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ÚVODNÍ SLOVO PANA STAROSTY
- Pane starosto, nedávno se na nás obrátilo
několik občanů (jednalo se vesměs o neúspěšné
žadatele z loňského roku), kteří chtěli vědět, jak
bude letos probíhat výběr mezi zájemci o
palivové dříví z lesů v majetku města formou
samovýroby.
Každoročně probíhá tento výběr losováním. Bohužel
všem žádostem nejsme schopni vyhovět. Ti, kteří byli
neúspěšní v loňském roce, se ale nemusí obávat.
Budou totiž zařazeni do losovacího zařízení
přednostně. Pokud ještě zbude nějaké dřevo,
zařadíme i ty úspěšné z loňska. Samotné losování
provádějí všichni členové rady.
- Jaký je výhled do budoucna?
Považuji za nutné upozornit všechny potencionální
žadatele, že v nejbližších letech bude situace velmi
komplikovaná. Dřeva pro samovýrobu v lese ubývá.
Ašské lesy jako smluvní správce jsou zodpovědné
za dodržování hospodářského plánu, ze kterého
vyplývá, že dřevo tohoto charakteru nebude
k dispozici v dostatečném množství. To se netýká jen
příštího roku, ale i let dalších. Vybírám ze zprávy ing.
Karlíka, odborného lesního hospodáře: Počet
zájemců o samovýrobu by měl být v roce 2016
max. 20!!! Nejsme schopni, vzhledem k celkovému
stavu lesních porostů v LHC Hranice (128 ha),

Upozornění pro občany:
Úřednice města, paní Pallová, připomíná termíny
plateb:
- pronájem pozemků a poplatek za psy do 31. 3.
2016
- komunální odpad (popelnice) do 30. 6. 2016

zajistit více dřeva. My do dnešního dne evidujeme
přes 50 žádostí.
- Co s tím budete dělat?
Obávám se, že není v silách města něco příliš změnit
či ovlivnit. Zkrátka u nás v nejbližších letech dřevo
nebude. Možným řešením by mohla být samovýroba
dřeva ve vzdálenějších místech, v katastru jiných
obcí, které disponují rozsáhlejšími lesními porosty.
Pochopitelně místní obyvatelé budou mít v uspokojení
svých žádostí přednost. Větší vzdálenost také zvyšuje
náklady na dopravu. S tím musí zájemci určitě počítat.
- Jiné možnosti by nebyly?
Vždycky je více možností, důležité je, čemu dá člověk
přednost. Pokud se nebojí práce, je možné využít
prořezávky mladých porostů. O tu není zatím velký
zájem. Je tu i nebezpečí, jak nás správce našich lesů
informoval, že by mohlo docházet k poškození
porostů. Dále přichází v úvahu čištění od náletových
dřevin. I to je však pracné, náročné a přináší menší
objem vytěženého dřeva. Pokud chce někdo získat
dřevo bezpracně, řešením je nákup palivového dřeva
od zpracovatelských firem. Ten je pochopitelně
dražší. Každý se proto bude muset rozhodnout sám.

Statistické údaje k 1. 1. 2016:
Matrikářka města, paní Monika Juříčková, nám
poskytla zajímavé informace.
K uvedenému datu žilo v naší obci celkem 2 078
občanů, z toho 1 037 mužů a 1041 žen. V roce 2015
jsme přivítali 23 nových občánků, za stejné nás
opustilo 24 občanů.

Termíny svatebních obřadů:

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA:
V pátek 12. 2. se konalo první zasedání v novém roce, na kterém schválili zastupitelé hned několik důležitých bodů:
1.) novým zastupitelem se stal Jan Vožňák; 2.) byl schválen předložený rozpočet pro rok 2016; 3.) byla schválena
koupě garáží v Tovární ulici pro potřeby TS, ty sem budou přestěhovány; 4.) byly přidělené dotace TJ Hranice, 5.)
bylo schváleno podání žádosti na vozidlo pro SDH Hranice

ŽIJÍ MEZI NÁMI. ZNÁTE JE?
Dnešní host náleží do skupiny mladších lidí, jedná se o muže, já bych spíš řekla „chlapáka“, který patří mezi místní rodáky. Nějakou
dobu žil v Aši, aby se pak vrátil do Hranic, konkrétně do obce Studánka. Postava je to nepřehlédnutelná, měří 190 cm, současná váha asi
160 kg – žádný tuk, jako kámen tvrdá svalová hmota. K tomu, abychom ho všichni beze všech pochybností poznali, stačí jediné slovo –
STRONGMAN. Představuji vám ing. Čestmíra Šímu.
- Jste geodetický inženýr. Má vůbec mladý člověk někdy po
patnáctém roce věku představu, co tento obor obnáší?
Asi ne. Já jsem po matematické třídě na základní škole (Co
jiného by měl studovat syn věhlasného matematika dr. ing.
Zdeňka Šímy?) odmaturoval na gymnáziu. Hlásil jsem se na
elektrotechnickou fakultu a také na fakultu aplikovaných věd.
Na obě jsem byl přijat, na té druhé jsem pak začal studovat, i
když původně jiný obor. Bavilo mě to a dneska mě to živí.
- Vyhledala jsem si na internetu, mj. mezi desítkami odkazů,
článek o vaší první soutěži v roce 2011 v Praze. Tehdy jste
startoval mezi amatéry, během 3 závodů jste byl „převelen“
mezi profesionály. Proč potom zaměstnání?
To bohužel neznamená, že se tím člověk v České republice
může živit. Právě naopak, všechno to stojí ohromné množství
peněz, které si musím nejdříve sám prací vydělat. Navíc
závody, které pořádáme každoročně v Aši by bez sponzorů
nešlo uspořádat. Někdy ovšem dostanu příslib, ale občas
zůstane jen u toho slibu. Proto jsem vděčný městu Aš i
Hranicím za finanční podporu a pomoc. Loni v březnu jsem se
tak mohl i díky této pomoci zúčastnit mistrovství světa v USA.
Letos to kvůli financím nevyšlo, a tak se cesta do USA nekoná.
- Jak jste se vůbec dostal ke svému extrémnímu sportu?
V patnácti jsem začal s kulturistikou. Strongmanské soutěže
byly ale pro mě zajímavější. Vznikly ze skotských her, je to asi
40 různých disciplín. Současné závody mívají 5 – 7 disciplín,
jsou různě zkombinované, závody tak nejsou totožné, a proto
jsou zajímavější a také pro diváky atraktivní.
- Některé disciplíny jsou i laikům jasné – např. dřepy s činkou,
zvedání soukolí, tahání kamiónu. Co je to ale: kláda, kufry,
Atlas Stones, Super Yoke?
Kláda je zvedání kovové roury s madly buď na maximální
hmotnostní výkon, nebo na co nejvyšší počet opakovaných
zdvihů za určený čas. Přenášení kufrů opravdu připomíná
nošení dvou těžkých kufrů, třeba loni na závodech v Aši jsme
nosili celkem 3 páry různě těžkých kufrů - při prvním přesunu
máte v každé ruce kufr o váze 140 kg, při druhém 160 kg, při
třetím 190kg. Atlas Stones je název pro zdvihání popřípadě
přehazování přes laťku betonových koulí, každá o váze 130 až
200 kg. Super Yoke, česky jařmo, je přesun velké zátěže na
zádech, třeba jako nosila vodu Nastěnka v Mrazíkovi. Na
posledních závodech v Aši v roce 2015 jsme přenášeli 512 kg.
- V loňském roce měl ašský závod velký ohlas mezi nadšenými
diváky. Kdo ho pořádal?
Parta nadšenců, vydatně nám pomáhalo i město Aš. Nadšence
musím jmenovat, zkrátka velký dík patří Martinu Veselému
z Aše, Romanu Schmiedovi z Hranic, teď už také bydlícímu
v Aši, a mému bratrovi Jaromíru Šímovi. Letos se bude konat
už 5. ročník tohoto závodu, všichni příznivci jsou zváni 7. května
2016. Každoročně se snažíme akci vylepšovat, zveme i
zahraniční účastníky a jedná se tak vlastně o největší sportovní
akci v našem regionu. V Aši se mi také podařilo poprvé v naší
republice překonat magickou hranici 400 kg v mrtvém tahu.
- Co na takovou extrémní zátěž říká zdraví?
Srdce ani ledviny určitě nejásají. Já se ale moc nepozoruju,
k lékaři chodím nerad. Jenže jakýkoliv vrcholový sport není
zdravý. Jsem si toho rizika vědom a jdu do toho i s ním. Bez
toho se nedá ničeho dosáhnout. Víc mi vadí zranění. Asi
nejhorším zraněním bylo přetržení zádového svalu. Je to velmi
bolestivé a nic moc se s tím nedá dělat. Tady odvedl
neocenitelnou službu ašský fyzioterapeut pan Novák. Ten má
fakt zlaté ruce.

- Co životospráva?
Nic tak výjimečného to zase není, nízkotučná, na bílkoviny
bohatá strava. Hlavní složkou je hovězí maso, rýže, zelenina.
Samozřejmě i nějaké doplňky – cereálie, těstoviny. Důležitou
složkou je pitný režim, denně vypiju 5 – 6 litrů, v létě i 10 litrů
tekutin.
- Soutěže, tréninky, práce – jak to jde skloubit?
Je to velmi náročné, v sezóně není dost času na regeneraci,
spím poměrně málo. Mám ale velké štěstí, že mám chápající a
tolerantní partnerku Marcelu. Pomáhá mi, trénuje se mnou,
dokáže mě i povzbudit, musí být i velmi empatická. Vždyť kdo
by jinak vydržel, že jsme asi deset let nebyli na dovolené, že se
harcujeme v sezóně každý týden po závodech, že nestačím ani
posekat zahradu a ta pak zůstane na ni.
- Co považujete za svůj sportovní úspěch?
To je relativní. Loni jsem byl na mistrovství světa strongmanů v
Columbusu v USA, skončil jsem na 17. místě ze 44 účastníků.
Bral jsem to jako neúspěch, ale s odstupem času to vidím
hlavně jako obrovskou zkušenost a zážitek, už jenom to, se
vydat sám za velikou louži, dokázat se o sebe postarat, potkal
jsem se na závodech s Arnoldem Schwarzenegrem a bylo plno
dalších silných a nezapomenutelných zážitků, které mi už nikdo
nemůže vzít. Zranil jsem si tam bohužel achilovku a nemohl
jsem jít do všech disciplín naplno. Já chci jít ale dál, nechci se
ohlížet. Letos jsem se přihlásil do soutěže WORLD DEADLIFT
CHAMPIONSHIP, která se koná v Anglii. Můj současný rekord
v mrtvém tahu je 415 kg, jsem zatím na 9. místě na světě a
pořadatelé pozvou první desítku. Může se tedy stát, že mě
někdo přeskočí, ale budu doufat a věřit že to vyjde a hlavně že
se nezraním, protože to je asi největší obava každého
sportovce. Ale já se přihlásil ještě do druhé soutěže o
nejsilnějšího muže Evropy, tak snad aspoň jedno vyjde.
- Nepůsobí vám vaše rozložitá postava někdy potíže?
Mně ne, já už jsem si na sebe zvykl. Ale je pravda, že by s tím
někdo mohl mít problém. Když někam letím, vždy se snažím
získat místo u východu, nebo u křídla, kde je více prostoru.
Když jsem letěl do USA, byly lety do Bruselu i do Washingtonu
v pohodě. Letadlo do města Columbus ve státě Ohio bylo ale
mnohem menší a muž, ke kterému jsem si sedal, mě přivítal
zvoláním: „Bože, takovej obrovskej chlap!“ Když jsem mu
zabořil své rameno do hlavy, mužík vyskočil a vyčaroval někde
ještě jedno volné místečko. Jinak bylo vše v pohodě.
V jednom z rozhovorů pro internetový magazín Ronnie.cz
Čestmír Šíma prohlásil: Lehké tréninky mě nebaví, jdu vždycky
do extrému.“ V této souvislosti mě napadá přísloví: Je lépe se
opotřebovat než zrezivět. Tak jen, ať se daří! (V. K.)

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ PRO DĚTI NAROZENÉ V TERMÍNU OD 1. 11. 2015 DO 31. 3. 2016:
Předpokladem pro přihlášení Vašeho dítěte je jeho trvalý pobyt v územním obvodu Hranice, Studánka, Pastviny,
Trojmezí. Přihlášku podává rodič dítěte.
Přihlášení na Vítání občánků musí učinit rodič dítěte. Vyplní a podepíše formulář přihlášky, který zašle buď
poštou, nebo osobně doručí na matriku Městského úřadu v Hranice. Formulář je ke stažení ve formátu .pdf nebo si
jej můžete vyzvednout na matrice zdejšího úřadu, případně přímo na matrice vyplnit a podepsat.
Informaci o termínu vítání Vám zašleme buď poštou či emailem zhruba 2 týdny před konáním.
Vítání občánků se koná v obřadní síni Městského úřadu Hranice, U Pošty 182, 351 24 Hranice.
Vítání občánků se koná nepravidelně, většinou 2x do roka, o sobotách dopoledne. Záleží na počtu přijatých
přihlášek.
Kontakt:
matrikářka Monika Juříčková, tel.: 354599951, e-mail matrika@mestohranice.cz
Městský úřad Hranice, U Pošty 182, 351 24 Hranice

Ceník
Evidence

CENA ZA 1.

CENA ZA KAŽDOU

STRÁNKU

DALŠÍ ZAPOČATOU
STRÁNKU

Katastr nemovitostí

100,- Kč

50,- Kč

Živnostenský rejstřík

100,- Kč

50,- Kč

Obchodní rejstřík

100,- Kč

50,- Kč

Výpis snímku z katastrální mapy

100,- Kč

--

Insolvenční rejstřík

100,- Kč

50,- Kč

Rejstřík trestů

100,- Kč

0,- Kč

Rejstřík trestů právnických osob

100,- Kč

0,- Kč

Výpis bodového systému

100,- Kč

50,- Kč

Seznam kvalifikovaných dodavatelů

100,- Kč

50,- Kč

Registr účastníků provozu MA ISOH

100,- Kč

50,- Kč

30,- Kč

30,- Kč

Výpis údajů z registru obyvatel

100,- Kč

50,- Kč

Výpis údajů z registru osob

100,- Kč

50,- Kč

Veřejný výpis údajů z registru osob

100,- Kč

50,- Kč

Výpis o využití údajů z registru osob

100,- Kč

50,- Kč

Žádost o změnu údajů v registru obyvatel

zdarma

--

Žádost o změnu údajů v registru osob

zdarma

--

Žádost o poskytnutí údajů třetí osobě

zdarma

--

Agendy ISDS

1. ZNEPLATNĚNÍ

2. ZNEPLATNĚNÍ A
KAŽDÉ DALŠÍ

Zneplatnění přístupových údajů do DS a vydání
nových

0,- Kč

200,- Kč

Konverze
Konverze dokumentů
Základní registry

Další agendy Informačního Systému Datových Schránek (ISDS) - není zpoplatněno

CO NÁS ČEKÁ ZA AKCE:

MĚSTO HRANICE MÁ NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY (www.mestohranice.cz):
Na začátku února spustilo město, zatím ve zkušebním provozu, nové webové stránky. Struktura stránek by měla
občanům, návštěvníkům a dalším uživatelům usnadnit vyhledávání informací. Byl aktualizován veškerý obsah
stránek, byly doplněné kontakty a vše doplnil bohatý fotografický materiál. Stránky lze nyní sledovat i ze všech
digitálních zařízení.
Pokud narazíte na chybu, problém nebo potřebujete něco doplnit, neváhejte se obrátit na paní knihovnici, která
se pokusí učinit nápravu. Stejně tak můžete zasílat články do aktualit či plakáty na akce. Kontakt:
knihovna@mestohranice.cz.

ZPRÁVY Z ORGANIZACÍ (BEZ KOREKTURY REDAKCE):
Činnost ZO ČZS Hranice v roce 2015:
ZO ČZS Hranice má celkem 91 členů. Výbor má 11 členů a
scházel se pravidelně jednou za dva měsíce a hlavně se
zabýval přípravou a zabezpečením dvou největších akcí,kterými
jsou Přátelské setkání na Kaiserově hamru a Mariánská pouť.
Obě akce se konají již tradičně. Již 26.setkání na Kaiserově
hamru se konalo 4.července a 23. Mariánská pouť se konala
22.srpna 2015. Pouť v Hranících jsme přemístili na nově
zrekonstruované náměstí a měli jsme velkou obavu o to, jak
nám tato akce na novém prostoru vyjde.
Vše jsme,ale přes drobné nedostatky,vyřešili a ke
spokojenosti účastníků a ne jen z Hranic. Obě akce se vydařily
zejména díky pěknému počasí. Hlavně byly tyto akce úspěšné
díky obětavé práci celkem 38 členů,kteří se na přípravě a
vlastním průběhu akcí podílely a celkem odpracovali cca 844
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,na které hradilo
hudbu,autobusovou dopravu a pro děti nafukovací skluzavku.
12. srpna 2015 jsme uskutečnili zájezd do Litoměřic na
„Zahradu Čech“ a to ne jen pro zahrádkáře,ale i pro ostatní
občany města.Zájezdu se zúčastnilo celkem 46 osob,z toho 20
nečlenů ZO. ZO ČZS na tento zájezd přispěla částkou 5 115,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 průběhu roku jsme na našich všech třech osadách
provedli opravu našeho zařízení,hlavně týkajících se vodáren a
rozvodu vody na osadách.
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.Moštování bylo velice
úspěšné,díky větší úrodě jablek. Začalo se moštovat 19.9.2015
a ukončeno bylo 14.11.2015.Moštovalo se celkem 18
krát.Celkem se vymoštovalo 11 813 litrů moštu.Moštování
zajišťovali p.Schindler a Jurčák a 1 krát zastoupil p.Hertel a
Konečný.
Již tradičně před vánočními svátky pronajímáme moštárnu
k prodeji kaprů.
Během roku navštěvujeme naše členy u příležitosti životních
výročí s malým dárkem. Gerhard Schmied, předseda ZO ČZS
Činnost ZO SPCCH Hranice v roce 2015:
ZO SPCCH má celkem 70 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 2015 jsme uspořádali čtyři akce pro členy a to
6.3.2015 oslavu MDŽ a 1.5.2015 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. 30.10.2015 jsme uspořádali
oslavu Dne seniorů také v Besedě,ale nesehnali jsme hudbu a
tak jsme si zajistili hudbu sami. Poslední akcí,kterou pořádáme
společně s městem bylo 11.12.2015 Předvánoční posezení pro
seniory v Besedě. K tanci a poslech jsme tentokrát zajistili
novou hudbu – Duo Jitka a Zdeněk z Kraslic..Program zpestřilo
vystoupení dětí z MŠ 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 21 našich členů se v roce 2015 zúčastnilo
pobytového zájezdu do Luhačovic,které byly v termínech 14.6.

až 20.6.2015 a 6.9. až 12.9.2015.Další pobytové zájezdy byly
zaké ve dvou termínech a to 18.4. až 24.4.2015 a 19.9. až 25.9.
2015. Pobyty organizoval OV SPCCH Cheb.
Na rok 2016 jsou připraveny OO SPCCH Cheb opět
pobytové zájezdy a to do Sezimovo Ústí
v termínu 20.3. až 27.3.2016,do Západních Tater – Roháče
v termínu 19.6. až 24.6.2016,do Krkonoš – Benecko v termínu
4.9. až 9.9.2016 a do Jeseníků – Rýmařov v termínu 18.9. až
23.9.2016. Bližší informace,o zájezdech i o činnosti,mohou naši
členové zjistit z naší vývěsní
skříňky na náměstí.
Skupina žen pod vedením p.Trávníčkové chodí každou
středu cvičit do ZŠ a poté se schází
v nově zřízené klubovně v Besedě. 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 2015 jsme
získali 10 000,- Kč a i na rok 2016 jsme opět podali žádost.
Jménem všech členů ZO SPCCH za pomoc a finanční
příspěvky vedení města děkujeme. Jurčák František, předseda
ZO SPCCH Hranice
Knihovna v roce 2015:
Městská knihovna Hranice fungovala během roku 2015 z
důvodu rekonstrukce stávající budovy knihovny v provizorních
prostorách na Městském úřadě. Stěhování do zrekonstruované
budovy knihovny probíhalo během měsíce listopadu a prosince,
kdy byla knihovna pro veřejnost uzavřena.
Rekonstrukce knihovně přinesla větší prostory pro
návštěvníky, nové výstavní prostory, nové sociální zařízení,
bezbariérový přístup, dva nové počítače pro veřejnost +
výměna dvou stávajích starých PC za nové a nový nábytek.
Rekonstrukce byla spolufinancována z ROP II Severozápad.
Z důvodu malého prostoru se v roce 2015 konaly pouze dvě
akce: „Posezení pro Berušky“ 20.května 2015.
Berušky jsou volnočasový kroužek pro děti předškolního
věku – děti se seznámily s knihovnou a jak knihovna funguje,
povídalo se o nejoblíbenějších pohádkách, četly se pohádky a
vybarvovaly omalovánky.
„Slavnostní otevření nové knihovny“ dne 12. prosince 2015
spojené s výstavou prací žáků místní Základní školy, která
bude trvat do března 2016. Otevření knihovny navštívilo 50 lidí,
výstavu do konce roku 21 návštěvníků.
Za rok 2015 se nově zaregistrovalo 50 nových čtenářů, z
toho 35 dětí do věku 15 let a 9 nových čtenářů během prvního
týdne po otevření zrekonstruované knihovny.
Dále se knihovna zúčastnila dotačního programu firmy
CHEVAK Cheb, a.s. - „Příspěvek školám na environmentální
programy“ s programem „Ochrana životního prostředí a příroda
ČR“, díky kterému byly pořízené nové knihy v hodnotě 10,000,Kč na dané téma.
Knihovna za rok 2015 zvětšila svůj knižní fond o 894 knih. Z
toho dělá 303 knih literatura naučná, beletrie pro dospělé 397
knih, dětská naučná literatura – 23 knih a dětská beletrie 171
knih.
Knihovna děkuje: Městská knihovna Hranice tímto děkuje p.
Hroudové, p. Mašlarové, p. Dorotovičové a p. Fráňové za
darované knihy.

Zpráva o činnosti TJ Hranice za rok 2015:
Leden –
Nohejbalový turnaj (15. 1. 2015)
Únor –
Bílá stopa (7. 2. 2015)
Březen – Šibřinky (18. 3. 2015)
Duben – Tenisový kurt (nová antuka)
Květen – Cyklovýlet Českem, Bavorskem a Saskem (6. 5.
2015) Vysázení části živého plotu (od sokolovny k tribuně)
Červen –
O pohár starosty města (malá kopaná – 24. 6.
2015)
Tenisový turnaj veteránů I. (24. 6. 2015)
Červenec – Výměna záchodů, umyvadel a baterií v kabinách
Srpen –
Koupě notebooku pro potřeby fotbalového oddílu
(nařízení FAČR)
Září Tenisový turnaj veteránů II. (26. 8. 2015)
Říjen –
Rekonstrukce „Pekla“
(elektroinstalace, malování, obložení, koberec)
Listopad - Rekonstrukce „Pekla“ (viz výše)
Fotbalová diskotéka (18. 11. 2015)
Prosinec –
Mikulášský volejbalový turnaj (5. 12. 2015)
Florbalový turnaj (28. 12. 2015)
Činnost fotbalového oddílu - viz Oficiální stránky města Hranice
/aktuality, archiv – „Hraničtí fotbalisté bilancují“/
Děkujeme za finanční nebo materiální podporu:
Městu Hranice, firmě Heinz-Glas Dekor Hranice, firmě HSS
Schmied, ITESu a všem aktivním členům i nečlenům, kteří
v průběhu roku pomáhali TJ Hranice.

Hodnocení práce Rady rodičů za rok 2015:
V Radě rodičů pracuje přibližně 16 žen, předsedkyní je
Veronika Černá, pokladní Martina Nová. Pravidelně se
scházíme před každou akcí, kterou připravujeme a organizačně
zajišťujeme. Loni jsme uspořádali v únoru maškarní ples pro
děti, zájezd do Plzně do svíčkárny a do ZOO. Na konec
školního jsme uspořádali sportovní odpoledne. Na podzim jsme
připravili Hallowenskou diskotéku, která se moc povedla a
Mikulášskou diskotéku. Na Českých Vánocích jsme zajištovali
občerstvení pro diváky. Chtěla bych poděkovat všem aktivním
rodičům, kteří věnují svůj volný čas pro ostatní děti a občany
Hranic. Dále bych chtěla poděkovat Městu Hranice za finanční
podporu a TS Hranice za pomoc. Také chci poděkovat vedení
školy za vstřícnost a pomoc při organizování akcí. Veronika
Černá, Rada rodičů

Hraničtí fotbalisté bilancují:
Do podzimní části nastoupili muži s pozměněným herním systémem, kdy se spojila okresní soutěž s okresním přeborem do dvou
souběžně hrajících skupin (západ a východ) po 8 týmech, ze kterých postoupili vždy čtyři nejlepší mužstva skupiny do boje o celkové
první místo. Mě osobně se tedy tento styl moc nezamlouvá. Cílem pro tuto část bylo dostat se do té "silnější skupiny". Nejenže jsme
postoupili a tím splnili náš cíl, ale vyhráli jsme celou skupinu bez jediné porážky a s náskokem sedmi bodů na druhý Hazlov. Za celou
dobu jsme nastříleli 75 branek a obdrželi pouhých 18. Myslím si, že s podzimní částí můžeme být vcelku spokojení, i když ne vždy to bylo
tak růžové, jak se to na první pohled zdá,
Svou úlohu zvládli i naši mladí fotbalisté. Mládežnických klubů v okrese, a to nejen u nás, stále více ubývá a tak máme ve skupině
pouhé tři soupeře. Ale i tak jsou vidět krásné souboje naši budoucí generace. Hraničtí mladší žáci celou sezónu bojovali a probojovali
se až v prvnímu místu v tabulce a napodobili tak mužstvo mužů.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem hráčům, realizačnímu týmu, který se celou sezónu točí kolem fotbalu, ale není tolik vidět
a hlavně našim fanouškům, kteří navštěvují v hojném počtu naše utkání – jak domácí tak i venkovní – a my cítíme jejich podporu
v zádech.
Přeji Všem poklidné prožití vánočních svátků a co nejlepší vstup do nového roku 2016, který je již za rohem.
Věřím, že se všichni opět v pořádku setkáme při fotbalových chvílích a společně budeme fandit hranickému fotbalu
TJ Jiskra Hranice, Michal Hrkal.
SOKOLOVNU ZAPLNILY MASKY:
V sobotu 20. 2. 2016 po obědě se po Hranicích začaly hemžit
roztodivné postavy a všechny měly namířeno do místní Sokolovny,
kde Rada Rodičů za podpory Města pořádala dětmi oblíbený
Maškarní ples.
Letošní ročník překvapil novými nápady a kreativitou při tvoření
masek. Potkat jste mohli Zlobu z pohádky o Šípkové Růžence,
chodící a mluvící stromy, oživlé karty, chybět nesměli ani princezny,
čarodějnice, piráti a ostatní.
Na děti čekal pestrý program v podobě zábavných her, své síly si
mohly poměřit při házení kroužky, chůzi po kyblíkách, přetahování
o lano, zahrálo se i na sochy. Hřebem dne bylo vystoupení
kouzelníka Širouna z Chomutova, kterému nejen děti s nadšením
asistovaly. Poté se už naplno rozjela taneční diskotéka, na kterou si
přišli zadovádět i dva rozverní Klauni.
A které masky byly oceněny jako nejlepší?
Za malé děti vyhrál Pavouk, druhé místo obdržel Klaun
a bramborovou medaili si odnesla ovečka Shaun. Ze starších dětí
to na plné čáře vyhrála Královna Zloba, hned za ní Spongebob
a Motýl. Třetí kategorii, a to skupiny, ovládly Živé karty, Zahradnice
a Růže a třetí místo Les a Muchomůrka.
Velké poděkovaní patří Petru Šlingrovi za hudební doprovod,
učitelům za pomoc s přípravou a úklidem, Městu Hranice
a samozřejmě Radě rodičů za přichystaný den plný zábavy.

ŽÁCI UCTILI PAMÁTKU PADLÝCH LETCŮ:
Každý rok se vydávají žáci ZŠ do Farského lesa uctít památku
padlých letců, letos zapálení svíčky vyšlo na sedmáky.
V doprovodu paní učitelky Heleny Kovaříkové se v pátek 4. 3. 2016
vypravili žáci 7. třídy ZŠ Hranice k místu, kde došlo ke zřícení
britského bombardéru Avro Lancaster v noci 5. března 1945.
Připomněli si, jak k sestřelu bombardéru došlo, poté již uctili
památku padlých letců zapálením svíčky, položením květin
a minutou ticha.
"VEČER S HARRY POTTEREM" V KNIHOVNĚ:
Ve čtvrtek 4. 2. 2016 dorazilo do knihovny 15 milovníků příběhů
mladého čaroděje ve věku od 6 do 15 let.
Zájem byl především u menších čtenářů. Ti, kteří ještě neumějí
psát, dostali za úkol vybarvit omalovánky s tématem, ti, co již
písmem vládnou, si vyplnili malý testík a dozvěděli se tak, na kolik
jsou v informacích o jejich oblíbenci zběhlí.
Výherkyní v testu pro mladší děti se stala Klárka Burianová
se skórem 19 bodů z dvaceti. Starší děti měly výherce dva
se stejným počtem bodů - Radka Habrmana a Stáňu Bláhovou,
1. místo o nejhezčí vymalovánku vyhrál předškolák Míša
Surovčiak.
Dětem
se akce
líbila
a už
se již
těší
na další.

Tým Zpráv z radnice přeje hodně štěstí a hlavně pevné zdraví jubilantům, kteří oslavili svá významná výročí:
Ervín Jäckel (80), Julie Burianová (70), Věra Müllerová (75), Bohumila Fiedlerová (70), Prokop Ošmera (70) a Bohumila
Horáková (70)

