tabulka: Děti
a mládež - 1 x 30 minut na počítači denně. V případě
přípravy do školy se uděluje výjimka.) Mně osobně udělal
velkou radost místní "grázlík", když si tady na počítači
vyhledával informace o čápovi. Není to ojedinělý jev a já
takovým "vědátorům" ráda pomůžu.
- Knihovna se také podílí na řadě akcí pro děti i dospělé?
Které to jsou?
Děti se v knihovně učily malovat na trička, pracovaly s FIMO
hmotou, pravidelně se scházejí děti mladšího školního věku
v tzv. Klubíku (pracuje pod hlavičkou MěDDM Sluníčko Aš) ten je určen pro děti, které už nemohou navštěvovat školní
družinu, nejoblíbenější akcí je "Noc s Andersenem"- tedy
spaní v knihovně. Pro dospělé je určena tzv. čajovna,
rukodělná dílna - tady pletly ženy i několik mužů košíky z
papírových ruliček, konaly se výstavy fotografií. Ráda tu
představuji místní mladé tvůrce, jako byla naposledy
Veronika Heišteinová a před ní Miroslav Babka. Tady
musím poděkovat panu Václavu Kárníkovi za pomoc při
organizaci takových akcí.
- Co obnáší část tvé pracovní náplně - správce webových
stránek?
Je to vyvěšování různých informací, zpráv, oznámení,
plakátů a pozvánek na stránkách města, navštěvování
důležitých městských akcí a pořizování fotodokumentace.
Snažím se navštívit všechny akce, ale někdy to zkrátka
nezvládnu. I tady jsou ale ochotní lidé, kteří mi pomohou.
Jsou to např. pan Šlingr, paní Labudová a pan Levý.
- Jak pracuješ na svém dalším sebevzdělávání?
Nedávno jsem absolvovala kurs, který byl ukončen
závěrečnou zkouškou. Teď si mohu ke svému jménu
připojovat dovětek - pedagog volného času.
- Chtěla bys něco vzkázat "svým" čtenářům?
Chci jim poděkovat za knižní dary, za věcné dary pro děti na
akce, za pomoc při organizování nejrůznějších akcí. Chci
jim vzkázat, ať knihovnu dál navštěvují, ať přivedou i své
přátele, protože knihovnu nedělají jen knihy, ale hlavně lidi.
Blanko, nebyla jsi právě nadšena z faktu, že tě budu
zpovídat, tvrdila jsi, že nevíš, co bys měla říkat. Nakonec jsi
chvíli vystřihovala lístky se jmény Večerníčkových hrdinů,
odpovídala na řadu otázek dětí, zapsala dvě výpůjčky,
vyřídila dvě návštěvy, zorganizovala tři výměny dětí u
počítačů a povídala a povídala ... Přeji ti stále tu
neutuchající energii a nadšení. Vždyť jsi možná jediná
knihovna, kde je pro děti trestem, když jim rodiče zakážou
"jít do knihovny". (V. K.)

ČINNOST SPOLKŮ A ORGANIZACÍ (bez korektury):
Spolky, organizace, komise a výbory města mají za povinnost podávat zprávy o své činnosti za uplynulý rok. Letos jsme se
dočkali všech zpráv až nyní. Zveřejníme pouze některé zprávy (zaslány v elektronické podobě) anebo jejich vybrané části.
Ostatní zprávy jsou k nahlédnutí na radnici. Jedná se o Volnočasové centrum, Myslivci Hranice, Myslivci Studánka, Živá
Studánka, Rybáři, komise bytová, pro občanské záležitosti a komise životního prostředí.
ZPRÁVA SOCIÁLNÍ KOMISE ZA ROK 2017
Tříčlenná komise:
- pomáhala při vyřizování žádostí do Ústavu sociální péče v Hranicích
- pravidelně navštěvovala v ÚSP klienty, kteří patří pod dozor Městského úřadu Hranice
- spolupracovala při vymáhání dluhů vůči městu, při vystěhování nájemníků
- řešila problémy v sociálně slabých rodinách
- pomáhala při vyřizování příspěvku na bydlení a zařazení dvou bezdomovců na ubytovnu v Aši vůbec, druhý byl pro nedodržování řádu po půl roce vyloučen

jeden z nich nenastoupil
Za komisi: M. Vondráková

HODNOCENÍ PRÁCE RADY RODIČŮ ZA ROK 2017
V Radě rodičů pracuje přibližně 17 rodičů, předsedkyní je Veronika Černá, pokladní Martina Svobodová. Pravidelně se
scházíme před každou akcí, kterou připravujeme a organizačně zajišťujeme. Loni jsme uspořádali v únoru maškarní ples pro děti,
strašidelnou stezku na pálení čarodějnic a zájezd do Plzně. Na konec školního roku jsme uspořádali Pohádkový les. Na podzim
jsme připravili Halloweenskou diskotéku, která se moc povedla a Mikulášskou diskotéku. Na Českých Vánocích jsme zajištovali
občerstvení pro diváky. Chtěla bych poděkovat všem aktivním rodičům, kteří věnují svůj volný čas pro ostatní děti a občany
Hranic. Dále bych chtěla poděkovat Městu Hranice za finanční podporu, TS Hranice za pomoc, DJ Petru Šlingrovi a také chci
poděkovat vedení školy za vstřícnost a pomoc při organizování akcí.
Veronika Černá, Rada rodičů
ČINNOST DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V ROCE 2017
Na žádost operačního střediska vyjížděla jednotka 27x (12x požár, 5x dopravní nehoda a 9x technická pomoc – čerpání vody,
odstraňování padlých stromů apod.).
V únoru a březnu se velitelé a strojníci zúčastnili pravidelné odborné přípravy na stanici HZS v Chebu.
V půlce dubna jsme se sešli při brigádě na úklidu vnitřních a venkovních prostor hasičské zbrojnice, kde byl opraven dřevěný plot
(zabetonování sloupků, výměna rýglů a planěk)
Již tradičně 30. dubna od dopoledních hodin se začalo se stavbou táboráku a přípravou posezení na akci „ pálení čarodějnic“, kde
jsme zajišťovali občerstvení.
V květnu se čtyři členové jednotky zúčastnili cvičení „LUXOR“ v Ostrově, zaměřeného na ochranu obyvatel při mimořádných
událostech.
23. září jsme uspořádali Hasičský pochod s několika disciplínami, kde si účastníci vyzkoušeli své dovednosti, jako jsou střelba
ze vzduchovky, šplh po laně apod., který formou dotace podpořilo Město Hranice.
30. září se někteří členové zúčastnili jako figuranti mezinárodního cvičení „ HROMADA“, které se konalo na obchvatu Chebu a
bylo zaměřeno na dopravní nehodu s velkým počtem zraněných osob.
7. října se jednotka zúčastnila soutěže ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel ve Skalné.
V prosinci jsme se podíleli na občerstvení účastníků, kteří přišli na rozsvěcení vánočního stromu.
Během celého roku se členové účastnili pravidelného školení a praktických výcviků v rámci odborné přípravy, byla prováděna
údržba a oprava nám svěřené techniky a technických prostředků. Na žádost města i fyzických osob jsme prováděli čištění
kanalizace a studní.
V roce 2017 jsme od Kraje obdrželi dotaci ve výši 10 000,-Kč na nákup proudnice v ceně 14 500,-Kč a od GŘ HZS dotaci
59 120,- Kč na nákup dýchacího přístroje.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem našim členům, kteří se aktivně podílejí na činnosti, Městu Hranice a sponzorům, kteří nás
v činnosti podporují a pomáhají nám.
Michal Brožek
ČINNOST ZO ČZS HRANICE V ROCE 2017
ZO ČZS Hranice má celkem 90 členů. Výbor má 11 členů a scházel se pravidelně jednou za dva měsíce a hlavně se zabýval
přípravou a zabezpečením dvou největších akcí,kterými jsou Přátelské setkání na Kaiserově hamru a Mariánská pouť.
Obě akce se konají již tradičně. Již 28.setkání na Kaiserově hamru se konalo 8.července a 25. Mariánská pouť se konala
26.srpna 2017.Pouť v Hranících jsme uskutečnili již potřetí na nově zrekonstruovaném náměstí a opět se akce povedla.
Obě akce se vydařily zejména díky pěknému počasí. Hlavně byly tyto akce úspěšné díky obětavé práci celkem 33 našich
členů,ale i 7 nečlenů,kteří se na přípravě a vlastnímu průběhu akcí podílely a celkem odpracovali 864 hodin. Všem,kteří se i
sebemenší měrou podíleli na úspěšném průběhu akcí patří velké poděkování. Poděkování patří i městu, které je již tradičně
spolupořadatelem obou akcí,na které hradilo hudbu,autobusovou dopravu a pro děti nafuko- vací skluzavku. Nemalou práci na
obou akcích odpracovali pracovníci TS města
14. září 2017 jsme uskutečnili zájezd do Litoměřic na Zahradu Čech a to ne jen pro členy organizace,ale i pro ostatní občany
města.Zájezdu se zúčastnilo celkem 49 osob,z toho 21 členů ZO a 28 nečlenů. ZO ČZS na tento zájezd přispěla částkou 10 000,Kč. Zájezd se vydařil,všichni zúčastnění ho chválili.

V měsíci listopadu jsme připravili pro aktivní členy,kteří se podíleli na úspěšném zajištění a průběhu setkání na Kaiserově
hamru a Mariánské pouti,slavnostní posezení i s rodinnými příslušníky, s občerstvením a hudebníkem, jako poděkování za jejich
aktivní práci.
V průběhu roku jsme na našich všech třech osadách provedli opravu našeho zařízení,hlavně týkajících se vodáren a rozvodu
vody na osadách.
V majetku organizace je i moštárna,která slouží jako sklad různého materiálu,ale svou hlavní funkci plní v podzimních
měsících.V průběhu roku jsme na moštárně provedli řadu oprav a instalaci renovaného drtiče.Moštování bylo celkem úspěšné i
když bylo méně zájemců než v minulém roce. Začalo se moštovat 9.9.2017 a ukončeno bylo 4.11.2017. Moštovalo se celkem 17
krát. Celkem se vymoštovalo 5 149 litrů moštu. Moštování zajišťovali p.Schindler a Jurčák a 2 krát zastoupil p.Hertel a 1 krát
p.Schmied G.
Již tradičně před vánočními svátky pronajímáme moštárnu k prodeji kaprů.
Během roku navštěvujeme naše členy u příležitosti životních výročí s malým dárkem.
Gerhard Schmied
předseda ZO ČZS Hranice
ČINNOST ZO SPCCH HRANICE V ROCE 2017
ZO SPCCH má celkem 70 členů. Výbor se schází dle potřeby,zejména k přípravě a zabezpečení pořádaných akcí. Během
roku svoláváme dvě členské schůze,vždy na jaře a na podzim. V roce 2017 jsme uspořádali čtyři akce pro členy a to 10.3.2017
oslavu MDŽ a 1.5.2018 oslavu 1.máje v sále Besedy,kde k tanci a poslechu hrála hudba Duo Plachý z Plesné.Tyto dvě akce se
konaly společně se ZO KSČM. 13.10.2017 jsme uspořádali oslavu Dne seniorů také v Besedě,kde nám hrála opět hudba Duo
Plachý z Plesné. Poslední akcí, kterou pořádáme společně s městem bylo 15.12.2017 Předvánoční posezení pro seniory
v Besedě. K tanci a poslech zde opět hrálo Duo Plachý z Plesné. Program zpestřilo vystoupení žáků ZŠ pod vedením ředitelky
ZŠ p.PhDr.Levé. Na všechny tyto akce ženy napečou vždy nějaké cukroví a vyrobí obložené chlebíčky.
Na akce zveme přátele ze sousedního Ebmathu,kteří nás zpětně zvou na své akce.
Celkem 19 našich členů se v roce 2017 zúčastnilo pobytového zájezdu do Sezimova Ústí v termínu 25.3. až 4.4.2017. Pobyt
organizoval OV SPCCH Cheb.
Na rok 2018 jsou připraveny OO SPCCH Cheb opět pobytové zájezdy a to do Veselí nad
Lužnicí v termínu 24.6. až 29.6.2018 a Rájeckých Teplic v termínu od 29.7. až 3.8.2018.
Naše ZO bude pořádat pobytový zájezd na Pálavu v termínu 16.9. až 21.9.2018.
Bližšíinformace,o zájezdech i o činnosti,mohou naši členové zjistit z naší vývěsní skříňky na
náměstí.
Členové výboru pravidelně navštěvují naše členy s malým dárkem u příležitosti životního
jubilea,zlaté svatby apod..
Pro svou činnost ZO SPCCH získává finanční příspěvek od města Hranice. Pro rok 2017 jsme
získali opět 12 000,- Kč. Jménem všech členů ZO SPCCH za pomoc a finanční příspěvky vedení města děkujeme.
Jurčák František
předseda ZO SPCCH Hranice
ZPRÁVA O ČINNOSTI TJ HRANICE V ROCE 2017
I.
II.
III.
IV.

Nohejbalový turnaj
Bílá stopa – 23. Ročník (běh na lyžích)
Výmalba kabiny rozhodčího
Rekonstrukce střídaček na fotbalovém hřišti
Výsadba živého plotu na fotbalovém hřišti
(naproti tribuně)
V. „Cyklovýlet Českem – Bavorskem – Saskem“ – 10.
ročník
VI. Rekonstrukce 10 laviček na fotbalovém hřišti
VIII. Nákup bezpečnostních fotbalových branek
IX. Tenisový turnaj veteránů
XI. Volejbalový turnaj – Stará garda
XII. Mikulášský turnaj ve volejbale; Florbalový turnaj
Za finanční nebo materiální podporu v roce 2017 TJ
Hranice děkuje:
Městu Hranice, ITES Hranice, Heinz Glas Decor Hranice,
paní Benešové a žákům ZŠ Hranice a všem aktivním
členům.
Členské příspěvky TJ Hranice na r. 2018: dospělí 600,- Kč,
důchodci 400,-Kč, děti 150,-Kč, Příspěvky se vybírají do 31.
3. 2018.

VANDALISMUS I NA TROJSTÁTÍ + PODĚKOVÁNÍ ZA FINANČNÍ DARY:
Jak víte, na Trojstátí jsme měli vždy umístěnou Návštěvní knihu. Ta byla již desátá. Doplnili jsme ji o razítko, psací potřeby a
propagační materiály. Nyní je to fuč. Někdo vše ukradl. Vše zde dělají dobrovolníci, kompletní servis okolo knihy taky, platí to ze
svých prostředků. Turisté se sem rádi zapisují a této možnosti hojně využívají. Co k tomu dodat. Nevíme, k čemu to někomu bude
nebo proč si na takové věci honí ego. Stejně tak zmizela „keška“, která je zde umístěna.
Už dlouho přemýšlíme o možnosti monitorovat migraci místní zvěře. K tomu ale potřebujeme fotopast, abychom měli
relevantní údaje. Fotopast bychom dále využívali proti vandalským útokům na Trojstátí, které se množí. Dobrovolníci proto
vyhlásili sbírku a překvapilo nás, že se našlo několik lidí, kteří na zmíněné aktivity přispěli. Na fotopast se podařilo vybrat skoro 10
tisíc korun.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem za příspěvky, kterých si nesmírně vážíme. Jsme rádi, že se dnes ještě najdou lidé,
kteří chtějí pomoci dobré věci a přírodě. Jsou to: Jiří Přenosil, Ivana Linhartová, PhDr. Josef Levý, Alena Tiekalová, Mgr. Šárka
Borkovcová, Jan Borkovec, Václav Mastný, Václav Zeman, Igor Daška a Jana Smolíková. Děkujeme moc!

MAŠKARNÍ PLES V SOKOLOVNĚ SE VYDAŘIL:
K měsíci únoru neodmyslitelně patří všelijaké plesy, v sobotu 17. 2. 2018 si hranické děti užily ples maškarní.
Dostavilo se na 200 různých postav - princezny, čarodějnice, z lesa Řáholce dorazil také Rumcajs s Mankou, z vesmíru přiletěl
Stormtrooper, ve své kráse se nám také předvedly různé sociální sítě a nechyběl ani čaj o páté. Kreativitou a fantazií se
při výrobě masek nešetřilo.
Jako vždy si maminky z Rady rodičů připravily různé zábavné soutěže, jako tanec na novinách, sochy, balonková, soutěž
o věcné ceny a další a další.
Připravené bylo také překvapení - vystoupení Šumavské taneční školy Vladimíra Hány v provedení dvojice Ester a Matyáš.
Oba předvedli ukázky různých tanečních stylů. Diváci je odměnili obrovským aplausem.
Porota měla nelehký úkol vybrat ty nejhezčí masky. Sladkosti se ale dostaly na každého.
Poděkování patří maminkám a tatínkům z Rady rodičů a lidem, kteří pomáhali vše připravit i následně uklidit, Petru Šlingrovi
za hudební doprovod a fotky, sponzorům - Vildovi Schmiedovi a firmě Heinz Glas.
Maškarní připravila Rada rodičů za podpory Města Hranice a večerem provázel král a královna.
Těšíme se zase za rok!

VE VOLNOČASU PROBĚHL PŘÍMĚSTSKÝ JARNÍ TÁBOR:
V době jarních prázdnin měl premiéru příměstský jarní tábor, který probíhal pod vedením Simony Dobešové z MěDDM
Sluníčko Aš ve volnočasovém centru.
Po celý týden byl pro 14 dětí připraven pestrý program a rozhodně nezahálely. Dovádění na horolezecké stěně a trampolíně,
souboje ve stolním fotbálku, soutěžení v plavání, ale i kreslení, malování a další tvoření, procházky po okolí.
Společně také navštívili místní knihovnu, kde byl pro ně připravený program v podobě "Večerníčkového speciálu", který
provětral jejich večerníčkové znalosti.
Dětem se na táboře líbilo a už se těší na další, který je naplánován v době letních prázdnin.
STŘÍPKY Z HISTORIE MĚSTA:

5. březen 1945
Na začátku března si každoročně připomínáme událost, která se neodmyslitelně váže k historii našeho města. Právě před 73 lety
havaroval ve Farském lese bombardér AVRO LANCASTER B.MK.I sériového číslo PB 872 s kódovým označení P4-X 153.
bombardovací squadrony.
Stalo se tak po náletu na Saskou Kamenici (Chemnitz). Letka otáčela nad Krušnými horami, když se ocitla v palbě.
Letoun byl zasažen palbou německého protiletadlového dělostřelectva (flakem). S těžce poškozeným strojem se rozhodl F/O
William Bailey nouzově přistát. Při nočním nouzovém přistání v neznámém terénu se však Lancaster roztříštil o zem. Jedním
z dalších důvodů nepovedené akce bylo nevlídné mrazivé počasí.
V troskách bombardéru byla nalezena těla všech sedmi členů posádky. Jednalo se o velitele letounu F/O Williama Baileye (21
let), palubního mechanika J. Howarda (31 let), navigátora F/O R.G.D. Adlama (24 let), bombometčíka F/O E. J. S. Morrise (22 let),
radistu/střelce J. Dixona (24 let), střelce W. Simpsona (20 let) a střelce W. P. Meechana (20 let), všichni jsou dnes pohřbeni na
Olšanském hřbitově v Praze."
Starosta města M. Picka uctí památku hrdinů a u pomníčku ve Farském lese položí dne 6. 3. 2018 květiny.
V posledních dnech se nám ozvali zástupci 153. squadrony RAF, kteří přijedou v létě Hranice navštívit a rovněž uctí památku
hrdinů.
18. duben 1945
73 let uplyne také od doby, kdy bylo naše město osvobozeno od nadvlády fašistických sil. Osvoboditeli byli Američané,
kteří v dopoledních hodinách překročili státní hranice Československé republiky. Město bylo osvobozeno, jako první obec
v Československé republice, americkou armádou. Osvobozování Hranic probíhalo v poklidu a bez zbytečného boje. České
pohraničí začalo nabírat nový ráz. Prvním poválečným předsedou správní rady se stal Josef Hašek.
Připomínkou na tuto událost je pomník na Masarykově náměstí. U pomníku položí, v dopoledních hodinách dne výročí
události, žáci ZŠ a starosta města květiny.

MĚSTO S NOVÝMI ZAMĚSTNANCI:
Město Hranice, stejně jako jiní zaměstnavatelé v regionu, řešilo v roce 2017 mnoho personálních otázek. Jednou z nich bylo
obsazení dvou nových pozic u technických služeb, resp. třech míst, po uvolnění místa po odchodu jednoho zaměstnance do
důchodu. Po vyhlášeném výběrovém řízení byli ze sedmi uchazečů vybráni tři pracovníci. Koncem září byla v technických
službách ukončena spolupráce se třemi pracovníky doplněných v rámci veřejně prospěšných prací (VPP), z důvodu ukončení
dohody s úřadem práce. Od října 2017 tak byla s úřadem práce uzavřená nová dohoda o doplnění šesti nových zaměstnanců na
úklidové práce VPP, ovšem dodnes na tyto pozice z důvodu překážek na straně doporučených osob, či podmínek pracovního
úřadu, nebyla uzavřena jediná pracovní smlouva. Po několika letech jsou tak v rámci úklidu města využíváni pouze kmenoví
zaměstnanci.
Na městském úřadě, po skončení pracovního poměru s úřednicí spravující poplatky a vymáhání pohledávek, došlo od ledna
2018 k obsazení pozice vedoucí finančního odboru - vymáhání pohledávek a správy poplatků. Do vyhlášeného výběrového
řízení na vedoucí finančního odboru se v září 2017 nejprve nikdo nepřihlásil. Výzva byla přitom uveřejněna v Ašských listech,
Chebském deníku, na internetových serverech Úřadu práce ČR, volnamista.cz, mvtv.cz a v neposlední řadě na úřední desce
úřadu, webových stránkách města a ve Zprávách z radnice. Až po druhé výzvě se přihlásila na uvedenou pozici jako jediná Ing.
Hana Pisáriková, která splňovala všechny zákonné podmínky stanovené zákonem a mohla tak být od 1. 1. 2018 jmenovaná
Radou města Hranice do funkce.
Vedení města se několikrát v průběhu loňského roku vracelo společně s městskou radou k řešení otázky zřízení referentské
pozice, zajišťující činnosti v oblasti veřejné správy, které nejsou dlouhodobě na úřadě zastávány. Jedná se o správu nemovitého
majetku, správu IT a nově nařízené vytvoření pozice vyplývající z Nařízení EU 2016/679 (GDPR), pověřence ochrany osobních
údajů. Na základě těchto požadavků bylo vyhlášeno výběrové řízení na pozici referenta pro správu nemovitého majetku
s kumulovanou náplní práce, kdy ve stanoveném termínu byla přijata jediná přihláška.
Navzdory nízké nezaměstnanosti, která se pohybuje v našem regionu lehce nad 2%, věřím, že se podaří v dlouhodobém
horizontu naplnit počet zaměstnanců města, jak je obvyklé u jiných měst a obcí naší velikosti úředníky, kteří budou odborníky ve
svých oborech. Jsme „otevřený úřad“ k dispozici všem občanům, proto nás neváhejte navštívit či kontaktovat v případě pomoci
při řešení vašich životních situací. Kontakty jsou k dispozici na webových stránkách www.mestohranice.cz .
Ing. Radek Voborník
tajemník

ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE:
6. 4. 2018 – zápis do 1. třídy - 13.00 – 6.30 hod., stará škola
1. Plavání 2. až 4. tříd – paní ředitelka Levá zažádala o dotaci na
dopravu z rozvojového programu MŠMT a naší škole byla přidělena.
Rodiče tedy hradí pouze vstup do bazénu.
2. Další dotační program byl úspěšně vyřízen – Podpora vzdělávání
cizinců na školách, 5 žáků se vyučuje pod vedením paní Mgr. V. Kábové
český jazyk, hodiny navíc jsou hrazeny právě z této dotace.
3. Paní Mgr. Radmila Benešová zažádala o finance z Nadace
partnerství v oblasti environmentální výchovy a byla také úspěšná. Ve
spolupráci s městem se bude zvelebovat park na Husově náměstí.
4. Dále jsme zahájili útok na krajské dotace v rámci kulturních akcí a
akcí ekologické výchovy. Zajistili jsme pro žáky výjezdy na koncerty a
kulturní představení, do ekologických center, kdy dopravu hradí Krajský
úřad a vstup žáci. Je to velká příležitost poslat naše žáky i do
vzdálenějších míst, protože doprava by byla jinak velmi drahá.
5. Další dění na naší škole můžete sledovat na webových stránkách
školy – www.skolahranice.cz

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ KALENDÁŘ SE SPOLUÚČASTÍ MĚSTA PRO ROK 2018:
9. březen
„Na stojáka“ (Jakub Žáček, Daniel Čech, Petr„Nasty“Cerha)
17. březen
Oslava MDŽ, hraje „DUO PLACHÝ“
24. březen
„MUSICA DOLCE VITA“
25. duben
„Úsměvy Zdeňka Trošky“
30. duben
Pálení čarodějnic + stezka odvahy
1. květen
Oslava 1. máje, hraje DUO PLACHÝ
19. květen
Divadelní soubor „Žlutičan“ komedie „Slušný člověk“
9. červen
Jaroslav Svěcený s hostem na varhany, M. Káčerkovou.
2. červen
„Pohádkový les“
7. červenec
Setkání na Trojstátí
22. červen
Školní akademie
14. červenec
„Divadelní léto“
27 - 29. červenec Sraz motorkářů ve Studánce
5. srpen
koncert v rámci „Českého varhanního festivalu“
18. srpen
Oslava 150. výročí založení hasičského spolku v Hranicích
25. srpen
„Mariánská pouť“

19.00
16.00
19.00
19.00
20.00
15.00
19.00
19.00
14.00
10.00
17.00
16.00 a 19.00
15.00
10.00
10.00

Beseda
Beseda
Beseda
Beseda
před hasičárnou
Beseda
Beseda
evangelický kostel
Trojstátí
Sokolovna
Beseda
Studánka
evangelický kostel
Masarykovo náměstí
Masarykovo náměstí

