XVI. vydání, 8. 11. 2012; připravili: PhDr. Levá H., Mgr. Kábová V. a PhDr. Levý J.
STAROSTA MĚSTA INFORMUJE – PROBLÉMY S VODOU VE STUDNÁCH
Vážení spoluobčané! Jistě většina z vás, zvláště majitelé vlastních zdrojů vody - zejména
tradičních studní, v letošním roce zaznamenala mimořádně nepříznivou situaci s množstvím vody.
Nezvykle, dá se říci, že až kriticky málo srážek, snížilo hladinu spodní vody natolik, že došlo
k mnoha případům vyschnutí studny. Hodně rodinných domů v okrajových částech Hranic i
v přilehlých obcích se tak ocitlo bez vody. Mnozí z vás si pomohli vlastními silami, někteří požádali o
pomoc město, jiným pomohli ochotní sousedé.
Nutno přiznat, že na podobnou situaci město připraveno nebylo a není, přesto se snažilo svým
občanům pomoci v rámci svých možností. Tímto chci poděkovat panu L. Grisníkovi za ochotné
zapůjčení plastových nádrží, které byly umístěny dle žádostí jednotlivých obyvatel.
Touto cestou chci zároveň uvědomit občany o vyslovených názorech, které se týkají změn ve
srážkové činnosti na území města vlivem velkého množství větrných elektráren západně od Hranic.
Probíhá diskuse s kompetentními osobami o vypracování studie, která by měla prokázat či vyvrátit skutečný vliv elektráren na
tento stav. Pokud by se domněnky potvrdily, byla by studie použita jako argument k požadavku na úpravu režimu provozu
elektráren. Podporu k tomuto kroku vyslovil při návštěvě našeho města také poslanec evropského parlamentu RNDr. Pavel Poc.
Rovněž budou zahájena jednání se společností Chevak o možnostech vypracování projektů pro vybudování vodovodních řadů
do míst, kde ještě nejsou, aby se případní zájemci mohli na tyto řady připojit. Nelze totiž vyloučit, že se podobná situace bude
opakovat.
Tímto bych chtěl vyzvat všechny občany, kteří předpokládají, že budou mít zájem o vodovodní přípojky, aby se přihlásili
v podatelně MěÚ a vyplnili krátký dotazník. Počet zájemců je rozhodující pro další jednání s partnery. Musím však podotknout, že
příprava projektů, a následné budování řadů není otázkou krátkodobou. Nelze tedy očekávat, že se budou vodovody budovat již
v příštím roce. Tam, kde však řad zavedený je, lze o přípojku u firmy Chevak požádat.

CO SE CHYSTÁ Z NAPLÁNOVANÝCH AKCÍ PRO
ROZVOJ NAŠEHO MĚSTA
• Revitalizace hřbitova + parku. Revitalizace vyjde na 1
900 000,- Kč, jedná se o dotační program z MŽP, obec
by se měla podílet 25% a dotace od státu by měla činit
75% z celkové ceny.
• Vybudování chodníků v ulici Americká a Ruská – po
etapách, v současné době proběhlo výběrové řízení na
projekt.
• Revitalizace polních cest a k nim přiléhajících alejí –
ulice Česká, Sportovní směrem k Farskému lesu, Ašská,
Ruská a slepá směrem na Ebmath – podíl města by činil
10% z celkové ceny 3 000 000,-Kč, tedy 300 000,- Kč.
• Zkvalitnění a zmodernizování osvětlení v Hranicích i ve
Studánce, kterým by se řešila úspora ekonomická,
technická a environmentální- v současné době se
připravuje žádost k podání. I zde by se město podílelo
v případě získání dotace pouze 10% účastí na celkové
ceně díla.

ČASTÉ DOTAZY
• Proč není označena krajnice silnice ze Studánky do
Hranic? Značení krajnic ze Studánky do Hranic do konce
roku nebude realizováno, protože KSÚS sdělila, že nemá
na realizaci finanční prostředky.
• Proč chybí zastávky autobusu na nové silnici ve
Studánce? Zastávky ve Studánce na novém ostrůvku
budou osazeny na jaře 2013. Ostrůvky na zastávku
autobusu rovněž spolufinancovalo město Hranice.
• Proč ve Zprávách z radnice nejsou články z různých
spolků a sdružení? Snažíme se informovat o všech
akcích, ze kterých nám přijdou nějaké informace. Každý
má možnost své sdružení prezentovat, e-mail na Zprávy
je v každém čísle.
• Budou se i letos prodávat v Hranicích vánoční kapři?
Ano, k prodeji kaprů bude využita moštárna.

PROJEKTY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

V letošním školním roce budou realizovány na naší škole dva velké projekty Arboretum a Místo setkávání.
Na projekt Arboretum jsme žádali Ministerstvo životního prostředí z výzvy č. 9 Přírodní učebny. Celkem žádalo 320 škol a my
byli mezi 150 vybranými školami a získali jsme necelých 60 000 Kč. Cílem projektu je seznámit žáky s méně známými druhy
dřevin. Každá třída si vybrala dřevinu, která není typická pro náš region např. liliodendron, platan, jedlý kaštan či cedr, a strom si
vysadí. Ke každému stromu žáci osmé a deváté třídy vytvoří naučnou tabuli. Projekt navazuje na Dendrologickou stezku, kterou
již žáci naší školy vybudovali okolo školy. Projekt měl být odstartován 1. 9. 2012, ale došlo ke zdržení na Ministerstvu životního
prostředí a k podpisu smlouvy došlo až 1. 11. 2012, proto vysazení stromů musíme odložit až na jaro 2013.
Druhým projektem je Místo setkávání. Tento projekt byl podpořen Nadací partnerství z fondu Škola pro udržitelný rozvoj. Od
této nadace jsme získali v loňském školním roce peníze na projekt Alej a Místo setkávání na tento projekt navazuje. Celý projekt
navrhli žáci deváté třídy a získali 38 000Kč. Nelíbil se jim prostor pod viaduktem, který byl zanedbaný a neudržovaný, tak žáci
navrhli vedení města plán na jeho obnovu. Již došlo k vyklizení místa, vykácení náletů a nebezpečných dřevin, žáci si vybrali
lavičky a dřeviny, které místo zvelebí. Venkovní práce byly na zimu přerušeny, ale my pracujeme dál.
Oba projekty by měly být dokončeny do konce školního roku 2012/2013 a doufáme, že povedou ke zlepšení životního
prostředí v naší obci.
Mgr. Radmila Benešová

MOŠTÁRNA
Také v letošním roce byla otevřena moštárna, která před zahájením moštování prošla různými úpravami.
Provedena byla rekonstrukce vody, opravena byla elektroinstalace, proběhly tu také zednické a malířské
práce. Do moštárny se sjížděli zájemci z celého Ašska a Chebska. Obdivuhodné je nadšení a práce všech,
kteří při moštování pomáhají.
V některých dnech sahala fronta až ke křižovatce s hlavní silnicí a moštovalo se od rána do pozdního
odpoledne. Moštovalo se celkem 10 X (od 15. září do 3. listopadu). Celkem bylo odpracováno neuvěřitelných
130 hodin. Vymoštováno bylo 8 587 litrů.
Velké poděkování patří všem, kteří se na moštování podíleli. Byli to pánové:Jurčák, Schindler, Schmied a Konečný.
ŽIJÍ MEZI NÁMI. ZNÁTE JE?
Dnes vám představím dva dlouholeté občany Hranic.
Jedná se o muže a ženu, oba jsou stejný ročník narození 1921, mají i stejnou adresu. Společného mají ovšem
mnohem víc, jsou totiž manželé. Jejich manželství je
v dnešní době určitě raritou, jsou spolu dlouhých 67 let. Je
to paní Marianna Chorvátová (v rozhovoru ji označím jako
paní Ma) a pan Milan Chorvát (pan Mi).
Většina zatím námi zpovídaných lidí nepochází z Hranic.
Jak je to s vámi?
Ma: Ani my nejsme výjimka. Do Hranic jsme přišli po válce.
Byla tu práce, měli jsme i kde bydlet. Manžel pochází
z velké rodiny, bylo jich doma deset dětí, ale jejich dům měl
jen dvě místnosti.
Jste Češi?
Mi: Kdepak, moje žena je polské národnosti a já jsem
Slovák.
Kde jste se tedy potkali?
Ma: Poznali jsme se v Rakousku v roce 1942, oba jsme tam
byli totálně nasazeni na práci. Mi: Já jako Slovák jsem měl
na výběr, buď jít na frontu, nebo na práci. Zvolil jsem tedy
práci. Později jsem pak měl úlevu, na vojnu jsem nastoupil
do Trnavy, ale jen na půl roku. Ma: Válka tehdy rozházela
celé rodiny. Já jsem ze čtyř dětí. Žiju v Čechách, jedna moje
sestra a bratr se dostali do Francie, druhá sestra zůstala
v Polsku.
Sem do pohraničí jste tedy přišli už jako manželé?
Ma: Ano, ale tak jednoduché to nebylo. Za války jsme se
vzít nemohli, protože jsme nebyli občany stejného státu.
Pak se nám narodil syn Jozef, Pepíček. Byly mu necelé čtyři
roky, když nám zemřel na zánět mozkových blan. (Stěnu
kuchyně zdobí fotografie milého, usměvavého chlapce.
Když o něm oba manželé mluví, zjihne jim i po tolika letech
hlas.)
Kde jste tehdy bydleli a kde jste pracovali?
Ma: První dům už je zbouraný, potom jsme bydleli tady ve
Zborovské ulici, ale v domě, kde dneska žije pan Josef
Novák. Mi: Tam později zůstal můj bratr s rodinou a my
jsme tady, na čp. 518, od roku 1948. Pracovali jsme pak
oba ve firmě Hrako (kobercárna) a pak ve sklárně. Já až
přes důchod, asi do 70 let. Ma: V Hraku se nám líbilo, dělaly
se tam krásné vlněné koberce, které se vyvážely do celého
světa. Vlna na jejich výrobu se zase dovážela až z Austrálie.
KÁCENÍ STROMŮ
Staré a neudržované stromy si vybírají svou daň. Během
dvou týdnů muselo být v Hranicích poraženo několik stromů
v havarijním stavu.
První padly jírovce v Růžovém Údolí u ČOV, kde uschlé
větve vážně poškodily elektrické vedení. Dalším stromem
byl mohutný javor v Ašské ulici, kde se upravuje prostor pro
jeden ze školních projektů. Kmen byl vyhnilý a plný vody.
Zatím posledním stromem byl buk v Husově ulici, krásný
mohutný strom, ve kterém se bohužel objevila rozsáhlá
puklina. Laik by těžko odhadl, že kromě pukliny byl kmen
stromu zcela vyhnilý. Také tento strom byl po znaleckém
posudku poražen, aby neohrožoval okolní domy.
Ve městě se nachází mnoho dalších přestárlých a
nebezpečných stromů. Při větším větru proto buďte opatrní
na svých vycházkách. V novém roce se opět plánuje
výsadba nové zeleně a alejí a kácení dalších přestárlých
stromů.

Mi: Já jsem v téhle firmě pracoval jako řidič a pak jako
garážmistr. To mě bavilo. Jako garážmistr jsem taky pro
firmu nakupoval auta. Auta jsem měl moc rád, bylo jich
hodně, byly to nejrůznější značky, např. Mercedes 220,
Mercedes 170, tříosé náklaďáky UNRY – GMC, anglický
vůz Moritz, Tatraplán, Praga a další. Jednou jsem taky
koupil v Týništi nad Orlicí traktor a s ním přišel do Hranic i
jeho řidič, pan Valdman st.
Jaké byly Hranice po válce?
Ma: Bylo tu hodně dřevěných domů, žilo tu ještě dost
Němců, ale my oba jsme uměli německy, a tak jsme se
lehce domluvili. Musím přiznat, že jsme se tu dlouho necítili
jako doma, ale byla tu práce a nějak jsme žít museli. Přišli
jsme sem hlavně kvůli bytu. Mi: Nemyslete, nám tady
špatně nebylo. Pracovat jsme uměli, určitě jsme se nenudili.
Jak se vám dnes líbí Hranice?
Mi: Já už moc ven nechodím, stačí mi zahrada. Ma: Dnešní
Hranice jsou hezčí, ale obchody se mi moc nelíbí. Občas
chybí ceny, někdy jsou vysoké. Máme ale dobrou sousedku,
paní Ošmerovou, ta nám nakoupí, co potřebujeme, v Aši.
Oba pak dodávají: Dřív byly mezi lidmi lepší vztahy. Lidi si
pomáhali, drželi víc při sobě. Dneska by se asi nestalo, aby
vám šéf podniku půjčil auto k cestě za rodinou na
Slovensko, jako se to stalo kdysi nám. Tehdy byli nějak
lidštější. To dnešní: „Když se ti to nelíbí, můžeš jít jinam.“, to
by nikdo neřekl.
Děkuji vám oběma za milé popovídání a přeji vám hodně
zdraví, vzájemné porozumění a stále dobrou náladu.
(V. K.)

PODĚKOVÁNÍ
Je tradicí, že si noví prvňáčci odnáší do školy z MŠ
novou knihu, která je motivuje k učení v nové škole. Nové
knížky pro prvňáky si vždy platili rodiče sami, letos tomu
bylo jinak.
Knížky byly zakoupeny díky sponzorskému daru pana
Šperla. Knížky jsou psané velkými tiskacími písmeny
vhodné pro učení čtení genetickou metodou, kterou se čtení
vyučuje na hranické ZŠ.
Touto cestou děkují učitelky a vedení MŠ Hranice panu
Šperlovi za tento finanční sponzorský dar.
VE ČTVRTEK 22. 11. 2012 SE KONÁ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANICE.
ZAHÁJENÍ V 17:00 HODIN.
Všichni občané jsou srdečně zváni.

CO NÁS JEŠTĚ ČEKÁ:

1. 12. 2012 – Rozsvícení vánočního stromu – 17:00 hod., evangelický kostel: hornisté, pěvecký sbor ZŠ, sbor Chorus
Egrensis + orchestr (J. J. Ryba: Česká mše vánoční), společná koleda; po programu v kostele se na Masarykově náměstí rozsvítí
vánoční strom, zajištěno bude vánoční občerstvení
1. 12. 2012 - Mikulášská diskotéka – 13:00 – 16:30 hod., Beseda: pořádá Rada rodičů ZŠ Hranice, hraje Petr
Šlingr
14. 12. 2012 – Vánoční posezení seniorů – 16:00 hod., Beseda
15. 12. 2012 – České Vánoce – 18:00 hod., Beseda: tradiční vánoční posezení s programem, které startuje
příjemné vánoční dny
30. 12. 2012 – Poslední vycházka roku 2012 – 11:00 hod., u roty v Trojmezí: 2. ročník příjemného pochodu směr Trojstátí,
přípitek na Trojstátí, s sebou: dobrou náladu, dobré pití (sekt), něco k zakousnutí, pochod se uskuteční za každého počasí, v
případě velkého množství sněhu nebo silných mrazů dojdeme jen na rozcestí „U Lenka“
PODZIMNÍ BRIGÁDA NA TROJSTÁTÍ
V sobotu 22. září se uskutečnila již tradiční akce – PODZIMNÍ
BRIGÁDA NA TROJSTÁTÍ. Hlavním cílem je vždy společné setkání
občanů Hranic za účelem čištění historicky a přírodně zajímavého místa.
Tentokrát se podařilo vyčistit další část historických mlýnských náhonů
(pravý břeh cesty směr Hranice), navíc byl vyčištěn také levý břeh cesty
směr Hranice. Příchod k samotnému Trojstátí je zas o něco hezčí. Na
jaře budeme v čištění a odhalování mlýnských náhonů pokračovat.
Děkujeme všem zúčastněným za pomoc, za poskytnutí techniky a za
příjemně strávené pracovní dopoledne. Díky patří rovněž vedení města
za drobné občerstvení a za podporu akce.
TOULAVÁ KAMERA – CYKLO AŠ
Počátkem října zavítal na Hranicko štáb České televize z pořadu Toulavá kamera. Svoji návštěvu Hranicka spojil štáb s
natáčením na celém Ašsku. Akce byla připravována více než rok. Velkou škodou je, že natáčení probíhalo za deštivého počasí a
na podzim. Výsledná reportáž je přesto zdařilou prezentací místních zajímavostí.
Reportáž byla odvysílána v neděli 21. října v 10:00 hod. na CT1. Na internetu je možné zhlédnout reportáž na těchto
internetových adresách:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1126666764-toulava-kamera/212411000321021/obsah/225020-cyklo-as
http://www.regionhranice.cz/toulava-kamera
Jsme rádi, že do Hranic štáb zavítal a tímto děkujeme za spolupráci. Moderování se ujal starosta M. Picka, kterému patří také
dík.
CHCETE SE CÍTIT SVĚŽÍ A FIT? PŘIJĎTE SI S NÁMI
ZACVIČIT!
Zveme všechny ženy na pravidelné cvičení (aerobik,
cvičení na míčích, posilování) do malého sálu sokolovny, a
to každé úterý a čtvrtek od 18:30 do 19:30 hodin. Přijďte se
nezávazně na nás podívat, my se pak budeme těšit na
společná cvičení. Podrobnější informace můžete získat na
telefonu: 606 719 879
NONSENS-OLYMPIADE v Eichigtu.
4. říjen 2012 byl dnem, kdy se uskutečnila návštěva žáků
hranické školy v sousedním německém Eichigtu. Obě školy
spolu navázaly již minulý školní rok přátelství a dohodly se
na vzájemné spolupráci. První příležitostí ke společné akci
bylo „olympijské“ klání pořádané v německé škole. Soutěží
se účastnila desítka žáků z 3. až 5. třídy z Hranic. Šlo o
souboje v netradičních sportovních disciplínách, jako např.
letní běh na lyžích, slalom na koloběžkách, házení na cíl,
běh s vajíčkem nebo závod rikš. Činností bylo hodně, a jak
napovídají názvy, děti si užily také spoustu legrace a
zábavy. Milé přivítání v českém jazyce připravil českým
žákům i ostatním účastníkům olympiády starosta Eichigtu
pan Christoph Stölzel. Příjemně strávené dopoledne rychle
uteklo a probudilo chuť zase se někdy společně sejít. Již teď

zrají další plány na společné akce obou škol. Na závěr
projevily hranické děti svou zvídavost a samy si dohodly
s paní ředitelkou prohlídku školy, která se jim velmi líbila. S
dopravou žáků do Eichigtu pomohl také pan školník Ganz,
za což mu patří srdečný dík. Lada Štěpánová, ZŠ Hranice
MATEMATICKÁ HÁDANKA
Paní M. Ordáňová v minulých Zprávách z radnice zadala
dětem matematickou hádanku. Děti měly možnost
odevzdávat výsledek v knihovně nebo ve škole do
připravených krabiček. Odpovědi byly řádně zkontrolovány a
vylosovaní žáci dostali od autorky indiánský náramek.
Mezi vítězi byli kluci, protože děvčata se vůbec
nezapojila. Vítězi se stali: Denis Künzel, Nicolas Náprstek a
Tomáš Repčík.
Jaké měla hádanka řešení? 4 4 4 4=20 # ((4:4)+4).4=20
BĚŽKAŘENÍ
Z prostředků Karlovarského kraje
– odboru regionálního rozvoje byla
Hranicím poskytnuta částka ve výši
25 000,-Kč na realizaci projektu
„Úprava běžeckých tratí“ v katastru
obce Hranice v roce 2012/2013.

MÁTE I VY NÁMĚT DO ZPRÁV Z RADNICE?
Pokud máte chuť zaslat nám svůj vlastní článek do Zpráv z radnice, máte možnost.
Podmínky: slušnost, věcnost, přiměřená délka, podpis. Zasílejte na:
zpravyzradnice@seznam.cz
Chcete dostávat „Zprávy z radnice“ dřív než ostatní? Ihned po vydání vám je můžeme zaslat
do vaší emailové schránky. Neváhejte nás kontaktovat!

NOVÉ KADEŘNICTVÍ VE STUDÁNCE
„VENDULA“
Pastviny 77
tel.: 777 215 539
Otevřeno je od pondělí do pátku, sobota
dle objednávek.

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ KONANÝCH DNE
12. 10. – 13. 10. 2012
VÝSLEDKY – KARLOVARSKÝ KRAJ

VÝSLEDKY – MĚSTO HRANICE

JAK DOPADLI HRANIČTÍ KANDIDÁTI?
POŘADÍ NA
KANDIDÁTCE

JMÉNO A PŘÍJMENÍ

STRANA

ZÍSKANÉ PREFERENČNÍ HLASY V KRAJI

8.

František Jurčák

KSČM

299 – stal se zastupitelem kraje

38.

Miroslav Picka

HNHRM

262

5.

Jaroslav Moravec

ODS

118

21.

Mgr. Jaromíra Rusiniková

ODS

72

35.

Marcela Švecová

ODS

46

9.

Václav Slouka

PB

42

35.

Ján Lunter

ČSSD

26

46.

Libuše Pinerová

SZR
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