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 V dubnu bude hezký den, pøijede pan preziden � Èivavy budou a� do Velikonoc � Èert fotografoval na Zvièinì
Praha opìt �asne nad hoøickými exponáty � V Ra�ínì se vyuèuje cha cha � Zaèala ly�aøská sezóna a hned zase

skonèila � Na Gothardì se na�ly hodinky �  Narodil se Maxim � Má tøi kila � Co psaly hoøické noviny pøed
osmdesáti lety � Nechoïte jen tak �                                                      Nechoïte do lesa � Kupte si noviny � Cena 6,- Kè

Rozpočet

Městu chybí
peníze na větší investice,
zvažuje další úvěr

Tvrdá úsporná opatøení èekají letos mìsto v pøí-
padì, �e svou pokladnu nenaplní dal�ími penìzi z
jiných zdrojù, ne� jsou bì�né rozpoètové pøíjmy.
Hoøice budou letos sice hospodaøit s více ne� 160
miliony korun, ale na investice pùjde jen zlomek.

Podle místostarostky Hany Richtermocové pro-
bíhá diskuze, jakým zpùsobem rozpoèet na rok
2007 sestavit a jak financovat nìkteré plánované
akce. Ve høe pøitom zùstává i mo�nost èerpání
dal�ího úvìru.

�Jeden z úvìrù bìhem krátké doby doplatíme a
v návaznosti na to zva�ujeme, zda si vezmeme
dal�í. Mìstu by tahle varianta dala volnìj�í pro-
stor financovat nìkteré akce, a� u� jde tøeba o pøí-
pravu pozemkù pro výstavbu rodinných domkù
nebo jiné vìci,� popisuje Richtermocová.

Mìsto má letos na investice necelých dvacet mi-
lionù korun, skuteènì volných penìz je v�ak mno-
hem ménì.

Øadu leto�ních výdajù toti� pøedstavují platby
za ji� loni zahájené stavby nebo jde o akce, jejich�
leto�ní realizace byla potvrzena na základì døívìj-
�ích dohod, tak jako výstavba pøístupové komu-
nikace v prùmyslové zónì pro firmy Swell a Ol-
pran èi komunikace a sítí ke stavebním parcelám
ve �vestkovnì. Z volných penìz ukrojí také v mi-
nulosti schválené výkupy pozemkù pod sklád-
kou v Lískovicích a pro poldr v Libonicích.

Hoøice tak stále zápasí s výpadkem pùvodnì
oèekávaných výnosù za prodej pozemkù obchod-
nímu øetìzci Lidl, který za nì nabídl dvanáct mili-
onù korun a poté dal�ích ètrnáct milionù místo
stavby nové jídelny.

Starosta Ivan Dole�al se domnívá, �e mìsto by
mìlo èerpat úvìr v pøípadì, �e se mu podaøí zís-
kat dotace z evropských fondù. �Kdy� bude potøe-
ba sehnat peníze na spolufinancování k dotacím,
tak okam�itì, ale na ostatní akce je to otázkou,�
soudí Dole�al.                                                                 (jn)

Našly se hodinky
Na�ly se dámské náramkové hodinky. Kdo je

postrádá, mù�e zavolat na èíslo 777 580 087 a do-
mluvit se s paní, která je na�la.

Na Jičínsku byl kvůli
větrné kalamitě
vyhlášen stav nouze,
platí do 5. února

Jièínsko (25.1.) - Na Jièínsku a také v soused-
ním Trutnovsku a Náchodsku platí od dne�ního
dne a� do 5. února stav nouze. Kvùli následkùm
orkánu jej 24. 1. schválila vláda. V tomto období
mohou lesníci pøi odstraòování popadaných stro-
mù postupovat rychleji ne� obvykle. Informoval o
tom krajský úøad.

�Pro obyvatele tìchto okresù znamená vyhlá�e-
ní nouzového stavu napøíklad zákaz vstupu do
lesù. Hrozí velké nebezpeèí pádù po�kozených
stromù. Díky tomuto stavu budou moci obce èi
firmy postupovat pøi øe�ení této slo�ité situace
daleko rychleji. Zva�uje se také mo�nost pomoci
obcím, jejich� nepojistitelný majetek nebo napøí-
klad veøejné osvìtlení èi autobusové zastávky, or-
kán po�kodil,� oznámil v tiskovém prohlá�ení
hejtman Pavel Bradík.

V této souvislosti také pøislíbil, �e kraj nechá vy-
èíslit �kody na majetku obcí.

�Prioritou je rychlé vytì�ení po�kozených stro-
mù, aby se zabránilo roz�íøení kùrovce. Bude
brán zøetel i na regionální ekonomické dopady,
napøíklad na útlum tì�by v neposti�ených oblas-
tech. Zadávací øízení na tì�bu v lesích musí být
rychlá, ale naprosto transparentní,� uvedl radní
kraje Jiøí Vambera.

K vùbec nejvíce posti�eným místùm nejen v re-
gionu patøí Krkono�e, kde rychlost vìtru dosaho-
vala rekordních hodnot. V rámci kraje jsou nièivé
následky orkánu patrné i v dal�ích oblastech, kte-
ré spravuje státní podnik Lesy Èeské republiky.
Ten na seznam krizových oblasti zaøadil pøede-
v�ím lesní správy Rychnov nad Knì�nou, Hoøice
a Dvùr Králové nad Labem.

Lesy ÈR odhadují, �e celorepublikovì vichøice
ponièila asi 4,5 milionu metrù krychlových døeva,
pøibli�nì dvì tøetiny roèních tì�eb podniku. Dal�í
zhruba tøi miliony metrù krychlových døeva byly
zasa�eny v porostech, které patøí soukromníkùm
a obcím.

Stav nouze kvùli hrozícímu pádu stromù vyhlá-
sila vláda nejen na Jièínsku, Náchodsku a Trut-
novsku, ale také v dal�ích pìti vybraných okre-
sech - Bruntál, Bene�ov, Pøíbram, Kutná Hora a
Kolín a pak pro celý Jihoèeský, Plzeòský, Karlo-
varský a Liberecký kraj a kraj Vysoèina. Nere-
spektování vládního naøízení mohou úøady
trestat pokutou do vý�e a� 50 tisíc korun.         (jn)

Zákaz vstupu do lesů
Dne 24.1.2007 vy�lo rozhodnutí Vlády ÈR, kte-

rým vyhla�uje nouzový stav také pro lesy v okresu
Jièín. Nouzový stav platí od 25.1. do 5.2.2007 a
mimo jiné naøizuje krizová opatøení: zákaz vstu-
pu a pobytu osob v lesích na územích, pro která je
nouzový stav vyhlá�en, s výjimkou osob provádì-
jících likvidaèní práce. Vlastníci, jejich� lesy byly
posti�eny vìtrnou kalamitou jsou povinni pøed-
nostnì zpracovat po�kozené stromy. Celé znìní
rozhodnutí pøinesl napøíklad internetový server
horice.org.

V dubnu navštíví Hořice
Václav Klaus

Na týden po Velikonocích plánuje Hrad prezi-
dentskou náv�tìvu Královéhradeckého kraje. Má
probìhnout od úterý 10. do ètvrtka 12. dubna. Ve
støedu 11. dubna by mìl prezident ráno zajet do
Pece pod Snì�kou (uva�uje se o výstupu na Snì�-
ku) a pøes Dvùr Králové (kde má poobìdvat a v
ZOO pokøtít nìjaké zvíøátko) do Hoøic a dále pøes
Bìlohrad, Novou Paku a Kopidlno do Dìtenic,
kde se plánuje veèeøe v tamìj�í proslulé Staroèes-
ké krèmì. Podle pøedbì�ného rozvrhu by mìl do
Hoøic dorazit ve 13:45, pozdravit se na radnici
s místní samosprávou a od 14:00 se na námìstí
setkat s obèany.

Policisté si přijeli o půlnoci pro starostu
(a on jim ještě poděkoval)

Orkán Kyrill, který pusto�il celou Evropou 18. a
19. ledna, se prohnal i Hoøicemi. Vichr zaèal ve
ètvrteèních veèerních hodinách, kolem 21.20 do-
�lo k celoplo�nému výpadku elektøiny, Hoøice
byly potmì témìø do 3. hodiny ranní. Vichr dosá-
hl síly orkánu mezi 22.00 hod. a pùlnocí, kdy
v Hoøicích zaèaly padat stromy. V rámci krizové-
ho øízení Mìstská policie Hoøice monitorující si-
tuaci vyzvedla o pùlnoci starostu mìsta, který za-
èal zji��ovat �kody. Hlídka projí�dìla celým mìs-
tem, spolupracovala s HZS.

Ve mìstì byly zji�tìny následující �kody: Dùm
dìtí a mláde�e (støecha), Kociánova ulice (celá
støecha jednoho domu), Wagnerova ulice (støe-
cha jednoho domu), Benzina, Riegrova ul. a Han-
kovo nám. (2 polomy, 1 vyvrácený strom), Smeta-
novy sady (1 polom, 5 vyvrácených stromù), pad-
lý smrk rozbil nedávno restaurovanou pískovco-
vou lavièku, Gothard (4 vyvrácené stromy pøed
portálem, dal�í v Janderových sadech), Blahosla-

vova ulice (1 strom), muzeum (vyvrácená vrata do
Sladkovského ulice).  Polomy zatarasily také jedi-
nou pøístupovou silnici do osady Doubrava, která
tak byla v pátek odøíznuta od mìsta (a od svìta).
V prùbìhu celé noci ze ètvrtka na pátek museli
hasièi vyjí�dìt ke 14 zásahùm.

Starosta mìsta dìkuje HZS Královéhradecké-
hokraje, SÚS Králové hradeckého kraje, Sboru
dobrovolných hasièù, Mìstské policii a Technic-
kým slu�bám Hoøice za nezi�tnou pomoc pøi od-
straòování následkù orkánu za extrémnì nepøíz-
nivého poèasí. Øeditel muzea dìkuje pracovní-
kùm Informaèního centra za úèinnou spolupráci
pøi opravì a novém zavì�ení vìtrem vyvráce-
ných vrat do Sladkovského ulice.

Stránky www.horice.org (odkud jsme pøevzali
informace) soudí, �e pøi mìstì stál svatý Gothard:
stromy prakticky v�dy spadly tìsnì vedle sochy,
mimo dùm nebo vozidlo.

Více o Gothardovi v èlánku pod èarou:

 9. ledna 2007 pozvala firma Plus Discount ve-
dení mìsta Hoøice na slavnostní polo�ení základ-
ního kamene marketu, který vyroste v prùmyslo-
vé zónì mìsta v tìsné blízkosti kruhového objez-
du. Prodejna potravin bude mít vèetnì zázemí
a øeznictví se zastavìnou plochu 1243 m2. Spoleè-
nost v prùbìhu mìsíce listopadu a prosince
v nìkolikastupòovém výbìrovém øízení vybrala
jako generálního dodavatele stavby firmu
Hentsche Stavby, s. r. o. Termín zahájení: leden
2007, termín dokonèení: kvìten 2007.

Slovníček

Kdo byl svatý Gothard?
Gotthard (Godehard) z Hildesheimu pùsobil

pøed tisíci lety jako biskup na území �výcarska v
okolí Svatého Moøice. Jeho svatoøeèení spadá do
roku 1031. Bývá vzýván jako pomocník proti dnì,
revmatismu, proti dìtským nemocem a pøi tì�-
kém porodu. Je patronem zedníkù a ochráncem
proti blesku (v Hoøicích snad chrání i proti ná-
sledkùm vichøice). Gothard nebyl svatoøeèen jako
muèedník, �íøil víru jako úspì�ný pøedstavitel cír-
kevního managementu. Za jeho pùsobení vzniklo
v diecézi na 30 klá�terù a jeho jméno nesou èetné

kostely v tìch konèinách. Zemøel roku 1038. Je
pohøben ve vlastním chrámu v Hildesheimu.

Je po nìm pojmenován horský masiv, známý
prùsmyk a tunely pod ním: �eleznièní z roku
1882, silnièní (1980) a v roce 2015 má být dokon-
èen tøetí, který bude nejdel�í na svìtì (57 km).

V Horních Rakousích se nachází vesnice Sankt
Gotthard im Mühlviertel a v západním Maïarsku
mìsto Szentgotthárd (9000 obyvatel). Ve �výcar-
sku pùsobí hardrocková kapela Gotthard.

Svátek má Gothard 5. kvìtna.

První Hořičák je Maxim
9. ledna se hoøický starosta Ivan Dole�al a mís-

tostarostka Hana Richtermocová vypravili do
Oblastní nemocnice, aby poblahopøáli k narození
prvního leto�ního miminka z Hoøic. ��astnou
matkou se stala Ljubov Molnárová, její Maxim
se narodil  6. ledna ráno ve ètvrt na osm.

�Pøesto�e jsme oèekávali narození na�eho dru-
hého potomka u� den pøed �tìdrým dnem, takto
se opozdil a tím se stal prvním leto�ním Hoøièá-
kem,� uvedla maminka, která byla velmi pøekva-
pená nejen náv�tìvou zástupcù vedení radnice,
ale i darem. Kromì kvìtiny a blahopøání obdr�ela
deset tisíc korun  v hotovosti jako ocenìní mìsta
za nový pøírùstek. Doma má u� star�ího souro-
zence, bratra Jaroslava.

Plus má být v květnu
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PRODEJ A SERVIS ELEKTRICKÉHO RUČNÍHO NÁŘADÍ

NAJDETE
NÁS
V NOVÉ
PRODEJNĚ
PŘES
ULICI

NOVÁ ADRESA: HUSOVA 2087
HOŘICE, TEL/FAX 493 621 615, WWW.JAMAL.CZ

NOVÁ ADRESA

NOVÁ ADRESA

PŮJČOVNA
ELEKTRICKÉHO

A RUČNÍHO NÁŘADÍ

OTEVŘENO: Po - Pá: 7,00 - 12,00 / 13,00 - 16,30 Sobota: 8,00 - 12,00

Policejní zpravodajstvíHořice chtějí
žádosti o evropské
dotace vyřizovat přes
odborníky

Na pomoc hradeckého Centra evropského projek-
tování (CEP) chce pøi zpracování projektù a �ádostí
o dotace ze strukturálních fodnù spoléhat hoøická
radnice. Dohodu o spolupráci by mìla v dohledné
dobì stvrdit smlouva mezi mìstem a touto pøíspìv-
kovou organizací Královéhradeckého kraje.

�Rada by mìla posoudit návrh smlouvy s Cent-
rem evropského projektování, pøes které bychom
mìli pøipravovat projekty pro Evropskou unii.
Myslím, �e je to výhodné, proto�e oni mají pøece
jen víc zku�eností,� domnívá se starosta Ivan Dole-
�al.

Dohoda by podle nìj mohla spoèívat v tom, �e or-
ganizace bude prùbì�nì za pau�ální poplatek po-
skytovat mìstu pravidelný servis. A navíc by prý
mohla získat finanèní bonusy v tìch pøípadech, kdy
�ádosti o dotace budou úspì�né.

Radnice se prý nebrání ani tomu, �e slu�by Cent-
ra evropského projektování nabídne i dal�ím sub-
jektùm v Hoøicích, napøíklad obèanskému sdru�ení
Klokánek, které pomáhá rodinám s hendikepova-
nými dìtmi. �Pokud za námi zástupci sdru�ení pøi-
jdou a budou potøebovat pomoct s nìjakým kon-
krétním projektem, tak jim vyjdeme vstøíc,� øekl
Dole�al. Samotné mìsto chce díky dotacím z unie
investovat napøíklad do areálu pøírodního koupa-
li�tì na Dachovech, kde by mohlo vyrùst rekreaèní
støedisko, a pak také do odstraòování rùzných ba-
riér, které znepøíjemòují �ivot vozíèkáøùm.

Na hoøické radnici, podobnì jako v dal�ích mìs-
tech, pùsobí sice i takzvaný euromana�er, pracov-
ník pro�kolený v této problematice, ale zatím prý
�supluje� dal�í funkci na úøadì. �Bohu�el má na
starosti i jinou stejnì dùle�itìj�í agendu, která se
týká plánù dlouhodobé výstavby ve mìstì,� uvedl
starosta.

Zároveò nevyluèuje, �e pokud by se tato praxe ne-
osvìdèila, radnice by nejspí� pøijala na èásteèný èi
na plný úvazek dal�ího zamìstnance, který by byl
spolu s organizací CEP povìøen pøípravou projektù
a �ádostí o evropské dotace. �Z finanèního hlediska
je ale urèitì výhodnìj�í, kdy� si nìkteré práce  za-
dáme u odborníkù,� podotýká Dole�al.                  (jn)

ZLODĚJ ÚŘADOVAL I NA SILVESTRA
Lískovice (4.1.) - O tom, �e se krade i na Silvestra,

se pøesvìdèila jedna z náv�tìvnic restaurace v Lísko-
vicích. Bìhem taneèní zábavy jí zde neznámý pacha-
tel odcizil z odlo�ené kabelky penì�enku. V té mìla
kromì 4.800 Kè i platební karty. Pøípad vy�etøují
policisté obvodního oddìlení v Hoøicích.
ČERPADLÁŘKU V LIBÁNI PŘEPADL MUŽ OZ-
BROJENÝ STŘELNOU ZBRANÍ

Libáò (9.1.) - Velmi nepøíjemnì zaèal rok �enì ob-
sluhující benzínovou èerpací stanici v Libáni. V pon-
dìlí 8. ledna pøed osmou hodinou ranní toti� do ob-
jektu vnikl maskovaný lupiè a se zbraní v ruce �ádal
hotovost. �V té dobì ve�el do budovy benzínky mu�
maskovaný èernou kuklou a v ruce dr�el støelnou
zbraò. Tu na �enu namíøil a pod pohrù�kou újmy na
zdraví ji pøinutil k vydání hotovosti z pokladny,�
uvedla okresní policejní mluvèí Hana Kleèalová s
tím, �e pøepadené nezbylo nic jiného ne� mu peníze
vydat. �Ne� èerpací stanici opustil, udeøil �enu do
týla,� doplnila Kleèalová.

K popisu násilníka pøepadená �ena uvedla, �e byl
asi 170 cm vysoký, �tíhlé postavy, na hlavì mìl èer-
nou kuklu s otvory pro oèi a obleèen byl do svìtle ze-
lené bundy typu vatového kabátu.

Policie se obrací na pøípadné svìdky, kteøí by
mohli k uvedenému pøípadu sdìlit jakoukoliv infor-
maci, a� u� k osobì pachatele, nebo k vozidlùm za-
parkovaným v blízkosti benzínové èerpací stanice,
aby tak uèinili na linku tísòového volání 158 nebo na
telefonní èíslo 974 533 101. (to)
VLOUPÁNÍ DO AUTOBUSU

Láznì Bìlohrad (15.1.) - �kodu za více ne� 150.000
Kè zpùsobil neznámý pachatel, který se bìhem noci
na pátek 12. ledna vloupal v Lázních Bìlohradì do
odstaveného autobusu Scania Irizar. Zlodìj nejdøíve
po�kodil vstupní dveøe, èelní sklo a rozbil boèní vìt-
rací okno, kterým odcizil z prostoru nad volantem
monitor slou�ící jako obrazovka pøi couvání autobu-
su za pìt tisíc korun. Dále se pachatel vloupal do
osobního vozidla �koda Felicia combi, které bylo za-
parkované pøed jedním z domù v ulici Komenského.
Z vozu odcizil elektrickou vrtaèku, gola sadu a rùzné
náøadí v celkové hodnotì 22.000 Kè. Po pachateli
teï pátrají policisté obvodního oddìlení v Nové
Pace.
KRÁDEŽ MĚDĚNÝCH SVODŮ

Pecka (23.1.) - Bìhem noci na pondìlí 22. ledna
odcizil neznámý pachatel z novostavby rodinného
domku na Pecce 16 metrù mìdìných okapových
svodù a nìkolik kusù kolen. Majitel vyèíslil �kodu na
nejménì 15.000 Kè. Po pachateli pátrají policisté
obvodního oddìlení v Nové Pace.
NEHODA KAMIONU U KONECCHLUMÍ

Ve ètvrtek 11. ledna zasahovali po páté hodinì ran-
ní profesionální hasièi z Hoøic u dopravní nehody
kamionu na silnici mezi Konecchlumím a Vojicemi.
Øidiè kamionu pøevá�ející materiál pro závod �koda
v Mladé Boleslavi sjel do pøíkopu, kde se pøevrátil
na bok. Uvnitø kabiny zùstal zranìný øidiè, kterého
vyprostili a� pøivolaní hasièi. Mu�e pøedali do péèe
záchranné slu�by. Hasièi zajistili vozidlo proti po�á-
ru a zabezpeèili místo nehody. Vzhledem k tomu, �e
do�lo k po�kození nádr�e a uniklo asi 300 litrù naf-
ty, byli povoláni i pracovníci Èeské inspekce �ivotní-
ho prostøedí Hradec Králové a vodoprávního orgánu
Jièín. Pøíèiny nehody �etøí Policie ÈR.                     (m�)
SPREJEŘI ÚŘADOVALI

Ostromìø (22.1.) - Trestný èin po�kozování cizí
vìci, ke kterému do�lo v Ostromìøi, �etøí v tìchto
dnech policisté Obvodního oddìlení v Hoøicích. Bì-
hem víkendu zde neznámý pachatel nastøíkal èerve-
ným sprejem na fasádu budovy prodejny potravin,
na døevìný plot, autobusovou zastávku a dal�í ob-
jekty rùzné nápisy. Celková �koda byla vyèíslena na
10 tisíc korun.
ZLODĚJ SE VYDAL PRO CIGARETY

Láznì Bìlohrad (22.1.) - Pod rou�kou tmy se vydal
neznámý pachatel v noci na sobotu 20. ledna pro ci-
garety do novinového stánku v Lázních Bìlohradì.
Poté co pøekonal møí� zaji��ující výdejní okénko,
vnikl dovnitø, kde odcizil cigarety rùzných znaèek.
Celková �koda byla vyèíslena na více ne� 50.000 Kè.
Pøípad �etøí policisté Obvodního oddìlení v Nové
Pace.
VLOUPÁNÍ DO KANCELÁŘE

Hoøice (22.1.) - Bìhem noci na pátek 19. ledna se
vloupal neznámý pachatel do kanceláøe jedné z fi-
rem v Hoøicích. Uvnitø odcizil vystavené funkèní
vzorky elektrického ruèního náøadí a dále pøíruèní
trezorek. Celková �koda byla vyèíslena na 83.000
Kè. Pøípad �etøí policisté obvodního oddìlení v Ho-
øicích.
JÍZDA BEZ ŘIDIČSKÉHO OPRÁVNĚNÍ

Lukavec (15.1.) - V pátek 12. ledna dopoledne kon-
trolovala hlídka Policie ÈR u obce Lukavec osobní
vozidlo Ford Escort, které øídil devatenáctiletý mla-
dík z okresu Trutnov. Bìhem kontroly policisté zjis-
tili, �e mladík nevlastní pøíslu�né øidièské oprávnìní
k øízení motorového vozidla. Z tohoto dùvodu mu
bylo je�tì tého� dne ve zkráceném pøípravném øíze-
ní sdìleno podezøení z trestného èinu øízení moto-
rového vozidla bez øidièského oprávnìní, za co� mu
hrozí penì�itý trest nebo trest odnìtí svobody a� na
jeden rok.
KRÁDEŽ MĚDI Z KOSTELA

Èervená Tøeme�ná (29.1.) - V pondìlí  oznámil ho-
øickým policistùm faráø bìlohradské øímskokatolic-
ké farnosti kráde� okapových svodù a okapového
�labu, ke které do�lo v Èervené Tøeme�né. Neznámý
pachatel z tamního volnì pøístupného kostela odci-
zil pøibli�nì 7 metrù okapových �labù a 13 metrù
okapových svodù. �koda èiní 15 tisíc korun.

Hořické radnici došla
trpělivost, hledá
přístřeší pro dlužníky

Hoøice (24.1.) - Radním v Hoøicích do�la trpìli-
vost s neplatièi nájemného, kterým nyní hrozí vy-
stìhování z bytu. Dvì rodiny, které u� déle ne�
rok dlu�í mìstu peníze, budou muset stávající
bydlení opustit. Stane se tak hned poté, co mìsto
pro dlu�níky se�ene vhodné pøístøe�í.

�I kdy� máme v ruce rozsudek soudu o jejich vy-
stìhování, zatím pro rodiny nemáme pøístøe�í,�
øíká hoøická místostarostka Hana Richtermoco-
vá.

Pro tyto úèely se mìsto pokusí sehnat místo v
nìkterém ze zaøízení, která slou�í k pøechodnému
ubytování.

�Pokud nám majitelé tìchto zaøízení dají sou-
hlas k tomu, �e tam rodiny ubytují, tak do toho
pùjdeme. S dlu�níky jsme se dlouhodobì sna�ili
dohodnout, nabízeli jsme jim rùzná øe�ení. Bohu-
�el bezvýslednì. Nemáme u� jinou mo�nost ne�
ukázat, �e takový pøístup nelze tolerovat doneko-
neèna,� prohlásila místostarostka.                        (jn)

Na memoriálu Ády Hochmanna
ve sportovnígymnastice obhájila Štěpánka
Hofmanová z TJ Sokol Hořice zlatou medaili.

Snímek byl pořízen 9. prosince v tělocvičně
Sokola pražského v Žitné ulici.

Česká pošta má
nejpozději do roka začít
stavět novou pobočku
v Hořicích

Nová po�ta, s její� výstavbou se u� nìkolik let
poèítá v lokalitì poblí� kruhového objezdu u rohu
ulic Aloise Hlavatého a Pelikánovy, zaène klien-
tùm slou�it mo�ná u� v pøí�tím roce.

�Stavba po�ty, která mìla být zahájena u� loni,
je pøislíbena na konec leto�ního nebo na zaèátek
pøí�tího roku,� informovala místostarostka Hana
Richtermocová.

V souèasné dobì Èeská po�ta sídlí v soukro-
mých prostorách v Havlíèkovì ulici, kde platí ná-
jem. To je podle døívìj�ího vyjádøení obvodního
øeditele ÈP Miroslava Lu�tického jeden z hlav-
ních dùvodù, proè chce po�ta v Hoøicích postavit
vlastní objekt.

Nová úøadovna s bezbariérovými vstupy a vìt-
�ím zázemím pro manipulaci s balíky pøinese na-
pøíklad také lep�í mo�nosti parkování. �Problémy
s parkováním a dopravou u po�ty se podaøilo èás-
teènì vyøe�it po zavedení jednosmìrky v Havlíè-
kovì ulici, ale ani dnes to stále není ideální stav,�
pøipou�tí Richtermocová.                                         (jn)

Ze života sokolů

Osady se hlásí
o investice

Seznam aktuálních po�adavkù pøedlo�ili je�tì
koncem loòského roku na hoøickou radnici zá-
stupci osadních výborù. Bøezovice i Chlum by
chtìly èást investièních prostøedkù mìsta získat
i pro své potøeby.

�Rada vzala �ádosti na vìdomí, nyní je upøesní-
me a zapracujeme do výhledového plánu mìsta,�
øekl starosta Ivan Dole�al. Zástupci Chlumu oèe-
kávají, �e mìsto v obci zajistí napøíklad obnovu
komunikací, rekonstrukci místní hasièské zbroj-
nice nebo opravu autobusové zastávky. �Nìkteré
po�adavky osadních výborù jsou reálné, jiné u�
ménì. V ka�dém pøípadì se jimi budeme zabývat.
Slíbili jsme, �e se peníze dostanou
i do okrajových èástí Hoøic, a to bychom chtìli
dodr�et,� prohlásil Dole�al.

www.jicinsky.net
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Nová ředitelka ve funkci
Od ledna nastoupila do funkce øeditelky domo-

va dùchodcù Zorka Müllerová, která støídá Hele-
nu Kune�ovou po jejím odchodu do dùchodu.

Podle informace radnice, která je zøizovatelem
nejvìt�ího sociálního zaøízení v regionu, je Zorka
Müllerová fundovaný odborník s bohatou praxí,
a proto zvítìzila ve výbìrovém øízení na tuto
funkci. Zapracování se bude o to slo�itìj�í, �e v
souèasné dobì vstupuje v platnost nový zákon
o sociálních slu�bách a hoøický domov dùchodcù
navíc èeká nároèná rekonstrukce v hodnotì nìko-
lika desítek milionù korun.

Sloupek Obchodní akademie
Studentky SO� a OA ubytované v DM pøi Ob-

chodní akademii ka�doroènì pøipravují svá vá-
noèní vystoupení pro mateøské �koly a Do-
mov dùchodcù. Zatímco ve �kolkách dìti a jejich
rodièe potì�il Mikulá�, andìl a èert, seniory zase
zaujalo pásmo tvoøené vánoèními písnìmi, bás-
nìmi a staroèeskými koledami. Dívky také pøi-
pravily pro seniory ve svém volném èase hezká a
milá pøáníèka.

Vánoèní  �achový turnaj OA se konal letos
poprvé v období tìsnì pøed Vánocemi. Nad
�achovnicemi zápolilo 11 �achistù, z nich� devìt
bylo z poøádající OA a dva studenti byli z jiných
hoøických støedních  �kol. Turnaj, který perfektnì
øídil hlavní rozhodèí  Otakar Dousek, skonèil
úspìchem "domácího" hráèe Jana Rusnáka, který
získal 7 bodù. Za ním se umístili Zdenìk Kazda a
Karel �kvrna s 5,5 body, následovali Prachaø Filip
3,5 bodù, Tomá� Masaøík a Lubo� Ulman s 3
body, David Kreèmer získal 2,5 bodu, Jan Gazá-
rek, Martin Hovad, Martin Voòka a Zdenìk Øíha
dosáhli dvou bodù.

Dru�stvo �ákù �koly vyhrálo také okresní pøebor
�kol v �achu a kvalifikovalo se do krajského kola,
které se uskuteèní v Rychnovì n/K. 30. ledna
2007.

Plesová sezóna zaèala tradiènì plesem
Obchodní akademie v pátek 5. ledna. �edesát
maturantù oborù obchodní akademie a obchod-
ník si pøipravilo zajímavý nástup a pøedtanèení.
Zatímco jedni nastupovali za zvukù gregorián-
ských chorálù, druzí roztleskali v�echny pøítomné
v rytmu melodií filmu Høí�ný tanec. Obì tøídy le-
tos vìnovaly hodnì èasu pøípravì a choreografii,
a tak celkový dojem byl velmi pøíznivý. Potom se
�erpovalo, probìhl pøípitek, sólo pro kantory a
rodièe, a pak u� se ples rozjel do svých normál-
ních taneèních rozmìrù. Letos se opravdu hodnì
tanèilo. Napomohla tomu podstatnì hudební
skupina EGO, která svým vysoce profesionálním
a rytmicky perfektnì zvládnutým hudebním pro-
jevem nenechalo vìt�inu lidí jen tak neèinnì se-
dìt. Po pùlnoci pak je�tì vystoupila hudební sku-
pina  Scandaal, která svým vystoupením rovnì�
zaujala. Zpestøením plesu byla i "�ejkrová �ou" v
podání dvou mladých barmanù z Hradce Králové.
Bohatou tombolu pøipravili tradiènì studenti a
jejich profesoøi tøetích roèníkù. V�ichni se  dobøe
bavili, studenti, jejich rodièe, bývalí absolventi a
hosté byli spokojeni. Tak, a� nám to za rok zase
dopadne tak dobøe.

Blí�í se termín odevzdávání pøihlá�ek
�ákù základních �kol ke studiu na støední �koly.
Na Obchodní akademi budou letos otevøeny dvì
maturitní tøídy oborù obchodní akademie a ob-
chodník. �áci, kteøí splòují kritéria prospìchu s
prùmìrem do 2,0 budou pøijímani na maturitní
obory bez pøijímacích zkou�ek. Dále se bude ote-
vírat jedna tøída uèebního oboru prodavaè s mo�-
nostmi zamìøení na drogistické, elektrotechnické
a smí�ené zbo�í. Na tento obor se pøijímací
zkou�ky nekonají a �áci budou pøijímani na zá-
kladì zaslané pøihlá�ky. Pøípadné informace Vám
rádi poskytneme telefonicky nebo pøi Va�i osobní
náv�tìvì. Telefon do �koly je 493 62 29 21.

Studenti z domova mláde�e OA dìkují
v�em spoluobèanùm, kteøí se spoleènì s nimi za-
pojili do sponzorské akce urèené pro útulek psù a
koèek ve Skøivanech. Kdo máte rádi zvíøata a
chcete nám pomoci, akce je�tì nekonèí. Uvítáme
staré nepotøebné hadry, deky, krmné granule, psí
konzervy apod. V�e mù�ete nosit do recepce na-
�eho DM, potøebné informace Vám kdykoliv po-
skytneme. Dìkujeme za Va�i spolupráci.            JK

Dealera z Hořic
trest za distribuci drog
nemine

O �kodlivosti drog a závislosti na nich toho bylo
napsáno a øeèeno mnoho. Jen v loòském roce
bylo na na�em okrese zaevidováno 15 pøípadù ne-
dovolené výroby a distribuce psychotropních lá-
tek a jedù. Jedním z pachatelù byl i tøicetiletý
mu� z Hoøic, který od záøí 2004 do øíjna loòské-
ho roku rozdal nebo prodal nejménì ve 316 pøí-
padech 4 mladistvým a 2 dospìlým osobám per-
vitin a marihuanu v èástce nejménì 100 000 Kè.

Vzhledem k tomu, �e nikde nepracoval, byly pe-
níze z prodeje drog jeho jediným pøíjmem. Pervi-
tin nevyrábìl, nýbr� ho nakupoval od svých ná-
hodných známých a pak ho prodával dál. Celý
jeho �ivot byl velice neuspoøádaný, a tak nikoho
nepøekvapilo, kdy� se na konci roku 2005 odstì-
hoval ze svého trvalého bydli�tì. Pøespával
u svých známých a kamarádù. Jako fe�ák o sebe
pøíli� nedbal a vzhledem k tomu, �e nemìl ani
velké nároky na bydlení, skonèil nakonec v jedné
z øadových gará�í v Hoøicích. Svoji �klientelu� zís-
kával rùznì. V nìkterých pøípadech se drogychti-
ví zájemci pøihlásili sami, a v dal�ích je zase kon-
taktoval on sám. Jako správný dealer nepo�ado-
val hned od nových zájemcù peníze za �zbo�í�. Ty
po nich chtìl a� po tøetí nebo ètvrté dávce. Vìt�i-
nou pak za ka�dou z nich inkasoval 200 a�
500 Kè. Mezi jeho odbìratele patøili i studenti,
kteøí v�ak nemìli �ádný pøíjem. Peníze pak shá-
nìli, kde se dalo. Nezøídka i doma kradli rodièùm
staro�itnosti a dal�í cenné vìci, které mu pak
za drogy dávali. Ten je obratem ruky prodal
v bazarech a zastavárnách. V nìkolika pøípadech
mu zaplatili i svým mobilním telefonem a doma
potom rodièùm tvrdili, �e ho ztratili. I kdy�
se mnozí o jeho osobì nelichotivì vyjádøili, pøesto
se ne�títili od nìj drogy brát. Po jejich aplikaci
pak mìli podivné stavy. Dobrá nálada støídala
pocity smutku, potili se, toèila se jim hlava
a neudr�eli rovnováhu.

Policisté se tímto velice rozsáhlým pøípadem
podrobnì zabývali a mu�e nakonec obvinili z
trestného èinu nedovolené výroby a dr�ení
omamných a psychotropních látek a jedù a ohro-
�ování výchovy mláde�e, nebo� drogy prodával
i osobám, o kterých vìdìl, �e jim je�tì není osm-
náct let.

Podle trestního zákona mu za jeho jednání hrozí
trest odnìtí svobody od 2 do 10 let. O jeho vý�i
teï mù�e pøemý�let ve vazební vìznici v Hradci
Králové, kam ho poslal Okresní soud v Jièínì.

nprap. Hana Kleèalová, vrchní inspektor, v.r.

Akademická obec žasne nad modelem mlýna z hořického muzea, poučení podává sám rektor vysokého učení Prof. Ing. Václav Havlíček CSc. (zcela
vlevo), žasnout přišel i Prof. Ing. Václav Klaus DrSc. (zcela vpravo). Ten si kromě úžasných zážitků odnesl i čestný doktorát, který mu byl u příležitosti
300 let trvání Českého vysokého učení technického udělen. Vše se odehrálo v Betlémské kapli 18. ledna, výstava ke slavnému výročí připravená nese

název Technika očima technika a potrvá až do června. Díky nadstandardním vztahům panujícím mezi některými pracovníky hořického muzea a
Fakultou architektury ČVUT, která výstavu připravila, nebyli Pražané připraveni o důležité doklady k vývoji techniky chované v Hořicích: vystaven je

slavný Pechánkův bicykl z roku 1867 (první kolo v Čechách), již zmíněný model vodního mlýna, dále tzv. rychlekrychlící obratná průměrka (vynález
hořického lesníka), mechanická kalkulačka Lightning Calculator,  první československý televizor Tesla 4001A a Laterna Magika z počátku 20. století.

Morálka v politice
Nemine témìø týdne, aby se na�e veøejnost

nevzru�ila nìjakou novou aférou nebo proce-
sem, kde pøední roli hrají politici, �urnalisti,
nebo jiné vynikající osobnosti veøejného �ivota.
Vypadá to málem, jakoby tì�i�tì èeskosloven-
ské politiky pøená�elo se z parlamentu do síní
soudních. Ve sloupcích denního tisku nesetká-
váme se ji� na pøedních stranách skoro s nièím
jiným, ne�li se skandálními osobními zále�itist-
mi, pro nì� skuteèná politika, a� u� vnitøní
nebo zahranièní, jest jen dekorativní stafá�í. To
je arci zjev  velmi nezdravý, který uvádí v po-
div v�ecky pozorovatele na�eho veøejného �ivo-
ta a �kodí nám v oèích i tìch nejblahovolnìj-
�ích.

U nás se èasto zamìòuje malost a mladost.
Jsme zvyklí omlouvati se mládím èeskosloven-
ské státní existence a leccos se tím skuteènì
omluviti dá. Ale vìènì to pøece nemù�e trvat.
Pøedev�ím je zajisté nutno, aby bylo vidìt, �e se
také nìco dìje pro postupnou zmìnu k lep�ímu.
A kdo jiný mánárod vychovávati, ne�li tisk,
pøedev�ím ov�em velký tisk denní (aèkoliv také

krajinskému tisku pøipadá zde vdìèná úloha),
kdy� u� jeho vliv na my�lení a vùli mass je psy-
chologicky tak nutný a zejména dnes tak moc-
ný? Tak rádo se pový�enì pohlí�ívá na ná� kra-
jinský tisk. Ale, vìru to, èeho jsme dnes napo-
øád svìdky v tisku denním, k tomu by se jistì
vìt�ina èasopisù krajinských nepropùjèila.

Od svých politických pøedstavitelù musíme
ov�em rovnì� �ádati, aby pøedcházeli dobrým
pøíkladem. Chtìli bychom u nich vidìti více
horlivosti ve studiu  základních státních pro-
blémù. U nás není jistì více korrupce v politice
a více starých i nových vin na politicích, ne�li
se vyskytuje v�ude jinde. Není divu, �e se pak
politika v oèích národa kompromituje, a ti nej-
lep�í se od ní odvracejí, k nenahraditelné �kodì
celku. Musíme se nauèiti vidìt v politice za-
mìstnání, které vy�aduje celých lidí, jejich nej-
lep�ích sil a schopností, ba dokonce i jejich se-
bezapøení a naprosté oddanosti slu�bì vìci a
idei.

Hoøický obzor, úvodník z 22. ledna 1927.

Fotbalová Jiskra
v přípravě

Fotbalisté Jiskry Hoøice jsou v pøípravì na jarní
èást soutì�e. Kromì tréninkù v hale i venku ab-
solvují zimní turnaj na umìlé trávì v Novém Byd-
�ovì. Odehráli 3 zápasy. Remizovali s Kosièkami,
kdy mìli na�i hráèi blí�e k vítìzství, ale opìt kon-
covka zklamala. Støelcem branky byl Haman.

Druhý zápas prohráli s divizním dorostem FK
Nový Byd�ov 0:3. Na omluvu snad tolik, �e
z A mu�stva hrálo 6 hráèù, jinak kádr byl doplnìn
hráèi z B mu�stva a z dorostu. Kladem zápasu byl
dobrý pøístup právì hráèù A mu�stva Kramule,
Neèesaného, Koèího, Urbana, �tefana a Hamana.
Tento zápas se hrál v nedìli. Den pøedtím sehrála
Jiska pøátelský zápas na umìlé trávì v Hradci
Králové, kde podlehla FC Olympii HK 0:1.
A to je�tì v pátek byl bì�ecký trénink. Zátì� tìch-
to tøí dnù absolvovali Urban, �tefan a Koèí, tak�e
to bylo i o morálce. Navíc zápasy na umìlce
v Novém Byd�ovì-Chudonicích, sehráli za prud-
kého vìtru. Dal�ím soupeøem Hoøických byl FK
Chlumec n. Cidlinou. Tento zápas Hoøice vyhrály
2:1, branky dal Raszka a Koèí. V tomto zápase byl
kádr u� skoro kompletní a na høe to bylo hned
znát. Skóre mohlo být i vy��í, ale opìt jsme ne-
promìnili vylo�ené �ance a jednou chlumecké za-
chránila tyè. Ve dnech 26. � 28. 1. 2007 probìhlo
soustøedìní v Krkono�ích a dal�í víkend opìt zá-
pas zimního turnaje. Hoøické hráèe èekají je�tì
Kunèice, Nový Byd�ov a Jaromìø.                    LK

Praha zase jednou žasne nad hořickými exponáty

Zájezd do polských lázní
nebyl jen obyčejným výletem

Loni na jaøe se Základní �kola Na Daliborce zapo-
jila do projektu Krajina èesko-polského pohranièí,
v prosinci �áci a uèitelé prezentovali výsledky dosa-
vadní práce v partnerské �kole, Gymnáziu Kudowa
Zdroj. Dobrý �kolní projekt musí splòovat nìkolik
základních pøedpokladù. Mìl by �áky bavit, mìl by
v nich vzbudit zájem a nastartovat je k dal�í samo-
statné èinnosti a jeho výsledky by mìly být natolik
smysluplné, aby obohatily nejen ty, kteøí na nìm
pracovali, ale i ostatní zájemce o danou problema-
tiku. Lze øíci, �e tato kritéria beze zbytku splòuje
projekt Krajina èesko-polského pohranièí, do
nìho� se v dubnu leto�ního roku zapojila skupina
�ákù a uèitelù Z� Na Daliborce. Cílem projektu,
spolufinancovaného z Evropské unie prostøednic-
tvím Euroregionu Glacensis, je zmapovat zmìny,
k nim� ve mìstì do�lo bìhem uplynulých sta let,
porovnáním starých pohlednic a fotografií se sou-
èasnými snímky.

Do této zajímavé, ale nároèné práce se zapojilo
pìt uèitelù a 32 �ákù druhého stupnì. Postupnì se
jim podaøilo nashromá�dit velké mno�ství dobo-
vých obrázkù, k nim� postupnì poøizovali soudobé
snímky. Tato skuteènost, shrnutá do jedné vìty,
pøedstavuje ov�em mnoho trpìlivé práce. Nejprve
je tøeba najít místo, z kterého byla pùvodní foto-
grafie poøízena, dobré je pracovat i ve stejnou roèní
a denní dobu. Ne v�dy je to v�ak mo�né. Mìsto se
mìní vèetnì zelenì, a tak jsou nìkteré prùhledy za-
stavìné, pøípadnì zarostlé. Následuje práce tzv.
v teple, u poèítaèe. Pøes ve�keré nesnáze se do ny-
nìj�ka podaøilo shromá�dit desítky fotodvojic, kte-
ré jsou ke zhlédnutí na www. krajinazaskolou.cz.

Partnerskou �kolou na polské stranì se stalo
Gymnázium Kudowa Zdrój. První spoleèné setkání
se uskuteènilo v èervnu v Hoøicích, tehdy se úèast-

níci projektu nauèili pracovat s technikou, potøeb-
nou ke zvládnutí projektu. Nynìj�í cesta vedla
opaèným smìrem. Do Polska se ve dnech 11. a 12.
prosince vypravilo z Hoøic 24 �ákù s pìti pedagogy,
aby na kudowském gymnáziu prezentovali výsled-
ky dosavadní práce. Ka�dé dítì pøedstavilo hned
první den náv�tìvy jednu fotodvojici nejen
v podobì ti�tìné, ale i promítané. Po prohlídce lá-
zeòského komplexu a zrekonstruovaného parku
následovalo veèerní setkání, na nìm� bylo pøedsta-
vení projektu zhodnoceno a byla doladìna jeho we-
bová prezentace.

Druhý den náv�tìvy byl vìnován poznávání mís-
ta. Na programu byla náv�tìva kostnice v místní
kapli i jejím podzemí, dìti si v jedné z malých pod-
horských chaloupek prohlédly døevìný betlém a
také varhany z roku 1920. Èas se na�el i na vánoèní
nákupy v tr�nici.

�Setkání s na�imi partnery se opravdu vydaøilo,
dìti zanedlouho na�ly se svými polskými kolegy
spoleènou øeè a dva dny utekly jako voda. Tì�ko
bychom hledali, naè si stì�ovat. Snad jen na zimu,
na kterou jsme nebyli z Èeska pøipravení,� øíká jed-
na z úèastnic zájezdu, øeditelka �koly Lada �tìpán-
ková.

Termín dokonèení tohoto projektu byl pùvodnì
stanoven na konec kalendáøního roku. �Pro neob-
vyklý zájem �ákù, ale i veøejnosti, která má mo�-
nost na�i práci prùbì�nì sledovat na webu, a také
díky obrovskému mno�ství materiálu ke zpracová-
ní byl termín dokonèení realizace projektu posunut
a� na konec mìsíce bøezna 2007,� uvedl koordiná-
tor projektu Jan Sezima. Výsledky práce �ákù a
uèitelù z Daliborky urèitì zaujmou obèany, hoøické
patrioty, ale mohou pomoci i badatelùm nebo stu-
dentùm, kteøí shánìjí informace o mìstì.           (jiv)

O čem psaly hořické noviny před osmdesáti lety
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Výstavy

Vzpomínka
na Rudolfa �vajdlera

(1906-1922)
K 100. výroèí narození hoøického výtvarníka.

Malá síò muzea od úterý do pátku,
v�dy od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.

Jaroslav Urbánek
Sochy

Galerie plastik, prodlou�eno do jara 2007.

Technika oèima technika
Lapidárium Betlémské kaple,
Betlémské námìstí, Praha 1.

Na výstavì se podílí nìkolika zápùjèkami
hoøické muzeum.

Køiète ústa!
Pøedpoklady expresionismu
Mìstská knihovna, Galerie Hlavního mìsta

Prahy do 4. bøezna 2007.
Na výstavì se podílí zápùjèkou Kocianovy

plastiky hoøická galerie.

Z historického kalendáře
5. leden 1887 (120 let)
Josef Rössler Oøovský sjel na ly�ích Václavské

námìstí, od muzea k Mùstku. Bylo to historicky
první pou�ití ly�í v Èechách a do�lo k tomu takto:
Oøovský byl zakladatelem (mimo jiné) èeského
Bruslaøského klubu (povedlo se mu to u� ve 12 le-
tech) a na sklonku roku 1886 si napsal do Norska
o nový katalog bruslí. Norové vyhovìli a pøidali
katalog dal�ího sportovního náøadí, mezi ním�
zaujalo mladého sportovce náøadí zvané ski. Bez
váhání si dva páry objednal. Ly�e pøi�ly do Prahy
zaèátkem ledna a Oøovský s mlad�ím bratrem
Karlem je je�tì tého� dne na Václaváku vyzkou�e-
li. Teprve o tøi roky pozdìji objednal dal�í ly�e
pro své lesníky hrabì Harrach.

26. ledna 1907 (100 let)
Císaø Franti�ek Josef  I. podepsal soubor  no-

vých volebních zákonù. Tímto dnem bylo v Ra-
kousku (nikoli v Uhrách) zavedeno v�eobecné,
rovné, tajné a pøímé hlasovací právo pro mu�e
od 24 let se stálým bydli�tìm. (Voleným poslan-
cem se mohl stát voliè star�í 30 let.) Ka�dému ná-
rodu Rakouska byl pøièlenìn urèitý poèet voleb-
ních okresù, celkový poèet poslancù øí�ské rady
byl stanoven na 516. Z toho v Èechách bylo vole-
no 130 poslancù, na Moravì 49 a ve Slezsku 15.
První volby podle nového zákona probìhly v kvìt-
nu tého� roku. Hoøice si tenkrát zvolily za øí�ské-
ho poslance  Jindøicha Ma�tálku ze Sobotky.

3. února 1997  (10 let)
V Praze zemøel Bohumil Hrabal, jeden z nejvý-

znamnìj�ích èeských spisovatelù. Narodil se v
Brnì 28. 3. 1914. Jeho dílo ovlivnilo vývoj èeské
prózy stylovì i tématicky. Stejnì významný je
Hrabalùv vliv ve filmu a divadle. Právì v tìchto
dnech je uvádìn (i v Hoøicích) Menzelùv film
podle Hrabalova díla Obsluhoval jsem anglického
krále.

10. února 1957 (50 let)
Zemøel sochaø Josef Wagner. Byl �ákem Quido

Kociana (Sochaøskokamenická �kola v Hoøicích)
a Jana �tursy a Otto Gutfreunda (Akademie vý-
tvarných umìní v Praze). Pocházel se starobylého
kamenosochaøského rodu, jeho� archivnì dolo�e-
ná historie sahá do poloviny 19. století a podle le-
gendy pak dokonce a� do 1. poloviny 18. století ke
kameníku Lorenzo Wagnerovi, spolupracovníko-
vi Matyá�e Bernarda Brauna v Jaromìøi, kde se
Josef Wagner (1901) narodil. Na hoøické �kole se
seznámil s budoucí �enou Marií Kulhánkovou
(1906-1984). �ili a pracovali spolu v domì se za-
hradou v nynìj�í Wagnerovì ulici.

Josef Wagner patøil k nejvýznamnìj�ím socha-
øùm 20. století. Od roku 1945 a� do své smrti vedl
sochaøský ateliér na pra�ské V�UP. Z Wagnerovy
�koly vstoupila do èeského umìní generace výraz-
ných a vùdèích sochaøských osobností, která se
stala v oboru pojmem a významnì spoluurèuje
tváø èeského sochaøství do dne�ních dnù. Pøe�ilo i
pøíkladné souruèenství Wagnerových absolventù.
Jejich spoleèné pouti do Hoøic, k profesorovu
hrobu a do domu Marie Wagnerové, se staly le-
gendou. Naposledy se mohla hoøická veøejnost
seznámit s Wagnerovým dílem (a s jeho �kolou)
na výstavì v muzeu v roce 2002.

Bohoslužby Církve čs. husitské
Bohoslu�by Církve èeskoslovenské husitské se

konají v bývalé synagoze v Tovární ulièce 11. a 25.
února 2007, v�dy ve 14 hodin.

Dům kultury Koruna v únoru 2007

Sobota 3. února 2007 ve 20.00 hodin
PLES - AMK

Vstupenky u poøadatele

Úterý 6. února 2007 v 19.30 hodin

HONZA NEDVÌD SE SKUPINOU
Vstupenky v pøedprodeji DK Koruna

(493 622727)
Vstupné 160/150/140,- Kè

Pátek 9. února 2007 v 16.00 hodin
DÌTSKÝ KARNEVAL, vstupné 30,- Kè

Sobota 10. února 2007 ve 20.00 hodin
PLES - LETCI

Vstupenky u poøadatele

Středa 14. února 2007 v 18.00 hodin
VALENTÝNSKÁ TEENAGER PÁRTY

SE �ÁRKOU VAÒKOVOU
Poøádá DDM spoleènì s DK Koruna

Vstupné 40,- Kè

Sobota 17. února 2007 ve 20.00 hodin
PLES - HASIÈI

Vstupenky u poøadatele

Pondělí 19. února 2007 v 19.30 hodin
ELLING A KJELL BJARNE aneb CHVÁLA

BLÁZNOVSTVÍ
DIVADELNÍ PØEDPLATNÉ
Vstupné 150/130/120,- Kè

Pátek 23. února 2007 v 19.00 hodin
PLES - SP�K

Vstupenky u poøadatele

Čtvrtek 1. března 2007 v 19.30 (radnice)
BRNÌN�TÍ KOMORNÍ SÓLISTÉ

KONCERT KLUBU PØÁTEL HUDBY
100/80,- Kè (studenti polovic)

Paní Emilie �kvírová z Hoøic oslaví dne 11. úno-
ra 2007 své 95. narozeniny. Ctìli bychom jí touto
cestou za celou rodinu popøát pevného zdraví a
hodnì optimismu do dal�ích let.

Pøeje syn Miloslav s rodinou.

Narozeniny

Vánoční bohoslužby
V�e zaèalo pøed jedenácti lety, v roce 1996, kdy se

na evangelickou faru po odchodu prozatím posled-
ního faráøe pøistìhovala rodina Gabriely a Josefa
Cardy. Na podzim pøed Adventem pøi�la Gabriela na
star�ovstvo sboru s návrhem uspoøádat jednu ad-
ventní nedìli dìtské bohoslu�by. Ve kterých by vy-
stupovaly jen �kolní dìti.  Za pomoci vlastních tøí
dcer a dal�ích dìtí ze Sboru Èeskobratrské církve
evangelické. V pozdìj�í dobì úèinkovaly dìti z

Øímskokatolické a Husitské církve.V�dy se dala
dohromady aspoò malá skupinka dìtí, která chtìla
nacvièovat a pak na ètvrtou nedìli adventní
v modlitebnì ÈCE na Husovì ulici vystupovat. Popr-
vé to byl vánoèní pøíbìh brouèkù v pásmu Jana Ka-
rafiáta "My jsme dìti jako kvìty na poli". Dal�í rok
to byla hra "Hvìzda", ve které vystupovaly dìti jako
zvíøátka. Následovaly hry Pavel Jun: Vlak Bo�í, pak
Ludìk Rejchrt: Smrt, andìl a dítì.  V roce 2000 hra
Zmarek v Betlémì. První hra v novémtisíciletí byla
od Zbyòka �orma: Ïábelské vánoce. Dal�í rok to byl
svìtový klasik Oskar Wilde: ��astný princ. Pøed tøe-
mi roky Yukon�tí andìlé v úpravì Hany �ormové. V
roce 2004 Daniel henych a Z. Svoboda napsali pás-
mo koled, písní a básnì. Pøedminulý rok to byla hra
Václava Dostála: Zaèalo to Zachariá�em.

Ka�dý rok se zdá, �e "letos to bylo naposled". Pøí�tí
rok u� �ádné dìti nebudou mít zájem. Mají tolik
mo�ností vy�ití a vyu�ití volného èasu.

V loòském pásmu Lydie Cejpové úèinkovali: Bar-
borka Cardová, Anièka Havlíèková, Iveta Dufková a
Matyá� Carda. Písnì na klavír doprovodila Judita
Cardová.

Za tím stojí po celou dobu deseti let  organizáorka,
re�isérka, uèitelka a dobrá du�e farního sboru Gab-
riela Cardová. Nebo� i ona tomu vìnovala svùj volný
èas,  na úkor své rodiny, kterou pravidelnì do tìchto
projektù zapojovala.

Dìti, které vystupovaly v prvních letech jsou dnes
u� dospìlé, studují. Vìøíme, �e pro nì toto úèinková-
ní mìlo smysl a �e si obèas vzpomenou. Nebo� Váno-
ce jsou výpovìdí o tom, �e Bùh na ka�dého z nás
myslí, hledá nás a v Je�í�i Kristu který pøi�el na svìt
se vydal na cestu za ka�dým z nás.

Star�ovstvo sboru.

Tak jsem dostal vynadáno. Ale jak! Takhle na
mì snad je�tì nikdo nekøièel. No co, zavinil jsem
si to sám. Pøímo jsem si o to øekl. Ale bude lépe,
kdy� to vezmu popoøádku.

Leto�ní rok zaèíná celkovì nìjak divnì. Ani po-
èasí se nemù�e rozhodnout co a jak. Ptáci sice u�
dávno zpívají své jarní písnì, ale  jakoby ani nevì-
dìli zda mají �zpívat  JO� nebo zda mají �zpívat
NE�, ale proti jiným letùm zpívají úspornì. Po
obloze se stále honí husté, tì�ké mraky, ale ani ty
se nemohou rozhodnout, zda na zem vysypou
sníh nebo pustí kapky de�tì. Sníh u� dávno roz-
tál, ale zima se neustále pøetahuje s jarem o nad-
vládu na zemi. Neustále fouká prudký ledový vítr,
tak�e pobyt venku není zrovna nic pøíjemného.
A� dnes je pìkný, klidný a slunný den. Vyu�il
jsem toho tedy a vyjel na vozíku pøed ústav na své
obvyklé místo. Dobøe se mi tam sedìlo, sluníèko
u� je dost vysoko a pìknì høeje. Nìkde na okol-
ních stromech zpívají ptáci. Zkrátka pohoda. Pro-
to�e toho v noci mnoho nenaspím, klí�í se mi po-
malu oèi a pozvolna usínám. Náhle mì z klidu vy-
trhl ukrutný køik a donutil mì ihned otevøít oèi.
To, co jsem uvidìl, mì nejprve rozesmálo, ale co
jsem dostal, to jsem dostal.

Na okraj trávníku vedle mì právì pøilétl kos.
Je�tì ani nepøitáhl køidélka k tìlu, tak�e vypadal
jakoby stál proti mnì rozkroèmo s rukama vbok a
spustil:

�Nestydí� se trochu? Aspoò pøed sebou? Koneè-
nì je pìkný den a ty vypadá� , jakobys ho chtìl
prospat. Poslední dobou je na tebe hrozný po-
hled, v�dy�  jsi úplnì pro vostudu. Kdy� sedí� na
vozíku, jsi jak pytel ne�tìstí a kdy� tì nìkdy se
zvedacím zaøízením vozíku postaví, vypadá� jak
høebík do rakve. No to je krása. Já vím, �e sou�ití
s Roztrou�enou sklerózou není nic veselýho, ale
tak se tomu tolik nepoddávej. Je a bylo okolo tebe
nìkolik lidí, kteøí ti svým jednáním �ivot ztì�ova-
li. Takových je mezi vámi lidmi hodnì. Ty si pøece
umí� sestavit mozaiku charakteru lidí ve tvém
okolí.Tøeba podle toho, co dìlají, nebo nedìlají,
nebo podle toho, co øíkají a jak to øíkají a tak.
Tak�e ví�, �e jsou kolem tebe lidi lep�í a hor�í. Ty
hor�í pus� k vodì a moc si jich nev�ímej. Zajímej
se spí� o ty lep�í.  Ví� pøece sám dobøe, �e ti rozèi-
lování �kodí a nemoc si pak s tebou dìlá, co chce.
Procitni a dívej se na svìt otevøenýma oèima,
V�dy� je kolem tebe i øada lidí, kteøí tì mají svým
zpùsobem rádi. Jó, ty bys radìj sly�el, kdybych
øekl rády. No to jsi celej ty. Dy� se na sebe podívej,
jak vypadá�. Sám pøece o sobì øíká�, �e u� jsi sta-
rej pes, tak co bys chtìl? Aby se ti vrhly kolem
krku? To pøece nejde, ale umí pohladit po du�i
svým pohledem, milým slovem èi vstøícným ges-

tem nebo taky pomocí nad rámec svých povin-
ností, letmým dotykem. To tì zahøeje u srdíèka. A
vùbec, v�dy� mezi tìmi laskavìj�ími je i nìkolik
mu�ských. Jen si vzpomeò jak jsi byl v�dycky rád,
kdy� za tebou pøijel tatínek nebo bývalý kolega
z práce. Potì�í tì i kdy� za tebou v�dy pøed váno-
cemi pøijedou kluci z továrny. A vzpomeò si na
Pepíka kolik ten  pro tebe udìlal dobrého a teï
taky  je kolem tebe nìkolik mu�ských, kteøí ti po-
mù�ou, kdy� potøebuje�. Byla by obrovská náho-
da, spí� zázrak, kdyby se teï v tvém okolí na�la
�ena, která by ti rozsvítila svìtlo na cestu v tom
tvém pomyslném temném tunelu. Ale nadìje
umírá poslední, tak si klidnì doufej, kdy� tì to
baví. Hlavnì nedìlej ukvapený závìry ani tak, ani
tak. Ale v�dy� tobì pøece svìtlo svítí i kdy� tro�ku
jiný ne� bys chtìl. Má� pøece dvì dcery, které tì
mají rády. To co by tì zahøálo u srdíèka, to jsou
odlesky, ale pamatuj, odlesky, který taky brání,
aby ses moc neotloukal o stìny. To ví�, �ivot není
peøíèko a  ani nemù�e bejt, to by byla votrava. Ta
hor�í èást jenom zvýrazòuje ty lep�í stránky. Ote-
vøi u� koneènì voèi, dívej se abys vidìl, v�ímej si
toho dobrýho a nauè se pøijmout nabízenou po-
moc. Uvidí�, �e se ti hned povede líp.Tohle v�ech-
no tì pøece posiluje, tak to pøijímej a vnímej.
Koukej se tro�ku vzpamatovat a dìlej, co má�,
aby si ta nemoc s tebou nedìlala, co chce. Dou-
fám, �e tì u� víckrát takhle neuvidím.�

Ten mi dal. Ale mìl pravdu. Kdy� domluvil je�tì
chvíli vyzpìvoval jako normální kos. Potom po-
skakoval po trávì, nìco v ní hledal. Kdy� se dostal
a� ke mnì, v�iml jsem si, �e má nad pravým okem
jedno svìtlej�í pírko. Toho já dobøe znám, ten
sem vloni pøilétal skoro ka�dý týden. Kdy� jsem
na nìj pozdìji potichu a pomalu mluvil, otoèil se
ke mnì, natáhl krk, zdálo se jakoby mì poslou-
chal. Myslel jsem si , �e jsme kamarádi. Ale, �e by
si kamarád na mì takhle otevøel, v jeho pøípadì
doslova, zobák, to bych neèekal. Ale kdo jiný ne�
kamarád by mi mohl takhle vyèinit. Teï si tak
pøemý�lím o právì probìhlé pøíhodì a øíkám si,
�e ornitolog nejsem ani ze záliby, nato� vzdìlá-
ním. Podle zpìvu poznám snad jenom vránu a
kukaèku, mo�ná sojku, ale tu si pletu se strakou.
O kosím zpìvu vím jenom tolik, �e takhle nahlas a
skoro neartikulovanì køièet jsem kosa je�tì nikdy
nesly�el. A �e bych rozumìl jeho zpìvu a dovedl si
jej pøelo�it do na�í øeèi to vùbec nepøipadá
v úvahu. Také to, �e ten kos o mnì toho tolik vì-
dìl je nepravdìpodobné. Zøejmì tím køikem ve
mnì probudil mé druhé já. Tak�e jsem se snad
pohádal sám se sebou. Ale i tak  bych mu mìl po-
dìkovat.                          �Tak teda díky, kamaráde�.

Stanislav Daèinský.

Díky kamaráde
Povídka Stanislava Dačinského

Nedá mi to, abych se je�tì jednou nevrátila
k benefiènímu koncertu Klubu Klokánek, který se
konal na sklonku loòského roku. O prùbìhu a vý-
sledcích jste u� byli informováni z rùzných zdro-
jù, fotogalerii si mù�ete prohlédnout na hoøic-
kých stránkách, já vám v�ak dlu�ím je�tì pár ne-
zanedbatelných postøehù. Na zaèátku akce bylo
mým neskromným pøáním,  aby pøi�lo alespoò
sto divákù a aby výtì�ek z celé akce dosáhl sta ti-
síc. Oba cíle byly splnìny. �e bude splnìn je�tì
dal�í, v to jsem nedoufala. V sále, na jevi�ti i
v zákulisí se vytvoøila tak nádherná atmosféra,
která kdyby se dala zhmotnit a zpenì�it, byli by-
chom finanènì zabezpeèeni na dlouhá léta do-
pøedu. Mezi úèinkujícími nepanovala nervozita a
u� vùbec ne rivalita. Ukázat svùj um se stalo pres-
ti�ní zále�itostí interpretù. I kdy� jsem po pùl ho-
dinì programu vìdìla, �e budeme �dlouhý�, ne-
mìla jsem tu sílu nìkomu z pøipravených úèinku-
jících vystoupení zkrátit. V�dy� ka�dý se pøedvedl
s láskou k umìní, k �ivotu i svìtu kolem nás. A já
jsem jim v�em za to moc vdìèná. Mnozí v sále mi
potvrdili, �e ani netu�ili, jaké výborné muzikanty
mezi kantory i �áky obou umìleckých �kol máme.
V�e okoøenil svou pøítomností a osobitostí ná�
vzácný host a patron, Honza Potmì�il. Sám, aè je
zván na rùzné benefièní akce, byl hoøickou srdeè-
ností dojat. Mìla jsem obavy, aby nebyl na�í ne-

profesionalitou zklamán, ale na�tìstí se tak ne-
stalo. V�em jmenovaným i anonymním interpre-
tùm, v�em pomocníkùm v zákulisí, anebo tìm,
kteøí se skromnì podíleli na nekoneèných pøípra-
vách na�í premiérové akce, ze srdce dìkuji.
Upøímné podìkování patøí i v�em sponzorùm a
v�em lidem, kteøí vyburcováni na�í bezprostøed-
ností nabízeli svou pomoc pøímo na místì a nabí-
zejí ji dosud, kdykoli nìkoho z Klokánku potkají.
Rozjeli jsme vlak, do kterého je radost a zároveò
odvaha nastoupit. Mohu vám za èleny klubu slí-
bit, �e se na�í pùvodní my�lence: Neutíkej sám,
pojï pomalu s námi! nezpronevìøíme. Ve�keré fi-
nanèní prostøedky uplatníme v�dy pøímo ve pro-
spìch na�ich dìtí a jejich rodin a tím v rámci inte-
grace i ve prospìch ostatních. Díky va�í srdeènos-
ti a �tìdrosti byl na koncertì setøen rozdíl mezi
obdarovaným a obdarovávajícím. A o to mi �lo
pøedev�ím. Dìkuji.

Musím je�tì podìkovat �ákùm Z� Na Habru za
pøedvánoèní sbírkovou akci a �ákùm Z� Na Dali-
borce za sbírku pastelek a výtvarných potøeb pro
na�e dìti. K �ádné upøímné nabídce nejsme skep-
tiètí, k �ádné dobré radì odmítaví a k �ádné kriti-
ce pøezíraví. Moc si vás vá�íme za to, �e nás chce-
te mezi sebe. Tì�ím se nejen pøí�tí mìsíc na po-
ètenou, ale pøi tvùrèích dílnách na shledanou a na
V. Dìtském dni s Klokánkem v ÚSP na tì�enou.

Jana Bouzková, Klub Klokánek

Benefiční maraton naplnil
Klokanovi kapsu
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Hoøická sbírka moderní èeské plastiky byla
v dobì svého vzniku  umístìna v prostorách no-
vostavby sochaøsko-kamenické �koly. Se souhla-
sem øeditele VÁCLAVA WEINZETTLA (1862-1930)
byly Galerii plastik vyhrazeny dvì místnosti ve
druhém patøe. Zároveò byly exponáty trvale in-
stalovány i na chodbách �kolní budovy. Vzhledem
k úzkému provázání existence �koly a galerie bylo
toto øe�ení funkèní a ekonomicky výhodné. Od
poèátku v�ak bylo pova�ováno za provizorium.
Ji� v roce 1908, v prùbìhu konstituování galerie,
se reálnì uva�ovalo o pozdìj�í stavbì budovy ur-
èené pouze k prezentaci umìleckých sbírek.

S ohledem na rychle se rozrùstající kolekci, pro
její� ulo�ení a dùstojnou reprezentaci pøestávaly
�kolní prostory vyhovovat, vzkøísilo v roce 1913
kuratorium galerie pùvodní ideu a zakoupilo, za
peníze k tomuto úèelu mìstem dedikované, poze-
mek pro stavbu samostatné budovy. Parcela na
svazích vrchu Gothard byla vybrána tak, aby
mohla v budoucnu vytvoøit logický celek s prosto-
rem  Smetanových sadù. Na základì konkrétního
dispozièního plánu pozemku bylo mo�no stanovit
pøesné po�adavky, které by mìl objekt galerie
splòovat, a v kvìtnu 1914 byla vypsána veøejná
architektonická soutì�.

Zadání stanovovalo, �e støed budovy by mìla
tvoøit 30 metrù dlouhá a 10 metrù vysoká lod�ie,
otevøená smìrem k mìstu, slou�ící pro expozici
plastik provedených v materiálu, a tedy lépe odo-
lávajících povìtrnostním vlivùm. Po obou stra-
nách mìla lod�ie pøecházet v boèní køídla a z její-
ho støedu, smìrem na východ proti kopci, mìl vy-
rùstat velký výstavní sál s vrchním osvìtlením.
Popsaná kompozice nemusela být architektem
striktnì dodr�ena, urèitá osobní invence týkající
se pøedev�ím práce s hmotami jednotlivých èástí
budovy, byla pøípustná. Ji� text zadání poèítal
s výstavbou objektu po etapách. Projekt mìl pro-
to splòovat po�adavek u�itnosti a celistvého vze-
zøení i v mezistupních výstavby. Od zaèátku se
tak do celého podniku promítaly ekonomické li-
mity. Mimo jiné i z tìchto pohnutek mìla ve�ke-
rou dekorativní výzdobu objektu zajistit produk-
ce z dílen sochaøské �koly. Z dùvodù èasové ná-
roènosti takového plánu zadání �ádalo, aby stav-
ba plnila estetické poslání ji� ve své architekto-
nicky èisté podobì. Také výbìr stavebních mate-
riálù byl podmínìn místními a finanèními fakto-
ry. Pro støední èást lod�ie byl zvolen hoøický pís-
kovec, který sliboval snadnou dostupnost, nízké
náklady a výborné vlastnosti. Navíc se poèítalo
s jeho u�itím na dekorativních prvcích a sochaø-
ské výzdobì. Ostatní èásti budovy mìly být navr-
�eny z cihelného zdiva nebo �elezobetonu.1  O sta-
vebním slohu budovy se kuratorium vyslovuje:
��sloh vùbec není pøedepsán, jest volný, ale sou-
díme, �e zvítìzí zcela moderní a pøitom seriózní
návrh��2 .

Oznámení o vyhlá�ení soutì�e bylo oti�tìno
v mnoha denících, èasopisech i umìleckých tisko-
vinách, vèetnì  Zpráv architektù a in�enýrù v Krá-
lovství èeském a Volných smìrù. Zájem o konkurs
byl pomìrnì vysoký. Na správu galerie do�lo pøes
35 dotazù od pøedních architektù a umìlcù, kteøí
�ádali informace o bli��ích podmínkách soutì�e.
Mezi nimi figurovala i elita èeské moderní archi-
tektury, jmenujme alespoò JOSEFA GOÈÁRA (1880-
1945). Do uzávìrky konkurzu v záøí 1914 bylo pøi

jato 9 návrhù, co� bylo v ovzdu�í poèínající první
svìtové války pova�ováno za velký úspìch. V od-
borné komisi, která mìla jednotlivé projekty po-
soudit a vybrat z nich návrh, který by nejlépe spl-
òoval principiální kritéria pro budovu galerie, za-
sedli starosta Hoøic JOSEF FEJFAR (1848-1933), ar-
chitekt VÁCLAV WEINZETTL, sochaø LADISLAV �ALOUN

(1870-1946) a tøi zástupci významných èeských
umìleckých spolkù - Umìlecké besedy, Jednoty
výtvarných umìlcù a SVU Mánes. Na základì dù-
kladného zvá�ení souèinnosti parcely a jednotli-
vých plánù zvolila komise, z dosud anonymních
projektù, vítìzný návrh. První cena byla pìti hla-
sy poroty udìlena, za nejvhodnìj�í zpracování po
stránce dispozièní i formové, soutì�nímu návrhu
oznaèenému symbolem hvìzdy. Autorem projek-
tu byl mladý architekt, �ák profesora Kotìry
z pra�ské Umìlecko-prùmyslové �koly, OTAKAR

NOVOTNÝ (1880-1959)3 .
Novotného tvorba je spojována zejména s cihlo-

vou re�nou architekturou holandského typu a
s puristicky èistou budovou SVU Mánes v Praze
(1927-30). Návrh na budovu Galerie plastik v�ak
vznikal v období nejintenzivnìj�ího rozkvìtu ku-
bistické architektury. Kubismus se stal pøed první

svìtovou válkou v èeském, a pøedev�ím pra�-
ském, prostøedí natolik dominantním smìrem, �e
bylo i pro vyhranìného autora velmi tì�ké zùstat
nepoznamenán. A to i pøesto, �e se Novotný
s programem kubismu v architektuøe neztoto�nil,
nebo� kubistické zásady nebyly podstatnìji sluèi-
telné s výchozími principy jeho práce. Minimální
pozornost, kterou kubisté vìnovali úèelu a techni-
ce, byla pro Novotného symptomem ne�ivotnosti
jejich tvorby. Tato kritéria urèovala koneènou po-

dobu hoøického projektu, který pøes u�ití prvkù
kubistického tvarosloví vykazuje velmi klasicizu-
jící podstatu.

Novotného projekt areálu tvoøila, vedle vlastní
budovy galerie, veøejná zahrada se skulpturami
na svahu pøímo pod objektem. Soustava travna-
tých ploch polygonálních tvarù, vytváøejících or-
namentální zahradní dekor, byla ukonèena stro-
moøadím. Na velkorysý prostor pøed objektem
pøímo navazovala monumentální lod�ie, která

Soutěž na budovu Galerie plastik z roku 1914
JANA CERMANOVÁ  (OPÌT Z PRACHU MUZEJNÍHO)

byla protiváhou dlouhého køídla galerijního pro-
storu. Obì hmoty asymetricky rozdìlovala nej-
vy��í souèást celku � výstavní sál. V odlehlej�í
èásti pozemku se nacházely budovy technického
zázemí galerie spojené s hlavním objektem ná-
dvoøím  osazeným sochami. Hlavní vstup pro ná-
v�tìvníky byl situován pøi cestì pro pì�í, vedoucí
od sokolovny k památníku Jana �i�ky. Po prù-
chodu malým stromoøadím byl ukryt za velkou
lod�ií. Tu tvoøila øada tøinácti pomìrnì úzkých
arkád. Jednotlivé sloupky arkády vyrùstaly z �iro-
ké paprsèité patky mírnì pøedstupující pøed zdi-
vo zídky, je� bylo stejnì jako ostatní povrch arká-
dy rozdìleno do polygonálních plo�ek. Ze zahra-
dy bylo mo�né do lod�ie vystoupit po schodi�ti ve
tøech volných arkádách. Ve vstupní èásti galerie
se nacházela �atna, toalety, vstup k bytu kustoda
a pøímý vstup do vestibulu galerie. Z vestibulu se
procházelo chodbou do velkého výstavního sálu.

Otakar Novotný, vítězný návrh budovy Galerie plastik, pohled od Smetanových sadů, 1914.

Otakar Novotný, vítězný návrh budovy Galerie plastik, průčelí, 1914.

Vlevo Otakar Novotný v době, kdy pracoval na soutěžním návrhu, uprostřed půdorys budovy, vpravo situace, 1914.

Vojtěch Šebor,  návrh budovy Galerie plastik, perspektiva a pohled na průčelí, 1914.

Alois Balán, návrh budovy Galerie plastik, situace z ptačí perspektivy, 1914.

Obdélníkový pùdorys s hladkými stìnami byl
zakonèen hvìzdicovì skládanou støechou se svìt-
líkem. Na jejím vrcholu byl osazen sloupek s ná-
znakem kubistické hlavice. Na výstavní sál nava-
zovalo dlouhé galerijní køídlo. Osvìtlení zaji��o
valo 17 vysokých oken po pravé stranì, které ryt-
mizovaly hlavní fasádu smìrem k mìstu. Dal�í
svìtlo pronikalo do galerie ètyømi velkými sedlo-
vými svìtlíky kopírujícími tvar støechy nad pro-
storem. Z galerijního sálu vedly dvoje dveøe do
zahrady za objektem a jedny do dvora plastik s
fontánou a odpoèívadlem.

Tøeba�e ze soutì�e vze�el koneèný návrh na bu-
dovu galerie, nikdo ze zúèastnìných nemohl po-
mý�let na brzkou realizaci. Po vypuknutí války
byl poèátek stavby rozpaèitì odsunut na blí�e ne-
specifikovanou �dobu pøíhodnìj�í�. Otakar Novot-
ný se o plány galerie zajímal i v období tìsnì po
skonèení války a je�tì v roce 1921 si svùj projekt
vy�ádal na výstavu Spolku architektù. Éra obnovy
stavitelství bezesporu nahrávala, neu�etøila ho
ov�em potýkání s hlubokým nedostatkem finanè-
ních prostøedkù. Ekonomické problémy byly po
válce v�udypøítomné a neminuly ani hoøickou ga-
lerii. Také v dobì nastupující pováleèné konjunk-
tury nedo�lo k posunu v zále�itosti stavby budo-
vy. Ve 30. letech pak ztratil Novotný o realizaci
starého projektu, v ji� vy�umìlé architektonické
formì,  zájem. Druhá svìtová válka a umìlecká
etapa socialistického realismu nechala na pozo-
ruhodný návrh budovy galerie zapomenout i v
Hoøicích.

Souèasný objekt Galerie plastik byl realizován
v letech 1972 � 1975 podle návrhu JINDØICHA MA-
LINY (1905-1992).  Stavba vznikala svépomocí ho-
øických brigádníkù v �akci Z� a nese bohu�el
peèe� stavebních mo�ností doby svého vzniku. Po
tøiceti letech provozu je budova v havarijním sta-
vu a problém bezpeèné a dùstojné prezentace
unikátní hoøické sbírky se tak, zejména s blí�ícím
se 100. výroèím jejího vzniku, stává opìt aktuál-
ním.

1 Zadání soutì�e na budovu Galerie plastik Císaøe
a Krále Franti�ka Josefa I. Prùmyslového muzea
Podkrkono�ského v Hoøicích (1914), Mìstské muze-
um Hoøice

2 Odpovìï kuratoria galerie na dopis architekta
Jaro Kováøe z 20. èervna 1914, Mìstské muzeum
Hoøice

3 Horová Andìla (ed.): Nová encyklopedie èeské-
ho výtvarného umìní, Academia, Praha 1995, s. 575;
zde odkaz na dal�í literaturu k Otakaru Novotnému.
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AUTOŠKOLA

LEJSEK
Autoškola Josefa Lejska

Karlova 198, Hořice, tel. 493623670,
vám nabízí provádění výcviku

v řízení motorových vozidel:
1) malého motocyklu, skupina „M“

2) motocyklu skupiny „A“
3) osobního automobilu, skupina „B“

4) nákladního automobilu, sk. „C“
5) traktoru, skupina „T“

Kondiční jízdy uvedených vozidel.
Školení řidičů.

Výcvik provádíme na nových
vozidlech zn. Ford Fiesta, Škoda
Felicia, Ifa 60, Suzuki, Simpson.

Kurzy zahajujeme
každou středu v 15 hodin.

Autoslužby
• Výměny a prodej

motorových a převodových olej ů
• Prodej akumulátorů

Pneuservis
• Montáž a vyvažování pneumatik

osobních a dodávkových vozidel,
vč. AVIE a motocyklů (provádíme

na moderních strojích Corchi).
Prodej nových  pneumatik zn. Barum,
Matador, Michelin, Continental,
Nokia na všechna motorová vozidla.

Montáž pneumatik u nás
zakoupených provádíme zdarma!

• Zajišťujeme protektorování pneumatik
• Opravy vzdušnic a pneumatik na

osobní i nákladní automobily a traktory.

Informace: 493 623 670

ŽALUZIE
SEDLÁK

 �aluzie (EURO, vertikální) �
� sítì proti hmyzu � silikonové

tìsnìní � lamelové dveøe �
pøedokenní rolety

MONTÁ� � PRODEJ � SERVIS
VLASTIMIL SEDLÁK

Máchova 1431, Hoøice
TEL/FAX: 493 623 711

MOBIL: 737 744 821
www.volny.cz/zaluzie-sedlak

NOVÁ SLUŽBA
PRO OBČANY HOŘIC

A OKOLÍ:
Pùjèuji èistiè na koberce

Puzzi 100 Super
od firmy Kärcher

(Objednávky na uvedených èíslech)

POŘÁDÁNÍ VEŘEJNÝCH DRAŽEB
DOBROVOLNÝCH I NEDOBROVOLNÝCH

Ing. Pavel Hančar
KONCESOVANÝ DRAŽEBNÍK
TEL. 493 621 003, 493 621 736

RIEGROVA 1048, 508 01 HOŘICE

� P I CA R
PROJEKT
PROJEKTOVÁNÍ STAVEB

• Vypracování projektové
dokumentace pro novostavby,

rekonstrukce a modernizace
objektů pozemních staveb.

• Vypracování dokumentace
v jednotlivých stupních projektu

dle Vašich požadavků.
• Vypracování dokumentace

stávajícího stavu stavby včetně
jejího zaměření.

Ing. Jiří Špicar
Třešňová 1960, 508 01 Hořice

Mobil: 732 145 813
http:// www.spicarprojekt.wz.cz

e-mail: spicar@mujmail.cz

MONTÁ�, PRODEJ, SERVIS JÍZDNÍCH KOL A FITNESS ZNAÈEK OLPRAN A DOMINATOR.
ADRESA: �I�KOVA 1021 HOØICE (AREÁL ZEZ, VRÁTNICE).

KONTAKT: MOBIL 606 717 930, FAX 493 620 040, E-MAIL: olpranservis@seznam.cz.
PRACOVNÍ DOBA: PO-PÁ 8,00 - 17,00.

DÁLE NABÍZÍME: ODBORNÝ SERVIS ROTOPEDÙ A JÍZDNÍCH KOL V�ECH ZNAÈEK.

OLPRAN

NABÍZÍME
VÝPRODEJ KOL DĚTSKÝCH

HORSKÝCH
TREKINGOVÝCH

V CENÁCH
JIŽ OD 990,- Kč

ROTOPEDŮ
POSILOVACÍCH LAVIC

CENY FITNESS
OD 790,- Kč

AKCE:
Magnetický rotoped 7313
Pùvodní cena 4 999,- Kè

8 zátì�ových stupòù,
6 funkcí scan,
rychlost, vzdálenost, èas,
kalorie, puls
stavitelné sedlo,
pojezdová koleèka

Akèní cena 2 690.- Kè

AUTOSERVIS
Hořice v Podkrkonoší

Autosalon ŠKODA
Čelakovského ulice

Prodej - servis - leasing
 ŠKODA

HAVEX AUTO HOŘICE

Telefon: 493 623 921 / GSM: 737 226 223 / e-mail: ho.servis@havex.cz

HAVEX AUTO HOŘICE

NABÍZÍME DO PRONÁJMU

ZAŘÍZENÝ
HOTEL

O KAPACITĚ 45 LŮŽEK

REKONSTRUKCE V ROCE 2001
S PŘEDNOSTNÍM PRÁVEM UZAVŘENÍ

NÁJEMNÍ SMLOUVY NA HOTELOVOU RESTAURACI
BLIŽŠÍ INFORMACE: TEL/FAX 482 771 196

CELKEM 231 m2

KANCELÁŘE V HOŘICÍCH
(I JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI OD 18 m2)

KONTAKT: 603 501 830

LEVITŮV DŮM
NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 164

V I N O T É K A

HODINÁŘ STANISLAV PONIKELSKÝ
Klicperova ulice, Hoøice, telefon 739 036 571
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JÍZDNÍ KOLA

RYS
Velký výběr kol a příslušenství

zn. Author
Wheeler
4Ever…

+ dětská kola
+  kvalitní profi servis

+  vše ostatní na jízdní kola
MILOSLAV RYS

Žižkova 1957, Hořice
Tel: 493 621 932

www.kola.rys.cz
Po - Pá  8.30 - 12.00, 13.30 - 17.00

So 8.00 - 11.00

Luděk Vojáček
+420 603 934 787

E-mail: voolno@centrum.cz
www.nabytek-vojacek.cz

NÁBYTEK NA MÍRU
SKŘÍNĚ NA MÍRU
ŽALUZIE • ROLETY• PARAPETY• PRAHY•TĚSNĚNÍ

Doprava a konzultace zdarma

Prodej bytů
do osobního vlastnictví

Firma IMO-STAR 98 s.r.o., 500 09 Hradec Králové,
Na Hrázce 273, tel/fax: 495 264 007, gsm: 777 955 855,

Zahájen prodej bytů do osobního vlastnictví v Hořicích:
Výhodná investice do bytu v osobním vlastnictví

- jistota budoucnosti. Byty o velikosti od 32 m2 do 84 m2,
VE ZBOROVSKÉ ULICI V HOŘICÍCH.

Ceny od 711 000,- Kč ve vyšším standardu vybavení včetně DPH.

Výhodné hypoteèní úvìry
prostøednictvím Raiffeisenbank a. s.

poboèka Hradec Králové.

zahájili jsme
výstavbu druhé
etapy

Hořický fotbal na prahu
roku

Hlavní A mu�stvo mu�ù hraje 1. B tøídu a je
po polovinì soutì�e na tøetím místì. Z odehra-
ných 13 zápasù získalo 26 bodù, za osm vítìzství,
dvì remízy a tøi prohry. Kádr mu�ù byl zpoèátku
veden Radkem Palmem, pak byl anga�ován Jan
Rolko. Bìhem zimní pøestávky do�lo ke zmìnì
a Rolka nahradil staronový trenér Miroslav Èerný.
Mu�stvo se ji� pøipravuje na jarní èást. Kromì tré-
ninkù se zúèastní zimního turnaje na umìlé trávì
v Novém Byd�ovì. V turnaji je èekají soupeøi i z
vy��ích soutì�í, hrát se bude a� do bøezna.

Co se kádru týká, tak ode�el Pavel Èerný. Jinak
základní kádr mu�stva nedoznal zmìn. Ten tvoøí
kromì Raszky výhradnì hráèi z Hoøic: �i�ka,
Rychtera, Urban, Palm, M. a ZB. Neèesaní, Koèí,
Trávníèek, �tefan, J. Kulhánek, Kramule, Haman,
Pour. Pøíle�itost jistì dostanou Vondra, Anto�,
Ko��ál, Kulhánek. Do mu�stva se zapracuje i mla-
dý Nálevka a Srba.

Mu�stvo má velice nízký vìkový prùmìr. Zcela
urèitì má svou fotbalovou kvalitu, která bohu�el
v této soutì�i trpí. Nìkteøí mladí hráèi se nedoká�í
vyrovnávat s tvrdou, a� zákeønou hrou nìkterých
soupeøù. Jediným týmem, který pøehrál fotbalo-
vostí na�e hráèe, byl Nový Byd�ov, ale tam jsme
dokázali zvítìzit 3:1. Nejvìt�ím problémem mu�-
stva je promìòování �ancí a pak nasazení nìkte-
rých mladých hráèù. Zcela urèitì mu�stvo má
na to, aby hrálo vy��í soutì�, ne� je 1. B tøída.

Dorostenecké týmy hrají Krajský pøebor, co� je
skvìlý poèin. Obzvlá�tì kdy� v tak silné soutì�i je
ná� mlad�í dorost spolu s hradeckou Olympií
na èele soutì�e se ziskem 43 bodù. Star�í dorost
pak je na 10. místì. Práce VladimíraTáborského
ml. tedy pøiná�í radost pro mláde�nický hoøický
fotbal. Týmy mlad�ích a star�ích �ákù hrají také
Krajský pøebor. Mlad�ím patøí místo ètrnácté
a star�ím místo deváté. I zde zaslou�í podìkování
trenérský tandem �afaøík a Lubich.

A nejmen�í hoøické nadìje, tzv. pøípravka, hraje
okresní soutì�.                                                      (L.Koèí)

Výplaty sociálních dávek
se zpozdí, radnice
se potýkají s přechodem
na nový systém
zpracování žádostí

Jièín, Hoøice (21.1.) - Komplikace provázejí vý-
platy sociálních dávek, které radnice od leto�ního
roku rozdìlují potøebným podle nového zákona
jako pøíspìvek na péèi. Lidé tak vìt�inou nedosta-
nou peníze vèas. Úøady se toti� u� nìkolik týdnù
potýkají pøedev�ím se zpracováním dat v elektro-
nické databázi. Vyplácení penìz brzdí také nedo-
statek informací od klientù.

�Peníze v lednu lidé s nejvìt�í pravdìpodobností
nedostanou. Program neumí vyplácet dávky tak,
jak to potøebuje ekonomický odbor. Sna�íme se si-
tuaci co nejrychleji vyøe�it a doufám, �e koncem
ledna nebo zaèátkem února budou �adatelé pøí-
spìvky postupnì dostávat,� popisuje vedoucí od-
boru sociální péèe a zdravotnictví na jièínské rad-
nici Rostislav Vodák. �Prosíme proto ka�dého o tr-
pìlivost. O peníze nikdo nepøijde, pouze se zpozdí
jejich výplata.�

Jièínská radnice zatím z devadesáti procent pøí-
padù rozeslala lidem oznámení, �e jim dávky byly
pøiznány. �Oni nám teï musí zpìtnì dodat osvìd-
èení osobních údajù s tím, kam chtìjí pøíspìvek
posílat,� dodal Vodák. Teprve na základì ovìøe-
ných údajù je toti� mo�né peníze vyplácet.

Podobná situace jako v Jièínì panuje i v dal�ích
mìstech kraje. S výplatou dávek se potýkají napøí-
klad také v Hoøicích. �Nový systém je pomìrnì
slo�itý a má øadu nedostatkù, které se teprve od-
straòují, zejména pøi vkládání údajù do databáze.
Kolegynì z odboru chodí do práce u� od pìti hodin
ráno, proto�e zhruba do osmi hodin program fun-
guje, ale pak zaèíná sí� ministerstva kolabovat,�
posteskla si vedoucí sociálního odboru v Hoøicích
Hana Hvìzdová. �Mám obavu, jestli vyplácení pøí-
spìvkù do konce mìsíce zvládneme. Rozhodnì
pro to udìláme maximum.� Na výplaty dávek èe-
kají v Královéhradeckém kraji tisíce lidí, co� si bì-
hem roku vy�ádá výdaje v objemu desítek milionù
korun. Jièínská radnice by mìla podle pùvodnì
nahlá�ených údajù vyplatit pøíspìvek na péèi
zhruba 1100 klientùm. �To je ale jen poèáteèní
fáze, celkem poèítáme, �e jich bude nejménì 1500.
Mìsíènì pùjde o èástku kolem ètyø a� �esti milionù
korun,� odhaduje Vodák. V Hoøicích v první etapì
obeslali 487 klientù a dal�í stovku �ádostí nyní
novì zpracovávají. V Hoøicích by tak mìli rozdìlit
mezi potøebné více ne� tøináct milionù korun za
rok. Z pøíspìvku na péèi by �adatelé mìli hradit
slu�by, které jim poskytuje napøíklad nìkterý èlen
rodiny, soused èi jiná soukromá osoba, pøípadnì
peèovatelská slu�ba nebo domov dùchodcù. �Øada
lidí �ije stále v domnìní, �e tyto peníze mají na
stravu nebo na bydlení. Tak to ov�em není, pøí-
spìvky na péèi musí dát podle zákona skuteènì
tomu, kdo se o nì stará a poskytuje jim péèi, kte-
rou si nejsou schopni sami zajistit,� zdùraznil Vo-
dák.

Zmìny pøi vyplácení dávek vycházejí z nového
zákona o sociálních slu�bách, který v nìkterých
mìstech povede k dal�ímu nárùstu poètu úøední-
kù.                                                                                        (jn)

Nemovitost v Nové Pace
Ihned prodám nemovitost v Nové Pace vhod-

nou k bydlení a podnikání (bývalá keramièka)-
vhodné pro penzion, restauraci èi nenároènou vý-
robu. Objekt je ve stavebnì dobrém stavu, ve
ètvrti RD. Cena: 2,3 mil. Kè, prodej na splátky�10
let, bez prokazování pøíjmù, bez zdlouhavého vy-
øizování hypot. úvìru. Mo�nost ihned zaèít bydlet
èi podnikat.                                        Tel.: 603 490 190.

Pronajmu 3+1
Pronajmu nadstandardní byt 3+1 v Hoøicích,

zaøízený.                                               Tel.: 603 210 163.

Prodám Tatramatku
Prodám funkèní automatickou praèku Tatra-

mat. Telefon 493 623 647.

Prodám stavební pozemky
Prodám 866 m2 pozemkù pro stavbu rodinných

domkù v Hoøicích - Betlémì.        Tel. 602 311 674.

Prodám dům se zahradou
Prodám patrový dùm se zahradou, obec Mile-

tín - Rohoznice. V pøízemí 2 pokoje + kuchyò,
koupelna, WC, sklípek. Podkroví: 2 pokoje, ko-
mora, chodba. Vlastní studna, kùlna, pøístøe�ek
- gará�. Topení lokální + elektøina, telefon, za-
hrada 1 600 m2. Cena 1 280 000,- Kè.

Telefon 731 169 725.

Koupím sbírku známek
KOUPÍM PO�TOVNÍ ZNÁMKY, celé sbírky,

vìt�í mno�ství i pozùstalost po sbìrateli. Platím v
hotovosti. Informace na  telefonu 724 229 292.

Koupím vše o hořickém pivovaru
Koupím pivovarské akcie a reklamní plakát ho-

øického pivovaru z roku 1910. Dále pivní etikety a
tácky. Mám zájem i o album Po padesáti letech
(1872-1923), vydané pivovarem roku 1923.

Volejte 606 182 093.
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Zimní táboření
na Zvičině v roce 2007

Jak v�ichni víme, sníh se letos odmítl vyskyto-
vat, a to ani na Zvièinì, ani fale�ný. Zato se vysky-
tl Èert a poskytl svìdectví o leto�ních turistiských
akcích. Poèasí bylo pro táborníky nevlídné av�ak
nikoli mrazivé (obrázek nahoøe) uvnitø turistické
chaty na Zvièinì bylo ov�em mnohem pøíjemnìji
(obrázek dole). Prezentovalo se celkem 170 turis-
tù, jim� Èert rozdal celkem 50 zelených tu�ek od
pivovaru Krakono�. Èepovalo se av�ak pivo z
opaèného konce Èech (odkudsi z Plznì). Jinak
bylo prý v�e organizováno skvìle, Èertovi v�ak
chybìly vrány. S uspokojením zpravodaj konsta-
toval, �e na titulní stranì minulého èísla na�ich
novin byly vyobrazeni dva èerti a pøislíbil, �e se
brzy zase staví.

Turisté jsou zváni na jubilejní 25. roèník Zimní-
ho výstupu na horu Tábor. Koná se 17. února,
chata je opìt (po rekonstrukci) otevøena. Prezen-
tace od 9 do 15 hodin. Informace podá Jan Hùlek
z Lomnice, má telefon 602 458 511 a webovou ad-
resu janhul@seznam.cz.

Biograf Na Špici v únoru

Úterý 6. 2. v 17.30 a ve 20.00

HAPPY FEET
V Království tuèòákù na Antarktidì si ka�dý mladý

tuèòák hledá svùj �ivotní protìj�ek zpìvem písnì. Ná�
hrdina Mumble bohu�el nezazpívá ani notu� zato v�ak

umí skvìle stepovat! Nová pohádka nejen pro dìti.

Čtvrtek 8. 2. - Pátek 9. 2.  v 17.30

MRAVENČÍ POLEPŠOVNA
Na desetiletého �koláka Lucase Nicklea se valí problém

za problémem. Nedávno se s rodièi pøistìhoval do
nového mìsta a zatím si nena�el �ádné kamarády. Lucas

musí nìjak ventilovat rostoucí napìtí a proto si dìlá
radost tím, �e �lape do mraveni��, rozesetých po jejich

dvorku, kropí je vodou a v�emo�nì muèí jejich malé
obyvatele. A po pravdì øeèeno, ti u� jsou docela unavení

z toho, �e jim Lucas neustále boøí jejich domky. A tak
vymyslí plán. Staèí jedna kapka èarovného lektvaru do

Lucasova ucha a rázem je z nìj kluèina o velikosti
mravence, kterého snadno odvleèou do nitra mraveni�-

tì, aby tam byl odsouzen k pøevýchovì.

Úterý 13. 2. - Středa 14. 2. v 17.30

SPLÁCHNUTEJ
Pøíbìh Spláchnutýho se odehrává v ulicích britské

metropole a pøekvapivì také pod nimi. Jeho hrdinou je
rozmazlený my�ák z lep�í spoleènosti Roddy St. James,

který si u�ívá status domácího mazlíèka. Kdy� se v
luxusní rezidenci jeho páníèkù objeví kanálová krysa

jménem Sid a dostane chu� na jeho místo, pøipraví
Roddy ïábelský plán na vetøelcovo vyho�tìní, jeho�

hlavní èástí je spláchnutí Sida záchodovou mísou zpátky
do kanálu. Jen�e kdo jinému jámu kopá�

Čtvrtek 15.2. Pátek 16. 2. ve 20.00

MY 2 A KŘEN
Snad ka�dý má nìjakého �íleného kamaráda, jeho�

neuvìøitelné eskapády bývají ideálními tématy veèírkù.
Na takových exotech je ale nepøíjemné, �e na nì èas od

èasu mù�ete narazit a nedobrovolnì se stát souèástí
jejich pøíbìhu. A nìkdy to mù�e bolet. Podobnì

neuvìøitelným magnetem na katastrofy nejrùznìj�ího
druhu je i Dupree, hlavní hrdina romantické komedie.

Pondělí 15.2. ve 20.00

MOJE SUPERBEJVALKA
Rozpad vztahu nebývá lehký ani pro jednu ze znesváøe-
ných stran, ale v nìkterých pøípadech mù�e být pøímo
nebezpeèný. V nové komedii Ivana Reitmana MOJE

SUPERBEJVALKA Matt Saunders (Luke Wilson)
koneènì najde ideální pøítelkyni - krásnou Jenny

Johnson (Uma Thurman), která je shodou okolností také
superhrdinkou G-Girl. Kdy� ale jeho zdánlivì perfektní
pøítelkynì zaène být pøíli� majetnická, rozhodne se ze

vztahu vycouvat...

Úterý 16. února 2007 v 19.30

REVIZOŘI
Svi�nì natoèený akèní thriller odehrávající se

v budape��ském metru maïarského Amerièana
Nimróda Antala (má spoustu benefit na to, aby tenhle

biják mìl úspìch). A taky �e mìl. V�dy� ve svém rodném
Maïarsku se stal tento film kasovním trhákem

a trumfnul vìt�inu hollywoodské produkce, která se v té
dobì promítala. Jak u� bylo øeèeno, Kontroll se

odehrává ve tmavých tunelech maïarského metra, které
jakoby z oka vypadlo tomu pra�skému (stejné chodby,

stejné vlaky - tím myslím ty staré, socialistické) a sleduje
nìkolik revizorù a jejich kontrolované pasa�éry.
Mláde�i pøístupný, pro èleny klubu vstup volný,

klubová karta na celý rok (10 projekcí � viz program
FN) 200,- Kè, ostatní 60,-Kè

Čtvrtek 22. 2. a pátek 23. 2. ve 20.00,
Sobota  24. 2. v 17.30 a ve 20.00

OBSLUHOVAL JSEM
ANGLICKÉHO KRÁLE

Dlouho oèekávaná událost roku je tady!
Po v�ech tahanicích o práva k natoèení Hrabalova krále

získal tuto mo�nost ten nejlep�í � Jiøí Menzel.
Kdesi v zapadlém koutì blízko hranic pøebývá

v opu�tìné hájovnì mu� bohaté minulosti, který tu
pracuje jako cestáø. Tak se pøed námi ve vzpomínkách

odvíjí pøíbìh pikolíka, který za�il podivuhodný rozmach
a sebevìdomí èeské spoleènosti, okouzlení bohatstvím
i karnevalem �ivota v tøicátých letech minulého století,
stejnì jako pád svého charakteru v období okupace za

druhé svìtové války i pokoøení v dobì nástupu
komunismu. Jeho rozpomínání na svìt �en a na svìt

bohatství a senzací, na svìt zmatení a poní�ení je plné
fantazie a neuvìøitelných situací � aby na konec, po tom

co v�e vidìl, sly�el a poznal, na�el jistotu ve svém srdci
a samotì. Hrabalovo dílo a filmový pøepis re�iséra
Jiøího Menzela je velkou metaforou o èeském osudu

dvacátého století.

Pátek 23. 2. v 17.30

MILUJI TĚ K SEŽRÁNÍ
Pøedstavte si, �e milujete krásnou �enu, ale ona vás

pokládá JEN za svého nejlep�ího kamaráda. A právì
kdy� se jí koneènì rozhodnete øíci, �e jí milujete, nastane
nejtrapnìj�í situace va�eho �ivota... Bláznivá romantic-

ká komedie s nejasným koncem.

Středa 28. 2. ve 20.00

NOC V MUZEU
Posvátné sínì Pøírodovìdného muzea jsou plné tìch

nejú�asnìj�ích exponátù - divoce vypadajících prehisto-
rických stvùr, nelítostných starovìkých bojovníkù,

dávno vymizelých kmenù, afrických zvíøat a legendár-
ních historických hrdinù - ti v�ichni zde nehnutì stojí,

nav�dy zmrazení v èase. Nebo ne? V akènì-dobrodru�né
komedii NOC V MUZEU nový noèní hlídaè zjistí, �e

opravdové dobrodru�ství zaèíná teprve ve chvíli, kdy
zaklapnou dveøe za posledním náv�tìvníkem a zdánlivì
nehybné exponáty si zaènou u�ívat divoké noèní rejdy.

Biograf Na �pici, Husova 1560,Hoøice,
tel. +420 493 622 828, +420 775 106 756

e-mail: bio-horice@cbox.cz
internet:  http://biograf.horice.org

V polovinì prosince 2006 nav�tívilo patnáct
studentù hoøického gymnázia Chotìbuz (Cott-
bus) v Dolní Lu�ici v Nìmecku. Jednalo se o prv-
ní výmìnnou akci studentù na�í �koly a Dolno-
srbského gymnázia v Chotìbuzi. První etapa vý-
mìnného pobytu se uskuteènila po více ne� roèní
korespondenci mezi obìma �kolami a po vzájem-
ných náv�tìvách profesorù obou �kol.

V Chotìbuzi, kam se studenti v doprovodu dvou
profesorù vydali vlakem, pro�ili zajímavý a rùz-
nými akcemi nabitý týden. Hoøiètí studenti �ili
v rodinách svých kolegù, úèastnili se spolu s nimi
výuky a odpoledne se zapojili do rùzných pøedem
dohodnutých projektù.

Výmìnná akce je urèena pro studenty ni��ího
gymnázia, kteøí je�tì neovládají nìmèinu, proto
museli komunikovat hlavnì anglicky, pøípadnì
u�ívat jednotlivá slova v èe�tinì èi dolní lu�ické
srb�tinì. Je ale bohu�el smutnou skuteèností, �e
mezi mladými lidmi se, na rozdíl od situace
v Horní Lu�ici, lu�ická srb�tina v praxi moc neu-
�ívá a jazyk pùvodního slovanského obyvatelstva
pou�ívají hlavnì  star�í lidé. Pøesto studenti Dol-
nosrbského gymnázia dolní lu�ickou srb�tinu
musí ve vìt�í èi men�í míøe zvládnout. Vyuèova-
cím jazykem je i na tomto gymnáziu nìmèina,
dolní lu�ická srb�tina se uèí jako povinný pøed-
mìt asi tøi nebo ètyøi hodiny v týdnu a v nìkte-
rých roènících je napøíklad dìjepis èi nábo�enství
a etika v lu�ické srb�tinì.

Také pozdravit èi oslovit své uèitele v hodinì èi
o pøestávce musí studenti v dolní lu�ické srb�ti-
nì, pak ale vìt�inou plynule pøejdou na nìmèinu.
Proto pro dolnolu�ické studenty je kontakt
s èeskými kolegy dùle�itý. Uvìdomí si toti�, jak

jim mateø�tina jejich pøedkù pomù�e pøi komuni-
kaci s Èechy, Poláky a dal�ími Slovany, proto�e
blízkost jazykù je zøejmá.

Po dopolední výuce se èe�tí i lu�iètí studenti
úèastnili odpoledních projektových programù.
V jejich rámci pøipravovali napøíklad typické èes-
ké i dolnolu�ické vánoèní pokrmy, mezi kterými
nechybìl podkrkono�ský hubník ani podomácku
stáèené hoøické trubièky. Jiné èesko � lu�ické
skupinky studentù zase nacvièovaly èeské, nì-
mecké i lu�ickosrbské vánoèní koledy nebo po-
rovnávaly èeská, nìmecká a dolnolu�ická slova.
Prostøednictvím plakátù s èeským a anglickým
textem, které na�i studenti je�tì v Hoøicích vyro-
bili, se dolnolu�iètí studenti seznámili s hoøickým
gymnáziem i památkami na�eho mìsta.

Vyvrcholením v�ech akcí byla vánoèní besídka,
tak zvaná �godownicka�, na které èe�tí studenti
zazpívali a zahráli na kytary, flétny a klavír dolno-
lu�ické a èeské lidové písnì a koledy. Nejznámìj�í
vánoèní píseò Tichá noc zaznìla dokonce v pìti
jazycích: èesky, anglicky, nìmecky a hornolu�ic-
kou i dolnolu�ickou srb�tinou.

Spoleèným sportovním zá�itkem byla náv�tìva
chotìbuzského bowlingového centra a kulturním
zase náv�tìva Lu�ickosrbského muzea, kde stu-
denti obdivovali nádherné  dodnes v Dolní Lu�ici
u�ívané kroje. Celý pobyt èeských studentù
v Chotìbuzi  sledoval dolnolu�ický tisk a reportá-
�e pøinesl i dolnosrbský rozhlas.

Týden v Dolní Lu�ici ubìhl jako voda a pøi lou-
èení na chotìbuzském nádra�í zaznìlo u� jen Auf
Wiedersehen! Na zasejwi�enje! nebo na shleda-
nou u nás v Hoøicích.

PhDr. Jan Tomíèek

Návštěva Dolní Lužice
Obrázky z cest

Profesorka Dolnosrbského gymnázia
D. Luedtkowa s vlastnoručně stočenou hořic-
kou tubičkou. Asistují hořické studentky Jana

Menčíková a Julie Machková.

Vít Volšička (vzadu)
a jeho tři dolnolužtí kolegové s právě upeče-

ným podkrkonošským hubníkem.
Všechny fotografie jsou od Jany Konířové.

Podzvičinská lyže
Srdeènì Vás zveme na sérii závodù ve sjezdo-

vém ly�ování, která se uskuteèní v �esti zimních
støediscích Podzvièinska, nejlep�í ly�aøi postoupí
do finále závodù na Zvièinì. Úèast v Poháru Pod-
zvièinská ly�e není vìkovì ohranièena a postup
do finále není podmínìn úèastí ve v�ech závo-
dech. Bli��í informace získáte v jednotlivých zim-
ních støediscích nebo na www.podzvicinsko.cz.

Program seriálu:

27. 1. 2007: sjezdovka Máchovka Nová Paka
2. 2. 2007: sjezdovka Mezihoøí
3. 2. 2007: sjezdovka Pecka
10. 2. 2007: sjezdovka Dolní Brusnice
17.2. 2007: sjezdovka Zvièina
24. 2. 2007: sjezdovka Stará Paka
3. 3. 2007: velké finále � sjezdovka Zvièina

Prodám sadu zimních pneumatik
Prodám 4 zimní pneumatiky Barum Polaris

185/60R-14, ujeto cca 5 000 km, za  3000,- Kè
(40 % pùvodní ceny).                Telefon 775 291 242.

Prodám chatku u Doubravky
Prodám ihned montovanou chatu v zahrádkáø-

ské osadì Hoøice-Doubravka. Pøípojka elektrické
energie 220 V, u�itková voda.

 Cena: dle dohody. Telefon 493 622 530.

Taneční hodiny pro starší a nepokročilé
ZIMNÍ INICIATIVA KROKETOVÉHO KLUBU

Obec Ra�ín si opravila Obecní úøad s klasickým
venkovským hospodským taneèním sálem a Èes-
ký venkovský kroketový klub  usoudil, �e snìhu
je sice mizivì, ale kroket se hrát nedá. Taneèní
hodiny pro star�í a nepokroèilé jsou tedy jejich
spoleèným dílkem. Jak název urèuje, akce je urèe-
na star�ím, v taneèních dovednostech nepokroèi-
lým párùm (pokroèilý man�elský vztah není pøe-
ká�kou úèasti). Taneèní hodiny vede opravdický
taneèní mistr Roman Konopásek z Bìlohradu.
Pøedepsané odìvy jsou klasické, nejlépe zhotove-
né v první pùli minulého století vèetnì doplòkù,
parfémy mohou být i souèasné. Vyuèuje se 6 lek-
cí, pøislíben je vìneèek: v jednání je sál Lucerna
(v Praze, pøípadnì v Lukavci).

Obrázek nahoøe zobrazuje úèastníky, uprostøed
sedí mistrovský pár. Ten vlevo je z výèepu a jme-
nuje se �Obsluhoval jsem ra�ínského starostu�.


