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Prezident vyhlásil termín voleb � Basketbalisté vyhlásili termín �ibøinek � Zastupitelstvo schválilo rozpoèet �
Bøezen, za kamna vlezem � Na svatého Øehoøe èáp letí pøes moøe, �ába hubu otevøe, líný sedlák, který neoøe

(a v�ichni stìhovaví ptáci cestou hnojí vegetaci) � Lep�í poèasí si stejnì nezaslou�íme � Duben je�tì tam budem
� Zatím si u�ijte zimy, u� dlouho nebude                                            Hoøické obèasné noviny stojí poøád jen 6,- Kè

OBČASNÉ

Jak to sladíme Evropě

Meteorologická pozorování v roce 2008
Hodnoty namìøené na klimatologické stanici Holovousy

Z údajù o teplotách je vidìt, �e loòská prùmìrná
teplota (10,1 °C) je opìt vy��í ne� dlouhodobý
prùmìr (8,29 °C). Dosahuje tak stejné vý�e jako
v pøedchozím roce 2007.

V ka�dém mìsíci byla prùmìrná teplota alespoò
o nìjakou desetinu stupnì vy��í ne� dlouhodobý
prùmìr. Nejvìt�í rozdíly, a to a� o 4 °C, byly na-
mìøeny u prùmìrných mìsíèních teplot za leden
a únor. Podobnì tomu bylo i v pøedchozím roce,
kdy rozdíly v lednu byly  o 5,5 °a v únoru o 3,8 °C
vy��í ne� 50letý prùmìr.

 Pokud jde o srá�ky, jsou o 129,7 mm ni��í ne�

dlouhodobý prùmìr. Nedostávalo se jich u�
v èervnu a deficit pokraèoval v èervenci, srpnu a
záøí. Na�tìstí prvních pìt mìsícù (I.-V.) bylo
srá�kovì v normálu. Vydatnìj�í srá�ky 29,4 mm
byly namìøeny je�tì 18. kvìtna. Srá�kový deficit
bìhem léta se témìø neprojevil na zemìdìlské vý-
robì.

 K pøírodním �kodám do�lo na lesních poros-
tech 1.�2. bøezna vlivem vichøice Ema. Nejvìt�í
polomy a vývraty vznikly nad Kalí�kem nedaleko
Dachov. Krupobitím nastaly �kody hlavnì v le-
sích na Miletínsku.                               Karel Prskavec

Šibřinky letos 21. 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 pro dospìlé, se uskuteèní v jeden den. V sobotu
21. bøezna od 13.30 hodin budou �ibøinky pro
dìti se soutì�emi a hudbou disko. Veèer od
20 hodin budou �ibøinky pro dospìlé a pokroèilé.
K tanci bude hrát hudební skupina Servis-Vokap
M. Voboøila. Bohaté obèerstvení a tombolu zajistí
poøadatelé. Rázu �Karnevalová noc� bude odpo-
vídat i výzdoba sálu. Masky jsou samozøejmì ví-
tány. Zajistìte si vèas místenky, jsou ji� v pøed-
prodeji papírnictví Alfa u pana Ale�e Svobody na
Husovì tøídì. Srdeènì zveme milé náv�tìvníky!

H-è

Na náměstí v Hořicích
vykradl zloděj dodávku
plnou pneumatik

Policie - Ve støedu 18. února se bìhem odpoled-
ních hodin vloupal neznámý pachatel v Hoøicích
do motorového vozidla Citroen Jumper, které
bylo zaparkované na námìstí. Z nákladového
prostoru dodávky odcizil 271 kusù pneumatik na
osobní motorová vozidla a motocykly. Majitel vy-
èíslil celkovou �kodu na nejménì 353 tisíc korun.
Kdo má kráde� na svìdomí, vy�etøují policisté ob-
vodního oddìlení v Hoøicích.                                 (tm)

Pokojíčky

Ká�a Krausová, Jana Hasmanová a na�e neprù-
bojná ètenáøka  Blanka si usmyslely, �e budou
mít spoleènou výstavu. Stane se to v Regionální
galerii v Jièínì a zaèíná se 14. bøezna ve 14,30.
Úvodní slovo sochaøe Pavla Doskoèila doprovodí
brazilské rytmy skupiny Samba Paka Band. Vý-
stava se jmenuje �Pokojíèky� a skupina se honosí
názvem �Neprùbojní�.

Vernisáž

Globální oteplování se nám letos nějak vyhýbá. Ledové království zbudoval na Bašnickém rybníku
Jan Kužel s několika přáteli a jeho snímky (pořízené Milanem Petrákem) se staly ozdobou hned

několika místních periodik, internetových i papírových. My jsme jeden z obrázků převzali
z www.horice.org. Tam si mohou zájemci prohlédnout, co všechno se dá řetězovou pilou vytvořit,
když počasí přeje. Pokud jim bude počasí přát i napřesrok, hodlají ledoví sochaři vytvořit ledový

bar a uspořádat stylovou silvestrovskou oslavu.

VernisážPrezident vyhlásil volby
Svým rozhodnutím z 10. února vyhlásil prezi-

dent republiky volby do Evropského parlamentu
a stanovil dny jejich konání na pátek 5. èervna a
sobotu 6. èervna 2009.

Zdroj: Sbírka zákonù è. 46/2009.

Ledové království na Bašňáku

Sdružení výrobců hořických trubiček otevřelo
v objektu občerstvovací stanice při benzinové

čerpací stanici prodejnu trubiček a jiných
dobrot. Pilo se přitom šampaňské, fotil Petera.

Policisté dopadli dvojici
podvodníků, která lstivě
připravila seniora
na Hořicku o úspory

Okrást starého pána o jeho celo�ivotní úspory
se nestydìl �estatøicetiletý mu� a jeho o sedm let
mlad�í sestra. Povedený pár z Moravy seniora na-
v�tívil pøed Vánocemi loòského roku v jeho dom-
ku na Hoøicku s tím, �e mu jdou vrátit pøeplatek
za elektøinu ve vý�i jeden tisíc korun.

A jak to v takových pøípadech bývá, i oni mìli
pouze pìtitisícovou bankovku, kterou chtìli roz-
mìnit.

I kdy� jim mu� nevìøil a sna�il se je z domu vy-
hnat, pøesto nad ním vyzráli. �ena toti� na chvíli
odvedla jeho pozornost a její bratr mu mezitím
odcizil nìkolikatisícovou hotovost. Poté rychle
z domku utekli a z místa odjeli osobním vozidlem
Renault 19. Byli si jisti, �e neudìlali �ádnou chy-
bu, a tak je vùbec nenapadlo, �e by mohli být do-
padeni. To se ale zmýlili.Policisté na pøípadu vel-
mi intenzivnì pracovali a na základì provedené-
ho �etøení zjistili, kdo má kráde� na svìdomí.
V tìchto dnech bylo proti obìma zahájeno trestní
stíhání pro trestné èiny kráde�e a poru�ování do-
movní svobody spáchaných ve spolupachatelství.
V pøípadì prokázání viny jim hrozí trest odnìtí
svobody a� na tøi roky.

Hana Kleèalová, tisková mluvèí PÈR

Vzpomínky
Karla Václava Raise

Mìsto Láznì Bìlohrad si pøipomíná 150. výroèí
spisovatelova narození a pana starostu napadlo
vydat k té pøíle�itosti první díl jeho Vzpomínek,
vìnovaný rodnému mìstu. Kní�ka má 168 strá-
nek a je vyzdobena døevoryty Oty Kretschmera,
fotografiemi, kresbami a titulním listem pøevza-
tými z prvního vydání v Unii 1922.

Dílko pøijde na 70,- korun a jistý poèet výtiskù
je právì k dostání také v hoøickém muzeu.

Ladislav Jan Kofránek
také v Naší televizi

V sobotu byla v galerii otevøena výstava Ladisla-
va Kofránka a Na�e televize o tom natoèila za od-
borné spolupráce kurátorky Sandry Baborovské a
v redakci Jany Cermanové zpravodajský �ot. Ode
dne�ka je k vidìní na adrese nasetelevize.cz.
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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

Vá�ení spoluobèané Hoøic o okolí,
pokud jste pravidelnými ètenáøi na�eho

místního plátku, jistì jste zaregistrovali nìko-
lik mých  èlánkù s hospicovou tématikou. Bu-
dou to tøi roky, co jsem se sna�ila zprovoznit
hospicové sdru�ení. Malé, av�ak co nejpru�-
nìj�í, tì�ce alergické na jakoukoli byrokracii.
Sdru�ení pracující co nejefektivnìji, tj.
s minimální re�ií a  maximálním u�itkem pro
tì�ce nemocné a umírající, o které tu  pøede-
v�ím jde. Spoléhala jsem na dotaci z EU, která
by pokryla z èásti náklady  spojené  s nákupem
zdravotních pomùcek. Krajský úøad v Hradci
Králové, jeho� prostøednictvím jsem �ádala,
mì uji��oval o kladném vy øízení. Jaké v�ak
bylo mé zklamání, kdy� po tøech mìsících èe-
kání  mi bylo odpovìzeno, �e finance budou
urèeny na výplatu jednoho zamìstnance a to
jedenkrát!

Vím, �e se musím øídit zákony platnými pro
ka�dého v tomto státì. Je v�ak tøeba pou�ívat i
zákon svìdomí, pod jeho�  kontrolou se sna�í-
me plnì u�ívat svého rozumu, svých sil, své
svobodné vùle. Proto mì tento neúspìch neod-
radil,ba  naopak se sna�ím dál, o  prosazení
hospicové  péèe.

Kdy� si uvìdomím, kolik lidí v tì�ce nemoc-
ném pøestává vidìt èlovìka! Staèí, aby byl in-
kontinentní, aby byl nepohyblivý, mentálnì
posti�ený, èi jinak vyboèoval z øady. Jde mi o
to, abychom si jako lidé uvìdomili vá�nost si-
tuace, abychom si uvìdomili, �e jsme v�ichni
na jedné lodi a �e i my jednou (nezajede-li nás
auto) budeme tìmi terminálními pacienty, o
které tu jde. A budou jimi i na�i blízcí, na kte-
rých nám eminentnì zále�í.

Aèkoliv je domácí hospicová  péèe pro paci-
enta vìt�inou optimální, a pokud jde o inves-
tièní náklady tak i  levnìj�í, zatím se jejímu
rozvoji u nás brání. Výjimkou je pár aktivit,
podpoøenými granty, napøíklad Cesta domù
v Praze. Znám konkrétní lidi, kteøí  jdou pøi

Silnice z Hradce do Prahy
již díky dálnici
není silnicí smrti

Silnice první tøídy z Hradce Králové do Prahy se
zøejmì ji� definitivnì zbavila nálepky silnice smr-
ti. Zásluhu na tom má èást dálnice D 11 k Hradci
Králové, na kterou se na konci roku 2006 drtivá
vìt�ina dopravy pøesunula. Potvrdily to poslední
statistiky hasièù vyjí�dìjících k haváriím na silni-
ci a dálnici, øekl ÈTK vedoucí hradeckého operaè-
ního støediska hasièù Radek Mencl.

Je�tì v roce 2006 evidovali hradeètí hasièi na
silnici první tøídy do Prahy 78 rùzných nehod, pøi
nich� zemøelo osm lidí a 61 osob bylo zranìno.
Silnice se tím øadila k nejnebezpeènìj�ím v celém
Èesku. V letech 2007 a 2008 se poèet nehod na
silnici sní�il o více ne� polovinu. Poèet mrtvých
rapidnì klesl na dvì úmrtí v roce 2007 a jedno
úmrtí loni. Na novém úseku dálnice loni sice po-
èet zásahù hasièù vzrostl na 54 z pøedloòských 41,
ale nikdo pøi nehodách nezemøel. V roce 2007 na
dálnici zahynul jeden èlovìk. Do statistiky nehod
a výjezdù hasièi zahrnují i pøivadìèe na dálnici z
Hradce Králové a od Chlumce nad Cidlinou. Pøes-
to�e je nyní provoz na silnici na Prahu výraznì
slab�í, øidièi by mìli být pøi jízdì po ní stále opa-
trní. Potvrzuje to páteèní tragická nehoda, pøi ní�
øidiè osobního auta Opel Vectra vjel z dosud ne-
zji�tìných pøíèin do protismìru, kde se èelnì støe-
tl s kamionem. Tøiatøicetiletý øidiè opelu na místì
zemøel. Nyní je nejnebezpeènìj�í silnicí v hradec-
kém kraji tah z Hradce Králové do Náchoda. I
této silnici, po ní� proudí kamiony na náchodský
pøechod do Polska, by mìla v budoucnu odlehèit
dálnice. Ta by mìla vést v trase Hradec Králové -
Jaromìø - Trutnov - Královec.                            (ÈTK)

Inzerce v Hořických novinách:
mag@cbox.cz

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

Benefièní koncert pro hospic
Ane�ky Èeské v Èerveném Kostelci

slu�bì umírajícím velmi èasto a� za hranice
svých sil. Pracují  v tomhle legislativním va-
kuu doslova na úkor svého zdraví. Uji��uji vás,
�e tito lidé se neohlí�ejí po lukrativnìj�ích
postech. Pøedstavují vzácný lidský potenciál,
který je nedocenìným bohatstvím tohoto ná-
roda. Chtìjí slou�it tady, teï a nám. Zákono-
dárci by u� tak koneènì mìli vytvoøit pro tuto
nelehkou práci solidní podmínky! Znovu se
chystám provozovat tuto péèi. Znovu budu ob-
cházet úøady a úøedníky.

Nemyslete si, �e to vzdám! Do Snìmovní uli-
ce v Praze taky trefím!

Teï mi dovolte napsat o lidech, kteøí mì pod-
porují a které jsem oslovila s benefièní akcí
pro hospic Ane�ky Èeské.  Pìvecký sbor Rati-
bor a Vesna. Koncert, jeho� výtì�ek bude  ur-
èen na domácí hospicovou slu�bu,  se uskuteè-
ní 29. 3. 2009 v Èerveném Kostelci. Právem se
jim patøí podìkovat. Jsou to nesmírnì zdvoøi-
lí, vlídní a vstøícní lidé. Jsem ráda, �e jsem je-
jich èlenkou. Pokud  je tou�íte  poznat, pøípad-
nì roz�íøit jejich øady, staèí nav�tívit zkou�ku,
která se koná pravidelnì ka�dé úterý, v 17 hod.
na Komenského �kole. Zavane na vás vzájem-
ný respekt svobodných lidí, ale poznáte du-
chaplnost, noblesu a dùvtip.

Dìkuji Vám, moji milí, vá�ím si Vás a Va�í
podpory té�. Jste vzorem pro ostatní konzu-
menty v tom na�em dne�ním, uspìchaném
svìtì. Vìøím, �e se koncert podaøí a pøinese
u�itek tìm, kteøí to nejvíce potøebují.

Jana Sieberová.

Osobní asistence
Pomoc zdravotnì posti�eným osobám a seni-

orùm. Poskytovatel: Sociální slu�by mìsta Ho-
øice, Riegrova 2111, 508 01 Hoøice.

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

Církev èeskoslovenská husitská, Mìsto Hoøice,
Mìstské muzeum a Mìstská knihovna Hoøice si
dovolují vám nabídnout úèast na projektu

Golem - najdi svůj šém
který je poøádán pøi pøíle�itosti leto�ního 400.

výroèí smrti vynikajícího �idovského uèence rabi
Jehudy Leva ben Becalel, zvaného Maharal èi
rabi Lev.

Projekt je urèen pro �áky základních a støedních
�kol a jeho smyslem je nejen pøipomenout úèast-
níkùm známou legendu o Golemovi, ale nechat je
nahlédnout do nesmírnì bohatého svìta �idovské
moudrosti, z ní� mnohé pøevzala i na�e moderní
spoleènost.

Projekt bude zahájen pøedná�kou hebraistky
Mgr. Terezie Dubinové Ph.D o Golemovi a na ni
navá�e výtvarná soutì�, pøi ní� úèastníci v rámci
výuky pod vedením svých pedagogù ztvární libo-
volnou výtvarnou technikou svou pøedstavu o
Golemovi jako�to umìlé bytosti a o mo�nostech a
smyslu jejího o�ivení .

Podmínky soutěže a
harmonogram projektu

1. Pøihlá�ení:
Pøihlá�ky je nutno pøedat nebo zaslat koordiná-

torce projektu PhDr. Oldøi�ce Tomíèkové do ho-
øického muzea nebo na adresu:

tomickova@muzeum.horice.org
nebo oldriska.tomickova@seznam.cz

nejpozdìji do 10. bøezna 2009.
Pøihlá�ky za jednotlivé �koly by mìly obsaho-

vat: poèet tøíd s urèením roèníkù, pøibli�ný poèet
�ákù a jména pedagogù, kteøí budou se �áky na
projektu pracovat.

2. Pøedná�ka o Golemovi:
Pøedná�ka probìhne ve 2. polovinì bøezna t. r.

Termín a místo budou urèeny s ohledem na poèet
pøihlá�ených a po dohodì s øeditelstvím �kol.

3. Kategorie:
Soutì�ní práce budou rozdìleny do tìchto vìko-

vých kategorií:
a) ni��í stupeò základních �kol
b) vy��í stupeò základních �kol a ni��í stupeò

osmiletého gymnázia
c) støední �koly
d) ostatní (vzhledem k plánované pøedná�ce vy-

hla�ujeme i kategorii pro dospìlé)
Soutì�e se v pøípadì zájmu mohou samostatnì

zúèastnit i dìti, jejich� tøídy se nepøihlásí
k projektu.

3. Uzávìrka soutì�e:
Soutì�ní práce je tøeba odevzdat do dìtského

oddìlení Mìstské knihovny Hoøice nejpozdìji do
25. èervna 2009. Ka�dá práce musí být oznaèena
jménem autora a dále je tøeba pøipojit jeho vìk,
adresu, �kolu a tøídu.

4. Vyhodnocení soutì�e
a vyhlá�ení výsledkù:
Vyhodnocení provede odborná porota slo�ená

ze zástupcù poøádajících organizací. Výsledky bu-
dou slavnostnì vyhlá�eny a vítìzné práce ocenì-
ny v rámci Evropských dnù �idovské kultury o
prvním záøijovém víkendu v hoøické synagoze,
kde bude zároveò instalována výstava nejzdaøi-
lej�ích prací. Výstava bude následnì pøesunuta
do Mìstské knihovny.

Tì�íme se na setkání s vámi pøi projektu, který
pøinese vám i va�im �ákùm zábavu, radost i po-
znání.

Za v�echny zúèastìné:
PhDr. Oldøi�ka Tomíèková,

Mgr. Eli�ka Zapletalová-faráøka,
Ilona Hynková � øeditelka knihovny,

Mgr. Terezie Dubinová Ph.D � hebraistka

O Golemovi
V leto�ním roce si pøipomeneme 400 let od

úmrtí vynikajícího �idovského uèence, uznávané-
ho uèitele a moudrého èlovìka rabi Jehudy Leva
ben Becalel, zvaného Maharal èi rabi Lev (naro-
zen kolem r.1525, zemøel 1609).

Za svého �ivota pùsobil mj. v Èechách. My jej
známe z pra�ské legendy o stvoøení Golema. Pod-
le této legendy mìl rabi spoleènì s dal�ími dvìma
mu�i vytvoøit z vltavské hlíny lidskou postavu a
pomocí obcházení v kruhu a vlo�ení posvátného
Bo�ího Jména do jeho èela tuto postavu o�ivit.
Golem, umìlá bytost, se stal pomocníkem v do-
mácnosti i ochráncem ghetta. Jeho síla v�ak byla
nevypoèitatelná: ve chvíli, kdy nebyla vyu�ita,
stala se destruktivní. Z nudy a hlouposti zaèal
jednoho dne Golem nièit ghetto a rabi Lev byl nu-
cen ho vyjmutím Bo�ího Jména opìt znehybnit.
Podle legendy byla potom hlína, z ní� byl vytvo-
øen, ulo�ena na pùdì Staronové synagogy v Pra-
ze.  Dìti mohou pøíbìh znát z nedávno uvedeného
filmu �Maharal: Tajemství talismanu�.

Téma golema, bytosti stvoøené a o�ivené èlovì-
kem, je jedním ze zajímavých spekulací �idovské
mystiky - kabaly. Dnes, kdy se èlovìku - tvùrci
techniky -  jeho stvoøení vymyká z rukou a získá-
vá destruktivní podobu, více ne� jindy mù�eme
chápat varovné poselství pøíbìhu i hluboké po-
chybnosti rabínù o domnìlé  rovnosti Boha a èlo-
vìka bez odpovídajícího mravního základu.

Mgr. Terezie Dubinová Ph.D

Soutěž
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PØÍJMY

Název polo�ky Návrh na rok 2009 v tis. Kè
DAÒOVÉ PØÍJMY

Daòové pøíjmy 86 300
Správní a místní poplatky 15 140

1 Celkem daòové pøíjmy 101 440

NEDAÒOVÉ PØÍJMY
2 Zemìdìlství a lesní hospodáøství 1100
3 Vodní hospodáøství 50
4 �kolství - nájemné 1 005
5 Kultura 820
6 Pronájem bytù, NP a ostatního majetku 11 505
7 Ostatní nedaòové pøíjmy 5 442
8 KAPITÁLOVÉ PØÍJMY 1 052
9 PØIJATÉ DOTACE 22 315
10 Pøíjmy celkem 144 729

11 Pøevod zùstatku ZBÚ 31. 12. 2008 27 663
12 Úvìr od penì�ního ústavu - doèerpání 3 156
13 Úvìr od penì�ního ústavu pøijatý v roce 2009 45 000
14 Celkem zdroje financování 220 548

(ø. 10 + ø. 11 + ø. 12 + ø. 13, str. 1)

VÝDAJE

Název polo�ky Návrh na rok 2009 v tis. Kè
NEINVESTIÈNÍ VÝDAJE
1 Lesní hospodáøství 550
2 Doprava - opravy komunikací a chodníkù 1 500
3 Vodní hospodáøství 100
4 �kolství 11 760
5 Kultura a cestovní ruch 10 985
6 Tìlovýchova a zájmová èinnost 7 110
7 Správa bytù a nebytových prostor 8 900
8 Komunální slu�by a �ivotní prostøedí 19 075
9 Sociální a zdravotní péèe 4 890
10 Po�ární ochrana 370
11 Veøejná správa a slu�by 35 240
12 Ostatní výdaje 15 150
13 Neinvestièní výdaje celkem 115 630

INVESTIÈNÍ VÝDAJE
Studie, projekty, technický dozor (pøíprava staveb) 3 800
Akce �Mìsto bez bariér� 11 770
�vestková ulice 1 000
Rekonstrukce V�ehrdova ul. 12 600
Rekonstrukce chodníkù �i�kova, Pod Lipou, �erotínova 1 300
Pøíspìvek na in�.sítì a komunikace (17 parcel) 1 170
Cyklostezka na Dachovy 1 500
Výstavba odbavovací haly BUS nádr. (PD) 100
Vodovod Dachovy, vèetnì vodojemu 10 000
Vodovod Hoøice - 3. tlakové pásmo 1 500
M� Na Habru � altány 08; el. osvìtlení 09 1 000
Z� Habr � rekonstrukce WC 450
�kolní høi�tì Gymnázia a SO� � pøedfinancování 2 500
Fin.pøíspìvek na høi�tì Gymnázia a SO� 1 200
Oprava budovy Poliklinika II. � fasáda 1 800
DKK � èásteèná klimatizace 290
SZMH � UV lampa na úpravu vody 550
Výkup nemovitosti èp. 151, Sodomkovi 1 200
Výstavba RD �alounova ul. - pøelo�ky 5 300
VO Libonice, Na Závisti 40
VO Vikova 45
Plynofikace Otakarova, �tafova, �vestková; èást. kanalizace 5 000

TZ kotelen � Mìstská energetická, s.r.o. 605

6. a 7. zmìna ÚP 09 210
Zpracování územnì analytických podkladù v GISu 200
Nový územní plán - 1. etapa 1 500
Koupì pozemkù 2 052
Rekultivace skládky v Lískovicích 11 200
Kompostárna Lískovice 6 000
Suchý poldr v Libonicích 6 200
Nízkoprahové zaøízení Janderova - stavební úpravy 200
Výmìna gará�ových vrat - hasièská zbrojnice 100
Obnova serveru a sítì (docházka, freenet) 520
Stavební úpravy � radnice 500
Slu�ební automobil 450
Rezerva investièních výdajù 500

14 Investièní výdaje celkem 94 352
15 Výdaje celkem (ø. 13 + ø. 14) 209 982

16 Splátky úvìrù a pùjèek 9 926

17 Celkem (ø. 15 + ø. 16, str. 2) 219 908

18 Stav základního bì�ného úètu 31. 12. 09 640
(ø. 14 str. 1 - ø. 17, str. 2)

Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu
na rok 2009
ZÁKLADNÍ UKAZATELÉ

Rozpoèet mìsta na rok 2009 pøedpokládá dosa�ení celkových konsoli-
dovaných pøíjmù ve vý�i 146 mil. Kè. Objem pøíjmù doplòují finanèní
prostøedky pøevedené z minulého roku ve vý�i 27,7 mil. Kè a zùstatek
nedoèerpaného úvìru pøijatého v roce 2007 ve vý�i 3,2 mil. Kè.

Pøedpokládaný objem konsolidovaných výdajù je navr�en ve vý�i 221
mil. Kè. Z celkové èástky výdajù tvoøí investièní výdaje 43 %, tj. 94 mil.
Kè. Na splátky úvìrù je vyèlenìna èástka 9,9 mil. Kè.
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Odhad daòových pøíjmù vychází z pøedpokladu tìchto pøíjmù do SR.
V souvislosti s vývojem národní ekonomiky je tento odhad poní�en o 5
mil. na èástku 77,3 mil. Kè. Nedaòové pøíjmy jsou stanoveny pøibli�nì
na úrovni roku 2008 v celkové vý�i 19,9 mil. Kè. Kapitálové pøíjmy jsou
do rozpoètu zahrnuty  èástkou 1 mil. Kè (schválené prodeje pozemkù
v roce 2008).

Pøijaté dotace v rámci souhrnného finanèního vztahu státního rozpoè-
tu k rozpoètùm obcí se zvy�ují v porovnání s rokem 2008 o 771 tis. Kè na
výkon státní správy a pøíspìvek na �kolství. Neinvestièní dotace okol-
ních obcí na dojí�dìjící �áky pøedbì�nì èiní 1 162 tis. Kè a 31 tis. Kè za
výkon státní správy dle veøejnoprávních smluv. Rozpoèet dotací je pový-
�en o pøevod inv. dotace na rekonstrukci V�ehrdovy ul. (754 tis. Kè) a
inv. dotace ze SF EU.
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Z celkového objemu výdajù tvoøí 57 % bì�né neinvestièní výdaje na
provoz organizaèních slo�ek mìsta; mìstského úøadu; pøíspìvky na pro-
voz pøíspìvkových organizací a opravy majetku mìsta, který pøíspìvko-
vé organizace spravují; komunálních slu�by a dal�í bì�né výdaje.

V investièní èásti rozpoètu jsou zaøazeny akce pokraèující z roku 2008.
Mezi nejvìt�í patøí:  rekonstrukce V�ehrdovy ul. (12,6 mil.), rekultivace
skládky v Lískovicích (11,2 mil.), spoluúèast mìsta Hoøice na financová-
ní akce Hoøice � mìsto bez bariér (11,77 mil).

V rozpoètu jsou uvedeny inv. akce s rezervou (v pøípadì neposkytnutí
dotace se tyto akce nebudou v roce 2009 realizovat): kompostárna
v Lískovicích a suchý poldr v Libonicích. U akce  plynofikace Otakarova,
�tafova a �vestkova ul. je rezerva v pøíspìvku od VÈP.
ROZPOČTY PENĚŽNÍCH FONDŮ NA ROK 2009

Pøíjmy a výdaje penì�ních fondù jsou podrobnì rozepsány v Pøíloze 2.
Z Fondu oprav a údr�by kulturních památek pùjde spoluúèast mìsta
k dotaci na váleèné hroby ve vý�i 150 tis. Kè.
DLUHOVÁ SLUŽBA V ROCE 2009

Pøedpokládané výdaje na dluhovou slu�bu v roce 2009 dosáhnou èást-
ky 10,7 mil. Kè. Ukazatel dluhové slu�by podle v souèasné dobì platné
metodiky výpoètu vypoètený z pøedpokládané dluhové slu�by a pøíjmo-
vé základny èiní 8 %. V roce 2010 s nejvy��ími plánovanými splátkami
bude dluhová slu�ba 12 %.
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA OBDOBÍ 2010 – 2013

Zpracování rozpoètového výhledu stává zákonem stanovenou povin-
ností obce. Výhled obsahuje pouze souhrnné základní výdaje o pøíjmech
a výdajích, zejména o dlouhodobìj�ích závazcích a pohledávkách, o fi-
nanèních zdrojích a potøebách. V�dy pøi schvalování roèního rozpoètu je
mo�né èasovou øadu doplnit o dal�í rok a pøehodnotit souhrnné ukaza-
tele podle aktuálního stavu legislativy a realizovaných zámìrù mìsta.

Údaje v Kè
Fond rezerv a rozvoje Návrh rozpoètu 2009
Poèáteèní stav � penì�ní hotovost na poèátku roku 197 000
Pøíjmy z úrokù 8 600
Poplatky za vedení bankovního úètu 1 700
Penì�ní hotovost fondu ke konci období 203 900
Fond  rozvoje bydlení Návrh rozpoètu 2009
Poèáteèní stav � penì�ní hotovost na poèátku roku 910 000
Pøíjmy fondu 909 000
Výdaje fondu 1 106 000
Penì�ní hotovost fondu na konci období 713 000
Fond podpory sportu Návrh rozpoètu 2009
Poèáteèní stav � penì�ní hotovost na poèátku roku 20 000
Pøevod z rozpoètových úètù � tvorba fondu 500 000
Pou�ití fondu � poskytnuté granty 500 000
Penì�ní hotovost fondu ke konci období 20 000
Fond  podpory kultury Návrh rozpoètu 2009
Poèáteèní stav � penì�ní hotovost na poèátku roku 42 000
Pøevod z rozpoètových úètù � tvorba fondu 200 000
Pou�ití fondu � poskytnuté granty 220 000
Penì�ní hotovost fondu ke konci období 22 000
Fond  podpory �kolství a mláde�e Návrh rozpoètu 2009
Poèáteèní stav � penì�ní hotovost na poèátku roku 5 000
Pøevod z rozpoètových úètù � tvorba fondu 200 000
Pou�ití fondu � poskytnuté granty 200 000
Penì�ní hotovost fondu ke konci období 5 000
Sociální fond Návrh rozpoètu 2009
Poèáteèní stav � penì�ní hotovost na poèátku roku 269 000
Pøíjmy fondu 670 000
Výdaje fondu 675 000
Penì�ní hotovost fondu ke konci období 264 000
Fond oprav a údr�by kulturních památek Návrh  2009
Poèáteèní stav � penì�ní hotovost na poèátku roku 87 000
Pøevod z rozpoètových úètù � tvorba fondu 760 000
Pou�ití fondu � výdaje na údr�bu památek 810 000
Penì�ní hotovost fondu ke konci období 37 000

Poznámka: Rozpoètový výhled zveøejníme v èísle 3/2009 HON

Rozpočet města schválený
zastupitelstvem 23. února 2009

Rozpočty peněžních fondů
na rok 2009

ZPRÁVY Z RADNICE

Plán jednání
zastupitelstva města
na rok 2009
23. února 2009

1. Plnìní rozpoètu za r. 2008
2. Schválení rozpoètu mìsta na rok

2009 a rozpoètového výhledu 2010�2013
3. Plnìní investièních akcí

20. dubna 2009
1. Èerpání rozpoètu k 31. 3. 2009
2. Výsledky hospodaøení pøíspìvkových organi-

zací a obchodních spoleèností mìsta za rok 2008
3. Plnìní investièní akcí
4. Bezpeènostní situace ve mìstì
� zpráva Policie ÈR

22. června 2009
1. Èerpání rozpoètu k 31. 5. 2009
2. Úprava rozpoètu (dle potøeby)
3. Zdravotní a sociální péèe ve mìstì
4. Vyhodnocení práce
organizaèních slo�ek mìsta za rok 2008
5. Schválení závìreèného úètu mìsta

14. září 2009
1. Úprava rozpoètu (dle potøeby)
2. Plnìní investièní akcí
3. Rùzné

30. listopadu 2009
1. Prognóza plnìní rozpoètu r. 2009
2. Návrh tvorby rozpoètu pro r. 2010
3. Vyhodnocení èinnosti výborù a komisí
4. �kolství ve mìstì

Proč nelze některé
popelnice vyvážet

Pøi svozu komunálního odpadu  dochází
v poslední dobì  k rozbití vìt�ího poètu popelnic.
V pøevá�né míøe se jedná o popelnice, které ne-
jsou uzpùsobeny tak, aby �ly zavìsit na vyklapìè
za oba úchyty. Jedná se o kulatou plastovou po-
pelnici, která neodpovídá normám èeským ani
normám EU.

Manipulací s touto popelnicí dochází nejen
k jejímu po�kození (dochází k uvolnìní popelnice
a pádu buï na zem, nebo ke spadnutí popelnice
do vozidla, kde ji lopata okam�itì rozmaèká), ale
i k ohro�ení obsluhy, proto�e se ji� nìkolikrát sta-
lo, �e popelnice spadla z vý�ky na obsluhu.
Do takovýchto nádob dává svozová firma lístky
s upozornìním, �e popelnici není mo�né dále sy-
pat, z jich� zmínìných dùvodù.

Svozová firma se omlouvá za pøípadné kompli-
kace, ale nebylo ji� mo�né dále tyto nádoby ob-
sluhovat. K dostání jsou standardní nádoby
se kterými nejsou �ádné problémy.

Popelnice lze zakoupit v podatelnì úøadu (po-
pelnice plechová 110 l za 702 Kè a popelnice plas-
tová 120 l za 758 Kè) nebo si je lze objednat pøí-
mo u svozové firmy, která je za stejné ceny doveze
po domluvì pøímo zákazníkovi.               horice.org

Atypická popelnice.

Reklama zdarma
Královéhradecký kraj ve spolupráci se zástupci

turisticky významných území Královéhradeckého
kraje (Krkono�e a Podkrkono�í, Èeský ráj, Klad-
ské pomezí, Orlické hory a Podorlicko, Hradecko)
pøipravuje zcela novou propagaèní bro�uru s ná-
zvem �Gastrospeciality a tradièní výrobky
v Královéhradeckém kraji�.

Vyzýváme v�echny producenty tradièních regio-
nálních výrobkù, potravin a gastronomických
specialit, stejnì tak poøadatele akcí zamìøených
na tradièní produkci (jarmarky, vinobraní, ...) na
území Královéhradeckého kraje, kteøí by se rádi
prezentovali zdarma v rámci této propagaèní
tiskoviny, aby bez váhání kontaktovali povìøenou
osobu konkrétního TVÚ, ve kterém se subjekt na-
chází. Uzávìrky pøihlá�ek a dal�í podrobnìj�í in-
formace se dozvíte na stránkách jednotlivých
TVÚ, napøíklad:

Èeský ráj: http://www.cesky-raj.info/
Hradec Králové: http://www.ic-hk.cz/ (atd.) 
Pøipravovaná publikace je souèástí projektu

�Cílená prezentace a propagace Královéhradecké-
ho kraje jako celku�, který je spolufinancován z
Regionálního operaèního programu NUTS II Se-
verovýchod.                                    Autor: Petr Vinkláø

Výzva
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Od my�lenky a rozhodnutí v roce 1862 vybudo-
vat nemocnici  uplynulo 26 let, ne� byla slavnost-
nì otevøena. Mìsto Hoøice si ji vybudovalo
z vlastních prostøedkù a ze sbírek obèanù. První
dva roky  mìsto financovalo celý provoz. Nemoc-
nice  musela být vysvìcena a za otevøenou prohlá-
�ena. To se  událo dne 16. ledna 1889 po ranní
m�i svaté. Èlenové slavného okresního výboru
s duchovenstvem a dal�ími hosty se odebrali do
nové budovy okresní nemocnice. Nemocnici vy-
svìtil  dùstojný dìkan a biskupský vikáø P. Bohu-
mil Hakl. Pøed 120 lety � pøesnì  dne 21. ledna
1889 � byli do hoøické nemocnice pøijímáni první
pacienti.

To na jaké úrovni  v té dobì  nemocnice a její za-
øízení bylo, je té� díky  mladému, nadanému a ne-
obyèejnì pilnému a cílevìdomému lékaøi MUDr.
Ev�enu Levitovi ( 1850 � 1900 ). Ten byl vyzbro-
jen stateèným pøíkladem svého otce  mìstského
lékaøe MUDr. Víta Levita  ( 1811 � 1877 ), jeho�
nadlidské úsilí  za války prusko�rakouské v roce
1866 mìlo tak málo úspìchù. Po hrùzném 3. èer-
venci, kdy  u blízké Sadové, ve Svíbském lese i na
chlumském návr�í, padlo tolik mladých �ivotù.
V hoøickém kostele, který se pøemìnil na operaè-
ní sál a �pitál, s nezmìrným a vyèerpávajícím úsi-
lím  se potýkal hoøický lékaø. Jako narkózu mìl
láhev rumu. Kdo vydr�el utrpení chirurgických
zákrokù, nemìl vyhráno. Velmi èasto se pøidru�i-
la infekce, sepse a ve�keré úsilí bylo marné. To
syn Ev�en pro�il, procítil a taky promyslel. Dù-
kladné vìdomosti i chirurgické umìní získal u ne-
zapomenutelného uèitele a vìhlasného operatéra
evropské úrovnì, pana dvorního rady a univerzit-
ního  profesora Eduarda Alberta ( 1841 � 1900 ),
ú�asného Èecha ve Vídni.

V srdci Ev�ena Levita uzrála my�lenka, vybudo-
vat doma, v Hoøicích, vzornou aseptickou nemoc-
nici. Lékaø se � zlatýma� rukama a srdcem hlubo-
ce lidským" dokázal zrealizovat  v Hoøicích ne-
mocnici, kde se museli lékaøi a sestry pøed opera-
cí  koupat, oblékat sterilní operaèní ko�ile, ná-
stroje byly tøi ètvrtì hodiny vaøeny v karbolové
vodì. I pacient byl pøed plánovanou operací dva
dny koupán a èi�tìn. Levit také oddìlil �pinavou
chirurgii od ostatní.

A v té dobì operovali lékaøi v Praze ale i v Paøí�i
je�tì ve fraku.

Zkrátka MUDr. Ev�en Levit byl bájeèný èlovìk,
první hoøický primáø a tvùrce první aseptické ne-
mocnice na èeském venkovì.

Provedl jako první na venkovì laparotomii a do-
vedl si pomoci v ka�dé situaci. Vìøil svým sestrám
a a� povìrèivì je nemìnil. U operací za jeho pùso-
bení se vystøídaly jen dvì � Mariana a Dominika.
Patøily do pra�ského øádu �erých sester.

Ev�en Levit zemøel pøi dosa�ení padesáti let
�ivota, v roce 1900, stejnì jako jeho  uèitel MUDr.
Eduard Albert. Do loòského roku byla na rodinné
hrobce bronzová deska s básní, kterou vìnoval
jeho památce Jaroslav Vrchlický.

I Levitovi nástupci � MUDr. Alois Tomsa -
byl i starostou mìsta a v roce 1899 zavedl
v Hoøicích vodovod, MUDr. Augustin Erban �
lékaø chudých dìlníkù, MUDr.  Jaroslav Zim-

mer � ú�asný hospodáø a zvelebitel  nemocnice,
MUDr. Karel Voòka - pøenesl do Hoøic moder-
ní praxi z Bulovky, humanista a skvìlý èlovìk,
MUDr. Jaroslav Vácha � pøidal ke svým zku-
�enostem neobyèejnou píli, a nìhu svého srdce,
léèil nemoci, ale pøedev�ím lidi, MUDr. Franti-
�ek Kykal �  skvìlý operatér, nezapomenutelná
osobnost s výrazným charisma, MUDr. Karel
Neumann � který pøe�il pobyt  v koncentraèním
táboøe a �ádná rodièka na nìj a jeho vizity neza-
pomene, MUDr. Franti�ek Derner � poslední
z øady skvìlých porodníkù na nìj� vzpomínají
s vdìkem mnohé �eny z �irokého okolí, MUDr.
Ladislav Havlas � ú�asnì poctivý v pøístupu
k pacientùm a pøevelice svìdomitý a je�tì dnes
má neutuchající  energii a výkonnost, tito v�ichni
pøinesli svému povolání celou svou energii, vìdì-
ní i dovednost, a i kdy� je ka�dému jasné, jak veli-
ký pokrok vykonal tento úsek lidské èinnosti,
pøec v�dy s úctou  se sklánìli pøed velikostí toho
prvního � primáøe Ev�ena Levita. Ti v�ichni léèili
nejen lidské tìlo, ale i ducha. Jeho nástupci si
v nìm na�li vzor a byli stateènými spoluobèany
zejména v tì�kých dobách pro národ i jedince.
Ale nelze  vyjmenovat v�echny, kteøí mìli zásluhu
na dobrém jménu nemocnice. Jsou to celé øady
obìtavých lidí.

Od poèátku a� po dne�ní dobu jsou nezbytnou
souèástí sestøièky � o�etøovatelky. Za tìch 120 let
jich pro�lo nemocnicí sta a sta. Pomáhaly a dosud
neúnavnì pomáhají od bolesti, od vzlykù a vzde-
chù, stále, nepøetr�itì, od rána do rána. Jejich po-
hlazení si ka�dý nemocný sebou nese a nezapo-
míná. I po letech se setkávám s bývalými pacienty
a vìøte mi, je to prostì bájeèné, jakou stopu èin-
nost sestøièek zanechala a je to nepopsatelné oce-
nìní nikdy dostateènì neohodnotitelné  namáha-
vé práce.

Ale není to jenom zdravotnický personál, kdo se
podílí na  provozu nemocnice, jsou  a byly to øady
pomocnic,  laborantù, sanitáøù, kuchaøù a také
hospodáøsko technický úsek, bez jejich� faktur,
úètù, zaji�tìní zásobování a hlídání  rozpoètù,
údr�by budov  a v minulých dobách i øidièù sani-
tek si nelze provoz pøedstavit.  Ti v�ichni, ale nì-
kteøí trochu víc, cítili v rùzných dobách sounále-
�itost s hoøickým �pitálem. Hoøièáci byli v�dycky
na svùj �pitál py�ní. Pøejme si, aby  tomu tak bylo
v�dycky. Mám  ráda své rodné mìsto, jsem hrdá
na to, �e jsem  mohla celou jednu ètvrtinu histo-
rického trvání nemocnice být jejím zamìstnan-
cem. Nebylo to v�dy jednoduché, ale  nemocnice
má �tìstí na skvìlé, silné a schopné  vùdèí osob-
nosti.  Nìkolik jsem jich za tu dlouhou dobu po-
znala a mìla to veliké �tìstí, �e jsem s nimi mohla
spolupracovat.

Pøeji nemocnici, jejímu novému mladému panu
øediteli MUDr. Petru Adámkovi, a� má ��astnou
ruku pøi výbìru svých spolupracovníkù, a� to jsou
bezvadní lidé jako on. A� jim jde pøedev�ím o pa-
cienty a hoøický �pitál.

Chci  tímto zpùsobem a v souèasné dobì veøejnì
øíci svùj postoj. Pro mì jsou hodnoty poøád ne-
mìnné, osobní èest a pravdivý �ivot jsou stále
nejvíc.                                                          Soòa Kerelová

V prvním èísle leto�ních Hoøických novin jsem
si pøeèetl èlánek Lékaø vzpomíná. Také já mám
jako bývalý zamìstnanec nemocnice na dobu po
roce 1950 vzpomínky a chci se o nì se ètenáøi po-
dìlit. Je pravda, �e Hoøice mìly v�dy dobré léka-
øe, ale nesmíme zapomenout ani na ostatní per-
sonál, vèetnì administrativy.

První osobou pøi pøijetí do nemocnice byl pan
Heøman Nosek. Ten celý �ivot pracoval ve stoje u
kanceláøského pultu a zapisoval do veliké pøijí-
mací knihy pacienta, vypsal chorobopis, a to v�e
ruènì. Potom teprve mohl být pacient pøijat.
Kanceláø vedl Petr Grau, úèetním byl Karel Bláha,
hospodáøem Jiøí Bièi�tì, který zároveò vydával a
pøijímal zbo�í pro kuchyni. Po nuceném odchodu
správce Graua nastoupil pan Snopek. Ten pobyl v
nemocnici krátkou dobu (1-2 roky) a pøi�el správ-
ce Prouza z Pardubic. Toho vystøídal, jako kádr
strany, Oldøich Hylmar.

Kuchyni vedla paní Andrejsová, po ní paní Jar-
èicová a pozdìji paní Kubínová. Prádelnì velela
Andula Dvorská, která mìla k ruce dvì pomocni-
ce. Vybavením prádelny byly jedna praèka, jedna
�dímaèka a malý mandl, v�e letité. Proto musely
sestry na oddìlení prádlo pøedpírat.

Dal�ím dùle�itým zaøízením byla kotelna, nej-
dùle�itìj�í pro provoz nemocnice. Zde byly 4 kot-
le, výrobky z roku 1930. Dva parní a dva vodní
pro vytápìní, pøi letním provozu jen parní. Spo-
tøeba uhlí v létì byla 30-35 q dennì. V zimním
období, kdy se topilo na v�echny 4 kotle, se spo-
tøebovalo 80-90 q za den. To v�e musel obstarat
strojník topiè, v�e ruènì. Proto�e ale uhelna mìla
2 násypky pouze na 30 q, musel si uhlí naházet
do uhelny z hromady pøed nemocnicí, potom ze
zásobníku pustit do kolejového vozíku a potom
lopatou nakrmit kotle. Kromì toho vyvézt popel
za spáleného uhlí, v zimì tak 20 koleèek �kváry.
Mimo to mìl povinnost pracovat jako údr�báø v
nemocnici a pro primáøovu vilu. Dále musel spá-
lit ve�kerý odpad z celé nemocnice, vèetnì odpa-

du z operaèních sálù. Na sálech se v té dobì steri-
lizovaly nástroje i prádlo pouze parou (nebyly je�-
tì horkovzdu�né ani elektrické sterilizátory).
Bylo-li potøeba operovat i v noci, na v�e se pou�-
tìla pára a roztápìly se kotle. A na ty se èím dál
víc pøidávalo. Kdy� se pøestavìla prádelna, stoupl
odbìr páry 4x. Zmodernizováním operaèních
sálù a porodnice, potom pøipojením bytovek, kot-
le nestaèily a na oddìleních se muselo v odbìru
páry smìnovat. Vybavení kotelny bylo bez pro-
vozních dílen (pouze jeden ponk), nebylo sociální
zaøízení pro personál (pouze kbelík na hrubé
omytí). Nemocnice byla v té dobì pøipojena na
mìstský vodovod pouze 6/4 potrubím a tak ne-
mìla pro vy��í patra dostateèný výtlak vody. K
tomu slou�ila v suterénu velká pístová pumpa,
kterou se èerpala voda do dvou rezervoárù umís-
tìných na nejvy��ím podla�í nad internou. I tuto
slu�bu mìl na starosti v�dy nìkdo z kotelny. Mu-
sel zapnout motor èerpadla, obìhnout budovu a�
k hlavnímu vchodu, poèkat, a� pøepadovou trub-
kou nad vchodem poteèe voda a potom rychle
zpìt a motor vypnout.

Dal�í povinností byla obsluha dezinfektoru ved-
le obøadní sínì v prostorách márnice. Tam toti�
stával stojatý kotel, z kterého se dezinfektor na-
pájel. To byla zase práce pro topièe a strojníka.
Topiè si musel navozit na koleèku alespoò 3 q
uhlí a roztopit kotel. Strojník pak obsluhoval ven-
tily a dával na �pinavé stranì matrace a v�e, co
bylo urèeno k velké parní dezinfekci. Èistou stra-
nu obsluhoval zøízenec, který pak vìci rozvá�el na
oddìlení. Toto zaøízení bylo v provozu a� do roku
1953, kdy byla nemocnice uvolnìna pro obrnu a
encefalitidu.

V roce 1951 zaèala rekonstrukce rozvodù elektøi-
ny, signalizace, telefonù a rozhlasu na chirurgii,
v�e se ov�em provádìlo za provozu. Provedl se i
nový rozvod vody, nový bojler na teplou vodu a
skonèila plechová umývadla na pokojích.

Ode�li  lékaøi Dr. Braun, Bendák, Dvoøák, Èihu-
la a pøi�li Dr. Zábrodský a Dr. Vácha. Úkolem Dr.
Zábrodského v dobì obrny bylo létat v úterý a v
pátek z Domoslavic do Bratislavy s ta�kou zku-
mavek plných blech, klí��at a podobné havìti do
výzkumáku. Tento materiál obstarávali dozorci a
èlenové strá�í z vìznic pøidìlení na tuto akci na
�ádost hlavního hygienika. Do Hoøic pak dojí�dì-
li z Hradce prof. �ercl, Dr. Tintìra, Dr. Kyntera.
Sestry a pomocníky na rozcvièování vedla sestra
Hru�ková, pøidìlená Ministerstvem zdravotnic-
tví. V té dobì zaèalo pro technické pracovníky
oprávnìné uznání. Byla stanovena pracovní
doba, øádný rozpis slu�eb, pøijat dal�í topiè na
stálou denní slu�bu. Ov�em, jak to bývá, nic není
zadarmo. Odpadla starost o údr�bu primáøské
vily, ale sjednocením zdravotnictví jsme vyfaso-
vali budovu polikliniky a pozdìji v�ech støedisek.
Potom, v pomìrnì krátkém èase, byli pøijati pro
údr�bu dal�í noví pracovníci a práce rozdìlena
podle profesí. Prosadilo se i postavení nové kotel-
ny, dokonèena byla rekonstrukce chirurgie, zaèa-
lo se s rekonstrukcí interního rozvodu elektøiny,
roz�íøena byla laboratoø, zaèala se stavìt vrátnice
a ustavil se tøetí primariát - tak�e vlastnì obrna
nemocnici pomohla.

Kdy� jsem byl pozdìji uvolnìn pro n. p. Chirana
a po èase mìl mo�nost pracovat i pro samého
profesora Bedrnu, byl jsem nemálo pøekvapen
jaho výrokem na jedné z pøedná�ek. Prohlásil:
�Vá�ení kolegové, kdy� vám uklízeèka neuklidí,
prádelna nevypere, kotelna nezatopí a nepustí
páru a sestra, na kterou spoléháte, vám nepodá
nástroj do ruky, jsou v�echny va�e znalosti k nièe-
mu.�                                                                       Josef Feik

Nejdùle�itìj�í v �ivotì, je �ivot sám. Ráda ètu, studuji, miluji historii a i tvoøím, buduji i zprostøed-
kovávám. Nikdy jsem ne�ila �ivot  stereotypní, bez neobyèejných setkání, vztahù a pøíhod. Ani to pøi
mém povolání zdravotní sestry jinak nejde. Jsem hrdá a py�ná na tøicet let strávených v hoøické ne-
mocnici.  Po vydání lednového èísla  HON jsem  je�tì hrdìj�í, nebo� hodnì lidí  mnì osobnì vyjádøilo
své díky  za èlánky v lednovém èísle. Nebyla to zcela jen moje zásluha. Oslovila  pana primáøe MUDr.
Ladislava Havlase, kterého si  nesmírnì  vá�ím a jsem vdìèná, �e byl mým dlouholetým �éfem a jeho
vzpomínky vyvolaly zaslou�ený ohlas. Druhým osloveným byl souèasný øeditel MUDr. Petr Adámek,
jeho èlánek byl z jiného soudku a oslovil také nemálo ètenáøù, vèetnì zamìstnancù nemocnice. Podì-
kování patøí  jim a také Hoøickým novinám, které vìnovaly na�emu výroèí tolik místa.

Proto�e ne v�ichni  Hoøièáci mají pøístup k internetu, rozhodla jsem se  v tomto èísle  pøipomenout
je�tì jednou nìco z historie a  alespoò nìkteré  výrazné osobnosti  hoøické nemocnice.

Vrchní sestra také vzpomíná

I pracovník údržby vzpomíná
K výročí nemocnice jsme dostali nebývalé množství ohlasů

Infekční pavilon (po roce 1950).

Správce Grau (vpravo) s rodinou primáře
Erbana (před 1914).

Pohled na nemocnici krátce po postavení. Nový pivovar ještě nestojí.
Vzadu Goldschmidtova tkalcovna a vila majitele.

Záznam prvníhoprimáře o tom, jak přestála nemocnice epidemii tyfu a neštovic.
Pamětní kniha z roku 1892.
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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 do 15. bøezna 2009,

dennì mimo pondìlí 9-12/13-16.

Bohoslužby
Bohoslu�by Církve èeskoslovenské hu-

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

Vztah Ladislava Jana Kofránka k východoèeské-
mu regionu formovala zejména rodová pouta,
osobní pøátelství z období dospívání a v nepo-
slední øadì se v nìm odrá�el silný umìlecký po-
tenciál dané oblasti. Pøesto�e se Kofránkovy pra-
covní kontakty s rodným krajem zdají být po od-
chodu do Prahy spí�e sporadické, nabízí jejich
rozbor øadu zajímavých poznatkù.

Kofránek se narodil ve Vojicích, obci le�ící v sa-
mém srdci chlumského vrchu, kde pískovcové
lomy ji� staletí zaji��ovaly ob�ivu èetným kame-
nickým dílnám a rodová tradice výraznì predesti-
novala osudy místních obyvatel. Prostøedí, v
nìm� vyrùstal, se vyznaèovalo jak notným re-
spektem ke vzdìlání, tak i k poctivì odvedenému
øemeslu. Jakýsi pøirozený stimul skýtala v kraji
v�udypøítomná barokní tradice, zhmotnìlá v bez-
poètu kamenných památek. Na sochaøsko-kame-
nickou �kolu do Hoøic nastupoval Kofránek s cí-
lem stát se kameníkem a osvojit si postupy repro-
dukèního sochaøství. �kolní lekce kreslení a mo-
delování, související nalézání vlastních tvùrèích
schopností, ovzdu�í ochotné zprostøedkovat ales-
poò èást aktuálního umìleckého dìní, podnìtné
pøátelství s Janem �tursou èi Jaroslavem Krepèí-
kem, ale i individuální pøíklady hoøických absol-
ventù,1  to v�e Kofránka nasmìrovalo ke studiu
sochaøství u profesora Mylsbeka na Akademii vý-
tvarných umìní. Myslbek si cenil øemeslné zruè-
nosti i zku�eností s prací v kameni, které mladí
sochaøi v Hoøicích získávali, a jistou váhu bezpo-
chyby pøikládal i doporuèením øeditele Viléma
Dokoupila ohlednì nejnadanìj�ích �ákù. Hoøiètí
studenti tak mohli, stejnì jako odchovanci pra�-
ské umìlecko-prùmyslové �koly, postupnì úroèit
vklady své odborné pøípravy a posléze se právì
z jejich øad etablovala skupina onìch �prùkopní-
kù modernosti� èeského sochaøství.

Praha Kofránkovy styky s Hoøickem pøirozenì
ponìkud rozvolnila, pøinejmen�ím po linii so-
chaøské. Pomyslnì jej, jako èerstvého akademika,
pøivádí zpìt tentý� Myslbek, kdy� v roce 1903 na
prosbu organizátorù umìleckého oddìlení Výsta-
vy èeského severovýchodu vysílá do Hoøic své
�áky a Kofránka jmenuje na prvním místì.2  Po-
dobnì jako pro �tursu a Krepèíka, i pro nìj zna-
menala hoøická expozice jednu z prvních výstav
mimo akademickou pùdu a patrnì zcela první
pøíle�itost prezentovat svá díla po boku pokroko-
vì smý�lejících umìlcù ze S.V.U. Mánes.3  Záhy
po skonèení výstavy uskuteènily Hoøice první
akvizici Kofránkovy práce. Zaèínající autor sou-
hlasil s vystavením sádrového modelu Paòáci
v novì otevøené Umìlecké síni.4  So�ka Pierota re-
prezentuje jedno z mála dochovaných Kofránko-
vých raných dìl, které navíc tematicky vyboèuje
ze soudobé sochaøské tvorby. Studie postavy mla-
díka v halenì s volnì skládaným límcem, fixova-
ného v kontrapostu s rukama rozpa�enýma v tea-
trálním gestu, vykazuje kvality citlivì modelova-
né práce. Kofránek dokázal Pierota zachytit køeh-
kého a nevinného, pøíli� naivního, ne� aby poèítal
s úspìchem, souèasnì v�ak v jakémsi nadìjném
oèekávání, jím� vzbuzuje sympatie, témìø jako by
mu autor vtiskl nìco ze své lyrické povahy. Pokud
so�ka vznikla jako pouhý produkt cvièení ve figu-
rálním modelování, pak zøejmì èímsi upoutala
i samotného Myslbeka, který ji nechal v Hoøicích
vystavit a jeho� parafrázované oznaèení sochy
ostatnì nese i v názvu.

Pøesto�e se Kofránek po pøelomu století ubíral
sochaøsky jiným smìrem ne� jeho pedagog, pano-
val mezi obìma mu�i srdeèný vztah. Mladý so-

chaø pomáhal pøi realizaci øady Myslbekových
dìl, k práci pøistupoval s invencí a pøibli�oval se
tak pozici asistenta. Zùstával rovnì� v tìsném
spojení s pøáteli �tursou a Krepèíkem. Druhý
z jmenovaných pak Kofránka doprovázel na ba-
rokní misi do východních Èech, kde v létì roku
1907 spoleènì provedli historicky první restaurá-
torské zásahy na sochách Braunova Betléma.5  In-
tenzivní kontakt s barokními díly v Novém lese
znamenal pro Kofránka významné pouèení
a poskytl mu mo�ná východiska pro hledání oso-
bitých tvùrèích øe�ení. Obdobná zakázka ov�em
zanedlouho zpùsobila pøekvapivý rozchod
s Myslbekem. Kvùli restaurátorským èinnostem
v Ky�perku (Letohrad) po�ádal Kofránek o dovo-
lenou právì v rozhodující fázi dokonèování sochy
Sv. Ludmily � Myslbek to pova�oval za osobní
zradu, trvale na Kofránka zanevøel a tím jej zøej-
mì odtrhl od akademické dráhy.6

Koncem roku 1908 byl Kofránek zvolen èlenem
kuratoria novì zalo�ené Galerie plastik a posunul
se tak blí�e roli aktivního spolutvùrce hoøické
sbírky. Obohacením kolekce demonstroval vøelý
pomìr k rodnému kraji a zároveò docílil provede-
ní svých prací v drahém definitivním materiálu,
co� byl poèin mnohdy pøekraèující finanèní mo�-
nosti mladého umìlce. Projekt utváøení sbírky
moderní èeské plastiky patøil ve své dobì
k výjimeèným a zúèastnit se jej pokládala za èest
nejen skupina nìkdej�ích Kofránkových spolu�á-
kù, ale celá èeská sochaøská obec.

Do Hoøic se Kofránek znovu vrací po skonèení 1.
svìtové války. Obklopen rodinou se zde zotavo-
val, nebo� jeho zdraví i psychika byly váleènou
zku�eností silnì poznamenány. Pracoval mimo ji-
né na památníku obìtem války pro rodné Vojice.
Jeho souso�í antického bojovníka a lyrické Mado-
ny neodpovídá typizaci pomníku �tvùrcùm svo-
body�, kterou bezprostøednì po válce vystihuje
zejména zjednodu�ená postava vojáka, jejímu�
znázornìní se Kofránek vìnoval ve svých váleè-
ných pracích na dané téma. Pøesto�e výsledná po-
doba pomníku do jisté míry utrpìla neobratným
provedením v monumentálním mìøítku, svìdèí
Kofránkovo pojetí o odvaze vykroèit v zájmu za-
chování autenticity vlastní vize mimo hranice do-
bových zvyklostí.

Východoèeský region mìl pro èeské sochaøství
konce 19. a poèátku 20. století bezmála magický
význam svou koncentrací mladých talentù. Tato
skuteènost, historicky podmínìná od èasù baroka
souvisle pøítomnou sochaøskou tradicí a pozdìji
zalo�ením sochaøské �koly v Hoøicích, se promítá
i do Kofránkova �ivotního pøíbìhu. Kraj kamene
mu poskytl pevné základy pro jeho umìní,
a tøeba�e s nejhodnotnìj�ími umìleckými projek-
ty sklízel úspìchy pøevá�nì mimo hranice této
oblasti, východním Èechám se neodcizil a v �iro-
kém povìdomí svých krajanù zùstává zapsán jako
výrazná osobnost èeského sochaøství.

Básník má pamětní
desku

Fotografie Jirky Rulfa u vrátek chalupy na
Doubravì je od Václava Bukaèe. V barevném vy-
vedení, opatøen textem �Zde sedával básník a pu-
blicista Jiøí Rulf (1947-2007)� visí obrázek v ma-
lostranské hospùdce U Kocoura, pár krokù od
Rulfova posledního bydli�tì v Nerudovce.

Zemřel Vladimír Borecký
Ve vìku 67 let v pátek 6. února v Praze zemøel

psycholog, filozof a teoretik humoru, vysoko�kol-
ský profesor Vladimír Borecký, man�el sochaøky
Ellen Jilemnické, otec multimediální umìlkynì
Filomeny Borecké a filozofa, pedagoga a hudeb-
níka Felixe Boreckého. Trápila jej rakovina plic,
bezprostøední pøíèinou smrti bylo v�ak srdeèní
selhání.

Ètenáøi Boreckého znali zejména jako autora
øady pojednání o �obzvlá�tnících� neboli �ma�í-
blech� - tedy �magorech, �ílencích a blbech�, kte-
ré pøedstavil napøíklad v knize Zrcadlo obzvlá�t-
ního neboli Z na�ich ma�íblù. Nìkterým dávným
tvùrcùm stojícím kdysi na samém pomezí litera-
tury a psychiatrické léèebny pøipravil k tisku
sborníky s jejich dílem. Také jeho zásluhou neu-
padla v zapomnìní jména jako Jakub Hron Metá-
novský, Václav Svoboda Plumlovský, Bohdan
Vojtìch �umavanský alias T. R. Field, objektem
jeho zkoumání byl v�ak i Josef Váchal a nám nej-
bli��í Jiøí Vymetal Zvièínský.

Ladislav Jan Kofránek – sochař z kraje kamene
JANA CERMANOVÁ

1 Václav Anto�, Quido Kocián, Bohumil Kafka, Josef
Kalvoda.

2 Dopis J. V. Myslbeka organizátorùm Výstavy èes-
kého severovýchodu ze dne 29.10.1902 (Mìstské muze-
um v Hoøicích).

3 Katalog výstavy dìl umìleckých na Výstavì èeské-
ho severovýchodu v Hoøicích, 26.7. - 6.9.1903.

4 Dopis Jana Kysely Bohumilu Kafkovi z 17.9.1903
(ANG Praha), fond Bohumila Kafky, kart. 3.

5 Dopis Ladislava Jana Kofránka J. V. Myslbekovi
z 3.8.1907 (Literární archiv PNP), fond J. V. Myslbeka.

6 Zápis rozhovoru s Ladislavem Janem Kofránkem
ze dne 12.10.1953 (NG Praha, odd. dokumentace).

Koruna v březnu 2009

Sobota 7. března 2009 ve 20.00 hodin
PLES CHOVATELÙ, vstupenky u poøadatele

Úterý 10. března 2009 v 18.00 (RADNICE)
MALAJSIE A SINGAPUR

Cestopisný poøad s digitální projekcí,
vstupné 50,- Kè

Sobota 14. března 2009 ve 20 hodin
PY�AMOVÝ BÁL, vstupenky u poøadatele

Čtvrtek 19. března 2009 v 18.00 hodin
TEENAGER PÁRTY, vstupné 40,- Kè

Sobota 21. března 2009 ve 14.30 hodin
POHÁDKA O SLUNCI

Loutkáøský soubor ZVONEK, vstupné 20,- Kè

Sobota 21. března 2009 v 18.00 hodin
VÍTÁNÍ JARA 2009

Jimi Hendrix Memory Band, Bar´s Brothers,
Funk Tomass, Krucipísek, vstupné 150,- Kè

Čtvrtek 26. března 2009 v 19.30 hodin
MAN�EL PRO OPALU

Hrají: Kvìta Fialová, Lubomír Lipský, Naïa
Konvalinková, Blanka Lormanová, Èestmír

Geburský / David Vejra�ka
DIVADELNÍ PØEDPLATNÉ,
 vstupné 200/180/160,- Kè

Pondělí 30. března 2009 v 19.30 hodin
HANKY PANKY SHOW

Populární travesti show plná imitací slavných
osobností. Vstupné v pøedprodeji 160,- Kè,

na místì 180,- Kè

Středa 1. dubna 2009 v 19.30 (RADNICE)
JANÁÈKOVO TRIO

Helena Jiøíkovská - housle, Marek Novák -
violoncello, Markéta Janáèková - klavír.

KONCERT KLUBU PØÁTEL HUDBY,
vstupné 100,- Kè (mláde� 50,- Kè).

Titulní strana katalogu, který Kofránkovu
výstavu provází. Součástí publikace

je i studie Jany Cermanové, kterou otiskujeme
v sousedních sloupcích (vpravo).

Hořická instalace Kofránkovy výstavy je doplněna o dílo, které bylo dlouho považováno
za ztracené: Jan Křtitel, bronz z roku 1935, detail, foto Bukač.

Zemřel Miloš Chlupáč

Pokojíèky
Káti Krausové, Jany Hasmanové

a Blanky Bihelerové
Regionální muzeum a galerie Jièín
Vernisá� 14. bøezna ve 14,30.

Přednáška

Velikonoce
u Lužických Srbů

Pøedná�ka PhDr. jana tomíèka doplnìná promí-
táním diapozitivù se uskuteèní v pøedná�kové
místnosti za knihovnou ve ètvrtek 19. bøezna
2009 od 18 hodin.

Pøedná�ku poøádají hoøické církve v rámci eku-
menického projektu �Spoleènì cestou víry�.

90 let skautingu v Hoøicích
�torchova síò mìstského muzea
dennì mimo pondìlí 9-12/13-17.

Slavnost otevøení 21. bøezna v 10 hodin.

Vladimír Borecký vystudoval psychologii a filo-
sofii na FF UK, dizertaci obhájil u profesora Pa-
toèky. Pùsobil zejména jako klinický psycholog,
po roce 1990 uèil na filozofické fakultì  filozofii
kultury a pøedná�el i na dal�ích vysokých �kolách,
byl profesorem filmové a multimediální tvorby
na pra�ské FAMU.  Nelze neuvést, �e býval i èle-
nem Køi�ovnické �koly èistého humoru bez vtipu,
kde pùsobili také Karel Nepra�, Eugen Brikcius
nebo Ivan Martin Jirous, a kde se koneckoncù se-
tkal i se svou budoucí �enou Ellen.

Filozofové si zasluhují být citováni. Do souèas-
ných pomìrù v Èechách (a zejména v èeské politi-
ce) hodí se tento Boreckého postøeh: �Ka�dý
máme v sobì blba. Jde jen o to, zda ho dostane-
me pod kontrolu, nebo necháme øádit, èi z tohoto
faktu nìco vytì�íme.�

Miloš Chlupáč, Ležící, hořický pískovec, 1994.
Sochařský park U svatého Gotharda v Hořicích.

Zaèátkem prosince byl v Praze pochován sochaø
Miloslav Chlupáè (nar. 1920). Absolvoval Vyso-
kou �kolu umìleckoprùmyslovou v Praze v atelié-
ru Josefa Wagnera. Inicioval první ès. sochaøské
sympozium Vy�né Ru�bachy a mnoha symposií
se sám rád zúèastòoval. Nejnovìji jsou jeho sochy
trvale umístìny na nádvoøí pra�ského Muzea
Kampa, bene�ovského Muzea umìní a také na
hoøickém Gothardì. V expozici Národní galerie
kupodivu zastoupen není.
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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
A DÌTSKÝ KOUTEK

S MO�NOSTÍ
KONÁNÍ OSLAV

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

VYZNEJTE SE
VE VAŠICH PENĚZÍCH   (4)

V dne�ním èlánku najdete informace, které mají
bez nadsázky cenu zlata. Dozvíte se, jak si sami
sestavíte jednoduchý finanèní plán, který Vám
mù�e vydìlat statisíce. Sestavte si jednoduchý fi-
nanèní plán v pìti krocích a budujte Va�e rodinné
a osobní bohatství

1) Udìlejte si �inventuru� Va�eho majetku. Po-
mù�e Vám k tomu kalkulaèka s názvem �výpoèet
èistého jmìní�, kterou si mù�ete stáhnout na
webu v sekci �Ke sta�ení�. Zjistíte, jak se Vám
daøí tvoøit Va�e rodinné bohatství. Výsledkem by
mìlo být kladné èíslo, které mù�e být u mladých
rodin nízké, ale èím jste star�í, tím by se mìlo
zvy�ovat.

2) Udìlejte si mapu Va�ich finanèních cílù. Po-
pi�te si s Va�ím partnerem, jaké finanènì nároè-
né cíle Vás v budoucnu èekají. Mù�e to být poøí-
zení nemovitosti, rezerva pro dìti na studium
nebo pro start do �ivota. Ka�dému z nás bì�í èas,
a proto bychom mìli plánovat i zaji�tìní pøíjmu
na dobu, kdy se nám nebude chtít nebo nebude-
me moci pracovat. Sednìte si s partnerem veèer
ke kávì a zkuste si tyto cíle pojmenovat. Jak bude
vypadat rezerva pro dìti? Chceme pro nì vùbec
nìjakou? Na studia nebo na start do �ivota? Kolik
to má být? Kolik bude stát studium na vysoké
�kole? A co Vá� �ivot v penzi? Budete èekat na
státní dùchod nebo to bude døív? A co budete dì-
lat? Kolik Vás to bude stát? Kde budete bydlet?
Budete jezdit na dovolené? Jak èasto? A kam?
Jak se budete oblékat? Budete jezdit autem?
Zkuste si spoèítat, jaký budete s partnerem potøe-
bovat pøíjem v penzi, abyste mohli �ít podle Va-
�ich pøedstav. Jak vysokou rentu budete potøebo-
vat?

3) V dal�í èásti si udìlejte �inventuru� pravidel-
ných investic. V rámci inventury si ovìøte dva dù-
le�ité parametry Va�ich investic:

a) Jsou Va�e pravidelné investice dostateènì vy-
soké? Budou takto vytvoøené rezervy staèit na po-
krytí stanovených cílù?

b) Investujete do správných investièních ná-
strojù?

Investièní nástroje s vy��ím výnosem jsou záro-
veò i více rizikové. Toto riziko je ale eliminováno
dobou trvání, proto je vhodné tyto nástroje pou-
�ít pro dlouhodobé cíle (nad 8 let). Jako pøíklad
takové investice lze uvést akciové fondy.

Investièní nástroje s ni��ím výnosem jsou zají-
mavé tím, �e jsou zatí�ené ni��í mírou rizika. Níz-
ké riziko je ale vykoupené nízkým výnosem. Jsou
vhodné pro zaji�tìní krátkodobých cílù (do jed-
noho roku). Jako pøíklad lze uvést napø. spoøící
úèty v bankách.

Pro støednìdobé cíle jsou vhodné investièní ná-
stroje se støední mírou rizika i výnosu. Sem patøí
napøíklad dluhopisové fondy.

Nejèastìj�í chybu dìlají lidé v tom, �e dlouho-
dobé cíle zaji��ují nástroji s nízkou mírou rizika a
tedy i nízkým výnosem. Pokud si budete na penzi
odkládat po dobu tøiceti let 5 tisíc korun mìsíènì
do akciového portfolia pøi 8%, budete mít na kon-
ci 7, 3 milionù. Pokud budete toté� dìlat pro-
støednictvím penzijního fondu, budete mít pøi
zhodnocení 3,5% na konci 3,3 milionù. Spoøíte
stejnou sumu, ale výsledek na konci je polovièní.
Vyzkou�ejte si spoèítat výnosy svých aktuálních
spoøení. Pro tyto výpoèty si stáhnìte kalkulaèky
v sekci �Ke sta�ení�. Pøi výpoètech nezapomeòte
na vliv inflace � stáhnìte si kalkulaèku pro pøepo-
èet inflaèních vlivù.

4) Udìlejte si mapu rizik. Zjistìte, zda máte po-
ji�tìná dùle�itá rizika � ztráta nebo znièení ma-
jetku, �ivot, invalidita. Dùle�itá rizika mìjte po-
ji�tìna. Podrobnìj�í informace najdete na ní�e
uvedeném webu v sekci �Vyznejte se v poji�tìní�.

5) Dejte svým blízkým dispozice pro pøípad, �e
nebudete moci disponovat svým majetkem v pøí-
padì dlouhodobé nemoci èi úrazu. Plánujte i svo-
je dìdictví. Je to souèást Va�eho finanèního plá-
nu. Pøemý�lejte o tom, jak mají Va�i potomci za-
cházet s Vámi vybudovanou firmou, s nemovitos-
tí, s kapitálem, s Va�ím rodinným bohatstvím.
V pøípadì smrti pøecházejí aktiva na dìdice. Po-
kud jsou aktiva zatí�ena dluhy, budou chtít vìøi-
telé svoje peníze. Pøemý�lejte o tom, bohatí lidé
to dìlají po celé generace...

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

Finanční poradceOkresní soutěž ve zpěvu
byla letos v Hořicích

Ka�dým rokem vypisuje M�MT soutì� Základ-
ních umìleckých �kol, v�dy v rùzném nástrojo-
vém seskupení. V leto�ním roce to je soutì�
v sólovém a komorním zpìvu, ve høe na dechové
nástroje a smyècových orchestrech.

Okresní kolo soutì�e v sólovém a komorním
zpìvu poøádala na�e �kola 3. února v divadelním
sále hoøické radnice.

V�echny sólové soutì�e �ákù základních umì-
leckých �kol vyhla�ované M�MT mají jednu
zvlá�tnost a zároveò poslání. Svými výkony se zde
støetávají soutì�ící, kteøí smìøují k dráze profesi-
onální a vedle nich a tìch je vìt�ina, to jsou dìti,
pro které bude hudba a zpìv  krásným koníèkem,
stane se souèástí jejich budoucího �ivota. Pro
v�echny to ale je veliká motivace a ka�dé ocenìní
je bráno jako ocenìní jejich práce.

Sólový a komorní zpìv nemá v na�em okrese
velkou tradici. Vedle pìveckých sborù je výuka
zpìvu velkou neznámou jak pro dìti, tak i pro je-
jich rodièe. Vedle základních pøedpokladù, a to je
zdravý hlas schopný dal�ího vývoje, je to, tak jako
na hudební nástroj, systematická práce, její� vý-
sledek se nedostaví hned. A proto byla milým
pøekvapením pro porotu a v�echny pøítomné vy-
soká úroveò leto�ní soutì�e.

Výkony dìtí byly muzikální, repertoár odpoví-
dal vìku. Porota ve slo�ení hlasových pedagogù
ocenila celkovou úroveò soutì�e a krásné ceny,
které vznikly v dílnì pana Dole�ala, byly ocenì-
ním soutì�ících.

Absolutní vítìzkou se stala Kateøina Killarová ze
ZU� Hoøice a jí také patøila cena starosty mìsta
pana Ivana Dole�ala. Cenu pro nejmen�í pøipra-
vila Hoøická cukrárna man�elù Draslarových.

Dìkuji v�em, kteøí se na zdárném prùbìhu sou-
tì�e podíleli a vítìzùm, kteøí postupují do oblast-
ního kola pøeji �Zlomte vaz�.

Va�kovová Zdenka

Výsledková listina
okresního kola soutěže
MŠMT v sólovém
a komorním zpěvu
Kategorie I.
Kotherová Jana, ZU� Melodie, 1. místo s postupem
Èeøovská Daniela, ZU� NP, 2. místo
�atrová Valentýna, ZU� JC, 2. místo
Stránská Darina,  ZU� JC, 3. místo
Kategorie II.
Tlustá Simona, ZU� JC , 1. místo s postupem
Nechanická Kateøina, ZU� JC, 1. místo
Pithardová Veronika, ZU� JC,  2. místo
Kategorie III.
Pokorný Patrik, ZU� HC, 1. místo
Kategorie IV.
Veisová Anna ZU� JC, 1. místo
Kategorie VI.
Rachota Václav,  ZU� HC, 1. místo s postupem
Kategorie VII.
Hamáèková Petra, ZU� HC, 1. místo s postupem
Kategorie IX.
Killarová Kateøina, ZU� HC, 1. místo s postupem
Machotková Anna, ZU� NP, 3. místo

Absolutní vítìzkou soutì�e
se stala Kateøina Killarová ze  ZU� Hoøice.

Dìti ze �koly v Chodovicích se zúèastnily zimní-
ho pobytu v Orlických horách. Tentokrát v�echny
dìti od prvního a� pátého roèníku. Bìhem pobytu
zvládly ly�aøský a bì�ecký výcvik, nauèily se sa-
mostatnosti, zvládání obtí�ných situací a praktic-
ké dovednosti dùle�ité pro �ivot. Koncem února
plánujeme pro veøejnost zdravé BIO vaøení, kera-
mický semináø a semináø automatické kresby s
Lenkou Tauchmanovou z Liberce. Bli��í informa-
ce naleznete na www.zschodovice.webnode.cz

Mgr.Zuzana Slezáková

Sporting Havana září

Absolutní vítězkou soutěže
se stala Kateřina Killarová ze  ZUŠ Hořice.

Pomocí Bachových
esencí měníme svůj život

Stav na�eho tìla ovlivòuje stav na�í du�e. Na�e
emoce ovlivòují prùbìh na�eho �ivota i stav na�eho
organizmu. Dr. Edward Bach, anglický lékaø, �ijící
ve tøicátých letech minulého století, zastával názor,
�e nemoc je odrazem emocionálního stavu èlovìka a
�e je tøeba za ka�dou cenu usilovat o navození du-
�evní rovnováhy. Vìdìl, �e na�e tìlo je zrcadlem na�í
psychiky. Vìdìl, �e podaøí-li se ovlivnit na�i psychi-
ku, podaøí se ovlivnit i prùbìh a ukonèení nemoci.
Proto se doktor Bach rozhodl léèit nemocné pomocí
esencí, které vyrobil z rostlin, rostoucích ve volné
pøírodì. Získaná energetizovaná esence v sobì nese
impuls, potøebný ke spu�tìní samoozdravovacího
procesu v lidském tìle. Dr. Bach tvrdil, �e jeho kvì-
tové esence doká�ou navrátit organismu psychický
klid a obnovit jeho �ivotní síly.Tím nemocného
uzdravují.

   U�íváním Bachových kvìtových esencí souèasnì
s léky naordinovanými lékaøem lze zkrátit i dobu lé-
èení.

   Bachovy kvìty léèí na�e strachy, rozru�ení, na�e
obavy, na�e chyby i na�e slabosti. Vyhledáme-li po-
tøebné kvìtinové esence a u�íváme-li je, pak nás
opustí i na�e nemoci. Pomohou nám i pøi nejrùznìj-
�ích �ivotních problémech a v nepøíjemných chví-
lích, kdy jsme ztratili du�evní rovnováhu. Jsou na-
prosto bezpeèné. Mù�e je u�ívat celá rodina. Bez
obav je lze brát i v tìhotenství. Vhodné jsou pro dìti
i dospìlé. Rovnì� zvíøatùm a rostlinám èiní dobøe.
Proto�e pùsobí na velmi jemné úrovni, nemají Ba-
chovy esence �ádné vedlej�í úèinky. Nelze se jimi
pøedávkovat ani si na nì vytvoøit návyk.

   Kvìtinové esence jsou obrazem na�í du�e. Nìkdy
se nám zdá, �e se po u�ívání Bachových esencí cítí-
me nervóznìj�í. Je to zpùsobeno tím, �e si zaèínáme
více v�ímat sami sebe. Jako bychom otevøeli v sobì
dveøe a mohli nahlédnout dovnitø do sebe. Bachovy
kvìty nám pomáhají pøekonávat na�e zlozvyky. Ne-
øe�í sice na�e problémy, ale pomáhají na�emu vìdo-
mí tím, �e mìní na�e my�lení. Kdy� u�ívá Bachovy
esence nìkdo z rodiny, pøispívá to k harmonii celé
rodiny. Partneøi se stávají vùèi sobì otevøenìj�í , to-
lerantnìj�í a jsou schopni nalézt spoleènou øeè.

Bachova terapie je sebepoznání, du�evní oèista a
harmonizace osobnosti. Jejím pùsobením se mù�e-
me zbavit své negativity a souèasnì cílenì získat
nové, pìkné a tolik potøebné vlastnosti a zmìnit tak
sami sebe. Takto zmìníme i svùj �ivot. Na�e okolí
zaregistruje energetické zmìny na�eho organizmu a
zaène se k nám chovat lépe. Zkvalitní se tak nejen
ná� �ivot, ale i �ivot lidí kolem nás.

Zpùsob u�ití esencí je velmi jednoduchý. Esence se
nakapou do sklenice vody a popíjejí tak èasto bìhem
dne, jak je to potøebné, av�ak nejménì 4x dennì.
V pøípadì nutnosti lze pøijímat esence i na jazyk,
pod jazyk nebo jimi potírat spánky, rty, zápìstí nebo
bolestivá místa na tìle. Jak èasto budete esence u�í-
vat, zále�í jen na vás. Nekolísají-li va�e nálady pøíli�,
vystaèíte i s jednou lahvièkou. Mají-li va�e stavy
dlouhodobìj�í charakter, lze esence u�ívat tak dlou-
ho, jak je tøeba.

Výbìr esencí je mo�né ponechat alespoò zpoèátku
na terapeutovi, av�ak s jeho výbìrem esencí musíte
souhlasit. Velmi vhodné je zapojit se do výbìru
esencí sami. Nikdo jiný vás toti� nezná tak dobøe,
jako vy znáte sami sebe. Tím, �e se podílíte na výbì-
ru esencí, uèíte se pøebírat za svoje zdraví a svùj
�ivot zodpovìdnost. Pøíli� èasto se toti� zbavujeme
zodpovìdnosti za sebe tím, �e øíkáme �pomozte mi,
poraïte mi, vyleète mì, vy to víte líp ne� já�. Pøeha-
zujeme tak svoji zodpovìdnost na jiného. Ale na�ím
prvoøadým �ivotním úkolem je, nauèit se být zodpo-
vìdný sám za sebe, umìt se rozhodnout, co je pro
nás prospì�né a umìt odstranit to, co u� nepotøebu-
jeme. To se týká nejen na�ich vìcí, ale i my�lení.

Jediný, kdo mù�e sám se sebou nìco udìlat, jsme
my sami. Musíme si uvìdomit, �e k uzdravení potøe-
buje na�e du�e i tìlo na�i pøímou aktivní úèast. Pak
pøestaneme obviòovat svoje okolí, �e za na�e problé-
my mù�e nìkdo jiný.

Jedou z cest k uzdravení je i být ochoten Bachovy
esence vyzkou�et. Dr. Bach vynalezl 38 esencí, které
rozdìlil do sedmi skupin, proto�e zjistil, �e i emocio-
nální problémy lidí lze takto rozdìlit. Jsou to:
strach, nejistota, nedostateèný zájem o pøítomnost,
osamìlost, pøecitlivìlost na vlivy a my�lenky, skles-
lost a zoufalství a nadmìrná péèe o dobro ostatních.
Ka�dá kvìtová esence má za úkol odstranit nìkterou
z negativních lidských vlastností. Cílem je harmoni-
zace osobnosti, získání mo�nosti zbavit se problémù
v �ivotì, nastolit du�evní rovnováhu a následnì se
zbavit i problémù zdravotních.

I pro èlovìka, který není nemocen, jsou Bachovy
kapky prospì�né. Vedou k radosti ze �ivota, k dobré
náladì a k pøedcházení nemocem. Takový  èlovìk se
pøes �ivotní úskalí a problémy pøená�í snadnìji.

   Odpovìï na otázku �Jak dlouho je tøeba tuto te-
rapii provádìt?� není jednoznaèná. Ka�dý èlovìk je
individualita a vy�aduje jiný pøístup. Zále�í také na
tom, zda a kolik je toho èlovìk pro sebe ochoten
udìlat. Pravidlem bývá, �e èím déle nesprávný du-
�evní postoj èi nemoc trvá, o to chroniètìj�í je jeho
stav, a proto také trvá déle , ne� se projeví výrazné
zlep�ení.

   Bachovou kvìtovou terapií se zabývám ji� celou
øadu let. Mnoho klientù u� vyu�ilo mo�nost léèby
Bachovými kvìty. Tuto léèbu a mo�nost zkvalitnit
svùj �ivot pomocí Bachových esencí vám nyní opìt
nabízím Pokud se rozhodnete vyu�ít této mo�nosti,
kontaktujte mne prosím na èísle 604738156, nebo
pøímo na adrese:

Mgr. Jaroslava Zmítková,
Pod Lipou 1647, Hoøice, 508 01

Zpráva z Chodovic

Na ilustračním fotu z produkce Pavla Tötha
stojí zleva Hanka Vrťátková (Ž), Ondřej Špicar
(SH), sesterské duo Verča a Janča Němcových
(Ž), Mára Drbohlav (SH) a Víťa Kotrbáček (SH).
V mírném pokleku dřepí zleva Lukáš Vrťátko
(Ž), Zdenda Valeš (SH), Michal Šafránek (SH),
Tonda Juríček (SH) a Lucka Švambegová (Ž).

Placatě na boku leží Sláva Vališ (Ž). Na snímku
chybí Dušan Dovičovič (Ž) a Láda Němec (trenér

SH), kteří byly v tu dobu ve sprše.

Pronajmu byt 2+1
Pronajmu byt 2+1 v Hoøicích. Se zahradou.
Volné od 1. ledna 2009.

Telefon 604237339, 605883327.

Koupím parcelu nebo domek
Místní rodák s rodinou koupí v Hoøicích poze-

mek na stavbu domku, zahradu nebo star�í ro-
dinný domek. Platím hotovì, nabídnìte.

Telefon 722 133 368.

I pøes ekonomickou svìtovou krizi dokázal v�e-
sportovní klub Sporting Havana navázat kontakt
s novým strategickým sponzorem. Díky tomu by
se mohl tento celek pospolu s vybranými zástupci
ze spøátelených týmù zúèastnit v barvách sponzo-
ra leto�ního roèníku presti�ního závodu draèích
lodí v Hradci Králové. Dùvìru bonitního investo-
ra jistì posílilo i úèinkování na�ich borcù
v leto�ním roèníku neregistrovaného turnaje ku-
�elkáøù  v soutì�i na 2 x 30 hodù. Do nìj se tento
rok pøihlásilo rekordních 74 týmu s pøibli�nì 376
hráèi, èím� aspiruje na nejmasovìj�í sportovním
akci v na�em mìstì i �irokém okolí. V pátek 20.
února svedl neúprosný los turnaje ve ètvrté lize
proti sobì èerstvì postoupiv�í celek Sporting Ha-
vana a pohlavnì rozmanité dru�stvo �abiny Ho-
øice. Na�i borci odìní v originálním kubánském
trikotu (zajistil známý cestovatel Tomá� Fuchs
s chotí) dokázali v neúprosné bitvì s øadou psy-
chologických zápletek své soupeøky i pøes jejich
svùdnì uhranèivé pohledy porazit 8:2. Tímto ví-
tìzstvím si definitivnì zajistili setrvání ve ètvrté
lize i pro pøí�tí sezónu, co� vzápìtí za vzorné ob-
sluhy místního sportovního baru ihned øádnì
oslavili. Z popudu nìkolika zarytých skeptikù
v øadách na�eho týmu byl v�ak po vleklé diskusi
posunut termín celkového vítìzství v  turnaji o tøi
roky tj. na rok 2018.                       Sportu zdar V.p.K
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Ze života věštců
�ena si nechává vì�tit u kartáøky:
�Zítra vám zemøe mu�.�
�To vím, ale podívejte se, jestli mì zavøou?!�

Biograf Na Špici v březnu 2009

Hot dog (dříve cold dog).
Obrázek zaslala naše čtenářka Blanka.

Ze života psů (a rohlíků)

Hledáme pronájem bytu
Man�elský pár bez závazkù hledá pronájem

bytu 1+1, nebo vìt�ího pokoje s mo�ností vaøení
a sociálním zaøízením. Pomoc v domácnosti mo�-
ná.                                            Mobil 728 626 411.

Středa 4. 3. a čtvrtek 5. 3. v 17:30

Lovecká sezóna 2
U�vanìný a potrhlý jelen Elliot a zdomácnìlý medvìd

grizzly Boog tvoøili tu správnou dvojku, která v prvním
díle Lovecké sezóny uhájila les a jeho obyvatele pøed

krvelaènými lovci. A proto�e se jim v konkurenci
animované záplavy roku 2006 daøilo nad oèekávání

dobøe, vykoledovali si pokraèování.

Pátek 6. 3. a sobota 7. 3. ve 20:00

Výměna
Re�isér Clint Eastwood si rád vybírá pøíbìhy, které jdou

a� na døeò lidských emocí... film vypráví pøíbìh �eny,
která stojí pøed øadou nesmírnì tì�kých zkou�ek, kdy

pro záchranu syna udìlá to, èeho se v�ichni ostatní báli.

Úterý 10. 3. a středa 11. 3. ve 20:00

Ocas ještěrky
Narození Josefa Bárty provází vì�tba: zemøe ve vìku

29 let. A je mu právì tolik, kdy� ho opustí �ena se synem,
a jeho svìt se hroutí. Podivné pøátelství s nespoutaným
Gabrielem vná�í do Josefova bytí nový impuls, zároveò

ho v�ak pøivádí do stále vìt�ích problémù.

Úterý 10. 3. a středa 11. 3. v 17:30

Madagaskar 2
Vzpomínáte si na trosky letadla zaklínìné v korunì

obøího baobabu, které lemuøí král Julián pou�íval coby
trùnní sál? Tak pøesnì to se stane klíèovou souèástí

geniálního únikového plánu, který vymysleli tuèòáci.
Mláde�i pøístupný, 65,- Kè, 89 minut, èeský dabing.

Pátek 13. 3. a sobota 14. 3. ve 20:00

Hlídač 47
Josef Dou�a je �eleznièní hlídaè, který jednoho dne

zachrání mladého mu�e pøed skokem pod vlak.
Zachránìný mu� se ov�em po incidentu zamiluje do

Dou�ovy man�elky. K tomu v�emu ztrácí Dou�a na èas
sluch. Aèkoliv se mu sluch za urèitý èas vrátí,

pøedstírá Dou�a i nadále svoji hluchotu, aby zjistil, co si
o nìm lidé øíkají za jeho zády...

Úterý 17. 3. a středa 18. 3. v 17:30

Sobík Niko
Jim Carrey v pøíbìhu mu�e, který ve své nudné profesi
bankovního úøedníka musí øíkat na v�echny �ádosti o
úvìr NE ... tak jej to pohltí, �e se musí léèit pozitivním
øíkáním ANO. To ale není v�dy dobré a mù�e to mít i

nepøíjemné následky...

Úterý 17. 3. ve 20:00

Stmívání – Twilight
Dlouho oèekávaná adaptace románu Stmívání.

Jeliko� tuzemskému divákovi tento název nejspí� moc
neøekne, jedná se o nefal�ovanou teenagerovskou

romanci, av�ak ozvlá�tnìnou tím, �e hlavní hrdinka se
zamiluje do èistokrevného upíra...

Středa 18. 3. ve 20:00

Králova přízeň
Historické výpravné drama Králova pøízeò se odehrává

na dvoøe Jindøicha VIII. Zrada i milostné vztahy se
odvíjejí na pozadí událostí, které odstartovaly anglickou

reformaci. Strhující pøíbìh plný lásky, touhy a intrik
vypráví o vztahu dvou sester, Anny (Natalie Portman) a

Mary (Scarlett Johansson) Boleynových...

Pátek 20. 3. , sobota 21. 3. a neděle 22. 3.
ve 20:00

Podivuhodný případ
Benjamina Buttona

Pøíbìh o mu�i (Brad Pitt), který se narodil jako
osmdesátiletý a stárne pozpátku ... pro�ijeme s ním
napøíè èasem v�echna jeho setkání, lásky, radosti,

�ivotní prohry a smutek ...

Ůterý 24. 3. a středa 25. 3. v 17:30

Bolt – pes pro každý případ
�ivot superpsa Bolta je plný dobrodru�ství, nebezpeèí
a nástrah � pøinejmen�ím tehdy, pokud bì�í kamery.
Kdy� se hrdina hollywoodského hitového televizního
seriálu souhrou náhod ocitne ve studiu v New Yorku,
zaène se Boltovo dosud nejvìt�í dobrodru�ství � cesta

napøíè skuteènou Amerikou za jeho majitelkou
a hereckou kolegyní Penny...

Ůterý 24. 3. ve 20:00

Yes man
Dobrodru�ný animovaný film pro celou rodinu. Malý

sobík NIKO vìøí, �e jeho otec, kterého nikdy nepoznal, je
jedním ze svìtoznámé letky sobù Santa Klause ... jeho

snem je nauèit se také létat ...

Středa 25. 3. ve 20:00

Karamazovi
Originální adaptace Dostojevského, v ní� nechybí

typický Zelenkùv humor, nadsázka a mystifikace. Pøíbìh
se odehrává v souèasném Polsku. Do Krakova pøijí�dí

skupina pra�ských hercù, aby na alternativním festivalu
v netradièním prostoru oceláren uvedla jevi�tní
adaptaci Dostojevského hry, jejím� základem je
vy�etøování otcovra�dy. Sleva 50%  pro seniory.

Pátek 27. 3. a sobota 28. 3. ve 20:00

Valkýra
Singerova druhováleèná etuda o atentátu na Hitlera je

od zaèátku do konce pohlcujícím a magnetizujícím
thrillerem, jen� nechává vydechnout jen na pár vteøin z

dvouhodinové stopá�e.

Úterý 31. 3. ve 20:00

Česká Republika
První celoveèerní film o èeské hip-hopové

hudební scénì ... vystupují Orion, James Cole, Hugo
Toxx, Hana Hegerová a dal�í ...

Mláde�i pøístupný, 87 minut, 65 ,-Kè, èeský film

Adolf Sněhulák
Budování monumentů Vladimíra Iljiče, Josifa Vissarionoviče nebo Klementa Gottwalda bylo naše
město ušetřeno (i když v případě Gottwalda to bylo o fous). Vůdce tisícileté říše však, alespoň na

pár dní, naše náměstí zdobil. Svědčí o tom fotografie, která se zatoulala do městského muzea.
Klademe její vznik do prvních měsíců roku 1939, případně ještě na konec roku 1938. Dřív by takový
žertík asi nikoho nenapadl, po 15. březnu 1939 už by autoři nejspíš riskovali konec na popravišti.
Soudíme, že na fotografii jsou drožkáři působící v Hořicích a v okolí (vozy za „pomníkem“ jsou

tehdejší taxíky, které v těch místech mívaly „štáfl“). Hořické muzeum samozřejmě uvítá veškeré
informace, které by pomohly tento pozoruhodný výtvarný  počin našich předků blíže určit.

Vyhlášení ankety
Sportovci roku 2008

Po doporuèení sportovní komise vyhlásila Rada
mìsta Hoøice dne 15. prosince 2008 anketu
�Sportovci mìsta Hoøice roku 2008�

Smyslem ankety je ocenìní nejlep�ích sportov-
cù, èi osobností za uplynulý kalendáøní rok nebo
za dlouhodobé vynikající výsledky ve sportu.
Rada mìsta Hoøice tímto �ádá v�echny sportu
naklonìné spoluobèany, pøedsedy oddílù, klubù,
sportovních organizací, trenéry atd. o nominaci
sportovcù roku.

Vyhlá�eny jsou opìt tyto kategorie: Jednotlivci-
�actvo, Jednotlivci-dorost, Jednotlivci-dospìlí,
Kolektiv, Trenér, Osobnost, Medaile za zásluhy
o rozvoj hoøického sportu a Síò sportovní slávy.

Nominaèní formuláøe spolu s pokyny
a vysvìtlením jsou k dispozici na odboru �kolství
a kultury MìÚ Hoøice nebo v pøíloze tohoto èlán-
ku (el. podoba). Vyplnìné nominaèní formuláøe
prosím pøedávejte na podatelnu MìÚ Hoøice,
nám. Jiøího z Podìbrad 342.

Koneèným termínem pro pøedání nominací
se posouvá (z 30. ledna 2009) na 28. 2. 2009.

V�em pøedkladatelùm za podané nominace pøe-
dem velmi dìkujeme!                        horice.org. MK

Prodám byt v Jičíně
Prodám byt 3+1 v OV v ulici U Stadionu v Jièínì

(Valdické pøedmìstí).
Dispozice: chodba, WC, obývací pokoj, dìtský

pokoj, kuchyò, koupelna, lo�nice, balkon. Celko-
vá plocha bytu: 67 m2. K bytu nále�í sklepní koje.
Celý dùm je udr�ovaný, novì zateplený a má nová
plastová okna. Dùm se nachází v klidné èásti Jièí-
na, z bytu je krásný výhled lipovou alej, Zebín...
Pøed domem je parkovi�tì, sportovní areál, fotba-
lové høi�tì, tenisové a volejbalové kurty, dìtské
høi�tì, bazén.

Cena: dohodou. Kontakt: Ing. Kateøina
Zichová, Tel: 604 660 442.

Mail: katerina.zichova@centrum.cz

Ze života věřících
 

Na konci m�e se knìz ptá:
�Kolik z vás odpustilo svým nepøátelùm?� 

Ruku zvednou v�ichni, a� na jednu starou paní. 
�Paní Nováková, vy svým nepøátelùm neodpus-

títe?� 
�Já �ádné nemám.� 
�To je velice neobvyklé, paní Nováková. Kolik

vám je?� 
�Osmadevadesát,� odpoví stará paní. 
�Paní Nováková, mohla byste jít sem dopøedu a

povìdìt nám, jak nìkdo mù�e �ít devadesát osm
let a nemít na svìtì nepøítele?� 

Stará paní se s námahou zvedne, pøicupitá ke
knìzi, otoèí se ke shromá�dìní a praví: 

�Já ty svinì v�ecky pøe�ila...� 

K výročí 15. března 1939

Území Protektorátu se členilo na dvě země
(Čechy a Morava). Země se dále členily na

Oberlandráty, které byly seskupením politic-
kých okresů, mateřskou zemí byla Třetí říše.
Vlajka Protektorátu byla složena ze tří vodo-

rovných pruhů v barvách bílá, červená, modrá.
Počet obyvatel činil 7 380 000, měnou byla
protektorátní koruna. Česká armáda byla

fakticky zrušena, vzniklo tzv. vládní vojsko
o síle 7 000 mužů, které, ač podřízeno německé-
mu velení, nikdy do bojů na straně Wehrmach-

tu nezasáhlo. Čeští občané musili povinně
vzdávat čest všem říšským symbolům a neúcta

k nim byla přísně trestána.

Němci obsazují Hořice. Fotografie pořízené před sedmdesáti lety, 15. března 1939 dopoledne,
 z okna restaurace hotelu Beránek. Autorem snímků byl Josef Hojný (později Němci pro odbojovou

činnost zatčen a popraven). Taxíky jsou na svém místě, sněhulák už nikoliv. První jednotky
dorazily v 9 hodin, před radnicí vykonáno hlášení o zřízení Protektorátu a vylepeny příslušné

vyhlášky. Německá armáda projížděla pak městem až do večera. Policejní hodina pro hostince
byla stanovena na osmou večerní, politické debaty zakázány. Od devíti večer do šesti do rána

nesměl nikdo opustit svůj dům. Občané začali hromadně vybírat vklady a nakupovat zboží.
České zboží nakupovali ve velkém i příslušníci okupační armády.


