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ÚVODNÍ SLOVO PANA STAROSTY
Vážení a milí spoluobčané.
Stává se snad každému z nás, že naší pozornosti uniknou informace, které do jisté míry mohou
ovlivnit naše chování a rozhodování v jinak všedních a každodenních záležitostech. Většina
populace vnímá sdělovací prostředky jako zdroj informací o dění doma i ve světě, jako zdroj
zábavy i jako zdroj inspirativní pro své aktivity a své konání. Neradi je vnímáme jako informace,
které nás k některým věcem zavazují. Přesto si s Vaším laskavým svolením některé skutečnosti
dovolím připomenout.
Lokální vytápění bytů
Dle nařízení vlády zákonem o provozování spalovacích kotlů č. 201/212 Sb. je povinností
každého provozovatele kotle nebo spalovacího zařízení na tuhá paliva o výkonu nad 10 KW
nechat provést do konce roku 2016 platnou revizi. Cena revize je stanovena zákonem, a to ve výši
800,- Kč. Revizi je každý majitel zařízení povinen nechat provádět v pravidelných intervalech každé dva roky. V případě, že ji
provozovatel v zákonné lhůtě nenechá provést, vystavuje se dle zákona finančnímu postihu.
V našem regionu lze tuto revizi sjednat u dvou revizních techniků:
Plynoservis Pavel Pavlo, Aš tel.: 606 806 527
Servis kotlů Drofa, Aš Tel.: 607 973 090
Hřbitov
Město Hranice jako provozovatel veřejného pohřebiště v Hranicích je povinno dle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, vést
evidenci hrobových míst. Z toho důvodu žádáme všechny nájemce hrobových míst, aby se dostavili k doplnění, či upřesnění
údajů potřebných pro výše uvedenou evidenci na Městský úřad Hranice, do kanceláře k paní Janě Průšové. Pokud tak nájemci
neučiní, budou řádně vyzýváni a následně jednotlivá hrobová místa dle zákonem stanovených lhůt případně rušena. V případě
jakéhokoliv dotazu kontaktujte prosím výše uvedenou referentku na telefonním čísle: 354 429 415.
Čistírny odpadních vod
Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR „Výzvu pro předkládání
žádostí o poskytnutí podpory“, jejímž cílem je realizace soustav domovních čistíren odpadních vod, a to v oblastech, kde není z
technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV. Město Hranice
jako potencionální žadatel o výše uvedenou dotaci vyzývá případné zájemce o vybudování domovní čistírny odpadních vod, aby
se hlásili osobně na Městském úřadě v Hranicích, v kanceláři u paní Jany Průšové. Při dostatečném počtu zájemců bude městem
iniciována společná informativní schůzka, při které budou jednotliví zájemci blíže seznámeni specialisty pro dotační tituly
s podmínkami pro podání žádosti o poskytnutí dotace na uvedený titul a možností jejího využití.
Kácení stromů a dřevin
Od prvního října nastalo období vegetačního klidu, které končí 31. března. Apeluji tímto na žadatele o povolení na pokácení
stromů a dřevin, aby neodkládali podání svých žádostí. Vydání rozhodnutí o povolení není možno vhledem k legislativním lhůtám
uspěchat, proto je v zájmu žadatelů, aby své žádosti podávali s ohledem na dobu jejich zpracování. Prosím též, aby žadatelé
nenaléhali na případné změny v rozhodnutí, nebo jejich urychlení. V případě nesouhlasu s rozhodnutím pracovníků místně
příslušného úřadu je možno se odvolat ke krajskému úřadu v Karlových Varech, odboru životního prostředí a zemědělství. Chci
touto cestou upozornit, že k žádosti je třeba uvést odpovídající důvod, není možno uvádět např. množství spadaného listí,
nevyhovující stín nebo podobně.
Žádosti o dotace z rozpočtu města
V pondělí 31. října 2016 uplynul termín pro podání žádostí o dotace z rozpočtu města v roce 2017, sloužící na částečné krytí
neinvestičních nákladů žadatelů k zajištění veřejně prospěšných neziskových aktivit realizovaných pro občany města, případně
reprezentaci města Hranice, zaměřených zejména na činnost dětí a mládeže a na činnost dané organizace. Jednotlivé
organizace, které chtěly požádat o peněžní prostředky, musely tak učinit do výše uvedeného termínu na Městském úřadě
v Hranicích, na předem určený formulář, který bylo možné včetně schválených Pravidel pro poskytování peněžních prostředků
(dotací) z rozpočtu města Hranice pro rok 2017 stáhnout z webových stránek na adrese: www.mestohranice.cz, panel Úřad a
Formuláře ke stažení. Ke dni 31. 10. 2016 tak učinilo 13 organizací.
V souvislosti s již poskytnutými dotacemi v letošním roce připomínáme, že nejzazší termín pro předložení vyúčtování dotace
včetně všech předepsaných příloh je stanoven na 30. 11. 2016.
Přeji všem příjemný zbytek podzimních dnů a pohodové vkročení do období adventu.

PO MĚSTĚ BYLY NAINSTALOVÁNY KOŠE NA PSÍ EXKREMENTY
Koše mají sloužit slušným pejskařům k tomu, aby mohli bez problému uklidit psí
exkrementy. Neuplynulo však ani 24 hodin a nainstalované pytlíky jsou vytrhané, rozházené
v širokém okolí nebo jen čisté naházené v koších. Občané, ty pytlíky jsou pro pejsky a
pejskaře, ne na vytrhání!!! Koše jsou na plné pytlíky, ne na odpad z vašich domácností!!!
Zkuste se chovat ke svému okolí ohleduplně, děkujeme.

ŽIJÍ MEZI NÁMI. ZNÁTE JE?
V cyklu našich pravidelných rozhovorů jsem často zpovídala
dvojice. Nejčastěji se jednalo o dvojice manželské, vyskytla se i
dvojice profesní. Dnes vám představím dvojici, kterou spojuje dům,
ve kterém žijí. Všichni obyvatelé Hranic tomuto domu říkají lékárna,
přestože už druhý rok v Hranicích lékárna není. Ten dům i dnes
voní po bylinkách. Obyvatelkami domu jsou paní Jarmila Matušů
(J. M.) a paní Bohumila Horáková (B.H.).
- Vy se skutečně jmenujete Matušů? Já vám totiž celý život říkám
paní Matušová.
Já jsem se tak podle dokladů opravdu jmenovala. Manžel to
věděl, ale nepřipadalo mu nijak důležité, aby to včas změnil. V době
počítačů však dávnou chybu nějakého matrikáře nebylo možné
tolerovat, a tak mi byl po manželově smrti opraven občanský
průkaz. Je to už dvaadvacet let.
- Muži, kteří přicházeli do Hranic, osidlovali po válce pohraničí,
často sem byli odveleni jako pohraničníci, někteří později přicházeli
za prací. Jak jste se tu ocitly vy dvě?
(J. M.) Já jsem z Petrovic u Klatov a do Hranic jsem přišla asi
dva roky po válce, protože tu žila moje nevlastní sestra, paní
Kalčíková. Ta tu byla provdaná, měla už jedno dítě a druhé čekala.
Zkrátka - já jsem jí měla pomáhat. A že jsem tu zůstala? Tady jsem
poznala manžela, který tu bydlel s bratrem. Zkrátím to - láska
zvítězila.
(B. H.) Já jsem narozena na Vysočině v Růžené u Jihlavy. To už
si ale nepamatuji, protože rodiče se přestěhovali, když mi byly dva
roky. Zato ten krásný kraj ve východních Čechách nezapomenu
nikdy. Kraj Aloise Jiráska - Hronov, kraj Boženy Němcové Ratibořice, nás obklopovaly a mně se tam moc líbilo. Nedělní
procházka do Ratibořic je zkrátka dodnes nezapomenutelná. Když
mi bylo 18 let, přestěhovala se naše rodina do Hranic. Bylo to v
roce 1964 a tehdy se to jevilo jako dobrá příležitost. Byly tu nové
byty (předávaly se dnes už staré, teď nově opravené paneláky
na Masarykově náměstí) a byla tu i práce. Ve východních Čechách
byl hlavně textilní průmysl a tady to bylo podobné. Já jsem ještě
dělala textilní průmyslovku v Náchodě, tu jsem pak v Aši po roce
dokončila maturitní zkouškou. Pak jsme skoro celá rodina začali
pracovat v Ohaře. Děda dělal mistra v hranické, maminka, sestra
Dana a já jsme pracovaly ve Studánce. Bratr Luboš se ještě učil
na zámečníka.
(J. M.) Já jsem v té době měla už dvě dcery - Janu a Miládku.
Dcera Jana se narodila v Trojmezí, v hospodě. Já jsem tam totiž
pracovala a práce hospodské se mi moc líbila. Byla bych tam i
zůstala, ale neměla jsem nikoho, kdo by mi dcerku pohlídal, když
bych šla načepovat pivo štamgastům. Nemyslete si, že jsem byla
nějaká krkavčí matka, ale tehdy byla mateřská dovolená hodně
krátká. Moje dcera byla taky pyšná na své místo narození, ale ani jí
se nevyhnuly změny. Na svém posledním občanském průkazu už
má uvedeno místo narození Hranice, prý to tak musí být.
- A tak jste se dostala do "lékárny"?
(J. M.)Tak úplně přímo to nebylo, ještě jsme bydleli v domě v ulic
i U Pošty, tam kde bydlí Míra Pištěj. Tehdy to byl dům v majetku
města. A pak už lékárna. Dům patří stále městu a já jsem tu celých
50 let.
(B. H.) Čas opravdu letí velmi rychle. Já jsem dostala výpověď z
bytu, musela jsem tedy urychleně řešit svou i matčinu bytovou
situaci. Jsem tady už jedenáctý rok a jsem docela spokojená.
Pochopitelně dalo by se leccos zlepšit, ale nic nejde okamžitě.

- Teď se však zdá, že dům bude zmodernizován. Všimla jsem si, že
v horním patře jsou už nová plastová okna.
(J. M.) To ano, Bohunka už má nová okna a já jí je trochu
závidím. Ale musím být spravedlivá. Mně nechal zase pan Picka
udělat novou koupelnu, místo vany sprchový kout. To víte starší
člověk se z vany dostává těžko. Ale mně budou okna taky měnit, už
mi je byly i změřit. Není to žádná rozmařilost, ta stará jsou už
chatrná, že se dcery bojí při jejich mytí, aby nevypadly i s rámy na
ulici. Tak snad se jich ještě dožiju.
(B. H.) Máme taky nové topení, byl nám namontován nový
plynový kotel. Bylo to i z úsporných důvodů, protože starý kotel byl
na koks a to je sakra drahé. My se ale nejvíc těšíme, že se konečně
ohřejeme, zimy jsme si užili dost.
- Dům tedy vypadá hezky zvenku, ale ani pohled ven není úplně
všední.
(J. M.) To je pravda. Já hlavně miluju pohled z balkonu na kostel
a na koně s vyhlídkou. Na poznámku, že i pohled na kašnu s
lavičkami je kouzelný, mě paní Matušů dovlekla do obýváku, aby mi
ho předvedla. Já na kašnu teď, když je listí na stromech, vůbec
nevidím. Bohunka je výš, ta na ni vidí dobře. S úsměvem pak
dodává: Však já se taky dočkám, až opadá listí.
- Obě jste už na zaslouženém odpočinku, co celé dny děláte?
(J. M.) Já trochu vaření, televize, pravidelné cesty na hřbitov.
Hodně času mi zaberou cesty k lékařům. Dnes nejsou odborní
lékaři ani v Aši, nedávno jsem byla na vyšetření v Chebu, Sokolově
i Karlových Varech. Vždyť v Hranicích nemáme ani tu naši starou
lékárnu. Často mě taky berou k sobě moje hodné děti i vnoučata na
různé rodinné oslavy. Paní Matušů má dvě dcery, 4 vnoučata a 6
pravnoučat. Denně si taky zdrbnu s opravdu hodnou sousedkou
Bohunkou.
(B. H.) Mojí láskou je zahrádka. Starám se o zahradu u domu,
pracuji ve výboru místní organizace zahrádkářů, podílím se na
jejich akcích. Co mě mrzí, je fakt, že staří odcházejí, ale mladí
nepřicházejí. Zatím to ještě jde, ale někdy se cítím dost unavená.
Vše se musí připravit, pak stojíte hodiny ve stánku, po skončení
akce přeberu peníze a několik hodin počítám, sčítám a přitom se
"modlím", aby vše sedělo, abych nemusela nic doplácet. Mariánská
pouť ještě jde, je v místě. Když něco zapomenete, vrátíte se pro to
domů. Ale zkuste něco zapomenout na Kaiserhammer!
Děkuji vám oběma za vlídné přijetí, dobrou kávu, fantastický
švestkový koláč s mákem, který upekl partner paní Bohunky, za
fíkový likér, který náš rozhovor stylově ukončil. Přeji vám ještě
hodně let prožitých ve zdraví ve vaší stále voňavé "lékárně". (V.K)

POMNÍKY V TROJMEZÍ DOSTALY NOVÝ KABÁT
Když na začátku léta 2013 přišli hraničtí dobrovolníci s myšlenkou, že by toto
významné regionální místo mohlo být revitalizováno, ani netušili, že se vše dotáhne do
zdárného konce.
Každý rok postupně něco přibývalo (obnova zábradlí, důkladné vysekání, lavička,
infopanel, koš). Nyní jsou pomníky, za pomoci dotace Karlovarského kraje, opravené a
jsou zrestaurovány do původní podoby.
Poděkování patří panu V. Štěpánovi, který se o místo pravidelně dobrovolně stará,
seká zde trávu a uklízí nepořádek.

Veřejná výzva k přihlášení zájemců
Město Hranice přijímá přihlášky na uzavření pracovního poměru
dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění,
na obsazení 2 pracovních míst
na pozici
„pracovník technických služeb“
Základní informace:
Zaměstnanec města zařazený do organizační složky města Technické služby Hranice s místem výkonu práce ve
správním obvodu města Hranice. Pracovní poměr na dobu 1 roku s možností prodloužení na dobu neurčitou.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru jsou:
Pracovník technických služeb Hranice, se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky,
popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let a
je způsobilá k právním úkonům.
Dalšími předpoklady jsou:
■
střední vzdělání technického směru, ukončené výučním listem,
■
praxe v obsluze technických zařízení,
■
dobrý zdravotní stav,
■
řidičské oprávnění sk. B – výhodou sk. C, svářečský průkaz, strojnický průkaz
■
trestní bezúhonnost.
Předpokládaná platová třída 7.
Nástup - dle dohody (1.12.2016).
Přihláška zájemce musí být písemná a musí obsahovat tyto náležitosti:
■
jméno, příjmení,
■
datum a místo narození,
■
státní příslušnost,
■
místo trvalého pobytu,
■
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
■
datum a podpis.
Zájemce k přihlášce připojí tyto doklady:
■ strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o
znalostech a dovednostech,
■ výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší tří měsíců,
■ ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

odborných

Lhůta pro podání přihlášky je do pátku 25.11.2016, do 13,00 hodin.
Přihlášky lze podávat osobně na podatelně nebo poštou na adresu Městský úřad Hranice, U Pošty 182,
351 24 Hranice (u Aše).
Uzavřenou obálku označte textem – „Veřejná výzva – pracovník TS“
Kontakt: Ing. Radek Voborník, tajemník MěÚ Hranice, tel.: 724 196 166.
Město Hranice si vyhrazuje toto řízení kdykoli zrušit.
V Hranicích dne 3. listopadu 2016
Ing. Radek Voborník
tajemník MěÚ Hranice
PRÁCE NA POČÍTAČÍCH SENIORKY ZAUJALA
V září probíhal na místní ZŠ výukový program s názvem „Senioři komunikují“. Tento program připravilo Centrum pro zdravotně postižené
Karlovarského kraje o.p.s. ve spolupráci s Nadačním fondem Livie a Václava Klausových společně se ZŠ, která nabídla prostory.
Kurzu se zúčastnily pouze místní ženy. Pod vedením pana Frýdla, nadšeného důchodce, se naučily komunikovat hlavně přes e-mail, který je
v dnešní době základem internetové komunikace. Celý týden se nesl v duchu veselé nálady a humoru, seniorky přiznaly, že se jim kurz velmi líbil
a s panem Frýdlem si zaskočily po vyučování na chvilku posedět.
Na závěr kurzu obdržela každá z účastnic certifikát o úspěšném absolvování kurzu. Certifikát předala osobně paní Denisa Matuszná, Dis,
sociální pracovnice CPZP Kk. Paní Matuszová také seniorky seznámila s dalším programem, který CPZP Kk poskytuje. Dámy se nechaly slyšet,
že nabídky určitě využijí.
S panem Frýdlem se seniorky rozloučily malým dárkem a tímto by chtěly poděkovat jak Centru, tak paní ředitelce ZŠ paní Haně Levé
za poskytnutí prostor.

TŘÍDĚNÍ ODPADU V AŠSKÉM VÝBĚŽKU
PAPÍR
Papír je nejčastěji recyklovanou surovinou
vůbec. Množství, které se ve světě ročně
zrecykluje, se počítá na miliony tun. Každá
česká domácnost vytřídí ročně zhruba 50
kilogramů papíru – přibližně 90 % z toho je
recyklováno a využito. Díky třídění a recyklaci
papíru zachráníme ročně v České republice
statisíce vzrostlých stromů.

SKLO
Sklo – tento materiál je známý už tisíce let. A
prakticky od samého počátku bylo jeho
použití spojeno hlavně s potravinami, nápoji a
později s okny. V současné době má sklo
ještě mnohem širší škálu použití – od těchto
skleněných obalů a okenních tabulí až po
speciální optická vlákna sloužící k přenosu
datových informací apod.

Nejčastějším způsobem recyklace je výroba
nového papíru. Papírny vyrábějí jak 100%
recyklovaný papír (např. sešity, archivní boxy,
šanony, toaletní papír), tak papír jen s určitým
podílem recyklátu. S trochou nadsázky je tak
možné říci, že každý papír, který si koupíte,
obsahuje určitý podíl vláken ze sběrového
papíru.

Jako obalový materiál patří sklo z hlediska
vztahu k životnímu prostředí a recyklaci k těm
nejšetrnějším. Starým sklem se dá nahradit až 65
% sklářských písků, přičemž hlavní výhodou
výroby nového skla ze starého je ohromná
úspora energie, která může činit až 90 % oproti
výrobě ze sklářských písků.

Nejčastěji se z recyklovaného skla vyrábí lahve
Papírové vlákno má velice zajímavé vlastnosti, a
na minerálky, pivo a ostatní obalové sklo. Ve
proto se používá i pro výrobu tepelných izolací.
specializovaných továrnách se z odpadního skla
V některých zemích je dokonce přidáváno do
vyrábí tepelné izolace – skelná vata, a tzv.
asfaltových směsí, kterými se pokrývají vozovky.
pěnové sklo, což je materiál, který je vhodný jako
Takto upravený asfalt prý déle vydrží.
izolační zásyp okolo domů, nebo jako izolace
základové desky místo kamenného štěrku.
Kolik papíru a skla vytřídíme v Ašském výběžku?
• V Ašském výběžku máme celkem 169
• V Ašském výběžku máme celkem 119
kontejnerů na sklo. Za minulý rok jsme
kontejnerů na papír. Celkově se nám
celkově vytřídili 175 tun skla, což
v minulém roce podařilo vytřídit 282 tun
znamená, že jsme dokázali naplnit 1390
papíru, což znamená, že jsme dokázali
nádob na sklo.
naplnit plných 6 580 modrých kontejnerů.
Kdybychom všechny tyto kontejnery
vyskládali vedle sebe, utvořily by řadu
dlouhou 4 km.
• Kdybychom ze všeho ašského skla
sesbíraného za rok do zelených a bílých
kontejnerů vyrobili nové pivní lahve, bylo
by jich neuvěřitelných 93 000.
• Víte, že se papír dá recyklovat pouze až 7x! Zato sklo prakticky donekonečna.
• Sklo se v přírodě téměř nerozkládá, zůstane tu po nás tisíce let.
• Až 80 % z každé lahve je z recyklovaného skla.
• Recyklace skla potřebuje o 90 % energie méně než výroba nového skla.

RADOSTNÁ ZPRÁVA PRO HRANICKÉ OBČANY,
SKVĚLÁ REPREZENTACE ZUŠ AŠ A HRANIC
To, že Natálie Hagarová má krásnou barvu hlasu,
většina kulturních lidí z Hranic již ví. Natálka zpívá v
hranickém sboru a navštěvuje ZUŠ Aš, kde se pod vedením
paní Mgr. Rezkové věnuje technice zpěvu.
Pod odborným vedením dosáhla krásných výsledků.
V říjnu se zúčastnila hudební soutěže Bohuslava Martinů.
Soutěž je vyhlašována každoročně pro žáky a studenty ve
věku 10 – 20 let. Pořadatelem je Gymnázium a hudební
škola hl. m. Prahy. Letošní ročník proběhl ve dnech 21. 23.10. 2016. V nejmladší kategorii dívek tj. 10 – 12 let
zvítězila žákyně ZUŠ Natálie Hagarová. Za klavírního
doprovodu Mgr. Jaroslavy Rekové zazpívala kromě povinné
skladby Bohuslava Martinů ještě další dvě písně.
Natálce gratulujeme a přejeme další úspěchy!!!

partnerství s místními radnicemi a podnikateli v obcích.
Letošní slogan zněl: „Pomáhám, protože chci“.
Nám se podařilo znovu-vyčistit náhon u smírčího kříže,
shrabat samotné Trojstátí a provést poslední sekání trávy.
Sesbírali jsme také odpadky, kterých tu ale mnoho nebylo.
Celá akce se velmi vydařila, doprovodilo ji příjemné počasí,
nechyběla dobrá nálada a opékání vuřtů.
Děkuji všem, kteří se brigády zúčastnili. Velmi děkuji
panu starostovi M. Pickovi a Městu Hranice za zapůjčení
techniky a za příspěvek na trička, která projekt symbolizují.
Těšíme se na další ročník a už nyní vymýšlíme nový projekt.
Dobrovolníci z Trojstátí už nyní připravují tradiční
Poslední vycházku roku 2016 na Trojstátí, na kterou jste
všichni srdečně zváni. Zarezervujte si datum 28. 12. 2016.
PhDr. Josef Levý

NA TROJSTÁTÍ PROBĚHLA PODZIMNÍ BRIGÁDA
V sobotu 15. 10. 2016 se sešlo 16 dobrovolníků na
tradiční úklid na Trojstátí. Tentokrát vše probíhalo pod
záštitou organizace 72 hodin. Cílem projektu 72 hodin je
zapojit co nejvíce mladých lidí a ukázat jim, že stačí málo,
aby společně dokázali mnoho! Přesvědčit je, že jsou sami
schopni změnit věci, které se jim nelíbí. Naučit je
spolupracovat a víc vnímat svět kolem sebe. Díky pořádání
jednotlivých projektů také posílit vztahy v místních
komunitách a vytvořit hodnoty a zajímavé podněty pro
smysluplné trávení volného času. Dále také navázat

DŮLEŽITÉ INFORMACE Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA KONANÉHO DNE 9. 9. 2016 A 4. 11. 2016
• Schvaluje příjem dotace od Karlovarského kraje na pořízení osobního dopravního automobilu pro sbor
dobrovolných hasičů ve městě Hranice ve výši 415.514,-Kč (slovy „čtyřistapatnácttisícpětsetčtrnáct korun
českých“).
• Schvaluje přijetí dotace z rozpočtu KK z programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí
Karlovarského kraje“ ve výši 59 200,- Kč na pořízení věcného vybavení.
• Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.3/2016, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č.1/2016, o místním
poplatku za provoz shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů, v předloženém
znění.
• Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.4/2016, kterou se stanovují podmínky pro spalování rostlinných materiálů
na území města, v předloženém znění.
• Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.5/2016, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob
využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území města, v předloženém znění.
• Schvaluje podání žádosti o dotaci z Fondu malých projektů v Programu přeshraniční spolupráce Česká republika
– Svobodný stát Sasko 2014 – 2020 na projekt „Adventní setkání občanů napříč hranicemi 2016“. Celkové výdaje
projektu činí 10 422,69 €, tj. 100%.
• Schvaluje smlouvu o poskytování služeb s uchazečem AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. na 4 roky za cenu
5 180 000,- Kč bez DPH.
ZAHRÁDKÁŘI OPĚT MOŠTOVALI
I v letošním roce vzbudilo velký zájem moštování, které
pravidelně nabízejí místní zahrádkáři. Tato jedinečná možnost
se může uskutečnit za pomoci dobrovolníků. Hlavními aktéry
moštování jsou pan František Jurčák a Ivan Schindler. Letos
pomohl také 2 x Pavel Jakeš a 1 x Arnošt Hertel.
Práce je namáhavá, podmínky nejsou komfortní, pánové jsou
zaměstnáni na celé dopoledne bez oddechu a my obdivujeme
jejich energii a nadšení.
Tento podzim se zatím vylisovalo 6580 litrů moštu.

ROSSBACH CIDER ZABODOVAL V PRESTIŽNÍ
SOUTĚŽI SISGA'16
Hranický výrobce lahodného cideru opět zabodoval
a ze Španělska, z Asturie, dovezl krásné druhé místo.
Druhou příčku obhájil před mnoha dalšími cidery z
celého světa v kategorii ledový cider: Smiling Dog
Frozen-In-Time. Není to poprvé, co tento regionální
produkt získává významné ocenění. Už jste cider
ochutnali?
Neváhejte a určitě ho vyzkoušejte. Více na www.rossbach.cz

TS PRAVIDELNĚ UKLÍZEJÍ NEPOŘÁDEK
CELÉM MĚSTĚ, ALE STÁLE JE TO MÁLO

PO

vedle popelnic, v parcích a zastávkách se válí
poházené lahve a obaly, vedle kontejnerů na třídění
jsou pohozené pneumatiky.
Situace se nelepší. Celé město bylo např. uklizeno
v pátek 4. 11. 2016 a již v sobotu 5. 11. jsme po
procházce městem zjistili, že to opět na mnohých
místech vypadá jako na skládce.
Nechápeme, proč někteří obyvatelé nemohou
odpad vhodit do správných kontejnerů, které jsou po
městě rozmístěny. Další věc, které nerozumíme, je
např. stěhování nebo rekonstrukce bytu. Doma si to
udělám pěkné a vše ostatní vyhodím před panelák?
Existuje přece možnost oslovit TS o kontejner. Tak to
příště zkuste udělat!!!
VOLNOČASOVÉ CENTRUM SE ROZJÍŽDÍ
O tom, že se v místní škole vybudovalo za podpory
dotace volnočasové centrum, jsme vás již informovali.
Protože zájem o využívání stoupá a vy se nás ptáte,
kdy bude možné centrum navštívit, přinášíme další
informace. V současné době se připravují a dolaďují
poslední záležitosti provozu, které by měly vést k jeho
brzkému otevření.
Některé aktivity se už rozběhly pod dohledem
vedoucích. Další aktivity se připravují ve spolupráci
s „MěDDM Sluníčko v Aši“. Máte i vy zájem vést
nějaké aktivity a chcete předávat své zkušenosti?
Neváhejte využít tuto možnost.
Ve volnočasu na vás čekají nově a moderně
vybavené místnosti, např. posilovna, horolezecká
stěna, tělocvična, zázemí pro nejmenší děti, bazén.

Několikrát v týdnu uklízejí TS nepořádek, který se
objeví všude po městě. Je až k neuvěření, jak jsme ke
svému okolí lhostejní. Pytle s odpadky jsou položené
PLÁNOVANÉ AKCE
24. 11. 2016 – vánoční dílny pro všechny - ZŠ Hranice, 14.00 – 17.00 hod.
26. 11. 2016 - evangelický kostel, 17.00 hod., hornisté, pěvecký sbor Chorus Egrensis a pěvecký sbor
základní školy jako živý Betlém
18.00 hod. - rozsvícení vánočního stromu – čas je orientační, v ystoupení dětí s vánoční hrou
3. 12. 2016 – Mikulášská diskotéka, Beseda, 14.00 hod., pořádá Rada rodičů
10. 12. 2016 – koncert v evangelickém kostele v Markneukirchenu, 17.00 hod., pěvecký sbor Chorus
Egrensis, Česká mše vánoční (J. J. Ryba) a Kantáta pro orchestr, sbor a sólisty (J. S. Bach)
11. 12. 2016 – koncert v hranickém evangelickém kostele, 18.00 hod., pěvecký sbor Chorus Egrensis, Česká
mše vánoční (J. J. Ryba) a Kantáta pro orchestr, sbor a sólisty (J. S. Bach)
16. 12. 2016 – vánoční posezení pro seniory, 15.00 hod., Beseda, k tanci hraje Duo Plachý z Plesné
17. 12. 2016 – České Vánoce, Beseda, 18.00 hod., program: pěvecké vystoupení dětí z MŠ, pěvecké
vystoupení žáků ze ZŠ, A. Štěpánové na dudy, L. Künzelové na flétnu, jazzového tria Prague buskmen
28. 12. 2016 – Poslední vycházka roku 2016 na Trojstátí (Loni nás šlo 100, bude nás letos víc?)

