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ÚVODNÍ SLOVO PANA STAROSTY
Vážení a milí spoluobčané! Nejsem příznivcem dalekosáhlých rozborů úspěchů a neúspěchů vyplývajících z činnosti v té či
oné oblasti, přesto si dovolím v rámci uplynulého roku 2016 stručné ohlédnutí za vývojem v našem městě.
Pozornosti našich občanů jistě neuniklo přestěhování technických služeb města Hranice do prostor bývalé autoopravny
pana Motyčky v Tovární ulici. Město tento areál odkoupilo za rozumnou cenu a soustředilo tak techniku TS, která byla v minulosti
rozmístěna na několika místech po městě. TS tak získaly zázemí pro kancelář vedoucího, šatny pro zaměstnance, dílny pro
snadnější údržbu a opravy techniky i městského inventáře, v neposlední řadě však dostatečný prostor garážových míst. Místo je
strategicky výhodné vzhledem ke své poloze, jakož i k předpokládanému rozvoji vlastní činnosti i rozšiřování služeb obyvatelům
města a jeho okolí.
V oblasti výstavby a údržby se podařilo opravit a vybudovat další chodníky v místech, kde již byl stav neutěšený, nebo kde
chyběly. Stejně tak došlo k posunu v opravách místních komunikací. Musím ovšem konstatovat, že tato oblast je stále ve stavu,
kdy nemůžeme být zcela spokojeni. Vzhledem k velkému množství místních komunikací a jejich celkové délce není v silách
města, aby se podařilo všechny uvést na požadovanou úroveň v krátkém časovém období. Přesto se i v letošním roce některé
úseky dočkají žádoucích oprav chodníků i cest minimálně ve stejném rozsahu jako v loňském roce. Další nemalé prostředky byly
vynaloženy na projektovou přípravu akcí, které osobně vnímám jako veřejnou objednávku a o kterých jsem přesvědčen, že
přinesou našemu městu a jeho občanům významný prospěch a uspokojení. Mám-li vyjmenovat jednotlivé připravované akce, jsou
to: rozšíření vodovodního řadu do okrajových částí města, studie proveditelnosti rozšíření kanalizace. Projekt pro vybudování
chodníku včetně rekonstrukce a rozšíření silnice Ruská od železničního viaduktu na Ašské až k domovu pro seniory na
Krásňanech. Před dokončením je projekt na vybudování domu s pečovatelskou službou, který bude v budoucnu nabízet bydlení
pro cca 25 našich občanů v seniorském věku. O vyhořelém bývalém hotelu Praha se vedla diskuse několik let, projekt pro využití
na bydlení je rovněž před dokončením, stejně jako v případě domu č. p. 666 na náměstí, kde by měla v blízké budoucnosti
vzniknout místní Radnice. Všechny tyto projekty budou v nejbližších dnech připraveny v případě možnosti získání finančních
prostředků pro jejich realizaci bez dalších odkladů, což bylo a je cílem dalšího strategického rozvoje města. Investicím v oblasti
bydlení byla věnována rovněž přiměřená pozornost. Výměna oken bytových domů č. p. 417 a 522, ústřední plynové topení u č. p.
435 a další dílčí opravy se rovněž promítají do zkvalitňování života ve městě.
Pozornost si ovšem vyžaduje i oblast neinvestiční, jako je snaha o zajištění zdravotních služeb, lékárenství, udržení
provozu pošty, dopravní obslužnosti a dalších činností. I zde se snažíme hledat různá kompromisní řešení. Úspěšné bylo např.
jednání s dětskou lékařkou, která změnila své rozhodnutí o uzavření ordinace v Hranicích na částečné omezení poskytovaných
služeb. Nutno přiznat, že se přes veškerou snahu nedaří získat poskytovatele lékárnických služeb. Přesto se o získání této služby
budeme dále pokoušet.
Nezbývá, než si přát, aby se přání a cíle dařilo společným úsilím uskutečňovat a uspokojovat tak potřeby pro budoucí
potřeby všech našich obyvatel. Zároveň bych rád poděkoval všem aktivním lidem, které nebudu vyjmenovávat, ale kteří svou
energii a čas věnují potřebám rozvoje našeho města. Patří jim poděkování a úcta nás všech.
DÁLE Z MĚSTA
Statistika za rok 2016: počet narození - 22 dětí, počet úmrtí - 28 osob,
odstěhovaní - 49 osob, přistěhovaní - 40 osob.
Rada města Hranice schvaluje termíny svatebních obřadů, které se budou
konat každou první a druhou sobotu v měsíci 9:00 – 12:00 hod. vyjma sobot,
na které připadá státní svátek. Uzavírání sňatku mimo dané termíny bude
zpoplatněno částkou 1000,- Kč.
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů (komunální odpad) - splatnost je do
30. 06. daného roku.
Výše poplatku je 600,-Kč/osoba/rok.
Místní poplatek ze psů - splatnost je do 30. 03. daného roku.
Vandalství: V poslední době docházelo k neustálému poškozování,
převracení a neoprávněnému vybírání kontejnerů, které jsou určeny pro
odkládání použitých textilií, oděvů, hraček a k odkládání drobných
elektrospotřebičů a použitých baterií. Vzhledem k malé možnosti zajištění
častější kontroly a ostrahy rozhodlo vedení města o jejich přemístění na místa,
která budou snadněji kontrolovatelná.

ŽIJÍ MEZI NÁMI. ZNÁTE JE?
Při výběru osobnosti pro dnešní rozhovor jsem
tentokrát sáhla mezi mladší ročníky, a to přesně do
ročníku 1989. V tomto roce se narodil muž, kterého
můžeme považovat za hranického rodáka, přestože v
rodném listu má uvedeno město Cheb. V dnešní době
se ale málo dětí rodí mimo porodnici. V mládí se
zdálo, že by z něj mohl být úspěšný fotbalista, zranění
však vše překazilo. Dnes se ve Zprávách z radnice
představuje pan Jan Crhonek.
- Pamatuji si tě ze základní školy jako dobrého žáka.
Co následovalo?
Studoval jsem technické lyceum v Aši, které jsem
ukončil maturitou. Bavila mě matematika, fyzika i
výpočetní technika, a tak jsem chtěl pokračovat ve
studiu.
- Matematika nebývá právě nejoblíbenějším
předmětem současných studentů.
Mě bavila, možná jsem měl i štěstí na výborného
učitele. Učil mě pan dr. ing. Zdeněk Šíma. Ten je
dodnes legendou v tomto oboru, i když byl také
známý svou přísností. Mě přihlásil do celostátní
soutěže v matematice. Za dobré umístění mi dokonce
slíbil jedničku z matematiky a ty on dával opravdu
málokdy. Mně se podařilo obsadit v soutěži dělené
třetí místo, a tak jsem jedničku dostal. Podezírám
pana profesora, že se mu dost třepala ruka, když mi ji
psal, ale slib byl slib.
- S dalším studiem to nevyšlo?
Ono by to možná vyšlo, ale já jsem chtěl studovat
dálkově, při práci. Problém byla ta práce, všude totiž
vyžadovali praxi a tu jsem neměl. Pak jsem uvažoval
o práci u policie. Nábor měl proběhnout až v
listopadu, proto jsem v září 2009 nastoupil u firmy HG
tronic s. r. o. jako montážní dělník - myslel jsem, že
jen na ty dva měsíce.
- Ve firmě jsi dodnes. Sen o policii jsi tedy opustil?
Tady bylo jednoduché rozhodování. Nástupní plat u
policie byl nižší než jsem bral jako dělník, navíc by mě
čekalo poměrně náročné studium. Ve firmě mi brzy
nabídli funkci pomocného mistra dílny, a když končil
vedoucí skladu, povýšil jsem podruhé. Tady jsem
dosud a jsem spokojen.
- V úvodu jsem zmiňovala tvé ambice ve fotbale. Jak
to s nimi bylo?
V dětství byl fotbal můj největší koníček, snil jsem o
kariéře fotbalisty, ale při jednom tréninku jsem
pouhých pět minut před jeho koncem utrpěl těžký úraz
kolenních vazů. Obrečel jsem to, nechtěl jsem to
vzdát, já se nerad vzdávám. Po určité době jsem to
zkoušel znovu, ale opakovaně mi tahali z kolena
vodu. Lékař mi pak na rovinu řekl, že koleno už
nebude nikdy takové, jako bylo před úrazem.
- Na sport jsi doufám nezanevřel?
To vůbec ne. Miluji jízdu na kole, když jsou dobré
sněhové podmínky, tak běžky. Ale u fotbalu jsem

zůstal, i když jinak. Začalo to trochu jako legrace,
kterou vymyslel Míša Hrkal. Říkal: "Budeš trénovat
mladší přípravku." (To jsou kluci 7 – 9 let.) Já mu
odpověděl: "No, jasně, bez problémů". Když pak
začala sezóna, už se nedalo "cuknout". Pak jsem
trénoval i starší přípravku (do 11 let), s Romanem
Černým mladší žáky a nakonec i žáky starší. To už
jsem byl částečně na trénování sám. Byly sice nějaké
pokusy přidal mi posilu, ale nic natrvalo. Potom jsem
skončil.
- Tvůj konec bývá někdy spojován s incidentem v
šatně po zápase, kdy si dva naši "hráči" vyřídili účty s
úspěšnějším soupeřem.
K tomu fakt došlo a dost mě to naštvalo. Ale hlavní
důvod to nebyl. Hlavním motivem byla trochu únava a
trochu víc časový „pres“, do kterého jsem se dostal.
- Řekni mi prosím, jak hodnotíš současné hráče,
myslím ty mladé, začínající.
Nejsou špatní, talent jim nechybí, jsou šikovní, ale to
nestačí. Mám pocit, že jsou sami se sebou spokojeni,
že jim chybí snaha zlepšovat se i větší nasazení.
Nejsou moc ochotni něco obětovat, u některých se
nezdráhám označit je za lenochy.
- To zní trochu pesimisticky. Ale já vím, že ty
pokračuješ. Jak je to tedy?
To jinak ani nejde, úplně se vzdát toho, co máš rád.
Nechal jsem se přesvědčit a budu trénovat
"předpřípravku", kluky maximálně sedmileté. Chce to
ale zároveň získat trenérskou licenci. S Jardou
Švecem jsme absolvovali trenérský kurz spojený
se zkouškami a získali tak licenci "C". Čeká nás
licence "B", ta je vyšší, avšak také časově náročnější.
Mě to ale fakt baví.
Dělat něco užitečného, smysluplného, dělat to
dokonce s velkou chutí, to se každému nepodaří. Ty
stojíš nohama pevně na zemi, nekladeš si nesmyslné
a jen těžko uskutečnitelné cíle, a proto věřím, že se ti
bude dařit. Bylo mi totiž velmi sympatické tvoje krédo:
TRÉNINK BY MĚL DĚTI BAVIT! K tomu ti přeji hodně
síly, úspěch by se pak mohl dostavit sám.
(V. K.)

TŘÍDĚNÍ ODPADU NA AŠSKU – 2. ČÁST
PLAST
Historie plastů jako materiálu není delší než dvě stě
let. Plast je materiál, který se uplatňuje téměř ve všech
oblastech lidské činnosti - v mnoha ohledech je už jen
stěží nahraditelný a jeho spotřeba neustále roste. 26,9
kilogramu – tolik plastu vytřídí v průměru jedna česká
domácnost za 365 dní. A co všechno vlastně do této
skupiny patří? Seznam je poměrně rozsáhlý – od
svačinových sáčků, igelitek a PET lahví až po plastové
hračky.

NÁPOJOVÝ KARTON
V ČR se začalo se sběrem a tříděním
nápojových kartonů systematicky v roce 2003.
Do té doby byly vnímány spíš jako nežádoucí
příměs a jejich využití bylo sporadické.
V současné době jsou nápojové kartony již
plnohodnotnou součástí tříděného sběru –
vždyť ze 75 % jsou tvořeny velmi kvalitním
papírem.

Plasty se vyrábějí z ropy. A jak jistě všichni víme, zásoby
této suroviny, stejně jako dalších přírodních zdrojů, jsou
omezené. Třídění a recyklace plastů je tedy rozhodně na
místě.

Ve světě je recyklace nápojových kartonů
zajišťována hlavně papírnami. Zpracování je
prakticky stejné jako u sběrového papíru – nápojové
kartony se rozmixují ve vodní lázni. Papírová vlákna
se pak přidávají k běžné papírovině a nanáší se na
papírenský stroj. Výsledkem jsou role nového
papíru, které se používají na výrobu sáčků a tašek.
Díky tomu, že nápojové kartony obsahují kvalitní
papírenské vlákno, mohou se z nich vyrábět
papírové obaly s menší hmotností, ale se zvýšenou
pevností.
Ze zbylé polyetylénové a hliníkové fólie se mohou
vyrábět palety, školní pomůcky, květináče a jiné
plastové výrobky nebo je lze využít jako palivo do
cementáren.

Nejčastěji z vytříděných plastů vzniká tzv. regranulát, který
má podobu malých peciček a je již vstupní surovinou pro
výrobu nových plastových výrobků. Na regranulát se
zpracovávají hlavně fólie a obaly od potravin. Recyklované
plasty najdete ve většině nových plastových výrobků.
Pěnový polystyren se zpracovává do izolačních tvárnic a
tepelných izolací. Ze směsných plastů se pak vyrábějí
například ploty, zatravňovací dlažba, zahradní kompostéry
nebo protihlukové zábrany. Z vytříděných PET lahví se
vyrábějí nové PET lahve nebo technická a textilní vlákna,
která se pak používají pro výrobu koberců nebo oděvů.

Druhou možností recyklace nápojových kartonů je
výroba stavebních a izolačních desek. Nápojové
kartony se nejprve rozdrtí na požadovanou velikost.
Drť se pak nanáší do forem a při teplotách
přesahujících 200°C se lisuje do desek. Ty mají
podobné vlastnosti jako sádrokarton. Desky lze
navíc kombinovat i s jinými materiály jako jsou
pěnový polystyren nebo polyuretan - vznikají tak
panely, ze kterých je možné montovat tepelně nebo
zvukově izolační příčky, podhledy nebo izolace.
Z panelů je možné postavit celý dům.
Kolik plastu a nápojových kartonů v Ašsku vytřídíme?
•

Ašsko má celkem 272 kontejnerů na plast.
Celkově se nám v minulém roce podařilo vytřídit
163 tun plastu, což znamená, že jsme dokázali
naplnit plných 10 500 žlutých kontejnerů.
Kdybychom všechny tyto kontejnery vyskládali
vedle sebe, utvořily by řadu dlouhou 14 km.

•
•
•
•
•

Každý plný kontejner vytříděných plastů ušetří recyklací až 30 litrů ropy.
Není potřeba vyhazovat zvlášť víčka a zvlášť lahve. Zpracovatelé je umí jednoduše odstranit.
Průměrná česká domácnost vytřídí za celý rok téměř 26,9 kg plastů.
Z 50 PET lahví může být vyrobena nová fleecová bunda.
Další úprava plastů na dotřiďovacích linkách je velmi náročná a souvisí především s množstvím druhů a
barev jednotlivých typů plastů, jejich tvarů, ale především s technologickými možnostmi a požadavky na
jejich další zpracování.
Z nápojových kartonů se vyrábějí stavební a izolační desky.
Nápojové kartony se skládají až ze 7 vrstev, ve kterých se střídá papír, hliníková fólie a polyethylen.
Nápojové kartony se třídí zejména kvůli velmi kvalitnímu papíru, který obsahují.
EKO-KOM, a.s.

•
•
•

•

Nápojový karton, tzv. TetraPak, se V Ašsku
vhazuje do žlutého kontejneru na plast. Na
dotřiďovací lince se pak nápojové kartony
z plastu vytřídí a pošlou dále k recyklaci.

TRADIČNÍ PŘEDNOVOROČNÍ POCHOD NA TROJSTÁTÍ SE OPĚT VYDAŘIL
Ve středu 28. 12. 2016 odstartoval přednovoroční pochod na Trojstátí Čech, Bavorska a Saska, který již tradičně připravili
dobrovolníci, kteří se o dané místo pravidelně starají. Začátek byl u roty v Trojmezí krátce před jedenáctou hodinou, první turisté dorazili
do cíle už za hodinu. Na trasu se letos vydalo na osm desítek lidí, což bylo pro organizátory milým překvapením (všední den a nevlídné
počasí). Po trase mohl každý luštit kvíz, na jehož konci se tři vylosovaní stali výherci drobné ceny. Bylo tak postaráno o zábavu, hlavně ti
nejmenší byli dostatečně motivováni a trasu ušli bez problému.
První občerstvovací zastávka byla na rozcestí „U Lenka“, pak už se rovnou pokračovalo na Trojstátí. Tady proběhlo opékání vuřtů,
společně jsme si také u historických hraničních kamenů připili a popřáli do nového roku 2017. Na závěr akce dostal každý účastník
památeční nožík s datem pochodu, ti nejmenší pak dostali placku s logem naučné stezky „Na cestě k Trojstátí“.
Celý pochod se vydařil, což potvrzovala pozitivní atmosféra a milé úsměvy. Jedinou stinnou stránkou byl fakt, který šokoval snad
všechny. V místech od smírčího kříže po studánku Trojmezná byl zcela vykácen les, cyklostezka je značně poničená a bylo zničeno i
několik ptačích budek. Věříme v nápravu, která snad opět podpoří smysl environmentální výchovy a osvěty, která v místním křehkém
ekosystému celoročně probíhá a neodmyslitelně k danému místu patří.
Záštitu nad celou akcí převzal starosta města Miroslav Picka, za to mu děkujeme. Dále děkujeme všem za účast, děkujeme
organizátorům za připravenou akci, děkujeme Městu Hranice za podporu.
Těšíme se zase na vás v sobotu 30. 12. 2017, na ostatní turisty se těšíme celoročně a srdečně vás k nám na stezku zveme!

HRANICE WINTER FEST 2016
Akci byla koncipována jako multikulturní akce, kde
na velkém sále vystupovali Na Stojáka, a kapely: Synové
výčepu, Role, Nik a v části restaurace vystupovali DJ´s:
Hanzall, Dukor, CLK, Frodit, Herma, Styfa.
Kompletní catering na velkém sále zajistili hraničtí fotbalisté
a výdělek jim poslouží k jejich činnosti.
Přibližně 200 návštěvníků vytvořilo příjemnou sváteční
atmosféru. Hodnocení promotéra je kladné, rád bych s městem
v této spolupráci dále pokračoval, a tím i podporoval kulturu
v Hranicích.
Ještě bych rád poděkoval místostarostce Marcele Horákové
za spolupráci a lidem, kteří nám pomohli s přípravou a úklidem.
Těším na další spolupráci. Pavel Novotný, organizátor akce.
NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ ROZZÁŘIL NEBE VE
STUDÁNCE
Přivítání nového roku 2017 proběhlo v neděli 1. 1. 2017 na
fotbalovém hřišti ve Studánce.
Pavla Hošková za Živou Studánku společně s místostarostkou
Marcelou Švecovou za město přivítaly diváky nejen z Hranic
a Studánky, ale také ze širokého okolí a popřály jim vše nejlepší
do nového roku.
Krátce po šesté hodině se nebe rozzářilo světelnou show. O
oblibě studáneckého ohňostroje svědčí kolony aut, které
se tvořily na jediném hlavním tahu přes Studánku.
Poděkování patří městu Hranice, Živé Studánce a hlavně
panu Karlu Koubíkovi.
HRANICKÁ MINIVOLEJBALOVÁ SMEČKA
Mezi malými hráči už jsou i hvězdy, které dokážou
zabodovat na turnajích Karlovarské ligy minivolejbalu. Jediné,
co nám citelně chybělo, byly oddílové dresy, které ostatní hráči
mají.

Děkujeme Městu Hranice za to, že je zaplatilo, a Ivaně
Svozilové za to, že se postarala o realizaci našeho přání. Firma
ZDM je potiskla zdarma, Město zaplatilo trika. I tak se částka
vyšplhala ke třem tisícům.
Děti byly nadšené, tak doufáme, že na prvním letošním
turnaji, který se koná 25. a 26. února, budou soupeři tak
uchváceni krásou našich dresů, že je snadno smeteme.
Za oddílový znak Smečky děkujeme panu Kárníkovi. M.
Rusiníková
NOVÝ SNĚŽNÝ SKÚTR JE V LETOŠNÍ ZIMĚ VYUŽITÝ NA
100%
Městu Hranice se
podařilo
díky
sponzorským
darům
soustředit
účelovou
finanční částku ve výši
180 000,- Kč na nákup
sněžného skútru.
Příznivci běžeckého
lyžování a bílé stopy,
se tak těší z kvalitní
přípravy
běžeckých
tras. Sněhové podmínky jsou vynikající, a tak je letos skútr
využitý na 100%.
Vedení města i jménem všech lyžařských nadšenců touto
cestou vyslovuje velké poděkování dárcům: Čerpací stanice
Hranice s.r.o., Street line s.r.o. ze Skalné, ITES s.r.o., Farma
Pastviny s.r.o., pan Zbyněk Muška, pan Ivo Šamberger.
Pravidelnou úpravu běžecké trasy zajišťuje dobrovolně ve
svém volném čase pan Vojtěch Štěpán. Za to si zaslouží
obrovské poděkování. Podrobnou mapu běžecké trasy najdete
na webových stránkách města, jedná se však o tradiční
hranický okruh.

ZPRÁVY Z KOMISÍ, ORGANIZACÍ A SPOLKŮ – KDO DODAL, TEN DODAL (BEZ KOREKTURY):
Zveřejňujeme zprávy a hodnocení za rok 2016, které nám byly na základě oslovení organizací doručeny. Některé větší
organizace, které čerpají finance z dotace města, zprávy za rok 2016 neposlaly - TJ Hranice, TJ Studánka, Svaz dobrovolných
hasičů, … Snad zprávy dodají dodatečně.
ZPRÁVA O ČINNOSTI SOCIÁLNÍ KOMISE ZA ROK 2016
Komise schází pravidelně 1x měsíčně. Během měsíce
řeší stížnosti a podněty občanů. Většinou se jedná o
sociálně slabší občany a důchodce. Členky komise 1x za
čtvrtletí navštěvují klienty v Domově důchodců, kteří jsou
pod patronací města. V současné době je to 6 osob. Dále
komise spolupracuje s paní Šiškovou při vymáhání dluhů za
nájemné. Jedná se hlavně o rodiny s dětmi. V našem městě
máme i několik bezdomovců, kteří i přes snahu komise jim
pomoci, pomoc odmítají. M. Vondráková
ZPRÁVA O ČINNOSTI KPOZ ZA ROK 2016
Komise opracuje ve složení: Jana Hrubá, Jaroslava
Nováková, Anna Nídlová, Sonja Schindlerová a Jarmila
Letalíková. Scházíme se první úterý v měsíci, neúčast je
nízká a je vždy řádně omluvena.
Komise přivítala na vítání dětí 14 nově narozených dětí.
Na vítání dětí připravuje program paní Anna Nídlová se
školními dětmi. Akce se zúčastňuje i paní Jaroslava
Nováková a pan starosta Miroslav Picka. Dalšími akcemi je
rozloučení dětí s MŠ a nástup do školy. Akce se zúčastňuje
Jana Hrubá a pan starosta. Koncem června došlo
k slavnostnímu ukončení školní docházky pro 12 žáků.
Společně s třídním učitelem Mgr. Jiřím Tůmou, ředitelkou
PhDr. Hanou Levou jsme popřáli šťastné vykročení do
života. Žáci obdrželi od zástupců Města Hranice dárek.
Během celého roku jsme při příležitosti životních jubileí
navštívili 239 občanů. Navštěvujeme i občany Domova
důchodců. 16 občanů oslavilo 70 let, 6 občanů 80 let, 3
občanky 90 let. Spolu s členkami chodí blahopřát starosta
města. Nejstarší občankou Hranic je paní Skrypová, bylo jí
95 let.
Společně s organizací SPCCH je pořádáme vánoční
taneční zábavu s občerstvením, které se každoročně
účastní přes 100 občanů. Paní D. Rybové děkujeme za
skvělé koláčky, děkujeme za její ochotu.
V závěru zprávy chci poděkovat všem členkám komise,
které věnují této činnosti spoustu volného času a energie.
Zároveň děkuji i panu starostovi, který s námi skvěle
spolupracuje. Jana Hrubá, předsedkyně KPOZ
ČINNOST ZO SPCCH HRANICE V ROCE 2016
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 2016 jsme uspořádali čtyři akce
pro členy a to 5.3.2016 oslavu MDŽ a 1.5.2016 oslavu
1.máje v sále Besedy,kde k tanci a poslechu hrála hudba
Duo Jitka a Zdeněk z Kraslic.Tyto dvě akce se konaly
společně se ZO KSČM. 15.10.2016 jsme uspořádali oslavu
Dne seniorů také v Besedě,kde nám hrála nová hudba Duo
Plachý z Plesné. Poslední akcí, kterou pořádáme společně
s městem bylo 16.12.2016 Předvánoční posezení pro
seniory v Besedě. K tanci a poslech zde opět hrálo Duo
Plachý z Plesné. Program zpestřilo vystoupení učitelů ZŠ.
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 18 našich členů se v roce 2016 zúčastnilo
pobytového zájezdu do Západních Tater - Habovky
v termínu 19.6. až 24.6.2016 a 6.9. Pobyt organizoval OV
SPCCH Cheb.
Na rok 2017 jsou připraveny OO SPCCH Cheb opět
pobytové zájezdy a to do Sezimovo Ústí v termínu 26.3. až
2.4.2016 a na Pálavu v termínu od 30.7. až 4.8.2017. Bližší
informace,o zájezdech i o činnosti,mohou naši členové zjistit
z naší vývěsní skříňky na náměstí.
Skupina žen 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 2016 jsme získali opět 10 000,Kč a i na rok 2017 jsme opět podali žádost. Jménem všech
členů ZO SPCCH za pomoc a finanční příspěvky vedení
města děkujeme. Jurčák František, předseda ZO SPCCH
Hranice
ČINNOST ZO ČZS HRANICE V ROCE 2016
ZO ČZS Hranice má celkem 90 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 27.setkání na Kaiserově
hamru se konalo 4.července a 24. Mariánská pouť se
konala 27.srpna 2016. Pouť v Hranících jsme uskutečnili již
podruhé na nově zrekonstruovaném náměstí a opět se akce
povedla.
Obě akce se vydařily zejména díky pěknému počasí. Hlavně
byly tyto akce úspěšné díky obětavé práci celkem 29 našich
členů,ale i 7 nečlenů,kteří se na přípravě a vlastnímu
průběhu akcí podílely a celkem odpracovali 814 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. Nemalou práci na obou akcích
odpracovali pracovníci TS města
14. května 2016 jsme uskutečnili společně se ZO
SPCCH zájezd do Teplé,Kynžvartu a Mariánských Lázní a
to ne jen pro členy organizací,ale i pro ostatní občany
města.Zájezdu se zúčastnilo celkem 36 osob,z toho 6
nečlenů ZO. ZO ČZS na tento zájezd přispěla částkou
4 650,- Kč.Zájezd se vydařil,všichni zúčastnění ho chválili.
Měli jsme naplánovaný ještě zájezd do Litoměřic na
„Zahradu Čech“,ale vzhledem k tomu,že jsme nezajistili
autobus,jsme museli zájezd zrušit.
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 renovaného drtiče.Moštování
bylo celkem úspěšné i když bylo méně zájemců než
v minulém roce. Začalo se moštovat 10.9.2016 a ukončeno
bylo 12.11.2016.Moštovalo se celkem 21 krát.Celkem se
vymoštovalo 6 983 litrů moštu.Moštování zajišťovali
p.Schindler a Jurčák a 1 krát zastoupil p.Hertel a p.Jakeš.
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 Hranice
HODNOCENÍ
ČINNOSTI
KOMISE
ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ ZA ROK 2016
Členové komise životního prostředí se scházeli podle
potřeby. Spolupracujeme s vedením města při řešení
ekologických záležitostí obce (kácení stromů, výsadba
živých plotů, upozorňujeme na nevhodné chování občanů,
mapujeme černé skládky). Jednáme o dodání stromů k
náhradní výsadbě. Také jednáme s dendrologem o ošetření
některých stromů na pozemcích města, doporučujeme
stromy nutné na prořezání či jinému ošetření.
Členové komise organizují a účastní se jarní i podzimní
brigády na Trojstátí. O Trojstátí se také starají, sekají trávu,
uklízejí odpadky, doplňují naučné tabulky.
KNIHOVNA DĚKUJE
Městská knihovna Hranice děkuje panu M. Ordáňovi za
finančí dar na nákup vybavení do knihovny. Z daru bylo
pořízeno – sedací vaky, lavice na přezouvání, nástěnky,
knihovní vozík pro dětské oddělení. Ještě jednou děkujeme.
Dále knihovna děkuje manželům Kaplanovým, paní
Dorotovičové, paní Křížové, paní Musialové, panu Klimentu,
panu Knapíkovi, paní Bálkové a paní Kindlové za darované
knihy v období srpen - prosinec. Děkujeme také těm, kteří
nechtěli být jmenováni.
Knihovna v roce 2016:
Zaregistrováno 72 nových čtenářů – z toho 44 dětí.
Počítače byly využity 1.877 krát.
V říjnu vznikl v knihovně Otevřený klub ve spolupráci s
MěDDM Sluníčko Aš a za podpory města – každý den od
pondělí do čtvrtka v době od 12 do 15 hod. si můžou
zaregistrované děti přijít napsat úkoly, posedět u PC, kreslit
si, nebo si číst. Také probíráme různá témata. Platí
dodržování knihovního řádu. Do klubu se zaregistrovalo 26
stávajících čtenářů, z toho dva noví.
Nejčtenější knihy v roce 2016:
dětská beletrie:
– Víla Zvonilka
– Děti z Bullerbynu, Robinson Crusoe, Lovci mamutů –
školní četba
– Červená Karkulka a jiné pohádky
– České lidové písničky
Dětská naučná – Jak malovat o Vánocích
– Smysly zvířat
– Vesmír

NEJBLIŽŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE
10. 2. 2017 – zastupitelstvo města, 17.00 hod.
18. 2. 2017 – maškarní ples v sokolovně od 14:00 hod. - pořádá
Rada rodičů
25. 3. 2017 – koncert Jaroslava Svěceného (housle) a Jitky
Navrátilové (cembalo) v Besedě od 19:00 hod.

Zmapovali jsme přestárlé stromy v obci, a navrhli jsme,
jejich postupné vykácení a vysázení náhradní zeleně. Začali
jsme ve spolupráci se žáky ZŠ vysazovat stromy a keře v
okolí panelových domů. Mgr. Radmila Benešová za komisi
ŽP
HODNOCENÍ ČINNOSTI RADY RODIČŮ
Rada rodičů měla připravené akce na celý rok. V únoru
to byl maškarní ples, dále v květnu Rada ve spolupráci se
ZŠ Hranice uspořádala zájezd do Plzně do Techmánie.
V červnu byl velmi vydařený pohádkový les, na kterém bylo
přes 120 dětí. V říjnu jsme uspořádali halloweenskou
diskotéku, v prosinci miikulášskou diskotéku a pomáhali
jsme s organizací na Českých Vánocích.
Všechny akce vyžadují důkladnou přípravu a organizaci,
na které se podílejí rodiče žáků. Všem členům Rady rodičů
děkuji za obětavost a čas, který na přípravě a akcích tráví.
Dále bych chtěla poděkovat i Městu Hranice za finanční
pomoc při pořádaných akcích a vedení školy za vstřícnost.
Všem, kteří chtějí přiložit ruku k dílu, jsou dveře v Radě
rodičů otevřené. Aktivní rodiče rádi přivítáme. Veronika
Černá

beletrie pro dospělé:
– Kroky ke slunci
– Zklamaná srdce
– Temný stín
naučná pro dospělé:
- Čarodějná násobilka
– Čtení z ruky
– Podivné osudy v českých dějinách
Čtenáři s nejvíce výpůjčkami:
Čechová Drahomíra, Veselá Miroslava, Staňková Marie
děti – Vláčilová Agáta, Hrouda Václav, Rieger Daniel
Akce v knihovně ve zkratce:
leden – výstava prací žáků ZŠ
únor – Večer s Harry Potterem – 15 dětí+3 dos.
březen – Měsíc čtenářů – zaměřeno na nejmenší a budoucí
čtenáře – školka, Berušky
duben – Noc s Andersenem – společně s RR, 21 dětí + 5
dos. - spaní v knihovně, autorská výstava M. Babky
květen – první třída, Letem napříč čajovým světem – s Ing.
Z. Nepustilem – 17 osob
červenec – Besídka s M. Lokingovou + výstava a materiální
sbírka na podporu útulku v Horní Hraničné u Chebu, 11
osob – granule, pamlsky, pelíšky, deky, misky, fimodílna, s
M. Šubrtovou, 11 dětí +3 dos.
září – výstava fotografií T. Stránská a M. Pekár, fimodílna, s
M. Šubrtovou, 8 dětí + 2 dos.
říjen – 7., 8. a 9. třída, promítání v knihovně – dokument
Auta vs. Kola, z 10 přihlášených dorazili 2
Prosinec – Výstava prací žáků ZŠ, deskové odpoledne – 14
dětí
PETŘE, BLAHOPŘEJEME I MY ZE ZPRÁV Z RADNICE
Na Nový rok, 1. ledna 2017 oslavil v plné svěžesti
70. narozeniny dlouholetý bývalý tajemník MěÚ v Hranicích pan
Petr Valda ze Studánky. K řadě gratulantů se s přáním pevného
zdraví do dalších let připojili za KPOZ paní Jarmila Letalíková,
za město starosta.

