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ČERNÉ SKLÁDKY JSOU PROBLÉMEM
Naše město se vymezuje spíše ekologicky, rozvíjí zeleň a podporuje
přírodu. O to víc nás zaráží fakt, že narůstá množství černých skládek v jeho
nejbližším okolí.
Začneme černou skládkou uprostřed města. Ta byla v objektu bývalého
hotelu Praha. Celé roky probíhaly tahanice o tento dům, nikdo se o něj nestaral,
a tak byl dům naplněn nepořádkem od sklepa až na půdu. Protože město
konečně dům získalo do svého vlastnictví a přemýšlí nad tím, jak dům využít,
začalo jej vyklízet. Odvezly se na dvě desítky kontejnerů nepořádku a ještě to
není vše. Za vyklízení si zaslouží velikou pochvalu TS Hranice. Pracovníci zde
odvedli poctivou práci v poměrně dost nehygienických podmínkách.
Další černá skládka se objevila v Růžovém údolí. Ta už tady vznikala delší
dobu. Proto tedy musel někdo také vidět, co tam ostatní občané vyváží. Ale
bohužel takovému jednání nezabránil. Co se holt někomu doma nehodilo, tak to
vyvezl přímo k potoku v Růžáku. Skládku opět odstranily TS.
V neposlední řadě chceme zmínit „bordel“ u lesa nad Dolíškou a pod hrází
Dolíšky. Tady už přestává rozum stát, co dokážou lidé vyhodit do volné přírody.
Každým rokem vynakládá město nemalé finanční prostředky na umístění kontejnerů po celém městě, kam můžete odpad vyhazovat, tak proč
pak končí v lese? Po dohodě vám také TS přistaví kontejner a za sjednanou „směšnou“ částku vám nepořádek odvezou. Po dohodě s TS je
k dispozici také sběrný dvůr.
Nebuďte k přírodě lhostejní, zkuste podpořit ekologický ráz města a nevyvážejte nepořádek za plot svých zahrad na pozemky města s tou
úvahou, že to přece jen někdo uklidí.
(PhDr. Josef Levý a členové komise pro životní prostředí)
ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY UCTÍ TRADIČNĚ PAMÁTKU
BRITSKÝCH LETCŮ
Právě před 70 lety se odehrála tragická událost v Hranicích. V
noci z 5. na 6. března se ve Farském lese zřítil britský bombardér
Avro Lancaster. Zahynulo všech sedm členů posádky. Žáci ZŠ uctí
památku hrdinů krátkou vzpomínkou a položením květin u
pomníčku ve Farském lese.
"AVRO LANCASTER B. Mk. I sériového čísla PB 872 s kódovým
označením P4-X 153. bombardovací squadrony
V pondělí 5. března 1945 dostala sedmičlenná posádka anglického
bombardéru rozkaz provést nálet na Chemnitz. Letoun odstartoval
ze základny ve Scampton v 16:40 tamního času. Po náletu se celá
letka otáčela nad Krušnými horami, když se ocitla pod palbou
německého protiletadlového dělostřelectva. Důvodem návratu byla
také prudká změna počasí.
Ve 21:40 hod. místního času se nad Hranicemi rozezněly sirény, ve
22:27 se na obloze objevila hlučná hořící koule, která se na
poslední chvíli vyhnula špičce kostela. Následoval výbuch a druhý
výbuch u Farského lesa. Teprve šestá mise posádky a 16. vzlet
letounu jsou u konce.
Trosky letadla byly rozeseté po celém okolí, ocas letounu se ulomil
nad polem za tělocvičnou. Těla letců byla značně ohořelá,
zaklíněná ve zmrzlé zemi nebo ležela kousek od dopadu kabiny.
Padáky nestačili otevřít. Největší záhadou zůstal letec, který
pravděpodobně podle výpovědí svědků přežil. Při záchraně svého
života utíkal směrem do Růžového údolí. Byl pronásledován lidmi

z okolních domů a druhý den byl v místním lomu nalezen, avšak
bez známek života.
Vyšetřování probíhalo zmatečně, letci byli pohřbeni v rohu hřbitova.
Na příkaz britského letectva proběhlo důkladnější vyšetřování až
v roce 1947.
3. září 1947 proběhla exhumace, letci byli s velkou slávou
převezeni na vojenský Olšanský hřbitov v Praze. Rodiny hrdinů se
poprvé dozvěděli, že jejich synové zahynuli ve městě Rossbach.
Proběhly úklidové práce a na celou událost se na dlouhá léta
zapomnělo. Malý pomníček ve Farském lese byl odhalen až 18.
dubna 1991 jako vzpomínka na mladé hrdiny, kteří bojovali za lepší
zítřky a svobodu."
POSLEDNÍ VYCHÁZKA 2014
V neděli 28. 12. 2014 vyrazila parta nadšenců, turistů a
milovníků přírody na tradiční přednovoroční pochod na Trojstátí. I
přes mrazivé počasí se nás sešlo docela hodně - 65.
Vše proběhlo v příjemné atmosféře a vycházka se vydařila. Na
místě se opékaly vuřty, povídalo se a hlavně se připíjelo na nový
rok. Tradičně byl pokřtěn také historický hraniční kámen I/1 z roku
1844.
Všem děkujeme za účast. Děkujeme také všem, kteří celoročně
a pravidelně o Trojstátí pečují ve svém volném čase a snaží se toto
místo zkrášlit.
Těšíme se na viděnou za rok při další vycházce (27. 12. 2015 od
11:00 hod.).

CO NÁS ČEKÁ ZA AKCE? Aktualizovaný program akcí lze sledovat na: http://www.regionhranice.cz/planovane-akce
BŘEZEN:
DUBEN:
18. 4. - UCTĚNÍ PAMÁTKY OSVOBODITELŮ MĚSTA
6. 3. - UCTĚNÍ PAMÁTKY BRITSKÝCH LETCŮ - Farský
HRANICE - náměstí T.G.M., pestrý program: Taxmeni,
les
7. 3. - OSLAVA MDŽ V BESEDĚ
Lidová muzika z Chrástu, Harmonikářský soubor
25. 4. - JARNÍ BRIGÁDA NA TROJSTÁTÍ - sraz u
14. 3. - ŠIBŘINKY, 20:00 hod., Sokolovna - taneční zábava
21. 3. - DALŠÍ DIVADELNÍ VYSTOUPENÍ
hospody v Trojmezí v 9:30 hod. - na místo vás odvezeme s sebou: nářadí (motorové pily, kosy, hrábě a hlavně dobrou
náladu) - přijďte podpořit úklidem místní jedinečnou
ÚNOR:
přírodu - malé občerstvení bude zajištěno (pokud bude
21. 2. - DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL: Sokolovna od
silně pršet, akce se přesune na další týden)
14:00 hod., vstup 20,- Kč
27. 2. - BESEDA S HALINOU PAWLOWSKOU: Beseda od
19:00 hod., vstup 50,- Kč

ŽIJÍ MEZI NÁMI. ZNÁTE JE?

Dvojice, kterou vám dnes představím, žije v Hranicích
velmi dlouho. Žena je dokonce hranickou rodačkou, její
manžel je rodilý Pražák, patřičně hrdý na své město, na
svou čtvrť. Nikdy totiž nezapomene připojit: Praha 5 –
Košíře. Všem kamarádům a známým je teď zcela jasné, že
to jsou Eliška a Antonín Hrkalovi.
Eliško, ty jsi rodačkou z Hranic, ale tvoji rodiče
odtud nepocházeli.
To ne. Otec pocházel z obce Studená v okr ese Jindřichův
Hradec, máma byla Polka. Oba byli za války totálně
nasazeni v Německu, kde se seznámili. Po válce spolu
odešli do Čech, pak přijali výzvu na osídlení pohraničí po
odsunu Němců. Tak přijeli do Hranic. Nejdříve bydleli
v malém domku nad bývalou „truhlárnou“, potom se
přestěhovali do domu čp. 133 v Údolní ulici. To je můj rodný
dům. Protože tam ale kromě mých rodičů bydlela i rodina
otcova bratra a ještě babička, začal jim být dům malý. Tak
jsme se ocitli v našem současném domě u sokolovny.
Tondo, jak se dostal Pražák tak daleko od
domova?
Jednoduše. V letech 1962 až 1964 jsem tu po dobu 26
měsíců vykonával povinnou vojenskou službu jako
příslušník Pohraniční stráže na rotě v Trojmezí.
Pochopitelně jsem si toto místo nevybíral, k jednotce PS
jsem byl odvelen. Naším úkolem bylo chránit státní hranici.
Dnes si mohou vykládat ti mladší, co chtějí, ale já osobně
mám čisté svědomí. Jestli někdo tvrdí, že jsme mohli službu
odmítnout, tak lže.
Měl jsi tedy štěstí, že tě nezastihl srpen 1968
v aktivní službě?
Omyl. Byl jsem právě v této době na vojenském cvičení u
roty v Pastvinách, když přijela spojenecká vojska Varšavské
smlouvy. My jsme dokonce čekali se zbraněmi v ruce, zda
budou chtít obsadit rotu, byli jsme připraveni jim to
neumožnit. Možná jsme byli naivní, ale tehdy jsme se cítili
jako skuteční obránci vlasti.
Stále mi tu chybí romantika vašeho seznámení,
první rande a ….
A. – Nic takového. Já jsem jako pohraničník hrál fotbal za
Rudou hvězdu „B“ Cheb. To znamenalo i proti Jiskře
Hranice. Pak přešla Rudá hvězda do Aše a já jsem v roce
1963 začal za Jiskru hrát. Se mnou tu hrál i kamarád Láďa
Kliment. Ten už chodil se svou pozdější ženou Alenou a ta
zas bydlela s mojí Eliškou v domě u sokolovny. E. – No, a
kam tedy měly chodit holky, co bydlí u hřiště, když se hrál
zápas? A. – Po vojně jsem tu zůstal. Asi po roce, když
Elišku soud „zplnoletil“, (to se dělalo, aby se dívka mohla
vdávat ještě před svým 18. rokem věku, tedy před svou
plnoletostí) jsme se vzali. Bydleli jsme u rodičů, v prvním
patře domu jsme měli dvě místnosti. Postupně se nám tu
narodili tři kluci, později tu bydlel i bratr mé ženy s rodinou.
Bydlela tu i babička. Pohromadě tady žilo 11 lidí.
- Váš dům není žádná malá chaloupka, ale i tak se mi zdá
ten počet dost velký.
A. – Vždycky to jednoduché nebylo, chtělo to i nějaké
stavební úpravy. Já jsem naštěstí vyučený zedník (s hrdostí
dodává - vyučený v národním podniku Konstruktiva Praha).
Po vojně jsem nastoupil, pamatuji si to přesně - 9. října
1964 – do zdejší sklárny (sklárna vystřídala několik názvů,
ale byla to stále stejná fabrika), tady jsem dělal až do roku
1993, pak jsem byl jeden rok zaměstnancem městského
úřadu, ale sklárna byla asi můj osud, protože jsem tam opět
skončil, a to až do odchodu do důchodu v roce 2005. Dělal

jsem leccos, ale nejvíc se to zcela logicky motalo kolem
zedničiny.
- Eliško, tvůj život se taky motal kolem sklárny, že?
Ano. Nejdřív jsem se sice učila jako přadlena pro Oharu, ale
po mateřské dovolené jsem pracovala ve sklárně od roku
1966 až téměř do jejího zrušení. Důchodový věk jsem ještě
neměla, proto jsem několik let pracovala v obchodě
s potravinami a posledních šest let v GR electronic.
Co vaše zájmy?
E. – U mě hlavně rodina, někdy, zejména v mládí, nějaká ta
tancovačka, pak mám ráda divadlo a film. A. – Já měl
velkou lásku FOTBAL. Byl jsem aktivní hráč, hrál jsem
za „staré pány“, byl jsem vedoucí mužstva A, pracoval jsem
ve výboru fotbalového oddílu. Členem tělovýchovné jednoty
jsem byl od roku 1963 až do roku 2014. Jsem rád, že jsem
to měl komu předat. Štafetu přebral můj syn Michal.
- Vás oba znám dlouho, ale nejvíc jsme se setkávali
v místním kině. Jak na to vzpomínáte?
Rádi. E. - V kině začala pracovat jako první moje matka,
paní Olivová. Já jsem byla pokladní, pak uvaděčka, v kině
jsem také uklízela. A. - I já jsem si vyzkoušel práci uvaděče,
nakonec jsem skončil v pokladně. Film mám rád dodnes. To
se zkrátka nedá vymazat, vždyť jsme v tom kině strávili víc
jak dvacet let, vlastně až do úplného konce. Ani se nám
nechce věřit, že poslední filmové představení jsme hráli 31.
října 2004 (posledním představením bylo uvedení filmu
s příznačným názvem – Úsvit mrtvých).
Co byste dodali na závěr?
Je pravda, že zamlada se nám zdál život jednodušší. Je ale
také pravda, že lidé k sobě mívali nějak blíž, byli přátelštější,
dovedli si pomáhat, nesnažili se hned každého podvést,
okrást. Neznali jsme drogy, nemuseli jsme se bát vyjít večer
na ulici, klidně jsme cestovali i v noci. Dneska bychom si
netroufli vystoupit v noci na nějakém nádraží. Lidé se dřív
uměli víc radovat a bavit. A. - Já chodím jednou týdně
s kamarády do hospody. U stolu nás sedí sedm, osm,
zbytek hospody je skoro prázdný. Když někdo přijede do
Hranic, nemá se ani kde najíst. Tady ve městě se nikde
nevaří. Zedníci, kteří opravovali školku a školu, si stěžovali,
že celé týdny jedí jen salámy, že teplé jídlo vidí až večer
doma. To jsou věci, které nám vadí. Ale co s tím, že?
Děkuji vám za příjemně strávené odpoledne. Jsem ráda, že
jsou tady pořád lidé, kteří se moc nemění, jsou stále
sympatičtí, pohostinní, dovedou se zasmát, jsou upřímní a
na nic si nehrají. Určitě si proto zasloužíte, aby se plnila
vaše skromná, nesobecká a obyčejná přání, která se týkají
vašich dětí i vašich vnoučat.
(V.K.)

ZPRÁVY ORGANIZACÍ O SVÉ ČINNOSTI:
ZPRÁVA OD BERUŠEK
Kroužek pracuje pod vedením paní Veroniky Černé (zrovna na mateřské dovolené), Lucie Didiové, Natálky Nechutné (žákyně
7. třídy), Jany Mojcherové, Marie Ošmerové a Marty Veselé. Kroužek navštěvuje 23 dětí v rozmezí 3-7 let. Činnost kroužku je
zaměřená na zručnost dětí. (vyrábíme z různých materiálů) S dětmi hrajeme také různé hry, zpíváme, malujeme. Také s nimi
chodíme na různé procházky a poznáváme přírodu v okolí. V létě pořádáme sportovní vycházky, na kterých s dětmi opékáme
vuřty. Dále pořádáme velikonoční a vánoční besídku, na kterých děti dostávají malé dárky s drobným pohoštěním. Na konci
loňského roku k nám na kroužek zavítal Mikuláš s anděly a rozdal dětem drobné dárečky. Na naší besídku dorazil i pan starosta,
děti z něj měli obrovskou radost a přivítaly ho hlučným pozdravem.V roce se kroužek Berušky zúčastnil školní akademie s
vystoupením na známou pisníčku Deset malých černoušků, vystoupení se velice povedlo a děti byly moc šikovné.
V roce 2015 plánujeme s dětmi výlet do Františkových Lázní.
Za kroužek Berušky sepsala Lucie Didiová
(příspěvek je ponechán v původní zaslané podobě, není opravován)

ZPRÁVY ORGANIZACÍ O SVÉ ČINNOSTI:
ZHODNOCENÍ ČINNOSTI SDRUŽENÍ RADY RODIČŮ
V uplynulém roce Rada rodičů organizovala několik, již tradičních, akcí. Jako každý rok, tak i v roce 2014, zaplnila hranickou
Sokolovnu spousta masek. Byly to masky již tradiční, ale pokaždé se najdou i masky, které překvapí svou originalitou. Ke konci
školní roku, respektive v květnu se pořádá výlet. V loňském roce si školní děti, někteří i s rodiči, vyjeli do Plzně. Navštívili
Techmánii a Plzeňský pivovar. Mezi dětmi jsou tyto výlety velmi oblíbené, ale bohužel je vždy omezený počet míst. V červnu se
koná vždy buď Pohádkový les nebo Sportovní odpoledne. Tentokrát to vyhrál Pohádkový les, který je již proslulý svými
pohádkovými bytostmi. Poprvé v loňském roce se organizovala Halloweenská párty. Její příprava stála členy dost úsilí, jen dětí
přišlo velmi málo. Za to, ty děti, které dorazily, si to dostatečně užily. Poslední akcí roku byla Mikulášská diskotéka. Na tuto akci
dorazí vždy velký počet návštěvníků, ti nejmenší s očekáváním co bude následovat.
V předvánočním čase se ještě podílíme na organizaci „Českých vánoc“, a to s Městem, který je rovněž poskytovatel příspěvku
na pořádané akce. Tímto bychom chtěli poděkovat za finanční pomoc a bezplatné užívání prostor Besedy a TJ Sokolovny.
(příspěvek je ponechán v původní zaslané podobě, není opravován)

ZPRÁVA ČESKÉHO RYBÁŘSKÉHO SVAZU – SKUPINY HRANICE ZA ROK 2014
Český rybářský svaz má v našem městě dlouholetou tradici. Hraničtí a studánečtí rybáři se sdružují pod místním spolkem
rybářského svazu v Aši. V minulém roce jsme evidovali v naší hranicko-studánecké skupině 95 členů. Obhospodařujeme 11
chovných rybníků, 3 takzvané revíry (kde je povolen sportovní rybolov) a 8km chovných potoků.
Za rok 2014 jsme vyprodukovali 2,8t tříletého kapra o průměrné váze 1kg a 600kg doplňkové ryby. Doplňkovou rybou se rozumí
například lín, štika, candát, bílá ryba (plotice, cejn,..) a plůdek reofilních druhů - konkrétně mníka jednovousého a pstruha
obecného.
Rád bych pochválil rybáře z naší skupiny za práci při údrbě vodních ploch. A zvláště jim patří velký dík za to, že se významně
podílí na zachráně ohrožených vodních živočichů.
V případě Vašeho zájmu o rožšíření našich řad, budeme rádi. Můžete podat písemnou příhlášku v Aši na Hlavní ulici č.92.
(prodejna Bambino) či elektronicky na rybarias@email.cz
Český rybářský svaz – místní spolek Aš
Michal Bláha
(příspěvek je ponechán v původní zaslané podobě, není opravován)

ČINNOST TJ SU HRANICE
Leden- nohejbalový turnaj
Březen-Šibřinky , nové oplocení
(podél fotbalového hřiště)
Duben-další část oplocení tenisového kurtu a
osazení obrubníků
Květen-Cyklovýlet , turistický pochod
Červen-fotbalový turnaj v malé kopané O pohár
starosty města , tenisový turnaj veteránů
Červenec-oprava kiosku(tribuna) , Výstava obrazů
„Apendix mix“
Srpen-nový radiátor šatna
Září-tenisový turnaj veteránů
Listopad-fotbalová diskotéka
Prosinec-Mikulášský volejbal , florbalový turnaj ,
turnaj v malé kopané
Děkujeme za podporu všem aktivním členům,Městu
Hranice,firmám HEINZ GLAS DECOR,HSS Schmied
Hranice,ITES Hranice a panu Marku Jůnovi.
(příspěvek je ponechán v původní zaslané podobě, není opravován)

ČINNOST HASIČŮ V ROCE 2014
Na žádost operačního střediska vyjížděla zásahová
jednotka Hranice ke dvaceti zásahům. ( 7x požár, 1x
asistence při dopravní nehodě, 4x planý poplach a 8x
technická pomoc ,,čerpání vody, odstraňování padlých

stromů) Do konce března se členové jednotky školili pro
zásahy u dopravních nehod. Školení čítalo 80 hodin a bylo
zakončeno písemnou a praktickou zkouškou. Všichni
školení členové výjezdové jednotky úspěšně toto školení
dokončili. V měsíci dubnu proběhla na hasičské zbrojnici
třetí a poslední etapa výměny oken. Za plastová okna byly
vyměněny dřevěné okenice ve věži zbrojnice, které se již
rozpadaly. Prostředky na realizaci ve výši 58 000,- Kč byly
použity z rozpočtu schváleného pro hasiče na rok 2014. V
průběhu roku jsme se účastnily ještě několika školení v
rámci odborné přípravy a třech cvičení. Vlastními silami byla
prováděna údržba a oprava techniky. Při brigádách jsme
úklízeli areál a vnitřní prostory zbrojnice. Během roku jsme
na žádost soukromých i právnických osob prováděli také
čištění kanalizací a studní. V roce 2014 jsme zažádaly o
dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje, která nám byla
poskytnuta ve výši 49 000,- Kč na věcné vybavení.
V rámci činnosti SDH se tento rok moc akcí nepořádalo.
Tradičně jsme zajištovali občerstvení a zázemí pro "Pálení
čarodějnic". V květnu proběhlo setkání s FFW Ebmath. V
lednu 2015 na výroční valné hromadě odstoupil na vlastní
žádost starosta SDH a nově zvoleným byl Václav Zeman,
kterému přejeme mnoho úspěchů v činnosti starosty.
V závěru bychom chtěli poděkovat všem našim členům,
hasičům, kteří se aktivně podílejí na činnosti a dále pak MÚ
v Hranicích a sponzorům a fyzickým osobám, kteří nás v
činnosti
podporují
a
pomáhají
nám.
Petr Strunz a velitel jednotky Michal Brožek
(příspěvek je ponechán v původní zaslané podobě, není opravován)

ZPRÁVA O ČINNOSTI MS STUDÁNKA U HRANIC 2014
V roce 2014 mělo MS Studánka 6 členů a v honitbě lovili ještě 3 hosté. Od 16. 5. Byl zahájen lov srnce, kterých bylo uloveno 7 kusů.
Od 1. 8. jsme lovili jelena evropského, uloven byl 1 kus. Od 1. 9. jsme lovili srnu a srnče, uloveno bylo celkem 8 kusů. Po celý rok jsme
lovili prase divoké a ulovili jsme celkem 5 kusů. V době nouze docházelo k pravidelnému přikrmování spárkaté zvěře. Během roku 2014
bylo vybudováno jedno nové myslivecké zařízení – kazatelna. 6. 12. jsme zorganizovali naháňku na zvěř černou – uloven nebyl žádný
divočák.
MUDr. Miloš Mádr, předseda MS Studánka u Aše
(příspěvek je ponechán v původní zaslané podobě, není opravován)
ČINNOST ZO ČZS HRANICE V ROCE 2014
ZO ČZS Hranice má celkem 99 členů. Výbor se scházel pravidelně jednou za měsíc,kde řešil
problémy na třech osadách o které se stará a opravy na moštárně,aby byla připravena na novou moštovací sezónu.Hlavně
se,ale zabýval přípravou a zabezpečením dvou největších akcí,kterými jsou Přátelské setkání na Kaiserově hamru a
Mariánská pouť.Obě akce se konají již tradičně. Již 25. setkání na Kaiserově hamru se konalo 5.července a 22. Mariánská
pouť se konala 23.srpna 2014. Obě akce se vydařily zejména díky pěknému počasí. Hlavně byly tyto akce úspěšné díky
obětavé práci celkem 36 členů,kteří se na přípravě a vlastním průběhu akcí podílely a celkem odpracovali cca 900 hodin.
Všem,kteří se i sebemenší měrou podíleli na úspěšném průběhu akcí patří velké poděkování. Poděkování patří i městu, které je již
tradičně spolupořadatelem obou akcí.
30. srpna 2014 jsme uskutečnili zájezd do Českých Budějovic na „Zemi živitelku“ a to ne jen pro zahrádkáře,ale i pro ostatní občany
města.Zájezdu se zúčastnilo celkem 55 osob,z toho 23 nečlenů ZO. ZO ČZS na tento zájezd přispěla částkou 18 360,- Kč.Zájezd se
vydařil,všichni zúčastnění ho chválili.
V měsíci listopadu jsme připravili pro aktivní členy,kteří se podíleli na úspěšném zajištění a průběhu setkání na Kaiserově hamru a
Mariánské pouti,slavnostní posezení i s rodinnými příslušníky, s občerstvením a hudebníkem jako poděkování za jejich aktivní práci.
V majetku organizace je i moštárna,která slouží jako sklad různého materiálu,ale svou hlavní funkci plní v podzimních měsících.V
průběhu roku jsme na moštárně provedli řadu oprav a instalaci renoveného drtiče. V letošním roce se moštování vydařilo,vzhledem
k větší úrodě jablek. Začalo se moštovat 13.9.2014 a ukončeno bylo 1.11.2014.Moštovalo se celkem 13 krát.Celkem se vymoštovalo
3 606 litrů moštu.Moštování zajišťovali p.Schindler a Jurčák a 2 krát za p.Schindlera zastoupil p.Schmied Gerhard.
Gerhard Schmied
předseda ZO ČZS Hranice
(příspěvek je ponechán v původní zaslané podobě, není opravován)
ČINNOST ZO SPCCH HRANICE V ROCE 2014
ZO SPCCH má celkem 75 členů. Výbor se schází dle potřeby,zejména k přípravě a zabezpečení pořádaných akcí. Během roku
svoláváme dvě členské schůze,vždy na jaře a na podzim. V roce 2014 jsme uspořádali čtyři akce pro členy a to 8.3.2014 oslavu MDŽ a
1.5.2014 oslavu 1.máje v sále Besedy,kde k tanci a poslechu hrál p.Palla z Aše.Tyto dvě akce se konaly společně se ZO KSČM.
25.10.2013 jsme uspořádali oslavu Dne seniorů,kde opět hrál hudebník p.Palla. Poslední akcí,kterou pořádáme společně s městem bylo
12.12.2014 Předvánoční posezení pro seniory v Besedě. K tanci a poslech hrál opět hudebník p.Palla z Aše.Program zpestřilo
vystoupení dětí z ZŠ s vánoční tématikou.Na všechny tyto akce ženy napečou vždy nějaké cukroví a vyrobí obložené chlebíčky.
Na akce zveme přátele ze sousedního Ebmathu,kteří nás zpětně zvou na své akce.
Celkem 13 našich členů se v letošním roce zúčastnilo pobytového zájezdu do Bojnice na Slovensku v termínu 15.6. až 21.6.2014 Pobyt
organizoval OV SPCCH Cheb.Na příští rok připravujeme opět pobytové zájezdy.Zajištěn je již pobytový zájezd do Luhačovic ve
dvou termínech od 14.6. do 20.6.2015 a od 6.9. do 12.9.2015 a také pobytový zájezd do Třeboně v termínech od 18.4. do 24.4.2015 a od
19.9. do 25.9.2015.Informace k pobytům můžete získat ve vývěsní skříňce naší organizace na náměstí.
V roce 2014 jsme pořádali dne 4.června 2014 zájezd do Plzně do restaurace „Na Spilce“ na nádvoří pivovaru Plzeňského prazdroje,kde
vystoupilo známé duo Václav Žákovec a Anna Volínová. Odpoledne jsme měli exkursi do pivovaru i s ochutnávkou piva. Všem
zúčastněným se zájezd moc velice líbil.
Skupina žen pod vedením p.Trávníčkové chodí každou středu cvičit do ZŠ a do doby přestavby knihovny se scházely v klubovně. Až
bude otevřena nová klubovna po bývalé cukrárně,budou se scházet tam. 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 2014 jsme
získali 5 000,- Kč. Pro rok 2015 nám Rada města schválila finanční příspěvek ve výši 10 000,- Kč. Jménem všech členů ZO SPCCH za
pomoc a finanční příspěvky děkujeme.
Jurčák František
předseda ZO SPCCH Hranice
(příspěvek je ponechán v původní zaslané podobě, není opravován)
ŽIVÁ STUDÁNKA PODNIKLA V ROCE 2014 NĚKOLIK AKCÍ
1.1.2014 – novoroční ohňostroj
Únor – maškarní bál pro děti a pro dospělé
Duben – pálení čarodějnicČerven – Vandej festík-netradiční den dětí, který se konal na konci června a tím jsme vlastně zahájili prázdniny. Celý program
odstartovalo divadelní představení herců z chebského divadla. Po něm následoval pohádkový les, který si připravili sami dobrovolníci a
tímto jim děkuju za skvělé masky a pěkný zážitek pro děti. Pak přišla na řadu hudební vystoupení tří kapel. Farbeat, Gibon´s a Grande
Tete.
Srpen – Srandamač (3. ročník)-fotbalový turnaj trochu jinak. Tato akce se již stává tradicí. Deset týmů se proti sobě utkalo a bojovalo.
Hlavním mottem této akce je se dobře pobavit a setkat se. A že zábava se protáhla až do nočních hodin.
Prosinec – setkání u stromečku, zazpívali jsme si společně koledy, ozdobili stromeček ručně vyrobenými ozdobami a děti dostaly malé
dárečky.
Účast na akcích byla velká a zúčastnili se jich i návštěvníci z okolních měst a obcí. Děkuju všem dobrovolníkům, kteří nám s akcemi
pomáhají.
(příspěvek je ponechán v původní zaslané podobě, není opravován)

