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OBČASNÉ

-----------------------------------

Pøed sto lety byl vynalezen polyoxybenzylmethylenglykolanhydrid � Je�tì �e tu jsou Hoøické noviny �
� A nechoïte jen tak �  Napi�te Je�í�kovi � Nebo Kristkindlovi � Nebo Weihnachtsmannovi � Nebo Pere Noelovi

� Nebo Santa Clausovi � Nebo rovnou Klausovi (nebo �vejnarovi) � Poøiïte si svìtlo (Betlémské je bez poplatku)
V pøírodì nekøiète � Kupte si noviny �                                                       Hoøické mají osmnáct stránek � Stojí 6,- Kè

Jedno slavné
vánoční poselství má
letos jubileum

Kdo nám doopravdy nosí dárky? Existuje Je�í�ek
(Christkindl, Weihnachtsmann, Sinterklaas, Pere
Noël, Dìdu�ka Moroz, Santa Claus ... a jak se v�ech-
ny ty bytosti jmenují)? Je tomu letos 110 let, co jed-
na americká holèièka chtìla vánoènímu tajemství
mermomocí pøijít na kloub - a to za pomoci hromad-
ného sdìlovacíhoprostøedku:

Jmenovala se Virginie O�Hanlonová a �ila v New
Yorku. Jednoho prosincového dne roku 1897 napsa-
la deníku Sun následující ètenáøský dopis: �Je mi
osm let. Nìkteøí z mých pøátel øíkají, �e �ádný San-
ta Claus neexistuje. Táta tvrdí, �e Sun v�dycky pí�e
pravdu. Øeknìte mi tedy, prosím: Chodí Santa
Claus?� V redakci z toho nejprve zavládly rozpaky.
Pak ale �éfredaktor Francis Church rozhodl, �e dù-
vìru malé ètenáøky ve v�evìdoucnost a pravdomluv-
nost médií nelze zklamat. A pokládal zále�itost za
tak záva�nou, �e osmileté Virginii odpovìdìl osobnì
- a to na titulní stránce Sunu: �Milá Virginie, Tvoji
malí pøátelé nemají pravdu. Vìøí pouze tomu, co
sami vidí; vìøí, �e nemù�e existovat nic, co nemo-
hou postihnout svým malým rozumem. V�echen
lidský duch je malý, a� nále�í dospìlému nebo dítìti.
Ve vesmíru se ztrácí jako malièký hmyz. Takový
mravenèí rozum nepostaèuje, abychom postihli a
pochopili celou pravdu.� A pokraèoval: �Ano, Virgi-
nie, Santa Claus existuje. Existuje stejnì jistì jako
láska, velkorysost a vìrnost. Jeliko� toto v�e existu-
je, mù�e ná� �ivot být krásný a plný jasu. Jak ponu-
rý by byl svìt bez Santa Clause! To bychom nemìli
ani Virginii, ani víru, ani poezii - nic z toho, co �ivot
èiní snesitelným. Zùstal by jen tøepotavý zbytek vi-
ditelné krásy. Av�ak svìtlo dìtství, které prozaøuje
svìt, by muselo uhasnout.  Santa Claus existuje, pro
to�e jinak bys nemohla vìøit ani svým pohádkám. 
Jistì, mohla bys po�ádat tatínka, aby na �tìdrý ve-
èer vyslal lidi, kteøí by Santa Clause chytili. Ale
�ádný z nich by ho nespatøil. Co by to dokázalo?
�ádný èlovìk ho nevidí jen tak. To nedokazuje vù-
bec nic. Nejdùle�itìj�í vìci zùstávají mnohdy skryty
na�im zrakùm. Napøíklad víly, které tanèí v mìsíè-
ním svitu na palouèku. A pøesto existují. Cokoliv
vidí�, nikdy nespatøí� v�echno. Mù�e� rozlomit ka-
leidoskop a hledat nejkrásnìj�í barevné útvary. Na-
jde� pár pestrých støepin, nic víc.  Proè? Proto�e
skuteèný svìt je zahalen závojem, který ani �ádné
násilí nedoká�e protrhnout. Poodhrnout ten závoj
mù�e pouze víra a poezie a láska. Potom najednou
spatøíme v�echnu krásu a nádheru za ním.  Je to
také pravda?, zeptá� se asi. Ano, Virginie, je, a nic
na tomto svìtì není pravdivìj�í a trvalej�í. Santa
Claus �ije, a bude �ít vìènì. Je�tì tu bude za deset-
krát deset tisíc let, aby potì�il dìti jako jsi Ty a na-
plnil radostí ka�dé otevøené srdce. Veselé vánoce,
Virginie, Ti pøeje Tvùj Francis Church.�

Výmìna dopisù mezi osmiletou Virginií a �éfre-
daktorem Churchem se odehrála v prosinci 1897 -
pøesnì pøed 110 lety. Deník Sun ji uveøejòoval od té
doby ka�dým rokem znovu v pøedvánoèním týdnu
na titulní stránce, je�tì dlouho po smrti Francise
Churche i Virginie O�Hanlonové. Èinil tak 54 let, a�
do roku 1950, kdy zanikl. A tehdy pøevzaly tuto tra-
dici èetné angloamerické i jiné noviny a èasopisy po
celém svìtì (a �íøí se i po internetu). V�echny pøetis-
kují oba dopisy - dávnou dìtskou otázku a nadèaso-
vì moudrou, úsmìvnou odpovìï. Pokud víme, Ho-
øické noviny tak zatím neuèinily (pøesto�e u� pøed
110 lety vycházely), a tak to letos napravujeme.

Zdroj: www.cintamani.com (a jiné)

K + M + B

Obchod s kradeným pískovcem neustává, spí�
naopak. Kradou se dekorativní díly plotù, fasád,
atik, ve zvlá�tní oblibì jsou lvi z vratových pilíøù a
dokonce také kamenná koryta. A teï do�lo na Jo-
sefa Ladislava Janderu. Doèkal se té pozornosti v
roce 150. výroèí svého úmrtí (1857). Vynikající
matematik, nejlep�í hlava, která se kdy v Hoøi-
cích narodila (1776). Ukradli ho nám v�em. Zbyl
po nìm úlomek na podstavci, bude nám jej pøi
procházce pod starým høbitovem pøipomínat.

Pøedkové toti� pomníèek umístili na to místo,
aby pøipomínal Janderùv nepochybnì smìlý èin:
proti vùli magistrátu prosadil, aby se pøestalo s
rozebíráním Gothardu ke stavebním úèelùm (ko-
pec je celý z písku a tì�ili jej pøi stavbì silnic).
Tak�e Jandera nám ten Gothard zachránil. Velmi
jej také hnìtlo, kdy� kon�elé nechali pokácet
krásné lípy na temeni kopce a rozprodali døíví na
otop - zvlá�tì pak to, �e str�ené peníze nevìnovali
na obnovení zelenì. (Jandera ov�em nelezl na ko-
mín, av�ak sáhl do penì�enky a novou výsadbu
osobnì zaplatil.)

Vìt�ina takto ukradených památek prý mizí v
Nìmecku, a tak si pøedstavujeme, jak tam Jande-
ra zdobí nìjakou zahrádku, nebo tak nìco. Budi�
mu Schengenský prostor milostiv.

Tak nám ukradli
Ladislava...

Betlémské světlo
(stále bez poplatku)

Jako ka�dý rok nabídnou hoøiètí skauti zájem-
cùm opravdické betlémské svìtlo. Bude opìt
k dispozici (na rozdíl od jiných slu�eb bezplatnì)
na námìstí u radnice 23. prosince v podveèer
jako obvykle (sejdeme se pøed pátou a rozejdeme
po �esté) a to za zpìvu koled jako obvykle.

Klanění Tří králů.
Přední část komorového kachle ze sbírek hořického muzea. Pálená hlína 19,5x19,5 cm.

Existuje Ježíšek?

Tøi králové je oznaèením pro mudrce, kteøí pod-
le novozákonních evangelií nav�tívili krátce po
narození Je�í�e v Betlémì a pøinesli mu zlato, ka-
didlo a myrhu. (Bible v�ak neøíká kolik jich bylo, i
jména Ka�par, Melichar a Baltazar jim byla pøi-
souzena a� na základì støedovìké legendy.) V zá-
padní liturgické tradici je svátek Tøí králù ztoto�-
nìn se slavností Zjevení Pánì a církev jej na Zá-
padì i Východì slaví 6. ledna (co� si pamatují
v�ichni koledníci).

Podle legendy byli tøi mudrci, hvìzdopravci,
zøejmì z Arábie. Jejich znalost pohybù hvìzd a
pozornost vùèi nim je spojována s proroctvím, �e
z rodu Jákobova vyjde hvìzda, nový král Izraele.
Byli tedy pohané, pokøtìni byli pozdìji údajnì
svatým Tomá�em, a traduje se, �e skonèili mu-
èednickou smrtí. Tøi králové nebyli nikdy oficiál-
nì svatoøeèeni, av�ak jsou uctíváni jako patroni
poutníkù a høí�níkù, ko�e�níkù a Kolína nad Rý-
nem. Jsou také ochránci pøed neèasem. Ostatky
svatých Tøí králù podle legendy nalezla svatá He-
lena, která je pøivezla do Konstantinopole a poz-
dìji darovala milánskému biskupovi. Po dobytí
Milána roku 1158 císaøem Fridrichem Barbaros-
sou (øeèeným Rudovousem) kolínský arcibiskup
Reinhard z Dasselu pøevezl tyto ostatky do Kolína
nad Rýnem, kde je ulo�il do chrámového pokladu
kostela sv. Petra. Ostatky Tøí králù se staly mís-
tem úcty mnoha poutníkù, jeden z významných
zlatotepcù Mikulá� z Verdunu pro nì zhotovil re-
likviáø. Od roku 1948 je tento relikviáø umístìn za
hlavním oltáøem kolínského dómu.

Smysl pøíbìhu pøibli�ují nám obrazy gotických
malíøù. Je jich mnoho, jsou mo�ná nejèastìj�ím
vánoèním malíøským tématem. Známe je z mno-
ha reprodukcí, které se pou�ívají na vánoèních
gratulacích. (U nás je asi nejznámìj�í obraz mis-
tra Vy�ebrodského cyklu.) Ne v�dy je to, co bude
dále popsáno, pøesnì stejné, ale základní smysl
zùstává, aè podán v mnoha variantách. Také ne-
známý autor reliéfu na kachlíku, jeho� reprodukci
Hoøické noviny pøiná�ejí na své vánoèní titulní
stránce, se pøidr�uje tradované ikonografie.

Vlevo vidíme Je�í�ka sedìt na klínì Mariinì. Ta
obleèena jako královna sama sedí na trùnì. Ma-
ria, lidská dcera reprezentuje zde zemi a celé
stvoøení. Kristus na jejím klínì je králem v�eho

stvoøeného. Obvyklí andìlé (poslové bo�í zobra-
zovaní v horní èásti) chybí, av�ak hvìzda sama je
naprosto èitelná.

Postavy králù mají celou øadu výkladù. Pøednì
znamenají tøi fáze lidského �ivota. Jeden je mla-
dý, druhý je zralý mu�, tøetí je staøec. Má to zna-
menat, �e Kristus je pánem ka�dého �ivota od po-
èátku do konce. Vykládá se zároveò, �e králové
jsou i vladaøi v�eho pozemského èasu. Mladý král
(zcela vpravo v krátké suknici) je králem budouc-
nosti. Pøekvapivé je, �e králem pøítomnosti je král
staøec. Ten kleèí u Je�í�ka. Korunu mu polo�il k
nohám. Zøejmì líbá ruèku dítìte, zároveò mu po-
dává dar zlata. Králem pøítomnosti, tohoto právì
probíhajícího dìje, je král staøec proto, �e jsoucí
okam�ik brzo pøejde do prostoru minulosti. Právì
tak, jako staøec upadne do spánku smrti. Zralý
mu� stojí uprostøed. Významnì vztyèený ukazo-
vák pravé ruky smìøuje k hvìzdì, levá svírá ná-
dobku, zøejmì s myrrhou. Podle výkladu je krá-
lem minulosti. Zralost a plnost �ití pøichází v go-
tické pøedstavì teprve v hodinì smrti. (Smrt také
zastavuje èas �ivota, tak�e v této plnosti uzrání ji�
nav�dy zùstaneme.) Tento král je králem snìdé,
a� i èerné tváøe. To ov�em není zpùsobeno slun-
cem, jak zpívá sazemi umounìný chlapec pøi
tøíkrálové koledì. Je to zpùsobeno stínem smrti,
který le�í nad minulostí. V tomto smyslu ukazují
králové, �e Kristus je pánem ve�kerého èasu (je
králem vìènì). Také dary, které králové pøiná�ejí,
mají symbolický význam. Jsou to substance v té
dobì v�ech známých skupenství. Zlato zastupuje
jako dokonalý kov v�echno, co je skupenství pev-
ného. Kadidlo zastupuje v�e, co je skupenství
plynného, a kapaliny zastupuje myrrha. Tu pøiná-
�í král s temnou tváøí, nebo� to byla mast u�ívaná
pøi pohøbech, balzamovalo se jí. Zastoupena je
tedy ve�kerá hmota, není nic a nikdo, co by se vy-
mykalo z Kristovy Bo�í suverenity.

V katolických zemích se o svátku Tøí králù pí�e
posvìcenou køídou na dveøe domù a chlévù zkrat-
ka K+M+B nebo latinský ekvivalent C+M+B jako
formule po�ehnání. Zkratka se vykládá jako inici-
ály tøí králù (Ka�par, Melichar, Baltazar). Pùvod-
ní text ale zní Christus mansionem bendictat - a�
Kristus po�ehná tomuto pøíbytku.

Zdroj: Nový zákon (a jiné).

A to je všechno, co nám zbylo
z Josefa Ladislava Jandery.

P. S. V Hradci Králové zrovna (minulý týden)
probìhl soud se zlodìji pískovcových památek,
které se podaøilo chytit. Ten hlavní prý dostal je-
den a pùl roku. A co� takhle obnovení trestu
useknutí ruky?

Kdy� se pak narodil Je�í� v Betlémì Judovì za dnù Herodesa krále, aj mudrci od východu slunce vypravili
se do Jeruzaléma... A uzøev�e hvìzdu, zaradovali se radostí velmi velikou... I v�ed�e do domu, nalezli

dì�átko s Marií matkou jeho a pad�e, klanìli se jemu: a otevøev�e poklady své, obìtovali jemu dary, zlato,
kadidlo a mirru. (Nový zákon, Ev. Sv. Matou�e 2, ver�e 1, 10, 11, Bible Kralická)
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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 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.

POVEDENÝM STOPAŘŮM PADALY PENÍZE
Z KALHOT

Hoøicko - Smùlu na stopaøe mìl v úterý 27. listo-
padu tøicetiletý øidiè z okresu Pøerov. V odpoledních
hodinách se vydal spolu se svojí malou dcerou osob-
ním vozidlem Volkswagen Golf z Vrchlabí smìrem
na Horka u Staré Paky.

Ve Studenci si v�iml na autobusové zastávce mla-
dého stopaøe. Ani na chvíli nezaváhal, zastavil a na-
bídl mu svezení. Mladík chtìl sice svézt a� do Dvora
Králové nad Labem, ale nakonec souhlasil s tím, �e
vystoupí na køi�ovatce u Horek.

Po nìkolika minutách jízdy narazili na dal�ího sto-
paøe. V tomto pøípadì øidiè pouze pøibrzdil a stopaøi
sdìlil, �e ho nalo�í na nedaleké benzínové èerpací
stanici, kde bude tankovat benzín. Ne� staèil naplnit
nádr�, u� sedìl i druhý stopaø ve vozidle. Poté se vy-
dali na cestu, bìhem ní� jim øidiè sdìlil, �e je sveze
a� do Hoøic. S tím oba pochopitelnì souhlasili.

O to víc ho pak pøekvapilo, kdy� najednou chtìli
zastavit u� v Ostromìøi. Jakmile z vozidla vystoupili,
pochopil, proè tak spìchali. Na cestu si toti� vzali i
jeho penì�enku, kterou mìl polo�enou mezi pøední-
mi sedadly. Po tomto zji�tìní se je vydal hledat, ale
u� je nikde nena�el.

Nakonec v�e oznámil policejní hlídce, která za po-
moci místních obèanù oba mladíky zdr�ela. Ti se
je�tì pøedtím staèili zbavit nejen svých zimních
svr�kù, ale i penì�enky, ze které si vzali témìø deset
tisíc korun. Peníze si poté mlad�í z nich uschoval do
svého spodního prádla. K jeho smùle tak ne��astnì,
�e mu bankovky pøi chùzi vypadly.

Policisté následnì zjistili, �e se jedná o dva cho-
vance ve vìku �estnáct a sedmnáct let, oba na útìku
z výchovného ústavu. Je�tì tého� dne bylo proti obì-
ma zahájeno trestní stíhání pro provinìní kráde�e a
neoprávnìného dr�ení platební karty, spáchané ve
spolupachatelství, za co� jim hrozí trest odnìtí svo-
body a� na jeden rok. Navíc oba strávili noc v poli-
cejní cele.
ŘIDIČ NARAZIL DO VOZIDLA A ODJEL

Jièín - K dopravní nehodì do�lo ve ètvrtek 13. pro-
since na parkovi�ti na Vald�tejnovì námìstí. Nezná-
mý øidiè se svým osobním vozidlem tmavé barvy na-
razil pøední èástí svého vozidla do zadní èásti zapar-
kovaného vozidla Ford Fiesta. Z místa dopravní ne-
hody ujel, ani� by celou vìc oznámil majiteli vozidla
nebo policii. Dopravní nehodu �etøí policisté skupi-
ny dopravních nehod v Jièínì.
POKUS VLOUPÁNÍ DO VOZIDLA

Hoøice - Ze støedy na ètvrtek 13. prosince se v Ho-
øicích vloupal neznámý pachatel do osobního vozi-
dla Seat Alhambra a odcizil oba pøední sdru�ené xe-
nonové svìtlomety za 80.000 Kè, dále po�kodil zá-
mek dveøí u spolujezdce a odcizil èernou ko�enou
penì�enku s 3.000 Kè a dvìmi platebními kartami.
UKRADENÁ FABIE

Láznì Bìlohrad - Ve ètvrtek 13. prosince odcizil
neznámý pachatel z odstavného parkovi�tì u Anen-
ských slatinných lázní v Lázních Bìlohradì osobní
vozidlo �koda Fabia. Majitelé z Èeské Skalice vyèís-
lili hodnotu vozidla na 150.000 Kè.
VLOUPÁNÍ DO VOZIDLA

Láznì Bìlohrad - Ve støedu 12. prosince se nezná-
mý pachatel vloupal v odpoledních hodinách do vo-
zidla �koda Octavia, které bylo zaparkované na ná-
mìstí v Lázních Bìlohradì. Policejním �etøením
bylo zji�tìno, �e pachatel vnikl bez viditelného násilí
do uzamèeného vozidla, v kterém rozlomil a vytrhl
mechanickou èást a elektroinstalaci spínací skøíòky.
Svým jednáním zpùsobil majiteli vozidla �kodu ve
vý�i asi 10.000 Kè.
TRAGICKÁ NEHODA

Ústí u Staré Paky - Ke tragické dopravní nehodì
do�lo ve støedu 12. prosince po druhé hodinì odpo-
lední v koleji�ti �eleznièní dvojkolejné trati ve smìru
Lomnice nad Popelkou - Stará Paka. Starý mu� z
Nové Paky vstoupil v místì køí�ení trati s úèelovou
komunikací v Ústí u Staré Paky v dùsledku nepozor-
nosti a nedoslýchavosti pøed projí�dìjící motorový
vlak a na místì byl usmrcen.
ŘIDIČ NARAZIL DO ZÁBRADLÍ

Robousy - Ve støedu 12. prosince do�lo ve dvì ho-
diny odpoledne k dopravní nehodì. Øidiè, který jel
ve vozidle sám smìrem z Jièína na Úlibice, vjel z ne-
známé pøíèiny u Robous pøes autobusovou zastávku
na chodník a tam narazil do zábradlí. Nehoda se
obe�la bez zranìní, �koda na vozidle byla vyèíslena
na 152 tisíc korun. Dechová zkou�ka provedená na
místì byla u øidièe negativní a v nemocnici, kam byl
odvezen na pozorování, mu byla odebrána krev.
SPOUTANÉHO VYSVOBODIL POLICISTA

Jièín - S neobvyklou prosbou se dostavil v nedìli
9. prosince odpoledne na obvodní oddìlení policie v
Jièínì mladík. Pøi�el s rukama spoutanými za zády a
policisty �ádal o jejich uvolnìní. Slu�bu konající po-
licista spoutaného mladíka vysvobodil a ten pak v�e
vysvìtlil.

Ráno se zkou�el se svým kamarádem poutat a v
okam�iku, kdy ji� mìl �elízka na rukou pøipevnìná,
zjistil, �e nemá klíèky. Celý den pak pøemý�leli jak se
z pout vysvobodit, a� jim nezbylo nic jiného ne� po-
�ádat o pomoc policii.
KRÁDEŽ MĚDI

 O tom, �e drzost nìkterých zlodìjù opravdu nezná
mezí, se pøesvìdèil v pátek 7. prosince majitel vý-
kupny barevných kovù v Hoøicích. Bìhem noci se
mu toti� do objektu jeho firmy vloupal neznámý pa-
chatel, který zde odcizil témìø 200 kilogramù mìdì-
ného odpadu v celkové vý�i témìø 24 tisíc korun. Po
drzém zlodìji teï pátrají policisté obvodního oddì-
lení v Hoøicích.

Hana Kleèalová, OØ PÈR Jièín

Město Hořice zvažuje
spojení dvou zařízení

Vedení mìsta se v rámci zlep�ení �ivotních podmí-
nek pro seniory a zároveò také v rámci redukce
místního domova dùchodcù zabývá my�lenkou spo-
jit dvì zaøízení, která jsou v mnohých vìcech dost
podobná.

Jsou jimi domov dùchodcù a �eldéenka� (LDN),
nebo� jejich spoleèný provoz by mohl být zabezpe-
èen s výraznì men�ími náklady.

Nejde v�ak o spojení dvou subjektù v jeden, ale
o pøiblí�ení obou zaøízení, by� jenom fyzicky. Statis-
tiky nám øíkají, �e mìstu a jeho spádovému okolí by
v budoucnosti staèil objekt domova dùchodcù
s polovièní kapacitou. Rekonstrukce souèasného do-
mova by vy�la mìsto na èástku vysoko pøesahující
sto milionù korun. Nový pøízemní vysoce moderní
bezbariérový domov umístìný v blízkosti LDN by
stál výraznì ménì finanèních prostøedkù a v souvis-
losti s øe�ením budoucí �spolupráce� s LDN by byl
ekonomicky velmi silný.
PROJEKTY JSOU DRAHÉ

Ne� v�ak radnice zaène vynakládat peníze na dra-
hé projekty, musí peèlivì zvá�it ve�keré aspekty pøí-
padné spolupráce tìchto zaøízení. Výhodou by byla
pøedev�ím spoleèná lékaøské péèe, vyu�ití rekon-
struované kuchynì nemocnice, dostupnost zdrojù
tepla, prádelny a øada dal�ích výhod. �I kdy� to jsou
dnes rozdílnì financované subjekty, jistì by se na�el
zpùsob, jak vzájemnì spolupracovat,� uva�uje sta-
rosta Ivan Dole�al.

Souèasný domov dùchodcù by po úpravách mohl
slou�it po nezbytných úpravách jako bytový dùm.
Podle slov starosty Ivana Dole�ala chtìjí získat radní
pro tento ojedinìlý návrh podporu Královéhradec-
kého kraje. Dne�ní nový systém financování sociál-
ních slu�eb prochází vývojem a zaèíná být zajímavý
i pro podnikatelské subjekty. Hoøický domov dù-
chodcù, jako jeden z mála v kraji, patøí dnes pod
mìsto.

Do konce pøí�tího roku by v�echna podobná zaøí-
zení v kraji mìla pøejít pod správu mìst, podnikatel-
ských subjektù, pøípadnì by mìly vznikat obecnì
prospì�né spoleènosti. Zku�enost získaná s provo-
zováním DD zvýhodòuje Hoøice na startovní èáøe
pøed ostatními obcemi, které budou tato zaøízení
od kraje pøebírat. Radní vylouèili investici do rekon-
strukce letitého objektu, radìji zvolí novou, moder-
nìj�í budovu, její� výstavba vyjde na ménì finanè-
ních prostøedkù.              Zdroj:www.horice.org (MK)

Zápis dětí do prvních tříd
Odbor �kolství a kultury Mìstského úøadu Ho-

øice oznamuje, �e zápis dìtí do prvních tøíd hoøic-
kých základních �kol se uskuteèní ve dnech:

24. ledna 2008 od 14 do 18 hodin
a 25. ledna 2008 od 14 do 16 hodin
v budovách:
Z� Komenského 338,
Z� Na Daliborce, �i�kova 811,
Z� Na Habru, Jablonského 865,
Z� Husova 11.
Zapsány budou dìti, které se narodily do 31. 8.

2002. Dìti narozené po tomto datu (nejpozdìji
v�ak do 31. 12. 2002) budou zapsány na �ádost
rodièù pøedbì�nì, rozhodnutí o jejich pøijetí bude
rodièùm dáno a� po zji�tìní tìlesné a du�evní vy-
spìlosti. K zápisu se dostaví také dìti, kterým
byla v loòském roce odlo�ena povinná �kolní do-
cházka.

O pøijetí dítìte rozhodne øeditel základní �koly
podle kritérií:

� spádovost (podle obecnì závazné vyhlá�ky è.
6/2005, kterou se stanoví �kolské obvody základ-
ních �kol zøízených mìstem Hoøice ze dne
29.11.2005)

� sourozenec ve vybrané základní �kole
� dal�í okolnosti hodné zvlá�tního zøetele.
Rodièe, kteøí pøijdou s dìtmi k zápisu, si pøine-

sou rodný list dítìte a doklad o místì trvalého
bydli�tì (obèanský prùkaz).

Ing. Jan Vaníèek, vedoucí odboru

Městský úřad bude mít
31. prosince zavřeno

V pondìlí 31. prosince se na Mìstském úøadì
nebude úøadovat. Zavøeno bude i na odboru do-
pravy v Èelakovského ulici.

Majitelé chat honili
chovance, kteří bydleli
v jejich chatách a jedli
jejich zásoby

Jahodnice - V tomto období jsou chaty a chalupy
opu�tìné a toho vyu�ívají bezdomovci, kriminální
�ivly a osoby na útìku. Podobnì jako dva chovanci,
kteøí si vybrali za cíl své cesty rekreaèní lokalitu zva-
nou Jahodnice na Novopacku.

Sedmnáctiletý mladík a jeho o dva roky mlad�í pøí-
telkynì utekli na zaèátku listopadu z výchovných
ústavù. Vydali se rovnou na Jahodnici, kde to mla-
dík dobøe znal. Postupnì se vloupali do nìkolika
chat, ze kterých odcizili hlavnì jídlo a navíc zde i
pøespávali.

Jejich idylka v�ak nemìla dlouhého trvání. Zvrat v
jejich relativnì poklidném �ití nastal v pondìlí 26.
listopadu kolem 15 hodiny. V té dobì se vydal na Ja-
hodnici majitel jedné z chat spolu se svým známým.
Hned po pøíjezdu si v�imli dívky a jejího pøítele, jak
právì s ta�kami v rukách opou�tìjí oknem jednu z
chat.

Pøekvapení chovanci se dali okam�itì na útìk.
Cestou odhodili ta�ky a mladík navíc ztratil i boty.
Poté se strhla honièka, kdy jeden z mu�ù dvojici
pronásledoval a druhý volal na policii. Bìhem nìko-
lika málo minut policisté z Nové Paky a skupiny slu-
�ební kynologie Okresního øeditelství Policie ÈR v
Jièínì celý prostor uzavøeli. Nutno podotknout, �e
dvojice nemìla v tomto pøípadì �anci na únik. Na-
konec jejich cesta skonèila v obci Èeská Proseè, kde
oba na autobusové zastávce zadr�el jeden z policistù
spoleènì se svým slu�ebním psem.

Následnì policisté zjistili, �e povedená dvojice má
na svìdomí vloupání do �esti chat a jednoho karava-
nu, ve kterém se navíc zabydleli. V chatách nekradli
jen jídlo, ale i obleèení, svíèky a dal�í vìci. Celkovì
zpùsobili �kodu za nejménì 35 tisíc korun.

Proti obìma bylo zahájeno trestní stíhání pro pro-
vinìní kráde�e, po�kozování cizí vìci a poru�ování
domovní svobody spáchané ve spolupachatelství, za
co� jim hrozí trest odnìtí svobody a� na jeden rok.

Oba skonèili v policejní cele, kde mohli v klidu pøe-
mý�let o své budoucnosti. Následující den ráno od-
jeli v doprovodu svých vychovatelù ka�dý do svého
výchovného ústavu.          Hana Kleèalová, PÈR Jièín

Policejní zpravodajství
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Zastupitelé těsnou
většinou schválili
17 milionů jako
vyrovnání s Lidlem

Jen tìsnou vìt�inou jediného hlasu pro�el v pon-
dìlí 3. prosince návrh na koneèné vyrovnání mezi
mìstem a firmou Lidl, která tak za vstup do prostoru
nad námìstím Jiøího z Podìbrad zaplatí celkem bez-
mála tøicet milionù korun. Dvanáct milionù tvoøí
cena za pozemky a dal�ích sedmnáct milionù za
mìstskou jídelnu, která ustoupí nové diskontní pro-
dejnì.

�Návrh na vyrovnání za mìstskou jídelnu ve vý�i
sedmnáct milionù korun byl pøijat,� potvrdila hoøic-
ká místostarostka Hana Richtermocová. Nebýt do-
sud probíhajícího soudního sporu o platnost vyda-
ných povolení, stavbì supermarketu by tak u� nic
nestálo v cestì.

Plánovanou výstavbu prodejny Lidl toti� a� dosud
provázely dlouhodobé spory, pøièem� poslední dva
roky se radnice sna�ila zástupce obchodního øetìzce
pøesvìdèit, aby lokalitu blízko støedu mìsta opustili
a zvolili náhradní øe�ení na okraji Hoøic. To v�ak fir-
ma odmítla.

Nevyjasnìná tak dosud zùstávala podmínka pù-
vodní dohody, podle které se Lidl zavázal, �e postaví
novou jídelnu místo stávající. Investor se s radnicí
nakonec dohodl, �e místo stavby náhradní jídelny
vyplatí mìstu pøímou finanèní kompenzaci, a to
právì v hodnotì 17 milionù korun.

Stávající klienti jídelny, která bude v provozu do
poloviny pøí�tího roku, tak budou muset postupnì
pøejít do jiných stravovacích zaøízení na území mìs-
ta.                                                                                                  (jn)

Radnice se zabývá
výběrem bytových domů
k prodeji

Výbìrem domù a formou jejich prodeje se v Hoøi-
cích zaèíná zabývat speciální komise, její� slo�ení
schválila mìstská rada. �Jde o pøedbì�ný zámìr
prodeje bytových domù, které se nacházejí mimo
centrum mìsta. Naopak domy ve støedu mìsta by-
chom si zatím ponechali, co� má svou logiku, proto-
�e napøíklad mù�eme ovlivnit jejich architektonický
vzhled,� líèí starosta Ivan Dole�al. V pøípadì prodeje
tak zatím pøicházejí podle stanovených pravidel do
úvahy pouze dva obytné domy, jeden u nemocnice a
druhý v ulici Jablonského.                                               (jn)

Hořická obchodní
akademie oslaví 110 let
existence

Dne 20. záøí roku 2008 to bude pøesnì 110 let, kdy
v Hoøicích, tehdy je�tì v budovì mìstské radnice,
vznikla nová hoøická odborná støední �kola, tj. Ob-
chodní �kola. Tato �kola se potom v roce 1910 pøe-
stìhovala do novì postavené budovy pøi cestì na
nádra�í, v dne�ní �alounovì ulici. V dobì 1. svìtové
války získala �kola statut Obchodní akademie, který
si podr�ela a� do poloviny padesátých let minulého
století, kdy byla �kola �pøestìhována� do Jièína.
V budovì �koly se potom v dal�ích desetiletích støí-
daly rùzné typy støedních odborných �kol, studijní
obor obchodní akademie se vrátil a� v druhé polovi-
nì devadesátých let minulého století. Souèasný
�staronový� název �koly, Obchodní akademie Hoøi-
ce, máme ve vlastnictví od 1. ledna 2006.

Oslavy 110 výroèí existence �koly probìhnou
v pátek a v sobotu 19. a 20. záøí 2008
v prostorách �kolního areálu. Budou se konat Dny
otevøených dveøí s výstavkami o historii �koly, pro-
bìhnou setkání bývalých �ákù a profesorù, k tomuto
výroèí bude vydán vzpomínkový almanach, usku-
teèní se i spoleèné fotografování pøed �kolou.
K historii Obchodní akademie v Hoøicích se je�tì
vrátíme v prùbìhu roku 2008.

�kola v�ak �ije pøedev�ím svou souèasností. Vzdì-
lávací nabídku �koly tvoøí dva maturitní obory, tj.
Obchodní akademie a Obchodník, a dále uèební
obory prodavaè, se zamìøením na drogistické, elek-
tronické a smí�ené zbo�í, novì i obor prodavaè �
výrobce lahùdek. V pøí�tím roce 2008 bude také
otevøeno dvouleté nástavbové studium �Podniká-
ní�, urèené pro absolventy v�ech typù tøíletých
uèebních oborù.

Pokud budete mít zájem o studium na na�í �kole
pro pøí�tí �kolní rok, pøijïte se kdykoliv do na�í
�koly podívat. Budete srdeènì vítáni.                          JK

Jak na Moravě poznají
Hořice

Na�e �kola se zúèastnila 23. a 24. listopadu
2007 osmého roèníku veletrhu støedních �kol
a odborných uèili�� Brno 2007. Na cestu do Brna
jsme se nále�itì pøipravili.  Po dohodì se staros-
tou mìsta Hoøic jsme v informaèním centru mìs-
ta vyzvedli propagaèní materiály o mìstì. Ve
�kole studenti vyrobili v praktické výuce vyle�tì-
né kamínky z vøídlovce opatøené názvem na�í
�koly,  k tomu jsme pøibalili ná� propagaèní ma-
teriál a propagaèní panely a pomalu jme vyjí�dìli
smìr Brno.  Je�tì jsem neujel od �koly ani sto me-
trù,  kdy� mì oslovil jeden ze studentù,  který mì
na veletrh doprovázel. �No, a co trubièky brát ne-
budeme?� �Proè trubièky, kdy� jedeme na pre-
zentaci �koly? A vùbec. V�ude je zavøeno,  kde
koupíme trubièky?� �Pøeci zazvoníme u Petráèka,
ten je prodává i v noci.�  Opravdu,  bez problémù
kupujeme trubièky a ují�díme k Brnu.  Po pøíjez-
du na BVV instalujeme stánek a netrpìlivì oèeká-
váme zájemce o na�i �kolu.  První,  kdo se zají-
mal,  byla paní z bezpeènostní agentury,  která
nás pøivítala �To� vítéte v Brnì. To ste stéch Ho-
øic, co tam dìlajó ty trubièky? Ja? A máte neja-
kó?� Dostala trubièku, propagaèní materiál mìs-
ta Hoøic a ubezpeèení, �e kdy� pøijede do Hoøic,
bude se jí tam moc líbit.  Za krátký èas zaèali cho-
dit rodièe se svými ratolestmi. Vìøte nebo nevìø-
te, jen málokdo vìdìl, �e v Hoøicích se jezdí závo-
dy 300 ZGH,  �e je zde bohatá sochaøská tvorba,
ale mo�ná 80 % zájemcù o ná� prezentaèní stá-
nek vìdìlo,  �e v Hoøicích se dìlají výborné tru-
bièky.  A tak jsme dìlali propagaci nejen své
�kole, ale také mìstu a samozøejmì i Hoøickým
trubièkám. Pøi ochutnávce trubièek se lidé ptali,
jak vlastnì se ty trubièky dìlajó? Ve slabé chvilce
jsem v�e vyzradil. Do tìsta dávajó polohrubó
móku, místo dro�dí kvasnice,  míchajó doleva a
tìsto mosí dobøe vybìhnót.  Tímto se omlouvám
panu Petráèkovi,  �e jsem vyzradil rodinný recept.
Josef promiò!

Jsem pøesvìdèen,  �e jsme reprezentovali Hoøi-
ce na výbornou a jestli do Hoøic pøijedou noví
studenti z Moravy,  to se uká�e pøí�tí rok na pøijí-
macích zkou�kách na �utrárnu.           L. Valehrach

Konèí doba zbyteèného obcházení úøadù, hodino-
vá èekání èi zdlouhavé dojí�dìní. U� si nikdo nemusí
brát dovolenou, aby si jel vyøídit výpis z katastru ne-
movitostí do vzdáleného mìsta. Konèí pocit bezna-
dìje èlovìka pøed kolosem státní byrokracie. Pøichá-
zí Czech POINT, nejpohodlnìj�í zpùsob, jak zjediné-
ho místa komunikovat s úøady a institucemi.

Czech POINT, neboli Èeský Podací Ovìøo-
vací Informaèní Národní Terminál, je asisto-
vaným místem výkonu veøejné správy, kde ka�dý
èlovìk mù�e získat v�echny informace o údajích,
které o nìm vede stát v centrálních registrech a kde
bude moci také uèinit jakékoliv podání ke státu. Ji�
nyní si mù�ete z pracovi�� Czech POINT odnést ovì-
øené výstupy z �ivnostenského a obchodního rejstøí-
ku, z katastru nemovitostí a od ledna z rejstøíku
trestù. Czech POINT vám u�etøí èas, nervy i peníze.

Czech POINT je ji� nyní na 61 obecních úøadech
a 74 po�tách; od ledna 2008 pak bude sí� roz�íøena
na 1300 matrièních úøadù, krajské úøady a bìhem
roku také na 800 pracovi�� Èeské po�ty, vybrané za-
stupitelské úøady a kanceláøe Hospodáøské komory.

Dne 1. 1. 2008 zahájí svou èinnost pracovi�tì
Czech POINT v Hoøicích

Toto pracovi�tì je umístìno na matrièním úøadu
(1. patro è. dv. 220) a na �ivnostenském úøadu, kde
najdete obchodní rejstøík (samostatný vchod vpravo
z námìstí, è.dv. 219), budova Mìstského úøadu,
nám. Jiøího z Podìbrad, 508 19 Hoøice

Co pøiná�í zahájení provozu projektu CZECH PO-
INT obèanovi?

Zahájení projektu CZECH POINT je opøeno o za-
ji�tìní poskytování ovìøených výpisù z tìchto ètyø
centrálních registrù:

� z katastru nemovitostí
� z obchodního rejstøíku
� ze �ivnostenského rejstøíku
� z rejstøíku trestù (agenda se pøipravuje, zaháje-

ní pravdìpodobnì v prùbìhu ledna 2008).

Na základì identifikaèního èísla pro obchodní
a �ivnostenský rejstøík a na základì uvedení katast-
rálního území a èísla listu vlastnictví nebo jiných
údajù, bude moci ka�dé pracovi�tì CZECH POINT
poskytnout ovìøený výpis.
POSTUP VYDÁNÍ OVĚŘENÉHO VÝPISU

Pøed tím ne� pùjdete na CZECH POINT, musíte
znát základní údaje o subjektu, ke kterému chcete
získat ovìøený výstup. Tato slu�ba není urèená
k nahlí�ení do registrù, ale pouze k vystavení ovìøe-
ného výstupu z pøíslu�ného registru, ovìøený výstup
se stává veøejnou listinou.
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

� Co dostanete: Úplný výpis listu vlastnictví
� Co potøebujete vìdìt: Katastrální území a èíslo
listu vlastnictví, nebo èíslo popisné,
nebo èíslo parcely
� Kolik to bude stát: 100,� Kè za 1. stránku
a 50,� Kè za ka�dou dal�í

VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU
� Co dostanete: Úplný výpis zobchodního rejstøíku
� Co potøebujete vìdìt: IÈ (identifikaèní èíslo)
� Kolik to bude stát: 100,� Kè za 1. stránku
a 50,� Kè za ka�dou dal�í

VÝPIS ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU
� Co dostanete: Úplný výpis ze �ivnostenského

rejstøíku
� Co potøebujete vìdìt: IÈ (identifikaèní èíslo)
� Kolik to bude stát: 100,� Kè za 1. stránku
a 50,� Kè za ka�dou dal�í

VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ
(AGENDA SE PŘIPRAVUJE)

� Co dostanete: Úplný výpis rejstøíku trestù
� Co potøebujete vìdìt: RÈ (rodné èíslo)
� Kolik to bude stát: 100,� Kè za 1. stránku
a 50,� Kè za ka�dou dal�í
Dal�í podrobnìj�í informace o systému Czech PO-

INT lze nalézt v dokumentaci uveøejnìné na webové
adrese http://www.czechpoint.cz              Zdroj: MìÚ

Czech POINT od ledna 2008 v Hořicích

Lidé v Hoøicích se pøí�tí rok dostanou mnohem
rychleji, a hlavnì pohodlnìji z vlakového nádra�í na
opaèný konec mìsta. Vyplývá to z rozhodnutí zastu-
pitelstva, které schválilo roz�íøení spojù mìstské
hromadné dopravy. S nejvìt�í pravdìpodobností
navíc zlevní jízdné, co� by mìlo do autobusu pøilá-
kat více cestujících.

�Schválili jsme roz�íøení linek mìstské dopravy.
Vìøíme, �e vítanou zmìnou bude pøedev�ím zavede-
ní ranního spoje od vlaku smìrem do centra Hoøic a
dál k nemocnici a zemìdìlské �kole,� øíká hoøická
místostarostka Hana Richtermocová. Mìsto se tak
sna�í vyu�ít toho, �e ka�dé ráno pøijí�dí vlakem do
Hoøic pomìrnì velký poèet studentù, kteøí dosud
museli chodit pì�ky.

Příští rok radnice rozšíří provoz městské dopravy
�Autobus bude èastìji zají�dìt k domovu dùchod-

cù a k nemocnici. Dal�í podrobnosti budou zveøej-
nìny v novém jízdním øádu,� doplnila místostarost-
ka.

Lidé se zøejmì navíc doèkají i zlevnìní jízdného,
co� by mìlo podle radnice pomoci zvý�it zájem o
mìstskou dopravu. �Dnes se platí sedm korun a za-
tím jsme se pøedbì�nì dohodli, �e bychom mohli jíz-
denku zlevnit o dvì koruny,� naznaèila Richtermo-
cová.

Starosta Ivan Dole�al oèekává, �e celkové pøíjmy
by poté sice klesly asi o pìtadvacet tisíc korun roènì,
èasem by je v�ak mohly vyrovnat vy��í tr�by díky
zvý�enému poètu cestujících, je� by mohlo pøilákat
levnìj�í jízdné.                                                                       (jn)

Vysoká dynamika výstavby dopravní infrastruktu-
ry, rychlej�í a kvalitnìj�í vozový park a zvý�ení rych-
lostních limitù v roce 1997 mimo obec � to jsou
hlavní dùvody rychlej�í silnièní dopravy v Èeské re-
publice. Zatímco v roce 1990 zvládnul øidiè cestu
z Prahy do Ostravy za 3 hodiny a 43 minut,
o sedmnáct let pozdìji, tedy v leto�ním roce, ujede
stejnou vzdálenost za 2 hodiny a 51 minut. Význam-
nou úsporu èasu získá øidiè i na jiných trasách, na-
pøíklad z Prahy na nìmecké hranice nebo Hradce
Králové.

�Jsme si vìdomi toho, �e ná� prùzkum nekalkuluje
s uzavírkami èi nehodami, se kterými je v reálném
�ivotì potøeba poèítat. Je to prostý výpoèet vzdále-
nosti a rychlosti, který ov�em tìm zapomnìtlivìj-

�ím z nás pøipomíná jak se za poslední období zmì-
nila èeská dálnièní sí� a jaké investice jsme museli
vynalo�it. Úspory desítek minut ka�dého z nás jsou
v makroekonomickém pojetí ohromné,� øíká gene-
rální øeditel ØSD Alfred Brunclík.

Je�tì v roce 1990 mohl øidiè pøi cestì na nìmecké
hranice vyu�ít pouze 28 kilometrù dálnice maximál-
nì do Berouna. V roce 1997 bylo v provozu ji� 130
kilometrù, od roku 2006 lze pohodlnì cestovat po
dálnici a� na hranice do Rozvadova pøímo z Prahy.
Úspora na této trase dosáhla v rozmezí let 1990 a
2007 celých 37 minut. Podobných úspor v èase pøi
cestování mù�e øidiè získat i na dal�ích trasách
v Èeské republice.

Jednotlivé úspory charakterizuje tabulka:

Trasa a  jízdní doba 1990 2007 2010
Praha � Ostrava 3 h, 43 min 2 h, 51 min 2 h, 30 min
Praha � Rozvadov 1 h, 47 min 1 h, 10 min 1 h, 10 min
Praha � Cínovec/Petrovice 1 h, 15 min 58 min 42 min
Praha � Hradec Králové 1 h,   4 min 47 min 42 min
Praha � Èeské Budìjovice 1 h, 43 min 1 h, 40 min 1 h, 16 min

Trasa  a získaná èasová úspora (v minutách) 2007 2010
Praha � Ostrava 52 73
Praha � Rozvadov 37 37
Praha � Cínovec/Petrovice 17 33
Praha � Hradec Králové 17 22
Praha � Èeské Budìjovice 3 27
Celkem 126 192

Èasy v tabulkách jsou mìøeny za pøedpokladu do-
dr�ování maximální povolené rychlosti mezi jednot-
livými mìsty a bez zají�dìní do center.

Nejvìt�í úsporu èasu od roku 1990 získal øidiè na
trase mezi Prahou a Ostravou (52 minut), kde byly
otevøeny nové úseky dálnice D1 a rychlostní silnice
R35. V souèasné dobì fini�uje výstavba dálnice D47
a proto v roce 2009 dosáhne úspora èasu rekord-
ních 73 minut.

O více jak pùl hodinu rychleji se cestuje mezi Pra-
hou a Rozvadovem na bavorské hranice (smìr No-
rimberk èi Mnichov) díky ji� zcela dokonèené dálni-
ci D5. Stejný pøípad je cestování na saské hranice

(smìr Drá�ïany èi Berlín), kdy v roce 1990 se je�tì
nedalo vyu�ít dálnice. Díky novému tahu D8 nyní øi-
diè uspoøí témìø 20 minut, po koneèném dokonèení
v roce 2010 to bude ji� pøes pùl hodiny. Výrazného
posunu v roce 2010 se øidièi doèkají také na dálnici
D3, kde bude mo�né získat k dobru témìø pùl hodi-
ny ve srovnání s rokem 1990. Po úplném dokonèení
tahu D3 bude úspora èasu na cestì do Èeských Bu-
dìjovic dokonce 40 minut.

Podle generálního øeditele ØSD rychlej�í výstavba
a s tím souèasnì i cestování po èeských silnicích a
dálnicích významnì pomù�e k lep�í mobilitì celé ve-
øejnosti.                                  Mgr. Martina Vápeníková

tisková mluvèí ØSD

Od roku 1990 se jízdní doby na hlavních tazích
v České republice zkrátily o dvě hodiny

KVALIFIKOVANĚ

USMRTÍM
PRASE

A NADĚLÁM Z NĚJ
FAŠÍRKU,

JITRNICE, JELITA
ŠKVARKY A DALŠÍ

POCHOUTKY
PODLE PŘÁNÍ

David �tejnar
777 848 331

ŘEZNÍK

Ohlédnutí
za 7. Adventním trhem

Sobotní adventní trh na námìstí Jiøího z Podìbrad
pøilákal i pøes nepøízeò poèasí velké mno�ství ná-
v�tìvníkù. Pestrý výbìr nabízeného zbo�í, kulturní
program na mobilním podiu, ukázky øemeslné, so-
chaøské a kováøské, práce, ohrada se zvíøátky èi vá-
noèní výstava � to v�e nabídl zdej�í ji� tradièní trh
ke shlédnutí dospìlým i dìtem.

Pracovníci informaèního centra, kteøí letos ji� po-
sedmé zorganizovali adventní trhy, chtìjí tímto po-
dìkovat dìtem a jejich uèitelùm ze Z� Na Daliborce,
Komenského, Na Habru, DDM, ZU� Havlíèkova a
Dìtského domova v Nechanicích za velmi pìkný
kulturní program se zpìvy, recitacemi, vánoèním
vyprávìním èi tancem. Dopolední program ukonèilo
jako ji� po nìkolikáté hudební vystoupení bìlohrad-
ského  vynikajícího hudebního a taneèního spolku
Hoøeòák.

Celodenní vánoèní výstava v re�ii hoøického odbo-
ru ÈS� v místnosti za knihovnou pøipomnìla staré
vánoèní tradice a je stále a� do úterý 4. 12. tamté� k
vidìní. Adventní trh byl zakonèen veèerním koncer-
tem �ákù hudebního oddìlení ZU� Havlíèkova, bì-
hem nìho� do�lo k prvnímu rozsvícení vánoèního
smrku na námìstí. Mnohé dìti s rodièi poté vyu�ily
mo�nost shlédnutí pásma kreslených pohádek v di-
vadelním sále radnice. Starostovo poselství na závìr
sobotního veèera bylo prosté, ale v�eøíkající � aby
lidé v tomto èase byli k sobì obzvlá�tì pøívìtiví a
dobøí, vìøíme, �e leto�ní trh tomuto poselství napo-
mohl.

Velký dík za spolupráci patøí Zdence Va�kovové,
pracovnicím a pracovníkùm DK Koruny, Mìstské
knihovny, sokolovny a Technických slu�eb, zvlá�tì
pak panu Jardovi Foffovi za elektrotechnický servis,
studiu MV Mirka Voboøila, panu Danihelkovi ze
SP�SK a panu Vrzalovi ze SZE�.

Speciální dík patøí sponzorùm akce:
Mìstu Hoøice, autodopravì Adax,firmám Havex

Auto, Nopek Vysoké Mýto,cukrárna U Horù, Potra-
viny Koøínková, Potraviny �vamberk, Potraviny
Globál, Drogerie Susy, Drogerie Saxofon, FOTO
Morávek, Nápoje Ertl, Barvy-laky �krobová, Elektro
Nosek, Poèítaèe Zatloukal, �maspol a tìm dal�ím
spoleènostem, co pomohly a pøitom nechtìly být
jmenovány.                                                                           (mic)
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Jubileum
Dne 14. ledna 2008 oslaví 85. narozeniny pan

Josef Èermák, kuchaø �na vìèné èasy�. Zdraví
a pohodu pøejí man�elka Bohunka, Mirek a Ivana
s rodinami.

DÁVNO JI� TOMU, CO VZNIKLA HOØICKÁ
VEØEJNÁ KNIHOVNA�

110 let Městské
knihovny v Hořicích

Od svého vzniku byla v�dy spojena s kulturním a
spoleèenským �ivotem mìsta. Dá se øíct, �e tato tra-
dice pokraèuje i v 21. století. Knihovna se svou èin-
ností zapojuje do celorepublikových kulturních akti-
vit a projektù s cílem vyhovìt nejvy��í mìrou svým
u�ivatelùm a touto cestou pak podporovat pozitivní
vnímání knihovny.

 V leto�ním roce si pøipomínáme opìt jedno vý-
znamné výroèí � 110 let uplynulo od jejího zalo�ení.
Na poèest tohoto výroèí jsme vyhlásili fotografickou
soutì� pro nej�ir�í veøejnost a výtvarnou soutì�,
která byla urèena dìtem. Obì soutì�e byly ji� vyhod-
noceny a vítìzové odmìnìni. Soutì�ní práce byly
následnì také vystaveny v prostorách knihovny.

 Pøi pøíle�itosti kulatého jubilea jsme pøed 10 lety
seznámili na�e ètenáøe i �irokou veøejnost s historií
na�í kulturní instituce, citovali jsme autentické pa-
sá�e z krásnì zachované kroniky knihovny .

Dnes se nebudeme zabývat dávnou minulostí, ale
chceme pøipomenout, �e více ne� stoletá tradice ve-
øejné knihovny v na�em mìstì nezaniká, �e èinnost i
vybavení na�eho zaøízení odpovídá po�adavkùm
souèasnosti a je na velmi dobré úrovni. V dne�ní
dobì ka�dý ví, �e v knihovnì se nejenom pùjèují kni-
hy, ale �e se knihovnické slu�by bohatì roz�íøily, a
tak vedle knih  lze najít té� vyhledávaný a u�ívaný
nový fenomén � internet, bez kterého si u�ivatelé a
knihovníci moderní knihovnu ji� nedovedou pøed-
stavit.

Devadesátá léta minulého století pøinesla knihov-
nám významné zmìny, a to nejen v oblasti automa-
tizace výpùjèní èinnosti a v zavedení pøístupu
k internetu, ale té� v organizaèní struktuøe -
v knihovnách nastala tzv. transformace. Vláda Èes-
ké republiky rozhodla, �e za provozování slu�eb ve-
øejných knihoven zodpovídá pøíslu�ná obec. Tak do-
�lo k tomu, �e od l.l. 1997 se zøizovatelem knihovny
v Hoøicích stalo opìt mìsto. Tento proces u nás pro-
bìhl bez omezení kvality na�í práce, a za to jistì pat-
øí i podìkování tìm, kteøí se ve vedení mìsta touto
problematikou zabývali a zabývají.

V loòském roce probìhla rekonstrukce pùjèovny
pro dospìlé ètenáøe.Pùjèovna se roz�íøila o bývalé
skladi�tì. Je vybavena poèítaèi, které zprostøedkují
u�ivatelùm pøístup k internetové síti. V leto�ním
roce jsme zavedli také automatizovaný výpùjèní
proces v této pùjèovnì. Ètenáøi mají mo�nost se
prostøednictvím internetu a webových stránek
knihovny podívat, jaké knihy si pùjèili , do kdy je
mají vrátit, pøípadnì do kdy mohou prodlou�it je-
jich zapùjèení na dal�í období. To v�e se dìje buï
osobnì, telefonicky nebo e-mailem. Také máme vy-
staven na internetu katalog knih na�í knihovny.
Jsou zde ve�keré knihy, které byly zakoupeny do
kni�ního fondu od roku 1997. Postupnì je katalog
doplòován o knihy zakoupené pøed rokem 1997.

Chceme být i nadále moderní, kulturní, informaè-
ní a vzdìlávací institucí. Na�ím cílem je, aby námi
poskytované slu�by uspokojily stále více u�ivatelù.

Pøejeme si, aby se knihovna stala místem, kam si
lidé pøicházejí pùjèit nejen knihy a èasopisy, ale té�
místem pøíjemných, du�evnì obohacujících a vyhle-
dávaných setkání.

Budoucnost veøejných knihoven dnes zabezpeèuje
øada vládních dokumentù, pøedev�ím Zákon o
knihovnách z roku 2001Sb.

Na závìr bychom chtìli ujistit vás, na�e ètenáøe,
u�ivatele a náv�tìvníky, �e pracovnice knihovny se
sna�í v�dy velmi zodpovìdnì a podle svých nejvìt-
�ích sil bohatì naplnit smysl, cíle a úkoly svého po-
volání.  Kromì základních výpùjèních a informaè-
ních slu�eb poøádáme té� pravidelnì i rùzné besedy,
poznávací, literární a výtvarné soutì�e, podporuje-
me tvùrèí psaní a poèítaèovou gramotnost dìtí.

Samozøejmostí je pak pro nás i dal�í odborné vzdì-
lávání pracovníkù v na�em oboru, co� je zcela
v souladu se zvy�ováním souèasných potøeb a té�
nárokù na slu�by knihoven dne�ní doby.

S blí�ícím se koncem  kalendáøního roku bilancu-
jeme i my, zamý�líme se nad svou prací a pevnì
doufáme, �e se nám s knihovnickou hou�evnatostí
podaøí uspokojivì realizovat i dal�í pracovní plány.

Upøímnì vás zveme k náv�tìvì na�í knihovny a
pro nadcházející adventní èas vám pøejeme pøíjem-
né dny sváteèní i v�ední. A� Vám rok 2008 pøinese
jen to dobré, zdraví, �tìstí, spokojenost, radost
z va�ich nejbli��ích a mnoho osobních i pracovních
úspìchù !

Za Mìstskou knihovnu v Hoøicích
Ilona Hynková

Nìmci nám zabrali budovu Obchodní akademie
i Obchodní �koly hned zaèátkem prázdnin roku
ètyøicátého ètvrtého, v èervenci jsme pak odpra-
covali týden u vydøiducha Laina v Jeníkovì na
�òové výpomoci a pak dva týdny u statkáøe Vítka
v Libonicích, který byl daleko lid�tìj�í. Ke konci
srpna nás zamìstnala sochaøsko-kamenická
�kola, kde byla k vidìní výstava obrazù a plastik,
bdìli jsme tam nad sbírkami, aby je vandalové a
zlodìji neponièili èi neukradli. Zaèátkem záøí
jsme u� pracovali v Braun-Werke (pozdìji Karo-
sa, dnes Karbox) v rámci totálního nasazení.
O pár týdnù pozdìji jsme se obden zaèali pravi-
delnì scházet u Dohnalù a pìstovat pilnì komor-
ní hru ve smyècovém kvartetu - Zdenìk Dohnal
hrál první housle, Franta Kalferst druhé, já violu
a Jiøí Oupic violoncello. Hráli jsme Malátova Èes-
ká kvarteta, nìco z Mozarta a Haydna a s ob-
zvlá�tní chutí Dvoøákùv �americký� Op. 96. Tuto
èinnost dnes mù�eme smìle oznaèit za legendár-
ní, byli jsme nad�eni pro tuto krásnou, intimní
hudbu. Pozdìji jsem muzicíroval s takovými mis-
try, jakými byli Jiøí Vani�, Rudolf Zdvoøák èi Jo-
sef Vejbìra z Hradce Králové, ale ten mladický
elán nás v�ech pøi veèerech u Dohnalù byl nìco
ú�asného. Nìjak se o nás dozvìdìli funkcionáøi
z Èeského svazu zemìdìlcù a pozvali nás ke spo-
luúèinkování na Selských besedách, které tato or-
ganizace bìhem zimy 1944-45 ka�dou nedìli po-
øádala. Byl to celkem slu�ný kulturní poèin, úèin-
kovalo tam asi 15 lidí, otec Václav Tauchman hrál
nìjaké Smetanovy polky, se sborem asi 10 chlap-
cù a dívek pak staré hoøické písnì a mateníky,
dále mistrnì Fibichova Vodníka a zbytek produk-
ce doplòoval nìjaký vcelku slabý hráè na zednické
piano èili harmoniku (jeho �Vìrné milování� bylo
obvykle pod obraz). Produkce byly ka�dou nedìli
odpoledne a veèer na venkovì - hráli jsme ve Vo-
jicích, Ostromìøi, Mlázovicích, Miletínì, Bílé Tøe-
me�né a je�tì nìkolika dal�ích �tacích. Finanèní
odmìna za to nebyla, jen poho�tìní, nìkde i vy-
datné jako tøeba v Mlázovicích, kde jsme byli po
dva dny i s noclehem. Vracívali jsme se domù tak
ke 23. hodinì, nìkdy i po pùlnoci. Byli jsme vdìè-
ní za poho�tìní, jídla byl nedostatek, i kdy� pøídìl
na potravinové lístky fungoval bez závad. Pro-
gram jsme v�dy zahajovali kvartetem a pak mìli
a� do konce volno. Jiøí Oupic byl té� vytr�en z uè-
òovského pomìru u drogisty Fr. Mizery a slou�il
jako Werkschutz (strá�ný) v bývalé textilce Na

Borku (býv. ÈSAO, dnes Hacar), ráno nás v�dy
èekala smìna. V Bílé Tøeme�né, této poslední èes-
ké obci v Protektorátu, jsme toho lednového veèe-
ra zaèínali u� v 19 hodin, za pùl hodiny jsme mìli
odehráno a nechtìlo se nám èekat a� do konce,
nebo� nìkdy trvalo dost dlouho, ne� se zpìváci,
resp. taneèníci pøevlékli a pøipravili k odjezdu dý-
chavièným autobusem na døevoplyn, který se tøe-
ba do Dvora Králové øítil �závratnou� rychlostí a
dvacetikilometrovou vzdálenost urazil tak za dvì
a pùl hodiny. Kotel, ve kterém se pra�ily bukové
�palky, z nich� odcházel pohonný plyn, který lep-
tal písty, bylo tøeba tøikrát bìhem jízdy prohráb-
nout, poka�dé pauza tak 10 minut, výkon byl mi-
nimální, z Miletína ke Dvoru stále na první rych-
lostní stupeò. S kamarádem Oupicem jsme proto
toho veèera usoudili, �e rychleji budeme doma
pì�ky. Byla zimní mrazivá noc, obloha zata�ena a
trochu mlha. Nìjak jsme si popletli smìr a místo
k Dehtovu zamíøili na západ. V�ude zatemnìní,
na vozovkách v obci ka�dých sto metrù blikající
svìtlo slabì ozáøiv�í jen malý kruh kolem lucerny,
jinak tma tmoucí. U�li jsme nìkolik kilometrù a
domnívali se, �e bychom mìli být na Dehtovì èi
Zdobínì, kdy� jsme potkali nìjakého dìdka. Slu�-
nì jsme se ho zeptali, jak daleko je do Miletína a
on nedoslýchavý odpovìdìl: �vos� a  je�tì nìco
záhadného tím stra�ným sudetským dialektem,
který se jen hodnì vzdálenì podobal spisovné
nìmèinì. Radìji jsme se dále neptali a pokraèo-
vali v cestì. Náhle se protrhla zamraèená obloha
a my vlevo mezi stromy zahlédli vrch se známým
zvièinským kostelíkem. Hned nás napadlo, �e
jsme v Brusnici, v Øí�i.  Zpátky se  nám nechtìlo a
proto jsme se rozhodli pro riskantní cestu.  Vìdìli
jsme, �e nad Chroustovem je øí�ská hranice, která
je ve dne v noci støe�ena a proto jsme se dali polní
pì�inou, kterou  se nám podaøilo po obrovském
utrpení probrodit zpìt do Protektorátu. Mohlo
být kolem pùlnoci, kdy� jsme se ocitli v Úhlejovì
a kráèeli pøes Miletín domù. Po druhé hodinì
jsme dorazili utýraní, vyhladovìlí a prostydlí a�
na kost do Hoøic. Jak jsme se od kamarádù do-
zvìdìli, byla celá výprava doma u� kolem jede-
nácté. Jiným jsme se o na�í anabázi nezmínili.

(c) Jiøí Bièi�tì, srpen 1990

(9. prosince to budou ji� tøi roky, co nav�dy
ode�el Jiøí Bièi�tì, v�estranný èlovìk, hudebník a
vypravìè. Vzpomíná rodina a pøátelé.)

Noční dobrodružství
JIØÍ BIÈI�TÌ

Odbočky, rozbočky, pobočky, …
aneb jak si umění hledá cestu k dětem na vsi

Základní umìlecká �kola Hoøice v Havlíèkovì
ulici obývá krásnou vilku v zahradì. Jak to pøijde,
�e  se do ní vejde 400 �ákù? No samozøejmì, �e
nevejde! �kola je malá a tøídy vznikly z bývalých
pokojù a pokojíèkù. Ale uèitelé nezoufají. Na
�ádost øeditelù základních �kol z okolí Hoøic jezdí
uèitelé vyuèovat hudbì, výtvarnému a literárnì
dramatickému umìní i tam. Tyto �koly se zvou
odbornì �poboèky� (nezamìòovat s odboèkami a
rozboèkami!). Nejvíce umìní chtivých �ákù má
základní �kola v Cerekvici a Lázních Bìlohradì,
ale dohání je i �koly ve Vysokém Veselí, a Chomu-
ticích. Místní dìti jsou rády, �e nemusí cestovat
za umìním takovou dálku a �e ve�kerý servis se
dostaví a� k nim. Uèitelé si naopak pochvalují
velký zájem a pracovní nasazení �ákù. Na rozdíl

od vìt�iny mìstských �kol zde panuje poklidná
atmosféra a vzájemné vztahy �ákù i uèitelù jsou
otevøenìj�í. �Na poboèky jezdíme rádi také proto,
�e tyto dìti si daleko víc vá�í toho, �e se jim nìkdo
vìnuje, �e mají �anci v nìèem vyniknout a pak
mohou výsledky svého úsilí pøedvést rodièùm,
spolu�ákùm a v�em ostatním� �  pochvalnì si no-
tují kantoøi. Také je nutno vyvrátit názor, �e dìti
na poboèkách nemají mo�nost úèastnit se nìkte-
rých akcí poøádaných �kolou. Zvlá�� pro nì se po-
øádají rùzné výlety, a to nejen do hlavní základny,
kde jsou speciální stroje a nástroje (grafický lis,
keramický kruh, bicí souprava, zrcadlová stìna) a
jiné vymo�enosti, ale také jezdí v�ichni spoleènì
na pracovní výjezdy do tuzemska i do zahranièí.

BiHi

Cerekvické děti připravují výzdobu pro adventní trh.

Vzdušná flotila výtvarného oboru v Cerekvici.

Ostatky Jiřího Rulfa
uloženy do hrobu
na starém hořickém
hřbitově

Dalibor koncertoval
v chodovickém chrámu

Leto�ní hudební sezónu zakonèil hudební spolek
Dalibor nedìlním Adventním koncertem, který pøi-
lákal do chodovického kostela sv. Bartolomìje neví-
dané mno�ství lidí. Èlenové hudebního spolku chtì-
jí tímto podìkovat svým divákùm za pøízeò a v�em
milovníkùm kvalitní hudby, kterou spolek produku-
je, popøát v�e dobré k Vánocùm a do nového roku.

Zároveò si spolek dovoluje pozvat pøípadné zá-
jemce do svého kolektivu, nebo� nabízí nejen dosta-
teènou porci hudebního kum�tu a zábavy, ale také
nová pøátelství. Pravidelné zkou�ky budou i v roce
2008 ka�dé úterý od 19 do 20.30 hod. v hudební
místnosti budovy bývalého soudu v Hoøicích (dnes
sídla Mìstské policie a Úøadu práce). Tì�íme se na
vás, tak neseïte doma, v�dy� hudba, to� �ivel ná�
(pb)

Adventní koncert ZUŠ
v Hořicích

Pøi�el advent, a tak mnozí z nás, kdo nepodlehli
hektickému honu na ���astné konzumní Vánoce�,
hledají oázy zastavení a klidu. Pøíle�itost k tomu tra-
diènì poskytují adventní koncerty. Jeden velmi vy-
daøený jsme mohli pro�ít u� první adventní nedìli
v kostele Narození Panny Marie v Hoøicích. Pozvala
nás na nìj Základní umìlecká �kola Hoøice a dobøe
udìlal ka�dý, kdo na koncert, jeho� výtì�ek je urèen
na opravu oltáøe sv. Anny, pøi�el.

V úvodu do ztichlého shromá�dìní zahømìl veleb-
ný zvuk hoøických varhan a naplnil kostel i du�e po-
sluchaèù slavnostní náladou. Mistrnì je ovládal
mladý Jakub Stratílek.

Vánoèní pastorely a písnì nì�nì a pùsobivì zazpí-
valy dìtské pìvecké sbory Písnièka a Musica pod ve-
dením paní sbormistrynì Ivany Václavù. Jasné hla-
sy a hlásky ladily a hladily a prùzraènì stoupaly a�
k baroknímu stropu: �Gloria in excelsis deo.�

Vivaldiho tóny rázem zaplavily chrám a objaly
v�echny pøítomné, ale ze suverénního houslového
interpreta Vítka Klapila bylo za notovým stojanem
sotva vidìt blonïatou ofinu. Na stejnì èarovné
housle hrála jen o nìco vy��í Anastázie Fi�erová a
Pavla Adamièková. Kdy� se ti tøi shlukli v houslové
trio za klavírního doprovodu jejich vrstevnice L. Pe-
hové, dr�ely jim palce nejen dojaté maminky a
v�ichni pøítomní, ale i barokní svatí kolem. Paní øe-
ditelka ZU� Zdena Va�kovová ocenila, jak nádherná
akustika chrámového prostoru hýèkala ka�dý
houslový tón: �Housle na tento koncert a do tìchto
míst prostì patøí.�

Køehké dìtské hlasy, nádherné tóny a dojemné
vìty prùvodce koncertem obohatily  v�echny pøí-
tomné. O ty krásné chvíle rozechvìní a souznìní se
zaslou�ili svou prací uèitelé ZU�. Tím nejkrásnìj�ím
podìkováním jim urèitì byly skvìlé výkony jejich
�ákù a krásná atmosféra nedìlního podveèera.

Marie Nosková

Za účasti rodinných příslušníků a skupinky
hořických přátel byl o Dušičkách podle

básníkova přání uložen jeho popel do hrobu
po předcích na starém hořickém hřbitově.
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Výstavy

 Pøírùstky
a restaurátorské práce

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

SNĚNÍ
STANISLAV DAÈINSKÝ
Ústav sociální péèe pro tìlesnì posti�ené � já

a prázdnota. Pøed lety mì postihla roztrou�e-
ná skleroza. Kvùli ní teï nemohu ani chodit,
ani hýbat rukama. Sedím na invalidním vozí-
ku. Pøed sebou mám na jeho stolku rozlo�ený
èasopis, v puse plochý konec vaøeèky, abych
mohl druhým koncem obracet stránky a  ètu.
Mìl bych èíst. Obsah textu v�ak ani nevní-
mám, na rybky do akvária nevidím, tak�e ani
tím pohledem se nemù�u uklidnit. No, nevidím
na nì, také se mi �patnì dýchá, v hlavì jako
bych mìl sto kovaøíèkù. Èekám, a� mì o�etøo-
vatel doveze na rehabilitaci. Rehabilitaèní cvi-
èení pova�uji za nejlep�í èást léèby, nebo� mi
pomáhá na tìle i na du�i. Dnes se mi tam ale
nijak nechce. �patné dýchání a �patné vidìní
zpùsobuje obèas zrychlený, u� tak rychlý, sr-
deèní puls. Abych si mohl vzít, pro ten úèel døí-
ve pøedepsaný lék, �ádám o�etøovatele o jeho
spoèítání. Ten zavolal radìji zdravotní sestru.
Sestra mi puls spoèítala a také zmìøila tlak
krve. V�echny hodnoty byly vy��í ne� normál-
nì, zmìna v�ak nebyla nijak dramatická. Její
pozorné oko odborníka v�ak poznalo, �e pøece
jen nejsem v poøádku. Proto mi je�tì zmìøila
teplotu. Blí�í se ke 39oC. Místo rehabilitace mi
teda doporuèila klid na lù�ku, nebo spí� poru-
èila. Teï u� le�ím a je mi bídnì. Pokou�ím se
usmlouvat, abych si nemusel prozatím brát
�ádné léky na sní�ení teploty. Sestra ví, �e kvù-
li RS musím u�ívat velké mno�ství jiných, kte-
ré mi komplikují �ivot jinak. Tak�e se mi to za-
tím podaøilo a sna�ím se teplotu v klidu vydý-
chat. Chu� k jídlu nemám,  jenom �ízeò.
V poledne mì vnutili aspoò rohlík s polévkou.
Je odpoledne. Stále mám pocit, jakoby  mì
pøed  chvílí  pøejel  parní  válec. Sestra mi zno-
vu mìøí teplotu. Ta u� pøesáhla 39 ºC. �ádnou
diskusi o lécích u� nepøipou�tí, ani se o ni ne-
sna�ím. Pokou�ím se usnout, ale nijak se mi to
nedaøí i kdy� nejsem schopen na  nic myslet.

Je noc. Teprve teï snad usnu. Asi se mi to po-
daøilo.

Jsem vzhùru. Fuj to byl hnusný sen, je�tì teï
se z nìco celý tøepu. Nevím, jestli je to rozru�e-
ním, odporem, èi oèekáváním nìèeho pøí�tího.
Násilí a sadismus nemám rád, tak to radìji
nebudu rozebírat. Provlhlé py�amo se mi lepí
na tìlo, pot na èele studí, v oèích pálí, ve vla-
sech svìdí. V rukou svírám do válcù stoèené
obvazy a� se mi nehty zarývají do dlaní. Pøes-
to mám pocit, jako bych v�echny svaly na ru-
kou i nohou mìl napnuté, jak strunky. Hrud-
ník mi svírá jakási obruè, nemohu ani vydech-
nout ani se nadechnout. Hlavu mi zevnitø na-
píná nìjaký tlak nebo co to je, vypadá to, jako-
by chtìla prasknout. U� jsem se vùlí pøimìl,
abych aspoò tro�ku vydechl. Hned se krátce
nadechuji a v krátkých intervalech, jakoby
pod povrchem, dýchám. To se mi stává posled-
ní dobou èasto, tak vím, �e za chvilku se uvol-
ním. Ke v�emu mám je�tì pocit, jakoby se
mnou postel ují�dìla, sice pozvolna, ale neza-
dr�itelnì nìkam dozadu. Svírá mì pøí�erný
pocit úzkosti. Maèkám tedy bradou tlaèítko
signálky k noèní sestøe. Ta za chvíli pøichází.
Sna�ím se jí vypovìdìt, co právì pro�ívám, ale
mám nìjak tì�ký jazyk, který se lepí na vy-
schlé patro, tak radìji mlèím. Sestra mi sáhla
na èelo a  umyla oblièej vlahou �ínkou, stude-
nou mi pak polo�ila na èelo. Dala mi napít a
zmìøila teplotu. Sláva, koneènì nestoupá, ale
ani neklesá. Mokrá �ínka na èele a hlavnì pøí-
tomnost sestry mì uklidnila. Po chvíli opìt usí-
nám.

Jak jsem strávil celý dal�í den ani nevím.
Události �ly mimo mì. Také odpoledne je tep-
lota na stejném stupni. Nic neposlouchám, o
nic nemám zájem, jenom le�ím a je mi pod
psa. Usínám zas a� pozdì v noci.

Maminka, babièka a prababièka, stále jedna
a tá� osoba, má dnes narozeniny. Dobrý dù-
vod k tomu, aby se v jejím bytì se�ly obì její
dìti. Syn a jeho 2 dcery, star�í má s sebou
dcerku, mlad�í je zatím svobodná. I dcera má
s sebou své 2 dcery, pøièem� star�í pøivezla s
sebou své 2 synky.  Syn oslavenkynì je invali-
da na vozíku, sice na elektrickém, ale pro ne-
dostatek místa v bytì jej jeho prùvodkynì vozí
ruènì. Synova man�elka neustále, sice polo-
hlasnì, av�ak tak, aby ji bylo dobøe sly�et, ko-
mentuje poèínání man�elovy prùvodkynì. Ten
si jejích øeèí nijak nev�ímá, pro prùvodkyni
jsou v�ak velice nepøíjemné. Maminka si
s dcerou prohlí�í fotografie v rodinném albu.
Dcera jí vykládá, co a kdo na fotografiích je.
Syn na vozíku natahuje krk, aby na dálku  as-

poò trochu vidìl i kdy� komentáø nesly�í. Prù-
vodkynì s ním bez øeèí k obìma �enám zajela.
V tom okam�iku invalidova sestra neustálé
zneva�ování èinnosti prùvodkynì podpoøila.
To u� její bratr jen tak nepøeslechl  a do øeèi se
rozèilenì vlo�il. Tedy chtìl vlo�it, ale teplo
v místnosti a jeho rozèilení mu po prvních slo-
vech vzalo dech a tím i schopnost øeèi. Prùvod-
kynì se k nìmu naklonila a øekla: �Vám není
dobøe, �e jo?�. Proto�e nemohl mluvit, jenom
kývl hlavou. �Tak pojedem ven�, øekla prùvod-
kynì. Proto�e se mu zdálo, �e na konci vìty
sly�í otazník, opìt kývl. Kdy� vyjeli z pokoje a
zadní kola vozíku pøejela práh, ocitli se náhle
pøed domem.

Tady bylo ticho a klid, v�ude spousty snìhu,
na sobì mìli teplé obleèení. Ze zata�ené oblohy
se pozvolna ti�e sná�ely vloèky nového snìhu.
Ten zpùsobil, �e se do nìj kola vozíku trochu
boøila. Bránil teda volnému rozjetí vozíku po
cestì k dolnímu okraji osady, po ní� se vydali .
Proto�e cesta se neustále  sva�ovala, staèilo
vozík jenom ponìkud pøidr�ovat a øídit bez
vìt�í námahy. Kdy� dojeli a� k nejspodnìj�ímu
domu osady, cesta náhle konèila jakoby ji nì-
kdo pøetrhl. Bylo nutno vrátit se zpìt nahoru.
Prùvodkynì tedy mechanicky pøiøadila elek-
trické motorky ke kolùm vozíku, pak na ovlá-
dací skøíòce nastavila rychlost pojezdu tak,
aby i pøi nejvy��í rychlosti mohla vedle jít po-
hodlným, procházkovým krokem. Kdy� se oto-
èili ke zpáteèní cestì, zmizelo teplé zimní oble-
èení, zmizel v�echen sníh, zmizely mraky
z oblohy. Kolem se rozprostøel proslunìný
podzimní den. Proto�e vedle cesty rostou jen
listnaté stromy a keøe, byl krásnì barevný. Po-
malu se vydali zpìt k hornímu konci osady.
Jeho oèi bloudily okolní pøírodou. Náhle musel
nechat pøírodu pøírodou a podívat se na ovlá-
dací skøíòku vozíku. Pohled, který se mu na-
skytl v nìm úplnì zatajil dech. Jeho, jinak zce-
la nepohyblivá ruka, byla polo�ená na ruce
prùvodkynì, v ní� dr�ela ovládací páèku. Ce-
lým tìlem mu rázem projela obrovská radost,
skoro a� bla�enost. Bylo mu stejnì krásnì,
jako malému dítìti, kdy� se  v nìjaké nepøí-
jemné situaci mù�e dr�et za ruku maminky.

A je to zas, jak vèera, jen kováøíèci v hlavì asi
mají nìjakou pøestávku. Zase jsem vzhùru,
zase je hluboká noc, zase jsem celý rozechvìlý.
Tentokrát to v�ak není strachem, nebo odpo-
rem z nìèeho, ale velikou radostí.

 Le�ím v pohodì, kolem je tma tmoucí, na
stìnì jednotvárnì tikají hodiny, v akváriu
�blabuní voda z filtru. Pomalu znova usínám...
Asi jsem opravdu spal, teï se za oknem zaèíná
probouzet nový den. Kováøíèci z hlavy u� úpl-
nì ode�li. Z nedalekého silnièního obchvatu
mìsta doléhají zvuky prvních projí�dìjících
aut. V my�lenkách se stále vracím k noènímu
snu a hladím si du�i jeho závìrem. Uvìdomuji
si, �e prùvodkynì mohla svou druhou rukou
vzít tu mou a polo�it ji zpìt na vozík, nebo
mohla prostì pustit ovládací páèku a svou
ruku z pod mé vyprostit. Neudìlala v�ak ani
jedno, ani druhé, tak�e to snad vypadalo, jako
bych se nedr�el já její ruky, ale �e jsme se tou
podzimní pøírodou vedli spolu za ruce. Ale
v�dy� to byl jen sen, skuteènost je pøece úplnì
jiná. Prùvodkyni mi v podobných pøípadech
v�dy dìlá mlad�í dcera. Vlastnì jsem se za ce-
lou dobu ani nemohl prùvodkyni podívat do
oblièeje, ani nevím, kdo to vlastnì byl. �Ale co
to kecá�, prosím tì? Ty ví� moc dobøe, koho sis
vysnil!� Sly�ím svùj vnitøní hlas. Má pravdu.
I kdy� le�ím na posteli na zádech, jako bych cí-
til otcùv výchovný pohlavek. Zøetelnì sly�ím
jeho hlas: ��e se ti po tolika letech samoty zdá
o �enský, to je asi normální. Ale má� �tìstí, �e
i ten horeènatej sen zùstal èistej. Staèilo by,
kdyby se ti do nìj dostala jediná pusa a bylo
by v�echno �patnì. Takhle se èlovìku, kterej se
na tebe dívá ze zrcadla a vlastnì i tý paní
mù�e� klidnì podívat do oèí.�� Tatínek asi
nade mnou bdí i nyní, kdy� u� 10 let není mezi
�ivými. Vypadá to, �e i kdy� se mi v�echno je-
nom zdálo dostal jsem tím dotykem novou sílu
k pøekonávání nynìj�ích potí�í a lidské teplo,
které do mì pøestoupilo, jakoby uvolnilo teplo
horeèky a ta zaèala pomalu po �ebøíèku stup-
nice teplomìru sestupovat.

Ráno jsem u� mìl docela jinou náladu. Snìdl
jsem i pùlku snídanì. Zùstal jsem v�ak je�tì
celý den na posteli. Teplota opravdu klesla,
proto�e pøi odpoledním mìøení sestra zjistila,
�e mám svých obvyklých 36,3 0C. Vypadá to
tak, �e u� zítra budu v poøádku a budu moci
opìt sedìt na vozíku.

Povídka

Dům kultury Koruna v lednu 2008

Čtvrtek 3. ledna 2008 v 9.00 hodin
DEGUSTACE JABLEK

�lechtitelský ústav Holovousy
akce pro pozvané

Neděle 6. ledna 2008 v 19.30 hodin
DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU

Divadlo Járy Cimrmana
vstupné 250/230/210,- Kè

Sobota 12. ledna 2008 ve 20.00 hodin
PLES LESÁKÙ

vstupenky u poøadatele

Pátek 18. ledna 2008 ve 20.00 hodin
PLES - SZE�

vstupenky u poøadatele

Středa 23. ledna 2008 v 19.30 hodin
BRASS 6

Koncert klubu pøátel hudby
vstupné 100/80,- Kè

Pátek 25. ledna 2008 v 16.00 hodin
DÌTSKÝ KARNEVAL

Hudba, tanec, soutì�e, masky ...
vstupné 40,- Kè

Sobota 26. ledna 2008 ve 20.00 hodin
PLES - AMK

vstupenky u poøadatele

Úterý 29. ledna 2008 v 19.30 hodin
POSLEDNÍ �ANCE

Divadlo Metro ( divadelní pøedplatné )
vstupné 160/140/120,- Kè

Bohoslužby
 Vánoèní bohoslu�ba CÍRKVE ÈESKOSLOVEN-

SKÉ HUSITSKÉ se uskuteèní na �tìdrý den 24. pro-
since 2007, novoroèní pak v nedìli 6. ledna 2008 a
dal�í 20. ledna, v�dy od 14 hodin. Bohoslu�by se ko-
nají v bývalé synagoze v Tovární ulièce.

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

Hořické muzeum se zápůjčkami materiálů
o trubičkách podílí na výstavě v Náchodě.
Obrázek na plakátě je z Kofránkova letáku

propagujícího Hořické trubičky.

Vánoční rady a návody

BANKOMAT
Návod pro mu�e:
1. Zajeïte k bankomatu
2. Stáhnìte okénko
3. Vlo�te kartu do bankomatu
4. Zadejte PIN
5. Zadejte, jakou hotovost chcete vybrat
6. Vyndejte kartu, hotovost, stvrzenku
7. Zavøete okénko auta a odjeïte.

Návod pro �eny:
(neplatí pro dokonalé dámy)

1. Zajeïte k bankomatu
2. Couvnìte kousek zpátky, tak, abyste zastavila u

bankomatu.
3. Zatáhnìte ruèní brzdu.
4. Vyøaïte rychlost a znovu nastartujte zhasnutý

motor.
5. Najdìte kabelku, vysypte celý její obsah na seda-

dlo spolujezdce a najdìte kartu.
6. Vezmìte ta�tièku s make-upem a zkontrolujte si

make-up ve zpìtném zrcátku.
7. Skliïte vìci ze sedadla zpìt do kabelky.
8. Stáhnìte okénko.
9. Pokuste se vlo�it kartu do bankomatu.
10. Otevøete dveøe auta, abyste se dostala

k bankomatu a dosáhla kartou na pøíslu�né místo.
11. Vlo�te kartu.
12. Vlo�te kartu správným zpùsobem.
13. Znovu vyndejte kabelku a vysypte její obsah na

sedadlo spolujezdce.
14. Najdìte diáø, ve kterém máte na vnitøní stranì

napsaný PIN.
15. Zadejte PIN.
16. Stisknìte tlaèítko �chyba�.
17. Zadejte správný PIN.
18. Skliïte vìci ze sedadla zpìt do kabelky.
19. Zadejte po�adovanou èástku hotovosti.
20. Zkontrolujte make-up ve zpìtném zrcátku.
21. Znovu vyprázdnìte kabelku, najdìte penì�en-

ku a uschovejte do ní peníze.
22. Stvrzenku vlo�te do �ekové kní�ky.
23. Zkontrolujte make-up.
24. Skliïte vìci ze sedadla zpìt do kabelky.
25. Zavøete dveøe a vytáhnìte okénko.
26. Znovu nastartujte zhasnutý motor.
27. Zaøaïte rychlost a popojeïte o 2 metry do-

pøedu.
28. Plácnìte se do èela a zastavte.
29. Couvnìte o dva metry zpátky k bankomatu.
30. O dva metry! Ne o osm!
31. Popojeïte dopøedu, tak, abyste opìt zastavila u

bankomatu.
32. Zatáhnìte ruèní brzdu.
33. Vyøaïte rychlost.
34. Stáhnìte okénko.
35. Pokuste se vyjmout zapomenutou kartu.
36. Otevøete dveøe auta, abyste dosáhla na kartu.
37. Vyjmìte kartu z bankomatu.
38. Vysypte kabelku, najdìte v ní pouzdro na kartu

a vlo�te do nìj kartu.
39. Zkontrolujte make-up ve zpìtném zrcátku a

pøepudrujte rudou skvrnu od plácnutí se do èela.
40. Skliïte vìci ze sedadla zpìt do kabelky.
41. Zabouchnìte dveøe a vytáhnìte okénko.
42. Nastartujte zhasnutý motor.
43. Zaøaïte rychlost a odjeïte.
44. Ujeïte 3 - 4 kilometry.
45. Uvolnìte ruèní brzdu.

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.

V hořické knihovně
začal fungovat nový
automatizovaný
výpůjční systém

Jednodu��í a rychlej�í komunikaci s knihovnou
nabízí hoøickým ètenáøùm oddìlení pro dospìlé,
kde zaèal nedávno fungovat nový systém.

�Na na�ich webových stránkách si klienti mohou
prohlédnout ná� katalog, tak�e se mohou kdykoliv
podívat, jaké knihy máme ve fondu a titul si mohou
zároveò zamluvit. Také si mohou pohlídat dobu a
poèet vypùjèených titulù, aby zbyteènì nemuseli
platit za upomínky,� øíká øeditelka knihovny Ilona
Hynková.

Nový systém pøiná�í i dal�í výhody, napøíklad o
prodlou�ení výpùjèek mohou nyní ètenáøi po�ádat
nejen osobnì a telefonicky, ale novì i e-mailem.
V pøí�tím roce by stejné slu�by chtìla mìstská
knihovna zavést i v dìtském oddìlení.                      (jn)

Hledá se ženich
Hledáme �enicha pro na�i psí nevìstu. Brazilská

Fila �íhaná bez PP, 3 roky stará.
Kontakt: 736 124 890.
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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 - 11.00

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.

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

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.

Výhodné hypoteèní úvìry
prostøednictvím Raiffeisenbank a. s.

poboèka Hradec Králové.

zahájili jsme
stavbu
třetího domu
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Biograf Na Špici v lednu 2008
)

Přejezd / přechod Zvičiny
Memoriál Petra Holveka
28. roèník se bude konat v sobotu 5. ledna

2008. Trasu si ka�dý zvolí sám, prùjezd kontro-
lou na Raisovì chatì od 10 do 14 hodin. Informa-
ce podá Zdenìk Vrbata, 606 952 947.

11. zimní táboření
na Zvičině

Memoriál Milana Poláka
Probìhne od 4. do 6. ledna (pátek od 16 hodin -

nedìle do 10 hodin). Kontrola prùbì�ná.  Infor-
mace:  www.sweb.cz/kct-horice, nebo Vladimír
Sluka, 493 761 321.

Ztráty a nálezy
Medvídka, který byl objeven v muzeu po verni-

sá�i 18. øíjna (viz HON 10/07) si dosud nikdo ne-
vyzvedl. Nechce se vìøit, �e opravdu nikomu ne-
schází. Stra�livá je zejména pøedstava, �e chybìl
v Poslanecké snìmovnì pøi porcování medvìda.

Pronájem garáže
Hledám pronájem gará�e v Hoøicích.
Cena nerozhoduje. Telefon 777 948 590.

KANADSKÉ BODOVÁNÍ:
Palou� 12/7
Erben 6/8
Pospí�il 7/5
Bìlina 5/7
Petera 9/2
Neèesaný 9/2
Èihák 5/4
�picar J 4/4
Èerný 2/4
Tomá�ek 3/2
Karban 3/1
Jalový 2/2
Kopecký 1/1
Rösel 0/1

Soupeři se bojí nevrlých
Medvědů

Hokej míval v na�em mìstì hlubokou tradici a
tým Grey Grizzlies Hoøice se ji pokou�í úspì�nì
prodlou�it. Bohu�el na cizích kolbi�tích, letos v
Novém Byd�ovì a Lomnici nad Popelkou. Zatím
se odehrávají tyto soutì�e v základních skupi-
nách, výsledky Medvìdù z Hoøic rovnající se roz-
marùm ji� starého �edého medvìda. Podle toho
v jaké náladì a soustøedìní se pustí do lítých
bojù, takový je také potom výsledek. Je pravda, �e
má hned od zaèátku velkou smùlu s gólmany.
V souèasné dobì nastoupil ji� ètvrtý za zranìné
kolegy z týmu a to ofenzívní hráè z pole Z. Koko-
�ín, kterému ale spoluhráèi poctivì pomáhají.

Pøes v�echny problémy spojené se zaèátky tìch-
to soutì�í jsou Grizzlies v�ude obávaným soupe-
øem a protivníci proti nim nastupují s velkým re-
spektem.

PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY
Grizzlies - Rovensko B  8:0
Grizzlies - �+K N. Byd�ov 4:3
Grizzlies - Bìrunice 4:7
Grizzlies - ZEOS Lomnice 1:1
Grizzlies - Zámeèník NB 2:3
Grizzlies -     Orli NB 4:3
Grizzlies - HC Lib�tát 4:4
Grizzlies -     Turnov 7:0
Grizzlies - Kunèice                 9:7
Grizzlies - H. Branná                10:2

Zámeèník 6 35:10 18
Bìrunice 5 47:14 16
Grizzlies 5 33:24 11
�+K 5 29:18 9
Orli 5 25:16 9
Krocani 5 15:26 5
Junioøi 6 11:33 6
Lindr 5 13:36 0
Kunèice 5 10:33 0

NOVOBYDŽOVSKÁ LIGA NEREGISTROVANÝCH

Ve své dobì známý motocyklový, pozdìji i auto-
mobilový závodník, jeho� slibnou sportovní kari-
éru pøe�ala 2. svìtová válka. Narodil se 12. èervna
1912 v Hoøicích, zemøel v roce 1984 ve �výcar-
ském mìstì Solothurnu.

Od mládí se intenzivnì zabýval sportem a velice
mìl rád pøírodu. Ji� od dìtských let se stal aktiv-
ním skautem, po roce 1928, kdy vìt�ina dorùsta-
jících skautù pøe�la na tramping, i jeho zasáhla
tato vlna nového moderního zpùsobu pro�ívání
volného èasu. Zaèátkem 30. let minulého století
se stal spoluzakladatelem a prvním vùdcem
v Hoøicích novì vzniklé trampské osady Grey
Grizzly (dále jen GG), která si vybudovala svoji
základnu, srub v lesích nad údolím v Mezihoøí u
Ostromìøe.

Grey Grizzly byla i z dne�ního pohledu parta
fantastických mladých lidí, kteøí se stali zaklada-
teli mnoha sportovních odvìtví v Hoøicích, ale
hlavnì se stali propagátory a prvními organizáto-
ry motorismu a motoristického sportu. Pod vede-
ním Aloise Tùmy zorganizovali GG dne 28. kvìt-
na 1933 první závod motocyklù do vrchu, kde
uspìli nejen jako poøadatelé, ale i jako závodníci.
Pøíslu�níci GG �lechtic (Miroslav Kotyk) a Milton
(Alois Tùma) vybojovali ve tøídì do 175 ccm první
a tøetí místo, Kotyk vyhrál i dvìstìpadesátky. To
byl první závod, kterého se Alois Tùma zúèastnil
jako aktivní jezdec. A pøi�li závody dal�í. Je�tì
v roce 1933 v záøí doma v Hoøicích se probojoval
do finálové jízdy 1. roèníku ploché dráhy.

V roce 1936 startoval Alois Tùma na Krakono-
�ovì okruhu v Nové Pace, ale v tréninkové jízdì
mìl pomìrnì vá�nou havárii. V roce 1936 zaèíná
v Hoøicích historie motocyklového závodu 300
zatáèek, u jeho� zrodu stáli právì trampové
z Grey Grizzly s Aloisem Tùmou v èele. Ten se stal
jedním z hlavních organizátorù i dal�ích dvou
roèníkù závodu v letech 1937 a 1938, závodil i
jako aktivní jezdec. V roce 1937 vybojoval v tomto
závodì druhé místo ( na tøistapadesátce Rudge
zapùjèené závodníkem Frèkem) za Antonínem
Vitvarem. Stejné umístìní vybojoval v té�e tøídì i
na Lochotínském okruhu v Plzni, aèkoliv se
s okruhem seznamoval a� pøi samotném závodì.
V roce 1938 mìl smùlu na Èeskobrodském okru-
hu, kde odstoupil pro poruchu stroje z druhého
místa.

Druhá svìtová válka pøeru�ila ve�keré sportovní
a motoristické dìní nejen u nás, ale v celé Evropì.
A tak si Alois Tùma musel na závody poèkat, tak

jako tisíce dal�ích motocyklových závodníkù, a�
na první roky po válce. Je�tì koncem roku 1945
získal závodní automobil BMW, se kterým dosáhl
celé øady pozoruhodných úspìchù. Napø. v roce
1946 byl nejrychlej�ím jezdcem na Hradeckém
okruhu ve tøídì sportovních vozù do 1500 ccm.
Je�tì vìt�ího úspìchu dosáhl v tém�e roce
v Praze � Motole na Velké cenì hlavního mìsta
Prahy, kdy� dokázal vyhrát v závodì sportovních
vozù do 1500 ccm pøed Sikorou a Zeissem.
Úspì�nì startoval po válce i v závodech silnièních
motocyklù, kde jezdil pøevá�nì na stroji Velo-
cette. S ním startoval v roce 1947 na okruzích
v Táboøe, Liberci, Jablonci a na Slováckém okru-
hu. Na prvním pováleèném závodì na Lochotín-
ském okruhu v Plzni (VII. Lochotínský okruh)
dojel v nabité konkurenci tøídy do 350 ccm na
�estém místì (1. Runtsch, Rakousko, 2. Juhan, 3.
Beischer, Anglie). V roce 1950 ho mohli diváci vi-
dìt na startu Novobyd�ovského ètverce, v Hradci
Králové startoval také v roce 1950 a v závodì mo-
tocyklù do 350 ccm dojel ètvrtý za Vitvarem, Di-
vi�em a Kostem, kdy� patnáct kol jezdil na tøetím
místì.  To u� byl ale závìr jeho závodnické karié-
ry.

V dal�ím civilním �ivotì pùsobil potom
v Hradci Králové a pozdìji také v Praze. V 70. le-
tech minulého století se rozhodl pro odchod do
�výcarska, kde �il a� do své smrti v roce 1984.

Jaroslav Kotrbáèek

Vítěz Hradeckého okruhu v roce 1946
na voze BMW.

Velká cena Prahy 1946.
Vítězný Tůma zcela vpravo.

300 zatáček 1937.
Alois Tůma obsadil druhé místo ve třídě do 350
ccm (za Antonínem Vitvarem) na stroji Rudge

zapůjčeném od závodníka Frčka.

300 zatáček 1936. Zcela  vpravo (v klobouku) ředitel závodu MUDr. Kaufmann, hned vedle stojí
Alois Tůma. S číslem 26 Antonín Vitvar, číslo 4 má Jan Lucák a 45 František Juhan.
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Jak závodil Alois Tůma

Středa 2. 1. ve 20:00

INVAZE
Pøi výbuchu vesmírné stanice Patriot osvítila oblohu

mezi Dallasem a Washingtonem obrovská exploze a na
území Ameriky se snesla spousta trosek. Psychiatrièka

Carol Bennel má obavu, �e neznámá látka z paluby lodi
se nepozorovanì dostává do ulic mìsta i k ní domù.

Hrají: Nicole Kidman, Daniel Craig, Jeremy Northam.

Pátek 4. 1. ve 20:00

BEOWULF
Fantasy snímek Beowulf je filmovou adaptací staré

anglosaské hrdinské básnì (vznikla nìkdy okolo roku
1000 a je pova�ována za základní kámen britské

literatury). Film re�íruje Robert Zemeckis. Tento slavný
pøíbìh vypráví o skvìlém skandinávském váleèníkovi
Beowulfovi (hlas Ray Winstone), který se vydává na

pomoc králi Hrotgarovi (Anthony Hopkins).

Pondělí 7. 1. a Úterý 8. 1. ve 20:00

MEZI NEPŘÁTELI
Film Mezi nepøáteli nám odhaluje skuteèný pøíbìh

nìkdej�í francouzské koloniální války.Mladý nadporuèík
plný ideálù (Benoît Magimel) velí základnì v Al�írsku,

zemi bojující za osvobození se od Francie. Zde se spøátelí
s veteránem bez iluzí (Albert Dupontel) a místním

mladíkem nále�ícím k jejich èetì. Válka a její zvìrstva
v�ak brzy podrobí jeho morální hodnoty tì�ké zkou�ce.

Středa 9.1. a Čtvrtek 10.1. v 17:30

PAN VČELKA
Barry B. Benson (Jerry Seinfeld) je vèela, která studuje
na vysoké �kole a jeho osamocený �ivot se øídí jediným

heslem: med je to nejdùle�itìj�í. Jednoho dne se v�ak
rozhodne utéct a nav�tíví vnìj�í úl. Netu�il v�ak, �e svìt
je velice nebezpeèný a na poslední chvíly je zachránìn

vèelou Vanessou (Renée Zellweger), kvìtínáøkou v New
York City.

Pátek 11. 1. ve 20:00

TĚSNĚ VEDLE
A� na svatební cestì Eddie zjistil, �e na�el tu pravou.

Dotyèná dáma ale bohu�el nebyla jeho novoman�elka.
Bratøi Bobby a Peter Farrellyové, mistøi svérázného
humoru, který nerespektuje �ádná tabu, stvoøili dal�í

originální komedii plnou omylù - Tìsnì vedle.

Úterý 15. 1. v 19:30

TRIO Z BELLEVILLE
Melancholická animovaná komedie, která se obejde bez

dialogù i prvoplánové disneyovské roztomilosti, je
celoveèerním debutem jedné z nejslibnìj�ích osobností

souèasní animované scény, Sylvaina Chometa.

Sobota 19. 1. ve 20:00

MEDVÍDEK
Pøes poetický název pùjde opìt o tragikomedii sázející
pøedev�ím na skvìle napsané postavy a jejich dialogy.

�Pokud bychom mìli �ánrovì film pøirovnat k nìkterému
dílu svìtové kinematografie, mohla by to být Americká

krása nebo Hana a její sestry.

Úterý 22. 1. a Středa 23. 1. ve 20:00

KRÁLOVNA ALŽBĚTA:
ZLATÝ VĚK

Historické drama Královna Al�bìta: Zlatý vìk je
pokraèováním devìt let starého snímku Královna

Al�bìta, nominovaného na sedm Oscarù, který jako
první upozornil na talent hereèky Cate Blanchett.

Čtvrtek 24. 1. ve 20:00

CRASH ROAD
Veronice je 18, má po maturitì a odmalièka má pocit,

�e osud je proti ní. Aby nad osudem vyhrála, dìlá
neèekané vìci. Pod tlakem okolností odchází z Prahy.

A vydává se hledat �dobré lidi�.

Pátek 25. 1. v 17:30 a ve 20:00

ZLATÝ KOMPAS
The Golden Compass vychází z úspì�né kni�ní trilogie

Philipa Pullmana. Hlavní postavou prvního dílu je
jedenáctiletá Lyra, která �ije v Anglii 19. století, kde se

zastavil èas a vládne zde pøísná církev.

Neděle 27. 1. ve 20:00

PS: MILUJI TĚ
Mladá vdova Holly objeví 10 dopisù, které jí zanechal
man�el. Mají ji pomoci pøekonat bolest a zaèít nový

�ivot... S pomocí jejích pøítelkyò zaèíná pro Holly rok
neobyèejných dobrodru�ství...

Pondělí 28. 1. ve 20:00

CHYŤTE DOKTORA
Gynekologa Michala dostihne nevìra a musí øe�it
zapeklitou, témìø klasickou, situaci man�elského

trojúhelníku. V komedii Chy�te doktora! ji bude øe�it
hned nìkolika rùznými zpùsoby. Celkem tøikrát se diváci

spolu s hlavním hrdinou vrátí na stejné místo jednoho
dne a tøikrát se spolu s ním nebudou staèit divit.

Úterý 29. 1. ve 20:00

HRDINOVÉ A ZBABĚLCI
Dva studenti West Coast University Arian (Derek Luke)

a Ernest (Michael Pena), se rozhodli, �e uposlechnou
výzvu svého idealistického profesora, doktora Malleyho

(Robert Redford), aby se svými �ivoty udìlali nìco
dùle�itého. Vstoupí tedy do armády...

Středa 30. 1. a Čtvrtek 31. 1. ve 20:00

VÁCLAV
Václav je vesnický outsider, který ve svých 40 letech �ije

s maminkou pod jednou støechou. Pøesto�e je Václav
vnímán jako místní �a�ek, hlupák a problematický
nezvladatelný kluk, my v nìm (spolu s maminkou)

uvidíme citlivého, vnímavého dobráka s klukovskou du�í
(a hlavou plnou milých lumpáren).


