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 V Èínì zaèal rok prasete � V Èechách zaèal pùst � Mìstský rozpoèet je jako obvykle napjatý � Na radnici budou
mít diamantovou svatbu � Lusinda bude mít høíbátko � Holky v uzenáøství mají nové k�ilty � �tìpánka má
nového �tefana � Velitel policie má malér � Rulf vydal kní�ku � Na Gothardì se u� nena�ly �ádné hodinky �

Nechoïte jen tak � Nevystrkujte prostøedník                                                            � Kupte si obèas noviny � Cena 6,- Kè

V hořické komerční zóně se letos opravdu začalo stavět

Vizualizace firemního objektu společnosti Olpran. Stavba je disponována při kruhovém objezdu, na ose ulice Aloise Hlavatého, a takhle se bude
jevit z Hlavatého ulice při pohledu ven změsta. Vpravo od ní bude diskontní obchod Plus, který už se staví a má být v květnu hotov. Nároží vlevo

(mezi Hlavatého a Pelikánovou) zaujme nová budova pošty a dále při výjezdu (za Olpranem) má vyrůst provozní budova společnosti Swell.

Radnice jedná také
o nebezpečí na obchvatu

Pokud se obyvatelé Libonic a Dobré Vody chtìjí
vypravit pì�ky do Hoøic, musí vyu�ít jeden ze
dvou pøechodù pøes hlavní silnièní tah z Hradce
Králové do Jièína, po kterém se témìø nepøetr�itì
øítí jedno auto za druhým. Pøi pøecházení obchva-
tu jsou lidé vystaveni velkému nebezpeèí, a proto
hoøická radnice zaèala hledat zpùsob, jak øidièe
na chodce lépe upozornit.

�Je to hrùza. Jezdím tudy ka�dý den do práce,
nejhor�í je to ráno a veèer. Pøechod se nedá pøejít
normálnì, musí se pøebìhnout. Pøitom tu pøes
obchvat nechodí pouze dospìlí, ale i �koláci,� po-
stì�ovala si pøi èekání u jednoho z pøechodù Re-
nata Brádlová z Dobré Vody. �e je pøecházení ob-
chvatu pro chodce velmi nebezpeèné, potvrdilo
i nìkolik tragických nehod, k nim� na obou pøe-
chodech v blízkosti benzinové pumpy v minulosti
do�lo. Proto se hoøiètí radní rozhodli, �e se
ve spolupráci se Øeditelstvím silnic a dálnic, kte-
ré komunikaci spravuje, pokusí najít zpùsob, jak
bezpeènost chodcù na obchvatu zvý�it. �Vybudo-
vání lávky nebo podchodu není pøíli� pravdìpo-
dobné, proto�e se obáváme, �e lidé by stejnì dál
chodili pøes silnici, aby si zkrátili cestu a u�etøili
èas,� míní hoøický starosta Ivan Dole�al. Na obou
místech se spí� objeví tabule se �lutými signali-
zaèními svìtly, které pøechody zvýrazní a øidièe
na nebezpeèí støetu s chodci upozorní.

�O konkrétním øe�ení budeme teprve jednat.
Rádi bychom nìjakou zmìnu k lep�ímu zavedli
co nejdøíve,� øekl starosta.                Zdroj: Mf Dnes

Velitel městské policie
je podezřelý ze
statisícové zpronevěry

Velitel Mìstské policie v Hoøicích si nìkolik let
nechával èást penìz za ulo�ené pokuty, které vy-
brali jeho podøízení. Nesrovnalosti v mno�ství vy-
daných pokutových blokù a odvedených penìz
odhalila mimoøádná kontrola naøízená vedením
hoøické radnice. To Wiesnera v pondìlí odvolalo z
funkce a na hodinu propustilo. �Jako krajský rad-
ní zodpovìdný za ekonomickou a majetkovou ob-
last jsem si v�iml, �e na�e mìstská policie má blo-
ky asi za 540 tisíc korun. Pøitom jsem vìdìl, �e do
úètárny odvádí za pokuty èástky mnohem ni��í.
To mi nìjak nehrálo. Naøídil jsem kontrolu a ta
mé podezøení, �e peníze nìkde mizí, jednoznaènì
potvrdila,� uvedl hoøický starosta Ivan Dole�al.

�koda dosud není pøesnì vyèíslena, ale bude se
zøejmì pohybovat ve stovkách tisíc korun. �Po-
drobná kontrola s urèením pøesné vý�e �kody
bude probíhat je�tì asi ètrnáct dnù. Ale u� v této
chvíli je jasné, �e velitel mìstské policie neodvá-
dìl v�echny peníze za ulo�ené pokuty, které strá�-
níci vybrali. U� jsme na nìj kvùli tomu podali
trestní oznámení, které nyní pro�etøuje státní po-
licie,� dodal Dole�al. Vedení mìsta rovnì� pøijalo
opatøení, která mají dal�í mizení penìz z pokut
zamezit: �Bloky se budou vydávat pouze na jmé-
na konkrétních strá�níkù, kteøí budou za ka�dý
pøidìlený blok sami zodpovídat. Souèasnì se
bude ka�dý mìsíc provádìt dùsledná kontrola
v�ech vydaných blokù a vybraných penìz.�

Dosavadní výsledky kontroly napovídají, �e od-
volaný velitel mìstské policie si èást vybraných
pokut nechával pøibli�nì pìt let. �Vzpomínám si
minimálnì na dvì kontroly hospodaøení mìstské
policie. Jejich závìry o �ádných nesrovnalostech
nevypovídaly. Myslím si, �e není mo�né, aby se
statisíce korun jen tak ztratily. Toho by si snad
musel nìkdo v úètárnì v�imnout,� podivil se bý-
valý starosta Ladislav Vrba, který byl a� do loò-
ského podzimu za èinnost mìstské policie zodpo-
vìdný. Pøipustil v�ak, �e sám mìl k systému pøe-
dávání penìz z pokut na slu�ebnì mìstské policie
výhrady. �Moc se mi nezdálo, �e strá�níci vhazo-
vali vydané bloky s penìzi do jakési schránky, z
ní� je velitel jednou za èas vybíral a nosil na mìs-
to. Ale odpovìdní úøedníci mi øekli, �e to tak být
mù�e, tak jsem to dál neøe�il,� dodal Vrba.

Odvolaný velitel mìstské policie Viktor Wiesner
se odmítl k celé zále�itosti vyjádøit, pouze uvedl,
�e èas na jeho stanovisko teprve pøijde.

Zdroj: Mladá fronta DNES - východní Èechy

 Prostory pro konstrukèní kanceláøe a dal�í zá-
zemí spoleènosti Swell zaènou vyrùstat letos
na jaøe poblí� obchvatu a s jejich otevøením
se poèítá zaèátkem pøí�tího roku. �Firma Swell
hodlá bìhem sedmi let do nového Centra vývojo-
vých slu�eb investovat pøes ètvrt miliardy korun,�
vyplývá ze zprávy, kterou dnes zveøejnila vládní
agentura CzechInvest.

�Swell je èeská firma, která se vìnuje výzkumu
a vývoji pro automobilový prùmysl. Roz�íøením
jejího stávajícího technologického centra vznikne
dvaapadesát vysoce kvalifikovaných pracovních
míst,� oznámil Tomá� Hruda, generální øeditel
CzechInvestu.

Dodal, �e �anci uplatnit své technické doved-
nosti zde dostanou vysoko�kolsky a støedo�kol-
sky vzdìlaní odborníci, kteøí se budou podílet
na realizaci projektù pro èeské i zahranièní auto-
mobilky a jejich dodavatele.

�Vývoj a výroba dílù, sestav a nástrojù je urèo-
vána nástupem nových materiálù a nových tech-
nologických metod. Díly vyvíjíme spolu s nástroji,

V Hořicích vzniká vývojové centrum
za čtvrt miliardy

které se pou�ijí k jejich výrobì, a vývojové práce
se tak navzájem ovlivòují. Hlavními kritérii urèu-
jícími technologické postupy jsou náklady a èas,
kvalitu zákaznici pova�ují za samozøejmost. Pro-
to se stále masivnìji vyu�ívají numerické simula-
ce, které významnì zrychlují a zlevòují vývoj au-
tomobilù. A právì ty budou patøit k významných
èinnostem Centra vývojových slu�eb,� upøesnil
jednatel spoleènoti Swell Lubomír Dra�ar.

Stavba Centra vývojových slu�eb navazuje
na projekt, na kterém Swell spolupracoval s Cze-
chInvestem od roku 2002. Firma odhaduje, �e
asi z jedné tøetiny bude pracovat na projektech
pro zákazníky ze zahranièí. Z øad jejích tuzem-
ských partnerù pøevládají spoleènosti, které se
orientují pøevá�nì na export.

Swell, který má nyní témìø sto zamìstnancù,
se zabývá vývojem dílù a sestav od designových
návrhù a� po pøípravu èástí vozu pro sériovou vý-
robu. Prostøednictvím svých zákazníkù spolupra-
cuje na vývoji modelù vozù znaèek �koda, Re-
nault, Volkswagen, BMW èi Mercedes.               (jn)

Muzeum zahájí výstavní
sezónu 15. března

Výtvarná skupina
�Salón 493�

Malba, grafika, plastika, fotografie.
Vernisá� 15. bøezna od 16 hodin

ve �torchovì síni muzea.
Výstava navazuje na úspì�nou akci mladých vý-

tvarníkù, je� probìhla v hoøickém muzeu na jaøe
loòského roku a jí� se pøevá�ná èást èlenù skupi-
ny �Salón 493� zúèastnila. Na základì pøedchozí
úspì�né spolupráce se hoøické muzeum rozhodlo
pokraèovat v podpoøe aktivit mladých umìlcù a
poskytnout jim zázemí, v podobì exhibièního
prostoru a propagace akce, pro dal�í výstavní po-
èin. Martin Matou�ek, Kristýna Lutzová, Lubo�
Vale�, Karel Krátký, Ale� Foff, Pavel Flégl a Luká�
Kodydek na výstavì pøedstaví øadu zajímavých
prací v �iroké �kále výtvarných technik.

Jivínskou Štefankou
je Fléglová Štěpánka

U� pojedenácté udìlovala (v nedìli) porota zva-
ná �tefanská výroèní ceny za pozoruhodné výko-
ny na kulturním poli. Cenu za dlouhodobou èin-
nost si odnesl jièínský Vladimír Úlehla (byl oce-
nìn u� podruhé) a za kulturní poèin roku byla
odmìnìna �tìpánka Fléglová, uèitelka hoøické
ZU�. Loni o prázdninách se svými �áky nastudo-
vala dramatické pásmo sestavené z dopisù dìtí z
terezínského ghetta. Program byl uveden na za-
èátku záøí pøi pøíle�itosti výstavy dìtských kreseb
z Terezína, kterou pøipravilo hoøické muzeum v
bývalé synagoze. Akce se uskuteènila v rámci Ev-
ropských dnù �idovské kultury v Hoøicích.
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Pohled na montážní halu a další provozy společnosti Olpran od jihu. Dole situace nového centra
při kruhové křižovatce a letecký pohled na objekty Olpran.

Vizualizace objektů společnosti Swell v hořické komerční zóně.

V úterý přišla Štěpánka předvést Štefánka
do muzea. Foto Bukač.

Návštěva Václava Klause
Prezidentská náv�tìva Hoøic chystaná na 11. du-

ben je potvrzena a v tìchto dnech probíhají jed-
nání o pøesném prùbìhu: Prezident pøijede do
mìsta ve 13:10, odjede ve 14:45. Má nav�tívit rad-
nici, Vì� samostatnosti a sochaøský park. Pøesný
èasový rozpis zveøejníme v pøí�tím vydání na�eho
listu 28. bøezna a bude také na internetu.
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PRODEJ A SERVIS ELEKTRICKÉHO RUČNÍHO NÁŘADÍ

NAJDETE
NÁS
V NOVÉ
PRODEJNĚ
PŘES
ULICI

NOVÁ ADRESA: HUSOVA 2087
HOŘICE, TEL/FAX 493 621 615, WWW.JAMAL.CZ

NOVÁ ADRESA

NOVÁ ADRESA

PŮJČOVNA
ELEKTRICKÉHO

A RUČNÍHO NÁŘADÍ

OTEVŘENO: Po - Pá: 7,00 - 12,00 / 13,00 - 16,30 Sobota: 8,00 - 12,00

Hořickou firmu Kar-Box,
výrobce kontejnerů,
ovládli Francouzi

Místní firma Kar-Box s. r. o., pøední èeský vý-
robce kontejnerù a kontejnerových karosérií pro
vojenské úèely, je od konce loòského roku sou-
èástí francouzského konsorcia Daher, které v ho-
øické spoleènosti získalo majoritní podíl.

Mezinárodní skupina Daher se specializuje na
hliníkové kontejnerové karosérie v oblasti logisti-
ky a touto akvizicí se její nabídka podle tiskové
zprávy firmy Kar-Box roz�iøuje o výrobu dvaceti-
stopých ocelových logistických kontejnerù a kon-
tejnerových karosérií s rùznými variantami vnitø-
ní zástavby pro armádní i civilní vyu�ití.

Rodinný podnik Daher s asi ètyømi tisíci pra-
covníky tak posiluje své postavení na evropském
trhu v oblasti návrhu, výroby a integrace logistic-
kých kontejnerù, zejména pro obranný sektor.

Ve firmì Kar-Box, která je èlenem Asociace
obranného prùmyslu Èeské republiky a vstupem
zahranièního kapitálu získává �ir�í okruh zákaz-
níkù, pracuje v souèasné dobì kolem 120 zamìst-
nancù.                            Zdroj: (jn) www.jicinsky.net

Nedělní nehoda
na Dachovech
si vyžádala jeden život,
zemřela 59letá žena
z Hořic

�K vá�né dopravní nehodì, pøi ní� zahynul je-
den èlovìk, do�lo v nedìli krátce po ètrnácté ho-
dinì nedaleko Hoøic. Jedena�edesátiletý øidiè
vozu Citroen Xsara, který jel ve smìru od Hoøic
na Miletín, nezvládl v zatáèce na Dachovech øíze-
ní, vyjel ze silnice a poté narazil do domu,� uvedla
okresní policejní mluvèí Hana Kleèalová. �Pøi ne-
hodì utrpìla devìtapadesátiletá spolujezdkynì
zranìní, kterým na místì podlehla. Øidiè byl le-
tecky pøepraven do Fakultní nemocnice v Hradci
Králové,� doplnila Kleèalová s tím, �e pøíèiny ne-
hody jsou v �etøení.                                                      (to)

Klub hořických rodáků v roce 2007

Hořice v Praze
Hoøice, na�e Hoøice, mají dovìtek �v Podkrko-

no�í�, aby se odli�ily od tìch ostatních Hoøic, kte-
ré najdeme v okrese Èeský Krumlov, Pelhøimov,
Blansko èi Plzeò � jih. Hoøický pískovec je v�ak
pouze z na�ich Hoøic. Nevím, zda lze spoèítat, ko-
lik staveb v Praze bylo z nìj postaveno a kolik
soch pro Prahu bylo z nìj vytesáno. Nevím také,
zda lze spoèítat, kolik Hoøièákù �ije nyní v Praze.
Vím v�ak, �e jich je více, ne� malé mno�ství. Sou-
dím tak podle poètu aut s pra�skou registraèní
znaèkou, zaparkovaných o víkendu v hoøických
ulicích.

Ano, Praha má mnoho �kol a nabízí pracovní
pøíle�itosti. Není proto divu, �e øada Hoøièákù
zde po skonèení studií nalezne uplatnìní. S pøibý-
vajícími lety se jim v�ak zaènou vynoøovat v mysli
hluboko ulo�ené vzpomínky na krásná léta dìt-
ství, na hoøický domov. Jsou v�ak i tací, kteøí do-
mov mìli v jiném mìstì a do Hoøic je rodièe po-
slali studovat. Takové ètyøi roky jsou pro ka�dého
mladého èlovìka pøíli� dlouhá doba a nelze na ni
zapomenout. Tím v�ak nechci øíct, �e by �mìsto
kamenné krásy� nezískávalo sympatie svých pøíz-
nivcù i za jiných okolností.

Tak vzniká zvlá�tní sorta lidí, rodáci a pøátelé
mìsta, kteøí kdy� nìkde usly�í to pro nì kouzelné
slùvko �Hoøice�, trhnou bezdìky sebou a jsou ve
støehu, aby byli pøipraveni obhájit jeho èest.

Lidé stejných profesí, názorù èi zálib se obvykle
sdru�ují. Èinili tak v minulosti a je tomu tak do-
sud. Zaèátkem minulého století, tedy ji� pøed sto
lety, zaèala v Praze vznikat krajanská sdru�ení,
spolky èi krou�ky rodákù rùzných mìst. O tom, �e
i rodáci z Hoøic se v té dobì zaèali pravidelnì v
Praze scházet, lze najít zprávu v novinách �Hoøic-
ký obzor� z 15. prosince 1906. V období mezi svì-
tovými válkami v �Krou�ku rodákù� pùsobili zná-
mé a vlivné osobnosti, které na �své� Hoøice v�dy
pamatovali. Doklady z tohoto období jsou ulo�e-
ny v Okresním archivu v Jièínì. Pozdìji, v letech
1967-91 spadala èinnost vlastivìdných krou�kù
v Praze pod Pra�skou informaèní slu�bu. O èin-
nosti �Krou�ku� v tomto období lze informace na-
lézt v Mìstském muzeu v Hoøicích.

V roce 1992 do�lo ke zmìnì zákonù a Pra�ská
informaèní slu�ba pøestala podporovat vlastivìd-
né krou�ky. Proto se Hoøièáci novì zaregistrovali
jako obèanské sdru�ení s názvem �Spolek rodákù
a pøátel mìsta Hoøice v Podkrkono�í v Praze�.
Spolek sdru�uje lidi mající vztah k mìstu Hoøice
v Podkrkono�í a poøádá jejich pøátelská setkání
spojená s pøedná�kami, besedami èi jinými akce-
mi. Besedy se netýkají pouze minulosti mìsta, ale
prvoøadý zájem se soustøeïuje na jeho pøítom-
nost a mo�nosti budoucího rozvoje. Èlen mìstské
rady se pravidelnì úèastní tìchto setkání a disku-
tuje s pøítomnými aktuální problémy a zámìry.
Spolek nevybírá �ádné povinné pøíspìvky. Drob-
né dobrovolné pøíspìvky slou�í pøevá�nì k úhra-
dì nákladù na tisk a rozesílání pozvánek. Nákla-
dy spojené s pronájmem místnosti k setkání do-
sud v�dy hradil Mìstský úøad v Hoøicích.

Pro v�echna setkání, naplánovaná na leto�ní
rok, se podaøilo v Praze pronajmout salonek zná-
mé restaurace Mánes v budovì postavené v roce
1930 Spolkem výtvarných umìlcù Mánes ve
funkcionalistickém stylu (autorem projektu byl
tý� Otakar Novotný, který zvítìzil v soutì�i na
budovu hoøické Galerie plastik v roce 1914).

Zvolené místo je v samém centru mìsta, na ná-
bøe�í poblí� Národního divadla - snadno dostup-
né a v hezkém prostøedí. Star�í úèastníci jistì pøi-
vítají, �e z chodníku a� do salonku nepøekroèí ani
jediný schod. A pokud nìkdo bude chtít i po
skonèení besedy zùstat je�tì chvíli s pøáteli, tak
sousedící klidná restaurace mu to umo�ní.

Srdeènì zveme mezi nás v�echny, kteøí mají
rádi Hoøice a kraj pod Zvièinou. Vìøíme, �e pøi-
jdou nejen ti, kteøí v Praze �ijí, ale i ti, kteøí Prahu
v den schùzky pouze nav�tíví.

Ing. Milan Brejník
  

Hosty spolku v roce 2007
budou:

20. bøezna: starosta mìsta Ivan Dole�al,
pøedstaví plány nového vedení mìsta pro jeho

dal�í rozvoj.
17. dubna: PhDr. Oldøi�ka Tomíèková,
seznámí s výstavami, které chystá hoøické

muzeum na leto�ní sezónu a s pøipravovanými
publikacemi o mìstì.

15. kvìtna: Mgr. Tomá� Hylmar, pøinese
ukázat svou sbírku historických pohlednic.

(Úèastníci jsou �ádáni, aby pøinesli také své
�poklady� -  zajímavosti k historii Hoøic.)
16. øíjna: Ing. Jiøí Helinger zhodnotí

souèasnou i minulou èinnost hoøických hudeb-
ních a pìveckých spolkù.

20. listopadu: Mgr. Jaroslav Kotrbáèek
a Martin Sodomek, budou besedovat

o hoøických sportech a o úspì�ných sportovcích
doby minulé i souèasné.

V�echny schùzky se budou konat v salonku
restaurace Mánes na Masarykovì nábøe�í

v Praze 1, v�dy od 18 do 20 hodin.

Jedna z posledních loupe�í, která byla v tìchto
dnech objasnìna, se stala na podzim loòského
roku v Hoøicích.

�Bylo úterý 14. listopadu a pro osmdesátiletou
seniorku to byl den jako ka�dý jiný. V dopoled-
ních hodinách se vydala k lékaøi a poté na po-
chùzky mìstem. Domù se vrátila kolem jedenácté
hodiny. Tì�ila se na svùj oblíbený televizní poøad,
který v�ak nakonec nevidìla. Je�tì pøed jeho za-
èátkem se toti� objevil ve dveøích pokoje cizí mu�,
který se pøed jejím pøíchodem do domu vloupal.
Co bylo platné, �e mìl tváø sympa�áka, kdy� �enì
hrubým hlasem pøikázal, aby si sedla na zem
a nekøièela, nebo �e jí zabije,� popisuje loupe� po-
licejní tisková mluvèí Hana Kleèalová a dodává,
�e pøekvapená �ena radìji mu�e poslechla a sedla
si na �idli. Staøenka nepropadla panice a pozornì
si mu�e, který chodil z místnosti do místnosti
prohlí�ela. Tím i nakonec velmi pøispìla k objas-
nìní celého pøípadu. �I kdy� se nevítaný host
v domì zdr�el pouze nìkolik minut, pøesto na�el

�perky, peníze a dal�í cennosti v celkové hodnotì
témìø 160 tisíc korun. Poté co dùm i s lupem
opustil oknem na toaletì, vydala se stará paní pro
pomoc. Nakonec v�e sdìlila policejní hlídce a pak
u� vzaly události rychlý spád,� doplòuje informa-
ce Kleèalová.

Policisté na místì èinu zajistili stopy a dále
s penzistkou sestavili identikit. Ta i pøes svùj po-
kroèilý vìk mu�e velmi pøesnì a podrobnì popsa-
la. Policisté pak na základì provedeného �etøení
a sestaveného portrétu zjistili, kdo má loupe�
na svìdomí.

�Jedná se o dvaatøicetiletého mu�e z Prahy, kte-
rý ji� byl v minulosti nìkolikrát soudnì trestán.
Na svém kontì má hlavnì majetkovou trestnou
èinnost a to vloupání do rodinných domkù. Bì-
hem vy�etøování pak vy�lo najevo, �e mu� odcize-
né �perky a peníze prohrál v hernách,� sdìluje
tisková mluvèí s tím, �e mu� teï èelí obvinìní z
trestného èinu loupe�e, za co� mu hrozí trest od-
nìtí svobody a� na deset let.

Lupiče, který v listopadu přepadl ženu v jejím
domě, dopadla policie

Pět řidičů na Jičínsku loni kvůli trestným bodům
dojezdilo, v Hořicích jich ztratilo body 302

Plný poèet dvanácti trestných bodù za prvních
�est mìsícù platnosti nového silnièního zákona,
který je podstatnì pøísnìj�í ne� pøedchozí norma,
staèila u� nasbírat pìtice øidièù na Jièínsku. V ce-
lém Královéhradeckém kraji bylo od èervence do
prosince stejným zpùsobem potrestáno dvanáct
�oférù.

Podle Romany Andrlové z mìstského úøadu v
Hoøicích patøí k nejèastìji trestaným pøestupkùm
nepøimìøená rychlost a také nerespektování do-
pravních znaèení, zejména zákazových znaèek.
Podobná zji�tìní pøitom vyplývají i z celokrajské
statistiky. Zku�enosti policejních hlídek ukazují,
�e kázeò vìt�iny øidièù se zlep�ila hned po zave-
dení bodového systému. �Po dvou mìsících sice
polevila, ale celkovì je pøece jen lep�í,� øíká �éf
dopravních policistù na Jièínsku Ladislav Spous-
ta. Plný poèet trestných bodù v Hradeckém kraji
bìhem �esti mìsícù nasbíralo dvanáct øidièù, z

toho ètyøi v rámci povìøeného úøadu v Jièínì, dal-
�í tøi �høí�níky� mìla za stejné období v evidenci
radnice v Trutnovì a po jednom pak v Hradci
Králové, Nové Pace, Náchodì, Novém Mìstì a ve
Vrchlabí. V celé Èeské republice jich bylo dohro-
mady témìø 160. Obávanou metlou, která mù�e
pùsobit na takzvané piráty silnic, je podle úøední-
kù nejen hrozba udìlení trestu v podobì bodù, ale
také finanèní postih. Sankce na pøestupky jsou
toti� od èervence podstatnì vy��í. Napøíklad jen
mìsto Jièín odhaduje, �e na pøestupcích vybralo
do milionu korun.

�U nás se loni øe�ilo kolem pìti set pøestupkù a
za leden dal�ích asi �edesát, ale ne v�echny konèí
bodovým postihem,� øíká Romana Andrlová z ho-
øické radnice. Z databáze ministerstva dopravy
vyplývá, �e v rámci Hoøic a spádových obcí bylo
do konce prosince alespoò jedním bodem zatí�e-
no konto 302 místních øidièù.                                 (jn)
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PØÍJMY

1. DAÒOVÉ PØÍJMY
1 1111 Daò z pøíjmù FO ze závislé èinnosti 12 900
2 1111 Daò z pøíjmu FO podle místa pracovi�tì 1 900
3 1113 Daò z pøíjmù FO zvlá�tní sazba 900
4 1112 Daò z pøíjmù FO podnikatelská èinnost 1 300
5 1112 DPFO � 30 % (podle trvalého bydli�tì) 3 000
6 1121 Daò z pøíjmù právnických osob 13 600
7 1122 Daò z pøíjmù PO � poplatník mìsto 3 000
8 1211 Daò z pøidané hodnoty 27 500
9 1511 Daò z nemovitostí 3 000
10 1361 Správní poplatky 4 700
11 1347 Místní poplatek za provozované výherní hrací pøístroje 900
12 1332 Poplatky za zneèi��ování ovzdu�í 60
13 1334 Odvody za odnìtí zemìdìlské pùdy 2
14 1341 Místní poplatek ze psù 250
15 1342 Místní poplatek za rekreaèní pobyt 60
16 1345 Místní poplatek z ubytovací kapacity 100
17 1344 Místní poplatek ze vstupného 10
18 1343 Místní poplatek za veøejné prostranství 380
19 1337 Místní poplatek za  komunální odpad 3 600
20 1351 Výtì�ek z provozu výherních hracích pøístrojù 530
21 Celkem daòové pøíjmy 77 692

2. NEDAÒOVÉ PØÍJMY
Zemìdìlství a lesní hospodáøství

22 2131 Pronájem pozemkù 100
23 2111 Pøíjmy lesního hospodáøství 750
24 Celkem zemìdìlství a lesní hospodáøství 850

Vodní hospodáøství
25 2111 Vodné od obyvatel Dachov 30
26 Celkem vodní hospodáøství 30

�kolství
27 2132 Nájemné z pronájmu nebytových prostor 1 010
28 Celkem �kolství 1 010

Kultura
29 2111 Pøíjmy muzea a galerie, MVS 75
30 2111 Pøíjmy knihovny 140
31 2329 Ostatní èinnost v oblasti kultury a MIC 295
32 Celkem kultura 510

Pronájem bytù, NP a ostat. majetku
33 2132 Byty � nájemné 3 600
34 2111 Byty � slu�by a ostatní pøíjmy, vytápìní 2 600
35 2132 Nebyty � nájemné 2 500
36 2111 Nebyty � slu�by a ostatní pøíjmy 1 300
37 2139 Nájemné Mìstská energetická s.r.o. 1 030
38 Celkem pronájem bytù a NP 11 030

Ostatní nedaòové pøíjmy
39 2141 Úroky z úètù a vkladù 85
40 2210 Pokuty ukládané MìÚ a MìP 800
41 2111 Úhrady za svoz a likvidaci odpadu 750
42 2329 Ostatní a nahodilé pøíjmy 300
43 2122 Pøídìl z investièního fondu Mìstské nemocnice 3 500
44 Celkem ostatní pøíjmy 5 435

3. KAPITÁLOVÉ PØÍJMY
45 3111 Prodej pozemkù a ostatních nemovitostí 5 500
46 3112 Prodej bytù, splátky 42
47 Celkem kapitálové pøíjmy 5 542

4. PØIJATÉ DOTACE
48 4111 Dotace na zaji�tìní výdajù na výkon agendy øidièù 345
49 4111 Neinv. dotace (v�eob.pokl.správa) � volby do zastupitelstva 50
50 4111 Dotace na výkon soc.právní ochrany dìtí 247
51 4111 Dotace pro OSZP � z.108/2006 Sb. 389
52 4112 Dotace ze SR na sociální dávky 11 555
53 4112 Dotace ze SR  na výkon státní správy 16 576
54 4112 Dotace ze SR na provoz Peèovatelské slu�by

� souèást DD Hoøice 100
55 4112 Pøíspìvek ze SR na �kolství 1 448
56 4116 Dotace ze SR � pøíspìvek na péèi 13 617
57 4121 Neinvestièní prostøedky pøijaté od obcí 790
58 Celkem pøijaté dotace 45 117

59 PØÍJMY  CELKEM 147 216
60 8115 Pøevod zùstatku ZBÚ 31.12.2006 7 740
61 8123 Bankovní úvìr

(k èerpání po podpisu, splácený od 1.1.08) 17 000

62 CELKEM zdroje financování 171 956
( ø.59 + ø.60,61 )

VÝDAJE

1. NEINVESTIÈNÍ VÝDAJE
Lesní hospodáøství

1 1032 Pìstební èinnost v lesích 590
Doprava

2 2212 Údr�ba místních komunikací a chodníkù 1 000
Vodní hospodáøství

3 2310 Údr�ba zaøízení Dachova 120

�kolství
4 3141 �kolní jídelna  Pøemyslova ul. 900
5 3111 Mateøská �kola Na Habru 750
6 3111 Mateøská �kola Husova ul. 1 400
7 3111 Mateøská �kola Pod Lipou 550
8 3113 Základní �kola Na Daliborce 1 800
9 3113 Základní �kola Na Daliborce � opravy (výmìna oken) 600
10 3113 Základní �kola Na  Habru 1 250
11 3113 Základní �kola Na  Habru � opravy (nátìr a opravy oken) 100
12 3113 Základní �kola Komenského 1 400
13 3121 Gymnázium � výmìna oken (doplatek z r.2006) 784
14 3231 Základní umìlecká �kola 500
15 3421 Dùm dìtí a mláde�e 700
16 Celkem �kolství 10 734

Kultura a cestovní ruch
17 3314 Mìstská knihovna 1 600
18 3392 Pøíspìvek na provoz DK Koruna 2 400
19 3319 Koncerty ve Smetan.sadech, festivaly 30
20 3319 Sochaøské sympozium 120
21 3319 Hudební festival �JazzNights� 80
22 3315 Mìstské muzeum a galerie plastik, MIC 2 850
23 3319 Masarykova vì� samostatnosti 100
24 3319 Masarykova vì� samostatnosti � opravy plá�tì 130
25 6330 Pøíspìvek do fondu údr�by  památek 700
26 3312 Vesna � vyrovnání za pøevody nemovitostí 40
27 3319 Ostatní èinnost (kronika, propagace, ostatní) 215
28 6330 Pøíspìvek do fondu podpory

kultury a ostatních èinností, granty 300
29 Celkem kultura a cestovní ruch 8 565

Tìlovýchova a zájmová èinnost
30 6330 Pøíspìvek do fondu podpory sportovních aktivit 400
31 3419 Motocyklové závody 300 ZGH, Tourist Trophy 100
32 3419 Ostatní zájmová èinnost 170
33 3412 Sportovní zaøízení mìsta (v tom 200 tis. oddíl fotbalu) 5 500
34 Celkem tìlovýchova zájmová èinnost 6 170

Správa bytù a nebytových prostor
35 3612 Byty � opravy a údr�ba 1 500
36 3612 Byty � slu�by a ostatní výdaje 3 400
37 3613 Nebytové prostory � opravy a údr�ba 700
38 3613 Nebytové prostory � ostatní výdaje 1 700
39 6330 Pøíspìvek do fondu rozvoje bydlení 300
40 6330 Pøíspìvek do fondu bytové výstavby 200
41 Celkem správa bytù a nebyt. prostor 7 800

Územní plánování
42 3635 Regulaèní plán, 4. zmìna ÚP 300
43 Územní plánování celkem 300

Komunální slu�by a �ivotní prostøedí
44 3722 Likvidace komunálního odpadu 4 800
45 36xx Komunální slu�by 9 200
46 3631 Spotøeba el.energie � veøejné osvìtlení 1 300
47 3639 Pøíspìvek na provoz MHD 320
48 3745 Zakládání a údr�ba veøejné zelenì 400
49 3639 Osadní výbor Bøezovice 100
50 3639 Osadní výbor Chlum 100
51 3631 Veøejné osvìtlení � odstranìní revizních závad 300
52 Celkem komunál.slu�by a �ivotní prostøedí 16 520

Sociální a zdravotní péèe
53 41xx Dávky sociální péèe (z dotace ze SR) 11 555
54 41xx Pøíspìvek na péèi (z dotace ze SR) 13 617
55 4316 Domov dùchodcù � pøíspìvek na provoz 2 000
56 4314 Peèovatelská slu�ba (souèást DD Hoøice)

 � pøíspìvek na provoz 1 500
57 4351 Pøíspìvek zøizovatele na osobní asistenci 100
58 4318 Klub seniorù 40
59 4�. Ostatní výdaje zdravotní a sociální péèe 136
60 3522 Mìstská nemocnice � pøíspìvek na provoz ambulance 200
61 43xx Rezerva na výdaje v sociální a zdravotní oblasti 3 500
62 Celkem sociální a zdravotní péèe 32 648

Po�ární ochrana
63 5512 Èinnost sboru dobrovolných hasièù 450
64 5512 Èinnost SDH � opravy

(elektroinstalace, nátìry, izolace vì�e,opr.omítek) 100
65 Celkem SDH 550

V�eobecná veøejná správa a slu�by
66 6112 Zastupitelstvo mìsta 3 200
67 6112 Odmìny èlenùm komisí 20
68 6171 Mìstský úøad � osobní výdaje (dotace 16 576 tis. Kè) 21 200
69 6171 Mìstský úøad � vìcné a ostatní výdaje 5 700
70 5311 Mìstská policie 2 770
71 3429 Chata Èerný Dùl 7
72 Celkem v�eobecná veøejná správa 32 897

Ostatní èinnost
73 3639 Ostatní výdaje (poji�tìní majetku, ostatní) 1 400
74 3639 Daò z pøevodu nemovitostí 200
75 6399 Daò z pøíjmù PO � poplatník mìsto 3 000
76 6409 Auditorské a právní slu�by 400
77 6310 Úroky z úvìrù 1 150
78 6402 Finanèní vypoøádání dotací r.2006 3 100
79 5279 Krizové øízení � rezerva pro mimoøádné události 70
80 6391 Náhrada újmy na zdraví (rozhodnutí soudu) 27
81 6409 Rezerva neinvestièních výdajù 1 000
82 Celkem ostatní výdaje 10 347
83 NEINVESTIÈNÍ VÝDAJE CELKEM 128 241

2. INVESTIÈNÍ   VÝDAJE
84 . . . . Studie, projekty, posudky (pøíprava staveb) 3 000
85 6409 Rezerva investièních výdajù 1 000
86 3639 Koupì pozemkù 5 000
87 3113 Z� Komenského � vybudování pohybové místnosti 500
88 3114 Základní �kola Husova � bezbariérové sociální zaøízení 300
89 2212 Rekonstrukce ul. V�ehrdova 600
90 2212 Rekonstrukce ul.Vrchlického 7 529
91 2212 Rekonstrukce køi�ovatky ul.Havlíèkova

� Palackého nám. (spoluúèast) 805
92 6171 Mìstský úøad � nákup osobního automobilu 300
93 3744 Suchý poldr v Libonicích 4 000
94 2212 �vestková ul. � in�enýrské sítì a komunikace 2 750
95 2212 Komunikace OLPRAN, SWELL 3 800
96 INVESTIÈNÍ VÝDAJE CELKEM 29 584

97 VÝDAJE CELKEM   ( ø. 83 + ø. 96 ) 157 825
Splátky úvìrù a pùjèek

98 8124 Splátky úvìrù � Sdru�ené sportovní centrum 8 088
99 8124 Splátky úvìru � Sdru�ené sport.centrum,

rekonstr. radnice a div.sálu 2 526
100 Celkem   ( ø.97 +  ø.98 + ø.99 ) 168 439

101 Stav základního bì�ného úètu k 31.12.2007 3 517

Plán příjmů a výdajů města Hořice v roce 2007
ROZPOÈET MÌSTA SCHVÁLENÝ NA VEØEJNÉM ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 19. ÚNORA 2007 Důvodová zpráva

k projednání rozpočtu
ZÁKLADNÍ UKAZATELÉ

Rozpoèet mìsta na rok 2007 pøedpokládá dosa�e-
ní celkových konsolidovaných pøíjmù ve vý�i
144 954 tis. Kè. Objem rozpoètovaných pøíjmù dopl-
òují finanèní prostøedky pøevedené z minulého roku
ve vý�i 7 740 tis. Kè a navrhovaný pøijatý investièní
úvìr ve vý�i 17 mil. Kè na akce: rekonstrukce Vrch-
lického ul., �vestková ul. � in�enýrské sítì a komu-
nikace, komunikace OLPRAN a SWELL, výkupy po-
zemkù.

Pøedpokládaný objem konsolidovaných výdajù je
navr�en ve vý�i 156 154 tis. Kè. Z celkové èástky vý-
dajù tvoøí investièní výdaje 19 %, tj. 29 584 tis. Kè.
Na splátky úvìrù je vyèlenìna èástka 10 606 tis. Kè.

Vý�e uvedené údaje jsou zmìnìny proti zveøejnì-
nému návrhu rozpoètu na úøední desce o dotaci z
MPSV na provoz Domova dùchodcù (na stranì do-
tací a provozních výdajù) ve vý�i 10,8 mil. Kè, sní�e-
ný investièní úvìr a sní�ené investièní výdaje ve vý�i
8 mil. Kè.
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Odhad daòových pøíjmù vychází z pøedpokladu
tìchto pøíjmù do státního rozpoètu pøepoèteném dle
koeficientu obce Hoøice, upøesnìné doporuèeným
nárùstem pøípadnì poklesem výnosù jednotlivých
daní a dosahuje vý�e 77 692 tis. Kè. Nedaòové pøí-
jmy jsou v návrhu rozpoètu roku 2007 stanoveny
pøibli�nì na úrovni roku 2006 v celkové vý�i 15 365
tis. Kè. Kapitálové pøíjmy jsou do návrhu rozpoètu
zahrnuty èástkou 5 542 tis. Kè vèetnì pøíjmù z pro-
deje chaty v Èerném Dole.

Pøijaté dotace v rámci souhrnného finanèního
vztahu státního rozpoètu k rozpoètùm obcí se zvy�u-
jí v porovnání s rokem 2006 o 555 tis. Kè na výkon
státní správy. Schválený grant z MPSV na provoz
pøíspìvkové organizace Domov dùchodcù ve vý�i
10 800 tis. Kè nebude procházet na�ím rozpoètem.
Návrh rozpoètu dotací je pový�en o dotaci na pøí-
spìvek na péèi ve vý�i 13 617 tis. Kè. Neinvestièní
dotace okolních obcí na dojí�dìjící �áky èiní
770 tis. Kè a 20 tis. Kè za výkon státní správy dle ve-
øejnoprávních smluv.
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Z celkového objemu výdajù tvoøí 81 % bì�né nein-
vestièní výdaje na provoz organizaèních slo�ek mìs-
ta, mìstského úøadu, pøíspìvky na provoz pøíspìv-
kových organizací a opravy majetku mìsta, které
pøíspìvkové organizace spravují, zaji�tìní komunál-
ních slu�eb a dal�í bì�né výdaje.

V investièní èásti rozpoètu jsou zaøazeny stavby a
akce novì zahájené v roce 2006. Nejvìt�í polo�kou
je doplatek rekonstrukce Vrchlického ul. ve vý�i
7 530 tis. Kè, doplatek rekonstrukce V�ehrdovy ul.
ve vý�i 600 tis. Kè a køi�ovatky na Palackého nám.
ve vý�i 805 tis. Kè. Dále se jedná pøedev�ím o inves-
tièní akce, které vyplývají z uzavøených smluvních
vztahù (�vestková ul. � in�enýrské sítì, komunikace
v prùmyslové zónì).

V rozpoètu je poèítáno s neinvestièní a investièní
rezervou v celkové vý�i 2 000 tis.Kè.
DLUHOVÁ SLUŽBA V ROCE 2007

Pøedpokládané výdaje na dluhovou slu�bu v roce
2007 dosáhnou èástky 11 764 tis. Kè, z toho splátky
jistiny úvìru 10 614 tis. Kè a úroky z úvìrù 1 150 tis.
Kè. Ukazatel dluhové slu�by podle v souèasné dobì
platné metodiky výpoètu vypoètený z pøedpokláda-
né dluhové slu�by a pøíjmové základny èiní 8,1%.

Blíží se splatnost
poplatku za odpad
a poplatku ze psa

V�em obèanùm mìsta Hoøic pøipomínáme, �e
dne 31. bøezna je splatný poplatek za odpad a po-
platek ze psa. Nemusíte èekat na po�tovní poukáz-
ky, které budou rozesílány v druhé polovinì mìsíce
bøezna. Poplatky lze platit hotovì v podatelnì
Mìstského úøadu Hoøice nebo pøevodem na úèet
èíslo 19-1161157329/0800, ÈS a.s., variabilní sym-
bol rodné èíslo.

Poplatek za odpad platí ka�dá fyzická osoba, kte-
rá má v Hoøicích trvalý pobyt. Sazba poplatku za
odpad na rok 2007 zùstává stejná jako v loòském
roce 480,� Kè za osobu. Polovièní sazbu 240,� Kè
platí dìti do 15 let, uèni a studenti. Zmìny v poplat-
kové povinnosti (napø. zmìna trvalého pobytu,
ukonèení studia, dlouhodobý pobyt v zahranièí del-
�í ne� 6 mìsícù, hospitalizace ve zdravotnickém za-
øízení del�í ne� 3 mìsíce a jiné zmìny) oznamte na
finanèním odboru Mìstského úøadu Hoøice, kde
Vám bude vymìøena správná vý�e poplatku za od-
pad na rok 2007.

Poplatek ze psa platí dr�itel psa, který má trvalý
pobyt v Hoøicích, a to ze psù star�ích 3 mìsícù. Dr-
�itel psa je povinen oznámit do 15 dnù na finanè-
ním odboru Mìstského úøadu Hoøice, �e se stal dr-
�itelem psa.

Sazby poplatku ze psa na rok 2007:
� Pes chovaný v rodinném domì 300,- Kè
� Pes chovaný v bytovém domì 900,- Kè
� Pes, jeho� dr�itelem je po�ivatel invalidního,

starobního, vdovského nebo vdoveckého dùchodu,
který je jeho jediným zdrojem pøíjmù 200,- Kè   

Upozoròujeme, �e pokud nebudou poplatky za-
placeny vèas nebo ve správné vý�i, vymìøí Mìstský
úøad Hoøice poplatky platebním výmìrem a mù�e
nezaplacené poplatky zvý�it a� na trojnásobek.

Mìstský úøad Hoøice � finanèní odbor
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Zemřel Slavoj Nejdl
20. ledna zemøel sochaø Slavoj Nejdl (*1929).

Byl úèastníkem hoøického sochaøského symposia
v roce 1993 a na Gothardì zanechal sochu, kterou
nazval �Øetìz�. S jeho prací se se mù�ete setkat
také v horské chatì Výrovka, provedl tam velkou
nástìnnou malbu v restauraci.

I. SBÍRKY

Pøírùstky
V roce 2006 bylo do pøírùstkové knihy zapsáno

celkem 35 pøedmìtù. Mezi nejzajímavìj�í patøí:
� ly�aøská bambusová hùl z poèátku 20. století
� soubor fotografií dokumentujících devastaci re-

liéfù na Vì�i samostatnosti z 60. let minulého století
� zápisky Josefa Kulhánka, bývalého miletínského

starosty a úèastníka 1. a 2. odboje, z let 1938 - 45
� hoøický kroj ze 40. let minulého století
� knihovna divadelních her Pelikánovy jednoty

divadelních ochotníkù, nalezená pøi úklidu na pùdì
DK Koruna

� brokátové �aty z 2. poloviny 19. století
� vy�ívaná vlo�ka do podnosu z poèátku 20. století
� aktovka, baret a plá�� po P. Franti�ku Luke�ovi
� osobní poèítaè Sinclair ZX Spektrum Plus z po-

loviny 80. let minulého století
� spartakiádní úbor dorostenek a �en ze spartaki-

ády 1985
� kniha zápisù ze schùzí Klubu èsl. filatelistù z let

1934 - 60
� Vodomil, humoristický èasopis z Bøezovic, vydá-

vaný Ferdou Fikarem
� podílní list Rudolfa �vajdlera z vydavatelství

Dru�stevní práce
� album fotografií z pozùstalosti posledního jeøic-

kého faráøe Franti�ka Knappa
� nález mincí z �idovského høbitova z poèátku 50.

let 20. století.
Sbírka výtvarného umìní doplnìna nákupy ná-

sledujících dìl:
� Vlastimil Chroust: Kostel sv. Gotharda, kva� na

sololitu
� Rudolf �vajdler: Maminka (man�elka sochaøe

Josefa Bílka), olej na plátnì
� Q. R. Kocian: Panorama hoøických støech, olej

na plátnì.
Zápùjèky ze sbírek
� Muzeu východních Èech v Hradci Králové za-

pùjèena tøíkolka Jofka se závìsným vozíkem a èinka
hoøických sokolù pro výstavu poøádanou u pøíle�i-
tosti sokolského sletu.

� Regionálnímu muzeu v Jièínì zapùjèeny pøed-
mìty z archeologické sbírky za úèelem vìdeckého
výzkumu.

� Nadaci pro dìjiny kultury ve støední Evropì za-
pùjèen kancionál a �altáø z Miletína za úèelem digi-
talizace.

� Muzeu východních Èech zapùjèeny pøedmìty z
archeologické sbírky za úèelem vìdeckého výzkumu.

� Støedoèeskému muzeu v Roztokách u Prahy za-
pùjèen perlaøský stùl pro výstavu Jednou v roce na
Vánoce II.

Evidence
Chronologická evidence pøírùstkù.
Urèeno, zdokumentováno a novì systematicky

uspoøádáno 108 plastik dosud vedených mimo sbír-
ku výtvarného umìní (vesmìs starý fond pøírùstkù
z pozùstalosti M. Vávry).

 Konzervace a restaurace
Základní o�etøení pøírùstkù a pøedmìtù pro histo-

rické výstavy. O�etøení a nová adjustace sbírky plas-
tik, o které se hovoøí v pøedcházejícím odstavci.

Na zakázku provedeno restaurování maleb Karla
Vika, Jaroslava Augusty a dvou star�ích, kvalitních
portrétù neznámého autora.

Knihovna
Do knihovny zapsáno celkem 28 knih, z toho 10 do

sbírkového fondu BH. Z knihovny zapùjèeno celkem
51 knih devíti ètenáøùm, 6 knih vypùjèeno mezikni-
hovní výpùjèní slu�bou.

II. VÝKONY

Badatelé
V muzeu bylo v roce 2006 evidováno 57 badatelù,

kteøí vykonali celkem 92 náv�tìv. Nejpilnìj�ím byl
Martin Fikar, student UJEP Ústí nad Labem, který
pøi svých 9 náv�tìvách èerpal podklady k diplomové
práci na téma Historie Podkrkono�ského prùmyslo-
vého muzea. Dal�ími pilnými badateli byli Libor Va-
òáè, student VO� RV v Hoøicích, který pøi svých 7
náv�tìvách získával informace o hoøických koste-
lech pro prùvodcovské zkou�ky, a Daniela Záveská,
studenta Gymnázia Nová Paka, která rovnì� pøi 7
náv�tìvách získávala podklady k hrdelnímu soud-
nictví v Hoøicích, které zpracovává v rámci student-
ské odborné èinnosti. V muzeu studovali také poslu-
chaèi Univerzity Hradec Králové, Technické univer-
zity Liberec a Západoèeské univerzity v Plzni. Dále
to byli studenti z VO� RV Hoøice, Gymnázia Hoøice,
Obchodní akademie Hoøice a sochaøsko-kamenické
�koly a �áci Z� Na Daliborce, Na Habru a Komen-
ského. Dále zde studovali badatelé z Historického
ústavu Univerzity Hradec Králové, z Národní gale-
rie, kronikáøi obcí a dal�í soukromí zájemci.

Dal�í odborné slu�by, spolupráce s hoøic-
kými �kolami

� bylo poskytnuto odborné vedení Lence Moráv-
kové, studentce VO� RV Hoøice pøi pøípravì absol-
ventské práce o hoøickém kostele

� byly poskytnuty konzultace Lence Bartoníèkové,
studentce Filozofické fakulty Ostravské univerzity k
bakaláøské práci Heraldické památky na Hoøicku

� zpracování libreta k výstavì O hoøických kroni-
kách a kronikáøích vèetnì textu ke stejnojmenné do-
provodné publikaci. Náv�tìvníkùm výstavy, pøede-
v�ím �kolním výpravám podávala odborný výklad
Oldøi�ka Tomíèková.

� spolupráce se Z� Na Daliborce na projektu Kra-
jina za �kolou, pøi ní� �áci porovnávali historické fo-
tografie mìsta se souèasným stavem tých� míst

� prùvodcovské slu�by pro zájezd èlenù Spoleè-
nosti pøátel Izraele z Hradce Králové a potomky ho-

øických �idovských rodin po �idovských památkách
ve mìstì

� spolupráce na projektu dokumentace pomníkù,
památníkù a pamìtních desek vìnovaných 3. odbo-
ji, které pøipravuje Oddìlení novodobých èeských
dìjin Národního muzea a Konfederace politických
vìzòù

� dokumentace historie secesního meteorologic-
kého sloupu, odstranìného v roce 1950 z hoøického
námìstí pro odborný meteorologický èasopis

� zji�tìní a poskytnutí údajù o hoøickém rodáku
Bohumilu Chodorovi (1900 - 1942), pøíslu�níku po-
zemní armády ve Velké Británii JUDr. M. Reichlovi
pro chystaný 2. díl jeho knihy Cesty osudu

� zpracování historie péèe o seniory v Hoøicích
pro potøeby místostarostky Soni Kerelové

� fotodokumentace vzniku souso�í Krakono�e po-
skytnuta V. Rybaøíkovi pro publikaci v odborném
èasopise Kámen

� odborný posudek a doporuèení publikace o so-
chaøských symposiích na Bohánce pro grantovou
�ádost

� stále stoupá mno�ství odborných dotazù, disku-
zí a �ádostí (i ze zámoøí) vyøizovaných e-mailovou
po�tou.

Odborná praxe
Týdenní odbornou praxi absolvovala v muzeu Len-

ka Bartoníèková, studenta Ostravské univerzity.
Vzdìlávání, odborná prezentace, výzkum
PhDr. Tomíèková se zúèastnila konference Rok

1866 a èeská spoleènost, poøádané Muzeem východ-
ních Èech v Hradci Králové.

Mgr. Cermanová se zúèastnila mezinárodního
symposia Materiality � ochrana a rehabilitace pa-
mátek klasické moderny v Brnì (26. � 29. 4. 2006),
dále 5. zasedání k problematice sepulkrálních pa-
mátek poøádané Ústavem dìjin umìní AVÈR pod
názvem Mors Immortalis 25. � 26. 5. v Praze a sym-
posia Èas secese poøádaného Historickým ústavem
FFJU v èeských Budìjovicích rovnì� v kvìtnu. Na
poslednì jmenovaném symposiu pøednesla referát
Poèátky èeského umìleckého výstavnictví a prezen-
tace sochaøských objektù na pøíkladu Galerie plas-
tik v Hoøicích v Podkrkono�í, který vyjde jako sou-
èást symposijního sborníku letos na jaøe.

V roce 2006 byla na Ústøedním høbitovì v Brnì
objevena dosud neznámá realizace skici Tøí smut-
ných postav (1913) sochaøe QUIDA KOCIÁNA (1874-
1928), je� je souèástí sbírky hoøické galerie. Prove-
dení v pískovci bylo na hrobì kulturního historika
Ladislava Hofmana dokonèeno nejpozdìji v roce
1928. Urèení Quida Kociána jako autora návrhu ná-
hrobku Tøí smutných postav na brnìnském høbito-
vì pøedstavuje význaènou skuteènost historicko-
umìleckého bádání.

Kurátorka sbírky výtvarného umìní MAG zahájila
v roce 2006 umìleckohistorický výzkum, jeho� zá-
mìrem je odkrýt dosud neznámé skuteènosti souvi-
sející s vybranými exponáty sochaøské sbírky a pøi-
spìt tak k odbornému zhodnocení hoøické kolekce
moderní plastiky v kontextu vývoje èeského sochaø-
ství první ètvrtiny 20. století.

Èlenství v odborných komisích a spoleè-
nostech

Václav Bukaè a Oldøi�ka Tomíèková jsou èleny Ko-
mise pro kulturu a rozvoj cestovního ruchu Rady
mìsta Hoøice. O. Tomíèková je èlenkou �tefanské
komise a podílí se ka�doroènì na dokumentaci kul-
turní èinnosti na Hoøicku. Je èlenkou Pekaøovy spo-
leènosti Èeského ráje. V. Bukaè peèuje o typografii a
pøedtiskovou pøípravu Hoøických novin.

Edièní èinnost a propagace
Muzeum pøipravilo pozvánky a plakáty k výsta-

vám, vydalo publikace k výstavì o hoøických kroni-

kách a k výstavì Rudolfa �vajdlera. Pracovníci mu-
zea se výraznì autorsky, editorsky i výtvarnì podíle-
jí na pøípravì hoøických periodik. O. Tomíèková se
redakènì podílí na pøípravì Hoøického kulturního
zpravodaje (seriál Stalo se pøed�), je èlenkou redak-
ce vlastivìdného èasopisu Pod Zvièinou, pro který v
leto�ním roce opìt pøipravovala mimo jiného pøí-
spìvky do rubriky Významná výroèí. Pøispívala také
do Hoøických novin a dal�ích regionálních periodik
a spolupracovala s tvùrci mìstských webových strá-
nek a s redakcí Èeského rozhlasu Hradec Králové.
Redakènì pøipravila text �vajdlerovy pohádky Brat-
øi a dále text pro publikaci O hoøických kronikách a
kronikáøích. J. Cermanová zaèala pravidelnì publi-
kovat výsledky svého bádání o hoøické umìleckohis-
torické sbírce.

Pokraèováno v pøípravì knihy o Hoøicích.
Pro stánek na veletrhu Regiontour zhotoveny pro-

pagaèní zvìt�eniny fotografií hoøických pamìtihod-
ností.

Výstavy
Colportante artisti asociali (�torchova síò) 16. 3. -

9. 4. 2006. Skupinová výstava mladých a zaèínají-
cích výtvarníkù, vìt�inou ze Sochaøskokamenické
�koly a poprvé se veøejnì pøedstavujících. Výstava
vzbudila zájem nejen v Hoøicích, ozval se i centrální
odborný tisk.

Vzpomínka na Rudolfa �vajdlera (Malá síò) 6. 4. -
31. 12. 2006. Uspoøádáno v k 100. výroèí narození
hoøického výtvarníka. Vernisá� uvedl Milan Brejník,
jako doprovod vydáno faksimile �vajdlerova návrhu
bibliofilského tisku.

Ká�a Krausová - Svìt rù�ovými brýlemi (�torcho-
va síò) 12. 4. - 14. 5. 2006. Malby a grafika novopac-
ké autorky. Výstavu zahájil Mgr. Pavel Matìjovský.

ZU� Hoøice - Letem svìtem (�torchova síò) 18. 5. -
11. 6. 2006. Pøehlídka práce místní umìlecké �koly.
Program vernisá�e pøipraven dramatickým oddìle-
ním �koly.

Trpaslíci a jiné monumenty Kurta Gebauera
(�torchova síò) 15. 6. - 31. 8. 2006. K pìta�edesáti-
nám vìhlasného absolventa hoøické sochaøské
�koly, vysoko�kolského pedagoga. Vernisá� byla
uvedena vystoupením taneèní skupiny ARTrosa.

O hoøických kronikách a kronikáøích (�torchova
síò) 14. 9. - 31. 10. 2006. Pøipraveno z fondù muzea
k 150. výroèí Kroniky mìsta Hoøic. Výstavu dopro-
vází stejnojmenná publikace. Program vernisá�e
tvoøil komponovaný poøad kronikáøských záznamù
doprovázený hudbou (O. Tomíèková a L. Václavù).

Kresby dìtí z terezínského ghetta (synagoga) 2. -
24. 9. 2006. Ve spolupráci s �idovským muzeem
v Praze, v rámci Dnù �idovské kultury 2006. Zaháje-
no ekumenickou m�í, doprovázeno pøedná�kou a
odbornì vedenou vycházkou na �idovský høbitov.

Výstavy v Galerii plastik
Michael Bílek, sochy, od 8. dubna do 19. kvìtna.

Výstavu zahájil Vladimír Preclík.
Ellen Jilemnická, sochy, Od 3. èervna do 28. èer-

vence, výstavu zahájil Viktor �lajchrt.
Martin Hlaváèek, �Vesnice�, fotografie, srpen. Pøi

zahájení vystoupulo duo Irí a Anet.
Jaroslav Urbánek, sochy. Od záøí 2006 dosud.

Úvodní slovo Ivan Jilemnický, zpìv Lubo� Pospí�il,
Bohumil Zatloukal a Jana Koubková.

Publikaèní a vydavatelská èinnost galerie:
V roce 2006 byly vyti�tìny dal�í dvì varianty

minikalendáøù s motivy sochaøského sympozia
a sochou Sv. Floriána.

Stálé expozice
Obrázky se starých Hoøic (vestibul muzea), ote-

vøeno celoroènì.
Památník odboje (Vì� samostatnosti), otevøeno od

1. kvìtna do konce záøí.
Dal�í akce muzea
Zorganizovány oslavy Evropského dne �idovské

kultury v Hoøicích. V roce 2006 probìhly tyto oslavy
ve mìstì ji� poètvrté. V synagoze byla instalována
výstava Kresby dìtí z terezínského ghetta, jejich�
kopie byly zapùjèeny ze Vzdìlávacího a kulturního
centra �idovského muzea v Praze. Výstava se tì�ila
znaèné pozornosti hoøické veøejnosti, pøedev�ím
�kol. V rámci tìchto oslav probìhla øada doprovod-
ných akcí - ekumenická bohoslu�ba v synagoze, pøi
ní� zazpívaly pìvecké sbory Ratibor a Vesna a �áci
dramatického oboru ZU� pøednesly pásmo z dopisù
terezínských dìtí. Dále byla uspoøádána vycházka
na �idovský høbitov s výkladem hebraistky Terezie
Dubinové a její pøedná�ka v synagoze na téma Bible
�idovskýma oèima. Pro náv�tìvníky výstavy pak za-
ji��ovala odborný výklad sezónní prùvodkynì mìst-
ského muzea Pavlína Heømánková, studentka králo-
véhradecké univerzity.

Besedy V. �tìpánové na Z� Na Daliborce a Ko-
menského.

Náv�tìvníci a tr�by
Na výstavách v MM a v synagoze evidováno (bez

stálé expozice) celkem 4 510 náv�tìvníkù, stálou ex-
pozici shlédlo 2 225 náv�tìvníkù, do Vì�e samostat-
nosti pøi�lo 3 394 náv�tìvníkù. Celkem (vèetnì ba-
datelù, náv�tìvníkù ostatních akcí a neplatících)
takto muzeem evidováno 10 271 osob.

Celkové tr�by èinily 73 365,- Kè vèetnì tr�eb
z komisního prodeje (7 194,- Kè) a tr�by za vstupné
(42 970,- Kè).

Galerie plastik vykazuje vlastní pøíjem 13 200,- Kè
(z toho 8 595,- Kè za vstupné).

Mìstské informaèní støedisko nav�tívilo cca 20 tis.
zákazníkù, utr�ilo celkem 258 146,- Kè, z toho
150 038,- Kè za vlastní prodej slu�eb a zbo�í, zbytek
jsou poplatky za poøádání trhù a výlep plakátù, který
MIC zprostøedkuje a odvádí firmì Rengl.

Hořické muzeum v roce 2006

Stárnoucí spisovatel a mladá dívka se zvlá�tním
jménem Hortensie. Bezútì�né milostné vzplanu-
tí, témìø banální pøíbìh. Nebýt v�ak toho, �e zná-
mý èeský básník, esejista a novináø do své komor-
ní novely o nerovném vztahu (vyprávìné strohým
a zároveò poetickým stylem) vtìlil provokativní
úvahy. A nebýt také toho, �e v dìji�ti pøíbìhu po-
znáváme stavení na blízké Doubravì. Knihu vy-
dalo nakladatelství Paseka, stojí 80 korun a bude
k mání v hoøickém muzeu.

Jiří Rulf vydal knížku

Diamantová svatba

Dne 8. bøezna oslaví diamantovou svatbu man-
�elé Hedvika a Josef Pourovi z Hoøic. Blahopøeje-
me na�im rodièùm k 60 letùm spoleèného �ivota
a dìkujeme za lásku, s jakou nás vychovali.

V�echno nejlep�í a hodnì zdraví do dal�ích let
pøejí Helena, Josef a Milan s rodinami.

Výroèí svatby si man�elé Pourovi pøipomenou
dne 3. bøezna 2007 ve 12 hodin ve svatební síni
hoøické radnice.

Blahopřejeme

Josef Pour a Hedvika Nováková v roce 1947
 (nahoře) a Josef a Hedvika Pourovi dnes (dole).

Výroční zpráva

Výběrové řízení
Tajemník Mìstského úøadu Hoøice vyhla�uje

výbìrové øízení na obsazení místa vedoucího
investièního odboru Mìstského úøadu. Po�a-
duje se støední nebo vysoko�kolské vzdìlání sta-
vebního smìru, nabízí se plat v 11. tøídì. Dal�í
podmínky najdou zájemci na www.horice.org.
Pøihlá�ky do 23. bøezna, nástup v dubnu 2007.

Město poptává práce
na údržbě parku

Mìsto Hoøice, na základì rozhodnutí Rady
mìsta, vypisuje poptávkové øízení na zaji�tìní
prací spojených s údr�bou parku Smetanovy
sady. Bli��í informace ohlednì zadání poptávky
najdete na webových stránkách Mìsta Hoøice
(www.horice.org), pøípadnì na odboru �ivotní-
ho prostøedí Mìstského úøadu v úøedních hodi-
nách, nebo také na telefonních èíslech 492 105
464, 492 105 462.
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Dům kultury Koruna v březnu 2007

Čtvrtek 1. března v 19.30 (Sál radnice)
BRNÌN�TÍ KOMORNÍ SÓLISTÉ

Koncert Klubu pøátel hudby
Vstupné 100/80,- Kè (studenti 40,- Kè)

Sobota 3. března 2007 ve 14.30 hodin
MLUVÍCÍ SKÁLA

Loutkáøský soubor ZVONEK - repríza
Vstupné 20,- Kè

Sobota 17. března 2007 ve 20.00 hodin
PLES HOØICKÝCH CHOVATELÙ

Vstupenky u poøadatele

Úterý 20. března 2007 v 19.30 hodin
PAØÍ�ANKA

Divadelní pøedplatné
Hra v pøedplatném, vstupné 160/140/130,- Kè

Sobota 24. března 2007 ve 20.00 hodin
VÍTÁNÍ JARA 2007

JANOTA 1935, FEHERKETEKEKEREK, ...
Vstupné 80,- Kè

Sobota 31. března 2007 v 19.30 hodin
LUBO� POSPÍ�IL & BOHUMIL ZATLOUKAL

Klubový koncert v sále Bystøice
Vstupné 150,- Kè.

Sobota 31. března 2007 ve 20.00 hodin
PY�AMOVÝ BÁL

Poøádá Dùm dìtí a mláde�e
Vstupenky u poøadatele

Výstavy

Výtvarná skupina
�Salón 493�

Malba, grafika, plastika, fotografie.
Vernisá� 15. bøezna od 16 hodin

ve �torchovì síni muzea.
Otevøeno dennì mimo pondìlí 9-12/13-17 hodin

do 8. dubna 2007.

Sochaø Ladislav Zívr nespornì patøil a stále patøí
mezi pøední osobnosti èeského moderního výtvar-
ného umìní. Jeho sochaøské i grafické dílo je za-
stoupeno v mnoha fondech èeských a moravských
galerií i ve sbírkách soukromých sbìratelù. Ladi-
slav Zívr pocházel z Nové Paky, kde se narodil
23. kvìtna 1909. Po slo�ení mistrovské hrnèíøské
zkou�ky studoval keramickou �kolu v Bechyni, po
jejím absolvování nav�tìvoval Umìlecko-prùmys-
lovou �kolu v Praze. Ve své umìlecké tvorbì byl
postupnì ovlivòován nìkolika smìry, nejprve to
byl civilizmus, èásteènì kubizmus a surrealizmus.
Poté hledal ve své tvorbì spojení èlovìka a techni-
ky. Nakonec se vrátil k tvorbì vycházející
z pøírodních motivù. Bìhem �ivota byl èlenem
Skupiny 42, brnìnského Klubu výtvarných umìl-
cù Ale� i celorepublikových sdru�ení zastøe�ují-
cích èeské a slovenské výtvarné umìlce. Vystavo-
val také se skupinou Radar. Kromì èetných domá-
cích výstav se zúèastnil i nìkolika zahranièních.1

Ladislav Zívr zemøel 4. záøí 1980 ve �dírci u Staré
Paky.

Jako novopacký rodák mìl Ladislav Zívr blízko i
k Hoøicím v Podkrkono�í. Pod vlivem svého pøíte-
le z mládí Quida Romana Kociana a zejména jeho
otce profesora Quida Kociana chtìl studovat so-
chaøsko-kamenickou �kolu, nakonec ale pøevládla
obliba hlíny jako výtvarného materiálu. S mìstem
ho spojovaly i vzdálené pøíbuzenské vztahy a
mnoho pøátel nejen z umìleckého okruhu. Dal�í
spojitost lze najít i v hoøické Galerii plastik, kde je
Zívrovo dílo zastoupeno nìkolika pracemi. Jedná
se o díla Øekynì a Hlava2  a monumentální pís-
kovcové sochy s názvy Srostlice a Kmen, které
vznikly bìhem I. Mezinárodního sochaøského
sympozia v Hoøicích v létì roku 1966. Právì Zí-
vrovu úèast na tomto sochaøském setkání dokres-
lují kromì plastik umístìných na gothardské strá-
ni i zápisy v jeho osobních denících.3  Mnohdy
osobité záznamy pøibli�ují jak Zívrovo dílo, tak i
atmosféru setkání a okolnosti pobytu v Hoøicích.

V pondìlí 13. èervna 1966 si Zívr do deníku pí�e:
��iji stále v pøípravách na mezinárodní symposi-
um v Hoøicích... Ve støedu pojedu do Hoøic [...]
vybrat kámen.� Tentý� mìsíc také dokonèil �est
skic na budoucí pískovcové sochy, úèastnil se pro-
hlídky lomu U sv. Josefa, novináøských a organi-
zaèních setkání.

První den pobytu v Hoøicích v úterý 5. èervence
probìhl pøíjemnì: �Je horký slunný den a po
v�ech pøípravách ubytování odcházíme do [lomu],
kde u� je sochaø Preclík se sochaøkou Fibichovou
a man�elé Schoenholtzovi ze západního Nìmec-
ka.4  Kus kamene je�tì le�í, promìøuji atd. Veèer
jedeme [...] do nedaleké obce Dachov. Jdeme se
projít alejí k rybníku. Veèer plný poesie hrdelního
kuòkání �ab z vedlej�ího nízkého rybníka plného
rákosí... Docházíme k døevìné hospùdce a tì�íme
se na pivo. Vcházíme, ale je nám brisknì oznáme-
no, �e zavírají ve 21 hodin. Jedem tedy zklamáni
do Hoøic na Barandov a sedíme v letní restauraci
pod ka�tany v�ichni u jednoho stolu v �ivé zába-
vì...�.

Následující den pøipisuje: �Jdu pì�ky a to u�
v de�ti do zemìdìlské �koly, kde máme snídanì a
obìdy. Pak v jílovinì køídového [bláta] sesmeká-
vám se v kopci cestou do lomu sv. Josefa. Nedo-
èkavost k práci pøed tak velkým úkolem tøímetro-
vé sochy mne vede i v de�ti vypùjèit si pod kámen
ulo�ený �pièák a kladivo a zaèít. Mokrý prach se
usazuje na igelitu a jsem celý bílý... Pøijí�dìjí pøed
polednem ostatní a jsou neklidní z toho, �e jejich
mo�nosti práce jsou je�tì daleké. Jedem na obìd
do �koly. Po obìdì sesekávám s ho�mi ze sochaø-
ské �koly5  spodek sochy do roviny. Vle�e zakreslu-
ji boèní siluetu a i tu v de�ti osekáváme. Bez práce
se cítím nemocný. Je mi lépe... Odjí�díme
k veèeru do zemìdìlského internátu, kde bydlím.
Jsem rozmoèen. Hledám ve mìstì nìco k snìdku
a usazuji se v restauraci poblí� Beránku. [...] Chci
jít domù, kdy� pøicházejí ho�i ze �koly a moji po-
mocníci k mému stolu. Je nutno setrvat � hostím
je dvìma sklenicemi piva a cigaretami.�

Pøí�tí den práce v lomu naru�ilo �patné poèasí:
�Leje tak, �e se nedá vùbec dopoledne nic dìlat a
k tomu pomocník, který mìl pøinést klíè od staré
karoserie auta, kde je útulek a náøadí, v lijáku vù-
bec nepøi�el. Nadáváme na pomìry zmaèkaní
v Preclíkovì autì v�ichni a diskutujem. [...] Odpo-
ledne v�ichni promoèeni po obtí�ích se spu�tìním
kompresoru vrtáme v Preclíkovì bloku a �est dìr
v mém bloku k odseknutí na péra a klíny. Promo-
èeni skrz odjí�díme domù. Pøicházejí ho�i ubyto-
vaní vedle v pokoji, dovolím-li podívat se na �est
skic k plastikám, o kterých sly�eli po vèerej�í ná-
v�tìvì v�ech sochaøù. Mìl jsem ale v úmyslu být
sám po mokrém dnu, vymrzlý s trochou vína. Si-
tuace se mìní a ho�i chtìjí také prohlí�et knihy,
katalogy atd. pøivezené Schoenholtzem... Zajímaví
kluci.�

V nedìli 10. èervence se Zívr chystá na dal�í tý-
den pobytu v Hoøicích: �Chystám v�e pro zítøej�í
odjezd do Hoøic. Boty � vaøiè � cukr � aparát atd.
k lep�ímu vybavení dle zku�eností prvého týdne,
který je v�dy nejtì��ím zaèátkem. Zmiòuje také
první názvy svých prací na sympoziu, které ale bì-
hem tvorby zmìní: �Preclík a Schoenholtz se pøi-
klánìjí, �e ze skic jsem nejvíce já v Oblázku a
Èlánku. Rozhodl jsem se pracovat na Èlánku. Co
se týèe personálního obsazení symposia jsou stále
potí�e. Sochaøka �apo�niková z Var�avy odmítla
úèast v Ru�bachách6  a odjí�dí tam tedy sochaø
[Zdenìk] Palcr. Sochaø �imek odjel do Itálie a po-
slal kresebné schéma jak otesat kámen � pohodl-
né! Sochaø Lenassi z Jugoslávie pí�e, odjí�dí do
Prahy, bez udání dne pøíjezdu do Hoøic...�.

Druhý den pokraèuje v zápisu: �Jsem opìt v Ho-
øicích a po desáté hodinì u� v lomu upocený v na-
stalém horku. Pracuji s Jindøichem Zeithammlem
do pùl tìla svleèení v pra�ícím slunci a� do veèera
7 hodin. Jdu se sochaøem [Vítem] Vrátným domù,
kdy� potkáváme na cestì k lomu autojeøáb, který
má obrátit Preclíkùv kámen. Lano je ale slabé a
praská. Je nutno sehnat silné lano...� O dva dny
pozdìji �pøijí�dí autojeøáb se silným lanem a ká-
men je obrácen hravì. Vrací se dva pomocníci ze
�koly a usínají i s klíèemi. Chystám se brzo zaèít.
V 7 hodin jsem u� v lomu. Pomocníci ale nikde.
Jsme s uèitelem Vrátným sami v lomì a kluci pøi-

cházejí a� v pùl 10 hodiny. Nadáváme oba. Tisíc
chutí do práce, ale klíèe nikde a není mo�nost ote-
vøít karoserii s dláty a kladivy.�

Ve ètvrtek 14. èervence pøidává Zívr do svého de-
níku dal�í zápis: �Nemám klidu, jdu do lomu.
V lomu je u� Janez Lenassi � mám radost. Myslel
jsem, �e u� nepøijede.� Pøí�tí den �odpoledne pøi-
jí�dìjí z pra�ské televize. Ujednáno filmování na
10. srpna. Odpoledne pøemís�ujem buldozerem
bloky kamene. Neúspì�nì zvedáme blok pro Jane-
ze � �elezné oko se rozlétá jako projektil. Lenassi
mìøí bloky. Svìøuje se, �e podobnou sochu udìlal
ve Vídni s tím rozdílem, �e moje je biologická a
jeho geometrická...�.

Dal�í týden v pondìlí 25. èervence pøijí�dí Ladi-
slav Zívr se sochaøem Lenassem do lomu �kdy� u�
dva jeøáby nakládají kameny. Dávám si pøemístit
Srostlici na fundament a postavit kámen na novou
sochu. Nový kámen staví také Schoenholtz a na
kámen se staví také blok Janeziho. Pracuji pak
støídavì na Srostlici s malým Jindøichem a na
nové so�e sám...�. Dal�í den �jdeme ke Gothardu
vyhlí�et místo na sochy � obtí�ná cesta pro svoz
plastik. Bude nutno v�e upravit.�

Koncem èervence dokonèil Zívr hlinìný model
druhé pískovcové sochy. V zápisech si stì�uje na
únavu a poèasí, které je od poèátku sympozia ne-
pøíznivé: �Preclík je u� z té práce nemocný � mne
hubí decibely z pneumatické �ramaèky a kouø
z nafty.� Vyjadøuje se i ke studentùm sochaøsko-
kamenické �koly: �Pomocníkùm z hoøické sochaø-
ské �koly je tøeba rozumìt, co se nedaøí sochaøi
Preclíkovi a z toho vznikají kontroverse... Na dru-
hé plastice pracuje se mnou Ladislav Minaøík. [...]
Mladý architekt [Josef] Wágner provedl v nákresu
zatím nedostateèné øe�ení umístìní plastik pod
Gothardem. Nejprve musí vìdìt, jaké plastiky bu-
dou vytvoøeny � vytvoøit makety a pak rozsazovat.
Ne v øadách, ale ka�dou zvlá��. Sochaø Preclík je
architektem Wágnerem pøedstavován nìjakému
západnímu Nìmci jako � unsere am besten  Bild-
hauer in Tschechoslowakei. [...] Preclíkova plasti-
ka je nejpracnìj�í a zamìstnává mimo placeného
kameníka v�echny pomocníky mimo Minaøíka,
kterého nechce. Je u mne! Dva neplacené pomoc-
níky má Lenassi. Schoenholtz nemá a nechce ni-
koho. [...] Sochaø �imek má pøijet po nedìli (zatím
nemocen anginou). Dal pøed mìsícem náèrt, jak
má být kámen opracován pomocníky. Trochu po-
hodlné a lehké, zatím co my se trápíme osobnì...�.

V polovinì sympozia dokonèuje Zívr Srostlici a
vìnuje se druhé plastice Pahýlu: �Pracuji s obtí�e-
mi na Pahýlu � pøichází opìt pra�ská televize �
vrchnost z kraje atd. Kompresor øve a prá�í a èudí
mnì do nosu.�

Mezitím se pøiblí�il konec sochaøského sympo-
zia. V pátek 19. srpna Zívr zaznamenává: �Chys-
tám se ustrojen do mìsta..., kdy� pøichází správco-
vá, abych jí nechal klíèe od pokoje... to mne dora-
zilo, v lomì rámus kompresoru, a poslední oasa
klidu je naru�ena i v bytì bez mo�ného odpolední-
ho nezbytného odpoèinku. Rozhoduji se odjet, bu-
dou-li se v bytì èistit okna a také odjí�dím
domù...�.

Hned následující den ale opìt pracuje v lomu:
�Vcházíme do posledního týdne práce. Chybí mi
vercajk � pamrlík � sekera atd. okupované �im-
kem. V lomì se [mi] ji� nelíbí... Zdá se, �e �imek
chce orvat kámen v nejkrat�í dobì beze v�eho úsi-
lí, které jsme vynalo�ili my v�ichni v témìø dvou
mìsících trápení v de�ti a horku a rùzných nepo-
hodách.� Závìr setkání pøibli�uje i zápis
z 22. srpna: �Nejvy��í èas, �e konèí symposium,
neustálé spoleèenské vypjetí � málo spánku a
mnoho kouøení by mì brzo zahubilo. �ivotní tem-
po je to pøí�erné...�.

Ve ètvrtek 25. srpna provedl Zívr korektorské
práce na obou plastikách a pøí�tí den odjel domù
do �dírce. Obì sochy byly po krátké dobì spolu
ostatními díly sympoziálních sochaøù osazeny na
gothardské stráni, kde jsou umístìny dodnes.

Mgr. Tomá� Hylmar, 2007
Národní galerie v Praze

1 V souèasné dobì probíhá v Národní galerii
v Praze pøíprava nové výstavy díla Ladislava Zívra,
která bude otevøena od dubna do srpna leto�ního
roku v Královském letohrádku v Praze.

2 Plastiky Øekynì a Hlava byly do Galerie plastik
v Hoøicích získány v roce 1978.

3 Deníky sochaøe Ladislava Zívra jsou ulo�eny
v Archivu Národní galerie v Praze; obsahují s pøe-
stávkami zápisy z let 1925 a� 1980.

4  I. Mezinárodního sochaøského sympozia v Hoøi-
cích se v roce 1966 úèastnili kromì Ladislava Zívra i
Vladimír Preclík, Michael Schoenholtz, Zdena Fibi-
chová, Zdenìk �imek a Janez Lenassi.

5  Ladislav Minaøík (abs. 1967) a Jindøich Zeitham-
ml (abs. 1969).

6 Mezinárodní sochaøské sympozium ve Vy�ných
Ru�bachách na Slovensku bylo zalo�eno v roce 1965.

Hořické sochařské sympozium 1966 v denících Ladislava Zívra

Zívrovy plastiky ve sbírce hořické galerie:
Řekyně (vlevo) a Hlava s rukou (vpravo).

TOMÁ� HYLMAR
(Z PRACHU ARCHIVNÍHO)

Ladislav Zívr při práci na Srostlici (nahoře)
a Kmenu (dole), lom U svatého Josefa, 1966.

Zívrovy deníky byly mezi zasvìcenými pojmem. Zasvìcenci míníme náv�tìvníky mlýna ve �dírci, kde Zívrovi �ili, lidi z oboru, kteøí smìli do tìch knih
nahlí�et. Stávaly na polici v jídelnì, v èervené vazbì s ra�eným znakem a nápisem Pionýrská kronika na deskách (surrealismus jak se patøí). Jitka Zívro-
vá podávala k èetbì kávu a koláè - nebo ke kávì a koláèi deníky, jak se to vezme. Zá�itky z deníkù byly ka�dopádnì hlub�í (nìkdy podávala i fr�ana) a pøá-
telé z oboru si o nich vyprávìli jë�tì po letech. Zívr vpravdì ne�etøil nikoho a jeho styl, èasto otevøený a� k jisté neurvalosti, býval oceòován i tìmi, kdo se v
jeho záznamech octli. Dnes jsou deníky v archivu Národní galerie, kde je opatruje Tomá� Hylmar a my rádi otiskujeme pasá�, kterou pro vás vybral.

Klavírista Martin Kasík pøesvìdèil i v Hoøicích,
�e patøí k èeské interpretaèní �pièce. Nenechal se
vyru�it ani vichøicí, která zuøila nejvíce právì v
prùbìhu vyprodaného koncertu. Dramatiènost
situace je�tì zvý�ila pro�itek, který mladý virtuos
v�em pøítomným pøipravil.

Jeho koncertem se sezóna hoøického Klubu pøá-
tel hudby pøehoupla do druhé poloviny. V té jsou
ve velké pøesile umìlci z Moravy. Dne 1. bøezna se
pøedstaví v sále hoøické radnice BRNÌN�TÍ KO-
MORNÍ SÓLISTÉ.

�pièkový orchestr mezinárodního renomé, kte-
rý zalo�il v devadesátých letech primárius Janáè-
kova kvarteta Milo� Vacek. Pozdìji se vedení ujal
houslista Jiøí Besperát. Soubor je vysoko

cenìn kritikami, zvlá�tì za interpretaci Janáè-
kových skladeb. V Hoøicích proto zazní mimo jiné
i oblíbená Suita tohoto skladatele.

Jako sólista se pøedstaví profesor brnìnské
konzervatoøe a vynikající violoncellista JAN
�KRDLÍK, který hraje na nástroj od Adama Ema-
nuela Homolky z roku 1842.

(Nedávno jsme se v tisku doèetli kuriozitu o
tom, jak byl vzácný nástroj panu profesorovi
ukraden a následnì vrácen, nejspí� proto, �e se
zlodìji zalekli toho, co vlastnì ukradli.)

Vystoupení orchestru v Hoøicích bude jistì jed-
ním z vrcholù leto�ní hoøické koncertní sezóny.

Sál radnice ve ètvrtek 1. 3. 2007 v 19.30.
KLUB PØÁTEL HUDBY, vstupné 100/80,- Kè

(studenti 40,- Kè)

KLUB PŘÁTEL HUDBY

PO MARTINU KASÍKOVI
BRNĚNŠTÍ
KOMORNÍ SÓLISTÉ
S JANEM ŠKRDLÍKEM

Bohoslužby
Bohoslu�by Cíkve èeskoslovenské husitské se

budou konat 11. a 25. bøezna od 14 hodin v modli-
tebnì CÈH v bývalé synagoze v Tovární ulièce.
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AUTOŠKOLA

LEJSEK
Autoškola Josefa Lejska

Karlova 198, Hořice, tel. 493623670,
vám nabízí provádění výcviku

v řízení motorových vozidel:
1) malého motocyklu, skupina „M“

2) motocyklu skupiny „A“
3) osobního automobilu, skupina „B“

4) nákladního automobilu, sk. „C“
5) traktoru, skupina „T“

Kondiční jízdy uvedených vozidel.
Školení řidičů.

Výcvik provádíme na nových
vozidlech zn. Ford Fiesta, Škoda
Felicia, Ifa 60, Suzuki, Simpson.

Kurzy zahajujeme
každou středu v 15 hodin.

Autoslužby
• Výměny a prodej

motorových a převodových olej ů
• Prodej akumulátorů

Pneuservis
• Montáž a vyvažování pneumatik

osobních a dodávkových vozidel,
vč. AVIE a motocyklů (provádíme

na moderních strojích Corchi).
Prodej nových  pneumatik zn. Barum,
Matador, Michelin, Continental,
Nokia na všechna motorová vozidla.

Montáž pneumatik u nás
zakoupených provádíme zdarma!

• Zajišťujeme protektorování pneumatik
• Opravy vzdušnic a pneumatik na

osobní i nákladní automobily a traktory.

Informace: 493 623 670

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)

Luděk Vojáček
+420 603 934 787

E-mail: voolno@centrum.cz
www.nabytek-vojacek.cz

NÁBYTEK NA MÍRU
SKŘÍNĚ NA MÍRU
ŽALUZIE • ROLETY• PARAPETY• PRAHY•TĚSNĚNÍ

Doprava a konzultace zdarma

AUTOSERVIS
Hořice v Podkrkonoší

Autosalon ŠKODA
Čelakovského ulice

Prodej - servis - leasing
 ŠKODA

HAVEX AUTO HOŘICE

Telefon: 493 623 921 / GSM: 737 226 223 / e-mail: ho.servis@havex.cz

HAVEX AUTO HOŘICE

CELKEM 231 m2

KANCELÁŘE V HOŘICÍCH
(I JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI OD 18 m2)

KONTAKT: 603 501 830

LEVITŮV DŮM
NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 164

V I N O T É K A

HODINÁŘ STANISLAV PONIKELSKÝ
Klicperova ulice, Hoøice, telefon 739 036 571

MONTÁ�, PRODEJ, SERVIS JÍZDNÍCH KOL A FITNESS ZNAÈEK OLPRAN A DOMINATOR.
ADRESA: �I�KOVA 1021 HOØICE (AREÁL ZEZ, VRÁTNICE).

KONTAKT: MOBIL 606 717 930, FAX 493 620 040, E-MAIL: olpranservis@seznam.cz.
PRACOVNÍ DOBA: PO-PÁ 8,00 - 17,00.

DÁLE NABÍZÍME: ODBORNÝ SERVIS ROTOPEDÙ A JÍZDNÍCH KOL V�ECH ZNAÈEK.

OLPRAN

NABÍZÍME VÝPRODEJ KOL
DĚTSKÝCH, HORSKÝCH, TREKINGOVÝCH
V CENÁCH JIŽ OD 990,- Kč

ROTOPEDŮ,
POSILOVACÍCH LAVIC
CENY FITNESS
OD 790,- Kč

VÝPRODEJ MODELU:
Dìtské kolo Olpran Buddy

vel. 20", celoodpru�ený rám,
5 rychlostí, urèeno pro dìti od 5-7 rokù.

Stálá cena 2.490 Kè
  Akèní cena 1390,- Kè

Prodám chatku u Doubravky
Prodám ihned montovanou chatu v zahrádkáø-

ské osadì Hoøice-Doubravka. Pøípojka elektrické
energie 220 V, u�itková voda.

 Cena: dle dohody. Telefon 493 622 530.

Hledáme pronájem letního bytu
Rodina s dìtmi hledá na léto pronájem cha-

ty (domku) v Hoøicích nebo na Dachovech.
Kontakt na tel. : 724 241 641 nebo 606 651 327.
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JÍZDNÍ KOLA

RYS
Velký výběr kol a příslušenství

zn. Author
Wheeler
4Ever…

+ dětská kola
+  kvalitní profi servis

+  vše ostatní na jízdní kola
MILOSLAV RYS

Žižkova 1957, Hořice
Tel: 493 621 932

www.kola.rys.cz
Po - Pá  8.30 - 12.00, 13.30 - 17.00

So 8.00 - 11.00

POŘÁDÁNÍ VEŘEJNÝCH DRAŽEB
DOBROVOLNÝCH I NEDOBROVOLNÝCH

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

RIEGROVA 1048, 508 01 HOŘICE

Prodej bytů
do osobního vlastnictví

Firma IMO-STAR 98 s.r.o., 500 09 Hradec Králové,
Na Hrázce 273, tel/fax: 495 264 007, gsm: 777 955 855,

Zahájen prodej bytů do osobního vlastnictví v Hořicích:
Výhodná investice do bytu v osobním vlastnictví

- jistota budoucnosti. Byty o velikosti od 32 m2 do 84 m2,
VE ZBOROVSKÉ ULICI V HOŘICÍCH.

Ceny od 711 000,- Kč ve vyšším standardu vybavení včetně DPH.

Výhodné hypoteèní úvìry
prostøednictvím Raiffeisenbank a. s.

poboèka Hradec Králové.

zahájili jsme
výstavbu druhé
etapy

Nemovitost v Nové Pace
Ihned prodám nemovitost v Nové Pace vhod-

nou k bydlení a podnikání (bývalá keramièka)-
vhodné pro penzion, restauraci èi nenároènou vý-
robu. Objekt je ve stavebnì dobrém stavu, ve
ètvrti RD. Cena: 2,3 mil. Kè, prodej na splátky�10
let, bez prokazování pøíjmù, bez zdlouhavého vy-
øizování hypot. úvìru. Mo�nost ihned zaèít bydlet
èi podnikat.                                        Tel.: 603 490 190.

Pronajmu 3+1
Pronajmu nadstandardní byt 3+1 v Hoøicích,

zaøízený.                                               Tel.: 603 210 163.

Prodám stavební pozemky
Prodám 866 m2 pozemkù pro stavbu rodinných

domkù v Hoøicích - Betlémì.        Tel. 602 311 674.

Prodám dům se zahradou
Prodám patrový dùm se zahradou, obec Mile-

tín - Rohoznice. V pøízemí 2 pokoje + kuchyò,
koupelna, WC, sklípek. Podkroví: 2 pokoje, ko-
mora, chodba. Vlastní studna, kùlna, pøístøe�ek
- gará�. Topení lokální + elektøina, telefon, za-
hrada 1 600 m2. Cena 1 280 000,- Kè.

Telefon 731 169 725.

Koupím sbírku známek
KOUPÍM PO�TOVNÍ ZNÁMKY, celé sbírky,

vìt�í mno�ství i pozùstalost po sbìrateli. Platím v
hotovosti. Informace na  telefonu 724 229 292.

Koupím vše o hořickém pivovaru
Koupím pivovarské akcie a reklamní plakát ho-

øického pivovaru z roku 1910. Dále pivní etikety a
tácky. Mám zájem i o album Po padesáti letech
(1872-1923), vydané pivovarem roku 1923.

Volejte 606 182 093.

� P I CA R
PROJEKT
PROJEKTOVÁNÍ STAVEB

• Vypracování projektové
dokumentace pro novostavby,
rekonstrukce a modernizace
objektů pozemních staveb.

• Vypracování dokumentace
v jednotlivých stupních projektu

dle Vašich požadavků.
• Vypracování dokumentace

stávajícího stavu stavby včetně
jejího zaměření.

Ing. Jiří Špicar
Třešňová 1960, 508 01 Hořice

Mobil: 732 145 813
http:// www.spicarprojekt.wz.cz

e-mail: spicar@mujmail.cz

Èi�tìní kobercù a skvrn � Èi�tìní polstrovaných
sedacích souprav vèetnì polstrovaného nábytku
� Parní mytí ve�kerých obkladù, podlah a oken �
Pøedkolaudaèní úklid i po malíøských pracích

� Kompletní èi�tìní interiérù vozù

 FIRMA ROTEX
ÚKLIDOVÉ SLUŽBY

Objednávky a informace na telefonech
 777 084 156, 608 217 780

NABÍZÍME SOUKROMNÍKŮM
I FIRMÁM

PRAVIDELNÝ I JEDNORÁZOVÝ

ÚKLID
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Hořické občasné noviny
Vydává Spoleènost pro vydávání

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

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

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

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

E-mail: mag@cbox.cz.
Pøí�tí èíslo vyjde v posledním týdnu bøezna,

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

napøíklad na disketì.

Prodám králíky
Prodám vykrmené králíky. Cena 100,- Kè za ki-

logram masa. Telefon 776 329 347.

Prodám chatku u Doubravky
Prodám ihned montovanou chatu v zahrádkáø-

ské osadì Hoøice-Doubravka. Pøípojka elektrické
energie 220 V, u�itková voda.

 Cena: dle dohody. Telefon 493 622 530.

Hledáme pronájem letního bytu
Rodina s dìtmi hledá na léto pronájem cha-

ty (domku) v Hoøicích nebo na Dachovech.
Kontakt na tel. : 724 241 641 nebo 606 651 327.

Za tajemstvím vzniku
života

Úspěšný výzkum českých turistů

Více svìtla do tajemství �ivota se podaøilo vnést
malé, ale kvalifikované skupinì badatelù z øad
tzv. turistických predátorù vedených Èertem.
Pøevratná událost, která zùstala bì�nými médii
i bulvárním tiskem bez pov�imnutí, nastala v pá-
tek 12. ledna v 9 hodin a 5 minut (první den mezi-
národního veletrhu cestovního ruchu Regiontour
v Brnì). Jako první pronikli ke v�emu odhodlaní
výzkumníci v prvních minutách veletrhu do stán-
ku plzeòského pivovaru v pavilonu �V�, a proto�e
náhoda pøeje pøipraveným, èekal je zaslou�ený
objev. Pøesto�e se ocitl v èasové ztrátì, Èert neo-
pakovatelnou situaci zdokumentoval a snímek
na�emu listu exkluzívnì poskytl. Vlevo se nachází
turistický predátor Lubomír Javùrek, hlavní
znaèkaø regionu Ústí nad Orlicí, uprostøed spat-
øujeme je�tì plný pùllitr velitelùv (èasová ztráta)
a vpravo dopíjí vìhlasný hoøický turistický èini-
tel, zvaný Svìtobì�ník (té� Globetrotter), kterého
ka�dý pozná i zezadu.                                             (vmb)

Biograf Na Špici v březnu

Pátek 2. 3. -  Sobota 3. 3.  ve 20.00

APOCALYPTO
A� u� budeme vnímat nový re�ijní opus Mela Gibsona
jen jako dobrodru�nou historickou podívanou nebo

budeme ochotni hledat v ní skrytá poselství a významy,
je nepochybné �e se doèkáme my�lenkovì ambiciózní

zábavy. Apocalypto je vyprávìní o mayském mu�i
jménem Jaguáøí tlapa, který se odmítne stát obìtí na

oltáøi mocenských zájmù knì�ské kasty,
co� podle jeho autora vytváøí paralelu k tak aktuální

otázce, jakou je válka v Iráku.

Pondělí  5. 3. ve 20.00

ŽIVOTY TĚCH DRUHÝCH
Celoveèerní debut Floriana Henckela von Donnersmarc-

ka nelze oznaèit jinak ne� jako velkolepý. Poté, co
vzbudil pozornost filmového publika svými pùsobivými

krátkými filmy (�Dobermann� a �Der Templer�), zamìøil
se s pomocí historikù a lidí se zku�enostmi z fungování
komunistické tajné slu�by na velmi neradostné období
existence socialistického Nìmecka. Výsledek jeho úsilí -
film �IVOTY TÌCH DRUHÝCH - je zcela výjimeèným

obrazem syrové atmosféry NDR. Je nejen velmi
intenzivním a pùsobivým thrillerem, ale zároveò

dojemným milostným pøíbìhem.

Středa 7. 3. ve 20.00

ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU
Repríza èeské komedie v rámci pøehlídky Èeský lev 2007

90 minut, 60,- Kè

Pátek 9. 3.  ve 20.00

JAK SE KROTÍ
KROKODÝLI

Repríza èeské komedie v rámci pøehlídky Èeský lev 2007
90 minut, 50,- Kè

Neděle 11. 3. - Pondělí 12.3. ve 20.00

SMRTÍCÍ NENÁVIST
Kdy� nìkdo zemøe v záchvatu zlosti, zùstane po nìm stín,

který se postupnì �íøí na dal�í obìti a nedá jim spát,
dokud je nedo�ene k �ílenství anebo sebevra�dì... Doká�e
nìkdo zastavit kletbu? Tambllyn se dostane pod stejnou

kletbu, jaká postihla její sestru Gellar. Nadpøirozené síly,
které naplòují èlovìka zlobou a nenávistí, spojí

dohromady nìkolik lidí, kteøí se sna�í odhalit jejich
tajemství a zachránit si �ivoty.

Středa 14. 3. Čtvrtek 15.3. ve 20.00

PRACHY DĚLAJ ČLOVĚKA
Repríza èeské komedie v rámci pøehlídky Èeský lev 2007

100 minut, 65,- Kè

Neděle 18. 3. ve 20.00

FIMFÁRUM 2
Repríza èeské komedie v rámci pøehlídky Èeský lev 2007

90 minut, 50,- Kè

Biograf Na �pici Hoøice uvádí nový klubový
cyklus s názvem Filmové návraty:

úterý 20. března 2007  v 19.30

A TOU NOCÍ NEVIDÍM
ANI JEDINOU HVĚZDU

Intimní snímek natoèený podle posledních drásavých
dopisù, které Bo�ena Nìmcová adresovala z Litomy�le
svým pøátelùm a dìtem. Uchýlila se tam po rozchodu s
man�elem, aby koneènì byla samostatná a mohla psát.

Zároveò v�ak vìdìla, �e její nemoc postupuje a na
v�echno je u� pozdì�

Mláde�i pøístupný, pro èleny klubu vstup volný,
(klubová karta na celý rok 200,- Kè), ostatní 60,- Kè.

Čtvrtek 22.3.  ve 20.00

KRÁSKA V NESNÁZÍCH
Repríza èeské komedie v rámci pøehlídky Èeský lev 2007

 110 minut, 60,- Kè

Sobota 24. 3. ve 20.00

DÉJÁ VU
Podmanivý akèní thriller od producenta Jerryho

Bruckheimera a re�iséra Tonyho Scotta se toèí okolo
tajemného pocitu déjà vu, který provází agenta vládní
agentury ATF Douga Carlina (Denzel Washington) pri

vy�etøování rozsáhlého bombového útoku. Carlin,
který je po výbuchu nálo�e na trajektu v New Orleans
pøivolán k zaji�tìní dùkazù, odhalí, �e záhadný úkaz,

který vìt�ina lidí pova�uje pouze za høíèku vlastní mysli,
je ve skuteènosti nìèím mnohem silnìj�ím.

Pondělí 26.3. v 17.30

ŠARLOTINA PAVUČINKA
�arlotina pavuèinka patøí mezi nejoblíbenìj�í dìtské
kní�ky vùbec. Vy�la u� ve 23 jazycích, vèetnì èe�tiny,

a v úctyhodném poètu 45 miliónù výtiskù. I proto podle
této nesmrtelné pøedlohy, kterou napsal autor My�áka
Stuarta Littlea E. B. White, vznikl stejnojmenný film,

jeho� ambice nejsou o nic men�í. Hlavním hrdinou
�arlotiny pavuèinky je malé prasátko Wilbur, které

zjistí, �e pøísloví �V nouzi pozná� pøítele� opravdu platí.

Středa 28.3. - Čtvrtek 29.3.  v 17.30

MAHARAL
– TAJEMSTVÍ TALISMANU

22. srpna roku 1609 umírá pra�ský rabín Löw.
Dva významní mu�i, astrolog Jan Kepler a pøedseda

�idovské obce dajan Jicchak Kohen pospíchají køivolaký-
mi ulièkami k jeho smrtelné posteli. Oba od umírajícího
dostanou polovinu talismanu, jeho� opìtné slo�ení by
dr�itele pøivedlo k obrovskému pokladu. Nová èeská
pohádka v hlavních rolích s Tomá�em Táborským,

Boøivojem Navrátilem, Bárou Seidlovou ad.

Biograf Na �pici, Husova 1560, 508 01 Hoøice,
Telefon +420493622828, +420775106756

e-mail: bio-horice@cbox.cz, http://biograf.horice.org.

PAVOUK
Jsem pavouk. Teda pavouk, spí� pavouèek,

v�dy� nemìøím ani 10 mm. Ani nevím, jestli do
téhle èeledi hmyzu patøím. �iji ve �tìrbinì pod
stropní lampou v jednom pokoji, kde bydlí dva
èlovìci. Kdy� obèas vylezu na strop, mù�u poho-
dlnì sledovat, co se dìje pode mnou. Nerozumím
tomu. Èlovìk, který le�í na posteli pode mnou vy-
padá jako dospìlý, dokonce u� má úplnì �edivé
vlasy, které mu na hlavì vypadávají. Na tváøi
mu ale vyrùstají nové, které mu obèas nìkdo nì-
jak odrbe. Øíkají tomu, �e ho oholí. Takhle pøece
vypadají u� èlovìci velcí. Ten na posteli pode
mnou ale nic neumí. V�dycky ráno k nìmu pøi-
jdou jiní èlovìci, kteøí jej omyjí, obléknou a pøen-
dají na takový vozík, na kterém potom sedí celý
den. V�dy� on ani neumí chodit, ani nic dìlat ru-
kama. Vypadá jak èlovìèí mládì, ale je u� velký a
asi hodnì dlouho. Podle tìch vlasù na tváøi asi
sameèek èlovìèího rodu. Tohle v�echno vidím,
kdy� sedím na stropì ve dne.

Teï je ale noc, tma jak v pytli, proto�e poulièní
osvìtlení u� nesvítí. Tak�e nevidím nic. Abych tu
nesedìl tak neèinnì, spustím se dolù a toho èlovì-
ka pod sebou si prohlédnu zblízka. Ale to jsem ne-
zvítìzil. Spustil jsem se zrovna do vlasù a dost
jsem se do nich zapletl. Je�tì �e u� je má dost øíd-
ké a mohu se jimi lépe proplést. Tak se jimi pro-
dírám, obèas spadnu a� na jeho hlavu. Vlasy u�
øídnou, pomalu se dostávám na holou kù�i. Ale
jejda, co se to dìje. Zaklání hlavu a málem mì
pøimáèkl k pol�táøi. No jo, v�dy� já vlastnì lezu
obrácenì. Pùvodnì jsem se chtìl podívat na jeho
oblièej.To jsem mìl teï kliku, �e víc nemohl za-
klonit hlavu. Musím se znova prodrat tím vlaso-
vým porostem na druhou stranu. Zase zápasím
s jeho vlasy a obèas dopadám a� na hlavu. Ko-
neènì porost skonèil a jsem z toho bloudìní ven-
ku. Teï mì èeká pøelézt jeho vráskami zbrázdìné

èelo. Je to jako bych byl nìkde na èerstvì zora-
ném poli. Cesta je ale snadnìj�í, ne� prodírat se
vlasovým porostem.

Dostal jsem se mezi dvì úzké hou�tiny nad jeho
oèima. Z té cesty mezi vlasy toho mám dost, tak
se do nich ani nebudu pou�tìt. Projdu mezi nimi
a dostávám se na høbet jeho nosu. Pomalu se po
nìm �inu dopøedu. Asi mu to není moc pøíjemné,
proto�e se sna�í neustále nosem pohybovat tak,
aby mì setøásl na jednu nebo na druhou stranu.
Podaøilo se mi dostat se a� na �pièku. Pak jsem
slezl po takové úzké cestièce mezi jakýmisi jesky-
nìmi a� dolù. Ale proto�e jsem zvìdavý, chtìl
bych se alespoò do jedné z nich podívat. Moc se
mi to ale nedaøí. Zase jsem se zapletl do nìjakého
hou�tí. Neustále kolem mì proudí dovnitø stude-
ný a ven teplý vzduch. No, tak teï jsem mìl co
dìlat, abych se udr�el. Z nitra jeskynì zavál tak
prudký vítr, �e mì to málem vzalo s sebou. Byl
provázen takovým zvlá�tním zvukem. Je tu ne-
bezpeèno. Radìji odsud vypadnu. Vypravil jsem
se zpìt k oné úzké pì�inì, po které jsem pøi�el.
Pokraèuji tedy dál pøes ostré, èerstvì vyrostlé
vlasy. Dostávám se na dva úzké pruhy, které ni-
èím porostlé nejsou. Ale zase nebezpeèí. Hýbe
jimi tak, �e mì málem mezi nimi rozmáèkl. Ho-
nem pryè. Dostal jsem se a� na bradu. Hernajs,
to jsem mìl �tìstí. Tìsnì vedle mì dopadla jeho
ruka. Je�tì �e je má tak �patnì pohyblivé. Vý� by
nedosáhl a na mì se netrefil. Zbyla by ze mì jen
mastná skvrna, nebo by mì napíchl na ten ostrý
porost. Rychle spìchám na krk a pøelézám ne nì-
jakou látku, kterou má na sobì.To je moje zá-
chrana, proto�e to u� necítí, �e po nìm lezu. Sna-
�ím se ale stejnì co nejrychleji pøelézt na stìnu a
vy�plhat se po ní zpìt na strop. Sem u� na mì ni-
kdo nemù�e. Zalezu zpátky pod lampu a budu
spát. Myslím, �e mi to pro dne�ek staèilo.

(c) Stanislav Daèinský

Povídka

Z historického kalendáře

Taneční pro nepokročilé pokračují

Taneční hodiny pro starší a nepokročilé pokročily minulou sobotu až k výuce tance tango.
Povinnou rekvizitou pro pány byla růže v zubech. Povinnost dodrželi úplně všichni. Foto Vydra.

Před 150 lety se narodil zakladatel skautingu
22. února 1857 (150 let) se v Paddingtonu

(Londýn) narodil Lord Robert Stephenson Smyth
Baden-Powell of Gillwell (zemøel 1941). Mìl
7 bratrù, otec uèil geometrii v Oxfordu. U� na
støední �kole získal první zku�enosti se stopová-
ním a lovem, a proto�e to �kola zakazovala, záro-
veò zku�enosti zvìda (angl. scout).  Baden-Powell
pro�il brilantní vojenskou kariéru v Indii a v Ji�ní
Africe. Jako královský inspektor jezdectva zabý-
val se systémem výcviku mladých dùstojníkù,

kromì fyzické zdatnosti kladl dùraz také na roz-
voj charakterových vlastností, i k tomu mìl pùso-
bit �ivot v pøírodì. Vlastní zalo�ení skautingu,
který se velmi rychle roz�íøil po svìtì, se datuje
rokem 1907, kdy Baden-Powell publikoval své zá-
sady v bro�uøe Scouting for Boys. V té�e dobì se
o�enil s Olave Soames, ta se stala svìtovou ve-
doucí skautingu pro dívky - World Chief Guide.

Mezi první �iøitele skautského hnutí v Èechách
patøil nám známý Eduard �torch.

Baden-Powell si oblíbil kanadský jezdecký
model klobouku Johna B. Stetsona a ten se ujal

i mezi českými skauty.

Kámen, který připomíná první skautský tábor
na ostrově Brownsee v srpnu 1907.

30 000 skautů tam bude letos slavit 100. výročí.

Šibřinky letos 24. března
Tak jako v minulých letech, na závìr masopust-

ních radovánek, poøádají basketbalisté Jiskry
Hoøice v prostorách staré sokolovny tradièní �ib-
øinky. Oproti jiným letùm dochází  v programu
k malé zmìnì. Obì akce, tzn. �ibøinky pro dìti
i dospìlé se uskuteèní v jeden den. V sobotu
24. bøezna od 13.30 hodin budou �ibøinky pro
dìti se soutì�emi a hudbou disko. Veèer od
20. hodin budou �ibøinky pro dospìlé a pokroèi-
lé. K tanci bude hrát hudební skupina pana
Wagenknechta. Bohaté obèerstvení a tombolu za-
jistí poøadatelé. Rázu �masopustního� bude od-
povídat i výzdoba sálu. Masky jsou samozøejmì
vítány. Zajistìte si vèas místenky, jsou ji� v pøed-
prodeji v papírnictví Alfa u pana Ale�e Svobody
na Husovì tøídì. Srdeènì zveme milé náv�tìvní-
ky!                                                                                     H-è

Hledáme účetní
TJ Jiskra Hoøice hledá úèetní pro rozpoètové

organizace od 1. 1. 2007. �ivnost.list podmínkou.
Informace na è. 603 555 688 - Jahelková.


