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

Úvodní slovo
Milí čtenáři Hranického zpravodaje č. 3,
v tomto čísle si můžete přečíst příspěvky od
starosty města, od našich organizací a spolků,
informace z úřadu a dva rozhovory – s novou
vedoucí Volnočasového centra v Hranicích
Lenkou Koudelkovou a s jednatelem společnosti Heinz Glas Decor Dipl.-Ing. Pavlem
Isteníkem, MBA. a také další historické
ohlédnutí Slávy Michalčíka. Od listopadu do
uzávěrky se odehrálo mnoho akcí, při kterých
jsme se osobně setkávali. Jednou z nich byla
připomínka 30. výročí od Sametové revoluce v
evangelickém kostele. Když mě někdy začnou
přemáhat pochyby o tom, kam směřujeme –
pustím si video se zvony, které rozhýbal 17.
listopadu přesně v 17:17 hodin pan Hertel a pak
záznam Modlitby pro Martu, kterou zazpívala
Lucie Schwalbová v hranickém kostele. S
trochou (snad) zdravého patosu nám všem přeji
v roce 2020: „…zloba, závist, zášť - ty ať
pominou“. Ať ty, kdo se snaží pro naše město
něco dělat, neopouštějí síly. Těším se na další
spolupráci a přeji příjemné počtení.
Pavla Hošková

Talentované hranické hudebnice: Kateřina Ciprová,
Natálie Hagarová a Lucie Künzelová, které se podílely
na akci Tradiční České Vánoce a Vánoce pro seniory.
(na snímku chybí Anežka Štěpánová).

Město Hranice má schválený rozpočet na rok 2020
Zastupitelé na prvním letošním jednání
schválili rozpočet pro rok 2020. Ten počítá
s rekordními příjmy i výdaji ve výši více než
90 milionů korun. Největší část této
historicky nejvyšší částky tvoří necelých 30
mil. na splacení úvěru za ulici Ruskou, což

pokryjí příjmy z dotace. I zbývajících cca 60
mil. Umožňuje realizovat řadu investic.
Cca 4 mil. máme na komunikace. Je
počítáno s opravami ulic na Krásňanech,
které jsou objednány již téměř 2 roky, a čeká
(dokončení na další straně)
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se na pokládku elektřiny.
Dále hledáme dodavatele na
opravu asfaltové ulice Na
Vyhlídce, která se za deště
stává nedostupnou, pak
zajištění parkování u MŠ a
v Nové ulici. Toto bude stát
cca polovinu ze zmíněných 4
mil. Využití zbylých 2 mil.
ukáže jaro. Je rovněž
potřeba se věnovat okrajovým lokalitám, kde bychom
již rádi dělali vetší opravy
pouze z nového asfaltu. Zde
jsme ale na mnoha místech
omezeni tím, že cesty vedou
přes cizí pozemky, případně
přes pozemky vedené jako
zemědělské. Zde tedy budeme investovat dle toho, jak
se nám bude dařit tyto historické nesoulady narovnávat.
Tématem letošního roku bude i prodloužení chodníku ve
Vilové ulici.

třeba provést opravu střechy
a rýsuje se krásný projekt na
úpravu prostranství před
vstupem do volnočasu.

Co se týče vodovodů a
kanalizací, rádi bychom
zrealizovali prodloužení ve
Slovenské ulici a zadali na
projektování další lokality.
Ještě musíme doplatit cca 6
mil. Chevaku za loňskou dostavbu, která by měla být
v letošním roce dokončena.

Hasičům bychom měli
koupit nové terénní vozidlo a
měly by být zahájeny projekční práce na rekonstrukci
hasičárny.

V rámci MŠ počítáme
s rekonstrukcí kuchyně, která neproběhla v loňském roce, a se zateplením hospodářské budovy. U ZŠ je po-

U bytového hospodářství je naplánována plynofikace a ústřední topení v
domě Vítězná 433, opravy
bytů a případně demolice
bývalého hotelu Praha. Pokud dokážeme upravit projektovou dokumentaci na
dům s pečovatelskou službou, tak bychom rádi ještě
letos zahájili opravu vily v
Krátké ulici.
Již je zadaná studie na
využití domu č.p. 666, o
jehož osudu budeme jednat
na zastupitelstvu během roku. V letošním roce je potřeba zajistit provizorní zastřešení, aby dům nadále
nechátral.

V rámci TS bychom
chtěli dovybavit nově pořízený traktor o další příslušenství a nakoupit několik
kontejnerů pro možnost provozování malého sběrného
dvora.
V zimním období začali
chlapi z TS vyklízet prostor
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restaurace v Besedě, který
požaduje kompletní rekonstrukci. Po odstranění všech
obkladů a vybourání celého
baru ten prostor dost prokoukl. Restauraci bychom
rádi uvedli do slušného provozuschopného stavu a nabídli k pronájmu. Krom toho
je potřeba u objektu řešit
střechu na vyvýšené budově,
nové rozvody a zejména odvodnění ze strany exteriéru.
Stejně tak jsou vyčleněny prostředky na opravu
hospody v Sokolovně a výměnu oken na hlavním sále.
Krom výše uvedeného
je v rozpočtu počítáno s
dalšími menšími projekty,
jako pokračování v projekčních pracích na rozlučkové síni, osazení pomníku
ve Studánce, projekt opravy
kabin ve Studánce a další.
Přiznám se, že jsem se
při tomto výčtu dost zapotil,
protože upřímně říkám, že
bude velmi náročné vše toto
v jednom roce zrealizovat.
V každém případě budeme
dělat vše, co je v našich
silách, abychom toho co
nejvíce zvládli.

Daniel Mašlár
starosta města
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Úspěchy a akce ZŠ Hranice
Poznávací výlet s vánoční
vůní (4. 12. 2019)
Měsíc prosinec přímo láká
k výletům za kouzelnou
atmosférou vánočních trhů.
Naše spřátelená škola z německého Bergu, která měla
na starost organizaci posledního výletu roku 2019, dostala skvělý nápad! Představit
nám kousek této atmosféry
na výletě do Plauen - Plavna.
Nejprve jsme přivítali
německé kamarády v aule
naší školy v Hranicích, kde si
mohli prohlédnout plakáty s
fotkami,
mapující
naše
společné zážitky z předchozích akcí. Při té příležitosti
jsme je pozvali na příští setkání, které proběhne pod naší
taktovkou ve sportovním duchu. Následně jsme nasedli do
autobusu a vyrazili směr
Plavno.

Předání ceny – recyklohraní
Naše škola je již řadu let
zapojena
do
programu
Recyklohraní. V rámci tohoto
programu ve škole vybíráme
elektroodpad, baterie, tonery, zářivkové trubice a odesíláme je k recyklaci. Také
několikrát do roka plníme
úkoly z oblasti recyklace a za
vše získáváme body, za které

Vánoční trhy nás příjemně
překvapily rozmanitostí sladkých i slaných dobrůtek a
všelijakých vánočních ozdob.
Rozděleni do skupin a vybaveni mapou, objevovali
jsme zajímavé památky tohoto krásného města. Závěrem se uskutečnil výstup na
radniční věž, při kterém jsme

se od průvodkyně dozvěděli
spoustu zajímavých informací o tomto „městě krajky“.
Bylo báječné mít možnost
prohlédnout si vogtlandskou
metropoli z výšky 42 metrů!
Děkujeme za velmi příjemný výlet a těšíme se na
další společné zážitky!

si můžeme objednat věci do
školy, např. sportovní či výtvarné potřeby.

Karlových Varů děvčata z
osmé třídy, která se zapojila
do plnění některých úkolů z
Recyklohraní. Slavnostní předání se uskutečnilo 13. prosince 2019 v knihovně krajského úřadu.

V letošním roce se naše
škola umístila na třetím místě
v Karlovarském kraji ve sběru
elektroodpadu a získali jsme
cenu v hodnotě 5000 Kč.
Vybrali jsme si poukazy do
obchodních center Hervis a
Tesco. Cenu si jela převzít do

Nikola Kostrounová

R. Benešová,
EVVO koordinátor, ZŠ Hranice
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Vánoční vystoupení
v Domo-vě pro seniory v
Hranicích
17. 12. 2019 zpíval
pěvecký sbor naší školy pro
klienty Domova pro seniory.
Děvčata zazpívala vánoční
koledy, Půlnoční od V.
Neckáře a Hallelujah od
Leonarda Cohena. Písně byly
proloženy básněmi s vánoční
tematikou. Po vystoupení
děvčata rozdala vánoční
přáníčka, která vyrobili žáci
ve školní družině pod
vedením paní Ševčíkové a
II. kolo Školního
sportovního poháru žáků I.
stupně „Malý atlet“
V úterý 17. prosince
2019 jsme si natrénovali
disciplíny, které použijeme
při „spalování vánočních
kalorií“. Dnešní disciplíny
byly atletické: běhali jsme
slalom, člunkový běh a
zahráli si na veverky –
naším úkolem bylo v
časovém limitu jedné
minuty přinést veverce do
domečku co nejvíce oříšků.
Vítězi v jednotlivých kate-
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Landové. Tyto společné akce
přinášejí obohacení na obou
stranách. Všichni si uvědomí,
že čas běží pro všechny
stejně a že bychom neměli
hledět jenom na sebe, ale i
okolo sebe. Babičky, dědové
a zaměstnanci jsou vždy
dojatí a já jsem na zpěvačky
pyšná, že krásně zazpívaly.
Pan Šášik opět zarecitoval
své básně, děvčata dostala
sladkou odměnu a čaj.
Děkuji panu Müllerovi za
spolupráci, panu Štěpánovi
za organizační pomoc a
goriích se stali závodníci:
I. třída dívky - Madlen
Popel-ková, Eliška Křížová,
Nella Juříčková / I. třída hoši
- Matti Wunder, Dominik
Zahradník / II. - III. třída
dívky - Adéla Švihlová,
Viktoria Fišerová, Elen Vláčilová / II. - III. třída hoši –
Vác;lav Kocourek, Vojtěch
Hrouda, Petr Hrkal / IV. - V.
třída dívky - Laura Gažiková, Eva Dolejšová, Adriana Rozyneková / IV. - V. třída hoši - Filip Balán, Mathias Matzner, Kristián Kováč.

Městu Hranice za odvoz
auty. Všem lidem dobré vůle
přeji hlavně pevné zdraví do
dalších dnů.

Hana Levá, ZŠ Hranice

Vítězové obdrželi za své
skvělé výkony diplomy a
sladkou odměnu. Soutěže
se zúčastnilo 29 závodníků z
I. až V. třídy. Vítězům blahopřejeme. Všem závodníkům děkujeme za účast.
Těšíme se 18. 2. 2020 na III.
kolo Školního sportovního
poháru „Hrátky s míčem“.

Marcela Šnajdrová a
Dana Žibrická
– pořadatelky soutěží

V týdnu od 16. 12. do 20. 12. proběhla na naší škole každoroční sbírka pro UNICEF.
Tentokrát jsme vybírali peníze na speciální výživu pro děti, které nemohou přijímat normální
stravu a jsou podvyživené. Celkem se vybralo 940 Kč. Děkujeme všem, kteří se do sbírky
zapojili a přispěli.
Žákovský parlament ZŠ Hranice
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Mateřská škola nespí zimním spánkem
8. 11. 2019 si třída
předškoláků
zasportovala
společně s projektem „Škola
v pohybu“. Dva sympatičtí
fotbaloví trenéři, kteří se
věnují pohybu dětí a
mládeže, se sešli společně s
našimi dětmi v tělocvičně
hranické Sokolovny. Více jak
hodinu si společně užívali
různých her a sportovních
aktivit. K tomuto projektu se
naše mateřská škola bude
vracet určitě i v budoucnu,
neboť zdravého pohybu u
dětí není nikdy dostatek.
S dalším již opakujícím se
projektem, tentokrát nazvaným „Naši ptáci“ nám
pomáhá každoroční finanční
podpora společnosti Chevak
Cheb, a.s. Každý projekt je
vždy spojen s přírodou a
vzděláváním dětí v oblasti
environmentální výchovy a
tentokrát byl využit k nákupu
krmítek a krmiva pro příro-

dou v zimním období tolik
zkoušené ptactvo. Děti mají
nyní díky sponzorskému daru
možnost ptáky také blíže
poznávat a určit druhy podle
nových didaktických materiálů.
28. 11. 2019 se třída
předškoláků z mateřské školy
zúčastnila koncertu ašské
ZUŠ v Besedě. Pro mnoho
žáků to bylo jedno velké
„poprvé“. Většina z nich
dosud neměla tu možnost
zhlédnout taneční vystoupení či hru na hudební
nástroj. Děkujeme tímto p.
Hoškové, která MŠ pozvala a
umožnila našim dětem
zážitek lahodící oku i uchu.
Mikulášskou nadílku nám
5. 12. 2019 opět pomohly
zajistit hodné maminky.
Slziček se objevilo jen málo a
Mikuláš to zase všechno
zachránil. Dokonce si s dětmi
nakonec i s čerty zatančil.

Tradiční „Malý vánoční koncert“ se uskutečnil 12. 12.
2019 v místním Evangelickém kostele. Děti předvedly, jako každý rok, rodičům, prarodičům a příbuzným svou píli a pracovitost a
všechny přítomné naladily na
vánoční atmosféru, která
byla opět podpořena vánočním čajem uvařeným šikovnými kuchařkami a cukrovím,
které opět zajistily hodné
maminky.
Na závěr patří ještě poděkování panu Jaroslavu Závackému, který mateřské škole
věnoval sponzorský dar.
Finanční částka bude ihned
na jaře využita k nákupu vypalovací pece na keramiku.
Děkujeme, že se MŠ může
posunout ve své práci zase o
kus dál a rozšířit tak
vzdělávací nabídku.

Jarmila Vožňáková,
ředitelka mateřské školy

Akce v Městské knihovně Hranice 2019
Proběhlé výstavy:
01. 01. - 04. 06. 2019 - Výstava k 150. výročí SDH Hranice
04. 06. - 13. 10. 2019 - Výstava prací žáků ZŠ za školní roky 2017/2018 a 2018/2019
13. 10. - 31. 12. 2019 - Výstava fotografií Antonína Hantáka
Vstupné na akce konané Městskou knihovnou Hranice je zdarma.
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Proběhlé akce:
Datum:

Název:

Obsah:

počet účastníků
pod 15 / nad 15

1. 2.2019

Filmový klub pro děti

Pohádka

2/25

13. 2. 2019

Valentýnská dílnička

Výtvarná dílna

8/1

19. 2. 2019

Příměstský tábor v knihovně

Čtenářská lekce

20/2

22. 2. 2019

Filmový klub pro děti

Pohádka

11/2

25. 2. 2019

Poznej knihovnu (1. třída)

Čtenářská lekce

23/2

12. 3. 2019

Jak zvířata spí (MŠ)

Čtenářská lekce

18/2

13. 3. 2019

Jak zvířata spí (MŠ)

Čtenářská lekce

24/2

Jak zvířata spí (MŠ)

Čtenářská lekce

21/2

25. 3. 2019

Kvak a Žbluňk (1. Třída)

Čtenářská lekce

20/2

29. 3. 2019

Noc s Andersenem

Dílny, čtení, soutěže

12/2

12. 4. 2019

Patchworková velikonoční výzdoba

Rukodělné práce

4/4

29. 4. 2019

Psí knížka (1. třída)

Čtenářská lekce

20/1

23. 5. 2019

Čajovna Zdeňka Nepustila

Besídka

6/7

7. 6. 2019

Ukončení čtenářského kroužku

Zábava

13/0

17. 6. 2019

Pasování prvňáků na čtenáře

Slavnostní ukončení

20/10

28. 6. 2019

Filmový klub pro děti

Pohádka

25/5

30. 7. 2019

Dobývání vesmíru

Besídka

3/4

22. 8. 2019

Srpen 1968

Besídka

0/5

14. 10. 2019

Čtenářský kroužek p. Dorotovičové

Čtenářská lekce

7/1

23. 10. 2019

Jiřina Kotounová a Lenka Syrovátková

Autorské čtení, zpěv

0/13

29. 10. 2019

Příměstský tábor v knihovně - strašidla

Čtenářská lekce

12/1

30. 10. 2019

Halloweenská minidílna

Výtvarná dílna

6/1

31. 11. 2019

Ptáci (MŠ)

Čtenářská lekce

7/1

13. 12. 2019

CHevak – seznámení s knihami

Lekce

8/0

18. 12. 2019

Chevak – seznámení s knihami

Lekce

10/0

20. 12. 2019

Chevak – seznámení s knihami

Lekce

17/0

Spoluúčast na akcích:
28. 6. 2019
4. 12. 2019
5. 12. 2019
6. 12. 2019

-

Hurá prázdniny, společně s Městem Hranice
Sporťáček, Všehochuť – kvůli opravě volnočasového centra se kroužky konaly v MK
Berušky a Mikuláš – Mikulášská nadílka proběhla v MK
Vánoční Volnočas – výtvarné dílny, hry, zábava – spolupráce s MěDDM Sluníčko Aš
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Knihovna v roce 2019:
V roce 2019 bylo registrováno 227 čtenářů, z toho
176 aktivních a 135 čtenářů
do 15 let.
Bylo vypůjčeno 2675 knih,
průměrně si jeden čtenář vypůjčil 26 knih. Knihovna byla
navštívena 5770krát, což vychází na 15 návštěvníků denně. Počítače byly využity 1920
krát. Bylo pořízeno 417 nových knih z rozpočtu i darů našich čtenářů.
V prosinci knihovna obdržela dotaci od společnosti
CHEVAK CHEB na nákup knih
s enviromentální tématikou.
V červenci proběhla revize
knižního fondu.

10. února 2020

Nejčtenější knihy:
Dospělí: Mengeleho děvče,
Dětské zoubky, Kříďák
Děti: Deníky malého poseroutky, Tygří parta a trilogie
Kdysi, Když, Potom
V roce 2019 se nejvíce četly
knihy s tématikou Osvětimi, 2.
světové války a zájem o toto
téma projevili i čtenáři školou
povinní.
Deskové hry:
Nejhranější hry v knihovně:
Dostihy a sázky, Hádej, kdo
jsem, Tik tak bum a Dobble.
Deskové hry se hrají v
knihovně každý den. Děti si
vybírají samy, co chtějí hrát.
Domů si návštěvníci nejčastěji půjčují Dostihy a sázky,
Podivní podezřelí a Dobble.

Knihovna dále spolupracuje s
MěDDM Sluníčko Aš a to jak
ve spolupráci při akcích, kdy si
vzájemně pomáháme, tak při
pořádání Otevřeného klubu
pro děti, který je opět v
pondělí a v pátek v době od 12
do 15 hod. Po domluvě s
vedoucí MěDDM Sluníčko Aš
pro volnočasové centrum
knihovna omezila v době
prázdnin, Vánoc a Velikonoc
akce pro děti, aby se naučily
využívat nabídky aktivit v
centru.
Další:
Také letos se knihovna přidala
k projektu „Knížka pro
prvňáčka“. V březnu 2020
proběhne pátý ročník Noci s
Andersenem.

Rozhovor s Lenkou Koudelkovou - vedoucí Volnočasového centra Hranice
Po
odchodu
Simony
Dobešové z DDM Sluníčko a
tedy i Volnočasového centra v
Hranicích byl v létě 2019 vypsán ředitelkou Evou Holečkovou konkurz na tuto pozici.
Z pěti uchazečů byla vybrána
třiadvacetiletá
sympaťačka
Lenka Koudelková z Aše. Ta

pokračuje a rozvíjí hranický
„volnočas“ od školního roku
2019/2020. Po půl roce jejího
působení v našem městě jsem
se s ní sešla jedno pondělní
odpoledne přímo ve „volnočasu“ a vyzpovídala ji.

Z Tvého facebookového
profilu jsem vyčetla, že jsi
chodila na Kamenku v Aši, pak
na SOŠ zdravotnickou v Chebu
– obor sportovní a rekondiční
masér, následně jsi studovala
VOŠ v Plzni – management a
sportovní aktivity. Chtěla jsi
vždycky pracovat s dětmi?
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Ano. Zvažovala jsem i pedagogickou fakultu, ale po střední škole jsem nakonec odjela
do Špindlu, kde jsem pracovala
jako recepční. Až pak jsem šla
na VOŠku. Chtěla jsem zůstat v
Plzni, ale s přítelem nakonec
bydlíme v Aši.
Zájem o pozici vedoucí
„volnočasu“ a zaměstnance
Sluníčka byl poměrně velký.
Proč myslíš, že jsi zvítězila?
Jaká byla Tvá koncepce rozvoje?
To se musíte zeptat Evy
(smích). Já si myslím, že jsem
dětem blízko, věkem i energií.
Jsem Vodnář – sama věčné
dítě. Mým cílem bylo a je VČC
oživit, rozjet. Také pomohlo
moje vzdělání a že jsem sportovně založená. Hrála jsem
závodně hokej v Selbu, jezdila
jsem na kole, jsem instruktorka
lyžování.
Jak se to zatím daří?
Já jsem se trochu obávala,
jak mě tu přijmou, jaké budou
děti. A jsem mile překvapená.
Děcka fungují, baví mě to. Snad
i je. Zeptej se třeba Laury…
(později skutečně vyzpovídám i
Lauru Mojcherovou). Letos se
ještě rozkoukávám, ale příští
rok bych ráda, aby to tady ještě
víc žilo.
Můžeš představit, jaké
aktivity pravidelně probíhají
ve VČC a co se chystá?
Vezmu to po dnech.
Pondělí: Hrátky v bazénu (6 –
11 let), chodí 5 dětí. Jde o

10. února 2020
plaveckou průpravu, pak je
Nerf kroužek (8 - 15 let) - to je
moje srdcovka. Jde o strategickou skupinovou hru, kdy
se nejen střílí do terčů, ale
musí se i logicky uvažovat,
správně rozhodovat. Děláme i
fyzickou průpravu, opičí dráhy,
kruháč. Příští rok chci s pokročilými vyrazit na zápasy,
brzy bude také přátelák s Aší.
Více najdete na nerfliga.cz.
Úterý: Berušky (MŠ + 1. tř.)
vede Katka Křížová, 25 dětí.
Pak je rybářský kroužek, který
vede Zdeněk Luňák jednou za
14 dní.
Středa: „Rozárka“ (pro matky s dětmi), Sporťáček (6 - 12
let), Logopedické hrátky (4 - 5
let) vede paní Vodičková,
Všehochuť (8 - 14 let) – ten je
taky fajn, protože činnosti jsou
rozmanité od výtvarného tvoření k sportování…
Čtvrtek: cvičení pro ženy (od
18 let) vede paní Vondráková.
V pátek a v pondělí ještě
probíhá v knihovně s Blankou
Švihlovou Otevřený klub pro
děti (celkem přihlášených 27).
Bazén využívám ještě v rámci
kroužků Všehochuť a “Sporťáček“.
Chystáme program na
pololetní prázdniny, budou
příměstské tábory o jarních i
letních prázdninách.
Jaká je představa dalšího
rozvoje „volnočasu“, jak spolupracuješ s „městem“?

Dnes (13. 1.) tu byl starosta
s projektem kvůli komunitní
zahradě. Ta by měla sloužit jak
škole, tak nám. Město koupilo
novou kuchyňku, budeme jí
využívat, možná od dalšího
roku vznikne kroužek vaření.
Snažíme se zútulnit interiér –
teď moje kamarádka pomohla
s výmalbou zdí. Bude fajn, když
se rozšíří nabídka kroužků a
začnou chodit i další děti.
Chceme zkusit i ankety – co
dětem chybí a pokusit se jejich
přání splnit. Doufám, že zájemci budou pořád tak fajn jako ti, co už chodí.
Jaké máš koníčky, jak relaxuješ?
No asi takhle – chodím z
práce v šest večer. Ale jsem
ráda s přítelem, zajedeme si
třeba do kina. Teď se chystáme
na poznávací výlet na Island. Jo
a taky máme jorkšíra, náročný
stvoření – to mi přijde jako
dobrá příprava na dítě.
Díky za rozhovor P. Hošková

Lenka Koudelková u nové výmalby
ve Volnočasovém centru, se kterou
pomohla Dominika Svobodová.
(absolventka umělecké školy
„Zámeček“ u Plzně).
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Minirozhovor s Laurou Mojcherovou (12 let).
Lauro, na co všechno chodíš ve Volnočase? Na klubík s Blankou a Všehochuť s Lenkou.
Baví tě to? Máš nějaký nápad na nový kroužek? Jo baví. (zamýšlí se) Možná dramaťák…(teď
se zamýšlím já). Ještě chodím na fotbal a zpěv v Hranicích, Základy bojových sportů v Aši.
Co ti v Hranicích chybí, co tě štve? Basketbalový koš, skatepark. Hřiště v Růžáku bývalo supr.
Štvou mě děcka, co dělaj ve městě bordel.

Díky P. Hošková

Rozhovor s Pavlem Isteníkem
Čas na zodpovězení několika otázek si udělal i Dipl.Ing. Pavel Isteník, MBA,
jednatel společnosti HeinzGlas Decor s.r.o.

Vím, že pocházíte z
Chomutova. Jaká byla Vaše
cesta k manažerské pozici a
jak jste se dostal do Hranic?
Je to Vaše vysněné povolání?
V dnešní době na vysoké
manažerské pozici je zapotřebí a nutností mít velmi
široký záběr znalostí ze
všech oborů. Když jsem se
rozhodoval, co vůbec vystudovat za obory, rozhodl
jsem se nejdříve pro
elektrotechnické studium,
konkrétně
automatizační
systémy, dále strojírenské
studium a „zatím“ poslední
studium jsem
úspěšně
ukončil na ekonomické vysoké škole.
Do Hranic jsem se dostal
přes tzv. headhuntery, což je
běžný způsob vyhledávání
manažerů na podobné pracovní pozice. Jednoho dne

mě oslovili s nabídkou na
pracovní pozici v Hranicích a
po několika měsíčním „namlouvání“ a zvažování této
nabídky jsem se rozhodnul,
po 21 letech, pro změnu
zaměstnavatele. Bude to znít
zvrhle, ale jsem typ člověka,
který má rád výzvy. Ano, je
to moje vysněné povolání,
jelikož mě baví velká různorodost mé práce, a hlavně
práce s lidmi.
Firmě Heinz - Glas Decor
se také lidově říká "Flakony". Mohl byste ji jednoduše představit, v čem je
specifická, možná jedinečná? Jaká je Vaše strategie
motivace lidí?
Jsme celosvětovým lídrem
na trhu v oblasti vývoje a
výroby vysoce kvalitních
kosmetických a parfumerských flakonů. Naše brány
každý den opouští až
600.000 flakonů pro naše
nejprestižnější zákazníky z
celého světa. Celá společnost Heinz-Glas je určitě
specifická v tom, že rodina

Heinz firmu založila a doposud vlastní již skoro 400
let. Celosvětově máme přes
3.000 zaměstnanců a výrobní pobočky na každém kontinentu.
Moje strategie motivace
lidí je velmi jednoduchá –
úcta a férové jednání ke
všem zaměstnancům a toto
očekávám a vyžaduji na
všech úrovních firmy. Ke
změně samozřejmě nedojde
hned, je to dlouhodobý a
náročný proces, ale kultura
firmy je to nejcennější.
Setkali jsme se při
firemním vánočním večírku
– tam se odehrála vtipná
scénka, kdy Vás rozčiluje,
když slyšíte, jak se na dvoře
likvidují nepodařené výrobky. Co Vám ještě vadí, co
Vás naopak v práci potěší?
To máte pravdu. Hodně
mě rozčiluje likvidace nepodařených výrobků, jelikož z
mého pohledu to je plýtvání
penězi a tyto vyhozené výrobky (peníze) bychom mohli klidně raději investovat do
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dalšího technického zlepšení
– sociálního zázemí pro
zaměstnance, nové technologie, stroje a automatizaci,
a hlavně investovat do našich zaměstnanců. Vadí mi
ještě lhostejnost a typické
lidové „švejkování“.

nám všem dlouhodobou
stabilitu a jistotu. Dle mého
názoru to je ta správná
cesta, kterou se musí vydat i
ostatní české firmy se zahraničním vlastníkem, a ne být
donekonečna pouze tzv.
„montovnou“.

Nejvíce mě potěší nadšení
a chuť lidí, když řešíme
společně nějaké náročné
úkoly a výzvy, a následná radost, když se nám to povede
zvládnout.

Kolik zaměstnáváte lidí,
kolik jich je z Hranicka, z ČR,
jiných států a dále nabíráte?
Aktuálně zaměstnáváme
kolem 380 zaměstnanců a
většina jich je z Hranicka a
Ašska. Z jiných států máme
samozřejmě i některé agenturní zaměstnance. Neustále
jako firma rosteme, takže
stále nabíráme šikovné lidi
do našeho týmu.

Na konci minulého roku
jste dokončili výstavbu nové
haly. Jak dlouho jste na ní
pracovali a jak se rozšíří
provoz? Co to firmě a
zaměstnancům přineslo?
Výstavba nové haly a
instalace velmi náročné nové technologie byl jeden z
našich nejdůležitějších projektů v minulém roce. Od
rozhodnutí až po finální
realizaci, včetně projektu,
všech povolení, výstavby a
instalace výrobní technologie jsme strávili na tomto
projektu pouze 13 měsíců,
což je velmi krátká doba. V
nové výrobní hale jsme
instalovali zcela novou technologii, kterou jsme doposud nedisponovali v našem
závodě. Je to technologie
postřiku a metalizování,
která má velmi vysokou
přidanou hodnotu a zajistí

Co podle Vás v Hranicích
chybí, co se Vám tu líbí? Co
byste
popřál
místním
obyvatelům?
Jelikož jsme největším
zaměstnavatelem v Hranicích a je to do určité míry
závazek, snažíme se pomáhat různou cestou a formou
v našem regionu. Hlavně
podporujeme a budeme nadále podporovat různé aktivity okolo dětí, školy, školky,
různé dobrovolné spolky a
kluby. Určitě se mi tady líbí
nádherná příroda. Vím, že se
toho v Hranicích dělá hodně
pro malé děti, ale mám
takový pocit, že pro odrostlejší starší děti je tady potom

vakuum a na tom by bylo
potřeba ještě zapracovat.
Musíme si uvědomit, že to je
nejkritičtější období mladých lidí.
Obyvatelům města Hranice bych rád popřál, v dnešní
uspěchané době, větší pohodu a klid. Typickou naší
českou mentalitu, být neustále s něčím nespokojený,
a hlavně to komentovat, tak
přeměnit na to, že se člověk
bude soustředit hlavně na ty
pozitivní věci. A pokud je s
něčím přesto nespokojený,
tak má vždycky možnost se
podílet a přispět tyto věci
zlepšit/změnit. Život je potom jednodušší, lidi a tento
region si to určitě zaslouží.

Děkuji za rozhovor
Pavla Hošková
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Zpráva o činnosti TJ Hranice za 2. pololetí 2019
TJ Hranice má k počátku
roku 2020 celkem 90 členů.
Nejvíce členů tvoří fotbalový
klub – 54 členů, z toho 18
dětí. Dále, v kategorii „Sport
pro všechny“ jsou to
návštěvníci posilovny, potom volejbalisté, florbalisté,
nohejbalisté, populární je
také v posledních dvou
letech badminton a od jara
do podzimu je pak využíván
tenisový kurt – to vše
dohromady činí 36 členů.
Sportovní a kulturní akce TJ
Hranice od léta 2019:
Tenisový turnaj doublistů –
14/9 2019
Tentokrát se vytvořilo 5
dvojic – „Mafru“, „Nene“,
„Bratři Williamsovi“, „Inčučůni“ a „Ty nejlepší“. Kupodivu zvítězili „Inčučůni“
(M. Amrich a V. Kárník).
Fotbalová diskotéka v Besedě – 9/11 2019
Akci podpořilo celkem 170
platících příznivců hranických fotbalistů. Výtěžek celé akce bude využit na budování nové klubovny v bývalém podchodu pod tribunou.
Peklo Live Music – 23/11
2019
V pořadí osmá akce v
„Pekle“. Cestu si sem našlo
asi 50 návštěvníků. Vystou-

pili plzeňští „POLOLIDI“ a
chebští „ESGMEQ“. Příští
„Peklo“ se koná 18. 4. 2020.
Mikulášský volejbalový turnaj – 7/12 2019
Na tradičním předvánočním turnaji se utkalo celkem
5 týmů. Z celkového počtu
zhruba 40 volejbalistů bylo
10 hráčů ze saského Adorfu
a Bad Elsteru a právě tento
německý tým se také stal
vítězem turnaje. Organizátoři děkují za přízeň stále
většímu počtu účastníku z
řad „nevolejbalové“ veřejnosti.
Turnaj v malé kopané –
25/12 2019
Sešlo se zde celkem 30
hráčů, kteří vytvořili 8 týmů.
Vítězem turnaje se stali
„Vosi“ (J. Starsiak, D. Dorotovič a V. Horák).
Turnaj ve stolním tenise –
26/12 2019
Akce se celkem se zúčastnilo 32 hráčů. Vítězem v kategorii mužů se stal V. Vaigl,
v kategorii žen E. Trampuschová a v kategorii mládeže
M. Kindl.
Sponzory letošního turnaje
byli: Město Hranice, Heinz
Glas a KT Trans. Děkuji. Hl.
organizátor byl Václav Vaigl

Florbalový turnaj – 27/12
2019
Turnaje se zúčastnily celkem 4 týmy (dohromady 14
florbalistů) - Buráci, Květinky, Sokolíci a Mladé pušky. Putovní pohár již popáté
v řadě naplnili sektem „Buráci“ (M. Polťák. K. Novák a
D. Ureš).
Badmintonový turnaj –
29/12 2019
Historicky první hranický
turnaj
tohoto
znovuobjeveného sportu. Z celkových 16 účastníků (8 mužů
+ 8 žen – ty poprvé zatím
hrály mimo soutěž) byla
nejlepší dvojice M. Hrkal a
M. Nechutný. V pořadí druhý
turnaj se uskuteční hned
příští měsíc, a to 29. 2. 2020.
Nohejbalový turnaj – 18/1
2020
Již více jak 10 let pořádaný
turnaj. Letos se dalo dohromady celkem 8 „trojek“ a
mezi nimi 1. místo získali
„Červi“ (R. Černík, D.
Dorotovič a Catalin Tza).
Příspěvky TJ Hranice se
vybírají do 30. 3. 2020:
- dospělý:
800,-Kč
- důchodce:
400,-Kč
- dítě:
200,-Kč.
Za TJ Hranice Václav Kárník
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TJ fotbal Hranice – ohlédnutí za podzimní sezónou
Do nové sezóny jsme
vstoupili v polovině srpna
zápasem v Plesné, kde jsme
urvali bod. Po smolné
domácí porážce od Lipové
jsme se dočkali prvních třech
bodů ve třetím utkání doma
s Hazlovem. Poté byl výprask
v Kynžvartu. Následovala

šňůra třech vítězství v řadě.
Nejdříve doma s Kolovou,
následoval „zápas podzimu“
v Aši a opět doma s Chyší.
Bohužel pak přišly tři
porážky - s Kr. Poříčím, Dolním Žandovem a Chebem. V
posledních dvou zápasech
jsme opět zvítězili. A tak
přezimujeme v polovině tabulky, s čímž jsme „asi“ spo-

kojeni. Děkujeme studáneckým fotbalistům za
vzájemnou spolupráci, kdy
jsme spojením obou týmů
přečkali krizi. V současnosti
je nouze o hráče, často se na
jiných vesnicích stává, že
fotbal z těchto důvodů končí.

Činnost ZO ČZS Hranice za
druhé pololetí 2019
Ve druhém pololetí jsme se
zaměřili na dvě naše nejdůležitější akce, což jsou Mariánská pouť a podzimní
moštování. Mariánskou pouť
jsme pořádali 24. srpna 2019
již po sedmadvacáté. Tuto
akci od začátku zajišťujeme
ve spolupráci s městem,
které hradí hudební produkci a nafukovací skluzavku
pro děti. Celá akce byla
velice úspěšná díky pěknému počasí, bohaté tombole
a kapele Starovarka z Chebu.
Moštování jsme zahájili 14.
září, ale po několika moštováních jsme zjistili, že letos je
minimální zájem na základě
špatné úrody jablek, a tak po
sedmi moštováních jsme již
19. října akci ukončili. V naší
dlouhé historii nepamatujeme horší rok. Celkem jsme
vymoštovali pouze 506 litrů
moštu, což bylo pouze 5%
moštování v minulém roce.

Již tradičně před vánočními
svátky pronajímáme moštárnu k prodeji kaprů.

Město zajistilo dne 12. října
2019 pro seniory koncert
Josefa Zímy, nekorunovaného krále dechovky. Je jen
škoda, že se však zúčastnilo
málo zájemců.
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, ze
kterých jsme uhradili hudební produkce na našich
akcích. I na letošní rok jsme
podali žádost o stejnou
dotaci. Jménem všech členů
ZO SPCCH děkujeme vedení
města za finanční příspěvky.
Škoda jen, že se všech těchto
našich akcí nezúčastňuje
více našich vrstevníků.

Jurčák František,
tajemník ZO ČZS Hranice

Činnost ZO SPCCH Hranice
za druhé pololetí roku 2019
Výbor se ve druhém
pololetí zaměřil na přípravu
a zabezpečení dalších akcí,
které již více jak patnáct let
tradičně pořádáme. 11. října
2019 jsme pořádali oslavu
Dne seniorů a 20. prosince
jsme ve spolupráci s městem
zajistili Vánoce pro seniory,
na obou akcích hrála hudba
Duo Plachý z Plesné. Na
vánoční akci vystoupila také
tři
mladá
talentovaná
děvčata L. Künzelova, K. Ciprová a N. Hagarová
Na podzim jsme zajistili
pobytový zájezd do Trenčianských Teplic v termínu 6.
10. – 11. 10., kterého se
zúčastnilo 12 našich členů.

Michal Hrkal

Jurčák František
předseda ZO SPCCH Hranice
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Činnost hasičů v druhé polovině roku
V druhé polovině roku
jednotka zasahovala u 15
zásahů (1x u dopravní nehody, 6x u požáru, 5x technická
pomoc, 1x únik plynu a 1x
únik nebezpečné látky). Celkem tedy za celý uplynulý
rok jednotka vyjížděla k 36
zásahům. I ve druhé polovině roku se členové jednotky
účastnili odborné přípravy,
zaměřené nejen na zdolávání různých druhů zásahů,
ale především na poskytnutí
první pomoci. Jelikož je jed-

notka vybavena AED (automatický externí defibrilátor),
proškolovala se také v jeho
používání.
Oddíl ml. hasičů pod vedením Petry Peškové a Veroniky Janouschové se pravidelně scházel na schůzkách každý čtvrtek.
V srpnu se ml. hasiči účastnili týdenního soustředění v
Doubravě, kde se mimo jiné
připravovali na soutěže v
příštím roce. Koncem listopadu se někteří účastnili
zkoušek „mladý preventista“
v Dolním Žandově, kterou

úspěšně složili. My ostatní
hasiči jsme brigádničili na
udržování prostoru kolem
hasičské zbrojnice a technického vybavení.
30. 11. jsme se jako tradičně postarali o občerstvení
při rozsvěcení vánočního
stromu.
Všem děkuji za jejich práci
při akcích, které jsme pořádali, také děkuji vedoucím
za jejich obětavou práci s ml.
hasiči a rovněž děkuji městu
Hranice za jejich podporu.

Setkání ve Studánce s
místními občany
V neděli 12. ledna odpoledne se ve výměníku u studáneckých paneláků (děkujeme panu Valdovi) sešli
místní obyvatelé se starostou D. Mašlárem a místostarostkou P. Hoškovou.
Hlavním bodem společného
setkání bylo především řešení otázky parkování u paneláků, ale otevřela se i jiná
témata, jako např. péče o
městské byty. Všichni přítomní se měli možnost vy-

jádřit ke studii, kterou zpracoval ing. Štecher. Ke stávajícím 15 místům navrhl dalších cca 60, s tím, že se
všechny nemusí realizovat.
Občané se shodli na vytvoření cca 25 míst a vybrali
jejich nejvhodnější umístění,
podle tohoto návrhu by se
měla studie letos doprojektovat. K vlastní realizaci
by v ideálním případě mohlo
dojít v roce 2021.
Dále se mluvilo o problému
s kočkami, jiném vhodnější
ozdobení i umístění vánoč-

ního stromku, opravě silnice spadající pod „Kraj“ a o
revitalizaci studán. hřbitova.
Definitivně padla možnost
koupě Hastrmana, kvůli zadluženosti budovy i pozemku. V současnosti objekt
koupila soukromá osoba pro
účely rodinného bydlení.
Společenský prostor se bude
budovat na fotbalovém hříšti zároveň s rekonstrukcí kabin.
Děkujeme za účast a spolupráci.

Za jednotku a SDH Michal Brožek

P. Hošková a D. Mašlár

Informace z úřadu:
Termíny svatebních obřadů v obřadní síni Městského úřadu v Hranicích na rok 2020 připadají
na 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).
M. Juříčková
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Informace pro rodiče dětí narozených od
1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 ohledně přihlášení
na Vítání občánků:
Předpokladem pro přihlášení Vašeho dítěte
je jeho trvalý pobyt v územním obvodu
Hranice, Studánka, Pastviny, Trojmezí.
Přihlášku podává rodič dítěte.
Přihlášení na Vítání občánků musí učinit rodič
dítěte. Vyplní a podepíše formulář přihlášky,
který zašle buď poštou, nebo osobně doručí
na matriku Městského úřadu v Hranicích.
Formulář je ke stažení ve formátu PDF nebo
si jej můžete vyzvednout na matrice zdejšího
úřadu, případně přímo na matrice vyplnit a
podepsat.
Způsob vyrozumění o konání obřadu:
Informaci o termínu vítání Vám zašleme buď
poštou, či emailem zhruba 2 týdny před
konáním.

Místo konání:
Vítání občánků se koná v obřadní síni
Městského úřadu Hranice, U Pošty 182, 351
24 Hranice.
Přihlásit se můžete do konce února 2020,
termín vítání bude včas upřesněn.
Kontakt:
matrikářka Monika Juříčková,
tel.: 354 429 414,
e-mail matrika@mestohranice.cz
Městský úřad Hranice,
U Pošty 182, 351 24 Hranice
Statistika za rok 2019:
Narození: 15 občánků
Úmrtí: 34 občanů
Odstěhovalo se: 56 občanů
Svatební obřady: 6

Hranický PUBQUIZ
V Hranické Sokolovně proběhlo od září 2019
do tohoto pátku celkem sedm kol soutěžní hry
Pubquiz. Hra, kterou si v minulých letech mohli
někteří vyzkoušet i v Aši nebo v Hazlově, si
v Hranicích rychle našla své příznivce. Počet
účastníků postupně narůstal a finále, které
proběhlo 7. února, se zúčastnilo rekordních 50
soutěžících v 8 týmech. Každé soutěžní setkání
sestávalo vždy z 50 otázek rozdělených do 10
témat a jedné bonusové – tipovací – otázky.
Soutěžící tak mohli v průběhu podzimní ligy
procvičit své všeobecné znalosti a především si
vyzkoušet, jak v týmu zvládnou stresové situace.
V prvním hranickém kole Pubquizu zvítězil
tým Ovčáčci čtveráčci, na druhém místě se
umístily Hranické boule a na třetím místě JD
Team. Pochvala a také poděkování ovšem patří
všem účastníkům, kteří se rozhodli finance,

vybrané na vstupném, věnovat Domovu pro
seniory Hranice.
Děkujeme Sokolovně za příjemné zázemí,
PubQuiz.cz za poskytnuté know-how a rozmanité otázky a všem, kdo jste aspoň jednou přišli,
za super oživení podzimních a zimních večerů.
Štěpánka Mašlárová a Pája Hošková, moderátorky
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Ohlédnutí do historie města
Místní hostince - č. 1

Jedním z nejstarších hostinských zařízení v Hranicích
(původně Rossbach) byl hostinec „U Červeného koně“ (Zum weißen Roß) č. p. 50/51, který je zmiňován
již v účetní knize z roku 1570. Stával v samém středu
náměstí, vedle současné hospody U Koně. Součástí
komplexu 4 do sebe uzavřených budov byl mimo

samotnou hospodu také koloniál, řeznictví a v
meziválečné době dokonce hotel. Sídlilo zde několik
místních spolků. Po odsunu původního německého
obyvatelstva zde byl prodej zeleniny. Zadní trakt s
bývalou hospodou vyhořel 11. 5. 1959. Zbytek objektu byl zbořen v dubnu 1970.

Hostinec U Červeného koně na konci 19. století

Kolem roku 1920

Ve 40. letech minulého století

Pohled z průchodu k Bílému koni

Nad lékárnou, tam kde končí dnešní panelák , pak stával konkurenční hostinec „U Bílého koně“ (Zum wießen
Roß) č.p. 2, který měl být založen kolem 1600. Nevelký lokál byl součástí původní zemědělské usedlosti patřící
k těm nejstarším v obci. Také zde bylo sídlo několika místních spolků. Hostinec ukončil svou činnost s odsunem
původního obyvatelstva. Zbořen byl v 50. letech minulého století.

Hostinec U Bílého koně kolem roku 1930

Stálí hosté

S. Michalčík / www.thonbrunn.cz

Strana 15

HRANICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo 3

10. února 2020

Výstavu připravil Václav Kárník, fotky jsou z různých zdrojů – většinu sehnal již před
sedmi lety k výstavě k 80. výročí sokolovny. Zdrojem je také fotbalová kronika, kterou
vedl pan Jan Kryl, dnes v ní pokračuje Jan Crhonek.

Přehled akcí na
první čtvrtletí 2020
15.2. Maškarní rej v Sokolovně,
22.2. Maškarní v Kiosku ve
Studánce,
5.3. Den otevřených dveří ZŠ
Hranice,
14.3. Šibřinky v Sokolovně,
27.3. Noc s Andersenem /
knihovna,
28.3. Trabantem kolem světa /
Beseda,
3.4. Zápis do 1. třídy ZŠ,
18.4. Oslava konce 2. SV /
Náměstí TGM,
18.4. Peklo Live / Sokolovna,
30.4. Pálení čarodějnic.

Strana 16

