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 Vychutnejte si v�echny krásy zimy, co kdyby pøi�lo jaro � Za letní gumy letos radìji neutrácejte, co kdyby nepøi�lo �
Kupte si radìji noviny, co kdyby do�ly � A na jaøe pøijdou ledoví mu�i, také se tak tì�íte? � A hokej ve ètyøi ráno,

kdo to kdy vidìl, také jste to vidìli? � Nebo také ve dvì � A kdo neèet rozpoèet, ten si poète na stranì tøi, také se tì�te �
 A nechoïte jen tak, bì�te se tøeba klouzat �                                                              Noviny stojí 6 korun, dal�í budou v bøeznu

BŘEZNOVÉ

Slovo do pranice
�Tak jako vy v�dycky �asnu, kdy� si øeditelstvo

a poslanectvo urèuje veliké platy. Nechápu, jak
mù�e nìkdo za mìsíc udìlat práce tøeba za
140 000 Kè. Ten chudák to nemù�e vydr�et déle
ne� ètvrt roku. Jak se vùbec taková zásluha a vý-
kon mìøí?�                                                Ludvík Vaculík

Hledáme sbormistra
nebo sbormistryni

Pìvecké sbory RATIBOR a VESNA v Hoøicích
hledají nového sbormistra nebo sbormistryni.
Oba sbory patøí k nejstar�ím pìveckým sborùm
v Èechách.

Mu�ský RATIBOR vznikl roku 1862, rok po
Pra�ském Hlaholu, �enská VESNA byla zalo�ena
roku 1870. Tak vznikl smí�ený sbor, který dosud
trvá. Sbor má zkou�ky jednou týdnì v prostorné
zku�ebnì v Hoøicích.

Nabídky pøijímá Dùm Kultury Koruna,
Hálkova ulice, Hoøice, tel. 493 622 727

Petici proti rušení
gymnázia podpořilo
3 780 občanů

Vá�ení spoluobèané,
v pátek dne 22. 1. 2010 byla paní Luka�tíkovou,

zástupkyní petièního výboru, pøedána na krajský
úøad Královéhradeckého kraje Petice proti
zru�ení víceletého gymnázia a slouèení
gymnázia s obchodní akademií v Hoøi-
cích.

Petici podpoøilo svými hlasy 3 780 obèanù.
Pøílohou petice byl i dopis vyjadøující solidaritu a
podporu od dru�ební �koly v Trstené ze Sloven-
ska.

Chtìli bychom Vám v�em podìkovat za Va�i ve-
likou podporu a spoleènì s Vámi vìøíme, �e tak
silný hlas obèanù bude vysly�en.

Gymnázium a SO� Hoøice tedy nadále otevírá
v�echny obory tj.

� osmileté studium gymnázia pro �áky z 5. tøíd
� ètyøleté gymnázium pro �áky z 9. tøíd
� ètyøleté studium obor sociální péèe zamìøené

na sociální správu pro �áky z 9. tøíd.
Nejvíce �kolu podpoøíte právì podáním pøihlá�-

ky na nìkterý z vý�e uvedených oborù.
Petièní výbor.

Ať žije Miluška a jiné sochy
Mgr. Jan Kulhánek

Jungmannova 346 / 508 01 Hoøice
Telefon: 737 685 539

 e-mail: ak.jkulhanek@email.cz

ADVOKÁT

Šibřinky letos 13. března
Tak jako v minulých letech, na závìr masopust-

ních radovánek, poøádají basketbalisté Jiskry
Hoøice v prostorách staré sokolovny tradièní �ib-
øinky. Oproti jiným letùm dochází  v programu
k malé zmìnì. Obì akce, tzn. �ibøinky pro dìti i
dospìlé, se uskuteèní v jeden den. V sobotu 13.
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 Nebozez pana �afaøí-
ka. Bohaté obèerstvení a tombolu zajistí poøada-
telé. Rázu �Karnevalová noc� bude odpovídat
i výzdoba sálu. Masky jsou samozøejmì vítány.
Zajistìte si vèas místenky, jsou ji� v pøedprodeji
papírnictví Alfa u pana Ale�e Svobody na Husovì
tøídì. Srdeènì zveme milé náv�tìvníky!              H-è

Při požáru v Riegrově
ulici zemřel člověk

O posledním lednovém pátku odpoledne hoøelo v
podkroví domu na náro�í Riegrovy a Dru�stevní uli-
ce. Na místo ihned vyjeli profesionální i dobrovolní
hasièi. �Jako první zpozorovali vycházející kouø z
okna strá�níci mìstské policie, kteøí zalarmovali
majitelku, která byla v pøízemí domu,� informovala
krajská mluvèí hasièù Martina �ahourková. V pod-
kroví domu byl následnì nalezen pìtapadesátiletý
podnájemník ve velmi vá�ném stavu.

�Strá�níci vynesli mu�e z podkroví a ve spolupráci
s pøivolanými hasièi provádìli nezbytnou resuscita-
ci,� upøesnila �ahourková. Resuscitace mu�e pokra-
èovala i po pøíjezdu záchranné slu�by, lékaø ale po
pùlhodinì konstatoval smrt. K pøíèinám vzniku po-
�áru �ahourková uvedla, �e se zøejmì jednalo o
úmyslné zapálení a následnou sebevra�du.

Hasièi museli rozebrat støe�ní konstrukci a dohasit
skrytá ohniska po�áru pod palubkami. Hmotná
�koda byla pøedbì�nì odhadnuta na 300 tisíc ko-
run.                                                                                           (ben)

Zdroj: Nové noviny, tisknuto z: www.horice.org

Sníh blokuje svoz
komunálního odpadu

Z dùvodu dlouhopøetrvávající snìhové kalamity a
neprùjezdnosti nìkterých ulic firma Marius Peder-
son neprovádí po celém mìstì pravidelný svoz od-
padu. Z tìchto kalamitních dùvodù mohou obyvate-
lé neprùjezdných ulic vyu�ít ke svozu komunálního
odpadu i netypizované pytle. Tyto pytle budou fir-
mou nakládány v nejbli��ích pøilehlých ulicích. Svoz
bude provádìn dle stávajícího pravidelného harmo-
nogramu a potrvá do konce února 2010.

Tisknuto z: www.horice.org

Rvačka kvůli slečně
Ru�ný veèer mìli minulé úterý v jednom bytovém

domì na sídli�ti Pod Lipou, kde se fyzicky støetli
souèasný pøítel a bývalý pøítel jedné místní sleèny.
Do incidentu obèas zasáhl i pøítel jednoho z nich,
který to odnesl poøádnou boulí na hlavì. Bìhem
rvaèky toti� upadl na schody a udeøil se do hlavy.
Sleèna, kvùli které událost zaèala, stála po celou
dobu radìji opodál.                                                            (kle)

Na Gothardě se našel
telefon

V Hoøicích na Gothardì na�el minulý týden jeden
z místních obèanù mobilní telefon Nokia s vlo�enou
SIM kartou. Pøístroj následnì odevzdal na Policii
ÈR, která vìc eviduje jako nález.

Hlasujte o nejhezčího
hořického sněhuláka

Hlasujte v soutì�i o první tøi nejkrásnìj�í snìhulá-
ky, které naleznete ve fotogalerii www.horice.org.
Napi�te Mìstskému informaènímu centru s uvede-
ním hesla �Snìhulák� do pøedmìtu zprávy na adre-
su infocentrum@horice.org, které tøi snìhuláky z
fotogalerie se vám nejvíce líbí a ohodno�te je od prv-
ního do tøetího místa. Uzávìrka hlasování je dne
15.3.2010.

Na Klečkově
pekli poschoďový dort

100 let oslavila Marie Burdová, klientka hoøic-
kého Domova seniorù. Oslavenkyni zazpívali
obyvatelé Domova, dirigoval Jiøí Helinger. Za-
mìstnanci Domova pøipravili exkluzívní poho�tì-
ní, pøi kterém nechybìl ani poschoïový dort.

Bašňák opět zabydlely lední sochy od Kužela. Fotograf je toho Janek. A čípak je to  Miluška?

Sněhuláků je letos celkem dost. Zde je jeden ze soutěžních. Více sněhuláků na www.horice.org.
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Policejní zpravodajstvíNázor

ČELNÍ NÁRAZ V BÍLSKU
Bílsko - V pátek 5. února jel hodinu po poledni �es-

ta�edesátiletý øidiè osobním vozidlem �koda Fabia
ve smìru od Hradce Králové na Jièín.

V Bílsku se na pøímém úseku vozovky zøejmì plnì
nevìnoval øízení svého vozidla a vjel do protismìru,
kde se èelnì srazil s protijedoucím nákladním vozi-
dlem Man s pøívìsem. Pøi nehodì utrpìl øidiè osob-
ního vozidla zranìní, se kterým byl pøevezen do Fa-
kultní nemocnice v Hradci Králové.

V pondìlí 15. února po osmé hodinì ranní vy�etøo-
vali mu�i zákona dopravní nehodu u obce Tøebnou-
�eves, kde pìtatøicetiletý øidiè osobního vozidla
Opel Combo zøejmì vjel v pravotoèivé zatáèce do
zledovatìlé koleje, ze které nemohl vyjet. Poté se
èásteènì dostal do protismìru, kde narazil do proti-
jedoucího vozidla Ford Focus. Pøi nehodì utrpìl øi-
diè fordu lehké zranìní, se kterým byl pøevezen na
o�etøení do Fakultní nemocnice v Hradci Králové.
Alkohol u øidièù byl na místì vylouèen dechovou
zkou�kou, celková �koda byla vyèíslena na 80 tisíc
korun.
RODINNÉ NESHODY KVŮLI DRAHÉMU
NÁDOBÍ NA SPLÁTKY

Veèer 15. února øe�ili mu�i zákona man�elské ne-
shody v Jièínì. V�e zaèalo oznámení �eny, která na
lince 158 uvedla, �e jí man�el fyzicky napadl a navíc
ji vyhodil z bytu. Na místo vyjela policejní hlídka,
která zjistila zajímavé skuteènosti. Man�el oznamo-
vatelky byl v naprostém klidu, co� se nedalo øíci o
jeho �enì, která byla pod vlivem alkoholu. Navíc se
dozvìdìli, �e celá roztr�ka vznikla ohlednì drahé
sady nádobí na vaøení, kterou si �ena objednala na
splátky, ani� by se poradila se svým man�elem. Ten
takový nákup pova�oval za úplnì zbyteèný. Svùj ná-
zor nezmìnil ani poté, kdy mu �ena vysvìtlila, jak
nutnì nádobí potøebuje. Pøípad evidují mu�i zákona
jako pøestupek proti obèanskému sou�ití.
UKRADL SÝR A JEŠTĚ SE PRAL

Neskuteènì drze si poèínali v podveèerních hodi-
nách 12. února dva pìtadvacetiletí zákazníci v Hoøi-
cích, kteøí kradli v jednom z obchodních domù. Prv-
ní z nich zde odcizil dva sýry, èokoládová vejce a
oplatky v�e v celkové hodnotì 138 korun. Druhý si
pak vzal �pouze� sýr v hodnotì 18 korun. K jejich
smùle je pøi kráde�i odhalili pracovníci místní bez-
peènostní slu�by, kteøí v�e oznámili na policii.

Pøitom ten schopnìj�í, který více nakradl, se zøej-
mì dr�el hesla �Nejlep�í obrana je útok� a zaèal pra-
covníky bezpeènostní agentury slovnì napadat.
Hlídka, která vyjela na místo oba nepoctivce nále�i-
tì �odmìnila� blokovou pokutou ve vý�i 1 tisíc ko-
run. Ten drzej�í se navíc svým jednáním dopustil
pøestupku proti obèanskému sou�ití a o jeho dal�ím
osudu bude rozhodovat pøíslu�ný správní orgán.
HÁDKA V KUCHYNI

Hádka v kuchyni nevìstí nikdy nic dobrého. Ostré
no�e a dal�í kuchyòské náèiní se tak mohou v m�iku
promìnit v nebezpeènou zbraò. Podobný zá�itek
mají za sebou man�elé z Hoøic, kteøí se 13. února v
pozdních noèních hodinách hádali právì v kuchyni.
�ena, která zde pøipravovala kuchyòským no�em
jídlo, se prudce otoèila a pøitom neúmyslnì poranila
man�ela na pøedloktí. Ten utrpìl zranìní, se kterým
vyhledal lékaøské o�etøení.
DOPADENI PŘI KRÁDEŽI DŘEVA V LESE

Tuhá zima bezesporu pøispìla k tomu, �e mnohé
døevníky a uhelny témìø zejí prázdnotou. A právì je-
den z nich se sna�il jeho majitel naplnit døevem. Ku-
povat se mu ho ov�em nechtìlo, a tak se vydal spolu
se svým známým do lesa nedalo Hoøic. Spoleènì zde
vykáceli nìkolik stromù. Kmeny rozøezali a v oka-
m�iku, kdy se je chystali nalo�it do vozidla, stalo se
nìco s èím nepoèítali. Na místì je pøekvapila poli-
cejní hlídka, která jela náhodou kolem. Vzhledem k
tomu, �e nemìli povolení majitele lesa, dopustili se
tak pøestupku proti majetku.                               TM PÈR

V Hradci Králové 20. února 2010

Diskutujme nejenom
o důchodech, ale
o celkové kvalitě života
ve stáří

Na�e mìsta a obce si musí osvojovat stále vý-
znamnìj�í úlohu v oblasti sociálních slu�eb.  Prá-
vì obce toti� nesou obrovský potenciál pøi hledá-
ní a zprostøedkování øe�ení obtí�ných situací
svých obèanù. Obce také mohou podporovat a sí-
�ovat poskytovatele slu�eb na svém území.
V souèasnosti ne v�echny obce ke své úloze rea-
govat na potøeby seniorù pøistupují stejnì samo-
zøejmì, a ne v�echny ji správnì chápou. Neseme
si historické dìdictví, kdy po roce 1948 na dlou-
hých 40 let pøevzal ve�keré úkoly na sebe stát a
na�e místní samospráva tak dodnes obtí�nì v nì-
kterých pøípadech navazuje na tradice svého
fungování v sociální oblasti.

Jak v�ichni víme, èeská populace stárne. Je to
zpùsobeno pøedev�ím tím, �e poèet narozených
dìtí klesá a poèet osob v dùchodovém vìku nao-
pak pøibývá. Seniorská populace lidí nad 65 let
dnes tvoøí v Èeské republice zhruba 15 % popula-
ce, v roce 2050 to mù�e být podle odhadù demo-
grafù více ne� 30 %. Dosavadní politické debaty
se v souvislosti se stárnutím populace bohu�el
zamìøovaly zejména na dopady tohoto fenomé-
nu na penzijní systém. Stárnutí je pøitom mylnì
interpretováno pøedev�ím jako fiskální problém,
který je tøeba vyøe�it parametrickými nebo sys-
témovými zmìnami dùchodového systému. Ja-
koby senioøi potøebovali k �ivotu jenom peníze a
skuteènost, �e díky úspìchùm medicíny a lep�í-
mu �ivotnímu prostøedí mohou �ít déle, byla nì-
èím nevítaným.

Debata by se pøitom podle mého názoru mìla
zamìøit spí�e na to, jak mohou senioøi svùj pro-
dlou�ený �ivot kvalitnì pro�ít. K tomu èasto
z dùvodu své køehkosti a chronického onemocnì-
ní potøebují podporu. Takovou podporu jim na-
bízí napøíklad peèovatelská slu�ba. Ta je dnes u
nás doma nejroz�íøenìj�ím druhem sociálních
slu�eb. Peèovatelskou slu�bu má zaregistrováno
746 poskytovatelù, co� je absolutnì nejvíce ze
v�ech druhù sociálních slu�eb nejenom terén-
ních, ale i ambulantních èi pobytových.

Samotná peèovatelská slu�ba v�ak pro øe�ení
komplexních zdravotních a sociálních potøeb
star�ích lidí èasto nestaèí. Jsem pøesvìdèen, �e je
proto zapotøebí vìt�í provázanosti peèovatelské
slu�by s navazujícími terénními sociálními slu�-
bami tísòové péèe èi respitní péèe, �e je zapotøebí
finanènì i organizaènì propojit sociální a zdra-
votní péèi pro staré lidi do komplexu dlouhodobé
péèe. Jednodu�e, �e peèovatelská slu�ba musí být
souèástí kontinuální péèe reagující na vyvíjející
se potøeby seniorù.

Ing. Oldøich Vlasák
poslanec Evropského parlamentu

pøedseda Svazu mìst a obcí ÈR

POZOR NA LEDOVÉ KOLEJE

Hořický úřad chce  získat
3,6 milionu na zlepšení

Po personálním auditu pøichází administrativ-
ní. Tak by se dala popsat situace na Mìstském
úøadu v Hoøicích, kde souèasné vedení dìlá poøá-
dek. Teï se zamìøilo na neúplnou èi chybìjící ad-
ministrativu a motivaci pracovníkù.

�Pøi reorganizaci úøadu jsme objevili chyby,
jako je �patná evidence smluv nebo absence mo-
tivace pro pracovníky,� vysvìtlil starosta Dole�al.
Podle nìj nemá radnice dostateènou ekonomic-
kou strategii, ani kvalitní vnitøní pøedpisy.

To v�e by se teï mìlo zmìnit. Jen základní
úpravy v této oblasti by si vy�ádaly 1,5 milionu
korun, a tak se vedení mìsta rozhodlo, �e vyu�ije
nabídky Evropské unie, která na takové projekty
pøispívá z operaèního programu pro lidské zdroje
a zamìstnanost.

�Budeme �ádat o 3,6 milionu, a pokud dotaci
získáme, z vlastního rozpoètu zaplatíme pøibli�nì
539 tisíc korun,� øekl Dole�al. Podle nìj nedávno
realizovaný personální audit sice neu�etøil radni-
ci peníze, ale zlep�ila se organizace, èím� se zvý�i-
la i výkonnost jednotlivých odborù.

Úspìch �ádosti o finance by Hoøicím u�etøil
prostøedky na výplaty, nákup softwaru pro øízení
slu�eb, aktualizaci vnitøních pøedpisù, a také za-
placení vybraných �kolení pro zamìstnance. Pe-
níze by pomohly i k bezpeènosti pøi nakládání s
osobními údaji a také ke splnìní v�ech bezpeè-
nostních podmínek.

�Celkovì bychom mìli zjednodu�it fungování
úøadu. Urèitì to bude mít kladný dopad na rozpo-
èet mìsta. �ádost o dotaci podáme pøí�tí pátek,�
uvedl tajemník Michal Kuchta a dodal, �e ve�keré
zmìny a modernizace potrvají tøi roky.

Souèástí celé akce je také nákup softwaru, který
by pomohl úøedníkùm s komunikací. Napøíklad
podnìty obèanù by se jim mohly rovnou objevit v
poèítaèi, co� zrychlí øe�ení dané zále�itosti.

Zdroj: Zuzana Koulová, www.jicinsky.denik.cz
Tisknuto z: www.horice.org

Královéhradečtí lidovci
odmítají ruský hokej
v Hradci Králové

Hradec Králové � Královéhradeètí lidovci se
ostøe staví proti umístìní ruského hokejového
mu�stva do Hradce Králové. Varují pøed pøílivem
ruských podnikatelských praktik a poukazují také
na Karlovy Vary, kde ruský vliv nabývá a� pøíli�
na síle.

�Pøedstavitelé magistrátu se zøejmì tì�í na pøí-
liv bohatých Rusù, kteøí by zde trávili èas a utrá-
celi svoje peníze. Podle primátora Diví�ka je to
pohádka, o kterou je tøeba se pokusit. Je ov�em
otázkou, zda se nìkdo z odpovìdných pøedstavi-
telù mìsta vùbec zamyslel nad v�emi mo�nými
dùsledky,� sdìlil vicehejtman Vladimír Derner.

Lidovci upozoròují na to, �e by s ruským hoke-
jem pøi�el i ruský byznys, který se svými prakti-
kami velmi li�í od na�ich èeských zvyklostí. Pravi-
delné letecké spojení Hradce Králové s Ruskem
by pak znamenalo i podstatné usnadnìní pøístu-
pu tìch, kteøí vládnou ruským kapitálem a bývají
propojeni s organizovaným zloèinem.

Podle okresního pøedsedy Petra Stejskala lidov-
ci nevìøí ani uji�tìní magistrátu, �e by tato aktivi-
ta nemìla dopad na rozpoèet mìsta. �My�lenka
KHL v Hradci Králové je �ílená. Pøedpoklad, �e by
vìt�í èást z pùlmiliardového roèního rozpoètu po-
kryli domácí sponzoøi, je nereálný. KHL v Hradci
by znamenala i velké investice do zimního stadio-
nu a dal�í infrastruktury. Hrozilo by pak nebez-
peèí, u nás typicky èeský jev, �e kdyby do�ly pení-
ze investorùm, zachraòovaly by situaci veøejné
rozpoèty.�

Jasné stanovisko za královéhradecké lidovce vy-
jadøuje také Vladimír Derner: �Nemyslím, �e by
situace Karlových Varù se silným ruským vlivem,
mìla být vzorem i pro Hradec Králové. Ten je za-
tím vnímán jako mìsto, kde je pøíjemné �ít. To je
hodnota, kterou bychom v �ádném pøípadì ne-
mìli prodat za velmi nejisté ekonomické výhody
èi pocit, �e se o nás ve svìtì o nìco víc usly�í.�

Tisková zpráva, Luká� Janeèek

Lidí bez práce stále
přibývá

Pøes desetiprocentní hranici se v lednu pøe-
houpla míra nezamìstnanosti na Jièínsku. Kon-
cem minulého mìsíce se tento ukazatel zastavil
na 10,2 procenta, co� je vùbec nejvíc ze v�ech
okresù Královéhradeckého kraje. Od historicky
nejvy��í nezamìstnanosti z ledna 2005 dìlí okres
Jièín jen sedm desetin procentního bodu.

�V poslední dobì pøibyli v na�í evidenci hlavnì
lidé, kteøí pracují v zemìdìlství, a také drobní
podnikatelé, pøevá�nì øemeslníci z oboru staveb-
nictví. S pøíchodem jarních mìsícù proto pøedpo-
kládáme, �e se vývoj na trhu práce zaène zvolna
obracet,� øíká øeditel jièínského úøadu práce Jiøí
Rada.

Souèasný negativní trend podle nìj ovlivòuje
jednak pokraèující ekonomická krize a pak také
sezonní vlivy. �Je to kombinace nìkolika faktorù,
stále se projevují dozvuky hospodáøských problé-
mù a k nim se pøidávají i sezonní vlivy, letos navíc
podpoøené enormní zimou. Situaci bohu�el ne-
zlep�uje ani skuteènost, �e chybí volná místa,�
upøesnil Rada. Masivní propou�tìní podle úøadu
práce v�ak zatím nehrozí, alespoò �ádný z prù-
myslových podnikù na Jièínsku nic takového do-
sud neavizoval.

Zdroj: Nové noviny, týdeník regionu.
Tisknuto z: www.horice.org

Ozbrojený lupič
si z herny v Nové Pace
odnesl několikatisícovou
hotovost

Nová Paka - Do nezávidìníhodné situace se do-
stala v nedìli 14. února v pìt hodin ráno obsluhu-
jící pracovnice jedné z heren v Nové Pace.

vny neznámý mu�, který si pøi�el pro peníze.
Nemìl ov�em v úmyslu je vyhrát v automatech,
ale chtìl je rovnou od barmanky, kterou ohro�o-
val støelnou zbraní. To �enu natolik vydìsilo, �e
zaèala køièet. Lupiè jí se slovy �Nekøiè a nic se ti
nestane!� zakryl rukou ústa a pøitom po ní po�a-
doval vydání kasírta�ky. Pracovnice v obavì o
svùj �ivot mu radìji penì�enku s nìkolikatisíco-
vou hotovostí vydala. Následnì ji mu� vyzval, aby
si lehla na zem a poèítala do padesáti. Nakonec si
je�tì vzal svazek klíèù a hernu opustil.

Mladá �ena, která na�tìstí neutrpìla �ádné zra-
nìní, uvedla, �e lupiè byl ve vìku kolem 30 let, asi
175 cm vysoký, mìl �tíhlou atletickou postavu a
hnìdé oèi. Hovoøil plynule èesky a na sobì mìl
tmavou zimní bundu, zelené maskáèové kalhoty a
na nohou èerné kanady. Na hlavì mìl èernou k�il-
tovku a pøes oblièej svìtlej�í vlnìnou �álu. Na ru-
kou mìl po celou dobu zelené vlnìné rukavice.

Policie ÈR tímto �ádá pøípadné svìdky, kteøí by
k uvedenému pøípadu nebo k osobì pachatele
mohli podat jakoukoliv informaci, aby tak uèinili
na linku 158.                                  H. Kleèalová, PÈR.

Na kraji vyvěsí vlajku
pro Tibet
jenom vicehejtman
Vladimír Derner

Hradec Králové � Zastupitelstvo Královéhra-
deckého kraje na svém jednání zamítlo návrh vi-
cehejtmana Vladimíra Dernera, který prosazuje
úèast kraje na akci Vlajka pro Tibet. Ta pøipadá
na 10. bøezna, kdy se tisíce obcí, mìst a organizací
pøipojují k pøipomenutí krvavì potlaèeného ti-
betského povstání proti èínské okupaci.

�Úèast na této akci je projevem lidské solidarity
s pùvodním obyvatelstvem Tibetu, které je tota-
litním re�imem  dlouhá léta decimováno,� pøiblí-
�il Vladimír Derner a poukázal na to, �e solidarita
ostatního svìta s lidmi, kteøí i u nás byli totalit-
ním re�imem vìznìni a popravování pøedstavo-
vala v té dobì velkou podporu a nyní z toho plyne
pro èeskou spoleènost urèitý morální závazek.
Derner projevil zklamání nad výsledkem hlasová-
ní v zastupitelstvu, kdy pro zvedlo ruku pouhých
patnáct èlenù, osm jich tedy chybìlo k dosa�ení
potøebné nadpolovièní vìt�iny.

�Odkazy na obchodní vztahy s Èínou jsou jenom
smutným obrazem toho, jak se konzum stává
hlavní hodnotou na�í spoleènosti. Vlajku letos
opìt sám vyvìsím a pøí�tí rok návrh na úèast kra-
je znovu pøedlo�ím,� nevzdává se Derner.

V roce 1950 obsadila èínská armáda Tibet a od
té doby byla na tomto území poru�ována základní
lidská práva. Nièení památek, omezení svobody,
pohybu a strach o �ivot vedl 10. bøezna roku 1959
Tibe�any k povstání ve Lhase. Bylo zabito 80 000
Tibe�anù a jejich duchovní vùdce dalajláma mu-
sel uniknout do exilu.                     Eva Fruhwirtová

Jičín láká
k univerzitnímu studiu

Od akademického roku 2010/2011 se v Jièínì ote-
vøou zahajovací roèníky tøí fakult. Studium bude
probíhat kombinovanou formou (pøedná�ky, kon-
zultace, resp. semináøe) jednou za ètrnáct dní v pá-
tek a v sobotu. Poté bude následovat zkou�kové ob-
dobí. Pro výuku budou vyu�ívány univerzitní uèeb-
ny v objektu Vald�tejnského zámku, jazykové uèeb-
ny univerzity v Základní �kole 17. listopadu (uèebna
s interaktivní tabulí) a uèebna v objektu MìÚ Jièín.

V uèebnách je standardnì k dispozici dataprojek-
tor, poèítaèové vybavení (PC a notebooky), zpìtný
projektor, internet a dal�í zaøízení. V Jièínì studuje
pøes 200 studentù z celé Èeské republiky.

Obecné informace o studiu v Jièínì získáte: http:/
/vs.jicin.cz/

Jaké fakulty mù�ete v Jièínì studovat?
1. PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA ČESKÉ
ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

Studuje se obor: Veøejná správa a regionální roz-
voj

a) Bakaláøský studijní program
Standardní délka studia je 3 roky. Tento bakaláø-

ský studijní obor se zakonèuje státní závìreènou
zkou�kou, její� souèástí je obhajoba bakaláøské prá-
ce. Absolvent bakaláøského studijního oboru získá
titul bakaláø (Bc.).

b) Navazující magisterský stupeò
Standardní délka studia je 2 roky. Absolvent toho-

to studijního oboru získá titul in�enýr (Ing.). Od
akademického roku 2008/2009 zaèala v Jièínì výu-
ka 4. roèníku (= 1. roèník navazujícího magisterské-
ho studia). V akadem. roce 2009/2010 ji� probíhá
studium obou magisterských roèníkù.Oba programy
(bakaláøský a magisterský) probíhají v rámci kurzu
celo�ivotníhovzdìlávání. Programy studuje cca 130
studentù.

Bli��í informace o fakultì získáte: http://
www.pef.czu.cz/
2. EKONOMICKÁ FAKULTA TECHNICKÉ UNI-
VERZITY V LIBERCI

Studuje se obor: Podniková ekonomika � Bakaláø-
ský studijní program Standardní délka studia je 3
roky. Tento bakaláøský studijní obor se zakonèuje
státní závìreènou zkou�kou, její� souèástí je obhajo-
ba bakaláøské práce. Absolvent bakaláøského studij-
ního programu získá titul bakaláø (Bc.). V akademic-
kém roce 2009/2010 probíhá v Jièínì výuka v�ech
tøí roèníkù. Tento obor studuje cca 60 studentù.

Bli��í informace o fakultì získáte: http://
www.ef.tul.cz/
3. FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ — HUMANITNÍ A
PEDAGOGICKÁ TUL

Studium garantuje: Katedra sociálních studií a
speciální pedagogiky. Studuje se obor: Speciální pe-
dagogika pro vychovatele � Bakaláøský stud. pro-
gram Standardní délka studia je 3 roky. Studium
probíhá kombinovanou formou (kombinace pre-
zenèní a distanèní formy studia). Prezenèní èást stu-
dia èiní za semestr cca 8 � 15 dnù pøedná�ek (èást
výuky probíhá v Jièínì). Následuje zkou�kové obdo-
bí. Studijní obor je ukonèen státní závìreènou
zkou�kou, její� souèástí je obhajoba bakaláøské prá-
ce. Absolvent bakaláøského studijního programu
získá titul bakaláø (Bc.). Tento obor studuje cca 30
studentù.

Bli��í informace o fakultì získáte: http://
www.fp.tul.cz/

Ing. Miroslav Kazda
vedoucí odboru �kolství, mláde�e a tìlovýchovy

Mìstský úøad v Jièínì
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ZPRÁVY Z RADNICE
Pozvánka

Není vejce jako vejce
Po vpravdì Ladovské zimì pøikvaèí jaro a zeptá se,

co jsme dìlaly v teple domova v mrazivých dnech. A
my odpovíme, �e jsme nezahálely. Hoøická organi-
zace ÈS� pøIpravila unikátní projekt: velikonoèní
výstavu pod názvem �Není vejce jako vejce�.

Podaøilo se nám zapùjèit velikou sbírku ptaèích
vajec. Ve dnech 23. a� 26. bøezna si budou moci ná-
v�tìvníci v klubovnì za knihovnou od 9 do 17 hodin
prohlédnout na 100 druhù vajíèek ptákù na�ich ale
také z  celého svìta, od Asie, Afriky a� po Ameriku.
Od minivajíèek kolibøíka a� po obøí vejce p�trosa.
Výstavu doplní ptaèí peøí.  Jedineèná sbírka vznika-
la øadu let, byla prezentována na V�eobecné výstavì
v Praze a pøed dvìma lety na výstavi�ti v Lysé nad
Labem. V�ude sklízela velký zájem a obdiv.

Velikonoèní atmosféru doplníme inspirativními
dekoracemi, zdobenými kraslicemi a kvìtinovým
aran�má. Budete si moci koupit pomlázky, pìkné
výrobky na�ich �en a ochutnat tradièní perníèky a
zákusky.

Tì�íme se na náv�tìvu �iroké veøejnosti.
Luba �anderová,

místopøedsedkynì MO ÈS�.

Děti dětem
Ve �kole v Chodovicích probìhl zápis do první tøí-

dy netradiènì. V rámci projektu �Dìti dìtem� si bu-
doucí �koláèci mohli vyzkou�et rùzné úkoly a disci-
plíny, které si pro nì pøipravili jejich star�í spolu-
�áci. Pohádkovou cestou si pro�li po celé budovì
�koly a èekaly na nì postavy ze známých pohádek.
Mohli se tak nenásilnou formou seznámit
s budoucím prostøedím a splnit úkoly od princez-
ny, Karkulky, pejska, je�ibaby a dal�ích pohádko-
vých bytostí.

Projekt je souèástí tematického celku �Hrajeme
si�. V rámci tohoto projektu jsme  jedno odpoledne
strávili s kouzelníkem, soutì�emi a scénkami, které
si pro zmìnu pøipravili rodièe s dìtmi.

Projektové vyuèování je jednou z alternativních
metod vyuky, kterých se v leto�ním roce sna�íme
vyu�ít ve prospìch vzdìlávání dìtí. Z dotace EU
jsme mimo jiné hradili i semináø pro uèitele ven-
kovských �kol, v bøeznu plánujeme dal�í.

V únoru jedeme se v�emi dìtmi na zimní pobyt
do Jeseníkù, v bøeznu do divadla do Prahy,
v dubnu do Harachova (sklárny, vodopády),
v kvìtnu do ZOO ve Dvoøe Králové a v èervnu na
vícedenní táboøení v Èeském Ráji. Akcí je mnoho,
ale v�echny jsou hrazené z grantu EU. Navíc jsme
mohli vybavit novou uèebnu PC, ètenáøský koutek,
vybavení výtvarné dílny ( tkalcovské stavy, tiffani).
Vybavení vyu�ijeme nejen pro dìti v zájmových
krou�cích, ale i veøejnost pro vzdìlávací semináøe a
víkendové kurzy.

To v�e za plného nasazení v�ech uèitelek, velké
podpory Obce Holovousy a rodièù dìtí.

Cykloturistika opět
vedla

Podzvièinsko se spolu se svými tradièními spo-
luvystavovateli prezentovalo na veletrhu cestov-
ního ruchu HolidayWorld v Praze. Bezpochyby
nejvìt�í zájem vzbudila cykloturistika, kterou ná-
sledovaly tipy na výlety a vhodné ubytování pro
rodiny s dìtmi. Podzvièinsko se tomuto trendu
sna�í pøizpùsobit. V nejbli��í budoucnosti pøipra-
vuje tématické nauèné trasy, na webových strán-
kách budou prezentovány námìty na výlety pro
nejrùznìj�í skupiny. Svoji papírovou podobu by
mohly postupnì dostávat v prùbìhu pøí�tích 3
let, za pøedpokladu získání podpory  na projekt
Propagace Podkrkono�í z Regionálního operaèní-
ho programu. Dal�í prezentaci Podzvièinska na-
leznete na regionálním veletrhu INFOTOUR
v Hradci Králové ve dnech 19. - 20. bøezna 2010.
Budeme se na vás tì�it!

DM Podzvièinsko, www.podzvicinsko.cz

PØÍJMY

ø. Název polo�ky Návrh na rok 2010 v tis. Kè

1. Daòové pøíjmy

Daòové pøíjmy 75 910

Správní a místní poplatky 9 935

1 Celkem daòové pøíjmy 85 845

2. Nedaòové pøíjmy

2 Zemìdìlství a lesní hospodáøství 850

3 Vodní hospodáøství 60

4 �kolství - nájemné 1 000

5 Kultura 565

6 Pronájem bytù, NP a ostatního majetku 12 895

7 Ostatní nedaòové pøíjmy 1 852

8 3. Kapitálové pøíjmy 8 020

9 4. Pøijaté dotace 119 839

10 Pøíjmy celkem 230 926

11 Pøevod zùstatku ZBÚ 31.12.2009 14 060

12 Úvìr od penì�ního ústavu 2007 - doèerpání 1 084

13 Úvìr od penì�ního ústavu pøijatý v roce 2009 - doèerpání 26 83

14 Úvìr od penì�ního ústavu pøijatý v roce 2010 30 000

15 Celkem zdroje financování 302 909
(ø. 10 + ø. 11 + ø. 12 + ø. 13 + ø. 14, str. 1)

VÝDAJE

ø. Název polo�ky Návrh na rok 2010 v tis. Kè

1. Neinvestièní výdaje

1 Lesní hospodáøství 400

2 Doprava - opravy komunikací a chodníkù 900

3 Vodní hospodáøství 100

4 �kolství 10 850

5 Kultura a cestovní ruch 9 475

6 Tìlovýchova a zájmová èinnost 7 550

7 Správa bytù a nebytových prostor 8 335

8 Komunální slu�by a �ivotní prostøedí 16 455

9 Sociální a zdravotní péèe 4 940

10 Po�ární ochrana 200

11 Veøejná správa a slu�by 35 330

12 Ostatní výdaje 6 222

13 Neinvestièní výdaje celkem 100 757

2. Investièní výdaje

Studie, projekty, technický dozor (pøíprava staveb) 1 200

Akce �Mìsto bez bariér� - zpùsobilé výdaje 85 000

Akce �Mìsto bez bariér� - nezpùsobilé výdaje 21 832

Bezbariérové mìsto vícenáklady MBB 2 500

�vestková ulice 6 033

Rekonstrukce V�ehrdova ulice 8 430

Pøíspìvek na in�. sítì a komunikace (6 stav. parcel) 270

Cyklostezka na Dachovy 100

Výstavba odbavovací haly BUS nádr. (kùlna) 60

Vodovod Dachovy, vèetnì vodojemu 22 470

Vodovod Hoøice - 3. tlakové pásmo 1 500

Stavební úpravy - zmìna Z�D na M�D 300

Gymnázium - po�ární voda 400

Výstavba RD �alounova ul. - pøelo�ky 17 064

Výstavba RD vnitroblok ul. A. Hlavatého 4 200

6. a 7. zmìna ÚP 50

Zpracování územnì analytických podkladù v GISu 600

Nový územní plán - 1. etapa 1 500

Koupì pozemkù 1 590

Kompostárna Lískovice 6 036

Suchý poldr v Libonicích 1 954

Hasièská zbrojnice - generátor 490

Pøelo�ka O2 �i�kova ul. 520

STL plynovod Komenského ul. 214

Likvidace �eleznièní vleèky 200

Rezerva investièních výdajù 1 000

14 Investièní výdaje celkem 185 513

15 Výdaje celkem (ø. 13 + ø. 14) 286 270

16 Splátky úvìrù a pùjèek 14 296

17 Celkem (ø. 15 + ø. 16, str. 2) 300 566

18 Stav základního bì�ného úètu 31.12.10 2 343
(ø. 15 str. 1 - ø. 17, str. 2)

Keramika pro rodiče
s dětmi

Obèanské sdru�ení Katalpa Vás srdeènì zve do
výtvarné dílny v Hoøicích v Podkrkono�í na pro-
gram: Keramika pro rodièe s dìtmi.

Nauèíte se modelovat z keramické hmoty, vy-
tvoøíte spoleènì se svými dìtmi zajímavou a
praktickou velikonoèní výzdobu na stùl -misky v
podobì zvíøátek � je�èí rodina, která mù�e slou-
�it i jako souprava kvìtináèkù. Jiným vlastním
návrhùm se meze nekladou. Své výrobky obdr�íte
po výpalu v keramické peci.

Dílnu pro Vás otevøeme 6. 3. 2010 ve 14:30,
pøedpokládaný konec je v 17:30 hodin, cena
300,� Kè pro dospìlé, 150,� Kè pro dìti
zahrnuje výuku v dílnì a materiály pro splnìní
programu. Pracovat budete pod vedením odbor-
ného lektora Jaroslava Poznera. K dispozici je
kuchyòka pro jednoduchou pøípravu jídla. Dílna
se nachází v severní èásti mìsta Hoøic (vedle vily
Anny) na adrese: ÈSA 1027, Hoøice.

Místo si rezervujte pøihlá�kou
na e-mail: gregorova@greja.cz, po�tou:

Jarmila Gregorová, ÈSA 2124, Hoøice 508 01,
nebo telefonicky: 604 280 086.

Tì�íme se na tvùrèí setkání s vámi
http://www.katalpa-horice.cz/

Ředitelem
Technických služeb
je Jan Honegr

Technické slu�by v Hoøicích mají nového øeditele.
V èele firmy, jejím� stoprocentním vlastníkem je
mìsto, bude od bøezna stát Jan Honegr z Hradce
Králové. Vystøídá tak Vladimíra Hníka, který odchá-
zí do dùchodu.

�Do výbìrového øízení se pøihlásilo deset uchaze-
èù, k pohovoru se dostavilo sedm z nich. Pan Hone-
gr se pøedstavil jako nejlep�í kandidát, pøedlo�il i
nejlep�í koncepci dal�ího fungování Technických
slu�eb,� informoval vedoucí radnice Michal Kuchta.

Firma TS Hoøice má zhruba tøicet zamìstnancù a
vìt�inu zakázek získává od mìsta. (jn)

Zdroj: Nové noviny,
tisknuto z: www.horice.org

Klub rodáků v prvním
pololetí

Spolek rodákù a pøátel mìsta Hoøice v Podkrkono-
�í, registrovaný v Praze ji� 80 let, srdeènì zve Vás
i Va�e pøátele do malého salonku restaurace Mánes
(Praha 1, Masarykovo nábøe�í 250) na pøátelská set-
kání, která se budou konat v 1. pololetí roku 2010
v�dy v úterý od 18 hodin:

23. bøezna
Rok 2009/2010 v Hoøicích
z pohledu vedení mìsta
20. dubna
Hoøice � mìsto s bohatou hudební tradicí
18. kvìtna
100. výroèí narození prof. Aloise Jilemnického
Na setkání s Vámi se tì�í výbor:

Ing. Milan Brejník � pøedseda
(tel. 606 218 608),

Mgr. Marta Helingerová, Josef Hlou�ek,
Mgr. Pavel Jílek, Václav Svoboda - syn

Chystá se kácení
nebezpečných stromů

Nové noviny 20. 2. 2010  - Kolem tøiceti stromù v
dohledné dobì zmizí z centra mìsta. Hoøice je chtìjí
pokácet kvùli �patnému stavu, aby tak sní�ily riziko
ohro�ení �ivotù a zdraví místních obyvatel. Radnice
si nechala zpracovat odborný posudek, jeho� autor
prozkoumal na dvì stì padesát stromù. Tøicet z nich
navrhuje porazit a øadu dal�ích proøezat.

�Chceme zmírnit rizika. Je na�í povinností udìlat
v�e pro to, abychom zajistili bezpeènost obèanù.
Rozhodnì nechceme nic podcenit. Nakonec zku�e-
nost z loòska, kdy se pøi vichøici zøítil strom na dítì v
koèárku, je pro nás dostateèným varováním,� øíká
starosta Ivan Dole�al.

Mìsto si proto nechalo zpracovat nezávislý posu-
dek, na který vynalo�ilo kolem pìtatøiceti tisíc ko-
run. Studie popisuje stav stromù a doporuèuje se-
znam tìch, které je nutné v první fázi pokácet, sdìlil
starosta.

Jak øekl, pøi kácení bude mìsto postupovat od nej-
více frekventovaných lokalit v centru Hoøic smìrem
k okrajovým èástem. K návrhu se zatím vyjádøila
rada, dokument dostanou na stùl i zastupitelé, a
hlavnì jej prostudují úøedníci, kteøí ke kácení musí
vydat nejprve povolení.

�Pan Navrátil, který posudek vyhotovil, pro�el ko-
lem dvou set padesáti stromù, tøicet z nich navrhuje
z dùvodu zdravotního stavu a stáøí k odstranìní. V
dokumentu jsou posuzovány døeviny v nejvíce expo-
novaných lokalitách, kde se pøedpokládá nejvìt�í
pohyb lidí, pro které by stromy mohly znamenat ne-
bezpeèí,� upøesnil Ale� Kodydek, který má na hoøic-
ké radnici na starosti mìstskou zeleò. �Teprve ale
probíhá první etapa posouzení návrhu. A pokud se
mìsto rozhodne podle posudku postupovat, pak
musí probìhnout správní øízení, ve kterém budou
rozhodující stanoviska odborných orgánù,� zdùraz-
nil.

Vìt�ina stromù, které by mìly padnout, je souèástí
alejí èi parkové výsadby u �kolských zaøízení nebo
napøíklad ve Smetanových sadech. Kácení a obnova
zelenì pøijdou mìsto na stovky tisíc korun.            (jn)

Zdroj: Nové noviny. Tisknuto z: www.horice.org

Návrh rozpočtu  města na rok 2010

Radnice pøedkládá veøejnosti svùj návrh rozpoètu na rok 2010.
Návrh bude projednávat zasedání mìstského zastupitelstva v pondìlí 1. bøezna.
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Zlatá svatba

Dne 6. února oslavili Zdeòka a Josef Pouro-
vi z Hoøic 50 let spoleèného �ivota. Na dal�í spo-
leèné cestì pøejeme hodnì zdraví, �tìstí a lásky.

Syn Josef a dcera Zdenka s rodinami.

Poděkování Městskému
úřadu v Hořicích

Potì�ila mì Va�e gratulace k mým kulatým naroze-
ninám. Mám rád toto své rodné mìsto, v nìm� jsem
pro�il velkou èást svého �ivota. �

Mnohá místa jsou spojena se vzpomínkami z dìt-
ství. V pøed�kolních letech jsem bìhával ve výko-
pech základù Vì�e samostatnosti a mezi otesanými
kvádry rozlo�enými na prostorách dne�ního Campu.
Z verandy v Husovì tøídì jsem sledoval roku 1926
pøíjezd prezidenta Masaryka. Na �kolní léta i na své
uèitele mám pìkné vzpomínky. Pøál bych takové i
dne�ní generaci. Vítám doporuèení Ministerstva
�kolství o zavedení etické výchovy. Pøál bych si, aby
se na�li lidé schopní ovlivnit mladou generaci, aby
unikla novým nebezpeèím této doby. Jsme na poèát-
ku roku a tak pøeji v�em ve vedení mìsta mnoho
zdraví, �ivotní pohody a zdaru v práci pro na�e mìs-
to.                                                                           Josef Pokorný

Poděkování z Říma
21.12.2009 se v Centru domácí hospicové péèe se-

�lo spoleèenství Duhy na �vánoèním agapé�. Náv�tì-
vou nás poctil P. Davídek, sekretáø biskupa Jana Ba-
xanta z Litomìøic, který v souèasné dobì studuje v
Øímì. Zastoupeni byli i èlenové sborù Ratibor a Ves-
na, kteøí nás od zaèátku velmi jasnì podporují v roz-
voji domácí hospicové péèe v Hoøicích, za co� jim
velice dìkujeme.

Spoleènou rukou jsme napsali blahopøání k 90.
narozeninám panu kardinálu Tomá�i �pidlíkovi, vì-
novali mu domácí hoøické trubièky a CD sborù Rati-
bora a Vesny s Èeskou m�í vánoèní od Jakuba Jana
Ryby.

Velkou radost nám zpùsobil dopis z Øíma, který
byl adresován do Hoøic:

Øím, 15.1.2010
Milí pøátelé z Hoøic,
dìkuji srdeènì za sladkou muziku a za sladký do-

provod k ní v ústech. Vzpomínka ze staré vlasti mne
v�dycky potì�í. Dej Vám Pán Bùh mnoho po�ehná-
ní do zaèatého roku.

Tomá� kardinál �pidlík
Dopis se pøi pravidelné zkou�ce na�ich sborù slav-

nostnì pøeèetl a byl vìnován spoleèenství Duhy do
prostor Centra domácí hospicové péèe, kde bude
mít své èestné místo.

Jana Sieberová, 2.2.2010

SBÍRKY:
 Pøírùstky:
Do pøírùstkové knihy muzea bylo zapsáno celkem

77 pøedmìtù, z toho 69 kusù z pozùstalosti po ak. so-
chaøi Miloslavu Vávrovi. Soubor tvoøí ètyøi drobné
plastiky (patinovaná sádra a pálená hlína), jedna fo-
tografie a 64 kreseb tu�kou, pastelkami a uhlem. Po-
zùstalost po svém otci vìnovala paní Miloslava Bartá-
ková z Èebína. Do sbírek muzea byl dále pøeveden
soubor tøí kusù tapiserií, dílo ak. malíøe Bohuslava
Tùmy, z pùvodní výzdoby Domova dùchodcù Na
Kleèkovì. Do sbírek byly dále zapsány: kronika Spor-
tovního klubu z let 1949 � 1951, dva povlaky na zavi-
novaèku, saténový ubrus s tøásnìmi, bílá bavlnìná
záclonka zdobená krajkou a vý�ivkou a elektrický mi-
xér zn.Pragomix speciál s pøíslu�enstvím ze 60. let
minulého století. Finský sochaø Bjarne Lonroos,
úèastník sochaøského symposia 2006, vìnoval do
sbírek muzea so�ku z finského diabasu s názvem A
Chair with a View.

Zápùjèky ze sbírek:
� pokraèuje zápùjèka mincí Muzeu hl. mìsta Prahy
� galerii Sýpka ve Vala�ském Meziøièí zapùjèen sou-

bor výtvarných návrhù hraèek Jo�ky Barucha
� Regionálnímu muzeu a galerii v Jièínì zapùjèen

skøíòkový betlém
� Novomìstské galerii poskytnuty reprodukce

�afránkových kreseb pro výstavu Minulost lékaøství a
léèitelství v èeských zemích

� Regionálnímu muzeu v Chrudimi zapùjèen perlaø-
ský stùl s pøíslu�enstvím a výroèní zpráva Prùmyslo-
vého muzea podkrkono�ského

� Západoèeské galerii v Plzni zapùjèena plastika Q.
Kociána Nemocná du�e.

Výpùjèky:
� sbírka historického nábytku od fy Bárta k výstavì

Slavné vily Královéhradeckého kraje
� pro výstavu Ladislav Jan Kofránek, sochaø mezi

tradicí a modernou bylo vypùjèeno celkem 16 dìl. Ze
sbírky Národní galerie (1), Galerie hlavního mìsta
Prahy (1) a ze soukromých sbírek (14).

Správa a evidence sbírek:
V roce 2009 byla provedena revize èásti sbírky

umìleckého øemesla - podsbírka keramiky (626 sbír-
kových pøedmìtù) a skla (368 sbírkových pøedmìtù).
Pøedmìty byly oèi�tìny, byla provedena fotodoku-
mentace fondu, evidenèní karty H1-626 (keramika) a
H7001-7354, H7396-7409 (sklo) byly pøepsány do
elektronické databáze Bach, vèetnì aktuální lokace
umístìní sbírkového pøedmìtu (J. Cermanová, H.
Tóthová).

Sestavení místních seznamù ulo�ení výtvarných dìl
v prostorách depozitáøe � obrazárny (J. Cermanová,
H. Tóthová).

Konzervace a restaurace sbírek:
 Bylo provedeno základní o�etøení pøedmìtù pro vý-

stavy. Probíhá konzervace numismatického materiá-
lu zapùjèeného za tím úèelem Muzeu hlavního mìsta
Prahy. Ani v roce 2009 zøizovatel nevyhovìl rozpoè-
tovým po�adavkùm na restaurování výtvarných dìl.

Knihovna:
V r. 2009 bylo do knihovny zapsáno celkem 78

knih, z toho 32 pochází z pozùstalosti po Karlu Maix-
nerovi. Z celkového poètu bylo do konzervaèního
fondu BH zapsáno 29 svazkù. Z knihovny bylo zapùj-
èeno 6 ètenáøùm 15 knih. Zápùjèky knih badatelùm
k prezenènímu studiu nejsou evidovány.

VÝKONY
Badatelé:
V muzeu bylo v r. 2009 evidováno celkem 33 bada-

telù, kteøí vykonali 63 náv�tìv. Nejpilnìj�ím byl opìt
Mgr. Jaroslav Kotrbáèek, který pøi svých 19 náv�tì-
vách èerpal podklady k historii hoøického sportu.
Martin Drahorád z Filozofické fakulty Univerzity
Hradec Králové se pøi svých 5 náv�tìchách vìnoval
studiu archeologických nálezù z Dolní Dobré Vody a
Ing. Jaroslav Formánek pøi ètyøech náv�tìvách hledal
informace k významným hoøickým osobnostem. Ja-
roslava Hamplová z Univerzity Hradec Králové  se pøi
svých tøech náv�tìvách vìnovala studiu historie soci-
ální péèe v Hoøicích. V muzejní badatelnì dále studo-
vali posluchaèi Filozofické fakulty Univerzity Palac-
kého v Olomouci, Univerzity Pardubice, Pedagogické
fakulty Univerzity Hradec Králové, Univerzity J. A.
Komenského v Praze, studenti Vy��í odborné �koly
rozvoje venkova v Hoøicích a Gymnázia a SO� Hoøi-
ce. Historickou dokumentaci zde vyhledával Mgr.
Vratislav Chmelík, pracovník Národního památkové-
ho ústavu v Josefovì a Ludmila Nosková, pracovnice
sdru�ení obcí Podzvièinsko.

Studentce V�E (Art Management) Janì Chmatilové
poskytnuty materiály pro zpracování bakaláøské prá-
ce na téma Marketing a management hoøických kul-
turních institucí.

Luká�i Rejmontovi poskytnuty konzultace na téma
Artìl - sdru�ení pro èeské u�ité umìní a design první
poloviny 20. století se zvlá�tním ohledem na Hoøické
hraèkáøské dru�stvo (J. Cermanová).

V muzeu dále bádala i øada soukromých zájemcù o
historii.

Edièní èinnost a propagace:
K tisku bylo pøipraveno nové vydání úspì�né knihy

Hoøice odedávna dodne�ka (O. Tomíèková a V. Bu-
kaè). Doplnìno o rejstøík nejdùle�itìj�ích pojmù a se-
znam hoøických starostù v letech 1851 � 2009. Pøiby-
ly dal�í ilustrace, øe�ení nìkterých dvoustran pøepra-
cováno. Kniha vy�la na podzim. Autoøi opakovanì
zji��ují poru�ování svých práv k textové i obrazové
èásti publikace.

Pøipraveny plakáty a pozvánky k výstavám, drobný
tisk (roz�íøená pozvánka) k výstavì Otakara a Jaro-
míra Zeminových.

Pokraèováno na pøípravì knihy Zmizelé Hoøice pro
nakladatelství Paseka.

Pro Velkou turistickou encyklopedii Královéhra-

deckého kraje zpracováno heslo Hoøice, vydalo nakl.
Soukup a David v r. 2009 (O. Tomíèková).

O. Tomíèková se redakènì podílí na pøípravì Hoøic-
kého kulturního zpravodaje a je èlenkou redakce
vlastivìdné èítanky Pod Zvièinou (vydavatel Gymná-
zium a SO� Hoøice). Pøispívala také do Hoøických no-
vin a dal�ích regionálních periodik a spolupracovala
s tvùrci hoøických webových stránek a s redakcí Èes-
kého rozhlasu Hradec Králové.

O. Tomíèková zpracovala texty pro mìstské infor-
maèní tabule

Sepsání úvodního textu pro publikaci Pískovcové
památky mikroregionu Podchlumí, vydaného tímto
mikroregionem a poskytnutí potøebné historické fo-
todokumentace � O. Tomíèková

Evropský den �idovské kultury:
O. Tomíèková se podílela na pøípravì a realizaci ce-

loroèního projektu �Golem � najdi svùj �ém�, poøá-
daného pøi pøíle�itosti 400. výroèí smrti významného
�idovského uèence rabi Löwa ben Becalel, zvaného
Maharal èi rabi Löw. Tento projekt pøipravilo hoøické
muzeum a Církev èeskoslovenská husitská ve spolu-
práci s Mìstem Hoøice, Mìstskou knihovnou, Do-
mem kultury Koruna a �idovským muzeem v Praze.
Projekt byl urèen pøedev�ím pro �áky hoøických �kol
a v jeho rámci �áci nejprve vyslechli pøedná�ku heb-
raistky Mgr. Terezie Dubinové Ph.D o rabi Löwovi a
legendì o golemovi a následnì v hodinách výtvarné
výchovy libovolnou technikou ztváròovali svou pøed-
stavu o golemovi. Do projektu se zapojily v�echny tøi
hoøické základní �koly, základní �kola praktická, obì
základní umìlecké �koly, gymnázium a SO� a Støední
prùmyslová �kola sochaøská a kamenická, tedy témìø
500 �ákù. Jejich práce následnì posoudila odborná
porota a vyhodnotila vítìze v nìkolika kategoriích. Ze
soutì�ních prací byly poté nainstalovány výstavy
v hoøické synagoze a v dìtském oddìlení Mìstské
knihovny. Dne 23. dubna pøedná�ela Mgr. Terezie
Dubinové Ph.D o golemovi také pro hoøickou veøej-
nost.

V rámci oslav Evropského dne �idovské kultury (v
Hoøicích ji� posedmé) se dne 5. záøí 2009 v synagoze
ji� tradiènì uskuteènila ekumenická bohoslu�ba za
úèasti knì�í a vìøících Církve èeskoslovenské husit-
ské, Øímskokatolické a Èeskobratrské církve evange-
lické. Po bohoslu�bì následovala vernisá� výstavy
prací vzniklých v rámci projektu �Golem � najdi svùj
�ém� a pøedná�ka Mgr. Terezie Dubinové Ph.D  na
téma �Maharal � rabi Löw: uèenec a uèitel�.

V nedìli 6. záøí byla zpøístupnìna výstava v synago-
ze a starý �idovský høbitov.

Ve støedu 16. záøí 2009 se v Domì kultury Koruna
uskuteènila dvì pøedstavení �O královnì Ester�
v podání divadelního souboru Feigele z Prahy. Pøed-
stavení byla urèena jako odmìna pro úèastníky pro-
jektu �Golem � najdi svùj �ém� a v jejich rámci do�lo
také k vyhlá�ení a odmìnìní vítìzù v jednotlivých ka-
tegoriích.

O. Tomíèková se organizaènì podílela na pøípravì a
realizaci vzpomínkového setkání Cestou proti zapo-
mìní pøi pøíle�itosti 67. výroèí odsunu �idù z Hoøic.
Setkání se uskuteènilo 14. prosince 2009 a v jeho
rámci se uskuteènila projekce filmu Krátká  dlouhá
cesta a po ní beseda s hlavním protagonistou Fedo-
rem Gálem nejen o holokaustu. Stejný program byl
realizován také pro studenty hoøického gymnázia.

Odborné slu�by, výzkum, média:
S internetovou televizí nasetelevize.cz pøipravena

reportá� o výstavì L. J. Kofránek, sochaø mezi tra-
dicí a modernou (J. Cermanová).

Spolupráce na poøadech Èeského rozhlasu Hradec
Králové Host do domu s paní Dagmar Do�kovou a
panem Vojtìchem Adamcem (J. Cermanová).

Pøekladatelská podpora reportá�e o sochaøském
symposiu v Hoøicích pro poøad Èeské televize Artmix
(J. Cermanová). Spolupráce s organizátory Hoøické-
ho sochaøského symposia � pøíprava propagaèních
textù a jazyková podpora.

J. Cermanová dále pøispívala do Hoøických novin,
regionálních periodik, spolupracovala s redakcí ÈR
HK a s tvùrci hoøických webových stránek.

Moravskému  muzeu v Brnì poskytnuty obrazové
podklady k publikaci o B. Pike�ovi. JUDr. Èinkovi po-
skytnut obrazový materiál o bývalém hoøickém
okresním soudu pro jeho práci. Informace o budová-
ní nadjezdu na silnici R35 pro odbor dopravy. Re-
staurátorovi památníku bitvy u Kolína Bartákovi po-
skytnuty podobizny tvùrcù památníku, arch. Wein-
zettla a sochaøi Èernilovi pro publikaci. Èeské televizi
obrazový i textový materiál o historii symposií. Pro
muzeum v Chrudimi vytvoøeny soubory k tisku velko-
formátových výstavních obrazù k výstavì o podkrko-
no�ských perlaøích. Muzeu v Jaromìøi poskytnuty
dokumentární fotografie k výstavì o Vladimíru Prec-
líkovi. 12 reprodukcí kreseb provedeno na �ádost èa-
sopisu Ekolist. Na pokyn zøizovatele pøedáno 112
zpracovaných reprodukcí a autorských fotografií zho-
toviteli mìstské zakázky na informaèní tabule p. Rei-
manovi. (VB)

Pøi realizaci výstavy L. J. Kofránek, sochaø mezi tra-
dicí a modernou byl na Novém høbitovì v Hoøicích
objeven Kofránkùv reliéf Madona s pi�tci a
v prostorách SP�KS sádrová plastika Dìvèe po kou-
peli, pravdìpodobnì od L. Kofránka nebo J. �tursy.

J. Cermanová pokraèuje ve výzkumu umìleckých
sbírek Galerie plastik a mìstského muzea v rámci di-
sertaèního projektu (FFUK) s pracovním názvem Vy-
brané problémy èeského sochaøství poèátku 20. sto-
letí � zpùsoby prezentace sochaøských objektù a re-
cepce sochy ve spoleènosti.

Spolupráce pøi pøípravì stavebnì-historického prù-
zkumu na rekonstrukci hoøické synagogy � O. Tomíè-
ková

Odborná prùvodcovská èinnost O. Tomíèkové pøi
náv�tìvì slovenského pìveckého sboru Tristianus
z Trstené v rámci partnerství obou mìst.

Spolupráce pøi pøípravì odhalení pamìtní desky na
Gothardì pøipomínající zmìøení zemìpisných sou-
øadnic Hoøic, vystoupení v rámci slavnosti
s referátem o historii vrchu Gothard se zvlá�tním zøe-
telem ke vlivu premonstrátù v historii mìsta Hoøice
(O. Tomíèková).

Sepsání pamìtního textu ulo�eného spolu se star�í-
mi dokumenty do rekonstruované bánì gothardské-
ho kostela (O. Tomíèková).

Domu kultury Koruna poskytnuty historické plaká-
ty pro výstavu uspoøádanou k oslavì 80. výroèí pøe-
stavby objektu.

Pro ekumenické setkání k výroèí upálení M. Jana
Husa zpracována historie �alounova hoøického po-
mníku pøi pøíle�itosti 95. výroèí jeho odhalení (O. To-
míèková).

Poskytnuty podklady pro stavebnì historický prù-
zkum zámku v Jeøicích.

Spolupráce s MÚ pøi zpracování �ádosti o dotaci na
digitalizaci �afránkovy hoøické kroniky a mìstských
kronik z let 1856 � 1946 (O. Tomíèková)

Poskytnuty historické podklady k probíhajícímu ar-
cheologickému výzkumu v lokalitì bývalého �idov-
ského mìsta mezi Karlovou ulicí a zámkem

Muzeu Bedøicha Smetany v Praze poskytnuta digi-
tální kopie dopisu B. Smetany vèetnì provenienèních
údajù pro kritickou edici korespondence B. Smetany

Odborná praxe:
V roce 2009 vykonali v muzeu odbornou praxi

Magdalena Sochorová ze Støední umìlecké �koly gra-
fické v Jihlavì a Ondøej Fikar z Vy��í odborné �koly
rozvoje venkova v Hoøicích. O. Tomíèková poskytla
odborné vedení pøi pøípravì absolventské práce Ve-
ronice Bujákové z Vy��í odborné �koly rozvoje venko-
va na téma: Vyu�ití církevních památek v rámci ná-
bo�enské turistiky na Podzvièinsku. Práce dosud ne-
byla dokonèena.

Výstavy a expozice:
Sto let Galerie plastik, Malá síò (10.7.2008)

1.1.2009-21.3.2009, z vlastních fondù, scénáø a insta-
lace V. Bukaè a J. Cermanová. Provázeno katalogem
(J. Cermanová, 2008)

90 let hoøického skautingu, �torchova síò
21.3.-12.4.2009, instalaci provedli hoøiètí skauti. Ver-
nisá� 21. bøezna.

Práce èlenù Spolku podkrkono�ských vý-
tvarníkù, �torchova síò 18.4.- 17.5.2009, Vernisá�
18. dubna.

Barva, èas a prostor, Malá síò 1.5.-14.6.2009.
Práce studentù hoøické sochaøské �koly, instalace
J. Cermanová, vernisá� 1. kvìtna.

Slavné vily Královéhradeckého kraje, �tor-
chova síò 26.5.-28.6.2009. Ve spolupráci s agentu-
rou Foibos, pod zá�titou krajského hejtmana a hoøic-
kého starosty, spojeno s køtem stejnojmenné knihy,
doplnìno souborem nábytku z hoøických restaurátor-
ských ateliérù Bárta. Instalace V. Bukaè, vernisá� 26.
kvìtna.

Taille directe � pøímo do kamene (chvála so-
chaøských symposií). Hoøické kamenické tradice a
pøedstavení úèastníkù sochaøského symposia.
K výroèím vzniku sochaøských setkání v Evropì i v
Hoøicích.  Malá síò 2.7.-31.12.2009, koncept a insta-
lace V. Bukaè, vernisá� 2. èervence.

Klub konkretistù východní Èechy, ve spolu-
práci s agenturou Confront.art, provázeno malým ka-
talogem. Koncept �tìpán Málek. �torchova síò 2.7.-
30.8.2009, vernisá� 2. èervence.

Otakar Zemina & Jaromír Zemina, �torchova
síò 5.9.-31.10.2009. Kresby, malby a loutky autorù z
Novopacka - otce (malíøe)  a syna (významného sou-
èasného teoretika). Provázeno drobným katalogem.
Pøi vernisá�i 5. záøí hovoøil Miloslav Baøina.

Zkou�ka odvahy. Putovní výstava, poøádaná ve
spolupráci s Ústavem pro studium totalitních re�imù
a Archivem bezpeènostních slo�ek, v prostorách rad-
nice 11.-30.6.2009.

Golem � najdi svùj �ém. Výsledky výtvarné sou-
tì�e z hoøických �kol. Synagoga 5.9.-31.10.2009. Ná-
vrh instalace a její realizace J. Cermanová.

Vstupní expozice v muzeu.  Otevøena celoroènì
ve vestibulu muzea (v zimì omezený provoz - od úte-
rý do pátku).

Masarykova vì� samostatnosti
Otevøeno 1.5.-30.9.2009 (a je�tì 3.10. a 28.10.)
Celkem bylo evidováno 4794 náv�tìvníkù expozic a

2889 náv�tìvníkù výstav.
Pøedná�ky a jiné akce:
K výstavì L. J. Kofránek, sochaø mezi tradicí a mo-

dernou probìhla komentovaná prohlídka s kurátory
(S. Baborovská, J. Cermanová).

V rámci doktorského semináøe Vybrané problémy
z novodobých kulturních dìjin probìhla na Filozofic-
ké fakultì UK pøedná�ka Sociální civilismus v so-
chaøství 20. let XX. století (Jana Cermanová).

V rámci projektu Golem-najdi svùj �ém pøedná�ela
Mgr. Terezie Dubinová Ph.D o rabi Löwovi a legendì
o golemovi na v�ech hoøických �kolách, zapojených
do projektu. V mìsíci bøeznu se uskuteènilo celkem
15 pøedná�ek pro pøibli�nì 500 posluchaèù. V dubnu
na stejné téma pøedná�ela Terezie Dubinová v  syna-
goze pro hoøickou veøejnost. V záøí pøedná�ela v sy-
nagoze v rámci Evropského dne �idovské kultury na
téma: �Maharal � rabi Löw � uèenec a uèitel�. O. To-
míèková besedovala s �áky hoøických �kol v synagoze
o minulosti hoøických �idù (273 úèastníkù), odborný
výklad pøi prohlídce mìsta poskytla èlenùm pìvecké-
ho sboru Tristianus z Trstené na Slovensku, o historii
mìsta, mìstském muzeu a mìstských kronikách be-
sedovala s �áky 3. tøídy Z� Komenského a 8. tøídy Z�
Chomutice. O. Tomíèková besedovala v øíjnu se èleny
Spolku rodákù o knize �Hoøice odedávna dodne�ka�
(20 úèastníkù). V rámci archeologického výzkumu
bývalého �idovského mìsta uskuteènila PhDr. Eva
Ulrychová z Regionálního muzea v Jièínì dvì komen-
tované vycházky, pro èleny historického krou�ku pøi
Gymnáziu a SO� Hoøice a druhou pro veøejnost.

Zprávu sestavil V. Bukaè s pomocí dílèích výkazù
èinnosti J. Cermanové a O. Tomíèkové.

Galerie plastik a Mìstské informaèní centrum
pøedkládají vlastní zprávy.

Hořické muzeum v roce 2009
Výroční zpráva

A jakou svatbu
slavíte vy?

Rùzné zdroje o tom praví toto: Ve svatební
den se jedná o svatbu zelenou (symbolem je
myrtový vìneèek). Po roce se slaví svatba ba-
vlnìná a man�elé si vymìòují kapesníèky, po
dvou letech papírová, po tøech letech ko�ená
(v Anglii po dvanácti)  a v den pátého výroèí
si man�elé darují døevìný talisman jako sym-
bol svatby døevìné. Po �esti letech je tøeba
man�elství pøele�tit a slaví se tudí� svatba
zinková, po sedmi letech mìdìná, po osmi
plechová. K desátémuvýroèí má man�el �enì
vìnovat rù�i, neb se jedná o svatbu rù�ovou.
Po patnácti letech je svatba køi��álová (vzta-
hy mezi man�eli mají být èisté a prùhledné
jako sklo). Po dvaceti letech se køehké vztahy
upevní svatbou porcelánovou. Po pìtadvaceti
letech  dojde na svatbu støíbrnou (a myrtový
vìnech je tøeba nahradit støíbrným). Tøicáté
výroèí se oslaví svatbou perlovou (a �ena do-
stane perlový náhrdelník). Pìtatøicáté výroèí
pøijde levnìji (�ena dostane lnìný ubrus a
svatba je lnìná), ètyøicáté výroèí pøijde man-
�ela na prsten s rubínem (je symbolem lásky
a svatba je to rubínová). Padesáté výroèí je
opravdu slavné a pí�e se o nìm i v dne�ních
Hoøických novinách jako o zlaté svatbì a
man�elé si vymìní nové zlaté prstýnky. �ede-
sáté výroèí je svatbou diamantovou (symbol
jistoty a pevnosti), po pìta�edesáti letech se
man�elé doèkají svatby �elezné, po sedmde-
sáti svatby blahodárné a koneènì po pìtase-
dmdesáti svatby korunové.
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Výstava

Zdrávi do�li!
90. let Klubu èeských turistù v Hoøicích.

Malá síò mìstského muzea
od 1. dubna do 29. srpna 2010
dennì mimo pondìlí 9-12/13-17.

Ilustrace Zdeòka Buriana
ze sbírky hoøického muzea

�torchova síò muzea od 1. dubna
do 2. kvìtna 2010

dennì mimo pondìlí  9-12/13-17.

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

Taneèní posezení
se známou pra�skou heligonkovou kapelou.

Vstupné 80,- Kè (pøedprodej),
100,- Kè (na místì)

Sobota 6. března 2010 ve 20.00 hodin
PLES CHOVATELÙ

Vstupenky u poøadatele.

Středa 10. března 2010 v 19.00 hodin
(BIOGRAF NA ŠPICI)

STEVE LICHTAG -
DOBRODRU�STVÍ OCEÁNÙ

Projekce filmù - beseda - autogramiáda.
Vstupné 80,- Kè.

Sobota 13. března 2010 ve 14.30 hodin
ZAÈAROVANÝ LES

Loutkáøský soubor ZVONEK (repríza).
Vstupné 20,- Kè.

Čtvrtek 18. března 2010 v 18.00 hodin
TEENAGER PÁRTY

Vstupné 40,- Kè

Sobota 20. března 2010 ve 20.00 hodin
PY�AMOVÁ JÍZDA

Vstupenky u poøadatele.

Pondělí 22. března 2010 v 19.30 hodin
ÈESKÉ NEBE

Divadlo Járy Cimrmana. Vyprodáno.

Úterý 23. března v 19.30  (sál radnice)
IVAN �ENATÝ

& BAROCCO SEMPRE GIOVANE
Koncert Klubu pøátel hudby.

Vstupné 100,- Kè (studenti polovic).

Pátek 26. března 2010 v 19.30 hodin
DÁMA OD MAXIMA

Hoøický divadelní soubor J.K.Tyl (premiéra).
Vstupné 80/60,- Kè.

Úterý 23. března 2010 v 19.30 hodin
DÁMA OD MAXIMA

Divadelní soubor J.K.Tyl (repríza)
Divadelní pøedplatné, vstupné 80/60,- Kè

Pátek 2. dubna 2010 v 19.00 hodin
AIRFARE+ KILLER PANDA

+ JIMI HENDRIX MEMORY BAND
(Velikonoèní rockový dýchánek).

Vstupné 100,- Kè.

Dům kultury Koruna v březnu

Bývá pravidlem, �e v�dy na zaèátku roku nové-
ho se bilancuje rok uplynulý, a� u� vás do toho
tlaèí vlastní svìdomí nebo stanovy obèanského
sdru�ení. Klub Klokánek není výjimkou.

Do roku 2009 jsme vstupovali s obavami.U� ko-
nec roku 2008, který jsme zakonèili velkolepým
benefièním koncertem, naznaèoval, �e vleklá svì-
tová ekonomická krize postihne i neziskový sek-
tor. Pro nás to znamenalo men�í dotace
z Ministerstva práce a sociálních vìcí pro posky-
tování sociálnì aktivizaèních slu�eb ZTP spoluob-
èanùm a samozøejmì odliv sponzorù. Ov�em dr-
�íce se slov klasika, �e sláb jenom ten, kdo ztratil
v sebe víru a malým ten, kdo má jen malý cíl,
jsme se pustili do pøíprav a realizace nových i tra-
dièních akcí. Klub toti� stojí na dvou pilíøích. Jed-
nak poskytuje slu�by, rozumìjte tvùrèí dílny a
muzikoterapii, na které mohou docházet v�ichni
zdravotnì posti�ení obèané, bez rozdílu vìku a
diagnózy, ani� by byli èleny klubu. Tyto slu�by
jsou hrazeny z dotací MPSV a dotace mìsta Hoøi-
ce, tedy pro u�ivatele zdarma. A jednak poøádá
klubové akce, kam patøí tradièní akce pro veøej-
nost, jako je Den dìtí, Srandiáda a vánoèní bene-
fièní koncerty, nebo víkendové pobyty, jednorá-
zové výlety, rehabilitaèní plavání,náv�tìvy solné
jeskynì, setkávání v knihovnì, pøedná�ky a výsta-
vy, které jsou hrazeny z penìz sponzorù, grantù
mìsta, velkých firem a nadací.

Stále se dr�íme hesla �Neutíkej sám, pojï po-
malu s námi�, ale tak jako se vyvíjí na�e spoleè-
nost, tak se na�tìstí vyvíjí i vztah na�í spoleènosti
k posti�eným spoluobèanùm. Pøed devíti lety
jsme Klub zakládali z dùvodu naprosté absence
vzdìlávacích i zájmových organizací ve mìstì pro
posti�ené dìti. Dnes se rodièe jakkoliv posti�e-
ných dìtí mohou svobodnì rozhodnout, do jaké-
ho pøed�kolního èi �kolního zaøízení, èi do jakého
zájmového krou�ku, své dítì pøihlásí. Pedagogic-
kého asistenta obstará pøi dobré vùli øeditel vzdì-
lávací instituce, osobního asistenta si pøi finanèní
spoluúèasti zajistí rodina u Sociálních slu�eb
mìsta sama. Vypadá to, jako by u� nic nebyl pro-
blém, jen�e dìti nám rostou a rodièe stárnou. A
tady stojí Klub Klokánek pøed dal�ím problé-
mem, jak vyplnit den dìtem, které jsou upoutané
na vozík a intelektem èi hlavnì vìkem se u� ne-
mohou zaøadit do v�ednodennì fungujících akti-
vit? Pro tyto dìti hledáme vìt�í prostory, profesi-
onálnì vzdìlané peèovatele a lektory, kteøí zají-
mavým zpùsobem vyplní jejich den a tím uleví je-
jich rodinám od starostí a umo�ní jim tak �ít bì�-
ný �ivot ka�dého z nás. Proto klub opustily rodiny
s dìtmi, které u� stoprocentnì naplnily po�adav-
ky na integraci mezi zdravé vrstevníky. Chodí do
�koly mezi zdravé dìti, sportují jako zdravé dìti,
nav�tìvují zájmové krou�ky jako zdravé dìti, a
tudí� ji� nepotøebují berlièku v podobì èlenství v
klubu Klokánek.

V roce 2009 pøipravil Klub Klokánek spoleènì
s partnery zajímavé akce pro �irokou veøejnost.
Od 7. do 10.dubna probìhla v kulturním domì
Koruna Velikonoèní výstava a v dobì adventní
jsme spoleènì s o.s. Katalpa uskuteènili projekt
Andìlské Vánoce � vánoèní výstava spojená
s vystoupením dìtského sboru Boni Pueri a exce-
lentní zpìvaèky Ireny Budweiserové. Tento ètyø-
denní projekt zaujal nadaci Divoké husy, která se

Dáma od Maxima
v Hořicích

Pøedpremierová atmosféra zaèíná vládnout
mezi divadelníky v Hoøicích. Nervy pracují na
plné obrátky, nic není v poøádku, nikdo neumí
poøádnì text, re�isérka køièí a je vzteklá . Jako
v�dy øíká, u� nikdy víc. A stejnì vím, �e budu
zkou�et dal�í hry a vím, �e práce na nich bude
stejnì krásná jako je tato.

Dámu od Maxima napsal  Georges  Feydeau
(1862 � 1921). Originál je psán jako hudební  ko-
medie o tøech dìjstvích, ke které hudbu slo�il
Ryszars Siedlicki. V Hoøicích ji diváci uvidí
v èinoherní podobì. Francouzská konverzaèka  je
zalo�ena na dokonalém zvládnutí mluveného slo-
va a jeho lehkosti. V tom je krása a zároveò úskalí
celé hry.

V hlavní roli diváci uvidí Markétu Soukupovou,
Jaromíra Èerného a Miladu Kadovou. Vedle nich
hrají Jan Nosek, Petr Jedlièka, Michal Moravec a
mnoho dal�ích èlenù divadelního spolku J.K.Tyl.

Ráda bych pozvala na�e vìrné diváky, ale i ty,
kteøí nejsou èastými náv�tìvníky divadla. Kdy�
nic jiného, zkuste hodnotit nejen výkony ale záro-
veò pochopit radost  a snahu hercù. Zapomeòte
na chyby a podìkujte za práci.                                Z.V.

rozhodla výtì�ek celé akce zdvojnásobit. Andìl-
ské Vánoce mìly obrovský úspìch a výtì�ek po
zdvojnásobení èinil úctyhodných 121 tis. korun.
Tyto finanèní prostøedky budou pou�ity na finan-
cování jarního psycho-rehabilitaèního pobytu pro
èleny Klubu Klokánek.

Ji� tradiènì probìhly dvì velké akce pro dìti a
rodièe. Na konci kvìtna jsme spoleènì oslavili
Den dìtí a to ji� po sedmé, tentokrát s podtitulem
Klokánek jde do cirkusu. I kdy� nám poèasí moc
nepøálo, pøi�lo soutì�it více ne� 120 dìtí a s nimi
nepoèítanì maminek, tatínkù, babièek, dìdeèkù a
dal�ích hravých lidí. Den dìtí ke Klokánku neod-
myslitelnì patøí, stejnì jako ostromìøské rozlou-
èení s prázdninami Srandiáda.

Nesmíme samozøejmì zapomenout na aktivity,
které klub nabízí svým èlenùm. Setkáváme se na
tvùrèích dílnách a keramice, v sobotu dopoledne
máme v plaveckém bazénu vyhrazený èas pro
plavání, jezdíme na výlety a s koncem roku se
v�dy louèíme pøi Setkání v knihovnì. Tradièním
místem setkání na�ich èlenù je také psycho-reha-
bilitaèní pobyt. V roce 2009 se uskuteènil
v Pøíchovicích v Jizerských horách.Velmi zajíma-
vý byl výlet do útrob pra�ského leti�tì Ruzynì a
náv�tìva labyrintù v parku zámku Louèeò. Díky
grantu Lesy ÈR jezdí na�i èlenové od podzimu
ka�dý pátek do solné jeskynì v Jièínì.

�e je na�e èinnost smysluplná a u�iteèná potvr-
zuje i nominace Klubu Klokánek na ocenìní Ji-
vínského �tefana za kulturní poèin roku. Klub
Klokánek byl nominován cituji: ��za v�e,co dìlá
nejen pro zdravotnì posti�ené dìti a jejich rodi-
ny, ale i za tradièní organizování dìtského dne,
Srandiády èili louèení s prázdninami, za výlety,
výtvarné dílny a letos poprvé ve spolupráci s OS
Katalpa za realizaci projektu Andìlské Vánoce,
spojeného s vánoèní výstavou a výtvarnými díl-
nami�. Za nominaci dìkujeme. Je nám velkou ctí.

Tak�e cíle máme, chu� do práce také a hlavnì
kolem sebe plno lidí, kteøí, stejnì jako my, cítí po-
tøebu poskytnout svou pøebyteènou energii ostat-
ním, potøebnìj�ím. Budeme se s vámi se v�emi
tì�it na setkání tradiènì na ji� 8. Dni dìtí, tento-
krát s Klokánkem a dopravními prostøedky
v nedìli 30. kvìtna v areálu ÚSP, na konci prázd-
nin na Srandiádì v Ostromìøi, na velikonoèní èi
adventní výstavì, lampiónovém prùvodu èi jinde
na shledanou. Dìkujeme za pøízeò a sympatie, za
pomoc hmotnou, finanèní i lidskou, za pochopení
a podporu.

S pøáním brzkého jara
a pøílivu nové energie se louèí J. Bouzková

a J. Kocourková. Stavba dálnice k Hradci
by prý mohla
začít do konce roku

Stavba dálnice D11 k Hradci Králové by se moh-
la podle nejoptimistiètìj�ích odhadù rozbìhnout
u� na konci leto�ního roku. Zahájení samotné
stavby zatím brzdí spor o pozemky. Ten by se
mohl vyøe�it v první polovinì leto�ního roku: stát
nyní jedná s majitelkou potøebných pozemkù o
dohodách, které by mìly problém odblokovat. Po
získání potøebných pozemkù by od øíjna mohl za-
èít na trase archeologický prùzkum. Vyplynulo to
z dne�ního kontrolního dne dálnice D11 a rych-
lostní silnice R35, který se dnes uskuteènil v Par-
dubicích.

�Tì�í mne, �e se vloni podaøilo jednání o tomto
problému dálnice D11 znovu rozpohybovat. Proto
jsem vloni v létì po�ádal ministra dopravy o jme-
nování vládního zmocnìnce pro dálnici D11. Pro-
to jsem také svolal loòskou konferenci k D11 a ini-
cioval jsem obnovení kontrolních dní k dálnici.
Tyto aktivity nyní pøiná�ejí své výsledky. Odblo-
kování tohoto problému zaèíná mít reálnou for-
mu a konkrétní termíny plnìní. Oceòuji pøístup
obou stran sporu, tedy majitelky pozemkù i èeské
vlády: do tak reálné podoby se øe�ení tohoto pro-
blému nikdy nedostalo. Vìøím, �e do èervna se
tento problém vyøe�í podobnì jako právì pøed ro-
kem problém s dostavbou obchvatu Èeské Skalice
a stát potøebné pozemky letos koneènì získá,�
øekl hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír
Franc.

Dohoda, o které nyní jednají zástupci státu s
majitelkou potøebných parcel, by mìla poèítat se
smìnou 3 hektarù pozemkù. Farmáøka by mimo
náhradních 3 hektarù mìla získat do pronájmu
asi 130 hektarù pozemkù na jiném místì. Dohody
o tomto øe�ení by koncem dubna mìla schválit
èeská vláda. Pokud by pøesto k dohodì nedo�lo,
zaèal by proces vyvlastnìní.

Vládní zmocnìnec pro stavbu dálnice D11 a
rychlostní komunikace R35 v Pardubicích otevøel
infocentrum, kde se mohou lidé informovat o po-
stupu stavby tìchto dvou dopravních staveb.
�Tento zpùsob komunikace se osvìdèil ji� napøí-
klad pøi stavbì dálnice D47. Infocentrum je za-
mìøené pøedev�ím na problematiku stavby R35,
u� proto, �e sídlíme v Pardubicích. Jsme v�ak
schopni pochopitelnì poskytnout aktuální infor-
mace také o pøípravì výstavby dálnice D11,� uvedl
vládní zmocnìnec Ivo Toman.

Autor: ÈTK

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.

Bohoslužby CČSH
Bohoslu�by Cíkve èeskoslovenské husitské se bu-

dou konat v bývalé synagoze 7. a 21. bøezna, v�dy od
14 hodin.

Ohlédnutí Klubu Klokánek za rokem 2009

Mìsto vyhla�uje poptávkové øízení na právo uza-
vøít kupní smlouvy na pozemky pro 13 øadových
domù v centru mìsta (o výmìøe 2 526 m2) v katast-
rálním území Hoøice v Podkrkono�í (645168). Mini-
mální cena nebyla stanovena.

Dal�í informace:
http://www.horice.org/brejnikova.

Pozemky pro 13 řadových domů v ulici Brejníkova

Hlavatého

POŘÁDÁNÍ VEŘEJNÝCH DRAŽEB
DOBROVOLNÝCH I NEDOBROVOLNÝCH

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

RIEGROVA 1048, 508 01 HOŘICE
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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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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

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

DŘEVOPRODEJ
ŠIMON

Výroba a prodej

Palubky
Podlahovky

Plotovky

DŘEVĚNÉ
BRIKETY

Prodejní sklad: Hoøice, Chvalina 35
(smìr Tøebnou�eves)

Telefon: 602 201 080
www.drevoprodejsimon.cz

K výstavì L. J. Kofránek, sochaø mezi tradicí a modernou probìhla komentovaná prohlídka s kurátory (S. Baborovská, J. Cermanová).

PRODÁME
BYTY

V OBCI HOLOVOUSY
DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ

CENA 770.000 KÈ
65 m2, lokální topení, kanalizace, vodovod.
Dva sklepy, balkon, klidné, slunné místo.

Na vlastním pozemku � souèástí ceny je
podíl 1/6 na pozemku 1764 m2.

Zvlá�tní pøíslu�enství: gará� na vlastním
pozemku v cenì bytu.

Oddìlené jednotlivé byty, lze pou�ít hypotéku.

VOLNÉ IHNED
Kontakt: 775 554 144

email: zdpodchlumi@tiscali.cz
ZD Podchlumí Dobrá Voda

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 soupravy,

talíøe, d�bánky, vázy, hrníèky, cukøenky,
aromatické lampy, adventní svícny a dal�í.

Navíc od 1.2.2010 výprodej nìkterých star�ích
skladových zásob II. jakosti za symbolické ceny.

Napø.: talíøe mìlké a hluboké 10,- Kè/ks,
petr�eláky vè. podmisky 33,- Kè/ks, obaly na kvìtináèe

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

Prodejní doba: pondìlí - pátek 6:00 � 14:00 hod.
Po pøedchozí dohodì lze otevøít i mimo tuto dobu.

Tel.: 493 62 36 27, 776 18 22 11
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Potká babka mladého fešáka:
�Kdy� se se mnou pomiluje�, dám ti mobil.�

Mladík zapøemý�lí, ale nakonec souhlasí a s bab-
kou se pomiluje.

�No tak, babko, teï ten mobil ...�
�... tak si chlapèe pi�, 605 091 ...�

Ze života blondýny
Pøed rokem jsem si nechala vymìnit v�echny

vokna za takový ty drahý plastový, tøíkomorový a
vakuovaný, co �etøí energii.

Dneska mi volá òákej vod tý firmy, a �e prej u�
je to rok a já je�tì nezaplatila.

No teda, �e jsem blond, je�tì neznamená, �e
musím bejt blbá, ne?

Tak mu øíkám, �e si moc dobøe pamatuju, jak
ten chlápek, co mi je prodával, furt mlel dokola:
�Paninko, do jednoho roka se vám ty okna zaplatí
samy!� A ten rok u� byl, ne?! Von pak u� jen ml-
èel, tak jsem zavìsila. Pak u� nevolal. Nakonec mi
ho bylo líto, v�dy� si, chudák, musel pøipadat jako
úplnej debil.

Babička je s vnoučkem na pláži
Vnouèek si hraje ve vodì, babièka se sluní po-

blí�. Najednou a znièeho nic objeví se velká vlna a
spláchne s sebou vnouèka do moøe. Babièka lomí
rukama: 

�Panebo�e, jak jsi jen mohl? Zaè mne tresce�?
Copak jsem nebyla vzorná matka a babièka? Co�-
pak jsem nepøispívala na dobroèinnost? Co�pak
jsem nevedla zbo�ný �ivot? Jak jsi jen mohl - ?� 
Vtom se objevila dal�í velká vlna - a klouèek stojí
zase na plá�i, voda z nìj sice crèí, ale jinak jako by
se nic nestalo. 

�Vrátil jsem ti vnuka. Jsi spokojená?� ozve se z
nebe hlas. 

�Dobøe,� povídá babièka, �ale on mìl je�tì klo-
bouèek!�

 

Úspěšní Rejnoci
Plavci oddílu Rejnok Hoøice (trenér: Mgr.Pavel

Urban) pøivezli medailová umístìní z Trutnova, kde
se za úèasti oddílù z ÈR a Polska poøádal 12.roèník
závodù o Pohár Jiráskova kraje a Podkrkono�í.

1.místa:
� 50 m motýlek � Kráèmar Filip /2002/,

Voòková Veronika /2002/
� 50 m kraul � �abokrtská Eva /2001/

2.místa :
� 50m motýlek � �abokrtská Eva ,

Tunega Jan /2000/
� 50 m kraul � Kráèmar Filip,

Rychtera Daniel /2001/
3.místo:

� 50 m motýlek � Feixová Karolína /1997/
Tisknuto z: www.horice.org

Pátek 5. 3. a sobota 6. 3. v 17:30

Alvin a Chipmunkové 2
V pokraèování filmu ALVIN A CHIPMUNKOVÉ se Dave

(Jason Lee) rozhodne poslat Alvina (Justin Long),
Simona (Matthew Gray Gubler) a Theodora (Jesse

McCartney) do �koly. Mezitím Ian Hawke (David Cross),
zdrcen ze ztráty Chipmunkù a tou�ící po pomstì, hledá

po svìtì zpívající a tancující zvíøátka, a� najde Chipettes
(Anna Faris, Christina Applegate a Amy Poehler).   
Mláde�i pøístupný, 88 minut, 70,- Kè, èeský dabing.

Pátek 12. 3., a sobota 13. 3. ve 20:00

Nějak se to komplikuje
Ve filmu se nám pøedstaví Pekaøka Jane (Meryl Streep),

její bývalý právník Jake (Alec Baldwin) a do tøetice
architekt Adam (Steve Martin), který pro Jane navrhuje
dùm. Dvojice mu�ù nalezne zalíbení v jedné �enì a jak u�

to v romantických filmech bývá, nikdo nikomu nic
nedaruje

Mláde�i pøístupný, 120 minut, 70,- Kè, èeské titulky.

Úterý 16. 3. 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.

Čtvrtek 18. 3., pátek 19. 3. a sobota 20. 3.
ve 20:00

Kawasakiho růže
Velmi dobrá práce! Høebejk dál roste film od filmu.

Definitivnì zahazuje odkaz televiznì statických Pelí�kù a
blí�í se evropské �pièce. Dvì pohyblivé REDky, ostré

nù�ky, náladotvorná hudba a èlovìk má pocit, �e sleduje
kontinentální nadstandard, v nìm� je øemeslo dokonale

zmáknuto a mù�ou se ladit jen detaily.
Mláde�i pøístupno, 99 minut, 70,- Kè, èeský film.

Úterý 23. 3. v 17:30 a středa 24. 3. v 17:30

Alenka v říši divů
Devatenáctiletá dívka Alenka se rozhodne následovat

bílého králíèka v bílem smokingu do králièí nory a poté jí
èeká zá�itek, na který hned tak nezapomene. Ocitá se

toti� ve fantastickém svìtì, kde potká spoustu pozoru-
hodných postav, jako vy�inutého Klobouèníka (Johnny
Depp) a podivnou Bílou královnu (Anne Hathaway).
Mláde�i pøístupný, 109 minut, 70,- Kè, èeský dabing.

Pátek 26. 3., a sobota 27. 3. ve 20:00

Imaginarium
doktora Parnasse

Film Terryho Gilliama vypraví o cestování divadelní
skupiny vedené doktorem Parnassem (Christopher

Plummer), který se prostøednictvím smlouvy s ïáblem
(Tom Waits) stal nesmrtelným. Divadelní skupina nabízí

svým divákùm neobyèejný zá�itek. Ka�dý, kdo má
odvahu, mù�e projít magickým zrcadlem do hlubin své
vlastní pøedstavivosti. A právì s pomocí tohoto zrcadla
a své vìrné skupiny musí doktor Parnassus zachránit

svou dceru Valentinu (Lily Cole), kterou si ïábel hodlá
vzít v den jejich �estnáctých narozenin jako odmìnu. 
Mláde�i pøístupný, 122 minut, 70,- Kè, èeské titulky.

Úterý 30. 3. ve 20:00

Lítám v tom
Hrdina komedie Lítám v tom, Ryan Bingham (George

Clooney), je ��astný èlovìk. S hlavou v oblacích
neochvìjnì míøí za splnìním �ivotního snu, jen�e �ivot
bývá pìkná mrcha. A ta doká�e i v cílové rovince øíct:

�Hochu, bì�í� po �patné trati�.
Mláde�i pøístupný, 109 minut, 70,- Kè, èeské titulky.

Středa 31. 3. v 17:30

Avatar
Chtìl jsem dostat na filmové plátno svìt, který bych v
dìtství miloval�, øíká Cameron. �Místo, které je na jiné
planetì, místo plné imaginace a vzru�ujících tvorù ��.
Cameron slibuje také hodnì akèních váleèných scén,

které se odehrávají na Pandoøe nad vrcholky vysokých
stromù, v pralese��finální bitva se nedá srovnat s nièím,
co jsem dosud vytvoøil, pùsobí témìø jako film ve filmu.

Avatar je film, který pøepisuje filmovou historii!
Mláde�i pøístupný, 161 minut, 80,- Kè, èeský dabing.

Je to pìkný výlet, dostanete se tam po turistic-
kých cestách pì�ky a ov�em také na kole (buduje
se takzvaná Labská cyklostezka). Od pøí�tího
roku má být v domku hrázného otevøeno malé
muzeum, které bude náv�tìvníky seznamovat se
zajímavou historií stavby.

Pøehrada dokonale spojuje technické øe�ení s
estetickou stránkou stavby. Prvotní my�lenka
pøehrazení Labe se stala aktuální po roce 1897,
kdy se údolí od Vrchlabí pøes Dvùr Králové a� k
Pardubicím promìnilo díky obrovské povodni
doslova v mìsíèní krajinu. Bylo proto rozhodnuto
vystavìt dvì øíèní hráze, které by zadr�ovaly náh-
lé pøívalové vlny. Jedna byla vystavìna pod
�pindlerovým Mlýnem a druhá - Les Království -
v úzkém údolí øeky nad Dvorem Králové.

První pøípravné práce na pøehradì zapoèaly
roku 1903, kdy se zaèaly pøipravovat podklady
pro zpracování projektu, který vypracovala firma
Technické oddìlení pro úpravu øek za vedení sta-
vebního rady Ing. Josefa Plicka. Samotnou stav-
bu pak provedla firma Ing. J. V. Velflík (èást sta-
vební) - a firma Fanta & Jire� (èást strojní). Sta-
vební práce zapoèaly v roce 1910 a trvaly po pro-
ta�ení stavby kvùli první svìtové válce a� do roku
1920. Hráz pøehrady je gravitaèní oblouková a
jako materiálu bylo pou�ito místního králo-
védvorského pískovce. Návodní líc je tvoøen øád-
kovým a vzdu�ní líc kyklopským zdivem. V zákla-
du je hráz �iroká 37 metrù a v korunì 7,2 metrù,
její délka je pak v korunì 218 metrù a maximální
vý�ka nad základovou spárou je 41 metrù. Kromì
hráze patøí je�tì k vodnímu dílu obtokové tunely,
pøelivy, výpusti a domek hrázného. Celkové ná-
klady na vybudování vodního díla èinil ve své
dobì 4,7 milionu rakouských korun. Po zprovoz-
nìní hráze byly zji�tìny znaèné prùsaky do obto-
kových tunelù, proto byla v letech 1929 - 1930 vy-
stavìna na levém bøehu 182 metrù dlouhá
ochranná zeï k zamezení prùsakù, na kterou byla
v letech 1937-1938 napojena kolmo do svahu be-
tonová zeï. Tím byly prùsaky v tomto místì od-
stranìny. Dal�í utìsòování bylo provedeno v
rámci generální opravy v letech 1952 - 1959, kdy
byla provedena celková injektá� pravého obtoko-
vého tunelu. V rámci této generální rekonstrukce

do�lo také k opravì hrázové výpusti a pøivadìèe
na elektrárnu a v�ech jejích vtokových elementù.
Dále do�lo ke zmìnì pùvodního uspoøádání
spodních výpustí na obtokových tunelech - tøi vý-
pusti u pravého obtokového tunelu byly zru�eny a
tunel pøed pravou �oupátkovou �achtou pod
domkem hrázného zabetonován. Díky své poloze
v zalesnìném údolí øeky Labe a svým architekto-
nickým ztvárnìním je pøehrada jednou z nejkrás-
nìj�ích v celé Èeské republice a snad i proto byla
v roce 1964 prohlá�ena národní technickou pa-
mátkou (a letos 8. února památkou národní).

Tešnovská přehrada národní kulturní památkou

8. února 2010 schválila Vláda Èeské republiky s úèinností od 1. èervence 2010 naøízení, které vyhla-
�uje 33 nemovitých a 5 movitých národních kulturních památek. Národní kulturní památka (NKP) je
kulturní památka, která je nejvýznamnìj�í souèást kulturního bohatství národa. Pro vlastníka to
ov�em znamená také zvlá�tní re�im zacházení. Národních kulturních památek je teï celkem 274. Je-
jich seznam je v publikaci s názvem Ústøední seznam kulturních památek ÈR.

Od 1. èervence tedy pøibude na seznamu národních kulturních památek dal�ích 38 objektù, dvì z
nich na území na�eho kraje. Z Hoøic to máme nejblí� k pøehradì na Labi poblí� Bílé Tøeme�né, které
se øíkalo Te�novská, dnes je známìj�í jako Les Království. Pøipomenout je tøeba také zajímavost, o
které se málo ví, toti� pøíspìvek hoøické sochaøské �koly k výtvarné kvalitì díla. Hlavy vodníkù vkom-
ponované do parapetù pùlkruhových okének v rizalitech podpírajících vì�e tesal �ák profesora Su-
chomela Bøetislav Kafka. Doporuèil jej stavbyvedoucímu �tìrbovi tehdej�í øeditel Weinzettl a Kafko-
vi, kterého slu�nì platili (18 zl. týdnì) se tam velmi zalíbilo, o�enil se s dívkou z Bílé Tøeme�né a do
�koly se u� nevrátil.

Pohlednice z přípravných prací a ze stavby slavné hráze jsou ze sbírek hořického muzea

Vodníka vyfotografoval Arnošt Jäger pro
knížku Karla Martinka, z které historku máme.

Dalšími zdroji informací jsou Wikipedie,
stránky www.interregion.cz, cstechnologies.cz

a archiv hořického muzea.

Jägrova fotografie reliéfu ve vedlejším sloupci
je detail z tohoto jeho celkového vyobrazení

věže na vzdušní straně hráze. Abyste si vodníky
užili, měli byste si vzít na výlet dalekohled.


