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VÁNOČNÍ SLOVO STAROSTY MĚSTA, PANA MIROSLAVA PICKY

Vážení spoluobčané, dovolte mi pozdravit vás v tomto krásném adventním čase, popřát vám hezké a klidné
Vánoce a úspěšný nový rok 2015. Chtěl bych pro všechny občany našeho města i okolí mnoho štěstí, ještě více
zdraví a co největší pocit pohody, spokojenosti a radosti. Zajistit to neumím, neumí to ostatně žádný člověk. Co však
umíme všichni, je to, co můžeme nazvat slušností, tolerantností, porozuměním a ochotou naslouchat jiným lidem,
nezřídka i lidem s odlišnými názory. Nehoňme se tedy za sháněním drahých dárků,
nákupem gigantického množství jídla i pití, nesoutěžme s ostatními o nesmyslné
prvenství v soutěži, kdo dá víc nebo dráž. Potěšit můžeme i malým, ale s láskou
opatřeným dárkem, který nás finančně nezruinuje ani nezadluží. Snažme se vytvořit
atmosféru klidu, najděme si čas promluvit si navzájem bez zbytečných emocí, urážek
a vulgárních oslovení. Vyslechněme si i názory, které nám právě nelichotí,
nezapomeňme ani na své osamělé a někdy i nešťastné spoluobčany. Často je totiž
dobré slovo víc než drahý dar.
KAM JEŠTĚ VYRAZIT? VÁNOČNÍ PROGRAM JE OPRAVDU NABITÝ.
30. 11. 2014 se rozsvítil vánoční strom, 1. 12. 2014 se uskutečnily vánoční dílny v ZŠ, 6. 12. 2014 pořádala Rada
rodičů Mikulášskou diskotéku, 7. 12. 2014 se zpívalo u stromečku ve Studánce, 10. 12. zpívaly děti u stromečku MŠ
a 12. 12. 2014 se bavili senioři v Besedě.
Čeká nás:
20. 12. 2014, 17:00: České Vánoce (Beseda)
22. 12. 2014, 17:00: Adventní koncert se zpěvem koled v evangelickém kostele.
27. 12. 2014: koncert skupiny "0609" (Beseda)
28. 12. 2014, 11:00: Poslední vycházka roku 2014 k Trojstátí (sraz u roty v Trojmezí)
01. 01. 2015, 18:00: Ohňostroj ve Studánce

PRODEJ KAPRŮ V HRANICÍCH – 22. 12. – 23. 12. 2014 od 9:00 hod. do 17:00 hod. V MOŠTÁRNĚ.

ŽIJÍ MEZI NÁMI. ZNÁTE JE?
Tentokrát jsem navštívila starší manžele, kteří jsou dlouholetými obyvateli našeho města. Muž je dokonce hranickým rodákem,
žena za ním přišla až z Moravy. Dnes vám tedy představím pana Wernera Künzela (W)a paní Arnoštku Künzelovou (A).
-

Jste hranickým rodákem, to jste se tedy musel narodit
doma.

No jistě, to bylo přece tehdy úplně normální, jsem ročník 1939.
Mým rodným domem byl pochopitelně dům rodičů, ve kterém
teď bydlí můj starší bratr Horst. Je to dům nad nádražím,
vlastně nad bývalým nádražím.
-

Paní Arnoštko, jak jste se vy dostala z krásného
moravského města až sem do Hranic?

Já jsem jako vyučená kuchařka pracovala v jednom
kroměřížském hotelu, kde se mnou dělala i kamarádka Pavla.
Ta měla v Hranicích sestru, kterou občas navštěvovala. Pavla
se tu seznámila s chlapcem, kamarádem mého muže, a po
čase měli svatbu. Mě na ni pozvala nevěsta, Wernera ženich.
Tak jsme se seznámili. To ale nebylo, jako to bývá dnes.
Nejdříve jsme si dopisovali, později se párkrát navštívili a teprve
po určité době jsme se rozhodli vstoupit do manželství.
-

Jak jste spolu dlouho?

Letos jsme měli výročí, dokonce dvě. Manželovi bylo v červenci
75 let a také jsme oslavili zlatou svatbu.
-

Jak šel váš život dál, co jste dělali, kde jste byli
zaměstnáni?

A: Já jsem nejdříve pracovala v hranické Mototechně. Byl to
ústřední sklad, vozily se tam z výroby mopedy (malé
motocykly), které jsme třídili a rozdělovali do jednotlivých
obchodů. Když Mototechnu uzavřeli, pracovala jsem 24 let jako
letovačka v Tesle. Ale i tu mi zavřeli. Do důchodu jsem
odcházela z ašské Tosty, kde jsem vypalovala záclony.
W: To já zůstal věrný jednomu podniku. Okresní stavební
podnik Aš (tehdy byla Aš okresním městem) mě poslal na
vyučení do Sušice. Tam jsem se vyučil elektrikářem. Toho jsem
pak dělal až do svých 56 let i v podniku Stavomat Cheb. Byl to
vlastně pořád stejný podnik, jen se po sloučení ašského a
chebského okresu přejmenoval. Často jsem pracoval i dost
daleko od domova. Například na montážích v RKZ Rakovník
jsem strávil celých 13 let. Na otázku, co mohli dělat tak dlouho
v jednom podniku, se mi dostalo úsměvné odpovědi: Občas
jsme něco udělali a za pár let to předělávali, protože se třeba
změnila výroba, někdy zase vedení podniku. Často jsem také
pracoval vyloženě v nebezpečném prostředí. Třeba u plynových
pecí se na nás rozpadaly vlivem agresivního prostředí i
montérky. Kvůli plicnímu onemocnění, které jsem ještě podpořil
svým kouřením, jsem musel v 56 letech odejít do invalidního
důchodu.
-

Nedá mi, abych se nezeptala, proč vám pane
Wernere, mimochodem ani jsem nevěděla, že se tak
jmenujete, všichni říkají „Oskar“?

W: To je jednoduché. Můj kamarád Vašek Hrouda rád četl tzv.
rodokapsy (rodokaps = dobrodružné sešitové romány, slovo
vzniklo zkrácením plného názvu romány do kapsy). Tam se
nám zalíbila dvojice hrdinů „Oskar a Vimpi“. Začali jsme si tak
říkat. Na jeho přezdívku se už zapomnělo, ale mně moje
zůstala. Dokonce tak říkají i našim synům Manfredovi i Karlovi.
-

Co volný čas a koníčky?

W: Mou velkou láskou byla a je železnice. Tady v Hranicích
jsem bydlel postupně ve třech domech. Ani jeden nebyl daleko
od nádraží. Až do nedávné doby byl mojí nejčtenější knihou
vlakový jízdní řád. Teď už ne, do Hranic jezdí jen jeden vlak za
den a těžce jsem nesl i to, že už nebydlím u nádraží, že mi ho
někdo, podle mne zcela nesmyslně, zboural. Vždyť jeho
demolice musela vyjít dráhy dost draho. Měl jsem i model
železnice, který jsem stavěl, mí synové mi s tím pomáhali. To
už je pryč, model je ukrytý pod plachtou, ale kdoví… Kromě
toho jsem také mnoho let pracoval pro oddíl kopané, byl jsem
pokladníkem, vedl jsem „staré pány“ (bývalé aktivní hráče
hranického klubu), pomáhal jsem vést i fotbalový dorost.
A: Já měla takové ty obyčejné ženské koníčky – domácnost,
děti, ráda jsem pletla. Teď ještě uklízím v místním katolickém
kostele. Je čas Adventu, to vždycky připravuji maličký Betlém,
zdobím pro kostel dva stromečky. S tím mi pomáhá pan
Gerhard Schmied a můj syn Karel.
-

Působíte takovým klidným a vyrovnaným dojmem. Je
vůbec něco, co vás dovede naštvat?

A: Mě už ani ne, to možná dřív. Jako mladá holka jsem chtěla
studovat na hotelové škole, ale kvůli mé víře, kvůli náboženství
jsem nemohla. Dnes by tomu mnozí ani možná nevěřili, ale bylo
to tak. Ještě víc mě to pak mrzelo u mých synů. Mladší Karel
měl dokonce trojku z chování proto, že chtěl chodit
na náboženství. Pochopitelně takto nám to nikdo nezdůvodnil,
údajně to bylo pro jeho špatné plnění školních povinností.
W: Občas potkám na ulici cizí lidi, turisty, a ti se mě ptají, kde
se mohou v Hranicích najíst. Odpovídám: „Tady přímo ve městě
nikde.“ I já si občas dojdu na pivo, ale do sokolovny je to pro mě
už daleko. Kdyby vám přijela nečekaná návštěva a chtěli byste
ji pohostit, musíte do Aše. Dříve jsem za zábavou klidně jel i do
Aše. Vzpomínám, že v zimě se na nádražích v čekárně topilo.
Přiložili jsme si do kamen a čekali na vlak. Nikdy nás nenapadlo
kamna převrátit, ukrást lopatku na uhlí ani vypálit čekárnu. Proč
to nejde i dnes?
Na závěr jsem se ptala obou manželů, co by si přáli do nového
roku. Oba svorně odpověděli, že zdraví. To se často říká, ale
těmto lidem jsem to opravdu věřila. I ve svém věku se umí
smát, jsou k sobě navzájem velmi ohleduplní, vládne u nich
pohoda, jsou i přes nějaké neduhy relativně zdraví, mají jeden
druhého, žijí klidný a vyrovnaný život se svými dětmi, které
nejsou od nich daleko. Jim je skutečně co závidět.
(V. K.)

STRAVUJE SE VAŠE DÍTĚ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ?
Na začátku byl anonym. Příznačné na něm bylo to, že nebyl doručen tomu, koho se nejvíce týkal. Dopis byl velmi kritický,
takové však anonymy většinou bývají. Z velké části se týkal školního stravování, proto byla starostou města (Město je
zřizovatelem jídelny) svolána schůzka ředitelek MŠ i ZŠ a vedoucí školní vývařovny paní Kapicové. Hned na začátku paní
vedoucí přítomné seznámila s povinností dodržovat vyhlášku č. 107/2005 Sb., která se týká tzv. Spotřebního koše. Je to
porovnání doporučených dávek vybraných skupin potravin oproti skutečné spotřebě – viz Příloha. Tyto ukazatele jídelna plní.
Strohá mluva čísel je ale většině lidí příliš vzdálená, proto uvádíme některé zpřesňující informace, které nám podala paní
Kapicová: Knedlíky by měla jídelna vařit jen dvakrát měsíčně. Myslí se tím ty klasické, z pšeničné mouky. Oblíbenost této přílohy
řešíme jinými surovinami, např. moukou cizrnovou nebo špaldovou. Museli jsme přistoupit k omezení vepřového masa.
Přiznávám, že právě tento druh je pro nás cenově nejdostupnější. Jednou týdně by mělo být v jídelníčku bezmasé jídlo, do toho
se nepočítá jídlo sladké. Výrazně by měl narůst podíl luštěnin. Tady se snažíme naučit děti jíst i méně tradiční jídla, což se nám
v poslední době dost daří. Byli jsme překvapeni, jak dětem v MŠ chutnala např. čočková nebo fazolová pomazánka. Velkým
problémem je pro nás dodržet finanční limit. Například v lednu je podíl ovoce a zeleniny, kdy jsou i na trhu ceny nejvyšší, velmi
obtížné v předepsaném Spotřebním koši splnit. Nedávno byl k obědu podáván tvarohový dezert s ovocem. Děti si ho chválily, ale
já jsem na něj, protože je dost drahý, šetřila dva měsíce. Abyste rozuměli, chceme-li dětem dopřát něco dražšího, musíme to
ušetřit jinde.
Co nejvíc kritizoval anonym? V jídelně se vaří blafy. Které dítě jí dneska játra nebo srdce? Srdce na smetaně patří mezi dětmi
k velmi oblíbeným jídlům. Játra jsou na tom v oblibě o něco hůř, ale některé děti to řeší třeba dvojitou porcí polévky.
Mimochodem, nedávno se mě jedna maminka ptala, proč nevaříme polévky. Byla dost překvapena sdělením, že je vaříme denně
a že si dítě může samo nalít jakékoliv množství. Kolik dětí si dalo drožďovou polévku nebo tu s kroupy? Drožďová polévka
málokdy zbývá, tu s kroupami jsme také nevylévali. Nejoblíbenější polévky – rajskou, česnekovou, „písmenkovou“ s knedlíčky a
zelňačku ….. nemůžeme točit stále dokola. Zeleninová polévka musí být čtyřikrát do měsíce. Naštěstí i tu děti jedí. To, co dětem
chutná, tak to si nesměj ani přidat. Na výdej stravy máme stanoveny normy podle věku dítěte. Dítě svou porci odpovídající této
normě dostane. Přidávat jim nemusíme, ostatně v některých školních jídelnách to ani nedělají. Některé děti samy vyžadují menší
porce. Jedná se především o děvčata, která se bojí ztloustnutí, či chronické nejedlíky. Z toho, co oni nedostanou, pak můžeme
přidat větším „žroutům“. Upozorňuji, že se jedná především o děti s nadváhou. Jídelna však není výkrmna, ať proto nikdo
nepočítá s tím, že dostane 15 knedlíků či několik porcí masa. Nakonec jedno důležité upozornění. Jídelníček na celý týden visí ve
školní jídelně i mateřské škole už v pátek týdne předchozího. Je rovněž vyvěšen na webových stránkách školy. Pokud tedy školní
dítě nebo jeho rodič objeví v jídelníčku pokrm, který sníst nemůže, stačí oznámit den předem kuchařce, popř. telefonicky na čísle
354 599 940, že si na tento den jídlo odhlašuje.
Příloha:
Tolerance dle vyhlášky
Druh potravin
Maso

75 - 125%

Ryby

75 – 125%

Mléko

75 – 125%

Mléčné výrobky

75 – 125%

Tuky volné

max. 100%

Cukr volný

max. 100%

Zelenina

více než 100%

Ovoce

více než 100%

Brambory

75 - 125%

Luštěniny
více než 100%
Tento školní rok byla do Spotřebního koše přidána nová komodita, a to obilniny. Sem patří kroupy, jáhly, bulgur, pohanka
apod. Podle doporučení je přidáváme do jídel, aby si děti na tyto potraviny zvykly a učily se správnému a zdravému stravování.
Jsou to přírodní, klasické staročeské potraviny.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
První adventní neděle byla v Hranicích opravdu slavnostní. Kostel plný
diváků si vyslechl písně a recitaci žákyň ze ZŠ Hranice pod vedením Hany
Levé. Vystoupení bylo velice vydařené. Pěvecký sbor Chorus Egrensis pod
vedením Alexandry Benešové svými sborovými skladbami příjemně zahájil
adventní oslavy. Jejich zpěv podtrhla i souhra dechových nástrojů, které hrály
fanfáry a doprovody ke skladbám sboru.
Starosta města Miroslav Picka popřál lidem krásný adventní čas i Vánoce,
pan farář Kučera popřál všem lidem hodně zdraví a štěstí. Příjemnou
atmosféru narušilo nevhodné chování některých dětí v kostele. Po odpočítání
všech zúčastněných se rozsvítil hranický vánoční strom.
Poté hrály dechové nástroje koledy a vánoční hudbu na Kostelním
náměstí. Lidé si spolu mohli popovídat, pozdravit se a zahřát u dobře
připraveného občerstvení, které zajistila rodina Švecova.

ITES SPOL. S R.O. HRANICE INFORMUJE
S blížícím se koncem roku budou opět prováděny odečty spotřeb tepla a vody v bytech. Odečty budou zahájeny
již 2. 1. 2015 ve Studánce a v Hranicích a probíhat budou i v sobotu 3. 1. 2015 a neděli 4. 1. 2015 v dopoledních
hodinách. Prosíme ty z vás, kteří nebudou v době odečtů přítomni, aby si sjednali individuální termín odečtů na tel. č.
354 599 961 nebo 734 417 334. Děkujeme za pochopení.
Na závěr bych vám chtěl jménem všech zaměstnanců střediska Ites s.r.o. Hranice popřát do roku 2015 hodně
štěstí, zdraví a spokojenosti.
Mašlár Jan – vedoucí střediska
UVÍTALI JSME NOVÉ OBČÁNKY,GRATULUJEME A PŘEJEME HODNĚ ZDRAVÍ A ELÁNU
Anyalai Filip
Landa Maxim
Křesťanová Pavla
Černý Jakub

29.5.2014
29.7.2014
1.8.2014

Vohlídalová Pavlína
Bosák Daniel
Mojcherová Kamila
Anyalai Josef

NOVÝ
PROSTOR
PRO
SENIORY
PŘED
DOKONČENÍM
Pěkný vánoční dárek dostanou hraničtí senioři a
nejen oni. V nově zrekonstruovaných prostorech se
budou moci scházet, tvořit a cvičit. Vše vzniká v
prostoru bývalé večerky.
DROBNÉ PAMÁTKY A VYBRANÁ MÍSTA VE
MĚSTĚ MAJÍ SVÉ PATRONY
Na posledním zasedání zastupitelstva byli vyzváni
všichni zastupitelé k podpoře dobrovolnictví v našem
městě. Vybraná a vytipovaná místa měla získat svého
patrona, který převezme celoroční záštitu nad tím, jak
bude místo upravené, uklizené, atd.

1.8.2014
5.8.2014
9.8.2014
11.9.2014
Mnoho zastupitelů se k práci nepřihlásilo, ale
někdo se přeci jen našel. Uvidíme, jestli se ještě
někdo nepřihlásí. Zapojit se můžete samozřejmě i vy.
Hledáme člověka s dobrým srdcem, který by si
vzal na starost např. pomník ve Farském lese.
Kdo se čeho ujal?
1.) Rodina Levých, Zemanovi: Trojstátí, smírčí kříž
2.) Vladimíra Kábová: pomník v Pastvinách
3.) Daniel Mašlár: posezení na Dolíšce + úklid okolo
Dolíšky
4.) Ivana Svozilová: Trigon
5.)
Vojtěch
Štěpán:
pomníky
v
Trojmezí

PODAŘENÁ MIKULÁŠSKÁ DISKOTÉKA
V sobotu 6. 12. 2014 se v hranické Besedě opět rojili čerti a s nimi přišel Mikuláš
a anděl.
Bez nadšených pořadatelů z Rady rodičů při ZŠ Hranice (předsedkyní je Veronika
Černá) by však akce byla těžko uskutečnitelná. Příprava balíčků, soutěží, nákup
občerstvení a samotná akce je opravdu náročná. Ne každý člověk si dokáže ukrojit
kus svého osobního volna pro druhé. Odpoledne se opravdu povedlo, děti soutěžily
s nadšením, úžasní čerti strašili o „106“ a Mikuláš s andělem vše usměrňovali.
Muziku zajistil DJ
Petr Šlingr, kterému tímto děkujeme. Velký dík patří Městu Hranice, které akci
finančně podpořilo.
Za Radu rodičů Hana Levá

TAKÉ CELÝ TEAM ZPRÁV Z RADNICE VÁM PŘEJE PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ, PEVNÉ ZDRAVÍ A
OPTIMISTICKÝ VSTUP DO NOVÉHO ROKU 2015.
(Pokud chcete dostávat „Zprávy“ elektronicky nebo chcete přispět svými nápady, postřehy, texty, pište na e-mail: zpravyzradnice@seznam.cz.
Zprávy je možné pravidelně číst a stahovat také na internetových stránkách www.regionhranice.cz, zcela čerstvé novinky lze sledovat také na
facebookových stránkách: Hranicko- malý region pro velký výlet.)

