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ÚVODNÍ SLOVO PANA STAROSTY
Vážení a milí spoluobčané.
Jsme opět na počátku příjemnějšího období roku. Jistě se všichni těšíme na dovolenou, děti na prázdniny, na příjemně
strávené víkendy na zahradách u ohníčků, grilů. K tomu Vám chci popřát spoustu pohody, klidu a zdraví.
Většina z nás si přesto i v této době všímá dění ve městě. Očekáváme, co se objeví nového, které věci se změní, co se
vybuduje, co se opraví. V letošním roce se vedení města věnuje zejména projektové přípravě. Vítězům výběrových řízení na
zpracování projektů se zadávají úkoly pro řešení opuštěných domů, jako např. bývalý hotel Praha. Zde by měl v budoucnu
vzniknout bytový dům. Ve vile v Krátké ulici č. p. 425 by mohl být vybudován dům s pečovatelskou službou pro naše seniory.
„Vybydlený“ dům č. p. 666 na Masarykově náměstí bude projektován pro umístění radnice. Jsme na počátku jednání o partnerství
a spolupráci s odpovědnými úřady ve městě Plauen. Jedná se o společném postupu při podání žádosti o dotaci na rekonstrukci
silnice Bad Elster – státní hranice s ČR na Krásňanech a vybudování chodníku pro pěší od železničního viaduktu na Ašské silnici
směrem na Krásňany. Tento projekt by se mohl zvládnout do konce volebního období.
V neposlední řadě zajímá občany rozšíření vodovodního řadu do některých okrajových částí města, i zde proběhlo
výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace. Z jiné oblasti mohu uvést: Město odkoupilo areál s garážemi a dílnou
v Tovární ulici, který bude sloužit jako středisko se zázemím pro technické služby města. Výhledově se zabýváme myšlenkou
zřízení sběrného dvora v místě po zřícené ocelokůlně naproti technických služeb, nebo také vybudováním kompostárny v areálu
silážních jam u bývalého kravína 360.
Plánujeme další investice do bytového fondu, jako je výměna oken ve vybraných domech či bytech, do modernizace
rozvodů vody, přebudování ústředního vytápění z pevných paliv na plynové a další dílčí opravy v bytových domech, které jsou
majetkem města. Nekonečnou a stále velmi finančně náročnou pozornost vyžadují místní komunikace a chodníky. I zde rozpočet
města počítá s opravami a zlepšováním celkového stavu. Vzhledem k rozlehlosti našeho města a počtu kilometrů místních cest je
to nelehký úkol.
I v oblasti kultury se vedení města bude snažit udržet nastavený trend a nabízet kulturní akce pro všechny věkové a
zájmové skupiny našich občanů.
UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
V minulých Zprávách z radnice jsme vás informovali o termínech plateb za pozemky, psy a komunální odpad. Poplatky za psy
a pozemky měly být uhrazeny do konce března 2016. Jak jsme zjistili u paní Romany Šiškové, referentky správy pohledávek, je
ke dni 24. 5. 2016 evidováno 22 dlužníků za pronájem pozemků v hodnotě 13 806 Kč a 53 dlužníků na poplatcích za psy
v celkové výši 15 093 Kč. Tímto zároveň připomínáme občanům, že správce poplatku může zvýšit neodvedené poplatky až
na trojnásobek. Termín pro komunální odpad je do 30. 6. 2016.
STŘÍPKY Z RADNICE (vybráno z usnesení RM a ZM)
Výsledky výběrových řízení - vítězové:
rekonstrukce elektroinstalace a slaboproudu v objektu staré
budovy ZŠ - firma ELČI z Františkových Lázní

-

bytový dům „Praha“ – firma ABAKUS Plzeň
dům s pečovatelskou službou - Ing. Petr Kostner, Aš
radnice města Hranice, č. p. 666 - PROJEKT Stav, s.r.o., Sokolov

rozšíření vodovodu Hranice - Aquecon, a.s., Teplice
Chodníky – zrekonstruovány byly u školy, v Růžovém údolí, další opravy budou realizovány v nejbližší době.
Konečně bylo možné schválit nové oficiální městské symboly města Hranice:
Byly schváleny nový znak a vlajka města Hranice – modro- zeleně dělený štít, nahoře na dělící linii stojí kůň se skloněnou
hlavou, dole stříbrné kosmé vlnité břevno. Vlajka města Hranice – list tvoří dva vodorovné pruhy, modrý a zelený, v poměru 3:2.
V modrém pruhu na horním okraji zeleného pruhu stojí bílý kůň se skloněnou hlavou. V zeleném pruhu bílý pruh vycházející
z první třetiny dolního okraje pruhu.
WI-FI FREE NA NÁMĚSTÍ
Služba je určena především pro turisty k vyhledávání informací o turistických místech Hranic a okolí, ale jistě ho využijí také
místní obyvatelé.
Wi-Fi má omezení doby připojení a je také omezen počet připojení za den, aby se předcházelo zneužívání této služby.
Připojení zajišťuje společnost Wia, poskytovatelem je Město Hranice.
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
V pátek 17. 6. od 17:00 hod. se uskuteční další zasedání Zastupitelstva města Hranice. Na programu je několik důležitých
bodů. Všichni občané jsou srdečně zváni.

ŽIJÍ MEZI NÁMI. ZNÁTE JE?
Představit člověka jedním slovem je obtížné, někdy
dokonce nemožné. V případě dnešního hosta to však
lze. Stačí říci AZ – kvíz a většině hranických občanů,
kteří mají rádi inteligentní zábavu a soutěže, je jasné, že
jim bude představena paní Irina Soukupová.
- Jméno Irina se mi zdá trošku „šmrncnuté“ ruštinou.
Mám pravdu?
Ano, toto jméno mi dali rodiče v souvislosti s určitým
poválečným nadšením, které trvalo do počátků
padesátých let. Původně jsem se snad měla jmenovat
Světlana.
- Vy nejste hranickým rodákem, nepocházíte
z venkova, do Hranic jste přišla z Prahy. Co vás přimělo
tak radikálně změnit životní styl?
Byla to potřeba řešit svou bytovou situaci. Podala jsem si
inzerát a tehdy mi odpověděl starý pan Hamouz, že se
jeho kamarád, pan Maršíček, stěhuje z města a chce
prodat svůj domek. Tak jsem se tu ocitla i se svými
dětmi, synem Michalem a dcerou Marianou.
- Byla to velká změna?
Bylo to jako návrat do 19. století. V domě nebyla voda,
topení sice ano, ale nebylo čím topit. Přestože se jednalo
o rok 1979, nešlo tedy o žádný poválečný nedostatek,
bylo uhlí na příděl. Já jsem však musela počkat až do
ledna, protože ve starém roce byl můj příděl už
vyčerpán.
- Já si vás pamatuji jako prodavačku v obchodě s
knihami, kde jste fundovaně radila všem zákazníkům.
To bylo trochu později, nejdříve jsem asi tři týdny
pracovala v jídelně mateřské školy, pak jsem dělala
svačinářku v Tesle. V Knize jsem byla osm let, ale to
skončilo v rámci privatizace. Kdybych chtěla u knížek
zůstat i po ní, musela bych začít podnikat, ale to
znamenalo odkoupit veškeré vybavení prodejny i se
zásobami. Na tehdejší poměry to bylo pro mě finančně
náročné. Dnes se může zdát částka 40 tisíc korun
přijatelná. Je ale třeba přihlédnout k tomu, že můj
tehdejší plat byl kolem jednoho tisíce měsíčně. Nejdéle
jsem pracovala v Aši, ve firmě Tebyt jako uklízečka.
- Promiňte, tohle trochu nechápu. Tato práce bývala
vždy málo placená a pro ženu s vašimi znalostmi i málo
společensky hodnocená. Proč tedy?
Každý máme jiné priority. Já jsem vždycky chtěla mít
dost času na děti, na své koníčky, nechtěla jsem si nosit
práci domů, a to nejen fyzicky, ale ani v hlavě.
- Takže jaké jsou vaše koníčky?
Mám jich víc, ale opravdovými koni jsou: knížky, kočky a
cestování.
- Cestování je přece poměrně drahá záležitost.
Ale není. Já jezdím stopem, spím pod širákem, jím to, co
mi nabídne příroda. Jablka u cesty vás spolehlivě zasytí.
Nejdražší z celého cestování jsou vstupy do památek a
následně pořízení fotografií.
- Co už jste zcestovala?
Takřka celé Česko, Slovensko (…tady paní Irina
s potutelným úsměvem dodává: „Můj zeť je Slovák, ale
troufnu si říct, že jsem na Slovensku poznala víc míst
než on.“), dále je to Polsko, Rakousko, Německo a Itálie.
Jednou jsem měla neuvěřitelné štěstí, v Chebu jsem
„chytla stopa“ až do italského Milána.

- Vím také o vás, že nemyslíte jen na sebe a své
zájmy, že jste ochotna pomáhat i jiným, dokonce
naprosto neznámým lidem. Mám na mysli vaše
dárcovství krve.
Ano, od mládí jsem dárcem krve a krevní plazmy. Byla
jsem i v registru dárců kostní dřeně, ale pravděpodobně
jsem nebyla vhodným dárcem pro příjemce, a proto jsem
byla z registru vyřazena. Je to totiž omezeno věkem.
- Jste držitelem Janského plakety?
Ano. (Neokázale, bez sebemenšího náznaku pýchy mi
paní Irina vysvětlila, za co se ocenění dávají.) Dostala
jsem postupně bronzovou, stříbrnou i zlatou plaketu, ta
se dává za 40 odběrů. Pak se dávají kříže III., II. a I.
stupně. Ten nejvyšší jsem dostala teď v květnu v Praze.
(Na můj dotaz, kolik má ona odběrů, odpověděla plaše:
„Přesně nevím, necelých 170.“ Zato s patřičnou pýchou
dodala: „ Dárci krve jsou i obě moje děti, Michal i
Mariana.“
- Na závěr jsem si nechala už zmiňovaný AZ – kvíz.
Kolikrát jste ho absolvovala, jak se na něj připravujete,
jak tato soutěž probíhá?
Zúčastnila jsem se ho šestkrát. Připravovat se na něj
dost dobře nedá, protože představuje nesmírně široký
záběr témat. Nejprve bylo možné se do soutěže
opětovně přihlásit po 3 letech, teď je doba zkrácena na
jeden rok od posledního vysílání. Určitou zajímavostí je
to, jak se postupuje, aby byl dodržen časový limit určený
pro televizní vysílání. Pokud je hra delší, může být podle
pravidel v určitém čase přerušena, spočítají se dosažené
body a více bodů vyhrává. To neplatí pro finále. Tam
může být dodatečně zkrácena střední pasáž, jednoduše
něco se vystřihne, ale vždy soutěž končí vítězstvím toho
lepšího. Někdy je to však naopak. Mně se jednou stalo,
že soutěž pomalu končila, ale zbývalo ještě příliš mnoho
času. Vítězství jsem měla na dosah, ale musela jsem na
jednu z otázek odpovědět, že nevím, aby se čas trochu
natáhl. Trošku mě mrzelo, že to byla zrovna otázka, na
kterou bych se styděla neznat odpověď. Týkala se totiž
falce (raně středověkého hradu) v Chebu. Nedalo se
však nic dělat.
Paní Irino, děkuji vám za poskytnutý rozhovor, za
příjemně strávené odpoledne. Vždycky se dobře povídá
s člověkem, který má co sdělit. S vámi jsem si
uvědomila, že člověk nemusí mít téměř nic, a přesto je
bohatý, a že to, co má v hlavě, mu nikdo nemůže vzít.
(V.K.)

DALŠÍ ZPRÁVY Z HRANICKÉHO ÚŘADU
Městský úřad v Hranicích pomáhá místním občanům i firmám řešit mnoho životních situací, i když se bohužel někdy nedá
všem žádostem vyhovět. Je to dáno zejména tím, že jsou zákonem o obcích přesně definovány činnosti města a úřadu v oblasti
veřejné správy, resp. samosprávy. Ve zvláštních případech je městský úřad pověřený správou činností, kterou přenesl stát na
město a týká se to zejména činností matričního úřadu, silničního správního úřadu a daňové správy v oblasti místních poplatků.
V ostatních věcech se jedná o tzv. samosprávu územního celku a činností týkajících se správy vlastního majetku, jak je obvyklé u
všech ostatních právnických osob, v tomto případě veřejnoprávních korporací. V těchto samosprávných záležitostech si město za
pomoci zřízených orgánů rozhoduje bez zásahu státu, nicméně vždy v mezích platných zákonů.
Zaměstnanci města tak zajišťují v souladu s usneseními zastupitelstva, rady a starosty, hospodaření v rámci schváleného
rozpočtu, schválených investic a zákonem určených rozpočtových pravidel územních rozpočtů.
Město je účetní jednotkou, které samostatně vede účetnictví i pro organizační složky města, vč. odvodu DPH a zasílání
povinného hlášení na Ministerstvo financí ČR. Vzhledem k tomu, že město hospodaří s veřejnými prostředky, je 2x ročně
kontrolováno odborem kontroly Krajského úřadu Karlovarského kraje a s výsledky hospodaření jsou pravidelně seznamováni
zastupitelé města i široká veřejnost.
Pokud město provádí investiční akce z dotačních prostředků, sleduje využití těchto prostředků poskytovatel dotace, kterým
může být ministerstvo, státní či evropský fond, kraj apod., a dále složky státu, jako jsou Finanční správa, Úřad pro kontrolu
hospodářské soutěže a nově i Nejvyšší kontrolní úřad. Nezřídka se zapojují do kontrol všechny jmenované instituce. Je poměrně
dost složité splnit všechna kritéria pro získání a udržení jednotlivých dotací po dobu udržitelnosti, která bývají 5 a více let. Po tuto
dobu se vyhotovují a odesílají monitorovací zprávy poskytovateli dotace.
Kromě činností vyplývajících z přenesené působnosti státu, jak jsem již zmiňoval matriku, silniční správní záležitosti na
místních komunikacích a daňovou správu, sledují úředníci veškeré dlužníky, u kterých město eviduje pohledávky a vymáhá po
nich dlužné částky i za pomoci exekutorského úřadu. Podílí se dále na spolupráci při správě městských lesů se společností Ašské
lesy, s.r.o., a se společností ITES s.r.o., která má ve správě bytový a nebytový fond.
Povinností úředníků je v rámci pronájmů pozemků vybírat nájemné, stejně je tomu tak při správě místního hřbitova. Po
schvalovacím usnesení zastupitelstva o převodu majetku města, úřad připravuje podklady i samotné kupní smlouvy, vč.návrhu na
vklad na katastrální úřad. Odvoz odpadu zajišťuje společnost AVE a.s. ve spolupráci s technickými službami a je na městě
podávat Českému statistickému úřadu příslušná hlášení a výkazy o všech odpadech, společně s mnoha dalšími výkazy, která
zajišťuje účtárna města.
Jednou z poměrně nových činností je opatrovnictví pro osoby, kterým soud určí veřejného opatrovníka, tedy město.
Opatrovnictví, na základě rozsudku soudu, město vykonávat musí. Jednostranný úkon soudu tak dosud určil městu správu
majetku 6 osobám, které mají různá postižení, závislosti a aniž by soud zkoumal, zda má k tomu město patřičné personální
zajištění či kvalifikaci. Vykonává se tak „nedobrovolně“ veřejné panovnictví a správa majetku opatrovancům, což je finančně a
časově náročné.
V současné době se zaměstnanci města věnují výběru dodavatele elektroinstalace v základní škole, dokončením převzetí
správy Sokolovny, nastavení správy a účetnictví bytového a nebytového fondu, přípravou projektové dokumentace na rozšíření
vodovodu, rekonstrukcí objektu bývalého hotelu Praha, domu s pečovatelskou službou a nové radnice na náměstí, úpravou
obecně závazných vyhlášek města, poptávkami na vybavení Volnočasového centra a nastavení technického vybavení bazénu vč.
příparavy Provozního řádu.
Povinností, které jsou nutné pro správu města, je mnoho. Usilujeme tak o vyhovění všem zákonným povinnostem a
požadavkům, ale především o dobrou spolupráci s místními občany a podnikateli.
V krátkosti jsem se snažil přiblížit činnosti úřadu a nabídnout prostřednictvím našich zaměstnanců pomoc, při řešení vašich
životních situací. Kontakty na jednotlivé zaměstnance města naleznete na webových stránkách města.
Ing. Radek Voborník
tajemník MěÚ Hranice
TRADIČNÍ VÝLET S RADOU RODIČŮ SE OPĚT VYDAŘIL
Jako každý rok i letos zajistila Rada rodičů při ZŠ Hranice
jarní výlet pro žáky, tentokrát do Plzně na stálou výstavu
Techmania Science Center. Před několika lety už tady žáci
hranické školy byli, ale pochopitelně dorostli další, které svět
techniky také zajímá. Expozice byly zajímavé, přibylo mnoho
dalších atraktivních laboratoří, zajímavá byla i návštěva 3D
planetária. S největším ohlasem se setkaly modely, které si
mohli žáci vyzkoušet. Byl to např. bagr, ve kterém si každý
zkusil práci bagristy při nabírání a přenášení písku, popř. si mohl
vyzkoušet ovládnutí velké virtuální vrtačky. Lehké nebylo ani
vyzdvihnutí sebe sama na lanové sedačce. Významným
bonusem pak bylo nádherné slunečné počasí a v obchodním
centru Borská pole návštěva známých youtuberů, na jejichž
podpisy se pořádaly divoké hony.

ZŠ INFORMUJE
Již řadu let jsme zapojeni do projektu Škola pro udržitelný rozvoj (ŠUŽ). Co to
znamená? Je to škola, která mění své okolí. Škola, která dává žákům slovo. Škola, která
se otevírá komunitě a spolupracuje s ní. Žáci se dívají kolem sebe a mění své okolí,
spolupracují s vedením města i s občany.
Již na podzim 2015 oslovili obyvatelé panelových domů žáky 9. třídy s prosbou o
zlepšení okolí jejich domovů. Tak se všichni sešli a vytvořili prvotní vizi a plán projektu.
Hlavně starší obyvatelé si moc přáli vytvořit místo k posezení, které tam opravdu chybí, a
vysadit zeleň k oživení tohoto místa. Deváťáci nelenili a přes zimu vytvořili plánek místa,
vybrali vhodné stromy, keře i lavičky. Na jaře se všichni opět sešli a vybrali z návrhů
našich žáků ten nejlepší. Pak již zbývalo sehnat peníze na realizaci záměru. Využili jsme
grantové žádosti ŠUŽ a uspěli jsme. Na realizaci jsme získali 56 335,- Kč.
Nyní byly zasázeny nové stromy pod parkovištěm v Nové ulici, bude zde upravena
plocha pro lavičky a odpadkový koš. Snad bude využíván ke svému účelu. Přímo
k panelovým domům v této ulici byly umístěny bytelné lavičky značky RECYKLÁT. Od
občanů se objevily obavy, aby nebyly využívány jinak než k odpočinku. Pokud to však nevyzkoušíme, nemohli bychom dělat už nic
nového a prospěšného.

TECHNICKÉ SLUŽBY PRAVIDELNĚ ZKRÁŠLUJÍ MĚSTO
- VY VŠAK TAKÉ DBEJTE NA POŘÁDEK
TS Hranice jsou v terénu každý den a jde to vidět. Město
je uklizené, vysekané a v porovnání s ostatními obcemi to u
nás vypadá opravdu hezky. Někdy jsou trochu úsměvné
komentáře typu, že někoho ruší ráno sekání u paneláku
nebo že není ještě někde u paneláku posekáno. Ze zákona
je tato povinnost stanovena dvakrát za rok, u nás se seče
pravidelně, a to vícekrát. Když ale týden prší, tak to opravdu
posekat nejde.
TS se snaží také udržovat neustálou čistotu ve městě.
Negativním faktorem však zůstává chování některých
občanů. Ti vyhazují odpadky všude, kam je napadne. Venčí
své čtyřnohé miláčky klidně v parku nebo na dětském hřišti.
Parkují svá auta na chodnících a trávě mezi paneláky. Děti
pak vesele rozhazují kameny (mnohdy za dohledu rodičů)
ze zdí na náměstí. Na některé přestupky pamatují vyhlášky
města, ale s tím si zřejmě mnozí hlavu nelámou.
Stejně tak nelze pochopit fakt, že bylo možné na jaře
vyhodit odpad zcela zdarma do připravených kontejnerů a
nyní se v okolí města objevují černé skládky, vyhozené
pneumatiky a odpadky.

Nebuďme lhostejní ke svému okolí a pokusme se udržet
město čisté a bez vandalismu.
MĚSTO
OBRANY

HRANICE

OCENĚNO

MINISTERSTVEM

Za
příkladnou
péči
o
válečné
památníky obdrželo
město ocenění. Celé
roky se snaží město
pravidelně
o
všechny památníky
pečovat, jsou to
důležité památky v
naší krajině.
Zásluhu tu mají i
dobrovolníci. Když jsme např. viděli neutěšený stav
pomníků v Trojmezí, tak nás to nenechalo sedět doma.
Dnes místo vypadá zcela jinak a pravidelně se o něj stará V.
Štěpán a za to mu díky.

DOBROVOLNÍCI NATÍRALI NA TROJSTÁTÍ
V sobotu 7. 5. odpoledne se sešlo 12 dobrovolníků, aby
pomohli natřít dřevěné prvky na Trojstátí. Povedlo se obnovit
informační panely a natřelo se i zábradlí. Byla tak symbolicky
odstartována turistická sezóna 2016.
Díky ohlasům z celé České republiky, Slovenska i z dalších
států se snažíme udržovat místo neustále atraktivní. V květnu i
nyní v červnu se na Trojstátí vydaly mnohé expedice a výpravy,
které svoji trasu začínají právě u nás. Vhodné zázemí a
spolupráci si chválí.
Na jaře se pustili i dobrovolníci do pravidelného sekání
trávy, do úklidu tras a do intenzivnější propagace. Článek o
Trojstátí vyšel např. v odborném časopise Živa (2/2016).
25. června proběhne odhalení dalšího informačního panelu,
který doplní naučnou stezku Na cestě k Trojstátí.. Panel se
váže k neodmyslitelné historii našeho města. Dále budou
osazeny 3D hlavičky skřítka Trojmezníčka, které budou moci hledat nejmenší návštěvníci trasy, připraveny jsou i hmyzí domečky.
Děkujeme všem za pomoc, děkujeme městu Hranice za materiál a těšíme se na další akce.

UCTĚNÍ PAMÁTKY OSVOBODITELŮ – 18. 4. 2016
Žákovský parlament Základní školy zorganizoval pietní akt u pomníku na Masarykově náměstí. Aktu se zúčastnili žáci první, druhé, páté
a osmé třídy se svými učiteli a paní ředitelkou Hanou Levou společně se zástupci města panem starostou Miroslavem Pickou a panem
tajemníkem Radkem Voborníkem.
Úvodního slova se ujala Sára Hrubá, členka žákovského parlamentu, žačka 4. třídy Natálie Hagarová účastníkům pietního aktu zazpívala, poté
se již přešlo k samotnému aktu - položení květin a uctění památky minutou ticha. Na závěr všichni společně zazpívali českou hymnu.
Nejmladším dětem bylo připomenuto, že by si v okolí pomníku neměly hrát a vyvádět kulišárny, protože se jedná o pamětní místo. Bohužel
dnes a denně potkáváme dítka hrající si v této oáze klidu.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC I SVÁTEK PRÁCE SE LÍBILY
Obyvatelé Hranic si již ani nedovedou představit, že by se tato jarní tradice
v Hranicích nedodržovala. V sobotu 30. 4. 2016 večer se městem začaly hemžit všelijaké
osoby čarodějné a kouzelné, a to jak živé i podomácku vyrobené. Sraz byl jako vždy
u školy v půl deváté. Čarodějný průvod prošel městem ke svému cíly - prostorem
před hasičskou zbrojnicí, kde již stála připravená hranice na pálení čarodějnic a menší
táborák na opékání vuřtů.
Čarodějnice lehly popelem, opekly se vuřty a nastala tma - ten pravý čas pro malé
nebojsy i strašpytlíky a Stezku odvahy, která vedla kolem místního hřbitova. Vybafnout
na vás mohli Vlkodlaci, Bílá paní i Krvavá Mary. Všichni Stezku odvahy úspěšně zdolali
a před 11. hodinou večerní se nad městem rozzářil překrásný ohňostroj připravený
panem Burianem, za což mu patří velké díky. Vytrvalci vydrželi strážit májku
před ukradením až do rána.
Velké poděkování patří Městu Hranice, maminkám z Rady rodičů, chlapům od hasičů
a za pomoc s přípravou Stezky odvahy panu Lunterovi z TS a školníku panu Ganzovi.
V neděli bylo datum na kalendáři 1. května - Svátek práce, ale pro všechny známý
spíše jako První Máj - lásky čas. ZO KSČM, ZO SPCCH a Město Hranice přichystaly
oslavu v podobě Prvomájové veselice, která se konala v neděli v Besedě. Na účasti byla
znát únava z předešlé noci, ale i tak se parket za chvíli naplnil tančícími páry především
seniorů, kteří jsou příkladem toho, že láska kvete v každém věku. Opět krásně
přichystané pohoštění v podobě chlebíčků a domácího pečiva na každém stole, k tanci
zahrálo hranickým již známé duo Jitka a Zdeněk z Kraslic. Nápoje se podávaly z nově
otevřené restaurace Beseda, což jistě potěšilo dámy, které si místo roznášení mohly užít
tancování. B. Švihlová

INFORMACE Z KNIHOVNY - MĚSÍC ČTENÁŘŮ
Jako první se do knihovny vydali "Motýlci" z MŠ Hranice - tak se třída ve školce
jmenuje - v úterý 15. března 2016 v doprovodu svých učitelek: paní Fráňové, paní
Söllnerové, paní Hroudové a paní Labudové.
Někteří byli v knihovně úplně poprvé, někteří knihovnu navštívili již se staršími
sourozenci či rodiči, nebo se zúčastnili "Večera s Harry Potterem" - ti své
nezkušené kamarády vedli rovnou do dětského oddělení:).
Dětem bylo představeno prostředí knihovny a k čemu knihovna slouží, poté
se nadšeně vrhly na kopu připravených knih.
A jaké knihy děti nejvíce zaujaly? U kluků vedly komixy, u holčiček obrázkové
knížky s princeznami, bez nepovšimnutí nezůstaly ani knížky o zvířátkách, ti
odvážnější zabrousili mezi upíry a vlkodlaky.
Předškoláčkům se u nás líbilo. Slíbili, že až se naučí číst, budou knihovnu
navštěvovat pravidelně.
Ve středu 23. 3. 2016 se do knihovny pro změnu vydaly "Berušky" - volnočasový kroužek pro děti předškolního věku pod dohledem paní
Ošmerové, paní Mojcherové a paní Křížové.
Protože se blížily Velikonoce, popovídali jsme si chvilku o nich, potom se už děti nadšeně vrhly na tvorbu velikonočních zajíčků z ponožek.
Na děti se přišel podívat i pan starosta Miroslav Picka, který jim donesl menší mlsání.
Poděkování patří malé čtenářce Agátě Vláčilové za pomoc s přípravou, úklidem a za fotečky.
Doufáme, že nadšení vydrží a nepodlehnou dnešnímu světu počítačů a virtuální realitě, ale objeví kouzlo, které ke čtení, obzvláště dětských
příběhů, patří. B. Švihlová

INFORMACE Z KNIHOVNY - NOC S ANDERSENEM
Nové prostory zrekonstruované knihovny dovolily i naší knihovně zúčastnit se
oblíbené celorepublikové akce Noc s Andersenem.
Letošní ročník proběhl z pátku na sobotu 1. dubna 2016.
Sraz byl určen na sedmou hodinu večerní, malí nedočkavci však okupovali vchod
knihovny už od šesti. Počasí přálo, na opozdilce se čekalo venku na dětském hřišti,
které se nachází před knihovnou. Krátce po půl osmé jsme byli kompletní a mohlo
se začít. Sešlo se nás 21 čtenářů a 5 dopělých.
Děti se nejdříve zhrozily, že vlastně vůbec neví, kdo to Hans Christian Andersen byl,
avšak v průběhu povídání si o tomto autorovi zjistily, že vlastně jeho pohádky znají.
Čtení pohádek proběhlo formou děti čtou dětem - ke čtení našli odvahu i kluci, všichni
odvážní čtenáři byli po zásluze odměněni potleskem.
Protože se letošní "Noc s Andersenem" nesla ve znamení 180. výročí od napsání Malé
mořské víly, využila knihovna nabídku Audiotéky.cz, která si pro letošní ročník připravila
nahrávku v podání Ladislava Freje. Děti ovšem znají spíše Disneyovskou verzi, ta
od Andersena je popravdě moc nezaujala.
Po dvou hodinách povídání a čtení se přešlo k volné zábavě - někteří hráli společenské hry, někteří pokračovali ve čtení, úspěch slavila
hodinová Pyžamová párty. Před desátou hodinou si "dozorkyně" v podání Verči Černé, Páji Švagrové, Denisy Robauschové a Míši Bláhové
oblékly bundy a zavelely - "Jde se domů, zlobíte!!! Zabalit spacáky a konec!!!", načež se sputila vlna nevole a odmlouvání, došlo i na pár slziček,
než nocležníkům došlo, že se jedná o Apríl.
Po desáté hodině si děti připravily spacáky a místa ke spaní, pohádkou na spaní Sněhová královna jsme se vrátili k tématu Andersenových
pohádek. Knihovna pomalu padala do spícího ticha.
Ráno jsme přivítali čajem, snídaní a jedinou původně českou pohádkou 12 měsíčků.
Krátce po deváté hodině děti knihovnu opouštěly s přáním, aby se spaní v knihovně co nejdříve opakovalo.
Děkuji holkám z Rady rodičů za pomoc s dohledem a úklidem a dětem za příjemnou páteční noc. B. Švihlová

KNIHOVNA DĚKUJE
Knihovna děkuje těmto dárcům: rodina Staňkova, p. Kliment, p. Staňková, p. Dorotovičová, p. Křížová, p. Fráňová, p. Radová,
p. Hroudová, p. Vachovec a p. Balková za darované knihy, které byly použity k rozšíření knihovního fondu nebo k výměně
zničených knih. Dále děkujeme p. Hroudové a p. Martínkovi za darované časopisy.
CYKLOVÝLET JIŽ PO DEVÁTÉ
Startovalo se jako obvykle u Sokolovny v 10 hodin ráno.
Letos na trasu Hranice - Trojmezí - Trojstátí - Oberprex - Sigmundsgün - Pastviny - Studánka (zastávka u Hastrmana
s menším občerstvením a nabráním energie) - Podhradí - Doubrava - Bad Elster - Hranice (cíl) vyrazilo na 33 cyklistů a 7 pěších.
Krásná projížďka naší i německou přírodou a pěkné počasí zaručilo sportovním nadšencům pěkně strávený den v sedle.
Organizátoři děkují Městu Hranice za podporu a již se těší na příští, jubilejní desátý ročník Cyklovýletu.

CO NÁS ČEKÁ ZA AKCE

PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ NA KAISERHAMMERU
Tradiční akce plná muziky, pití, jídla a zábavy se
uskuteční 9. 7. 2016.

Tým Zpráv z radnice přeje hodně štěstí a
hlavně pevné zdraví jubilantům, kteří oslavili
svá významná výročí:
Ruth Ničová (90), Antonie Zachová (90),
Ernst Hertel (70), Ludmila Jurčáková (90),
Anna Prekopová (70), Marie Dorotovičová
(70)

Na email Zpráv z radnice pak dorazilo
speciální přání pro pana Künzela,
který oslavil 85. narozeniny. Celá jeho
rodina mu přeje hodně zdraví, štěstí a
pohody.

