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HRANICKÝ ZPRAVODAJ
ČTVRTLETNÍK O DĚNÍ V HRANICÍCH, STUDÁNCE, PASTVINÁCH A TROJMEZÍ

Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, rozhodli
jsme se navázat na vydávání tištěného
zpravodaje, který jste znali pod názvem „Zprávy z radnice“. Zhruba
čtvrtletně chceme shrnout podstatné
události v našem městě a upozornit
na to, co nás čeká v následujících týdnech a měsících. Rádi bychom, abyste
se do obsahu tohoto plátku aktivně zapojili i vy, pište do půlky října na
mistostarosta@mestohranice.cz.
Děkuji všem, kdo již nyní přispěli
a kdo se na přípravě tohoto čísla podíleli (Š. Mašlárové za grafiku, paní
Kábové za korekturu). Příjemné letní
počtení.
Pavla Hošková
Selfie z posledního zasedání rady města ze dne 25. července 2019
.

Slovo starosty
Ahoj všichni! Pokusím se co
nejefektivněji využít tento prostor a
dostat k vám co nejvíce potřebných informací, které považuji za důležité tak,
jak mě při psaní napadaly.

stavbaři projekty a cenové nabídky na
opravu našich asfaltových komunikací, které jsou leckde opravdu
nevyhovující. Tomuto bych se rád věnoval v příštím roce.

Asi jste si nemohli nevšimnout,
že máme celé město rozkopané.
Upřímně jsem nečekal, že se to takhle
vše sejde naráz. Zkoordinovat to je
skutečně těžké, neboť naše stavba je
pouze Ruská ulice. U vodovodu je investor Chevak a oprava povrchů
vozovek je v režii Správy silnic. Vše dohromady je to masakr! Prosím o
shovívavost! Jsem moc rád, že nám
Kraj opraví zase kousek silnice, ale nechci, aby usnuli na vavřínech, a tak
jsem se panu náměstkovi připomněl
s jím slibovanou opravou silnice do
Studánky a ze Siedlunku do Trojmezí a
budu ho otravovat i nadále. V souvislosti s tím řeším s projektanty a

Stále se na mě obrací lidé, že
by chtěli protáhnout vodovod. Snažím
se udělat maximum. Nicméně projekt
se rodil několik let, je navržen tak, jak
je, a víme, že není ideální. Nějaké
úpravy tras v rámci stavby možné
jsou, ale své limity má jak vydané stavební povolení, tak i náš rozpočet a
změny v řádech stovek metrů opravdu
možné nejsou. Nicméně už teď jednáme o dalších projektech vodovodu.
Často slýchávám, že nejsem na
úřadě k zastižení. Venku nám jedou,
na Hranice, obrovské stavby (vodovod
+ Ruská), které nám finančně spolknou více než jeden roční rozpočet.
Staví se na několika místech najednou

a tečou nám tam obrovské peníze.
Pravidelně je objíždím několikrát
denně, protože neustále narážíme na
problémy, změny, nedokonalosti projektu, apod. a to vše nás může stát
miliony navíc. Navíc většinu problémů
chci vidět, takže se snažím být dost
venku. Nemyslím si, že je správné, pokud starosta sedí celý den v kanceláři
a nemám v plánu to dělat. Pokud ode
mě budete cokoliv potřebovat, neváhejte zavolat (tel.: 602 288 399, mail:
starosta@mestohranice.cz) a domluvíme si nějaký čas, případně je možné
problém sdělit mé asistentce v kanceláři dotací, případně tajemníkovi a já
se s vámi spojím.
Jinak co se chystá… Připravujeme
nové
stavební
parcely,
připravujeme projekty na rekonstrukce bytových domů.
…Pokračování na straně 12…
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Základní škola informuje

ZŠ Hranice (zdroj:skolahranice.cz)
Tento příspěvek obsahuje nejdůležitější akce posledního čtvrtletí,
které škola organizovala nebo se jich
účastnila. Použity jsou i pasáže z webových
stránek
školy
–
www.skolahranice.cz.
K zápisu se dostavilo 27 dětí,
z toho je 8 odkladů. Do první třídy
2. září 2019 nastoupí 17 žáků. Studovat střední školu odchází osm žáků,
jeden žák bude opakovat ročník a jeden bude konat opravnou zkoušku.
Vyznamenána na konci školního roku
byla cca třetina žáků, nejvíce z prvního
stupně. Prvním rokem u nás učí dvě
nové kolegyně.
Ke zdařilým akcím patří ty,
které pořádají žáci žákovského parlamentu pod vedením pana Tůmy a paní
Žibrické - vybíjená a překážková
dráha. Zde musí sami žáci zorganizovat a připravit celou akci.
Zorganizovali jsme pietní akt
ve Farském lese (p. Kovaříková) a na
náměstí k osvobození Hranic (žákovský parlament). Opět jsme využili dotovanou dopravu z Karlovarského kraje na různé akce, kdy žáci platili pouze
vstup – návštěva divadelních představení Západočeského divadla v Chebu,
návštěva farmy Kozodoj a botanické
zahrady v Bečově.

čistili město od odpadků a nežádoucího odpadu. Udělali hodně práce, byli
šikovní a pochvala a občerstvení nechyběly. Protože škola využívá možnosti projektů z různých nadací, může
vytvářet krásné okolí kolem školy, ale
i ve městě. Letos i díky daru firmy
Heinz - GlasDecor mohla vyrůst na
školní zahradě nová chatka, kterou
postavili žáci v rámci pracovních činností s panem Ševčíkem a paní Benešovou, která je hlavním garantem dotačních projektů. Další hranický sponzor pan L. Grisník pomohl k tomu, abychom mohli odchytávat dešťovou vodu do barelu k zalévání bylin a rostlin
ve skleníku. Děkujeme také firmě Antolin za poskytnutí dopravy k odvozu
starého papíru do Olešnice, který nosili žáci i ostatní občané do školy. Za
finance nakupujeme potřebné věci
pro zookoutek.
Pěvecký sbor navštívil Dům
pro seniory ke Dni matek. Děvčata zazpívala
a zarecitovala
a rozdala
přáníčka. Letošním bonusem byl zpěv
lidových písní seniorek s doprovodem
flétny a přednes vlastních básní panem Šášikem.

Pedagogický sbor přináší zajímavé náměty do výuky, které jsou
realizovány za pomoci aktivizačních
metod práce, integrované tematické
výuky či za pomoci projektových dnů.
Projektové dny se nám daří naplňovat
velmi úspěšně, např. 100 let republiky,
finanční gramotnost, dopravní výchova, sportovní den. Zde žáci jinými
formami a metodami práce rozvíjejí
stávající dovednosti a zároveň získávají nové. Jejich výstupy jsou hodnoceny v rámci svého vlastního pokroku,
nikoliv pouze normativně.
V oblasti multikulturní výchovy žáci navštívili Arabfest v Plzni. „Navíc jsme jediná základní škola, která se
aktivně zapojila do Festivalu arabské
kultury ať už účastí na mezinárodní
konferenci anebo nachystáním tradičních receptů včetně ilustrací na velký
sobotní program. Za zážitky a umožnění takové návštěvy srdečně
děkujeme týmu Arabfest a Katedře
blízkovýchodních studií,“ tolik citace
paní učitelky Kovačikové.
To, že jsme komunitní škola,
dokazují kvetoucí narcisy na Husově
náměstí (sázeli žáci + p. Benešová
a pomohl p. J. Levý a TS), dále parky,

Úspěšně se nám daří plnit aktivity v oblasti environmentální výchovy. Plně tak naplňujeme výstupy,
které požaduje rámcový vzdělávací
program pro základní vzdělávání, a to
jak v jednotlivých vzdělávacích oblastech, tak v průřezovém tématu.
Spolupracujeme i s Agenturou
ochrany přírody. Den země byl zcela
mimořádný. Žáci stahovali klestí v oblasti Lužního potoka, uklízeli odpad po
vandalech, vypouštěli pstruhy, sázeli
čertkus, čistili tůni a potok. Mladší žáci

Vystoupení pěveckého sboru v Domě pro seniory na Krásňanech
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které byly vybudovány z projektů,
a aleje při vstupu do města- jeřábová,
javorová a lipová k nádraží. Vše bylo
vybudováno ve spolupráci školy,
města a komise životního prostředí.
Dokonce i posezení u panelových
domů, které bylo původně kritizováno
některými občany paneláků, je využíváno a ukazuje se, že když děti něco
udělají vlastními silami, tak si toho váží
a neničí to.
Celoroční akce Školní sportovní pohár se stal již tradicí, kterou
paní učitelky Šnajdrová a Žibrická pořádají pro 1. stupeň. Nejvíce bodů
a absolutním vítězem se stal Vašek z 1.
třídy, získal 99 bodů. Zúčastnil se
všech soutěží a jen jednou byl na druhém místě. Na 2. místě skončil Petr

z 2. třídy s 95 body, na 3. místě Kristián ze 4. třídy s 93 body. Celkově se
Školního sportovního poháru v letošním roce zúčastnilo 55 závodníků.
Významným úspěchem byla
účast Filipa ze 4. třídy v krajském kole
anglického jazyka. Postoupil z okresního kola zcela jednoznačně.
Děkujeme městu Hranice za poskytnutí dopravy.
Jsem velmi ráda, že tak malá
příhraniční škola dokáže u žáků vhodně naplňovat všechny požadované
normy a klíčové kompetence, které po
ní požaduje legislativa a požadavky
21. století.
Kromě výše uvedeného dále
zapojujeme do výuky praktické činnosti, regionální prvky, podporujeme

5. 8. 2019

inkluzivní vzdělávání. Vždy mě pak těší
pozitivní zpětná vazba od rodičů
i žáků, kteří dokáží ocenit, že se pouze
„nesedí“ jen v lavicích a že moderní
styl výuky svůj smysl má.
Děkuji všem rodičům, kteří se
aktivně zapojují do života školy a pořádají zajímavé akce pro děti,
předsedkyni Rady rodičů P. Peškové,
zaměstnancům Technických služeb,
kteří se školou spolupracují, Blance
v knihovně za besedy, kuchařkám ve
školní jídelně za dobré obědy a vedení
města za spolupráci při řešení nejrůznějších problémů s budovami.
Všem přeji krásnou dovolenou
a slunce v duši.
PhDr. Hana Levá – ředitelka
základní školy

V mateřské škole v Hranicích se stále něco děje
MŠ Hranice v posledním čtvrtletí školního roku 2018/2019 opravdu
nezahálela. Konec školního roku je
vždy vyvrcholením celoroční práce a je
doprovázen řadou akcí. Nejinak tomu
bylo i letos.

MŠ si velmi váží podpory okolí. Společnost Heinz-Glas Decor s. r. o. věnovala
školce nemalý sponzorský dar na nákup výtvarných potřeb pro děti.
Vedení MŠ tímto našim „sousedům“
ještě jednou děkuje.

Karlovarský kraj umožnil prostředním a nejstarším žákům mateřské školy vyjet si trochu dále. Cílem výletu se stala farma Kozodoj
u Karlových Varů. Autobusovou dopravu měly děti od Karlovarského kraje zcela zdarma. V překrásném prostředí západočeské přírody tak mohli
všichni obdivovat, pohladit si a prohlédnout malá i velká hospodářská
zvířata.

Provoz MŠ je třeba neustále
udržovat a vylepšovat. V současné
době se připravuje rekonstrukce kuchyně, která bude v blízké době vybabavena novým nábytkem.
V měsíci květnu proběhl zápis
do MŠ na další školní rok 2019/2020.
Do mateřské školy bylo nově přijato
24 dětí, 19 dětí odchází do ZŠ, 5 dětí

do jiných mateřských škol z důvodu
stěhování.
Konec školního roku je vždy
příležitostí k bilancování. Zaměstnanci
MŠ dělají každý den školního roku vše
pro to, aby děti a také rodiče byli spokojeni a rádi se do MŠ vraceli. Poděkování patří také rodičům, kteří
oceňují práci pedagogů a dávají prostor pro zlepšování a podporují aktivity MŠ.
Jarmila Vožňáková – ředitelka
mateřské školy

Dalším velkým zážitkem bylo
pro děti z MŠ setkání s hasiči u místní
hasičské stanice. Tradičně proběhla
ukázka hasičské techniky a děti byly
seznámeny s riziky a nebezpečím. Nejvíce se dětem líbila cesta zpět do
školky, neboť se svezly hasičskými
auty a hasiči jim ještě na závěr pěkně
zahoukali.
V mateřské škole se také stala
již tradicí lesní pedagogika. V měsíci
květnu opět Lesy ČR nachystaly bohatý a poutavý program. Děti se na malou chvíli mohly vcítit do lesní zvěře
a rostlin. Došlo i na setkání s divokou
zvěří.
Děti z MŠ Hranice při lesní pedagogice
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Knihovna v prvním pololetí 2019
K 1. 7. 2019 je v knihovně
registrováno 202 čtenářů, z toho letos
156 aktivních, více než polovinu tvoří
čtenáři do 15 let, kteří v průběhu roku
navštěvují Klubík a Čtenářský kroužek.
Od začátku roku začali
knihovnu pravidelně navštěvovat
prvňáčci v rámci projektu SKIP “Už
jsem čtenář”, který byl slavnostně
ukončen na konci školního roku
pasováním na čtenáře. Do projektu se
přihlásíme i v dalším školním roce.
V únoru proběhla Valentýnská dílna,
kdy si děvčata vyrobila krásná přání
z lásky, především pro maminky.

V březnu, jako každý rok, nás
postupně navštívily všechny třídy
mateřské školy, na konci měsíce pak
proběhla akce Noc s Andersenem, kdy
o místa na spaní proběhl lítý souboj.
V dubnu jsme se v dílně pro dospělé
díky Janě Müllerové naučili falešný
patchwork. V červnu nás navštívil pan
Zdeněk Nepustil s povídáním o čaji
a ochutnávkou čajů a pravé čokolády
a knihovna se přidala k akci Hurá
prázdniny, kterou pořádalo město.
V červenci se revizoval knižní fond
a změnila se otvírací doba pro
veřejnost - v pondělí tu pro vás jsme

do pěti, v pátek do tří hodin.
Knihovna má nyní k dispozici
novou tiskárnu s barevným tiskem,
byly instalovány nové žaluzie. Také
děkujeme všem dárcům, kteří
knihovnu zásobují novými i starými
knihami. Nové byly zaevidované do
fondu, některé byly použity na
výměnu za naše staré, další byly
odvezeny do ašské knihobudky
a zbytek si rozebrali naši čtenáři. Ještě
jednou děkujeme.
Blanka Švihlová - knihovnice

Činnost dobrovolných hasičů
Od začátku roku zasahovala
jednotka celkem u 21 zásahů
(6x u dopravní nehody, 7x u požáru,
5x zajišťovala technickou pomoc,
1x první pomoc použití AED a 2x
vyjížděla na únik nebezpečné látky).
Členové jednotky se školili na činnost
při
různých
druzích
zásahů
a v poskytnutí první pomoci.
Připravenost si mohli ověřit 8.
června při cvičení ve firmě Petainer
v Aši (únik nebezpečné látky) a 1.
července při praktické odborné
přípravě na poskytnutí první pomoci.
Členové se starají o svěřenou
techniku a technické vybavení. Na
konci června a začátkem července,
kdy u nás panovaly vysoké teploty,
hasiči vypomáhali svojí technikou
městu se zaléváním zeleně a TJ se
zaléváním hřiště. Dále hasiči 30.
dubna dopoledne tradičně stavěli
táborák, vypomáhali se stavěním
májky a večer se pak postarali
o občerstvení
účastníků
„Pálení
čarodějnic“. 24. června uspořádali pro
školku, 1. a 2. třídu ZŠ preventivně
výchovnou činnost v hasičárně, kde si
děti prohlédly auta a techniku se
kterou hasiči pracují. 6. července se

Členové SDH při technické pomoci na rekonstrukci Ruské ulice
hasiči
postarali
o občerstvení
a pořadatelskou činnost při pořádání
tradičního „Setkání na Trojstátí“.
Hasičky
Petra
Pešková
a Veronika
Janouschová
vedou
kroužek mladých hasičů, kde rozšiřují
jejich všestrannost a připravují je na
soutěže v požárním sportu. V únoru
pro ml. hasiče uspořádaly exkurzi
u profesionálních hasičů v Chebu

a v červnu výlet do K. Varů. V kroužku
je 25 dětí.
Poděkování patří firmě HeinzGlasDecor s.r.o. a GrupoAntolin za
finanční dar pro ml. hasiče na pořízení
vybavení pro jejich činnost. A panu
Františku
Černému
a Joanettě
Smejkalové za porcelán pro SDH.
Michal Brožek – velicel SDH Hranice

STRANA 4

HRANICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo 1

Hranice

5. 8. 2019

Multifunkční volnočasové centrum Hranice
Jsme střediskem volného času.
Vytváříme prostředí, které je otevřené
všem, s cílem zažívat úspěch a radost
v oblasti zájmů a vzdělávání.
Centrum vzniklo v roce 2016,
jde
o multifunkční
centrum
s bezbariérovým přístupem v nové
budově základní školy. Objekt má
samostatný vchod oddělený od
základní školy. Vznikly zde prostory plavecký bazén, horolezecká stěna,
posilovna, keramická dílna, tělocvična,
3 učebny, vstupní komunitní prostor,
sociální zázemí, sklady. Projekt vzniku
volnočasového
centra
byl
spolufinancován
z Regionálního
operačního programu NUTS II
Severozápad 2007 - 2013, podpořeno

z Evropského fondu pro regionální
rozvoj.

s vedoucími
Květou
a Blankou Glaserovou.

Během školního roku v centru
probíhalo 9 pravidelných zájmových
aktivit- kroužků. Vzdělávací programy
plavání pro MŠ a ZŠ probíhaly
pravidelně čtvrtky a pátky během jara.
Na činnosti volnočasového centra se
podílelo během školního roku 20
pracovníků.

Co nás čeká v příštím školním
roce? V současné době se pracuje
a vytváříme novou nabídku aktivit,
během září se dozvíte konkrétněji.
Můžete se zapojit do nových klubů:
klub školní přípravy – doučování
a klub „teens“. Centrum povede nový
vedoucí, který bude v Hranicích
působit od září.

V letošním školním roce máme
za sebou 2 tábory. Jarní, který byl na
téma Rok na vsi, kde se pod vedením
Simony
Dobešové
a Marcely
Šnajdrové 22 účastníků seznámilo
s venkovskými tradicemi. Na letním
táboře Z pohádky do pohádky
putovalo 22 účastníků společně

Střeskovou

Přihlašování do všech aktivit
bude spuštěno od 9. září 2019
Pravidelné zájmové útvary ZŠ
při
Volnočasovém
středisku
v Hranicích 2018/2019: Rozárka: 10
(dospělých 5, dětí 5), Hrátky v bazénu:
14, ZRTV ženy a důchodkyně: 12
dosp., Berušky: 22, Šikovné ručičky:
14, Volejbal Hranice: 19, Otevřený
klub pro mladé (pondělí): 28, Otev.
klub (pátek): 28, Čtenářský kroužek
13, Logopedické hrátky I. 10, Logop.
hrátky II.: 7, Disco tanečky: 21
Celkem: 198 účastníků z toho 138
žáků, 43 dětí a 17 dospělých.
Chtěla bych touto cestou
poděkovat
všem
externím
pracovníkům, pedagogům, lektorům,
technickým pracovníkům a všem vám,
kdo jste se s námi letos na činnosti
podíleli, za vaši práci, energii,
starostlivost a péči, kterou věnujete
ve svém volném čase dětem, žákům,
dospělým.
Chtěla bych také poděkovat
městu Hranice za podporu zájmové
činnosti.

V rámci činnosti multifunkčního centrabylo realizováno několik dalších akcí:
Nocovka – Volejbal Hranice
7 účastníků
Vánoční radovánky ve volnočasu Hranice 55 účastníků
Velikonoční vyrábění v Hranicích
40 účastníků
Exkurze zařízení – SVČ Lužánky
45 účastníků
Den otevřených dveří
20 účastníků
Vodní radovánky pro veřejnost
6 účastníků

Eva Holečková, ředitelka
MěDDM Sluníčko Aš
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Činnost ZO SPCCH Hranice (Svaz postižených civilizačními chorobami)
za první pololetí roku 2019
ZO SPCCH má celkem 70 členů.
Výbor se schází dle potřeby, zejména
k přípravě a zabezpečení pořádaných
akcí. V průběhu prvního pololetí jsme
uspořádali dvě akce pro naše členy
a to 7. března 2019 oslavu MDŽ a 1.
května 2019 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.
Před konáním první akce jsme
uskutečnili členskou schůzi, na které
jsme
zhodnotili
naši
činnost
v minulému roce a seznámili jsme
členy s naším hospodařením a s plány
na letošní rok, včetně připravovaných
pobytových
zájezdů,
které
zabezpečuje OO SPCCH Cheb. Ve

výboru OO SPCCH pracuje pan Jurčák
(předseda) a paní Tesařová.
V letošním roce se již konaly
dva pobytové zájezdy a to do Alp Semmeringu ve dnech 25. až 31.
května 2019, kterého se zúčastnilo
celkem 12 našich členů a do Krkonoš –
Harrachova ve dnech 23. až 28. června
se zúčastnilo 16 našich členů.
Na podzim je naplánován
pobytový zájezd do Trenčianských
Teplic v termínu 6. až 11. října, na
který je přihlášeno 12 našich členů.
Každý rok pořádáme společně se ZO
ČZS jednodenní zájezd, tentokrát
v termínu 5. října 2019 do Klášterce
nad Ohří a Jáchymova. Na zájezd se
mohou
přihlásit
i nečlenové

organizací.
Bližší informace 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 2019 jsme získali opět
12 000,- Kč. Jménem všech členů ZO
SPCCH za pomoc a finanční příspěvky
vedení města děkujeme. (více na
http://www.civilky.cz/).
František Jurčák – předseda ZO SPCCH

Činnost ZO ČZS Hranice (Český zahrádkářský svaz) za první pololetí 2019
ZO ČZS Hranice má celkem 88
členů. Výbor má 11 členů a 3 členy
v kontrolní a revizní komisi. Výbor se
schází pravidelně jednou za dva
měsíce. Po novém roce výbor
připravoval konání Výroční členské
schůze, která se uskutečnila 15.
března 2019. VČS zhodnotila naši práci
za rok 2018, byla předložena pokladní
zpráva za rok 2018 a byl schválen
rozpočet na letošní rok. Členy jsme
seznámili s revizní zprávou a revizí
našeho majetku. Nejdůležitějším
bodem byla volba nového výboru
a kontrolní revizní komise. Je dobře,
že nedošlo k žádným změnám
a pokračuje již ostřílené složení. Na
druhou stranu je špatné, že nedošlo
k omlazení, protože průměrný věk jak
výboru, tak i členské základny stále
roste.

o přípravu a opravu našeho zařízení,
hlavně týkajících se vodáren a rozvodu
vody na osadách, tak aby vše bylo
v dobrém stavu připraveno na letní
sezonu.

spoluobčanů, ale i přespolních, včetně
německých sousedů.

V měsících červenec a srpen se
již
zabýváme
přípravou
a zabezpečením naší největší akce
Mariánská pouť, která se bude konat
24. srpna 2019
a to již po
sedmadvacáté. Musíme doufat že
nám bude přát počasí, ne tak jako
v loňském roce a ve spolupráci
s městem a TS se nám opět akce
vydaří ke spokojenosti ne jen našich

Ve spolupráci se ZO SPCCH
připravujeme zájezd do Klášterce nad
Ohří a Jáchymova, který bude 5. října
2019. Tento zájezd nebude jen pro
členy organizací, ale mohou se
zúčastnit i nečlenové. Více na
www.mestohranice.cz/aktuality

Hned po této akci se musíme
soustředit na přípravu moštárny na
další sezónu moštování.

Jurčák František - tajemník ZO ČZS

VČS schválila i plán práce na
rok 2019 a životní jubilea v letošním
roce. Všechny jubilanty navštěvujeme
s přáním a předáním malého dárku.
Na VČS bylo připraveno
občerstvení a po skončení se mohli
přítomní pobavit při hudbě Duo
Plachý z Plesné.
V jarních měsících se výbor
a zejména správci osad, zajímali
Zámek Klášterec nad Ohří
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Rada rodičů
Spolek Rady rodičů funguje
v Hranicích již několik let, pořádá akce
především pro děti např. Mikulášskou
diskotéku, Maškarní ples, Pohádkový
les. Radu rodičů podporuje město
Hranice. Tímto bychom vedení města
chtěli poděkovat, stejně jako paní
ředitelce Levé za poskytnutí prostoru
v místní základní škole. Největší dík
patří rodičům, kteří jsou součástí
spolku. Za to že je to baví, věnují
našim aktivitám svůj volný čas. Bez
nich by to vůbec nešlo.
Snažíme se vymýšlet stále
něco nového. Věřte, že není
jednoduché naplánovat a uskutečnit
tak velkou akci jako je např.
Pohádkový les. A proto bychom rádi
přivítali nové aktivní členy, kteří se
s námi budou s chutí podílet na
akcích. Budou pro nás přínosem jak
oni, tak jejich nové nápady. V nejbližší
době nás čeká již 3. ročník hledání
pokladu. Těší nás pozitivní ohlasy

Členky Rady rodičů na jarním maškaráku
a i proto máme i nadále chuť
v pořádání akcí pro děti pokračovat.

Petra Pešková - předsedkyně
Rady rodičů

Činnost TJ Hranice za 1. pol. 2019
turnaji 29. června. Nákup habrů,
skalníků (ty jsou osázeny ve svazích
kolem
domku),
hlavně
pak
vybudování vydlážděné plochy, stejně
jako dovoz antuky, zajistilo město
Hranice. Za tuto podporu děkujeme.
TJ Hranice se podílelo nákupem
antuky, domku na nářadí, tenisových
raket a míčků pro děti a mládež,
a především prací svých členů.

Účastníci tenisového turnaje
Činnost TJ Hranice za 1. pol.
roku 2019 probíhala stejně jako
v předešlém roce v těchto sportovních
odvětvích: nejvíce jsou zastoupeni
především
v zimních
měsících
volejbalisté (mezi nimi již několik let
také
volejbalisté
z BadElsteru
a Adorfu), tradiční florbalisté a také
znovu
probuzení
příznivci
badmintonu. Celoročně je stále velký
zájem o novou posilovnu, která byla
minulý rok přestěhována do většího
prostoru „malého sálu“. Na jaře pak

po nutné přípravě tenisového kurtu
nastupují stálí, ale i noví a příležitostní
milovníci „bílého“ sportu, kteří zde
vydrží až do podzimu. Stejně jako loni
bude i letos TJ Hranice půjčovat rakety
a míčky dětem a mládeži zdarma, tak
doufáme, že si tento krásný sport
najde své nové příznivce.
Na severní straně kurtu za
pergolou letos najdete také na podzim
nově vysázený živý habrový plot
a vydlážděnou plochu s domkem na
nářadí. Domek jsme sestavili při

Akce pořádané TJ proběhly
dvě: 25. května již XII. ročník
Cyklovýletu Českem, Bavorskem
a Saskem (asi 40 účastníků) a 29.
června tradiční tenisový doubleový
turnaj (12 tenistů) – tento turnaj se
pak ještě jednou pořádá v září.
Z kulturních akcí, na jejíž organizaci se
také podíleli členové TJ Hranice, stojí
za zmínku obnovená akce „Peklo live
music“, která proběhla 27. dubna.
Přes celé léto je dětmi hojně
využíván prostor za sokolovnou
zejména ke kopané. Tento rok je zde
také v oblibě workoutová sestava, kde
stále někdo visí…
Václav Kárník – člen TJ Hranice
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Zakončení sezóny 2018/2019 TJ Jiskra Sklo Union Hranice
větších soupeřů a že si dokáží vytvořit
i brankové příležitosti, kdy několik
z nich skončilo i brankovou parádou,
za kterou by se nemusel stydět ani
ligový hráč. Udělali jsme veliký pokrok
od doby, co jsme začali. Je důležité, že
nás fotbal baví a že máme radost
z toho, že fotbal hrajeme.

Fotbalový tým TJ Jiskra SU Hranice - muži
Výsledek letošního ročníku pro
náš tým mužů není příliš chvályhodný.
Na vině je hlavně podzimní část, kdy
jsme bohužel ze třinácti utkání vyhráli
pouze třikrát a to se na jaře velmi
těžko dohání - toho jsme si byli velmi
dobře vědomi už v zimní přestávce.
Bohužel už nebylo třeba přemýšlet
o dobrém výsledku, ale o tom,
abychom se udrželi v krajské soutěži
i pro nadcházející sezónu. Během
zimní přípravy jsme se věnovali hlavně
kondiční přípravě, kdy je právě toto
náš největší problém. Bohužel
vytrvalostně nevydržíme hrát se
soupeřem celých 90 minut vyrovnaně.
Velmi rychle ztrácíme.

díky špatné situaci ve vyšších
soutěžích
udržel
i Hazlov
a
sestupovaly pouze dva týmy.
V mládežnické kategorii jsme
letos měli zastoupení v soutěži
starších přípravek. Bohužel jsme byli
biti za to, že nemáme vyrovnané
ročníky, a tak i když je většina dětí
ještě věkově v kategorii mladší
přípravky, museli jsme přihlásit již
přípravku
starší.
Tomu
také
odpovídaly několikrát i výsledky
s dvojciferným počtem branek v naší
síti. Ale opravdu bych nerad hodnotil
výsledek utkání. Důležité je, že
mlaďoši ukázali, že se nebojí i o hlavu

Teď nás čeká fotbalová
přestávka, kdy muži začínají již 17.
srpna a mladší přípravka 7. září.
Ovšem přestávka je to pouze
zápasová. Přípravy na další sezónu
jsou již v plném proudu. Čeká nás
kompletní rekonstrukce stávajících
elektrických rozvodů v zázemí tribuny,
kdy se nám podařilo získat finanční
dotaci od Karlovarského kraje, která
právě tuto realizaci hradí. Dále budou
opraveny,
nově
vymalovány
a částečně nově vybaveny fotbalové
šatny. V řešení je také výměna
stávajícího chodníku, který bohužel už
zub času velice poznamenal. Práce je
opravdu dost a čas se krátí.
Věříme, že vše včas stihneme
a setkáme se všichni opět na
fotbalových utkáních našich týmů.
Takže sportu zdar a fotbalu
zvlášť.
Honza Crhonek – trenér mládeže

Myslím si, že v jarní části byl již
pokrok vidět. Hráli jsme vyrovnaněji
a začali jsme sbírat i velice důležité
body pro naši záchranu v soutěži.
Ovšem spodní část tabulky byla
opravdu vyrovnaná a do poslední
chvíle nebylo jasno o sestupujících
týmech.
Ještě v předposledním zápase
na nás čekal tým z Hazlova, kde se
rozhodovalo o dalším sestupujícím
a o povinnosti výhry pro náš tým
nebylo vůbec žádných pochyb.
Bohužel tento zápas jsme prohráli
těsným výsledkem 1:2. Rozhodl tak až
nakonec úplně poslední zápas, kdy
jsme zvládli domácí utkání s Lomnicí
a tým z Hazlova prohrál na hřišti
Dolního Žandova. Ovšem nakonec se
Fotbalový tým TJ Jiskra SU Hranice - žáci
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A jak si vedli fotbalisti ve Studánce?
Sezóna začala na podzim
s účastí 13 týmů, kde jsme skončili
v druhé polovině. Tím jsme spadli
na jaře do nižší skupiny o 10 týmech.
Doma jsme většinou vyhráli, ale venku
bohužel už ne.
Rád
bych
vyzdvihnul
spolupráci s TJ Hranice, která nám

poskytla hráče, aby fotbal ve Studánce
mohl dál pokračovat. Díky!
Ervín Müller
Za město doplním, že během
následujících týdnů proběhne stavba
plotu
u hřiště
z materiálu
zakoupeného městem. Na pracích se
budou podílet hráči a fanoušci

fotbalu. Také proběhne rekonstrukce
„kabin“ – zázemí pro hráče, rozhodčí,
diváky. Bude potřeba projektová
dokumentace, proto se s vlastní
stavbou začne nejdříve v dalším roce.
Za studánecký fotbal – Pavla Hošková

POZOR! TJ HRANICE PŘIJME NOVÉ ČLENY DO FOTBALOVÉHO TÝMU –
KATEGORIE STARŠÍ PŘÍPRAVKY (U10).
ROČNÍKY NAROZENÍ: 2009, 2010 (DÍVKY 2008)
VÍCE INFO NAJDETE NA WWW.FOTBALHRANICE.CZ

Město má novou kronikářku
Letos
došlo
k personální
změně na postu městského kronikáře.
Rada města se shodla na tom, že
osloví paní Mgr. Dášu Pulkertovou,
dlouholetou učitelku na základní škole
v Hranicích. Ta nabídku přijala
a pustila se do práce. Zodpověděla
nám několik otázek.

čeho se naopak obáváš?
Nabídka vést kroniku města
byla pro mě neočekávaná. Ale
vzhledem k tomu, že jsem dlouhá léta
vedla školní kroniku a tato práce mě
bavila, mé rozhodování přijmout tuto
nabídku netrvalo dlouho. Výhodou je,
že vzhledem ke svému důchodovému
věku budu mít na zpracovávání údajů
dost času. Obavy? Řekla bych spíš
výzva.
Přijala jsi výzvu nejen
zpracovávat současné dění ve městě,
ale také to, že dopíšeš kroniky zpětně.
Zpracovala jsi už rok 2015, můžeš říct,
co Tě bavilo, co bylo náročné, co Ti
pomohlo?

Dáša Pulkertová – kronikářka města
V tomto
roce
jsi
byla
jmenována kronikářkou našeho
města. Překvapila Tě tato nabídka
vedení města? Co Tě přesvědčilo, že
ses rozhodla tento úkol přijmout,

Zpětné dopisování kroniky
vždy s sebou nese nějaké problémy.
Cítila jsem však podporu lidí z radnice,
kteří se snažili mi práci usnadnit.
Velkou pomocí pro mě byly podklady
ve formě novinových výstřižků,
plakátů
a vytištěných
informací
z webových stránek, které mi předala
naše knihovnice Blanka Švihlová. Patří
jí mé poděkování. Protože jsem
postupně dohledávala informace
a učila se vlastně „za pochodu“,
několikrát jsem zpracované údaje
přerovnávala, přílohy přečíslovávala,
hledala nejlepší (dle mého úsudku)

formu zápisu. Je však pravděpodobné,
že se některé události toho roku do
kroniky nedostaly, protože si je
nepamatujeme nebo jsem pro ně
nenašla podklady.
Můžeš popsat pro laika, jak se
má vézt městská kronika, co se smí,
co je volnější?
Vedení městské kroniky má
svá v zákoně ukotvená pravidla.
Kroniku je možné psát ručně nebo ji
vést v elektronické podobě. Pak je
nutné ji každoročně vytisknout
a svázat. V našem městě se vede
kronika psaná ručně a v této podobě
bude vedena i nadále. Způsob zápisu
je striktně daný včetně formátu,
psacího náčiní, grafické úpravy
a číslování stránek a příloh. Pro laika
jsou asi nejzajímavější částí kroniky
právě přílohy. Ty jsou vedeny zvlášť,
musí být správně zaevidovány
a s kronikou ji pojí odkazy. Do
samotné kroniky se totiž nesmí nic
vlepovat, ilustrovat ji lze pouze
střídmě a jen povolenou technikou.
Důvodem je to, že po letech můžou
barvy či lepidlo knihu poškodit. Co se
týče fotografické dokumentace, i tady
je trochu problém. Dnes jsme zvyklí na
elektronické uchovávání fotek, ale
všichni víme, jak rychle (a čím dál
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rychleji) různé nosiče zastarávají,
nehledě na to, že často již nemáme ani
přístroje
na
jejich
přehrání.
Vzpomeňme
na
životnost
magnetofonových pásků, walkmanů,
videokazet, videopřehrávačů nebo
počítačových disket.
Prozradíš čtenářům, jak ráda
na kronice pracuješ?
Při zpracovávání informací
pracuji hlavně na počítači, většinou
u stolu, teď v létě na terase,
dopoledne nebo dlouho do noci. Jsem
ráda, když jsem při práci sama a mám
dostatek času. Většinou se do práce

5. 8. 2019

zaberu a pak od ní nerada odbíhám.

večerní povídání u ohně či v posteli.

Co Ti udělalo v poslední době
radost, na co se těšíš (v osobním
životě, ale i ve městě)?

Děkujeme
za
rozhovor.
V sovislosti s kronikami města je
zajímavou informací, že postupně
dojde k digitalizaci všech kronik. Již se
nechala na zkoušku oskenovat
u specializované firmy kronika z let
1963 - 1967. Občané by tak postupně
měli mít přístup k historii města na
webových stránkách. Samozřejmě
stále platí, že mohou do vytištěných
kronik nahlédnout na úřadě.

Město vyhlásilo výtvarnou
soutěž Moje/Tvoje Hranice. Potěšilo
mě, jak se děti z druhého stupně
k soutěži postavily. Vznikla docela
zajímavá díla. Budete je moci
zhlédnout na hranickém Open Air
Festu 6. – 8. září. Jinak mi dělá radost
mých pět vnoučat. Těší mě, že u nás
tráví prázdniny a máme spoustu času
na různé aktivity, výlety, společně
připravované soutěže, hry a na

Pavla Hošková
místostarostka města

Informace z úřadu
KOTLÍKOVÉ DOTACE
Prostřednictvím výzvy vypsané
Karlovarským krajem na podporu
výměny zdrojů tepla na pevná paliva
v rodinných domech v Karlovarském
kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 –
Kotlíkové dotace III., se nabízí
zajímavé podmínky pro získání
finančního příspěvku na nový
ekologický kotel. Město Hranice tak
žádá občany, kteří by o získání dotace
měli zájem, aby se přihlásili na MěÚ
v kanceláři dotací, kde jim bude
zajištěn odborný poradce, který
zdarma pomůže nejen s výběrem
vhodného nového zdroje vytápění, ale
také s vyplňováním samotné žádosti
o dotaci.
Jana Průšová - referentka dotací

RECYKLACE
ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
Loni
občané
odevzdali
k recyklaci 2 298,24 kilogramů starých
spotřebičů. Snaha našich obyvatel
recyklovat
staré
a nepoužívané
elektrospotřebiče se již několik let
vyplácí. Naše obec obdržela certifikát
vypovídající
o přínosech
třídění
a recyklace elektrozařízení. Díky
environmentálnímu
vyúčtování
společnosti ASEKOL můžeme nyní

přesně vyčíslit, o kolik elektrické
energie, ropy, uhlí, primárních surovin
či vody jsme díky recyklaci
vysloužilého
elektra
ušetřili
ekosystém Země. Víme také, o jaké
množství jsme snížili produkci
skleníkových plynů CO2 nebo
nebezpečného odpadu. Informace
vycházejí
ze
studií
neziskové
společnosti ASEKOL, která s obcí
dlouhodobě spolupracuje na recyklaci
vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL
vyplývá, že občané naší obce
v loňském roce vyřadili 2 298,24
kilogramů elektra. Tím, že jsme ho
následně předali k recyklaci, jsme
uspořili 55,73 MWh elektřiny,
3 959,41 litrů ropy, 212,82 m3 vody
a 1,03 tun primárních surovin. Navíc
jsme snížili emise skleníkových plynů
o 10,25 tun CO2 ekv., a produkci
nebezpečných odpadů o 44,13 tun.
Výsledek studie jednoznačně
prokázal,
že
zpětný
odběr
elektrozařízení, i těch nejmenších, má
nezanedbatelný pozitivní dopad na
životní prostředí. Když si uvědomíme,
že recyklace běžných 100 televizorů
uspoří spotřebu elektrické energie pro
domácnost až na 4 roky, nebo ušetří
přibližně 400 litrů ropy potřebných až
k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to
impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro
uživatele počítačů také je, že
odevzdání 10 vysloužilých monitorů

ušetří spotřebu energie potřebnou
pro chod notebooku po dobu necelých
5 let.
Všichni ti, kteří tříděním takto
zásadně přispívají k ochraně životního
prostředí, si zaslouží obrovský dík.
V současné
chvíli
mají
Češi
prostřednictvím
sběrné
sítě
společnosti ASEKOL k dispozici více
než 17 000 sběrných míst. To je
pětkrát více než například v ekologicky
vyspělém Rakousku. Sběrný dvůr je již
v každé středně velké obci. Zároveň
ulice a separační stání jsou doplněny
o červené kontejnery na drobné
elektro.
Každý, kdo má zájem třídit
vysloužilé elektro, si může najít
nejbližší
sběrné
místo
na
www.sberne-dvory.cz
nebo
na
www.cervenekontejnery.cz.
Ing.Radek Voborník - tajemník

STATISTIKA Z MATRIKY
Svatební obřady:

6

Narození:

6

Úmrtí:

21

Odstěhovaní:

28

Evidence obyvatel:

2016

Údaje jsou z prvního pololetí
roku 2019.
Monika Juříčková - matrikářka
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V pokladně se setkáte s novou tváří
Na úřadě došlo k personální
změně. Paní Pallová, která dosud
působila jako účetní, odchází do
důchodu. I když ještě bude částečně
vypomáhat, přejeme jí klid a pohodu
v následujících letech. Na její místo
bylo vyhlášeno výběrové řízení,
kterým
úspěšně
prošla
Soňa
Kalhotková
Pešková.
Emailem
zodpověděla několik otázek.
Těšíte se
hranickém úřadě?

na

práci

na

Velice se těším, je to pro mě
obrovská výzva. Samozřejmě obavy
jsou také. Zda to vše zvládnu bez
problémů, přeci jen ze školy jsem již
několik let. Ale zase na druhou stranu
si říkám, že člověk se učí celý život. Tak
to je a tak to také musíme brát.

Soňa se ochotně zapojila do akce „Hurá prázdniny“ u knihovny 28. června

Máte za sebou několik měsíců
zaučování, jak je hodnotíte?

krédo?

Potěšil mě vstřícný kolektiv,
který na úřadě v Hranicích je. Velice
mile mě mezi sebe přijali a za to jim
všem děkuji. Obzvlášť bych chtěla
poděkovat paní Pallové za její
trpělivost se mnou a hlavně za vše co
mě za tu krátkou dobu dokázala
naučit.

Nelze mít životní krédo celý
život stejné. Jinak člověk nahlíží na
život ve dvaceti a jinak podstatně
později. Například co je důležitější???
Cesta nebo cíl?? Každý z nás si musí
rozhodnout, co je pro něj důležité.
U mě je to například má rodina
a samozřejmě zaměstnání :-)

Prozradíte něco ze svého
soukromí? Jaké máte koníčky, životní

Koníčků moc nemám, bohužel
není na ně čas. Ale na výlety s rodinou
si čas vždy udělám. A samozřejmě náš

chlupáč Bart je obrovský koníček. Čas
strávený s rodinou a psem mě nejvíce
nabíjí.
Co se vám na Hranicích líbí, co
byste změnila?
V Hranicích žiji od dětství a asi
bych ani neměnila za jiné místo. Za tu
dobu se toho dost ve městě změnilo
a tak to má být.
Pavla Hošková

KULTURNÍ AKCE
Co se událo a co nás čeká?
V dubnu se konal hudební
festival Peklo Live, zábavní pořad Na
stojáka, v květnu premiéra Pubquizu
v Sokýči,
Pálení
čarodějnic
v Hranicích i ve Studánce, v červnu
Varhanní koncert, Pohádkový les,
nová akce Hurá prázdniny. V červenci
Setkání na Trojstátí. V tomto období
se také konalo pasování čtenářů,
vítání občánků a loučení s deváťáky.
V nejbližších měsících nás čeká
Mariánská pouť 24. srpna, HOAF
festival 6. až 8. září, Hledání pokladu
14. září, Koncert J. Zímy 12. října,
pokračovat
by
měl
Pubquiz
a připravují se zájezd do chebského

divadla a další pořady, o kterých vás
budeme včas informovat. VYHLÁŠENÍ
VÝTVARNÉ SOUTĚŽE „MOJE/TVOJE
HRANICE“ proběhne v rámci HOAFU
v sobotu 7.9. ve 12:30 u sokolovny.

Setkání na Trojstátí již po devětadvacáté
V sobotu 6. července 2019 se
konala na mezníku dvou států, tří
regionů, dlouho očekávaná akce. Na
jinak poměrně poklidném místě se
setkalo okolo čtyř set lidí z Čech,
Německa, Slovenska a dalších zemí.
Pozitivně naladěné návštěvníky po
celou dobu zásobovali dobrovolní
hasiči z Hranic dobrým jídlem a pitím,
počasí vyšlo také parádně.

Program
zahájil
starosta
Hranic Daniel Mašlár přivítáním
přítomných, včetně pana starosty
Regnitzlösau H. J. Kropfa. Společně se
zástupci ze spolku Freizeit und
Tourismus vysvětlili situaci kolem
nového mezního kamene, který se
díky absenci potřebných povolení
nepodařilo osadit před konáním akce.
O zábavu se po celou dobu dobře
starala kapela Starovar band.
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Odpoledne bylo ještě zpestřeno
o vystoupení dudáckého souboru
Schumák ze ZUŠ R. Schumanna Aš
a trubačského dua Žluťásek ze Žlutic.
Na louce nad místem hlavního dění se
konala zbojnická vystoupení. Zájemci
si mohli vyzkoušet jízdu na koních, hod
nožem, tomahavkem nebo střelbu
z luku. Problémy se vyskytly ohledně
kyvadlové dopravy – vysoký počet
návštěvníků v kombinaci s rozbitým
autobusem zamotaly organizátorům
hlavy, ale lidé si nakonec vzájemně
pomohli a domů se všichni (podle
všeho) nakonec dostali.
Všichni přítomní se dobře
bavili, vznikala nová přátelství, stará
se utužovala. Akce v roce, kdy si
připomínáme třicáté výročí pádu
železné opony, dokázala potvrdit, že

mezi lidmi již žádné hranice neexistují.
Tato společenská událost byla
spolufinancována z Evropského fondu
pro regionální rozvoj v rámci
Dispozičního fondu Euregia Egrensis

a my můžeme konstatovat, že naplnila
svůj cíl - totiž umožnila setkání široké
veřejnosti v příhraničí a posílila tak
stávající i nové přeshraniční vazby
v regionu.

Co se děje ve Studánce?
Pokračuje jednání ohledně
koupě bývalé restaurace Hastrman,
která je komplikována zadluženým
pozemkem cizího majitele. Podle
toho, zda se objekt koupí, se bude
řešit oprava kabin na fotbalovém hřišti
– v případě, že „Hastrmana“ město
nezíská, budou kabiny rozšířeny
o společenský prostor. Fotbalisté
přislíbili, že si sami postaví plot
u hřiště, který zafinancovalo město.
Dále se rozbíhá diskuze na téma

parkování aut u paneláků, hledá se
vhodné řešení. Ještě v tomto roce
bude vybaveno dětské hřiště novými
prvky, na jejich výběru se podílely
maminky s dětmi. Basketbalové hřiště
bude opraveno – povrch se musí
udělat znovu. Už nyní technické služby
provedly potřebné opravy košů.
K nové vitríně budou mít klíče p.
Lunter a P. Hošková. Průběžně se ve
spolupráci se spolkem Kočičí klubíčko
a panem MVDr. Janouškem nechávají
kastrovat kočky, které se přemnožily

u paneláků. Častým tématem místních
je záměr majitele studáneckého
rybníka s tímto místem. Rád by, aby
byl rybník přístupný ke koupání,
nebrání se spolupráci s městem.
Rybolov chce provozovat v režimu
soukromého revíru.

…Pokračování ze strany 1…

toucí počet uživatelů drog. Jednal
jsem na toto téma s PČR, neboť město nemá příliš zákonných prostředků.
Bohužel výrazně svázané ruce mají i
policisté, ale budeme společně nadále
hledat možná řešení.

Případně o víkendu? Vaše názory mi
noste, volejte, pište.

Chci vytvořit studii na využití
domu č. p. 666, protože nevnímám
jako důležité stěhování radnice a rád
bych oprášil revitalizaci náměstí. Stávající povrch pomalu dožívá a nabízí se
pojmout opravu komplexně.
V zadávání
stavebních
a
projekčních prací máme jako město
dost ztíženou pozici. A i přes to, že
jsem tyto postupy znal, tak je vše ještě
pomalejší, než jsem si představoval.
Dost to teď navíc stěžuje i vývoj na
trhu práce a ekonomická situace v
zemi. Je tak problém sehnat nejen
odbornou firmu, ale i projektanty,
které je navíc nutné neustále uhánět,
a na to není vždy čas. V tomto případě
to, že se obecně „máme dobře“,
výrazně hraje proti nám.
Osobně mi hodně vadí ros-

Dostal jsem výzvu z Kraje na
možnost připomínkování jízdních řádů. Přiznám se, že autobusem moc
nejezdím, a tak ocením v tomto jakoukoliv spolupráci. Tuto výzvu jsem
publikoval na facebooku a Blanka pak
na webu a zatím žádné reakce nedorazily. V diskuzi se pouze mluvilo o
nočním spoji o víkendu. O ten tedy
budu usilovat, ale už trošku tuším, že s
přidáním spoje by mohl být problém,
proto bych měl rád v záloze možnost
přesunu spoje. A zde bych chtěl znát
názory cestujících na společný spoj
vlak + autobus v 16:30. Je možné tento
autobus oželit, když jezdí vlak?

V září budou nainstalovány
kamery u paneláků kvůli opakované
tvorbě černých skládek u nádob na
odpad.
Hezké dny, sousedé!

Pavla Hošková

Rád bych zde poděkoval celé
Radě města, kde se po různých
výměnách sešla dost nesourodá
partička jak „stranicky“, tak věkově,
odborně, tělesně a dále… I přes různé
názory a postoje většinou nalezneme
shodu. Díky.
Na závěr vás chci informovat o
tom, že společně s odbornou firmou
pracujeme na přípravě strategického
plánu. Ti by nám měli pomoci zejména
zformulovat
potřeby
obyvatel,
protože chceme, aby cíle, ke kterým
směřujeme, vycházely ze skutečnosti.
Milí spoluobčané, užívejte
zbytek prázdnin v pohodě a buďme na
sebe milí, ať se nám tu pěkně žije…
Daniel Mašlár – starosta
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