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Poèasí a politici ml�í � Je�tì�e tu jsou Hoøické noviny � U Libonic bude ostrùvek � Muzeum zase dostalo dárek �
Vánoèní recepty z Bylinky � Vánoèní recepty paní Zatloukalové � Dopøejte si dárek z Pern�tejna � A jak to bylo

letos ve Vì�i � Jak bylo v Schengenraumu � Jak to chodí v kavárnì Kámen � Jak potkal faráø Anièku � Kolik
vy�ebral èert v muzeu � A nechoïte jen tak �                           Neházejte psy do studny � Kupte si noviny � Stojí 6,- Kè

Vyznamenaní občané převzali ocenění v muzeu

Spaß beiseite: Das ist nur die erste Phase!

ARTrosa vstoupila do Schengenského prostoru

Na svém zasedání 29. øíjna rozhodli hoøiètí rad-
ní o udìlení titulu Osobnost roku hned dvìma
z nominovaných obèanù: paní Bla�enì Zatlouka-
lové (89), dlouholeté pøedsedkyni pìveckého
sdru�ení Vesna a Oskaru Teimerovi (75), malíøi z
Èernína, spolupracovníku èasopisu Pod Zvièinou.
Vyhlá�ení výsledkù leto�ní ankety probìhlo tra-
diènì pøi zahajovacím koncertu JazzNights v Ko-
runì, pro vlastní veøejné pøedání dekretù o ocenì-
ní zvolili pøedstavitelé mìsta oslavu Teimerova
jubilea v muzeu. Slavnost probìhla 15. listopadu,
v den jeho narozenin, pøímo v prostoru výstavy k
té pøíle�itosti uspoøádané. Dostavili se poèetní
pøátelé obou protagonistù a øada gratulantù se
zdála být nekoneèná. Zahrát pøi�la také koncertní
umìlkynì z Teimerova rodného kraje, kytaristka
Jana Rychterová. Hoøické noviny se ke gratula-
cím pøipojují a pøejí obìma laureátùm v�echno
dobré, hlavnì zdraví.

U Libonic bude ostrůvek
jako v Lípě

Nejnebezpeènìj�ími pøechody na hlavním silniè-
ním tahu mezi Jièínem a Hradcem Králové pøechá-
zejí dennì obyvatelé Libonic a Dobré Vody. Lidé z
obou obcí musí pøi cestì domù èi do zamìstnání
pøejít obchvat Hoøic, po kterém se rok od roku øítí
èím dále vìt�í poèet aut. Pohyb chodcù na frekven-
tované komunikaci se tak mù�e snadno zmìnit v
tragédii. V minulosti tam u� k nìkolika vá�ným ne-
hodám do�lo, vèetnì smrtelných.

�Projekt na úpravu obou pøechodù je u� vypraco-
ván, jen�e jeho realizace by si vy�ádala vìt�í sta-
vební zásah do komunikace, pøedev�ím kvùli roz�í-
øení vozovky. A to by zase znamenalo napøíklad vý-
kupy pozemkù. Proto hledáme nové øe�ení, které
bude technicky ménì slo�ité, to znamená hlavnì
rychlej�í a levnìj�í,� øíká starosta Ivan Dole�al. Ten
se proto v úterý se�el se �éfem východoèeské do-
pravní policie Karlem Bu�tou, aby se s krajskou
správou pøedbì�nì dohodl na vhodném opatøení.
�Jsem rád, �e do�lo ke shodì. Také policie pova�uje
oba pøechody na obchvatu mìsta za jednoznaènì
nevyhovující. Na celé trase mezi Jièínem a Hrad-
cem Králové je oznaèila jako nejnebezpeènìj�í,�
zdùraznil Dole�al, který by chtìl zmìny ve pro-
spìch chodcù prosadit u Øeditelství silnic a dálnic
nejpozdìji na zaèátku pøí�tího roku. Jejich vìt�í
ochranu by mìla zajistit pøedev�ím výstavba vyvý-
�eného ostrùvku uprostøed silnice, která se tak èás-
teènì zú�í a øidièe donutí zpomalit. Dal�í vylep�ení
má pøinést instalace signalizaèních svìtel a nového
typu poulièních svítidel, která pøechody zvýrazní a
motoristy na riziko støetu s chodci upozorní s vìt-
�ím pøedstihem. Nejde o experiment, podobné øe-
�ení se u� pøed èasem osvìdèilo napøíklad v obci
Lípa pøed Hradcem Králové, tedy rovnì� na silnici
I/35. Dopravní situace u Hoøic je ale podle odbor-
níkù slo�itìj�í, a to nejen kvùli existenci dvou ne-
daleko od sebe vzdálených pøechodù. V tomto úse-
ku se toti� nachází benzinová pumpa a také køi�o-
vatka, kde se na obchvat napojuje pøivadìè z ob-
chodní a prùmyslové zóny mìsta.                            (jn)

V pøedveèer státního svátku odvá�ili se na�i mu-
�oretové pøijmout pozvání k prvnímu zahranièní-
mu vystoupení. Do Schengenského prostoru je do-
pravil vlak. Po vzoru husitských spanilých jízd (na
které se tam, Gottseidank, snad u� nikdo nepama-
tuje), zapùsobili v blízkém Bavorsku. K samému

Den otevřených dveří
Na 7. prosinec pøipravují ve Sportcentru Hoøice

Den otevøených dveøí. Bude mo�né uvidìt výuku
plavání dìtí z mateøských a základních �kol, vy-
zkou�et bezplatnì slu�by maséra. Akce probìhne
od 8:30 do 13:00 toho dne.                                    (mk)

Zasedání městského
zastupitelstva 3. 12.

Starosta mìsta Hoøic svolává zasedání mìstského
zastupitelstva na pondìlí 3. prosince od 15 ho-
din do divadelního sálu v budovì radnice .

Program:
1) Prognóza plnìní rozpoètu 2007, 2) Harmono-

gram pøípravy rozpoètu na r. 2008, 3) Plnìní inves-
tièních akcí, 4) Rùzné.

Rumové kuličky dle Blaženy Zatloukalové
1) 21 dkg másla, 2 �loutky, 21 dkg cukru pudru

utøít a pøidat 2-3 l�íce kakaa a trochu lískooøí�kové
Nugety, která to chu�ovì velmi vylep�í.

2) Nastrouhat 30 dkg dìtských pi�kotù a bohatì
je pokropit rumem. (Pro dospìlé dát asi 1/4 litru
rumu!) Navlhèené pi�koty pøidat do utøeného kré-
mu, chvilku tøít a pak v�e dát do chladna ztuhnout,
tøeba do chladnièky.

3) Poleva: 1/4 kg 100% tuku IVA dáme do hrnku
a ve vodní lázni rozpustíme. (Nesmí pøijít do varu!)

Pøidáme 25 dkg cukru pudru a 10 dkg kakaa a mí-
cháme na teple a� je poleva hladká.

4) Z prochlazené hmoty (viz bod 2) z chladnièky
se dìlají malé kulièky a postupnì se namá�ení do
prohøáté polevy. Kulièky se z polevy rychle vybírají
(nejlépe pomocí dvou vidlièek) a obalují se v misce
s nastrouhaným kokosem. Ulo�í se do chladna.

5) Kulièky vyjmeme z chladna a pøeneseme do
chladného muzea, kde si hoøická kulturní veøej-
nost znamenitì pochutná. Dobrou chu�!

Žili s námi Židé

Světlem proti
zapomnění

14. prosince 1942 byl z Hoøic vypraven transport,
který odvezl na smrt pøíslu�níky �idovské obce. �idé
s námi �ili po staletí a na�e mìsto jim vdìèí za mno-
hé. Pøed 65 lety ode�li, aby se ji� nikdy nevrátili. Na-
cistická genocida zpùsobila zánik kdysi prosperující
komunity. Jejich památku si pøipomeneme na piet-
ním setkání, které se uskuteèní v nedìli 9. pro-
since od 15 hodin v bývalé hoøické synagoze.

(Celý èlánek na stranì 4...)

Ocenění za uměleckou a organizační činnost
v hořických kulturních institucích přijala paní

Zatloukalová z rukou starosty města.

Blažena Zatloukalová a Oskar Teimer při slavnosti v muzeu. V krabici jsou hořické trubičky, které
paní Zatloukalová stočila pro pana Teimera. Další  pochoutky připravila pro hosty slavnosti. Velice

zaujaly rumové kuličky, recept na jejich výrobu autorka prozradila a my jej otiskujeme:

Muzeum dostalo dárek

Teimerův dar muzeu: Červená Třemešná, 1977,
malba na sololitu 50 x 75 cm.

Jubilující výtvarník Oskar Teimer se rozhodl vìno-
vat jedno dílo z konèící výstavy do sbírek poøádající
instituce. Muzeum si vybralo malbu z roku 1977, po-
hled na Èervenou Tøeme�nou. Touto cestou autoro-
vi je�tì jednou dìkujeme (obraz reprodukujeme pod
èlánkem). Dal�í obraz hodlá Teimer  vìnovat hoøic-
ké radnici, která jeho práci ocenila udìlením titulu
Osobnost roku, jak se o tom pí�e vedle.

vystoupení docházelo v areálu starobylého hradu
Hohenburg ve stejnojmenném mìsteèku. Hohen-
burg býval øí�ským strá�ním bodem (aby Bavoráci
nelezli do Sudet a naopak), po zadrátování hranic
tu funkci ztratil a bylo v nìm zøízeno muzeum por-
celánu (který se v oblasti u� asi 200 let vyrábí).

Kromì toho je v mìsteèku hostinec zvaný Ritter-
schenke, kde trávila výprava vìt�inu èasu, ko�tujíc
místní Kulmbacher. Kdy� se mu�oretové ujistili, �e
místní obyvatele nic zvlá�tního netí�í, odebrali se
zpìt do Èech, tì�íce se na dal�í zájezd (v plánu je
hlavní mìsto Berlín).  Und das ist alles.
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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

ZLODĚJ OKRADL SPÍCÍHO ŠTAMGASTA
Okrást spícího �tamgasta se nestydìl v nedìli 28.

øíjna v jedné hoøické hernì neznámý pachatel. Ten
vyu�il okam�iku, kdy mu� usnul na baru s mobilem
v ruce a ten mu v nestøe�eném okam�iku odcizil.
Jednalo se o mobilní telefon Samsung za nejménì
tøi tisíce korun. Po�kozený na kráde� pøi�el, a� kdy�
se probudil. Po drzém zlodìji teï pátrají policisté
obvodního oddìlení v Hoøicích.
POLICISTÉ PÁTRAJÍ PO VÁŠNIVÉM KUŘÁKOVI

Láznì Bìlohrad - Bìhem noci na úterý 13. listopa-
du se vloupal neznámý pachatel v Lázních Bìlohra-
dì do novinového stánku. Uvnitø odcizil cigarety,
doutníky a tabák rùzných znaèek za nejménì 76.000
Kè. Po vá�nivém kuøákovi teï pátrají policisté ob-
vodního oddìlení v Nové Pace.
ŠKODOVKA NARAZILA DO STROMU

Boháòka - V sobotu 10. listopadu jela ve veèerních
hodinách jednadvacetiletá øidièka osobním vozi-
dlem Peugeot 106 ve smìru od obce Skála na obec
Boháòka. V obci Boháòka objí�dìla nezji�tìné za-
parkované osobní vozidlo, pøièem� pøejela do proti-
smìru, kde se èelnì støetla s protijedoucím vozidlem
�koda Octavia. Po nárazu byla �kodovka odchozena
vpravo mimo komunikaci na vzrostlý strom. Ke zra-
nìní osob nedo�lo, alkohol u øidièù byl na místì vy-
louèen dechovou zkou�kou. Celková �koda byla vy-
èíslena na 65 tisíc korun.
KRÁDEŽE VOZIDEL

Miletín, Hoøice - Kráde�e dvou dodávkových vozi-
del �etøí v tìchto dnech policisté obvodního oddìle-
ní v Hoøicích. V prvním pøípadì se jednalo o dodáv-
kové vozidlo Peugeot Boxer bílé barvy, které odcizil
neznámý pachatel v noci na sobotu 10. listopadu v
Miletínì. V dobì kráde�e se uvnitø vozidla nacházelo
kromì povinné výbavy i rùzné ruèní kamenické ná-
øadí. Majitel vyèíslil hodnotu vozidla spolu s odcize-
nými vìcmi na 111.000 Kè.

K dal�ímu pøípadu do�lo v Hoøicích, kde ve stejné
dobì odcizil rovnì� neznámý pachatel dodávkové
vozidlo Citroen Jumper tmavì èervené barvy, které
bylo zaparkované pøed jedním z domù v ulici Pod
Lipou. I v tomto pøípadì se uvnitø v dobì kráde�e
nacházelo rùzné náøadí. Majitel vyèíslil �kodu na té-
mìø 230.000 Kè.
KRÁDEŽ SOCHY

Hoøice - V noci na ètvrtek 8. listopadu vnikl nezná-
mý pachatel do areálu kamenické a sochaøské �koly
v Hoøicích, kde odcizil pískovcovou sochu. Jednalo
se o 70 let starou bustu antické �eny, vysokou 70 cm
a vá�ící 60-70 kg. Její hodnota byla vyèíslena na
30.000 Kè. Kdo sochu odcizil a kde skonèila, teï vy-
�etøují policisté obvodního oddìlení v Hoøicích.
ZLODĚJ ŠEL PO CUKRU A OKURKÁCH

Hoøice - Ve støedu 7. listopadu se vloupal neznámý
pachatel v Hoøicích do ètyø sklepních kójí jednoho z
panelových domù na Hankovì námìstí. Uvnitø odci-
zil pilu Einhell, 10 kilogramù cukru, nìkolik sklenic
okurek a dal�í vìci. Majitelé vyèíslil celkovou �kodu
pøes dva tisíce korun. Po pachateli pátrají policisté
obvodního oddìlení v Hoøicích.
O MĚĎ JE STÁLE ZÁJEM

Ze støechy Galerie plastik v Hoøicích zmizely bì-
hem uplynulého týdne mìdìné okapy a svody. Je-
jich kráde� má na svìdomí neznámý pachatel, který
tak z budovy demontoval a následnì odcizil 20 m
mìdìných okapù a více ne� 17 metrù mìdìných svo-
dù. Celková �koda byla vyèíslena na témìø 18.000
Kè. Pøípad vy�etøují policisté obvodního oddìlení v
Hoøicích.
KRÁDEŽ VOZIDLA

Osobní vozidlo �koda Octavia 1.9 TDi odcizil ve
ètvrtek 1. listopadu v odpoledních hodinách nezná-
mý pachatel. Hodnotu vozidla, které bylo zaparko-
vané v Ostromìøi pøed jedním z domù ve �kolní uli-
ci, vyèíslil jeho majitel na nejménì 306.000 Kè. Po
pachateli teï pátrají policisté obvodního oddìlení v
Hoøicích.

DIVOKÉ PRASE PO NEHODĚ UTEKLO
Úlibice - V úterý 20. listopadu jel ve veèerních ho-

dinách �estatøicetiletý øidiè osobním vozidlem Fiat
Punto po silnici ve smìru od Jièína na Úlibice. Pøed
Úlibicemi mu náhle z pravé strany vbìhlo do jízdní
dráhy divoké prase, do kterého narazil. Prase po ná-
razu z místa uteklo. Ke zranìní osob nedo�lo, alko-
hol u øidièe byl na místì vylouèen dechovou zkou�-
kou. Celková �koda byla vyèíslena na 20.000 Kè.
KAMION SKONČIL V PŘÍKOPĚ

Miletín - V pondìlí 19. listopadu jel v ranních ho-
dinách dvaatøicetiletý øidiè nákladním vozidlem
Man po silnici ve smìru od Miletína na Láznì Bìlo-
hrad. Za Miletínem pøedjí�dìl pøed sebou pomalu
jedoucí traktor s pøívìsem. Najel na levou nezpevnì-
nou krajnici a sjel do pøíkopu, kde se následnì pøe-
toèil na levý bok. Ke zranìní osob nedo�lo, alkohol u
øidièe byl vylouèen dechovou zkou�kou. Celková
�koda byla vyèíslena na 92.000 Kè.
VE VALDICÍCH NAŠLI MRTVÉHO VĚZNĚ
OBĚSIL SE VE SVÉ CELE NA OPASKU

Valdice - Sebevra�du spáchal pravdìpodobnì je-
den z vìzòù ve valdické vìznici, jeho� smrt vy�etøuje
policie. �estaètyøicetiletého vìznì na�li v pátek ráno
dozorci obì�eného na ko�eném opasku v jeho cele.
Letos je to ji� druhý pøípad úmrtí v tomto vìzeò-
ském zaøízení.

�Policie �etøí úmrtí �estaètyøicetiletého vìznì èes-
ké národnosti, který spáchal sebevra�du obì�ením.
Pøíèinu smrti objasní naøízená pitva,� uvedla mluvèí
jièínské policie Hana Kleèalová.

Mu�, který si odpykával trest za násilnou trestnou
èinnost, mìl pøed sebou je�tì dvanáct let odnìtí svo-
body.

Mìstská policie pøijala zaèátkem listopadu hlá�ení
o èinu, jeho� krutost vyrá�í dech: toti� o tom, �e byl
vidìn mu�, jak hodil psa do studny, zakryl ji
a ode�el. Kdy� strá�ník mìstské policie Luká� Dube-
necký dorazil na místo, nemohl uvìøit svým oèím.
V �estimetrové hloubce le�el vydì�ený pes.

Pøivolaní hasièi spustili �ebøík, ale jakmile

Hodil psa do studny a odešel

se pøiblí�ili, tak vystresovaný pes cenil zuby a vrèel.
Díky pøivolanému veterináøi se podaøilo psa uspat
a bezpeènì vyprostit. Zázrakem nebyl zranìn. Po
nìkolika dnech byl pes pøevezen do útulku, náklady
s pøevozem a poèáteèní ubytování psa hradí mìsto
Hoøice. Èin vy�etøuje Policie ÈR.

Redakce www.horice.org, MK

Dopřejte si dárek
z Pernštejna
Jste majitelem gastronomické provozovny, poøá-
dáte zahradní párty,hledáte vhodný dárek pro
své blízké nebo si jen doma chcete vychutnat nì-
které z piv Pern�tejn? Pak právì pro Vás je ote-
vøena firemní prodejna Pivovarka. Najdete
zde ve�keré výrobky Pivovaru Pern�tejn a. s.,
�iroký sortiment destilátù od firmy R. Jelínek,
Berentzen a také víno od spoleènosti Soare a to
za nejlep�í ceny ve mìstì. Jako doplnìk zde na-
leznete rùzné dárkové balení, reklamní pøedmì-
ty, sladkosti èi slané peèivo. Dále si mù�ete za-
pùjèit výèepní zaøízení nebo si nechat stoèit víno
a pivo do vlastních nádob.
Ka�dý mìsíc pro Vás poøádáme akce na rùzné
druhy zbo�í. Na prosinec je pro Vás pøipravena
akce:

1. Pern�tejn svìtlý le�ák 0,5 l:  
Cena nová 7,90 Kè, cena pùvodní 8,70 Kè .
2. Berentzen � Saurer Apfel:  
Cena nová 179,- Kè � cena pùvodní 207,- Kè.
3. Soare � Moscato de Luxe za 50,- Kè:
Pøi koupi 3 ks láhev vína Golden Wine Müller
Thurgau 0,75 l zdarma!
Najdete nás v ulici Husova 328, Hoøice. Tì�íme
se na Va�i náv�tìvu! Ostatní prodejny, provozní
dobu a kontakt na zodpovìdného vedoucího na-
leznete na web stránkách www.pernstejn.cz
Tak neváhejte a pøijïte si k nám vybrat vánoèní
dárek!

Policejní zpravodajství

Prodám stavební parcelu
Prodám pozemek na stavbu rodinného domu v

Hoøicích. 1000 m2  po 550 Kè/m2.
Telefon 602 311 674.

Pronajmu byt 2+1
Nabízím pronájem pro 1 - 2 osoby. Byt 2+1,

koupelna, automatická praèka, pøímotopy, ku-
chynì, vymalováno.                     Telefon 608135519.

Hledám restaurátora
Hledám restaurátora specializovaného na sád-

rové pøedmìty.                           Telefon 604 801 004.
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Klokánek bilancuje
Tak vám nevím, podívám-li se do kalendáøe, mám

chu� se s vámi podìlit o dojmy z tvùrèích dílen
s podzimní tematikou, ale podívám-li se z okna na
zasnì�ené stránì, pøepadá mì tí�ivá nostalgie
z blí�ícího se  konce roku. Tak�e od zaèátku po po-
øádku. Je to neuvìøitelné, �e tomu bude rok, co vr-
cholily pøípravy na ná� historicky první benefièní
koncert. Ten nastartoval nové období v historii Klo-
kánku. Slova chvály, která pøicházela na na�i adresu
po jeho uskuteènìní nás tì�ila, ale zároveò velmi za-
vazovala k je�tì aktivnìj�í, profesionálnìj�í práci.
Pøidáme-li k tomu fakt, �e jsme se v�ichni
v Klokánku museli vyrovnat s podmínkami  fungo-
vání nového sociálního zákona, byl ná� program na
tento rok jasný: dìti nám rostou, jejich �ivotní po�a-
davky se mìní, musíme se v na�ich dosavadních ak-
tivitách profesionalizovat. Znamenalo to opìt úmor-
nou administrativní práci, která ale v èervnu pøines-
la oèekávané ovoce. Hoøický klub Klokánek se stal
registrovaným poskytovatelem sociálních slu�eb pro
osoby se zdravotním posti�ením. Poskytujeme na-
dále muzikoterapeutické, arteterapeutické a kera-
mické dílny, nyní v�ak nejen pro klokánkovské dìti,
ale pro v�echny ZP obèany bez rozdílu vìku èi dia-
gnózy. Dílny jsou vedeny �kolenými odborníky, stej-
nì jako rehabilitaèní plavání èi sociální poradenství.
Mù�ete se pøijít odreagovat, vyrobit nìjaký výrobek,
popovídat nebo pøedat si zku�enosti.Se svými pro-
blémy èi po�adavky se na nás mù�ete obracet jak bì-
hem na�ich aktivit, tak pøímo v klubovnì klubu ka�-
dé pondìlí od 16. do 17. hodiny. S pomocí mìsta a
s va�ím zájmem chceme získat nové prostory pro
Centrum denních slu�eb, odlehèovací slu�by a slu�-
by osobní asistence. Nebojte, nezavøeme se v bu-
doucnu do uniformnì vybavených kanceláøí
s thymolinovým úsmìvem na tváøi. Nadále si chce-
me psychicky i fyzicky odpoènout od v�ech starostí
na víkendových pobytech , na dìtských dnech, Sran-
diádách, vánoèních posezeních. Nadále budeme a
jsme závislí na finanèní i morální podpoøe vás, oby-
èejných lidí.

Teï, v polovinì listopadu máme za sebou velmi
povedenou dílnu s obyvateli ÚSP, kde jsme pøi vel-
mi vøelé atmosféøe spoleènì vyrábìli svícny
z pøírodnin, výroba adventních kalendáøù s dìtský-
mi èokoládami mimochodem také sklidila mnoho
úspìchù. Vrcholí pøíprava výrobkù pro stánkový
prodej na adventních trzích a ve spolupráci s paní
Najmanovou a Hynkovou letos opìt chystáme pøed-
vánoèní setkání klokánkovských dìtí tentokrát
v radnièním sále v nedìli 2. prosince. A jeliko� jsme
si zvykli v pøedvánoèním èase na spoleènost na�eho
patrona, Honzy Potmì�ila, vymyslela jsem si uspo-
øádat after párty po benefièním koncertu, sice
s roèním zpo�dìním, o to jak doufám, v klidnìj�í,
odpoèatìj�í, a tím pádem i vøelej�í, atmosféøe. Na tu
vás pozvu a� za mìsíc, a� se máte na co tì�it. Do té
doby se mìjte krásnì, neu�tvìte se ve frontách na
komerèní zdroje �tìstí, nezavaøte bankomaty, radìji
nás oslovte s �ádostí o darovací smlouvu na poskyt-
nutí sponzorského daru.

Dìkuji vám za dùvìru a sympatie, mìjte klidný èas
adventní a za mìsíc na poètenou.

                                Jana Bouzková za K. K.

Neplatí nájem, dostanou
výpověď

Hned tøi výpovìdi z mìstských bytù bez dal�ího
soudního øízení schválili hoøiètí radní. Okam�ité
opatøení je reakcí na dlouhodobé neplacení nájmù.
Radnice se bude nyní sna�it získat zpìt peníze
za nìkolik mìsícù.

Nájemníci toti� dlu�í mìstu dohromady více ne�
sto ètyøicet tisíc korun. Pokud dlu�nou èástku neu-
hradí, nebo nevyjednají splátkový kalendáø, hrozí
jim i exekuce.

Zatímco v Bìlohradì vyu�ije radnice pøi vymáhání
dlu�ných poplatkù slu�eb soukromého exekutora,
v Hoøicích o takovém kroku zatím neuva�ují. I kdy�
i tam se mìsto s neplatièi potýká ka�doroènì.

�Nejvíce nám lidé dlu�í za svoz odpadu. Ten poèet
sice není nijak velký, ale rozhodnì není ani zane-
dbatelný. Z mého pohledu je dlu�níkù docela dost
a z vìt�í èásti se jedná o stále stejný okruh lidí, kteøí
nám dlu�í ka�dý rok,� øíká vedoucí finanèního odbo-
ru mìsta Helena Nosková.

V devítitisícovém mìstì jde dohromady o nìkolik
stovek neplatièù. Proti nim zdej�í úøad na základì
rozhodnutí mìstské rady postupuje formou exekuè-
ních výmìrù, pøi kterých mù�e obstavit napøíklad
úèet, mzdy nebo dùchod dlu�níka. �Mù�eme spolu-
pracovat i s Celním úøadem, který se touto proble-
matikou novì také zabývá. Pravdou je, �e v prùbìhu
roku nás svými nabídkami oslovují také rùzné sou-
kromé exekuèní kanceláøe, ale ty odmítáme,� vy-
svìtluje Nosková.

Také v Hoøicích neplatièi, kteøí nereagují na �ádné
výzvy, musí pak zaplatit víc, ne� kolik mìstu dlu�í.
�Pøi vydání platebního výmìru lze dlu�nou èástku
navý�it a� trojnásobnì, vìt�inou ale dáváme padesá-
tiprocentní navý�ení,� upøesòuje. I tak má ale rad-
nice èasto problém peníze získat zpìt, na úètech nì-
kterých dlu�níkù bývá toti� stav financí v záporných
hodnotách.           Zdroj: www.jicinsky.net, (JN, MK) 

REKONDIÈNÍ
STUDIO
ILONY

DOLE�ALOVÉ
BALNEOTERAPIE

(slatina, perlièka, solné, olejové-bylinné, jílové)
MASÁ�E

(uvolòovací, relaxaèní, protistresové)
OBKLADY

(iontové, ra�elinové, jílové, parafinové)
MAGNETOTERAPIE

AROMATERAPIE
GEMMOTERAPIE

CHROMOTERAPIE
LYMFODRENÁ�E

FROLOVÙV TRENA�ÉR
HAVAJSKÁ MASÁ�
LÁVOVÉ KAMENY

BAÒKOVÁNÍ
U�NÍ SVÍCE

SPINAL TOUCH
Kùry je mo�né pou�ít jako dárek

pro své blízké a to formou poukázek
dle vlastního výbìru.

Informace a objednávky
dopoledne na telefonu 603 456 353.

Prodám levně nábytek
Prodám nábytek do lo�nice, komplet vyrobený v

roce 1937, velmi levnì. Dále sekretáø do obývací-
ho pokoje z roku 1955.

Dále ohøívaè vody Brutar, málo pou�ívaný, za-
chovalý za 1 000, Kè.                Telefon 604 457 055.

V Hořicích budou častější
zátahy v barech,
mladým nalévají alkohol

Hned dvì ze tøí bleskových kontrol místních barù
a restaurací kvùli nalévání alkoholu mladistvým
ukázaly, �e si hostin�tí s tímto problémem pøíli� sta-
rostí v Hoøicích nedìlají. Radnice chce proto ve spo-
lupráci s mìstskou i republikovou policií v náv�tì-
vách zejména noèních podnikù pokraèovat, a to v
mnohem èastìj�ích intervalech ne� dosud.

�Zorganizovali jsme namátkovou kontrolu ve tøech
náhodnì vytipovaných hospodách a obsluha ve dvou
pøípadech zaplatila pokutu za nalévání alkoholu ne-
zletilým,� potvrdil vedoucí správního odboru mìsta
Michal Kuchta. �Bohu�el se nám potvrdily obavy, �e
problém s naléváním alkoholu osobám mlad�ím
osmnácti let tu evidentnì je a �e je potøeba ho øe�it.�

Impulzem k neohlá�eným náv�tìvám policistù a
úøedníkù v restauracích a klubech byl nedávný do-
tazníkový prùzkum mezi studenty støedních �kol.
Jeho výsledky pøinesly alarmující zji�tìní, �e po-
mìrnì velké procento �ákù tráví volný èas popíje-
ním alkoholu, kouøením cigaret a také u�íváním
drog. (Více o prùzkumu na stranì 4 - pozn red.)

A právì podobné preventivní kontroly ve veèer-
ních a noèních hodinách za úèasti mìstských i stát-
ních policistù, pracovníkù oddìlení pøestupkové
agendy a sociálnìprávní ochrany dìtí mají dostup-
nost alkoholu a návykových látek omezit. Namátko-
vé kontroly v Hoøicích probíhaly i v minulosti, teï
prý ale budou mnohem èastìj�í.

�Nechceme, aby to studenti chápali jako nìjakou
razii. Zároveò tomu ale nemù�eme jen volnì pøihlí-
�et, proto�e pak by se mohlo stát, �e se ulicemi mìs-
ta budou toulat opilé ètrnáctileté nebo patnáctileté
dìti, které jsou nejohro�enìj�í skupinou. Tomu je
potøeba pøedcházet,� zdùraznil Kuchta.

Pondìlní zátah také ukázal, �e provozovatelé re-
stauraèních zaøízení nerespektují více právních na-
øízení, v jejich podnicích chybí napøíklad viditelnì
umístìné cedule s informací, �e nalévání alkoholu
mladistvým je zakázáno. Av�ak zatímco tentokrát
mohli poèítat s domluvou, napøí�tì u� policisté a
úøedníci tak benevolentní nebudou a jakékoliv po-
ru�ení zákona jsou pøipraveni tvrdì trestat. �ivnost-
níci se mohou v krajním pøípadì doèkat a� padesáti-
tisícové pokuty, firmy a� do vý�e pùl milionu korun.
Kromì toho jim hrozí a� dva roky zákazu èinnosti.

�Kontroly hospod a nonstop barù budou rozhodnì
pokraèovat, proto�e prevence má svùj smysl. Je to
jediný zpùsob, jak tìmto negativním jevùm zabrá-
nit,� prohlásil hoøický starosta Ivan Dole�al. Mìsto
prý ale nechce jít jen cestou represe, postupnì chce
také zkvalitnit nabídku volnoèasových aktivit ve
mìstì a mladým lidem dát mo�nost lep�ího vy�ití.
Radnice u� napøíklad diskutuje o zøízení nízkopra-
hového klubu pro mladé.                                                  (jn)

Ve dnech 14. � 16. záøí 2007 probìhla v na�em mìs-
tì Okresní chovatelská výstava se speciální výstavou
andulek. Organizace, která slaví v leto�ním roce 107
let od zalo�ení v r. 1900, pøipravila dal�í z pìkných
výstav ve svém chovatelském areálu.
Výstavu obeslalo 75 vystavovatelù z blízkého i vzdá-
leného okolí, kteøí pøivezli do Hoøic 328 králíkù ve
45 plemenech a barvách, 25 voliér drùbe�e ve 18
plemenech, 110 ks okrasných holubù ve 22 voliérách
a 11 plemenech. Chovatelé okrasného ptactva pøed-
stavili témìø 300 ks v�ech velikostí a druhù. Samo-
statnì byla vyhodnocena speciální výstava výstav-
ních andulek a soutì� kanárù. Pro náv�tìvníky byla
pøipravena té� expozice terarijních zvíøat.
Výsledky okresní výstavy:
Soutì� organizací, holubi: 1. místo: Hoøice � 55
b.; 2. místo: Vysoké Veselí - 34 b.; 3. místo: Láznì
Bìlohrad � 19 b.;  4. místo: Jièín � 11b.
Soutì� jednotlivcù, holubi: 1. místo: Hnát J. �
M. p�tros � 22 b.; 2. místo: Prskavec K. � Texan �
22 b.;  3. místo: Jurica P. � King � 19 b.;   4. místo:
Heger R. � È. èejka � 19 b.; 5. místo: Heger R. � P. s.
rejdiè � 16 b.
Èestné ceny: Stránský M. � Parukáø; Hnát J. �
Moravský p�tros; Prskavec K. � Texan; Jurica P. �
King; Poøíz J. � Modena; Hnát J. � Èeský stavák;
Heger R. � Èeská èejka
Soutì� organizací, drùbe�:  1. místo: Hoøice �
39 b.; 2. místo: Jièín � 22,5 b.; 3. místo: Vysoké Ve-
selí � 12,5 b.
Soutì� jednotlivcù, drùbe�:  1. místo: Heger R.
� Zakrslá indic. bojovnice � 15 b.;  2. místo: Heger.
R. � Zakrslá wyandota vlnitá � 14 b.; 3. místo:
Enge J. � Hemp�íra � 13 b.; 4. místo: Øeháèek L. �
Plymutka bílá � 12,5 b.; 5. místo: Heger. R. � Kach-
na smaragdová � 10 b.
Èestné ceny obdr�eli tití� vystavovatelé.
Soutì� organizací, králíci: 1. místo: Nová Paka
� 1129 b.; 2. místo: Jièín - 1128 b.; 3. místo: Hoøice
�  1128 b.;  4. místo: Láznì Bìlohrad � 755,5 b.; 5.
místo: Chomutice � 377,5 b.
Soutì� jednotlivcù, králíci: 1. místo: �ubr J.. �
Vss � 380,5 b.; 2. místo: Adamec ml.. � As � 378 b.;
3. místo: Adamec st.  � Èl � 378  b.;   4. místo: Lau�-
man J. � Ma � 377,5 b.; 5. místo: Kracík M. � Èa �
377,5 b. 6. místo: Heger R. � Mb, Mas � 377 b.; 7.
místo: Bére� A. - S� � 376 b.; 8. místo: Lau�man J.
� Èè � 375,5 b.

Èestné ceny: �ubr J. � Velký svìtlý støíbøitý; Ur-
banová L. � Vídeòský modrý; Cerman K. - Vídeò-
ský èerný; Kracík M. � Èeský albín; Matìjka I. �
Novozélandský èervený; Jurica P. � Novozéland-
ský bílý; Bulu�ek J. � Siamský velký �lutý; Lau�-
man J. � Marburský; Bére� A. � Støíbøitý �lutý;
Adamec st. � Èeský lu�tiè; Adamec ml. � Anglický
strakáè; Hambálek �. � Zajeèí li�èí; Wernerová K.
� Èerný èernopesíkatý; Wernerová K � Kastorex;
Heger R. � M.b.madagaskar. str.; Poøíz J. � Zakrs-
lý beran divoký; Kada O. � Hermelín modrooký;
Heger R. � Zakrslý strakáè èernobílý.
Vítìzové v�ech odborností získali rovnì� i putovní
pohár OV Jièín.
Soutì� jednotlivcù:  okrasné ptactvo: 1. mís-
to: Èernocký P. � Papou�ek nádherný; 2. místo:
Rücker J. � Aymara prùhovaná.;  3. místo: Ma�át-
ková L. � Papou�ek senegálský;
Absolutní vítìz � putovní pohár OV Jièín:
Hajská Markéta � Papou�ek královský
Okresní soutì� mladých chovatelù: Fiu-
towski Bronislav � Papou�ek vlnkovaný; Ruml
Luká� � Agapornis �krabo�kový; Ruml Petr � Aga-
pornis fischeri; Pajasová Karolína � kolekce �elv;
Petráèková Kristýna � U�ovka èerná; No�ièka Ro-
man � Morèe domácí.
Putovní poháry a ostatní èestné ceny:
Putovní pohár ZO Hoøice � holubi:
Prskavec K. � Texan
Putovní pohár ZO Hoøice � drùbe�:
Heger R. � Zakrslá indická bojovnice
Putovní pohár ZO Hoøice � králíci:
Vondra M. � celková èinnost v odbornosti
Putovní pohár ZO Hoøice � okrasné
ptactvo: Ma�átko J. �Agap. fischeri. a �krabo�k.
Putovní pohár starosty mìsta Hoøic:
Èernocký P. � kolekce Korel
Putovní pohár p. �matolána � nejlep�í
králík: Kada O. � Hermelín modrooký
Putovní pohár p. Moravce � nejlep�í mladý
chovatel: Kmit M. � Siamský v. �.
Putovní pohár p. Wernera � chovatelská
tombola: Urbanová L. a Wernerová K.
Dal�í èestné ceny obdr�eli: Matìjíèek B. �
kolekce plazù; Strnad K. � kolekce kanárù
Speciální výstava andulek:
Vítìz výstavy: 0,1 �edá � Zeman M.;
Protìj�ek vítìze: 1,0 sv. modrý � Zajíc M.
Vítìz modré øady: 0,1 �edá - Zeman M.;
Protìj�ek vítìze: 1,0 sv. modrý - Zajíc M.
Vítìz zelené øady: 1,0 tm. zel. skoø. � Zahálka V.
Protìj�ek vítìze: 0,1 tm. zel. skoø. perl. - Bí�a J.
Nejlep�í odchov:  0,1 sv. zel. skoø. � Bí�a J.
Protìj�ek: 1,0 tm. modrý � Bí�a J.
Nejlep�í baby: 0,1 �edá � Hofman M.
Hoøickou výstavu si pøi�lo prohlédnout 1150 dìtí a
937 dospìlých. Hlavnì pro dìtské náv�tìvníky se
nám i v leto�ním roce, ve spolupráci se �kolním
statkem Hoøice a s p. Ing. Vrzalou, podaøilo  zøídit
dìtský koutek. Studenti Støední zemìdìlské �koly
v rámci praxe pomohli pøi posuzování vystavova-
ných zvíøat.  Pro v�echny náv�tìvníky perfektnì fun-
govala tombola (i �ivá) a tradiènì dobré posezení
v chovatelském obèerstvení. Výstavu zpestøili pro-
dejci krmiv a ostatních doplòkù pro chovatele i za-
hrádkáøe. I v leto�ním roce byl zaji�tìn volný prodej
kuøic. Èást vystavených exponátù (hlavnì králíkù) si
mnozí náv�tìvníci odkoupili do svých chovù.
Po celé 3 dny nám tentokrát pøálo i poèasí a tak ne-
zbývá ne� podìkovat v�em náv�tìvníkùm, ale hlavnì
v�em poøadatelùm a sponzorùm, kteøí napomohli
k úspì�nému prùbìhu akce!
Leto�ní okresní výstava byla zároveò nominaèní vý-
stavou pro 4. Krajskou soutì�ní výstavu králíkù, ho-
lubù a drùbe�e, která se konala ve dnech 5. a 6. øíjna
2007 v Jièínì na zimním stadionu. Hoøickou ZO  re-
prezentovali tito èlenové: Bére� Anton; Hambálek
�tefan; Heger Rudolf; Kára Pavel; Prskavec Karel. I
odtud si pøivezli èestné ceny pø. Hambálek a pø. He-
ger. Rovnì� na Krajské výstavì v Jièínì velkou mì-
rou pomohli pøi posuzování vystavovaných exponá-
tù studenti Støední zemìdìlské �koly v Hoøicích.

 Josef  Ma�átko, jednatel z.o.

Okresní výstava chovatelů se speciální
výstavou andulek

Na obrázcích je vážení holuba (nahoře)
a Štefan Hambálek se svým zaječákem (dole).

Dny otevřených dveří
na Obchodní akademii
už o tomto víkendu

Zájemci o studium na Obchodní akademii
v Hoøicích mohou nav�tívit �kolu v pátek
30. listopadu od 12:30 do 17 hodin a v sobo-
tu 1. prosince od 8 do 12 hodin. �kolu je
mo�né nav�tívit kdykoliv po telefonické do-
mluvì.
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Recepty z Bylinky

Projíme se Vánocemi?
Ka�dým rokem se sna�íme vytvoøit si v dobì vá-

noèní poklidnou a krásnou atmosféru. Jednou z
forem této atmosféry je pro nás dobré jídlo a hlav-
nì sladká chu� cukroví. Na mnoha místech v�ak
pøerùstá klidná atmosféra ve svátky pøejídání. Od
rána do veèera se tráví èas v kuchyni a u jídelního
stolu. Výsledkem této �aktivity � pak bývají nejen
kila pøibývající na váze, ale hlavnì zdravotní potí-
�e, od �luèníkových záchvatù pøes �aludeèní sla-
bosti a� po zhor�ení stavu cév a dal�ích kapek pøi-
spívajících k pozdìj�í cukrovce.

K Vánocùm rozhodnì patøí to, �e na�e jídlo je
bohat�í, tuènìj�í i slad�í ne� jídlo nesváteèní. Lze
v�ak i vánoèní menu udìlat velmi chutné, pestré a
sladké pøi splnìní kritérií zdravé vý�ivy. Dùle�ité
je pøedev�ím pøizpùsobit jídlo svému zdravotnímu
stavu a vìnovat pozornost pøicházejícím svátkùm
ji� v dobì adventní.

Aby na�e tìlesná schránka zvládla vánoèní ná-
por, je nutné ji na to pøedem pøipravit. Ji� z histo-
rie jsou známy adventní pùsty, kdy na�i pøedkové
v adventní dobì dr�eli pùst jak stravovací, tak du-
chovní. Od poslední Kateøinské zábavy byly ome-
zeny tancovaèky, pití alkoholických nápojù a v�eli-
ké veselení. Ve své podstatì nastala doba zimního
klidu. Lidé spí�e doma rozjímali, bilancovali prù-
bìh roku a pøipravovali se na oslavy narození Je�í-
�e.

Lehká oèistná strava zahrnuje konzumaci potra-
vin s ni��ím obsahem cukru, vylouèení jídel sma-
�ených, masitých a obsahujících tuèné mléèné vý-
robky. Samozøejmostí je vylouèení kouøení, po�í-
vání alkoholických nápojù a omezení pití èerné
kávy. Na stole by se naopak mìla objevit jídla jed-
nodu�e pøipravovaná z èerstvé zeleniny, z celých
obilných zrn a lu�tìnin. Pokud je to mo�né, je
vhodné jídla obohacovat oøechy, semínky a ovo-
cem. Podíl syrové stravy by mìl být vy��í ne� podíl
stravy vaøené. Rovnì� pitný re�im by nemìl být
zanedbáván. Jako zimní zelenina je vhodná bro-
kolice, kedlubny gigant, èervená øepa, �penát, ka-
pusta, kysané zelí, kadeøávek, pórek. Nelze zapo-
menout na èesnek a cibuli, kterých není nikdy dost
a v neposlední øadì na køen. Kombinace lu�tìnin a
obilovin v tomto období je dobrou náhradou masi-
tých jídel. Z obilovin vyu�íváme hlavnì bezlepkové
typy obilovin (jáhly, pohanka, rý�e). Lu�tìninová
jídla lze vytvoøit i z jejich ménì známých druhù
(èervená èoèka, fazole èervená a èerná ledvina, ci-
zrna). Doba trvání pùstu je individuální zále�itos-
ti. Mù�e trvat a� po celou dobu adventní. I takto
pøipravený organismus je dobré pøes vánoèní èas
�etøit.
NEŠKODNÉ VÁNOČNÍ MLSÁNÍ

Pro nasycení va�ich chu�ových pohárkù a udr�e-
ní va�í váhy pøipojujeme recept, který by mohl být
inspirací pro vìt�í rozmanitost va�í �tìdroveèerní
tabule:
ZÁZVORKY

90 g BIO javorového sirupu, 60 g másla a tro-
chu na vymazání, 125 g hladké pohankové mou-
ky, 2 kávové l�ièky mletého zázvoru od Sluneèní
brány, 1/2 kávové l�ièky jedlé sody, 1 polévková
l�íce pøírodního tøtinového cukru.

V kastrùlku smícháme máslo a javorový sirup,
necháme je pomalu rozpustit a poté dáme smìs
vychladnout. Do mísy prosejeme mouku, koøení,
jedlou sodu, vychladlý sirup s máslem a pøidáme
cukr. Z tìsta vyválíme kulièky velikosti oøechu a
dáme je dále od sebe na vyma�tìný plech. Váleè-
kem je trochu zplo�tíme. Peèeme asi 15 minut v
troubì pøedehøáté na 180 °C (plyn 4). Hotové zá-
zvorky necháme pøed podáváním chvilku vychlad-
nout.
DATLOVÉ BOCHÁNKY

200 g pohankových vloèek, 125 g másla, 250 g
datlí, 2 vejce, 5 l�ic medu kvìtového, 1 vanilkový
cukr, 1/2 kávové l�ièky prá�ku do peèiva.

Rozpu�tìné máslo smícháme s pohankovými
vloèkami a necháme znovu ztuhnout. Datle vypec-
kujeme a nadrobno nakrájíme. Vajíèka rozmíchá-
me s medem, vanilkovým cukrem a prá�kem do
peèiva. Pøidáme datle, vloèky a dobøe promíchá-
me. Dvìma kávovými l�ièkami tvoøíme hrudky,
které klademe na vyma�tìný plech. Peèeme ve
støednì vyhøáté troubì asi 20 minut.
ZELENINOVÁ MOZAIKA NA CHLEBÍČKY

200 g kuskusu, 400 g brokolice, 200 g sojané-
zy., 1 cibule, 4 sterilované okurky, sùl, würzl bez
glutamátù, 1 sáèek �elatiny na slaný aspik.

Uvaøíme kuskus ( hrubozrnnou p�eniènou kru-
pici) v pomìru s vodou 1:3 a l�ièkou soli. Brokolici
krátce povaøíme ve slané vodì. Nadrobno nakrájí-
me cibulku a okurky. Dle návodu pøipravíme do
vody �elatinu nebo agar a necháme vychladnout.
V misce smícháme uvaøený a vychladlý kuskus s
brokolicí, majonézou, pokrájenou cibulí a okur-
kou. Výraznì dochutíme koøením. Do smìsi vlije-
me tekutou �elatinu. Nesmí nás odradit, �e smìs
hodnì zøídne. V�e vylijeme do formy na srnèí
høbet a necháme pøes noc ztuhnout. Plátky mozai-
ky servírujeme na kousky zeleného salátu, na plát-
ku veky nebo �itného chleba. Zdobíme plátkem
rajèete nebo kouskem papriky.

Hezké chvilky v dobì adventní i vánoèní
Vám pøejí Jitka Nosková a Helena Rohlíèková

z prodejny Bylinka (Husova 22, Hoøice).

Zlatá svatba

14. prosince oslaví man�elé Jiøina a Franti�ek
Vestfálovi zlatou svatbu. Do dal�ích spoleèných
let hodnì zdraví a spokojenosti ze srdce pøejí dìti
a vnouèata.

�idé se v Hoøicích poprvé pøipomínají v 1. ètvrti-
nì 16. století a v následujícím století se zde ustavila
�idovská obec, v 18. století byla postavena první sy-
nagoga a zalo�ena �idovská �kola, v 19. století bu-
dují �idov�tí podnikatelé ve mìstì nìkolik mecha-
nických tkalcoven, mìsto se rozrùstá poèetnì i sta-
vebnì, sílí i �idovská obec, která kolem r. 1850 èítá
na ètyøi sta pøíslu�níkù, tj. 10% v�eho obyvatelstva.
Ze tøí lékaøù jsou dva �idé, syn jednoho z nich bu-
duje koncem století v Hoøicích vzornou okresní ne-
mocnici� �idé s námi �ili po staletí a na�e mìsto
jim vdìèí za mnohé. Pøed 65 lety ode�li, aby se ji�
nikdy nevrátili. Nacistická genocida zpùsobila zá-
nik kdysi prosperující komunity.

V pøedveèer 2. svìtové války èítala hoøická �idov-
ská obec ji� jen pouhých 70 osob. V polovinì èerv-
na 1940 bylo ve mìstì zøízeno �idovské ghetto
v objektu bývalé Hirschovy vily èp. 495 v Karlovì
ulici a ve dvou dal�ích �idovských domech � v èp.
167 v bývalé �idovské �kole na námìstí a v objektu
zru�ené firmy Munk a spol. èp. 676 v Husovì ulici.
Dne 14. prosince 1942 byla vìt�ina hoøických �idù
odvezena vlakem do Hradce Králové. Odtud pak
byli dále deportováni do ghetta v Terezínì, kde
øada z nich zahynula. Ostatní pak byli hromadnými
transporty pøesunuti do koncentraèního tábora

Vyhlášení soutěže
Obèanské sdru�ení DÍVKA vyhla�uje

19. ročník soutěže
pro dívky od 13 do 15 let

Základní kolo pro oblast Hradecka, Turnovska, Li-
berecka, Náchodska, Trutnovska, Vrchlabska.

Veøejné základní kolo probìhne 8. 2. 2008 v Diva-
dle J. K.Tyla v Èerveném Kostelci.

Podrobné informace o celé soutì�i a pøihlá�ky do
základního kola naleznete na www.bonifac.eu
nebo na telefonech 723 350 241 (paní V. �kaloudo-
vá), 605 487 414 (paní J. �ichová), dále na rádiu
MEGIC, v tisku ECHO, LT-listy, Krkono�ské noviny
a dal�í. Uzávìrka pøihlá�ek (pouze písemných) je
17. 12. 2007.                          Poøadatel základního kola.

Bývalá Feuersteinova
vila se dočká opravy

Na Husovì ulici v budovì Polikliniky 2, která je za-
psaná jako historická památka na seznamu chránì-
ných objektù, byl zji�tìn havarijní stav teras
na pøístavcích a ve vstupu v severní èásti objektu.

Na opravu je plánováno 300 tisíc korun, z èeho�
sto tisíc tvoøí dotace z ministerstva kultury. Budova
je v dosti zanedbaném stavu, tak�e radní chystají
ka�doroènì vynalo�it pøijatelnou finanèní èástku
na její postupnou rekonstrukci.

Zdroj: www.jicinsky.denik

Pozvání do kostela
Adventní koncerty ji� tradiènì patøí k tìm nejkrás-

nìj�ím. Svou atmosférou a hudební náplní doká�í
navodit pravou pøedvánoèní náladu a pohodu.

První adventní koncert se letos bude konat v Chrá-
mu narození Panny Marie 2. prosince v 17 hod. Po-
sluchaèùm se pøedstaví mladý varhaník Jakub Stra-
tílek. V jeho podání usly�íme skladby J. S. Bacha, B.
M. Èernohorského a J. K. Kuchaøe.

Nic nezní v kostele lépe ne� zpìv. Dìtské pìvecké
sbory Písnièka a MUSICA ze Základní umìlecké
�koly zazpívají pod vedením paní Ivany Václavù kla-
sické písnì v úpravách souèasných skladatelù. Sólo-
vì zazpívá mladá zpìvaèka Adéla Filipèíková.
A housle budou pro posluchaèe jistì velkým zá�it-
kem.

Dal�í adventní nedìli 9. prosince také v 17 hod. ro-
zezní kostel variace na biblické téma Miroslava Vo-
boøila. Pìvecké sbory Ratibor a Vesna tradiènì patøí
k adventu. A vìøím, �e své posluchaèe pod vedením
paní Bo�eny Stopkové urèitì nezklamou.

Tak jako minulý rok i letos zveme k otevøení betlé-
mu. Tam si zahrají a zazpívají dìti ze Základní umì-
lecké �koly. Pod vedením svých pedagogù chtìjí po-
tì�it v�echny pøítomné a udìlat radost nejen sobì
ale hlavnì nám dospìlím.

Ráda bych Vás na nìkterý z koncertù pozvala a zá-
roveò podìkovala za dobrovolný finanèní pøíspìvek,
který je urèen na opravu oltáøe sv. Anny v na�em
kostele.                                                       Zdena Va�kovová.

�ILI S NÁMI �IDÉ

Světlem proti zapomnění

v Osvìtimi. Mezi odvleèenými byli i starci a dìti.
Nejstar�ím byl Ervín Gráf z Hoøic, v dobì trans-
portu ji� témìø osmdesátiletý, nejmlad�í úèastnicí
teprve ètyøletá Blanièka Schwarzkopfová z Obory,
která zahynula spoleènì s obìma svými rodièi
v Osvìtimi. První obìtí se stal JUDr. Rudolf Brun-
ner (*1880), hoøický advokát a starosta �idovské
obce, který byl zatèen 1. záøí 1939 mezi rukojmími
èeského národa. Zemøel bez lékaøské pomoci hla-
dem, zimou a vysílením na �idovském bloku kon-
centraèního tábora Buchenwald v prosinci 1939.
V Osvìtimi v r. 1944 skonèil i �ivot významného
hoøického rodáka a vynikajícího èeského chirurga
MUDr. Jana Levita a jeho sestry Marie. Pøe�ilo jen
nìkolik�

Jejich památku si pøipomeneme na pietním se-
tkání, které se uskuteèní v nedìli 9. prosince 2007
od 15 hodin v bývalé hoøické synagoze v Tovární
ulici (první odboèka vlevo z Karlovy ulice ve smìru
od námìstí). Pøi tomto setkání, které poøádá
CÈSH, budeme spoleènì èíst jména na�ich �idov-
ských spoluobèanù, kteøí se stali obìtí rasové per-
zekuce, a za ka�dého z nich zapálíme svíèku � svìt-
lo proti zapomnìní. Pøijïte, aby nebyli zapomenu-
ti. Pøijïte, abychom nezapomnìli�

Oldøi�ka Tomíèková

Drogová závislost mezi mladými lidmi pøedstavuje
stále vìt�í hrozbu, stejnì jako narùstající poèet
drobných kráde�í a dal�ích deliktù. Potvrdily to vý-
sledky nedávného dotazníkového prùzkumu, který
uspoøádala hoøická radnice v øadách studentù støed-
ních �kol. Ukazuje se, �e získat marihuanu nebo i
pervitin není pro -náctileté zdaleka tak obtí�né, jak
by se mo�ná mohlo zdát.

�Tì�ko øíct, jestli je situace v Hoøicích z hlediska
drogové hrozby alarmující, proto�e více ménì odpo-
vídá celorepublikovému prùmìru, i kdy� vzhledem k
vìt�í koncentraci studentù ve mìstì jsou ta èísla po-
nìkud vy��í,� míní vedoucí správního odboru na ho-
øické radnici Michal Kuchta, který se na èervnovém
�etøení podílel.

�Dlouhodobá srovnání nemáme, mù�eme vychá-
zet pouze z aktuálního �etøení, které probíhalo ano-
nymní formou na v�ech pìti støedních �kolách. Do-
hromady jsme oslovili 361 mladých lidí ve vìku od
sedmnácti do devatenácti let. Velkou èást respon-
dentù tvoøili právì studenti star�í osmnácti let. Pøe-
dev�ím jejich odpovìdi jsou pro nás dostateènì dù-
vìryhodné, proto�e pøece jen u� nìjaké zku�enosti
mají,� dodává.

Z výsledkù vyplývá, �e ka�dý desátý úèastník anke-
ty mìl mo�nost okusit tvrdou drogu, nejèastìji byl
studentùm nabízen pervitin, v pøípadì marihuany je
tento podíl mnohem vy��í. A� tøicet �est procent do-
tázaných odpovìdìlo, �e ve svém okolí znají nìkoho,
kdo tvrdé drogy u�ívá. Dále napøíklad polovina re-
spondentù pøiznává, �e kouøí cigarety, témìø tøetina
z nich dennì.

Autoøi projektu se tak sna�ili zjistit, do jaké míry
pùsobí negativní sociální vlivy na studenty, a� u� jde
o toxikomanii, alkoholizmus nebo drobné kráde�e,
jejich� poèet se v poslední dobì zvý�il. �Jedna z otá-
zek se týkala napøíklad i domácího násilí. Sna�ili
jsme se postihnout v�echny jevy, které ovlivòují pro-
støedí dìtí, ve kterém vyrùstají,� øíká Kuchta.

Prùzkum mìl zároveò vysledovat nìkteré trendy,
pøedev�ím jakým zpùsobem mladí lidé v Hoøicích

Studenti přiznávají, že drogy mezi nimi kolují

tráví volný èas a co by v této vìci chtìli zmìnit. Bez-
mála devadesát procent oslovených studentù by si
pøálo, aby se ve mìstì otevøel klub, kde by se mohli
ve volném èase scházet, nebo aby �kolní høi�tì zù-
stávala otevøená i po vyuèování.

�V podstatì se ukazuje, �e mo�nosti vy�ití volného
èasu nejsou z pohledu studentù zatím optimální, ur-
èitì by mohly být bohat�í a pestøej�í. Také by uvítali,
kdyby tady fungoval klub, ve kterém by mohl pùso-
bit nìkdo, komu se mohou kdykoliv svìøit, kdo by
jim poradil s osobními nebo jinými problémy a pøí-
padnì jim zprostøedkoval kontakt na odborníka
nebo lep�í komunikaci s uèitelem a �kolou,� shrnuje
Kuchta závìry prùzkumu.

Ten bude mít nejspí� odezvu i v dal�ích plánech
mìsta, které chce protidrogovou prevenci podpoøit,
pravdìpodobnì ve spolupráci s Oblastní charitou v
Jièínì, kde provozuje takzvané nízkoprahové cent-
rum. Podobné støedisko pro volnoèasové aktivity
mladých lidí by podle místostarostky Hany Richter-
mocové mohlo v blízké dobì vzniknout i v Hoøicích.
�Situaci nelze v �ádném pøípadì podceòovat, na
druhou stranu výsledky prùzkumu do znaèné míry
souvisí s tím, �e máme v Hoøicích asi tisíc studentù
na støedních �kolách a vìt�ina z nich sem dojí�dí od-
jinud a bydlí na internátu nebo na privátu,� podotý-
ká místostarostka. Ve snaze zvý�it prevenci a mla-
dým lidem nabídnout alternativu k posedávání v
hospodách se radní budou prý sna�it zøídit v Hoøi-
cích napøíklad nízkoprahový klub. �Myslím si, �e
vìt�ina mladých lidí v tomto vìku prochází obdobím
urèitého hledání a zkou�ení, dùle�ité ale je, aby-
chom jim nabídli nìjakou alternativu. Dùle�itá je
nenásilná a chytrá forma, proto�e restriktivním
opatøením se úspìchu nedosáhne,� soudí Richter-
mocová. Øe�ení vidí i v roz�íøení nabídky rùzných
mimo�kolních aktivit pod dohledem zku�ených ve-
doucích.

Jako vhodné místo pro nízkoprahový klub se zatím
nabízí objekt v Karlovì ulici, kde se v minulosti uva-
�ovalo o zøízení centra pro romská sdru�ení.         (jn)

Češi jsou prý mistři Evropy
v kouření marihuany - a jak jsme na tom
v Hořicích? Pro vzpomínku na nezapomenutelného jièín-

ského obèana Josefa �tefana Kubína  rozhodli
jsme se ji�  dvanáctým   rokem udìlit

Jivínského Štefana
za pozoruhodný kulturní poèin roku 2007
a za dlouholetou kulturní èinnost

Nechceme, aby �ádné z bohulibých konání zùstalo
nepov�imnuto. Rádi pozveme v�echny navr�ené k
 popovídání, rádi v�em podìkujeme. Tì�íme se, �e
ètenáøi na�í výzvy zavzpomínají na to, co hezkého se
v roce 2007 v kultuøe na okrese událo a pøispìjí
k nominaci. Návrh na �tefana mù�e provést ka�dý,
staèí uvést jméno a adresu nominovaného (jednot-
livce èi skupiny) a struèné zdùvodnìní, jméno a  ad-
resu navrhovatele.  Své návrhy zasílejte do 31. 12.
2007 na adresu koordinátora �tefanské komise Bo-
humíra Procházky, Sokolovská 367, Jièín. E mail:
prochor.jc@tiscali.cz, tel. 493 523 492. V nominaci
je tøeba uvést, zda se jedná o dlouhodobé zásluhy (za
nejménì 5 let èinnosti), nebo kulturní poèin za rok
2007

�tefanská komise & Nadaèní fond Jièín mìsto po-
hádky & Knihovna Václava Ètvrtka Jièín.



V Hořicích 28. listopadu 2007

Strana 5

Výstavy

 Pøírùstky
a restaurátorské práce

Pøipraveno k 120. výroèí zalo�ení muzea.
Malá síò, úterý - pátek 9-12/13-17.

Bohoslužby
Bohoslu�by Církve èeskoslovenské husitské se ko-

nají v 1. a 3. adventní nedìli, tedy 2. a 16. prosince,
vánoèní bohoslu�ba se uskuteèní na �tìdrý den 24.
prosince 2007, novoroèní pak v nedìli 6. ledna
2008, v�dy od 14 hodin. Bohoslu�by se konají
v bývalé synagoze v Tovární ulièce.

Dal�í informace najdete ve vývìsní skøíòce na ho-
telu Beránek a pøi vstupu do synagogy.

Sobota 1. prosince 2007 v 18.00 hodin
VÌNEÈEK TANEÈNÍHO KURZU

Hraje skupina EGO, vstupné 80/60,- Kè

Neděle 2. prosince 2007 v 17.00 hodin
v Chrámu Narození Panny Marie

1. ADVENTNÍ KONCERT
Jakub Stratílek (varhany), pìvecký sbor ZU�
Hoøice, Adéla Filipèíkova a dìti ZU� (zpìv),
houslový soubor, prùvodní slovo Jan Nosek,

dobrovolné vstupné

Pondělí 3. prosince 2007 v 19.30 hodin
PRÁZDNINY SNÙ

Divadelní spoleènost Háta - Francois Joffo
DIVADELNÍ PØEDPLATNÉ, vstupné 160/140/

120,- Kè

Sobota 8. prosince 2007 ve 20.00 hodin
VÁNOÈNÍ VEÈER

DIVADELNÍCH OCHOTNÍKÙ
Hraje skupina SERVIS-VOKAP

vstupné 80,- Kè

Neděle 9. prosince 2007 v 17.00 hodin
v Chrámu Narození Panny Marie

2. ADVENTNÍ KONCERT
Miroslav Voboøil, Ratibor-Vesna, Jakub Stratílek
(varhany), houslový soubor ZU�, Pavel Hvìzda a

Petra Hamáèková (zpìv), dobrovolné vstupné.

Pondělí 10. prosince 2007 (RADNICE)
VÁNOÈNÍ KONCERT �ÁKÙ ZU� MELODIE

dobrovolné vstupné

Úterý 11. prosince 2007 v 18.00 hodin
VÁNOÈNÍ KONCERT �ÁKÙ ZU� Havlíèkova

dobrovolné vstupné

Středa 12. prosince 2007 v 19.30 hodin
HRADI��AN

VÁNOÈNÍ GALAKONCERT
vstupné 220/200/180,- Kè

Čtvrtek 13. prosince 2007 v 18.00 hodin
VÁNOÈNÍ TEENAGER PÁRTY

Vstupné 50,- Kè

Sobota 15. prosince 2007 v 19.00 hodin
PLES TANEÈNÍCH KURZÙ A PØÁTEL

SPOLEÈENSKÉHO TANCE
Hraje skupina EGO, vstupné 60,- Kè.

Neděle 16. prosince 2007 v 17.00 hodin
v Chrámu Narození Panny Marie

3. ADVENTNÍ KONCERT
Hoøický komorní orchestr, Bona Vita, Cantus

Feminae, Svatovavøinecký chrámový sbor, Mirka
Renzová (soprán), Milan Motl (tenor) Spoleèné

provedení pastorální m�e (MISSA BREVIS) Jiøího
Pavlici, dobrovolné vstupné.

Úterý 18. prosince 2007 v 19.00 hodin
PESTRÝ ZÁBAVNÝ VEÈER

Gymnázium Hoøice, vstupenky u poøadatele.

Středa 19. prosince 2007 v 19.30 hodin
(RADNICE)

RATIBOR a VESNA
Tradièní vánoèní koncert pìveckých sborù

vstupné 30,- Kè.

Kavárna Kámen
Obèané mìsta si bezpochyby pov�imli nové kavár-

ny v Haberské ulici. Jmenuje se Kámen a i z toho je
patrné, �e se hlásí k hoøickýcm tradicím.

A proto�e trubièky ke kávì se zdály majitelce málo,
navázala kontakt se Støední prùmyslovou �kolou so-
chaøskou a kamenickou. Ta pak v prostorách kavár-
ny uspoøádala ve ètvrtek 15. listopadu odpoledne za-
jímavou besedu se �tìpánem Málkem z Pedagogic-
ké fakulty Univerzity Hradec Králové a chce v nich
pokraèovat. Ta první se jmenovala O minimalis-
mu v umìní a zájemcù se se�lo víc ne� ètyøicet.
Studenti pøi té pøíle�itosti dokonce pøispìli k atmo-
sféøe kavárny instalací zajímavých prací. A tého�
dne veèer pak posluchaèùm poutavì vyprávìl David
Stránský o svých zá�itcích z cesty po australském
státì Victoria. Bylo zase plno a bylo to opìt zajíma-
vé. Je jen �koda, �e prostor kavárnièky je opravdu
komorní a nelze jej zvìt�it.

Brzy se doèkáme dal�ích pøíjemných pøekvapení,
proto�e majitelka kavárny má v úmyslu v podob-
ných akcích pokraèovat.                                                     (js)

A jak bylo letos ve Věži
Masarykovu Vì� samostatnosti nav�tívilo letos

4 213 osob - nejvíc za poslední léta. Ze zahranièí
pøi�lo nejvíce Nìmcù a Holanïanù, ale mìli jsme
i náv�tìvníky z Ameriky a z Anglie. Pozoruhodný
je zájem cizincù o expozici èeskoslovenského od-
boje, a to nejen tìch døíve narozených - zájem,
jaký u na�í mladé generace èasto postrádáme.

Také tr�ba byla letos rekordní - za vstupné, upo-
mínkové pøedmìty a rùzné publikace utratili na�i
náv�tìvníci pøes 60 tisíc korun. Máme radost, �e
na�e památka je vyhledávána a dobøe hodnocena.
Líbí se výstava, pietní síò a nikoli v poslední øadì
vyhlídkový ochoz. Bohu�el není dosud pøístupná
hvìzdárna. Zda bude nìkdy pøístupná, je otázka,
kterou ka�doroènì slýchám od hoøických i pøes-
polních náv�tìvníkù.

Náv�tìvní sezóna 2008 zaène opìt 1. kvìtna.
Doufám, �e bude zase tak úspì�ná, jako ta leto�-
ní. Pøiïte, tì�íme se!

Na závìr chci zmínit skuteènost, která nás netì-
�í. V posledním záøijovém týdnu jsme mìli nezva-
ného náv�tìvníka: kdosi pomaloval jedno z oken
a také okolní pískovcové ostìní. Slu�nost a úcta k
lidem, kterým byl památník zbudován, je zøejmì
dotyèné osobì pojem zcela cizí.

Zdena Zobinová, sezónní prùvodce.

Kulturní dům Koruna v prosinci

Fotografická soutěž

Via Lucis 1989-2009:
20 let obrazu české
společnosti ve fotografii

Cílem soutì�e je shromá�dit fotografie, které jsou
faktickou i pocitovou mozaikou èeské spoleènosti a
�iroce pojatou reflexí období 1989-2009. Soutì� je
otevøená fyzickým osobám bez rozdílu vìku èi státní
pøíslu�nosti, profesionálùm i amatérùm. Kritériem
pro výbìr prací odbornou porotou bude umìlecká
úroveò a to, do jaké míry dílo vystihne téma projek-
tu. Vybraná díla budou prezentována na výstavì Via
Lucis 1989-2009 v Jindøichovì Hradci a Praze a
také v reprezentaèní publikaci stejného jména. Pro
autory nejlep�ích vyhodnocených prací jsou pøipra-
veny finanèní odmìny i vìcné ceny ze sortimentu fo-
tografické techniky.

Projekt má zá�titu Ministerstva kultury Èeské re-
publiky a primátora hl. mìsta Prahy.

Spolukurátorem soutì�e Via Lucis 1989-2009 je
Mgr. Tomá� Pospìch, který projekt blí�e specifiko-
val:

Fotografický výstavní projekt �20 let obrazu èeské
spoleènosti� chce být �iroce pojatou reflexí doby,
pøiblí�ené prostøednictvím umìlecké fotografie.
Výstava vznikne na základì spolupráce historika
umìní a sociologa, ale v �iroké spolupráci s øadou
dal�ích odborníkù a participujících institucí.

Pøi pøípravì výstavy zamý�líme systematicky èer-
pat ze ètyø osobitých a výraznì odli�ných výpovìdí
o dobì, z nich� ka�dá má svá vnitøní pravidla, pro-
ponenty i diváckou obec, ke které se obrací: Repor-
tá�, výtvarný dokument, laická fotografie a neo-
konceptuální fotografie (tzv. nová anga�ovanost). 
Na základì sbìru materiálù budou pøibli�nì reflek-
tována tato témata: Rok 1989, Rezidua (zánik sta-
rého, odchod sovìtských vojsk atd.), Západní �ivot-
ní styl (dovolená u moøe, volný èas, nové formy zá-
bavy, reklama, politické mítinky, globalizace, sho-
pování), Transformace (kupónová privatizace, zá-
nik fabrik, promìny na venkovì atd.), Nová rodina
(promìny rolí v rodinì, výchova dìtí, satelitní mìs-
teèka), �ivot politika, Sociální péèe (nadace, návra-
ty klá�terù øádùm atd.), Evropský parlament.

Sbìr obrazového materiálu bude uskuteènìn jak
díky �iroce pojaté veøejné soutì�i, tak kurátorským
výbìrem, pøi kterém budou systematicky oslovová-
ny výrazné osobnosti souèasné èeské fotografie.
Jen v minimální míøe budou zaji��ovány exponáty
formou zápùjèek z archivních fondù institucí. Spí�e
se zamìøíme na archivy samotných autorù. Cílem
výstavy je toti� v neposlední øadì poøídit základní
fundus pro následné poøízení vybraných exemplá-
øù do fotografické sbírky Národního muzea foto-
grafie v Jindøichovì Hradci.  Souèasnì vìøíme, �e
nám tento výbìr pomù�e ukázat øadu vynikajících,
ale dosud neznámých fotografií, pøibli�ujících na�í
dobu a ná� �ivot.

Organizací projektu je povìøen PhDr. Miloslav
Paulík, øeditel Národního muzea fotografie v Jindøi-
chovì Hradci. Sbìr a výbìr bude provádìn ve tøech
etapách. Uzávìrka pro sbìr materiálù za první ob-
dobí od 17. 11. 1989 do 31. 12. 2007 je 31. 1. 2008.

Podrobné informace o projektu Via Lucis:
www.nmf.cz/vialucis

Národní muzeum fotografie, o. p. s., Kostelní 20/I
377 01 Jindøichùv Hradec, tel.: 384 362 459
e-mail: nmf@nmf.cz                                   

Hořické Jazzobití 2007

Štěpán Málek přednáší o minimalismu.

Na letošním jazzovém festivalu zářila snad nejjasněji americká bluesová hvězda Vera Love.
Fotografoval David Hošek.

SOLÁRIUM
U CHAMELEÓNA

Komenského 274, Telefon:493 620 393, 508 01 Hoøice
Mail: dasar@centrum.cz IÈO: 866 96 718 ICQ: 335-286-923

Pondìlí - pátek 8:00 - 20:00, Sobota 8:00 - 12:00.
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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
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Luděk Vojáček
+420 603 934 787

E-mail: voolno@centrum.cz

NÁBYTEK NA MÍRU
SKŘÍNĚ NA MÍRU
ŽALUZIE • ROLETY• PARAPETY• PRAHY•TĚSNĚNÍ
Doprava a konzultace zdarma

ŽALUZIE
SEDLÁK
 �aluzie (EURO, vertikální) �
originální zastínìní VELUX

sítì proti hmyzu � lamelové dveøe
� pøedokenní rolety

� gará�ová vrata
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)

AUTOŠKOLA

LEJSEK
Auto�kola Josefa Lejska

Karlova 198, Hoøice, tel. 493623670
vám nabízí provádìní výcviku
v øízení 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“
Kondièní jízdy uvedených vozidel.

�kolení øidièù.
Výcvik provádíme na nových

vozidlech zn. Ford Fiesta, �koda
Felicia, Ifa 60, Suzuki, Simpson.

Kurzy zahajujeme
ka�dou støedu v 15 hodin.

Autoslužby
� Výmìny a prodej

motorových a pøevodových olejù
� Prodej akumulátorù

Pneuservis
� Montá� a vyva�ování pneumatik
osobních a dodávkových vozidel,
vè. AVIE a motocyklù (provádíme
na moderních strojích Corchi).

Prodej nových  pneumatik zn. Barum,
Matador, Michelin, Continental,
Nokia na v�echna motorová vozidla.

Montá� pneumatik u nás
zakoupených provádíme zdarma!
� Zaji��ujeme protektorování pneumatik

� Opravy vzdu�nic a pneumatik na
osobní i nákladní automobily a traktory.

Informace: 493 623 670

JOSEF HODAČ, MAIXNEROVA 749, HOŘICE

Hledáme technika PC
Hledáme technika PC se zamìøením na kamero-

vé a zabezpeèovací systémy.
Telefon 602 330 499.

V BYSTŘICI OD 3. ZÁŘÍ

HOTOVÁ JÍDLA

A MINUTKY

V PŘÍJEMNÉM PROSTŘEDÍ

NEKUŘÁCKÉHO

SAALU 5P

HOTEL

BYSTŘICE
HUSOVA 36

508 01 HOŘICE

JÍZDNÍ KOLA
ŠANDERA

HUSOVA 18, HOŘICE
TELEFON 493691379, 603913971

PRODEJ:
JÍZDNÍCH KOL, NÁHRADNÍ DÍLY NA JÍZDNÍ KOLA,

DOPLŇKY, OBLEČENÍ PRO CYKLISTIKU
VYBAVENÍ PRO TURISTIKU A CAMPING

TURISTICKÉ OBLEČENÍ
LYŽE:

SNOWBOARDY
OBLEČENÍ A DOPLŇKY PRO ZIMNÍ SPORTY

SERVIS:
JÍZDNÍCH KOL, LYŽÍ, SNOWBOARDŮ

PŮJČOVNA:
JÍZDNÍCH KOL, LYŽÍ, SNOWBOARDŮ

PRODÁVANÉ ZNAČKY:
OBLEČENÍ: SALEWA, CAMPUS, CRAFT, LAFUMA

JÍZDNÍ KOLA: ROCK MACHINE, GT, LEADER FOX, DEMA,
 LYŽE: BLIZZARD, OBUV: AKU, GARMONT,

DALŠÍ PRODÁVANÉ ZNAČKY: TOKO, COLEMAN, SMART,
CAMPINGAS, SRAM, SHIMANO, MICHELIN, KENDA

Prodám sadu zimních pneumatik
Prodám ètyøi zimní pneumatiky Barum Polaris

185/60R-14, ujeto cca 5000 km, za 3 000,- Kè
(40% pùvodní ceny). Telefon 775 291 242.

Prodám chutná jablka
Prodám chutná jablka. Prodám také vykrmené

králíky. Jeden kilogram masa stojí 100,- Kè.
Telefon 776 329 347.

Prodám vykrmené králíky
Prodám vykrmené králíky. Jeden kilogram

masa stojí 100,- Kè. Prodám také chutná jablka.
Telefon 776 329 347.
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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 - 11.00Prodej 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,

Pokračuje 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

Mary Staggs Detox
� Je zalo�ena na elektrolýze a podporuje pøiroze-

nou detoxikaci, která tìlu umo�òuje upevnit zdraví.
� Je zalo�ena na bioenergetické stimulaci rùzných

tkání, orgánù a systémù, které potom mohou lépe
vykonávat svoji detoxikaèní funkci.

� Výsledek opakovaného 30minutového sezení je
uvolnìní usazenin a odpadních látek a pøirozená
stimulace orgánù, které mají na starosti odvodòo-
vání a vyluèování �kodlivých látek z tìla.

� Poèet sezení je závislý na vìku a pocitech èlovì-
ka, mìjte na pamìti, �e pokud je Vám tøicet, ètyøicet
nebo padesát, strávili jste stejnì tolik let tím, aby
jste se �dopracovali� ke svému souèasnému zdra-
votnímu stavu a toxicitì.

Nechoïte jen tak, detoxikujte se!

Komenského 274
Telefon:493 620 393

Mail: dasar@centrum.cz
ICQ: 335-286-923

Skládka zeminy a kamene v Lukavci
Správce skládky: Petr Wendlík, Lukavec

119, telefon 731 511 102.
Provozní doba dle telefonické domluvy.

Cena: zemina 200,- Kè / t, kámen 250,- Kè / t.

CELKEM 231 m2

KANCELÁŘE V HOŘICÍCH
(I JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI OD 18 m2)

KONTAKT: 603 501 830

POŘÁDÁNÍ VEŘEJNÝCH DRAŽEB
DOBROVOLNÝCH I NEDOBROVOLNÝCH

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

RIEGROVA 1048, 508 01 HOŘICE

HAVEX AUTO HOŘICE
Inzerce v Hořických novinách:

mag@cbox.cz
775 291 242, 493 624 497

1 cm2 / 5,-  Kč

� 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

Dětské kolo
 Harrier Ponny

Vel. 12", proti�lapná brzda,
balanèní koleèka,

urèeno pro dìti od 2-3 rokù.

  Cena 1590,- Kè

www.rychle.penize

Koupím RD i ŘD v Hořicích
Koupím rodinný domek, i øadový, v Hoøicích,

volný do cca 1 roku, do 2,5 mil. Kè.
Nejsem RK.  Telefon 608 051 572.

NABÍZÍME PŘEÚVĚROVÁNÍ ÚVĚRU
ODDLUŽENÍ DOMÁCNOSTÍ BEZ ZÁSTAVY

RYCHLÉ ŘEŠENÍ!
606655899, 602825757

Pronajmu 3+1 v Hořicích
Pronajmu byt 3+1 v Hoøicích Pod Lipou. Byt má

balkon a je po celkové rekonstrukci.
Telefon 603 210 163.
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Vydává Spoleènost pro vydávání

Hoøických obèasných novin, registrovaná MV jako
obèanské sdru�ení. �éfredaktorem je Antonín Rudl,
grafickou úpravu a pøedtiskovou pøípravu provádí

Václav Bukaè, tiskne Garamon s.r.o. Hradec Králové.
Registrováno Ministerstvem kultury ÈR

pod èíslem MK ÈR E 11555.
Adresa redakce: �alounova 919, 508 01 Hoøice,

telefon: 493 622 921, (projednání a sazba inzerce také
493 624 497 nebo 775 291 242).

E-mail: mag@cbox.cz

Pøí�tí èíslo Hoøických novin vyjde 19. prosince,
uzávìrka u� dvanáctého. Pøednost mají pøíspìvky
døíve do�lé a takové, které jsou v podobì datového

souboru napøíklad na disketì.

Pøijïte si vybrat stromeèek pøímo do lesa!

PRODEJ
VÁNOČNÍCH
STROMKŮ

Borovice lesní, borovice èerná,
smrk støíbrný, jedle.

Cena 180,- a� 300,- Kè.
Vìtvièky do vázy zdarma.

Zahájení prodeje 7. prosince.
Prodejní doba Pá - Po: 9,00 - 15,00.

Ivana Kopecká,
Hájovna Maòovice 26.

Telefon 493 693 061, 724 234 863.

Ze života Eskymáků

Nunarssuaq
kiattikkiartoqpoq

Tak se øekne eskymácky Globální oteplování (v ja-
zyce kanadských Inuitù).           Zdroj: Lidové noviny.

Ze života sociálních případů
Do muzea se opìt vloudil sociálnì slabý Èert. Po-

stì�oval si na svou neutì�enou platební bilanci a vy-
loudil stovku. Podìlil se s pøítomnými vzdìlanci o
nìkolik zbyteèných poznatkù (jako �e nastala zima)
a zase �el.

Ze života vyšších vrstev
Také v listopadu jsme zaznamenali nìkteré zají-

mavé výroky na�ich celebrit:
1) Obèanky mají stejný formát. (Jiøí Èunek).
2) Obèanùm je do toho prd. (Zuzana Paroubková).

Skibusy z Hořic do Herlíkovic budou jezdit i letos
Sobota 1. 12, neděle 2. 12 ve 20:00

NEXT
Next je adaptací povídky Golden Man od jednoho

z nejvìt�ích velikánù svìtové sci-fi literatury P.K. Dicka.
Cris Johnston (N.Cage) je obdaøen schopností vidìt do

budoucnosti a také urèovat správný tok budoucího èasu.

Úterý 4. 12, středa 5. 12. ve 20:00

VÁŠEŇ A CIT
Stala se �enou� Stala se legendou�

Vá�nivý milostný pøíbìh o skuteèném setkání mladé
Jane Austenové a Toma Lefroye, který pravdìpodobnì

inspiroval její nejvìt�í romány.

Čtvrtek 6. 12. ve 20:00

CHUŤ LÁSKY
Feast of Love/USA 2007/Romantický

Hoøkosladká komedie o prùzkumu lásky v�ech
variacích, vìku a stádií...

Pátek 7. 12. ve 20:00

KOŘENÍ ŽIVOTA
Soubì�nì s animovanou rodinnou komedií Ratatouille
vstupuje do kin dal�í �kuchaøský� film, Koøení �ivota.

Ten je remakem romantické komedie nìmecké
scenáristky a re�isérky Sandry Nettelbeckové.

Hudba: Philip Glass

Sobota 8. 12. ve 20:00

OKAMŽIK ZLOMU
Fracture /USA 2007 právnický thriller

Zastøelil jsem svou �enu. Doka�te to. To je slogan, který
slibuje zajímavý dìj. Anthony Hopkins a Ryan Gosling.

Pondělí 10. 12., Úterý 11. 12. v 17:30

RATATOUILLE
Studio Pixar pøichází s animovanou komedií

o kryse, která tou�í stát se vyhlá�eným paøí�ským
kuchaøem. Pøenádherný animáè od Pixaru, který

zaruèenì pohladí na du�i.

Úterý 11. 12 v 19:30

RÁJ
Kanada 2006

Pøedstavení filmového klubu.
Pásmo nejvýznamnìj�ích kanadských animovaných

filmù 70. a 80.let.

Středa 12. 12. ve 20:00

KLETBA ZLATÉHO KVĚTU
Man cheng jin dai huang jin jia/Hong Kong, Èína 2007/

Hlava dynastie Tang, vládce Èíny desátého století,
rozehrává tragédii, která zasáhne ka�dého èlena
královské rodiny. Na jedné stranì císaø ovládaný

pomstou, na druhé stranì císaøovna, bojující o holý
�ivot. Mezi nimi stojí tøi synové, tøi princové, kteøí se

musejí rozhodnout na èí stranu se pøiklonit...

Čtvrtek 13. 12. ve 20:00

PROBUZENÍ TMY
Probuzení tmy je filmem urèeným jak pro dìti, tak pro

dospìlé. Je to poctivý film o obyèejných vìcech, které nás
prostì nìkdy mohou pøesáhnout a nutit nás k zásadním

rozhodnutím. Film vznikl podle pìtisvazkové série
spisovatelky Susan Cooperové.

Pátek 14. 12., Sobota 14. 12 ve 20:00

MÉ DRUHÉ JÁ
Tragédie jí obrátila �ivot vzhùru nohama a ona se na

svùj �ivot najednou nemù�e dívat stejnýma oèima jako
døív. Její práce, domov, mìsto� v�echno je najednou
jiné.Malé nenápadné blondýnky. Ode dne�ka si na nì
budu dávat pozor. Efektní film s po èertech dobrými
herci jako polevou.Jodie Foster, Terrence Howard,
Naveen Andrews, Nicky Katt, Mary Steenburgen

Pondělí 17. 12., Úterý 18. 12. v 17:30

HARRY POTTER
A FÉNIXŮV ŘÁD

Harry Potter se vrací do Bradavic, aby nastoupil do
pátého roèníku �koly èar a kouzel. Tam v�ak zjistí, �e

vìt�ina èlenù kouzelnické komunity vìøí, �e jeho nedávné
setkání s Lordem Voldemortem je obyèejný výmysl, èím�

je zásadnì zpochybnìna Harryho dùvìryhodnost.

Středa 19. 12. ve 20:00

IRINA PALM
Jeden z nejsilnìj�ích filmových zá�itkù roku pøiná�í

pøíbìh padesátnice Maggie, která se jednoho dne nechá
zamìstnat v noèním klubu londýnského Soho. V zoufalé
snaze získat peníze na operaci vá�nì nemocného vnuka

pøijme práci, nad ní� by se dosud pøi pouhé zmínce
zardìla studem. Pozoruhodné �ansoniérce a hereèce
Marianne Faithfullové je v romantické tragikomedii

neménì skvìlým protihráèem kusturicovský herec Miki
Manojloviæ, jeho� na první pohled hoch�taplerský
majitel klubu zaène díky odzbrojující pøirozenosti
stárnoucí �eny znovu vnímat hluboko zasuté city.

Čtvrtek 20. 12.
a pátek 21. 12 v 17:30 a ve 20:00

POSLEDNÍ PLAVKY
Film �Poslední Plavky� je pøíbìhem Jardy Kuchaøe,

hrdiny za�lé éry tuzexového bonu. Jeho finanèní pøíjem
spoèívá v pronájmu vlastního bytu. Ka�dé léto je nucen

trávit u opu�tìného rybníka, kde provozuje je�tì
opu�tìnìj�í bufet. Hrají: Petr Ètvrtníèek, Josef Polá�ek,

Jiøího Lábus a dal�í�

Pátek 28. 12. ve 20:00

POSLEDNÍ LEGIE
Po rozpadu øímského impéria je mladý vládce Romulus

Augustus uvìznìn na ostrovì Capri.
Sna�í se nalézt cestu k úniku, místo toho nalezne

legendární meè Juliuse Caesara a uvìdomí si, �e musí
udìlat v�e pro obnovu Øíma.

Biograf Na Špici v prosinci

Známý neznámý - Miloš Tůma
Narodil se v roce 1944 v Hoøicích v rodinì zakla-

datele trampské osady Grey Grizzly Aloise Tùmy,
který byl také spoluzakladatel motocyklového zá-
vodu 300 zatáèek. Po otci zdìdil sklony k aktivní-
mu sportování a pohybové aktivitì zùstal vìrný
po celý svùj dosavadní �ivot.

Se sportem zaèínal v Hradci Králové a jeho
sportem na celý �ivot se stalo plavání, se kterým
zaèínal v oddíle hradeckého Dynama. Hned v
úvodu si øeknìme, �e Milo� Tùma byl plavcem
mistrovské tøídy. V roce 1956 vyhrál v pra�ském
bazénu AXA na republikovém pøeboru star�ího
�actva závody na 25 metrù znak a kraul. O dva
roky pozdìji zde zvítìzil v závodì na 100 m znak,
to u� startoval v barvách hradecké Lokomotivy. V
roce 1960 zaplaval svùj první èeskoslovenský do-
rostenecký rekord na 50 m znak. I po pøechodu
mezi star�í dorostence patøil k republikové �piè-
ce, o èem� svìdèí jeho 4 mistrovské tituly, podílel
se jako èlen �tafety také na ètyøech èeskosloven-
ských rekordech. Byl samozøejmì mnohonásob-
ným pøeborníkem Východoèeského kraje a Hlav-
ního mìsta Prahy, kam s rodinou pøesídlil. Na-
stoupil pøedèasnì vojenskou základní slu�bu do
Dukly Praha.

Mìl být medailovým �elízkem na Spartakiádì
spøátelených armád, která se v�ak nekonala v dù-
sledku Karibské krize. V Dukle získal tøi tituly
pøeborníka ÈSSR a svými výkony se zaøadil do
�ir�í plavecké nominace na OH v Tokiu. Proto�e
se v�ak olympiáda konala a� v dalekém Japon-
sku, byla nakonec z úsporných dùvodù plavecká
nominace zú�ena. Polohová �tafeta, jejím� èle-
nem Milo� Tùma byl, nebyla nakonec nominová-
na. Byla to velká �koda, proto�e ve svých 20 le-
tech se cítil na vrcholu svých sportovních schop-
ností. Neúèast na olympiádì mu vzala ve�kerou
motivaci a proto je�tì pøed ukonèením vojenské
slu�by pøestoupil do Dukly Plzeò, do jejího dru�-
stva vodního póla. Tento sport se potom stal jeho
�ivotním osudem.

Po vojnì zaèal hrát pólo ve Spartaku Motorlet
Praha, co� byl ve své dobì ná� nejlep�í oddíl. S
ním Milo� Tùma objel øadu zemí svìta, èasto hrá-
val také ve �výcarském Solothurnu. A toto mìsto
se mu potom po emigraci v 70. letech minulého
století stalo jeho druhým domovem.

V Solothurnu hrával vodní pólo závodnì v míst-
ním Schwimm Clubu, byl kapitánem i kouèem to-
hoto úspì�ného týmu. Za �výcarsko v�ak nemohl
jako bývalý èeskoslovenský reprezentant starto-
vat. Nejvy��í �výcarskou ligu hrál a� do svých
45 let. V této dobì zaèal slu�ebnì jezdit do Èesko-
slovenska a znovu navázal styky s bývalými hráèi
Motorletu. Pøi dal�ích cestách si nìkolikrát zahrál
pólo s kamarády z pra�ské Slávie. A ti ho vyheco-
vali, aby se zúèastnil veteránského mistrovství
Evropy v plavání v Praze Podolí v roce 1997. Bez
plaveckého tréninku do toho �el a i kdy� se nepro-
bojoval na stupnì vítìzù, umístil se v popøedí vý-
sledkové listiny. Smutnou vzpomínkou jeho star-
tu v Praze byl fakt, �e mu krátce pøed startem nì-
kdo odcizil automobil i se v�emi sportovními po-
tøebami, tak�e je�tì hodinu pøed svým startem
nemìl ani plavky.

Nakonec z èeské strany pøi�la nabídka, aby se v
èeských barvách zúèastnil MS v pólu veteránù
nad 50 let v marocké Casablance. Èeský tým
skonèil druhý a Milo� Tùma se stal králem støelcù
celého �ampionátu. I v dal�ích letech se zúèastòo-
val øady MS a ME ve veteránských plaveckých ka-
tegoriích.

V roce 2005 na ME ve Stockholmu skonèil dru-
hý za vítìzným maïarským plavcem. Jak sám
øíká, v�dycky kdy� ho nìkdy porazil, tak byl o hla-
vu vìt�í. V roce 2006 povìsil závodní plavky na
vì�ák a plnì se vìnuje jízdì na horském kole a re-
kreaènímu tenisu

A� pùjdete v létì kolem hoøických tenisových
kurtù, mo�ná tam tohoto sympatického sportov-
ce zahlédnete pøi jeho obèasné náv�tìvì rodného
mìsta.                                               Jaroslav Kotrbáèek

Mistrovství Evropy ve Stockholmu 2005. Tůma na stupních vítězů,  první zleva.

Odjezdová místa Místo nástupu Veèerní Denní

Po, St, Pá So

Hoøice Aut. nádr. � stanovi�tì 1 16:40 22:25 7:25 17:20

Láznì Bìlohrad Námìstí � u Spoøitelny 17:00 22:05 7:45 17:00

Nová Paka Poliklinika 17:15 21:50 8:00 16:45

Herlíkovice 17:50 21:15 8:30 16:15

Skibusy pøedstavují velice komfortní a rychlou
dopravu do ly�aøských oblastí bez klasických pro-
blémù se zaparkováním, strachováním se o vlast-
ní automobil aj. Ve skibusech si opìt budete moci
zakoupit permanentky, uschovat svá zavazadla,
obèerstvit se bìhem jízdy.

Díky pravidelným linkám autobusù se ly�aøi,
ale i pøíznivci ostatních zimních radovánek, mo-
hou pohodlnì dopravit do novì zmodernizova-
ných ly�aøských areálù.

Za zmínku stojí pøedev�ím posílení zasnì�ova-
cích systémù v nìkterých areálech, které zajistí
je�tì lep�í snìhové podmínky a prodlou�í ly�aø-
skou sezónu. Spoleènost roz�íøila sí� pùjèoven
sportovního vybavení, doplnila ochranné zábrany
pro zvý�ení bezpeènosti ly�aøù a v neposlední
øadì zpestøila nabídku doprovodných programù
a aktivit v jednotlivých støediscích.

V Herlíkovicích se mohou vyznavaèi zimních ra-
dovánek tì�it na novou ètyøsedaèkovou lanovku,
nové testovací centrum ly�í a snowboardù, profe-
sionální �kolu ly�ování se zamìøením na privátní

i skupinovou výuku dìtí a dospìlých, nový snow
park, dìtský snì�ný park, který bude zahrnovat
�kolièku pro nejmen�í. Dále vám ly�aøský areál
nabídne ve�keré slu�by skiservisu, upravené bì-
�ecké tratì a roz�íøené obèerstvení o tradièní
a oblíbené nápoje za pøíznivé ceny.

Slu�ba pro obèany mìsta bude k dispozici od
14. prosince 2007, kdy zahájíme sezónu veèer-
ním ly�ováním. Navzdory vysokým investicím do
modernizace a výstavby areálù, ale i zmìnám
ve vý�i DPH, se ceny jízdného na leto�ní zimní se-
zónu 2007/2008 nemìní. Ly�aøi proto mohou
poèítat s pøíznivými cenami permanentek i v le-
to�ním roce.

Bìhem zimní sezóny budou areály v provozu
dennì od 8.30 do 16.00 hodin pro denní ly�ování
a pro veèerní od 18.00 do 21.00 hodin. Bli��í in-
formace o jednotlivých areálech, pøipravovaných
akcích, odjezdových místech a zpùsobech rezer-
vace najdete na adrese www.snowhill.cz, nebo
na telefonním èísle 737 222 456.

Hloupý vtip

Anička volá Jeníčkovi:
�Jeníèku, pøijï veèer k nám, nikdo nebude

doma.� Jeníèek se vymydlí, oholí, jde k Andulce,
zazvoní, zazvoní, zazvoní,... a nikdo není doma.

Židovský vtip

Nad vchodem
do synagogy se objevil
nápis:

�Vstoupí�-li s hlavou nepokrytou, jakobys zcizo-
lo�il.�

Do týdne k tomu nìkdo pøipsal:
�Zkusil jsem obojí, ale nedá se to srovnat.�

Křesťanský vtip

Potká farář Aničku:
�Tak co, Anièko, jak se má�?�
�Celkem dobøe, pane faráøi.�
�A man�ela u� má�?�
�Ano, mám.�
�A co dìti, máte?�
�No, to nás trochu trápí, pane faráøi. Nìjak nám

to nejde.�
�Netrap se, Anièko, já jedu zítra do Vatikánu,

tak tam za vás zapálím svíèku.�
Po pìti letech se znovu setkají a kolem Anièky

houf dìtí.
�Koukám, �e vám Pánbùh po�ehnal. Kolikpak

tìch robátek máte?�
�Celkem deset pane faráøi. Dvoje trojèátka, jed-

nou dvojèátka a pak je�tì dvì.�
�A kdepak má� man�ela?�
�Ten jel do Vatikánu sfouknout tu pitomou svíè-

ku!�

Skobácké putování
Pochod na 8 - 50 kilometrù. Koná se 1. prosince,

start v pivnici U Skoby od 7 do 10 hodin. Po skon-
èení pochodu bude v salonku restaurace U Skoby
country bál.          Informace: Telefon 721 858 868.


