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Èesko se hem�í poctivými nálezci a nepoctivými zlodìji � Pøibylo babyboxù � Inteligence nepøibylo � Také kmotrù
je letos dost � A dluhù � A nìkteøí kmotøi se rozkmotøili s jinými kmotry � Ani v�ichni klokánci ne�ijí v pøátelské shodì

� Nechoïte jen tak, bì�te pro mléko, v�ak není ka�dá kráva fialová � A nepi�te kraviny, napi�te rad�i Je�í�kovi �
A neètìte blbosti, pøeètìte si Hoøické noviny �                                                                  Stojí 6 korun, dal�í budou napøesrok

VÁNOČNÍ I NOVOROČNÍ

V době připomínky Tří králů (6. – 10. 1. 2010) budou chodit do domácností, institucí a po ulicích
v Hořicích  a okolí  skupinky tří králů s koledou a budou vybírat do  kasiček příspěvky od občanů.
 Z výnosu této sbírky budou podpořeny mimo jiné projekty Farní charity Dvůr Králové: Občanská

poradna  Hořice, Osobní asistence, Nízkoprahové zařízení Střelka.

Kam se hrabe Milka

Čerstvé mléko nonstop
V samém centru mìsta u� tøi týdny mohou la-

bu�níci zakoupit èerstvé, právì nadojené mléko.
Nápoj originální tuènosti (4 % minimálnì) a dal-
�ích originálních vlastností (mléko neprochází
pasteurizací) poskytuje pøístroj zabudovaný do
vchodových dveøí �vamberkovy samoobsluhy.
Podle návodu vhodíte 15 korun za litr (8 korun za
pùllitr) a do pøinesené bandasky je vám èerstvì
nadojeno. Také nepøetr�itý provoz systému je dù-
le�itou výhodou - ano, máme ji� v Hoøicích non-
stop podniky, pùllitr za osmièku vám tam ale ne-
natoèí - ano, bývají v nich i automaty, ale ty vás
pouze okradou - a na�i celonoènì �ízniví spoluob-
èané nacházejí tak skvìlý dùvod k zásadní zmìnì
preferencí.

Ke v�emu ani vizuální dojem z nového zaøízení
nepøichází zkrátka: automat je ozdoben obrazy
pravých èeských èervenohnìných krasavic, sku-
teèných poskytovatelek mléèné rozko�e. Kam se
hrabe Milka, ta fialová kráva rakouská.

Číši k svátečnímu přípitku (zajisté i našim čtenářům) zvedá Marie Fišerová z Janderovy ulice.
Má k tomu osobní důvod: s počátkem Adventu oslavila 105. narozeniny. Je nejstarší občankou

kraje, a tak se narozeniny neobešly bez přítomnosti krajského hejtmana. U příležitosti narozenin
byla před jejím domem slavnostně předána do užívání rekonstruovaná ulice, ve které paní

Fišerová bydlí. Fotografie z události jsou od Jiřího Němečka z Nových novin a od Víta Volšičky.

Desátá Tříkrálová sbírka

Budiž světlo betlémské
Také letos si mù�ete odnést domù opravdické

betlémské svìtlo. Zaøídí to zase hoøiètí skauti a
zvou v�echny na 23. prosinec pøed radnici ke spo-
leènému zpìvu koled. Zaèíná se v 17 hodin.

Svìtlo se ka�doroènì zapálí v Betlémì a pak pu-
tuje do v�ech domácností napøíè Evropou. Mít
doma Betlémský plamínek a nenechat ho zhas-
nout znamená stát se souèástí nekoneèného øetì-
zu domovù propojených symbolem nadìje.

Do Evropy bylo dopraveno letecky, ve Vídni jej
pøevzali brnìn�tí skauti a pøivezli jej v sobotu
12. prosince do Brna k dal�í distribuci.

Stoletých lidí žije
v našem kraji celkem 31,
nejstarší je
Marie Fišerová z Hořic

Celkem 31 stoletých napoèítal Èeský statistický
úøad v Královéhradeckém kraji, z toho 5 mu�ù a
26 �en. Nejstar�í je Marie Fi�erová, která právì v
obdivuhodné svì�esti oslavila 105. narozeniny.
Ze zprávy statistikù se dále dozvídáme, �e v kraji
�ije celkem 554 860 lidí (k 30. záøí), z toho na Ji-
èínsku 79 669. Poèet obyvatel Hoøic u� dlouhá
léta osciluje okolo èísla 9 000.

Celá republika mìla na konci záøí 10 501 197
obyvatel, z toho 354 stoletých, nejstar�í je obèan-
ka, které bylo letos 108.

Slovo do pranice
�Kdy� není sníh, nely�uju. Umìlý sníh je du�ev-

ní úchylka. Proè si toho zelení nev�ímají? To se
na komínì nevyøe�í.�

Ludvík Vaculík

Klub českých turistů
Hořice zve
na své tradiční akce
 30. PØEJEZD � PØECHOD ZVIÈINY

(Memoriál Petra Holveka)
V sobotu dne 9. ledna 2010
TRASY: Svou trasu si ka�dý zvolí  sám.
PRÙJEZD  ZVIÈINOU:
10-14 hodin, kontrola v Raisovì chatì.
INFORMACE:
Jiøí Krejcar, �torchova 1725, Hoøice,
telefon 603 490 19.

 

13. ZIMNÍ TÁBOØENÍ na ZVIÈINÌ
(Memoriál Milana Poláka)
Termín: 7. - 9. ledna 2010
Prezentace: prùbì�ná.
INFORMACE:
Vladimír Sluka, Kostelní 536, Láznì Bìlohrad,
telefon 493 692 113.

K otázce termínu zprovoznìní novì vydlá�-
dìných ploch na námìstí se vyjádøil investièní
odbor mìsta:

Dokončují se první
stavby v rámci projektu
Hořice – město bez
bariér

Souèasná úprava kamenných èi betonových
dlá�dìných ploch posypem je projevem bì�ného
technologického postupu. Nezametené èástice
pískového posypu se chùzí, pojezdem èi de�tìm
postupnì zapravují do mezer mezi kostkami,
popø. dla�dicemi, zaplòují je a tak novou dla�bu
zpevòují. Posyp se bude je�tì asi pùl roku dopl-
òovat. Skuteènì èisté dlá�dìné plochy tak bude-
me mít v jarních mìsících.

V prùbìhu listopadu a v první polovinì prosin-
ce 2009 byly postupnì dokonèeny dla�by chodní-
kù, vozovek a parkovacích stání:

· na Námìstí Jiøího z Podìbrad
· v Jungmannovì ulici
· v Janderovì ulici (západní èásti)
· podél Smetanových sadù od Daliborky

k Sokolovnì
· ve Smetanových sadech
· a na východní stranì Husovy ulice.
Na uvedených plochách se provádìjí úklidové

a dokonèovací práce, urovnávají se plochy bu-
doucí zelenì a dokonèuje se osazování doprav-
ních znaèek. Po ukonèení tìchto prací je na tento
týden (po 14. prosinci) pøipraveno pøedání a pøe-
vzetí provedených prací od zhotovitele firmy
HOCHTIEF CZ, a.s. Praha a na to navá�e øízení
o povolení u�ívání. Teprve po tomto úøedním
procesu, který probìhne v nastávajících 2 týd-
nech, bude mo�né øádné bezpeèné u�ívání; do té
doby jsou tyto plochy staveni�tìm.

Provoz motorových vozidel zùstal zachován
jako pøed rekonstrukcí, tak�e na prùjezdnosti
dolní èásti námìstí, ani Jungmannovy ulice nedo-
chází ke zmìnám. Pøesto se doporuèuje jezdit
s opatrností a sledovat dopravní znaèení.

Odbor investièní MìÚ Hoøice, 11.12.2009

„Zachraňte Ježíška!“
volají desítky tisíc lidí

Studentský projekt Zachraòte Je�í�ka se tì�í
velké oblibì. V leto�ním roce se k milovníkùm
tradièních èeských Vánoc pøidalo témìø tøicet ti-
síc lidí ze v�ech koutù svìta. Akce, která pøipomí-
ná èeským obèanùm, aby nezapomínali na na�e
tradice a zvyky, odstartovala happeningovým po-
chodem v Hradci Králové a vrcholí 18. prosince
od 14:00 pøed Úøadem Vlády ÈR v Praze.

Hlavní souèástí projektu je internetová petice za
záchranu Je�í�ka a stránky na Facebooku, kde
akci podpoøilo ji� témìø tøicet tisíc lidí. S na�imi
fanou�ky aktivnì komunikujeme v diskuzích a se-
tkáváme se s nimi na pøátelských demonstracích,
které probìhly v mnoha mìstech po celé republi-
ce.                                                                Jana Kodysová

Více na www.zachrantejeziska.cz
nebo na Facebooku ve skupinì Zachraòte

Je�í�ka.

Zákaz návštěv
Vzhledem k nastupující chøipkové epidemii

vstoupil 10. prosince 2009 v platnost zákaz ná-
v�tìv v Mìstské nemocnici Hoøice. Zákaz bude
platit do odvolání.       (www.nemocnicehorice.cz)

Bohoslužby
Nábo�enská obec Církve èeskoslovenské husit-

ské vás srdeènì zve na �ODPOLEDNÍ� bohoslu�-
bu se zpìvy a Slovem 24. prosince 2009
ve 14,00 do modlitebny (bývalá synagoga � To-
vární ulice) v Hoøicích.

NOVOROÈNÍ BOHOSLU�BA k 90. výroèí zalo-
�ení Církve èeskoslovenské husitské bude slou�e-
na v nedìli 3. ledna a dal�í v nedìli 17. ledna v bý-
valé synagoze, v�dy od 14 hodin.

Bohoslu�by ÈESKOBRATRSKÉ CÍRKVE
EVANGELICKÉ se budou konat o 4. nedìli ad-
ventní 20. prosince, na Hod Bo�í 25. prosince a o
první nedìli po Narození Pánì 27. prosince. Dále
na Nový rok 1. ledna 2010 a o 2. nedìli po Naro-
zení Pánì 3. ledna. V�dy od 10 hodin dopoledne.
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Policejní zpravodajství Vánoční pozdrav
z hořické knihovny

Èas nejkrásnìj�ích svátkù v roce se nezadr�itel-
nì blí�í a vìt�ina z nás se sna�í mít v�e vèas pøi-
praveno. Domov provonìný cukrovím, purpurou,
ale i èistotou, vìtvièky chvojí a jmelí, plamínky
svíèek, dobroty, dárky� to jsou èeské vánoce. Ne-
jsou spojeny pouze s po�itky materiálními, ale i
duchovními. Vánoce mají v �ivotì ka�dého z nás
nezávisle na vìku opravdu mimoøádný význam, a
to jak pro dìti, tak i pro dospìlé�zkrátka pro ka�-
dého z nás. Skrývají v sobì nìco kouzelného a
magického, a to bez  rozdílu vìku a zpùsobu vní-
mání. Pro nìkoho pøedstavují pøíjemnou atmo-
sféru, kouzlo domova, dlouhé tì�ení se na jejich
pøípravu a pro�ití, pro jiného jsou mo�ná tøeba
obdobím obav a stresu, a� u� z davového �ílenství,
èi hlavnì ze samoty. A právì z tìchto dùvodù
k nim jistì nerozluènì patøí èetba pìkné knihy.

S blí�ícím se koncem roku vìt�inou bilancuje-
me, co se nám podaøilo uskuteènit a co nás je�tì
èeká.

Pøi této pøíle�itosti chceme také upøímnì podì-
kovat na�im mìstským zastupitelùm za nemalou
podporu pøi rekonstrukci na�í pøedná�kové míst-
nosti, která neslou�í jenom nám, ale také obèa-
nùm na�eho mìsta k poøádání rùzných akcí.
S díky proto oceòujeme v tomto smyslu práci
pøedstavenstva. Mìsto Hoøice má pøece skuteènì
bohaté kulturní tradice a je velice potì�ující a pøí-
nosné, �e jeho pøedstavitelé ani dnes právì na
kulturu nezapomínají.

Také my, knihovnice, chceme jako ka�dý rok
pøipomínat vánoèní tradice, a proto pro Vás
v�echny zájemce a ètenáøe vyzdobíme pùjèovny,
ale také nabídneme dobrou èetbu pro pohodové
vánoèní chvíle.

Upøímnì vás v�echny zveme na náv�tìvu na�í
vyzdobené knihovny a doufáme, �e budete s na�i-
mi slu�bami maximálnì spokojeni. O vánocích by
toti� nemìl být nikdo sám. Nezapomeòte, �e
vdìèným spoleèníkem, pøítelem èlovìka a tichým
opravdovým kamarádem mù�e být právì i dobrá
a kvalitní kniha nejen z na�í knihovny.

   Mnoho hezkých sváteèních chvil, pohodu,
zdraví, �tìstí a spokojenost Vám i Va�im

blízkým pøeje za Mìstskou knihovnu Hoøice
Ilona Hynková.

PF 2010!

Výpůjční doba
v Městské knihovně
o vánočních svátcích
PÙJÈOVNA PRO DOSPÌLÉ ÈTENÁØE:

24.12. - 27.12. zavøeno
28.12.  pondìlí         8,30 -  12,00     13,00 - 17,00
29.12.  úterý zavøeno
30.12.  støeda 8,00 - 12,30
31.12.- 3.1. zavøeno

DÌTSKÉ ODDÌLENÍ:
22.12. �3.1.    ZAVØENO

Zloděje prchající
před policií
zastavil kamion
postavený přes silnici

Jako v akèním filmu si museli pøipadat øidièi, kteøí
projí�dìli v pátek 4. prosince odpoledne úsekem
mezi obcemi Úlibice a Jièínìves. Velkou rychlostí je
zde pøedjí�dìlo èerné volvo, pronásledované poli-
cejním vozem se zapnutými �majáky�.

A co se vlastnì stalo? Nìkolik minut po patnácté
hodinì se vloupal neznámý pachatel v Kumburském
Újezdu do dodávkového vozidla Renault Master,
které stálo na parkovi�ti pøed obèerstvením. Pøímo
pøi èinu ho v�ak vyru�il øidiè dodávky, který v�e
oznámil na linku tísòového volání 158. Pachatel
vm�iku nasedl do èerného volva, ve kterém na nìj
èekal øidiè a odjeli velkou rychlostí smìrem na Jièín.

Operaèní dùstojník mezitím vyhlásil pátrání po
uvedeném vozidle a jeho dvouèlenné posádce. Do
akce se okam�itì zapojily v�echny hlídky v okolí.
Jako první zaregistrovala hledané vozidlo v Úlibi-
cích hlídka dopravní policie, která za ním ihned vy-
razila. V tu chvíli zaèala �divoká honièka�, kterou
mìli policisté pod kontrolou. I kdy� øidièi volva dá-
vali po celou dobu zvuková i svìtelná znamení k
tomu, aby zastavil, pøesto tak neuèinil. Navíc bìhem
jízdy vyhazoval spolujezdec z okna vozu rùzné vìci.

Takto dojeli a� pøed Jièínìves, kde ji� v té dobì èe-
kala hlídka kopidlenských policistù. Ta vzniklou si-
tuaci rychle vyhodnotila a do�la k závìru, �e vozidlo
zastaví pouze zablokováním celé vozovky. A tak se
do akce zapojil i náhodný øidiè kamionu, kterého
po�ádali o spolupráci. Ten na pokyn policistù posta-
vil své vozidlo pøes celou �íøi vozovky a tím ji uèinil
neprùjezdnou. Na nenadálou pøeká�ku øidiè volva
zareagoval tím, �e pøed ní sjel do pøíkopu. Následnì
oba mu�i z auta vyskoèili a sna�ili se z místa utéct.
To se jim v�ak nepodaøilo a oba po chvíli skonèili v
poutech. Jednalo se o tøiatøicetiletého mu�e z Prahy
a o rok star�ího komplice z okresu Praha-východ.

Bìhem vy�etøování vy�lo najevo, �e toho mají na
svìdomí víc. A tak se star�í z nich, který s policisty
spolupracoval, dal do vyprávìní. Toho dne se oba
se�li v dopoledních hodinách v Praze, odkud se vy-
dali vypùjèeným osobním vozidlem volvo na okru�-
ní jízdu pøes Hradec Králové, Jaromìø, Trutnov a�
do Nové Paky. Po celou dobu údajnì øídil jeho zná-
mý a on sám sedìl na místì spolujezdce. Bìhem jíz-
dy uèinili nìkolik zastávek, které vyu�il k vloupání
do �esti zaparkovaných vozidel. Z tìch postupnì od-
cizil navigaci, pøíruèní zavazadla a dal�í vìci. Celko-
vá �koda, kterou svým jednáním zpùsobil, byla na-
konec vyèíslena na témìø 110 tisíc korun.

                             Hana Kleèalová

U HOŘIC SE NAŠLA ELEKTRICKÁ STOLNÍ PILA
A TAŠKA S NÁŘADÍM,
POLICIE HLEDÁ MAJITELE

Hoøice - V pondìlí 30. listopadu na�la hlídka poli-
cie v lesním porostu mezi Hoøicemi a Dachovami
odhozenou elektrickou stolní pilu a modroèernou
sportovní ta�ku pøes rameno WS-Travel, ve které se
nacházela ruèní vibraèní bruska, ruèní vrtaèka s
rychloupínacím sklíèidlem a horizontální ruèní fré-
za Asist AE 9F 130.

Policistùm se i pøes ve�kerá provedená opatøení
nepodaøilo do souèasné doby zjistit jejich majitel.

Z tohoto dùvodu �ádají obèany, kteøí by mohli k
nalezenému náøadí podat jakoukoliv informaci, aby
tak uèinili na linku tísòového volání 158 nebo na te-
lefonní èíslo 974 533 701.

Copak jsme se v�ichni
zbláznili?

Do�lo ke schválení rozpoètu pro rok 2010,  Èesko
má tedy svùj státní rozpoèet na pøí�tí rok. Zemì by
tak mìla hospodaøit se schodkem 163 miliard ko-
run. Rozpoèet poèítá s pøíjmy zhruba 1,022 bilionu
a výdaji 1,185 bilionu korun. Snìmovna ale odsou-
hlasila návrhy levice na pøesuny penìz a navý�ila
peníze na platy státních zamìstnancù, na provoz
sociálních slu�eb a pøímé platby zemìdìlcùm v cel-
kové vý�i 12 miliard.

Leckdo mluví o úsporách!  Copak jsme se v�ichni
zbláznili? V�dy� se  ve skuteènosti jedná  o nejvìt�í
schodek, jaký tu kdy v na�í zemi byl.

Na úvod pøipomínám, �e jenom úroky z dosud na-
kumulovaného dluhu èiní 65 miliard. Pro pøedsta-
vu - pro ty, kteøí to myslí dobøe tøeba se zdravotnic-
tvím - za tuto èástku by mohlo vzniknout osm su-
permoderních nemocnic. Pro ty, kteøí to myslí tak
zvanì dobøe se seniory - mohlo by vzniknout 450
velmi moderních domovù dùchodcù.

Jedná se o èástku, která by víc ne� pokryla rozpo-
èet celého ministerstva obrany, tøikrát rozpoèet mi-
nisterstva spravedlnosti a rozpoèet ministerstva
zdravotnictví dokonce osmkrát. A to mluvím pouze
o úrocích. Za takovéto situace si nìkteøí z nás je�tì
troufají mluvit o svìtlých zítøcích� Kam tedy smì-
øujeme a jaká je skuteènost?

Z dob nedávno minulých pøipomenu jeden
z èlánkù o ji� zmínìných svìtlých zítøcích, samo-
zøejmì z dílny komunistické strany. Cituji krátký
výtah: �A� bude tobì, pionýre, ètenáøi, tøicet, pìta-
tøicet let, vzbudí� se do svìta, který u� v mnohém
nebude podoben dne�ku. Budovatelé komunismu
budou mít k dispozici moderní technologie, budou
pracovat �est hodin dennì. To v�echno se promítne
do ka�dodenního �ivota: 250 miliónù tun oceli roè-
nì, hojnost v�ech prostøedkù, mìstská doprava
zdarma, bezplatné stravování ve �kolních a závod-
ních jídelnách, bydlení v prostorných bytech bez
nájemného, levné nebo bezplatné turistické základ-
ny atd. To není zaèátek fantastické povídky, to je
reálný dvacetiletý program Komunistické strany.
Bledne sláva kapitalistického zøízení��

Ano, mù�e to budit a� úsmìvné reakce. Nicménì,
trvale platným klíèem k úspìchu je maximum a re-
spekt soukromého vlastnictví. Souèasní komunisté
nás vyzývají ke ètení jejich programu, je zalo�en na
zachování soukromého vlastnictví. K tému� nás
tato strana vyzývala i v roce 1948. Na agitaèních
letácích tehdy slibovala podporu podnikatelùm a
�ivnostníkùm. Av�ak ihned po získání moci, nejen
�e okam�itì zabavila ve�keré výrobní prostøedky,
co hùø, mnoho lidí pøipravila o práva, dùstojnost,
zdraví a dokonce i �ivot.

Pøipomíná to první animovaný film Josepha Go-
ebbelse: �Nacismus a komunismus jedno jest�, který
pøirovnal èlovìka k ptáku v kleci. Jenom re�im roz-
hoduje, kolik zrní, komu a kdy nasype. Budeme-li se
dr�et ryze vlastnictví, navzdory proklamovaných
zítøkù, byl toto zaèátek totálního úpadku.

 I dnes se mluví o svìtlých zítøcích. A tak, zatímco
jedni agitují hesly: �s lidmi o lidech, lidskostí proti
sobectví, èi zdroje jsou, jaké jsou�� jedná se o  fak-
tické dopady zlehèovaného zadlu�ování. Nade�el
èas, abychom si po pravdì odpovìdìli na otázku,
kam ve skuteènosti a opravdu smìøujeme. Nenasta-
ne-li zmìna, co tedy nastane?

Za prvé: dojde ke sní�ení platù ve státní správì o
desítky procent, tému� sní�ení  neujdou ani dù-
chodci. Za druhé: zvý�í se DPH, oslabí se mìna.
Oproti ni��ím pøíjmùm dojde  k výraznému zdra�e-
ní ve�kerého zbo�í a slu�eb. Za tøetí: výraznì se
zvý�í úrokové sazby, ruku v ruce s tìmito aspekty
nastane  propou�tìní zamìstnancù, krachy dal�ích
firem, hrozí kolaps bankovního sektoru. Aby to ne-
bylo málo, u lékaøù se bude platit jen hotovì. Myslí
si snad nìkdo, �e maluji èerta na zeï? Nikoli, ten
toti� ji� dávno lítá v poslanecké snìmovnì. Jenom
my ho nechceme vidìt.

 První ránu jsme si u�tìdøili svr�ením vlády upro-
støed pøedsednictví v Evropské unii. Následovala
ztráta mezinárodní reputace. Také tomu nechtìl ni-
kdo vìøit.

V minulém století jsme za�ili ji� protektorát, byli
jsme v podruèí komunistù. Je�tì nìkolik podobnì
schodkových let a bude následovat podøízenost me-
zinárodnímu mìnovému fondu, organizaci  zøízené
pro rozvojové zemì. Právì do tìchto spárù smìøuje-
me a to s dopady tak, jak byly popsány.

Na�e mnohahodinové debaty v poslanecké snì-
movnì o dal�ím zvy�ování  výdajù, pokud nejsou
provázeny návrhy, jak závislost na rozpoètu zasta-
vit, stávají se zradou na lidech. Za touto rádoby
ohleduplností toti� není nic jiného, ne� jenom vlast-
ní sobeckost!

Ve skuteènosti podceòujeme na�e obèany. Lidé
jsou toti� pro existenèní zlep�ení v èase pøipraveni
vydr�et  i urèitou ekonomickou tíseò. O co se ale
pøipravit nedají, je jejich hrdost a dùstojnost. Ti, co
ji mají, zabojují a nikdy se o ni pøipravit nedají. Ti,
kterým je upírána, mohou najít novou sílu  znovu se
pozvednout...

 Èasto zde mluvíme o rodinách. Z rodin se skládá
celý stát. Jména osobností jako Tomá�e Bati �
pøedstavitele ekonomického liberalismu, Karla
Èapka � morální autority èi Tomá�e Garrigue Ma-
saryka � vlastence si bere do úst snad ka�dý z nás.
Na�i pøedci byli pro lep�í zítøek pøipraveni mnohé
obìtovat. Co jsme ochotni pro nìj udìlat my?

Zdenìk Lhota, poslanec PS PÈR,
Praha  9. prosince 2009

Výzva
31. bøezna 1920 byla v Saalovì hostinci na

Husovce zalo�ena hoøická organizace Klubu
èeských turistù. Devadesáté výroèí svého vzni-
ku hodlají hoøiètí turisté oslavit výstavou, kte-
rá zaène v bøeznu pøí�tího roku v muzeu.

Pokud máte doma zajímavé pøedmìty, které
by mohly výstavu obohatit (a chtìli byste je
turistùm a muzeu zapùjèit), ozvìte se. Jedná
se napøíklad o dobovou turistickou výzbroj a
výstroj, zajímavé staré mapy, fotografie, pla-
káty atd. Turisté vám budou vdìèni.

Pøedseda klubu Jiøí Krejcar má telefony 493
622 636 a 603 490 191, muzeum 493 624 497.

Dobrý den,
v nìkterém z leto�ních Hoøických obèasníkù mì

zaujala rubrièka o tom, jak se také dají reprezen-
tovat Hoøice ve svìtì. Zakoupila jsem si to správ-
né trièko a vyrazila na zájezd do Turecka, a� na
Pamukkale vidí, co jsou to Hoøice. Ono se to ale
moc nepovedlo, ponìvad� tam 31.10.2009 právì
hodnì pr�elo. Zdokumentovaly jsme to a posílám
vám dvì fotky. Jen�e to má je�tì konec a to tako-
vý, �e jsem to slavné hoøické triko zapomnìla v
hotelu TRIPOLIS, tak a� si v nìm nìjaký Turek
pochodí.

Zdraví vás a hezké vánoce pøejí
Jana Pospí�ilová a Olga Sytaøová

Vánoční pozdrav
z Turecka

Nedejte zlodějům
v předvánočním shonu
šanci

Jièín - Vánoèní nákupní horeèka je v plném
proudu. Ka�dý se sna�í sehnat je�tì nìjaký ten
dárek pro své blízké a známé. Jedni se na Vánoce
tì�í, jako na svátky pohody a klidu, no a ti druzí z
dùvodù lehce získaných penìz. Právì v tomto ob-
dobí mají nejvíce �práce� kapsáøi. Ti nav�tìvují
hlavnì prodejny, supermarkety a tr�i�tì, kde vyu-
�ívají nepozornosti kupujících a v nestøe�eném
okam�iku jim pak odcizí penì�enku nebo rovnou
celou kabelku.

Kapsáøi bývají velmi rychlí a jejich prsty jsou
více ne� hbité. Odcizené penì�enky okam�itì pøe-
dávají dal�ím kumpánùm, kteøí se postarají o je-
jich obsah. Nejvìt�í zájem mají pochopitelnì o fi-
nanèní hotovost a v neposlední øadì i o platební
karty. Vìt�ina majitelù platebních karet si toti�
nezaznamenává èíselný PIN kód do své pamìti,
ale pøímo na platební kartu. Pro zlodìje pak není
nic jednodu��ího, ne� z nejbli��ího bankomatu
vybrat maximální mno�ství penìz. Proto ka�dý,
kdo vlastní platební kartu, by se k ní mìl chovat
zodpovìdnì a mìl by ji mít ulo�enou tak, aby ne-
mohlo dojít k jejímu zneu�ití. Zlodìji �èíhají� v�u-
de, proto nikdy neodkládejte v samoobsluhách a
rùzných hypermarketech své ta�ky a kabelky do
nákupních vozíkù. Pachatelé pak v nestøe�eném
okam�iku jednají rychle a va�e ta�ka èi kabelka
mù�e v m�iku zmìnit majitele.

Na závìr nìkolik rad pro seniory. V poslední
dobì dochází na okrese Jièín k okrádání star�ích
spoluobèanù, a to pøímo v jejich bytech èi domo-
vech. Proto si nikdy do svých pøíbytkù nepou�tìj-
te cizí osoby. Podvodníci bývají vìt�inou fikaní a
pod rùznými záminkami se doká�í vetøít do va�í
pøíznì. Z tohoto dùvodu nikomu nevìøte a s cizí-
mi osobami nikdy nezùstávejte sami.

V ka�dém pøípadì buïte opatrní a na své vìci si
dávejte vìt�í pozor, a� vám nepøíjemná zku�enost
se zlodìjem nezkazí nastávající svátky. 

Hana Kleèalová, PÈR

Epidemie chřipky nás
dostihla,
Jičínsko má první úmrtí

Bezmála dva tisíce pøípadù akutních respiraèních
onemocnìní v pøepoètu na sto tisíc obyvatel evidují
hygienici v Královéhradeckém kraji. Situaci na ce-
lém území kraje proto hodnotí jako epidemii chøip-
kových onemocnìní.

Na Jièínsku pøitom odborníci v minulých dnech
potvrdili první pøípad úmrtí související s praseèí
chøipkou. �Pacient, který pøed nìkolika dny zemøel
v jièínské nemocnici na selhání srdce, mìl virus
nového typu chøipky H1N1. Podezøení, které mìli
jièín�tí zdravotníci, nyní potvrdily výsledky Národ-
ní referenèní laboratoøe, kam nemocnice odebrané
vzorky poslala,� oznámil mluvèí krajského úøadu
Imrich Dioszegi. Kvùli riziku �íøení akutních respi-
raèních onemocnìní a chøipky trvá u� nìkolik týd-
nù zákaz náv�tìv pacientù ve v�ech nemocnicích.

(Zdroj: Nové noviny, jn)

Drzý zloděj si troufl na
důchodkyni

Naprosto chladnokrevnì se zachoval drzý zlodìj v
úterý 15. prosince odpoledne v Hoøicích. Ten se nej-
døíve procházel po mìstì a zastavil se u svého kama-
ráda, kterému se svìøil, �e má finanèní problémy a
nutnì potøebuje nìjaké peníze. Slovo dalo slovo a v
jejich hlavách se zrodil zavr�eníhodný plán � roz-
hodli se okrást nìjakou star�í osobu. Potom se ji�
staèilo poohlédnout po vhodném objektu.

Tou dobou kolem nich procházela nic netu�ící dù-
chodkynì, která se vracela domù z nákupu. Zvrhlíci
na nic neèekali a vydali se za svojí obìtí. Paní, jako
by tu�ila blí�ící se nebezpeèí, se zastavila. Ménì od-
vá�ný kamarád se ke kráde�i vùbec neodvá�il, druhý
mu� ale nezaváhal a silou vytrhl �enì ta�ku z ruky a
okam�itì se dal s koøistí na útìk.

Seniorka upadla pøi útoku na chodník a aèkoli vo-
lala o pomoc, ulicí zrovna nikdo neprocházel. Poz-
dìji se jí pøece jen podaøilo oslovit náhodné chodky-
nì, které v�e oznámily na linku 158. Na místo se
okam�itì dostavily tøi policejní hlídky, které se na
základì popisu pachatele vydaly hned pátrat po hor-
ké stopì. Policisté si mìsto rozdìlili na nìkolik loka-
lit, které peèlivì prohledávali, kdy v jednom slu�eb-
ním vozidle s nimi jezdila i okradená paní, která na-
�tìstí neutrpìla �ádná vá�ná zranìní.

Netrvalo dlouho a mu�i zákona na vlakovém ná-
dra�í objevili osoby odpovídající popisu. �estadva-
cetiletý mu� se ani neptal, proè má následovat poli-
cisty k podání vysvìtlení. Dobøe vìdìl, �e spadla
klec. Vydal odcizené peníze a oznaèil místa, kde za-
hodil dal�í vìci. Na slu�ebnì si za svùj podlý skutek
vyslechl sdìlení podezøení ze spáchání trestného
èinu kráde�e. V pøípadì prokázání viny mu hrozí
trest odnìtí svobody a� na dvì léta. Událost je øe�e-
na ve zkráceném pøípravném øízení.

Názor
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SLOUPEK  STAROSTY Školní statek Hořice
končí

Oznamujeme hoøické veøejnosti, �e k 1. lednu
2010 se ru�í �kolní statek Hoøice.

Po padesátileté èinnosti, kdy �kolním statkem
pro�ly stovky absolventù zemìdìlských �kol
v regionu, dochází rozhodnutím zastupitelstva
Královéhradeckého kraje ze dne 18.6.2009
k ru�ení organizace a jejímu slouèení  s Vy��í od-
bornou �kolou rozvoje venkova a Støední zemì-
dìlskou �kolou.

Konèí  tím samostatná existence �kolního stat-
ku, který poskytoval zázemí odborné pøípravy pro
�áky a studenty nejen hoøické vy��í a zemìdìlské
�koly, ale i  dal�ích �kol z regionu Královéhradec-
kého kraje, kteøí statek nav�tìvovali. S velkou
pravdìpodobností skonèí i celá øada akcí pro ve-
øejnost, které pracovníci statku pravidelnì pøi-
pravovali. Velice oblíbený byl kvìtnový  Den dìtí
nav�tìvovaný stovkami  dìtí z mateøských a  zá-
kladních �kol z �irokého okolí Hoøic, známá byla i
Hubertova jízda na závìr jezdecké sezony
v listopadu a dal�í akce.

Velká slova o rekonstrukci statku, která by za-
jistila jeho ekonomickou prosperitu, zùstala pou-
ze na  pøedvolebních letácích politikù. Pøislíbené
peníze z krajských i Evropských fondù  byly  po-
stupnì pøevádìny  jiným smìrem a tak dlouho se
sni�ovaly, �e v souèasnosti dosahují nuly.

Bez hysterie a petièních akcí, bez podpory mìs-
ta  jsme oèekávali, �e zvítìzí zdravý selský rozum
a nebude zvolena  po v�ech stránkách nevýhodná
varianta pøipojení statku k Vy��í odborné �kole
rozvoje venkova a Støední zemìdìlské  �kole. Leè
spoléhat na zdravý rozum je v dne�ní dobì patrnì
hodnì neprozíravé.

S podporou slov Dalajlamy: �Kdy� si uvìdomí-
te, �e jste udìlali chybu, uèiòte ihned kroky
k nápravì�, stále doufáme ve zmìnu  tohoto roz-
hodnutí.  Do té doby jsme se budeme sna�it  bojo-
vat o zachování existence �koly a statku pod jed-
nou støechou a to navíc v dobì, která  zemìdìlství
nepøeje a tento obor je na okraji zájmu politikù,
kteøí urèují pravidla hry.                      Ing. Jiøí Je�ek

Bohatý výbìr zbo�í i øemeslnì zpracovaných vý-
robkù, vùnì uzeniny, svaøeného vína i medoviny,
zpìv nejen vánoèních koled, ohrada se zvíøátky èi
mo�nost projí�ïky na ponících, to v�e a mnohem
více nabízel náv�tìvníkùm ji� 9. roèník Adventní-
ho trhu v Hoøicích. Bìhem dopoledne vystoupili
ma�oretky z DDM, dìti ze základních �kol Na Da-
liborce a Komenského, zpìváèci z DD v Nechani-
cích, muzikanti ze ZU� Melodie i národopisný
soubor písní a tancù Hoøeòák z Lázní Bìlohradu.
Dopolední program zakonèila øíznými melodiemi
Hoøická dechovka pod vedením Jana Bílka. Od-
polední show z produkce DDM Hoøice pokraèo-
vala èertovským rejdìním s mikulá�skou nadíl-
kou a hrami pro dìti. Bìhem akce se prezentovaly
také Støední zemìdìlská �kola a VO� Hoøice pøi-
vezením zvíøátek, sochaøsko-kamenická �kola
pak ukázkou umìlecké práce do kamene. Prostor
byl dán i o.s. Duha, které usiluje o vznik hospicu
v Hoøicích. Organizátoøi, pracovníci mìstského
infocentra, velmi dìkují v�em úèinkujícím za
ochotu a nasazení v mrazivém poèasí a také spon-
zorským firmám, jimi� byly Drogerie Susy, Potra-
viny �vamberk, Potraviny Renata Koøínková, Po-
traviny Globál, Obchod nápoji Ertl, Potraviny U
�toèkù, Bazar nábytkem Senegal, Poèítaèové
slu�by Zatloukal, Elektroslu�by Nosek a výrobce
kol Olpran, který z podnìtu organizatorù vìnoval
dìtské kolo DD Nechanicím. Dík za spolupráci
patøí pracovnicím Mìstské knihovny, Zdence
Va�kovové za pomoc pøi organizaci, Studiu MV,
pracovníkùm Technických slu�eb a Mìstské poli-
cie a místostarostce Mgr. Hanì Richtermocové
za podporu. Zájemci z øad úèinkujících o v�echny
poøízené fotografie nech� se dostaví do Mìstské-
ho informaèního centra, kde jim je pracovníci
rádi vypálí na jejich prázdné CD.

NÁKLADY  NA MĚSTSKOU DOPRAVU
V HOŘICÍCH

Vzhledem ke stále rostoucím nákladùm na
provoz bezbariérového autobusu MHD rada
zvolila úspornou variantu jeho dal�ího pro-
vozu a souhlasila s jeho zaèlenìním do pøí-
mìstské autobusové dopravy. Pøi provozo-
vání tohoto nového dopravního prostøedku,
jeho� provozovatelem je ÈSAD Semily, do-
jde k jeho vy��ímu vyu�ití a rozlo�ení jeho
fixních nákladù a nákladù na mzdy. Pøi jeho
vy��ím kilometrovém vyu�ití dojde ke sní-
�ení nákladù na ujetý km na 24,84 Kè/km.

Tímto opatøením mìstu nevzrostou výraz-
nì náklady na dotaci MHD, která se ka�do-
roènì pohybuje v èástce okolo 500 tis. Kè.
Nový bezbariérový autobus IVECO DAILY
STRATOS byl jeho provozovatelem ÈSAD
Semily poøízen v srpnu 2009 a od záøí zaji�-
�uje autobusové spoje v Hoøicích.

Hodnota poøízení autobusu byla vyèíslena
2.200 tis. Kè.
SCHVÁLENÍ ZÁMĚRU PRONÁJMU
NEBYTOVÝCH PROSTOR

Rada mìsta schválila vyvì�ení zámìru
pronájmu nebytových prostor v budovì èp.
6, Klicperova ul., Hoøice. Pøedmìtem pro-
nájmu jsou tøi místnosti s malým skladem,
èekárnou a WC v pøízemí o celkové výmìøe
67,58 m2. Podmínkou pronájmu je provozo-
vání lékaøských slu�eb, pøípadnì kanceláø-
ských prostor. Rada mìsta ulo�ila tajemní-
kovi MìÚ Mgr. Kuchtovi zajistit zveøejnìní
vý�e uvedeného zámìru o pronájmu neby-
tových prostor na úøední desce mìsta Hoøi-
ce.
KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽADATELŮ
DO DOMOVA PRO SENIORY

Na základì pøedlo�eného návrhu øeditelky
Domova pro seniory Hoøice Mgr. Zorky
Müllerové a souhlasného stanoviska Odbo-
ru zdravotní a sociální péèe rada odsouhla-
sila �Kritéria pro pøijímání �adatelù do do-
mova pro seniory�. Nová kritéria bodovì
nejvíce hodnotí trvalé bydli�tì �adatele a
upøednostòuje místní obyvatele a obyvatele
patøící do spádových obcí na�eho mìsta.
Dal�ím ukazatelem pro stanovení poøadí
�adatelù je vý�e pøíspìvku na péèi a vìk
�adatele. Upøednostnìni jsou �adatelé
s vy��ím pøíspìvkem na péèi a osoby star�í.
Posledním hlediskem patøícím do hodnoce-
ní je individuální situace �adatele. Pøi hod-
nocení tohoto kritéria dostávají pøednost
osoby, které se nacházejí v mimoøádných
�ivotních situacích, kterými mohou být:
osamìlost, úmrtí èi hospitalizace osoby pe-
èující, domácí násilí, zneu�ívání, bezbarié-
rovost, dostupnost terénních slu�eb apod.
ZMĚNA KAPACITY V DOMOVĚ
PRO SENIORY

Rada mìsta vzala na vìdomí zmìnu kapa-
city v Domovì pro seniory v prùbìhu roku
2010. Z dùvodu zvy�ování komfortu bydlení
a poskytování péèe v souladu zásad zákona
o sociálních slu�bách, po�ádala øeditelka
Sociálních zaøízení mìsta Hoøic Mgr. Zorka
Müllerová o navý�ení jednolù�kových poko-
jù v Domovì pro seniory. Péèe v jednolù�-
kových pokojích je poskytována  individuál-
nì, zachovává lidskou dùstojnost a podpo-
ruje k aktivitì seniorù. Navý�ením poètu
jednolù�kových pokojù ze souèasných 32 na
69 se v�ak souèasnì sní�í kapacita domova
na 121 lù�ek. Sní�ení kapacity lù�ek je v
souladu se standardy kvality poskytování
sociálních slu�eb dle zákona o sociálních
slu�bách a je v souladu dlouhodobou vizí
mìsta se sní�ením kapacity a zkvalitnìním
úrovnì slu�eb v tomto zaøízení, jeho� zøizo-
vatelem je Mìsto Hoøice. V nedávné minu-
losti bylo v tomto na�em zaøízení umís�ová-
no pøes 180 klientù.
ZVÝŠENÍ CENY STRAVNÉHO

V dùsledku zvý�ení sazby danì z pøidané
hodnoty z 9% na 10% a z 19% na 20% vzala
rada mìsta na vìdomí zvý�ení ceny stravné-
ho ve �kolní jídelnì Hoøice. Cena bude
v jednotlivých kategoriích navý�ena o 1 Kè.

Mzdové a provozní náklady budou upraveny
v prùbìhu mìsíce února dle skuteèných ná-
kladù dle roku 2009. Pro �áky na�ich �kol se
bude v pøí�tím roce pohybovat stravné v ná-
sledujících cenových relacích: �áci 7-10 let
45 Kè, 11-14 let 47 Kè, 15 a více let 48 Kè.
Cizí strávníci s porcí masa 70 g tak zaplatí
od ledna 2010 za obìd 53 Kè a s porcí masa
100 g 55 Kè.
POŘÍZENÍ AUTOMATICKÉHO OVLÁDÁNÍ
ZVONŮ PRO KOSTEL
NAROZENÍ PANNY MARIE

Rada mìsta Hoøice schválila na základì
�ádosti Øímskokatolické farnosti poøízení
automatického ovládání zvonù pro kostel
Narození Panny Marie v Hoøicích. Pøed nì-
kolika týdny do�lo k poru�e zaøízení, které
ve vì�i hoøického kostela zaji��uje obsluhu
zvonù. Dle sdìlení odborníkù, nebylo ji�
efektivní provádìní opravy na stávajícím za-
øízení, proto�e se jedná o historický výro-
bek. Rada mìsta schválila bezúplatné zapùj-
èení  automatického ovládání zvonù Øímsko
katolické farnosti � dìkanství Hoøice. Stáva-
jící zaøízení bude ulo�eno do Mìstského
muzea v Hoøicích. Náklady na poøízení ovlá-
dání zvonù byly vyèísleny celkovou èástkou
cca 75 tis. Kè. V rámci modernizace ovládání
zvonù a celkové údr�by vì�e kostela Naroze-
ní Panny Marie je nezbytné provést zároveò
instalaci osvìtlení schodi�tì vì�e kostela.
Náklady spojené s instalací osvìtlení by
mìly být hrazeny z finanèních prostøedkù
Øímskokatolické církve a nemìly by pøesáh-
nout èástku cca 28 tis. Kè.
RADA MĚSTA VZALA NA VĚDOMÍ
PŘEHLED MĚKKÝCH PROJEKTŮ

Mìkké projekty financované státem a z EU
by mìly pøinést mìstu Hoøice a jeho organi-
zacím efektivnìj�í správu a znaènou finanè-
ní úsporu. Dùvodem zpracování  jednotli-
vých dotaèních zdrojù je sní�it finanèní ná-
klady na chod mìsta, jeho organizaci, chod
mìstského úøadu a uvolnìné finanèní pro-
støedky pøesunout nyní v dobì hospodáøské
krize  do oblasti investic. Ministerstva v této
dobì vypisují øadu tìchto dotací, které mají
velmi pøíznivou spoluúèast od 0% do 15%.
Dal�ím pøínosem, které by mìly tyto projek-
ty zajistit je efektivnìj�í chod úøadu a orga-
nizací vùèi veøejnosti. Rada  mìsta vzala na
vìdomí pøehled �mìkkých� projektù.
VYTVOŘENÍ PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ
V RÁMCI VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH PRACÍ

Rada mìsta schválila vytvoøení 5 pracov-
ních pøíle�itostí v rámci veøejnì prospì�-
ných prací k 1.1.2010. Veøejnì prospì�né
práce jsou èasovì omezené, pracovní pøíle-
�itosti spoèívající zejména v údr�bì veøej-
ných prostranství, úklidu a údr�bì veøej-
ných budov, komunikací, nebo jiných ob-
dobných èinnostech ve prospìch obcí, ve
prospìch státních, nebo jiných obecnì pro-
spì�ných institucí (dìlník na èi�tìní mìsta;
pomocné úklidové, natìraèské a zednické
práce).Tato místa vytváøí zamìstnavatel
nebo obec na základì písemné dohody s
úøadem práce ke krátkodobému pracovní-
mu umístìní uchazeèe o zamìstnání, nejdé-
le v�ak po dobu dvanácti po sobì následují-
cích mìsícù ode dne sjednaného nástupu
uchazeèe o zamìstnání do pracovního po-
mìru. Dohody jsou uzavírány na poèet míst
(ne na konkrétní uchazeèe o zamìstnání),
na jednom pracovním místì v rámci VPP se
tak mù�e vystøídat i nìkolik uchazeèù o za-
mìstnání. Finanèní pøíspìvek na úhradu
mzdových nákladù zamìstnance, který byl
veden v evidenci úøadu práce, na takto vy-
tvoøeném místì mù�e být zamìstnavateli
poskytován a� do vý�e skuteèných mzdo-
vých nákladù, vèetnì sociálního a zdravotní-
ho poji�tìní. Finanèní pøíspìvek na úhradu
mzdových nákladù poskytuje pøíslu�ný úøad
práce a� do vý�e 12.000 Kè mìsíènì. Na ve-
øejnì prospì�né práce lze získat dotace
z fondù Evropské Unie � zejména z Operaè-
ního programu Lidské zdroje a zamìstna-
nost.

Ivan Dole�al

Støípky ze zasedání 
Rady mìsta Hoøice
konaného dne 7.12.2009

Advent je odedávna považován za čas ztišení,
vnitřního bilancování a sebehodnocení,

očekávání příchodu spasitele, čas patřící úklidu
příbytku, ale i úklidu v duši. Čas, který hluboce
oslovuje lid věřící i nevěřící právě v prostoru

duchovním. Zdá se však, že dnes dostává doba
adventní poněkud odlišný rozměr.

Zájemci z řad účinkujících o všechny pořízené
fotografie nechť se dostaví do Městského

informačního centra, kde jim je pracovníci rádi
vypálí na jejich prázdné CD.

Duha vám děkuje
Svùj prodejní stánek mìlo na adventním trhu

také Hospicové sdru�ení Duha. Zájemci si zde
mohli vybrat z nabídky knih Karmelitánského
nakladatelství a k tomu se zahøát èajem, grogem
èi se posilnit domácím koláèem. V�em, kteøí si
v záplavì komerèní nabídky na�li cestu ke stánku
Duhy, patøí ná� dík. Mnozí z vás k symbolické
cenì nápoje a koláèe pøidali nemalou èástku, a
tak poslou�ili dobré vìci. Hospicové sdru�ení,
které momentálnì buduje své zázemí a souèasnì
ji� svým klientùm pùjèuje zdravotní pomùcky
nebo jim pomáhá pøímo v jejich domovech, je za-
lo�eno na víceménì doborovolnické èinnosti a zá-
vislé na darech a pøíspìvcích. Díky aktivitì na ad-
ventním trhu získala Duha pøibli�nì 3 tisíce ko-
run, které pou�ije pro svou tolik potøebnou èin-
nost � pomoc tì�ce nemocným.                            (jiv)

Vydařený 9. ročník
adventního trhu

Vánoční výstava
v knihovně

MO ÈS� v Hoøicích i v r. 2009 uspoøádala ve
dnech 1. - 3. 12. tradièní vánoèní výstavu v klu-
bovnì knihovny. Pøedev�ím pro dìti zde byli ply-
�oví medvídci rùzných velikostí, barvy i stáøí
uspoøádané k 105. narozeninám této hraèky, a to
v kulisách paseky Medvídkov. Nezapomnìly jsme
ani na olympijské maskoty. Raritou byly zimní
betlémy, vèetnì toho prvního na svìtì od Josefa
Weniga a pozadím Hradèan a dále od Josefa
Lady, Jiøího Trnky, Marie Kvìchové aj. Ani módì
jsme nezùstaly nic dlu�né. Stromeèek se odìl do
bronzové barvy se spoustou kouzelných motýlkù.
Pozornost poutaly i krásné vánoèní vazby kvìtin i
zdobené perníèky. Zlatým høebíèkem byly sou-
èasné a hlavnì pak krojované panenky. Seznámi-
ly jsme náv�tìvníky s mu�skými, dívèími i �en-
skými kroji z Doma�lic, Strakonic, Podkrkono�í,
vèenì Hoøického kroje, Vala�ska, Kyjova, Polabí i
rómského. Nakonec si v�ichni mohli zakoupit
drobné dárky a zamlsat na perníècích a dortíè-
cích. Výstava se v�em moc líbila. Daly jsme si vy-
sokou la�ku a ji� teï pøemý�líme, �ím pøekvapí-
me na Velikonoce.  Podìkování za pomoc patøí
v�em na�im pøíznivcùm a sponzorùm, jmenovitì
pak kvìtináøství paní Macháèkové, cukráøství
pana Draslara a tìm, kdo zapùjèili své výrobky
nebo je vytvoøili k prodeji. Vìøíme, �e nám i nadá-
le zùstanou v pøízni.

Luba �anderová, místopø. MO ÈS�

Kancelář starosty
a tajemníka
vede Iva Gracíková

Novì zøízený odbor kanceláø starosty a tajem-
níka na hoøické radnici povede Iva Gracíková.
Funkce se ujala v pondìlí 16. listopadu na zákla-
dì výsledkù výbìrového øízení. Pøinesl o tom èlá-
nek jièínský týdeník Nové noviny:

�Odbor kanceláø starosty a tajemníka zastøe�uje
dosud nezaøazené pracovníky na�eho úøadu. Ve-
doucí odboru bude mít na starosti nìkolik úsekù,
bude dohlí�et napøíklad na práci informatikù
nebo na personální a právní oddìlení. Bude zaji�-
�ovat i koordinaci úkolù mezi odbory, tøeba pøi
pøípravì smluv,� oznámil hoøický starosta Ivan
Dole�al.

Zmìny èerpají z výsledkù nedávného personál-
ního auditu, který si radnice loni objednala.
�Na úøad se pøevádí tolik nových kompetencí
a povinností, �e by je bez organizaèních zmìn ne-
bylo mo�né zvládnout, vèetnì napøíklad proble-
matiky e-governmentu. Proto jsme zøídili nový
odbor,� vysvìtluje starosta.

Iva Gracíková pøed svým pøíchodem na hoøic-
kou radnici pùsobila na krajském úøadì a ve fa-
kultní nemocnici na oddìlení financí a analýz.

Se starostou rozmlouval Jiøí Nìmeèek.
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Nenechte si ujít
silvestrovské zatmění

Zatmìní, v celém prùbìhu viditelné z Evropy,
Asie, vìt�iny Afriky a taky Indického oceánu, zaène
31. prosince pøesnì v 18 hodin a 17 minut. Zpoèátku
nebude nic patrné, av�ak s uplynulými desítkami
minut ztratí levá spodní èást mìsíèního kotouèe po-
nìkud na jasu a kontrastu.

Zhruba v 19 hodin a 53 minut se objeví i plný zem-
ský stín (tam, kam dopadá, je patrné úplné zatmìní
Slunce). Zmizí v nìm ale jen nepatrná èást mìsíèní-
ho povrchu - necelých deset procent. Ve 20 hodin a
23 minut si tak mù�eme v�imnout, �e jinak symet-
rický úplòkový kotouè z pravé strany zøetelnì ukra-
juje temný stín. Èásteèné zatmìní skonèí ve 20 ho-
din 53 minut, aby pak následující tøi ètvrtì hodiny
pokraèovalo zatmìní polostínové.

 Pøí�tí takový úkaz bude pøímo z Èeské republiky
patrný a� 21. prosince 2010. Na úplné zatmìní si
musíme poèkat do 15. èervna 2011.

(Zdroj: Hvìzdárna Brno)

Vzpomínka

Jak pan Marks dělal
efekty

JIØÍ BIÈI�TÌ

Jaroslav Marks, zvaný Morks, fasádník a klari-
netista, se rozhodl na nátlak svého chlebodárce
kapelníka Flégra si pøed válkou koupit altsaxo-
fon. Nauèil se grify a Flégr sehnal nebo napsal k
taneèním skladbám saxofonové party. Byla to prý
hrùza kdy� se rozdalo první tango, proto�e nikdo
ve tøetím taktu u� nevìdìl, kde je. Pak se ale ka-
pela pøece jen nìco nauèila. Pøi nejbli��í taneèní
zábavì v Korunì si tedy pan Marks pøinesl svoji
novou fajfku, jak se alt saxofonu øíkalo. Sedl si
pìknì na kraj, jeho vá�ná fysiognomie pøipomí-
nala Verdiho v pozdním vìku.

To by ale nebyl Franta Hlou�kù, aby na nìj nìco
nevymyslel. Povídá Flégrovi: �Ten Marks sedí òák
strnule, co je to s ním?�

Flégrovi to hned nedo�lo a proto poruèil: �Jar-
ko, neseï  tady jako socha, trochu sebou hejbej,
se� jak mrtvej.�

Pan Marks vzal tedy saxofon a zaèal s ním hýbat
zleva doprava a zpìt. Hlou�ek po chvilce povídá
znovu  Flégrovi: �Co to ten Marks dìlá, dy� se mu
lidi smìjou.�

Flégr: �Co se kejvá�, seï klidnì a nekla� se
tady!�

�Dy�  jsi mnì povídal, abych se hejbal�. Po chvil-
ce zase Hlou�ek: �Poslechnìte kapelníku, pøece
jen mìl ten Marks trochu sebou hejbat, von jako
kdy� spí.�

�Jarko, probuï se, hni sebou, na tebe je stra�nej
pohled, jako kdy� tady chrní�!�

�Co po mnì poøád chce�, kdy� se hejbám, tak se
ti to nelíbí, kdy� sedím, tak taky ne, tak co mám
furt dìlat?�

�Dìlej òáký efekty, natahuje� ruku na peníze,
trochu to umìní prodej.�

�Dejte mnì v�ecky pokoj, mnì tohle není potøe-
ba, já mám øemeslo a nenechám se tady poøád se-
kýrovat.� Pan Marks vzal saxofon a u� byl venku.

�To je votrok stará, èlovìk to s ním myslí dobøe
a vono se mu to nezdá.�

 A bylo po efektech.
Byla-li nìkde nuda nebo moc klid, Franta

Hlou�kù hned nìco vymyslel. Kdysi hrál s Flég-
rem v Bìlohradì, pomáhali kapelníku Kráèmaro-
vi  z Holovous pøi nìjaké tancovaèce. Flégr mìl
nové housle, na kterých si moc zakládal.

Hlou�ek povídá Kráèmarovi: �Zkuste si ty hous-
le, kapelník vám je pùjèí.�

Stalo se a Franta mu je�tì poradil: �Pane Kráè-
mar, u nás je zvykem kdy� se dohrává kousek, aby
houslista obrátil housle a tøikrát na nì silnì uho-
dil smyècem.�

Ke konci polky pan Kráèmar obrátil housle a tøi-
krát na nì pra�til, div smyèec nezlomil.

Flégr se na nìj pøiøítil  øka: �Co to, èlovìèe, dìlá�
s mejma houslema, to ses zbláznil nebo co.�

�Tamhle pan trombonista mnì povídal, a� do
nich �uknu, a� se bude dohrávat, �e prej to je u
vás zvykem.�

�Neposlouchej toho blbce, to je úplnej zloèinec.�
A hned byla mrzutost.
9. prosince to bylo ji� 5 let, co nav�dy ode�el

Jiøí Bièi�tì, v kraji známý hudebník, dlouholetý
kapelník Hoøické dechové hudby, vypravìè a ka-
marád. Vzpomíná rodina.
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Vánoce vskutku
andělské

Obèanské sdru�ení Klub Klokánek a Katalpa ve
støedu 2. 12. 2009  v 15, 00h. slavnostnì zahájily
projekt Andìlské Vánoce. Po té, co se ze záva�ných
zdravotních dùvodù z akce omluvil patron klubu he-
rec Jan Potmì�il, pøivítali náv�tìvníci vernisá�e
hosty ze soukromé sborové �koly Boni Pueri
z Hradce Králové. Jejich vystoupení umocnilo u� tak
krásnou atmosféru slavnostního okam�iku. Perfekt-
nì pøipravené vystoupení pøedvedli nejmlad�í, tøí a�
pìtiletí zpìváci, pod vedením sbormistrynì Simony
Hlavaté, i star�í �áci pod vedením Táni Slezákové.
Za krásný výkon a uvedení do adventní nálady dì-
kujeme nejen umìleckým vedoucím, dìtem, ale i je-
jich rodièùm. Projekt Andìlské Vánoce, který zahr-
noval prodejní výstavku výrobkù, výstavu dekorací,
tradic, ukázku øemesel a výtvarnou dílnu pro dìti,
trval do sobotního poledne. Po té zasedla porota,
v èele s paní Hynkovou, aby vyhodnotila soutì� O
nejchutnìj�í vanilkový rohlíèek. Témìø jednohlasnì
zvolila vítìzkou paní Danu �ubrtovou a odmìnila ji
originálními dekorativními pøedmìty. Celý projekt
zavr�il benefièní koncert, na kterém pro zaplnìný
sál hoøické radnice zazpívala gospelové a vánoèní
písnì Irena Budweiserová se skupinou Fade In a
kterým provázel Jiøí Je�ek. I kdy� bylo vstupné na
v�echny èásti projektu dobrovolné, se�la se v kasièce
u vchodu úctyhodná èástka, sahající k 20 tisícùm
Kè, za co� v�em náv�tìvníkùm a tedy sponzorùm, sr-
deènì dìkujeme. Tak velký projekt vy�adoval i vìt�í
investici sil a èasu poøadatelù, jejich pøátel i rodin.
Dovolte mi za realizaci celého projektu podìkovat
paní Kubínové a reklamní agentuøe AMOK, paní Ja-
klové, Èihákové, Kopecké, Pospí�ilové, Rejmanové,
Zbrankové, Ateliérùm Bárta, firmì Polygroup, kvìti-
náøství Fantazie, èlenùm sdru�ení Katalpa: paní
Gregorové, Rejlové a panu Poznerovi. Dále mìstu
Hoøice, panu Sezimovi, panu Maixnerovi, Bukaèovi,
Hlaváèkovi, Je�kovi a informaènímu centru Hoøice.
Na výsledném zisku z koncertu se finanèními dary
podílely firmy Daher Karbox Hoøice, Polygroup
s r.o., VK-SPED Jièín, Pravé hoøické trubièky, Svaz
posti�ených civilizaèními chorobami a  mìsto Hoøi-
ce. A samozøejmì celá øada �tìdrých náv�tìvníkù,
pro nì� ochota starat se o druhé je vìcí, je� dává
�ivotu nejhlub�í cíl a význam.Suma, kterou jsme zís-
kali, bude navíc po zhodnocení celého projektu
zdvojnásobena Nadací Divoké husy a pou�ita na re-
alizaci víkendového psychorehabilitaèního pobytu
klientù klubu Klokánek na jaøe pøí�tího roku. Je na
místì také podìkovat tìm, kteøí jsou celoroèními
sympatizanty na�eho sdru�ení, patøí mezi nì Lesy
ÈR, spoleènost T-Mobile, obec Ostromìø a øada
skromných pøispìvatelù. Za získané finanèní pro-
støedky srdeènì dìkujeme. Cílem Andìlských Vánoc
v�ak  bylo i nìco víc, ne� finanèní efekt, nìco, co jste
si odná�eli do svých domovù i srdcí. Pocit lásky,
�tìstí, sounále�itosti, pocit, �e i vám na chvíli rostou
køídla andìlù. Pøeji vám za celý neúnavný realizaèní
tým klubu Klokánek pokorné i laskavé svátky vánoè-
ní, pohodu mezi svými blízkými a hodnì zdraví
v nastávajícím roce 2010.                                                 J.B.

Archeologický výzkum na staveništi prodejny Lidl
v tomto týdnu skončil
Našly se i doklady o nejstarším osídlení města

V nedìli 6. 12. 2009 na svátek sv. Mikulá�e se nás
se�lo 15 rodin - bývalých èlenù klubu Klokánek
v zasedací místnosti za knihovnou na pøedvánoèní
besídce spojenou s tvùrèí dílnou a mikulá�skou na-
dílkou. Je ji� v�eobecnì známé, �e se cesty bývalých
aktivních èlenù a souèasného vedení klubu nená-
vratnì roze�ly. Vystoupiv�í rodièe se spolu pøesto
chtìjí setkávat dál, vymìòovat si zku�enosti a pøede-
v�ím zdravotnì posti�ené dìti chtìjí být v kontaktu
se svými �starými� kamarády a vrstevníky. Rodièe se
proto v tento pøedvánoèní èas rozhodli zpøíjemnit
èekání na Je�í�ka a uspoøádali mikulá�skou besíd-
ku. Organizace byla, pravda, o nìco nároènìj�í ne�
kdysi s vlastními prostory, ale o to víc byla nálada
uvolnìnìj�í a bezprostøednìj�í. Zajistit a pøivézt
jsme si museli témìø v�e, od dekorací, stromeèku,
ubrusù, stolù pøes poho�tìní, èaj, cukroví, atd.
�ikovné maminky napekly doma torza perníèkù,
které dìti nejprve ozdobily a z pøipravených pomù-
cek si po té ka�dé z nich vyrobilo snìhuláèka.  Pro
navození té správné vánoèní nálady mezi nás zavíta-
la Mgr. Alena Honegrová, která zahrála a zazpívala
nìkolik koled - samozøejmì za vydatné spolupráce
dìtí. A nakonec pøi�la náv�tìva dìtmi asi nejoèeká-
vanìj�í - Mikulá� s èertem a andìlem. Mlad�í dìti
pøistupovaly k Mikulá�ovi tro�ku bázlivì a ochotnì

mu odøíkaly básnièky, ty star�í se nechaly chvilku
pøemlouvat, ale nakonec si ka�dé z dìtí balíèek od
Mikulá�e odneslo.

Vzhledem k tomu, �e nemáme �ádné sponzory a
dotace, nemù�eme podobné akce poøádat èastìji,
co� nás a pøedev�ím na�e dìti velice mrzí. Vzhledem
ke stále se zvy�ujícímu poètu sympatizantù a spolu-
pracovníkù nyní pracujeme na zalo�ení vlastního
obèanského sdru�ení, které si bude klást za cíl po-
moc zdravotnì posti�eným dìtem a mláde�i
v integraci do �zdravé� spoleènosti, do kolektivu vrs-
tevníkù. Nechceme jít cestou poskytovatelù sociál-
ních slu�eb a následnì nechat pøerùst soukromé zá-
jmy a osobní zviditelnìní se nad skuteènými zájmy a
potøebami handicapovaných spoluobèanù. Na�ím
posláním je pomoc a vyplnìní volného èasu zdravot-
nì posti�ených dìtí a mladých dospìlých na princi-
pech jaké jsou u neposti�ené populace obvyklé a sa-
mozøejmé.

Závìrem bych chtìla touto cestou podìkovat pí
Hynkové za zapùjèení místnosti za knihovnou, Mgr.
Alenì Honegrové, a pøedev�ím obìtavým mamin-
kám a tatínkùm, bez jejich� pomoci  by se toto setká-
ní nemohlo uskuteènit.

P.S. Dal�í plánovanou akcí je
vánoèní turnaj v bowlingu dne 27.12.2009.

Helena Hindrová

Předvánoční setkání ex-klokanů

Archeologové v Hoøicích v Podkrkono�í s úspì-
chem dokonèují prùzkum pozùstatkù po bývalém
�idovském ghettu. Nálezy staré dvì stì nebo i tøi sta
let víceménì oèekávali, pøekvapením byly ale nìkte-
ré zachovalé pøedmìty z mnohem star�í doby.

Hoøice by chtìly s historií mìsta seznámit souèas-
né obyvatele, nejdøíve je v�ak nutné výzkum dokon-
èit, co� obná�í urèit a o�etøit nálezy a také shromá�-
dit ve�keré informace.

Na místì, kde zanedlouho vyroste obchod, na�li
archeologové hlavnì keramiku, nálezy pøedèily je-
jich oèekávání. �Je to vlastnì první místo v Hoøicích,
které bylo plo�nì archeologicky zkoumáno,� uvedla
archeolo�ka Eva Ulrychová a místostarosta mìsta
Jaroslav Vácha doplnil: �Zajímavost a významnost
nálezù je ponìkud vìt�í, ne� jsme pùvodnì mysleli.�
Archeologové toti� objevili nejen dùkazy o tom, �e
na místì více ne� ètyøi staletí �ili �idé, ale napøíklad

také zbytky keltského domu. �Toto místo má zcela
mimoøádnì vhodnou polohu pro osídlení. Je na ji�-
ním svahu a na propustném podlo�í,� dodala Eva
Ulrychová.

Dùkazy o tom, �e místo bylo ideální pro bydlení,
nacházejí archeologové na ka�dém kroku. Jde tøeba
o drobné mince doby husitské, kovové møí�e s moti-
vy vinné révy a nebo zachovalý soubor keramiky.
�Na�li jsme kovové artefakty a keramiku 15. století,�
potvrdil archeolog Marek Komárek. Staletí staré ná-
lezy uvidí také veøejnost. Nìkteré budou vystaveny v
hoøickém muzeu, ty s �idovskou proveniencí se zøej-
mì pøestìhují do místní synagogy.

Lidé si ale na vystavení nálezù budou muset je�tì
nìjaký èas poèkat. Zatímco práce v terénu nyní kon-
èí, tøídìní jednotlivých nálezù potrvá nìkolik dal�ích
mìsícù.                                                Zdroj: Èeská televize,

Regiony, 14.12.2009, foto Vít Vol�ièka a muzeum

Vedoucí výzkumu PhDr. Eva Ulrychová mezi účastníky archeologické vycházky minulé úterý

Zápis dětí do prvních tříd
základních škol
pro školní rok 2010/11

Mìstský úøad Hoøice, odbor �kolství, kultury a tì-
lovýchovy informuje v souladu se zák. è. 561/2004
Sb., o pøed�kolním, základním, støedním, vy��ím
odborném a jiném vzdìlávání, o zápisu dìtí do prv-
ních tøíd základních �kol pro �kolní rok 2010/11,
který se uskuteèní dle sdìlení pøíslu�ných øeditelù
základních �kol ve ètvrtek 21.ledna 2010 od 14
do 18 hodin a v pátek 22.ledna 2010 od 14 do
16 hodin:

� v Základní �kole Hoøice, Komenského 338,
� v Základní a mateøské �kole Na Daliborce Hoøice,
� v Základní �kole Na Habru Hoøice,
� v Základní �kole Hoøice, Husova 11.
Zapsány budou dìti, které se narodily do 31. 8.

2004. Dítì, které dosáhne �estého roku vìku v dobì
od záøí 2010 do èervna 2011 mù�e být pøijato k plnì-
ní povinné �kolní docházky ji� ve �kolním roce
2010/11, je-li pøimìøenì tìlesnì i du�evnì vyspìlé a
po�ádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou
pøijetí dítìte narozeného v období od záøí do konce
prosince 2004 je doporuèující vyjádøení �kolského
poradenského zaøízení,podmínkou pøijetí dítìte na-
rozeného v období od ledna do konce èervna 2005
jsou doporuèující vyjádøení �kolského poradenské-
ho zaøízení a odborného lékaøe,která zákonný zá-
stupce pøilo�í k �ádosti. K zápisu se dostaví také
dìti, kterým byla v loòském roce odlo�ena povinná
�kolní docházka.

Rodièe, kteøí pøijdou s dìtmi k zápisu, si pøinesou
rodný list dítìte, prùkaz zdravotního poji�tìní a do-
klad o místì trvalého bydli�tì (obèanský prùkaz).

Zdroj: Ing. Jan Vaníèek, vedoucí odboru,
vHoøicích dne 17.12.2009

Vlevo je zkoumaná oblast na katastru z roku 1841, vpravo na fotografii z roku 1929
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Výstavy

Taille directe:
Pøímo do kamene

(toti� Chvála sochaøských symposií).
Malá síò mìstského muzea

od úterý do pátku 9-12/13-17.

Dům kultury Koruna

Sobota 19. prosince ve 14.30 (radnice)
PÁSMO POHÁDEK

Loutkáøský soubor ZVONEK
Vstupné 30,- Kè

Pondělí 21. prosince 2009 v 19.00 hodin
PESTRÝ ZÁBAVNÝ VEÈER
Studenti Gymnázia Hoøice

Vstupenky u poøadatele

Neděle 3. ledna 2010 v 17.00 hodin
(KOSTEL)

NOVOROÈNÍ KONCERT
Pìvecký sbor BONA VITA a hosté

Dobrovolné vstupné

Pondělí 4. ledna 2010 v 19.30 hodin
DÁMSKÁ �ATNA

Klicperovo divadlo Hradec Králové
Divadelní pøedplatné (odlo�ené pøedstavení)

Vstupné 240/220/200,- Kè.

Středa 6. ledna 2010 v 9.00 hodin
DEGUSTACE JABLEK

Výzkumný a �lechtitelský ústav ovocnáøský -
Holovousy, akce pro pozvané.

Pátek 15. ledna 2010 v 19.00 hodin
PLES SZE�

Hraje skupina EGO Retro Music
vstupenky u poøadatele

Sobota 16. ledna 2010 ve 20.00 hodin
PLES LESÁKÙ

Vstupenky u poøadatele

Čtvrtek 21. ledna 2010 v 19.30 hodin
TO BYL TEDA SILVESTR!

Divadelní spoleènost HÁTA - Zby�ek Pantùèek
DIVADELNÍ PØEDPLATNÉ, vstupné 240/

220/200,- Kè

Pátek 22. ledna 2010 v 16.00 hodin
DÌTSKÝ KARNEVAL

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

Středa 3. února 2010 v 19.30 (RADNICE )
JAZZ, VÍNO A �UNKA

Kytarová a jazzová hudba latinské Ameriky
KLUB PØÁTEL HUDBY

Sport a výtvarné umìní. V dne�ním svìtì dvì
zdánlivì nesourodé, pro mnohé snad pøímo pro-
tikladné oblasti. A� ji� mìl v minulosti (anebo má
v souèasné dobì) pøevahu jeden èi druhý obor,
historie svìdèí o jejich trvalém úzkém sepìtí.
Sportovní aktivity, tìlesný pohyb nebo hry mo-
hou � stejnì jako tvùrèí èinnost � vyjadøovat
spontánní radost ze �ivota. Jejich prostøednic-
tvím uvolòujeme nebo naopak zvy�ujeme napìtí,
navozujeme si pocity �tìstí. I proto byly pohybo-
vé aktivity v�dy velmi oblíbeny a odedávna se stá-
valy námìtem výtvarných dìl.1

Zvlá�tì na pøelomu 19. a 20. století, kdy se sport
zaèíná profilovat jako neopomenutelná souèást
�ivota moderní spoleènosti, mù�eme sledovat
vzrùstající zájem výtvarných umìlcù o tuto ná-
mìtovou oblast. Pøesto jsou díla se sportovní te-
matikou v kontextu èeského výtvarného umìní
tehdej�í doby velmi vzácná. Je�tì na sklonku sto-
letí devatenáctého vznikla celá øada prací inspiro-
vaných sokolským hnutím. Jednalo se pøedev�ím
o portréty význaèných osobností, obrazy cvièencù

PØÍSPÌVEK K PROBLEMATICE SPORTOVNÍHO NÁMÌTU VE VÝTVARNÉM UMÌNÍ

Zázrak zeleného trávníku
JANA CERMANOVÁ

a krojovaných zástupù bratøí a sester. Skuteènì
moderní zpracování sportovního motivu se
v èeském umìní objevuje a� s nástupem nového
století. Sochaø Otakar �paniel (1881-1955) praco-
val bìhem pobytu v Paøí�i na skupinì impresio-
nistických bronzových plaket, v nich� dynamic-
kou zkratkou postihl charakteristické rysy pohy-
bu sportovcù (Diskobolos, Skokan, Fotbalista,
1907). Námìtovou oblastí sportu se velmi záhy
zabýval rovnì� malíø a kritik Milo� Jiránek (1875-
1911), jen� vedle známého obrazu Sprchy
v pra�ském Sokole (1901-1903) vytvoøil v letech
1901-1902 hned nìkolik studií z fotbalového pro-
støedí.

Do tého� èasového období patøí také vznik po-
zoruhodné sochy Fotbalisty2  ze sbírky hoøické
Galerie plastik.3  Jedná se o dílo dnes témìø zapo-
menutého sochaøe a dekorativního umìlce Jana
Lau�mana (1882-1951). Mladièký autor modelo-
val Fotbalistu patrnì kolem roku 1902, nebo� v
následujícím létì bylo toto dílo spolu s dal�ími
Lau�manovými pracemi vystaveno v umìlecké

sekci Výstavy èeského severovýchodu v Hoøicích.
Lau�manovi bylo tehdy pouhých jednadvacet let
a výstavy se úèastnil jako student ateliéru dekora-
tivního umìní, který vedl na Umìleckoprùmyslo-
vé �kole v Praze Èenìk Vosmík (1860-1944). Lau-
�manovým uèitelem modelování byl Stanislav
Sucharda (1866-1916); studium u Vosmíka bylo
ov�em zamìøeno na tvorbu ryze dekorativní a
u�itou, volné plastice se vìnovali pøedev�ím frek-
ventanti ateliéru sochaøského. Jistá míra dekora-
tivnosti a stylizace je proto patrná na v�ech � ale-
spoò nám známých � Lau�manových raných pra-
cích, které vesmìs svìdèí o znaèném umìleckoøe-
meslném nadání autora. Úèast na výstavì v roce
1903 nepøedstavovala pro mladého umìlce první
kontakt s Hoøicemi. V letech 1896-1900 studoval
Lau�man na zdej�í sochaøské �kole4  a
s nìkdej�ími pedagogy a kulturními èinovníky
udr�oval spojení i nadále. Jeho srdeèný vztah
k podkrkono�skému mìstu ostatnì dokládají do-
pisy z roku 1907, v nich� se sochaø zavazuje vìno-
vat do vznikající expozice moderní èeské plastiky
nìkterá konkrétní díla. Pøi slavnostním otevøení
galerie v prosinci 1908 ji� sbírka obsahovala 6
umìlcových prací a vedle Ladislava �alouna
(1870-1946) byl Jan Lau�man nejvíce zastoupe-
ným umìlcem souboru. Socha Fotbalisty nepo-
chybnì reprezentuje jak svým námìtem, tak i for-
málním zpracováním jednu z nejpozoruhodnìj-
�ích prací sbírky z období kolem roku 1900.

Figura mu�e � sportovce s fotbalovým míèem u
nohou, zachycená ve statické pozici s razantnì
rozkroèenýma nohama a rukama zalo�enýma na
hrudi, s hlavou mírnì sklopenou, pøedstavuje
v soudobém sochaøství zcela nový námìtový typ.
Fotbalista je obleèen ve volných krátkých kalho-
tách a pleteném dresu s límcem a zahrnutými ru-
kávy. Kolem krku má uvázaný �átek, na nohou
�nìrovací kopaèky a �tulpny. Oblièej a vlasy jsou
modelovány v plo�kách s ostrými hranami, ob-
dobnì tvarovány jsou i partie kolen fotbalisty, je�
vytváøejí kontrast s výraznì hlad�ím povrchem
rukou. Na vlasech a dresu autor uplatnil geomet-
rizující texturu: jakousi zubatici a svislé linie do-
plnìné drobnými body. V profilu má socha velmi
zajímavý obrys utváøený energickou vlnovkou
probíhající mezi temenem hlavy a patami figury.
Nápadná nehybnost postavy mù�e vzhledem k
dynamické podstatì sportovního námìtu pùsobit
a� nepatøiènì, autor tak ov�em umocnil napìtí
celé kompozice. Lau�man se plastikou Fotbalisty
vzdaluje akademismu i soudobým umìleckým
smìrùm � symbolismu, dekadenci i secesi, které
èerpaly motivy zejména z oblasti historie, litera-
tury a mytologie. Volí téma pro svou dobu ne-
zvyklé, zcela civilní, pøesto a� exotického úèinku.
Sochaø neusiluje o vìrnou iluzi reality, spí�e chce
vytvoøit dílo, je� by zachytilo atmosféru a pocity
moderní spoleènosti. Na poèátku 20. století mu
rodící se fenomén sportu poskytl výjimeèný pod-
nìt a autor jej dokázal v so�e Fotbalisty brilantnì
zpracovat.

Krátce po roce 1900 tak Jan Lau�man pøedzna-
menal jednu z výrazných tendencí èeského so-
chaøství 20. let 20. století: sportovní tematika se
v sociálnì civilistní tvorbì objevuje v nebývalé in-
tenzitì a v tomto okruhu vznikají mnohé zname-
nité práce èeského moderního sochaøství. Jme-
nujme alespoò Sluneèní paprsek � Motocyklistu
(1924) Otakara �vece (1892-1955).5

Talent Jana Lau�mana v oblasti tvùrèího so-
chaøství pravdìpodobnì nebyl nikdy zcela napl-
nìn, nebo� jeho vlastní ambice se ubíraly jinou
cestou. Po absolutoriu na umìlecké prùmyslovce
nejprve cestoval za prací po evropských metropo-
lích a v roce 1912 se natrvalo usadil v Brnì. Pøi
budování kamenosochaøského závodu zde zu�it-
koval i své nesporné mana�erské nadání. Lau�-
manùv podnik se stal po první svìtové válce jed-
nou z nejvìt�ích a nejlépe prosperujících brnìn-
ských firem tohoto druhu. Vlastní umìlecké tvor-
by se, dle svìdectví souèasníkù, po zbytek �ivota
úplnì vzdal a v�echny síly soustøedil na oblast
podnikání. Jako umìlecká osobnost tak Jan Lau-
�man propadl sítem dìjin umìní. To ov�em ne-
platí o so�e Fotbalisty, v ní� jakoby autor hned na
poèátku nastupující epochy pøedvídal mnohé
z její podstaty.

1 Více k tématu v: E. ÈERNÁ, Sport ve výtvarném
umìní, diplomová práce MU, Brno 2007; srov. Fr.
KOLÁØ, Sport v èeském umìní 20. století, Praha
2003.

2  Jan Lau�man, Fotbalista, pøed r. 1903, sádra, v.
60 cm.

3 Ve sbírce výtvarného umìní Muzea a galerie
v Hoøicích se nacházejí i dal�í díla se sportovními
námìty. V prvním desetiletí 20. století vznikl napøí-
klad olej Richarda Laudy  Kluzi�tì. Ve tøicátých le-
tech se vìnoval drobným figurálním studiím se
sportovními motivy sochaø Miloslav Vávra (Tenista,
Rytmika, Vítìz). Bla�ena Borovièková-Podpìrová
modelovala Bì�ce v cílové pásce (sádra, do r. 1944).

4  Ubytování v Husovì ulici sdílel Lau�man s jed-
ním z nejslavnìj�ích absolventù hoøického sochaø-
ského ústavu - Otakarem Kubínem.

5  Plastiky se sportovními námìty tvoøí na vlnì so-
ciálního civilismu rovnì� Bedøich Stefan (1896-
1982) - Tenistka (1924), Josef Jiøíkovský (1892-
1950) - Boxeøi (1924), Vincent Makovský (1900-
1966) - Ly�aø (1923), Zápasníci (1924) a dal�í.

Jan Laušman, Fotbalista

Richard Lauda,  Kluziště

V pondìlí 14. prosince si tøi desítky úèastníkù
pøipomnìly 67. výroèí odsunu hoøických �idov-
ských spoluobèanù do Terezína a následnì do na-
cistických koncentraèních táborù, z nich� se ji�
drtivá vìt�ina z nich nevrátila. Vzpomínkové se-
tkání ji� potøetí zorganizovala Církev Èeskoslo-
venská husitská, tentokrát pod názvem Cestou
proti zapomnìní. V rámci programu shlédli
úèastníci nejprve filmový dokument Krátká dlou-
há cesta, v nìm� se Fedor Gál spolu s re�isérem
Martinem Hanzlíèkem vydal po stopách svého
otce Vojtìcha, který zahynul ve svých 35 letech
pøi pochodu smrti ze Sachsenhausenu do Schwe-
rinu. Po tomto velmi silném zá�itku následovala
beseda s panem Fedorem Gálem, která se toèila
nejen kolem samotného filmu a otázek holokaus-
tu, ale i sametové revoluce a polistopadového vý-
voje a samozøejmì se nevyhnula ani nejpalèivìj-
�ím otázkám dne�ka, jakými jsou projevy neona-
cismu, antisemitismu, násilí a rasové i jiné intole-
rance. V úterý ráno pak probìhla na stejné téma
beseda také se studenty 3. roèníkù hoøického
gymnázia a SO�.                                (tom, foto prochor)

Setkání s Fedorem
Gálem aneb Cestou proti
zapomnění
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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)

V I N O T É K A

LEVITŮV DŮM
NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 164

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.

KANCELÁØ HOØICE:
KOMENSKÉHO 274

TEL/FAX: 493 620 393

PO 8:30 - 11:30 / 13:00 - 17:00

ÚT 8:30 - 11:30 / 13:00 - 15:00

ST 8:30 - 11:30 / 13:00 - 17:00

ÈT 8:30 - 11:30 / 13:00 - 15:00

PA 8:30 - 11:30 / 13:00 - 15:00

Prodám vykrmené králíky
1 kg masa za 100,- Kè. Telefon 776 329 347.

AUTOŠKOLA

LEJSEK
Karlova 198, Hoøice, tel. 493623670

vám nabízí provádìní výcviku
v øízení motorových vozidel:

1) malého motocyklu, skupina „AM“
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 Fusion, �koda Fabia,

Mercedes Atego, Suzuki, Honda.
Kurzy zahajujeme

ka�dou støedu v 15 hodin.
Autoslužby

� Výmìny a prodej
motorových a pøevodových olejù

� Prodej akumulátorù Varta
Pneuservis

� Montá� a vyva�ování pneumatik
osobních, dodávkových a nákladních

vozidel a motocyklù (provádíme
na moderních strojích Corchi).

Prodej nových  pneumatik zn. Barum,
Matador, Michelin, Continental,

na v�echna motorová vozidla.
� Opravy vzdu�nic a pneumatik na

osobní i nákladní automobily a traktory.

Informace: 493 621 640

Nová 3D
LASEROVÁ GEOMETRIE

Pronajmu byt v Jičíně
Pronajmu byt 3+1, 70 m2  v 6. patøe, v domì s

výtahem. Blízko centra, s krásným výhledem na
sportovní areál, kopec Tábor a Zebín. Zaøízený i
nezaøízený. Cena 4 000,- Kè + poplatky.

Telefon 731 453 358.

Prodám byt v Jičíně
Prodám byt v panelovém domì v Jièínì, 70 m2

3+1, 6. patro, výtah, v ulici U Stadionu. Byt udr-
�ovaný, panelový dùm má nová plastová okna a je
zateplený.                                      Telefon 720 512 987.

Nevíte, co pod stromeček?
Darujte konkrétní zájezd nebo dárkový
certifikát!

 
Právì vy�el  katalog Léto 2010 KORFU - POHODOVÁ DOVOLENÁ

� letos roz�íøená nabídka pobytù - rùzné délky
� zajímavé bonusy: parkování na leti�ti zdarma
   nebo transfery v urèitých termínech zdarma, vstup do Hydropolisu zdarma atd.
� èasové slevy a� 2 400 Kè/os!
� snadná orientace v ceníku - na�e ceny jsou kompletní vèetnì v�ech poplatkù

 
CK Datour - specialista na Rakousko nabízí �iroké spektrum zájezdù do Rakouska:

� v zimì za ly�ováním autokarem i vlastní dopravou
� v létì za poznáním: osvìdèené trasy bez noèních pøejezdù, odjezd z Hoøic!
�  pobyty s vlastní dopravou

Na 3 dny i na týden do Rakouska s Datourem!
 
Pokud si nevyberete z této nabídky - prodáváme zájezdy naprosté  vìt�iny  renomovaných
cestovních kanceláøí, které pùsobí na èeském trhu!
Tì�íme se na Va�i náv�tìvu - najdete nás stále na stejné adrese �naproti Beránku�

Telefon 493 623 738 , 604 294 227  (døíve OSNADO) 
horice@datour.cz, www.datour.cz (www.rakousko-dovolena.cz)
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POŘÁDÁNÍ VEŘEJNÝCH DRAŽEB
DOBROVOLNÝCH I NEDOBROVOLNÝCH

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

RIEGROVA 1048, 508 01 HOŘICE

JÍZDNÍ KOLA

RYS
Velký výbìr kol a pøíslu�enství

zn. Author
Wheeler
4Ever�

+ dìtská kola
+  kvalitní profi servis

+  v�e 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

Pronájem nebytových prostor
CK Datour (bývalé CK Osnado), vchod z

ulice Jungmannova 346, Hoøice (ved-
le MÚ)  pronajme nebytové prostory:
1 místnost   (cca 20 m2) v 1. patøe od 1. 2.
2010 (vhodné pro jednotlivce, kteøí podni-
kají  napø. v úèetnictví, poradenství, ...)

Telefon 493 621 738, 604 294 227

CELKEM 231 m2

KANCELÁŘE V HOŘICÍCH
(I JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI OD 18 m2)

KONTAKT: 603 501 830

PROPAN
BUTAN
(LÁHVE)

Stavebniny Chotìbor
Cukrovar 400, Libáò

2 Kg � 70 Kè
10 Kg � 290 Kè
33 Kg � 950 Kè

Vèetnì dopravy do domu
773 606 619

stavebniny.chotebor@email.cz

Pronajmu byt v centru Prahy
Pronajmu byt 1+1 v cihlovém domì u Veletr�-

ního paláce v Praze 7. V domì je výtah, byt je v
1. poschodí, má vytápìní elektøinou.

Telefonujte veèer: 493 621 202.

Koupím garáž
Koupím gará� v Hoøicích. Telefon 608 148 623.

Co nabízím, to také hledám
MUDr. v dùchodu,upøímná, pracovitá a vstøíc-

ná blondýna, hledá partnera støedního vìku a po-
stavy. Co nabízím, to také hledám, hlavnì trpìli-
vost, spolehlivost a lásku.         Telefon 608135519.

Pronajmu byt 3+1 v Hořicích
Pronajmu byt 3+1 s balkonem v Hoøicích. Byt je

po celkové rekonstrukci, èásteènì zaøízený.
Telefon 739 096 616.

Prodám vykrmené králíky
1 kg masa za 100,- Kè. Telefon 776 329 347.
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Biograf Na Špici v lednu 2010

Čtvrtek 7. 1., pátek 8. 1.
a sobota 9. 1. v 17:30

Vánoční koleda
Film �Vánoèní koleda� je filmovou adaptací Dickensovy

knihy a vypráví pøíbìh starého sobce Ebenezera
Scroogeho (Jim Carrey) kterému se na �tedrý den zjeví

duch jeho zemøelého obchodního spoleèníka, aby ho
varoval pøed jeho osudem. Jedinou cestou k vykoupení

je náv�tìva tøí duchù. Nav�tìvují ho proto postupnì
Duch minulosti, Duch souèastnosti a nejdìsivìj�í Duch

budoucnosti, aby starého lakomce napravili. Jim Carrey
v tomto filmu ztvární jak hlavní roli starce, tak ka�dého

z duchù.   
Mláde�i pøístupný, 120 minut, 70,- Kè, èeský dabing

Sobota 9. 1. ve 20:00

Strážci
Doba maskovaných hrdinù ve slo�ení Doctor Manhat-

tan, Komediant, Ozymandias, Sùva, Rorschach, Capitán
Metropolis a Hedvábný Pøízrak kteøí bránili mìsto

je pryè. Hrdinové byli odvoláni do ústraní. Po èase zaène
hrdiny ve výslu�bì nìkdo postupnì likvidovat. Rors-
chach jako jeden z hrstky zbylých hrdinù se pou�tí do

osamoceného boje proti vrahovi. 
Mláde�i pøístupný, 162 minut, 70,- Kè, èeské titulky

Úterý 12. 1., a středa 13. 1. v 17:30

Doba ledová 3:
úsvit dinosaurů

Dal�í pøíbìh mamuta Mannyho, lenochoda Sida
a �avlozubého tygra Diega, kteøí se tentokrát spoleènì

s mamuticí Elliie (která si u� nemyslí �e je vaèice)
a veverkou Scrat propadnou pod ledovce a dostanou se

do jeskynì ve které se uchovává druhohorní klima
- a spolu s ním i obøí dinosauøi.

Mláde�i pøístupný, 96 minut, 70,- Kè, èeský dabing
Od ètvrtka 14. 1. do nedìle 17. 1. ve 20:00

Twilight saga:
New Moon
Poté, co se Bella zotaví z útoku upíra, který ji málem stál

�ivot, chystá se s Edwardem a
jeho rodinou oslavit své 18. narozeniny. Ne��astnou
náhodou se v�ak Bella pøi oslavì poraní a pohled na

èerstvou krev je pro rodinu Cullenových a� pøíli� lákavý.
Rozhodnou se pro Bellino bezpeèí opustit mìsteèko

Forks. To v�ak Belle zlomí srdce. U� se zdá, �e se ze svého
smutku nikdy nedostane, ale nový smysl �ivota

pøekvapivì nachází v nezodpovìdném chování a stále
hlub�ím pøátelství s Jakobem Blackem. Nebezpeèí v�ak

na ni stále èíhá v rùzných podobách. 
Mláde�i pøístupný, 130 minut, 70,- Kè, èeské titulky

Úterý 19. 1., a středa 20. 1. ve 20:00

2Bobule
2Bobule jsou volným pokraèováním úspì�né filmové
komedie Bobule, kterou vidìlo v kinech pøes 360 000
divákù a která se stala jedním z nejúspì�nìj�ích filmù
roku 2008. Opìt budeme sledovat eskapády dvojice
kamarádù Honzy (Kry�tof Hádek) a Jirky (Luká�

Langmajer). Jirka se zaplete s mladou krásnou dívkou,
její� otec (Jiøí Krampol) má ov�em o nápadnících své

dcery úplnì jiné pøedstavy �
Mláde�i pøístupn, 93 minut, 75,- Kè, èeský film

Pátek 22. 1., a sobota 23. 1. ve 20:00

Hanebný pancharti
Bylo nebylo v nacisty okupované Francii� Vítejte ve

Druhé svìtové válce podle Quentina Tarantina. Vítejte
ve svìtì, kde historická realita ustupuje lehce brutální-
mu pohádkovému vyprávìní jednoho z nejkontroverz-
nìj�ích re�isérù souèasnosti. On sám pøitom tvrdí, �e se

poetika Hanebných panchartù asi nejvíc pøiblí�ila
náladì filmu, který mu udìlal jméno � násilnické

èernoèerné komedii Pulp Fiction � Historky z podsvìtí.
Pøístupný od 15, 149 minut, 70,- Kè, èeské titulky

Úterý 26. 1., a středa 27. 1. ve 20:00

Zemský ráj to napohled
Autenticky vyprávìný pøíbìh z nedávné minulosti

zaujme svou pravdivostí a jemným vnitøním dramatem,
zároveò rozveselí i dojme. Scénáø filmu napsala Tereza
Bouèková (Indiánský bìh, Rok kohouta) a je inspirován

tím, co sama v této dobì pro�ila: �Myslím, �e pøíbìh
funguje i bez výkladu doby a poukazování na konkrétní
lidi, �ivé pøedobrazy. A jestli si chce divák nutnì nìkoho
do filmu dosadit? A� dosazuje, a� hádá, a� si je jistý, a� to

v�echno ví anebo a� se splete� Ka�dý je nìkdo a my
v�ichni zároveò.�   

Mláde�i pøístupn, 119 minut, 70,- Kè, èeský film

Pátek 29. 1. a sobota 30. 1. v 17:00

Harry Potter
a Princ dvojí krve

Harryho (Daniel Radcliffe) �estý �kolní rok
na �kole èar a kouzel v Bradavicích je poka�en válkou

mezi Voldemortovými pøívr�enci a stoupenci dobra v ní�
ná� hrdina s jizvou ve tvaru blesku na èele buï vyhraje,

nebo zemøe�
Mláde�i pøístupný, 154 minut, 75,- Kè, èeský dabing

Sobota 30. 1. ve 20:00

Austrálie
Kdo má rád velkolepé, dojemné, epické melodramatické
romance, Nicole Kidman a Hugha Jackmana, dramatic-
ké zápletky a napìtí, dobré konce, poøádného padoucha,

nádhernou kameru a pìknou hudbu, velké emoce,
nìjakou tu slzu, pøekrásnou australskou pøírodu, trochu

váleèné akce, trochu westernu, velký pøíbìh jako z
románu, pøijde si na své. Nic víc, nic míò. Ale stojí to za
to, proto�e je to opravdu velkolepý film a má i dostateè-

ný �vih i pøes stopá� 165 min.
Pøístupný od 15, 165 minut, 70,- Kè, èeské titulky.

Plavecký oddíl přivezl
medaile

V minulém mìsíci probìhly v Náchodì, Svita-
vách a Èeské Tøebové oblastní pøebory �actva v
plavání. Na medailová umístìní dosáhli i plavci z
Rejnoku Hoøice.

� Eva �abokrtská obsadila 2. místo na 50 m
motýlek a 3. místo na 50 m kraul

� David Vokáè obsadil 3. místo na 50m motýlek
� Na Zimní pohár ÈR desetiletých v Berounì se

na 50 m kraul kvalifikoval 9. nejlep�ím èasem
Ale� Hlaváèek (pro nemoc nenastoupil), David
Vokáè se v závodì na 50m motýlek umístil na
15.místì.

Martin Sodomek,
øeditel Sportovního zaøízení Hoøice

Pozor na klopýtnutí
Jednomu starému knìzi bylo u� �patnì z jeho

farníkù. Pøi zpovìdích stále jen nevìra støídala
nevìru. A� jednou v nedìli pøi kázání mu do�la tr-
pìlivost a zvolal: �A jestli je�tì jednou nìkdo pøi-
jde do zpovìdnice s nevìrou, tak s tím tady
pra�tím! Tohle já nemám zapotøebí stále poslou-
chat!� Farníci ho v�ak mìli rádi, a tak - aby nelha-
li a aby si faráøe udr�eli - se zaèali zpovídat z �klo-
pýtnutí�. A zdálo se, �e to fungovalo k v�eobecné
spokojenosti, a� je faráø opustil, stár a syt dnù.

Pøi�el nový faráø. Po nìkolika dnech vyhledal
starostu. �Nechci vám mluvit do øemesla, pane
starosto, ale mìl byste nìco udìlat s chodníky ve
mìstì. Musí s nimi být nìco v nepoøádku - pøi
zpovìdích se dozvídám, �e lidé neustále klopýta-
jí.� Starosta sotva dusil smích, nebo� mu do�lo, �e
nový knìz nezná místní zpovìdní �argón. Ne� se
v�ak dostal k vysvìtlování, napomenul ho faráø
pøísnì: �Být vámi, nesmál bych se. Kupøíkladu je-
nom va�e paní za minulý týden klopýtla tøikrát!� 

Poslední slovo

�Proto�e jsem byl pøesvìdèený o správnosti
my�lenky vybudovat cyklostezku v tomto krás-
ném místì, chtìl jsem najít mo�nosti k získání
potøebných finanèních prostøedkù. V okam�iku,
kdy bylo mo�né poèítat s podporou Státního fon-
du dopravy a infrastruktury, sna�il jsem se vede-
ní hoøické radnice cestu k tìmto penìzùm usnad-
nit,� øekl poslanec a zastupitel Zdenìk Lhota.  Po
zpracování projektu a podání �ádosti se dostali
do tvrdé konkurence dal�ích �adatelù o finance ze
zmínìného fondu.  Bylo nutné dodr�et urèité
podmínky  a nároèné po�adavky, které fond vy�a-
doval.  �Dobrá vìc se ale podaøila a my jsme s na-
�ím projektem uspìli,� doplnil Zdenìk Lhota.
Dnes je stavba hotová a celkové náklady se vy�pl-
haly na 13 a pùl milionù korun. Z toho Státní fond
dopravy a infrastruktury pøispìl devìt milionù,
kraj 3,3 miliony a mìsto Hoøice  zaplatilo jeden a
pùl milionu korun.

Poèátky nebyly jednoduché a na�li se i lidé, kteøí
toto úsilí zpochybòovali. Nìkteøí dokonce tvrdili,
�e si Zdenìk Lhota chce realizací této cyklostezky
�stavìt pomník�. �Nìkdo na�í aktivitu nazýval i
Lhotova cyklostezka. Nyní jsem velice rád, �e za
pomoci finanèních dotací a také kvalitní a spoleh-
livé stavební firmy Strabag, a.s., jsme mohli ve
ètvrtek 10. prosince 2009 pøedat hoøickým obèa-
nùm vánoèní dárek v podobì krásné cyklostezky
s asfaltovým povrchem,� uvedl dále Zdenìk Lho-
ta.

�Kromì pùvodnì plánované spojnice z Dachov
na Potoky byl asfaltový koberec polo�en u� na
celé trase cyklostezky. Dnes je u� propojen úsek
od domova dùchodcù k pískovcovému lomu U sv.
Josefa a dál pak k dachovskému koupali�ti. Nový
povrch má i cesta od Maixnerovy ulice smìrem
k lomu. Kdo nechce vyu�ít  asfaltový povrch v les-
ních úsecích, mù�e i nadále chodit po nezpevnì-
ných lesních cestách, napøíklad po Fléglovì stez-
ce. Za nejdùle�itìj�í v�ak pova�uji skuteènost, �e
jsme vybudovali bezpeèné spojení mezi mìstem
Hoøice s koupali�tìm na Dachovech, cyklisté u�
nemusí jezdit po frekventované silnici,� informo-
val starosta Hoøic v Podkrkono�í Ivan Dole�al.
Dodal, �e navíc tím vznikl nový vycházkový okruh
i pro star�í, hendikepované lidi a vozíèkáøe, nebo
tøeba maminky s koèárky  èi pro vyznavaèe stále
populárnìj�ích in-line bruslí.  Jistì ji vyu�ijí
k procházkám také senioøi z nedalekého domova
dùchodcù a v�ichni klienti i ti na vozíèkách
z pøilehlého Ústavu sociální péèe v Hoøicích. Ko-
neènì bude pøístupný  sochaøský park v lomu U 
sv. Josefa i pro ty ménì pohyblivé a budou jej
moci nav�tívit mimo jiné i v dobì konání ka�do-
roèního známého sochaøské sympozia.

Nová cyklostezka zve k prohlídce
cyklisty, seniory, vozíčkáře i rodiče s dětmi,
čeká tu na ně překvapení!

�Novou tøíkilometrovou cyklostezku z centra
Hoøic k pøírodnímu koupali�ti na Dachovech oz-
vlá�tní v budoucnu døevìné plastiky s pohádko-
vými motivy. Je to nápad, který by sem mìl pøilá-
kat i rodiny s dìtmi. Nìkolik prvních soch zde
bylo ji� veøejnosti  pøedstaveno døevosochaøem
Janem Ku�elem a jeho pøáteli, kteøí dokázali
z padlých kmenù pomocí motorových pil vytvoøit
skuteènì zajímavé plastiky,� øekl na závìr posla-
nec Zdenìk Lhota a souèasnì jedním dechem po-
dìkoval v�em, kteøí se o vybudování cyklostezky
zaslou�ili.

V Hoøicích 10. prosince 2009, Eva Veselá

Předvánoční maraton:
výsledky V. ročníku

V sobotu 12. 12. 2009 se ve Sportovním zaøízení
mìsta Hoøice uskuteènil ji� tradièní Pøedvánoèní
maraton dru�stev. Soutì�e se zúèastnilo rekordních
15 smí�ených týmù z Hoøic a okolí. Dru�stva zápolila
v plavání na 100 m s vylovením pøedmìtu z hloubky
1,60 m, v ku�elkách na 30 hodù a házení �ipek.

Plavání:
1. místo �abokrtský Jan
2. místo Calta Jan
3. místo �pindler Jan

Ku�elky:
1. místo Dufková Andrea
2. místo Flégl Jaromír
3. místo Ma�átko Josef

�ipky:
1. místo �olc Martin
2. místo Tome� Vojtìch
3. místo Calta Jan

Soutì� dru�stev:
1. místo Sokol �B�
2. místo Sokol �A�
3. místo Sportovní zaøízení Hoøice
4. místo Otazník
5. místo Exoti
6. místo Anti � Fair Play
7. místo ��astný a veselý
8. místo Parchanti z Ferka
9. místo Rybièky s.r.o.
10. místo Piraòa
11. místo Rejnok
12. místo BAK 1
13. místo SAGO
14. místo Sokol �C�
15. místo Fair Play

Zdroj: Martin Sodomek,
øeditel Sportovního zaøízení Hoøice

Václav Svoboda převzal
v Hořicích ocenění

Dlouholetý trenér basketbalistù a laureát titu-
lu Osobnost roku 2009 Václav Svoboda pøevzal
minulý pátek na hoøické radnici ocenìní za dlou-
holetý sportovní pøínos hoøické veøejnosti. Pøi
slavnostním setkání s pøedstaviteli mìsta pan
Svoboda se svojí man�elkou a synem zavzpomí-
nal na své zá�itky bìhem �ivota v Hoøicích a pøi-
pomnìl své celo�ivotní krédo, které mu bylo svì-
øeno bìhem studií na textilce ve Dvoøe Králové,
a to: �dívat se a umìt naslouchat, v�dy� èlovìk
mù�e umìt v�e a pak si vybrat, co dìlat�, k èemu�
vedl i své dìti. �e jablko nespadlo daleko
od stromu svìdèí fakt, �e se jeho syn aktivnì vì-
nuje mláde�i v rámci skautingu. Pan Svoboda
pøevzal z rukou starosty mìsta Ivana Dole�ala
a místostarostky Mgr. Hany Richtermocové kro-
mì plakety a pamìtní knihy také obraz známého
hoøického malíøe Vlastislava Dole�ala. Václav
Svoboda nyní �ije v pra�ských Vinohradech a stá-
le se aktivnì podílí na dru�bì hoøických rodákù
�ijících v Praze s hoøickou veøejností.

Zdroj: www.horice.org

Prodám byt v Cerekvici
Prodám byt v Cerekvici nad Bystøicí. Byt je v osob-

ním vlastnictví, 3 NP, 4+1, 90 m2. Cena 1 300 000,-.
Kontakt: 602 570 721.

Prodám byt
Prodám byt 3+1 na sídli�ti Pod Lipou v Hoøi-

cích. K bytu patøí komora a sklep, je v pøízemí, si-
tuován k západu.                   Kontakt: 724 28 33 33.

Nahoře je část nové komunikace k lomu U Josefa, dole je Jan Kužel s kamarády při práci. Jejich
hlavními nástroji jsou řetězové pily, s jejich pomocí hbitě a vynalézavě přetvářejí kmeny zbylé po

těžbě v pohádkové i méně pohádkové figury a různé výtvarné hříčky jakož i svérázné kouzelné
objekty, které první návštěvníci areálu teprve začínají objevovat. Velkou popularitu například si
už stačila vydobýt takzvaná Kouzelná prdel. Kdo tu prdel políbí, tomu prý splní přání. Atakdále.


