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HRANICKÝ ZPRAVODAJ
ČTVRTLETNÍK O DĚNÍ V HRANICÍCH, STUDÁNCE, PASTVINÁCH A TROJMEZÍ
SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, rád bych vám v samém úvodu
popřál co nejpohodovější léto. I když vývoj letošního roku
mnohým prázdninové plány z různých důvodů zhatil,
věřím, že je stále nespočet různých alternativ, které vám
umožní si zasloužené volno užít naplno. Znemožněná
zahraniční dovolená tak mnohé může donutit navštívit
krásná místa v naší zemi, nebo i v blízkém okolí, na které
by si jinak ani nevzpomněli, a může nám to tak pomoci
nalézt vztah nebo pouto k místům, která jsou naše, což je
moc dobře.
Náš zpravodaj právě oslavil první rok a zdá se, že se nám
podařilo vychytat počáteční problémy. Za to patří velký
dík hlavně Pavle, která shromažďuje veškeré materiály,
Slávovi Michalčíkovi, který je dává graficky dohromady a
Vaškovi Kárníkovi, který pomáhá odstranit gramatické
hrubice. Abychom dostali nějaký relevantní feedback,
přihlásili jsme náš zpravodaj do celorepublikové soutěže
radničních listů. Zde jsme se umístili na 38. místě z 69
přihlášených. To jako velký úspěch samo o sobě nezní, ale
dle počtu obyvatel jsme byli
nejmenší účastníci
v kategorii od 2 do 10 tis. obyvatel. To znamená, že jsme
se porovnávali s výrazně většími soupeři, kteří mají na
tvorbu listů celý tým lidí, kteří tomu věnují veškerý čas.
V tomto kontextu to vnímám jako obrovský úspěch nejen
výše zmíněných, ale i dalších lidí ze škol a spolků, jejichž
články celé listy dotvářejí. Díky za to!

My se budeme snažit využít volnější období pro
stanovení jasných cílů. I proto pořádáme 10. 8. od 16
hodin na úřadě neformální pokec s nejmladšími, protože
jejich názor je důležitý. Pošlete, prosím, tedy své děti
v pondělí za námi, ať nám mohou říct své názory na
město a co bychom pro ně mohli udělat.
Užijte si léto, dovolené, prázdniny k odpočinku a
udržujme si navzájem pozitivní náladu.
Dan Mašlár, starosta

Na konci čísla najdete článek o proměně hospody v Sokolovně
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE
Především bych chtěla poděkovat rodičům za trpělivý
přístup k plnění distanční (vzdálené) výuky společně s
jejich dětmi. Těm, kteří pracovali s dětmi výtečně,
podporovali je při plnění zadání, jsem poděkovala
osobním dopisem. Našli se takoví žáci, kteří neudělali za
3 měsíce nic. Jejich výmluvy se pořád stáčely
na nedostupnost internetu apod. Měli možnost si přijít
pro tištěnou verzi do školy a vracet do schránky,
neučinili tak.
Výsledky za druhé pololetí:
ZŠ navštěvuje 188 žáků. 101 žáků prospělo
s vyznamenáním, z toho na druhém stupni 20.
Neprospěl 1 žák, který má možnost opravné zkoušky.
Osobní pochvalný dopis od ředitelky školy obdrželo 68
rodin. Dva žáci byli přijati do primy na Gymnázium v Aši,

další 2 žáci odcházejí přímo do pracovního procesu a 20
žáků odchází na SŠ nebo SOU.
26. 6. 2020 se uskutečnilo v Besedě rozloučení
s deváťáky. Rozloučení bylo důstojnou tečkou za
devítiletou povinnou školní docházkou. K žákům i
rodičům promluvil pan starosta, paní ředitelka a třídní
paní učitelka. Za žáky promluvil Filip Juříček. Pohoštění a
projekci zajistila maminka paní M. Bláhová.
Od září nastoupí do první třídy 25 žáků a bude je učit
paní učitelka Mgr. Eva Kulhavá. Paní učitelka Kovaříková
ukončila svůj pracovní poměr a bude si užívat
zaslouženého důchodového volna. Děkuji jí za celoživotní
nasazení a přínos pro školství a odvedenou práci pro
hranickou školu.
Všem přeji krásné prázdninové dny a v září na viděnou.
PhDr. Hana Levá – ředitelka školy

Volnočasové centrum Hranice
Přátelé a kamarádi, máme za sebou
dvoutýdenní příměstský tábor ve Volnočasu v Hranicích. Letošní téma byly Letní
sportovní hry. Sešlo se devět účastníků.
Rozdělili jsme se na tři týmy, které si
vytvořily svůj národ, vlajku, zvyky a tradice. Užili jsme si plno legrace, sportovních disciplín: skok do dálky, štafety a

Hranice, které koresponduje s mottem
„Plujte s námi na vlnách zábavy“ i se
záměrem ladit interiér v námořnickém
stylu. Na instagramu pak detašované
Lenča a Káťa
pracoviště ašského Sluníčka najdete
(L. Koudelková a K. Hrůzová).
pod @hranice_volnocas a
Dům dětí a mládeže Sluníčko začal #SpoluVeVolnocasu
oficiálně používat nové logo Volnočasu
zábavných her, jako např. Hunger
games, Pevnost Boyard. Naučili jsme se
základy první pomoci a přiblížili si
ctnosti života. Těšíme se na další rok.
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Mateřská škola v Hranicích dýchá pouze jednou plící
Pandemie koronaviru otiskla svou
stopu všude. Zasáhla nás všechny nepřipravené a ani se nezeptala, jestli
může dál. „Prostě si se mnou poraďte,“ vzkřikla ta tetka nevděčná. Posadila se u nás, pozvala se na kafe a dělej, co umíš.
Zaměstnanci mateřské školy se na
návrat dětí připravovali svědomitě a
s pílí. Dezinfekcí se nešetřilo, polykala
se vládní opatření a nařízení vlády a
naše pomyslné plíce se připravovaly
na restart. Čekal se velký nádech pod
náporem dětí. 25. května jsme stáli na
značkách, připraveni uvítat dětský
smích a zaplnit školku.
Rodiče i děti nám vyšli ve všem vstříc
a pečlivě dodržovali všechny hygienické zásady, jež nám byly nařízeny.
Avšak nedůvěra ve vymizení bacilů,
jako by se projevila i u nás. Zpola jsme
naplnili dvě třídy mateřské školy a
naše pomyslné plíce, jako by se šetřily
až na září. „Co kdyby se ta teta znovu
Ohlédnutí za Dnem pro rodinu
Jedním z účinkujících na Dni pro
rodinu ve Studánce u kiosku byla Psí
škola Kopaniny, jejíž čtyřnohé hvězdy
v doprovodu svých psovodek předvedly
agility a dogdancing. Proběhla také
ukázka nerfligy, BMX show, střelba ze
vzduchovek, ukázka hasičské techniky,
malovalo se na kameny, a mohli jste se
zvěčnit ve fotokoutku nebo si dát palačinku. Všem děkujeme za spolupráci.

vrátila na kávu?“ řekli si možná mnozí
rodiče, a rozhodli se tak nechat své
děti doma. I my jejich rozhodnutí respektujeme, ačkoli zejména předškoláků nám bylo velmi líto. Nemohli
jsme se s nimi patřičně rozloučit a
odeslat je do víru vzdělávání tak, jak
jsme zvyklí. Snad budeme mít alespoň
příležitost dne 1. 9. 2020 v 7:00 hodin,
kdy se společně sejdeme v MŠ, popláčeme si a osobně pak naše předškoláky odevzdáme do rukou ZŠ Hranice. Tímto srdečně zveme všechny
naše předškoláky a jejich rodinné
příslušníky.
V těžkých dobách uplynulého školního roku děkujeme za podporu našim
sousedům firmě Heinz-Glas Decor
s.r.o. Tato firma nám neváhala podat
pomocnou ruku a darovala nemalé
množství hygienických pomůcek, jako
jsou například dávkovače na dezinfekci a zásobníky na papírové ručníky.
Tyto drobnosti nám velice pomohou a

již pomohly zlepšovat hygienické podmínky, jež se staly součástí našich
životů a zůstanou tu zřejmě napořád.
Abychom ale jen nesmutnili, i naše
mateřská škola hledí k lepším zítřkům.
Těšíme se na nový školní rok a věříme,
že dny následující pojedeme na plný
plyn. Již nyní je kapacita MŠ zcela
naplněna a k novému školnímu roku
máme zapsáno všech 75 dětí. Zápis,
který proběhl v první polovině května,
byl velmi úspěšný a my už se těšíme na
nové přírůstky.
I naše plány akcí jsou velkolepé. Čeká nás mimo jiné nová divadelní společnost divadla LETADLO a další novinky. Máme našlápnuto, znovu se nadechujeme a v září, naši milí, to znovu
rozjedeme. Na shledanou se v novém
školním roce těší kolektiv všech zaměstnanců Mateřské školy Hranice!!!!
Za kolektiv zaměstnanců MŠ
Bc. Michaela Šimonová, učitelka
Živá Studánka vás zároveň zve na
STUDÁNECKÝ SRANDAMAČ pořádaný
29. srpna na hřišti od 9 hod. Počet hráčů
min. 5+1, max. 2 registrovaní, startovné
100 Kč/osoba, v ceně startovného voda,
občerstvení. Týmy mohou být smíšené.
Nejdůležitější je fair play a dobrá
nálada. Přihlášky posílejte na fcb Živé
Studánky nebo Marcely Horákové.
V případě zájmu, proběhne i zápas
dětských týmů. Budeme se na Vás těšit!
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Střípky z knihovny:
Po uzávěrce posledního čísla Zpravodaje změnila vláda rozhodnutí, a
místo 1. 6. mohly knihovny s omezeními uvítat první návštěvníky už 27.
4. Omezení se týkala především karantény pro vrácené knihy, dezinfekce
na ruce pro návštěvníky u dveří,
ochrana úst a nosu, rozestupy, zákaz
používání WC a počítačů, knihovnice
pak navíc ještě rukavice a bylo instalováno ochranné plexisklo na pult (na
které si plno návštěvníků stále nezvyklo). První týden se do knihovny
vrátilo přes 30 knih. Malí čtenáři si na
otevření prostor také pro ně museli
ještě chvíli počkat, deskové hry se hrály před knihovnou.
Nyní funguje knihovna opět v plném
rozsahu, jedinou výjimkou zůstává de-

zinfekce rukou a nadále již nebude v „koronakrize“ si našli cestu do kniknihovně z hygienických důvodů mož- hovny.
B. Švihlová - knihovnice
nost zapůjčit si sluchátka k počítači,
můžete si však přinést své.
Během prvních dvou týdnů prázdnin
vypomáhala knihovna Volnočasovému centru s přípravami činností pro
příměstský tábor.
V novém školním roce již nebude
provozován Klubík, bude nahrazen
Klubíkem s L. Koudelkovou ve Volnočasovém centru, kde mají děti více
prostoru a v jejich řádění je neomezuje knihovní řád. Na úterky je
přichystán čtenářský kroužek, záleží
na počtu přihlášených.
Noc s Andersenem je zatím oficiálně
přesunuta na 9. 10.
Na závěr jako vždy děkuji dárcům za
knihy a čtenářům za to, že i v době

Jak to bude se „studáneckým rybníkem“
Na začátku července se neformálně setkali Dan Mašlár, Pavla Hošková a majitel studánecké přírodní dominanty pan
Pavel Bystřický přímo na břehu tohoto rybníka. Na pláži za poslední měsíce vyrůstá zázemí pro rybáře, které vzbuzuje
zvědavost místních i přespolních. Tím vznikají „zaručené“ informace o tom, jak to bude s možností koupání pro širokou
veřejnost, s rybolovem, přístupem k rybníku Nový. Pan Bystřický proto ochotně odpovídal na dotazy vedení města. Na
otázku, jestli se chystá svůj pozemek oplocovat, odpověděl, že zatím to v plánu nemá, ale bude také záležet na přístupu
návštěvníků, jak budou respektovat pravidla, pokud nebudou dělat nepořádek atp. A jaký je podnikatelský záměr pana
Bystřického? Toto místo by chtěl zaměřit na sportovní rybolov, koupání omezovat nechce, ale ani nebude zřizovat
veřejné koupaliště, jak se mezi lidmi povídalo. Věří v brzké vyřešení komplikovaného vztahu s Českým rybářským
svazem.
Jeho Bistro u vody snad spustí provoz během tohoto léta. Doufáme, že se situace kolem rybníka bude příznivě vyvíjet
jak pro jeho nového majitele, tak pro místní občany.
-ph-

Záběr na Nový rybník někdy
z 20. let minulého století
www.thonbrun.cz
Vlevo foto P. A. Karlíčka ze 70. let, zveřejněno na fcb ve skupině „Ašsko“
Dole pohlednice ze 70. let

Nové zázemí 2020, foto: P. A. Karlíček

Strana 4

HRANICKÝ ZPRAVODAJ
Číslo 5

10. srpna 2020

Rozhovor s LUCIÍ KÜNZELOVOU
Lucku Künzelovou znám z ašské
ZUŠky jako tichou, usměvavou a pracovitou slečnu, která svou pílí
dosáhla skvělého úspěchu - nejenže
se dokázala dostat na plzeňskou
konzervatoř, ale také svá studia
dotahuje do konce.
Jak se daří hranické talentované hudebnici. To se pokusím přiblížit krátkým rozhovorem
Lucko, Ty jsi hranická rodačka, chodila jsi sem do školky, do školy, v šesté
třídě jsi přestoupila na ašské gymnázium. Důležitá pro Tvou hudební kariéru je ale ašská ZUŠ, konkrétně studium hry na zobcovou, později příčnou
flétnu. Kolik let jsi tam přesně chodila
a jak vzpomínáš na toto období, i na
to, kdy ses rozhodla „příčce“ věnovat i
v dalším studiu.
Na zobcovou flétnu jsem začínala ve
2. třídě, změna přišla po 5 letech, kdy
se mi splnil sen, a začátkem sekundy
na gymplu přišly první hodiny příčky.
Kromě flétny mě rodiče podporovali i
v jiných aktivitách, například při malování, nebo multimédiích. Věnovat se
těmto činnostem mě neskutečně bavilo, ačkoliv v kombinaci s dojížděním
a povinnostmi ve škole to bylo poměrně náročné. Už tehdy však nadšení z „nového“ nástroje stále rostlo.
Už jen proto, že jsem měla a stále
mám co vylepšovat, objevovat. Na
konzervatoři mě hudba pohltila úplně.
Studium
na
konzervatoři
je
rozdělené na dvě části, Ty jsi letos
dokončila první čtyřleté studium –
maturovala jsi. Čeká Tě ještě 5. a 6.
ročník. Přibliž nám Tvá studia, co Tě
bavilo, nebavilo, co jsi očekávala, co
Tě nadchlo, zklamalo?
V první řadě jsem očekávala, že budu
muset cvičit mnohem víc, než kdy
jindy. Což se sice vyplnilo, jenže pouze
hraní nestačí. V tomto oboru je třeba
neustálé sebevzdělávání, poslouchání
hudby, chození na koncerty živé
hudby, hledání detailních informací o
dílech a práce s nimi. Jedna z těžších
věcí byla naučit se správně cvičit - tak,
aby to mělo efekt.

Jsou taktéž věci, které člověk musí
objevit sám. Nečekaný pro mě byl boj
s vlastním já, poté ovládnutí komfortní zóny, odehrání náročnějšího díla,
při tom zůstat koncentrovaná, nenechat se vyvést z míry.
Ve škole mě snad nejvíc bavil kolektiv, každý zde každého zdravil, panovala (stále panuje) tam velmi přátelská atmosféra a v takovém prostředí se člověk cítí samozřejmě lépe.
Kolik času denně věnuješ flétně? Máš
prostor i na jiné koníčky?
Záleží na okolnostech. Pokud je
nutno udělat více práce (některé
skladby jsou poněkud komplikovanější) a mám do-statek motivace i síly,
dokážu cvičit okolo těch 6 hodin
čistého času za den. Průměrně však
zvládám cca. 3 - 5 hodin denně.
Velmi ráda maluji akvarelem, je to
však časově náročné, mnohdy leží
barvy měsíce nedotčené. Párkrát do
týdne ale najdu prostor pro čtení knih.
Jak poznamenal čtvrtý ročník koronavirus, jak probíhala výuka?
Zpočátku mě potěšil nově nabytý
volný čas, kdy nikdo nevěděl, co bude
a já mohla konečně trochu odpočívat.
Po pár dnech ale přišly různé úkoly.
Flétnisté odesílali nahrávky každý
týden, zároveň nám paní profesorka
volala se zpětnou vazbou. K tomu
ještě dávala online hodiny.
Nejhorší byla nejistota, zda maturita
skutečně bude. Kromě denního cvičení, učení se na maturitní předměty,
jsem usilovně hledala jakoukoliv
zmínku o letošní zkoušce dospělosti v
médiích. Představa, že bych hrála
rovnou na zkoušce bez předešlého
„obehrání“ mi dlouho nedala spát.
Naštěstí všechno dobře dopadlo.
Jaké jsou Tvé plány do budoucna?
Existuje šance, že se nám vrátíš do
Hranic?
Ráda bych pokračovala na vysoké
škole. Poté by bylo nádherné se dostat
do skvělého orchestru. Ale budoucnost je ve hvězdách. Stát se může
cokoliv.

Co Ti na Hranicích chybí, v čem by se
pro mladé lidi mohly zlepšit, co tu máš
ráda?
Je tu klid a nádherná příroda. Když
člověk ví, kam zajít, vyčistí si hlavu,
mnohdy ho některé výhledy uchvátí.
Ať už naslouchá šumění vánku v lese,
či pozoruje vodní hladinu.
Někdy mi tu chybí kavárna, nebo poklidné místo, kde bych poseděla u
dobrého nápoje. Samozřejmě chápu,
že ne každý by takový podnik navštívil.
Jak vypadají tvé letošní prázdniny?
Po krátké přestávce po zkouškách
jsem téměř celý červenec věnovala
pří-pravě na interpretační kurzy, jenž
se konají koncem tohoto měsíce.
Každodenní intenzivní hodiny vyvrcholí celkem 2 koncerty, kterými vše
zakončíme. Poté plánuji navštívit
rodinu a dále se opět začít připravovat
na školní rok.
Děkuji za rozhovor, přejeme Ti, ať se
Ti vyplní Tvé sny.
-ph-
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Setkání na Trojstátí se nakonec konalo
V sobotu 4. července se od 10.
hodiny dopolední na pomezí Česka,
Saska a Bavorska uskutečnilo další
tradiční setkání Čechů a Němců. Díky
opatřením spojených s koronavirovou krizí nebylo dlouho jasné, jestli
bude možné akci zorganizovat, ale
nakonec se místí dobrovolní hasiči a
vedení města rozhodli tradici nepřerušit s tím, že přijali adekvátní
opatření. Sdružení dobrovolných hasičů i přes komplikace spojené s personálním zajištěním při akci dokázalo
nabídnout skvělé občerstvení ke
spokojenosti všech účastníků. Těch

bylo srovnatelné množství s předloňskem, zjednodušeně lze říct, že
bylo plno tak akorát. Bohatý hudební
repertoár hrála až do večerních
hodin oblíbená kapela Starovar
band, došlo i k zajímavým tanečním
kreacím. Oproti minulým ročníkům
došlo ke změně v dopravě – minibus
jezdil po německé straně a vypadá
to, že organizátoři i do budoucna
zvolí tuto variantu. Tento den ukázal,
že lidé mají stále potřebu osobního
kontaktu napříč hranicemi…
-ph-

Tento pán zapózoval s trefně vyzdobeným kolem

Trojmezí open Air – ohlédnutí
O víkendu 17. - 19. července skupina nadšenců a milovníků techna a „drumů“ z našeho regionu zorganizovala na
břehu rybníka v Trojmezí hudební party. Rozhodli se jít oficiální cestou a požádat Radu města o schválení. Ta
diskutovala rizika i přínosy a nakonec usoudila, že akci umožní, s tím, že stanovila poměrně přísné podmínky. Ty
organizátoři akceptovali a nakonec je také dodrželi. Tento typ kulturní akce je poměrně kontroverzní a všichni napjatě
očekávali, jak vše dopadne. Zde je jeden z názorů jedné z obyvatelek Trojmezí: „Upřímně musím říct, že nám vadilo,
že to tu bude, měli jsme strach, že budou v noci šmejdit atp., ale nakonec v pohodě, hudbu jsme slyšeli jen trochu na
zahradě, když jsme zavřeli dveře, tak nebylo slyšet nic. Kdyby to mělo být takhle, tak ať je to klidně i příští rok.“ A
samozřejmě velmi pozitivní ohlasy od jedné z účastnic: „Naprosto dokonalý, atmosféra a DJs neměli chybu. Přijeli i lidi
z Německa a dalších států, podle mě bylo po akci uklizeno a celý víkend jsem nezaznamenala žádný problém. Jsme
vděční, že tady pro nás kluci něco dělají.“ V době, kdy jsou velké festivaly zrušeny, je to možná jedna z cest, jak
umožnit mladým lidem trochu zábavy.
-ph-

Zahájení provozu Kina Hranice
Již dlouho vedení města diskutovalo
obnovení promítání filmů v Hranicích.
Budova kina již dlouhá léta neslouží
původnímu účelu, některé projekty V.
Kárníka měly svého času úspěch, a tak
jsme se na ně rozhodli navázat. K tomu se skvěle hodilo znovuotevření
zrekonstruované hospody v Sokolovně. Kino Hranice bylo městem registrováno v systému Disfilm.cz, a tak
se již mohl spustit vlastní výběr filmů.
Ze tří nabídnutých snímků (Samotáři,
Modelář a Poslední ariskokratka) si
lidé na městských facebookových
stránkách v anketě zvolili právě Samotáře – obnovenou premiéru po
dvaceti letech, který je distribuován
Falconem. Spuštění kina pak připadlo
na pátek 10. července 2020 ve 21:30.
Plátno bylo umístěno na zadní stěnu
sokolovny, zvuk i obraz zajišťovala
městská aparatura a projektor. Do po-

hodové letní atmosféry měly povětrnostní podmínky bohužel daleko. I
přesto dorazilo a vydrželo zhruba 50
diváků všech věkových kategorií, kteří
se ochotně podíleli na dobrovolném
vstupném (z toho se kromě distributorům odvádí určité procento OSE a
Fondu kinematografie). Před filmem
ještě bylo možné zhlédnout slide
fotografií mapujících rekonstrukci
„Sokýče“. Starosta D. Mašlár pak
krátce zavzpomínal na to, jak původně
mělo jít jen o výměnu koberce, až
došlo postupně na výměnu elektroinstalace, podlah, stropu, baru, opravy
původního nábytku, obložení. O to se
citlivě a v krátkém termínu postaral
místní šikovný truhlář Honza Hýbl,
který byl také přítomen a publikum
mu srdečně poděkovalo potleskem.
Premiérové promítání se podařilo a
v provozu Kina Hranice se pokračuje –

v pátek 31. července se promítal nový
český film Modelář, při němž bylo již
opravdu letně, v sobotu stylově navázal open air „pubquiz“ na téma
„český film“. Film 3Bobule se promítne 15. srpna a jako rozlučku s
prázdninami chystáme rodinný film
„Dolittle“ na sobotu 29. srpna.
-ph-
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A CO TY DĚTI?!!
I když si nemyslím, že bychom
nejmladší z nás nějak opomíjeli, uznávám, že zejména pro starší školáky
jsou možnosti vyžití u nás lehce omezené. Stávající dětská hřiště u družiny
a mezi paneláky jsme za pomoci rodičů opravili do provozuschopného
stavu. Ve Studánce vyrostlo hřiště
zcela nové. To vše je však spíše pro ty
menší. Vybavení posilovny a venkovní
workout je zase pro dospívající.
Co ti starší školáci ale vlastně chtějí?
Abychom si nevymýšleli něco, o co pak
nebude zájem, uspořádali jsme na 10.
srpna od 16:00 s dětmi besedu na
městském úřadě, kde bychom se
chtěli bavit o jejich potřebách, přáních, ale i obecných pohledech na věci
ve městě. Přeci jen chceme, aby ve
městě zůstávali. Proto nám přijde fajn
se s nimi bavit a dávat najevo, že
s nimi počítáme. Budeme rádi, když
děti příští pondělí pustíte za námi na
úřad. Jako předzvěst účasti mnohých
z nich jsem dostal na stůl dopis, kde

jsou jejich některé požadavky naformulovány. Těším se na diskuzi.
V letošním roce v tomto směru ale
také úplně nespíme. Na začátku roku
nás v souvislosti s dotační výzvou na
úpravu školních zahrad, požádala paní
ředitelka ZŠ i vedoucí Volnočasu o
úpravu nevzhledného prostranství
okolo nové budovy ZŠ a Volnočasu.
Dotace pokrývala pouze jednotlivé
prvky a kromě toho byla vyčerpána asi
po 5 minutách od vyhlášení. Nechtěl
jsem něco plácat na poslední chvíli,
jen abychom si sáhli na nějaké dotační
peníze. Na základě zkušeností jiných
škol jsme oslovili zahradního architekta, který ve spolupráci s vedením
ZŠ i Volnočasu připravil návrh adaptace nevzhledného prostranství.
Studie dělí prostranství na několik
vzájemně propojených částí, které by
měly vyhovět požadavkům, jež má
škola i Volnočas. Stávající povrch by
tak měl být celý zazeleněn. Ve spodní
části zůstává přírodní louka s ovoc-

nými stromy, kde bude možnost
využít trávy pro školní zookoutek.
Navazuje pěstební zóna, kde by se žáci
školy, ale třeba i návštěvníci Volnočasu společně starali o rostliny. Za
lehce posunutou bránou by měla být
taková komunitní část. Stávající ořešák by měla obkroužit dřevěná paluba
pro možnost odpočinku/posezení,
před vstupem do Volnočasu pak volný
trávník s ohništěm a „týpýčkem“ na
okraji. V boční části je pak uvažováno
s prostorem pro venkovní výuku a
několik herních prvků. Vše je řešeno
veskrze přírodně tak, aby to zapadalo
do konceptu ekoškoly a hlavně, aby se
žáci v rámci jejich školních projektů
mohli na vzniku realizovat. Aktuálně
soutěžíme hlavní stavební práce.
Zároveň podáváme žádost na výsadbu
stromů v areálu. Pokud znovu vyhlásí
výzvu na vybavení školních zahrad, tak
jsme připraveni. Pokud ne, tak společně s prací dětí zvládneme vybavení
pořídit z vlastních prostředků.
-dm-

Co nás čeká za akce?
10. 8. - 16:00 „Pokec se starostou“ – nejen pro náctileté
o potřebách této generace v diskuzi
s vedením města
15. 8. - 21:30 3Bobule – u sokolovny, vstupné
dobrovolné
22. 8. - 10:00 Mariánská pouť na Masarykově náměstí,
opět s bohatou tombolou
22. 8.
Cyklovýlet
28. 9. - 20:30 rodinný film Dolittle
(něco i pro mladší diváky)
29. 8. - 9:00 Studánecký srandamač
(přihlášky do 14. 8.)
6. 9. - 15:00 Varhanní koncert v evangelickém kostele
12. 9. - 19:00 Divadelní představení Srnky (hořká
komedie o outsiderech a jejich ženách),
hraje Divadelní studio D3 Karlovy Vary.
Představení se dostalo i na celostátní
přehlídku amatérského divadla Jiráskův
Hronov/ doporučuje Dr. Vojůvka
19. 9.
Běh městem, Masarykovo náměstí
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CYKLOSTEZKA ADORF
V loňském roce jsme začali jednat se
starostou německého Adorfu o možnostech propojení obou zemí cyklostezkou po bývalé železnici. I když
jsem měl trošku pocit, že to pro ně
není priorita a že to pravděpodobně
někde vyhnije, tak jsme si plácli na
spolupráci.
Proto mě mile překvapilo, když se
letos zjara ozvali, že by mohli požádat
o dotaci na projektové práce. Bohužel
do toho vstoupil Covid a celé to zamrzlo. V minulém týdnu jsme se však
setkali v Adorfu a potvrdili si, že na
projektu chceme stále obě strany pracovat. Termín pro dotaci na projektovou přípravu byl prodloužen, a tak

začali pracovat na žádosti, což je
super.
Na naší straně jsme v loňském roce
využili podpory z Kraje a nechali vypracovat studii, abychom se měli o
čem bavit s dotčenými orgány a majiteli pozemků, zejména se Správou
železniční dopravní cesty a Lesy ČR. Od
obou máme kladná stanoviska a
vzhledem k pozitivnímu přístupu německého partnera, tak můžeme dále
pracovat na projekčních pracích.
My máme v tuto chvíli studii na cca
1,5 km cyklostezky. Vzhledem k tomu,
že začíná téměř z centra města a je se
skoro nulovým stoupáním/klesáním,
trvám na asfaltovém provedení, aby

mohla být využita i pro inline brusle,
případně další sporty. Na německé
straně je povrch otázkou stanoviska
tamní agentury ochrany přírody. I tak
by to bylo skoro 1,5 km pěkného rovného povrchu hned za rohem.
V dalším programovém období po
roce 2021 se jeví, že by na cyklistické
přeshraniční projekty mělo být pamatováno. Proto chceme být připraveni.
Zatím se můžete podívat na část studie, která mimo samotnou dráhu řeší i
zkulturnění poměrně neutěšeného
prostranství okolo „vlakového nádraží“ - betonové zastávky. Mohlo by
tak vzniknout pěkné startovací místo
pro výlety tímto směrem.
-dm-

NOVÁ VÝSADBA OKOLO STŘEDISKA
V rámci projektu zahrady u volnočasového centra jsme vytipovali s paní
Benešovou prostor pod zdravotním
střediskem, který se nabízí osázet
stromy. Prostor jsem tedy ukázal panu
architektovi, který vytvořil osazovací
plán. V rámci své iniciativy zkritizoval
výsadbu mezi paneláky u pošty. Vybrané zakrslé kultivary jsou na rozsáhlém prostranství zcela nevýrazné. Navíc vybrané druhy trpí nemocemi a

postupně odchází. V rámci jeho činnosti tak navrhl novou výsadbu i do
tohoto prostoru.
Pokud budeme úspěšní v žádostech
o dotace, mohla by být nová zeleň příjemnou hlukovou i optickou clonou
mezi domy a z prostranství pod střediskem by mohl být pěkný lesopark.
-dm-
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NABÍZÍME NOVÉ STAVEBNÍ PARCELY
Město Hranice před cca 6 lety
rozparcelovalo prostranství podél ulice Ašská. Ze 7 stavebních parcel se až
do minulého roku prodaly 2. Zbylých 5
se podařilo prodat během poloviny
roku 2019. Město prodává pozemky
fyzickým osobám za 350 Kč/m2. Pokud
se zájemce zaváže, že na pozemku do
5 let postaví dům pro bydlení, získá
pozemek za cenu 150 Kč/m2. Tato výrazná sleva a nízká cena oproti okolním obcím má za cíl motivovat mladé
lidi zůstávat ve městě, či se sem stěhovat. A zdá se, že to funguje, což nás
moc těší.
U lokality podél Ašské ulice byl však
problém s přístupem. Pozemek pod
částí Krátké ulice je totiž vedený jako
orná půda a dle platné legislativy nemůže sloužit jako přístupová cesta.

PŘEHLED ZÁPASŮ NAŠICH FOTBALISTŮ
Hranice A
23. 8.2020 NE 10.15 Křižovatka - Hranice,
29. 8.2020 13.30 Hranice - Královské Poříčí,
5. 9.2020 13.30 Hranice - Plesná
Muži B (Studánka)
29. 8.2020 první kolo mají volno,
6. 9.2020 NE 13.30 Hranice - Krásno,

Pro změnu typu pozemku je nutné
vypracovat projektovou dokumentaci
na novou místní komunikaci dle platných norem a získat stavební povolení.
Tvorbu projektu jsme zadali již v
polovině loňského roku. Bohužel byrokracie se získáním stavebního povolení protáhla termín až do letního období. Nyní již máme veškeré potřebné
doklady a v nejbližší době bude zahájeno řízení pro vydání stavebního
povolení.
V návaznosti na toto a v návaznosti
na žádost o prodej pozemku na pozemku U Starého nádraží byl tento pozemek rozdělen na dalších 6 pozemků.
Krajní parcely jsou již prodané, či
zamluvené, nicméně stále můžeme
nabídnout nové krásné 4 rovinaté

jižně orientované parcely pro výstavbu RD.
I zde je problém s přístupem a
chybějícími inženýrskými sítěmi. Již
nyní ale jednáme s projektanty o projektové dokumentace nové komunikace pod parcelami. Projekt bude řešit
lokalitu kompletně včetně odvodnění,
veřejného osvětlení, ale hlavně kanalizace a vody. V zeleném pásu již nyní
vede telefon a plyn. Na ČEZ jsme zaslali žádost o připojení pozemků a ti na
základě toho naplánovali zasíťování
těchto pozemků v příštím roce. Souběžně s tímto bychom chtěli i my zajistit základní infrastrukturu tak, aby
samotná výstavba na pozemcích byla
pro občany co nejjednodušší. Zároveň
už ale začínáme řešit další lokality,
abychom po prodeji těchto pozemků
měli stále co nabídnout.
-dm-

12. 9.2020 SO 17:00 Stará Voda - Hranice
Mladší žáci
28. 8. PÁ 17.00 Hranice – Fr. Lázně,
4. 9. 2020 PÁ 17.00 Hranice - Staré Sedlo,
11. 9. 2020 PÁ 17.00 Král. Poříčí - Hranice

Muži A hrají Krajskou B třídu, Studánka bude hrát Sdruženou okresní
soutěž mužů Cheb – Sokolov a mladší
žáci, jako zástupce mládežnického
fotbalu, budou hrát Gazzasport okresní přebor na Sokolovsku.
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PROBLEMATICKÁ ULICE NA
VYHLÍDCE DOSTALA NOVÝ POVRCH
Ulice Na Vyhlídce byla po zásahu
stavbou kanalizace v roce 2000 již několikrát opravována. I přesto se na ní
stále držela voda a často ji nebylo
možné vůbec přejít.
Vzhledem k tomu, že jsme věděli o
původní kanalizaci, která funguje jen
z poloviny, nevěděli jsme, co nás přesně čeká. Problémů při stavbě se ale
vyskytlo více. Vždy se však vše točilo
okolo ne příliš kvalitně provedené
splaškové kanalizace. Již před realizací
jsem jednal s Chevakem a zjišťoval,
které nemovitosti jsou napojené a
které nikoliv. Ukázalo se, že třetina domů není z nějakého důvodu na kanalizaci napojena. Abychom předešli následnému kopání do nového povrchu,
začal jsem řešit jednotlivé objekty
samostatně.
Jak se ukázalo po odhalení sítí,
někteří obyvatelé přípojku měli, ale
nevěděli o tom ani oni sami, ani společnost Chevak. Některé objekty byly
VODOVOD JE DOKONČEN
V červnu tohoto roku byla již zcela
dokončena stavba vodovodu a kanalizace. Celková výše investice činila cca
24 mil. Kč. Město se spolupodílelo
částkou cca 16 mil. Kč. Zbytek (cca 1
milion) činil příspěvek Chevaku a dotace z fondu ŽP (cca 7 mil. Kč).

10. srpna 2020
napojeny na sousedy, některé přípojky neměly požadovaný spád. Stavbaři
však dokázali tyto problémy vyřešit.
V rámci stavby jsme chtěli rovněž
obnovit přístup do původní dešťové
kanalizace. Jak se však ukázalo, historické revizní šachty byly při stavbě
kanálu ubourány a obě stoky vedou
přesně pod sebou. Proto je původní
stoka zcela nepřístupná. Jak se však
ukázalo při napojování jednotlivých
vpustí, je stále i přesto zcela funkční.

Aby nedocházelo k tvorbě hlubokých kaluží, musel být nový povrch
vyspádován směrem ke vpustím. To
bohužel u některých nemovitostí způsobilo odskok vůči stávajícím vjezdům
a oplocení. Omlouváme se za tuto
malou komplikaci pro obyvatele, ale
skutečně to výškově nešlo řešit jinak.
Myslím ale, že drobná úprava vjezdů
na pozemky za tuto novou silnici stojí
a věřím, že nyní bude dlouhé roky
sloužit.
-dm-

Díky pečlivému hlídání stavby – zejména druhu těžené zeminy a uložení
výkopku se podařilo ušetřit cca 3,5
mil. Kč, za které se postavilo dalších
několik set metrů vodovodu a kanalizace a umožnilo tak připojení téměř
10 domácností.

Nad Tratí. V dalších dotčených ulicích,
kde byl již dříve asfaltový povrch, byl
ten v plné šíři odfrézován a nahrazen
novým asfaltem. Tímto způsobem se
podařilo opravit celou horní část ulice
Dobrovského, kde byl stav již před
stavbou díky mnohým překopům dost
špatný.
Nyní probíhá finální kolaudace stavby. Ihned poté budeme vyzývat majítele nemovitostí, ke kterým byly vedeny přípojky, aby si tyto odkoupili. Připomínám, že zvýhodněná cena, kterou schválilo zastupitelstvo v roce
2019, platí při uzavření kupní smlouvy
do konce roku 2020. V rámci podpory
města je rovněž zajištění stavebních
povolení na soukromé části přípojek,
které máme krom několika kusů hotové.

Vzhledem k tomu, že v projektu nebyla zcela přesně řešena oprava povrchů, měli jsme na konci stavby
nějaké peníze na nové asfalty a se
stavbou doslova dohadovali, kolik
metrů za to postavíme. Myslím, že se
nám podařilo celkem úspěšně ohlídat,
aby veškeré dotčené komunikace byly
vráceny minimálně do původního stavu. V Šumavské ulici, byť to trošku
trvalo, se původní povrch z frézované
drti nahradil asfaltovým povrchem ve
dvou vrstvách. Stejně tak v části ulice

-dm-

Silnice ve Studánce se dočkala nového kabátu během července letošního
roku (realizovala Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje)
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OZNAČOVÁNÍ ULIC A DOMŮ
Město Hranice má schváleny názvy
ulic, ovšem v posledních měsících přicházejí na úřad dotazy z řad České
pošty a Integrovaného záchranného
systému, jehož součástí je policie, hasiči a zdravotníci, týkající se orientace
při hledání budov a ulic. Stálí poštovní
doručovatelé mají sice přehled o místních neoznačených budovách, ale v
případě záskoku či změny doručovatele, je orientace složitější. Poněkud
vážnější dopady mohou nastat při
vzniku situace, kdy složky Integrovaného záchranného systému potřebují, co v nejkratší době najít předmětný dům v ulici. Potom už jde o minuty a vteřiny.
Na označování domů čísly popisnými
nebo evidenčními přitom pamatuje §
31, § 32 a § 33 zákona č. 128/2000Sb.
o obcích a prováděcí předpis, Vyhláška
Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., o
způsobu označování ulic a ostatních
veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o
přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech
potřebných k přidělení čísel.
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Pokud se zaměříme výhradně na
obytné domy, ty musí být označeny
číslem popisným a vlastník nemovitosti je povinen na svůj náklad označit
budovu přiděleným číslem od obecního úřadu a udržovat jej v řádném
stavu.
Na označení ulic pamatuje § 30
zákona o obcích, kdy označení ulic a
jiných veřejných prostranství provádí
obec na svůj náklad. Vlastník nemovitosti je povinen strpět bezúplatné
připevnění tabulky s označením ulice
nebo jiného veřejného prostranství na
své nemovitosti a v blízkosti tabulky
nesmí umístit jiné nápisy. Fyzická osoba nebo podnikající fyzická osoba,
která úmyslně poškodí, odstraní nebo
zakryje tabulku s označením ulice nebo jiného veřejného prostranství, se
dopouští přestupku.
Z výše uvedeného vyplývá, že všichni
vlastníci nemovitostí si musí označit
svou nemovitost číslem popisným či
evidenčním a město musí označit ulice
takovým způsobem, aby bylo dobře
viditelné. Umístění cedule je na začátku a na konci každé ulice a před a
za křižovatkou s jinou ulicí. Všechny
ulice v Hranicích nejsou takto ozna-

čeny, proto město začalo analyzovat
rozsah značení ulic pro splnění podmínek stanovených zákonem. Město
tak postupně bude dokupovat cedule
pro označení ulic, kde v současnosti
ještě chybí a budou se umisťovat dle
aktuálních podmínek na sloupek, plot
či budovu. Pokud se budou umisťovat
cedule na budovu nebo plot vlastníků
nemovitostí, musí vždy předem dojít
k informování majitele o záměru.
Město se bude snažit vyhýbat umisťování uličních tabulí na soukromé
budovy, ovšem nelze to vyloučit a
předem tak žádáme o pochopení.
Zároveň žádáme všechny majitele
budov o jejich kontrolu a k případnému označení svých nemovitostí
čísly, které mají přidělené a aby byly
viditelné z ulice. Pokud bude dostatečný zájem, může město na základě
žádosti jednotlivých majitelů budov
hromadně objednat požadovaná čísla
popisná, resp. tabulky červené barvy
s příslušným číslem bílé barvy a za
pořizovací
náklady
přenechat
majitelům jednotlivých budov.
Radek Voborník, tajemník

DEN 0 – UŽ TO FRČÍ!
V neděli 5. 7. 2020 přesně v 15:00
jsme společně odstartovali 158 účastníků ze sedmi zemí do desátého ročníku závodu 1000miles Adventure v
Hranicích!
Původně jsme se všichni těšili na
jubilejní ročník se speciální výzvou
2020mil, pak jsme se nějakou dobu
báli, zda vůbec závod uskutečníme,
řešili jsme, kudy povede a nakonec se
odstartoval v klasickém termínu a
tradiční trase. Ta sice musela projít několika úpravami, ale podstata zůstává
– vyrazili jsme z nejzápadnějšího města České republiky do té nejvýchodnější obce na Slovensku!
Zázemí závodu pro nultý den, který
je především věnovaný prezentaci
účastníků před závodem, nám poskytla už tradičně Sokolovna nedaleko

náměstí v Hranicích. Místní „restaurace“ prošla v posledních měsících
rozsáhlou rekonstrukcí (pojďme podotknout že povedenou) a měli jsme
dokonce tu čest ji „zkolaudovat“, protože oficiální otevření je až následující
víkend, kdy zde pro změnu bude letní
kino s filmem Samotáři. Nicméně silně
obsazené stoly, kde se mísili Mílaři s
místními obyvateli, napovídaly, že
čekat na další víkend by byla škoda.
Trochu jsme se obávali o nový interiér
po vzpomínkách na ročník 2018, kdy
se tancovalo a zpívalo do časných
ranních hodin, ale letošní předzávodní
veselí bylo nepoměrně klidnější a
kolem jedné hodiny ruch restaurace
utichl definitivně, aby se přesunul na
palubovku v tělocvičně. Kdo takové
hromadné spaní zažil, ví, že jedinou
záchranou jsou kvalitní špunty do uší.

Navíc, když si někteří borci, kteří dají
své mobily na hromadné nabíjecí místo, zapomenou vypnout své budíky
nastavené pro vstávání za soustruh ve
4:50, a kdyby aspoň všichni dodržovali
stejnou pracovní dobu, ale další zjevně vstává v 5:00, jiný 5:10 atd, atd…
Start na české straně se obvykle
nese v klidnějším tempu, protože zde
odpadá hromadný příjezd účastníků
společným vlakem, jako je tomu na
Slovensku. Proto registrace probíhala
bez větších stresů a kolem 13 hod.
bylo hotovo. Do předstartovních
formalit, které od 14 hod. probíhaly
na náměstí pod obloukem, zbýval
nějaký čas, který většina účastníků
trávila poleháváním na hřištích kolem
Sokolovny, takže to spíš než závod
Dokončení na další stránce
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chvíli připomínalo spací sympózium.
Poslední hodinu před startem jsme
věnovali informacím k trase, rozpravou, kontrole povinné výbavy, kdy tři
náhodně vybraní Mílaři museli bohužel 15 min před startem vytahat
vše z brašen a batohů, protože povinnou výbavu má každý na tom
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nejhlubším místě, páč předpokládá,
že ji rozhodně nebude během závodu potřebovat. I letos se pak všichni
účastníci zvěčnili na podpisové tabuli
a po zdravici místního pana starosty
Dana Mašlára se šlo na start.
Úderem patnácté odpoledne se
tedy 148 můžu, 10 žen, 15 chodců, 8

koloběžkářů a jeden tandem vydali
společně nejdříve na Trojmezí, kde
po objetí nejzápadnějšího bodu ČR
zamířili na východ směr Nová Sedlica.
A tímto momentem začal první den
desátého ročníku závodu 1000miles.
Zdroj: 1000miles.cz

Hranický starosta odstartoval prestižní závod 1000miles Adventure v neděli 5. července na Masarykově náměstí.

Blahopřání
Dne 3. 8. 2020 oslavila životní
jubileum 80 let paní Juliana
Jandová
z Hranic.
Všechno
nejlepší, hodně zdraví, lásky a
štěstí do dalších let přejí syn
Vladimír, dcera Julie a vnoučata
Zuzka, Tomáš a Lůďa a rodina
Zelinkova.

Studánečtí fotbalisté dokončili plot na hřišti. V tuto chvíli
se pracuje na studii rekonstrukce kabin a přístavby sálu
pro společenské a kulturní akce, kterou budou všichni
zainteresovaní na podzim připomínkovat. Během roku
2021 by se mělo projektovat.

Vedení města Hranice chce touto cestou pogratulovat paní Marii
Ošmerové k jejímu životnímu jubileu, popřát jí mnoho zdraví,
štěstí, lásky do dalších let. Zároveň jí chceme poděkovat za
dlouholetý přínos městu, neboť se svědomitě věnuje našim
spoluobčanům, lidem sociálně znevýhodněným a hendikepovaným v rámci sociální komise. Děkujeme.
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Hospoda v hranické sokolovně (1933 – 2020)
23/07 1933 – se datuje slavnostní
otevření tehdejší „Turnhalle in
Rossbach“ včetně „Gasthof – Turnhalle“ (foto č. 1, 2 a 3). Neodpustím si
znovu připomenout, že celá stavba od
položení základního kamene 24/09
1932 trvala neuvěřitelných 10 měsíců.
Prvním nájemcem této hospody byl
Hans Kindler. Nechal vyrobit tzv. „účelové známky“ na pivo (foto č. 4 a 5).
Kromě samotné hospody – výčepu
„Gastzimmer“ (foto na úvodní straně)
byla tehdy v provozu také kuchyň, která v den otevření nabízela možnost
objednat si oběd za 7 Kč. Samotný
výčep byl pravděpodobně v provozu
pouze příležitostně při různých sportovních akcích či slavnostech spolku
„Turnverein Rossbach, Thonbrunn,
Friedersreuth a Gottmannsgrün“, a to
až do r. 1945.
Po válce hospoda také nefungovala
pravidelně a tak to šlo i dále až do r.
1990. Od 50. do 80. let byl výčep
v provozu pouze při různých akcích na
sále – nejčastěji to byly plesy všelijakých spolků: Šibřinky sportovců, Zahrádkářský ples, Myslivecký ples, Hasičský ples, plesy a zábavy místních
fabrik aj. Za zmínku stojí informace, že
výčep („Malý sál“ nad výčepem také)
sloužily v počátku 80. let jako provizorní školní třídy – ve škole tehdy probíhala rekonstrukce tříd.
Prvním stabilním nájemcem hospody v sokolovně byl (asi od r. 1990)
Miroslav Kusý alias „Šupina“. Kromě
toho, že hospodu vedl s nadšením a
láskou, je třeba v jeho případě připomenout, že kromě točení piva Míra
také výborně vařil. Bylo běžné, že po
půlnoci zabíhal do kuchyně smažit
např. vynikající topinky pro mlsné
huby připitých hostů. Míra měl také
dobrý hudební vkus a jeho zvykem až
rituálem bylo, že krátce před „zavíračkou“ si sedl na lavici přímo naproti
dveřím do výčepu (tam podle jeho
slov byla nejlepší akustika) a pustil si
svou oblíbenou skladbu od Led
Zeppelin „Stairway To Heaven“. Míru
krátce v r. 1994 vystřídal Zdeněk

Tobolík. Přiznávám, že si tohoto hospodského vůbec nepamatuji.
V pořadí třetím se stal (asi od r.
1996) Zdeněk Svoboda. Už samotné
přípravy před otevřením dávaly tušit,
že to Zdeněk myslí s hospodou vážně.
Měl okolo sebe dobrou partu hranických nadšenců, které si s sebou přitáhl od „Koně“, kde do té doby působil. Vkusně upravili samotný výčep, ale
také chodbu, kde vzniklo např. nové
dřevěné obložení v duchu toho původního ve výčepu. Zdeněk také přesáhl běžného hospodského v tom, že
pořádal různé sranda akce např.
„Cvrnkání kuliček“, a výtěžek z těchto
akcí věnoval na opravu okapů na sokolovně.
Dalším nájemcem se stal (od r.
2003), kde se vzal, tu se vzal, Štefan
Liguš z Plesné. Ano, nebyla to místní
boule, ale náplava až z Plesné, díry
děsné. Zkusil to na nás s pivem Lobkowitz, ale nepochodil.
Ondřej Lopušek (od r. 2005) sice
také nebyl místní, ale v sokolovně měl
svůj „pokojíček“. Ondra zkulturnil výčep novým „zátěžákem“ ve výčepu do
té doby nevídaným (avšak vídaným
zde až do března 2020). Dále nechal
instalovat na pánské záchody pisoáry,
i když dodnes někteří zarputilí staromilci močí stále raději do „žlabu“.
Ondra se opravdu snažil, dokonce na
chodbě vybudoval PC koutek a později
i „videopůjčovnu“.
Po Ondrovi převzal hospodu Josef
Tlačil (od r. 2007). Pepa byl v té době
také předsedou TJ Hranice a za jeho
vedení a působení v Jednotě se opravila střecha na sokolovně a vybudovalo se plynové vytápění.
Dalším, kdo zde zkusil své štěstí, byla
Dana Hýblová (r. 2008). Je třeba říct,
že v této době v Hranicích fungovalo
souběžně zhruba pět hospod, takže
sokolovna byla pouze jedna z nich a
navíc trochu stranou a na kopci. Dana
dala hospodě potřebnou ženskou péči, a tak hospoda kromě piva a tabákového kouře zavoněla i jinak, dělala

také výborné nakládané hermelíny,
ale po jednom roce uznala, že byznys
to tu zrovna není.
A pak už to šlo celkem rychle. Od r.
2009 vzal hospodu Milan Švagr, po
něm v r. 2011 Jiří Pěnkava a v r. 2012
převzali hospodu do svých rukou nezvykle hospodští hned dva – Vlastimil
Švarc a Petr Šamberger neboli „Švára“
a „Šamba“. Na jejich hudební produkce končící mnohdy až v 9 hodin
ráno se fakt nedá zapomenout. „Jeden
je na podnikání málo, ale dva jsou
moc“ - zůstal do konce r. 2013 v hospodě pouze Švára. V r. 2014 se zde
objevil jistý pan Benda z Aše, který
nám to tu všechno „krásně“ vymaloval
a ponatíral, aby ještě ten samý rok
zmizel. Od r. 2014 do konce r. 2017
měl v nájmu hospodu Pavel Židov
z Aše, ale v hospodě jsme vídali spíše
Danu Starsiakovou, která má od r.
2018 v nájmu hospodu již sama.
Do r. 2015 byla sokolovna majetkem
TJ Hranice. Budova však stále více
chátrala a TJ ze svého rozpočtu nemohla, přestože se činila, potřebné
opravy uskutečnit. A tak po několikaletém jednání přešla celá budova v
r. 2016 do majetku města Hranice.
Hned v roce 2017 se vyměnila v hospodě a dalších dvou patrech nad ní
okna, na „Malém sále“ vznikla posilovna, minulý rok se v 1. patře vybudovala turistická ubytovna a v průběhu dubna až června 2020 proběhla
rozsáhlá rekonstrukce výčepu, který
to již potřeboval „jako prase drbání“ udělala se nová podlaha, elektroinstalace, vodoinstalace, odpady, byly
vybroušeny lavice, stoly, obložení,
strop a vše znovu natřeno kvalitními
materiály. Byl postaven nový bar a
vybaven zcela novým výčepním pultem a novými lednicemi. S ohledem
na investici převyšující půl milionu
korun byla upravena cena za nájemné
z původních 2 222 Kč na 6 000 Kč. Do
budoucna je třeba ještě vyřešit
venkovní prostor na terase a také
toalety by si už zasloužily podobně
razantní rekonstrukci jako výčep.
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V r. 2023 oslaví budova sokolovny
své 90. narozeniny. Tak jí popřejme, ať
stárne s naší úctou a respektem k práci těch, kteří ji téměř před jedním stoletím vybudovali. Myslím, že by jejich
tvůrcům udělalo radost, že budova
stále slouží svému účelu.
-vkObr.3

Obr.1
Obr.4

Obr.2

Obr.5

Dva stejné záběry s rozdílem téměř 100 let, vpravo Jan Hýbl ml. (uprostřed), pachatel rekonstrukce dřevěných částí lokálu, vedle pan starosta
na čepu (měl by uvažovat o vedlejšáku!), vlevo pak místní pobuda opět přebral …
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