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MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA OSLAVAMI 70. VÝROČÍ
OSVOBOZENÍ HRANIC
(příspěvky byly zveřejněny v Listech Ašska, na MVTV i
jiných soukromých videích, proto je uvádíme velmi
zkráceně, navíc nejsou tyto informace zcela aktuální)
17. 4. 2015 Soutěž žáků druhého stupně Základní školy
Hranice:
Znalostní soutěž se týkala světových i národních
dějin, hlavní důraz byl věnován osvobození našeho
města americkou armádou. Žáci měli možnost zažít pocit
ohrožení v improvizovaném protiletadlovém krytu, byli rovněž omezeni ve svých často nezdravých stravovacích
návycích – tady nám vypomohly kuchařky školní jídelny. Někteří žáci poznali i pocit žízně, protože zkrátka nepijí
čistou, neperlivou a neochucenou vodu. Pro někoho byl den bez mobilu takřka k nepřečkání. Projekt byl vydařený,
znalosti některých žáků byly na dobré úrovni. Jednotlivá družstva byla vyhodnocena, odměny byly hrazeny z
prostředků Městského úřadu. Dárkové poukázky pak vedly nepřímo k finanční gramotnosti v praxi. Děti si mohly
vybrat cenu podle svého přání a potěšilo nás, že některé myslely i na své nejbližší.
Hlavní den oslav:
V sobotu 18. dubna 2015 proběhly oslavy 70. výročí osvobození našeho města.
Děkujeme vzácným hostům: tiskovému atašé z Velvyslanectví USA v Praze Danielu Ernstovi, starostovi Rehau
Michaelu Abrahamovi, americkým vojákům z 2. divize (dřívější 42.), členům Military clubu Plzeň.
Děkujeme účinkujícím: Taxmenům, Lidové muzice z Chrástu u Plzně a Akordeonovému orchestru z Mariánských
Lázní. Veliký dík patří všem, co se na akci podíleli.
Jedinou nevýhodou akce bylo počasí, které moc nepřálo. Dalším stinným momentem oslav byla velmi nízká účast
místních občanů. Kde jste byli? Stále slýcháme kritiku na kulturní prázdno v našem městě, a když byl program
opravdu pestrý, tak vy nikde…
STŘÍPKY Z RADNICE
K 31. 3. 2015 ukončil svou nájemní smlouvu pan
Kubenka. Tím zanikla v Hranicích lékárna, zatím se
nepodařilo získat nového provozovatele.
6. 5. 2015 vylosovali radní 30 uchazečů o těžbu dřeva
v městských lesích formou samovýroby. Zájemců bylo
však několikanásobně více. Rada byla omezena
objemovým limitem, který stanovily Ašské lesy.
Akce před dokončením:
- rekonstrukce knihovny – 6 mil. Kč (ROP)
- revitalizace Masarykova nám. II. etapa – 10 mil. (ROP)
Zahájené akce:
- volnočasové centrum – 8 mil. (ROP) v ZŠ
- chodník v ulici Americká – 10 mil. (ROP)
Akce před zahájením:
- rekonstrukce hráze Mlýnského rybníka (Dolíška)– 7
mil. (OPŽ)
- čerpání odměny 400 000,- Kč za Zelenou stuhu, kterou
město získalo v roce 2014 v soutěži Vesnice roku
(pořízení zahradního traktoru se sekačkou a příkopového

mulčovače za traktor) - dotace schválena Ministerstvem
životního prostředí
Další akce:
– opravy okrajových komunikací – po vyhodnocení
nabídek a podle finančních možností, dílčí opravy
chodníků na základě požadavků obyvatel (např. chodník
kolem ZŠ k tělocvičně, chodník před bytovým domem č.
417, vyřešení kanálové vpusti na chodníku u paneláku č.
817.
Nezávisle probíhají rekonstrukce elektrických sítí ČEZ např. ve Vilové ulici
Základní škola podala spolu s městem projekt na
zvelebení místa u paneláku ve Sportovní ulici, kde by se
prořezaly stromy, vysadily několik nových, srovnal terén
a umístily venkovní prvky na fittness sportování pro
veřejnost.

PLÁNOVANÉ AKCE

23. 5. - Dej mi sílu II., koncert v evangelickém kostele od 15:00 hod., 13. 6. - Sportovní den pro děti, 14:00 hod,
Rada rodičů, 20. 6. - O pohár starosty města, 27. 6. - Vandejfestík ve Studánce, 4. 7. - Přátelské setkání na
Kaiserhammeru, 11. 7. - Divadelní léto, 18. 7. - Open Air, 9. 8. - Srandamač ve Studánce, 22. 8. - Mariánská pouť

ŽIJÍ MEZI NÁMI. ZNÁTE JE?
Domluvit si schůzku s dnešními hosty nebylo vůbec jednoduché. Přestože jsou oba manželé už v důchodu, svůj
čas musí pečlivě plánovat, aby všechno stihli. Neumějí totiž nic odbýt, vše dělají naplno. Jsou to: Marie a Prokop
Ošmerovi.
- Pane Prokope, jak jste přišel ke svému, ne právě
běžnému jménu? Jak vám říkala maminka?
Prokop byl i můj otec. Doma nás bylo pět dětí, ale
jméno jsem dostal až já, nejmladší. Maminka mi jako
benjamínkovi říkala Prokůpku.
- Jste hranickým rodákem?
Kdepak, pocházím z obce Studenec v okrese Třebíč.
Je to už stará písnička. I já jsem v roce 1965
narukoval do Hranic jako voják Pohraniční stráže a po
skončení vojny jsem už tady zůstal. Jsem tedy
„náplava“, jestli se to dá říct i po padesáti letech.
- Paní Maruško, vy jste děvče z pohraničí?
Ano, já jsem se přímo v Hranicích narodila, můj rodný
dům, který se nacházel na „Ašáku“, už ale dávno
nestojí. Když mi bylo deset, koupili rodiče dům ve
Zborovské ulici. My teď bydlíme hned vedle, jsem tedy
tomuto místu věrná.
- Jak pokračoval váš příběh po skončení manželovy
vojenské služby?
Celkem jednoduše. Prokop se už domů nevrátil, dojel
si jen pro své věci. Jeho maminka už byla po smrti,
starší sourozenci už měli také své rodiny. Možná jsme
měli štěstí, ale zkrátka nám to vyšlo. Dvacátého
července 1968 jsme se brali, prvního srpna jsme
dostali byt v paneláku.
- Když vidím váš upravený domek, pečlivě ošetřenou
a teď i krásně kvetoucí zahrádku, neumím si vás
představit jako obyvatele panelového domu.
Vždyť jsme taky v roce 1980 koupili náš současný
dům a skoro pět let ho rekonstruovali. Vše jsme dělali
svépomocí, z původní stavby zůstalo jen obvodové
zdivo. Však jsem to taky obrečela, když jsem viděla tu
spoušť.
- Co jste oba dělali, kde jste pracovali?
M: - Já jsem vyučená prodavačka, takže jsem začala
v obchodě. Pak jsem pracovala v Tesle, po jejím
uzavření v „dědečkárně“. Když tam nastaly změny a já
i manžel a mnoho jiných jsme museli odejít, dal mi
práci pan Grísnik.
P: - Já jsem absolvent lesnické školy, tady jsem ale
pracoval spíše u černého řemesla – zámečník,
svářeč, údržbář. I já jsem několikrát „přežil“ svůj
podnik a musel jít jinam – Kovo, Aritma, „dědečkárna“,
HS Metal. I tentokrát jsem měl a vlastně i má žena
štěstí, protože jsme oba vždycky našli novou práci.
Nikdy
jsme
se
nemuseli
registrovat
jako
nezaměstnaní u Úřadu práce.

- Paní Maruško, vím, že jste opravdu mnoho let
pracovala jako sociální pracovnice. Často jste musela
chodit do rodin, lidé vás vyhledávali na městském
úřadě, někdy jste pomáhala i přímo v terénu. Měla jste
přece vlastní rodinu, kde jste na to brala čas?
Když si práci zorganizujete, dá se toho zvládnout
hodně. A já tehdy byla ještě mladá. V komisi školské,
kulturní a sociální jsem pracovala od svých 29 let
(zvolena jako poslankyně národního výboru), pak
jsem pracovala na poloviční úvazek jako sociální
pracovnice (městský úřad). Moc důležité bylo ale to,
že mi byl manžel vždycky oporou. Nikdy se nebál
žádné práce, o všechno jsme se podělili.
- Snad mi nechcete namluvit, že se nikdy
nepohádáte.
M: - Já se dovedu rozčílit, dovedu i zakřičet. P: - Já
někdy raději trochu špatně slyším. M: - I když se
někdy pohádáme, neřešíme to tím, že spolu
nemluvíme. P: - Hlavně, když je po tvém.
- Máte také nějaké zájmy a koníčky?
P: - Mou celoživotní láskou je myslivost. (Celé
schodiště v domě připomíná loveckou expozici na
zámku Konopiště.) Miluji les a procházky lesem
společně se psem. (Ošmerovi mají krásného
čistokrevného jezevčíka, který se jmenuje Car.)
Nesmím zapomenout ani na pravidelné středeční
schůze v místní sokolovně, kde řešíme „závažné“
otázky společenského života.
M: - V roce 2007 jsem začala chodit se svou vnučkou
Natálkou do kroužku Berušky, který vedla paní
Ciprová. Pak jsem začala pracovat s dětmi i já.
Pomáhají mi i další maminky či babičky, zkrátka
s Beruškami trávím svůj čas už osmý rok. Jsem ráda,
že stejnou výdrž má i naše Naty. Chodím taky
s partou žen na pochody s „hůlkami“, jednou týdně
nám „dává do těla“ přísná cvičitelka Maruš
Vondráková. Abych nezapomněla, taky chodíme
s manželem roznášet po Hranicích reklamní letáky.
Začali jsme pomáhat vnučce Klárce, teď už je to spíš
proto, že nás to baví. Je to trochu chůze pro zdraví,
celé Hranice „zmákneme“ za 8 a půl hodiny.
Děkuji za hezké přijetí, za milé povídání, za laskavý
humor. Několikrát jste zmiňovali, že jste měli štěstí. To
vám přeju i já a pak ještě fůru času. Vy ho totiž umíte
smysluplně naplnit.
(V.K.)

NÁVŠTĚVA ZOO PLZEŇ A SVÍČKÁRNY RODAS V LITICÍCH – AKCE RADY RODIČŮ A ZŠ HRANICE – 16. 5.
2015
V sobotu vyrazil autobus rodičů s dětmi a učiteli na
exkurzi do zoologické zahrady nejen na prohlídku, ale i
za účelem předání sponzorského daru (3000,- Kč) na
krmivo pro tři zvířátka- irbis horský, tučňák patagonský,
chameleon pardálí. Peníze byly získány sběrem
starého papíru ve škole, donáškou z domova dětí, od
místních firem i dalších občanů Hranic. Dalším
finančním sponzorem je pan František Muška. Celkem
bylo sebráno přes jednu tunu papíru. Tímto také
děkujeme panu Antonínu Kloudovi a panu Josefu
Letalíkovi z firmy GRUPO Antolin a jejímu jednateli ing.
Jiřímu Beranovi za zařízení odvozu do sběrny.
Návštěva ZOO se vydařila, dětem i dospělým se
líbily nové expozice. Počasí nám přálo. Velkým
zážitkem byla i návštěva výrobny svíček. Vůbec nás
nenapadlo, že výroba svíček může být tak rozmanitá a vlastně velmi krásná. Těšíme se na další výlet, který se již
stal tradicí.
JARNÍ BRIGÁDA ODSTARTOVALA TURISTICKOU SEZÓNU 2015
Tradiční jarní úklid na Trojstátí se uskutečnil v sobotu 25. 4. 2015.
Práce bylo opět hodně: shrabáno bylo listí, sesbírali jsme
neuvěřitelné množství popadaných větví, vyčistil se náhon u smírčího
kříže.
Počasí nám opravdu přálo, sešla se opět parta skvělých lidí, kteří
ve svém volném čase pomáhají rozvíjet svojí aktivitou místní
turismus, a prostě celé dopoledne bylo fajn.
Díky všem za pomoc, díky TS za přistavení kontejnerů a Městu
Hranice za malé občerstvení.
Dále děkuji V. Zemanovi za výrobu nové skříňky na Návštěvní knihu.
Založena byla také nová Návštěvní kniha, v pořadí již šestá. Turistice
zdar!
O HRANICKU SE DOZVĚDÍ TURISTÉ UŽ PŘI NÁVŠTĚVĚ CHEBU
Informační panel umístěný v Chebu u obchodního domu Prior představuje Chebsko. Součástí panelu jsou také
čtyři informační spoty o Hranicku. Při namačkání číselného kódu se mluvená a obrazová prezentace spustí.
Nedílnou součástí je také mobilní aplikace.
AKTUALIZOVANÉ TURISTICKÉ MAPY PŘINÁŠEJÍ DETAILNĚJŠÍ POHLED NA HRANICKO
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
NAŠI ŽÁCI NA KONFERENCI V PRAZE
Již podruhé byli naši žáci pozváni na konferenci: Propojme
se! Mladí, kteří inspirují. Konference se konala 23. dubna 2015
ve Fóru Karlín v Praze. Žáci naší školy - Jan Nedbálek,
Michaela Jůnová a Jiří Kocourek tam představili projekty, které
vznikly v součinnosti školy a Města Hranice. V následné
panelové diskusi odpovídal Honza na všetečné otázky
moderátorky velmi trpělivě a pravdivě. Ukázali jsme, že pokud
mladí lidé chtějí, udělají spoustu užitečné práce.
DEN ZEMĚ 2015
Již řadu let naše škola 22. dubna organizuje Den Země.
Vždy se snažíme, aby naši žáci dělali nějakou smysluplnou akci
zaměřenou na ochranu přírody. Letos jsme se rozhodli pro lesní

pedagogiku. A jelikož ji pro nás před několika lety zorganizovaly
Ašské lesy, i letos jsme je požádali o spolupráci. A vyplatilo se.
Ašské lesy pro naši školu uspořádaly skvělou akci. Sešli jsme
se ráno u lesa za Hranicemi, žáci se rozdělili do šesti skupin, ve
kterých se dozvěděli o pěstování a ochraně lesa, těžbě dřeva,
zpracování dřeva, o ostatních činnostech v lese, myslivosti a
výcviku loveckého psa. Dokonce si zasoutěžili a upekli skvělé
vuřty. Nakonec žáci dostali od Ašských lesů dárek, krásnou
dřevěnou krabici s různými druhy odpadků, u nichž byla
uvedena i doba jejich rozložení v přírodě.
První a druhá třída měly jiný program. Prošly Hranice a okolí
a sesbíraly nepořádek. Povedlo se jim nasbírat 10 plných pytlů.
Moc děkujeme Ašským lesům za krásnou a poučnou akci.
R. Benešová, EVVO koordinátorka

DNEŠNÍ ČÍSLO ZPRÁV Z RADNICE ZDE KONČÍ:
V našem městě se toho neděje zrovna málo, ale zpětná vazba z akcí pro Zprávy z radnice je na bodu nula.
Protože jsou Zprávy dobrovolným projektem, není v našich silách shánět potřebné články od místních organizací a
vedení města. Někteří žádají od města nemalé finanční prostředky, ale zpět už o akci pár vět nenapíšou, aby
informovali ostatní, to je také škoda. Spousta věcí vychází také v Listech Ašska, ale tyto články my kopírovat
nemůžeme. Omlouváme se, ale tentokrát jsme toho více nesehnali. Nebojte se a zkuste se zapojit! Stačí poslat
článek na zpravyzradnice@post.cz.
Aby zde nebyla jen prázdná stránka, přikládáme několik fotografií: socha koně, která má stát nad náměstím,
vyznačená místa, která se nesmí znečišťovat výkaly psů, nové šatní skříňky v ZŠ, Beseda v Besedě se Zlatou
Adamovskou, nový traktor pro zahradníka, sběrné dny, vítání občánků, pálení čarodějnic, práce v Americké ulici

STANOVENÍ MINIMÁLNÍCH CEN
Smluvní cena pro prodej bytových jednotek a nebytových prostor:
a) bytové jednotky:
1.400,-- Kč za 1 m2 plochy (včetně plochy balkonu)
350,-- Kč za 1 m2 plochy nebytových prostor určených ke zřízení
bytu v prostorách, kde byt nebyl a ke zřízení bytu je třeba
zásadních stavebních úprav (např. půda, sklep).
b) nebytové prostory:
3.000,-- Kč/m2 plochy
STANOVENÍ MINIMÁLNÍ CENY PRO PRODEJ POZEMKŮ
Smluvní cena pro prodej pozemků v k.ú.Hranice u Aše, k.ú.
Studánka u Aše, k.ú.Pastviny u Studánky a k.ú.Trojmezí:
100,-- Kč/m2 - za nezasíťovaný pozemek určený dle územního
plánu pro výstavbu domu pro bydlení.
300,-- Kč/m2 - za zasíťovaný pozemek určený dle územního plánu
pro výstavbu domu pro bydlení.
300,-- Kč/m2 - za nezasíťovaný pozemek určený ke komerčnímu
využití.

600,-- Kč/m2 - za zasíťovaný pozemek určený ke komerčnímu
využití.
1.000,--Kč/m2 – za přestavěnou plochu (např. garáže) –
přestavěnou plochou se rozumí pozemek neoprávněně zastavěn
jiným subjektem
100,-- Kč/m2 – za ostatní pozemky
STANOVENÍ
MINIMÁLNÍCH
CEN
VĚCNÉHO
BŘEMENE/SLUŽEBNOSTI
Smluvní cena pro zřízení věcného břemene správcům sítí ve všech
katastrálních územích bude stanovena dohodou minimálně ve výši:
(Cenou je vyjádřena míra omezení vlastnického práva
k nemovitostem ve vlastnictví města Hranice – především
s ohledem na stavby podzemních a nadzemních sítí.)
100,--Kč/bm + DPH na všech pozemcích města Hranice
10.000,--Kč + DPH pokud nelze objektivně vymezit míru omezení
vlastnických práv využije se zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování
majetku, tj., že věcné břemeno se ocení jednotně částkou 10.000,-Kč
500,- Kč/ks + DPH rozvodná skříň

