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ÚVODNÍ SLOVO PANA STAROSTY:
Od posledních komunálních voleb uplynul
jeden rok, což svádí k bilancování. Cílem
tohoto příspěvku není hodnotit úspěchy nebo
se snažit o zviditelnění práce místní radnice,
jedná se o stručné shrnutí dění v našem městě
během tohoto období.
Byla dokončena revitalizace další části
Masarykova náměstí včetně umístění symbolu
našeho města, plastiky koně. Tato akce je
kladně hodnocena mnohými občany i
návštěvníky města. Ke svému závěru spěje
rekonstrukce a přístavba městské knihovny.
Obě stavby byly zahájeny v loňském roce a
financovány byly za pomoci dotační podpory
Regionálního
operačního
programu
Severozápad. Rovněž nás čeká předání
chodníku v Americké ulici včetně rekonstruovaného povrchu vozovky. Volnočasové centrum, které vyrůstá
v prostorách bývalé kotelny nové budovy základní školy, se také nachází ve fázi před dokončením v měsíci
listopadu. I tyto akce jsou spolufinancovány pomocí stejného poskytovatele. I rekonstrukce hráze Mlýnského rybníka
(Dolíšky) bude dokončena v závěru listopadu tohoto roku. Jedná se o akci, na kterou se podařilo získat po
několikaletých pokusech finanční podporu z Ministerstva životního prostředí. U uvedeného projektu se dodatečně
podařilo přesvědčit patřičné orgány o souhlasu k vyzvednutí původních žulových obrubníků v celé délce rybníka a
zbavit se tak povinnosti umístit zpět svodidla, která by tak narušovala vzhled rybníka a znemožňovala užívání
nového mlatového chodníku.
Rád bych kromě těchto hmatatelných výsledků zmínil úspěšné zvládnutí náročných kontrol. Byl to audit
hospodaření města Odborem kontroly Karlovarského kraje, který nezjistil žádná pochybení. Dále se jednalo o audity
prováděné úředníky Ministerstva financí ČR, kteří kontrolovali dodržování zákonnosti a legislativních pravidel
v procesu čerpání poskytnutých finančních prostředků v rámci dotačních titulů. Konkrétně se jednalo o Revitalizaci
hřbitova a parku v Hranicích, na kterou přispělo Ministerstvo ŽP, v druhém případě o naučnou stezku „Cesta
kamenů“, na kterou byly čerpány prostředky z mezinárodní spolupráce Cíl 3. Závěry obou těchto auditů jsou pro
město velmi dobré, nebyla zaznamenána žádná pochybení.
Chci poděkovat všem, kteří organizují různé kulturní a společenské akce ve městě, protože podporují vzájemná
setkávání občanů. Stejný dík patří i všem dobrovolníkům a členům nejrůznějších spolků, neboť jejich často
nenápadná aktivita, která je stojí čas i úsilí, obohacuje život ve městě. Bohužel je tato aktivita často vnímána jako
automatická. Další poděkování patří všem zaměstnancům technických služeb za zvládnutí čistoty města. Je to práce
nekonečná, často nevděčná. Za zmínku stojí dennodenní úklid parku a autobusové zastávky, či opakující se opravy
mobiliáře města poznamenané rukama vandalů.
Závěrem bych chtěl pozvat občany na akce, které město připravuje do konce kalendářního roku.
PLÁNOVANÉ AKCE:
24. 10. – Halloweenská diskotéka, Beseda, 14.00 hod, Rada
rodičů
14. 11. – Fotbalová diskotéka, TJ Hranice
27. 11. – Rozsvícení stromu, 17.00 hod., Spirituál kvintet, Město
Hranice
5. 12. – Mikulášská diskotéka, Beseda, 14.00 hod., Rada
rodičů
11. 12. – Seniorské vánoční odpoledne, Beseda, 15.00 hod.,
SPCCH
17. 12. – Vánoční zpívání dětí z MŠ v kostele
19. 12. – České Vánoce, živý betlém, Beseda, 18.00 hod.

27. 12. – Poslední vycházka roku na TROJSTÁTÍ: sraz v 11:00
hod. u roty v Trojmezí, s sebou jako vždy pití, vuřty, dobrou
náladu; délka trasy se odvíjí od sněhových podmínek
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ:
V průběhu měsíce listopadu se uskuteční na Městském
úřadu v Hranicích slavnostní přivítání dětí narozených po 6.
únoru 2015. Vzhledem k nové zákonné úpravě o poskytování
údajů o narozených dětech nebyly matrice více než rok
informace o nově narozených dětech přístupné, proto žádáme
rodiče, kteří mají zájem se zúčastnit s dětmi tohoto přivítání a
ještě to na matrice nenahlásili, aby tak učinili nejpozději do
konce měsíce října 2015.
Ing. R. Voborník, tajemník města

ŽIJÍ KOLEM NÁS, ZNÁTE JE?
Dnes vám představím ženu, která žije v Hranicích
téměř od narození, vyrostla zde, vdala se, pracovala
tu, vychovala dvě dcery a dnes se těší z pěti vnoučat.
Znám ji velmi dlouho, ale zdá se mi, že se nemění,
jakoby ani nestárla, je stále usměvavá a velmi
činorodá. Jejího muže jsem k rozhovoru nepřiměla,
ale jí jsem odmítnout nedovolila. Jmenuje se Marie
Vondráková.
Maruško, ty
ses narodila opravdu
v Hranicích?
Tvoji
rodiče
odtud
pocházeli?
Ne, narodila jsem se
v porodnici v Aši. Moji
rodiče
odtud
nepocházeli, otec byl
z Moravy
od Prostějova a tady
sloužil na vojně. Pak tu zůstal na hranicích jako člen
finanční stráže. Na Krásňanech dostal služební byt,
bylo to v domě, který dnes vlastní Siegertovi.
Maminka byla z východního Slovenska, z obce Ulič.
Život v pohraničí jí nebyl neznámý, její rodina to
měla na ukrajinskou hranici pouhé dva kilometry. Ve
čtrnácti letech odešla z domova do Olomouce, kde
byla pomocnicí v domácnosti. Pak využila výzvy
k náboru pracovních sil do pohraničí a nastoupila do
textilky ve Studánce. Tady se seznámila s otcem.
Když se vzali, bydleli krátkou dobou v Aši, ale brzy
se přestěhovali do Hranic. Z domu na Krásňanech si
pamatuji, že jsme měli hned vedle dráty, tehdy byla
uzavřená státní hranice i do východního Německa.
Potom se rodiče přestěhovali blíž do centra, do
domu, kde já bydlím dodnes.
Tys chtěla v Hranicích zůstat?
Vůbec ne. V Mariánských Lázních jsem studovala
ekonomickou školu a po maturitě jsem chtěla
z Hranic odejít. Měla jsem už dokonce místo ve
Škodovce v Plzni. Jenže doma mi to neschválili.
Maminka byla dost razantní (já paní Bláhovou,
maminku Marušky, přímo slyším), otec šel na mě
diplomaticky, že bych to měla doma lepší, že i
ušetřím. Tak jsem nastoupila do ašské Aritmy. Celé
dny jsem opisovala technologické postupy, což mě
pochopitelně nebavilo, ale tehdy začalo období
„snižování administrativy“, nemohla jsem si tedy
příliš vybírat.
Já si tě ale, Maruško, pamatuji jako mladou
učitelku ve zdejší základní škole.
I to byla tak trochu náhoda. V Aritmě jsem zůstat
nechtěla, zdálo se mi, že tam nebudu mít
perspektivu. Proto jsem si našla místo vychovatelky
v Aši. Někdy v té době byli u nás na návštěvě
Nídlovi (pan Bláha i pan Nídl byli myslivci). Když se
paní Nídlová dozvěděla, kam nastoupím, řekla:
„Vychovatelku
můžeš
dělat
i
v Hranicích.

Potřebujeme učitelku do školy, nastoupí proto
vychovatelka z družiny a její místo zůstane volné.“
Šla jsem to tedy zkusit. Jenže vychovatelka si to po
pár dnech rozmyslela, vrátila se na své původní
místo a já byla tak trochu donucena k další změně.
Ale nelitovala jsem, práce s dětmi se mi líbila.
- Proč jsi tedy po čtyřech letech skončila?
Někdy to vzdá mladý učitel po neúspěchu. To
ale nebyl tvůj případ.
Měla jsem malou dcerku. Blance byly dva roky a mě
nutili, abych začala studovat na pedagogické škole.
To jsem si nedovedla představit. Stála jsem před
volbou: kariéra, nebo rodina. A tak jsem se rozhodla.
Ale ani toho jsem nikdy nelitovala.
Ty jsi byla úspěšná i v dalších zaměstnáních.
Jak na to vzpomínáš?
Nemůžu si stěžovat. Ve sklárně jsem byla dvacet let
až do jejího konce v roce 1993, do roku 1996 pak
ještě v její likvidační komisi. Krátce jsem pracovala
v Německu, pak v ašské Ohaře. Ta ale také
skončila. Nakonec jsem pracovala deset let ve firmě
pana Racka KT trans.
Byla jsi někdy také „hlídací babička“?
Dokud jsem chodila do práce, tak to moc nešlo.
Občas jsem vypomohla starší dceři, ale zaskočit
musela i moje maminka. Nejvíc si mé služby užila
vnučka mladší dcery, protože to jsem byla už
v důchodu.
Teď jsi tedy v důchodu. Nenudíš se?
(Po udiveném pohledu následovala rychlá odpověď.)
Nudit se? Na to nemám čas. Mým velkým koníčkem
je četba. Čtu téměř všechny žánry, ale přiznávám,
že si vybírám. Taky ráda cestuju. Mít sponzory,
sjezdím celý svět. Jsem členkou sociální komise,
kde řešíme různé problémy např. pomoc při péči o
postižené osoby, ubytování pro lidi v těžkých
životních situacích apod. Ujala jsem se role
cvičitelky, je nás jedenáct žen, cvičíme pravidelně,
většinou rehabilitační cviky a cvičení na míčích.
Další vášní je turistika. Pravidelně nás chodí sedm
až devět žen, máme „prošlapané“ skoro všechny
trasy kolem Hranic. Díky Marii Bobulové, která má
okolí projeté na kole, jsme poznaly mnoho
zajímavých míst. Pouštíme se i do vzdálenějších
míst, ale tady je problémem doprava. Všechny auta
nemáme, někdo zase nevěří svému řidičskému
umění. Kdyby tak Město mělo třeba mikrobus, rády
bychom si cestu zaplatily…. („Co vy na to, pane
starosto?“)
Maruško, děkuji za milé povídání v útulném
prostředí tvého domku. Co ti závěrem popřát? Jsi
tak aktivní a činorodá. Jestli je něco, co ti chybí,
nepochybuji o tom, že ty najdeš cestu, jak to změnit.
Jsi totiž příkladem citátu: Slabí lidé čekají na
příznivou příležitost, silní si ji vytvářejí. Tak tedy
snad jen to zdraví, to potřebujeme všichni bez
výjimky.
(V. K.)

ZASTUPITELSTVO ŘEŠILO BEZPEČNOSTÍ SITUACI V NAŠEM MĚSTĚ. NAPSALI JSME DOPIS MINISTROVI
VNITRA A TEN NÁM I ODPOVĚDĚL. VÍCE NAJDETE NÍŽE:
Vážený pane ministře,
jako zvolení zástupci města Hranice se na Vás obracíme se žádostí o pomoc při řešení životních situací našich
obyvatel, ale i situace ve městě.
Naše město se nachází v pohraničí v nejzápadnější části naší republiky, v tzv. ašském výběžku, kde byla před lety
zrušena služebna Policie ČR. Nejen z tohoto důvodu, ale i všeobecně se změnou situace ve společnosti, narůstá ve
městě více či méně závažných prohřešků a deliktů, které se snaží řešit spádové oddělení Policie ČR v Aši, vzdálené
10 km. Ty řeší zpravidla úspěšně, nicméně zaznamenáváme citelný nárůst těchto deliktů při absenci hlídek Police
ČR.
Město Hranice s 2200 obyvateli a rozpočtem vázaným zejména na poskytování veřejných služeb si bohužel nemůže
dovolit zřízení městské policie a sanovat tak nejpalčivější problémy našeho města. Předpokládáme a spoléháme tak
na fakt, že máme nárok na stejnou pomoc a ochranu od složek Policie ČR, jako v jiných městech a částech
republiky.
Ašský výběžek se potýká se zvýšeným pohybem mnoha cizinců a občanů různých etnických skupin i osob
s kriminální minulostí. Domníváme se, že jediná služebna v Aši, s nedostatečným počtem policistů, dozajista
nemůže pokrýt svěřené činnosti, natož vyvíjet tak důležitou preventivní činnost. Tento fakt zastupitelé, ale i všichni
místní občané silně pociťují, a proto Vám adresujeme tento dopis s nadějí, že dojde k zahájení prvních kroků pro
řešení popsaných skutečností.
Vzhledem k tomu, že se zvyšuje průměrný věk místních obyvatel, resp. populace stárne, mají právě starší občané
největší strach vycházet v podvečer ven, kde se daří problémovým skupinám úspěšně narušovat dosavadní klid
vandalstvím a prohřešky méně závažného charakteru, které ovšem v nočních hodinách gradují.
Bez místního oddělení Police ČR v Hranicích není ašská služebna, a to ani při sebevětší snaze, schopna zajistit
dostatečně rychlá opatření a pokrýt kritická místa na území našeho města, zvláště těch míst, kde dochází k velikému
nárůstu činností v rozporu se zákonem, jako jsou i např. prodej návykových látek, alkoholu a cigaret dětem.
Město Hranice si v uplynulých letech vybudovalo mnoho nových turistických míst, parků a území

pro odpočinek.

Neustále vynakládá značné úsilí a prostředky pro zkvalitňování života, a tak bez prevence či patřičného zásahu
policistů se město bude těžko bránit ničení těchto míst nepřizpůsobivými skupinami, které si stále častěji vybírají pro
svůj pobyt naše město bez policejní služebny.
Žádáme Vás, abychom společně začali hledat řešení!
Zároveň si Vás touto cestou dovolujeme pozvat na oficiální návštěvu k nám do Hranic, kde bychom s Vámi rádi
danou problematiku probrali a vyslechli možné návrhy na zlepšení stavu.
Děkujeme za brzkou odpověď.
S pozdravem
Zastupitelé Města Hranice

CITUJEME Z INTERNETOVÝCH STRÁNEK WWW.MESTOHRANICE.CZ, WWW.REGIONHRANICE.CZ A FB
HRANICKO (bez korekcí):
SKŘÍTEK TROJMEZNÍČEK VE 3D:
Díky štědrému sponzorskému daru 15000,- Kč od Heinz Glas Decor a
doporučení vylepšíme naučnou stezku na Trojstátí o zajímavý prvek.
Malý návštěvník bude moci hledat v korunách stromů ukryté hlavičky skřítka
Trojmezníčka. Ty budou upevněny na svá místa na jaře. Jsou celkem tři a jejich
hledání nebude snadné. Přejeme bystré oči a hodně štěstí v hledání.
(J. L.)

TURISTICKÁ BROŽURA MÁ JIŽ DRUHÉ - AKTUALIZOVANÉ VYDÁNÍ:
V loňském roce bylo vydáno 1000 kusů této brožury pro turisty. Poptávka byla
opravdu velká a turistů k nám na Hranicko jezdí stále víc. Proto jsme se rozhodli
dotisknout dalších 1000 kusů a aktualizovat údaje, především pak fotografie.
Velké díky patří také Plzeňské restauraci, která poskytla nemalý sponzorský dar
(15000,- Kč) na výrobu brožurky.
Snad se vám bude turistický materiál líbit! Texty sestavil a poskytl většinu
fotografií PhDr. Josef Levý.

REGION SE DAŘÍ PROPAGOVAT I NA CELOSTÁTNÍ ÚROVNI:
FB Hranicko usilovalo delší dobu o zpřesnění turistických map, o doplnění
informací a o zanesení naučných stezek do map. Běh na dlouhou trať je u konce a
výsledek je pozitivní.
Do map se podařilo zanést všechny zajímavé turistické stezky. Návštěvník tak
získá kompletní přehled o místních trasách. Mapy cz obsahují ještě drobné
nepřesnosti, ty budou postupně laděny. Více na: www.cykloserver.cz nebo na
www.mapy.cz.
Dále se ozývají různé instituce, které požadují reprezentativní fotografie našeho
města a jeho okolí. Aktuálně byly fotografie poskytnuty městu Aš, Sdružení Ašsko
(zde jim běhají na hlavních webových stránkách) nebo městu Schönwald, kde opět
budou součástí propagace turistiky. (J. L.)

MĚSTO HRANICE BYLO V HUSTOPEČÍCH OPĚT VŘELE PŘIVÍTÁNO:
Burčákové slavnosti v Hustopečích u Brna 1. - 3. 10. 2015 navštívili zástupci a
občané města Hranice, mezi kterými byl i pan Petr Valda, který vstup našeho města
do Burčákové unie inicioval a zařídil. Hranice jsou členy Burčákové unie od roku
2006. Letos došlo na mnohá osobní setkání, velice milé bylo setkání se samotnou
starostkou PaedDr. Hanou Potměšilovou, která nás vřele přivítala. Cítili jsme se tu
opravdu jako doma.
Promyšlený a bohatý program vyvrcholil slavnostním historickým průvodem
městem, kde jsme město Hranice reprezentovali v dobových kostýmech. (J. L.)

DOBROVOLNICKÁ AKCE S NÁZVEM 72 HODIN POMOHLA S ÚKLIDEM HRANICKA:
Jednalo se o tři dny plné dobrovolnických aktivit, které se
v ČR konaly již po čtvrté. Kdykoliv během těchto 72 hodin (8. –
11. října 2015) a zároveň jakkoliv dlouho se dobrovolníci po
celém Česku pustili do aktivit, které pomohly druhým, přírodě, či
jejich okolí. Výsledkem těchto projektů mělo být mnoho úsměvů,
radosti, dobrých pocitů z vykonané práce a mnoho dalších
pozitivních účinků. Letošní motto znělo: „Zasaď strom třeba se
starostou…“
Dobrovolníci z Hranicka a komise pro životní prostředí
zaregistrovali na pátek 9. 10. 2015 svůj projekt s názvem:
„Nejzápadnější cíp Česka jako kousek čisté přírody“. Každý
z vás tak mohl vyrazit uklidit pro svůj dobrý pocit alespoň malý kousek přírody. Hlavní úklid směřoval k rybníku Nový ve Studánce.
Stálý dobrovolník, pan Josef Levý st., celou akci vedl, vysvětlil smysl projektu 72 HODIN a představil vzácné druhy místního biotopu.
Debatovalo se také o tom, kde se tady odpad vzal a z jakých důvodů,…
I přes nepřízeň počasí se akce vydařila a dobrovolníci si zaslouží veliký obdiv. Odpad po turistech, rybářích a dalších návštěvnících přilehlého
lesa sesbírali do pytlů, které budou odvezeny Technickými službami města.
Během víkendu se pak uklízelo i kolem naučných stezek. Místní dobrovolní hasiči se také zapojili a vyčistili místo zříceného bombardéru ve
Farském lese. Opravili i zničený povalový chodník a vysbírali odpadky, které se tady povalovaly.
V Hranicích se tedy zúčastnilo cca 20 osob. Byli to žáci místní ZŠ s paní ředitelkou a paní zástupkyní, komise pro životní prostředí a zástupci
dobrovolných hasičů.
Děkujeme všem za pomoc, děkujeme všem za ochotu, děkujeme všem za kladný vztah k přírodě!

BESEDA V BESEDĚ:
Další Beseda v Besedě, v pořadí již třetí, opět přilákala diváky všech věkových
kategorií. Tentokrát byl hostem Daniela Nusharta známý herec a bavič Václav
Postránecký.
Povídání se točilo kolem hereckých začátků pana Postráneckého, zážitky z
natáčení filmů, převážně "S tebou mě baví svět" a seriálu "Doktoři z Počátků", s
humorem se vzpomínalo na pány herce Sováka a Menšíka. S hercem se diváci
rozloučili nadšeným potleskem, starosta M. Picka obdaroval pana Postráneckého
drobnými dárky jako vzpomínku na návštěvu Hranic.
DIVADLO V BESEDĚ:
V sobotu 19. 9. 2015 zahrálo hranickým divákům Divadlo bez zábradlí, z.s.
futuristickou komedii Marty Buchacaové "Neříkej mi lásko". Hra nám představila
společnost v budoucnu, kdy je láska jako taková postavena mimo zákon - legální
jsou pouze vztahy fyzické. Rodiny, které nadále touží žít jako rodiny, jsou přesunuty
do garáží. Rodina Jaumeho a Majky se rozhodla žít v garáži, ale jejich dcera s tímto
stavem věcí není spokojena, spolužáci se jí posmívají, nemá přátelé a proto se
rozhodne přinutit rodiče k rozvodu.
Zamilovanost se v této hře léčí "injekcí proti lásce", a i když rodiče na léčbu
přistoupí, láska a hluboké city jsou silnější, a Jaume a Majka se k sobě vrátí. Jaume
přitom odhalí rodinné tajemství o vztahu své matky a otce, dcera pozná chuť
neopětované lásky a nakonec je ona sama nucena použít injekci.
STUDÁNECKÝ VANDEJFESTÍK:
27. 6. 2015 se ve Studánce uskutečnil druhý ročník Studáneckého Vandejfestíku.
Na své si přišly děti i dospělí. Pro děti byla připravena pohádka v podání herců ze
Západočeského divadla, provizorní divadelní sál byl zaplněn do posledníh místečka.
Po pohádce se děti rozutekly do dílniček, kde si zdobily trička, mohly si nechat
pomalovat obličej, vyráběly si z dřívek hračky, učily se žonglovat. Po šesté hodině se
začaly Studánkou nést první tóny kapely Humbuk z Františkových Lázní. Po nich
následovali plzenští Amores Perros, Grande Tete z Mariánských Lázní a na závěr
nám zahrálo Glasjtr Duo. Své kousky a ohnivou světelnou show nám předvedl Daniel
z Habartova. Věřím, že kdo se nezalekl letního svěžího deštíku, se pobavil a každý si
našel to své.
Děkuji Městu Hranice, městu Aš, obci Krásná, firmě Heinz Glas Decor, panu
Grisníkovi, panu Černíčkovi, všem účinkujícím, všem, kteří pomáhali s přípravou i s
následným úklidem, Davidovi za občerstvení, paní Švecové, Andy, Karin a Terce za
pomoc při malování, Jitce od triček, Pepovi od kladívek, Petře od koní a samozřejmě
Páje :) .
Za o.s. Živá Studánka Marcela Švecová
SRANDAMAČ VE STUDÁNCE:
V sobotu 8. 8. 2015 se ve Studánce uskutečnil 4. ročník Srandamače. I přes
vražedné vedro dorazilo na hřiště devět týmů.
Názvy týmů byly originální i takové, které jsme neslyšeli poprvé. Důležitá byla
hlavně zábava, a tu si všichni užili. Děkuji týmům PZG, Hvízdi, Bandes Kares, KT
Trans, Pipins, HG Decor, Larvy, Šťabajzny a Šusťa team za účast, vítězem byl
každý, kdo vydržel běhat na sluníčku. Všem se podařilo dodržovat pitný režim a i celý
turnaj se obešel bez větších zranění. Srandamač pokračoval večer zábavou na hřišti
za hudebního doprovodu do ranních hodin. Děkuji městům Hranice a Aš za podporu,
paní Švecové, paní Horákové a paní Bosákové za přípravu občerstvení, Davidovi za
obsluhu za barem a všem, kteří jste přišli. Ještě jednou díky!!! Za o.s. Živá Studánka,
MARIÁNSKÁ POUŤ:
Letošní Mariánská pouť, kterou pořádá Svaz zahrádkářů společně s Městem
Hranice, změnila místo konání z parku před Městským úřadem na nově
rekonstruované Masarykovo náměstí.
Nové prostředí nabídlo příjemné zpestření tradiční akce, přilákalo také
návštěvníky z okolí, kteří chválili hlavně krásnou vyhlídku na celé náměstí. Pro děti
byly připraveny atrakce, největší zájem byl o nafukovací skluzavku. Stánky s
občerstvením nabídly výborný guláš i zákusky, pivo teklo proudem, k poslechu a
tanci hrála celý den kapela "Kartáč" z Aše. V odpoledních hodinách praskalo
náměstí ve švech, počasí přálo a nic nebránilo pokračovat v zábavě do večerních
hodin. Organizátorům a dobrovolníkům patří velké díky.

HASIČI DOSTANOU NOVÉ AUTO:
Zastupitelstvo města pověřilo starostu města zajištěním veškerých úkonů spojených se schválením výsledku
veřejné zakázky s názvem: „Město Hranice - Cisternová automobilová stříkačka“ a následným podpisem Smlouvy o
dílo s uchazečem THT Polička a to za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci za celkovou cenu 5.610.770,Kč vč. DPH. V případě odmítnutí podpisu kupní smlouvy ze strany vítěze veřejné zakázky platí pověření k uzavření
smlouvy s ostatními účastníky, a to v sestupném pořadí.
PŘEVOD SOKOLOVNY:
Proběhlo první jednání mezi zástupci TJ Jiskra Hranice a představiteli Města o případném převodu sokolovny do
majetku města. Pravděpodobným termínem bude leden 2016
PODĚKOVÁNÍ ZŠ HRANICE:
Chtěli bychom poděkovat jednatelům místních firem, kteří svými sponzorskými dary podpořili vybavení školních dílen na
ZŠ Hranice.
Děkujeme firmám: GR electronic spol.s.r.o. zastoupené Ludvíkem Grisníkem, GST Dekorační zařízení a strojní technika s.r.o.
zastoupené Lenkou Siegertovou, HEINZ GLAS DECOR s.r.o. zastoupené Romanem Grosem a BEPOF spol. s.r.o. zastoupené
Milanem Spiříkem.
Školní vzdělávací program ZŠ obsahuje oblast Člověk a svět práce. Na naší škole máme pracovní činnosti zaměřeny na výuku
prací v domácnosti, na práce na zahradě a na technickou výchovu (dílny). Právě dílny mají zastaralé nářadí, a proto jsme ve
spolupráci s Mgr. Stanislavem Křížem, předsedou Hospodářské komory Karlovarského kraje oslovili hranické firmy. Ty
zareagovaly velice vstřícně a za jejich sponzorské dary se nakoupilo nářadí do školních dílen. Všichni víme, že je potřeba, aby se
mladí lidé vedli od dětství k technickému vzdělávaní, protože je jich na pracovním trhu nedostatek. Ne každý se setká
s uvedenými činnostmi doma, a proto je třeba získat zkušenosti ve škole. Ta to ovšem nezachrání. Je důležité, aby se našli i
vedoucí různých modelářských a technických kroužků a předávali informace a zkušenosti mladší generaci. Proto jsem opravdu
vděčná za kroky Hospodářské komory Karlovarského kraje (konkrétně panu Mgr. S. Křížovi), které podniká v této oblasti.
Za finance ze sponzorských darů bylo pořízeno nářadí: 20 ks od každého druhu - pila čepovka; pila na železo; pilníky – plochý,
půlkulatý, kulatý; rašple – plochá, půlkulatá, kulatá; dláta, kleště, kombinačky; nůžky na plech; šroubovák – křížový; kladivo –
střední, smirkové papíry; sady vrtáků do ruční vrtačky, sada závitníků a závitořezných oček.
Hospodářská komora České republiky je subjektem zastupujícím českou podnikatelskou veřejnost, je neodmyslitelnou
součástí hospodářského života v ČR. Chrání zájmy svých členů sdružujících se v regionální síti komor a v živnostenských
společenstvech. Hlavním posláním komory je prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR, a tím i k
celkové ekonomické stabilitě státu.
Za Základní školu Hranice PhDr. Hana Levá a Mgr. Jiří Tůma

NAPSALI JSTE NÁM:
S historickým odhalením sochy koně, znaku našeho města
Hranice, symbolicky odešel i v Hranicích narozený odchovaný
hřebec Apač (pod úředně registrovaným jménem Ima Red
Princequillo).
Nyní bude pobývat na Vysočině, pomezí Moravy, v krásné
chráněné oblasti Žďárských vrchů, kde bude působit jako
plemeník a dále tak rozšiřovat chovy puntíkatých koní
Appaloosa.
Václav Slouka

Knihovna děkuje p. Šlingerovi, p. Schindlerové, p.
Dorotovičové, p. Tothové, p. Turečkové a rodině Rafajově za
knižní dary, které pomohly rozšířit knižní fond naší knihovny o
nové knihy nebo byly použity pro výměnu starších a již
zničených knih za novější. Ještě jednou děkujeme.
Knihovna
se
zúčastnila
dotačního
programu
vodohospodářské společnosti Chevak a.s. pro podporu
výukových školních i mimoškolních projektů se zaměřením na
tvorbu a ochranu životního prostředí, který má neformálně
podporovat vzdělání v této oblasti a výchovu k odpovědnosti v
životě za zachování zdravého životního prostředí.
V rámci tohoto programu vzniklo v knihovně nové „oddělení“
environmentální výchovy - „ Ochrana životního prostředí a
příroda České republiky“. V tomto oddělení naleznete nejen
knihy o ochraně životního prostředí, ale také krásné publikace s
nádhernými fotografiemi naší přírody od českých autorů a
fotografů.
Zapůjčit si můžete např. knihy o tom, co vlastně
environmentální výchova je, knihy s nápady, jak přispět k
záchraně planety, knihy o změně počasí a klimatu, o ochraně
vody, o chráněných rostlinách, další Vás provedou krásami naší
vlasti – např. Jižní Čechy, povodí Vltavy, Boubínský prales a
další.
Knihy jsou primárně určeny k využití ve škole, jsou však k
dispozici všem čtenářům, kterým není lhostejný stav naší
planety.

SDH ZPRÁVA O ČINNOSTI HRANICE U AŠE:
Činnost SDH v Hranicích byla soustředěna na společenské akce a úpravu okolí hasičské zbrojnice a úpravu vnitřního zařízení.
Tyto akce byly prováděny společně s výjezdovou jednotkou, které velí pan Brožek Michal.
Jednotka vyjížděla 12x. 2x se účastnila prověřovacího cvičení, 1x taktického cvičení FOCUS 2015 v Plesné (zaměřeného na
součinnosti složek integrovaného záchranného systému při nákaze ptačí chřipkou), 1x společné cvičení s kolegy z Ebmathu.
Výpomoc městu při oslavách osvobození a v době veder se zalíváním vysázených stromů. Dále provedli členové výjezdové
jednotky exkurzi v hasičské zbrojnici pro „Berušky“ – paní Ošmerová.
V lednu bylo na výroční schůzi zvoleno nové vedení sboru dobrovolných hasičů a následně byly vytýčeny úkoly na rok 2015.
Bylo dohodnuto, že schůze výboru budou každý první pátek v měsíci od 17 hod. a členové, kteří mají zájem se mohou zúčastnit
po 18 hod.
V měsíci březnu jsme se na pozvání zúčastnili oslavy 20. výročí spolupráce s hasiči z Ebmathu.
V dubnu a srpnu jsme v hasičské zbrojnici ve spolupráci s MÚ – tech. služby, dovoz a odvoz stolů pro akci „Pálení čarodějnic“
a „ Hasičský pochod“, děkujeme pracovníkům TS Hranice a jeho pracovníkům za jejich ochotu.
Před touto akcí byla brigáda na úpravu okolí zbrojnice, které se zúčastnili členové sboru.
Začátkem měsíce května byla tradičně oslava „sv. Floriána“, na kterou byli pozváni naši přátelé z Ebmatu.
V současné době tj. 29. srpna byl uskutečněn „Hasičský pochod“ po okolí Hranic s různými úkoly na jednotlivých stanovištích
jako střelba ze vzduchovky, šplh a chůze po vodorovném laně, hod granátem na cíl a dále stříkání vody na cíl za použití
džberovky . Do těchto akcí se zapojuje většina členů sboru.
V následujícím roce bychom chtěli opravit prostor před výjezdovými vraty, dále opravit a začistit věž na sušení hadic, nechat
zhotovit bránu na dálkové ovládání.
K těmto
akcím
potřebujeme
vyjádření MÚ.
Máme také zájem o nové členy,
hlavně z řad mladých, kteří by se
zapojili do výjezdové jednotky, ale i
starší členy, kteří by chtěli pracovat
a zúčastňovat se našich akcí.
Děkujeme panu Vožňakovi za
sponzorský dar 1000 Kč, který
věnoval na pořádání našeho
hasičského pochodu.
Na závěr chci poděkovat všem
členům, kteří se podílejí na činnosti
ve výjezdové jednotce tak i při
úpravách a akcích v hasičské
zbrojnici.
Michal Brožek, Václav Zeman

POPIS REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ:
AKCE "VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍHO VOLNOČASOVÉHO
CENTRA V HRANICÍCH U AŠE", z Regionálního operačního
programu regionu soudružnosti Severozápad, registrační číslo
projektu CZ.1.09/2.2.00/81.01308. Projekt je spolufinancován z
ROP NUTS II Severozápad 2007 -2013, podporováno z
Evropského fondu pro regionální rozvoj. Do projektu se zapojili tito
partneři: Obec Hazlov, Obec Krásná, ZŠ Hranice a Heinz Glas
Decor s.r.o. Více informací na www.nuts2severozapad.cz a
www.europa.eu .
Popis projektu:
Smyslem projektu je vybudování v jedné ze strategických částí
města Hranice centrum pro smysluplné trávení volného času místní
veřejnosti. V objektu bývalé kotelny Základní školy dojde k úpravě
stávajících prostor a vybudování multifunkčního volnočasového
centra s lezeckou stěnou, výukovým bazénem, stolním fotbalem,
keramickou a rukodělnou dílnou, počítačovou učebnou a hernou
společenských her. V rámci projektu bude vybudováno i
odpovídající sociální zázemí. Globálním cílem projektu je
zkvalitnění veřejné infrastruktury a kvality prostředí pro život
obyvatel.
Specifické cíle projektu:
- zrekonstruovat stávající nevyužité plochy ve městě
- prostřednictvím revitalizace území zkvalitnit volně dostupnou
infrastrukturu volnočasových aktivit
- umožnit místním občanům aktivní trávení volného času
- vytvořit vhodné prostředí pro sdílení volnočasových aktivit jako
prevence před nežádoucími negativními vlivy současného životního
stylu
Práce provádí: realizace projektu BOLID M,s.r.o. (Ing. Václav
Maršík, Ph.D.), technický dozor Projekt Stav,spol. s r.o. (Ing. Martin

Volný) a administraci projektu SAFIREA s.r.o. (Mgr. Petra Šorfová).
Firmy byly vybrány řádným výběrovým řízením.
Termín fyzické realizace projektu: 12. 3. 2015 - 30. 9. 2015
Celkové náklady projektu: 8.859.871,19 Kč
AKCE "VYBUDOVÁNÍ CHODNÍKU V ULICI AMERICKÁ v
Hranicích u Aše" z Regionálního operačního programu regionu
soudružnosti
Severozápad,
registrační
číslo
projektu:
CZ.1.09/2.2.00/81.01310. Projekt je spolufinancován z ROP NUTS
II Severozápad 2007 - 2013, podporováno z Evropského fondu pro
regionální rozvoj. Do projektu se zapojili tito partneři: Obec Hazlov,
Obec Krásná, ZŠ Hranice a Heinz Glas Decor s.r.o. Více informací
na www.nuts2severozapad.cz a www.europa.cz .
Popis projektu:
Smyslem projektu je revitalizace území - vybudování chodníku v
Americké ulici v Hranicích u Aše a zkvalitnit tak v jedné ze
strategických částí města stávající dopravní infrastrukturu.
Globálním cílem projektu je zkvalitnění veřejné infrastruktury a
kvality prostředí pro život obyvatel.
Specifické cíle projektu:
- zvýšení kvality života obyvatel spádového regionu
- revitalizace veřejné infrastruktury
- zkvalitnění dopravní infrastruktury v obci a dopravní zklidnění
- zvýšení atraktivity města využitím místního potenciálu
- zlepšení podmínek pro rozvoj kulturního a komunitního života
Práce provádí: společnost Algon,a.s. (Michal Sivák), technický
dozor Projekt stav, spol. s r.o. (Ing. Martin Volný) a administraci
projektu provádí SAFIREA s.r.o. (Mgr. Petra Šorfová). Firma byla
vybráná řádným výběrovým řízením.
Termín fyzické realizace projektu: 28. 4. 2015 - 30. 9. 2015
Celkové náklady projektu: 11.202.200,26 Kč

