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ÚVODNÍ SLOVO PANA STAROSTY
Vážení spoluobčané!
Dovolte mi, abych vás v souvislosti s nadcházejícími
vánočními svátky pozval na několik akcí pořádaných či
spolupořádaných Městem Hranice. Nejprve to bude
v pátek 11. 12. vánoční posezení pro seniory, v sobotu
19. prosince tradiční České Vánoce při svíčkách. Obě
akce se uskuteční v sále Besedy. Děti z mateřské školy
budou mít svůj vánoční koncert v kostele 17. prosince.
V neděli 27. 12. jste zváni na tradiční „poslední“ vycházku
roku 2015 na Trojstátí. Bližší informace si můžete přečíst
na plakátech nebo na webových stránkách města.
Za sebe pak přeji všem občanům Hranic, Studánky,
Pastvin i Trojmezí pohodové Vánoce, dětem bohatou
nadílku, klid u rodinného stolu bez rybích kostí v krku či žlučníkových záchvatů. Udělejme si čas na své blízké, povídejme si
spolu, buďme k sobě vlídní, najděme milé slovo i pro ty, kteří nejsou našimi přáteli, nezapomeňme ani na osamělé nebo
opuštěné.
Do nového roku 2016 přeji všem spoluobčanům hodně zdraví, síly, štěstí i úspěchů.
(Miroslav Picka)

DALŠÍ DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ
Otevření knihovny: Město Hranice zve všechny v sobotu 12. prosince 2015 od 13 hodin k slavnostnímu otevření nově
zrekonstruované knihovny. Součástí této oslavy bude vernisáž výstavy výtvarných prací žáků Základní školy v Hranicích, kterou
připravil pan Václav Kárník.
Prodej kaprů: Kapři se budou prodávat v prostorách hranické moštárny v úterý 22. 12. a ve středu 23. 12. od 9 do 16 hodin.
Oznámení - uzavření pokladny: Pokladna Městského úřadu Hranice oznamuje, že bude od 29. 12. 2015 do 6. 1. 2016 uzavřena.
Ve čtvrtek 7. 1. 2016 bude již pro veřejnost opět otevřena.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU A SPIRITUÁL KVINTET
Letos byl poprvé rozsvěcován vánoční strom na nově
upraveném Masarykově náměstí. Místo je to vskutku krásné,
pro podobné slavnostní chvíle jako stvořené. Nezapomnělo se
ani na občerstvení, které letos zajišťoval pan Židov, nechyběl
ani stánek s lákadly pro děti, který „pustil žilou“ nejednomu
rodiči. Příchod nejkrásnějších svátků v roce měl ohlašovat
adventní koncert v evangelickém kostele. Lidí přišlo velmi
mnoho, v kostele nezůstalo ani jedno volné místo k sezení,
mnoho lidí stálo podél stěn. Starosta města i pan farář přivítali
přítomné, popřáli všem krásný čas Adventu stejně jako
příjemný kulturní zážitek. O ten se postaraly dívky pěveckého
sboru základní školy pod vedením ředitelky paní Levé a
učitelky paní Žibrické. Jejich vystoupení nebylo dlouhé, ale
bylo jistě velmi milé. Následoval koncert známé a populární
skupiny Spirituál kvintet. Kdo tuto skupinu zná a kdo
nepřeslechl úvodní slova jejího vedoucího dr. Tichoty, nečekal
klasický repertoár poskládaný z tradičních vánočních koled.
Přesto byl koncert vpravdě vánoční, neboť jsme mohli vyslechnout koledy a vánoční písně mnoha, často exotických zemí. Černou
skvrnou na jinak pohodovém a svátečním podvečeru bylo chování některých diváků. Hlasitý hovor, přecházení, někdy přímo
pobíhání po kostele během vystoupení bylo přinejmenším neslušné. Copak lidé v Hranicích jsou tak nekulturní, že nevědí, jak je
nevhodné odejít uprostřed koncertu. Pokud měl někdo k odchodu vážný důvod, mohl přece odejít během potlesku mezi
jednotlivými skladbami. V závěru vzdali hold umělcům diváci v předních řadách potleskem vestoje, zadní řady se stačily téměř
úplně vylidnit. V této chvíli se někteří z nás za své spoluobčany styděli. Velmi chabou omluvou pro tyto neomalence je skutečnost,
že jim byla zima a že spěchali na horký „svařák“. Ten si však příliš dlouho nedopřáli, protože velmi brzy prodejcům došla zásoba,
stejně jako zásoba té základní lidské slušnosti.

ŽIJÍ MEZI NÁMI. ZNÁTE JE?
Dnešním hostem je žena, která v den mé návštěvy
měla narozeniny, dostala jsem i svolení, že smím
prozradit kolikáté, i když se to jinak u žen nedělá. Žije
v Domově důchodců, ale celých šedesát let strávila
v Hranicích. Představuji vám paní Jaroslavu
Levorovou.
Paní
Levorová,
přeji
vám
k vašim
třiaosmdesátým narozeninám hodně zdraví a stále
svěží mysl. (Na svůj věk je paní Levorová ve
výborném duševním stavu, působí optimisticky a mě
překvapila hlavně svou výbornou pamětí.)
Děkuji, ale myslím, že není co slavit. Není to žádné
jubileum, nechcete počkat až na zarovnaných 85?
Na začátek obvyklá otázka: Jste hranickým
rodákem, nebo pocházíte odjinud?
Já jsem se narodila v Přešticích, okres Plzeň-jih. Žil tu
i můj pozdější manžel Jan. Není to ale klasický příběh
přátelství, které přerostlo v lásku. Já jsem byla
přeštický „hořejšák“, on „dolejšák“. Byli jsme tedy
rivalové, kteří proti sobě občas vedli válku. Moje
poznámka, že to bývá častým jevem na vesnicích, se
setkala s příkrým: „Tak to ne! Přeštice byly a jsou
město!“ I dnes je z toho cítit hrdost na rodné město.
Jaké bylo vaše dětství? Poznamenala ho
přece válka.
Jako dítě jsem to tak nevnímala. Měla jsem kromě
školy i jiné povinnosti, které by dnešním dětem asi nic
neříkaly. Chodila jsem třeba pást husy. To nebylo
kvůli našim mlsným jazýčkům, to byla tehdy nutnost.
Měli jsme jich šest, ale jen dvě skončily na pekáči u
nás doma, ty čtyři zbývající byly vyměněny za něco
jiného, potřebného.
Jak jste se tedy dostala do Hranic?
To byla dost dlouhá cesta. Můj budoucí manžel byl po
válce na vojně v Dolním Kubíně (Slovensko), pak ho
přeložili do Litoměřic, později sloužil jako „záklaďák“ u
Pohraničního útvaru 9600 tady na západní hranici.
V roce 1952 vznikla Pohraniční stráž, to byl můj muž
z vojny doma a normálně pracoval v civilu. Uposlechl
pak výzvy a do ozbrojených složek se vrátil. Sloužil ve
Stříbře, ale podal si žádost sem do Hranic, protože se
mu tady v době základní služby zalíbilo.
A co vy?
Já jsem se vyučila prodavačkou v textilu, ale
nastoupila jsem jako zapisovatelka na akčním výboru
Národní fronty. Asi po roce jsem dostala nabídku
pracovat v justici, opět jako zapisovatelka okresního
soudu, pak u soudu trestního v Plzni. V roce 1952
jsme měli svatbu, bydleli nejprve ve Stříbře, kde nám
dali vojenský služební byt. Do Hranic jsme přišli
v červenci 1953.
To vypadá, že jste prožívali celkem klidný a
spokojený život.
To vůbec ne. V roce 1954 se nám narodila dcera
Jaruška, ta ale po pár týdnech zemřela. Kdo něco
takového neprožil, nemůže, a je to dobře, pochopit,
jak se máma cítí. Člověku ale nepomůže utápět se ve

smutku, a tak jsem
brzy nastoupila do
místní
sklárny
(brusírny plochého
skla)
jako
sekretářka.
Tam
jsem vydržela 36
let. Pak přišly i dny
naplněné sluncem
– v roce 1956 se
narodila
dcera
Zdena, v roce 1958
syn Jan a po
třinácti
letech
v roce 1971 syn
Vašek. (Svrběla mě
otázka, zda to byla po tolika letech náhoda nebo
nehoda, ale Vašek byl pochopitelně na oslavě
narozenin své maminky přítomen, proto jsem ji raději
spolkla.) Manžel také u Pohraniční stráže skončil,
začal mít zdravotní problémy s bércovými vředy. I on
zakotvil ve sklárně, odkud pak odešel do invalidního
důchodu. V roce 1995, je to už tedy 20 let, zemřel.
Jste dvacet let vdovou, děti už byly dospělé,
nesnažila jste se najít ještě partnera?
To tedy ne. Chlapci se mi líbili, což o to, ale děti měly
tátu rády a já si nedovedla představit, že by se tu
při návštěvě měli setkat s někým cizím.
Připomněla jste mi teď otázku, která se při
umístění člověka do sociálního zařízení nabízí.
Navštěvují vás vaše děti?
Dcera bydlí v Přerově nad Labem, to není úplně za
rohem, ale na návštěvy přijíždí. Můj mladší syn Vašek
je tu často, bydlí v Hranicích. Syna Jana jsem
neviděla asi tři roky, ale nechci o tom mluvit, je to
pochopitelně pro matku citlivá záležitost.
Jak se vůbec člověk rozhodne opustit svůj
byt, svůj domov a přestěhuje se do „dědečkárny“? Je
to snadné ?
Je to hlavně často nutné. Já jsem byla v roce 2009 na
školním srazu a tam jsem pochopila, že mi chůze dělá
obrovské problémy, které jsem si doma tolik
neuvědomovala. V roce 2011 jsem pak prožila
hroznou zkušenost. Ve svém bytě jsem upadla a
nebyla jsem schopna vstát. Velmi dlouho jsem
nemohla ani otevřít dveře bytu. Za nimi totiž byli lidé,
kteří mi chtěli pomoct, ale nemohli se ke mně dostat.
A vše bylo jasné. Jsem tady spokojená.
Paní Levorová, přeji vám krásné a klidné Vánoce,
do nového roku hodně optimismu a splnění všeho, po
čem snad ještě toužíte. Vám by se taková přání mohla
vyplňovat, protože vy stojíte, resp. sedíte ve vozíčku
na pevných kolečkách, nelétáte v oblacích a vaše
touhy jsou skromné. Snad i to třetí „ptáče“ najde cestu
do hnízda.
(V. K.)

MIKULÁŠSKÁ DISKOTÉKA BYLA OPĚT VYDAŘENÁ
V sobotu navštívili hranickou Besedu čerti, čertice a Mikuláš s andělem. Celé čertí odpoledne se vydařilo, všichni
se dobře bavili a ti nejmenší alespoň mohli přemýšlet o svých hříších. Poděkování patří Radě rodičů při ZŠ za
organizaci celé akce.

POZVÁNKY NA VÁNOČNÍ AKCE:

HRANIČTÍ HASIČI DOSTALI NOVÉ AUTO
V sobotu 14. 11. 2015 proběhlo slavnostní předání
cisternové stříkačky pro hranické SDH, která byla pořízena
spolufinancováním MV - generálním ředitelstvím HZS ČR z
prostředků vyčleněných ve Fondu zábrany škod pro jednotky
SDH obcí, z rozpočtu Karlovarského kraje a přispěním Města
Hranice. Stará stříkačka se tak po 30 letech služby odebrala do
důchodu.
Slavnostnímu předání přihlíželi pan Jaroslav Lorenc,
obchodní ředitel společnosti THT Polička zabývající se výrobou
hasičské techniky, plk. Ing. Jan Doubrava, ředitel ÚO HZS KK
Cheb a Michal Brožek, velitel SDH Hranice, kteří společně se
starostou Miroslavem Pickou přednesli pár slov a popřáli nové
cisterně mnoho zdaru. Dále byl přítomen pan npor. Petr Paprsek, velitel HZS Aš a samozřejmě nejdůležitější osoba
dne, farář z římskokatolické farnosti Aš pan P. ThMgr. Antonín Vasil, který novou stříkačku vysvětil ve jménu svatého
Kryštofa, patrona řidičů, společně s vysvěcením růžence a ochranného tolárku.
Po posvěcení si již nedočkaví diváci mohli detailně prohlédnout stříkačku, kterou předváděl pan Jan Mojcher,
společně s další záchranou technikou - vozy, které na akci dovezli hasiči z Ebmathu a Bad Elsteru.
PŘÁTELÉ Z FB AŠSKO V HRANICÍCH
FB Ašsko, se svým patriotem Petrem Karlíčkem, vyrazilo na jednu ze svých
pravidelných poznávacích vycházek do Hranic.
Pěknou část Hranicka společně všichni prošli a směřovali do Aše. Všichni
si prohlédli upravené náměstí, někteří se zajímali o pravidelně zlepšující se
stav města a mnozí se už těší na Poslední vycházku roku 2015.
Ašákům děkujeme za spolupráci, propagaci místního mikroregionu, za
vzájemnou výpomoc při hledání ztracené historie a přejeme hodně dalších
našlapaných kilometrů.
Kdo má zájem o pravidelné příspěvky o Ašsku, může využít právě FB
skupinu Ašsko. Sdílí se tady zajímavé fotografie, komentáře a postřehy, které
ocení milovníci historie a turistiky.
HALLOWEENSKÁ DISKOTÉKA
V sobotu 24. října 2015 se uskutečnila další z akcÍ organizovaných Radou rodičů, a to „Halloweenská diskotéka“. Již v pátek se sešly
především maminky, aby vyzdobily sál místní Besedy, která je na dětské akce pronajímána bezplatně. Bylo nutné zatemnit okna a dodat sálu
ponurnou atmosféru. To všechno vyšlo naprosto dokonale, o tom se mohlo přesvědčit něco málo přes sto dětí, včetně rodičů. Maminky (členky
RR) děti přivítaly ve strašidelných kostýmech, a ani děti nezaostaly a většina dorazila tak, jak se sluší na takovou party. Po prvotních nesnázích
s hudbou, se kterou nám pomohl pan L. Povolný, se strašidelná diskotéka rozjela na plné obrátky. Děti soutěžily o sto šest, ale přesto největší
úspěch měla velice oblíbená „židličkovaná“, která i někdy končila slzičkami smutných dětí, že byly vyřazeny tak brzy. K jídlu se podávalo, jak
jinak, zalité oko, krvavá injekce, náhrobní perník a podobné. Několik dětí doneslo své výrobky na dané téma, a za to si odneslo sladkou odměnu.
Dětem se akce velice líbila. Tímto děkujeme Městu za poskytnutí sálu, drobnou výpomoc TS a především velký dík zúčastněným maminkám.
V. Černá

TAKÉ CELÝ TEAM ZPRÁV Z RADNICE VÁM PŘEJE PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ, PEVNÉ ZDRAVÍ A
OPTIMISTICKÝ VSTUP DO NOVÉHO ROKU 2016.
(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.)

