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Dobrá zpráva: Hoøické noviny vycházejí i v roce 2010 � I v Hoøicích se najdou poctiví nálezci � Muzeum dostalo
dárek � Sáblíková má jednu nohu modrou a jednu èervenou � Ví�a nám pojmenoval cyklostezku � Nosoro�ci se odjeli

rozmno�it do Afriky � Bém zase vylezl na nìjakou horu � Hoøiètí skauti Tomas a �aník vylezli na Snì�ku �
Nechoïte jen tak, stavte snìhuláky, tøeba vyhrajete �                                        Noviny stojí 6 korun, dal�í budou v únoru

NA ÚNOR

Vyhlášení ankety
„Sportovci města Hořice
roku 2009“

Po doporuèení sportovní komise vyhlásila Rada
mìsta Hoøic dne 18. ledna 2010 ji� sedmý roèník
ankety �Sportovci mìsta Hoøic roku 2009�.

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

Vyhlá�eny jsou opìt tyto kategorie:
Jednotlivci-�actvo, Jednotlivci-dorost, Jednot-

livci-dospìlí, Kolektiv, Trenér, Osobnost, Medai-
le za zásluhy o rozvoj hoøického sportu a Síò
sportovní slávy.

Nominaèní formuláøe spolu s pokyny a vysvìt-
lením jsou k dispozici na odboru �kolství, kultury
a tìlovýchovy MìÚ Hoøice nebo v elektronické
podobì na webových stránkách mìsta v rubrice
sport. Vyplnìné nominaèní formuláøe prosím
pøedávejte na podatelnu MìÚ Hoøice, nám. Jiøí-
ho z Podìbrad 342.

Koneèným termínem pro pøedkládání
nominací je 26. únor 2010.

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

Na náměstí se našel
zlatý prsten

V prodejnì vietnamského textilu na námìstí
(bývalá mléèná jídelna) se na�el zlatý snubní prs-
ten. Hodná paní, která jej na�la, má telefon èíslo
493 620 054 a vrátí jej tomu, kdo jí správnì sdìlí
datum sòatku.

K věci
�Je nové usnesení, �e za úklid chodníkù odpoví-

dá obec: i kdy� to bude dìlat, nikdy nemù�e být
souèasnì uklizeno v�ude. Já myslím, �e kde si
mù�u zlámat nohu, tam nemám chodit. Kdo od-
povídá za úrazy na hladkém jehlièí v lese?�

Ludvík Vaculík

Global Cup

Pozvánka na turnaj
V sobotu 6. února bude od 8.00 hod (presenta-

ce v 7.30) za pøedpokládané velké úèasti sportov-
ní veøejnosti uspoøádán ji� �estý roèník neregis-
trovaného turnaje v malé kopané GLOBAL CUP
2010. Tato kolosální akce leto�ní futsalové sezony
bude uspoøádána v prostøedí bývalé sportovní
haly TJ Jiskra Hoøice (dnes mìstské sportovní
haly). O skvìlou náladu trávícího traktu v�ech zú-
èastnìných borcù bude po dobu konání turnaje
postaráno v místní kantýnì. Vìcné ceny budou
zaji�tìny pro v�echna zúèastnìná dru�stva. Tý-
mové startovné èiní 900 Kè. Pøihlá�ky podávejte
telefonicky øediteli akce Romanu Koøínkovi na
tel: 731 090 793, nebo písemnou formou do pro-
dejny Globál v Hoøicích, nebo Koloniálu R. Ko-
øínkové.                                                                     V.p.K

Stavte sněhuláky a třeba
vyhrajete!

Firma I+H Hoøice a Mìsto Hoøice poøádají sou-
tì� STAVÌNÍ SNÌHULÁKÙ. Zúèastnit se mù�e
ka�dý, tak�e neváhejte.

Kategorie:
� Mateøské �koly
� Základní �koly
� Volná kategorie (firmy, úøady, organizace,

�koly i jednotlivci)
Soutì�it se bude ve dvou disciplínách:
� nejhezèí snìhulák
� nejvìt�í snìhulák
Disciplíny �NEJVÌT�Í SNÌHULÁK� se mù�e

zúèastnit ka�dý (firmy, organizace, �koly, jednot-
livci).

Disciplína �NEJHEZÈÍ SNÌHULÁK� bude hod-
nocena veøejností na webových stránkách Mìsta
Hoøice www.horice.org. Fotky posílejte na e-
mail infocentrum@horice.org a na poøadatele
soutì�e jan.subr@seznam.cz, pøedmìt �SNÌHU-
LÁK�.Disciplínu �NEJVÌT�Í SNÌHULÁK� bude
hodnotit odborná komise slo�ená z kolektivu fir-
my I+H Hoøice a zástupcù mìsta Hoøic. Mateøské
a základní �koly mohou postavit libovolný poèet
snìhulákù a nominovat toho nejlep�ího. Pøihlá�-
ka do soutì�e je fotografie snìhuláka s jeho popi-
sem zaslaná na e-mail infocentrum@horice.org a
na jan.subr@seznam.cz do konce ledna 2010.
Soutì�ící ve volné kategorii za�lou po dostavìní
snìhuláka sms na tel. èíslo 602 485 957 a komise
slo�ená ze zástupcù firmy I+H Hoøice a zástupcù
mìsta ho pøijedou pøemìøit. V�echny zúèastnìné
mateøské a základní �koly obdr�í pamìtní cenu.
Vítìzové jednotlivých kategorií obdr�í poháry vì-
nované firmou I+H Hoøice.            Zdroj: Jan �ubr

Tisknuto z: www.horice.org

K zápisu do prvních tříd
přišlo 91 dětí

Ve dnech 21. a 22. ledna 2010 se v Hoøicích (a
stejnì tak i ve více místech v celé republice) konal
zápis �ákù do prvních tøíd základní �koly. V�ech-
ny tøi hoøické základní �koly se dohodly na spo-
leèném termínu. K samotnému zápisu se dostavi-
lo celkem 91 �ákù se svými rodièi z Hoøic i okol-
ních obcí. Nejvíce zapsaných prvòáèkù má Habr -
40 dìtí, potom Daliborka - 31 dìtí a následuje
�kola Komenského s dvaceti dìtmi. Tyto poèty
nejsou je�tì definitivní, proto�e nìkteøí rodièe
budou �ádat odklad pro své dítì, nìkolik dìtí se k
zápisu naopak nedostavilo. O poètu otevíraných
tøíd (zda ètyøi nebo pìt) bude rozhodnuto a� po
vyøe�ení tìchto odvolání.

V�em novým prvòáèkùm pøejeme, aby se jim ve
�kole líbilo.   JK

Ivan Doležal a Stelinka Chotěborová
v přátelském novoročním objetí

Narodilo se miminko
První leto�ní hoøické miminko se narodilo v ro-

dinì Chotìborových. Øíkají mu Stelinka a pøed-
stavitelé radnice je podle svého zvyku pøi�li na-
v�tívit a obdarovat. Hoøický oficiální internetový
zpravodaj, z nìho� máme tuto novinu, pøeje mi-
minku zdraví a �tìstí, ke kterému� pøání se rádi
pøipojujeme a navíc pøejeme v�echno dobré také
v�em dal�ím miminkùm, která se hodlají letos
v Hoøicích narodit.

Zpráva o činnosti
Městské policie Hořice
v roce 2009

Mìstská policie Hoøice se v loòském roce potý-
kala s podstavem strá�níkù. V  nepøetr�itém pro-
vozu se støídalo pouze 6 strá�níkù, èím� hrozilo
omezení 24hodinového provozu. Z tohoto dùvo-
du bylo v polovinì roku 2009 vypsáno výbìrové
øízení na dva nové strá�níky. Po dvoukolovém vý-
bìrovém øízení, jeho� souèástí byly na �ádost
mìsta i psychotesty, byli vybráni Michal Matìjka
a Pavel Zich. Po úspì�né zkou�ce pøed komisí mi-
nisterstva vnitra se zaèátkem øíjna 2009 zaøadili
do øad Mìstské policie Hoøice jako plnohodnotní
strá�níci. Souèasný stav 8 strá�níkù s platným
osvìdèením odpovídá úkolùm kladeným na
Mìstskou policii Hoøice.

(èlánek pokraèuje na stranì 3)

Na Chlumech nad Hořicemi jsou od poloviny ledna skvělé podmínky pro běžkové lyžování.
Stopa začíná u kapličky (u té dole), vede dále k Lukaveckému kříži a dále pak po hřebeni až nad
Chloumka. Dále po lesní silnici vedoucí nad Libínem a lesem nad Šárovcovou Lhotou, Tikovy a

Lukavcem. Podmínky pro běžkování v lese jsou také velmi dobré. O aktuálním stavu stop kolem
Hořic prosí veřejnost o informace pro další aktualizaci na infocentrum@horice.org.

Na hřebeni Hořického Chlumu se běžkuje

Spatřit východ Slunce z vrcholu Sněžky patří k základní zážitkové výbavě cti dbalého českého
turisty (o skautech nemluvě) a chodí se za tím úkazem už pěkně dlouho. Zážitek začíná tím, že se
musí zatraceně brzo vstávat - asi proto se mu říká nezapomenutelný. Na 16. leden nezapomenou
hořičtí skauti Tomas a Šaník, kteří si přivstali tak důkladně, že si na Slunce museli na liduprázd-

ném (a poněkud chladném) vrcholu dvě hodiny počkat (zapomněli se zeptat, kdy vlastně vychází).
Foťák si nezapomněli a tak máme co dát na titulní stránku. Kdo by chtěl vidět obrázky barevné,

může si prohlédnout  webové stránky www.junakhorice.cz, odkud to máme. Děkujeme.



 Hořické občasné noviny (dříve HOŘICKÝ OBČASNÍK)

Strana 2

Policejní zpravodajství
NOVÝ ROK SE ŘIDIČI NEVYDAŘIL

Hoøice - Se silvestrovskými oslavami to zøejmì
pøehnal ètyøiatøicetiletý øidiè osobního vozidla Opel
Vectra, kterého kontrolovala na Nový rok ráno poli-
cejní hlídka v Hoøicích.

V dechu mu toti� policisté namìøili pøes 2,4 pro-
mile alkoholu, a tak nejdøíve putoval na vystøízlivìní
do protialkoholní záchytné stanice do Hradce Králo-
vé, kde si ho ve veèerních hodinách mu�i zákona
opìt vyzvedli. Veèer mu je�tì staèili ve zkráceném
pøípravném øízení sdìlit podezøení z pøeèinu ohro-
�ení pod vlivem návykové látky.
KRÁDEŽ 200 LITRŮ NAFTY V HOŘICÍCH

Hoøice - V pondìlí 4. ledna vnikl v odpoledních
hodinách neznámý pachatel do èásteènì oploceného
areálu jedné z firem v Hoøicích, kde u odstaveného
pracovního stroje po�kodil víko palivové nádr�e.
Následnì z ní odèerpal a poté odcizil témìø 200 litrù
motorové nafty. Celková �koda byla vyèíslena na té-
mìø 7 tisíc korun. Pøípad �etøí hoøiètí policisté jako
pøeèin kráde�e..
OPILÝ ŘIDIČ NEZVLÁDL ŘÍZENÍ

Doubrava - K dopravní nehodì, která si na�tìstí
nevy�ádala �ádné zranìní, do�lo na Nový rok u obce
Doubrava. Ve tøi hodiny ráno jel jedenatøicetiletý øi-
diè osobním vozidlem Renault Megane ve smìru od
Hoøic na Doubravu. V daném úseku vjel do proti-
smìru, kde ohrozil øidièku osobního vozidla Fiat
Punto. Ta se sna�ila støetu zabránit, a tak strhla øíze-
ní vpravo do silnièního pøíkopu. Øidiè renaultu ne-
zastavil a pokraèoval dál v jízdì. Ne v�ak daleko. Po
nìkolika metrech nezvládl levotoèivou zatáèku, vjel
mimo vozovku, kde narazil do bøehu. Následnì se
vozidlo pøevrátilo na støechu a skonèilo zpìt na vo-
zovce. Vliv alkoholu byl u øidièky na místì vylouèen
dechovou zkou�kou, zato øidièi policisté namìøili
pøes 1,8 promile alkoholu. Celková �koda byla vyèís-
lena na 104 tisíc korun.
ZÁLOHU ŘEMESLNÍK VYBRAL,
DVEŘE NEDODAL

Hoøice - Majitel rekonstruovaného bytu v Hoøicích
potøeboval zhotovit nìkolik interiérových dveøí. Ke
své smùle se v�ak zøejmì obrátil na nepoctivého øe-
meslníka. Tøiatøicetiletý mu� vybral od po�kozeného
pøedem zálohu ve vý�i 15 tisíc korun, smluvené zbo-
�í v�ak nedodal a ani nevrátil vyplacené peníze, o
které ho zadavatel zakázky nìkolikrát upomínal.
Pøípad nyní pro�etøují hoøiètí policisté pro podezøe-
ní ze spáchání pøeèinu zpronevìry.
KRÁDEŽ MĚDI

Ve støedu 6. ledna v odpoledních hodinách vy�et-
øovali policisté v Hoøicích a okolí kráde�e mìdìných
okapových svodù. Ty odcizil bìhem noci dosud ne-
známý pachatel, který svým jednáním zpùsobil
�kodu ve vý�i témìø 18 tisíc korun.
KRÁDEŽ 400 LITRŮ NAFTY Z ODSTAVENÉHO
NÁKLADNÍHO AUTA

Robousy - Pravdìpodobnì v noèních hodinách z
nedìle na pondìlí 11. ledna vypáèil v Robousích ne-
známý pachatel uzamèené víèko nádr�e odstavené-
ho nákladního vozidla. Potom mu ji� nic nebránilo v
odèerpání 400 litrù motorové nafty.

Celková �koda na znièeném uzávìru a odcizených
pohonných hmotách pøesáhla èástku 12 tisíc korun.
Pøípad nyní pro�etøují jièín�tí policisté pro podezøe-
ní ze spáchání pøeèinu kráde�e vloupáním. V pøípa-
dì prokázání viny hrozí pachateli a� dvouletý trest
odnìtí svobody.
DOPRAVNÍ NEHODA V KONECCHLUMÍ

Konecchlumí - Ve støedu 13. ledna dopoledne jel
pìtapadesátiletý øidiè nákladním vozidlem
Volkswagen LT v Konecchlumí ve smìru od Hoøic
na Jièín. V daném úseku zøejmì nedodr�el bezpeè-
nou vzdálenost za osobním vozidlem Fiat Punto,
jeho� øidiè chtìl odboèit vpravo do vjezdu svého
domu, a narazil do nìho. Pøi nehodì utrpìl øidiè
osobního vozidla lehké zranìní, se kterým byl pøeve-
zen na o�etøení do Oblastní nemocnice v Jièínì. Al-
kohol u obou øidièù byl na místì vylouèen dechovou
zkou�kou, celková �koda byla vyèíslena na 141 tisíc
korun.
O MOTOROVOU NAFTU MAJÍ ZLODĚJI
STÁLE ZÁJEM

Jièín - V noci na sobotu 16. ledna vnikl neznámý
pachatel na oplocený pozemek staveni�tì v Jièínì,
kde po�kodil u pracovního stroje CAT325d víèko ná-
dr�e, ze které následnì odèerpal 200 litrù motorové
nafty.

Majitel vyèíslil celkovou �kodu na nejménì 10 tisíc
korun. Po pachateli pátrají jièín�tí policisté, kteøí
pøípad �etøí jako pøeèin kráde�e a po�kození cizí
vìci.
SVÍTIT ANO, PLATIT UŽ NE

Bìlohradsko - Platit za elektrickou energii se zøej-
mì nechtìlo ètyøiapadesátiletému mu�i z Bìlohrad-
ska. Ten bìhem uplynulých dvou let odstranil ne-
zji�tìným zpùsobem v hlavní domovní kabelové
skøíni jistící plastovou cejchovní plombu, a poté
provedl zásah do elektrického rozvodu.

Poté mu ji� nic nebránilo v �èerném� odbìru elek-
trické energie. Celková �koda byla vyèíslena na nej-
ménì 131 tisíc korun. Pøípad �etøí policisté jako po-
dezøení z trestného èinu kráde�e.
VLOUPÁNÍ DO DOMU V DOBRÉ VODĚ

Dobrá Voda - Do jednoho z rodinných domù v
Dobré Vodì se vloupal bìhem soboty 16. ledna ne-
známý pachatel, který se dovnitø dostal balkónový-
mi dveømi, u kterých rozbil sklo.

V domì následnì odcizil motorovou pilu Husqvar-
na a nabíjecí svítilnu. Majitel vyèíslil celkovou �kodu
na nejménì 10 tisíc korun. Po pachateli pátrají ho-
øiètí policisté, kteøí pøípad �etøí jako pøeèin kráde�e
a poru�ování domovní svobody.

Záchranka
bez doktora…

Jsem nemálo pøekvapen tím, jak snadno pro-
bìhlo v Hoøicích zásadní omezení poskytování
lékaøské slu�by první pomoci (dále ji� jen
LSPP). Velice malá, èi skoro �ádná informova-
nost o tomto zásahu mì nutí k my�lence, �e se
jedná ze strany vedení kraje i mìsta snad o ne-
informovanost obèanù cílenou (není se èím
chlubit). Od 1.1.2010 bylo toti� v Hoøicích z
ekonomických dùvodù zru�eno pùvodní slo�e-
ní záchranáøského týmu vozidla LSPP (lékaø,
sestra - záchranáø a øidiè), kdy� bylo zru�eno
místo lékaøe. Tato slu�ba bude novì zaji��ová-
na ji� pouze posádkami tzv. rychlé zdravotnic-
ké pomoci RZP ve slo�ení (záchranáø a øidiè).

Pøibli�me si situaci trochu podrobnìji. LSPP
je pøíspìvkovou organizací krajského úøadu
Královéhradeckého kraje a Hoøice spadají do
její jihozápadní oblasti sdru�ující bývalé okre-
sy Hradec Králové a Jièín. Ta tvoøí výjezdová
støediska v Hradci Králové, Novém Byd�ovì,
Jièínì a v Hoøicích. A svìte podiv se, od leto�-
ního roku bude chybìt lékaø na �záchrance�
pouze v Hoøicích.

LSPP ve formì rychlé zdravotnické pomoci
RZP (ta souèasná v Hoøicích) ji� funguje
v Praze a budou ji zkou�et i v jiných �velkých
mìstech� � Hradec Králové, Plzeò atd. V Praze
dle dostupných informací zaji��uje a� cca 80%
výzev � výjezdù, tedy lehèích pøípadù vyhod-
nocené operátorem tísòové linky. K ostatním
pøípadùm, tedy tìm vá�nìj�ím ihned vyrá�ejí
záchranáøské týmy i s lékaøem (tyto jednotky
ale startují ze stejného stanovi�tì). Posádky
RZP disponují sanitami s mo�ností transportu
imobilního pacienta, tzv. �velkou sanitkou� s
plným vybavením k o�etøení �irokého spektra
v�ech bì�ných zdravotních pøíhod a úrazù - od
tì�kého poranìní pøes náhlé srdeèní zástavy
a� napøíklad k pøekotnému porodu. Ve vyba-
vení tìchto vozidel je pøístroj pro monitoraci
EKG s defibrilátorem, pøístroj pro umìlou
plicní ventilaci, komplexní lékárna pro léèbu
kritických stavù, kyslíkové láhve, obvazový a
infúzní materiál. Její posádku by mìl tvoøit di-
plomovaný zdravotnický záchranáø (èi absol-
vent specializovaného pomaturitního studia
vy��í odborné nebo vysoké �koly) a øidiè RZP
(záchranáø s praxí v øízení motorových vozi-
del po absolvování speciálního kurzu �øidiè
RZP�).

Pevnì vìøím a jsem o tom dokonce plnì pøe-
svìdèen, �e odbornost místní posádky RZP
plnì postaèí k o�etøení onìch pøedpokláda-
ných 80 % lehèích pøípadù. Zbývající 20 %,
tedy tìch opravdu vá�ných pøípadù, se v�ak
automaticky doèká potøebné odborné lékaøské
péèe podstatnì déle ne� doposud. Bude k nim
toti� vyjí�dìt posádka s lékaøem a� ze vzdále-
ného Jièína (dojezdová rychlost cca 15 min) a
Hradce Králové (dojezdová rychlost cca 20
min). V pøípadì chybného vyhodnocení stavu
pacienta operátorem tísòové linky a výjezdem
pouze místní posádky se dojezdová doba léka-
øe je�tì podstatnì navý�í (døíve byl lékaø �v
záloze� u v�ech pøípadù). Samozøejmì mù�e
vyletìt i vrtulník z Hradce Králové, ale pak to
pøi víceèetném vzletu do Hoøic asi nebude o
,,ekonomických úsporách kraje�. Díky tìmto
skuteènostem dojde pro obyvatele na�eho
mìsta a celé spádové oblasti (okolních obcí) k
jasnému sní�ení kvality záchranné péèe  LSPP
oproti stavu pøed 1. 1. 2010.

Nevím, èím si na�e mìsto zaslou�ilo
v poslední dobì celkem vytrvalý zájem vedení
Královéhradeckého kraje, který má ve svém
zámìru v Hoøicích zru�it/slouèit nìkterá �kol-
ská zaøízení  a vý�e popisovaným krokem u
nás podstatnì omezilo i dostupnost rychlé zá-
chranné péèe. Mo�ná je to rozdílnou politickou
zabarveností ve vedení obou institucí kraj/
mìsto, nebo �patnou komunikací dotèených
osob. Nelze vylouèit, �e Hoøice mají pouze jen
zapøísáhlého mocného odpùrce ve vedení
Krajského úøadu. Problém toti� rozhodnì není
celoplo�ný. Napøíklad v Nové Pace, kde není
�záchranka� v souèasné dobì vùbec �ádná,
jednají o vytvoøení nového výjezdního støedis-
ka LSPP alespoò s RZP. A zatímco u sluèování
�kolských zaøízení v na�em mìstì se jedná o
sice smutnou skuteènost, která se ale valné
vìt�iny dotkne pouze okrajovì a spí�e
z hlediska hodnot a hrdosti, omezení LSSP v
Hoøicích podstatnì ohro�uje ka�dého z nás na
tom nejcennìj�ím co máme, tedy na zdraví.
Apeluji tímto na vrcholné pøedstavitele na�eho
mìsta k opìtovnému jednání s  vedením KHK
o navrácení standardní LSPP do Hoøic, tedy
záchranáøskou posádku doprovázenou i
s lékaøem!

                                              Vít Kotrbáèek

Názor Došlo poštou

Domácí zdravotní péče
v USA

Paní Zuzana Potencová je sympatizantkou
Hospicového obèanského sdru�ení Duha, i kdy�
�ije trvale v USA. Nav�tívila Centrum domácí
hospicové péèe v Hoøicích, vyslechla v�echna
úskalí rozvoje této slu�by v ÈR a zaslala svou
osobní zku�enost, za kterou jí velice dìkujeme:

MOJE ZKUŠENOST SE ZDRAVOTNÍ DOMÁCÍ
PÉČÍ V USA

V roce 1990 mùj man�el po ètyøletém boji s ra-
kovinou ochrnul na obì nohy a byl odkázán na in-
validní vozík. Pøesto�e jsem mìla dvì malé dìti,
sna�ila jsem se za pomoci rodièù se o nìj starat
doma. Nemocnice, ve které se léèil byla dobøe vy-
bavena zdravotním personálem, který poskytoval
domácí péèi pacientùm, kteøí nepotøebovali být
hospitalizováni. Slu�by, na které nemocnice ne-
mìla externí pracovníky byly zprostøedkovány
pøes agenturu, která zaøizovala domácí péèi pro-
støednictvím zdravotních sester a peèovatelek.

V�e bylo placeno zdravotní poji��ovnou. Ne-
mocnièní lékaø mìl nad ve�kerou péèí kontrolu,
urèoval druh léèby a spolupracoval s vedoucí se-
strou, která koordinovala péèi provádìnou v bytì
pacienta vèetnì odbìru krve, podávání lékù, o�et-
øování ran po operaci a rehabilitace. Od agentury
jsme mìli propùjèenou polohovací postel, inva-
lidní vozík, kyslíkovou bombu a dal�í men�í po-
mùcky.

Tato domácí péèe trvala v pøípadì mého man�e-
la nìkolik mìsícù a zahrnovala i psychickou pod-
poru sociální pracovnice, která se vìnovala i na-
�im dcerám se kterými probírala jejich obavy z
tatínkovi nemoci a strach z jeho mo�né smrti.
Myslím, �e fakt, �e se toto dìlo v domácím pro-
støedí umo�nilo i malým dìtem být otevøenìj�í a
lépe pøijmout nabídnutou pomoc.

Bìhem posledních pár týdnù man�elova �ivota
byla potøeba èastìj�ích dávek lékù proti bolesti a
zdravotní sestra mì nauèila, jak je man�elovi pí-
chat. Byly mnì pøedány injekèní støíkaèky a záso-
ba lékù na nìkolik dní. Hlavní sestry z nemocnice
byly k dispozici 24 hodin dennì ke konzultaci ja-
kéhokoliv problému. Byli to �andìlé,� jejich� slu�-
ba byla pro mne neocenitelná. S jednou z nich
jsem byla v telefonním spojeni v momentì, kdy
man�el vydechl naposledy. Její psychická podpo-
ra byla nenahraditelná.

Poslední mìsíce man�elova �ivota byly samo-
zøejmì obtí�né a smutné pro nás v�echny, ale
mo�nost jeho setrvání s námi a� do konce je nìco,
co se nedá nièím nahradit. Man�el se do konce
�ivota radoval s rodinou a mìl okolo sebe milova-
né dcery. Ony na druhou stranu mìly mo�nost se
s ním pomalu louèit a vidìt jeho odchod pøiroze-
ným zpùsobem a ne se jenom divit nad jeho zmi-
zením. Man�el byl neobyèejnì stateèný v jeho boji
s touto nemocí, zdálo se i vyrovnaný s ní a nastá-
vajícím koncem, myslím èásteènì i díky tomu, �e
mohl setrvat doma v milujícím prostøedí.

Jana Sieberová
Hospicové obèanské sdru�ení Duha

Průzkum

Zájem o zaměstnání
ve školství v době krize
výrazně vzrostl

Hradec Králové � Prosincový prùzkum agentury
Commservis.com mezi pedagogy a øediteli støedních
�kol v celé Èeské republice ukázal, �e uèitelské povo-
lání je v dobì ekonomické krize mezi samotnými
kantory pova�ováno za stabilní a perspektivní. Bì-
hem podzimu navíc vzrostl výraznì poèet lidí se zá-
jmem o pedagogickou profesi. V regionech s vy��í
nezamìstnaností a� osmkrát.

�Na�e dotazníkové �etøení jsme provedli na pade-
sáti �esti støedních �kolách po celé republice. Cílem
bylo zjistit názory uèitelù na jejich povolání
s ohledem na ekonomickou krizi a souèasnou situa-
ci,� vysvìtluje Tomá� Zdechovský z agentury
Commservis.com, která se u� nìkolik let zabývá pe-
dagogickými výzkumy v èeském prostøedí.  �Dále
jsme zji��ovali zájem o místa pedagogù s ohledem
na ekonomickou krizi,� doplnil Zdechovský.

VÝSLEDKY: UČITELÉ SI VÍCE CENÍ SVÉ PRÁCE
Výsledky jasnì ukazují, �e uèitelé si svého povolání

cení a hodnotí ho jako velmi stabilní oproti jiným
odvìtvím. Zatímco továrny a dal�í podniky vèetnì
tìch men�ích museli bìhem roku 2009 omezovat
své náklady, které se projevily i v personální oblasti,
�kolství se sni�ování stavù nijak výraznì nedotklo.

Mezi kladnì hodnocené aspekty uèitelské povolání
patøí stálá pracovní doba, stálý plat, mo�nost dal�í-
ho vzdìlávání a sní�ený poèet studentù ve tøídách
umo�òující i alternativní pøístup ke vzdìlávání.
DO STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ
SE VRACÍ ODBORNÍCI

Závìr dotazníkového �etøení ukázal, �e zájem o
uèitelské povolání mezi kantory se oproti loòskému
roku zosminásobil. Dùle�itým faktorem je ekono-
mická krize, která provìøila existenèní a konkurenè-
ní schopnosti ekonomických subjektù.  Do �kolství
se proto stále více hlásí lidé ze soukromé sféry, kde
se v souèasné dobì zvý�ila nezamìstnanost.

�Lze pøedpokládat, �e zájem o uèitelství bude i na-
dále pokraèovat. Mù�e to vést k zlep�ení souèasného
systému, kdy se do �kol budou vracet odborníci a
specialisté ze svých oborù,� uzavírá Tomá� Zdechov-
ský.                                                                 Eva Fruhwirtová

Obce v hradeckém
kraji se snaží zachovat
malotřídky

(ÈTK) - Obce v Královéhradeckém kraji se i pøes
i pøes vysoké náklady na jejich provoz sna�í za-
chovat malotøídky. Poèet tìchto �kolských zaøíze-
ní v kraji se v posledních letech pøíli� nezmìnil.
Nyní v kraji funguje 102 �kol s malotøídkou, co�
je stejnì jako vloni, zjistila v anketì ÈTK.

�Ten zájem o malotøídku spí�e klesá, proto�e
klesá porodnost a lidé s malými dìtmi se na hory
pøíli� nestìhují, proto�e chybí pracovní pøíle�i-
tosti,� øekl ÈTK napøíklad starosta Malé Úpy na
Trutnovsku Jan Patzelt. Maloúpská malotøídka,
která sídlí spoleènì s mateøskou �kolu v bývalém
rekreaèním objektu, je nejvý�e polo�enou �kolou
v Èeské republice. Celkem �kolu nav�tìvuje deset
dìtí, devìt je v mateøské �kole. �K zápisu dorazí
mo�ná dvì dìti, v minulém roce to byly tøi dìti,�
øekl Patzelt.

Pøesto, �e Malá Úpa, kde �ije 140 obyvatel, do-
tuje �kolu zhruba 750.000 korunami roènì, o je-
jím zru�ení neuva�uje.

Zhruba 600.000 korun roènì platí za
malotøídku také obec Holovousy na Jièín-
sku. �O zru�ení �koly rozhodnì neuva�ujeme,
�kola neplní pouze vzdìlávací funkci, ale také po-
máhá k tomu, aby si �áci vytvoøili vztah k obci.
�kola také dìlá kulturní programy a obnovuje
tradice. Bez �koly si �ivot v obci neumíme pøed-
stavit,� øekla ÈTK starostka Martina Berdychová.
Podle ní nìkteøí rodièe z obce dávají dìti napøí-
klad do hoøických �kol a proto je tì�ké odhad-
nout, kolik dìtí letos dorazí k zápisu.

V Královéhradeckém kraji v roce 2009 pøi�lo k
zápisu 6088 dìtí, zapsáno bylo 5134 dìtí. Do prv-
ních tøíd nastoupilo v záøí 2009 celkem 5022
dìtí. Podle odhadù kraje by letos mohlo k zápisu
dorazit 6259 dìtí, 5335 by jich mìlo být zapsáno
a do prvních tøíd by mìlo nastoupit 5198 dìtí.

Autor: ÈTK

Hradečtí řidiči:
Není kde parkovat, Atol
neudržuje parkoviště

Hradec Králové � Firma Atol, která má
v Hradci na starosti parkování, u� tøetí den snìhové
kalamity neodklidila sníh z parkovi�tì. Rozzlobení
øidièi nemají kde zaparkovat a chtìjí svými podpisy
ostøe vyjádøit nesouhlas s dal�ím provozováním par-
kovi�tì firmou Atol.

�Je to nehorázné. Kdy� bìhem pìti minut nezapla-
títe parkování, hned máte na autu botièku, ale kdy�
se má Atol postarat o kvalitní slu�by a umo�nit par-
kování i v pøípadì snìhové nadílky, tak nic nefungu-
je. Jejich èinnost se smrskla akorát na to, �e si odhr-
nuli sníh z parkovacích automatù,� kritizuje okresní
pøedseda lidovcù Petr Stejskal.

Souhlasí i vicehejtman Vladimír Derner, který u�
nìkolikrát poukazoval na neplnìní slibù Atolu a stá-
le po�aduje vyøe�ení nevýhodné smlouvy firmy
s mìstem. �Privatizace monopolu s sebou nese zvý-
�ení cen a také zhor�ení kvality slu�eb, co� se právì
teï v praxi ukazuje,�vyjádøil se Vladimír Derner.

Královéhradecká
KDU-ČSL:
Podporujeme víceletá
gymnázia

Hradec Králové � na pondìlním jednání kraj-
ského výboru KDU-ÈSL  bylo hlavním tématem
�kolství v Královéhradeckém kraji a zejména pak
budoucnost víceletých gymnázií.

S podrobnou koncepcí krajského �kolství sezná-
mil pøítomné Ing. Jaroslav Jirásko pøedseda
�kolského výboru Královéhradeckého kraje.

Krajského výboru se  zúèastnil pøedseda Cyril
Svoboda i první místopøedsedkynì Michaela
�ojdrová, která k tématu uvedla: �Od �kol chce-
me kvalitu, chceme konkurenceschopnost a pøe-
dev�ím na základì kvality by mìly kraje rozhodo-
vat o tom, které �koly se budou podporovat.�

Setkání se zúèastnilo více ne� deset zástupcù
støedních �kol, za které promluvil øeditel Biskup-
ského gymnázia Bohuslava Balbína Ing. Jiøí Vojá-
èek, ten mimo jiné zdùraznil obrovskou tradici ví-
celetých gymnázií v Èechách, kvalitu absolventù
u maturitních zkou�ek a jejich dal�í bezproblé-
mové uplatnìní.

Po nìkolikahodinové diskusi krajský výbor jed-
nomyslnì zavázal usnesením  své krajské zastu-
pitele,  aby podporovali vzdìlávání ve víceletých
gymnáziích a dále, aby podporovali zavedení
etické výchovy do �kol.

�Díky dùvìøe volièù, máme mo�nost významnì
ovlivòovat smìøování krajského �kolství, jsem
rád, �e tato panelová diskuse pomohla vytøíbit
na�e stanoviska� uzavírá MUDr. Jiøí Veselý
pøedseda krajské organizace.
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SLOUPEK  STAROSTY

Støípky ze zasedání Rady
mìsta Hoøice
konaného dne 18. ledna 2010

Veletrh Regiontour
v Brně za námi

Podle fotky to vypadá, že se letos veletrh
obešel bez Čerta (pozn. red.)

Podzvièinsko: Ve dnech 14. - 17. 1. 2010 jsme se
zúèastnili veletrhu cestovního ruchu Regiontour
v Brnì. Zvìt�ená expozice poskytla velkorysý pro-
stor pro prezentaci  toho NEJ z Královéhradecké-
ho kaje, který o�íval  bohatým doprovodným pro-
gramem. Lákal pøítomné  doslova v�emi smys-
ly.V leto�ním roce bylo Podzvièinsko bohatì za-
stoupeno. Kromì tradièních vystavovatelù,
jako jsou mìsta Dvùr Králové nad Labem a Hoøi-
ce, Anenské slatinné láznì a.s. a ZOO Dvùr Králo-
vé,  jsme ji� druhým rokem spolu s MAS Podchlu-
mí o.s. prezentovali znaèku POKRKONO�Í regio-
nální produkt® hoøickými trubièkami  a  králo-
védvorským pivem TAMBOR. Své umìní vzornì
pøedvádìly i studentky Støední prùmyslové �koly
kamenické a sochaøské z  Hoøic. Tradièní zájem
náv�tìvníkù pøedstavovala cykloturistika.  No-
vinkou  pro veletrh byl i zpravodaj MAS Podchlu-
mí o.s. Musíme v�ak pøiznat, �e nejvìt�í náv�tìv-
nost se koncentrovala kolem stánku POKRKO-
NO�Í regionální produkt®, kde byly k dostání ho-
øické trubièky a pivo TAMBOR.

DM Podzvièinsko
www.podzvicinsko.cz

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA
Rada mìsta projednala návrh rozpoètu na

rok 2010. Na jednání rady byli postupnì pøi-
zváni øeditelé a zástupci pøíspìvkových orga-
nizací a organizací zøizovaných mìstem, se
kterými bylo projednáno plo�né sedmipro-
centní sní�ení jejich rozpoètù oproti skuteè-
nosti 2009. Mateøským �kolám byl jejich roz-
poèet ponechán na úrovni roku 2009. Úspor-
ná opatøení bylo nutné uèinit z dùvodu probí-
hající celosvìtové hospodáøské krize, která se
promítá do rozpoètu mìsta Hoøice sní�ením
daòových pøíjmù. Pùvodní rozpoèet mìsta byl
v roce 2009 nastaven na daòové pøíjmy
v celkové vý�i 101 mil. Kè.  Rozpoèet daòo-
vých pøíjmù  byl v prùbìhu loòského roku nì-
kolikráte upravován a skuteèné daòové pøí-
jmy dosáhly v roce 2009 vý�e cca 84 mil. Kè.
Z vý�e uvedeného vyplývá, �e pøíjmy mìsta
v této oblasti byly o 16 mil. Kè ni��í, ne� jsme
pùvodnì oèekávali. Predikce ministerstva fi-
nancí nám sice metodicky nabízí nastavení
daòových pøíjmù pro pøí�tí rok ve vý�i 88 mi-
lionù, ale pro nás je lépe zùstat nohama na
zemi a pøíjem, který se øídí zákonem o rozpoè-
tovém urèení daní  nastavit zhruba na pesi-
mistickou skuteènost roku 2009. Ani takto
nastavené pøíjmy v�ak nemusí dle nìkterých
finanèních prognostikù a analytikù být napl-
nìny.

Rozpoèet mìsta byl v minulých letech zatí-
�en investicemi, které jsme byli povinni reali-
zovat ze zákona, jako napøíklad rekultivaci
skládky komunálního odpadu v Lískovicích,
vybudování suchého poldru v Libonicích a
v neposlední øadì realizovat vybudování vo-
dovodu Dachovy.  Realizace vodovodu byla
zahájena na sklonku roku 2009. Chtìli jsme
dosáhnout na evropské peníze a získat tak pro
mìsto významný balík evropských financí.
Tento úkol jsme splnili a do Hoøic plyne
v souèasné dobì 92 mil. Kè. Realizace na�eho
projektu Hoøice - mìsto bez bariér nám po-
mù�e ke zlep�ení stavu na�ich mìstských ko-
munikací. Projekt v�ak vy�aduje také znaènou
finanèní spoluúèast mìsta. V minulém roce
jsme dokonèili výstavbu sítí pro výstavbu ro-
dinných domkù ve vnitrobloku v ulici Aloise
Hlavatého. Jsou zapoèaty práce na sítích pro
výstavbu v oblasti �alounova, které budou
dokonèeny v prùbìhu leto�ního roku. Pokra-
èují i práce na dokonèení zasí�ování �vestkové
ulice. Mimo jiné jsme spolupracovali pøi zís-
kávání penìz na realizaci atletického sporto-
vi�tì u Gymnázia, které je financováno také
z Evropy.

Ze zdrojù SFDI byla financována a dokonèe-
na Hoøická cyklostezka. Tìsnì pøed dokonèe-
ním je také høi�tì s umìlým trávníkem u
Sportovního zaøízení mìsta Hoøic. Investièní
výdaje mìsta se vy�plhaly v uplynulém roce
na rekordních 84 milionù korun. Vzhledem
ke zmìnì vlády v prùbìhu uplynulého roku,
nìkterá ministerstva pøestala pracovat na
plný výkon a pøíjem dotací byl posunut tìsnì
pøed konec roku 2009 nebo na poèátek roku
2010. Právì i proto jsou investièní náklady
mìsta na pøí�tí rok vypoèteny na 185 mil. Kè.
Z potøebných investic jsou vypu�tìny ty, které
mohou poèkat a investièní rozpoèet mìsta je
sestaven z investic, které jsou ji� zapoèaty a je
nutno dokonèit nebo jsme k nim povinováni
ze zákona.

Zcela urèitì nebude jednoduché èelit finanè-
ní nejistotì pøí�tího roku. Pokud v�ak mìst-
ské pøíjmy a pøípadné krytí jejich výpadkù
zodpovìdnì nastavíme ji� na poèátku roku,
vìøím, �e ve�keré plánované investice budou
zdárnì dokonèeny. Pøi sestavování rozpoètu

musíme vzít v úvahu vyu�ití mimoøádných
zùstatkù na bì�ných úètech, realizovat úspory
v neinvestièní èásti rozpoètu, pøipravit kapi-
talizaci zastupitelstvem vybraného majetku
mìsta a vyu�ívat cizí zdroje na financování in-
vestic mìsta.

Rada mìsta mìla ji� na poèátku ledna
k dispozici finanèní analýzu rozpoètu r. 2009
vèetnì rozpoètového výhledu na následující
roky, kterou pro nás zpracovala odborná fir-
ma. Tento materiál je v souèasné dobì aktua-
lizován  a bude k dispozici zastupitelùm pøed
schvalováním rozpoètu na rok 2010.

RADA MĚSTA VZALA NA VĚDOMÍ
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPORTOVNÍ KOMISE

Mìsto Hoøice pøevzalo na poèátku roku
2010 témìø ve�kerá sportovi�tì od  TJ Jiskra
Hoøice do svého majetku. Pøevzetím majetku
mìstem byla sejmuta z beder TJ Jiskra dlou-
hodobá starost s financováním pøípravy spor-
tovi��.

Péèi o sportovi�tì, která slou�í organizova-
nému sportu pøevzalo Sportovní zaøízení mìs-
ta Hoøic. Mìstská pokladna tak bude zatí�ena
navíc èástkou cca 1,5 mil. Kè na pøípravu

sportovi�� pro organizovaný sport. Byl vy-
pracován systém pro pøidìlování dotací jed-
notlivým sportovním oddílùm. Sportovci si za
tyto peníze budou nakupovat hodiny na spor-
tovi�tích a ta budou soubì�nì komerènì lépe
vyu�ívána. Oddíly, které více pracují 
s mláde�í a které hrají vy��í soutì�e, budou
systémem zvýhodòovány.     
ANKETA

Rada mìsta vyhlásila anketu �Sportovci
mìsta Hoøic roku 2009� (nominaèní formulá-
øe jsou k dispozici na odboru �kolství, kultury
a tìlovýchovy nebo na webových stránkách
mìsta, uzávìrka pro podávání nominací
26.02.2010). Smyslem ankety je oceòování
nejlep�ích sportovcù, èi osobností za ka�dý
uplynulý rok. Ka�doroènì bývá vyhla�ováno 8
kategorií.
 VLAJKA PRO TIBET

Rada mìsta schvaluje podporu akce �Vlajka
pro Tibet� vyvì�ením tibetské vlajky na budo-
vì radnice dne 10.03.2010. Celosvìtová kam-
paò Vlajka pro Tibet vznikla v polovinì deva-
desátých let v západní Evropì s cílem pouká-
zat na dlouhodobé poru�ování lidských práv
v Tibetu. Èeská republika se pravidelnì pøipo-
juje ke kampani od roku 1996.      Ivan Dole�al

V leto�ním roce to bude 100 let, co mìsto Hoøi-
ce nechalo vystavìt a dalo do u�ívání v ji�ní èásti
mìsta výstavnou budovu, která byla urèena pro
potøeby hoøického obchodního �kolství. V budovì
od tìch dob a� po souèasnost sídlí Obchodní aka-
demie Hoøice, �kola, která byla zalo�ena v roce
1898. K tomuto výroèí se vrátíme v pøí�tích vydá-
ních HON.

Pøipomínáme, �e v souèasnosti mohou absol-
venti základních �kol i �áci star�í studovat na této
�kole ètyøleté maturitní obory "Obchodní kade-
mie" a "Obchodník", a také tøíletý uèební obor
"Prodavaè " se zamìøeními na smí�ené, drogistic-
ké a elektrotechnické zbo�í. Pøijímací zkou�ky se
v leto�ním roce nebudou konat, výbìr �ákù pro-
bìhne na základì jejich souèasných pololetních
výsledkù  v 9. tøídì.

Kdo by mìl ze �ákù zájem, mù�e se do �koly pøi-
jít je�tì podívat. JK

100 let budovy
Obchodní akademie

(dokonèení èlánku ze strany 1)

Do�lo k posílení hlídkové èinnosti v denních i
noèních hodinách. �est okrskù mìsta bylo novì
rozdìleno i mezi nové strá�níky. Pracuje se na
lep�í informovanosti obèanù, aby znali �svého�
strá�níka a pøipravuje se letáková akce, aby se
lidé nebáli zatelefonovat i v pøípadì pouhého po-
dezøení na páchání protiprávního jednání. Bohu-
�el se staly pøípady, kdy docházelo k poru�ování
veøejného poøádku za neèinného pøihlí�ení veøej-
nosti. Mìstská policie Hoøice øe�ila v roce 2009
témìø 200 pøestupkù v blokovém øízení nebo je
postoupila     k správnímu orgánu MìÚ Hoøice.

Z dùvodu ne zcela dobré zákonné legislativy, tý-
kající se  mìøení rychlosti Obecní policií, pøestala
Mìstská policie Hoøice v roce 2009 rychlost
v Hoøicích   mìøit, co� se projevilo na èetnìj�ích
stí�nostech  obèanù na nezodpovìdné a bezo-
hledné motorkáøe na okruhu 300 ZGH v letních
mìsících.

Z dùvodu investièních akcí, které byly v Hoøi-
cích zahájeny v loòském roce, museli být mìst�tí
strá�níci èasto velmi tolerantní k pøestupkùm, tý-
kajícím se nesprávného parkování v ulicích mìs-
ta, které bude nadále ve stavebních úpravách po-
kraèovat. Z tohoto dùvodu byla vìnována zvý�ená
pozornost bezpeènosti silniènního provozu,  ze-
jména v ranních hodinách, kdy pøicházejí �áci a
studenti do místních �kol.

 Odchyt zvíøat je prevencí proti pokousání nebo
jinému napadení, nebo zabránìní hrozící autone-
hodì pøi volném pohybu zvíøat ve mìstì. Celkem
bylo za loòský rok odchyceno 68 psù. Ka�doroènì
stoupá poèet odchycených zvíøat. Osvìdèila se ale
práce s vyvì�ením fotografií zvíøat na hoøických
stránkách. Díky tomu se podaøilo získat zájem
nových majitelù. Velkou pozitivní zmìnou je sku-
teènost, �e se mìsto Hoøice a pøevá�ná èást okol-
ních, spádových obcí zapojila do projektu vybu-
dování útulku pro psy ve spolufinancování se
soukromým zemìdìlcem panem Ing. Musilem
v obci Chlum. Ji� na podzim roku 2009 se zapo-
èalo s výstavbou základové desky a v leto�ním
roce bude útulek otevøen. Od zøízení útulku si sli-
bujeme ni��í finanèní výdaje mìsta za umístìní
psù v útulcích a vìt�í disciplínu majitelù volnì
pobíhajících psù.

Na katastrálním území mìsta Hoøice bylo
v loòském roce strá�níky MP zji�tìno a zaevido-
váno celkem 13 motorových vozidel, které vyka-
zovaly známky autovraku. Po zákonem stanove-
ném dvoumìsíèním vyvì�ení výzvy na úøední
desce bylo 11 vozidel na upozornìní MP odstranì-
no svými majiteli. Tøi autovraky byly na náklady
mìsta odta�eny a ekologicky zlikvidovány u spe-
cializované firmy.

V souèinnosti s Hasièským záchranným sborem
Hoøice bylo otevøeno na �ádost majitelù nebo pøí-
buzných 17 bytù, kde  v nìkolika pøípadech hrozi-
lo ohro�ení �ivota a zdraví osob nebo �kody na
majetku.

V loòském roce bylo mìstskou policií zaevido-
váno celkem 373 podnìtù s è.j. Z tohoto poètu
bylo 87 podnìtù z odboru dopravy týkající se
umístìní dopravního znaèení a záborù veøejného
prostranství. Zábory  veøejných prostranství, co�
jsou i zahrádky pøed  restauracemi, byly strá�níky
prùbì�nì kontrolovány.

Mìstská policie plní mimo jiné dal�í úkoly, jako
napø. zaji�tìní sportovních a kulturních akcí ve
mìstì, preventivní besedy v mateøských a základ-
ních �kolách, kontroly høi��, sbìr injekèních støí-
kaèek, souèinnost s PÈR pøi kontrolách nalévání
a prodeje alkoholu èi tabákových výrobkù oso-
bám mlad�ím 18 let, doprovody zemìdìlské a jiné
techniky pøes mìsto, asistence pøi strojním èi�tì-
ní, souèinnost s PÈR, HZS, RZP u dopravních ne-
hod, domovních prohlídkách, pøi snìhových nebo
vìtrných kalamitách, navrhuje a poøizuje podkla-
dy pro vznik nových obecnì závazných vyhlá�ek
mìsta, jako vyhlá�ka o volném pobíhání psù a vy-
hlá�ka o po�ívání alkoholických nápojù na veøej-
nosti, zaji��uje pøevozy podnapilých osob do pro-
tialkoholní záchytné stanice a asistence pøi pøe-
vozech agresivních pacientù do psychiatrické lé-
èebny.

K nejvìt�ím problémùm, které se zaèaly v loò-
ském roce èím dál více rozmáhat, je nárùst øádìní
skupin vandalù, pøevá�nì v noèních hodinách.
Povalené ko�e, popelnice a kontejnery, èasto jsou
nièeny nebo pøemís�ovány dopravní znaèky, po-
�kozovány lampy poulièního osvìtlení, výlohy,
motorová vozidla a v neposlední øadì podpalová-
ny kontejnery na tøídìný odpad. Je velice tì�ké
pøistihnout pachatele pøi èinu a nìkdy zùstává ro-
zum stát nad lhostejností spoluobèanù, kteøí
tomu neèinnì pøihlí�ejí a nejsou schopni na tuto
skuteènost telefonicky upozornit. Èásteèným a
preventivním øe�ením by bylo vybudování kame-
rového systému, na který se hledají peníze z dota-
cí. Je tøeba zmínit vynikající souèinnost mezi
slo�kami integrovaného záchranného systému
v na�em mìstì.

Mìstský úøad
a Mìstská policie Hoøice

Zpráva o činnosti
Městské policie Hořice
v roce 2009

Parkujme tak, aby se dal
sníh vyhrnovat

Kdy� napadne více snìhu a technické slu�by vyjí�-
dìjí s pluhem, setkávají se témìø dennì s neukáznì-
nými øidièi, kteøí svým vozidlem brání v odklizení
snìhu. �ádáme proto obèany, aby v pøípadì snìhové
nadílky parkovali v u��ích ulicích pouze po jedné
stranì vozovky a nechali volný pruh min. 3 m �iroý,
jinak hrozí neúmyslné po�kození vozidel (kdy� rad-
lice odskoèí apod.) Pokud nebudeme dodr�ovat tato
základní pravidla, nelze sníh z ulice odklidit. Mezi
nejrizikovìj�í ulice patøí: J. �tursy, Kociánova, �tor-
chova, �i�kova, Malátova, V�ehrdova, �krétova, Kol-
lárova, Myslbekova, Pod Lipou, Jablonského.

Dìkujeme za vstøícnost, Mìsto Hoøice.
Tisknuto z: www.horice.org

Rada města schválila
etický kodex pro
zaměstnance
městského úřadu

Ochotný, slu�ný, poctivý nebo neúplatný. To
jsou jen nìkteré ctnosti, které by mìly být sa-
mozøejmostí u v�ech zamìstnancù mìstského
úøadu v Hoøicích. Pravidla chování úøedníkù
upøesòuje etický kodex, který v pondìlí schvá-
lili hoøiètí radní.

�Nejde o �ádný zásadní pøelom, etický kodex
jen popisuje po�adavky, které radnice dlouho-
dobì klade na své zamìstnance. Je to stan-
dard, který v minulosti pøijala u� øada jiných
úøadù a institucí, v tomto ohledu pouze dohá-
níme dobu,� øíká vedoucí hoøického mìstské-
ho úøadu Michal Kuchta.

Pøijatá smìrnice se neli�í od té, kterou u�
pøed sedmi lety sepsalo ministerstvo vnitra
pro v�echny úøady veøejné správy, aby tak jas-
nì stanovilo pravidla, kterými se mají úøední-
ci øídit. Podle hoøického starosty Ivana Dole-
�ala etický kodex napøíklad øíká, �e mají být
pracovníci úøadu k lidem vstøícní.

A zamìstnancùm radnice mimo jiné také
pøipomíná, �e i po pracovní dobì by mìli dbát
na své vystupování. �Je pøece bì�né, �e i v
soukromém �ivotì jsou pracovníci na veøej-
nosti spojováni s úøadem, který reprezentují,
a s funkcí, kterou tam zastávají. Zvlá�� ve mìs-
tì velikosti Hoøic. Podle toho by se mìli cho-
vat,� podotýká Kuchta. �Je to zároveò i vzkaz
pro obèany, aby vìdìli, �e nám zále�í na tom,
jak se budou na úøadì cítit. Kdy� na úøad pøi-
jde rozzlobený klient, není dùvod mu jeho
chování vracet. Úøedník by mìl být za v�ech
okolností vstøícný a slu�ný, prostì profesio-
nál,� dodává tajemník.

Podle etického kodexu úøedníci reprezentují
radnici nejen chováním, kvalitou a rychlostí
odvedené práce, ale také svým vzhledem, pro-
to by mìli dbát i na své obleèení.

Etický kodex se týká v�ech pracovníkù hoøic-
ké radnice, která má v souèasnosti nìco pøes
�edesát úøedníkù.

Zdroj: (jn) Nové noviny, týdeník regionu.

O kodexu pro úøedníky poskytl tajemník
úøadu rozhovor týdeníku Nové noviny:
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Vzpomínka

Dne 18. února 2010 to bude u� 25 let od úmrtí
na�eho milovaného man�ela, tatínka a dìdeèka,
Miroslava Vaníèka. Stále vzpomínají a nikdy
nezapomenou man�elka, syn a dcera s rodinami.

Vzpomínka

Dne 2. února 2010 by se do�ila 100 let hoøická
rodaèka paní Marie Kavanová. Nikdy na ni
nezapomeneme. Rodina.

Co se u nás děje v novém
roce?

�áci Støední zemìdìlské �koly v Hoøicích se ve-
sele a hravì rozlouèili se starým rokem. Program
�Cirkus jede!� ovládl �kolu v pøedvánoèním týd-
nu. S pøíchodem lednových dnù se naplno roz-
bìhly výukové aktivity. Druhý roèník pøírodovìd-
ného lycea absolvuje plavecký výcvik v hoøickém
bazénu, �áci prvních roèníkù odjeli na ly�aøský
kurz. Snìhová nadílka posledních dnù jim pøipra-
vila bájeèné podmínky.

 Maturita, tøeba�e stále �postaru�, se také blí�í.
�áci ètvrtých roèníkù poøádali 15. 1. 2010 v hoøic-
kém kulturním domì Koruna svùj maturitní ples.
Slavnostní �erpy a nálada celého veèera jim pøi-
pomenou nastávající zkou�ku dospìlosti i pøelom
v jejich �ivotech. Dr�me jim palce!

Studenti Vy��í odborné �koly rozvoje venkova a
cestovního ruchu se v prosinci vypravili v rámci
jazykové výuky do pøedvánoèních Drá�ïan.
V lednu absolvují zkou�kové období. Tøetí roèní-
ky denního i dálkového studia se tak pøiblí�í k zá-
vìreènému absolutoriu.

Na�e �kola zveøejnila kritéria pøijímacího øízení
pro �kolní rok 2010/11. Sledujte na�e webové
stránky! Jsme pøipraveni zodpovìdìt  va�e dota-
zy a tì�íme se na v�echny zájemce o studium!

Lenka Fléglová

Blahopřání
Moc rádi bychom touto cestou podìkovali za

dlouholetou èinnost a duchovní vedení na�emu
panu dìkanovi ThMgr. Adamu Depovi z Hoøic
v Podkrkono�í. Svým �ivotním pøíkladem nám
ukazuje, �e v�echno cenné pùsobení je zalo�eno
na víøe. Dìkujeme mu, �e se stálou hou�evnatostí
pracuje na na�í ryzosti, pøitom nám nebere ná�
idealismus a doká�e nám v�em stále pevnì pøedá-
vat víru, nadìji a lásku. Ví, �e zeleò, kterou v nás
probouzí, potøebuje mnohý èas k puèení.

Dne 16.2.2010 oslaví, dá-li Bùh, své 50 naroze-
niny. K tomuto výroèí mu chceme popøát hodnì
zdraví a Bo�ího po�ehnání. Vypro�ujeme Vám té�
ochranu Panny Marie a hojnost darù Ducha Sva-
tého.                                         S vdìèností a v modlitbì

Vám srdeènì blahopøejí farníci z Hoøic

Nominace za kulturní
počin roku 2009:

1. ARTrosa � populární taneèní seskupení ho-
øických mu�oretù za øadu vystoupení v prùbìhu
roku, za nacvièení nové taneèní kreace na Bizeto-
vu Carmen, za schopnost pobavit jiné a udìlat si
legraci sami ze sebe, za slavnostní zakonèení
prázdnin na dachovském koupali�ti

2. Sandra Baborovská, studentka V�UP
v Praze - za pøípravu výstavy o sochaøi J. L. Ko-
fránkovi a její realizaci nejprve v Praze a poté
v Galerii plastik v Hoøicích, té� za fundovaný vý-
klad k této výstavì

3. Blanka Bihelerová a Marie Nosková
ml. ze ZU� Hoøice za projekt a výtvarnou dílnu
na téma �Tøídíme s Mar�anem�, za skvìlý dílen-
ský happening, zábavný i pouèný, pøi nìm� dìti
vyrábìly nádherná petková kvìtinová aran�má,
ruèní papír a vymý�lely dal�í ekonápady, co a jak
se dá vyu�ít (2 nominace)

4. Jana Cermanová a Vlaïka Matìjková
- za rozhlasový cyklus k 100. výroèí hoøické Gale-
rie plastik, za zprostøedkování zajímavých rozhla-
sových setkání s významnými umìlci nebo jejich
potomky

5. Terezie Dubinová - za pøedná�ku Izrael
dnes, uskuteènìnou v Hoøicích, Turnovì, Jièínì,
Miletínì atd., jí� reagovala na aktuální dìní na
Blízkém východì.

6. Terezie Dubinová -  za obìtavou spoluprá-
ci na projektu �Golem-najdi svùj �ém� v Hoøicích,
kdy bìhem tøí dnù proslovila celkem 15 pøedná-
�ek pro hoøické �koláky a seznámila je nejen
s legendou o golemovi, ale i s odkazem rabi Löwa,
od jeho� smrti uplynulo pøesnì 400 let, té� za
pøedná�ku �Maharal � rabi Löw: uèenec a uèitel�,
pøednesenou v hoøické synagoze pøi pøíle�itosti
Evropského dne �idovské kultury.

7. Organizátoøi Hoøického filmového ví-
kendu � za dal�í roèník festivalu, tentokrát na
téma �Film jako provokace�, který opìt nabídl
náv�tìvníkùm celou øadu výjimeèných filmù i pøí-
le�itostí k zamy�lení

8. Jaroslav Formánek - za iniciování odha-
lení pamìtní desky, pøipomínající zmìøení zemì-
pisných souøadnic Hoøic v r. 1818 profesory
z pra�ské univerzity a pøipomenutí této výjimeè-
né události �iroké veøejnosti.

9. Obec Holovousy � za v�echny kulturní
akce pro obyvatele i pøespolní, za o�ivování sta-
rých tradic, za koncerty duchovní hudby, za Slav-
nosti Holovouských malináèù, za tradièní pou�
s jarmarkem i za akce v období adventu a Vánoc

10. Mìsto Hoøice a hoøické pìvecké a hu-
dební spolky - za zorganizování a realizaci be-
nefièního koncertu pro posti�ené povodnìmi.

11. Sdru�ení Klokánek v Hoøicích � za v�e,
co dìlá nejen pro zdravotnì posti�ené dìti a jejich
rodiny, ale i za tradièní organizování dìtského
dne, Srandiády èili louèení s prázdninami, za vý-
lety, výtvarné dílny a letos poprvé ve spolupráci
s OS Katalpa za realizaci projektu Andìlské Vá-
noce, spojeného s vánoèní výstavou a výtvarnými
dílnami

12. Malující uèitelky Blanka Bihelerová,
Marie Nosková a dal�í � za výstavu
v Knihovnì Václava Ètvrtka v Jièínì

13. Josef Moravec, øeditel sochaøské �koly
v Hoøicích - za zajímavé nápady, tøeba za to, �e
poslal své studenty na Pra�ský hrad, kde pøed
oèima náv�tìvníkù vytvoøili tøi sochy, které bu-
dou po celý rok zdobit Hrad. Zá�titu nad akcí pøe-
vzala paní Livia Klausová.

14.  Obèanské sdru�ení Katalpa z Hoøic �
za poøádání výtvarných dílen pro veøejnost, za
o�ivování starých øemesel.

15. Pìvecké sbory Ratibor a Vesna - za
uspoøádání benefièního koncertu pro Hospic
Ane�ky Èeské v Èerveném Kostelci.

16. Pìvecké sbory Ratibor a Vesna - za na-
vázání partnerství s pìveckým sborem ze sloven-
ské Trstené, v jeho� rámci se v leto�ním roce
uskuteènily dvì spoleèné akce � zájezd hoøických
sborù na gospelový festival do Trstené a úèast
slovenského sboru na benefièním koncertì pro
hospicové sdru�ení Duha v Hoøicích.

17. Jana Sieberová a spol. -  za zalo�ení hos-
picového obèanského sdru�ení Duha v Hoøicích
pro poskytování domácí hospicové péèe, za to, �e
nevzdali boj s byrokracií, za zorganizování dù-
stojné slavnosti svìcení základního kamene, spo-
jené s vystoupením �. Raka a A. Strejèka (2 nomi-
nace).

18. Støedisko Junáka Hoøice - za zorganizo-
vání oslav 90 let hoøického skautingu, za 2.
skautský ples, za instalaci zajímavé výstavy v ho-
øickém muzeu a dal�í akce poøádané v souvislosti
s tímto výroèím, za to, �e nabízejí nejmlad�í gene-
raci smysluplné trávení volného èasu, za mo�nost
zakusit na vlastní kù�i dobrodru�ství a
v neposlední øadì za to, �e ka�doroènì pøivá�ejí
do mìsta Betlémské svìtlo.

19. Spolek hoøických rodákù v Praze - za
zajímavé programy pro rodáky, za udr�ování vaz-
by s rodným krajem.

20. Redakce èasopisu Tempus -  za udr�ení
vysoké úrovnì �kolního èasopisu na Gymnáziu a
SO� v Hoøicích, který má dlouholetou tradici, ale
mìnící se redakci, proto�e studenti odmaturují a
nastoupí nová generace.

21. Jan Tomíèek � za pøedná�ku na téma Veli-
konoce u Lu�ických Srbù v Hoøicích a ve Velkém
Vøe��ovì, za pøiblí�ení historie a kultury nejmen-
�ího slovanského národa.

22. Jan Tomíèek a Vìra Rolfová, uèitelé
hoøického gymnázia � za zorganizování výmìn-
ného projektu s dolnosrbským gymnáziem
v Chotìbuzi. Tentokrát vyjely hoøické dìti do Dol-
ní Lu�ice, aby poznaly historii a kulturu nejmen-
�ího slovanského národa a také získaly nové ka-
marády.

23. Oldøi�ka Tomíèková, Eli�ka Zapleta-
lová a Terezie Dubinová � za zorganizování
projektu �Golem � najdi svùj �ém�. Projekt byl
uspoøádán k 400. výroèí úmrtí rabiho Löwa a za-
hrnoval besedy se �áky, výtvarnou soutì�, výsta-
vu prací a vernisá� a také vyhodnocení nejúspì�-
nìj�ích výtvarníkù pøi divadelním pøedstavení O
královnì Ester.

24. Oldøi�ka Tomíèková a Eli�ka Zaple-
talová � za zorganizování projektu �Cestou pro-
ti zapomnìní�, vzpomínkového setkání k 67. vý-
roèí odsunu �idù z Hoøic, spojeného s projekcí
filmu Krátká dlouhá cesta a s besedou s Fedorem
Gálem (2 nominace).

25. Vítek Vol�ièka, student hoøického gymná-
zia, za obìtavou a kvalitní práci fotoreportéra pro
www.horice.org.

26. Základní �kola Na Habru - za projekt
Czech Republic�Italia, pøi nìm� èeské dìti získa-
ly nové kamarády, ukázaly jim své mìsto a dozvì-
dìly se na oplátku mnoho zajímavého o jejich
zemi.

27. ZU� Hoøice � za v�e, co její uèitelé a �áci
vykonali pro hoøickou kulturu, mimo jiné za akci
�Strom splnìných pøání�, pøi kterém �áci v�ech
oborù vyrábìli ozdoby na vánoèní strom pro dìt-
ský domov v Berounì, na nìj� si pak dìti pøivìsily
svá pøání, za v�echny dal�í akce v období adventu
a Vánoc, za vzornou reprezentaci mìsta.

Nominace za
dlouholetou činnost:

1. Hoøické noviny � tradièní a oblíbené ho-
øické periodikum s výraznou grafickou úpravou
pøiná�í pravidelnì ka�dý mìsíc informace o aktu-
álním dìní ve mìstì, názory obèanù, pøipomíná
významná výroèí a nezapomíná ani na sportovní
zpravodajství.

2. Eva Jónová � za dlouholetou aktivní èin-
nost pro hoøickou kulturu � v ochotnickém diva-
dle, v pìveckých sborech Ratibor a Vesna,
v Sokole i v Èeskobratrské církvi evangelické. Ji�
øadu let v Hoøicích organizuje Bìh nadìje.

3. Mìstská knihovna Hoøice � za v�e, co
jeho pracovnice dìlají pro zkulturnìní obyvatel
mìsta, za pestrou nabídku akcí pro dìti i cesto-
pisné pøedná�ky pro dospìlé. Nezapomínají ani
na vzdìlávání seniorù. Rády poradí a ka�dého ví-
tají s úsmìvem.

4. Jan Müller za dlouholetou èinnost pro ho-
øickou kulturu v ochotnickém divadle, v pìvec-
kých sborech Ratibor a Vesna i v chrámovém sbo-
ru.

5. Pod Zvièinou � uèitelé hoøického gymnázia
a jejich spolupracovníci mají na svém kontì ji� 14
roèníkù tohoto oblíbeného vlastivìdného èasopi-
su, pøiná�ejícího zajímavé ètení z regionální his-
torie i kulturní a turistické aktuality.

6. Jan Sezima � za v�e, co jako dlouholetý øe-
ditel DK Koruna vykonal pro hoøický kulturní
�ivot, za stále nové nápady, které se mu daøí uvá-
dìt do �ivota, za tradièní jazzový festival, za Ho-
øické hudební slavnosti, za dovoz kvalitní profesi-
onální kultury, za podporu domácího amatérské-
ho sna�ení i za vlastní muzicírování v Hoøickém
komorním orchestru a aktivní úèinkování v sou-
boru ARTrosa.

7. Organizátoøi Hoøického sochaøského
symposia mají za sebou ji� osm úspì�ných roè-
níkù a s výsledky práce jeho úèastníkù se mù�e-
me setkat nejen v novém Sochaøském parku U
Sv. Josefa v Hoøicích, ale i na tradièním Nábøe�í
sochaøù v Hradci Králové. Vloni se zúèastnili
umìlci z Èeské republiky, Srbska, Velké Británie,
Itálie a Nového Zélandu.

8. Oldøi�ka Tomíèková a Jan Tomíèek �
za jejich spoleèné zásluhy o zachování vydávání
vlastivìdné èítanky Pod Zvièinou, která v Hoøi-
cích vychází s pøestávkami u� od roku 1920.

9. Oldøi�ka Tomíèková � za dlouholeté orga-
nizování Evropského dne �idovské kultury, za po-
øádání výstav, besed, koncertù atd. pro veøejnost
i �áky �kol.

10. Eli�ka Zapletalová, faráøka Církve èesko-
slovenské husitské � za dlouholeté organizování
Evropského dne �idovské kultury, za poøádání
výstav, besed, koncertù, ekumenických bohoslu-
�eb atd.

(Soupis nominovaných je sestaven
v abecedním poøadí).

Jivínský Štefan bude letos udělen v Libuni
Pøedávání tradièních ocenìní Jivínského �tefa-

na (název podle jièínského obèana a spisovatele
Josefa �tefana Kubína) za kulturní poèin roku a
za dlouholetou èinnost v kultuøe se uskuteèní ji�
tradiènì 25. února, tentokrát v Libuni. Zaèátek
slavnostního podveèera je stanoven na 16. hodi-
nu a zváni jsou nejen v�ichni nominovaní, ale sa-
mozøejmì i pøípadní dal�í zájemci o zajímavé se-
tkání. V prùbìhu programu, který pøipraví hos-
titelé, budou opìt pøedána dvì ocenìní. O cenì za
dlouholetou èinnost v kultuøe rozhodne porota,
v ní� zasednou zástupci celého bývalého jièínské-
ho okresu. Mìsto Hoøice v ní bude tentokrát za-
stupovat místostarostka paní Mgr. Hana Rich-
termocová. Vítìze v kategorii za kulturní poèin
roku urèí ji� tradiènì los. Cenou bude opìt pù-
vabná døevìná so�ka Jivínského �tefana z dílny
man�elù Lhotákových. Cílem této akce není jen
vyhlá�ení vítìzù a pøedání cen, ale pøedev�ím
vzájemné setkání a podìkování.

Pro zajímavost je�tì dodejme, �e v minulosti
pøevzali toto ocenìní tito Hoøièáci: Zdenka Va�-
kovová (za rok 1996), Divadelní soubor J. K. Tyl
Hoøice (za rok 1998), Oskar Teimer (za rok
2002) a �tìpánka Fléglová (za rok 2006). Zatím
nejúspì�nìj�í byl pro nás loòský roèník, kdy obì
so�ky putovaly ze Sobotky do Hoøic. Za dlouho-
letou èinnost vyhodnotila porota paní Bla�enku
Zatloukalovou a cenu za kulturní poèin roku si
vylosoval student zdej�ího gymnázia Milan Ertl.
O tom, �e obliba této akce stoupá, svìdèí nejlépe
poèet nominací, který má rok od roku vzestup-
nou tendenci a zapojují se stále nové obce. Za-
tímco pøi prvním roèníku v roce 1996 do�la 41
nominace, pøi ètvrtém v roce 1999 se ji� poèet
nominací pøehoupl pøes stovku a pøi 11. roèníku
v roce 2006 dokonce pøes 200. Ani tady se v�ak
vzestup nezastavil a letos organizátoøi obdr�eli
rekordních 281 návrhù, z toho 152 za kulturní
poèin roku a 129 za dlouholetou èinnost!
V organizování slavnostního veèera se obce støí-
dají a mo�nost uspoøádat toto setkání se stává
vìcí cti a presti�e jednotlivých starostù a obcí.
Pro o�ivení pamìti je�tì dodejme, �e v Hoøicích
se toto setkání uskuteènilo v roce 2003 a udìlena
pøi nìm byla ocenìní za èinnost v roce 2002. �te-
fana tehdy pøevzal èernínský malíø Oskar Tei-
mer. Setkání se uskuteènilo v Domì kultury Ko-
runa a organizaci zajistilo hoøické gymnázium.

Leto�ní udílení Jivínského �tefana tedy pro-
bìhne ve ètvrtek 25. února od 16 hodin
v sokolovnì v Libuni. Pokud nemù�ete pøijet au-
tem, nabízí se výhodné pøímé vlakové spojení
z Hoøic ve 14,42 hodin s pøíjezdem do Libunì
v 15,49 a zpátky opìt pøímým spojem v 18,16
z Libunì s pøíjezdem do Hoøic v 19,11 hodin.

Následující pøehled pøiná�í jména Hoøièákù,
kteøí byli nominováni za kulturní poèin roku
2009 (celkem 30 nominací, z toho tøi duplicitní)
a za dlouholetou kulturní èinnost (10 nominací)
nebo tìch, jejich� kulturní èinnost se uskuteènila
v na�em mìstì. Úplný pøehled v�ech nominací
pøinese Jièínský deník a bude té� vyvì�en na �te-
fanských webových stránkách. Pokud v seznamu
nominovaných postrádáte jméno nìkoho, kdo by
si ocenìní a podìkování zaslou�il, je to �koda.
Pravdìpodobnì jste zapomnìli poslat svou no-
minaci. �tefanská výzva byla, stejnì jako ka�dý
rok, oti�tìna v listopadovém èísle Hoøických no-
vin.                                                    Oldøi�ka Tomíèková

Pozvání ke společným modlitbám
Zveme ke spoleèným modlitbám ZA JEDNOTU

KØES�ANÙ ve ètvrtek 28. ledna 2010 od 17,00
hodin v dìkanském kostele Narození Panny Ma-
rie. Po skonèení zveme k malému poho�tìní na
katolické faøe. Finanèní sbírka bude odeslána na
pomoc posti�eným zemìtøesením na Haiti.

Poøádají a zvou: Øímsko-katolická farnost,
Církev èeskoslovenská husitská, Èeskobratrská
církev evangelická v rámci Týdne za jednotu
køes�anù.

Výzva

Vá�ení a milí
pamìtníci,

na 28. kvìten leto�ního roku pøipadne 100.
výroèí narození oblíbeného hoøického pedago-
ga, vynikajícího znalce regionální historie a au-
tora øady populárních spisù, vìnovaných na�e-
mu mìstu, kraji i lidem � Aloise Jilemnického.
Rádi bychom toto významné výroèí pøipomnìli
nejen vzpomínkovým veèerem, ale i shromá�-
dìním va�ich vzpomínek a jejich následným
vydáním formou sborníèku, který by se stal
symbolickým dárkem i podìkováním k nedo�i-
tým 100. narozeninám pana profesora. Obra-
cím se tedy jménem organizátorù � hoøického
muzea, obchodní akademie a Domu kultury
Koruna � na vás v�echny, kteøí si pamatujete
Aloise Jilemnického jako oblíbeného uèitele,
kolegu, znalce historie, vypravìèe, kamaráda,
spoleèníka, souseda èi spoluhráèe s prosbou:
�Napi�te nám své vzpomínky�. Budeme rádi,
kdy� tuto výzvu roz�íøíte i mezi své spolu�áky a
pøátele mimo Hoøice.

Své vzpomínky mù�ete pøiná�et osobnì do
hoøického muzea, zasílat po�tou nebo na e-
mail: oldriska.tomickova@seznam.cz do kon-
ce bøezna leto�ního roku. Pøipojte, prosím,
také svou zpáteèní adresu nebo telefonní kon-
takt. Pokud máte ke svým pøíbìhùm i zajíma-
vé fotografie nebo jinou dokumentaci, budeme
vdìèni za jejich zapùjèení. Dìkujeme.
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Èas plyne jako voda, ani jsme se nenadáli a u� je tu
nový kalendáøní rok. Chtìli bychom touto cestou
v�em ètenáøùm na�ich pravidelných zprávièek po-
pøát úspì�ný rok 2010, pevné zdraví se spoustou
lásky, �tìstí, pohody a vzájemného porozumìní.

Pro nás - �áky - v�ak rok nekonèí, jenom jsme se
pomalu pøehoupli na konec prvního pololetí a
s netrpìlivostí oèekáváme vysvìdèení. Tak�e i vám,
milí spolu�áci, pøejeme co nejú�asnìj�í pololetní od-
mìnu a zároveò ��astný vstup do druhé etapy.

Kdy� se nyní na chvilku zastavíme a zavzpomíná-
me na poslední mìsíc v roce, je nám trochu smutno.
Slavnostní èas vánoèní je pryè a s ním i v�echny neo-
pakovatelné zá�itky, na které rádi vzpomínáme.
Mezi nì urèitì patøí na�e cesta do Prahy, kdy jsme si
mìli mo�nost prohlédnout filmová studia Èeské te-
levize na Kavèích horách, vyzkou�eli jsme si kostý-
my známých filmových postav i obsluhování skuteè-
né kamery, zúèastnili jsme se také natáèení silves-
trovského poøadu Zázraky pøírody atd. V Divadle
Spejbla a Hurvínka jsme shlédli humorné loutkové
pøedstavení a k tomu je�tì ka�dý z nás dostal boha-
tou mikulá�skou nadílku.

Na závìr celého dne jsme nav�tívili vánoèní trhy
na Staromìstském námìstí, odkud jsme si pøivezli
domù pravou vánoèní náladu.

Nesmíme také zapomenout na zaèátek prosince,
kdy nás nav�tívili èerti, zahráli jsme si s nimi  na
èertovskou �kolu a v tìlocviènì vypukl Èertí rej.
Soutì�ili jsme na Luciferovì lávce, ze které jsme ne-
smìli spadnout do vody, probìhly skuteèné èertí zá-
pasy, dobývali jsme Kleofá�ovo doupì apod. Dokon-
ce jsme mìli mo�nost  blí�e se seznámit s dìtmi
z na�í mateøské �kolky, které nás nav�tívily a soutì-
�ily spoleènì s námi.

Poslední prosincové dny probìhly ve znamení ad-
ventních pøíprav, vyrábìní i rozdávání dárkù, zdo-
bení stromeèku a dokonce jsme vaøili. Pro koho?
Pro uèitele, pro spolu�áky z 1.stupnì i pro sebe. Pøi-
pravili jsme pravý �Vánoèní raut� s ochutnávkou nì-
kolika druhù pomazánek, zdobili jsme chlebíèky,
jednohubky i slavnostní �tìdroveèerní stùl. Nechy-
bìly vánoèní zvyky a spoustu zajímavého ètení i po-
vídání o narození Je�í�ka. Nakonec jsme mìli sta-
rosti, aby se ty na�e dobroty snìdly do odchodu na
vánoèní prázdniny. Vìøili byste tomu, �e nakonec
nic nezbylo?

Je�tì jednou pøejeme v�em pohodový nový rok a
stále dobrou náladu.

�áci 3.A Z� Na Daliborce v Hoøicích
s p. uè. P. Varsányiovou

Sousedé z Novopacka se tìsnì pøed Vánocemi
doèkali povedené kní�ky Novopacko � Portrét
pamìti a srdce. Autor v ní vypravuje pøede-
v�ím o mimoøádném mno�stvím nadaných rodá-
kù, kteøí z této oblasti pocházejí. V kní�ce jsou tak
nejen kapitoly o víøe nebo o øemeslech, ale i o vý-
znamných rodech, jako byli sochaøi Suchardové.
Stranou samozøejmì nezùstalo ani Novopacko
jako centrum podkrkono�ského spiritismu a vý-
znamné nalezi�tì drahých kamenù. Velký prostor
je vìnován umìlcùm � v�dy� jich také z Nové
Paky a jejího okolí pochází tolik! V kní�ce je pøed-
staven osud malíøe Josefa Tulky, spisovatele Jo-
sefa Karla �lejhara, básníka Jana Opolského, fo-
tografa Miroslava Háka, sochaøe Ladislava Zívra
a mnoha dal�ích. Autor ale nenechal stranou ani
zdej�í zvlá�tnosti, a tak pí�e i o svérázných pod-
horských myslitelích, o tom, jak se v Pace jedlo
psí masíèko, anebo o bláznìní, které se prý pøe-
ná�í vodou z ka�ny na námìstí. Vlastní text, v
nìm� nechybìjí citace z historických kronik a pa-
mìtí, je zpestøen vyprávìním souèasníkù a do-
provází ho víc ne� sto dvacet obrázkù � v napros-
té vìt�inì kreseb a grafik. Kní�ka vlastnì shrnuje,
co je pro Novopacko typické, a patøí k tomu nej-
obsáhlej�ímu, co o této oblasti vzniklo. V Hoøi-
cích je k dostání v Podkrkono�ském knihkupectví
na Komenského ulici.

Nová kniha o Novopacku

Muzeum dostalo dárek

Vánoční turnaj ex-klokanů v bowlingu
V nedìli po vánoèních svátcích jsme se ji� tra-

diènì se�li na ji� II. roèníku vánoèního turnaje
v bowlingu v Ostromìøi. Pøes skuteènost, �e za-
tím je�tì nejsme oficiálnì zaregistrované sdru�e-
ní, máme ji� prvního sponzora a na jeho poèest
jsme tento turnaj po nìm pojmenovali. Se�lo se
nás více ne� vloni, neuvìøitelných 13 rodin. Dìti
se rozdìlily do dvou dru�stev a hra zaèala rych-
lým spádem. Pravda ti men�í obèas èekali na nej-
lehèí koule, ale i tak jsme stihli odehrát neuvìøi-
telných 15 kol. Rodièe mezi sebou prodiskutovali
nejrùznìj�í problémy a zapeklitosti �ivota rodin
s tì�ce posti�enými dìtmi a mladistvými, sezná-
mili se se zmìnami v legislativì a domluvili dal�í
akce a� do kvìtnového víkendového pobytu. Do-
mluvili se na zapùjèení rehabilitaèních pomùcek
od chodítka poèínaje, a� po speciální rehabilitaè-
ní �idli, nezbytnou pro správné dr�ení tìla jedno-

ho �áèka 2.tøídy. Jeho rodièe narychlo shánìli no-
vou, proto�e tu dosud pou�ívanou museli ze dne
na den vrátit klubu Klokánek v souvislosti
s ukonèením èlenství.

Vítìzi vánoèního turnaje se stali v�ichni, podle
hesla není dùle�ité zvítìzit, ale zúèastnit se. Pro
dìti byl turnaj velmi pøínosný, opìt si dokázaly,
�e i s velmi tì�kým posti�ením jde sportovat,
srovnávat se s ostatními a pøekonávat bariéry,
které jsou mnohdy vìt�í v my�lení lidí ne� v pøe-
ká�kách samotných.

Co v�ak bylo dùle�itìj�í pro zalo�ení a chod bu-
doucího obèanského sdru�ení byl fakt, �e do�lo
k dùle�itému rozhodnutí: byl ustanoven pøíprav-
ný výbor, který bude jednat jménem nového ob-
èanského sdru�ení a� do øádnì svolané ustavující
èlenské schùze.                                  Helena Hindrová

Ohlédnutí za starým
rokem

Webové stránky měst a obcí soutěží o Zlatý erb
Letos byl zahájen ji� dvanáctý roèník soutì�e Zlatý

erb o nejlep�í webové stránky a elektronické slu�by
mìst a obcí. Soutì� je podobnì jako v loòském roè-
níku organizována v krajských a v navazujícím celo-
státním kole. Krajské kolo soutì�e vyhla�uje Králo-
véhradecký kraj ve spolupráci se Sdru�ením Zlatý
erb. Soutì� je poøádána ve spolupráci s Minister-
stvem pro místní rozvoj, sdru�ením Èeský zavináè,
Svazem mìst a obcí ÈR, portálem Mìsta a obce onli-
ne a konferencí ISSS.

Cílem soutì�e je podpoøit modernizaci místní a re-
gionální veøejné správy prostøednictvím rozvoje in-
formaèních slu�eb poskytovaných obèanùm i speci-
fickým skupinám u�ivatelù s vyu�itím internetu a
ostatních elektronických médií, a pøispìt tak k roz-
voji kvality �ivota ve mìstech, obcích a krajích Èeské
republiky.

V krajských kolech se hodnotí tzv. povinnì zveøej-
òované informace, kvalita úøední desky podle správ-
ního øádu, rozsah zveøejnìných dal�ích informací,
názornost ovládání webu, navigace a pøehlednost

stránky, výtvarné zpracování a bezbariérová pøí-
stupnost. Upozoròujeme, �e diskvalifikaèním krité-
riem je nedostateèné hodnocení v povinnì zveøejòo-
vaných informací.

Soutì�í se opìt v kategoriích:
� nejlep�í webové stránky mìsta
� nejlep�í webové stránky obce
� nejlep�í elektronická slu�ba

Krajského kola Královéhradeckého kraje soutì�e
Zlatý erb 2010 se mohou zúèastnit mìsta a obce se
svými oficiálními webovými stránkami, elektronic-
kými slu�bami a turistickými webovými prezentace-
mi. Ohlá�ení do soutì�e a podrobné informace na-
leznete na webové stránce soutì�e a na portálu Mìs-
ta a obce online:

� zlatyerb.obce.cz
� mesta.obce.cz

Uzávìrka pøíjmu ohlá�ení je ve støedu
3. února 2010 v 16:00 hodin. Více informací podá
Ing. Iva Hejny�ová, telefon 495 817 147, e-mail:
ihejnysova@kr-kralovehradecky.cz.

Tabulka ukatuje, �e prùmìrná teplota (9,7°C)
byla v loòském roce opìt vy��í ne� je padesátiletý
prùmìr (�8,29). Zpùsobila to pøedev�ím vysoká
prùmìrná teplota za mìsíc duben (14,4) a o tro-
chu vy��í prùmìrné teploty v mìsících záøí a lis-
topadu (16,8 a 6,7 °C). Naopak chladný byl mìsíc
leden (-3,5 °C), zvlá�tì první polovina, kdy mini-
mální teploty klesaly pod 10 °C. Teplotní výkyvy
byly pøedev�ím v øíjnu. Napøíklad 7.10. dosáhla
maximální teplota 24,2 °C a 15.10. byla maximál-
ní teplota u� jenom 2,4 °C. Tento den napadl také

první popra�ek snìhu. Srá�kovì patøí minulý rok
pod dlouhodobý prùmìr. Za celý rok spadlo
583,5 mm srá�ek, nejménì v mìsíci dubnu (2,0
mm) a v záøí (7,2 mm). Srá�kovì slabé byly i mì-
síce leden, srpen a listopad. Naopak nejvíce srá-
�ek bylo (po suchém dubnu) v mìsíci kvìtnu
(101,0). Poèasí v roce 2009 zpùsobilo opìt �kody
na majetku. Ve ètvrtek 27.7., v den s maximální
teplotou 34,2 °C se k veèeru pøehnala silná vichøi-
ce a do�lo na èetných místech  k po�kození stro-
mù a budov.

Meteorologická pozorování v roce 2009
HODNOTY NAMÌØENÉ NA KLIMATOLOGICKÉ STANICI HOLOVOUSY

Přednáška

Letectvo
ve válce 1939-1945

a Èeskosloven�tí piloti
v øadách RAF

Mìstská knihovna 8. února od 18 hodin.
Pøedná�et bude Michal Bílek

z hoøického gymnázia, svá slova doprovodí
ukázkami modelù letecké techniky

a obrazovou prezentací.

Právì vèas pod stromeèek doruèila po�ta sedmi-
kilový balík z mìsta Helsinki. Sochaø Bjarne Lo-
onros se rozhodl splnit svùj pøíslib z roku 2006 a
být zastoupen ve sbírce muzea svým dílkem. So�-
ka z finského diabasu (nìco jako èerná �ula) se
jmenuje A Chair with a View (nìco jako Vyhlíd-
ková �idlièka) a znalci hned poznají, �e je jakousi
zmen�enou variantou pískovcového objektu, kte-
rý Bjarne vysekal v Hoøicích pøed tøemi lety (teh-
dy jej nazval Nezapomínej hledìt kupøedu Emi-
le).  Muzeum se zaradovalo a také splnilo svùj
pøíslib: bez okolkù umístilo �ulový artefakt do
vitriny s ostatními dárky úèastníkù symposií na
je�tì probíhající výstavì Taille directe a zároveò
ujistilo autora, �e teprve tímto aktem je výstava
úplná. Bude k vidìní je�tì do bøezna.

Dům kultury Koruna

Výstava

Taille directe:
Pøímo do kamene

(toti� Chvála sochaøských symposií).
Malá síò mìstského muzea

od úterý do pátku 9-12/13-17.

Středa 3. února v 19.30 hodin (RADNICE)
JAZZ, VÍNO A �UNKA

Kytarová a jazzová hudba z Latinské Ameriky
KLUB PØÁTEL HUDBY, vstupné 100,- Kè

(studenti polovic)

Pátek 5. února 2010 v 19.00 hodin
 PLES SP�K, vstupenky u poøadatele

Středa 10. února 2010 v 19.30 hodin
SMÍ�ENÉ POCITY

Jana Hlaváèová, Petr Kostka, Jaroslav
Satoranský, Ladislav Hampl, PØEDPLATNÉ,

vstupné 240/220/200,- Kè

Čtvrtek 11. února 2010 v 18.00
VALENTÝNSKÁ TEENAGER PÁRTY

vstupné 40,- Kè

Sobota 13. února 2010 ve 14.30 hodin
ZAÈAROVANÝ LES

Loutkáøský soubor ZVONEK vstupné 20,- Kè

Sobota 13. února 2010 ve 20.00 hodin
LETECKÝ PLES

Vstupenky u poøadatele (603 812 815)

Sobota 20. února 2010 ve 20.00 hodin
PLES AMK HOØICE, vstupenky u poøadatele

Čtvrtek 25. února 2010 v 19.30 hod.
URBAN QUINTET

 Jazz, stolová úprava, mo�nost obèerstvení,
vstupné 80,- Kè

Pátek 26. února 2010 ve 20.00 hodin
PLES JUNÁKA

Vstupenky u poøadatele (608 965 063)

Sobota 27. února 2010 ve 20.00 hodin
PLES HASIÈÙ, vstupenky u poøadatele

Čtvrtek 4. března 2010 v 18.00 hodin
STAROPRA��TÍ HELIGONKÁØI

Taneèní posezení se známým pra�ským
heligonkovým souborem. 80,- Kè

Nahoře soška ve vitrině, dole socha na nábřeží
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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)

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.

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

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

AUTOŠKOLA

LEJSEK
Karlova 198, Hoøice, tel. 493623670

vám nabízí provádìní výcviku
v øízení motorových vozidel:

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

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

5) traktoru, skupina „T“
Kondièní jízdy uvedených vozidel.
�kolení øidièù.Výcvik provádíme

na nových vozidlech
zn. Ford Fusion, �koda Fabia,

Mercedes Atego, Suzuki, Honda.
Kurzy zahajujeme

ka�dou støedu v 15 hodin.
Autoslužby

� Výmìny a prodej
motorových a pøevodových olejù

� Prodej akumulátorù Varta
Pneuservis

� Montá� a vyva�ování pneumatik
osobních, dodávkových a nákladních

vozidel a motocyklù (provádíme
na moderních strojích Corchi).

Prodej nových  pneumatik zn. Barum,
Matador, Michelin, Continental,

na v�echna motorová vozidla.
� Opravy vzdu�nic a pneumatik na

osobní i nákladní automobily a traktory.

Informace: 493 621 640

Nová 3D
LASEROVÁ GEOMETRIE

Pronajmu byt v Jičíně
Pronajmu byt 3+1, 70 m2  v 6. patøe, v domì s

výtahem. Blízko centra, s krásným výhledem na
sportovní areál, kopec Tábor a Zebín. Zaøízený i
nezaøízený. Cena 4 000,- Kè + poplatky.

Telefon 731 453 358.

Prodám byt v Jičíně
Prodám byt v panelovém domì v Jièínì, 70 m2

3+1, 6. patro, výtah, v ulici U Stadionu. Byt udr-
�ovaný, panelový dùm má nová plastová okna a je
zateplený.                                      Telefon 720 512 987.

CELKEM 231 m2

KANCELÁŘE V HOŘICÍCH
(I JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI OD 18 m2)

KONTAKT: 603 501 830
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POŘÁDÁNÍ VEŘEJNÝCH DRAŽEB
DOBROVOLNÝCH I NEDOBROVOLNÝCH

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

RIEGROVA 1048, 508 01 HOŘICE

JÍZDNÍ KOLA

RYS
Velký výbìr kol a pøíslu�enství

zn. Author
Wheeler
4Ever�

+ dìtská kola
+  kvalitní profi servis

+  v�e ostatní na jízdní kola

MILOSLAV RYS
Žižkova 1957, Hořice

Tel: 493 621 932
www.kola.rys.cz

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

Pronájem nebytových prostor
CK Datour (bývalé CK Osnado), vchod z

ulice Jungmannova 346, Hoøice (ved-
le MÚ)  pronajme nebytové prostory:
1 místnost   (cca 20 m2) v 1. patøe od 1. 2.
2010 (vhodné pro jednotlivce, kteøí podni-
kají  napø. v úèetnictví, poradenství, ...)

Telefon 493 621 738, 604 294 227

PROPAN
BUTAN
(LÁHVE)

Stavebniny Chotìbor
Cukrovar 400, Libáò

2 Kg � 70 Kè
10 Kg � 290 Kè
33 Kg � 950 Kè

Vèetnì dopravy do domu
773 606 619

stavebniny.chotebor@email.cz

Pronajmu byt v centru Prahy
Pronajmu byt 1+1 v cihlovém domì u Veletr�-

ního paláce v Praze 7. V domì je výtah, byt je v
1. poschodí, má vytápìní elektøinou.

Telefonujte veèer: 493 621 202.

Co nabízím, to také hledám
MUDr. v dùchodu,upøímná, pracovitá a vstøíc-

ná blondýna, hledá partnera støedního vìku a po-
stavy. Co nabízím, to také hledám, hlavnì trpìli-
vost, spolehlivost a lásku.         Telefon 608135519.

Pronajmu byt 3+1 v Hořicích
Pronajmu byt 3+1 s balkonem v Hoøicích. Byt je

po celkové rekonstrukci, èásteènì zaøízený.
Telefon 739 096 616.

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

REHABILITACE MILOVICE
MIMOŘÁDNÁ AKCE

Klasická masá� celková 60 minut + solux ZDARMA 330,-

Klasická masá� 30 minut solux ZDARMA 160,-

Klasická masá� èásteèná 15 minut + solux ZDARMA 70,-

Klasická masá� celých dol. konèetin 45 minut + solux ZDARMA           230,-

Koupel (perlièková, jodová, sirná 20 minut, zábal) 160,-

Víøivá koupel konèetin 20 minut 60,-

Parafínový zábal 20 minut 50,-

Plynové injekce � jedno sezení 30,-

OBJEDNÁVKY na čísle 493 698 139
!!!!   POUZE LEDEN a ÚNOR 2010   !!!!

V�e nejlep�í a hodnì �tìstí
v roce 2010 pøeje

ZDENĚK BRENDL

Revize, èi�tìní a kontrola komínù na tuhá,
plynná a kapalná paliva.

Pod Invalidovnou 1949, telefon 605 431 955
e-mail: zbrendl@mkinet.cz

KOMINÍK

PNEU
SERVIS

Vítìzslav Mádle

Ba�nice 20
Mobil 737 448 118

Prùmyslová 1128, Hoøice, 493 506 635, obchod @marbi.cz
Otevøeno: Po-Pá: 9:00-13:00, 13:30-17:00, So: 9:00-11:00

NABÍZÍME �IROKÝ VÝBÌR FITNESS:
ELLIPTICALY

ROTOPEDY
POSILOVACÍ VÌ�E

PØIPRAVTE SVÁ KOLA NA NOVOU SEZÓNU
BEZ DLOUHÉHO ÈEKÁNÍ, ZA ROZUMNOU CENUBEZ DLOUHÉHO ÈEKÁNÍ, ZA ROZUMNOU CENUBEZ DLOUHÉHO ÈEKÁNÍ, ZA ROZUMNOU CENUBEZ DLOUHÉHO ÈEKÁNÍ, ZA ROZUMNOU CENUBEZ DLOUHÉHO ÈEKÁNÍ, ZA ROZUMNOU CENU

ODBORNÌ PØIPRAVÍME VA�E KOLO NA NOVOU SEZÓNUODBORNÌ PØIPRAVÍME VA�E KOLO NA NOVOU SEZÓNUODBORNÌ PØIPRAVÍME VA�E KOLO NA NOVOU SEZÓNUODBORNÌ PØIPRAVÍME VA�E KOLO NA NOVOU SEZÓNUODBORNÌ PØIPRAVÍME VA�E KOLO NA NOVOU SEZÓNU

ZAVEDENÁ ZNAÈKA

OLPRAN
V OBORU CYKLO A FITNESS

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

ZAJI��UJEME ZÁRUÈNÍ I POZÁRUÈNÍ SERVIS
FITNESS I KOL

V�EJE TESTOVÁNO STROJÍRENSKÝM ZKU�EBNÍM ÚSTAVEM

KERAMIKA HOØICE
(za �eleznièním pøejezdem vedle pekárny)

Nabízí trvale obèanùm Hoøic ve své prodejnì pøímo u dílny mo�nost
nákupu keramiky za výrobní ceny, tj. v prùmìru za 50 % bì�ných cen

v maloobchodì. Nabízíme �iroký sortiment u�itkové a ozdobné keramiky
malované i v mnoha barevných variantách.

Napøíklad: nìkolik typù ozdobných kvìtináèù a obalù
ve velikostech 7 � 30 cm, kávové a pivní soupra líøe, d�bánky, vázy, hrníèky, cukøen-

ky, aromatické lampy, adventní svícny a dal�í.
Navíc od 1. 2. 2010 výprodej nìkterých star�ích skladových zásob II. jakosti

za symbolické ceny.
Napøíklad: talíøe mìlké a hluboké 10,- Kè/ks, petr�eláky vè. podmisky 33,- Kè/ks,

obaly na kvìtináèe a kvìtináèe 7 � 23 cm  za 10,- resp. 45,- Kè/ks.
Akce platí do vyprodání urèených výrobkù.

Pracovní doba: pondìlí - pátek 6:00 � 14:00 hod.
Tel.: 493 62 36 27, 776 18 22 11

Vyměmím byt v Hořicích
Vymìním cihlový byt 2+1 (61 m2) v OV za vìt�í

byt, nebo domek + doplatek.
Hoøice, tel. 606 109 852
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Pátek 5. 2. a sobota 6. 2. ve 20:00

2012
Mayský kalendáø by mìl dosáhnout konce svého

tøináctého cyklu 21. prosince 2012 a po tomto datu u�
podle nejmoudøej�ích mu�ù této dávné civilizace není
nic. To samozøejmì vybízí k otázce: pokud kalendáø

nepokraèuje, co se pak bude dít?
Mláde�i pøístupný,

158 minut, 70,- Kè, èeské titulky

Úterý 9. 2. a středa 10. 2. ve 20:00

Distrikt 9
Nad Ji�ní Afrikou se vzná�í mimozemská loï. Uvnitø
lodì sídlí hmyzí vetøelci, kteøí nejsou na Zemi vítáni.

Dìj filmu se odehrává 30 let po pøistání mimozem��anù,
a vypráví o agentovi Wikusovi, který se nakazí
mimozemskou biotechnologií. Film je natoèený

dokumentárním stylem. 
Mláde�i pøístupný,

112 minut, 70,- Kè, èeské titulky

Pátek 12. 2. a sobota 13. 2. ve 20:00

3 sezóny v pekle
Pí�e se rok 1947 a doba pøeje smyslnosti, extravaganci,

humoru a nekoneènému oèekávání. Ivanu Heinzovi,
pohlednému dandymu a vtipnému provokatérovi je
právì devatenáct. Utíká z domova, aby se vydal na

nekonvenèní pou� oslavující svobodu a umìlecké ideály.
�ije pøítomným okam�ikem, obdivem k surrealismu a
krásným �enám. �ivot se zdá být bájeèný, pokud ho
vychutnáváte v cigaretovém kouøi, lehkém opojení

likérem a po boku fascinující, krásné a zku�ené �eny.
Mláde�i pøístupný,

110 minut, 70,- Kè, èeský film

Úterý 16. 2. a středa 17. 2. v 17:30

Vzhůru do oblak
Vzhùru do oblak je pøíbìh o 78letém prodejci balónkù

Carlovi Fredricksenovi, který si koneènì splní celo�ivot-
ní sen o dobrodru�stvích, kdy� na svùj domek pøivá�e

tisíce balónkù a odletí s ním do divoèiny Ji�ní Ameriky.
A� pøíli� pozdì ale zjistí, �e se k nìmu potají pøipojil i

pùvodce jeho nejhor�ích noèních mùr: nad�ený osmiletý
prùzkumník divoèiny jménem Russell. Jejich spoleèná

pou� do ztraceného svìta, v nìm� se setkávají
s v�emo�nými zvlá�tními, exotickými a pøekvapivými
postavami, je plná humoru, emocí a obrovsky nápadi-
tých pøíhod. Souèasnì se jedná o výroèní desátý film

studia Pixar.
Mláde�i pøístupný,

96 minut, 70,- Kè, èeský dabing

Pátek 19. a sobota 20. ve 20:00

Protektor
Co v�echno jste ochotni zradit pro lásku? Pøíbìh

osudového vztahu dvou lidí, kteøí na pozadí váleèného
dramatu pro�ívají vlastní drama soukromé. Pøíbìh o
skuteèných citech, o lásce, která v extrémních dobách

mù�e vést a� na samou hranici sebedestrukce, a pøesto
má v sobì sílu a nadìji. Riskantní hra o kariéru, cit,

lidskou dùstojnost a nakonec o �ivot v temných èasech
Protektorátu.

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

Úterý 23 . 2. a středa 24. 2. ve 20:00

Stínu neutečeš
Øehoø si �ije spokojenì. Jeho �ena Ev�enie ne. Po
�edesáti letech man�elství pøichází osmdesátiletá

Ev�enie za svou vnuèkou � právnièkou Katkou, aby jí
pomohla rozvést s pìtaosmdesátiletým man�elem

Øehoøem. Katka je �okována babièèiným rozhodnutím i
její tvrdostí a neústupností. Co se muselo stát ve vztahu

prarodièù, �e to ani celá desetiletí nezahladila?
Mláde�i pøístupný, 106 minut, 70,- Kè, èeský film

Pátek 26. 2. a sobota  27. 2. ve 20:00

Sherlock Holmes
Viktoriánské kouzlo funguje jako nikdy. Mistr dedukce
pøichází v plné síle a jeho tvùrci na pøedstavení nové
generaci vlétli tím nejpøíjemnìj�ím zpùsobem. Akènì,

velkolepì a chytøe. Holmes toti� umí rozdávat rány, ale
hlavnì umí dokonale zapojit mozek. V komplikované

zápletce tak v�echno zapadne na své místo, divák sotva
staèí zalapat pøi bleskových vysvìtlovaèkách po dechu a
Sherlock (a s ním i Guy Ritchie) mù�e odejít støedem jako
vítìz nad svou vlastní povìstí. Tohle je zkrátka správné

Dobrodru�ství s velkým D.
Mláde�i pøístupný,

128 minut, 70,- Kè, èeské titulky

Velká zimní tenisová
akce

V nedìli 27. prosince 2009 probìhl na krytých
dvorcích ve Velichovkách ji� tøetí roèník tenisové-
ho turnaje deblù "Poslední smeè". Poøadatelem
celé akce byl ji� tradiènì Tenisový klub Èenice a
jmenovitì jeho pøedseda JUDr. Ota �ebesta. Le-
to�ního turnaje se zúèastnil rekordní poèet 16
hráèù, kteøí byli losem rozdìleni do jednotlivých
dvojic. Hrálo se systémem ka�dý s ka�dým na je-
den zkrácený set. Vìt�ina utkání byla vyrovna-
ných, co� svìdèilo o dobré sportovní formì vìt�i-
ny borcù. Po odehrání posledního míèe (vlastnì
smeèe) a nezbytném vykoupání, se uskuteènilo
slavnostní rozdílení cen. V�ichni úèastníci obdr-
�eli malý pohár za umístìní. Potom se spoleènì
malým autobusem aktéøi turnaje pøemístili do
klubovny TC Èenice, kde paní pøedsedová (He-
lenka) podávala skvìlý gulá�. V dru�né zábavì
pak probíhalo hodnocení celého turnaje. Vzhle-
dem k tomu, �e polovinì úèastníkù turnaje je ji�
�edesát a více let, je tato akce jen zdùraznìním
toho, jakou "zdravou" populaci tady máme. Vítì-
zem turnaje se stala dvojice Luòák-Hátle pøed
�ebestou s Lindauerem. Tøetí skonèili Kult a Sa-
mek, ètvrtí Kotrbáèek s Bímou. Na pátém a� os-
mém místì skonèily dvojice v poøadí: Krejcar-
Pour, Jahelka-Witt, Robátko-Petráèek a �perk s
Táborským. Tak a� se v�ichni ve zdraví doèkají
ètvrtého roèníku!   JK

FC PETRAS na prahu
čtvrtého desetiletí

Ji� více jak tøicet let si dopøávají radosti ze hry,
zvané fotbal, èlenové fotbalového klubu básníkù,
FC Petras. Do nového roku vykroèili, èi spí�e  vy-
bìhli, ji� tradiènì na Nový rok dopoledne, aby si
zahráli svùj oblíbený fotbal. Cestu na høi�tì za so-
kolovnou si na�lo osm odvá�livcù, kteøí si pìknì
zasportovali. Nebylo dùle�ité, kdo vyhraje, pod-
statné je skuteènost, �e i pøes svùj pokroèilej�í
vìk jsou stále schopni a ochotni se hýbat. Bohu�el
jsou asi ji� v Hoøicích jediní, kdo udr�ují novoroè-
ní tradici sportovních zápolení, kterou je�tì v ne-
dávných letech udr�ovali èlenové i jiných spor-
tovních oddílù. Tak "petráèkovci", a� Vám to po-
øád je�tì kope!

A je�tì dodatek. První branku nového roku
vstøelil Bíma.                  JKA ještě se vejde vtip

Blondýna sedí doma na�tvaná, nemá ani koru-
nu, pøemý�lí,jak by pøi�la k penìzùm. Vtom ji na-
padne únos dítìte.

Hned bì�í pøed �kolu, tam si vyhlídne prvního
hezkého klouèka a spìchá s ním domù.
Doma usedne ke stolu a pí�e anonym: �Milá ma-
minko, dnes jsem ti unesla syna a chce�-li ho je�-
tì vidìt, tak dej do igelitky 1 000 000 Kè a nech
mi je zítra v 16.00 v centru u ka�ny. Blondýna.�
Zalepí obálku, pøedá ji klouèkovi a po�le ho s ní
domù.

Na druhý den bì�í ke ka�nì a tam igelitka s mi-
lionem a dopisem.

V tom stojí: �Milion Vám posílám jako výkupné,
ale mù�u Vám øíct, �e jako blondýny bychom si
takové sviòárny dìlat nemìly.�

Lhotova cyklostezka…
Neodpustím si nezareagovat na èlánek z minulé-

ho èísla HON týkající se novì otevøené cyklostez-
ky v na�em mìstì. Poslanec parlamentu ÈR pan
Zdenìk Lhota v nìm vìrnì popisuje peripetie její-
ho vzniku a uspokojení nad její èerstvou kolauda-
cí. Vzápìtí ji mo�ná i �nevìdomky� vtiskne jméno,
kdy� o ní sám mluví jako o �Lhotovì cyklostezce�.
A proto�e jsem èlovìk hravì chytlavý a pojmeno-
vání Lhotova mi ani jinak nevadí, u� ji ke smùle
Jana Maláta asi nikdy neøeknu jinak (trasa cyk-
lostezky vede èásteènì tzv. Malátovou stezkou,
pojmenovanou po hudebním skladateli a pedago-
govi Janu Malátovi (1843-1915). V letech 1866 -
1876 pùsobil jako uèitel v Hoøicích a zde se také
o�enil. Ka�doroènì pobýval v létì na Dachovech).

Patøím k té èásti zastupitelstva, která s touto vý-
stavbou nesouhlasila, proto�e se zde nabízela pro
mì daleko pøijatelnìj�í varianta �bezejmenné�
cyklostezky táhnoucí se od �lukaveckého køí�ku�
po høebeni chlumù smìrem na Konecchlumí
(pìknì po rovince a po okraji lesa). Nejsem toti�
velkým zastáncem zbyteèného vylévání asfaltu do
na�ich luhù a hájù, který pøiznejme si èásteènì
sni�uje kvalitu zá�itkù pì�ích turistù a milovníkù
pøírody. Dle prùzkumù i znaèná èást samotných
cyklistù preferuje pøírodní a pøírodì blízké povr-
chy (kupøíkladu kvalitní �otolinový povrch). Neji-
nak to bez pøekvapení vnímají i nìkteøí hoøiètí
cyklisté, kteøí pøi sebemen�í zmínce o na�í cyklos-
tezce jen stì�í polykají hoøkou slinu. Zámìrem
mého èlánku je v�ak spí�e poukázat na bezpeè-
nostní úskalí Lhotovy cyklostezky, které jsou ze-
jména s ohledem na rychlý asfaltový povrch a vý�-
kovou èlenitost terénu pøímo ukázkovým zadá-
ním pro vznik èastých ,,konfliktù� jejích budou-
cích u�ivatelù. Právì vzornì vyasfaltovaná spojni-
ce lomu ,,U Josefa� a obce Dachova skýtá úseky s
nemalým vý�kovým pøevý�ením s celou øadou
hezky kroucených zatáèek, které po celé délce bez-
prostøednì lemuje vzrostlý lesní porost. Trochu
nadlehèenì øeèeno. kdyby se úsek cyklostezky ve-
doucí k Dachovùm v zimì postøíkal vodou, vznik-
ne mírnìj�í bobová dráha v lese (bez mantinelù)�
Jeliko� autoøi projektu pøedpokládají vyu�ití cyk-
lostezky v nej�ir�ím mo�ném mìøítku (in-line
bruslaøi, cyklisté terénní i silnièní, pì�í turisté a
jmenovitì i vozíèkáøi), stává se tato trasa
z hlediska bezpeènosti vá�ným problémem.
Za situace, kdy na�e mìsto z finanèního hlediska
ani nemù�e poskytnou jakoukoliv záruku, �e bude
povrch cyklostezky pravidelnì udr�ován a èi�tìn,
si pøi alespoò prùmìrné fantazii ètenáøe lze pøed-
stavit nepøeberné mno�ství nebezpeèných situací.
Ku pøíkladu si pøedstavme z kopce poøádnì rozje-
té cyklisty èi in-line bruslaøe, jak v plné rychlosti
míjí rodiny s dìtmi právì se vracející z koupali�tì
a tìsnì za zatáèkou objeví k pramalé radosti své i
jejich, dva vedle sebe jedoucí vozíèkáøe� Bruslaø/
cyklista, samozøejmì v tu chvíli rád �e se v plné
rychlosti vyhnul rodinì a zvládl zatáèku, mù�e tak
akorát úhybným manévrem �políbit� první boro-
vici, anebo rad�i tu dal�í (na výbìr jich bude v�u-
de dostatek). Mù�e samozøejmì i v oparu svých
spálených gum/koleèek dobrzdit èi doplachtit a�
do dvojice handicapovaných spoluobèanù... A ta-
kových mo�ností tato trasa skýtá mnoho. Aby
toho nebylo málo, na na�i cyklostezku bude mít
samozøejmì pøístup i lesní tì�ební technika a ni-
koho ze �zasvìcených� jistì nenechá na pochy-
bách, �e trasu s chutí vyu�ijí i motorizované �gan-
gy� ètyøkolek a motocyklù v�ech typù (oni ji ji�
v souèasné dobì bohu�el vyu�ívají). V tomto ohle-
du jim v jejich pùsobení pùjde zabránit asi stì�í,
nebo� mìstská policie má rozhodnì dost práce
s poøádkem v na�em mìstì, nì� aby je�tì mìla
operativnì hlídkovat nìkde v lesích severový-
chodnì od nìj. Abychom v�ak byly upøímní, cyk-
lostezka vedoucí od Domova dùchodcù k so�e sv.
Josefa a zpìt do Hoøic ke gará�ím ,,na Borku�, vy-
tvoøila naopak opravdu ideální vycházkový okruh
pro pì�í (hoøické korzo), které nám ti pøespolní
jen ti�e závidí. Ji� v tomto zimním období panuje
na této èásti cyklostezky ruch pøirovnatelný snad
pouze k hem�ení odpolední �pièky na karlovarské
promenádì. Touto trasou bude rovnì� více zpøí-
stupnìn lom U Josefa a mnoho místních i pøes-
polních spoluobèanù si pohodlnì roz�íøí kulturní
obzor o mnohdy netu�ené �druhé� sochaøské
sympozium za Domovem seniorù.

Tak�e si svoji cyklostezku poctivì u�ijme, za�ij-
me na ni plno hezkých sportovních èi jiných zá�it-
kù, pou�ívejme ji tak, abychom ji hned neponièili
a hlavnì na ni dbejme na bezpeènost svoji i ostat-
ních úèastníkù.

Závìrem si dovoluji uveøejnit pár bezpeènost-
ních pøedpisù obvyklých na tìchto specifických
komunikacích (my�leno cyklostezka): Komunika-
ci u�íváte na vlastní nebezpeèí, pøimìøenì zde
platí dopravní pøedpisy. Psi musí být vedeni na
vodítku. Nezapomeòte na odpovìdnost za své
dìti a na dozor nad nimi. Pøi pohybu po komuni-
kaci se chovejte vzájemnì ohleduplnì tak, abyste
neohro�ovali sebe ani ostatní. Neomezenì mohou
komunikaci pou�ívat pouze pì�í, cyklisté a brus-
laøi. Bruslaøùm je doporuèeno jezdit vpravo. Ko-
munikace je obousmìrná, proto v�dy poèítejte s

Názor

Chvála cyklostezky
Stezka vedoucí od Domova dùchodcù vyvolává

rùzné polemiky. V okruhu mé rodiny, pøátel a
známých sly�ím jen �je to krása!� Doporuèuji ka�-
dému poznat ji osobnì. Stezka poskytuje ú�asné
mo�nosti pohybu pro lidi s dìtmi, koèárky, pro
pejskaøe, kolaøe, bruslaøe (nároèné), a také zima
ukazuje bì�kaøùm, jakým skvìlým terénem tato
stezka je a bude. Dal�í mo�nosti pokraèování ko-
lem lesa ke Køí�ku a na Chlumy by z této stezky
udìlalo je�tì více jedineènou zále�itost v místì.
Odhalila krásu stránì nad DD s instalovanými
díly sochaøù Hoøického sympozia a dala jí dal�í
perspektivu. I v lese vznikla z paøezù dal�í díla -
èert, medvìd, a pøibudou dal�í. Informace má
hajný, pro vìc nadchnutý. Neznám projekt, ale
jako chybu po krátkém provozu vidím v nevy�tì-
tované krajnici na nìkterých místech (písek
apod.) a nedodìlání silnice za DD. Popeláøi a oby-
vatelé tahají bláto na stezku. Bude to ztì�ovat
údr�bu. Jsou to malé vady, ale dají se napravit.

Zbývá jen nasmìrovat domácí i cizí turisty do
tìchto krásných míst, stezkou lépe dostupných.
Podìkovat a popøát lidem, kteøí se o stezku za-
slou�ili hodnì sil v pokraèování zapoèatého díla.
Bez velkého osobního nasazení málokdy nìco
vznikne.

Za podobnì smý�lející Josef Petráèek.

mo�ností, �e nìkdo pùjde nebo pojede proti vám.
V�em u�ivatelùm cyklostezky se zakazuje pou�í-
vání walkmanù a podobných audio pøístrojù. Ne-
vyu�ívejte cyklostezku pøi nepøíznivých klimatic-
kých podmínkách, hlavnì pøi tìch pojmenova-
ných køestním jménem (uragán, vichøice, orkán
atd). Hrozí toti� akutní nebezpeèí pádu stromù a
vìtví. A nejezdìte ani bezprostøednì po tìchto
�ivlech, nebo� nikdo vlastnì ani neví, kdo to bude
uklízet�                                                       Vít Kotrbáèek

Názor

Také letos skibusem
do Herlíkovic

I v leto�ním roce mohou obèané Hoøic a okolí vyu-
�ít skibusy do skiareálu Herlíkovice-Bubákov. Od-
jezdy z hoøického autobusového nádra�í ze stanovi�-
tì èíslo 1 jsou ve støedu a pátek v 16.40 hod., v sobo-
tu v 7.25 hod. V�dy je nutné objednání míst na re-
zervaèním telefonu!

� Rezervace míst: telefon 737 222 456
� Ceny ly�ování (permanentka + doprava):

veèerní: 300 Kè, dìti (do 140cm) 180 Kè
denní: 600 Kè, dìti (do 140cm) 380 Kè.

Více na www.snowhill.cz

Výsledky / Nový Bydžov 
5.11. � + K Grizzlies 4: 2
11.11. KUNÈICE Grizzlies 3: 7
19.11. Orli Grizzlies 2: 6
25.11. ZÁMEÈNÍK Grizzlies 3: 2
2.12. Grizzlies Tuleni 19: 2
10.12. Lindr Grizzlies 4: 10
23.12. Grizzlies Bìrunice 5: 3
7.1. Grizzlies � + K 5 : 2
11.1. Grizzlies KUNÈICE 11 : 3 
27.1. Grizzlies ZÁMEÈNÍK
31.1. Grizzlies Orli
4.2. Tuleni Grizzlies  
11.2. Grizzlies Lindr
 17.2. Bìrunice Grizzlies

Výsledky / Lomnice
4.10. Grizzlies Roztoky 6: 0
11.10. HC Piráti Grizzlies 1: 5
17.10. Grizzlies Sklopísek 6: 8
24.10. Blackrooks Grizzlies 0: 2
8.11. Grizzlies Devils Tur. 4: 2
14.11. Grizzlies �elezný Br. 7: 0
.12. Grizzlies Horní Br. 12: 2
12.12. �eleznice Grizzlies 2: 6
16.12. Jilemnice Grizzlies 1: 8
26.12. Grizzlies SHC �lez. 4: 0
30.12. Blackrooks Grizzlies 0: 3
3.1. Grizzlies Rovensko 4: 2
9.1. BHK Turnov Grizzlies 1:5 
6.1. Jilemnice Grizzlies 5:10 
30.1. Grizzlies Sklopísek

 

Přehled výsledků
hořických
hokejistů
Grey Grizzlies
v okresních přeborech
2009 / 2010

Tabulka / Nový Bydžov
1 GRIZZLIES 67 :26 21
2 LINDR 63 :50 21
3 �+K 72 :37 20
4 ZÁMEÈNÍK 62 :27 18
5 ORLI 56 :48 14
6 KUNÈICE 36 :64 8
7 BÌRUNICE 48 :54 6
8 TULENI 24 :121 0

Tabulka / Lomnice
1 Grey Grizzlies Hoøice 26 : 8 15
2 HC Zeos Lomnice 20 :12 10
3 HC Sokol Tìpeøe 15 :11 8
4 BHK Turnov 16 :15 8
5 TJ Sokol Rovensko �A� 15 :13 6
6 HC Blackrooks Syøenov 10 :10 6
7 Sklopísek Støeleè 13 :20 4
8 HC �elezný Brod 10 :15 3
9 SHC �eleznice 10 :18 3
10 HC Jilemnice 10 :23 0

11 HK Lib�tát 26 :9 9
12 Sokol Roztoky u Jil. 10 :3 9
13 TJ Sokol Rovensko �B� 12 :11 8
14 HC Piráti 9 :7 6
15 HC TJ Bene�ov u Semil 13 :16 6
16 HC Sokol Horní Branná 15 :19 6
17 HC Mírová 8 :14 3
18 HC Devils Turnov 2 :10 1
19 HC Semily 10 :16 0

Dálniční známky
lze koupit přímo v centru
města

Spoleènost ÈSAD Semily, a.s. zahájila prostøednic-
tvím své Informaèní kanceláøe na autobusovém ná-
dra�í prodej dálnièních známek na rok 2010. V pro-
deji jsou dálnièní známky pro Èeskou republiku a
Slovensko.

Pøi koupi pìti a více kusù roèních známek pro ÈR
je cena o dvì procenta ni��í.

Tisknuto z: www.horice.org

Biograf Na Špici v únoru 2010


