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UŽ NA LEDEN

 �ádné veselé zprávy � Je to samé odcházení � Jestli budeme poøád zlobit, nepøijde  Je�í�ek � Mo�ná ani Lidl �
Osobnost mìsta nalezena � Jak to chodí na krmítku � Jak byli Hoøièáci loajální a jak to s Karlem a Zitou dopadlo

� Jak poslat balík � Jak si pan Mejdr chtìl pøilep�it � Jak si mìsto posvítí na hazard � Jak psal Václav Havel �
Nechoïte jen tak, bì�te honem pod stromeèek                                                      a nadìlte si Hoøické noviny � Stojí 6,- Kè

Zima s ptaèími
kamarády
Na dvorku, pøed vzrostlou tøe�ní, máme kovo-

vou konstrukci, po které se pøes léto pnou popí-
navé rostliny. V zimì je vystøídá pøístøe�ek z
chvojí a ptaèí krmítko.

Nauèili jsme se krmit pøedev�ím sýkorky.
V sousedství mají vèelín a hlad by je mohl do-
hnat k tomu, �e by na vèelièky zaútoèily. Na kr-
mítko létají pøedev�ím èerno�luté koòadry, ale i
o dost men�í modøinky s legraèní èepièkou, kte-
rým øíkáme modráèci miláèci. S pøibývající zi-
mou se objeví i �oupálek, mlynaøíci, králíèci a
doktor stromù strakapoud. Hlad je zbaví pla-
chosti a tak je mo�né se jich témìø dotknout. Na-
uèili se znát i dobu krmení a kdy� se ráno náho-
dou zpozdím, poskakují po vìtvièkách tøe�nì a
hlasitì mì pøivolávají. Pak zaène krmení. Ale
není to �ádná pranice, prvé jdou ty sýkorky, kte-
ré jsou star�í nebo pøiletìly døív, potom jdou na
øadu men�í a zjevnì mlad�í a opozdilé. Vìt�inou
se na krmítku vyskytuje pouze jedna. Uzobne ja-
dérko z oøechu nebo semeno sluneènice a u� s
ním frèí na vìtev a udìlá místo dal�í. Kdy� se
pøeci jenom setkají u zobání dvì, ta první roz-
táhne køidélka, jako kdy� øíká, �teï se krmím já
a ty zmiz�, tu druhou ode�ene.

Nauèili jsme se je èasem i rozeznávat a podle
chování jim dávat jména. Plachá je Bázlivka, ta,
co kolem sebe rozhazuje krmení je Korejnice,
nejtlust�í je Buchtièka atakdále. Ale jedna je do-
dnes raritou. Jsme kuøáci, kteøí si svoji neøest
odbývají zásadnì na dvorku. Jednoho rána byl
zahradní stolek poset rozházenými nedopalky,
rozcupovanými filtry a popelník prázdný. Zved-
la jsem nasupenì oboèí a sepsula dìdu, co�e to
má za manýry. On se bránil, ale já mu nevìøila.
Druhý a tøetí den, kdy� jsem ten svinèík uklíze-
na, jsem byla na�tvaná, ale zaèala ve mnì hlo-
dat nejistota, zda opravdu dìdovi nekøivdím.
Ráno jsem si pøivstala, a svìte div se. Na stole
èile poskakovala vousatá sýkorka, zobáèek plný
tabáku¨, kolem rozcupované vajgly a vesele vy-
bírala popelník. �Ty jedna fe�aèko!� Popadla
jsem ko�tì a u� jsem ji hnala. Dostala jméno Ni-
kotinka. No, jeden pøínos to mìlo. Radìji jsme
pøed ní na noc popelník vysejpali.

Jak zima ode�la, ptáèci se rozletìli a my jsme
propadli starým zlozvykùm. Ale zimní krmení
u� zase zaèalo a já jsem zvìdavá, jestli se na�e
Nikotinka vrátí, aby nám znovu vylep�ila mra-
vy.                                                              Luba �anderová

V sobotu zemřela
naše nejstarší občanka
Marie Fišerová

Druhá nejstar�í obyvatelka Èeska Marie Fi�ero-
vá zemøela v hoøické nemocnici ve vìku 107 let.
Byla hospitalizována nìkolik posledních dní. Své
poslední narozeniny oslavila 28. listopadu na ho-
øické radnici, kam pøi�la v doprovodu starosty
pì�ky. Pøes vysoký vìk bydlela sama v domku a
starala se i o tøi koèky. Nechávala si pouze vozit
obìdy a pomoci pøi vìt�ím úklidu. Marie Fi�erová
byla druhou nejstar�í obyvatelkou Èeska a nej-
star�ím èlovìkem narozeným na území Èeska.

Poslední rozlouèení s Marií Fi�erou bylo vèera,
v úterý 20. prosince ve smuteèní obøadní síni na
Gothardì. Zádu�ní m�e svatá za ni bude slou�ena
ve ètvrtek 22. prosince 2011 v 17 hodin v hoøic-
kém chrámu Narození Panny Marie.

�ivotopis zemøelé pøiná�íme na tøetí stranì.

Když jsme v předminulém čísle na tomto místě psali o tom, že má Václav Havel v Hořicích sochu
(vlastně památník), nemohli jsme tušit, jak brzy dá život té zmínce tak doslovný význam.

I majestát smrti  si žádá své, soudíme však, že místo prázdných patetických gest, jakých jsme
v těchto dnech často svědky (a která on sám nenáviděl), by si lidé spíš měli nějaký Havlův text

přečíst a užít si jeho brilantního myšlení a pozoruhodně přesných formulací .

Marie Fišerová při oslavě narozenin
28. listopadu. Fotografie Alexandry Mlejnkové.

Václav Havel, Moc bezmocných

Moudrost
Pøirozenou nevýhodou demokracie je, �e tìm,

kteøí to s ní myslí poctivì, nesmírnì svazuje ruce,
zatímco tìm, kteøí ji neberou vá�nì, umo�òuje té-
mìø v�e.

Havel jako zaměstnanec trutnovského pivova-
ru v sedmdesátých letech. Tehdy vznikla slavná

hra Audience a také esej Moc bezmocných.

Kondolenční kniha také
na hořické radnici

V bývalém kostele svaté Anny v Praze jsou vy-
staveny ostatky prezidenta Václava Havla, lidé se
podepisují do kondolenèních knih. Zastupitelé
mìsta Hoøice chtìjí umo�nit lidem, kteøí se do
Prahy nedostanou, aby mohli vyjádøit svou sou-
strast podpisem i v Hoøicích. Kondolenèní kniha
je umístìna v Mìstském informaèním støedisku v
budovì radnice.                          www.horice.org MK

Česko uctí Václava Havla
státním smutkem
od středy do pátku

PRAHA - Památku exprezidenta Václava Havla
uctí Èesko tøídenním státním smutkem. Vláda na
mimoøádném smuteèním jednání rozhodla, �e
potrvá od støedy do pátku.

Na veøejných budovách budou vyvì�eny vlajky
na pùl �erdi. V pátek v poledne by mìli obèané na
doporuèení vlády Havlovu památku uctít minu-
tou ticha. Slováci budou smutek dr�et v pátek,
usnesl se chvíli pøed èeskou vládou slovenský ka-
binet.

Organizátoøi nìkterých koncertù a dal�ích pøed-
vánoèních akcí uva�ují o jejich zru�ení. Hokej se
ale bude hrát dál.

Vláda také parlamentu navrhne, aby pøijal spe-
ciální zákon, v nìm� by byly vyzdvihnuty Havlovy
zásluhy o stát. Mìlo by v nìm být napsáno, �e se
exprezident zaslou�il o svobodu a demokracii,
uvedl premiér po krátkém zasedání.

�Vláda si je vìdoma výjimeènosti osobnosti
pana Václava Havla nejen jako prvního preziden-
ta Èeské republiky, ale pøedev�ím jako morální
autority a symbolu celospoleèenských zmìn
uskuteènìných v listopadu 1989,� uvedl premiér
a vyzval snìmovnu, aby zákon schválila u� v prv-
ním ètení.

Ministr zahranièí Karel Schwarzenberg dodal,
�e v�ichni, kdo za�ili doby bývalé, si dnes uvìdo-
mují, jakou ztrátu jsme utrpìli: �Èeský národ a
celá Evropa ztratila opravdu nejvýznamnìj�ího
Èecha 20. století.�                                                         ètk 

Úvahu Moc bezmocných, ji� pøipomínáme krát-
kou ukázkou, napsal Havel v roce 1978 a záhy kolo-
vala v nesèetných opisech. Podává v ní skvìlou ana-
lýzu fungování komunistické moci a zároveò pro-
gram nenásilného odporu proti ní. Je pøipsána filo-
sofu Janu Patoèkovi.

... Vedoucí obchodu se zeleninou umístil do výkla-
du mezi cibuli a mrkev heslo �Proletáøi v�ech zemí,
spojte se!�.

Proè to udìlal? Co tím chtìl sdìlit svìtu? Je sku-
teènì osobnì zapálen pro my�lenku spojení proletá-
øù v�ech zemí? Jde jeho zapálení tak daleko, �e cítí
neodolatelnou potøebu se svým ideálem seznámit
veøejnost? Uva�oval opravdu nìkdy aspoò chvilku o
tom, jak by se takové spojení mìlo uskuteènit a
co by znamenalo? Myslím, �e u drtivé vìt�iny zeliná-
øù lze právem pøedpokládat, �e o textu hesel ve
svých výkladech celkem nepøemý�lejí, nato� aby
jimi vyslovovali nìco ze svého názoru na svìt.

To heslo pøivezli na�emu zelináøi z podniku spolu s
cibulí a mrkví a on je dal do výkladu prostì proto, �e
se to tak u� léta dìlá, �e to dìlají v�ichni, �e to tak
musí být. Kdyby to neudìlal, mohl by mít potí�e;
mohli by mu vyèíst, �e nemá �výzdobu�; nìkdo by ho
mohl dokonce naøknout z toho, �e není loajální.
Udìlal to proto, �e to patøí k vìci, chce-li èlovìk v
�ivotì obstát; �e je to jedna z tisíce �malièkostí�, kte-
ré mu zaji��ují relativnì klidný �ivot �v souladu se
spoleèností�.

Jak vidìt, sémantický obsah vystaveného hesla je
zelináøi lhostejný, a dává-li své heslo do výkladu, ne-
dává ho tam proto, �e by osobnì tou�il právì s jeho
my�lenkou seznámit veøejnost.

To ov�em neznamená, �e jeho poèin nemá �ádný
motiv a smysl a �e se svým heslem nikomu nic ne-
sdìluje. To heslo má funkci znaku a jako takové ob-
sahuje sice skryté, ale zcela urèité sdìlení. Verbálnì
by je bylo mo�né vyjádøit takto: já, zelináø XY, jsem

zde a vím, co mám dìlat; chovám se tak, jak je ode
mne oèekáváno; je na mne spolehnutí a nelze mi nic
vytknout; jsem poslu�ný, a mám proto právo na klid-
ný �ivot. Toto sdìlení má pøirozenì svého adresáta:
je namíøeno �nahoru�, k zelináøovým nadøízeným, a
je zároveò �títem, kterým se zelináø kryje pøed pøí-
padnými udavaèi.

Svým skuteèným významem je tedy heslo zakot-
veno pøímo v zelináøovì lidské existenci: zrcadlí jeho
�ivotní zájem. Jaký to je v�ak zájem?

V�imnìme si: kdyby naøídili zelináøi dát do vý-
kladu heslo �Bojím se, a proto jsem bezvýhradnì po-
slu�ný�, nechoval by se k jeho sémantickému obsahu
zdaleka tak laxnì, pøesto, �e by se tento obsah tento-
krát zcela kryl se skrytým významem hesla. Zelináø
by se pravdìpodobnì zdráhal umístit do své výklad-
ní skøínì takto nedvojsmyslnou zprávu o svém poní-
�ení, bylo by mu to trapné, stydìl by se. Pochopitel-
nì: je pøece èlovìkem, a má tudí� pocit lidské dùstoj-
nosti.

Aby byla tato komplikace pøekonána, musí mít
jeho vyznání loajality formu znaku, poukazujícího
aspoò svým textovým povrchem k jakýmsi vy��ím
polohám nezi�tného pøesvìdèení. Zelináøi se musí
dát mo�nost, aby si øekl: V�dy� proè by se koneckon-
cù proletáøi v�ech zemí nemohli spojit?

Znak pomáhá tedy skrýt pøed èlovìkem �nízké� zá-
klady jeho poslu�nosti a tím i �nízké� základy moci.
Skrývá je za fasádou èehosi �vysokého�.

Tím �vysokým� je ideologie.
Ideologie jako zdánlivý zpùsob vztahování se ke

svìtu, nabízející èlovìku iluzi, �e je identickou, dù-
stojnou a mravní osobností, a usnadòující mu tak jí
nebýt; jako atrapa èehosi �nadosobního� a neúèelo-
vého, umo�òující mu obelhat své svìdomí a za-
maskovat pøed svìtem a pøed sebou samým své pra-
vé postavení a svùj neslavný �modus vivendi�. Je to
produktivní � ale zároveò jakoby dùstojná � legi-
timace smìrem �nahoru�, �dolù� i �do stran�, smì-
rem k lidem i k Bohu. Je to závoj, do nìho� mù�e èlo-
vìk zahalit své �propadnutí jsoucnu�, své zvnìj�nìní
a svou adaptaci na daný stav. Je to alibi, pou�itelné
pro v�echny: od zelináøe, který mù�e svùj strach o
místo zahalit rou�kou svého údajného zájmu o spo-
jení proletáøù v�ech zemí, a� po nejvy��ího funkcio-
náøe, který svùj zájem udr�et se u moci mù�e odít do
slov o slu�bì dìlnické tøídì.

Moc je v zajetí vlastních l�í, proto musí fal�ovat.
Fal�uje minulost. Fal�uje pøítomnost a fal�uje bu-
doucnost. Fal�uje statistické údaje. Pøedstírá, �e
nemá v�emocný a v�eho schopný policejní aparát.
Pøedstírá, �e respektuje lidská práva. Pøedstírá, �e
nikoho nepronásleduje. Pøedstírá, �e se nebojí.
Pøedstírá, �e nic nepøedstírá.

Èlovìk nemusí v�em tìmto mystifikacím vìøit.
Musí se v�ak chovat tak, jako by jim vìøil, anebo je
musí aspoò mlèky tolerovat, anebo musí aspoò vy-
cházet dobøe s tìmi, kteøí jimi operují.

U� proto v�ak musí �ít ve l�i ...

Velká oběť

Jan Koblasa, Velká oběť, 1990. Připsáno
Václavu Havlovi. Vrch Gothard. Také Koblasa
patřil k těm, kteří považovali Havlův vstup do

politiky za oběť tvůrčího potenciálu.
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Policejní zpravodajství

Nový sběrný dvůr
Radnice získala na akci dotaci ze Státního fondu

�ivotního prostøedí ve vý�i 7,6 milionu korun. V
pøí�tím roce mìsto zahájí budování sbìrného
dvora.

Jiøí Kopáèek z odboru �ivotního prostøedí nám
objasnil dùvod stavby: �V ka�dém mìstì by tako-
véto zaøízení mìlo fungovat, a u nás zatím sbìrný
dvùr postrádáme. Nebezpeèný odpad sbíráme
dvakrát do roka, co� je pro místní nevýhodné, a
proto jsme se rozhodli pro stavbu objektu.�
Areál bude oplocený a pro lep�í dostupnost vozi-
del i vyasfaltovaný.  �Obyvatelé sem mohou vyvá-
�et cokoli kromì nebezpeèného odpadu. Zatím
nevíme, jak vysoké budou poplatky,� øekl mís-
tostarosta Ale� Svoboda. Dotaci ve vý�i 7,6 milio-
nu korun radnice získala ze Státního fondu �ivot-
ního prostøedí. Hoøice zaplatí pouze 10 procent z
celkových nákladù 8,5 milionu korun. Provozova-
telem objektu budou Technické slu�by, nebo�
vznikne v blízkosti jejich sídla. �Projekt má být
realizován v polovinì pøí�tího roku, ale zále�í na
vyøízení stavebního povolení, a dále pak musí
probìhnout výbìrová øízení jak na zhotovitele za-
kázky, tak na dodavatele technologií,� dodal Jiøí
Kopáèek. Výhodou sbìrného dvora je zamezení
vzniku èerných skládek, sní�ení obsahu kontejne-
rù po mìstì. Otevøený bude minimálnì tøikrát
týdnì.

UDÁLOSTI PRVNÍHO PROSINCOVÉHO
VÍKENDU

V sobotu 3. prosince odpoledne se vloupal nezná-
mý pachatel v Hoøicích do osobního vozidla Hyun-
dai Elantra, které bylo zaparkované pøed jedním
z domù v Klicperovì ulici. Ze sedadla spolujezdce 
pak odcizil ledvinku a nìkolikatisícovou hotovostí,
osobními doklady a platební kartou. Majitel vyèíslil
�kodu na nejménì 26 tisíc korun.  Po pachateli, kte-
rému za pøeèin kráde�e a neoprávnìného opatøení,
padìlání a pozmìnìní platebního prostøedku hrozí
a� dva roky vìzení, pátrají hoøiètí policisté.

Nad ránem v sobotu 3. 12. vyjeli mu�i zákona
do Ostromìøe, kde se mìl ve smìru na Hoøice pohy-
bovat opilý mu�, který mìl zastavovat vozidla. Mu�,
kterého policisté zkontrolovali, uvedl, �e  jde do své-
ho bydli�tì a �e v �ádném pøípadì nevstupoval
do vozovky ani nestopoval.

Nedìle 4. 12. parta mladých lidí mìla v èasných
ranních hodinách ru�it na hoøickém námìstí  noèní
klid. I kdy� na místo okam�itì vyjela policejní hlíd-
ka, pøesto ji� nikde údajné �naru�itele�  nezastihla.

V podveèerních hodinách pøijali policisté zmatené
oznámení od mu�e, který uvedl,  �e v jedné z hoøic-
kých restaurací sedí mu� tmavé pleti, který mu dlu�í
peníze a �e si pro nì jde. Dále sdìlil, �e se nikoho ne-
bojí a �e chce, aby policisté vìc øe�ili, jinak �e bude
problém. Tì�ko øíci  jaký problém mìl na mysli, 
nebo� jím uvedená restaurace byla v té dobì  mimo
provoz.                              Zdroj: nprap. Hana Kleèalová

HLÍDKA ZASTAVILA OPILÉHO ŘIDIČE
Ve støedu 30. listopadu pøed jednou hodinou ran-

ní kontrolovala policejní hlídka v Hoøicích osobní
vozidlo �koda Felicia, které øídil osmapadesátiletý
mu�. Provedená dechová zkou�ka u nìj prokázala
pøes 1,1 promile alkoholu.

Øidiè se netajil tím, �e pøed jízdou vypil dese-
tistupòové pivo a odlivku fernetu. Policisté ve vìci
zahájili úkony trestního øízení pro podezøení z pøe-
èinu ohro�ení pod vlivem návykové látky, za co� øi-
dièi hrozí trest odnìtí svobody a� na jeden rok.
ŘIDIČKA VŮZ NA KLUZKÉ VOZOVCE
NEZVLÁDLA. NARAZILA DO STROMU

Bøí��any - Ve støedu 30. listopadu jela v podveèer-
ních hodinách sedmatøicetiletá øidièka osobním vo-
zidlem Ford Focus ve smìru od obce P�ánky na
Bøí��any.

Na kluzkém povrchu vozovky dostala zøejmì vli-
vem nepøimìøené rychlosti jízdy smyk a vyjela
mimo vozovku, kde narazila do stromu. Alkohol u øi-
dièky, která utrpìla lehké zranìní, byl vylouèen de-
chovou zkou�kou. Celková �koda byla vyèíslena na
81 tisíc korun.
KRÁDEŽ ELEKTROMOTORŮ

Libonice - V pøesnì nezji�tìné dobì od úterý 29.
listopadu do ètvrtka 1. prosince vnikl neznámý pa-
chatel na soukromý pozemek v Libonicích, kde se
vloupal do neobydleného domu, který prohledal.

V pøízemí pak odcizil 20 elektromotorù v hodnotì
nejménì 60 tisíc korun. Pøípad �etøí hoøiètí policisté
jako pøeèin kráde�e a poru�ování domovní svobody,
za co� pachateli hrozí a� dva roky vìzení.
POČÍHAL SI NA NI LUPIČ

Hoøice - Jièín�tí kriminalisté pátrají po neznámém
pachateli, který v úterý 25. øíjna pøepadl v Hoøicích
tøia�edesátiletou seniorku.

Bylo krátce pøed druhou hodinou ranní, kdy� se
�ena vracela domù z herny, kde vyhrála pøes 50 tisíc
korun. Peníze, které si ulo�ila do batohu, jí ale �ádné
�tìstí nepøinesly. Kvùli nim na ni pøed jejím domem
zaútoèil neznámý mu�, který ji celou dobu v hernì a
poté i cestou domù sledoval. Z ruky jí nejdøíve vytrhl
hùl, kterou zahodil, poté se zmocnil batohu s hoto-
vostí a utekl smìrem do sídli�tì. K popisu lupièe
�ena uvedla, �e byl ve vìku mezi 35 a� 40 lety, asi
190 cm vysoký, �tíhlé postavy, hnìdé vlasy mìl na
krátko støi�ené. Na sobì mìl zelenou bundu do pasu
a modré rifle. Bìhem �etøení kriminalisté zjistili, �e
by se mohlo jednat o mu�e, který ji� hernu v minu-
losti nav�tívil v doprovodu bílé argentinské dogy.

Policisté tímto �ádají obèany, kteøí by k uvedené-
mu pøípadu nebo k osobì pachatele mohli podat ja-
koukoliv informaci, aby tak uèinili na lince tísòové-
ho volání 158. 

Vyhlášení ankety
Sportovci města Hořice
roku 2011

Rada mìsta Hoøice vyhlásila ji� devátý roèník
ankety �Sportovci mìsta Hoøice roku 2011�.

Smyslem ankety je ocenìní nejlep�ích sportov-
cù èi osobností za uplynulý kalendáøní rok nebo
za dlouhodobé vynikající výsledky ve sportu. Vy-
hlá�eny jsou opìt tyto kategorie: Jednotlivci-�ac-
tvo, Jednotlivci-dorost, Jednotlivci-dospìlí, Ko-
lektiv, Trenér, Osobnost, Medaile za zásluhy o
rozvoj hoøického sportu a Síò sportovní slávy.

Mìsto Hoøice tímto �ádá v�echny sportu naklo-
nìné spoluobèany, pøedsedy oddílù, klubù, spor-
tovních organizací, trenéry atd. o nominaci spor-
tovcù roku. Nominaèní formuláøe spolu s pokyny
a vysvìtlením jsou k dispozici na úseku �kolství,
kultury a tìlovýchovy MìÚ Hoøice nebo v elek-
tronické podobì na webových stránkách mìsta:
www.horice.org v rubrice sport/sportovci roku
(ke sta�ení). Vyplnìné nominaèní formuláøe pro-
sím pøedávejte na podatelnu MìÚ Hoøice, nám.
Jiøího z Podìbrad 342.

Koneèným termínem pro pøedkládání
nominací je 16. leden 2012.

V�em pøedkladatelùm za podané nominace pøe-
dem velmi dìkujeme!

Blí�í se konec roku a to je ji� tradiènì èas hod-
nocení a bilancování. Ani v Klokánku tomu není
jinak. Rok 2011 se v Klokánku nesl v duchu naro-
zeninovém. V bøeznu jsme oslavili ji� 10 let své
existence. Spoleènì s vámi jsme slavili zaèátkem
èervna na IX. Dìtském dnu v Ústavu sociální
péèe a také na Srandiádì v Ostromìøi. Gratulantù
dorazilo opravdu mnoho, velmi nás to potì�ilo a
moc vám dìkujeme.

Velký dárek dostal Klokánek bìhem prázdnin.
Po nìkolika letech se nám podaøilo získat dlouho-
dobý pronájem, a tak jsme se mohli v záøí stìho-
vat do vìt�ích a na�im potøebám více vyhovují-
cích prostor v Janderovì ulici. Po základních
úpravách a men�í rekonstrukci od øijna nabízíme
klientùm klubu muzikoterapii a tvùrèí dílny, se
èleny klubu se zde pravidelnì setkáváme, napo-
sledy pøi vánoèní besídce.

Pøed Vánoci jsme si spoleènì nadìlili pøedná�ku
PhDr.Lidmily Pekaøové. Pøedná�ka byla velmi za-
jímavá a myslím, �e paní doktorka svým pøístu-
pem a svými názozy rozpoutala v mnoha rodi-
nách �ivé diskuse o výchovì dìtí. Pro ty, kteøí
pøedná�ku nestihly, mám skvìlou zprávu:
11.února 2012 nás PhDr. Lidmila Pekaøová
nav�tíví znovu, tentokrát s pøedná�kou zamìøe-
nou na výchovu dìtí ve vìku 7 � 15 let.

Rok 2011 byl pro Klub Klokánek velmi význam-
ný. Oslavili jsme 10 let na�í existence, bìhem kte-
rých jsme dokázali, �e se stáváme silným hráèem
v sociální oblasti, podaøilo se nám získat nové,
vlastní prostory, kde na�im klientùm mù�eme
poskytovat sociální slu�by a setkávat se s na-
�imi èleny. Rokem 2011 Klokánek úspì�nì zakon-
èil první dekádu svého �ivota a vstupuje do deká-
dy druhé. Èeká nás spousta práce a starostí, ale
víme, �e s podporou mìsta Hoøice, sponzorù,
dobrovolníkù a na�ich pøíznivcù to zvládneme.
Velmi nás tì�í, �e akce, které poøádáme hojnì na-
v�tìvujete, vidíme tak smysl na�í práce. I na pøí�tí
rok pøipravujeme mnoho akcí. Ty tradièní, které
nesmí v kalendáøi Klokánku chybìt, ale i nìkteré

ZLODĚJ PROHLEDAL DŮM, SEBRAL KLÍČKY A
UKRADL I AUTO

Hoøice - V noci na støedu 7. prosince vnikl nezná-
mý pachatel v Hoøicích ve Vrchlického ulici do neu-
zamèeného rodinného domu.

Z chodby v  pøízemí pak odcizil dvì staro�itné so�-
ky a porcelánový tác s motivem kytice. Ze stolku si
navíc vzal klíèky od osobního vozidla Opel Vectra
modré barvy, které bylo zaparkované pøed domem,
a odjel. Majitel vyèíslil hodnotu vozu na nejménì 45
tisíc korun. �koda na odcizených staro�itnostech
byla vyèíslena na témìø 39 tisíc korun. Pøípad �etøí
hoøiètí policisté jako pøeèin kráde�e a poru�ování
domovní svobody, za co� pachateli hrozí trest odnìtí
svobody a� na pìt let.

Hana Kleèalová, tisková mluvèí PÈR

USILOVNĚ BRZDIL, DIVOČÁCI NEUHNULI
Jièínsko - Velmi nepøíjemné pøekvapení  èekalo v

úterý na øidièe osobního vozidla Citroën Berlingo.
Ten jel ve smìru od Hoøic na obec Konecchlumí po
silnici první tøídy èíslo 35.

�Mezi obcemi Podhorní Újezd a Vojice mu náhle
do cesty vbìhlo stádo divokých prasat. Støetu vozi-
dla s nìkolika divoèáky nezabránilo ani øidièovo in-
tenzivní brzdìní,� øekl tiskový mluvèí jièínských po-
licistù Petr Janda.

Po nárazu dvì prasata uhynula. Ke zranìní osob
na�tìstí nedo�lo. Na vozidle vznikla �koda 50 tisíc
korun.

Přišla i návštěva z nebe a pekla

V sobotu 10.12.2011 se se�li èlenové Klubu Ma-
ják Hoøice na ji� tradièní vánoèní besídce
v divadelním sále na hoøické radnici. Setkání se
zúèastnilo 26 dìtí, které se usadily k vánoènì vy-
zdobeným stolùm a za podpory rodièù si ozdobily
perníèky, letos ovlivnìné spí�e zvíøecí øí�í- vzni-
kali dinosauøi, krokodýli, kapøi, ale i snìhuláci.
Poté, co zmizel poslední perníèek, si dìti ozdobily
koulièky na vánoèní stromky. Zvládaly to buï
speciálními fixy nebo pomocí samolepek s vánoè-
ními motivy. Ozdobené koulièky si dìti odnesly
domù a jistì jimi ozvlá�tní ozdobené vánoèní
stromeèky u sebe doma.

Dále jsme si pøipomnìli nìkteré �tìdroveèerní
zvyky: rozkrajování jablíèek pou�tìní zapálených
svíèek po vodì. Krásnou atmosféru, která prová-
zela celou besídku je�tì podpoøil zpìv dìtí, který
pøilákal i Mikulá�e s Andìlem a Èertem. Mikulá�
opìt vìdìl velkou vìt�inu dìtských høíchù a 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 cuk-
roví, které upekly a pøinesly �ikovné maminky.
Myslím, �e se besídka opravdu povedla a dìti tak
pøenesla blí�e k tou�ebnì oèekávaným Vánocùm.
Na�e setkání by se nemohlo uskuteènit bez laska-
vé podpory MìÚ Hoøice, Královéhradeckého kra-
je men�ích dárcù a sponzorù, kterým tímto ze
srdce dìkujeme.

Klub Maják Hoøice se také úèastnil 26.11.2011
Vánoèních trhù na námìstí 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, kdy jsme oslavili první výroèí zalo�ení
na�eho obèanského sdru�ení 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, poèínaje bowlingovým turnajem, psycho-
rehabilitaèním pobytem pro zdravotnì posti�ené
dìti pod stanem, který se konal v èervenci, psy-
cho-rehabilitaèním pobytem pro zdravotnì posti-
�ené dìti v Dlouhých Rzech, uskuteènìný v záøí.
Pøedev�ím v�ak to byl úspì�nì realizovaný pro-
gram s názvem �Tvoøíme a plaveme�slo�ený ze
dvou pravidelnì organizovaných èinností- tvùr-
èích dílen a rehabilitaèního plavání., podpoøený
z programu volnoèasových aktivit Královéhradec-
kého kraje a dofinancovaný z podpory MìÚ Hoøi-
ce.  Myslím, �e jsme za ten rok svoji èinnost po-
mìrnì �iroce rozvinuli, ka�dý mìsíc uskuteèòuje-
me nìkolik akcí a proto bych chtìla podìkovat
v�em, kteøí nám na na�i èinnost pøispìli, a� u� fi-
nanèními dary nebo hmotnou pomocí a dále bych
ráda touto cestou podìkovala za podporu, pomoc
a dùvìru, která nám byla dána a mohu slíbit za
èleny klubu, �e se i nadále budeme sna�it plnit
cíle na�eho klubu a tím je hlavnì integrace zdra-
votnì posti�ených dìtí a vyplnìní jejich volného
èasu.

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

Helena Hindrová, www.klubmajak.cz

Ohlédnutí Klubu Klokánek za rokem 2011
nové. Budeme se tì�it na setkání s vámi na X.
Dìtském dnu 2.èervna v ÚSP nebo poslední srp-
novou nedìli na Srandiádì v Ostromìøi. Chceme
také vyu�ít mo�ností nových prostor a pøipravu-
jeme sérii pøedná�ek a setkání na rùzná témata
týkající se dìtí, rodiny i mezilidských vztahù. A
zaèínáme hned 28. ledna, kdy se v prostorách
Klubu Klokánek uskuteèní pøedná�ka na téma
Dìtská vý�iva s poradcem na vý�ivu Zuzanou
Votoèkovou.

Ka�dá na�e akce má dveøe otevøené pro v�echny
dìti, rodièe èi prarodièe. A� u� pøijdou po svých,
nebo na vozíècích èi koèárcích. Kdo má dobrou
vùli, chce se aktivnì bavit anebo pomoci, ví, kde
nás najde. Dìkujeme vám za va�i pøízeò, za fi-
nanèní i hmotnou pomoc, dìkujeme vám za va�i
ochotu pomoci druhým.

Tak hodnì zdraví, hodnì pohody
a nashledanou v novém roce.

Za v�echny z Klokánku Jana Kocourková
www.klubklokanek.eu

facebook: Klub Klokánek Hoøice

Adventní trh s Maxíky
Bohatý výbìr zbo�í i øemeslnì zpracovaných vý-

robkù, vùnì uzeniny, nudlièek na tisíc zpùsobù,
svaøeného vína i medoviny, zpìv nejen vánoèních
koled a ohrada se zvíøátky, to v�e a mnohem více
nabízel náv�tìvníkùm ji� 11. roèník leto�ního Ad-
ventního trhu v Hoøicích.

Kromì rozlièného sortimentu domácí provenien-
ce je mo�né pøipomenout, �e leto�ní trh byl i s me-
zinárodní úèastí � trhu se zúèastnili zástupci viet-
namské (nudlièky, obèerstvení), arménské (perní-
ky, dezerty), polské (proutìné ko�íky) a peruánské
(drobné pøedmìty s indiánskou tematikou) národ-
nosti.

Dopolední program zahájil koledami národopis-
ný soubor Hoøeòák z Lázní Bìlohradu, po nìm roz-
tanèily námìstí v nìkolika vlnách ma�oretky z
DDM a rozezpívaly dìti ze Z� Komenského. Tak
jako ka�doroènì i tentokrát vedle ji� uvedených vy-
stoupily také dìti z Dìtského domova v Nechani-
cích, které zazpívaly pásmo vánoèních koled. Kon-
cert ZU� Melodie se nesl v duchu pop-rocku, po-
dobnì i dal�í úèinkující, a to kapela The Oast, která
pøilákala pøedev�ím mlad�í publikum. Dopolední
program zakonèila známými melodiemi oblíbená
Hoøická dechovka pod vedením kapelníka Jana
Bílka.

Odpolední show z produkce rádia Blaník pokra-
èovala soutì�emi pro dìti, koncertem a následnou
autogramiádou skupiny Maxim Turbulenc, která
pøijela do Hoøic pøedstavit své nové vánoèní al-
bum. Krátký sváteèní proslov starosty Ivana Dole-
�ala a poté první rozsvícení vánoèního stromku s
nasvícenými jeslièkami a závìreèný koncert soubo-
ru Blue Flowers za leto�ním adventním trhem udì-
lal teèku.  

Mìsto Hoøice jako poøadatel akce chce podìkovat
v�em sponzorùm a dárcùm, kteøí leto�ní adventní
trh podpoøili. Hlavním sponzorem bylo Rádio Bla-
ník, pekárna Nopek a Èeská spoøitelna. Dárky dì-
tem vìnovaly firmy Koloniál Koøínková, Knihku-
pectví �maspol, Potraviny �vamberk, Drogerie
Susy, Potraviny U �toèkù, Potraviny Globál, Elekt-
ro Nosek, Poèítaèe Zatloukal a Trafika Hátlová.
Dále velký dík patøí v�em úèinkujícím, pøedev�ím
pak dìtem a jejich uèitelùm z DD Nechanice, Z�
Komenského, DDM Hoøice a ZU� Melodie.
Za realizaèní tým infocentra dík patøí i v�em, kdo
se technicky dále na jarmarku podíleli � jednotli-
vým pracovníkùm MÚ Hoøice, Technických slu�eb,
Mìstské policie a DK Koruna.

Zdroj:www.horice.org

Štorchova busta se vrátí
před školu v Ostroměři

V srpnu jsme informovali o kráde�i bronzové bus-
ty Eduarda �torcha, která od roku 2008 zdobila
park pøed základní �kolou. 

�Od policie víme, �e zatím nemá �ádné stopy, které
by vedly k pachatelùm. Nalezena nebyla ani busta,
proto jsme se rozhodli poøídit novou,� sdìlil nám
starosta obce Tomá� Gabriel. Na�tìstí se Ostromìø-
ským podaøilo získat sádrový model pùvodního díla,
a tak podle nìho zadali zpracování odlitku. Cenu pù-
vodního díla odborníci odhadli na sedmdesát tisíc
korun. Nová busta bude laminátová a celkové nákla-
dy na výrobu se pøiblí�í èástce tøicet tisíc korun,�
uvedl ostromìøský starosta. Obec uhradí zakázku ze
svého rozpoètu.

Eduard �torch se prý vrátí do Ostromìøe je�tì v le-
to�ním roce.                         Zdroj: Deník, Iva Kováøová
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Jak si pan Mejdr
chtìl pøilep�it

JIØÍ BIÈI�TÌ

Pan Mejdr z Tylovy ulice v Hoøicích dostal
kdysi v dobì první republiky nápad, jak
vcelku snadno získat pár korun ke svému
hubenému �ivobytí. Pracoval toti� ve fabri-
ce, kde nikdy pøíli� velká mzda nebyla a v
dobì na�eho vyprávìní u� vùbec ne. Pan
Mejdr se nìkde domáknul, �e jednu jarní
sobotu bude mít v hoøickém kostele slavnou
svatbu panstvo Malínských ze statku z Ho-
lovous. Napadlo ho, �e kdyby svatebèany
na kraji mìsta uvítal s kyticí a nìjakým
pøáním, �e by z toho mohlo nìco kápnout.
Proto si u paní Hofmanové, na�í sousedky
hned za jatkama, koupil pìknou velkou ky-
tici, kterou pøipevnil na hùl, vzal si nedìlní
parádní �stroj�, jak øíkali kdysi na�i pøed-
kové odìvu, a v místech, kde je dnes benzí-
nová pumpa)*, panstvo oèekával. Také na
barevnou stuhu nezapomnìl, aby je mohl
zatáhnout. My kluci jsme se zájmem sledo-
vali jeho poèínání v nadìji, �e z toho bude
nìjaká legrace. Uplynula dosti dlouhá
doba, pan Mejdr vykouøil u� kolikátou �zor-
ku� a stále upøenì hledìl na kopeèek u �Bl-
ska�, kdy se u�  objeví svatební koèáry. Ko-
neènì se doèkal, v dálce se vyhouplo první,
pak druhé a je�tì nìkolik dal�ích spøe�ení.
Pan Mejdr pøivázal rychle pestrou stuhu k
jabloni na druhé stranì vozovky a teï jen
èekal, a� koèáry dojedou do Libonic, aby
mohl cestu uzavøít. Stalo se. Druhý konec
pentle rychle uvázal naproti na strom. Kon-
dukt se ale zøejmì opozdil, nebo� svatebèa-
né uhánìli témìø tryskem, av�ak jistì vìdo-
mi toho, �e dìkan stejnì na nì musí s od-
davkami poèkat. Prùvod se velmi rychle blí-
�il, pan Mejdr vyzdvihl kytici s holí a smek-
nul vypùjèený cylindr, který se tak dobøe
hodil k jeho sváteènímu obleèení z lep�ího
�truksu a hluboce se klánìje, chystal se k
slavnostnímu vin�i. Ale koèí v prvním koèá-
øe byl asi nìjaký neomalený chlap, zkrátka
vùbec ho nezajímal gratulant. Jak se blí�il,
zaèal na nìj nìco køièet, jako a� uhne z cesty
a ten �pagát dá pryè, ale na to pan Mejdr
nechtìl pøistoupit a ustoupit z kolbi�tì a na-
opak se pustil do je�tì hlasitìj�ího pøeucti-
vého recitování a  hlub�ího klanìní. To ko-
èího namíchlo natolik, �e pobídnul vraníky,
kteøí pøetrhli stuhu a je�tì nebohého pana
Mejdra pøetáhnul bièem pøes záda a hnal
koèár dále k námìstí. I ostatní koèáry pro-
jely kolem zklamaného a povaleného chu-
dáka a za pár okam�ikù zmizely za zatáè-
kou ulice. Pan Mejdr s klením vstal, smutnì
sebral pøetr�enou �òùru a s kytkou v holi se
od�oural domù. Tak místo nadìjného vý-
dìlku mìl jen velké zklamání, bolavá záda
a navíc vydání za pugét a stuhu.

* (pozn.: psáno v r. 1989, kdy je�tì stála
vedle bývalého podniku Karosa, dnes Kar-
box, benzínová pumpa) P.B.

9. prosince ubìhlo ji� sedm let od úmrtí Ji-
øího Bièi�tì, dlouholetého kapelníka Hoøic-
ké dechové hudby, bavièe a hudebníka a
také autora zatím nevydaného rozsáhlého
souboru povídek Hoøické obrázky.

Kdy� jsem pøed sedmi lety psala pro Národní
osvobození èlánek o Marii Fi�erové s titulkem
�Stoletá jubilantka z Podkrkono�í�, netu�ila jsem
a jistì ani nikdo jiný, �e této pozoruhodné �enì z
Hoøic v Podkrkono�í bude dopøáno oslavit je�tì
øadu dal�ích narozenin a stane se dokonce nej-
star�í obèankou narozenou v Èeské republice a
tedy i nejstar�í úèastnicí odboje.

Marie Fi�erová se narodila 28. listopadu 1904 a
celý �ivot pro�ila ve svém domku v Janderovì uli-
ci v Hoøicích. Rodina nikdy nemìla penìz nazbyt,
díky pracovitosti rodièù v�ak nepoznala bídu.
Otec byl vyuèen soustru�níkem døeva a pracoval
na výrobì døevìných hraèek. Za první svìtové
války narukoval a louèení s otcem na hoøickém
nádra�í, kam ho doprovázela s matkou a mlad�í-
mi sestrami Matyldou a Annou, patøí mezi nej-
star�í vzpomínky paní Marie, rozené Vaníèkové.
Do obecné �koly chodila je�tì za císaøe pána a vy-
uèování se v�dy zaèínalo modlitbou a zpìvem ra-
kouské hymny. Tì�ká váleèná léta pøe�ili jen díky
tvrdé práci matky a pomoci babièky, která mìla
malé zahradnictví. Otec se z fronty vrátil s podlo-
meným zdravím. Kvùli astmatu se ji� nemohl vì-
novat øemeslu, ale podaøilo se mu získat slu�bu
výpomocného strá�níka a nakonec ponocného.

Marie získala dobré vzdìlání na hoøické dívèí
prùmyslové �kole Vesnì a její touhou bylo stát se
uèitelkou ruèních prací nebo o�etøovatelkou v ne-
mocnici. Její pøání se v�ak, bohu�el, nenaplnila, a
tak vyu�ila svých znalostí a dovedností z Vesny a
vìnovala se soukromì �ití v hoøických domácnos-
tech. Za okupace se zapojila do odbojové èinnosti
a rozná�ela letáky �V boj�. Èinnost v�ak byla pro-
zrazena, a tak byla paní Marie dne 27. kvìtna
1942 zatèena královéhradeckým gestapem a ná-
slednì vìznìna v Terezínì, na Pankráci a v Drá�-
ïanech. Tam v�ak vá�nì onemocnìla a na zákla-
dì lékaøského posudku byla propu�tìna do do-
mácího léèení, kde byla pod stálým dohledem ge-
stapa. Ve vìznicích strávila celkem 18 mìsícù, ná-
sledky se v�ak táhly dlouhá léta a nìkterých se
nezbavila dodnes.

Po válce, v roce 1949, se provdala za Viléma Fi-
�eru (1896-1983), bývalého italského legionáøe,
který byl jako úèastník protifa�istického odboje
obvinìn z velezrady a celých pìt let vìznìn v na-
cistických vìznicích a koncentraèních táborech,
naposledy v Buchenwaldu. Po válce vykonával
ètyøi roky funkci pøedsedy Mìstského národního
výboru v Hoøicích. Pro�ili spolu krásných 35 let.

Po válce pracovala Marie Fi�erová jako vedoucí
okresního chorobince, pozdìji v okresní knihov-
nì, v Okresním svazu spotøebních dru�stev a na-
konec v podniku ZEZ v Hoøicích, odkud ode�la
do dùchodu, ale i pozdìji tam vypomáhala jako
brigádnice.

Marie Fi�erová je èlovìk v�estranných zájmù. V
mládí se aktivnì vìnovala sportu a skautingu.
Hrála házenou, ly�ovala a jako studentka Vesny
se stala v roce 1919 èlenkou prvního dívèího
skautského oddílu v Hoøicích. Zúèastnila se prv-
ních skautských táborù, na nì� si museli èlenové
pøivydìlat výpomocí pøi �ních. Se svým oddílem
jela i do Prahy slo�it hold tatíèku Masarykovi a
dodnes si pamatuje písnì, které mu tehdy zazpí-
vali. V mládí se paní Marie aktivnì vìnovala také
ochotnickému divadlu, nejprve je�tì jako stu-
dentka Vesny ve studentském krou�ku, pozdìji
se stala èlenkou dnes u� legendární Pelikánovy
jednoty divadelních ochotníkù. Po válce se ji� k
herecké èinnosti nevrátila, zabránilo jí v tom
podlomené zdraví z nacistických vìznic. V�dy

velmi ráda èetla, a to nejen dobré knihy, ale také
denní tisk a samozøejmì i Národní osvobození,
které pak  pùjèovala i svým známým. Dnes, kdy�
u� jí zrak pøece jen tak dobøe neslou�í, sleduje
ráda televizi. Zajímají ji hlavnì zprávy a sleduje i
programy o vaøení. To toti� také v�dy patøilo k je-
jím koníèkùm a ráda si je�tì dnes vyzkou�í nové
recepty. Její radostí je i zahrádka a také koèièí ka-
marádky, které si pravidelnì pøicházejí nejen pro
krmení, ale i pro pohlazení. Paní Marie stále nìco
vylep�uje ve své domácnosti a obèas si  jako
správná �ena doplní i nìco do �atníku.

Znám paní Fi�erovou u� mnoho let, vyrùstala
jsem v tìsném sousedství. Ráda ji nav�tìvuji v je-
jím domku, kde jakoby se zastavil èas, a naslou-
chám jejímu vyprávìní o událostech a lidech, kte-
ré znám jen z knih a starých kronik. Pamì� má
paní Marie obdivuhodnou a ráda vzpomíná. Aè-
koliv pro�ila mnoho zlého, je velká optimistka.
Nenaøíká, nestì�uje si, ale raduje se z ka�dého
dne a z drobných radostí, které �ivot pøiná�í. Její
�ivotní pøíbìh byl letos zdokumentován i pro
Pamì� národa.

(Úryvek z èlánku o Marii Fi�erové, který vy�el v
èasopise Národní osvobození dne 14. prosince
2011.)

DODATEK
Kdy� jsem poèátkem listopadu psala pro ètrnác-

tideník Národní osvobození tento èlánek k naro-
zeninám paní Marie Fi�erové, netu�ila jsem, �e u�
si ho nebude moci pøeèíst. Její �ivotní pøíbìh se
uzavøel krátce po jejích 107. narozeninách. Stala
se nejstar�í v Èesku narozenou obèankou tak, jak
si to sama pøála. Narozeniny oslavila v dobré fy-
zické i du�evní kondici v pondìlí 28. listopadu ne-
jen oficiálnì s pøedstaviteli mìsta a novináøi na
hoøické radnici, ale poté i odpoledne doma se svý-
mi pøáteli, kdy byl rozkrájen narozeninový dort s
neuvìøitelnou stosedmièkou. Pilo se jako obvykle
oblíbené èervené víno. Vzpomínalo se a vyprávì-
lo. Jen pár dní poté ji sanitka odvezla do jièínské
nemocnice a pozdìji na hoøickou LDNku, kde
strávila v péèi lékaøù a sester posledních nìkolik
dní svého �ivota. V sobotu v èasných ranních ho-
dinách ode�la za tìmi, které mìla ráda.

Paní Marie Fi�erová pro�ila nelehký �ivot. Pøes-
to se v�dy dívala dopøedu s nadìjí a optimismem,
který dokázala �íøit i kolem sebe. Jistì by si ne-
pøála, abychom na ni vzpomínali se smutkem. Za-
�ila jsem s ní mnoho veselých pøíhod a za v�echny
uvedu jednu z posledních. Kdy� jsme jí �li v pøed-
veèer narozenin pogratulovat s narozeninovým
dortem, le�ela sice v posteli, proto�e si potøebova-
la odpoèinout po pøedchozí náv�tìvì, ale humor ji
neopou�tìl. Mluvilo se o tom, �e dostala dárkový
potravinový balíèek, ve kterém byl mimo jiného i
trvanlivý salám. Její kamarádka z Prahy v tu chví-
li zapochybovala, zda je to vhodné pro star�ího
èlovìka. Paní Fi�erová se v tu chvíli napøímila na
posteli a ráznì se zeptala: �A kdo je tady star�í?�

Bude nám v�em chybìt, hlavnì sousedùm z Jan-
derovy ulice. Mnozí z nás ji znali od svého mládí
nebo dìtství. Byla tu poøád a nikdo si snad ani ne-
pøipou�tìl my�lenku, �e tu jednou nebude. Ode�el
s ní kus hoøické historie.

S Marií Fi�erou jsme se naposledy rozlouèili
v úterý 20. prosince ve smuteèní obøadní síni na
Gothardì. Zádu�ní m�e svatá za ni bude
slou�ena ve ètvrtek 22. prosince 2011 v 17
hodin v hoøickém chrámu Narození Pan-
ny Marie.                     PhDr. Oldøi�ka Tomíèková

Stosedmiletá jubilantka z Podkrkonoší
Za Marií Fišerovou

OLDØI�KA TOMÍÈKOVÁ

Změny v sociální oblasti
od 1. ledna 2012

V souvislosti s plánovanými zmìnami v sociál-
ním systému vypracovalo Ministerstvo práce
a sociálních vìcí ÈR tzv. Sociální reformu I., která
nabývá úèinnosti v letech 2012 a 2013. Cílem so-
ciální reformy je vytvoøit efektivní systém správy
veøejných prostøedkù urèených pro sociální ob-
last a pomoc v samotném procesu administrace
a vyplácení dávek. Zmìny se týkají systému ad-
ministrace a distribuce dávek sociální ochrany,
oblasti péèe o zdravotnì posti�ené osoby, oblasti
zabezpeèení osob v hmotné nouzi a oblasti za-
mìstnanosti a zvý�ení kontrolní èinnosti pøi vý-
konu nelegální práce.

Základní zmìnou pro obèany Hoøic a okolí bude
pøemístìní výplaty dávek sociální péèe, tj. dávek
pomoci v hmotné nouzi, dávek pro osoby
se zdravotním posti�ením a pøíspìvku na péèi, z
Mìstského úøadu Hoøice, námìstí Jiøího z Podì-
brad 342, Hoøice na Úøad práce ÈR, KoP Hoøice,
námìstí Jiøího z Podìbrad 226, Hoøice (v budovì
sídlí Mìstská policie) k 1. lednu 2012. 

Od tohoto data bude Úøad práce vyøizovat ve�-
keré slu�by v oblasti nezamìstnanosti, státní so-
ciální podpory, hmotné nouze a dávek pro osoby
se zdravotním posti�ením.

Oddìlení dávek a slu�eb Odboru zdra-
votní a sociální péèe Mìstského úøadu
Hoøice se z dùvodu stìhování agend
na Úøad práce od 20. prosince 2011 pro
veøejnost uzavírá. Ve výjimeèných pøípadech
budou vyøizovány i po tomto termínu dávky po-
moci v hmotné nouzi. Pøípadné �ádosti o ostatní
dávky bude pøijímat podatelna mìstského úøadu
Hoøice a budou vyøízeny prostøednictvím Úøadu
práce v lednu 2012.

Výraznou zmìnou v rámci sociální reformy je
spojení stávajících dávek pro osoby se  zdravot-
ním posti�ením do pøíspìvku na  mobilitu, pøí-
spìvku na zvlá�tní pomùcku a pøíspìvku na péèi. 

Od 1. 1. 2012 bude v�echny uvedené dáv-
ky vyøizovat Úøad práce ÈR, KoP Hoøice,
námìstí Jiøího z Podìbrad 226, Hoøice, s
podmínkami pro pøiznání nových dávek
sociální péèe  jsou stávající dr�itelé mi-
moøádných výhod (ZTP/P, ZTP, TP) obe-
známeni v  informaèním dopisu, který je
rozesílán Mìstským úøadem Hoøice, Od-
borem zdravotní a sociální péèe.

Více informací naleznete na http://socialnire-
forma.mpsv.cz/cs/  Redakce: MB

Betlémské světlo i živý
betlém 23. prosince

Tak jako ka�dý rok i letos hoøiètí skauti budou
rozdávát Betlémské svìtlo a zpívat vánoèní kole-
dy. Tentokrát se ov�em mù�eme tì�it i na �ivý
betlém, jeho� zorganizování se ujali dobrovolníci
o.s. Duha ve spolupráci s Mìstským informaèním
centrem. Pøijïte se podívat a zapálit plamínek
nadìje, míru a pøátelství 23.12.2011 na námìstí
Jiøího z Podìbrad v 16:30 hodin.

Betlémské svìtlo je symbol Vánoc, který cestuje
ka�doroènì a� z Betléma a dostává se do v�ech
domácností v Evropì. Letos bylo zapáleno 21. lis-
topadu a po více ne� mìsíci svého putování si jím
budou moci posvítit i obyvatelé Hoøic.

My�lenka �íøení pøedvánoèního pokoje a míru
vznikla v Rakousku, odkud se roz�íøila do pìta-
dvaceti zemí svìta. Tak byla zalo�ena novodobá
vánoèní tradice, která letos slaví své dvacáté tøetí
výroèí. Úplnì poprvé plamínek pøicestoval v roce
1986 letadlem do Lince, kde se stal souèástí vá-
noèní sbírky rakouského rozhlasu a televize
na pomoc posti�eným dìtem.
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Co se stalo v lednu
1. ledna 1992 (20 let) zahájila provoz nejmlad�í

vìznice v Èechách. Nachází se v Podkrkono�í ne-
daleko Trutnova v areálu bývalého dolu Odolov.

1. ledna 1862 (150 let) vstoupila v platnost pro-
klamace prezidenta Abrahama Lincolna, podle
ní� se v�ichni èerní otroci na ji�ních povstalec-
kých územích USA stali svobodnými lidmi.

4. ledna 1987 (25 let) se na mistrovství svìta ju-
niorù v Pie��anech strhla velkolepá hromadná
rvaèka hokejistù SSSR a USA, na kterou se mno-
ho vzpomínalo. Oba týmy byly z mistrovství vy-
louèeny.

6. ledna 1852 (160 let) zemøel Louis Braille, vy-
nálezce slepeckého písma (nar. 1809). Roku 1994
si na nìj v Hoøicích vzpomnìla èínská sochaøka
Xiu Xin Li, vy�ádala si èeskou Braillovu abecedu
a pokryla svou kompozici z nìkolika kamenù asi
1200 ocelovými kolíky uspoøádanými podle
Braillova systému a zanechala nám tak své posel-
ství. Proto�e výklad sdìlení byl nejednoznaèný,
nazvali organizátoøi dílo Tajná zpráva z Èíny. Je
na Gothardì, nad Erbenovou ulicí.

12. ledna 1782 (230 let) byly dekretem císaøe
Josefa II. zru�eny v�echny klá�tery, které nevyví-
jely obecnì prospì�nou èinnost.

13. ledna 1822 (190 let) byla vyhlá�ena nezávis-
lost Øecka. Do té doby bylo souèástí Osmanské
øí�e, ta nezávislost neuznala a dodnes se Øekové a
Turci nemají rádi.

13. ledna 1842 (170 let) rakouská policie zatkla
tehdy ètyøiadvacetiletého soudního praktikanta
Franti�ka Ladislava Riegra a obvinila jej z taj-
ných stykù s polským revolucionáøem Lukasi-
ewiczem. Rieger, je�tì jako student, Lukasiewicze
v roce 1937 skuteènì v Krakovì nav�tívil. Pøesto
byl zpro�tìn obvinìní a 29. ledna propu�tìn.
Dnes má nad Hoøicemi obelisk, který byl v roce
169. výroèí zatèení obklopen 25 svítidly v podobì
tubusù o prùmìru 12 cm a vý�ce 80 a 40 cm.

14. ledna 1742 (270 let) zemøel Edmund Halley,
anglický matematik, astronom, geofyzik. Jako
první pøedpovìdìl periodicitu komety, která je po
nìm pojmenována.

17. ledna 1912 (100 let) dosáhl ji�ního pólu
Amundsenùv soupeø Robert Falcon Scott. Na
místì spatøili Amundsenem zanechaný stan, co�
výpravu znaènì psychicky zdeptalo. K tomu se
pøidru�ily dal�í potí�e s poèasím a hlavnì se záso-
bováním a celá výprava na zpáteèní cestì zahynu-
la. Tragédie byla nìkolikrát literárnì a filmovì
zpracována, Scott prohlá�en za národního hrdinu
a Anglièané mu v centru Londýna postavili po-
mník. Výtvarník na�eho listu si do Londýna zajel,
a pomník pro na�e ètenáøe vyfotil.

18. ledna 1892 (120 let) se narodil Oliver Har-
dy, americký komik. Se Stanem Laurelem vytvo-
øili mno�ství nezapomenutelných grotesek.

19. ledna 1382 (630 let) se dcera Karla IV. Anna
Èeská provdala za anglického krále Richarda II.
Tím byly posíleny vzájemné styky mezi Anglií a
Èeským královstvím: následovala èilá výmìna
my�lenek a studentù, ti z Oxfordu dovezli i disi-
dentské spisy tamního profesora Wycliffa. Jeho
my�lenkám pøi�el na chu� èeský univerzitní mistr
Jan Hus, zaèal je �íøit - a stálo ho to �ivot. Anna
vstoupila do anglických dìjin jako Dobrá králov-
na Anna, o jejím bratru Václavovi IV. si dodnes
zpívají v Anglii na �tìpána vánoèní koledu Good
King Wenceslas, zatímco jejich bratr Zikmund
ve�el do èeských dìjin jako �elma ry�avá.

20. ledna 1612 (400) let zemøel císaø Rudolf II.
20. ledna 1917 (95 let) nastoupil na trùn Karel I.

s císaøovnou Zitou. O tom, jak událost pro�ívaly
Hoøice více na této stranì vlevo.

21. ledna 1862 (150 let) zemøela èeská spisova-
telka Bo�ena Nìmcová. Bylo jí 42 let. Její nejzná-
mìj�í dílo Babièka se zatím doèkalo 320 vydání a
nìkolika filmových zpracování.

Jak byli Hořičáci loajální...
Pøed 95 lety (16. listopadu 1916) zemøel Franti-

�ek Josef I. a tak do�lo po témìø 70 letech k výmì-
nì na panovnickém trùnu. Nástupcem se stal Ka-
rel I. a 20. ledna 1917 slavila celá øí�e jeho introni-
zaci. V Hoøicích se peèlivì pøipravená oslava ko-
nala v divadelním sále radnice a hoøický kronikáø
pøed 95 lety popsal slavnost na nìkolika stranách.
Událost to byla velkolepá a zejména dialog Èechie
a Austrie stojí za pozornost:

... V sobotu 20. ledna 1917 o 10 hodinì dopoled-
ní naplnila se dvorana vybraným obecenstvem,
jeho� takové mno�ství, �e nebylo místeèka neob-
sazeného. I galerie a lo�e byly plny.

Záøivým bodem celého programu byl Hold
Jeho Velièenstvu císaøi a králi Karlu I. a J.V.
císaøovnì královnì Zitì - �ivý obraz s proslovem
básnì �Austrie a Èechie�: Na jevi�ti pøipravený
�ivý obraz jest zastøen provisorní oponou. Pøed
touto (tedy na prostranství mezi oponou proza-
tímní a oponou stálou) vystoupila Austrie oble-
èena ve �lutou øízu s vleèkou, s èernými ozdoba-
mi, zlatou èelenkou ve vlasech. Mluví:

�Jak v pøírodì, kde chvíle plná nìhy se støídá
s vichry, bouøemi a snìhy, tak èasto dìje se i
v lidském �ití. V mém oku doposud se slza tøpytí,
ji� vehnala v nì netu�ená rána: to milovaného
skon zemìpána, sled smrti polibku v tom èele
drahém, a pøec zas u� hruï se vzdouvá blahem a
na rty, nevýslovným bolem které se chvìly ne-
dávno, se jásot dere. Trùn, k nìmu� v�ech nás oèi
s láskou zøely, nedávno stál smuten, osiøelý, sly�
vdìèného jak lidu zástup plesá, kdy� vidí, kterak
jako pod nebesa stoupá mocnáø mladistvého líce
a vedle nìho slièná panovnice!

Teï od Alp obrù, jejich� hlavy kryty jsou vìè-
ným snìhem, za tatranské �títy a od Krkono�
slunnou po Adrii vstøíc tisícerá srdce hlasnì bijí
té jasné dvojici, je� na prestol  ten staroslavný
usedá a kol jen úsmìv �íøí,  poddaným jen� vìstí,
�e v luhy jich se zase vrátí �tìstí�.

Tu vystoupila z opaèné strany Èechie v øíze
skromnìj�í � bílý �at bez vleèky s èervenou ozdo-
bou a mluví k Austrii:

�Já, matko má, jsem v òadrech tajíc dech tvým
naslouchala slovùm, prosím, nech, a� mohu øíci
v slavné chvíle tyto, co dosud na dnì srdce bylo
skryto. Nehleï na mne s nedùvìrou, cize! Aè
v chudé jen se k tobì blí�ím øíze, aè prostou jen
mne zovou èernovláskou, pøec bohata jsem � bo-
hata svou láskou. Ach nevìø nikomu, kdo bez pøí-
èiny jen nejtemnìj�í na mne vrhá stíny, tìm ne-
vìø, kteøí v zlobì nejradìji by matku rozvedli a
dceru její! Slov lichotných, je� slýchá svìt tak
rád, já neznala jsem � naè to zapírat? Kdy�
ostatní mé sestry v míru dobì tì laskaly a tulily
se k tobì, svou lásku na odiv tak stavìjíce, já stá-
vala jsem stranou, k òadrùm líce jsem chýlila a
slzy polykala. Ó jistì jsem se zdála ti jak skála,
tak bez citu. Byl klam to osudný! Já po celé jsem
pøemý�lela dny jak o své bych tì pøesvìdèila lás-
ce, bys uvìøila svojí èernovlásce, �e upøímnou je
dcerou jako jiné. Mnì nejednou ji� zdálo se, �e
kyne mi vhodná chvíle smìle vykroèila jsem tobì
v ústrety, ó matko milá, v�ak poka�dé, kdy� chtì-
la na kolena jsem padnout pøed tebou, jak pøim-
ra�ena jsem stanula, hlavu svìsila a mlèela, aè
my�lenky mi v skráò a do èela jak velcí ptáci køí-
dly svými bili. A náhle k osudné té chvíli, kdy
v ruce vrahovì se kmitla zbraò, ó s jakým ohnìm
se vrhla naò, své tobì za �tít nabízejíc tìlo, je� z
nejedné ji� rány krvácelo!� �

Opona se rozhrne a objeví se �ivý obraz.
Èechie: �Ó ké� bys vidìl, Nejjasnìj�í Pane, co

k tobì lásky v hrudi mojí plane, co pevné vìrnos-
ti a oddanosti mé srdce, králi, k tvému trùnu
hostí! V�dy� hotova jsem obìtovat Tobì své jmì-
ní, krev i �ivot v ka�dé dobì!�

Austrie: �Nu�, dcero, matka tvá se k tobì sklá-
ní, by udìlila své ti po�ehnání (klade Èechii ruce
na hlavu). Ty, jasná dvojice, pak budi� zdráva a
budi� tobì sláva, sláva, sláva!�

Nyní zaznìly zvuky velebné hymny rakouských
národù a potom �Kde domov mùj�.

Pøítomní s utajeným dechem naslouchali vzor-
nì pøednesené básni (ji� pøednesla odborná uèi-
telka sleèna M. Hyk�ová a sleèna M. Crhová) a

Blahopřání
Dne 16. prosince oslavili

50 let spoleèného �ivota man�elé
Bohumil a Marie Vaòkovi z Hoøic.

Do dal�ích let hodnì zdraví,
�tìstí a spokojenosti

pøejí dcery Lenka a Jana s rodinami.

pohlí�eli na úchvatnì pùsobící  �ivý obraz. Ten
obraz (navr�ený a uspoøádaný odborným uèite-
lem p. Janem Kyselem za pomoci profesora od-
borné �koly p. Václava Suchomela)  vyznaèoval
tuto my�lenku: Celá øí�e radostnì vítá nového
panovníka s Jeho vzne�enou chotí. Uprostøed
mohutných dorských sloupù, znaèících pevné
opory øí�e � vìrnost a lásku národù � umístìn
byl relief Jeho Velièenstva, zdobený vavøíny. Ke
stupòùm se blí�í a na stupnì vystupují, aby
vzdali hold mladistvé dvojici panovnické, zá-
stupci jednotlivých stavù a lidu s kyticemi
v rukou. Na levé stranì vrchol lidské kultury
umìní (dívka v antické øíze opøená o znak umì-
ní) podává výtvor svùj: so�ku. K ní dru�í se hud-
ba (dívka v antické øíze na housle hrající), za
nimi vìda a obchod (jinoch s knihou v ruce),
pøed nimi prùmysl a øemeslo (statný dìlník v
modrém odìvu dìlnickém s kladivem v ruce) a
dívka pletoucí feston. Uprostøed dìvèátko a chla-
pec v lidových krojích podávají kvìty na zname-
ní lásky dìtí. Na pravé stranì vojín a námoøník
staví se k boku Nejvy��ího svého velitele a zastu-
pují zdatnou armádu. V pøední øadì lid v maleb-
ných krojích provolává lásku milovanému pa-
novníkovi. Mìsto a okres hoøický pøedstavuje
dívka v lidovém kroji hoøickém se znakem mìsta,
podávající rù�i na znamení holdu v�eho obyva-
telstva, k ní� obráceny jsou zraky v�ech. Iniciály
K I. a Z. Øí�ské a zemské barvy se zelení sdru�ují
se s barvou umìlecky sladìných odìvù v pùvab-
ný celek. Zvuky rakouské národní hymny a po-
tom píseò Kde domov mùj (zahrál p. prof. Karel
Hùlka) zvý�ily náladu slavnostní chvíle.

Kdy� zmizela vidina krásného obrazu, tu pan
starosta Fejfar po�ádal správce c.k. expositury
JUDr. Krninského aby tento nejoddanìj�í hold,
jeho� právì byl svìdkem, pøednesl na stupních
Nejvy��ího trùnu...

Tolik ná� kronikáø. Zda Krninský úkol splnil,
nevíme. O rok a pùl pozdìji bylo v�echno jinak a
v Hoøicích se tiskla humorná parte jásající nad
skonem �Je�ibaby Austrie�.

...a jak to s Karlem a Zitou dopadlo

Karel a Zita, oficiální portrét

Císaø Karel byl synovcem synovce Franti�ka Jo-
sefa I. a s následnictvím se pro nìho pùvodnì ne-
poèítalo - teprve tragická smrt korunního prince
Rudolfa a zavra�dìní Ferdinanda v Sarajevu jej k
nìmu posunuly. Na trùn nastoupil v ne��astné
dobì, uprostøed války, která se pro øí�i nevyvíjela
pøíznivì. Karel velmi tou�il po míru (a zároveò
chtìl samozøejmì válku vyhrát) a pokou�el se do-
konce o dosa�ení dohody o separátním pøímìøí,
spojenectví s nìmeckým císaøem Vilémem mu
v�ak svazovalo ruce.

Èe�i mu vdìèí za amnestování tøí politikù, od-
souzených k trestu smrti za velezradu, i to byl
krok k lep�ím vztahùm Austrie a Èechie. Je�tì v
létì 1917 byli Kramáø, Ra�ín a Klofáè propu�tìni
na svobodu - a v novém státì se potom v�ichni
dobøe uplatnili.

Hovoøil prý dobøe èesky. Èasto a rád pobýval v
Èechách - studoval v Praze, jako dùstojník jezdec-
kého regimentu �il nìkolik let na zámku v Bran-
dýse nad Labem a na podzim 1917, u� jako císaø,
zámek s panstvím koupil. Pøi náv�tìvì Brandýsa
v bøeznu 1917 prý doslova pravil: �Tady jsem strá-
vil nejkrásnìj�í léta svého �ití�. Na zámku, zkon-
fiskovaném pozdìji Èeskoslovenským státem, mu
dnes tuto náklonnost jistým zpùsobem oplácejí a
u� asi deset let se tam koná velkolepá slavnost

s nastoupenými jednotkami v historických uni-
formách vèetnì pøíjezdu dvorního vlaku zvaná
�Audience u Jeho Císaøské Milosti� (nebo tak nì-
jak). Kdy� ov�em po svém vyho�tìní z Rakouska
�ádal Karel nástupnický stát, Èeskoslovenskou
republiku o mo�nost nadále �ít v Brandýse, neby-
lo mu vyhovìno.

V listopadu 1918 byl Karel sesazen, nová ra-
kouská republika zkonfiskovala habsburský ro-
dinný majetek a na jaøe 1919 vypovìdìla rodinu
ze zemì. �ili nejprve v exilu ve �výcarsku, Karel
se ov�em je�tì pokusil ve spojení s tamními roya-
listy o zvrat pomìrù v Maïarsku, to se mu nepo-
vedlo, byl krátce internován a zachránila jej i se
Zitou britská podunajská loï Glowworm, odvezla
jej k Èernému moøi a poté pokraèovali na anglic-
kém køi�níku na portugalský ostrov Madeira, kte-
rý se stal Karlovým posledním útoèi�tìm. Bydleli
nejprve v hotelu, poté, co byli o v�e oloupeni, pøe-
stìhovali se do domu v Monte, poskytnutého pøá-
teli. 9. bøezna 1922 se Karel nachladil. Chtìl �etøit
rodinné peníze, proto byl lékaø zavolán teprve 21.
bøezna. Ten konstatoval tì�ký zápal plic a 1. dub-
na 1922 Karel zemøel, ve vìku sotva 35 let. Je po-
høben v Monte na Madeiøe. Zita �ila do roku
1989. Z man�elství se narodilo celkem 8 dìtí, nej-
star�í Otto (následník) zemøel letos v létì.
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Výstavy

Zmizelé Hoøice
Výstava pøipravená u pøíle�itosti vydání

stejnojmenné knihy.
�torchova síò muzea,

úterý - pátek 9-12/13-16 hodin.

Karel Jaromír Erben
a jeho doba

Literární výstava s hádankou.
Pøipraveno k 200. výroèí narození spisovatele.

Malá síò muzea,
úterý - pátek 9-12/13-16 hodin.

Bohoslužby CČSH
Bohoslu�by Církve èeskoslovenské husitské se

budou konat v synagoze 24. prosince ve 14 hodin.

DK Koruna v lednu 2012

Čtvrtek 5. ledna 2012 v 9.00 hodin
DEGUSTACE JABLEK

Výzkumný a �lechtitelský ústav ovocnáøský
Holovousy, s.r.o.
Akce pro pozvané

Pondělí 9. ledna 2012 v 19.00 hodin
DLOUHÝ, �IROKÝ A KRÁTKOZRAKÝ

Divadlo Járy Cimrmana
Vstupné 320/300/280,- Kè

Sobota 14. ledna 2012 ve 20.00 hodin
LESNICKÝ PLES

Vstupenky u poøadatele

Pátek 20. ledna 2012 v 19.00 hodin
PLES SZE� Hoøice

Vstupenky u poøadatele

Úterý 24. ledna 2012 v 19.30 hodin
MÙJ BÁJEÈNÝ ROZVOD

Agentura FDA, Geraldine Aron,
hraje Eli�ka Balzerová

DIVADELNÍ PØEDPLATNÉ,
vstupné 270/250/230,- Kè.

Středa 25. ledna 2012 v 19.30 hodin
TECHTLE MECHTLE

Pøedstavení populární travesti skupiny
HANKY PANKY

Vstupné v pøedprodeji 230,- Kè,
na místì 250,- Kè.

Pøedposlední den dovolené se ochladilo. Od
rána foukal silný vítr a brzy se dalo i do de�tì.
Kamila se sklonila ke svému obrovskému kufru,
aby do nìho vlo�ila tenouèkou blùzu, a zjistila, �e
u� to nepùjde. Usoudila, �e kufr byl dimenzován
jenom pro cestu na dovolenou, bezradnì pohlédla
na kalhoty a dal�í drobnosti, které mìla buï na
sobì, nebo le�ely na stolku hotelového pokoje.
Pøipoèetla dárky pro èleny rodiny a bylo jí jasné,
�e aby se dostala se v�ím do vlaku a domù, musí
se nìco stát.

Vyvolávání zázrakù a neuvìøitelných dìjù nebyl
její obor. Obrátila se na Václava, který dosud pro-
jevil výjimeèné schopnosti zaøídit zdánlivì ne-
mo�né.

�Posly�, Venou�ku, nìjak se mi smrskl kufr. Ne-
poberu ani to, co jsem si pøivezla, nato� to, co
jsem nakoupila. Musí� nìco vymyslet.�

Co se týèe Kamily, byl Václav v�dy pøipraven.
Seznámil se s ní pøed pùl rokem po dlouhé dobì
samoty, kterou pro�íval po smrti své �eny. Jejich
zpoèátku plachý vztah pøerostl v silné citové pou-
to stvrzující platnost pøísloví, �e láska kvete
v ka�dém vìku.

 Sna�ivì plnil ka�dé její pøání je�tì døív, ne� ho
vyslovila. Pøikývl a ode�el z pokoje smìrem
k recepci. Po pár minutách se vrátil s velkou kra-
bicí a motouzem.

�Tak! V�echno, co u� nepotøebuje�, dáme do té-
hle �katule. Poøádnì ji zavá�eme a po�leme po�-
tou napøed.  Pøiprav si to, odpoledne zajdeme na
po�tu.�

V jedné ruce rozevøený chatrný de�tník a
v druhé balík èekal netrpìlivì na zastávce místní
dopravy na autobus. Kamila stále vedle schována
pod dámským paraplíèkem. Bìhem nìkolika mi-
nut se ocitli ve støedu mìsta. Václav vylezl
z autobusu a otoèil se zády k silnému vìtru, který
mu hnal kapky de�tì do týla. Nechtìlo se mu po-
stavit krabici na mokrý chodník, aby ji nerozmo-
èil. Zkusil tedy prstem stisknout pojistku u svého
historického de�tníku, aby se ho pokusil roztáh-
nout jednou rukou. Povedlo se. De�tník vystarto-
val a pohánìn vìtrem se nezastavil po dosa�ení
høibovitého tvaru, nýbr� a� kdy� vytvoøil kalich,
do jeho� spodní èásti smìrem k dr�adlu se hnala
voda padající v hojné míøe, co� zaèalo být proble-
matické.

Kamile se podaøilo de�tníèek otevøít bez potí�í.
Ze vzdálenosti nìkolik krokù pozorovala Václa-
vùv urputný zápas s mokrou hmotou. Pøírodní
�ivly zvítìzily bìhem chvilky. Zahanbený bojov-
ník se smíøil s faktem, �e suchý se k po�tì nedo-
stane.  Kráèel za Kamilou a pøemý�lel, jestli má
porouchaný prostøedek protide��ové obrany od-
hodit nìkam do odpadkového ko�e, èi se s ním
vláèet dál a pozdìji se ho pokusit zachránit.

Øe�ení se nabídlo samo od sebe u parkovi�tì.
Kamila se zastavila u parkovacího automatu a ne-
dùvìøivì zírala na odlo�ený de�tník, který se na
nìm vyvaloval. Pestøe zbarvený, na první pohled
zachovalý.

�Podívej, de�tník!� radostnì ukázala rukou na
nenadálý prezent. Do�el k ní a nevìøil svým oèím.

To nám sem nìkdo pøichystal, nebo co? �e by se
slitoval sám Nejvy��í na nebesích? Tì�ko. Ten by
radìji zastavil dé��. To spí� bude nìjaká výmìnná
slu�ba pro turisty. Polo�í� starý a vezme� si nový.
�Mohl bych to vyzkou�et, ne?� polo�il øeènickou
otázku a rozhlédl se, jestli neuvidí pùvodního ma-
jitele. Nepøicházel nikdo a nikdo se nevzdaloval.

�No co, dám sem ten svùj, kus za kus,� rozhodl
se a polo�il svého invalidu na automat. Dé�� ne-
pøestával a vítr mìl v nárazech øádnou sílu. Po-
èkal, a� se bude nadechovat k novému náporu. Ve
vhodném momentì donutil stisknutím pojistky
nalezence, aby ukázal, co umí. Pøedvedl to zna-
menitì.  Jako na povel se mu pøed oblièejem vy-
tvoøila strakatá kopule dost velká na to, aby ho
ochránila pøed de�tìm.

�Vidí�, to je náhoda,� pochvalovala si Kamila.
�Podobné jsem vèera vidìla u Vietnamce, kdy�
jsem si kupovala pono�ky. Mìl jich tam dost. As-
poò teï bude� v suchu��

Je�tì nedopìla chválu do posledního tónu a od-
poèatý vítr znovu zafuèel. Václav, ukolébaný
chvilkou klidu a relativního pohodlí, nebyl ve
støehu.  Dr�el de�tník ledabyle pod ne��astným
úhlem. Asijský výrobek podlehl støedoevropské-
mu náporu. Zapraskalo v nìm a ve zlomku vteøi-
ny se z nìho stal kus mokrého hadru, ze kterého
vypadávaly tøísky.

�No, to jsem si pomohl,� zhodnotil Václav situa-
ci a prohlí�el si jednotlivé souèástky, které se mu
drolily v ruce. �Podívej, ono to má dráty rostlin-
ného pùvodu,� ukazoval Kamile rozlámané �pejle
z neznámého døeva.

�Jestli to nejsou mladé výhonky bambusu,� bá-
dala Kamila. �Co teï? Poøád je�tì pr�í. Je�tì �e
sis vzal aspoò èepici a bundu.�

�Co? Sleduj!� pronesl hrdinným hlasem, utrhl
látku od centrálního výhonku, který byl nejdel�í a
nejsilnìj�í. �Oplachtìní si hodím pøes hlavu a ra-

mena. Tìch pár krokù k po�tì dojdeme!�Stál
jsem u vchodu do pasá�e a díval se, jak lidé rych-
le pøebíhají ulici a sna�í se ukrýt v cukrárnì. Po
chodníku se ke mnì blí�ila dáma, která mi u�
zdálky pøipomínala Kamilu. Za ní se táhlo zakuk-
lené stra�idlo s balíkem v paøátu. Druhou okon-
èetinou si pøidr�ovalo na hlavì pomalovanou
plachtu, ze které mu stékala voda na záda.
V kapse bundy to mìlo nacpané jakési klacíky.

�No nazdar,� vyhrkl jsem udivenì místo po-
zdravu. �Na co si ten tvùj bodyguard zase hraje?
Z dálky to vypadalo, jako kdy� tì pronásleduje
mimozem��an. U� chci volat sto padesát osm.�

�Ani se neptej,� dostal jsem odpovìï. V �ivotì
snad nemìl v ruce de�tník! Bìhem chvilky oddì-
lal dva! Jdeme na po�tu. Musím si pøedem poslat
domù nìjaké vìci.�

Pøidal jsem se k nim. Mám rád pùvab takových
okam�ikù. V�dycky se z nich mù�e vyvinout
nìco, co zaujme a lze o tom vyprávìt.

Vtrhli jsme do vestibulu úøadu jako velká voda.
Nikde ani èlovíèka. Po�tovní úøad je holt úøad.
Tam se pod nepohodou neschová�. Kapalo z nás
jako z vodníkova �osu. Václav polo�il balík na
pult a odhodil svùj barvitý pøevlek. Vodu z nìho
støepal na zem. Mladá paní za pøepá�kou ho mr-
zutì sledovala. Asi mìla za úkol vytírat po smìnì
podlahu.  Kamila se opøela o stojánek, na kterém
bylo mo�no vyplòovat formuláøe.

�Potøeboval bych si tenhle balík poslat domù,�
oslovil Václav zamraèenou paní, které se pohybo-
valy jenom oèi. So�né tìlo jako by bylo z mramo-
ru. Nehýbalo se. Zaujal jsem strategickou pozici
tìsnì vedle Václava, abych mu byl v pøípadì po-
tøeby nápomocen slovem i èinem.

Zamìstnankynì po�tovního úøadu se pohnula
jako po doteku proutkem kouzelníka. Vzala do
ruky provázek, kterým Václav preciznì obtoèil
balík, a polo�ila ho na váhu.

�Ten musí mít aspoò deset kilo,� odhadoval
Václav, �ví�, jak mì bolí ruka? Takový kus jsem
ho táhnul! Poøád v pravaèce.�

�Sedm a pùl kila,� ohlásila so�ná sleèna a obrá-
tila se k Václavovi.

�Vidí�, nepøejou ti. Ty ses chtìl vytáhnout a oni
tì o dvì a pùl kila vzali na hùl��

�Chcete to pojistit,� nenechala mì domluvit,
�nebo to po�lete doporuèenì?�

�Proè? Není v tom nic cenného. Po�lu to jako
normální balík. Nebo to u� v dne�ní dobì nelze?�

�Ale ano, proè by to ne�lo, jen�e kdy� se ztratí,
nedohledáte ho.�

�Jak nedohledám? Dostanu podací lístek, nebo
jak se to jmenuje. Ten je od toho, aby se zásilka
pøi reklamaci na�la.

�Dostanete jenom potvrzení, �e jste zaplatil za
slu�bu, ale jinak nic. Kdy� se nìco stane, nebude-
te mít podle èeho ten balík dohledat, v�dy� vám
to øíkám jasnì.�

Václav potøepal hlavou, jako kdyby mu napr�e-
lo do ucha. �Nìjak tomu poøád nerozumím.� Ob-
rátil pohled na mì. �To bude asi tím, �e u� jsem
dlouho �ádný balík neposílal. Døív jsem v�dycky
dostal orazítkovaný papírek, kde byly údaje o zá-
silce��

�Teï dostanete jenom to potvrzení o zaplacení.
Úètenku. Nic víc. Kdy� si zásilku dáte pojistit
nebo ji po�lete doporuèenì, potom budete mít
doklad, podle kterého se v pøípadì ztráty mù�e
zásilka dohledat. Pak taky mù�ete uplatòovat ná-
roky na náhradu �kody.�

�Posly�te, to je nìjak divné. Já pøijdu k vám,
abych pou�il slu�eb Èeské po�ty, a vy mi hned na
uvítanou øeknete, �e se mi mù�e ztratit zásilka.
Tím mì vlastnì odrazujete od toho, abych od vás
nìco chtìl. To je jako kdyby na dráze pøesvìdèo-
vala pokladní cestující, aby si koupili místenku
s tvrzením, �e se v pøípadì �eleznièního ne�tìstí
budou lépe dohledávat a identifikovat jejich po-
zùstatky. Vy máte svùj podnik doporuèovat a ne
takhle�!�

�Já vás od nièeho neodrazuji. Jenom vás infor-
muji o mo�nostech. Jestli je vyu�ijete, je va�e
vìc. V�dycky existuje nìjaké riziko, ne? Na té va�í
dráze taky.�

�To ano, ale hned s tím zaèínat� Kdy� zásilku
nechám pojistit nebo po�lu doporuèenì, bude to
taky dra��í, �e ano? Jinak byste mi to nenabízela.
Na kolik mì pøijde ten balík tak, jak je?�

�Na �edesát ètyøi koruny.�
�A na dobírku?�
�Myslím, �e devadesát pìt.�
�No vida. Pìknì to poskoèilo. I tìch �edesát èty-

øi je dost. S poji�tìním to pøeleze stovku, �e?�
�To urèitì,� ujistila ho.
�No tak to nechci. Po�lu ho normálnì a je to.�
�Podívej, Václave, ta paní z toho má urèitì nìja-

kou provizi. Za ka�dého zákazníka, kterého pøe-
svìdèí k vyu�ití dra��í slu�by má bod. Jako to
mají poji��ováci. Po�ta potøebuje peníze. Na pla-
ty pro management, zlaté padáky, mimoøádné
odmìny a tak. Nìkde se na to musí vzít. Má�
krásnou pøíle�itost jim pøispìt.�

�To jsi akorát uhod��! Z dùchodu. U� se na to
tøesu.�

Kamilu omrzelo nepøetr�ité omílání toho, �e se
balík odeslaný jen tak - na divoko -  nedohledá.
Pøistoupila k Václavovi a polohlasnì mu sdìlila,
�e by tìch pár korun navíc pøidala. Jen a� u� je
pokoj.

�V �ádném pøípadì,� ohradil se rezolutnì. �Ta-
kový høí�ný peníze za jeden balíèek. Sedmikilový!
Copak krade�? V�dy� tam není nic cenného!�

�Mohli bychom ho pojistit jinak,� napadlo mì,
proto�e jsem si vzpomnìl, jak majitel nìkolikrát
vykradeného auta napsal na cedulku umístìnou
za oknem, �e ve voze není u� nic k ukradení. Kdy�
zase pøi�el k autu, bylo okénko rozbité a na lístku
pøipsáno �Pro jistotu!�. �Napí�eme na obal, �e
uvnitø není nic k ukradení � Ale, to by asi bylo
�patný. Kdy� je tak tì�kej� Uvedeme tam, �e je
v nìm �pinavé prádlo, to nikdo neukradne. A je
tì�ké od �píny. Co by s ním kdo dìlal?� navrhl
jsem a pohled mi padl na Kamilu. Zamraèila se a
platilo to mnì. Docvaklo mi, �e jsem si �lápl na
je�ka.

�Jej, promiò, my jsme se v tom fofru unáhlili.
Ono je to tvoje prádlo, viï?  Èlovìk nìkdy úplnì
zblbne�  Pøedstava, �e bys zrovna ty nosila tak
�pinavé prádlo, a� by ztì�klo� To je tedy hovadi-
na. Jak to tady nìkoho mohlo vùbec napad-
nout?!! Napí�eme pou�ité prádlo��

�� a nìkdo ho ukradne do sekáèe!� odmítl Vác-
lav mùj vynikající projekt.

Paní od po�ty stála u váhy a dívala se bez zájmu
z jednoho na druhého.  U� ji pøestalo bavit neu-
stále opakovat toté�. Mùj zrak se setkal s jejím
nezúèastnìným pohledem a v tu chvíli jsem pro-
zøel. Východisko! A jak jednoduché! Geniální øe-
�ení jsou v�dycky na dosah ruky! Jen je vidìt a
uchopit.

�Posly�te, musíme na to jít z druhé strany. Vác-
lav nezaplatí za obyèejný balík dra��í po�tovné,
ani kdyby venku trakaøe padaly. Kamila by ho za-
platila, ale on jí to nedovolí. Je to dr�gre�le, za-
stra�it se nedá ani nebezpeèím, �e se balík
v pøípadì ztráty nedohledá. S tím nepoèítejte.
Musíme polo�it otázku obrácenì. Je aspoò teore-
tická nadìje, �e se ten balík neztratí a nebude se
muset dohledávat?�

�Stát se to mù�e,� pokrèila rameny s výrazem,
jako by pøiznávala utajovaný, dokonale provede-
ný hrdelní zloèin.

�Znáte pøípad, �e se tak stalo?� pokraèoval jsem
v køí�ovém výslechu.

�Ale jo, vìt�inou to dojde, to jenom pro pøípad,
�e by nedo�el��

�Já vím. Nedohledali bychom ho!� dokonèil
jsem pouèku za ni. �A co je vìt�í? Nadìje, �e do-
jde, nebo nebezpeèí, �e nedojde?�

�On dojde.�
�Vidíte, to jste nám mìla øíci hned a ne nás tady

takovou dobu stra�it,� pra�til Václav pìstí do pul-
tu. �Tak to po�leme bez dobírky a poji�tìní jako
obyèejnou zásilku,� rozhodl a vyndal z kapsy pe-
nì�enku.

�Po�li mi potom zprávu, jak to dopadlo. Jsem
opravdu zvìdavý,� poprosil jsem ho. Mladá paní
mezitím vystavila úètenku.

Bìhem pùlhodiny strávené na po�tì ustal dé��.
Vraceli jsme se k autobusovému nádra�í. Na par-
kovacím automatu u chodníku le�el Václavùv èer-
ný de�tník.

�Tak abych si ho zase vzal, tenhle vypùjèený u�
nepotøebuji,� zauva�oval a vytáhl z kapsy trosky
vietnamské odplaty za vypleòovaní tr�nic èeský-
mi celníky.  Peèlivì je urovnal na hromádku a se
svým poranìným kamarádem po dìdeèkovi krá-
èel neochvìjnì ke svému cíli. Pou�il ho jako vy-
cházkovou hùl.

Po nìkolika dnech mi pøi�la SMS: �Sláva! Balík
do�el, aèkoli jsme s tím pøíli� nepoèítali.�

De�tivé odpoledne
MILOSLAV KUSÝ

Povídka

Osobností města Hořic
zvolen pan Josef Feik

Za celo�ivotní zásluhy v oblasti kultury, pøede-
v�ím pak v dobrovolné spolkové èinnosti pìvec-
kého souboru Ratibor a Vesna, ale i dal�ích hoøic-
kých a pøespolních hudebních tìlesech byl oce-
nìn jako Osobnost mìsta za rok 2011 známý ho-
øický hudebník a zpìvák pan Josef Feik. 

Bìhem slavnostního pøijetí na radnici starostou
mìsta Ivanem Dole�alem i obìma místostarosty
MUDr. Pavlem Sieberem a Ale�em Svobodou
proslulý hoøický tenor zavzpomínal na svou celo-
�ivotní umìleckou dráhu i své hudební zaèátky,
kdy se uèil hrát na housle, pak i na klarinet, trom-
bón, tubu a kontrabas. Vzhledem k tomu, �e po-
cházel z muzikantské rodiny, mìl v�dy k hudbì
blízko, v�dy� úèinkoval v jedenácti rùzných sbo-
rech, a to dobrovolnì jako ochotník a zpravidla i
zpamìti. Dlu�no øíci, �e pan Feik je ve svých
86 letech stále kulturnì èinný a produkce Ratibo-
ra a Vesny by se bez nìj jen tì�ko obe�la. Mo�ná
mu v jeho obdivuhodné �ivotní aktivitì pomáhá
kromì pozitivního pohledu na svìt i obèasný ko�t
vína, jeho� znalost je jedním z mistrových koníè-
kù (pan Feik nám prozradil, �e jeho tchán vlastní
ve Velkých Pavlovicích vinaøský sklípek). Jeho
vzpomínky patøily bìhem rozhovoru i kolegùm,
se kterými se ve svém profesním i kulturním
�ivotì setkal, jeho man�elce, se kterou pracoval
35 let v jednom podniku, i napø. známému herci
Radovanu Lukavskému, který nìkteré z jeho ko-
certù slovem uvádìl.                         www.horice.org

Přednáška
Klub Klokánek Hoøice

poøádá pøedná�ku na téma

Dìtská vý�iva
od pøíkrmù do puberty

Pøedná�ka se uskuteèní 28. ledna 2012
od 15 hodin v prostorách klubu

Janderova 436.
Kapacita je omezena, proto si své vstupenky

vèas rezervujte na tel.è. 774 460 888
nebo klubklokanek@seznam.cz

(mailto:klubklokanek@seznam.cz)
vstupné: 30,- Kè

více info na www.klubklokanek.eu
(http://www.klubklokanek.eu)

Vánoční a novoroční přání
Základní umìlecká �kola Hoøice pøeje v�em

svým pøíznivcùm krásné svátky vánoèní, hodnì
dárkù pod stromeèkem a v roce 2012 jen samé
zdraví a �tìstí.            Zdenka Va�kovová, øeditelka

Nekupujte blbosti, kupte si knihu.

Ježíškova poradna
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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

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

OK-PLASTSTAV
V�E V JEDNOM

 PLASTOVÁ OKNA • DVEŘE • ŽALUZIE
ROLETY • MARKÝZY

AKCE: PODZIMNÍ SLEVY
NA OKNA AŽ DO 50%

ZDARMA: CENOVÁ NABÍDKA • ZAMĚŘENÍ A DOPRAVA
KOMPLETNÍ STAVEBNÍ ÈINNOSTI

Výmìna oken + zednické zapravení � rekonstrukce bytových jader a koupelen, obklady, dla�by, zámkové dla�by �
sádrokartony, pùdní vestavby, zateplení, fasády, omítky, betony, malby, nátìry + zaji�tìní elektroinstalace a vodoinstalace

604 858 053      734 585 836
e-mail: ok-plaststav@seznam.cz

INFORMAÈNÍ KANCELÁØ, VZORKOVNA: DÙM  KULTURY  KORUNA
Hálkova 105 , 508 01 Hoøice

Nebo osobní náv�tìva a konzultace pøímo u Vás v pohodlí Va�eho domova

STAROŽITNOSTI
Hrneèek Jiøí

Vykupujeme
ve�keré staro�itnosti:

nábytek, hodiny, obrazy,
porcelán, zbranì, knihy,

pohledy a jiné
Poradenství a náv�tìva zdarma

Platba hotovì
Telefon: 605 254 511

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

sítì proti hmyzu � lamelové dveøe
� pøedokenní rolety

� gará�ová vrata
MONTÁ� � PRODEJ � SERVIS
VLASTIMIL SEDLÁK

Máchova 1431, Hoøice
TEL/FAX: 493 623 711

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

NOVÁ SLUŽBA
PRO OBČANY HOŘIC

A OKOLÍ:
Pùjèuji èistiè na koberce

Puzzi 100 Super
od firmy Kärcher

(Objednávky na uvedených èíslech)

AUTOŠKOLA

LEJSEK
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

V I N O T É K A

LEVITŮV DŮM
NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 164
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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

RIZIKOVÉ KÁCENÍ
PROŘEZ STROMŮ

ÚDRŽBA ZAHRAD A SADŮ
VÝŠKOVÉ PRÁCE

Antonín Přibyl - 602 216 516

Zahradní architekt
Ing. Simona Krausová

 

Vypracování návrhù soukromých zahrad
a jejich èástí, realizace, údr�ba.
Vodní prvky, bazény, závlahy. 

Konzultace zdarma.
 

Kontakt:telefon 605 218 294 
mail: zahradni.architekt@gmail.com 

OSVÌDÈENÁ ZNAÈKA

OLPRAN
VÝBÌR ZE 200 JÍZDNÍCH KOL

NAV�TIVTE NÁS U KRUHOVÉHO OBJEZDU, VEDLE AUTOBUSOVÉHO NÁDRA�Í

ZAJI��UJEME ZÁRUÈNÍ I POZÁRUÈNÍ SERVIS
MÁME �IROKÝ VÝBÌR FITNESS POSILOVACÍCH STROJÙ A CYKLODOPLÒKÙ

MARTIN LUÒÁK
Prùmyslová 1128, Hoøice, 493 506 635, obchod @marbi.cz

Otevøeno: Po-Pá: 9:00-13:00, 13:30-17:00, So: 9:00-11:00

VÝPRODEJ

SLEVA a� 50%
NA VYBRANÉ TYPY KOL

Jak nevěřit v sílu
reklamy?

Vždyť i Pánbůh
potřebuje zvony!

Inzerce v Hořických novinách:
hon@cbox.cz

775 291 242, 493 624 497
1 cm2 / 5,-  Kč

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

Prodám pozemek
Prodám pìkný pozemek na výstavbu rodinného

domu v Lukavci, 800 m2. 500,- Kè /m2.

Telefon 773 562 157.

Prodám byt v Hořicích
Prodám byt 4+1 v Hoøicích. 115 m2 po komplet-

ní rekonstrukci (2005). K bytu patøí zahrada 457
m2 s pergolou, gará�í a kùlnou. Støecha nad spo-
leènou chodbou pøed rekonstrukcí.

Cena 1 650 000,- Kè. Telefon 603 246 595.

Pronajmu byt
Nabízím pronájem bytu 3 + 1 v panelovém

domì v Cerekvici n. Bystøicí. Dùm je zcela novì
po celkové rekonstrukci, nová plastová okna a za-
teplení, byt má nízkou spotøebu energií. Èásteènì
zaøízený. V obci je �kola a �kolka, velice dobøe zá-
sobená prodejna smí�eného zbo�í, dopravní spo-
jení autobus, vlak. Hoøice 10 km, Hradec Králové
18 km. Klidná obec, klidné místo okolí. Parkování
u domu. Volný ihned. Cena celkem vèetnì energií
6.000,- mìsíènì.                                Tel. 602 439 065

Loòské finále LHL sehráli HC Black Rooks
Syøenov proti svému pøemo�iteli Grey Grizzlies
Hoøice. Grizzlies zvítìzili v prvním finále 3:2 na
nájezdy a ve druhém finále 3:1. Byly to ale bitvy
na ostøí no�e a to nejen v play off, ale ji�
v pøedchozím zápase ve skupinì. Hoøice dokonce
zva�ovaly ukonèení svého pùsobení v soutì�i a
k tomu ji� musely mít pádný dùvod! K rozhovoru
pozvali novináøi hráèe a trenéra, aby si atmosfé-
ru vzájemných duelù Syøenova a Hoøic pøiblí�ili.
Kolikrát byl Váš tým ve finále v této či jiné
soutěži?

Úèasti ve finále nepoèítáme pro nás jsou dùle�i-
tá vítìzná. 2x Nová Paka, 2x Nový Byd�ov, 1x
Lomnice n. P. a 1. místo na Mistrovství republiky
amatérských hokejistù v Nymburce, 1 x Mistr Ho-
øic.
Jak dobře jste znali před  finále svého soupe-
ře? Sledovali jste jeho hru v nějakém jiném
zápase, nebo jste vycházeli ze zkušeností ze
základní skupiny?

Soupeøe zvlá�tì nesledujeme, pøebíráme zku�e-
nosti ze základní skupiny a hrajeme zápas od zá-
pasu.
Ve vzájemném duelu v základní části padl
sporný gól a v diskuzi na webových strán-
kách Okresního přeboru LHL se “dopisova-
tel” zmiňoval o nadržování rozhodčích Syře-
novu? Psal o tom, že jeden rozhodčí je
“opravdovým fanouškem tohoto týmu a to
tělem i duší”.  Co si o tom myslíte?

Nìco na tom bude, ale respektujeme výroky roz-
hodèích.
V zápase byl zraněn Hořický brankář, jak
k tomu došlo? Měli na tom podíl hráči Syře-
nova?

Hráèi Syøenova hrají tvrdì a� zákeønì a neuh-
nou ani pøed kontaktem s brankaøem. V tomto
pøípadì hráè nebyl ani potrestán.
Máte v týmu hráče, který by se nebál potyč-
ky, když by byl v ohrožení, nebo byl atako-
ván nějaký váš elitní hráč?

Samozøejmì nìkolik jich máme.
Jak hodně se přenáší emoce nebo tzv. “jis-
kření na ledě” do dalšího zápasu?

Tyto emoce nepøená�íme. Pro nás je dùle�itý
koneèný výsledek zápasu.
Přejděme ale k samotnému finále. V čem
myslíte, že jste byli lepší než Váš soupeř  a
myslíte si, že Grey Grizzlies vyhráli zaslouže-
ně?

Urèitì jsme si zaslou�ili vyhrát. Jsme hokejovìj-
�í tým, jen bojovnost soupeøe nestaèila.

Finálové zápasy skončily poměrně těsným
rozdílem. V prvním duelu rozhodly až nájez-
dy (vyhráli Grizzlies 3:2) a druhý skončil
v základní hrací době 3:1 pro Grizzlies. Ve
kterém zápase si myslíte, že se “lámal chle-
ba” a co bylo klíčovým okamžikem?

Základem pro celkové vítìzství bylo promìnìné
trestné støílení v prvním zápase. A výborný výkon
na�eho gólmana. Potom jsme si u� byli jisti, �e
druhý zápas vyhrajeme.
Když byste měli možnost udělat v těchto zá-
pasech něco “jinak” než se odehrálo, co by
to bylo?

Emoce k hokeji patøí a takto se nám to líbilo.
Kdo z vašeho týmu podal nejlepší výkon a na
opak, kdo ze soupeřova týmu byl pro Vás
tím nejobávanějším hráčem (ať již po herní
stránce, nebo v atakování soupeře a “tvr-
dosti”)?

Podali jsme kolektivní týmový výkon. Ze strany
soupeøe byl ve vynikající formì jejich brankaø a
samozøejmì tvrdá hra soupeøe nám dìlala potí�e.
Black Rooks mají vyhlášené fanoušky. Jak
hodně Syřenov v zápase povzbuzují a na dru-
hou stranu, jaký to má vliv na soupeře?

Právì kvùli této divácké atmosféøe hrajeme se
Syøenovem velmi rádi. Ale i my jsme mìli výbor-
nou diváckou podporu.
Grey Grizzlies zvažovali s ohledem na hru
Syřenova po odehrání finále ukončení svého
působení v soutěži. Jaký je na to Váš názor?

V�ichni víme, jak vypadal závìr tohoto zápasu,
emoce tam byly veliké a bezprostøednì po ode-
hraném finále na�e názory asi ukvapené. Nako-
nec jsme vybrali nejlépe organizovanou a obsaze-
nou soutì� v okolí.
Oba týmy i letos hrají na špici, přáli byste si
finálovou odvetu a jak byste k ní přistupova-
li?

V této soutì�i je tì�ké se do finále vùbec probo-
jovat a kdy� u� se to povede, tak je jedno, kdo na
nás ve finále èeká.
Váš tip na letošní finále?

Pokud se nám vyhnou zranìní, tak Grey Grizz-
lies vs Tìpeøe, popø. Roztoky.
Máte nějaký vzkaz soupeři, protože když se
neutkáte v play off, tak vás takřka na 100%
čeká zápas v desetičlenné skupině po novém
roce? Bude tam nějaká odveta, nebo budete
začínat „od nuly”?

Nová sezona, nový zaèátek.
Richard Èihák � hráè G.G.

Petr Draslar � vedoucí mu�stva

Biograf na Špici v lednu
DVD projekce v sále na radnici

Pá 6. ledna, 20.00
Hudební dokument/komedie, 87min., 50,-

Česká RAPublika
ÈR 2008, re�ie: Pavel Abrhám, hrají: PHS, SuperCroo,

Indi a Wich,...
První celoveèerní film o èeském rapu. Orion, James Cole

a Hugo Toxxx na pódiu, ale pøedev�ím mimo nìj.
Tøi pøední èe�tí rappeøi, deset skladeb, deset �ivých �

nìkdy i �ivelných � filmových situací. A v nich výøeèná
profesorka lingvistiky, oprsklé dìti z romského ghetta

v Karviné, pøísná matrièní úøednice, �áci základní �koly
na pra�ském Ji�ním mìstì, sám zachránce èeského
jazyka Josef Jungmann èi Hana Hegerová. Hip hop

opou�tí úzké subkulturní ghetto a vydává se do svìta.

Ne 8. ledna, 15.00                                 bijásek
Animované pásmo, 100min., 30,-

Říkání o víle Amálce
ÈR 1975, re�ie: Václav Bedøich, mluví: Jiøí Hrzán

Klasické veèerníèkové pásmo pro v�echny dìti
o dobrosrdeèné víle.

Pá 13. ledna, 20.00
Netradièní komedie, 98min., 50,-

Nic proti ničemu
ÈR 2011, re�ie: Petr Marek, hrají: Johanka �varcová,

Radek Rubá�, Prokop Holoubek,...
Komedie re�iséra a hudebníka Petra Marka (Midilidi,
hudba k filmu Protektor) a jeho pøátel z divadelního

sdru�ení Láhor/Soundsystem vypráví pøíbìh man�elù
Radka a Johany, kteøí pøijí�dìjí inkognito na sraz

adoptovaných, sna�ících se zalo�it obèanské sdru�ení.
Rozhodují se toti� jestli budou adoptovat dítì a chtìjí

poznat �co z tìch lidí vyroste�.

Pá 20. ledna, 20.00
Hudební dokument, 90min., 50,-

Em a On
ÈR 2011, re�ie: Vladimír Michálek, hrají: Xavier

Baumaxa, Em Rudenko,...
Hudební dokument je vìnován dvojici nonkonformních

umìlcù ze severoèeského Litvínova. První si øíká EM
Rudenko, prohla�uje se za bývalého ukrajinského

dìlníka a je autorem absurdních básní, plných zámìr-
ných nonsensù. Druhý - u�ívající pseudonym Xavier
Baumaxa - je originální písnièkáø, jen� svou tvorbu

zakládá na parodiích zprofanovaných �ánrù, karikatu-
rách celebrit a zesmì�òování pøedsudkù. Bìhem

putování po severoèeské krajinì re�isér pátrá i po
rodinném zázemí a sociálních koøenech obou protago-

nistù. Výsledkem je neuèesaná kolá�, plná drsného
humoru, necenzurovaných zpovìdí a troufalých

mystifikací, ale také hloubavé svìdectví o problematic-
kém regionu severních Èech a jeho unikátní reflexi.

Ne 22. ledna, 15.00                               bijásek
Animované pásmo, 100min., 30,-

O klukovi z plakátu
ÈR 1969, re�ie: Josef Kábrt, mluví: Franti�ek Filipovský
Legendární animované veèerníèkové pásmo o jednom

namalovaném klukovi a jeho dobrodru�ství.

Pá 27. ledna, 20.00
Dokument, 81 min., 50,-

Pod sluncem tma
ÈR 2011, re�ie: Martin Mareèek

Milan a Tomá�, dva èe�tí rozvojoví experti, se naposledy
vracejí do odlehlé zambijské osady Masuku, kde pøed

ètyømi lety elektrifikovali areál �koly a nemocnice.
Postupnì zji��ují, proè nìkteré èásti systému nefungují,

a sna�í se v�e bìhem hektických dnù i èernoèerných nocí
opravit a finálnì pøedat. Za�ívají zkraty v�eho druhu,
míjení a prolínání rùzných svìtù, ale i oslavné rituály

vdìènosti. Pod sluncem tma vtipnì a naprosto otevøenì
sleduje úskalí rozvojové pomoci. Je pøíbìhem pokusu

pøedání evropské technologie a odpovìdnosti, ale
i �zlatých èeských ruèièek�, které si doká�í poradit

i uprostøed Afriky. 

Výzva sběratelům nebo
pamětníkům

Pro úèely dokumentace sháním materiály k
závodùm motokár v Hoøicích, které se konaly v
letech 1963 a� 1967 na námìstí,  koncem 70. let
na trati u továrny ZEZ a v 80. letech na silniè-
ním obchvatu u Hoøic. Sháním i materiály k au-
tomobilovým závodùm do vrchu, které se jely v
Hoøicích v letech 1974 a 1975. Zajímají mì i zá-
vody minikár. Pokud by nìkdo mìl z tìchto zá-
vodù fotografie, výsledkové listiny, výstøi�ky èi
jiné dokumenty, nabídnìte je prosím k zapùjèe-
ní. Pøedem dìkuji za jakoukoliv informaci.

J.Kotrbáèek, Zborovská 1875, Hoøice,
tel. 607 783 327,

e-mail: etex.horice@tiscali.cz

Ve ètvrtek 1. prosince se konalo slavnostní vyhlá-
�ení nejlep�ích sportovcù, trenérù a osobností Èeské
federace Spastic Handicap za rok 2011. ÈFSH je ce-
lostátní obèanské sdru�ení handicapovaných spor-
tovcù s centrálními poruchami hybnosti. Je èlenem
Èeského paralympijského výboru a sdru�uje cca
4500 sportovcù ve 12 tìlovýchovných jednotách
nebo sportovních klubech.

 Zamìøuje se jak na rekreaèní, tak i na sport vrcho-
lový. V øadách ÈFSH najdeme velké mno�ství spor-
tovcù reprezentujících svoje sportovní kluby na zá-
vodech po celé ÈR, tak i øadu �pièkových, hájících
barvy Èeské republiky na mezinárodních závodech
nejen v Evropì ale i po celém svìtì.  Na�e federace
provozuje nìkolik druhù sportù na vrcholové úrov-
ni: atletiku, bocciu, cyklistiku, lukostøelbu, curling
atd.

Slavnostní veèer probìhl v TOP Hotelu Praha pod
patronací hlavního mìsta Prahy. Mezi nejlep�ími
sportovci do 23 let byl vyhlá�en hoøièák Jiøí Hindr
z TJ Spastic Sport Praha. Jirka v kategorii T1 skonèil
ètvrtý na Mistrovství svìta v silnièní para-cyklistice
v dánském Roskilde a patøí mu pátá pøíèka celkové-
ho �ebøíèku UCI (Mezinárodní cyklistické unie) za

Grey Grizzlies smetli
nejlepší týmy

Hokejový tým z Hoøic se stal postrachem ve-
doucích mu�stev v prùbì�ných tabulkách obou
soutì�í, v kterých má letos zastoupení. V Lomnic-
kém okresním pøeboru celkem jasnì porazil favo-
rita této soutì�e Tìpeøe 6:2 a v Jièínském Novo-
packé Sklepy tìsnì 5:4. Právì po zápase s Tìpeøe-
mi se Medvìdi dostali do pohody a v sérii posled-
ních ètyøech zápasù se vyhoupli do popøedí obou
prùbì�ných tabulek pøeborù. V odehraných ji�
tøinácti zápasech prohráli pouze tøikrát, a to na
zaèátku sezóny, kdy se Grizzlies dávali dohroma-
dy. Nyní ji�, jak se øíká chemie v týmu funguje a
bojovnými výkony si opìt vyslou�ili pøízvisko lídr
soutì�í. Je to s podivem, �e jako jediní, kteøí ne-
mají v zázemí ledovou plochu, disponují s nejstá-
lej�ím a jedním z nejpoèetnìj�ích kádrù. Nyní se
ji� pøipravují na boje ve støední èásti soutì�í, kde
se rozhoduje o úèasti v play off. Je �koda, �e ho-
øická hokejová obec nemá takovou mo�nost
shlédnout tato zajímavá klání. Pøesto ten, kdo by
mìl zájem podpoøit ná� tým, se mù�e informovat
ve vývìsní skøíòce na Husovce, kdy a kde se hraje.

CUK

Grey Grizzlies hovořili s novináři
Vedoucí týmu Grey Grizzlies Patr Draslar a hráè Richard Èihák poskytli rozhovor Pojizerským

listùm a jeho pøepis poskytli Hoøickým novinám. Hoøické noviny jej poskytují svým ètenáøùm.

Poplatku za výherní
přístroj nikdo neuteče

Hoøice - Podle nové vyhlá�ky musí provozovatelé
uhradit poplatek za ka�dý výherní pøístroj.

Na posledním zasedání schválili zastupitelé zmìnu
ve vyhlá�ce týkající se stanovení míst, èasu a poplat-
ku za provozování výherních hracích pøístrojù a vi-
deoloterijních terminálù, platnou od 1. ledna.

�Ve vyhlá�ce jsme upravili pouze pøedmìt poplat-
ku v souladu s novým zákonem, který schválila Po-
slanecká snìmovna. Za provozování automatù za-
platí majitelé podnikù stále stejnou èástku, pìt tisíc
korun za ètvrt roku. Podniky, kde mohou být auto-
maty, a urèení èasového omezení se nezmìnily,�
uvedla Deníku Natalja Karpovièová. Na to, co pøes-
nì nová vyhlá�ka pøinese, jsme se zeptali místosta-
rosty Ale�e Svobody:

�V�echna výherní zaøízení vèetnì videoterminálù,
za které bude mìsto vybírat poplatky, budou ve vy-
hlá�ce. Provozovatelé se stak nebudou dohadovat,
zda za pøíslu�ný pøístroj zaplatí, nebo nikoliv.�

Radnice nyní èeká, a� Senát opraví chybu ve znìní
zákona, podle nìho� bylo na jeden server napojeno
deset a více videoterminálù a majitel odvádìl popla-
tek pouze za hlavní pøístroj a ne za ostatní.

Výherní automaty naleznete v Hoøicích na devíti
místech: Husova, Riegrova, Sladkovského a Havlíè-
kova ulice a námìstí Jiøího z Podìbrad. Automaty
mohou být v provozu od nedìle do ètvrtka a o svát-
cích od 11 do 22 hodin, v pátek a sobotu od 10 do 24
hodin.

�V Hoøicích je pouze jedna spoleènost, která odmí-
tá odvádìt poplatky za výherní pøístroje, co� nyní
øe�í Krajský úøad v Hradci Králové, zbylí provozova-
telé øádnì platí a dodr�ují dobu, kdy mohou být v
chodu automaty,� sdìlil nám bli��í informace tajem-
ník Michal Kuchta.                                           Zdroj: Deník

Mu�, který se bál
vstoupit do ZOO

Mùj pøítel Leo� Zvìøina, i kdy� má takové pøí-
jmení, si po celý �ivot pøipomíná: Do ZOO? Ni-
kdy! A vydr�el to plných tøicet let, i kdy� tu krá-
lovédvorskou máme za humny, pouhých dva-
náct kilometrù. A je atraktivní.

Znám tajemství jeho stresu z ochoèených zví-
øat. Byl �ákem 5. B, úèastníkem �kolního výletu
do ZOO. Paní uèitelka chtìla pohladit krokodýla
nilského - klap! A on ji spolknul.

Chápu jeho bázlivost.
Jeho pøedstavy, �e tygr sibiøský roztrhne møí�

a ukousne mu hlavu. Pryè od klece. �e podá� slo-
nu indickému jablko a chobot tì vcucne jako vy-
savaè. Zn. ETA. Pøedvídal jsem, �e u dikobraza
obecného bude namítat: �Èlovìèe, ten hlodavec
mnì vystøelí osten pøímo do srdce�. Oslovil jsem-
pøítele stra�pytla: �Koupil jsem pytlík burských
oøí�kù, nav�tívíme pavilon opic a pobavíme se...�
Ani tento mùj nápad ho nedostal pøes práh zoo-
logické zahrady. �Chce�, aby makak rhesus vy-
strkoval na nás èervenou prdýlku a pochcal
nás?� �Co� pohrát si s roztomilým medvídkem
mývalem?� �Pryè ruce od mývala! Tuhle jsem
èetl, �e pokousal neukáznìného náv�tìvníka - a
oba strávili �est mìsícù v izolaci a dennì jim pí-
chali injekci do bøicha.�

Vèera v podveèer jsem k nìmu za�el na pokec.
Opatrnì pootevøel dveøe a rychle mì vtáhl do-
vnitø. �Copak? Bojí� se vpustit do bytu nádherné
babí léto?� �Pst! Rádio Blaník hlásilo, �e ze ZOO
zmizela zmije píseèná...� �Myslí�, �e se uplazí
dvanáct kilometrù? A v kolik hodin to hlásili?�
chechtám se. �V poledne� tøásl se. �Tak to bude
teï tak na pùl cesty, nìkde u Bílé Tøeme�né. Buï
bez obav�. Byl silnì vybrnkaný a já pochopil, �e
dnes jen krátká náv�tìva potì�í. �el jsem domù a
pøemý�lel, jestli nemám také utìsnit domovníd-
veøe.

V nedìli mìli dùchodci v ZOO slevu. Chodívám
u plotu poblí� brány, mùj pøítel Zvìøina na pro-
tìj�ím chodníku. Vstoupil do vozovky a pøejel ho
linkový autobus. Nadobro. Mu�, který se bál zvì-
øe, byl na placièku. �plechty, �e �ije v Havanì v
luxusním bazénu hotelu Excelsior s delfínem,
jsou výmysl.                   Miroslav Procházka, Pecka

XVIII. ročník slavnostního vyhlášení nejlepších
sportovců, trenérů a osobností
České federace Spastic Handicap za rok 2011

rok 2011. Na celkovém 3. místì nejlep�ích sportovcù
federace za tento rok byl vyhlá�en David Vondráèek
z Valdic, závodící rovnì� za TJ Spastic Sport Praha.
David vybojoval støíbrnou medaili v silnièním závo-
dì na Mistrovství svìta v para-cyklistice 2011ve tøí-
dì T2. Na závodech Evropského poháru se dvakrát
umístil na prvním místì a v dal�ích se umístil na
druhém a tøetím místì. V �ebøíèku UCI pro rok 2011
se umístil na �estém místì. Na Mistrovství Èeské re-
publiky SH pro rok 2011 se umístil druhý v èasovce
jednotlivcù a vyhrál silnièní závod ve své tøídì.

Pøí�tí rok je paralympijským, a já doufám, �e úspì-
chy nejen tìchto sportovcù na sebe nenechají dlou-
ho èekat.                         Vladimír Nosek,  trenér

Výslech
Policajt: �Kam jste schoval peníze?� 
Tlumoèník: �Kam jste schoval peníze?� 
Zlodìj: �Neøeknu.� 
Tlumoèník: �Neøekne.� 
Policajt: �Kdy� neøekne�, zavøeme tì.� 
Tlumoèník: �Kdy� neøekne�, zavøou tì.� 
Zlodìj: �Neøeknu.� 
Tlumoèník: �Neøekne.� 
Policajt: �Kdy� neøekne�, zastøelím tì.� 
Tlumoèník: �Kdy� neøekne�, zastøelí tì.� 
Zlodìj: �V kuchyni pod podlahou.� 
Tlumoèník: �Neøekne.� 


