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Narodil se Pøemysl Rudolf � Rusové nám pustili plyn � Lidl toho zatím moc nepostavil � Kdo trhnul oponou
� Kdo svítí � Netanèete s vlky, zaèala plesová sezóna � Nechoïte jen tak, zaèal rok buvola � Tøíletý øidiè porazil

kandelábr � V Penny Marketu vytasil zlodìj nù� � Hoøický freenet u� nechce být �ivelný, registrujte se �
U� 120 let máme v Hoøicích nemocnici �                                                 Hoøické obèasné noviny stojí poøád jen 6,- Kè

OBČASNÉ

16. ledna bylo hořické nemocnici 120 letPrvní se narodil Přemysl
Rudolf

Jak u� to tak bývá, ka�dý rok se nìkdo narodí
jako první a my o tom pøineseme zprávu. V Hoøi-
cích tato událost letos potkala rodinu Rudolfo-
vých. Pøemysl Rudolf se narodil 3. ledna a po týd-
nu si jej pøi�li prohlédnout pan starosta s mís-
tostarostkou a na památku mu vìnovali obvyk-
lých deset tisíc. Mimoto bude ho�íka provázet
�ivotem zajímavé jméno: z dìjepisu si pamatuje-
me, �e èeský král Pøemysl a habsburský císaø Ru-
dolf byli hlavními rivaly v bojích o ovládnutí støe-
doevropského prostoru ve 13. století.

Tříletý řidič
porazil kandelábr

Zrovna na Tøi krále projevil pozoruhodnou bys-
trost tøíletý chlapeèek v Dob�i. Povedlo se mu na-
startovat auto, pøipravené k odjezdu na dvoøe ro-
dinného domku. Projel bránou a� na veøejnou ko-
munikaci, kde se zastavil o sloup veøejného osvìt-
lení. Kromì ponièených plechù na pøedku auta a
po�kozeného kandelábru se nic vá�ného nestalo.
Dítì bylo pøevezeno na pozorování do jièínské ne-
mocnice. Policisté zjistili, �e klíèovým momentem
události bylo ponechání klíèù v zapalování jed-
ním z rodièù a následné ponechání vozidla bez
dozoru.                                                   Zdroj: Policie ÈR Dne 21. ledna roku 1889 byli přijati první pacienti  do „Všeobecné veřejné okresní nemocnice

císaře a krále Františka Josefa I. V Hořicích“ a od té doby nemocnice nikdy nepřerušila svou
činnost. Náš snímek pacientů dětského oddělení je z počátku dvacátého století. Nemocnice je

jedna z mála institucí v Hořicích,  která nepřetržitě více jak  120 let slouží a je ku prospěchu
občanů města a širokého okolí. Prvním a nezapomenutelným ředitelem a primářem byl

MUDr. Evžen Levit (1850 - 1900). Jeho památku  dodnes připomíná pamětní deska umístěná ve
vstupním prostoru nemocnice. Zaměstnanci si  toto výročí připomněli na pracovním setkání, malá

slavnost proběhla minulý týden také na hořické radnici. Více uvnitř listu a také na
www.nemocnicehorice.cz. K výročí přinášíme aktuální sloupek současného ředitele a také

vzpomínku jednoho z primářů, který strávil v naší nemocnici celý život.

Slovo ředitele

Lidé tu k sobě mají blíže
Vlastnì jsem nikdy podobné èlánky nemusel.

Nemusel èíst, nato� je psát. Jsem toti� hluboce
pøesvìdèen, �e za ka�dého z nás mluví èiny, na�e
chování a konání, výsledky na�í práce. Ale slovo
má velkou moc, medializované obrovskou. Právì
proto je tak èasto zneu�íváno k ryze osobním èi
úzce skupinovým zájmùm. Stejnì tak ale mù�e
objektivnì informovat, potì�it, pomoci, dokonce
zachránit. Na jiných místech této stránky se
v nádherných èláncích zdravotnických pamìtní-
kù doètete o pozoruhodné historii hoøické ne-
mocnice. Je a� fascinující èíst ze za�loutlých listù
krasopisnì psané pamìtní knihy zápisy velkých
osobností vìhlasem daleko pøesahujících regio-
nální úroveò, které stály u zrodu a rozvoje ne-
mocnice na konci 19. a poèátku 20. století. V le-
tech 1997-98 do�lo k vynucené a velmi bolestivé
transformaci nemocnice s akutními interními,
chirurgickými a gynekologicko-porodnickými
lù�ky na lù�ka LDN (se zachováním 24hodinové-
ho provozu chirurgické ambulance a denní  am-
bulance interní a gynekologické, ale i biochemic-
ké a hematologické laboratoøe). Tento proces byl
negativnì vnímán laickou i odbornou veøejností
Hoøicka. Za daných okolností byl ale jediným
mo�ným pro zachování fungování prostor budov
nemocnice jako zdravotnického zaøízení. Jakkoliv
pro nìkoho ménìcenného. Chápu, ale zároveò
odmítám. Centralizace specializované akutní lù�-
kové péèe má mnoho racionálních dùvodù a na-
zývat péèi o chronicky nemocné seniory, kteøí
tvoøí vìt�inu klientely souèasného lù�kového fon-
du nemocnice je pøinejmen�ím nerozumné. Ve
vyspìlých zemích má péèe o seniory a lidé, kteøí ji
poskytují, velkou spoleèenskou presti�. To, �e
tomu tak u nás (zatím) není, je smutným faktem,
který má své objektivní i subjektivní dùvody, ty
ale na tomto místì nechci blí�e specifikovat.

Aktuálnì je nemocnice z velké èásti modernì
zrekonstruovaná, dobøe vybavená, ekonomicky
zdravá. O�etøovatelská péèe je na velmi dobré
úrovni, podobnì i medicínská. Ná� cíl pro nad-
cházející roky je jasný � procesem kontinuálního
zlep�ování (realizací národních akreditaèních
standardù, dal�ím zvy�ováním kvalifikace a cel-
kové profesionality a vlídnosti personálu, zinten-
zivnìním spolupráce s ostatními zdravotnickými
zaøízeními rùzného charakteru a zamìøení v regi-
onu) poskytování komplexní geriatrické a specia-
lizované ambulantní péèe ve v�ech ohledech
uspokojit potøeby obèanù Hoøicka, ale i králové-
hradeckého regionu, obstát v neustále se zvy�ují-
cí konkurenci mezi zdravotnickými zaøízeními
zaji��ující podobný druh zdravotnických slu�eb.
Oproti celé øadì z nich má ale to na�e jednu zá-
sadní výhodu � velmi obìtavý a pracovitý pracov-
ní kolektiv, jasnì deklarovanou podporu ze stra-
ny zøizovatele, ale i ze strany �iroké laické hoøické
veøejnosti, která v�echny významnìj�í zprávy o
dìní v nemocnici vnímá velmi citlivì. Zmínìná
fakta jsou velkou devizou a pøíslibem do budouc-
na. A pokud by byla budoucnost této nemocnice
alespoò z poloviny tak slavná jako její historie,
byl bych spokojen.

Ten pocit sounále�itosti Hoøièákù s �jejich� ne-
mocnicí je nebývalý a obdivuhodný, lidé tu prostì
k sobì mají mnohem blí�e�

MUDr. Petr Adámek, 2009

Kronika města Hořice:
�Dne�ního dne 16. ledna 1889 v 8 hodin po ran-

ní m�i svaté odebrali se p. t. èlenové slavného
okresního výboru s velebným duchovenstvem a
jinými úèastníky do nové budovy okresní nemoc-
nice, jí� dùstojný dìkan a biskupský vikáø P. Bo-
humil Hakl po pøimìøené krátké øeèi vysvìtil. Po
vykonaném církevním obøadu byla nádherná
tato budova za otevøenou prohlá�ena a veøejnos-
ti odporuèena. Zároveò dovoleno ka�dému pro
dnes ve�keré místnosti si prohlédnouti. Jesti� ne-
jen v anglickém slohu vkusnì provedena, alebr�
k návodu primátora MUDr. P. Eugena Levita
ve�kerými lékaøskými prostøedky�.

Paměti ze života v nemocnici

Lékař vzpomíná

MUDr. Ladislav Havlas  prožil
v hořické nemocnici celý svůj profesní život

a tak má věru o čem vyprávět.

Poslední zpráva

Co se stalo s Obamou?
�Prosím vás, pane, co se stalo s Obamou?� 
�Proè by se mìlo nìco stát, �e se ptáte?� 
��e jsem o nìm u� patnáct minut nesly�el.�

Zdroj: Neviditelný pes 

Byl krásný den, kdy jsem pøi cestì vlakem
z Hradce Králové vyhlí�el svou první �taci v Hoøi-
cích. Bylo v tom kus napjatého oèekávání jako u
ka�dého mladého èlovìka, který nastupuje své
první zamìstnání. První co mì zaujalo byla vý-
stavná budova na kopci a také první co mì na-
padlo - v Hoøicích jsou pa�áci, postavili si krás-
nou nemocnici. Ten pøíjemný omyl trval jen krát-
ce - byla to samozøejmì invalidovna.

Nemocnice byla obklopena  více zelení ne� dnes,
jednak vlastní zahradou, pak souvislými zahrada-
mi k volárnì, pivovarskou zahradou s krásnì po-
rostlou starou cihlovou zdí. Do nemocnice se
vstupovalo velkými kovanými vraty, po stranách
men�ími také silnì kovanými vrátky � �ádný kio-
sek, �ádná vrátnice. Tì�ké dubové dveøe mi do-
dnes pøipomínají mé první vkroèení do aktivní
medicíny. Za dveømi po schodech vpravo okénko

vrátného a v nìm pøísná tváø pana Smutného,
který v odmìøeném jednání nezapøel svou vojen-
skou minulost. Pøedlo�ení obèanské legitimace,
pøedlo�ení umístìnky, provedení zápisu o vstupu
do nemocnice, to v�e samozøejmost v dobì vypja-
tého tøídního boje. Noèní slu�bu tehdy slou�il dr.
Zábrodský, a ponìvad� jsem nemìl kam hlavu
slo�it, tak jsem s ním pøeèkal svou první noc ve
slu�ebním pokoji a hned jsem pochopil, �e noèní
slu�ba nebude �ádný med. Druhý den mì pøijal
pan primáø Voòka, roz�afný, s obligátní cigaret-
kou a se svým typickým oslovením �domine�. Bez
otálení jsem byl zaøazen do práce. Øeditel dr. Ho-
negr mì pøijal ve své kanceláøi v pøízemí interní
budovy, kde dnes je hospodáøský úsek, ale také
opìt øeditelna.

Administrativa v nemocnici a na oddìleních se
vedla jednodu�e. V�e ruènì � sepisování choro-
bopisù, denní záznamy, propou�tìcí zprávy a
také recepty. Noèní slu�by lékaøù byly obtí�né.
Jeden lékaø slou�il na v�ech oddìleních souèasnì:
na porodnici, na gynekologii, na chirurgii � vèet-
nì úrazù v ambulanci, na internì a na pavilonì,
tehdy infekci. Lékaø, který mìl pøíslu�bu se volal
jen k operacím nebo k vìt�ím komplikacím.
Teprve pozdìji se slu�by na oddìleních osamo-
statnily. Víkendové slu�by trvaly od pátku ráno

pøes sobotu, nedìli � vèetnì nocí, pokraèovaly
normální pracovní dobou v pondìlí a� do odpo-
ledne. Honorování vyvolává je�tì dnes trpký
úsmìv - za v�ední slu�bu 18 a pozdìji 24 korun.

Pohotovostní slu�ba obvodních lékaøù byla
v 50. letech je�tì krátce v �i�kovì ulici, pozdìji
v nemocnici. Mezi obvodními lékaøi byly rázovité
postavy. Urèitì mezi nì patøil dr. Kaufmann, èi-
perný pán s dýmkou, který nikdy nezkazil �ádnou
legraci a slu�by s ním byly zá�itkem. Dùvìryhod-
nost ale i respekt vzbuzující byla také postava dr.
Jarolímka.  V 50. letech stále pøetrvávala zásada
koupání lékaøù a operaèního personálu pøed za-
hájením operací, co� jsem døív nikde nevidìl.
Byla to tradice aseptického re�imu, kterým se ho-
øická nemocnice py�nila ji� od svého vzniku.

Z dne�ního pohledu byly nìkteré léèebné postu-
py  skoro neuvìøitelné. Napøíklad  nìkteré repozi-
ce zlomenin se dìlaly pøímo pod roentgenem �
bez ochrany, bez rukavic, bez rtg �títu, který
pøedstavovaly jen brýle. Pøímý rtg paprsek støílel
do oblièeje a na tìlo provádìjícího lékaøe. Tato
praxe byla velmi záhy zakázána, ale primáø  Voò-
ka mìl z této práce popálené prsty, a pozdìji ra-
kovinu na posti�ených prstech ruky. Podobné
zmìny na kù�i mìl i dr. Vácha, pozdìji primáø
chirurgie.                           (Pokraèování na stranì 4)

Obrázek zdravotnického personálu z doby,
o které autor píše. U stolu sedí MUDr. Vácha.

Zdravotnická osvěta pro personál a pacienty.
Přednáší MUDr. Voňka (stojí vzadu).
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PRODEJ A SERVIS ELEKTRICKÉHO RUČNÍHO NÁŘADÍ

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

ZAHRADNÍ

PROGRAM

HUSOVA 2087
HOŘICE tel/fax 493 621 615
www.jamal.cz

MÁTE NA
ORIGINÁL...

PŮJČOVNA
ELEKTRICKÉHO

A RUČNÍHO NÁŘADÍ

Policejní zpravodajství

� V sobotu 10. ledna vyjeli policisté v èasných
ranních hodinách do Hoøic, kde øe�ili napadení v
rodinì. Notnì opilému otci, který se vrátil z re-
staurace domù, staèilo velmi málo. V kuchyni ho
toti� rozèililo rozsvícené svìtlo, a tak se rozhodl,
�e nauèí syna zhasínat. Do ruky si vzal nù�, kte-
rým ho zaèal ohro�ovat a pøitom mu opakovanì
vyhro�oval zabitím. Následnì ho tloukl pìstmi,
èím� mu zpùsobil pohmo�dìní oblièeje, krku a
ruky. Pøípad �etøí policisté jako trestný èin násilí
proti skupinì obyvatelù a proti jednotlivci.

� Rozchod s dívkou zøejmì tì�ce nese mladý
mu� v Hoøicích, který ji obtì�uje zasíláním SMS
zpráv a navíc ji neustále pronásleduje. Pøípad
�etøí policisté jako pøestupek proti obèanskému
sou�ití.

� V pátek 2. ledna kontrolovala hodinu po pùl-
noci policejní hlídka v Milovicích osobní motoro-
vé vozidlo Ford Escort kombi, které øídil jednatøi-
cetiletý mu� z okresu Jièín. Nutno podotknout,
�e se policisté bìhem kontroly nestaèili divit.
Mu� nejen�e nevlastní øidièské oprávnìní, ale na-
víc po nìm bylo vyhlá�eno celostátní pátrání
po pobytu. A tak poté, co policistùm sdìlil, kde
se v souèasné dobì zdr�uje, si vyslechl ve zkráce-
ném pøípravném øízení podezøení z trestného
èinu øízení motorového vozidla bez øidièského
oprávnìní, za co� mu hrozí trest odnìtí svobody
a� na jeden rok.

� V nedìli 4. ledna vyjela hlídka po tøetí hodinì
ranní �rovnat� úèastníky diskotéky do obce Bo-
háòka. Nìkolik mladíkù, pøevá�nì ze sousedního
okresu, to pøehnalo s alkoholem a poté se zaèali
vzájemnì slovnì i fyzicky napadat. Bìhem dne
pak vy�etøovali mu�i zákona nìkolik dopravních
nehod a v podveèerních hodinách je�tì pomáhali
vozíèkáøi v Hoøicích, kterému do�la u elektrické-
ho vozíku baterie a on zùstal stát v centru mìsta.

� Poslední den roku 2008 vyu�il neznámý pa-
chatel v Hoøicích ke kráde�i akumulátorù. V noci
na ètvrtek 1. ledna vnikl do nedostateènì zaji�tì-
ného areálu jedné z firem v Hoøicích, kde násled-
nì z nìkolika zaparkovaných nákladních vozidel
odcizil �est akumulátorù rùzných znaèek. Majitel
vyèíslil celkovou �kodu na nejménì 33 tisíc ko-
run. Pøípad �etøí policisté obvodního oddìlení
v Hoøicích.

� Na zaèátek roku 2009 urèitì nikdy nezapome-
ne parta lidí v Hoøicích, kterou vyhnal v èasných
ranních hodinách èervený kohout z chaty, kde
trávili poslední hodiny loòského roku. Na�tìstí je
kouø a praskání krovù vèas na po�ár upozornily,
a tak staèili utéct. Na místo vyjeli jak policisté,
tak hasièi, kteøí po�ár zlikvidovali. Pøíèina byla
v kamnech, do kterých nalo�ili víc ne� snesly.

� Parkovi�tì u plaveckého bazénu v Hoøicích
pøilákalo v úterý 30. prosince neznámého pacha-
tele, který zde v podveèerních hodinách odcizil
osobní vozidlo �koda Superb støíbrné barvy. Spo-
lu s vozem zmizela i uvnitø odlo�ená ko�enková
ta�ka, kabát a sako. Majitel vyèíslil hodnotu vozi-
dla spolu s odcizenými vìcmi na nejménì 560 ti-
síc korun. Po pachateli pátrají jièín�tí policisté.

� Do stavby rodinného domu v Hoøicích se v
noci na 20. ledna vloupal neznámý pachatel.
Uvnitø pak odcizil elektrické vrtaèky, okru�ní pilu
a dvì úhlové brusky. Majitel vyèíslil �kodu na 37
tisíc korun. Pøípad �etøí hoøiètí úpolicisté.

� Do sklepní kóje jednoho z domù na Husovce se
vloupal zlodìj, který ukradl pár ly�í Dynamic, pár
bruslí Fila, autorádio a køovinoøez Oleomac. Dále
si (tak trochu nepochopitelnì) odnesl jednu botu
s koleèkovou bruslí, jednu ly�aøskou botu Nordic
Trend LX a jednu ly�aøskou botu Nordic Next. Po
pachateli pátrají hoøiètí policisté.

Zdroj: Hana Kleèalová,
tisková mluvèí jièínské policie

Lidl aktuálně
V roce 2005 mìla firma Lidl zbourat �Gulá�ov-

nu�, postavit jídelnu novou a následnì zaèít sta-
vìt svùj market nad námìstím. Jak jsme si v�ich-
ni jistì v�imli, stará jídelna zatím stojí (ov�em
bez funkce) a po marketu prozatím není ani vidu
ani slechu. Dovoluji si proto ètenáøùm tohoto
nejètenìj�ího místního periodika pøinést po roce
opìt aktualizovaný souhrn informací  jak to tedy
s tím na�ím Lidlem v Hoøicích vlastnì je a bude.

Od poèátku roku 2006 je o. s. Za Hoøice
krásnìj�í pøítomno jako oponent v územním øí-
zení ohlednì vybudování Lidlu v lokalitì nad ná-
mìstím. Èiní tak na základì neotøesitelného pøe-
svìdèení, �e velkokapacitní prodejna je v tomto
prostoru naprosto urbanisticky a architektonicky
nevhodná a natrvalo vizuálnì po�kodí centrální
èást mìsta (podobné objekty patøí na jeho okraj).
Pøes èasovou a finanèní nároènost jsme v první
polovinì roku 2008 podali kasaèní stí�nost k
Nejvy��ímu správnímu soudu v Brnì (naprosto
poslední mo�né odvolání ve správních øízeních
v rámci právních pøedpisù v ÈR). V kasaèní stí�-
nosti poukazujeme na urbanistickou nevhodnost
stavby, právní a technické chyby v projektové do-
kumentaci, nesprávná vyjádøení povìøených úøa-
dù a do�adujeme se splnìní technických a staveb-
ních norem (hluènost, pra�nost, tepelná a energe-
tická nároènost). V pøípadì �e Nejvy��í
správní soud v Brnì rozhodne o oprávnì-
nosti námi podaného odvolání, pùvodní
územní rozhodnutí vydané v roce 2006
bude zru�eno a celá schvalovací procedura se
vrátí ke svému zaèátku. Datum otevøení Lidlu
v Hoøicích se tím významnì oddálí a v návaznosti
na mnoho dal�ích faktorù by k této výstavbì (ve
stávající podobì) nemuselo dojít vùbec. Pakli�e
ale soud v Brnì na�e odvolání zamítne, bude ná-
sledovat stavební øízení, do kterého se jako nena-
pravitelní oponenti projektu ji� dopøedu hlásíme
a rozhodnì v nìm vyu�ijeme v�ech opravných
prostøedkù znamenající zejména èasovou prodle-
vu ve výstavbì (samozøejmì pakli�e nebude vy-
hovìno na�im pøipomínkám a námitkám). Natì-
�ená noha zákazníkova by tak mohla spoèinout
na prodejní plo�e s levnými pamlsky (my�leno
Lidl) nejdøíve v roce 2010.

Nutno zmínit, �e Lidl je od roku 2006 majite-
lem budovy bývalé restaurace Rakvárna, kdy� ji
odkoupil od soukromé osoby. Od loòského roku
je bohu�el i vlastníkem pozemkù a budovy mìst-
ské vývaøovny v lokalitì nad námìstím Jiøího
z Podìbrad, je� odkoupil od mìsta Hoøice. To je
odprodalo dokonce i bez nabízené výstavby nové
jídelny v lokalitì, které si samo urèí. Namísto
toho zvolilo finanèní kompenzaci ve vý�i 20 mil.
Kè a peníze ji� inkasovalo. Takto realizovaný od-
prodej vnímáme z hlediska obèanù jako �mírnì�
asociální a na�i zvolení zástupci v mìstském za-
stupitelstvu ho z postu konstruktivní opozice ne-
podpoøili (kdy� u� Lidl, tak aspoò s novou výva-
øovnou).

Díky soukromému vlastnictví, ale pod podmín-
kou souhlasného stanoviska Mìstského úøadu,
mù�e Lidl obì budovy zbourat. Proto�e v�ak
kladné stanovisko k demolicím ji� obdr�el (tak
rychlé úøední rozhodnutí lze pøirovnat snad jedi-
nì k rychlosti svìtla), zboøení tìchto objektù pro-
bìhne pravdìpodobnì ji� v nejbli��í dobì. Budo-
va vývaøovny je architektonicky prakticky bez-
cenná a demolici lze v souèasné situaci pøijmout
(i pøes kanoucí øetìzec slz v oèích nostalgických
strávníkù). Budova bývalé restaurace Rakvárna je
v�ak pùvodní historickou zástavbou v centru
mìsta, která alespoò èásteènì koriguje z minulos-
ti po�kozené pohledové osy z námìstí. Bez její
adekvátní náhrady se horní èást na�eho námìstí
prostorovì rozevøe a pohledovì splyne s novì
vzniklým prostorem ohranièeným ulicí Karlovou,
Maixnerovou a budovou zámku (zøejmì budoucí
Lídlovo námìstí, èi námìstí Lídlu). Z tìchto dù-
vodù je demolice tohoto objektu naprosto devas-
tující a mìsto by ji mìlo naopak zabránit.

Pùdorys celé projektové dokumentace ohlednì
výstavby velkokapacitní prodejny (stavební �bon-
bónek� který nám ti pøespolní jistì jen ti�e závidí)
vèetnì dopravní návaznosti obsahující výstavbu
kruhové køi�ovatky a zmìny chodníkových ploch
v horní èásti námìstí Jiøího z Podìbrad je v sou-
èasné dobì vystavena ve výkladní skøíni Mìstské
knihovny, kde se s ním mohou pokochat i �iroké
masy obyvatel na�eho mìsta.

Vít Kotrbáèek

V hořickém Penny
Marketu došlo na nože.
Agresivního mladého
muže nakonec zákazníci
zpacifikovali

V hoøické prodejnì Penny Market se minulou
støedu sna�il odcizit jeden ze zákazníkù láhev
vodky. Ne� v�ak do�el k pokladnì, v�iml si, �e ho
sleduje prodavaèka. Z tohoto dùvodu se otoèil a
odcizené zbo�í vrátil zpìt do regálu. Po nìkolika
minutách chtìl prodejnu opustit pøes uzavøenou
pokladnu. To se mu ov�em nepodaøilo. Zaèal køi-
èet, �e nic neukradl a pøitom zvedl bundu. Byl
stále agresivnìj�í a v okam�iku, kdy se ho sna�il
dal�í zákazník uklidnit, vytáhl na nìj nù�, kterým
mu zpùsobil drobné øezné rány na hlavì. Zranì-
nému mu�i okam�itì pøispìchali na pomoc dal�í
zákazníci, kteøí útoèníka zpacifikovali a dr�eli na
zemi do pøíjezdu policejní hlídky. Policisté zjistili,
�e se jedná o �estadvacetiletého mu�e z Prahy, na
kterého byl mimo jiné vydán Mìstským soudem v
Praze pøíkaz k dodání do výkonu trestu odnìtí
svobody. A tak mladík, který je podezøelý z trest-
ného èinu výtr�nictví a ublí�ení na zdraví ve stá-
diu pokusu, putoval do Vazební vìznice v Hradci
Králové.                                   Zdroj: Hana Kleèalová,

tisková mluvèí jièínské policie

NázorHořický freenet
již nebude živelný
jako doposud

Libovolné pøipojování dal�ích nebo nepravidel-
ných u�ivatelù hoøického freenetu omezuje nebo
odpojuje ty stávající. Provozováni pøístupu do in-
ternetu je zároveò vázáno pøedpisy. Mìsto Hoøice
proto pøistupuje k registraci u�ivatelù.

Hoøièák, který chce být i nadále pøipojen na ho-
øický freenet, musí bìhem února poslat na e-mail
freenet@horice.org údaje jako jméno, pøíjme-
ní, e-mail, bydli�tì a na jaký pøístupový bod je
u�ivatel pøipojen. Díky registraci bude navíc mo�-
né vèas informovat u�ivatele o výpadku nebo plá-
nované odstávce.                                       Mìsto Hoøice

Akce pro psy a kočky
�áci Domova mláde�e Obchodní akademie po-

øádají opìt i v tomto roce sbírku pro útulek psù a
koèek ve Skøivanech. Akce se bude konat v úterý
3. února 2009 v 17,00 hodin u samoobsluhy na
sídli�ti Pod Lipou a ve støedu 4. února 2009
v 16,00 hodin. u samoobsluhy U Husa (nebo kdy-
koliv v recepci Domova mláde�e). Vybíráme deky,
konzervy, granule, hraèky apod.

Za pomoc pøedem dìkujeme. VJ
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SLOUPEK  STAROSTY
Podzvičinsko
na veletrhu Regiontour
v Brně

Podzvièinsko se spoleènì s mìsty Hoøice a  Dvùr
Králové,  se ZOO Dvùr Králové a Anenskými sla-
tinnými láznìmi a.s. úèastnilo veletrhu cestovní-
ho ruchu REGIONTOUR v Brnì ve dnech 15. �
18. 1. 2009. Prezentaci  Podzvièinska  v expozici
Královéhradeckého kraje pøi�el uvítat i hejtman
Královéhradeckého kraje Bc. Lubomír Franc. Do-
provodný program za oblast Podzvièinska v leto�-
ním roèníku pøedstavovala firma Pravé Hoøické
Trubièky s.r.o. Náv�tìvníci veletrhu mìli mo�nost
ochutnat hoøickou specialitu a dozvìdìt se mno-
hé z oblasti Podzvièinska.

Ludmila Nosková, DM Podzvièinsko,
foto Mgr. Jan Petera.

Od integrace
k segregaci, od dotací
k likvidaci
aneb quo vadis,
sociální systéme?

Na to, �e je nový rok, �e se celá krajina cudnì
halí do bílého hávu, na to, �e koneènì pøestalo
mrznout, �e k nám koneènì opìt poteèe plyn
z Ruska, se mi dne�ní pøíspìvek nepí�e vùbec
snadno. Letos tomu bude osm let, kdy� jsme
s ustaranými, leè nad�enými matkami, zakládali
obèanské sdru�ení Klub Klokánek. Kdy� jsme
klubu vdechli ideu, vtìsnanou do motta: �Neutí-
kej sám, pojï pomalu s námi�, pøipadala jsem si
jako pøi nominaci na svìtovou cenu míru. Aè bez
vìt�ích zku�eností, pøesto s ú�asnou zarputilostí
a srdeèností jsme se pustili do nových úkolù. Za-
èlenit hendikepované dìti mezi zdravé vrstevní-
ky, umo�nit jim nav�tìvovat mateøskou �kolu,
tìm vìt�ím základní �kolu, tìm ménì intelektovì
nadaným speciální �kolu a k tomu nabídnout
mno�ství zájmové èinnosti. A kdy� jsme tohoto
základu dosáhli, zbyl elán i na akce pro veøejnost,
rodièe se s dìtmi pravidelnì tì�í na Dìtský den
v ÚSP èi Srandiádu v Ostromìøi. Zdravé dìti se
velmi rychle nauèily naprosto pøirozenì zaèleòo-
vat mezi sebe tak trochu odli�né dìti. Nauèili
jsme se respektovat, ale i býti respektováni, dùvì-
øovat, ale i dùvìru získávat. A co bylo opravdu
nejtì��í, dùvìru vás zastupitelù, sponzorù i èlenù
klubu nezklamat. Pøedìlem v na�í èinnosti se stal
rok 2006, kdy nám byla nabídnuta mo�nost zare-
gistrovat se jako právoplatní poskytovatelé soci-
álních slu�eb pro v�echny ZTP spoluobèany
v Hoøicích. Po nesmírnì administrativnì nároè-
ném kolotoèi jsme vytyèeného cíle dosáhli, i kdy�
v nás stále hlodala pochybnost, zda jsme se neod-
chýlili od na�eho pùvodního cíle: vytváøet pod-
mínky pro integraci. Na jedné stranì dílny, výle-
ty, terapie pouze pro hendikepované, na stranì
druhé trvalý pøíjem z rozpoètu Ministerstva práce
a sociálních vìcí. A� potud se pomyslný jazýèek
vah dostával do rovnováhy. Doba je èím dál tím
ménì ekonomicky stabilní, a tak by bylo naivní
èekat finanèní zdroje od sponzorù, také jsme
chtìli zvý�it mo�nost pracovního uplatnìní li-
dem, kteøí o práci s hendikepovanými lidmi stojí,
proto jsme pokornì pracovali na zdokonalení po-
skytování sociálních slu�eb, vypracovávali plány,
programy, standardy, vyúètování. To u� se miska
vah zaèínala pomalu vychylovat v neprospìch
prosperity klubu. A poslední kapkou, která mì
donutila napsat tento pøíspìvek, jsou schválené
dotace z MPSV pro tento rok. Loni jsme dostali
tøetinu po�adované èástky, peníze staèily sotva
na pokrytí nákladù, místo pracovních úvazkù
jsme byli vdìèni za dobrosrdeèné lidi, kteøí se ná-
rokù na mzdy zøekli. Letos nám byla pøislíbena
�estina na�í pùvodní finanèní rozvahy, chcete-li
v øeèi èísel, nevydalo by to ani na jeden plný úva-
zek èlovìka s minimální mzdou. Z médií se na nás
valí stí�nosti øeditelù ústavù sociální péèe, domo-
vù dùchodcù a jiných zaøízení, v�ude chybí pení-
ze. Je tu jen jediný rozdíl. Pro ty øeditele je tato
lopotná práce zamìstnáním, pro nás to bylo a�
doposud bohulibé trávení volného èasu, kdy�
jsme se vrátili ze svého hlavního zamìstnání.
A proto se vracím na zaèátek, quo vadis, sociální
systéme? Quo vadis, hoøický Klokánku? Kde dì-
láme chybu, co dìlat pro to, aby nás práce pro
ZTP spoluobèany opìt tì�ila?

Kdo jste byl zvyklý ode mì èíst slova plná laska-
vosti, síly lidské dobroty a lásky, vám se dnes
omlouvám. V�dy� staèí jeden bezelstný dìtský
úsmìv, abychom rychleji nacházeli odpovìdi na
vý�e polo�ené otázky. Pøeji v�em hodnì, ale
opravdu hodnì sil k pøekonávání pøeká�ek,
k dosa�ení du�evní rovnováhy a k hledání toho
dobrého v nás. Tak na optimistickou poètenou
snad u� pøí�tí mìsíc.

Jana Bouzková

Hořický stánek navštívil také krajský hejtman
Lubomír Franc a odvážil se ochutnat hořickou
trubičku. Přes rameno mu hledí jeho náměstek

Helmut Dohnálek. Brýlatý mladík vpravo
od hejtmana je manažer ze Dvora Králové (velí

zvířátkům v ZOO) a zcela vpravo je autorka
článku, manažerka, která velí Podzvičinsku.
Na dolním obrázku zcela vlevo je Čert, který
vleze všude (a kam nemůže, nastrčí bábu).

72 dní Vladimíra Drymla
v Radě
Královéhradeckého
kraje skončilo

Po dvaasedmdesáti dnech skonèilo minulý tý-
den pùsobení Vladimíra Drymla v Radì Králové-
hradeckého kraje. Kraj�tí zastupitelé jej odvolali z
funkce prvního námìstka královéhradeckého
hejtmana a krajského radního odpovìdného za
zdravotnictví. Pro odvolání Vladimíra Drymla
hlasovalo 39 krajských zastupitelù, proti byl je-
den zastupitel, 5 se zdr�elo.

�Pana Drymla jsem vyzval k odstoupení z obou
tìchto funkcí ji� 5. ledna a o dva dny pozdìji jej k
tomu vyzvala i celá krajská rada. Ná� kolega
pøi�el kvùli støetu zájmù a svému osobnímu se-
lhání o dùvìryhodnost svých kolegù v radì i v
oèích veøejnosti. Tato kauza trvala kvùli postoji
pana Drymla a odvádìla pozornost lidí od na�í
ka�dodenní práce, kterou se sna�íme zlep�ovat
�ivot obyvatel v na�em kraji,� øekl královéhra-
decký hejtman Lubomír Franc.

Odvolání námìstka Drymla spustilo zmìny v
krajské vládì: prvním námìstkem se stal radní
Josef Táborský, historicky první �enou v králové-
hradecké krajské radì se stala Jana Tøe�òáková,
která bude øídit krajské zdravotnictví.

Po ètyøech letech mají køes�an�tí demokraté v
krajské radì také námìstka hejtmana: tím se stal
dlouholetý kritik výstavby administrativního cen-
tra Vladimír Derner, který byl zvolen druhým vi-
cehejtmanem. Tøetím námìstkem dnes zastupi-
telé zvolili Helmuta Dohnálka z koalièního SNK-
ED. S dovolením námìstkù z øad koalièních stran
poèítala koalièní smlouva, která vznikla loni v øíj-
nu.                             Zdroj: kr-kralovehradecky.com

Kdo svítí
a oponou trhá

�vejkova sezóna byla urèitì vydaøená. Ne zcela
se mi v�ak podaøilo na nikoho nezapomenout
v èlánku, který vy�el v minulém èísle Hoøických
(EU2009.CZ) novin. Zapomnìl jsem na osoby,
bez kterých by se mohl celý soubor na jevi�ti str-
hat a diváci by z toho stejnì nic nemìli, proto�e
by nic nevidìli. Tak jako se ani èerné divadlo neo-
bejde bez svìtla a osvìtlovaèù, tak klasické diva-
dlo se navíc neobejde bez opony a toho, kdo jí
v�dy v pravou chvíli trhne.

Na oba tyto pány, pana Milana Maixnera a pana
Václava Macnara jsem, bohu�el, zapomnìl. Vì-
øím, �e oba pánové pøesto pøi pøí�tích pøedstave-
ních �vejka opìt v�e rozsvítí i oponou trhnou ke
spokojenosti hercù i divákù. Mìlo by k tomu dojít
postupnì v Ostromìøi, Mlázovicích, Nechanicích,
Lázních Bìlohradì, Týni�ti nad Orlicí, Jilemnici a
doma v Hoøicích. Tak tak to asi bude ve druhém
roce �ivota ochotnického pøedstavení �vejka.

Franti�ek Kozel

Omluva

DAR PRVNÍMU NAROZENÉMU OBČÁNKOVI
Rada mìsta schválila finanèní pøíspìvek ve

vý�i 10.000,- Kè pro prvního hoøického ob-
èánka narozeného v roce 2009.
KONTROLY
V PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍCH

Rada vzala na vìdomí zprávy o provede-
ných veøejnosprávních kontrolách v pøíspìv-
kových organizacích zøizovaných mìstem.
Rada ji� v minulosti rozhodla provádìt kont-
roly v pøíspìvkových organizacích a organi-
zacích zøizovaných mìstem za úplatu nezá-
vislou auditorskou firmou. Tento zpùsob
kontrolní èinnosti se zatím mìstu osvìdèil a
je ekonomicky výhodnìj�í, ne� zamìstnávání
vlastního interního kontrolora. Nezávislá au-
ditorská firma nezjistila záva�né nedostatky
v hospodaøení kontrolovaných subjektù a
navrhla metodicky zpùsob odstranìní  zji�tì-
ných drobných nedostatkù.
POŽADAVKY DO ROZPOČTU
A ROZPOČET MĚSTA

Rada mìsta vzala na vìdomí po�adavky or-
ganizací, organizaèních slo�ek a odborù do
rozpoètu mìsta na rok 2009. Jen tak pro za-
jímavost uvádím, �e zbo�né po�adavky vyèís-
lené v sumárním materiálu, který byl pøedlo-
�en radì, nìkolikanásobnì pøekraèují mo�-
nosti mìstského rozpoètu.  Suma po�adavkù
pøevý�ila èástku 256 milionù korun. Postup-
ným schvalovacím procesem dojde k vypreci-
zování èástek, které bude schopen rozpoèet
na�eho mìsta unést. Koneèné slovo ve schva-
lovacím procesu bude mít zastupitelstvo, kte-
ré se bude konat 23. února 2009. Samotný
rozpoèet je navr�en jako vyrovnaný. Pøedpo-
kládané daòové pøíjmy by v roce 2009 moh-
ly dosáhnout cca 102 mil. Kè. Daòové pøíjmy
k 31. 12. 2008 dosáhly vý�e 87 mil Kè.

Z dotaèních titulù byly prozatím potvrzeny
èástky 9 mil. Kè na cyklostezku ze SFDI, dále
10 mil. Kè na infrastrukturu bytové výstavby
�alounova, Dále je velmi pravdìpodobné, �e
by mohl být schválen projekt �Mìsta bez ba-
riér� a do Hoøic by byly nasmìrovány fi-
nanèní prostøedky z evropských fondù ve
vý�i 92 mil. Kè v prùbìhu let 2009-2011. Ten-
to projekt, v pøípadì jeho realizace, mìstu
pøinese øadu druhotných vynucených inves-
tic, které bude nutno v souvislosti s ním fi-
nancovat. Investièní výdaje dosahují po prv-
ním ètení rozpoètu èástky 91 mil. Kè, co� èiní
zhruba dvojnásobek investièních výdajù
roku 2008. Pokud mìsto obdr�í v�echny
pøedpokládané dotaèní tituly, mohou investi-
ce roku 2009 pøesáhnout èástku 150 mil. Kè.
Tento rok tedy pravdìpodobnì bude co se
týèe investic investièním megarokem a bude
tedy bezpodmíneènì nutné sáhnout v jeho
prùbìhu po nìjakém tom úvìru.

V rozpoètovém výhledu mìsta na rok 2009-
2013 poèítáme pøedbì�nì s úvìrem do 50 mil.
Kè. Vý�i investic samozøejmì ovlivní i probí-
hající svìtová hospodáøská krize, která ovliv-
ní zcela urèitì bytovou výstavbu ve mìstì.
Dojde pravdìpodobnì k rozmìlnìní bytové
výstavby v lokalitì �alounova na více men-
�ích výstavbových etap. Pøipomenu jenom, �e
v ��alounovce� je navr�ena infrastruktura
pro 208 bytových jednotek, po kterých v sou-
èasné situaci na trhu s byty nebude a� takový
hlad. Infrastrukturu v této lokalitì chceme
vybudovat za prodané pozemky, které nám
pomù�e trochu zlevnit pøislíbená desetimilio-
nová dotace, kterou se podaøilo získat pøi
�porcování medvìda� na�emu panu poslanci
Zdeòku Lhotovi. Rádi bychom pøi realizaci
této ètvrti zùstali �na �títì� a uvedenou akci
financovali s nulou, nebo s alespoò pro mìsto
mírným ziskem.

K nejvìt�ím investicím mìsta roku 2009
bude dále patøit: Spoluúèast na �Mìstì bez
bariér� 11,7 mil., pøelo�ky in�. sítí RD �alou-
nova 5,3 mil., suchý poldr Libonice 5,8 mil.,
rekultivace skládky Lískovice 11,2 mil., re-
konstrukce V�ehrdovy ul. 12,5 mil., vodovod
Dachovy vèetnì vodojemu 20 mil., kom-
postárna Lískovice 5,5 mil. V rozpoètu proza-
tím není uvedeno, ale bylo potvrzeno: Cyk-
lostezka cca 17 mil. Kè (financována ze zdrojù
SFDI a prostøedkù Královéhradeckého kraje
s minimálním podílem mìsta Hoøic), infra-
struktura �alounova bude závislá od vysou-
tì�ení prodeje pozemkù a rozdìlení investice

do etap. Pokud se mìstu podaøí získat na kon-
ci února projekt �Mìsta bez bariér�, zvý�í se
rozpoèet investic o èástku cca 30 mil. Kè.
Obyvatelé  �i�kovy ulice se nemusí obávat
o osud rekonstrukce jejich ulice, proto�e in-
vestice se uskuteèní v rámci projektu �Mìsta
bez bariér� nebo i bez potvrzení tohoto pro-
jektu. Rozpoèet mìsta má sice je�tì hodnì
otazníkù, ale je vytváøen v naprostém soula-
du s programovým prohlá�ením rady v èásti
�Majetek a finance�, které øíká: �Budeme hos-
podaøit s vyrovnaným rozpoètem mìsta. Ak-
tivnì vyhledávat finanèní zdroje na realizaci
významných investièních akcí s prioritním
vyu�itím fondù Evropské unie. Budeme po-
kraèovat ve výkupech pozemkù pro výstavbu
a intenzivnì podporovat realizaci výstavby
rodinných domù�. Mno�ství a vý�e investic
na  rok 2009 vysoko pøevy�uje hodnotu roè-
ních investic na�eho mìsta v tomto století a
mo�ná i v historii na�eho krásného mìsta.
Zda tomu v�ak skuteènì bude se dozvíme na
konci února po pøípadném schválení na�eho
�Bezbariérového megaprojektu�.
ZVÝŠENÍ ÚHRADY ZA POBYT V DD

V rámci pøedbì�ného dotaèního øízení byla
Domovu pro seniory v Hoøicích pøiznána
èástka 6,8 mil. Kè ze státního rozpoètu místo
po�adovaných 11 mil. Kè. V systému sociál-
ních slu�eb ÈR tak chybí celkem 2 miliardy
Kè. Pro ná� hoøický DD to znamená, �e zhru-
ba v 33 milionovém rozpoètu chybí dofinan-
cování zhruba 4,2 miliony Kè. Zvý�ením ceny
za pobyt v DD o 450,- Kè získáme èástku cca
700 tis. Kè. S nejvìt�í pravdìpodobností v�ak
v rámci projednávání státního rozpoètu mi-
nisterstvem financí a ministerstvem práce a
sociálních vìcí dojde k navý�ení rozpoètu
v této oblasti zhruba o 1,5 miliardy Kè. Pro-
centuelnì pøevedeno na èísla by v tomto pøí-
padì Sociální slu�by mìsta Hoøic obdr�ely
dal�í 3 miliony Kè. Chybìjících cca 500 tis by
potom hoøický DD získal navý�ením úhrad
od zdravotních poji��oven. Vzniklou situací
se bude na konci ledna je�tì zabývat Prezidi-
um Asociace krajù, které z vìt�í èásti tyto so-
ciální slu�by provozují. V na�em pøípadì je
v�ak provozovatelem Sociálních slu�eb mìsto
Hoøice. Pøípadné dofinancování DD by �lo
k tí�i na�eho mìstského rozpoètu. Na konci
roku 2008 byla Královéhradeckým krajem
pøipravována privatizace domovù dùchodcù
a jejich pøevod z kraje na mìsta. S pøíchodem
nové krajské generality po volbách na sklon-
ku roku 2008 byla celá akce pøevodu majetku
zpochybnìna a oznaèena za tunelování ma-
jetku kraje. Krajská zaøízení tak budou nadá-
le zvýhodòována proti tìm mìstským jejich
pøímým financováním. Pøièem� dokonèení
pøevodu majetku krajských DD na mìsta by
garantovalo zrovnoprávnìní v�ech obdob-
ných zaøízení v kraji. V na�em hoøickém DD
navíc �ije zhruba tøetina obyvatel odjinud
ne� z na�eho mìsta. Nezbývá tedy nic jiného,
ne� se sna�it zainteresovat na financování
obce, ze kterých tito na�i dne�ní klienti po-
cházejí. Dal�í otázkou je, zda nepo�adovat
pøevzetí tohoto zaøízení do flotily krajských
zaøízení a zbavit se  problému s provozem a
financováním nav�dy.
PODÁNÍ NÁVRHU
NA EXEKUČNÍ VYSTĚHOVÁNÍ Z BYTU

Rada mìsta schválila podání návrhu na
exekuèní vystìhování ze ètyø bytù v Karlovì
ulici 495 a ulo�ila tajemníkovi MìÚ Ing. Vai-
sovi zajistit podání návrhu na exekuèní vy-
stìhování nájemníkù z tìchto bytù v termínu
do 10. 2. 2009. Rada se tak definitivnì roz-
hodla ukonèit hrubé poru�ování nájemních
smluv s neplatièi nájemného jejich exekuèním
vystìhováním.
HOŘICKÝ FREENET BUDE POKRAČOVAT

Rada mìsta vzala na vìdomí informaci o
souèasném stavu pøístupových bodù hoøické-
ho freenetu a souhlasila s pøedpokládanou
jednorázovou cenou ve vý�i cca 150.000,- Kè
na jeho stabilizaci a provoz z dùvodu zabez-
peèení pøipojení pøíspìvkových organizací  a
organizaèních slo�ek mìsta, vè. stabilizace
sítì freenetu bez jejího dal�ího roz�iøování.
Rada mìsta ulo�ila starostovi zajistit výbìr
firmy, která dle odborné specifikace provede
stabilizaci hoøického freenetu.

Ivan Dole�al

STØÍPKY Z JEDNÁNÍ RADY
MÌSTA  HOØIC
KONANÉ DNE 19. LEDNA 2009



 Hořické občasné noviny (dříve HOŘICKÝ OBČASNÍK)

STRUČNÁ HISTORIE
HOŘICKÉ NEMOCNICE V DATECH

1862 Místodr�itelský rada p. Franti�ek Gerber polo�il základ k fondu
na zøízení nemocnice

1866 5. kvìtna Tajným hlasováním (11 proti 5) usneseno, aby se zøídila veøejná nemocnice
1872 24. bøezna Ustavuje se komitét pro zøízení nemocnice, v èele stojí dùstojný faráø

P. Bohumil Hakl
1880 20. bøezna Hledá se pozemek
1882 11. dubna Koupeno pro nemocnici 6,5 korcù polí (1 korec = 0,2877 ha)
1884 22. bøezna okresní výbor zplnomocnìn èiniti pøípravy ku stavbì nemocnice,

za�ádáno technické oddìlení zemského výboru o plány
1886 27. ledna zemský výbor zajisti právo veøejnosti, bude-li vyhovìno v�em podmínkám

rozpoèet stavební se v�emi pracemi øemeslnickými obná�el 48 763 zlatých
1889 12. ledna Jeho královské Apo�tolské Velièenstvo vá�il Nejvy��ím rozhodnutím ze dne

30. 11. 1888, aby za pøíèinou oslavy ètyøicetiletého jubilea panovnického
nemocnice nesla název:
V�EOBECNÁ VEØEJNÁ OKRESNÍ NEMOCNICE
CÍSAØE FRANTI�KA JOSEFA I. V HOØICÍCH

16. ledna Nemocnice vysvìcena  P. Bohumilem Haklem
21. ledna Pøijat první pacient

Personál nemocnice: primáø MUDr. Eugen Levit
sekundáø MUDr. Alois Tomsa
kancelista Antonín Cozl

Slu�ba o�etøovatelská svìøena kongregaci �erých sester
z øádu Franti�ka Serafínského, která vyslala 5 sester:
jedna byla pøedstavenou obstarávající dozor nad inventáøem a prádlem,
druhá kuchaøkou a ostatní  3 o�etøovatelkami,
dále zde byl domovník a jeden podomek, slu�ba v kuchyni a dvì pradleny

18. dubna Nav�tívil nemocnici MUDr. Eduard Albert c. k. dvorský rada a øádný
veøejný profesor chirurgie na univerzitì vídeòské, øeditel I. Chirurgické
kliniky tam�e a pøednosta  ústavu operatérského,
vykonal zde 2 laparotomie � první to operace na venkovì

1900 12. listopadu Umírá první primáø a øeditel nemocnice MUDr. Eugen Levit
1912 22. èervna Rozhodnuto o výstavbì druhé budovy, tzv. administraèní
1914 kvìten Dokonèování nové budovy
1914 - 1918 l. svìtová válka
1921 Rekonstrukce pøevazovny, operaèních sálù (260 000 Kè), v této dobì

nejlépe zaøízené operaèní sály z celého severovýchodního cípu Èech,
dokonèeno vnitøní vybavení druhé budovy, pøeru�ené svìtovou válkou

1923 Poèet lù�ek 215
1924 Zakoupen Röntgenùv pøístroj a pøístroje na helioterapii
1926 V parku postavena desinfekce, pitevna a pohøební síò
1933 Nový �elezný plot
1934 Dùsledky svìtové hospodáøské krize - �Smìr �etrnosti pøiostøil se tak,

�e nebylo mo�no pomý�leti na splnìní nákladnìj�ích potøeb�
(zaznamenává MUDr. Zimmer ve své výroèní zprávì)

1939 - 1945 2. svìtová válka
1946 10. kvìtna První stavební porada v nové republice

Oddìluje se interna � vznikají dva primariáty
1948 Na pozemku vedle nemocnice jsou vybudovány bytové jednotky
1952 Zákon è. 20 o sjednoceném zdravotnictví
1953 MUDr. Karel Voòka se vzdává 2. patra

- zøízeno porodnicko � gynekologické oddìlení
1955 Budování nové kotelny na úkor nemocnièního parku
1959 1. ledna Otevøena poliklinika
1960 1. èervence Státní územní reorganizace, zru�en okres Hoøice, nemocnice se stává

souèástí OÚNZ  (Okresní ústav národního zdraví)  Jièín
1973 Zaèíná rekonstrukce operaèních sálù
1974 Rekonstrukce pokojù interního oddìlení, zøízena jednotka intenzivní péèe

� JIP, celkem má interní oddìlení 78 lù�ek
1977 Dokonèení pøestavby operaèních sálù
1978 Pøemístìní a rozsáhlá úprava RTG zpìt do pøízemí staré budovy,

vèetnì nových pøístrojù
1984 Roz�íøení a pøestavba oddìlení klinické biochemie � laboratoøe
1985 Modernizace kuchyòského provozu
1988 Reprofilizace lù�kového fondu ve východoèeském kraji se pøímo dotýká

i hoøické nemocnice:
23. èervna Poslední chirurgická operace
30. èervna Zru�eno chirurgické oddìlení
22. srpna Otevøeno rehabilitaèní oddìlení

Nemocnice nemá tøi základní oddìlení:
- zaniká nemocnice a stává se zdravotnickým zaøízením nemocnice Jièín

1990 5. dubna Díky nìkolikaleté iniciativì obyvatel Hoøic dochází k znovuustavení
nemocnice rozhodnutím Rady ONV,
øeditelem se stává MUDr. Jaroslav Poláèek

1. záøí Mìstská nemocnice  Hoøice se tøemi základními oddìleními:
Interní oddìlení - primáø MUDr. Ladislav Havlas
Chirurgické oddìlení - primáø MUDr. Petr Ka�par
Gynekologicko-porodnické oddìlení - primáø MUDr. Franti�ek Derner

1994 1. ledna Øeditelem  se stává MUDr. Pavel Sieber
1995 20. prosince Øeditelem JUDr. Jiøí Jílek
1996 23. záøí Z rozhodnutí mìsta pøevzala nemocnici firma NaSa CZ
1997 31. bøezna Zru�eno chirurgické  a porodnické oddìlení:

v Hoøicích se narodilo poslední dítì (Tereza Gregorová)
Redukce lù�ek na 15 chirurgických a 15 gynekologických

1998 30. bøezna Zru�ena chirurgické a gynekologické oddìlení
30. dubna Konèí interní oddìlení
1. kvìtna 110 lù�ek následné péèe
5. èervna Firma NaSa CZ ukonèila své pùsobení v nemocnici

Øeditelem je jmenován Ing. Ladislav Dytrych
12. listopadu Mìstská nemocnice Hoøice s lù�kovou èástí LDN,

komplementem a odbornými ambulancemi
primáøkou je  MUDr. Rù�ena Drtinová

1999 Rekonstrukce oddìlení, ambulance chirurgické
2000 - 2004 Primáøem MUDr. Josef Baraòák
2005 - 2006 Primáøem MUDr. Vladimír Smrèek

Rekonstrukce stravovacího provozu, laboratoøe a HTS
2006 - 2008 Primáøem MUDr. Karel Vácha
2008 1. øíjna Øeditelem je  jmenován MUDr. Petr Adámek
2009 leden 120 let trvání nemocnice

Vìt�inu tìchto  dat a informací jsem  zpracovala  ke  stoletému výroèí
vzniku nemocnice. Doplnìní vznikalo  postupnì. V�echno jsem pøipravila
dobrovolnì a ráda pro pouèení náv�tìvníkù nemocnice, obèanù mìsta
a pro budoucí generace. Soòa Kerelová.
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(Pokraèování ze strany 1)
Interní budova nemìla výtah. Na 2. patøe, kde

le�eli hodnì du�ní pacienti s pokroèilou tuberku-
losou plic, byla vysoká spotøeba kyslíku. Ten se
musel dodávat ve velkých dvoumetrových bom-
bách technického plynu a vyèerpávající vyná�ení
ze dvora a� na 2. patro na nosítkách provádìli zøí-
zenci.

Uvìdomuji si také, jak tì�kou práci mìly sestry.
Povinností noèní sestry bylo zbavit silnì zneèi�tì-
né prádlo z denního provozu hrubých neèistot,
pak pøedeprat nìkde na koupelnì a poté rozvìsit
na zábradlí od 2. patra a� do suterénu. Teprve po
této pøípravì a èásteèném proschnutí �lo prádlo
do prádelny. To v�e dìlala jedna sestra, o�etøující
pøitom pacienty na dvou patrech se v�emi povin-
nostmi, které se slu�bou souvisely.

V pamìti mi defilují nìkteré charakteristické
tváøe, které byly po léta neodmyslitelnou souèástí
nemocnice, jako tøeba páni zøízenci � pan Poni-
kelský a pan Kulich. To byli fachmani na svém
místì, letití zku�ení borci, kterých jsme si my
mladí lékaøi vá�ili. Byli nepøekonatelní v prová-
dìní sádrových obvazù, pøi výpomoci u pøevazù
ran, pøi pøedoperaèní pøípravì pacientù. Dávali
samostatnì narkózu, tehdy je�tì alespoò u nìkte-
rých operací kapáním éteru na masky, kdy ope-
raèní sál byl zamoøený tak, �e i personál byl z po-
loviny narkotizovaný. Mnohokrát jsme si od
tìchto zku�ených pracovníkù nechali poradit.
Byli na to hrdí, byli si vìdomi svého významu a

Lékař dále vzpomíná
funkce  zøízence pro nì  byla víc ne� zamìstnání.
Nedá se zapomenout na �oféry sanitek bratry Ja-
roslava a Josefa Kubínovy, kteøí pøes svou, na
oko pøedvádìnou obhroublost, mìli zlatá srdce a
dovedli citlivì jednat s pacienty. Tìch zajímavých
lidí a lidièek v nemocnici za dlouhá léta bylo urèi-
tì víc, zaslou�ili by si alespoò zmínky, v duchu se
jim omlouvám, ale není to úèelem této krátké
vzpomínky.

Rádi jsme poslouchali star�í pracovníky o zá�it-
cích a osudech nemocnice z pøedváleèných, vá-
leèných i pováleèných let.  Tak napøíklad za 1. re-
publiky slou�il suterén pavilonu  jako útulek pro
vandráky a potulné. Byl vybaven prostými palan-
dami nad sebou, bylo tam teplo a ve�lo se tam
prý a� pøes  sto obyvatel. Tím se zvy�ovala oblo�-
nost nemocnice a získávalo se tak více finanèních
prostøedkù od okresního výboru zastupitelstva.
Na úøady se zøejmì v�dycky muselo s fi�trónem
i kdy� �lo o dobrou vìc.

Nemocnice také sehrála významnou roli pøi
epidemii encefalitidy v roce 1953, kdy byla v�ech-
na oddìlení uzavøena a nemocnice vyèlenìna
jako uzavøený a pøísnì izolovaný celek pro o�et-
øování tìchto nemocných z celého východoèeské-
ho kraje. Zaøízení vedl primáø Zeiss, který se také
nakazil a sám encefalitidu prodìlal.

Pavilon nemocnice 50. let byl tehdy ji� hodnì
opotøebovaný, pøesto v následujících letech mìl
je�tì bohatou historii. Vystøídala se v nìm po-
stupnì rùzná oddìlení: pokud já pamatuji � nej-
prve infekce � tì��í anginy s komplikacemi a� po
erysipely (rù�e) � vèetnì lù�ek pro malé dìti.
Souèasnì tam le�eli pacienti se zá�krtem (!) teh-
dy je�tì nebyl výjimeèný ani u pacientù støedního
vìku, kteøí je�tì nebyli oèkováni. Pak následovalo
oddìlení TBC � pøestìhované z 2. patra interny.
Pak se pavilon  zmìnil na oddìlení JDN (jednot-
ka doléèování nemocných). Následovalo oddìle-
ní infekèních �loutenek, a dále znovu oddìlení
pro chroniky.

Nemocnice mìla v budovì márnice svou pitev-
nu, která v padesátých letech ji� pøestala fungo-
vat, ale za�il jsem je�tì jednu nebo dvì pitvy, kte-
ré jsme provedli sami. V té�e budovì byla i malá
pietní síò k vystavování zemøelých, o kterou døí-
ve peèovaly øeholní sestry. V 50. letech byla sice
je�tì pìkná a funkèní, ale pou�ita jen nìkolikrát.
Pak se z ní stal sklad CO. Zajímavé bylo muzeum
v pøísálí pitevny, kde bylo velké mno�ství operaè-
ních preparátù v rùznì velkých sklenìných dó-
zách  s lihem, seøazených na policích. Obsahova-
ly vesmìs kuriózní nálezy � abnormálnì velké
nádory, porodnické abnormality apod. Byla tam
také zajímavá a poèetná souprava pøedmìtù, vy-
jmutých ze �aludkù vìzòù z Valdic � od l�ic,
no�ù, vidlièek a� po kameny a klíèe. Ti ochotnì
polykali pøedmìty, aby se dostali do nemocnice a
tak si na urèitou dobu ulehèili vìzeòský �ivot.
Operováni byli právì v Hoøicích.

Hoøická nemocnice mìla nepochybnì v�dycky
dobrý zvuk a nijak nezaostávala v konkurenci
ostatních nemocnic. Tehdy nebylo tolik vymo�e-
ností, které pøinesl obrovský vývoj medicíny za
uplynulých 50 let. Pøesto - nebo právì proto -  se
èasto zdá, �e bylo víc kontaktu s pacientem a víc
péèe kolem pacienta u lù�ka,  zdravotník a paci-
ent mìli k sobì blí�.

Lze si jen pøát, aby dnes ji� historické budovy
hoøické nemocnice nadále slou�ily zdraví obèa-
nùm Hoøicka a� v té èi jiné podobì, ale v�dy
v duchu tradice a zámìru jejich moudrých zakla-
datelù.                                     MUDr. Ladislav Havlas

Pozvánka
�Nepodceòujme pøítomnost,

aby nás nepøekvapila budoucnost�

HELENA BARTO�OVÁ
VÁS SRDEÈNÌ ZVE NA

SETKÁNÍ
S MUDr. JANEM PALOUÈKEM

24. 2. 2009 v 19,00
RADNIÈNÍ DIVADELNÍ SÁL

 �Jen my sami osud zvrátit mù�eme,
svou vùlí a èinem�

Vlastníma rukama sejeme do zemì
a sklízíme obilí z této setby vze�lé�

                                                Ludwig Ruge
Voda si zaslou�í na�i úctu
Barvy-léèba budoucnosti
Pøíèiny pøelidnìní planety

Odpu�tìní je cesta k vnitønímu klidu
a míru du�e

A dal�í témata o tom, jak si stojíme a co nás
pravdìpodobnì èeká�

www.isis-leceni.eu

Osobní asistence
Pomoc zdravotnì posti�eným osobám a senio-

rùm. Poskytovatel: Sociální slu�by mìsta Hoøice,
Riegrova 2111, 508 01 Hoøice.

Cena podle zákona 108/2006: 80,- Kè/hod.
Informace: Tel. 493 624 083, paní Èapková.

František Vik (uprostřed) se sanitním vozem,
kolem roku 1935.

Jaroslav Kubín a Škoda Tudor.

Josef Kubín ve voze Škoda 1200.

Malé děti milují injekční stříkačky.
Na fotografii z nemocniční nástěnky

si užívá malý Ing. Jaroslav Vácha.



V Hořicích 28. ledna 2009
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Výstavy
 Aby vkus umìlecký se budil i pìstoval

a tím �íøil se zájem o vìci krásné...
Sto let Galerie plastik

1908-2008
Výstava k 100. výroèí otevøení.

Malá síò muzea, úterý-pátek 9-12/13-17.

Ladislav Jan Kofránek
Sochaø

mezi tradicí a modernou
Galerie plastik v Hoøicích od 21. února 2009.

Vernisá� 21. února od 11 hodin.

Svìtlo tvaru
Ivan Jilemnický, sochy
Pavel Rejchrt, obrazy

Galerie Atrium na �i�kovì,
Èajkovského 12, Praha 3 do 6. února 2009.

Otevøeno od pondìlí do pátku 13-18.

Colportante Artisti Asociali
Muzeum Dvùr Králové 30.1. - 1. 3. 2009

Vernisá� 29. ledna od 17 hodin.

Bohoslužby
Bohoslu�by Církve èeskoslovenské hu-

sitské se slou�í v nedìli 1. února a 15. února v�dy
od 14 hodin v bývalé synagoze v Tovární ulièce.

�Co Èech, to muzikant� nebo �Èechy, konzerva-
toø Evropy� � okøídlená rèení o jedné z kladných
a cenìných vlastností èeského národa. Obì vznik-
la v 18. století za doby hudební slávy èeských mu-
zikantù, pùsobících po celé Evropì a platila po
dlouhá desetiletí. Jak je tomu dnes, v dobì zá-
kladních umìleckých �kol a dostupných hudeb-
ních nástrojù? Nic moc. Hudební výchova na �ko-
lách témìø vymizela a podle toho vypadá zájem o
hru na housle, violoncello, nebo klarinet èi flétnu.
Kde jsou doby velkých amatérských symfonic-
kých orchestrù, docela bì�ných je�tì v první polo-
vinì 20. století.

Proto je obdivuhodné, �e i pøesto se najdou
mìsta a obce, kde se sna�í udr�et a naplòovat èes-
kou hudební tradici. Není jich mnoho � ale Hoøi-
ce k nim velmi významnì patøí. Kolik mìst by do-
kázalo dlouhodobì udr�et tolik aktivních soubo-
rù, pìveckých i instrumentálních? Málokteré
mìsto doká�e zorganizovat ka�doroènì festival
hudby s 10-15 koncerty pouze za úèasti vlastních
hoøických amatérských hudebních a pìveckých
souborù.

Takovým souborem je Hoøický komorní or-
chestr, který se za víc jak dvacet let svého pùso-
bení stal platnou souèástí hudebního �ivota Hoøic
vedle spolku Dalibor nebo pìveckých sborù Ves-
na, Ratibor a Bona Vita. Má za sebou usilovnou a
poctivou práci, která umo�òuje konat ka�doroènì
15 a� 20 koncertù. Nástrojové obsazení je typicky
komorní, tedy smyèce, ke spolupráci jsou ale èas-
to zváni dal�í muzikanti, a� pro sólovou hru, nebo
k posílení orchestru. Pravidelná je spolupráce
s pìveckými sbory, zejména v pøedvánoèních
koncertech. Repertoár orchestru je sestavován
výhradnì z klasické hudby 18.století (staøí èe�tí
mistøi), 19.století (hudba romantikù-Grieg, Èaj-
kovský, Dvoøák, Fibich, Janáèek a dal�í), nechybí
ani autoøi 20.století a� po souèasnost (Martinù,
Britten, Elgar a dal�í).

Soubor je v souèasné dobì patnáctièlenný. Ne
v�ichni jsou ale Hoøièáci. Je slo�en z muzikantù
�irokého okolí � vedle Hoøic také z okolních obcí,
Lázní Bìlohradu a dokonce a� z Nové Paky. Èást
èlenù jsou uèitelé hudebních �kol. Ti v�ichni ab-
solvují kolem 40 zkou�ek roènì a zmínìných 15-
20 koncertù. Letos soubor zahájil 23. sezónu.
V závìru loòského roku uskuteènil nìkolik pøed-
vánoèních koncertù, na kterých byly provedeny
vánoèní m�e F. X.  Brixiho a souèasná m�e Jiøího
Pavlici za úèasti 4 sólistù, 40 zpìvákù a 20 hu-
debníkù.   Cvièit se bude nyní nový repertoár pro
letní Hoøické hudební slavnosti, sestavený ze
skladeb J. Tùmy,G. F. Haendla, A. Dvoøáka a P. I.
Èajkovského.

Nic nevzniká samo o sobì. Za úspìchy stojí pøe-
dev�ím jednotlivci, díky kterým soubor existuje.
Hlavní du�í orchestru, jeho zakladatelem a ve-
doucím, je øeditel Domu kultury Koruna Jan Se-
zima, sám výteèný houslista a violista, umìlec-
kým �éfem je pak u prvního houslového pultu
Lenka Uhlíková. Tøetím rokem diriguje a studuje
nový repertoár profesor pardubické konzervatoøe
PhDr. Vladimír Kulík, dlouhodobì s orchestrem

Koruna v únoru 2009

Pátek 6. února 2009 v 16.00 hodin
DÌTSKÝ KARNEVAL

Tanec - soutì�e - hry - masky, vstupné 40,- Kè.

Sobota 7. února 2009 ve 20.00 hodin
LETECKÝ PLES

Vstupenky u poøadatele

Sobota 14. února 2009 ve 14. 30 hodin
KA�PÁREK A HASTRMAN

Repríza loutkového divadla souboru ZVONEK
Vstupné 20,- Kè

Sobota 14. února 2009 ve 20.00 hodin
PLES AMK HOØICE

Vstupenky u poøadatele

Čtvrtek 19. února 2009 v 19.30 hodin
VÌRNÝ - VRAH ZVONÍ DVAKRÁT

Agentura Rajcha - Chazz Palminteri
DIVADELNÍ PØEDPLATNÉ
Vstupné 200/180/160,- Kè

Pátek 20. února 2009 ve 20.00 hodin
SKAUTSKÝ PLES

Vstupenky u poøadatele

Sobota 21. února 2009 ve 20.00 hodin
HASIÈSKÝ PLES

Vstupenky u poøadatele

Úterý 24. února 2009 v 19.30 hodin
GABRIELA DEMETEROVÁ

& COLLEGIUM GD
Koncert v rámci exkluzivního turné

POCTA ANTONIO VIVALDIMU
KLUB PØÁTEL HUDBY

Vstupné 220/200, 180,- Kè (studenti polovic)

Pátek 27. února 2009 v 19.00 hodin
PLES SP�K

Vstupenky u poøadatele

spolupracuje dirigent Mgr. Petr Semerák, organi-
zátor pøedvánoèních koncertù.

 Hoøický komorní orchestr není �ádná uzavøená
spoleènost. Rádi mezi sebou pøivítají dal�í zájem-
ce o spoleèné muzicírování. Staèí se pøihlásit
v Domì kultury Koruna nebo poslat zprávu na
emailovou adresu  www.dkk@wo.cz.         .

A� pùjdete na koncert Hoøického komorního or-
chestru, pøipomeòte si obìtavost a vùli èlenù to-
hoto souboru podat co nejlep�í výkon, pøesto,�e
tuto hudbu provozují vedle svého zamìstnání jen
jako zálibu, tedy bez honoráøù a dal�ích výhod.

Umìlecká úroveò souboru i pøes amatérské
podmínky je pozoruhodná a je srovnatelná s  ob-
dobnými profesionálními soubory. Dosvìdèují to
opakovaná pozvání na festivaly komorní hudby,
v loòském roce to byl napø.festival v Náchodì.

Va�me si toho, �e se u nás v Hoøicích doká�eme
i dnes, v tak uspìchané dobì, alespoò pøiblí�it
k obsahu hesel, vyslovených na zaèátku èlánku.

(mi�)

POCTA ANTONIO VIVALDIMU

GABRIELA DEMETEROVÁ
& COLLEGIUM GD
Sál DK Koruna
24. 2. 2009 v 19.30 hodin

Houslistka, violistka, sólistka svìtových or-
chestrù, první èeská finalistka a absolutní ví-
tìzka Mezinárodní houslové soutì�e Yehudi
Menuhina v Anglii, èlenka umìlecké rady
Akademie múzických umìní v Praze, dr�itel-
ka ocenìní ��ena roku 2005� v soutì�i pres-
ti�ního èasopisu Prague Leaders Magazine ...

Gabriela Demeterová patøí v souèasnosti ve
svìtì mezi nejuznávanìj�í èeské hudební in-
terprety. Její koncert v Hoøicích je zaøazený
do exkluzivního turné a bude vìnován vý-
hradnì italskému baroknímu skladateli, mis-
tru italské kompozice Antonio Vivaldimu, od
jeho� narození uplynulo v roce 2008 plných
330 let.

Gabriela Demeterová se rozhodla vzdát hold
tomuto géniovi barokní hudby formou uni-
kátního koncertního turné po celé Èeské re-
publice, kde vystoupí spoleènì se svým sou-
borem Collegium Gabriely Demeterové, aby
mohla co nej�ir�í èeské veøejnosti zprostøed-
kovat jedineènost hudby Antonio Vivaldiho a
prezentovat jeho koncertní cykly, které byly
pro vznik instrumentálního koncertu zásadní.

Koncert bude zcela jistì vyvrcholením sezó-
ny hoøického Klubu pøátel hudby a v na�ich
konèinách i výjimeènou hudební událostí.

Vstupenky se budou v DK Koruna prodávat
od 2. února 2009 a zamluvit se dají u� nyní.
Studenti (s prùkazkou) mají i na tento kon-
cert polovièní vstupné.

Hořický   komorní   orchestr

VYZNEJTE SE
VE VAŠICH PENĚZÍCH  (3)

Finanční poradce

V minulém èlánku jste se dozvìdìli, jak lze u�et-
øit významné èástky na hypotéce. Staèí k tomu
vèas a vhodným zpùsobem komunikovat s ban-
kou. Dnes si povíme, jakým zpùsobem lze u�etøit
hodnì penìz i na Va�ich pojistkách.

Lidé mnohdy nakupují pojistky jenom podle
toho, co jim poradí poji��ovací agenti. Nejèastìj-
�ími argumenty prodejcù bývá vysoké zhodnoce-
ní penìz, daòová úspora nebo pøipoji�tìní zdar-
ma. Pøitom pojistka u� v samotném názvu napo-
vídá, k èemu má slou�it. K poji�tìní. K zaji�tìní
takových situací, které bychom sami finanènì ne-
zvládli. Ztráta støechy nad hlavou po povodni
nebo po�áru nás mù�e výraznì ekonomicky ohro-
zit. Rozbité okno ale zvládneme zaplatit sami. Po-
dobné to je u �ivotních a úrazových pojistek. Kdy�
nìkdo po autonehodì zùstane invalidní, pøichází
o budoucí pøíjmy v hodnotì stovek tisíc nebo mi-
lionù korun. Je to velké riziko, které se vyplatí
mít poji�tìné. Zlomená ruka nebo vyra�ený zub je
událost, která nás ekonomicky neohrozí a je zby-
teèné za takové riziko platit. Více informací
k pojistkám najdete na webu v odkazu �Vyznejte
se v poji�tìní�.

TIP pro Vás:
Podívejte se do Va�ich majetkových i �ivotních

pojistek a vypi�te si na papír v�echna rizika, která
máte poji�tìna. Vedle tìchto rizik si napi�te, kolik
Vás ka�dé riziko mìsíènì stojí. Potom rozdìlte ri-
zika na dùle�itá a nedùle�itá. Máte poji�tìna
v�echna dùle�itá rizika? A na správné èástky? Ko-
lik Vám vyplatí poji��ovna v pøípadì totální �kody
na nemovitosti?  Seètìte, kolik platíte za nedùle-
�itá rizika. Za rizika, které pro Vás nejsou dùle�i-
tá, nepla�te. U�etøené peníze si dávejte stranou a
vylep�ete si tøeba ekonomickou kondici v penzi.

Na webu si stáhnìte kalkulaèku a spoèítejte si,
kolik byste vydìlali za deset let, pokud byste tuto
èástku mìsíènì odkládali do podílového fondu
s výnosem 5%. A potom si zkuste spoèítat, kolik
byste vydìlali, kdybyste tuto èástku investovali
dvacet let do akciového podílového fondu s výno-
sem 8%. Na pojistkách se dá vydìlat i jinak, ale o
tom se doètete v dal�ích èláncích.

Dal�í rady a tipy najdete zde:
www.milenahlavackova.cz

Fotografie z vystoupení orchestru jsou
od Zdeňka Morávka.

Hledám přítele, pronajmu byt
MUDr. v invalidním dùchodu, ne nepohledná,

upøímná, tolerantní, pracovitá, hledá pøítele do
65 let. Mobil 608 135 519.

Pronajmu zaøízený byt pro jednu a� dvì osoby v
rodinném domku v Hoøicích. Spìchám. Nutno vi-
dìt. Dohoda jistá. Mobil 608 135 519. Máchova
1123, Hoøice v Podkrkono�í.
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ŽALUZIE
SEDLÁK
 �aluzie (EURO, vertikální) �
originální zastínìní VELUX

sítì proti hmyzu � lamelové dveøe
� pøedokenní rolety

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

Máchova 1431, Hoøice
TEL/FAX: 493 623 711

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

NOVÁ SLUŽBA
PRO OBČANY HOŘIC

A OKOLÍ:
Pùjèuji èistiè na koberce

Puzzi 100 Super
od firmy Kärcher

(Objednávky na uvedených èíslech)

AUTOŠKOLA

LEJSEK
Auto�kola Josefa Lejska

Karlova 198, Hoøice, tel. 493623670
vám nabízí provádìní výcviku
v øízení motorových vozidel:

1) malého motocyklu, skupina „M“
2) motocyklu skupiny „A“

3) osobního automobilu, skupina „B“
4) nákladního automobilu, sk. „C“

5) traktoru, skupina „T“
Kondièní jízdy uvedených vozidel.

�kolení øidièù.
Výcvik provádíme na nových

vozidlech zn. Ford Fiesta, �koda
Felicia, Ifa 60, Suzuki, Simpson.

Kurzy zahajujeme
ka�dou støedu v 15 hodin.

Autoslužby
� Výmìny a prodej

motorových a pøevodových olejù
� Prodej akumulátorù

Pneuservis
� Montá� a vyva�ování pneumatik
osobních a dodávkových vozidel,
vè. AVIE a motocyklù (provádíme
na moderních strojích Corchi).

Prodej nových  pneumatik zn. Barum,
Matador, Michelin, Continental,
Nokia na v�echna motorová vozidla.

Montá� pneumatik u nás
zakoupených provádíme zdarma!
� Zaji��ujeme protektorování pneumatik

� Opravy vzdu�nic a pneumatik na
osobní i nákladní automobily a traktory.

Informace: 493 623 670

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

Hledám přítele
MUDr. v invalidním dùchodu, ne nepohledná,

upøímná, tolerantní, pracovitá, hledá pøítele do
70 let.                                                  Mobil 608 135 519.

V I N O T É K A

LEVITŮV DŮM
NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 164

SOLÁRIUM
U CHAMELEÓNA

Komenského 274, Telefon:493 620 393, 508 01 Hoøice
Mail: dasar@centrum.cz IÈO: 866 96 718 ICQ: 335-286-923

Pondìlí - pátek 8:00 - 20:00, Sobota 8:00 - 12:00.

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

CELKEM 231 m2

KANCELÁŘE V HOŘICÍCH
(I JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI OD 18 m2)

KONTAKT: 603 501 830

JOSEF HODAČ, MAIXNEROVA 749, HOŘICE

SLEVA 15%

Koupím po�tovní známky, pohledy, obálky,
bankovky, tuzexové bony, celé sbírky - vìt�í
mno�ství i pozùstalost po sbìrateli. Platím v ho-
tovosti nejvy��í mo�né ceny.

Info na telefonu 724229292.

KANCELÁØ HOØICE:
KOMENSKÉHO 274

TEL/FAX: 493 620 393

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

ÚT 8:30 - 11:30 / 13:00 - 15:00

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

ÈT 8:30 - 11:30 / 13:00 - 15:00

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

ÈT 8:30 - 11:30 / 13:00 - 15:00

Monika Krejèová
Husova 10 Hoøice

OBCHÙDEK
ÈAJOVNA MONTEA

PRODEJ
KOUPELOVÉ SOLI

BIO MÝDLA
MASÁ�E

DETOX TÌLA

Telefon 604 422 240
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POŘÁDÁNÍ VEŘEJNÝCH DRAŽEB
DOBROVOLNÝCH I NEDOBROVOLNÝCH

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

Parcela 600 m2, hrubá stavba je dokončena,
vytápění plynem, možnost krbu či krbových
kamen.
Neváhejte a zavolejte
firmu SPRING Hořice tel. 493 623 452

Chcete již v září tohoto roku bydlet ve stejném
rodinném domku 3+1 v Hořicích?

KOVOŠROT GROUP CZ a.s.
PROVOZ HOŘICE - LIBONICE 94

TELEFON 724 271 115

VÝKUP ZA HOTOVÉ
(PENÍZE IHNED)

VYKUPUJEME:
KOVOVÝ ODPAD / NEŽELEZNÉ KOVY

OTEVŘENO: pondělí - pátek 7:00-15:30

Pro v�echny zálemce o polední jídlo
jsme otevøeli Jídelnu v domeèku
V provozu ka�dý den 10,30-13,00.
Jídlo se skládá z polévky, hlavního jídla
a nápoje na zapití jídla. Cena jídla je 55,- Kè.
Jídlo si mù�ete sníst ve vytápìném domeèku
v zahradní restauraci, nebo na zasklené terase,
nebo si je mù�ete odnést v jídlonosièi domù.
Zájemcùm uvaøíme po obìdì zdarma
tureckou kávu.
Ka�dý den je výbì ze tøí druhù jídel.
Jídelní lístek na celý týden najdete
ve skøíòce u vchodu do restaurace,
nebo u okénka, kde se za obìd také platí,
nebo na www.bohemarest.WZ.CZ/jídelna zahrádka/
Zaplatit mù�ete také stravenkami Exit Group,
Sodex, Ticket Restaurant a Check Dejeneur.
Pøijïte ochutnat na�i domácí kuchyni!

ZAHRÁDKA RESTAURACE

BOHEMA
JÍDELNA V DOMEČKU

Modrá Niké v roce 2009
Nadaèní fond Modrá Niké vstupuje do nového

roku s pøedsevzetím splnìní nìkolika úkolù, které si
zadal pøi svém zrodu v roce  2008.

Cílem Nadaèního fondu je podporovat motivaci a
rozvíjení talentu v oblasti sportu, kultury èi jiných
oblastech, a to zejména u dìtí a mláde�e, osob se
zdravotním, sociálním èi jiným handicapem v Krá-
lovéhradeckém kraji - a pomáhat jim v hledání a do-
sa�ení �ivotních cílù èi dùstojného uplatnìní ve spo-
leènosti.

Jako první poèin spojený s pøedáním so�ky antic-
ké bohynì Niké -  symbol vítìzství, jejím� autorem
je hoøický sochaø Michal Moravec, bude stejnì jako
vloni úèast na bøeznové akci s názvem Den D. Jedná
se ocenìní   dobrovolníkù východních Èech.

Poøadatelem loòské akce v pardubickém divadle
byly SKP centrum Pardubice � pomáháme vstát a
Terra nostra � malebný kraj Dvùr Králové. Mezi
ocenìnými byli dobrovolníci z øad sportovních orga-
nizátorù, kulturního, sociálního, zdravotního, chari-
tativního a podobného zamìøení. �Co je vlastnì
hlavní podstatou ocenìní dobrovolníkù? Je jím jedi-
né slovo. Slovo, které pro ty, je� se nikdy nièemu po-
dobnému nevìnovali, mù�e znít a� nepochopitelnì.
To slovo zní: dìkuji!,� uvedl poslanec PS PÈR a pat-
ron nadaèního fondu Modrá Niké Zdenìk Lhota.
Pøipomnìl, �e pøed rokem zde pøedal so�ku  za mi-
moøádné aktivity Janì �tìpánové, která se dobro-
volnické èinnosti vìnuje více ne� pìt let. Je pøedsed-
kyní dobrovolnického centra Královédvorská Arnika
a iniciátorkou jeho vzniku v roce 2002.

Také letos bude tedy vyhodnocen jeden z nejaktiv-
nìj�ích dobrovolníkù a jemu bude nále�et so�ka
Niké.

�K Hoøicím v Podkrkono�í zase patøí ji� neodmys-
litelnì  motoristické klání 300 zatáèek Gustava Hav-
la. I ná� nadaèní fond je u toho. Zatímco v  roce
2007 tuto so�ku získal vítìz závodu OPEN nad 600
ccm Jiøí Dra�ïák z Brna, vloni mìla Niké ji� pøed
zaèátkem 300 ZGH namíøeno k  Michalu Salaèovi.
Za svoji nezi�tnou pomoc pøi organizaci závodù a
jako symbol sounále�itosti patøila právì jemu. Také
v roce 2009 rádi pøedáme Niké nìkterému z aktérù
tìchto závodù. O tom, kdo jím bude, rozhodne ten-
tokrát sám organizaèní výbor,� zdùraznil patron na-
daèního fondu.

U motoristického sportu je�tì zùstaneme, ov�em
pøeneseme se do Nové Paky a na jeho známý auto-
kros. So�ku Niké zde v loòském roce pøevzala vítìz-
ka kategorie junior Ivana Ku�elová. První pøíèka
stejné kategorie bude vyhlá�ena i letos.

Stejnì jako za rok 2007 i za ten loòský budou vy-
hodnoceni nejlep�í sportovci, sportovní kluby èi tre-
néøi  Jièínska, Hoøicka, Novopacka i celého kraje.
(Pøipomeòme napøíklad ocenìní Jiøího Vávry jako
Novopacké  sportovní legendy, v Jièínì získal cenu
naopak nejmlad�í vyhlá�ený sportovec - fotbalista
Dominik Pour z Jiskry Hoøice. So�ka  Niké byla pøe-
dána také Eli�ce Jónové, která  získala titul Sportov-
ní osobnost roku  2007 v Hoøicích.)

Nadaèní fond se ov�em nezamìøuje pouze na po-
vzbuzování a podporu sportovních akcí, letos vyhla-
�uje výtvarnou soutì� pro dìti a výsledkem by mìlo
být vydání kalendáøe pro pøí�tí rok. Název soutì�e
zní Dìti pro radost druhým.                                         (ves)

TISKOVÁ INFORMACE



 Hořické občasné noviny (dříve HOŘICKÝ OBČASNÍK)

Strana 8

Hořické občasné noviny
Vydává Spoleènost pro vydávání

Hoøických obèasných novin, registrovaná MV jako
obèanské sdru�ení, které øídí Jaroslav Kotrbáèek.

Grafickou úpravu a pøedtiskovou pøípravu provádí
Václav Bukaè, tiskne Garamon s.r.o. Hradec Králové.

Registrováno Ministerstvem kultury ÈR
pod èíslem MK ÈR E 11555.

Adresa 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 Hoøických novin vyjde 25. února 2009,
uzávìrka dvaadvacátého.

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

Podepsané pøíspìvky nemusí nutnì vyjadøovat
stanovisko vydavatele.

Paní učitelka se ptá dětí:
�A èím je tvùj tatínek, Jirko?�
�Táta je pekaø.�
�Hmm, to je hezké a dìti, co nám peèe?�
A dìti sborem: �Chleba!�
�A tvoje maminka je èím, Maru�ko?�
�Sím, ona je zdravotní sestra.�
�Aha, vidíte dìti - stará se o nemocné. To je

krásné povolání!�
�A co ty Honzíku?� ptá se dále.
�Mùj tatínek tancuje nahatej v gayklubu,�

odpoví Honzík.
�Hmmmm...,� povídá paní uèitelka, �... no, i

taková zamìstnání jsou...�
O pøestávce pøijde za Honzíkem a povídá:
�Honzíku! Opravdu tvùj otec tancuje v tom

klubu?�
A Honzík na to:
�Kdepak, on pracuje v ÈEZu, ale my se za to

v�ichni stydíme...�

Pátek 6. 2. a sobota 7. 2. ve 20:00

Den, kdy se zastavila
Země

Mysleli jsme, �e Zemì je na�e. Byla to chyba.
V historii existuje mnoho pøíkladù støetù civilizací, po

nich� ty ménì vyspìlé zanikly nebo byly zotroèeny.
V na�em filmu jsme tìmi ménì vyspìlými my, lidstvo.
Film vypráví pøíbìh mimozem��ana Klaatu (Keanu

Reeves), který pøicestuje na Zemi s jediným úkolem �
zamezit lidstvu jeho organizovanou sebedestrukci i za

cenu nejvy��ích obìtí.
Mláde�i pøístupný, 102 minut, èeské titulky, 70,- Kè

Úterý 10. 2. a středa 11. 2. v 17:30
Madagaskar 2

Vzpomínáte si na trosky letadla zaklínìné v korunì
obøího baobabu, které lemuøí král Julián pou�íval coby

trùní sál? Tak pøesnì to se stane klíèovou souèástí
geniálního únikového plánu, který vymysleli vynalézaví

tuèòáci.
Mláde�i pøístupný, 70,- Kè, 89 minut, èeský dabing.

Čtvrtek 12. 2., pátek 13. 2.
a sobota 14. 2. ve 20:00

Sněženky a machři
po 25 letech

Co udìláte, aby se Va�e 25 let stará platonická láska
stala skuteènou?... Mo�ná v�echno a mo�ná nic, mo�ná
zjistíte, �e to, co se za 25 let nestihlo, se u� nezvládne�

Snì�enky a machøi jdou ve stopách �ivotù hlavních
hrdinù v dobì, která v�echno zmìnila. Jak pro�li jejími
nástrahami a jaké �rámy to na nich zanechalo? Kam
chtìli jít, kam do�li a kam je�tì dojdou? Jsme opìt na
horské chatì, kde se v�ichni po letech scházejí a opìt

za�ijí mnoho nezapomenutelných chvil.
Mláde�i pøístupný, 104 minut, èeský film, 70,- Kè � pro

seniory 50% sleva

Úterý 17. 2. ve 20:00

Veřejný nepřítel č. 1
Jacques Mesrine, nejvìt�í francouzský gangster v�ech
dob, byl ve své vlasti známìj�í ne� jakákoliv celebrita.

Jeho avantýry byly neskuteènì lehkomyslné, neuvìøitel-
nì drzé a jeho úmysly absolutnì nepøedvídatelné. Na
ka�dou novou �fu�ku� se pomocí plastických operací a

nejrùznìj�ích masek mìnil k nepoznání, a proto byl
pøezdíván �mu�em tisíce tváøí�. Národ ho uctíval, �eny

ho zbo�òovaly a pro stát byl nepøítelem èíslo jedna.
Mláde�i pøístupný, 110 minut, èeské titulky, 70,- Kè

Středa 18. 2. v 17:30

Pan Včelka
Proto�e jsme v�ichni vyrùstali se Vèelkou Májou, víme o
tomhle sympatickém a pichlavém hmyzu svoje. Zdaleka
ne ale v�echno, o èem� nás pøesvìdèí Barry B. Benson,
který, co se neposednosti týèe, strèí Máju do kapsy i s

Vilíkem.
Mláde�i pøístupný, 85 minut, èeský dabing, 40,- Kè

Středa 18. 2. ve 20:00

Jak se zbavit přátel
a zůstat úplně sám
Po dlouhé dobì koneènì �romantická� komedie, která se
nepodobá tìm ostatním jako vejce vejci. Svým zpùsobem

k tomu pøispívá i humor v podobì Simona Pegga.
Pøíjemná inteligentní komedie, která potì�í svým

uvìøitelným pøíbìhem a svébytnými postavami, které si
urèitì zamilujete. Hrají: Simon Legy, Kirsten Dunst a

dal�í.
Pøístupný od 12 let, 105 minut, èeské titulky, 70,- Kè,

Pátek 20. 2. a sobota 21. 2. ve 20:00

Muzikál ze střední 3:
Maturitní ročník

Trojka nám ukazuje Troye a Gabriellu ve chvíli, kdy se
vyrovnávají s tím, �e ka�dý pùjde na jinou univerzitu.

Spoleènì s ostatními spolu�áky pøipraví muzikál, který
bude zachycovat jejich zku�enosti ze støední, jejich sny,
obavy a vyhlídky do budoucna. Muzika a taneèní èísla

maximálnì vyu�ijí potenciál støíbrného plátna.
Mláde�i pøístupný,  112 minut, èeské titulky, 70,- Kè.

Úterý 24. 2. a středa 25. 2. ve 20:00

Austrálie
Kdo neví na co jít se svou pøítelkyní do kina,

tak mù�e smìle vyrazit na Austrálii - myslím, �e to bude
trefa do èerného. Krásný pøíbìh!

Nechybí romantika, drama, napìtí, ale ani humor...
Nádherné dobrodru�ství, které budete sledovat s radostí

i dojetím. Mo�ná poslední klasický velkofilm.
Mláde�i pøístupný, 165 minut, èeské titulky, 70,- Kè � pro

seniory 50% sleva.

Pátek 27. 2. a sobota 28. 2. ve 20:00

Kdopak by se vlka bál
Rodinný film, dìtský horor, dospìlá romance a pohádka
o Èervené Karkulce. I kdy� �ánry na první pohled velmi

odli�né, pøesto se výbornì doplòují ve vizuálnì
originálním filmu Marii Procházkové Kdopak by se vlka

bál.  A pro koho je film urèen? �Je to film pro dospìlé,
který mohou vidìt s dìtmi. Ve filmu se øe�í záva�nìj�í
rodinná témata, je ale vyprávìn pohledem �estileté
holèièky. Díky tomu je srozumitelný a zábavný pro

v�echny. Není to film smìøovaný jen k dìtskému
divákovi, ideální je spoleèná náv�tìva kina rodièù s

dìtmi,� vysvìtluje producent Vratislav �lajer. 
Mláde�i pøístupný, 93 minut, èeský film, 70,- Kè � pro

seniory 50% sleva.

Biograf Na Špici v únoru 2009

JIØÍ BIÈI�TÌ

Nebudu zapírat, kdy� prohlásím, �e táta ty Tyr-
�ovy borce rád nijak nemìl. Nìkteøí z nich mìli
dvojí tváø. Zemøel bratr Sokol a mìl øímsko-kato-
lický pohøeb. Bratøi odmítli jít v prùvodu za køí�-
kem, proto se ubírali podle pohøebního vozu po
chodníku, mìli pøece v �ilách husitskou krev
(mnozí o tom byli opravdu pøesvìdèeni). Za èas
se odebral na vìènost jiný Sokolík, jeden z tìch,
co �li pøedtím jinému po chodníku, a opìt prù-
vod, zase se pochodovalo po chodníku - dvojí ná-
tìr, jeden øímský, druhý èeský. A to tátu mrzelo,
mìl obì líce èeské. Za monarchie bývala vojna
jako øemen, oficíøi byli ostøí jako �avle a sprosto-
tou oplývali zejména rodilí Èe�i, zvlá�tì prý Soko-
lové, a� na výjimky. Nebo v úøadì èi instituci pra-
coval jako �éf Sokol, kterému v tìlocviènì bratøi
bì�nì tykali. Ale bìda, kdy� ho takto oslovil pod-
øízený úøedník nebo zøízenec v práci, hned bylo
zle. Ke konci dramatického léta 1938 dostalo
mno�ství bývalých èeskoslovenských vojákù pro-
pou�tìcí list, který je zpro��oval vojenské slu�by
v pøípadì váleèného konfliktu, který nám hrozil
od Nìmecka. V srpnu toho roku byla válka na
spadnutí, chybìla do toho sudu prachu jen malá
jiskra. Vojen�tí páni rozhodli, aby z vyslou�ilých
vojákù byla vytvoøena domobrana, která by
v pøípadì války v zázemí konala strá�ní a pomoc-
nou slu�bu. K evidenci tìchto fotrù se pøihlásili
Sokolové a pomocí lístkù svolali kádry, aby se
toho a toho dne dostavili na sokolský stadion. Po-
zvánku dostal i mùj otec a jeho bratr Josef
z Libonic. Dostavili se vèas. Na sokolském cvièi�ti
bylo nìkolik stolù a u nich sedìli na �idlích sokol-

�tí funkcionáøi. U jednoho trùnil hoøický zubní
technik Milo� Zippe. Mìl ordinaci na námìstí
v domì hned nad muzeem. Pøed sebou na stolech
haldu tiskopisù, do nich� mìl zapisovat jména
povolaných bývalých vojákù. Táta byl zvyklý na
disciplínu a dochvilnost a tak se hned hlásil panu
Zippemu: �Tak jsem tady, pane doktore,� a podá-
val mu povolávací lístek. Ten Sokolík, nejménì o
25 let mlad�í ne� otec, na nìj zasyèel: �Jak to sto-
jíte, postavte se do pozoru!�  Tátovi chytly saze.
�Posly�te, vy ho�íèku, jak to se mnou mluvíte,
mnì je 53 rokù, nechal jsem se zajmout na ruské
frontì a byl tøi roky v Asii (pozn.: dìda Oldøich
Bièi�tì se bìhem své zajatecké anabáze dostal a�
na území dne�ního Kyrgyzstánu, kde pro�il neu-
vìøitelné pøíhody, které pak sepsal do svých �Pa-
mìtí�), to jste je�tì chodil po houbách, tady máte
ten lístek a vlezte mnì na záda!� Jeho bratr Josef
se taky pøidal a oba od doktùrka ode�li. Ten si na
nì nezapomnìl stì�ovat, oba se museli pozdìji
dostavit na Mìstský úøad a tam v�e vysvìtlit, Zip-
pe dostal pokárání. Táta byl pøímý èlovìk, nesne-
sl povy�ování ani poni�ování, v�dy mi radil - kdy�
nebude� v právu, sklapni kufry a dr� zobák, ale
kdy� bude�, nedej se a buï jako �tìnice. Dr�el
jsem se toho celý �ivot, proto jsem taky v lecèems
neuspìl. Táta se nikdy neponí�il, aby krèil høbet
nebo aby nìjaké �enské øíkal milostpaní, jak to
bylo v jeho dobì bì�né. Mìl dobrý vztah k dìlné-
mu lidu, panáky v lásce nemìl.

(9. prosince 2008 to byly 4 roky, co zemøel Jiøí
Bièi�tì, kapelník dechové hudby, vypravìè a èlo-
vìk, který mìl srdce na dlani. Vzpomíná rodina.)

Ohlédnutí na konec roku 2008

Fitness soutěž
na Štěpána

Ka�dý rok a letos u� po dvanácté se konala
26. prosince 2008 v Hoøickém CITY FITNESS
CENTRU soutì� o MS. a MR. fitness. Soutì� se
v�dy poøádá tradiènì na �tìpána a v�dy je potì-
�ující, kdy� pøijedou stálí úèastníci, ale  ka�dým
rokem i noví borci. Letos se nezúèastnili borci
z Jièína (�e by se báli?) a úèastnila se bohu�el jen
jedna �ena. A tak se soutì� stala jakýmsi derby
mezi Hoøicemi a Novou Pakou. Opìt se soutì�ilo
v tlaku na lavièce 80% vlastní hmotnosti, shybech
na hrazdì, sedy lehy a kliky na bradlech. Jako
vloni, poøadatel a majitel fitness centra Roman
Sklenáø,  pøizpùsobil disciplíny mezinárodním
pravidlùm soutì�e Ocelového mu�e, a opìt se
v�echny disciplíny provádìly po dobu 3 minut.
Na tyto disciplíny se v�ichni závodníci dobøe pøi-
pravovali a oproti loòskému roku se v�ichni zlep-
�ili. Medaile nejcennìj�í si  rozdìlili, tak jako vlo-
ni, Jarda �tìpán-1. místo, Nová Paka, Roman
Sklenáø 2. místo a Ondra Barto� 3. místo, oba
z Hoøic. Zvlá��ì boj o druhé místo mezi Roma-
nem a Ondrou byl napínavý, a� do posledního
opakování nebylo rozhodnuto. V koneèném vý-
sledku porazil Roman Sklenáø Ondru Barto�e o
pouhý jeden bod. Na dal�ích místech se umístili
tito borci: 4. místo Tomá� Vokatý z Nové Paky, 5.
místo Radek Soukup z Hoøic, 6. místo Zdenìk
Hlubuèek z Nové Paky, 7. místo Petr Kulhánek
z Hoøic, 8. místo Pavel Kohút z Nové Paka, 9.
místo Martin Foff a 10.místo Tomá� Ulrych, oba
z Nové Paky. Obdiv  zaslou�í v�ichni úèastníci,
kteøí v tento sváteèní den pøijeli. Organizátor
mohl být právem spokojen s prùbìhem této akce i
pøes neúèast nìkterých závodníkù. Velký dík pat-
øí sponzorùm, kteøí pøispìli na tuto akci, a které
rádi zveøejòujeme:

AMOK - reklama Hoøice, PLYNOSERVIS IN-
STAL-TOP Hoøice, SILITÌS Nová Paka, J - KO-
�ENÁ MÓDA Jièín, CITY FITNESS CENTRUM
HOØICE, ZOO WORLD JIÈÍN.                           (RS)

Otcova láska k Sokolstvu

Poslední smeč v roce 2008

Účastníci turnaje "Poslední smeč v roce 2008". Zleva stojí: Šperk, Kult, Táborský, Witt, Luňák,
Kotrbáček a Hátle. V podřepu zleva: Petráček, Bíma, Samek, Lindauer a Šebesta.

V nedìli 28. prosince 2008 se na dvou krytých
dvorcích ve Velichovskách konal I. roèník teniso-
vého turnaje ètyøher "Poslední smeè v roce
2008", který navázal na loòský nultý roèník. Po-
øadatelem tohoto sportovního klání byl pøedseda
tenisového oddílu v Èenicích Ota �ebesta, který
pøipravil turnaj organizaènì velmi dobøe po v�ech
stránkách.

Dvanáct úèastníkù turnaje se rozlosovalo do
dvojic a pak ji� se rozpoutaly urputné boje. Hrálo
se systémem ka�dý s ka�dým na zkrácený set.
Boje na kurtech byly velmi vyrovnané a o vítìzích
jednotlivých utkání èasto rozhodovaly jen jednot-
livé míèe. O skvìlé organizaci svìdèí i ten fakt, �e
na obou kurtech skonèila poslední utkání jednu
minutu pøed vypr�ením pronajmuté hrací doby.
Celkovým vítìzem turnaje se stala dvojice �ebes-

ta se �perkem, pøed párem Kult a Petráèek. Tøetí
se umístila dvojice  Luòák-Kotrbáèek, ètvrtá pak
Hátle se Samkem. Na pátém místì skonèili Lin-
dauer s Táborským a �estí byli Bíma s Wittem.
Bìhem turnaje panovala bojovná, ale pøitom po-
hodová atmosféra. Po skonèení turnaje bylo vy-
hla�ování výsledkù a pøedávání cen, které zajistil
hlavní organizátor a sponzor Ota �ebesta. Ota byl
nakonec vyhlá�en nejlep�ím hráèem turnaje a byl
mu po zásluze pøedán pohár. Po nezbytné hygie-
nické oèistì se v�ichni hráèi pøesunuli o nìkolik
kilometrù dále do klubovny TC Èenice u �ebesto-
vých, kde man�elé Ota a Helenka �ebestovi pøi-
pravili velmi pøíjemné prostøedí s bohatým ob-
èerstvením. V�ichni spokojení úèastníci si slíbili,
�e pokud se je�tì za rok udr�í na nohou, pùjdou
do toho znovu.                                                                  JK

Mùj otec u� asi 20 let chová králíky. Aè se s nimi
nikdy neúèastnil �ádných chovatelských soutì�í,
jednalo se o moc pìkné kousky. Pokud se mì týèe,
králíci jsou nejkrásnìj�í tvorové, kteøí kdy obývali
na�i zahradu. �il jsem s pøedstavou, �e za pleti-
vem vyplnìnými dveømi døevìných králíkáren a
za obstojnì vypadajícím plotem z pletiva na mì
budou tihle chlupatí krasavci èekat, kdykoli ten-
hle kousek zemì nav�tívím.

Sedm zakousnutých králíkù vyrvaných z jejich
kotcù a vyrovnaných na zemi jako trofeje s onou
vý�e zmínìnou iluzí v èervnu øádnì zamávalo.
Skuteènost, �e 4 z obìtí neznámého �lovce� byla
zhruba 2 a pùl mìsíce stará mláïata a dal�í 2 byly
bøezí samice krátce pøed porodem, rozhodnì ne-
èinila pohled na pozùstatky øádìní o nic hezèí.
Pletivo z dvíøek, a to i ve vý�ce vìt�í jak jeden
metr, bylo roztrhané jak balící papír z dárku roz-
balovaného nedoèkavým dítìtem. Vystra�ení pøe-
�iv�í králíci a jejich pøíbytky, z nich� nìkteré neje-
vily znaky napadení, napovìdìli, �e útoèníka
nebo útoèníky nìco vyru�ilo. Na místì èinu po
nich nezbylo víc ne� tro�ka chlupù na plotu, pod
ním� se podhrabali. Pohled na tu zkázu pro mì
nebyl nijak pøíjemný, ale pro otce, který si v�ech-
ny zavra�dìné chlupáèe vypiplal, byl zdrcující.

Aby nìco takového u� znovu nevidìl, opravil plot
a doplnil jej o spoustu ostnatého drátu dole u
zemì.

Vypadal hrozivì. Pøesto nepomohl. Celá ta hrù-
za z èervna se opakovala znovu, jenom umocnìná
na druhou a pøipravená na prosinec jako trochu
pøedèasný vánoèní dárek. Tentokrát mìl útoèník
zjevnì více èasu. 12 vystavených trofejí pod králí-
kárnami a dvì dal�í opodál. V�echny dveøe, které
ukrývaly nádherné tvory, rozervané. Ty pevnìj�í
pøelomené. Kusy drátìných sítí poházené po
zemi. Jen dva k smrti vydì�ení pøe�iv�í králíci, je-
den z nich pokousaný. Psí stopy v blátì ukazují,
�e pachatel ty dva chudáky honil po zahradì.
Ov�em koøist nezavøenou v kotcích tak snadno
neulovil. Nechal si je tedy asi na pøí�tì. Kromì
otiskù po sobì zanechal nìkolik chomáèù hnì-
dých, svìtle hnìdých a èerných chlupù.

Nevím, co si s tímhle táta poène. Pachatele ne-
zná, stavìt �ádnou zeï asi nebude, møí�e do krá-
líkáren nepomohou, proto�e bude sna��í dveøe
utrhnout. Asi bude muset s chovem tìch krás-
ných tvorù pøestat. Dva zatím zùstali. Pejskùv pá-
níèek si svého miláèka na svém pozemku udr�í
jen stì�í, tak�e jen èekám, kdy se udatný lovec
vrátí do svého zábavního parku pokraèovat.

Petr Vavøina

Jen ne do tøetice ...

FC Petras 2009
ve znamení pětek

Na Nový rok vybìhlo deset èlenù FC Petras k
tradiènímu novoroènímu fotbálku. V mrazivém
poèasí se hrálo pìt na pìt a po padesáti minutách
urputného zápolení skonèilo utkání 5:5. První
branku v nové sezónì vstøelil Bíma. Kromì nìho
se je�tì po høi�ti prohánìli Dole�al, Kult, Petrá-
èek, Slepièka, Kotrbáèek, �ulc, Koøínek, Hátle R.
a Hanèil. Doufejme, �e v�em hráèùm vydr�í spor-
tovní elán po celý rok.                                  JK


