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Nebojte se zimy, ignorujte ji a za pùl roku bude po ní � U�ijte si zbytek roku � Betlémské svìtlo bude � Opravdické
�árovky také � A zatmìní Slunce � Co nám vzkazuje chemik Schlumberg � Jak se poøádnì svléknout na kalendáø �

Co vzkázali studenti hejtmanovi � Nechoïte jen tak, u Matou�kù mají poøád stejky � A kupte si u� koneènì kosmodisk
A nezapomeòte napsat Je�í�kovi, máte nejvy��í èas                                                          Noviny za 6,- Kè � Dal�í napøesrok

UŽ NA LEDEN

Skutečně inspirativní
důchodce

Jak stárneme, zaèínáme pochybovat o svých
schopnostech dìlat nìco u�iteèného pro zbytek
svìta. Právì v takových okam�icích jsou na�e na-
dìje posíleny mimoøádnými skutky jiných senio-
rù, kteøí na�li odvahu postavit se problémùm, na
které bychom si my ostatní netroufli.

Harold Schlumberg je pøesnì taková osobnost.
Harold vzkazuje:
�Èasto se mì lidé ptají: Co vy staøí lidé dìláte,

kdy� odejdete do dùchodu? ... Tak tedy já mám to
�tìstí, �e jsem byl chemickým in�enýrem a jedna
z èinností, kterou teï dìlám nejradìji, je pøemì-
na piva, vína a skotské na moè. Dìlám to ka�dý
den a skuteènì mì tato èinnost tì�í�.

Opravdu moudrá slova!
Harold je inspirací pro nás v�echny.

Zdroj: Don Healey

Harold Schlumberg, chemik na odpočinku.

Vánoční zamyšlení

Stoprocentní mýdlová opera v dárkovém balení „Proudly made in Australia“.

Milujete mýdlové opery?
Dopřejte si jednu opravdickou pod stromeček!

Dárek od protinožců

Rozmohlo se, že ženské se svlékají pro
fotky do kalendářů beze všeho a beze studu

(kvůli dobročinnosti). Komu by se zdálo, že dál
už to nejde, předvádí kanadský (dobročinný)
kalendář TSA, že to jde. Nahoře je dívka na

měsíc březen, dole dívka na prosinec.

Beze všeho do Nového roku

Skutečně odvážný
kalendář

Zpráva pro přátele
opravdických žárovek

Klasické �árovky 200W, 100W, 75W a mnoho
dal�ích, v èirém i matném provedení, s paticemi
E 14 a E 27, vìt�inou za 10 korun, najdete v inter-
netovém obchodì �Svítidla - osvìtlení� na adrese:
http://www.svitidla-osvetleni.net/svitidla-osvetleni/
eshop/37-1-DOPRODEJ.

Betlémské světlo bude
Skauti sdìlují, �e svìtlo z Betléma dorazí do Ho-

øic (jako obvykle) 23. prosince. Pøijïte si pro nì
v 17 hodin pøed radnici, mù�ete si je pøevzít za
zpìvu koled (jako obvykle).

Silvestr
v Hotelu Pod Zvičinou

Nancy Engelen zve na speciální silvestrovský veèer
do Hotelu Pod Zvièinou. Silvestrovské menu si mù-
�ete vybrat v cenách od 400 do 1000 korun (vstup je
v tom), hrát bude skupina J+J Harmony, oslavy vy-
vrcholí slavnostním pøípitkem. Místa si mù�ete re-
zervovat na info@hotelpodzvicinou nebo na telefo-
nu 499 396 381.

Kraj�tí radní zaøadili hoøické gymnázium mezi 19
�kol, na nich� chtìjí od pøí�tího �kolního roku ome-
zovat výuku. �kole tak hrozí, �e neotevøe první roè-
ník ètyøletého studia. Zùstane zde pouze víceleté
gymnázium, navíc �kolu èeká slouèení s Obchodní
akademií. Kraj chce bez ohledu na realitu �krtem
pera u�etøit za nájem jedné �kolní budovy. Studenti
se sna�ili pozvat hejtmana Lubomíra France na de-
monstraci 17. listopadu, pøípadnì k nìjakému dialo-
gu, ten to v�ak odmítl, proto se museli vydat za ním.
 Sepsali petici, v ní� se pí�e, �e rozhodnutí kraje je
nesmyslné pøedev�ím proto, �e v�echny obory jsou
na �kole naplnìné a je o nì mezi uchazeèi zájem.

Pøitom podobné problémy mìlo i Gymnázium v
Náchodì, jeho øediteli ale po dohodì s náchodským
starostou hejtman Franc pøislíbil vyjmutí z optima-
lizace. Hoøický starosta Ivan Dole�al (ODS) v�ak
není sociální demokrat jako jeho náchodský protìj-
�ek, proto musí o �kolu bojovat víc. Studenti pøi
svém �ta�ení� na jednání krajského zastupitelstva
�ádali revokaci rozhodnutí krajské rady ukonèit v
duchu souèasného trendu optimalizace �kolství
65letou tradici renomované �koly�

Hořičtí studenti vzkázali hejtmanovi:
„Tak za dva roky u voleb!“

To jsou základní fakta, která jste se mohli dozvìdìt
i z regionálních médií po skonèení krajského zastu-
pitelstva 2. prosince 2010. Jednání bylo skuteènì
velice emotivní a k problematice se vyjádøil také sta-
rosta Hoøic Ivan Dole�al, který na jednu stranu sice
chápe nutnost úspor, pøesto v�ak vìøil, �e rozhodnu-
tí spadající do kategorie nekoncepèních plo�ných
�krtù lze zmìnit. Kraj�tí zastupitelé prosby hoøic-
kých studentù, uèitelù, rodièù a radnice v�ak nevy-
sly�eli.                              (Èlánek pokraèuje na stranì 3)

Tříkrálová sbírka 2011
Blí�í se Vánoce a s nimi konec roku. K novoroèním

událostem patøí ji� tradiènì Tøíkrálová koleda. Stej-
nì tak tomu bude i zaèátkem roku 2011  (konkrétnì
mezi 3. a 15. lednem), kdy skupinky koledníkù vyra-
zí sbírat malé dary, díky nim� se mohou dít velké
vìci. Mo�ná dorazí i k Vám. Nezavírejte pøed nimi
dveøe, prosím. Nikdy nevíte, komu mù�e Vá� dar
pomoci.

Sbírka bude probíhat ve více mìstech regionu, kde
pùsobí Oblastní  charita Jièín.  Pøedpokládáme, �e
zhruba polovina výtì�ku bude slou�it k  financování
provozních nákladù Charitní peèovatelské slu�by
pro staré a nemocné spoluobèany a Nízkoprahového
klubu Pohoda v Hoøicích.

Druhá polovina výtì�ku bude slou�it jako fond pro
zmírnìní následkù náhlých pøírodních katastrof
v Èeské republice, a to zejména povodní. Rozhodli
jsme se tak proto, �e povodnì zasahují na�í zemi té-
mìø v pravidelných intervalech. Pøichází neèekanì a
pùsobí velké �kody na majetku obyèejným lidem,
kteøí nezøídka pøijdou o celou svoji existenèní jisto-
tu. Pokud se tak stane v roce 2011, spojí se Oblastní
charita Jièín bez prodlení s pøíslu�nou Oblastní cha-
ritou pùsobící v místì ne�tìstí.  Ta potom vytipuje
konkrétní rodiny s dìtmi (z dùvodù nerozdrobení fi-
nanèní èástky by to nemìly být více ne� dvì rodiny)
a finance se tìmto rodinám pøedají.

Letos jsme touto cestou vìnovali z výnosu Tøíkrá-
lové sbírky sedm procent na pomoc na Haiti, dále tøi
procenta na pomoc  zaplavené  Indii, kde pùsobí Di-
ecézní charita Hradec Králové.

A tak, a� k Vám pøijde skupinka tøíkrálových ko-
ledníkù, neodmítejte je, prosím. Ne�ebrají. Dávají
Vám pøíle�itost podat pomocnou ruku.

Bc. David Rejlek, øeditel Oblastní charity Jièín

Na začátku nového roku
nastane zatmění Slunce

Úterní (21. prosince) ranní zatmìní Mìsíce po-
zoroval u nás asi málokdo, vynahradit si to mù�e-
me hned po Novém roce (nebudou-li mraky). Té-
mìø osmdesátiprocentní èásteèné zatmìní Slunce
bude mo�no pozorovat 4. ledna 2011 dopoledne.
Slunce vychází toho dne v Hoøicích v 7 hod 56 mi-
nut a u� po deseti minutách je zaène shora zakrý-
vat okrouhlý mìsíèní stín. Nejvìt�í èást sluneèní-
ho disku, 79,6 %, bude zakryta krátce pøed pùl
desátou (Slunce bude v tu chvíli 9,40 nad obzo-
rem) a zatmìní skonèí pìt minut pøed jedenác-
tou. Zatmìní nemá nic spoleèného s vládní krizí,
astronomové je plánují u� dávno.
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Policejní zpravodajstvíInvestor, italská firma Bag Snacks, vyrábìjící
slané krekry, bude stavìt v Hoøicích za Miletou. 

Italská firma má zájem
stavět v Hořicích

Neutì�ený nedostatek práce ve mìstì by se
mohl pøí�tí rok zmírnit. O Hoøice toti� projevila
zájem italská spoleènost Bag Snacks vyrábìjící
slané peèivo. Zájem je oboustranný. Vèera zastu-
pitelstvo schválilo zámìr vybudování tohoto po-
travináøského závodu, který bude stát v prùmys-
lové zónì za Miletou.

Mìsto dlouho nemohlo do Hoøic nalákat nìja-
kého investora. Proè se spoleènost rozhodla pro
tuto variantu? Milan �elibor, øeditel spoleènosti v
Èeské republice, odpovìdìl: ,,Roz�iøujeme svoji
výrobu, proto jsme se rozhodli ná� závod pøesu-
nout z Vidonic u Pecky do Hoøic. Dal�ím dùvo-
dem je také mírnìj�í podnebí a jednodu��í napo-
jení na dálnièní sí�.�

Pokud v�e pùjde podle plánu, Bag Snacks zaène
stavìt na pøelomu bøezna a dubna pøí�tího roku.
Provoz by mìl být zahájen do konce roku 2011. V
souèasné dobì má firma ve Vidonicích kolem 30
zamìstnancù. V Hoøicích se bude jejich poèet po-
stupnì roz�iøovat na 86 míst.

,,Samozøejmì dáme �anci stávajícím zamìst-
nancùm, aby pøe�li za námi. Kdyby se tak stalo,
hoøických pøijmeme pøes padesát,� informuje Mi-
lan �elibor. Z toho bude 5 � 8 technikù, zbytek
provozní pracovníci. Ze zaèátku firma vezme oko-
lo 10 a� 15 zájemcù, poèet se bude postupnì navy-
�ovat. Mìsto by si prodejem pozemku mìlo pøijít
na nìkolik milionù.

Jediným problémem jsou pøelo�ky kabelù.
,,Podle pùvodních odhadù mìly stát okolo milio-
nu, ale ÈEZ �ádá èástku 2,5 milionu korun, co� se
nám zdá opravdu hodnì. Jeliko� bude Bag snacks
velkým odbìratelem energie, myslím, �e se s ÈE-
Zem domluvíme,� øíká starosta Ivan Dole�al.

Podle øeditele spoleènosti je výrobna naprosto
nezávadná k �ivotnímu prostøedí. Za týden bude
exportováno asi 25 � 30 kamionù, jejich� váha
nepøesahuje ètyøi tuny. Vozidla budou jezdit pøes
kruhový objezd, køi�ovatkou Na Závisti, kolem
ÈSAD Semily.

,,Do budoucna bychom rádi také otevøeli výrob-
nu peletu, co� je surovina podobná tìstovinám,
kterou nyní dová�íme a� z Itálie,� informuje Mi-
lan �elibor z Bag snacks.

Zdroj: Jièínský deník, Autor: Tereza Èerná 

ZLODĚJI MAJÍ PŘED VÁNOCEMI NAPILNO
Ka�dý se sna�í nakoupit dárky pro své blízké

a známé. A právì v této dobì mají nejvíce napilno
i zlodìji, kteøí sice nenakupují, ale zato okrádají zá-
kazníky. Své o tom ví i jedna z náv�tìvnic obchodní-
ho domu Billa v Hoøicích, kterou si v pátek 10. pro-
since vyhlédl a následnì okradl neznámý pachatel.
V nestøe�eném okam�iku se pøiblí�il k jejímu ná-
kupnímu vozíku, ze kterého odcizil kabelku. Spolu
s ní tak �ena pøi�la o peníze, osobní doklady a dal�í
písemnosti.

Celková �koda byla vyèíslena na témìø dva tisíce
korun. Po pachateli pátrají hoøiètí policisté, kteøí
pøípad �etøí jako pøeèin kráde�e.
OPILEC SE PORVAL SE STRÁŽNÍKY

V sobotu 11. prosince vyjela nìkolik minut po pùl-
noci policejní hlídka v Hoøicích do jedné z místních
restaurací, kde mìl opilý mu� fyzicky napadnout 
jednoho z hostù. Policisté na  místì  zjistili, �e se
jedná o �estadvacetiletého mu�e, který byl stále
v bojové náladì.  I kdy� mìl �patnou koordinaci po-
hybu, pøesto se klidnì  pustil do policejní hlídky
a poté i hlídky mìstských strá�níkù. Mu�i zákona ho
vzápìtí zpacifikovali a následnì pøevezli do protial-
koholní záchytné stanice v Hradci Králové, kde zù-
stal a� do vystøízlivìní.
ZLODĚJ PŘISTAVIL NÁKLAĎÁK DO FRONTY
A ODVEZL SI 25 TUN ŘEPY

Drzý zlodìj okradl o 25 tun cukrové øepy zemìdìl-
ce, kteøí hospodaøí v Kostelci na Jièínsku. S náklad-
ním autem se zaøadil do fronty vozidel èekajících na
nakládku a odvezl sklizeò neznámo kam.  

V katastru obce se 14. prosince nakládala a odvá�e-
la øepa do cukrovaru.

�Pøepravu zaji��ovala nasmlouvaná firma. Pravdì-
podobnì èekající fronta nákladních vozidel upouta-
la neznámého pachatele, který se klidnì zaøadil s
cizí soupravou,� popsal pravdìpodobný prùbìh krá-
de�e policejní mluvèí Petr Janda. Nakladaèe nasy-
paly na korbu asi 25 tun øepy, ale ta na urèené místo
k odbìrateli zatím nedorazila.

�Po�kozeného tak drzý zlodìj pøipravil o 25 tisíc
korun,� dodal Janda.
VLOUPÁNÍ DO DÍLNY

V noci ze ètvrtka na pátek 10. prosince vnikl dosud
neznámý pachatel v Hoøicích na jednom ze soukro-
mých pozemkù v Pelikánovì ulici do nezaji�tìné díl-
ny. Uvnitø v�e nejdøíve øádnì prohledal, a poté zde
odcizil motorovou pilu Sachs Dolmar oran�ové bar-
vy a rozbru�ovaèku  Narex modré barvy. Majitel vy-
èíslil celkovou �kodu na  7 tisíc korun. Pøípad �etøí
hoøiètí policisté jako pøeèin kráde�e a poru�ování
domovní svobody.                                   Zdroj: Policie ÈR

Co dělal Rejnok
na podzim?

�ákovský plavecký oddíl Rejnok Hoøice se na pod-
zim  zúèastnil celé øady závodù, ze kterých pøivezl
pìkná medailová umístìní.

Po úspì�ném vstupu do sezóny na 6. roèníku Po-
háru mìsta Hoøice následovaly:

Velká cena Vysokého Mýta - medailová umístìní:
Jan Tunega, Ale� Hlaváèek, Michal Køivohlávek, Ka-
rolína Feixová na 50m motýlek 3. místa a Eva �abo-
krtská 3x3. místo na 50m motýlek, kraul a znak.

Pohár Podkrkono�í v Náchodì - Filip ��ovíèek  1.
místo na 100m kraul, Filip Kráèmar 1. místo na 50m
znak a Daniel Rychtera 3. místo na 50m znak.

Na sdru�ených krajských pøeborech v kategorii 9
let a mlad�í v Hoøicích  - Filip Kráèmar 2 x 1. místo
na 50 m a 100 m znak, Filip ��ovíèek 3. místo na 50
m motýlek a Veronika Voòková 2. místo na 50 m
motýlek.

V kategorii 10 a 11 let v Náchodì � Jan Tunega 1.
místo na 50 m motýlek, David Vokáè 2x3. místo na
100m a 50 m motýlek, Ale� Hlaváèek 2. místo na
50 m motýlek.

V kategorii 12 let a star�í v Èeské Tøebové � Jan
�abokrtský 2. místo na 100m motýlek, Michal Køi-
vohlávek 3. místo na 100m kraul a Matìj �íma 3.
místo na 100m motýlek.

Na Zimním poháru ÈR jedenáctiletých v Berounì
obsadil David Vokáè 13. místo na 50 m motýlek.

Na Zimním poháru ÈR  desetiletých v Èeské Tøe-
bové Karel Karras (50 m znak) a Jan Tunega (50m
motýlek) skonèili shodnì na 11. místì.

Plavecký oddíl vznikl právì pøed 5 lety a toto malé
jubileum vyu�ívá k podìkování v�em náv�tìvníkùm
hoøického bazénu za vstøícnost, kterou

projevují bìhem na�ich tréninkù a v�em pøeje hez-
ké Vánoce a hodnì �tìstí v novém roce.

Mgr. Pavel Urban

Lupiče z Ostroměře
prozradil jeho hlas

Kamarádi na �ivot a na smrt byli dva jednadvaceti-
letí mladíci z Trutnovska a Náchodska, kteøí se za-
èátkem listopadu nastìhovali na Jièínsko. Pøespáva-
li v obytném karavanu, který mìli zapojený za vozi-
dlem Volkswagen Transporter. V nìm také trávili
svùj ve�kerý volný èas. A �e ho mìli víc ne� dost. Oba
toti� byli nezamìstnaní, a tak celé dny pøemý�leli o
tom, kde by sehnali peníze na ob�ivu.

Pracovat se jim nechtìlo, a tak se �ivili drobnými
kráde�emi, kterých se dopou�tìli hlavnì v Jièínì a
jeho okolí. Kradli vìci z opu�tìných zahradních cha-
tek, boty z chodeb panelových domù a jízdní kola z
koláren. Lup pak prodávali na aukcích nebo v zasta-
várnách. Na konci listopadu, kdy pobývali v Ostro-
mìøi, se rozhodli pro vìt�í akci. Napadlo je, �e by
mohli pøepadnout jednu z místních prodejen. Den
�D� nastal 24. listopadu, kdy jeden z nich ve�el do
obchodu, ve kterém byla pouze prodavaèka. �enu
po�ádal o cigarety a v okam�iku, kdy se k nìmu oto-
èila zády, zaútoèil. S no�em v ruce jí pøikázal, aby
otevøela pokladnu. Vydì�ená prodavaèka mu v oba-
vì o svùj �ivot radìji vyhovìla a pokladnu otevøela.
Mladík si z ní vzal nìkolik tisíc korun a poté z pro-
dejny ode�el. Pøedtím je�tì staèil z regálu odcizit
nejménì 20 krabièek cigaret. Venku pak nasedl do
pøipraveného vozidla, ve kterém sedìl spoleèník.

A� do této doby jim celkem v�e vycházelo. Zlom
nastal 1. prosince, kdy se opìt do prodejny vydali
pro peníze. Tentokrát loupili oba. S kuklami na hla-
vách, vyzbrojeni no�em a obu�kem, zaútoèili na ma-
jitele obchodu, který se ov�em nechtìl jen tak svého
majetku vzdát. Nejdøíve se pokusil o útìk, který mu
nevy�el. Poté po pachatelích házel lahve s vínem,
kdy jednoho z nich trefil do ramene a druhého do
hlavy. I tak nemìl stále vyhráno. Nakonec ho jeden z
lupièù udeøil obu�kem do hlavy a druhý vzal peníze
z pokladny. Následnì oba z obchodu utekli. I kdy� je
majitel prodejny pronásledoval, pøesto se mu po nì-
kolika metrech ztratili z dohledu.

Policisté na pøípadu od samého poèátku velmi in-
tenzivnì pracovali. Od pøepadeného mu�e se mimo
jiné dozvìdìli, �e jednoho z lupièù poznal po hlase,
nebo� u nìj nìkolikrát nakupoval. Kriminalisté ve�-
keré informace vyhodnotili a na základì místní a
osobní znalosti natipovali nìkolik osob, které by
mohly mít pøepadení na svìdomí. Mezi nimi byli i
oba kamarádi z karavanu. Pak u� bylo jen otázkou
èasu, kdy skonèí v rukou policistù. Stalo se tak v
pondìlí 13. prosince ráno. Ani nezapírali a mo�ná i
proto, �e mìli èistý rejstøík trestù, se ke v�emu hned
pøiznali. A tak �tìdrý den zøejmì nebudou trávit v
karavanu, jak si pøedstavovali, ale ve vazbì kam je
mù�e na návrh státního zástupce poslat soudce
Okresního soudu v Jièínì. Za zloèin loupe�e a za
pøeèin kráde�e a poru�ování domovní svobody jim
hrozí a� deset let za møí�emi.

Advent ve škole
V adventním èase se opìt rozezvuèely prostory

schodi�tì Základní �koly Husova 11 v Hoøicích , kde
se ka�doroènì scházejí dìti a jejich pedagogové, aby
si ka�dé ráno spoleènì zazpívali nìkolik známých
koled u adventního vìnce, který si sami dìti vyrobi-
ly. Ale letos se �kolou nelinuly jen pùvabné tóny ko-
led, ale byla zde cítit i vùnì cukroví. 

Dìti i uèitelé se nechali inspirovat poøadem Pro-
støeno , který nyní frèí na Primì.Vznikla tak velmi
pìkná akce , kdy ka�dá tøída v�dy v jeden den pøi-
pravila ukázku stolování a pøipravila malé poho�tìní
pro ostatní tøídy. Zde jsme mohli vidìt opravdu vel-
mi peèlivì a vkusnì prostøené sváteèní tabule.
Spoustu krásných výrobkù, které dìti samy zhotovi-
ly. Byly zde zastoupeny i staré zvyky. Pou�tìní sko-
øápek, rozkrájená jablíèka. Nechybìla vánoèka ani
vynikající jableèný závin a dokonce dìti ochutnaly i
vánoèního kubu. Tato akce vnesla do �koly nádher-
nou atmosféru Vánoc.  Akce se opravdu zdaøila a my
se u� nyní budeme tì�it na Velikonoce, kdy jistì pøi-
pravíme krásnou a bohatou výstavku na�ich výrob-
kù. V�em pøejeme krásné Vánoce, plné pohody,
�tìstí , radosti a spokojenosti. 

�áci a pedagogové

Receptem nejstarší
Východočešky je úsměv

Jaké byly va�e nejhezèí narozeniny?
Nejhezèí narozeniny jsem slavila, kdy� jsem byla

malá. To se v�dy se�la celá rodina, maminka, tatí-
nek, dìdeèek, babièka a sourozenci, nebo pozdìji s
man�elem, na to ráda vzpomínám.

Narodila jste se ve znamení Støelce. O nich
se øíká, �e jsou veselí, pøátel�tí a rádi cestu-
jí, je to pravda?

Urèitì je to tak. Sna�ím se v�e zvládat s úsmìvem
na rtech. Moje nejdel�í cesta byla do Roztocku v Nì-
mecku. Mùj sen byl toti� vidìt moøe, a to se mnì vy-
plnilo. Byl to krásný zá�itek.

Zmìnili se lidé bìhem va�eho �ivota? Jest-
li ano, tak k lep�ímu, nebo hor�ímu?

Nepozoruji to nìjak celkovì. Kolem sebe jsem v�dy
mìla a mám opravdu hodné lidi.

Pro�ila jste celé bouølivé dvacáté století,
jaký okam�ik byl pro vás nejtì��í?

Nerada vzpomínám na pobyt v koncentraèním tá-
boøe. Byla jsem zatèena 27. kvìtna 1942, v den, kdy
do�lo k atentátu na Heydricha. A� do roku 1945
jsem si pro�la vìzením na Pankráci, koncentrákem v
Terezínì a samovazbou v Drá�ïanech.

Setkala jste se prý i s Miladou Horákovou?
Ano, chvíli jsme byly ubytovány spoleènì. Potom
jsme se ka�dý den vídaly a rozmlouvaly spolu.

Asi o tìchto chvílích nerada mluvíte, ale
za�ila jste v táborech i nìco pozitivního, co
vám pomohlo doufat dál?

Èlovìk na to rad�i nevzpomíná, ale ony ty vzpo-
mínky najednou defilují a vy si øíkáte, jak je to je-
nom mo�né, �e jste to v�echno pøe�ila. Kdy� nás tam
bylo takové mno�ství, bylo to snadnìj�í. Ov�em v sa-
movazbì v Drá�ïanech to bylo hor�í. Mìla jsem ale
�tìstí na bájeèné dozorkynì. To byly nasazené �eny,
které mìly mu�e na vojnì, a chovaly se k nám pìknì.
Nejvìt�ím problémem byl ale hlad. Dostávali jsme
malé porce. Jednou takhle pøi�la paní pro slupky z
brambor a øíkala: Kartoffelschale bitte, ale já je
snìdla, mìla jsem hlad, tak mi druhý den pøidala
brambory.

Necítíte se ve svém domì osamìlá?
To rozhodnì ne. Mám spoustu pøátel, kteøí za

mnou èasto chodí a pomáhají mi s bì�nými pracemi,
které u� sama nezvládnu. Tøeba teï mnì peèovatel-
ská slu�ba vygruntovala celý dùm. Svoje vlastní dìti
nemám, dcera mi umøela pøi porodu. Na�tìstí za
mnou jezdí dìti a vnouèata mé sestry, dìlají mi
opravdu radost.

Co dìláte ve volném èase? Máte nìjakou
zálibu?

Za mladých let jsem hrála v ochotnickém divadle.
Døív jsem také velmi ráda èetla, taky jsem byla za-
mìstnaná v okresní knihovnì, tak�e to patøilo záro-
veò k mojí povinnosti, abych lidem mohla kní�ky
doporuèovat. Teï mnì ale neslou�í dobøe zrak, no
co se dá dìlat, v�dy� je mi sto �est. Tak mi teï moje
náv�tìvy pøedèítají. Chodí ke mnì tøeba paní Tomíè-
ková z muzea.

Neu�íváte lektvar z kamene mudrcù, tak
jaký máte recept na dlouhovìkost?

Já beru �ivot tak, jak je. Upøímnì, nic pro to nedì-
lám. Sna�ím se mít radost a dávat ji i ostatním. To
mi zpìtnì dodává optimismus a energii do �ivota.

Co byste vzkázala dne�ním mladým li-
dem?

Nic jiného, ne� aby dìlali jen dobro.
(Ptala se Tereza Èerná, Jièínský deník)

106. narozeniny Marie Fišerové přilákaly do
Hořic média z široka i z daleka.

Nejhezčí fotografii zhotovil Ivan Truhlička z MF
DNES (je nahoře) a nejchytřejší otázky jí

položila Tereza Černá z Deníku (jsou dole)

Postrach zlodějů
v Hořicích

   Spoleènost FBS Flosman s.r.o. která se ji� 20
let zabývá nabídkou komplexních slu�eb z oboru
ochrany a ostrahy majetku i osob, pøipravila pro Ho-
øickou oblast nový druh zabezpeèení. Jedná se o
moderní pult centralizované ochrany s dojezdovým
èasem 5 minut. Velkou zajímavostí pro ètenáøe to-
hoto listu je  roz�íøení slu�eb tohoto zaøízení i pro
star�í, nemocné èi posti�ené obèany. Tito obèané
mají toti� novì mo�nost si jednodu�e zavolat rych-
lou profesionální pomoc odborníkù. Jednouchá for-
ma spoèívá v malém nouzovému tlaèítku /pøívìsku,
které mù�e mít zájemce o tuto slu�bu neustále u
sebe (na krku, v kapse atd.). V pøípadì jakékoliv ne-
hody, náhlé nevolnosti èi pøekvapivého napadení,
staèí toto tlaèítko jednodu�e stisknout a vy�kolení
pracovníci agentury do 5 minut provedou zásah pøí-
mo na místì. Samozøejmostí je pak poskytnutí oka-
m�ité první pomoci, zavolání zdravotních záchraná-
øù, èi zne�kodnìní naru�itelù. Tato slu�ba bude zpo-
platnìna seniorùm cenovì dostupným mìsíèním
pau�álem cca 150 Kè. Její objednatel si prozatím ale
musí nechat instalovat komunikaèní zaøízení u své-
ho objektu, nebo pøípadnì vyu�ít ji� stávajícího,
av�ak kompatibilního zabezpeèení. Agentura FBS
Flosman s.r.o. nabízí tuto instalaci plnì ve vlastní
re�ii, s pozvolným rozlo�ením plateb do 12 mìsíèní-
ho splátkového kalendáøe. V souèasné dobì je ve vý-
voji i zaøízení,   které komunikuje pøímo s pultem
centralizované ochrany. Tím dojde u této slu�by
k jejímu výraznému vstupnímu zlevnìní.

Moderní pult centralizované ochrany je samozøej-
mì urèen daleko �ir�ímu okruhu zákazníkù, tedy
hlavnì k zabezpeèení objektù/prostor a v neposled-
ní øadì i k zabezpeèení bytových jednotek a domù.
Dále je mo�nost hlídání pøekroèení limitního stavu
rùzných fyzikálních velièin (teplota, hladina vody
atd.). Cena tìchto slu�eb ve formì mìsíèního pau�á-
lu bude odvislá právì dle velikosti a vyu�ití jednotli-
vých objektù. K automatickým výjezdùm pro�kole-
ných/certifikovaných pracovníkù  agentury bude
nasazeno terénní vozidlo.

V pøípadì Va�eho zájmu jsme pøipraveni na Va�e
dotazy odpovìdìt na adrese: fbs@fbssecurity.cz
servis@fbssecurity.cz  nebo na tel. è.   602 330 499.
Po telefonické dohodì nás mù�ete nav�tívit
v Lukavci u Hoøic 110.                                                      (VK)

Na�emu listu byl svìøen jídelní lístek
z hoøické hospùdky U Matou�kù na Rù�ku.

V tomto vydání se se ètenáøi hodláme podìlit
o seznam pochoutek z hovìzího masa:

Nìco na zub ze syrové svíèkové:
Tatarský biftek z pravé svíèkové, topinky

Hovìzí stejky:
Anglický biftek, obloha

Anglický biftek na pepøi se smetanou
Ro�tìná na ro�tu, obloha
Vídeòská ro�tìná, obloha
Ro�tìná na chilli, obloha

Chilský gulá�, obloha

Pro pøípad, �e by se na�im ètenáøùm  zaèaly
sbíhat sliny, uvádíme pøesnou adresu podniku:

Ludìk Matou�ek, �erotínova 2079, Hoøice.
Pondìlí  - ètvrtek: 17-22 hodin

Pátek: 17-24 hodin
Sobota 17-23 hodin

Nedìle: zavøeno
Po osobní èi telefonické dohodì je mo�no otevøít i

jinak, podle pøání zákazníka! Podnik nabízí prostory
pro rodinné oslavy, smuteèní hostiny, �kolení, tøídní

srazy, pøátelská posezení.
Telefon 608 280 861.

I Pohlreich by se olizoval

Stejkování
u Matoušků
na Růžku
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Město už nebude
povolovat nové herny

Nové noviny - U� �ádná nová herna na území
Hoøic. To si slibuje tamní radnice od vyhlá�ky,
kterou 6. prosince schválilo mìstské zastupitel-
stvo. Podle nového naøízení smí výherní automa-
ty fungovat pouze na místech, kde jsou u� nyní v
provozu. Mìsto navíc omezilo i dobu, po kterou
mohou být dostupné náv�tìvníkùm heren.

�Nové herny by se v Hoøicích u� nemìly oteví-
rat, jejich provoz nebude mo�ný jinde ne� na
místech, kde u� nyní existují,� øíká hoøický sta-
rosta Ivan Dole�al. Nová obecní legislativa se
sice nevztahuje na videoloterijní terminály, rad-
nice ale poèítá s tím, �e ministerstvo financí, kte-
ré tuto novou generaci automatù povoluje, bude
vyhlá�ku mìsta rovnì� respektovat.

Radnice souèasnì zkrátila provozní dobu, po
kterou mohou být automaty v èinnosti. Ve v�ed-
ní dny do deseti hodin veèer a o víkendech do
pùlnoci. Také v tomto pøípadì se v�ak vyhlá�ka,
která zaène platit od zaèátku pøí�tího roku, týká
pouze klasických výherních pøístrojù, nikoliv lo-
terijních terminálù.

�I tak si ale myslím, �e jde o výrazný zásah do
oblasti hazardu v Hoøicích. V souèasnosti tady
máme opravdu velký poèet heren a noèních pod-
nikù, kde funguje pøes osmdesát automatù. Vìøí-
me, �e to pomù�e sní�it drobnou kriminalitu a
zlep�it situaci z hlediska veøejného poøádku,�
míní starosta.

Zda podnikatelé novou vyhlá�ku skuteènì do-
dr�ují, budou podle Dole�ala kontrolovat mìst�tí
strá�níci spolu s republikovou policií. Do kont-
roly se prý zapojí i pracovníci �ivnostenského a
správního odboru mìstského úøadu. 

Zdroj: Nové noviny (jn)

Nové výbory a komise
zastupitelstva

Zasedání mìstského zastupitelstva konané
6. prosince potvrdilo návrhy radních na nové
slo�ení výborù a komisí:

Finanèní výbor:
Pøedseda Boøek Janèík
Èlenové: Milada Bártová, Roman Vr�átko,

Ing.  Jaroslav Winter, Ing. Ale� �edivý,
Ing. Petr Ille, Robert Lejsek

Kontrolní výbor:
Pøedseda Ing. Iva �edivá
Èlenové: Petr Draslar, Mgr. Vladimír Lejsek,

Monika Khunová, Jana Køí�ová, Ing. Jaroslav
Vácha, Mgr. Milo� Nykenday.

Osadního výboru Bøezovice:
Pøedseda:Vratislava Fikara
Èlenové:Miloslava Nekvapilová, Miroslav

Èerný.
Osadního výboru Chlum:
Pøedseda: Josef Franc
Èlenové: Václava Dobe� (ml.), Jaroslava

Dobe�.

Komise
Komise stavební a pro prodej nemovitostí:
Pøedseda Ing. Jan Duchaè Vyskoèil
Èlenové: Ing. Jan Pomikálek, Ing. arch.

Martin Pour, Ing. Ale� �edivý, Franti�ek To-
má�ek, Miloslav Sládek, Helena Vanická, za-
pisovatel: Milan Jung.

Komise pro kulturu a rozvoj
cestovního ruchu:
Pøedseda Mgr. Hana Richtermocová
Èlenové: Pavel Moravec, Tomá� Bárta, Mgr.

Jaroslava Tou�ová, Vít Kotrbáèek, PhDr. Ol-
døi�ka Tomíèková, Zdenka Va�kovová, Mi-
chaela Bìlinová, DiS., Jan Sezima, zapisova-
telka: Bc. Romana Hru�ková.

Komise �kolská:
Pøedseda Mgr. Roman Chalupa
Mgr. Hana Richtermocová, Mgr. Jiøí John,

Jaroslav Pour, Mgr. Milan Smolík, PeadDr.
Kamil Vávra, Mgr. Radoslava Hubáèková,
Kvìtoslava Dovièovièová, Bc. Martina Knapo-
vá, Jitka Koèová, Zdena Va�kovová, Mgr. Ja-
roslava Tou�ová, Mgr. Jaroslav Kotrbáèek,
Ing. Jiøí Je�ek, Mgr. Vladimír �orma,
Ing. Josef Moravec, Mgr. Jiøí Kopecký, Bc.,
Ing. Jan Vaníèek, zapisovatelka: Nadì�da
Voòková.

Komise sportovní:
Pøedseda Karel Køovina
Èlenové: Mgr. Radomír Machek, Roman

Sklenáø, Roman Koøínek, Eva Jónová, Franti-
�ek Kráèmar, Mgr. Vladimír �orma, Vlasta
Jahelková, Zdenìk Tomá�ek, Ing. Vladimír
Sùva, zapisovatelka: Romana Hru�ková.
 

Komise pro �ivotní prostøedí:
Pøedseda Ing. Franti�ek Dole�al
Èlenové: Stanislav Hovorka, Jiøí Novák,

Tomá� �tayer, Zdenìk Kulhánek, Ing. Rudolf
Janek, Milan Fikar, zapisovatel: Ing. Ale� Ko-
dydek.

Komise zdravotní a sociální:
pøedseda MUDr. Pavel Sieber
Èlenové: Renata Medová, MUDr. Josef Bar-

tùnìk, Jaromír Pokorný, Soòa Kerelová, Ven-
dulka Raisová, Mgr. Zorka Müllerová, zapiso-
vatelka: Bc. Jirka Glazarová, DiS.

Komise bytová:
Pøedseda Václav �matolán
Èlenové: Vendulka Raisová, Pavel Meèíø,

Mgr. Jiøí John, Stanislav Hovorka, zapisova-
telka: Hana Bretová. 

Komise pro sociálnì-právní ochranu dìtí:
Pøedseda Ale� Svoboda
Èlenové: MUDr. Marcela Janková, Milu�e

Sixtová, Stanislav Nosek, Vendulka Raisová,
Eva Kubi�tová, Mgr. Jolana Zahradníková,
zapisovatelka: Eva Pavlová.

�kodní a likvidaèní komise:
Pøedsedkynì Vendulka Raisová
Èlenové: Ing. Iva Gracíková, Ing. Lubo�

Lu�tický, Pavel Meèíø, Helena Vanická, zapi-
sovatelka: Markéta Kmoníèková 

Povodòová komise:
Pøedseda Ivan Dole�al
Èlenové: Ing. Jan Honegr (místopøedseda),

Mgr. Michal Kuchta (místopøedseda),
Ing. Kateøina Melnyková (tajemnice),
Ing. Rudolf Janek (zástupce tajemníka), Ale�
Svoboda (tiskový mluvèí), Stanislav Nosek
(MP), Petr Jahlelka (HZS), Ing. Petr Hron
(Èepro), Jiøí Kugler (ÈSAD Semily), RNDr.
Jiøí Kopáèek, Ing. Ale� Kodydek.

Urèený zastupitel pro spolupráci s úøadem
územního plánování:

Ing. arch. Martin Pour.

Vra�me se je�tì na chvíli k onomu inkriminova-
nému jednání zastupitelstva 2. 12. 2010.
V momentì, kdy krajská zastupitelka Martina Ber-
dychová (SNK-ED) podala návrh, který po�adoval
pøehodnocení usnesení rady o zru�ení ètyøletého
oboru v Hoøicích, jsem se sna�il tento rozumný
návrh podpoøit. Zdlouhavá debata a vysvìtlování
si principù optimalizace �kolství, po vzájemném
pøesvìdèování se o tom, �e je zkrátka tìch �idlièek
ve �kolách trochu více ne� je studentù a �ákù, je k
nièemu. To jsou v�echno známé pravdy a samo-
zøejmì jsme tyto obdobné problémy øe�ili i v mi-
nulých volebních obdobích. Nebylo to v�dycky
jednoduché. To, co mnì v�ak chybí, je dùkladná
pøíprava a vysvìtlování situace pøímo v místì, kde
by se zmìna mìla uskuteènit. Pokud paní zastupi-
telka Martina Berdychová zji��uje okolnosti kolem
gymnázia, jezdí do Hoøic, sna�í se zorientovat
v dané problematice, pak je její po�adavek na pøe-
hodnocení rozhodnutí rady naprosto oprávnìný.
Je smutné, �e se musí starosta Hoøic na tomto plé-
nu ospravedlòovat a hoøickým obèanùm zdùraz-
òovat, �e on s tímto krokem krajské rady nesou-
hlasil.  Opakovanì se sna�il být pøítomen jednání
krajské rady nebo jednat s osobami zodpovìdnými
za tuto problematiku�

Mùj návrh, abychom se na obdobné kroky v�dy
dùkladnì pøipravili, nebo� zasahují výrazným zpù-
sobem i do chodu mìsta, samosprávy a  samozøej-
mì také  ovlivní pohled veøejnosti na fungování
na�eho �osvíceného zastupitelského sboru�, mìl
sice ohlas, ale byl to  marný boj! Krajský úøad si
mù�e od stolu narýsovat optimalizaci �kol a mù�e
mu to v�e pìknì do sebe zapadat, mù�e si zapicho-
vat vlajeèky do optimalizaèní mapy, ale pokud
problematiku  dùkladnì a zodpovìdnì neprojedná
pøímo v místì nepopulárních krokù, veøejnost ani
samospráva na to není pøipravená a obèané se
v�dy  budou bránit ru�ení jejich �kol s mnohaletou
tradicí. Na zastupitelstvu zaznìlo, �e se zru�ení
ètyøletého gymnázia v Hoøicích musí rozhodnout
poèátkem pøí�tího roku. Nenechme se v�ak tlaèit
do  èasového presu. V�dy� dosud na to  bylo  do-
statek èasu, nemusíme pøece argumentovat tím, �e
u� to do ledna nestihneme. Tak to prostì nestih-
neme! Pøíprava mohla trvat nìkolik let a ty vìci se
mohly v prùbìhu roku v klidu projednat. Nenech-
me se zahnat do kouta tím, �e zru�ení �koly musí-
me okam�itì  rozhodnout...

Pøesto�e mìlo moje vystoupení kladný ohlas,
stejnì jako návrh zastupitelky Berdychové, pøi
hlasování jsme neuspìli! Zastupitelé radu  �podr-
�eli� a návrh Martiny Berdychové nepodpoøili.

Souhlasím se studenty i s hoøickou veøejností, �e
celá vìc nebyla projednána øádným zpùsobem. Ji-
nak by studenti nepøi�li! Pøedstavitelé hoøického
gymnázia a radnice odcházeli sice postojem vìt�i-
ny krajských zastupitelù zklamaní, ale nepora�e-
ní�  V pøípadì, �e se hoøiètí studenti a uèitelé s
krajem nedohodnou, chce se je�tì gymnázium ob-
rátit s prosbou na mìsto, které by mohlo pomoci
�kolu financovat.

Souhlasím se slovy uèitelky gymnázia Jany Koní-
øové, která øekla, �e se sice nepodaøilo revokovat
rozhodnutí rady, ale podaøilo se nìco jiného - za-
stupitelé zaèali uva�ovat o tom, zdali skuteènì
podklady, které dostávají, jsou dostateènì kvalit-
ní, a jestli s nimi nìkdo náhodou nehraje �patnou
hru. A jestli opravdu pojmenovává vìci správnými
jmény, jestli tady jde o gymnázium jako �kolu
nebo o gymnázium jako budovu. Podle ní to byla
pro studenty  krásná lekce z politiky, jak se dají
fakta vyu�ít a zneu�ít. Studenti nakonec vzkázali
hejtmanovi Francovi: �Tak za dva roky u voleb!�

Miloslav Plass,
zastupitel Královéhradeckého kraje za ODS

a èlen stínové rady KK

(dokonèení ze strany 1)

Studenti
vzkázali hejtmanovi:
„Tak za dva roky
u voleb!“

Hořice vyjednávají
se společností ČSAD
Semily

Jièínský deník � Ani� by to radnice vìdìla,
spoleènost ÈSAD Semily vydìlává na pronájmu
autobusového nádra�í 1,2 milionu korun.

ÈSAD Semily s Mìstem a Technickými slu�ba-
mi v roce 2004, kdy bylo èerstvì dostavìno zdej-
�í autobusové nádra�í, podepsaly dohodu o jeho
pronájmu. 

�Na základì této smlouvy dostáváme roènì od
ÈSAD Semily 150 tisíc korun. S tím, �e tyto pení-
ze jsou pou�ity na údr�bu nádra�í, kterou mají v
kompetenci Technické slu�by. Netu�ili jsme
v�ak, �e firma si za rok vydìlá jen v Hoøicích 1,2
milionu korun, které inkasuje od ostatních auto-
busových spoleèností za vjezdy na toto místo,�
øíká starosta Hoøic Ivan Dole�al.?

Jeden vjezd linky na pronajaté autobusové ná-
dra�í stojí 70 korun, a to dokonce i pro spoje do-
tované Královéhradeckým krajem. ÈSAD se brá-
ní. Vybrané peníze zpìtnì investuje do nádra�í.

�V Hoøicích chceme napøíklad do konce roku
instalovat druhou elektronickou tabuli v kraji,
dal�í je jen v Hradci Králové. Z vyinkasované
èástky 1,2 milionu korun je vybíráno pouze 362
tisíc na dotované spoje. V úterý 16. listopadu
jsme mìli schùzku s krajem a tam jsme se do-
hodli, �e za tyto spoje nebudeme vybírat vjezd-
né. Konkrétnì se jednalo o linky spoleènosti Ve-
olia, které jsme dobropisem peníze vrátili,� sdì-
lil generální øeditel ÈSAD Tomá� Roubièek.

Radnici nyní èekají jednání se spoleèností.
�Existují dvì varianty. Smlouvu rozvá�eme a pe-
níze za vjezdy budeme vybírat sami. Získané fi-
nance bychom potom investovali do poøízení no-
vých strojù na údr�bu pro Technické slu�by.
Nebo se dohodneme, �e ÈSAD èást pøíjmù vìnu-
je na reinvestici. Takové jsou na�e vize,� øíká sta-
rosta Ivan Dole�al.                   Autor: Tereza Èerná

A léta bì�í, vá�ení...!
Blí�í se konec roku 2010 a já opìt znovu bilan-

cuji, co vlastnì tento rok pøinesl. O prázdninách
2010 jsem toti� ode�la na �do�ivotní dovolenou�.

Jsem ráda, �e jsem se doèkala toho, �e knihov-
ny ji� nejsou pouze pùjèovnami knih, ale pøede-
v�ím institucemi s moderní technologií, které
podporují celo�ivotní vzdìlávání obèanù.

Do hoøické knihovny jsem pøi�la pøed 30 lety
z Krajské knihovny Hradec Králové (dne�ní
Knihovna mìsta Hradce Králové). Celkem 5 let
jsem potom pracovala v oddìlení pro dìti a mlá-
de� a po odchodu øeditelky Lidmily Ko��álové do
Okresní knihovny v Jièínì v roce 1985 jsem pak
byla jmenována na její místo do vedení knihov-
ny, kde jsem setrvala a� do 1. èervence 2010 �
tedy celé ètvrt století.

Pøála jsem si, aby hoøická knihovna byla mo-
derní, informaèní, vzdìlávací instituce s novými
technologiemi a stala se tak místem, kam si lidé
pøicházejí nejen pùjèit knihy a èasopisy, ale i
místem pøíjemných setkání. Proto jsem vyu�íva-
la i mo�nosti grantové politiky. Sna�ila jsem se
tedy získávat finanèní prostøedky od minister-
stva kultury - podáváním grantù na zakoupení
poèítaèù a moderních programù. Díky tomu se
také proto mohou ji� souèasní ètenáøi ze svých
domovù podívat napøíklad na katalog knihovny,
prodlou�it si výpùjèní dobu knih, zamluvit si po-
�adované knihy prostøednictvím internetu atd.

Dne�ní knihovna není jen pùjèovnou dokumen-
tù, ale její slu�by se bohatì roz�íøily. Kromì zá-
kladních výpùjèních a informaèních slu�eb vyko-
nává i kulturní èinnost. Poøádají se zde besedy
pro dìti i dospìlé, literární i výtvarné soutì�e
pro dìti a jiné zajímavé akce. Dal�í dùle�itou
slu�bou pro náv�tìvníky je pøístup na internet,
který je hojnì vyu�íván, a to nejen samotnými
hoøickými obèany, ale i náv�tìvníky mìsta Hoøi-
ce. Pøi poøádání cestopisných besed knihovna
také spolupracuje ji�  pøes 20 let s Klubem ÈTK
Hoøice. Touto cestou bych proto v této souvislos-
ti chtìla podìkovat pøedev�ím pánùm Vildovi
Neèesanému a Josefu Vodnárkovi pøi organizaci
besed. V�dy mì tì�ilo s nimi spolupracovat.

Hoøická knihovna se také zaslou�ila o rozvoj 14
knihoven v obcích regionu Hoøic. Zpracovala a
pøebalila do igelitu jejich knihovní fond, posky-
tovala jim metodickou pomoc a dodávala jim
soubory knih. Úspì�ná práce nìkterých kniho-
ven i díky tomu pøetrvává dodnes. V rámci
transformace knihoven pak byly tyto knihovny
v roce 1998 pøevedeny pod Knihovnu Václava
Ètvrtka v Jièínì, která nad nimi má zá�titu.

Velkou radost jsem mìla také v roce 1992, kdy�
jsem  pøesvìdèila radní mìsta Hoøic, aby se dìt-
ské oddìlení, které bylo pøestìhováno do prostor
nad kinem, vrátilo zpìt do budovy na námìstí.
Usilovala jsem také o vystavìní  a zøízení pøed-
ná�kové místnosti na dvoøe, kde knihovna sídlí,
s argumentací, �e ji mù�e vyu�ívat i nej�ir�í ve-
øejnost ke schùzím, pøedná�kám a rùzným dal-
�ím akcím. To se mi nakonec podaøilo a pøedná�-
ková místnost byla postavena. Díky vstøícnosti
radních jsme také v roce 2006 obdr�eli finanèní
èástku na rekonstrukci pùjèovny a v loòském
roce i na rekonstrukci ji� zmínìné pøedná�kové
místnosti. U�ivatelé knihovny skuteènì oceòují
tamìj�í dùstojné prostøedí. Tuto místnost také
v posledním období vyu�ívá i mìsto Hoøice jako
�kolící centrum pro své zamìstnance. Jsem proto
pøesvìdèena, �e tyto finanèní prostøedky na vý-
stavbu nebyly vynalo�eny nadarmo.

V�dy jsem mìla s pøedstaviteli na�eho mìsta
korektní vztahy, i proto jsem ve vedení zùstala
celých 25 let. Tì�ilo mì , kdy� byla knihovna na
plenárních zasedáních chválena. Chtìla bych
touto cestou tedy podìkovat za podporu a vstøíc-
nost v�em pøedstavitelùm mìsta Hoøic,
s kterými jsem mìla tu èest za 25 let jednat. Vì-
øím, �e noví zastupitelé mìsta budou také osvíce-
ní a budou upøednostòovat nejen sport a dal�í
aktivity, ale i kulturu, která má v souèasném
 �ivotì ka�dého èlovìka nezastupitelnou úlohu a
dùle�itost.

V �ivotì jsem mìla to �tìstí, �e povolání, které
jsem si vybrala, mì bavilo i proto, �e jsem kolem
sebe mìla v�dy pracovité, spolehlivé a nápadité
kolegynì, s kterými jsem si rozumìla, a spoleènì
jsme se sna�ily, aby zdej�í knihovna nebyla je-
nom pùjèovnou knih, ale pøedev�ím moderní in-
stitucí, která bude plnit funkci vzdìlávací a bude
mít pevné místo v kulturním �ivotì na�eho mìs-
ta, co� se nám snad za ta léta skuteènì podaøilo.
Za to jim je�tì jednou díky.

Proto jsem nyní s klidným svìdomím mohla
odejít po øadì let z práce v knihovnì do jiné eta-
py svého �ivota.  Dal�í �ivot bez knih si v�ak pøe-
sto  pøedstavit nedovedu. Jistì tedy budu bývalé
kolegynì chodit nav�tìvovat i nadále - a pøi té
pøíle�itosti si knihy jistì sama ráda pùjèím.

Na závìr tohoto sdìlení pøeji v�em obèanùm
Hoøic, aby pro�ívali v knihovnì spoustu bájeè-
ných zá�itkù � nejen s knihami, ale i v rámci
osobních lidských setkání�

Na shledanou!
Ilona Hynková  (ve vedení hoøické knihovny

od roku 1985 a� do roku 2010)

Prosinec
v Obchodní akademii,
Gymnáziu a Střední
odborné škole

Prosinec je v Domovì mláde�e v�dy akcemi doslo-
va nabit. Jen co studenti ukonèili protest proti zru-
�ení nìkterých tøíd a oborù, vrhali se na mateøské
�koly, kde dùstojný pan Mikulá�, roztomilý andílek
a rozpustilí èerti, rozdávali dìtem dáreèky.  Nìkteré
pochválili, nìkterým naopak pohrozili , �e se za rok
opìt vrátí. Nechybìla ani pohádka � Jak si èert za-
slou�il princeznu�. V Domovì dùchodcù zazpívala
dìvèata vánoèní koledy a rozdala práníèka
do Nového roku. Uskuteènila se také sbírka  Èerve-
ná stu�ka na podporu boje proti AIDS, Adventní se-
tkání dobrovolníkù v Novém Byd�ovì, okresní
�achový turnaj, beseda s politickými vìzni vedená
paní Truncovou. Nezapomnìli jsme ani na opu�tìná
zvíøátka ve Skøivanech, kam jsme opìt odvezli hobli-
ny a granule, aby i nìmá tváø pocítila kouzlo svátkù.
V�e, kteøí nám v na�í práci pomáhají, dìkujeme.
Pøejeme krásné vánoce a do Nového roku 2011 hlav-
nì hodnì zdraví a �tìstí.       

�áci Domova mláde�e Obchodní akadmie
a kolektiv vychovatelù

ZPRÁVY Z RADNICE
Zastupitelstvo k situaci
ve školství

Zasedání zastupitelstva  6. prosince se zabý-
valo také mo�ností, �e by se zøizovatelem ho-
øického gymnázia stalo samo mìsto. Z usnese-
ní vyjímáme èást, která se tohoto bodu týká:

Zastupitelstvo mìsta Hoøice
1) bere na vìdomí pøednesenou zprávu

o zru�ení 4letého oboru Gymnázia v Hoøicích
a návrhu kraje na slouèení dvou �kolských za-
øízení (OA a Gymnázia a SO� v Hoøicích).

2) ukládá tajemníkovi MÚ Mgr. Kuchtovi
do jednoho mìsíce od  jednání zastupitelstva
detailnì provìøit ekonomické mo�nosti
a právní aspekty zmìny zøizovatele Gymnázia
SO� Hoøice z kraje na mìsto.

3) povìøuje starostu I. Dole�ala k jednání
s Královéhradeckým krajem o pøevedení ma-
jetku mìsta (budovy �koly) na kraj, pøípadnì
odpu�tìní nájmu.

4) nesouhlasí s optimalizací sítì støedních
�kol Královéhradeckého kraje, která omezuje
nebo ru�í naplnìné �koly s 65 a 112letou tradi-
cí a �koly s men�í tradicí a výraznì ni��í napl-
nìností �ákù neoptimalizuje.
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Výzva
Pro vzpomínku na nezapomenutelného jièínského

obèana Josefa �tefana Kubína rozhodli jsme se ji�
patnáctým rokem udìlit

Jivínského Štefana
za pozoruhodný kulturní poèin roku 2010
a za dlouholetou kulturní èinnost
Nechceme, aby nìkteré z bohulibých konání zùsta-

lo nepov�imnuto. Rádi pozveme v�echny navr�ené k
popovídání, rádi v�em podìkujeme. Tì�íme se, �e
ètenáøi na�í výzvy zavzpomínají na to, co hezkého se
v roce 2010 v kultuøe na okrese událo, a pøispìjí
k nominaci. Návrh na �tefana mù�e provést ka�dý,
staèí uvést jméno a adresu nominovaného (jednot-
livce èi skupiny) a struèné zdùvodnìní, kategorii,
jméno a adresu navrhovatele. Své návrhy zasílejte
do 31. 12. 2010 na adresu koordinátora �tefanské
komise Bohumíra Procházky, Sokolovská 367, 506
01 Jièín. E-mail: prochor.jc@tiscali.cz, tel. 493
523 492. V nominaci je tøeba uvést, zda se jedná o
dlouhodobé zásluhy (za nejménì 5 let èinnosti)
nebo kulturní poèin za rok 2010.

�tefanská komise

Rozloučili jsme se
se Slavojem Jezberou

Slavoj s německým sochařem Schulzem při
sochařském symposiu 2000

Bylo pìkné, sluneèné a mrazivé odpoledne v sa-
mém zaèátku adventu a nad mìstem znìlo trub-
kové sólo - melodie oznamující skautùm konèící
den. A sousedé, pøátelé, známí, hasièi, skauti, po-
zùstalé dìti, vnuci i pravnuci vyprovázeli na po-
slední cestì Hoøièáka.

Slavoj Jezbera pocházel z nedalekých Bøí��an,
narodil se tam v roce 1926 a brzy se s rodièi a
s mlad�ím bratrem pøestìhovali ho Hoøic. Patøil
ke generaci, ji� zastihla na samém prahu dospívá-
ní nìmecká okupace a válka. Za války se v Hradci
Králové vyuèil zámeèníkem (pracoval potom v
Chlumci a v Praze) a po válce vystudoval strojní
prùmyslovku v Jièínì. Prakticky celou pracovní
kariéru pro�il v ÈKD Ploti�tì s velkými naftovými
motory a stal se v tomto oboru mistrem v pravém
smyslu slova. Poznal dokonale konstrukci i pro-
vozní podmínky a potøeby tìchto slo�itých strojù
a tak reprezentoval výrobní podnik v celém teh-
dej�ím Èeskoslovensku, ale zejména také v dale-
kém svìtì. Zákazníky podniku byli velcí odbìra-
telé lodních motorù, majitelé rybáøských flotil ze
�panìlska a z Ji�ní Ameriky, kteøí k jejich instala-
ci a údr�bì povolávali v�dy a jedinì Slavoje,
s ním� byly ty nejlep�í zku�enosti. A tak, pouze a
jedinì díky svým schopnostem, pro�il Slavoj Jez-
bera celá léta ve �panìlsky mluvícím svìtì. Po-
znal jeho zvyky, dobøe ovládl jazyk a kromì za-
slou�ené odmìny si pak pøivá�el ze svìta i mno�-
ství postøehù a zajímavých pøíbìhù, jejich� poslu-
chaèi dnes litují, �e je nikdy nesepsal.

Kdy� se pak vrátilo do Hoøic Preclíkovo sochaø-
ské symposium, byl u� ve vìku, kdy si jiní u�ívají
takzvaného �zaslou�eného odpoèinku�. Slavoj si
jej u�íval v kamenolomu U Josefa a tentokrát
zase ku prospìchu desítek sochaøù z celého svìta.
Umìlci záhy ocenili �ikovné ruce, které se doká�í
postarat o (èasto porouchané) agregáty obstará-
vající tlak pro pneumatické nástroje, vázací lana,
zvedáky, tlakové hadice, správné ostøení a zakale-
ní ruèního náøadí a stovky dal�ích potøeb. Socha-
øi, pøevá�nì cizinci, ani nevìdìli, �e Slavoj má nì-
jaké pøíjmení, øíkali mu prostì �slawoy� (s pøí-
zvukem na druhé slabice) - s jednou výjimkou:
Holanïan Luyken mu neøekl jinak, ne� �Blue
Man�, Slavoj toti� chodil do lomu zásadnì v mon-
térkách, a ty byly v tìch dobách zásadnì modré (a
mìl jich vìru zásobu). A kdy� se zdálo, �e je hoto-
vo, vzal Slavoj lopatu a hrábì a uklízel odsekaný
pískovec - zahrnoval prohlubnì a zasypával kalu-
�e, musel mít zkrátka na pracovi�ti poøádek.

Tenkrát se zrodila legenda o �dobrém duchu ho-
øického kamenolomu�. O tom, jakou úctu k nìmu
ti lidé chovali, svìdèí mno�ství korespondence,
kterou jej i po mnoha letech pravidelnì zahrnují.
A svìdèí o tom i mno�ství Hoøièákù, kteøí se mu
pøi�li v to úterý na zaèátku adventu naposledy po-
klonit.                                                                             (vab)

Koèièí Vánoce
Pøi�el zase èas nejkrásnìj�ích svátkù v roce a

my tøi sourozenci jsme dr�eli radu, co nadìlit ro-
dièùm. Pro mamku to bylo jednoduché, svetøík a
kosmetiku. Ale co ta�kovi, kdy� nemìl �ádné ne-
øesti a chtíèe. Krom toho pracoval v hoøické SB a
musel chodit v obleku. Nakonec jsme na to pøi�li.
Obligátní baèkory jsme tentokrát zamítli a na-
vrhli jsme aktovku. Tatínek èasto putoval na
kole s lejstry po vesnicích do zemìdìlských dru�-
stev a tak by se mu hodila pìkná aktovka. Pøe-
poèítali jsme úspory z brigád a sbìru jablek a
dalo to na pìknou ko�enou ta�ku.

Jedinou touhou tatínka bylo krom slepièek cho-
vat nìjaké pøítulné zvíøátko, s kterým by se mohl
pomazlit a také si popovídat. Mìli jsme nìkolik
pokusù o pejska a koèku, ale v�dy to narazilo na
odpor u matky a mazlíèek musel z domu.

Øekli jsme si, �e kdy� nadìlíme tatínkovi ko-
courka, bude to vlastnì od Je�í�ka, a to je svatý
dar, který se nevrací.

Opatøili jsem u známých krásné chundelaté ko-
�átko a na �tìdrý den jsme si je pøinesli tajnì
domù. Ukryli jsme ho ve vojenském kufru na
pùdì.  Ale jak ho jako dárek zabalit? A co ho dát
do té aktovky?, napadlo nás v�echny. Vystlali
jsme ji ruèníkem, èièáka �oupli dovnitø a opatrnì
ji zabalili, aby �el dovnitø vzduch.

�tìdroveèerní veèeøi jsme doslova zhltli a u�-
jsme stáli pøedpisovì u klavíru pøipraveni na
zpìv koled. Svíèky na stromku blikaly, prskavky
zozhazovaly ohnivé jiskøièky a my vylo�enì pøi
koncertu vadili. Pletli jsme slova, zrychlovali
tempo a �pízovali, zda se k na�emu notování ne-
pøidá i koèièí hlásek. Matka nás vysvobodila slo-
vy: �Barbaøi, i slavnostní veèer musí zkazit�.
Jindy jsme se na dárky vrhli, ale tentokrát jsme
napjatì sedìli se svými hromádkami dárkù pøed
sebou  a pobízeli ta�ku k rozbalování. �A to bu-
dou urèitì zase teplé baèkory�, radoval se pøed-
èasnì. Vybalil aktovku a byl nefal�ovanì dojatý,
kdy� se ten vnitøek ozval �jáùùù, mòáùù�. Uvol-
nìní zavírání a z aktovky vykoukla dvì vydì�e-
ná oèka a bíloèerná hlavièka. Táta zalovil uvnitø
a vylovil vydì�eného tvoreèka na svìtlo. Byl
��astný.

Ale to u� vystartovala matka, zavøískla jako si-
réna a na na�e hlavy se, svatý veèer nesvatý, sy-
pala pìknì nevybíravá slova. Závìr byl jasný. I
kdyby bal v tom kotìti pøevtìlený Je�í�ek, musí z
domu. A kotì tomu dalo korunu. Leklo se toho
vøískotu, vy�kublo se tátovi z náruèe, probìhlo
po stole pøes slavnostnì nazdobené mísy cukroví
a nanukový dort a zabìhlo pod skøíò.

Co dodat, kocourek �el z domu. Kdy� pak k jaru
se nám dostala do klavíru my� a preludovala
tak, �e nikdo nespal a dobrovolnì se pøidal k
lovu na hlodavce, tenkrát otec pøipomnìl: �Kdy-
bychom mìli kocourka, nemuseli jsme tu teï
�a�kovat�.

Luba �anderová

Dráček Podkrkonoší
má jméno

Jak jsme informovali,  v mìsíci listopadu  byla
vyhlá�ena výzva pro v�echny pøíznivce Podkrko-
no�í a pohádek. O�ivl nám zkamenìlý drak u Ma-
sarykovy studánky na Zvièinì a po tak dlouhém
spánku nevìdìl, jak se jmenuje. Rozhodli jsme se
mu pomoci. Poprosili jsme tedy veøejnost, aby
sama vybrala jméno pro ná� nový hravý symbol
Podkrkono�í. Dìti, rodièe, babièky a dìdeèkové
mám pomohli vymyslet jméno pro na�eho hod-
ného dráèka. Se�lo se k 90 námìtùm. Porota ne-
mìla jednoduchý úkol. Pøes jména jako Soptík,
Mráèek, Èeperka, Pimpo, Drahomír, Dvouzubá-
èek, Prskubík, Pudlík, Blekota, Diblík a mnoho
dal�ích se prokousala k jednomu, které se opako-
valo nejvíce. Jméno skloòované v rùzných zdrob-
nìlinkách a podobách ZVIÈIÒÁÈEK. Dìkujeme
v�em zúèastnìným za krásné námìty. Na odmì-
nu v podobì pexesa se mohou tì�it hned ètyøi vý-
herci: pan Kuèera z Rtynì v Podkrkono�í, pan
Cerman ze Dvora Králové n/L, dìda s vnukem
Valá�kovi také ze Dvora Králové nad Labem a
pan Ko�ek z Liberce.

DM Podzvièinsko
www.podzvicinsko.cz

Konec vrabcù na Hoøicku
Ekologiètí aktivisté se trápí nad zji�tìním, �e je

nedostatek vrabcù v Èechách. To je pro mì �patná
zpráva. Sotva ulítlo krásné babí léto, máme na
krku mìsíce mlh a depresí. Indiáni øe�ou døíví,
co� vì�tí tuhou zejmu.

Úbytkem vrabcù jsem i já, ornitolog, znepoko-
jen. Chystám nové krmítko. Vrabèáky prý postih-
la zadr�ená sexuální touha. Kam se odstìhoval z
okapù, pùd a podstøe�ních skulin rozèepýøený do-
mácí mùj pøítel? Chybí mi jeho rytmické èimèará-
ní. Zamíøil do zahrad? Na okraj lesa? Frnknul na
rovník?

Ze �kolních èasù pamatuji, �e patøí mezi pìnka-
vovité, �e existují dva druhy, vrabec domácí a
polní, �e na vejcích sedí oba partneøi a v zimì se
dru�í s pìnkavou i køivkou obecnou.

V hluboké historii pøírodopisných uèebnic se do-
èteme, �e: lep�í vrabec v hrsti ne�li holub na støe-
�e. Také zvíme, �e vrabec neudìlá za rok ani jeden
krok, nebo� neustále poskakuje. Ba v slabikáøi
lásky Kámásútøe je zaznamenána pozice milová-
ní pod èíslem 182 a názvem �Vrabèí poskok�, co�
bývalo nejkrat�í milostné dovádìní. Také se øíká-
valo: má vlasy jako vrabèí hnízdo, popotáhni si
kra�asy, nebo ti uletí brabèák. Kdopak ví, proè
francouzské �ansoniérce Piaf øíkali Vrabèák.

Ètu v dne�ním tisku, �e vyhyne mnoho�tìtinatý
moøský èerv (Lumbrensis brevicirra), �e v roce
1861 vymlátili hladoví námoøníci poslední �elvu

mauricijskou, �e v Rusku vydali Èervenou knihu
ohro�ených druhù, nebo� medvìda u nich nepo-
tká� vpøírodì, ale u� jen v cirkuse Gigant Rudá
hvìzda.

Katastrofa, èlovìk mìní a ubli�uje pøírodì. Fuj!
v�dy� jsem mìl v úterý ve �kolní jídelnì morav-
ského vrabce s pøílohou knedlíkem a zelím. Toté�
si mù�ete dát v Beránku, Batalionu nebo na Da-
chovech, v Korunì, v Lukavci Pod Lucernou. Co-
pak nám vrabci ulétli na Moravu?

Chachá, omyl, raduji se.
Vrabec domácí, vrabec polní - existuje je�tì tøetí

- Vrabec Alois. Jásám a dále listuji telefonním se-
znamem. Je tu pøírùstek dal�í, podnikatel Ivo,
Jan, Jiøí, Josef, Petr, Vrabcová Emilie.

Napájím se optimismem.
Sypejte ptáèkùm, pøichází zima. Já sypu, dívám

se k lesu a tì�ím se, a� od lesa pøiletí do krmítka
vrabèák a udìlá v nìm nepoøádek. Vìøím, �e se
dál bude dru�it s lidmi. Vùbec si nelámu hlavu
tím, zda vrabci pøe�ijí rok 2011.

A pøeci alarm! Znepokojuje mì zji�tìní, �e na
vymøení je èáp bílý. Kdo nám bude nosit mimina?
V Miletínì letos hnízdil pouze jeden pár, na komí-
nì cihelny se vrtí jeden èáp - vdovec... A tak je mì
putna, zda u Boháòky nepotkám medvìda brtní-
ka, èi v oceánu bude chybìt mnoho�tìtinatý èerv.

Do pøí�tíhoi roku si pøeju, aby bylo dost �abièek
i rybièek na bøehu Javorky.

Miroslav Procházka, Pecka

Politické ikony na radnici
Hoøická rodaèka Eva Matou�ová je první mla-

dou umìlkyní, je� vystavuje svá díla na hoøické
radnici v rámci projektu ��ance pro mladé�. Ten-
to projekt vznikl z potøeby seznámit veøejnost
s nastupující generací mladých výtvarníkù, kteøí
pro�li Základní umìleckou �kolou v Hoøicích.
Ka�doroènì chceme pøedstavit v prostorách rad-
nice jednoho absolventa, který se dále vìnuje
umìlecké tvorbì.

Po absolutoriu na ZU� Eva Matou�ová vystudo-
vala Støední umìleckou �kolu grafickou v Jihlavì.
V souèasné dobì má za sebou studium malby na
Vysoké �kole umìlecko-prùmyslové a vìnuje se
sochaøství tamté�. Absolvovala ji� nìkolik spoleè-
ných i samostatných výstav v tuzemsku (naposle-
dy v galerii NoD v Praze a v K klubu Jièín). Zde
v Hoøicích vystavuje své klauzurní práce. Za po-
zornost stojí projekt �V hlavì�, kde autorka zpra-
covává téma lidského mozku, ve kterém do�lo k
�chybì�. Náv�tìvníka v�ak na první pohled upou-
tají dva obrazy na téma �Politická ikona�, kdy se
v tomto mìstì i na plátnech setkávají dva prezi-
denti èasovì si vzdálení �

Výstava trvá od 7. do 20. prosince a jejím patro-
nem je malíø Michail �èigol. Výstava vznikla za
podpory starosty a rady mìsta.                             Bihi Eva Matoušová při vernisáži 7. prosince

Patron výstavy s autorkou a ředitelka Zušky s patronem výstavy.

Eva Matoušová studuje malbu na VŠUP a zadání její klauzurní práce bylo téma  „Politická ikona“.
Opatřila si dokumentární fotografie a vytvořila velkoformátový diptych o prezidentských

návštěvách v Hořicích (zejména pak na radnici) a vystavila jej na radnici. Reprodukujeme detail.
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Výstavy

Pøástky
Lidová tradièní textilní tvorba s ukázkami

výrobních postupù pro �kolní skupiny.
Malá síò muzea, úterý - pátek 9-12/13-17.

Michal �ar�e,
Jaroslav Urbánek

Sochy, kresby, reliéfy.
Galerie plastik od 11. záøí do 15. bøezna 2011.

Díky, pane profesore
K 100. výroèí narození Aloise Jilemnického.

Vestibul muzea.

Bohoslužby CČSH
Bohoslu�by Církve èeskoslovenské husitské se bu-

dou konat v bývalé synagoze:
V pátek 24. prosince na �tìdrý den od 14.00 OD-

POLEDNÍ BOHOSLU�BA se zpìvy a Slovem. V ne-
dìli 2. ledna 2011 od 14.00 SLAVNOSTNÍ NOVO-
ROÈNÍ BOHOSLU�BA .

Dal�í bohoslu�ba v nedìli 16. 1. 2011 od 14.00 hod. 

30. záøí. skonèila turistická sezóna v Masaryko-
vì vì�i samostatnosti a dá se øíci, �e byla opìt
úspì�ná. Vzhledem k tomu, �e tato památka slou-
�í souèasnì jako rozhledna, podstatnou roli zde
hraje poèasí. Dle informací z tisku víme, �e klesá
náv�tìvnost kulturních památek. Na Masarykovu
vì� samostatnosti v�ak letos pøi�lo více turistù
ne� v minulém roce. Bylo jich 3 400! Hosty ze za-
hranièí byli nejvíce Nìmci a Holanïané, ale i Po-
láci. Od nás pak �kolní mláde� a náv�tìvníci, kteøí
pøicházejí pravidelnì ka�dým rokem. Za vstupné
a prodej upomínkových pøedmìtù se vybralo
46 890,-Kè.

Tì�í nás, �e zájem o tuto výjimeènou památku
trvá, proto o ni musíme peèovat.

Po sezónì byla vì� veøejnosti pøístupna je�tì
28. øíjna, kdy jsme si pøipomnìli 92. výroèí vyhlá-
�ení samostatného státu. Tuto mo�nost vyu�ilo
pøibli�nì 80 osob vèetnì pøedstavitelù mìsta. Ex-
pozici èeskoslovenského odboje si se zájmem pro-
hlédli napø. mladí turisté z Prahy 9.

Dne 30. øíjna 2010 se na Hoøickém Chlumu v
blízkosti vì�e uskuteènila �Drakiáda�, kterou zor-
ganizovalo sdru�ení DUHA. Po dohodì s mìst-
ským muzeem a mìstským úøadem byla Masary-
kova vì� znovu otevøena a v hojném poètu nav�tí-
vena.

Závìrem dìkujeme nejmenovaným dárcùm,
kteøí v mìsíci záøí nav�tívili Masarykovu vì� a da-
rovali fotokopii snímku z náv�tìvy prezidenta
T. G. Masaryka 11. 7. 1926, pøi ní� poklepal na zá-
kladní kámen stavby. Na snímku je spolu s pa-
nem prezidentem i jejich pøíbuzný pan Pavel

Pozvánka
Vá�ení pøátelé, Mìstské muzeum v Hoøicích
Vás srdeènì zve na výstavu a program s ukázkami
textilního øemesla:

PŘÁSTKY 2011
10. - 13.1. 2011 • 8:00 - 17:00 HODIN

Program je urèen pro �kolní skupiny (do 16 osob)
a v odpoledních hodinách i pro veøejnost.
Uvidíte a vyzkou�íte si postupy zpracování  textil-

ních materiálù, pøedení na kolovratu, na pøedánku a
základy tkaní. Vstupné 30,-Kè.

Èasový rozpis programù:
 1) 8:00 � 9:00 hod.,  2) 9:30 � 10:30 hod.,
3) 11:00 � 12:00 hod., 4) 13:00 � 14:00 hod.,
5) 14:30 � 15:30 hod., 6) 16:00 � 17:00 hod.
Místo si rezervujte pøihlá�kou na: e-mail: gregoro-

va@greja.cz, telefonicky: 604280086.
Va�e dotazy rádi zodpovíme.

Na setkání se tì�í pracovníci hoøického muzea.

Úterý 4. ledna 2011 v 19.30 hodin
VRA�DA V SALÓNNÍM COUPÉ

Divadlo Járy Cimrmana
VYPRODÁNO

Čtvrtek 6. ledna 2011 v 9.00 hod.
DEGUSTACE JABLEK

Výzkumný ústav �lechtitelský - Holovousy
akce pro pozvané

Sobota 15. ledna 2011 ve 20.00 hodin
PLES LESÁKÙ

Vstupenky u poøadatele

Úterý 18. ledna 2011 v 19.30 hodin
HANKY PANKY SHOW

Z POHÁDKY DO POHÁDKY
 - populární travesti show

Vstupné 210,- Kè (pøedprodej),
230,- Kè (na místì)

Pátek 21. ledna 2011 v 19.00 hodin
PLES SZE� a VO�

Vstupenky u poøadatele

Středa 26. ledna 2011 v 19.30 hodin
JAKEOVY �ENY

Hrají: Libor Hru�ka/Zby�ek Pantùèek,
Adéla Gondíková, Ivana Andrlová, Jana
Birgusová/Hana Kusnjerová, Marcela

Nohýnková/Vlasta �ehravá, Olga �elenská,
Pavla Vojáèková/Jana Zenáhlová

DIVADELNÍ PØEDPLATNÉ,
vstupné 280/260/240,- Kè

Pátek 28. ledna 2011 v 19.00 hodin
PLES SP�K

Vstupenky u poøadatele

Neděle 30. ledna 2011 v 17.00 (RADNICE)
SHOW ORIENTÁLNÍHO TANCE

Taneèní �kola SIDONIE s hosty
Vstupné 130,- (pøedprodej),

160,- Kè (na místì), 90,- Kè (dìti)

Úterý 1. února 2011 v 19.30 hodin
JAN A FRANTI�EK NEDVÌDOVI

VZÁCNÉ SETKÁNÍ
Vstupné 340/320,- Kè

(vstupenky v pøedprodeji DKK,
tel.493622727)

Než zazvoní zvoneček
Ji� loni se dalo dohromady pár rodin a uspoøá-

dali jsme pro na�e dìti vánoèní besídku, abychom
jim zpøíjemnili èekání na Je�í�ka. A jeliko� se
nám opravdu vydaøila, tak jsme letos u� jako
Klub Maják Hoøice o. s. pøipravili besídku znovu,
a proto�e se na�e èlenská základna rozrostla, mu-
seli jsme prostory za knihovnou vymìnit za diva-
delní sál na hoøické radnici, kde se v sobotu
11.12.2010 se�li èlenové klubu. I pøes nepøízeò
poèasí, které ztí�ilo cestu k radnici, nebo� ne
v�ichni èlenové jsou z Hoøic, se v divadelním sále
se�lo 26 dìtí. V�echny dìti se usadily k vánoènì
vyzdobeným stolùm a za podpory rodièù si ozdo-
bily perníèky. �e se zásoby perníèkù na stole bu-
dou tenèit a to nejen kvùli jejich zdobení, bylo
jasné hned od poèátku. Poté, co zmizel poslední
perníèek, si dìti vyrobily andílka z plsti, který ke
stromeèku urèitì pøiláká Je�í�ka s plným pytlem
dárkù. Pøipomnìli jsme si i vánoèní zvyky a dìti si
pod dohledem rodièù pustily po vodì plápolající
svíèky. Krásnou atmosféru, která provázela celou
besídku, je�tì podpoøil zpìv dìtí, který pøilákal i

Mikulá�e s Andìlem a Èertem. Jeliko� Mikulá�
vìdìl v�echny dìtské høíchy, tak po tom, co mu
dìti zazpívaly písnièku nebo odøíkaly básnièku a
slíbily, �e se polep�í, dostaly od nìho nadílku. Pro
v�echny bylo pøipravené obèerstvení v podobì
kávy, èaje nebo d�usu a vánoèního cukroví, které
pøinesly maminky. Myslím, �e se besídka oprav-
du povedla a dìti tak pøenesla blí�e k tou�ebnì
oèekávaným vánocùm. Na�e setkání by se ne-
mohlo uskuteènit bez laskavé podpory MìÚ Ho-
øice, men�ích dárcù a sponzorù, kterým tímto ze
srdce dìkujeme.

Klub Maják Hoøice se také úèastnil 4. 12. 2010
Vánoèních trhù v Hoøících se svými výtvory, a tak
bych ráda touto cestou podìkovala v�em, kteøí
nás podpoøili koupí na�ich výrobkù.

Jeliko� se blí�í konec roku a to se v�dycky bilan-
cuje, chtìla bych i já za Klub Maják Hoøice udìlat
shrnutí leto�ního roku. Pro nás to byl velmi dùle-
�itý rok nejen tím, �e byl v nìm ná� klub zalo�en,
ale také tím, �e jsme v�em dokázali, �e jsme
schopni existence. A to nejen uspoøádáním akce

pro veøejnost, která se konala koncem èervna ve
Smetanových sadech, ale hlavnì akcemi, které
jsme poøádali pro na�e èleny. Napø.poèínaje bow-
lingovým turnajem, psycho-rehabilitaèním poby-
tem pro zdravotnì posti�ené dìti pod stanem,
který se konal v èervenci, psycho-rehabilitaèním
pobytem pro zdravotnì posti�ené dìti
v Koøenovì, uskuteènìný v záøí, tvoøivými dílna-
mi v listopadu, rehabilitací v bazénu, která pro-
bìhla v øíjnu a v listopadu. Myslím, �e jsme toho
za ten rok stihli pomìrnì dost. A to by nebylo
mo�né bez velké podpory Mìsta Hoøic a ostatních
sponzorù, kteøí pøispìli, a� u� finanèními dary
nebo hmotnou pomocí. A tak bych v�em touto
cestou ráda podìkovala za podporu, pomoc a dù-
vìru, která nám byla dána a mohu slíbit za èleny
klubu, �e se i nadále budeme sna�it plnit cíle na-
�eho klubu. Tím je hlavnì integrace zdravotnì
posti�ených dìtí a vyplnìní jejich volného èasu.

Pøejeme v�em kouzelné Vánoce
a ��astný nový rok 2011.

Za Klub Maják Hoøice Renata Bro�enská

Setkání pražského
Spolku rodáků:
E. T. Seton a 20. výročí
obnovení
Ligy lesní moudrosti

Spolek rodákù a pøátel mìsta Hoøic v Podkrkono�í
v Praze pùsobí ji� 80 let. V úterý 23. listopadu
2010 v 18 hod. se se�li �Rodáci� tradiènì v salonku
pra�ské restaurace Mánes. Na programu bylo zvole-
ní nového výboru Spolku a dále pøedná�ka na téma
150. výroèí narození Ernesta Thompsona Setona
a obnovení Ligy lesní moudrosti v Èechách, které
se s nad�ením ujal èlen Spolku Václav Svoboda
�Kotlík�.

Setkání zahájil dosavadní pøedseda Spolku
Ing. Milan Brejník, který oznámil, �e z této funkce
z rodinných dùvodù odstupuje. Nový výbor byl jed-
nohlasnì schválen ve slo�ení: pøedseda: Jiøí �ulc;
jednatelka: Mgr. Jana Chmátalová; pokladní:
Ing. Lydie Dékányová; kontroloøi úètù: Mgr. Pavel
Jílek a Mgr. Marta Helingerová.

Pøedná�ku o hnutí Woodcraft vedl Václav Svoboda
Kotlík, který je 17 let nejen èlenem, ale i náèelníkem
dìtského kmene Strá�cù údolí z Ligy lesní moudros-
ti. Se svou pøezdívkou �Kotlík� konèí, proto�e po
roèním hledání nového lesního jména si do�el
ke jménu �Èhantékiè� (pøelo�eno z lakot�tiny �Mlu-
vící srdcem�), které mu je�tì musí Ohnivecké spole-
èenství udìlit. Pøítomen byl také nejstar�í èlen bratr
Jiøí Novák Hukwin (88 let), rodák z Vrchlabí, a dále
Jiøí Kraupner (19 let), pøezdívaný �Zub�, který je
vnukem Václava Svobody nejst. a èlenem organizace
je ji� 12 let.

Na úvod Kotlík zapálil 5 svíèek, symbolizujících
Ètyønásobný oheò woodcrafterského zákona,
a vysvìtlil jejich význam:

1. svíèka � svìtlo krásy � cesta tìla;
2. svíèka � svìtlo pravdy � cesta mysli;
3. svíèka � svìtlo síly � cesta ducha;
4. svíèka � svìtlo lásky � cesta slu�by;
5. svíèka (prostøední) � oheò Velkého Ducha.
Po krátké promluvì o historii Ligy lesní moudrosti

v�ichni zhlédli film Pøíbìh Kosího potoka o celore-
publikovém táboøení LLM v roce 2007, po nìm� ná-
sledovala poutavá diskuse a prohlí�ení fotografií
z èinnosti kmene. Rozlouèení bylo po woodcrafter-
sku �S modrou oblohou�.

Po skonèení setkání se se�el nový výbor Spolku,
aby naplánoval setkání v pøí�tím roce. Na první se-
tkání 22. bøezna 2011 pøislíbil svou úèast staronový
starosta Hoøic pan Ivan Dole�al.

Zdroj: Jiøí �ulc (spolek.horice@seznam.cz)

Masarykova věž samostatnosti v roce 2010

V jičínské nemocnici už podepsala výpověď
více než polovina lékařů

Nové noviny - Bezmála �edesát procent lékaøù z ji-
èínské nemocnice podepsalo u� výpovìï z pracovní-
ho pomìru a pøipojilo se tak k celostátní kampani
Dìkujeme, odcházíme. Výzvu organizuje Lékaøský
odborový klub - Svaz èeských lékaøù a v celé zemi se
k ní pøipojilo u� pøes ètyøi tisíce odborníkù.

Øeditelka jièínské nemocnice Dana Kracíková
v�ak u� døíve oznámila, �e skuteèný poèet výpovìdí
bude znát a� v závìru roku, v souèasnosti se toti�
centrálnì shroma�ïují prostøednictvím Lékaøského
odborového klubu. Teprve a� na konci prosince bu-
dou výpovìdi pøedány hromadnì zamìstnavatelùm,
pokud jednání odboráøù s vládou a ministerstvem
zdravotnictví zkrachují.

A pøímo v Jièínì je podepsalo osmatøicet ze sedmi
desítek lékaøù, kteøí v nemocnici pùsobí, co� pøed-
stavuje pøibli�nì �edesát procent.

Reálnì tak hrozí, �e by na konci bøezna ode�la vìt-
�ina odborníkù z klíèových oddìlení.

Jestli�e vláda vyjde lékaøùm vstøíc, jsou pøipraveni
své výpovìdi koordinovanì stáhnout. V opaèném
pøípadì na nich budou trvat. Nemocnice by tak od
bøezna, poté co vypr�í výpovìdní lhùta, musely pøi-
jmout krizový scénáø, aby zabránily kolapsu. Jed-
notlivá zaøízení by pravdìpodobnì zavedla víkendo-
vý re�im a omezila napøíklad chod ambulancí. To je
varianta, se kterou dopøedu poèítá i nemocnice v Ji-
èínì.                                                  Zdroj: Nové noviny (jn)

�míd, toho èasu mìstský strá�ník, narozený v
roce 1885, bytem v Otakarovì ulici èp. 666. Této
fotodokumentace si vá�ím a bude zaøazena do
stávající expozice na Masarykovì vì�i.

Zdena Zobinová, prùvodkynì

Dokumenty, o nichž píše autorka článku.
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CELKEM 231 m2

KANCELÁŘE V HOŘICÍCH
(I JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI OD 18 m2)

KONTAKT: 603 501 830

VHODNÉ I KE SKLADOVÁNÍ

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

POŘÁDÁNÍ VEŘEJNÝCH DRAŽEB
DOBROVOLNÝCH I NEDOBROVOLNÝCH

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

RIEGROVA 1048, 508 01 HOŘICE

Smart pùjèka 5�50 tis.
Rychlá pùjèka, hotovost do domu,

 mìsíèní splátky.
Tel. 777760960, 603741756.

www.smartpujcka.cz
Komenského 273 Hoøice.

P. F. 2011

VÝKUP
STARO�ITNOSTÍ

Vykupujeme: nábytek, hodiny, obrazy,
rámy, porcelán, sklo, rádia, lustry, �avle,
bodáky a jiné zbranì, �perky, reklamní
pøedmìty, pivní lahve a v�e ze staré hos-
pody nebo obchodu, fotoaparáty, mince,
známky, knihy, èasopisy, pohlednice a
jiné staré pøedmìty.

Platba v hotovosti pøi odbìru zbo�í !

OBCHOD:
Staro�itnosti Jiøí Hrneèek,

Náprstkova 350, Dvùr Králové n/L,
u benzínové pumpy OMV

Otevírací doba:
Út � Pá  9°°- 12°° 13°°- 17°°hodin

Výkup ka�dý den, po telefonické domlu-
vì vás nav�tívíme, poradenství a náv�tìva
je v�dy zdarma bez ohledu na vzdálenost.

Info: tel.: 605254511, e-mail: starozit-
nostidknl@centrum.cz

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: 774 137 179
www.kola.rys.cz

Po - Pá  8.30 - 12.00, 13.30 - 17.00
So 8.00 - 11.00

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

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
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LEZENÍ PRO VEØEJNOST NA UMÌLÉ STÌNÌ

Provozní doba:
Úterý - 18:00 - 21:00 hod.
Ètvrtek - 18:00 - 21:00 hod.
Sobota - 16:00 - 19:00 hod.

Vstupné:
veøejnost - 80Kè
studenti - 60Kè
èlenové oddílu - 40Kè
Rodinné vstupné - 120 Kè Více info: www.hohohorice.cz

tìlocvièna Gymnázia a Støední odborné školy Hoøice
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obèanské sdru�ení, pøedsedou je Jaroslav Kotrbáèek.
Grafickou úpravu a pøedtiskovou pøípravu provádí

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

pod èíslem MK ÈR E 11555.
Adresa spoleènosti: �alounova 919, 508 01 Hoøice,
telefon: 493 622 921, (redakce, projednání a sazba

inzerce také 493 624 497 nebo 775 291 242).
E-mail: hon@cbox.cz, mag@cbox.cz

Pøí�tí Hoøické noviny vyjdou 26. ledna 2011,
uzávìrka dvacátého.

 Pøednost mají pøíspìvky døíve do�lé a takové, které
jsou v podobì datového souboru. Podepsané pøíspìvky

nemusí nutnì vyjadøovat stanovisko vydavatele.

Biograf Na Špici v lednu

Pronajmu prodejnu
Pronajmu prodejnu na Námìstí Jiøího z Podì-

brad v Hoøicích. Rohový dùm è. 155 (nyní prodej-
na Dobrùtky). Situována na náro�í, vchod z ná-
mìstí, procha 61,5 m2 plus zázemí. Mo�no prona-
jmout zároveò s navazujícími nebytovými prosto-
rami bývalé kavárny (není podmínkou). Vhodné i
jako kanceláøské prostory, salon, ordinace apod.

Informace na telefonu 606 892 228.

Klášterní tajemství (1)
Jede jepti�ka ve vlaku a pøistoupí dáma v nád-

herném ko�ichu. Jepti�ka, zbloudiv�í duchem
z cest Pánì a støídmosti, se osmìlí a zeptá se:
�Promiòte, kolik stál ten krásný ko�ich?�

Dáma se lehce pousmìje: �Jednu noc lásky...� 
Dáma o nìco pozdìji svlékne ko�ich a objeví se

nádherný briliantový náhrdelník. Jepti�ka, zvì-
davá, zase nevydr�í poku�ení, které jí Bùh pøi-
chystal a zeptá se na jeho cenu. 

�Dvì noci lásky...� odpoví dáma. Pak si stáhne
i rukavièky a na ruce má decentní, ale nádherný
prsten. Jepti�ka se zase ptá: �A tohle byly tøi noci
lásky, co?� Dáma ti�e pøikývne. 

Veèer jepti�ka rozjímá ve své cele a ozve se za�u-
kání. Jepti�ka se zamyslí a øekne k zavøeným dve-
øím:

�Víte co, otèe? Jdìte do prdele s tìma svýma ka-
ramelkama!�

Klášterní tajemství (2)
Jde mladík okolo klá�tera a na dveøích vidí ná-

pis: SEX S JEPTI�KAMI - za 2000 Kè 
Zaraduje se a zazvoní. Otevøe mu mladá pùvab-

ná jepti�ka, zinkasuje peníze a zamrká na nìj: 
�Pùjdete na konec chodby, otevøete dveøe vpra-

vo a tam na mì poèkejte...� 
Natì�ený mladík probìhne chodbou, otevøe

dveøe a vypadne rovnou na ulici. Dveøe se auto-
maticky uzamknou a na nich visí cedulka s nápi-
sem: �Dnes s vámi vyjebala sestra Marie. Pøejeme
hezký den.� 

Radíme si

Bolí vás záda?
Noste Kosmodisk!

Konečně rozumná hláška
od Windows

Pátek 7. 1. a sobota 8. 1. ve 20:00

Muž ve stínu 
Thriller The Ghost Writer z pera mistra historických
románù Roberta Harrise pøiná�í napínavý pøíbìh

spisovatele, který je najat na sepsání pamìtí bývalého
britského premiéra. Dìj zaèíná nabírat nebezpeèné

obrátky krátce poté, co na opu�tìnou zimní plá�
známého amerického letoviska vyplaví moøe mrtvolu

jeho pøedchùdce na tomto literárním projektu. 
Mláde�i pøístupný, 128 minut, 70,- Kè, èeské titulky 

Úterý 11. 1. a středa 12. 1. v 17:30 

Já padouch 
Gru je nejvìt�í padouch na svìtì. Tedy spí�e po tom
tou�í. Ve zlých vìcech se vy�ívá, ale �ivot mu jaksi
znepøíjemòuje jeho konkurent a také jeho armáda
miniaturních fazolovitých patolízalù mu v�e spí�e
komplikuje ne� usnadòuje. Po øadì loupe�í, které

nedopadly dle jeho pøedstav, koneènì naplánuje loupe�
století. Chce ukrást Mìsíc! 

Mláde�i pøístupný, 95 minut, 70,- Kè, èeský dabing 

Úterý 11. 1. a středa 12. 1. ve 20:00 

Dívka, která si hrála
s ohněm 

Filmové zpracování druhého dílu slavné kni�ní trilogie
Stiega Larssona. Novináø spolupracující s èasopisem

Milénium a jeho partnerka jsou zavra�dìni krátce pøed
publikováním materiálu o dìtské prostituci, korupci a

obchodu s bílým masem. 
Pøístupný od 15, 128 minut, 70,- Kè, èeské titulky 

Pátek 14. 1. a sobota 15. 1. ve 20:00

The Social Network 
Ka�dá doba má své vizionáøe, kteøí za sebou ve stopách
své geniality zanechají pozmìnìný svìt � ale málokdy k

tomu dojde bez boje o to, co se pøesnì událo a kdo byl
pøítomen okam�iku zrození zmìn. Ve filmu The Social
Network divákùm re�isér David Fincher a scenárista
Aaron Sorkin umo�òují nahlédnout do okam�ikù, kdy

vznikal Facebook, nejrevoluènìj�í sociální fenomén
nového století 

Mláde�i pøístupný, 120 minut, 70,- Kè, èeské titulky 

Úterý 18. 1. a středa 19. 1. v 16:30 

Harry Potter a relikvie
smrti - part 1 

Harry netu�í, �e jeho budoucnost byla rozhodnuta v
minulosti, v ten osudný den, kdy se stal �chlapcem, který
pøe�il�. Harry Potter je ka�dý den blí� k úkolu, na který

byl pøipravován od prvního dne, kdy vstoupil do
Bradavic: poslední bitvu s Voldemortem. 

Mláde�i pøístupný, 146 minut, 80,- Kè, èeský dabing 

Úterý 18. 1. a středa 19. 1. ve 20:00 

Jíst, meditovat, milovat 
Elizabeth (Julia Roberts) si celý �ivot myslela, �e má v�e,
co by mohla chtít. Dùm, chatu, man�ela, ale jediné, co jí
chybí, je dítì. Èasem si ale uvìdomí, �e to, co od �ivota
oèekává, jí celou dobu chybí. Rozvede se, hodí za hlavu

spokojený domácí �ivot a vydá se na cestu kolem svìta k
poznání sama sebe a svého opravdového osudu. 

Mláde�i pøístupný, 140 minut, 70,- Kè, èeské titulky 

Pátek 21. 1. a sobota 22. 1. ve 20:00 

Rodinka 
�elvièky, rozepsané detektivky, taneèní pro dospìlé,

vra�da na pìt zpùsobù, capuccino se �lehaèkou a jedno
velké stìhování z Ameriky do Èech... to v�e a je�tì

mnohem více pro�ívají hrdinové v laskavé (rodinné)
komedii Rodinka. 

Mláde�i pøístupný, 80 minut, 70,- Kè, èeský film 

Úterý 25. 1. a středa 26. 1. ve 20:00 

Občanský průkaz 
Hoøká komedie re�iséra Ondøeje Trojana Obèanský

prùkaz na motivy stejnojmenné knihy Petra �abacha
sleduje osudy ètveøice dospívajících mladíkù, jejich
pøátel, lásek a rodièù. Od okam�iku, kdy v patnácti

letech dostanou obèanský prùkaz, a� do chvíle, kdy se v
osmnácti sna�í uniknout vojnì a pokou�ejí se získat

modrou kní�ku. 
Mláde�i pøístupný, 137 minut, 70,- Kè, èeský film 

Pátek 28. 1. a sobota 29. 1. ve 20:00 

Habermannův mlýn 
Legendární re�isér Juraj Herz se rozhodl otevøít jednu
z nejkontroverznìj�ích kapitol èeských dìjin, pováleèný
odsun Nìmcù, pøi nìm� se spravedlivý hnìv èasto mísil

 s tìmi nejni��ími pudy a spolu vytváøely nesmazatelnou
krvavou stopu. Jednou z obìtí dìjin psaných vítìzi mìl

být i nìmecký prùmyslník Habermann, který �il
s rodinou na severní Moravì. Okolnosti jeho konce
zùstávají dodnes nejasné. Filmový pøíbìh se jeho

�ivotním osudem pouze volnì inspiroval, ale paradoxy
nej�ílenìj�ích let dvacátého století prezentuje hrùznì

dokonale. 
Mláde�i pøístupný, 104 minut, 70,- Kè, èeský film 

V� blondýnka v dùchodu hledá solidního praktické-
ho mu�e pro spoleèné chvilky do 70 let. Malá vada

nevadí. Zn. Náhoda. Telefon 608 135 519.

Pronajmu 1+1+ dvì soc. zaøízení v rodinném domku
i jednotlivì, nájem a pøíplatky za pou�ití zaøízení,

elektr, vody, pøímotopy, kach. kamna.
Cena dohodou, nutno vidìt, jsem velmi klidná
tolerantní, nájemkynì v invalidním dùchodu,

spìchám,. Telefon 608 135 519.

Zmizelé Hořice (2)

Důležitý prostor v samém centru města, kde se také dnes sbíhají komunikační a obchodní trasy.
Nároží, při vyústění ulice Komenského (předtím Farské) do Husovy bývalo před osmdesáti lety

ještě zastavěné. K povšimnutí jsou jsou reklamy namalované ve štítech: šipky ukazují k provozov-
nám konkurenčních výrobců trubiček. Fotografováno jednoho prosincového dne krátce před
polednem. Soudíme tak podle toho, že před nízkým stavením se prodávají stromečky, podle

vržených stínů budov a hlavně podle toho, že hodiny na věži kostela ukazují třičtvrtě na dvanáct.

Záhy potom, co byl pořízen první snímek (ten velký, nad titulem) se začalo s demolicí nárožního
stavení (nahoře vlevo). (Vpravo je tentýž prostor na pohlednici vzniklé ještě o dvacet let dříve.)

Na místě odstraněného stavení měla vzniknout stavba, která by určitě úrovni celého prostranství
prospěla. Dosud k ní však nedošlo. Místo toho se po celých osmdesát let střídala různá improvizo-

vaná řešení. Průhled do vnitrobloku za severní hranicí pozemku byl nejprve zakryt nákladnou
vysokou dřevěnou stěnou, před ní byly nejprve vysazeny topoly, potom i smrky, po stranách

zbudovány propagační skříňky informující o postupu budování a nevalné lavičky. Nakonec sem
byla  ze Smetanových sadů přemístěna pěkná Šalounova bronzová socha (možná ji to zachránilo

před zloději barevných kovů). Parčík, včetně občasné květinové výsadby, je soustavně devastován
tím, jak si lidé přes něj zkracují cestu z Komenského do Husovy ulice. V poslední době se o zástav-
bě prý začíná zase diskutovat. Dole jsou dva pohledy na odstraněný domek z ulice Komenského.

Projekt budovy na místě, o kterém je tentokrát řeč. Kreslil architekt František Blažek, investorem
měla být Městská spořitelna. Obrázky na stránce jsou připravovány pro výstavu „Zmizelé Hořice“,

která se má uskutečnit na jaře příštího roku a pro stejnojmennou publikaci, která bude výstavu
provázet. Předlohy jsou od Jiřího Helingra, Milana Brejníka a z muzejního fotoarchivu.   (vab)

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

Pronájem nebytového prostoru
Pronajmu místnost vhodnou ke zøízení provo-

zovny. Napøíklad pedikura, masá�e apod.
Kadeønictví Pod Lipou 2172, Ludmila Brantová.
Volné od ledna 2011. Telefon 774 533 451.

Koupím dům v Hořicích
Men�í, se zahradou (do 2 mil.). Platím ihned.

Telefon 605 218 294 ksimona@volny.cz


