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 Medvìdìv zakázal letní èas � Atambajev pøejmenoval horu � Na Hodonínsku se narodilo �luté jehnì � Na Filipínách
soptí sopka � Opilý ministr napsal seminárku � Tvùrci rozpoètu se omlouvají, �e na víc nemají � Viktorie Beckhamová

oznámila, �e pøemý�lí � Taneèní soubor Artróza má divadelní sekci Skleróza � Kdo byl Jo�a Mrázek Hoøický � Nechoïte
jen tak, pøí�tí sobotu budou zase trhy �                                                                            Noviny stojí 6,- Kè � Dìkujeme, vycházíme

BŘEZEN

Meteorologická pozorování v roce 2010
Hodnoty namìøené na klimatologické stanici Holovousy.

Z údajù o teplotách je vidìt,  �e rok 2010 byl teplotnì v normálu. Nepatrnì vy��í prùmìrná mìsíèní
teplota byla namìøena za èervenec a listopad (21,6°C a 5,9°C). Naopak ni��í za mìsíce leden a prosinec
(-4,1°C a -4,4°C). Nejni��í minimální teplota (-20,0°C) byla namìøena dne 27. ledna a nejvy��í maxi-
mální (34,7 °C) dne 16. èervence.

   Minulý rok byl bohatý na srá�ky (776,2 mm). Pøes 100 mm srá�ek spadlo v mìsících kvìtnu, srpnu
a záøí. V nìkterých oblastech republiky (Liberecko) tak do�lo k rozsáhlým povodním. Bohaté byly
i snìhové srá�ky. Trvale souvislá snìhová pokrývka byla po celý leden, únor a prosinec. Maximální vý�-
ka 45 cm byla namìøena dne 3. února.                                                                                     Zdroj: Karel Prskavec.

Jak bylo

Trhy budou v sobotu
5. března

Leto�ní první konání komerèních trhù na ná-
mìstí Jiøího z Podìbrad je datováno oproti loò-
skému roku na sobotu 5. bøezna 2011, a to tradiè-
nì ji� od ranních hodin.

Pravidelné konání mìsíèních trhù je zatím ter-
mínovì otevøeno a jejich poøádání je závislé na
náv�tìvnosti i dal�ím zájmu prodejcù.

Tisknuto z: www.horice.org

Divadelní soubor
Skleróza
bude mít premiéru

Divadelní soubor Skleróza je volným uskupe-
ním ochotnických hercù, které vzniklo v nedávné
dobì, aby sehrálo novì upravenou pohádku se
zpìvy a tancem Dlouhý. Pùvodní hra byla napsá-
na pro pøíle�itostný soubor neformální pøístolní
spoleènosti Doubravka a byla hrána jen jednou.
Stalo se tak na ka�doroèním veèírku poøádaném
touto spoleèností v Jeøicích dne 11. listopadu
1989. Oè byl pùvodní název Dlouhý bez �irokého
a Bystrozrakého del�í, o to byla vlastní hra krat�í.
Byla také bez zpìvù a tance, ale pøed pohádkou i
po ní zpívali a tanèili jak herci, tak i v�ichni ostat-
ní. Hra mìla mezi úèastníky veèírku vøelý ohlas,
ale je tøeba pøiznat, �e vzhledem k dìjové katarzi
hry, vznikaly také obavy, aby inscenace nemìla
ohlas i na tehdej�ích patøièných místech. Èas
v�ak týden po pøedstavení trhnul oponou a hra i
obavy byly zapomenuty.

Po dvaceti letech se autor vrátil k námìtu hry a
zjistil, �e má i v nových pomìrech øadu aktuál-
ních rysù a rozhodl se ji novì upravit pod zkráce-
ným názvem Dlouhý. Do vlastního dìje nezasa-
hoval, opatøil jej ale novým koloritem inspirova-
ným historicky ménì vzdálenými událostmi.
Novì je také dìj doprovázen písnièkami klasikù
Jiøího �litra a Jiøího Suchého. Jestli�e hru se i po
dvaceti letech podaøilo novì upravit a o�ivit, ne-
podaøilo se o�ivit pùvodní pøíle�itostný soubor
neformální spoleènosti Doubravka. Naprostá vìt-
�ina jeho èlenù se na návrat k herecké kariéøe ne-
cítila. Nìkteøí, dokonce i aktivní èlenové ARTro-
sy, tvrdili, �e u� nejsou tak pohybliví, aby zvládli
nároèné herecké akce. Jiní zase poukazovali na
to, �e del�í text upravené pohádky si ji� nedoká-
�ou zapamatovat a nápovìda jim nepomù�e, pro-
to�e hùø sly�í.

A tak vznikl na podhoubí hoøických ochotníkù
Divadelní soubor Skleróza.

Vzhledem k tomu, �e nová úprava hry zahrnuje i
deset písní legendárního Semaforu �edesátých let
minulého století, navázala Skleróza spolupráci
s kapelou Acoustic Band. Ta se ochotnì ujala role
divadelní kapely a s herci v�echny písnì nacvièila.
Nyní, po nìkolika peripetiích a pauzách,  se Skle-
róza ji� pøiblí�ila premiéøe své první inscenace.
Soubor v ní ustoupil od nìkterých postupù nì-
kdej�ího pøíle�itostného souboru neformální pøí-
stolní spoleènosti Doubravka. Napøíklad �enské
role hrají zásadnì �eny, naopak ale ne v�echny
mu�ské role hrají výhradnì mu�i. Herci také bu-
dou umìt své role nazpamì�, i kdy� na jevi�ti
bude nainstalována nápovìdní budka. V inscena-
ci bude také pou�ita jedna z hlavních rekvizit,
která se z pùvodní inscenace dochovala takøka
nepo�kozená do souèasnosti. Skleróza poèítá i s
tím, �e si semaforské písnièky zazpívají pøi pøed-
stavení s herci i diváci.

Premiéra pohádky se zpìvy a tancem Dlouhý je
stanovena na 22. bøezna 2011 v 19,30 v sále
Radnice, repríza na 29. bøezna 2011 v 19,30
tamté�. Vstupenky v jednotné cenì 95,- Kè je
mo�né si zakoupit v pøedprodeji DK Koruna.
Pøedstavení je mláde�i pøístupno v doprovodu
dospìlých.

Autor: Franti�ek Kozel.
Písnì: Jiøí �litr, Jiøí Suchý.
Re�ie: Oldøich Kada.
Hrají: Libor Dostál, Radka Hubáèková, Petr

Jedlièka, Oldøich Kada, Franti�ek Kozel, Nina
Maiksnarová, Lucie Matou�ková, Michal Mora-
vec, Veronika Zapadlová.

Hudební doprovod Acoustic Band:  Fran-
ti�ek Uhlík, Ludìk Václavù, Vladimír Gottstein,
Josef Soukup, Josef Klapka, Josef Lindauer.

Neuvěřitelných čtyřicet let uplynulo od pořízení této fotografie, dvacet šest uplyne letos od
Jožovy smrti (1984 v Černošicích) a 28. března to bude kulatých 105, co se Joža Mrázek Hořický

v Hořicích narodil. Věhlasný umělec-model na své rodiště věru nezapomínal a přídomek Hořický
používal s pýchou. Díky této asociaci se také dodnes naše město vybaví tak často tolika lidem
od výtvarného kumštu, ale také od filmu. Jožovu výročí věnujeme vzpomínku na páté straně.

Pøí�tí týden projedná zastupitelstvo rozpoèet mìs-
ta na rok 2011. Strana TOP09/Za Hoøice krásnìj�í
po�ádala o zveøejnìní následujícího prohlá�ení:

Prohlášení k rozpočtu
Vá�ení spoluobèané, vzhledem k výsledku voleb a

koalièních jednání se bezprostøednì podílíme na ve-
dení na�eho mìsta a pokládáme za automatickou
povinnost vás informovat o stavu veøejných financí
a následných opatøeních, která jsou nezbytnì nutná
k pøijetí leto�ního rozpoètu. Vzhledem k napjaté fi-
nanèní situaci muselo dojít k masívním �krtùm u
v�ech organizací zøizovaných mìstem, vèetnì �kol-
ských zaøízení a mìstského úøadu. Bylo tak uèinìno
plo�nì a øádovì v desítkách %. Není ale zdaleka vy-
louèeno, �e u nìkterých organizací se tyto �krty mo-
hou v budoucnu je�tì prohloubit. Razantnì byly po-
ní�eny i pøíspìvkové fondy mìsta a grantové pro-
gramy a byly zastaveny nové projekty i realizace.
Jsme si vìdomi, �e tato opatøení povedou k omezení
èinnosti nìkterých organizaèních slo�ek a dojde i
k doèasnému omezení finanèní podpory sportovní-
ho a kulturního �ivota . Chceme v�ak obèany Hoøic
ujistit, �e nás tato situace netì�í, av�ak jsme pøipra-
veni za takto nastavená rozpoètová pravidla nést pl-
nou odpovìdnost, nebo� jsou nevyhnutelná.

I pøes rozsáhlé �krty, o kterých se zmiòujeme vý�e,
patøí leto�ní rozpoèet mìsta svým pøedpokládaným
schodkem k vùbec nejhor�ím v novodobé historii
mìsta. Bez zapoètení pøípadných kapitálových pøí-
jmù dojde ji� k dne�nímu datu ke schodku témìø
63 000 000,- Kè (62 874 000,- Kè). Tento nepøízni-
vý stav je tvoøen dal�ím úvìrem na investièní akci
Mìsto bez bariér ve vý�i 41 374 000,- Kè, povoleným
pøeèerpáním na úètech mìsta (kontokorentem) ve
vý�i 12 500 000,- Kè a pøeklenovacím úvìrem nut-
ným pro zákonné vyrovnání rozpoètu ve vý�i
9 000 000 Kè. Mimo vý�e uvedené je nutné k tìmto
èíslùm pøipoèíst i  pøesunuté splatnosti faktur ve
vý�i 6 027 000,- Kè (realizací z roku 2010) do roz-
poètu na rok 2012, èím� se celkový dluh reálnì zvy-
�uje na 68 901 000,- Kè. Do této èástky nejsou za-
poèteny pøípadné investice v podobì nutných oprav,
havárií a nenadálých víceprací, které mohou bìhem
roku vzniknout, av�ak díky nutným �krtùm na nì v 
rozpoètu ji� nezbyly finanèní rezervy (ji� nyní víme
o nutné opravì výtahù za témìø cca 3 000 000,- Kè).
Vzhledem k tomu, �e mìsto Hoøice k 31.12.2010 ji�
dlu�í na úvìrech a pùjèkách 50 267 000,- Kè a leto�-
ní splátka bude èinit 12 400 000,- Kè, v souètu
s pøedpokládaným hospodaøením leto�ního roku se
celková vý�e dluhu ke konci roku 2011 vy�plhá mini-
málnì na 106 768 000,- Kè. Tato neúprosná èísla
jsou zpùsobena realizacemi, projekty a pøesunutými
fakturacemi z pùsobení minulého vedení mìsta,
které za nì nese nejvìt�í díl odpovìdnosti. Bohu�el
tyto investice (Mìsto bez bariér) ji� nelze nikterak
ovlivnit èi zastavit, nebo� jsou vázány na pøípadné
vrácení dotací z fondù EU, èi smluvními pokutami.
V leto�ním roce naopak mìsto mù�e získat i výrazné
kapitálové pøíjmy z prodeje svého majetku (za po-
zemky v �alounovì ulici a� 26 000 000,- Kè, pøípad-
nì prodej dal�ích nemovitostí), av�ak tyto prostøed-
ky budou pravdìpodobnì pou�ity k vyrovnání roz-
poètu na rok 2012, který rovnì� hrozí deficitem.

Tento stav financí je zapøíèinìn hned nìkolika dù-
le�itými faktory. Asi nejvýraznìj�ím je razantní na-
vý�ení výdajù na investièní akci Mìsto bez bariér.
Ji� dnes je jisté, �e èástka vynalo�ená na tento inves-
tièní projekt pøesáhne 160 000 000,- Kè (oproti pù-
vodním cca 118 000 000,- Kè). Toto èíslo nemusí
být koneèné, nebo� letos dojde k realizaci nìkolika
posledních etap, vèetnì kontroverzní výstavby
osvìtlené parkovací plochy (1800 m2) na Gothardì
pøed fotbalovým høi�tìm. Dal�ím faktorem, který
má podstatný vliv na souèasnou finanèní situaci je
soubìh nìkolika enároèných projektù v posledních
tøech letech. Jedná se o vodovod Dachovy, pøípravu
pozemkù v lokalitì �alounova, dále rekonstrukce
V�ehrdovy a realizace �vestkovy a Brejníkovy ulice.
U vìt�iny tìchto projektù navíc do�lo k navý�ení vý-
dajù ze strany mìsta za opakované vícepráce. Na
souèasném stavu financí se projevil i deficit loòské-
ho rozpoètu ve vý�i 9 281 000,- Kè a sní�ení státního
pøíspìvku na chod úøadu o cca 3 150 000,-Kè.

Tìmito øádky se sna�íme pøesvìdèit ètenáøe o na-
prosté nutnosti nepopulárních krokù, na kterých se
jako souèást nynìj�í koalice spolupodílíme. S nej-
vìt�í pravdìpodobností budeme nuceni v pøí�tích
dvou a� tøech letech øe�it pouze havarijní opravy a
nejnutnìj�í investièní po�adavky vázané na dotace
z EU, nebo� na�e pozornost bude upøena ke sni�ová-
ní dluhù mìsta a k získání rozpoètové vyrovnanosti.

Dìkujeme za Va�e pochopení a vstøícnost.
Za TOP09/Nezávislí:Vít Kotrbáèek,

                              Ing. Arch. Martin Pour a Milan Ertl

císìM ecorv)C°(atolpeT )C°(ytolpetínmértxE ecorv)mm(yk�árS

0102 ýtel05
rìmùrp

ínlámixaM ínláminiM 0102 ýtel05
rìmùrp

nedeL 1,4- 99,1- 7,4 0,02- 4,74 93,74

ronÚ 7,0- 75,0- 1,9 7,21- 5,71 15,14

nezeøB 0,4 72,3 5,02 0,8- 7,53 85,24

nebuD 4,9 92,8 2,52 1,1- 2,15 52,93

netìvK 3,21 35,31 9,12 3,5 7,901 18,46

nevreÈ 0,81 13,61 9,03 8,8 7,14 88,07

cenevreÈ 6,12 19,71 7,43 8,9 1,97 55,87

neprS 0,81 27,71 8,92 1,9 0,651 97,37

íøáZ 4,21 25,31 0,32 0,3 8,311 67,35

nejíØ 7,7 08,8 8,71 6,2-- 4,7 85,64

dapotsiL 9,5 82,3 1,61 8,8- 9,95 18,74

cenisorP 4,4- 95,0- 6,7 1,41- 8,65 04,85

mekleC 1,001 84,99 - - 2,677 13,566

rìmùrP 43,8 92,8 - - 7,46 44,55
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Policejní zpravodajství

Falešná zpráva
o malém modrém autě

Hoøice - Rychlostí blesku se na zaèátku mìsíce
�íøila na síti Facebook zpráva o �úchylovi�, který jez-
dí v Hoøicích a dal�ích mìstech malým modrým vo-
zidlem a láká dìti na bonbóny a výlety do zahranièí.
Autor pøíspìvku, který se nepodepsal, apeloval na
rodièe, aby si dávali pozor na svoje dìti.

A co vlastnì této zprávì pøedcházelo? Ve støedu
27. ledna se vrátil pozdì domù devítiletý �kolák, kte-
rý svùj pozdní pøíchod vysvìtlil tím, �e ho na ulici
zastavil øidiè malého modrého vozidla, který mu na-
bízel bonbóny a výlet do Paøí�e a Londýna. Vzhle-
dem k tomu, �e se návrhu zalekl, bì�el prý na vlako-
vé nádra�í, kde se schoval. Zá�itek, se kterým se
doma svìøil, pak oznámila jeho matka na policii.

Hoøiètí policisté neponechali nic náhodì a na pøí-
padu velmi intenzivnì pracovali. Opìtovnì provìøili
výpovìï nezletilého hocha, který se nakonec pøi-
znal, �e si v�e vymyslel. Pøi�el toti� pozdì domù, a
proto�e se bál postihu, tak mu pøi�la historka o ne-
známém øidièi jako nejlep�í vysvìtlení.

V souvislosti s tím pøípadem stojí za zamy�lení,
proè se dìti bojí sdìlit rodièùm pravdu a pak si vy-
mý�lejí rùzné nepravdivé historky.

Hana Kleèalová, tisková mluvèí PÈR

Krádež peněženky
v hořickém marketu

Hoøice - Velké samoobslu�né prodejny nelákají
jen koupìchtivé zákazníky, ale i zlodìje. A právì je-
den z nich úøadoval ve ètvrtek 10. února odpoledne
v  jednom z marketù v Hoøicích. Zamìøil se na jednu
ze zákaznic, které v nestøe�eném okam�iku odcizil
z kapsy bundy penì�enku. Spolu s ní tak �ena pøi�la
i o peníze, osobní doklady a platební kartu. Celková
�koda byla vyèíslena na 1.300 korun. Po pachateli
pátrají hoøiètí policisté, kteøí pøípad �etøí jako pøe-
èin kráde�e a neoprávnìného opatøení, padìlání a
pozmìnìní platebního prostøedku.

Vloupání do domu
v Hořicích

Hoøice - V pøesnì nezji�tìné dobì od støedy
9. února do pátku 11. února se vloupal neznámý pa-
chatel v Hoøicích do jednoho z rodinných domù
ve V�ehrdovì ulici. Oknem v zadní èásti objektu se
dostal do obytné místnosti, kterou prohledal, ale nic
z ní neodcizil. Následnì se pokusil vloupat do dal-
�ích èástí domu, co� se mu nakonec nepodaøilo. Ma-
jitel vyèíslil �kodu na nejménì dva tisíce korun. Pøí-
pad �etøí hoøiètí policisté jako pøeèin pokusu kráde-
�e a poru�ování domovní svobody.

Vloupání do vozidla
v Bašnicích

Ba�nice - V noci z úterý na støedu 16. února se
vloupal neznámý pachatel v Ba�nicích do osobního
vozidla �koda Octavia, které bylo zaparkované pøed
jedním z domù. Uvnitø odcizil z pøední pøihrádky
navigaci Goclever s nabíjeèkou a úchytem na èelní
sklo, ze zadního sedadla pak �us�ákovou bra�nu na
dokumenty. Majitel vyèíslil �kodu na témìø 6 tisíc
korun. Pøípad �etøí hoøiètí policisté.

Lidem po těžkém úrazu
může pomoci
projekt Amadeo

Stává se to. Neèekaný pracovní úraz èi dopravní
nehoda omezí zdravotní stav na�ich blízkých. Au-
tomobil èi motocykl viníka zpùsobí vá�nou újmu
na zdraví a dotyèný nemusí být ani øidiè, ale tøeba
jen chodec, aby se ocitl v nezávidìníhodné situa-
ci. Jak jednat v takové situaci, sdìluje au-
tor Projektu pomoci po tì�kém úrazu ing. Jan
Malík. Náhradu lze po�adovat dva a� ètyøi roky
zpìtnì po úrazu, tedy a� od roku 2006. Vìt�ina
po�kozených neví, �e má zpravidla nárok na vìt�í
od�kodné ne� poji��ovna pøiznala a �e je lze èer-
pat dodateènì. Mylnì se také vìt�ina lidí domní-
vá, �e bez pøedchozího úrazového poji�tìní ne-
mù�e �ádat nic. Tak tomu právì není.

Projekt pomoci nabízí bezplatné telefonické
konzultace obèanùm s trvalými následky po tì�-
kém pracovním úrazu, po nezavinìné autohavá-
rii, u tì�kých úrazù �ákù a studentù ve �kole, stej-
nì tak pøi �kodì zpùsobené pochybením lékaøe.
Konzultace jsou urèeny také pomoci pozùstalým
po�kozených. Bezplatné telefonické konzultace
zahrnují poradenství v øe�ení situace po úrazu,
objektivní zhodnocení ji� vyplaceného od�kodné-
ho, posouzení lékaøských posudkù a bodového
ohodnocení, nezávislou lékaøskou konzultaci se
znalcem z oboru a v pøípadì nutnosti zprostøed-
kované zastoupení po�kozeného ve sporu
s poji��ovnou. Finanèní krytí pøípadných práv-
ních slu�eb projektu se vìt�inou sjednává s posti-
�eným a� po vyplacení od�kodného poji��ovnou.

Telefonickou konzultaci mohou obèané sjednat
na telefonu: 723 203 036 s Ing. Janem Malíkem -
vedoucím projektu,  nebo prostøednictvím e-
mailu: nahradaskody@email.cz.

Co mo�ná nevíte�
Na vyplacení náhrady nemá vliv, zda po�kozený

mìl v dobì úrazu sjednánu úrazovou nebo �ivotní
pojistku.

Spolujezdci viníka nehody (vèetnì rodinných
pøíslu�níkù) mají plný nárok na náhradu �kody
na zdraví, ale viníka se jejich nárok po finanèní
stránce nikterak nedotkne.

Nárok na od�kodnìní má i chodec, který sám
zpùsobí dopravní nehodu, kdy� vstoupí do vozov-
ky, bude mu v�ak zohlednìna pøípadná spoluvi-
na, nicménì má nárok na èásteèné plnìní.

Zdroj: Jan Malík, www.nahradaskody.net

V pondìlí 21. února jel v ranních hodinách dva-
aètyøicetiletý øidiè osobním vozidlem Peugeot
406 ve smìru od obce Dachovy na Hoøice. Pøi
prùjezdu pravotoèivou zatáèkou zøejmì dostal
smyk, vjel na svah podél silnice a poté se s vozi-
dlem pøevrátil na støechu. Pøi nehodì utrpìl øidiè
lehké zranìní, se kterým byl pøevezen do Oblastní
nemocnice v Jièínì. Alkohol u øidièe byl vylouèen
dechovou zkou�kou, celková �koda byla vyèíslena
na 50 tisíc korun. Okolnosti a pøíèina nehody
jsou pøedmìtem dal�ího �etøení.

(tm) Foto: Policie ÈR

Lékaři v jičínské
nemocnici zůstanou

Jièín, Hradec Králové - V�ichni lékaøi, kteøí se v
jièínské nemocnici pøipojili k celostátnímu pro-
testu Dìkujeme, odcházíme, své výpovìdi v pon-
dìlí stáhli. Potvrdila to øeditelka oblastní nemoc-
nice Dana Kracíková. Krizový scénáø pro pøípad
masivního odchodu doktorù, který by znamenal
omezení plánovaných operací a chodu odborných
ambulancí, mohl být proto odvolán.

�V zamìstnaneckém pomìru zùstávají v�ichni
lékaøi, a to za stejných podmínek, jako pøed podá-
ním výpovìdí. Nic se u nás nemìní,� konstatuje
Dana Kracíková.

Návrat k normálu pøi�el poté, co lékaøi vysly�eli
výzvu ministra zdravotnictví, který odboráøùm
nabídl hlavnì zvý�ení mezd. �K úpravì platù do-
jde s platností a� od bøezna na základì novely
úhradové vyhlá�ky,� upøesnila øeditelka.

V Jièínì a spádovém Novém Byd�ovì pøitom
hrozilo odchodem dvaaètyøicet nemocnièních lé-
kaøù, pìt z nich v�ak výpovìï stáhlo u� zaèátkem
minulého týdne.

�Omezování zdravotní péèe podle krizového
plánu nebude zøejmì nutné. Je�tì vyèkáme, jak
budou postupovat lékaøi v nemocnici v Náchodì
a v Rychnovì nad Knì�nou. Tam oèekáváme sta-
hování výpovìdí v nejbli��í dobì,� informoval øe-
ditel krajského zdravotnického holdingu Martin
Schánìl.

V Královéhradeckém kraji patøila procenta pro-
testujících lékaøù k nejvìt�ím v rámci celorepub-
likových statistik, podle kterých kampaò Dìkuje-
me, odcházíme v celém Èesku do poslední chvíle
podporovalo celkem asi 3800 nemocnièních léka-
øù.

Zdroj: www.jicinskozpravy (jn)

Vloupání do favoritu v
Chodovicích. Zloději
stačilo pět minut

Chodovice - Co mù�e být vìt�ím lákadlem pro zlo-
dìje, ne� volnì odlo�ené vìci ve vozidlech. I kdy�
policisté stále upozoròují øidièe na to, aby ve svých
vozech nenechávali cenné vìci bez dozoru, pøesto
mnozí z nich dìlají pravý opak.

Jako napøíklad øidièka osobního vozidla �koda Fa-
vorit, která v pátek 18. února zaparkovala svùj vùz v
odpoledních hodinách v Chodovicích a pøitom na
zadním sedadle ponechala látkovou ta�ku. Kdy� se
po pìti minutách vrátila zpìt, nevìøila vlastním
oèím. Boèní okno bylo rozbité a ta�ka pryè. Spolu s
ní tak pøi�la i o penì�enku s hotovostí, osobní dokla-
dy, platební kartu a dal�í písemnosti. Celková �koda
byla vyèíslena na témìø dva tisíce korun.

Po pachateli pátrají hoøiètí policisté, kteøí pøípad
�etøí jako pøeèin kráde�e a neoprávnìného opatøení,
padìlání a pozmìnìní platebního prostøedku.

POŘÁDÁNÍ VEŘEJNÝCH DRAŽEB
DOBROVOLNÝCH I NEDOBROVOLNÝCH

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

RIEGROVA 1048, 508 01 HOŘICE

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 obalùve velikostech 7�30 cm, kávové a pivní

soupravy, talíøe, d�bánky, vázy, hrníèky,
cukøenky, aromatické lampy, adventní svícny atd.

Navíc jako loni výprodej nìkterých star�ích
skladových zásob kvìtináèù a obalù a dal�ích
výrobkù ve II. jakosti za podstatnì ni��í ceny.

Akce platí do vyprodání urèených výrobkù.

Prodejní doba:
Pondìlí - pátek 6:00 � 14:00 hod

Telefon: 493 62 36 27, 776 18 22 11

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: 774 137 179
www.kola.rys.cz

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

Kamera vyfotila zloděje
v obchodě na Husovce

O tom, �e není zákazník jako zákazník, se pøesvìd-
èila ve ètvrtek 27. ledna odpoledne majitelka obcho-
du v Hoøicích v Husovì ulici.

Bylo krátce pøed �estnáctou hodinou, kdy� se na ni
obrátil mu� snìdé pleti s tím, aby mu ukázala zbo�í
v zadní èásti prodejny. �ena s ním ochotnì ode�la,
co�, jak po chvíli pochopila, nemìla dìlat. Mezitím
se toti� k pokladnì pøikradl dal�í z pøítomných zá-
kazníkù, který z ní odcizil nìkolikatisícovou hoto-
vost. Pøi tom byl zachycen prùmyslovou kamerou
umístìnou v obchodì (na snímku je zcela vpøedu
obleèený do mikiny s bílými prou�ky na rukávech).

Pøípad �etøí hoøiètí policisté jako pøeèin kráde�e,
za co� pachateli hrozí a� dva roky vìzení.

Zdroj: Hana Kleèalová, tisková mluvèí PÈR

Zloděj v obchodě na Husovce

Další malér
v Kudrnáčově zatáčce:
Peugeot skončil
na střeše, řidič s lehkým
zraněním
skončil v nemocnici

Své peníze hledali starší
manželé v Tuři marně.
Vnutila se k nim podivná
návštěva

Tuø - Marnì hledali v pátek 21. ledna star�í man�e-
lé ve svém domku v Tuøi tisícikorunovou bankovku,
kterou mìli ulo�enou v kuchyòské lince. Bìhem pro-
hlídky skøíní a zásuvek navíc zjistili, �e jim z obýva-
cího pokoje záhadnì zmizela i desetitisícová hoto-
vost. Kdy� peníze nikde nena�li, zaèali pøemý�let,
kdo je mohl odcizit. Pøitom si vzpomnìli na podiv-
nou náv�tìvu dvou �en snìdé pleti, které ve støedu
19. ledna dopoledne zazvonily u jejich branky. Sta-
rému pánovi, který �el otevøít, hned nabízely ke kou-
pi koberce. Ne� se mu� nadál, byly obì �eny v domì.
Mlad�í z nich si v chodbì sundala boty a vm�iku se-
dìla v kuchyni u kamen, kde se ohøívala. Její spoleè-
nice zùstala stát mezi dveømi a pøitom pøed sebou
mávala kobercem. Mezitím, co se takto pøed man�e-
li pøedvádìly, vnikl zøejmì do domu jejich komplic,
kterého si dùchodce v�iml ve vozidle pøed domem.
Po chvíli se obì zvedly, a jako kdy� støelí, byly pryè.
S nimi zøejmì zmizely i ji� zmiòované peníze, kte-
rých se v nestøe�eném okam�iku zmocnily buï ony,
nebo jejich øidiè, který se nepozorovanì do domu
dostal.

Mlad�í z �en byla ve vìku kolem 20 let, byla asi 160
cm vysoká, mìla �tíhlou postavu a èerné dlouhé vla-
sy. Její spoleènice byla nejménì o dvacet let star�í,
asi 170 cm vysoká, mìla �tíhlou postavu a hnìdé vla-
sy. Policisté tímto �ádají obèany, kteøí by k povede-
né skupince mohli podat jakoukoliv informaci, aby
tak uèinili na lince tísòového volání 158 nebo na nej-
bli��í policejní slu�ebnì.            Hana Kleèalová, PÈR

Zahradní architekt
Ing. Simona Krausová

 

Vypracování návrhù soukromých zahrad
a jejich èástí, realizace, údr�ba.
Vodní prvky, bazény, závlahy. 

Konzultace zdarma.
 

Kontakt:telefon 605 218 294 
mail: zahradni.architekt@gmail.com 

Krádež
elektrického vláčku

V ranních hodinách v pondìlí 7. února vyjeli mu�i
zákona do Ostromìøe, kde se bìhem noci vloupal
neznámý pachatel do jednoho z rodinných domù.
Uvnitø odcizil obrazy, pudøenku a soupravu elektric-
kého vláèku Merklin z roku 1938. Majitel vyèíslil
�kodu na 64 tisíc korun. Pøípad �etøí policisté jako
pøeèin kráde�e a poru�ování domovní svobody.
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Škola Na Habru má nové
webové stránky

Rádi bychom upozornili v�echny pøíznivce Z�
Na Habru na novou podobu �kolních webových
stránek. Na www.nahabru.cz nyní najdete v�echny
potøebné informace o na�í �kole ve zcela novém gra-
fickém provedení. Tì�íme se na Va�i náv�tìvu
a doufáme, �e budete mile pøekvapeni.

Zdroj: Z� Na Habru

Hořický úřad dostal
méně peněz,
musí propouštět

Jièínský deník - Mìstský úøad dostane letos od
státu na provoz o tøi miliony korun ménì, proto
zde muselo dojít k nìkolika organizaèním a per-
sonálním zmìnám.|

Ru�í se odbor �kolství a od prvního dubna ode-
jdou ètyøi zamìstnanci, z toho dva z nich z odbo-
ru �kolství, jeden úøedník ze �ivnostenského úøa-
du a uvolní se i místo matrikáøky, která odchází
do dùchodu.

�Touto regulací bychom mìli u�etøit do jednoho
roku a� 1,5 milionu korun, do tohoto èísla se ne-
poèítají jenom mzdy, ale kompletní výdaje na
úøedníka,� informuje tajemník mìsta Michal
Kuchta.

Radnici se sní�ený pøíspìvek od státu logicky
nelíbí: ,,Hoøice jako mìsto s roz�íøenou pùsob-
ností spravují 29 obcí, je zde nemocnice, �koly,
nízkoprahový klub, proto chceme po�ádat minis-
terstvo financí, aby nám byla alespoò urèitá èást-
ka navrácena,� øíká dále M. Kuchta.

Tyto personální zmìny jsou zøejmì poslední, u�
tak bude mít hoøický úøad nejni��í poèet zamìst-
nancù na velikost správního obvodu v kraji.

S tajemníkem úøadu hovoøila Tereza Èerná

Zasedání Městského
zastupitelstva 28. února

Starosta mìsta Hoøic svolává podle zákona è.
128/200 Sb. zasedání Mìstského zastupitelstva v
pondìlí 28. února 2011 v Divadelním sále budovy
radnice od 15:00 hodin. 

Program
1. Návrh rozpoètu na r. 2011 a rozpoètový

výhled 2012 � 2015.
2. Dodatek ke zøizovací listinì Z�

a M� Na Daliborce a M� Pod Lipou.
3. Dodatek èíslo 1 k Jednacímu øádu

Zastupitelstva mìsta Hoøice.
4. Zpráva ze zasedání Rady mìsta Hoøice.
5. Plnìní usnesení ze Zastupitelstva mìsta

Hoøice.
6. Odmìny, pøíplatky poskytované

neuvolnìným èlenùm ZM.
7. Vyhodnocení èinnosti výborù a komisí.
8. Zøízení osadního výboru v Libonicích.
9. Zpráva o plnìní usnesení 27/5/2010:

Gymnázium a SO� Hoøice � vývoj
v jednáních s Královéhradeckým krajem.

10. Plán odpadového hospodáøství
pùvodce odpadù � mìsto Hoøice.

11. �ádost o pùjèku z Fondu rozvoje bydlení
Mìsta Hoøice.

12. Nábo�enská obec Církve èeskoslovenské
husistské ve Velkém Vøe��ovì � �ádost
o finanèní pøíspìvek na rekonstrukci býv.
synangogy v Hoøicích.

13. Schválení dal�ích 2 èlenù zastupitelstva
k provádìní obèanských obøadù.

14. Zadání zmìny è. 10 ÚPSÚ Hoøice.
15. Zmìna územního plánu è. 11.
16. �kolství v Hoøicích v roce 2010.
17. Návrh na prodej Mìstské bezdrátové sítì.
18. �ádost o navý�ení pokráceného pøíspìvku

na výkon státní správy vùèi Ministerstvu
financí ÈR.

19. Posunutí realizace
Technologického centra v Hoøicích.

20. Øímskokatolická farnost dìkanství Hoøice
� �ádost o finanèní pod poru
na  obnovu církevních památek pro r. 2011.

21. Darovací smlouva s Pastou�ka, s.r.o.
na stavební pozemky v ulici �alounova.

22. Zámìr prodeje stavebních pozemkù 
v ulici �alounova.

23. Rùzné. 
Tisknuto z: www.horice.org

Zasedal přípravný výbor
sochařského symposia

Pøípravný výbor hoøického sochaøského sympo-
sia se 31. ledna radil nad do�lými pøihlá�kami a
vydal o tom následující prohlá�ení:

Po dlouhé debatì bylo z uchazeèù o úèast na
Mezinárodním sochaøském symposiu v Hoøicích
2011 vybráno 5 úèastníkù a 4 náhradníci.

Pozvaní úèastníci: Stefan Curelaru (Rumun-
sko), Tanzer Arig (Turecko), Trin Kittikanampol
(Thajsko), Chander Parkash (Indie) a Park Shin
Ae (Ji�ní Korea). Náhradníky se stali Bhupat
Ram (Indie), Chris Bailey (Nový Zéland), Snejana
Simeonova (Bulharsko) a Zhao Li (Èína).

Náhradníci budou vyzváni k úèasti v pøípadì, �e
nìkterý z pozvaných sochaøù je�tì odøekne. Na
stránkách symposia se dále doèteme, �e jeho za-
èátek se plánuje na 7. èervenec a závìr s obvyklou
slavností v Hradci Králové na 31. èervenec 2011.

Indický sochař Chander Parkash v ateliéru

Informace o sčítání
Sèítání lidu, domù a bytù patøí k nejrozsáhlej�ím

statistickým zji��ováním. Pøiná�í velké mno�ství
cenných údajù, které nelze jiným zpùsobem efektiv-
nì zjistit. Následující sèítání je pøipravováno na bøe-
zen 2011 � rozhodným okam�ikem bude pùlnoc z
25. na 26. bøezna 2011. 

Dùle�itou souèástí pøípravy na Sèítání lidu, domù
a bytù 2011 bylo zku�ební sèítání, které probìhlo v
dubnu 2010.

Pøípravu, organizaci, samotné provedení sèítání,
zpracování a zpøístupnìní jeho výsledkù zaji��uje na
základì zákona è. 296/2009 Sb., o sèítání lidu,
domù a bytù v roce 2011, Èeský statistický úøad.
Smluvním partnerem pro provedení terénních prací
pøi sèítání je Èeská po�ta, s. p.

Novinky sèítání lidu 2011
Sèítání lidu, domù a bytù v roce 2011 pøinese celou

øadu novinek, které souvisejí s tím, jak se vyvíjejí in-
formaèní technologie, ale také se zku�enostmi z
pøedchozích sèítání:

� Formuláøe pru�nì reagují na vývoj ve spoleènosti
a s tím související legislativní opatøení, novì tak pøi-
bude napø. dotaz na registrované partnerství.

� Èeský statistický úøad pøi sèítání lidu 2011 �ád-
ným zpùsobem nezji��uje vybavenost domácností
ani jejich pøíjmy a výdaje.  Z hlediska vybavení do-
mácnosti je pro statistiku dùle�itá pouze otázka, zda
má rodina mo�nost vyu�ívat osobní poèítaè a pøipo-
jení k internetu.

� Novì bude mo�né vyplòovat elektronické sèítací
formuláøe na internetu a odesílat je on-line nebo
prostøednictvím datových schránek. Tento zpùsob
pøedávání informací patøí v souèasnosti mezi nej-
bezpeènìj�í vùbec.

� Sèítacími komisaøi budou asi v 95 % pøípadù pra-
covníci Èeské po�ty.

� Právnickým osobám bude ÈSÚ ve vìt�inì pøípa-
dù posílat domovní a bytové listy prostøednictvím
datových schránek.

� V dobì ostrého sèítání v roce 2011 bude v�em k
dispozici telefonní centrum s operátory, kteøí budou
pøipraveni pomoci se v�emi dotazy o sèítání.

� Na podzim 2010 se ve �kolách v celé republice
uskuteènilo tzv. Minisèítání, ve kterém si mohli �áci
a studenti zábavnou formou vyzkou�et práci se sta-
tistickými daty a také zjistit, jak jsou tyto údaje u�i-
teèné a zajímavé. 

JIÈÍNSKÝ DENÍK PØINESL ROZHOVOR
S HOØICKÝM STAROSTOU:

Starosta Ivan Doležal:
Událostí číslo jedna
je příchod Bag Snacks

TEREZA ÈERNÁ
Pøedpovìdi politologù, sociologù i astrologù ne-

jsou vùbec pøíznivé. Ti ale vìt�inou hodnotí situaci
komplexnì. Jak to vypadá s osudem jednoho mìsta
na Jièínsku? Bude se Hoøicím daøit lépe? Na pøipra-
vované plány jsme se zeptali starosty Ivana Dole�ala.

Co nejdùle�itìj�ího èeká Hoøice v leto�ním
roce?

Událostí èíslo jedna je urèitì pøíchod investora Bag
Snacks a jeho zájem o pozemek na prùmyslové zónì
za Miletou. Zastupitelstvo podpoøilo tuto akci a ten-
to rok pøejde firma k realizaci výstavby potravináø-
ského závodu. Na�ím hlavním úkolem teï bude za-
jistit pøelo�ky kabelù. Pokud bude v�e probíhat v po-
øádku, pøelo�ky budou hotovy do tøech mìsícù. ÈEZ
za nì pùvodnì po�adoval 2,5 milionu korun. Bude-
me usilovat o sní�ení ceny, je to otázka jednání, ale
myslím si, �e se dohodneme.

Pro mìsto bude znamenat prodej èistý výdìlek asi
pìt a� �esti milionù korun. Primárnì tu ale nejde ofi-
nance, ale o nabídku pracovních míst, která Hoøice
potøebují. Spoleènost Bag Snacks, která pøesune-
svou výrobnu z Vidonic k nám, by chtìla zahájit pro-
voz do konce leto�ního roku, budeme se sna�it, aby
v�e probìhlo hladce.

Jak je na tom projekt Hoøice - mìsto bez
bariér?

V souèasné dobì máme dokonèených asi 80% sta-
vebních akcí. V�e probíhá podle plánu, tak�e nebu-
deme mít problém tento rok projekt dokonèit. Letos
nás èeká vybudování kruhového objezdu na køi�o-
vatce Na Závisti, parkovi�tì na Gothardu, zøízení
bezbariérové místnosti pro Klub dùchodcù na Poli-
klinice I a oprava Komenského uli-
ce. Evropské dotace ve vý�i 92 milionù u� jsme vy-
èerpali, 28 milionù jsme ji� hradili z vlastní kapsy.

Finance èerpáme ze 70milionového úvìru. Nasta-
ven je tak, �e tøicet milionù korun pou�ijeme, a po-
tom se rozhodneme, zda vyu�ijeme i zbývajících èty-
øicet. Myslím si, �e na tuto èástku ale také sáhneme.
Sice se nám nyní rýsují nìjaké kapitálové pøíjmy, ale
jak já øíkám: Neøíkej hop, dokud nepøeskoèí�.

Jak budete bojovat proti zadlu�enosti?
Jeden ze zpùsobù je prodej mìstských budov. Zájem
o budovu bývalého Stavokomplexu projevil Kame-
nický klastr, který sdru�uje subjekty pùsobící v od-
vìtví tì�ba a zpracování kamene. Dal�í na�e budova
je napøíklad v Èelakovského ulici è.p. 57. Dal�í fi-
nance získáme prostøednictvím nových pozemkù v
�alounovì ulici.

A� budeme parcely nabízet, chceme dát �anci jak
developerùm, kteøí na nich postaví domy a budou je
dále prodávat, tak i za urèitých podmínek soukro-
mým osobám. Ne� vyhlásíme prodej, urèitì vypracu-
jeme regulativ, aby ka�dá stavba nebyla jiná.

Zdroj: Jièínský deník, Tereza Èerná

Man�elé Miroslava a Václav Koláøovi z Chlumu
u Hoøic oslavili obdivuhodné �ivotní jubileum -
svoji diamantovou svatbu. Své ano si øekli 27.led-
na pøed �edesáti lety a oba svému man�elskému
slibu dostáli. Celý svùj èinorodý �ivot strávili na
Chlumì, vychovali své dvì dìti a nyní se radují ze
�esti vnukù a pìti pravnouèat.

Hodnì zdraví do dal�ích let s úctou a láskou
pøejí Hátlovi a Koláøovi. 

Diamantová svatba

Stavba roku

Krajský hejtman vyhlásil 15. února nejlep�í stavby
roku. V na�em okolí byla ocenìna stavební úprava
bývalé fary v Hnìvèevsi, získala èestné uznání.

Velitel hořických
městských strážníků
vydal veršovaný
kalendář pro děti

O tom, �e velitel hoøických mìstkých strá�níkù
Stanislav Nosek má i básnický talent, upozornila
ve svéreportá�i slovenská televize JOJ. Jeho bo-
hatì ilustrovanou prvotinu bývalým autorovým
uèitelem Milo�em Jenèovským dostali spolu
s dal�ími dárky hoøiètí prvòáèci úvodem �kolního
roku. 

Kalendáø obsahuje jednu úvodní plus dvanáct
dal�ích básní, které se vztahují k jednotlivým mì-
sícùm v roce a pøipomínají nejmlad�ím ètená-
øùm, co je pro dané roèní období typické. Díky
pravidelnému ver�i i srozumitelnému obsahu
se kní�ka s tematikou zdej�ího kraje a jeho zvykù
brzy stala vhodným doplòkem �kolních èítanek.
Zámìrem autora bylo i posílit pøátelský vztah
mezi policejní profesí a �áky, kteøí budou kní�ku
èíst.

Sbírka básní �kolákùv první kalendáø vznikla
za finanèní podpory Mìsta Hoøic a  firma Ivan

Dole�al � DOPOX.
Tisknuto z: www.horice.org

Co nabízí hořická
Obchodní akademie

Pro �áky leto�ních devátých tøíd základních �kol
nabízí zdej�í Obchodní akademie dva obory.

Maturitní ètyøletý obor Obchodní akademie s
mo�nostmi zamìøení na bankovnictví, hotelnictví
a cestovní ruch. Z cizích jazykù lze v tomto oboru
studovat anglický, nìmecký a francouzský jazyk.

Dále budeme otevírat tøíletý uèební obor proda-
vaè s  mo�nými zamìøeními na smí�ené, elektro-
technické a drogistické zbo�í. U dvou poslednì
jmenovaných zamìøení jsme jedinou �kolou v
celé republice, která toto vzdìlání nabízí a také
ka�doroènì umo�òuje. Na oba obory budou �áci
pøijímáni bez pøijímacích zkou�ek na základì vý-
sledkù jejich klasifikace v pololetí 9. tøídy.

Zájemci si stále mohou prohlédnout �kolu kdy-
koliv po objednání se.

Informace té� na:www.isso.cz, nebo na telefonu
493 62 29 21. Tì�íme se na Va�i náv�tìvu i pøi-
hlá�ku.  JK

Holovousy se chystají
na masopust

Holovousy - Obec Holovousy a obèanské sdru�ení
Prostor pro fantazii poøádají ji� �estý roèník maso-
pustní veselice, který letos vychází na 5. bøezna
2011. Døíve zde byla tato tradice dodr�ována, ale z
neznámého dùvodu nebyl masopust u� mnoho let
organizován. Od roku 2006 se ale v Holovousích
tato tradice obnovila. Jako ka�dý roèník pùjde prù-
vod ma�kar, který zaèíná ve 14:30 u kostela sv. Bar-
tolomìje v Chodovicích, pøes Chodovice a� do Holo-
vous. V prùvodu nechybí povoz s koòmi, na kterém
hrají muzikanti z bìlohradského Hoøeòáku. Obyva-
telé obou obcí pøipravují po cestì zastávky s poho�-
tìním a náv�tìvníci v maskách na oplátku zatancují
svým hostitelùm a zvou je na veèerní zábavu. Tato
zábava se koná v hostinci U Krejèù a bývá obohace-
na tombolou a zpestøena soutì�í o nejlep�í masku.
�Leto�ní rok jsme pro náv�tìvníky pøipravili novin-
ku, mohou se tì�it na divadelní pøedstavení míst-
ních mladých hercù,� øíká jedna z hlavních organi-
zátorek Jana Suchá. �Masopustní hry byly odedávna
souèástí této veselice, proto jsme velmi rádi, �e jsme
opìt o krok blí�e k tradiènímu masopustu, jak se pa-
tøí.�                                                                   Jana Menèíková

V pátek bude v Miletínì opìt na památku Jo-
sefa �tefana Kubína udìlen Jivínský �tefan.

O Kubínovi nám napsal Miroslav Procházka:

Strakatý máslo
a jiné příběhy

Coby kamenem dohodil z Bìlohradu na v�ecky
strany, �ijí pamìtníci, dobøí vypravìèi, kteøí do-
vedou uplést pøíbìh v pohádku èi humornou po-
vídaèku, milují anekdotu právì tak jako písnièku,
a sypou ji z hrdla v podkrkono�ském náøeèí.

A tenhle poklad lidové moudrosti sbíral profe-
sor gymnázia z Jièína, �lapal za vyprávìèi pì�ky a
trpìlivì naslouchal, zapisoval. Od Jana Zlatníka v
Arno�tovì vytì�il poudaèky Silvent a cikánka,
Dráteník a hrabìnka, O loupe�níkovi. Také sou-
sed Bartoníèek a jeho stará matka mìli vyprávì-
nek kupu v zásobì. Josef Èí�ek z Tikova vzpo-
mnìl: �Tam v Brtvi u Fojtù zemøel hospodáø a
hned bylo ve svìtnici horko, dy� mìl pohøeb. Sví-
ce, vìnce, lidi a faráø, rakev a najednou køik: �Dy�
von se pohybuje!� A skuteènì nebo�tík merknul
vokem. Nic. Pak zvíh jednu ruku, pak druhou.
Zkrátka, ne�li ho vodnesli na ten pohøeb, tak se
probudil z tý mdloby dlouhotrvající. Von byl je�tì
léta �iv, a tak mìli rakev na pùdì a sypali do ní
vobilí.

Du�ièku pod mostem sly�el roku 1915 Josef �te-
fan Kubín u paní Kateøiny Stejskalové v Lu�a-
nech: �Ze �pice do Lu�an je most a pod ním kej-
chala du�ièka. V�dycky, kde� nìkdo �el, tak ho
chtìla vystra�it. Lidi to slejchali, ale nikdo nic ne-
øekl. A� �el tamtudy vopilej Vích, a jak si kejchla,
von pohotovì: �Pozdrav tì pámbu!� - �I dej�to
pámbu, u� sem na tebe èekala hromadu let.� A
vod tý doby nic nebylo sly�et, �e by tam kejchala.

Roku 1924 se u� Kubín øadil mezi spisovatele,
ale na �vandrovní léta� po na�em Podkrkono�í
stále vzpomínal. Pí�e: Ba, humoristu potkáme tu
v�ude. A budi� mu sláva! Kam se vrtne, dovede
do �edi �ivota v�dycky rozhodit svou vyprávìnku,
hrstièku jisker veselých, planoucích, jde za ním
smích a dobrá nálada. Takovému vypravìèi stisk-
nete pøi potkání rádi ruku... Jónovi z Lukaveèku,
Vokatému v Pecce, V. Grohovi, J. Malému v Bìlo-
hradì, J. Je�kovi z Nové Vsi, J. Pu�ovi z Vøesníku,
J. Jiøièkovi z LUk, M. Anto�ové z Mlázovic - a dal-
�ím v generaci, kteøí budou jadrný jazyk a pohád-
ku pìstovat. Buïte bla�eni.

A jednu Kubínovu autorskou: Strakatý máslo.
Mladej hrabì jel po vsi a tam jedna selka na zá-

spi tloukla máslo. No chlapik �pásovnej byl, dá
zastavit a k ní. �e by si pøál támhle z tý studánky
sklenièku vody. Ten zatím chyt strakatýho kocou-
ra a hup s ním do máselnice. Selka pøibìhla, napil
se a zase jede po svým. Ta tloukla dál. Za nìjaký
èas jede hrabì zase kolem a jde se ptát: �Takjak-
pak to dopadlo s tím strakatým máslem?� - �Ale
prej, dìkuju, na zámku mì ho dobøe zaplatili.�

Díky, �e Kubín byl, �e objevil tento bájeè pábitel
jidového vyprávìèe a jeho svì�í èe�tinu.

Miroslav Procházka, Pecka.
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Březen - měsíc čtenářů
v hořické knihovně

Nabídka poøadù v na�í knihovnì:
8. bøezna v 18.30 h: beseda cestovatele a fotografa

Tomá�e Kube�e - Srdce Afriky.
Lekce internetu nejen pro seniory:
8.3. a 11.3. od  9 � 11 h
Literární besedy ke 100. výroèí narození Václava

Ètvrtka pro M� a 2. a 3. tøídy Z�
22. bøezna v 15.30: Afghánistán � dejme mu nadìji

- vernisá� výstavy fotografií novináøky, váleèné re-
portérky, spisovatelky a humanitární pracovnice Pe-
try Procházkové na mìstské úøadì.

22. bøezna v 17.00: beseda s Petrou Procházkovou
a hoøickou rodaèkou Jarmilou Müllerovou - Hátlo-
vou  v pøedná�kové místnosti mìstské knihovny. Po
besedì bude mo�no zakoupit ruèní výrobky afghán-
ských �en.

1. dubna - Noc s Andersenem.

Je�tì vím,
pane uèiteli
Blí�í se svátek v�ech uèitelù, 28. bøezen. Øadu

let u� probíhá bez pov�imnutí veøejnosti. Nìkteøí
kantoøi pro�li na�ím �ivotem tak nìjak bez valné-
ho vlivu, nìkteøí se nav�dy zapsali svými vìdo-
mostmi a lidským moudrem. Jiní nìjakou pøího-
dou, kterou jsme spoleènì pro�ili. Díky jednomu
uèiteli znám odpovìï na jednu zajímavou otázku
dodnes.

Nav�tìvovala jsem Komendu, jak jsme své �kole
dùvìrnì øíkali. V tu dobu zde pùsobil postar�í ro-
bustní uèitel a uèil nás pøírodopisu. Pro jeho vý�-
ku a kolébavou chùzi jsme mu øíkali �golem�. Pøi
jedné hodinì se usadil za katedru a vytáhl svùj
obávaný notýsek. Pøikrèili jsme se, právì hledal
obì� zkou�ení. Tentokrát jsem to odnesla já. Po-
díval se na mì a polo�il otázku: �Co ví� o vèele ?�
Spustila jsem a on uspokojenì vyòal z vrchní
kapsièky saka èistì vy�ehlený kapesník a jal se
jím pucovat brýle. Poèínal si opravdu dùkladnì.
Potom se ponoøil do svých my�lenek. Skonèila
jsem a èekala, co bude dál. Pan uèitel zhodnotil
mùj výkon úsmìvem a povídal: �Bylo to dobøe, a
teï si dáme nìco o vèele�. Ztuhla jsem, v�dy� jsem
tady dobrých pìt minut povídala o vèele? Pøeci
mu nebudu vyprávìt, �e jsem k Vánocùm dostala
kní�ku o vèele Máje? S vykulenýma oèima jsem
se zahledìla do tøídy s prosbou o radu. A ta pøi-
�la. Jaden �ibal z první lavice povídá: �Tak to po-
vídej znovu�. A já opravdu znovu zaèala. Kdy�
jsem skonèila, mìl pan uèitel za sebou vypucova-
né druhé brýle a dvì minuty snìní. "Bylo to pìk-
né,� pochválil mì �No, a na závìr si dáme je�tì
nìco o vèele�. Celá tøída se zaèala smát. Uèitel je
u ti�il, pokynul a já u� bezváhání spustila v�ech-
no o vèele. Kdy� jsem skonèila, dostala jsem jed-
nièku a spokojenì jsem si sedla. Dal�í den jsme o
pøírodopise psali provìrku o dvou zadáních. Jed-
no bylo �Co ví� o vèele?� A i ti nejvìt�í ignoranti
zaperlili a tuto otázku zvládli bravurnì. Inu.
opakování je matka moudrosti a oni, a� chtìli èi
nechtìli, si tuto látku vyslechli tøikrát. Dal�í ho-
dinu byl pan uèitel moc spokojený, v�dy� nejhor�í
známkou byla trojka.

A� po letech jsem se od jeho dcery doslechla, �e
byl vá�nivý vèelaø a �e jsme mu tenkrát udìlali
opravdu radost. No, a mì se mù�ete i po padesáti
letech zeptat, co vím o vèele a vìøte, �e vám bez
váhání vysypu v�echno jako z rukávu, proto�e se
mi ten pøíbìh vryl nav�dy do pamìti.

Luba �anderová

Zmizelé Hořice: Proměny na Riegrovce

Den otevřených dveří
v synagoze

Církev Èeskoslovenská husitská, podporova-
ná Mìstem Hoøice, ji� tøi roky pøipravuje rekon-
strukci a revitalizaci hoøické synagogy, na jejím�
konci by se mìla tato pororuhodná stavba z 18. sto-
letí zaskvìt ve své pùvodní kráse a otevøít veøejnosti.
Rádi bychom vás nyní seznámili s výsledky staveb-
nì-historického a restaurátorského prùzkumu, kte-
ré pøinesly øadu pozoruhodných objevù, i s plány na
rekonstrukci. Setkání se uskuteèní v sobotu 26.bøez-
na 2011 od 14 do 16 hodin v synagoze. O obnovì
�idovských památek promluví Mgr. Terezie Dubino-
vá PhD., o restaurátorském prùzkumu Hana Bìlino-
vá DiS. a o stavebnì historickém prùzkumu a pro-
jektu na rekonstrukci Ing. arch. Jan Èiháèek. Srdeè-
nì zveme a tì�íme se na shledanou.

Eli�ka Zapletalová,  faráøka Církve
èeskoslovenské husitské a

Oldøi�ka Tomíèková, Mìstské muzeum Hoøice

Území, o kterém je tentokrát řeč, na fotografii z roku 1894. Vpředu novostavba nemocnice, vlevo
soubor hospodářských staveb zámku včetně starého pivovaru, vzadu Goldschmidtova vila.

Riegrovu ulici máme u� víc ne� sto let a docela
si za tu dobu u�ila. Pojmenovali ji roku 1903 po
èeském politikovi F. L. Riegrovi. Pocházel z kraje,
zastupoval Hoøice na zemském snìmu, byl èest-
ným obèanem Hoøic a kdy� v roce 1903 zemøel,
uctily tak jeho památku. Ulice je úplnì rovná, od
Lípy k Doubravce mìøí 1000 metrù a dal�ích sto
metrù  úsek od Lípy k námìstí, který se pùvodnì,
a� do zbourání zámeckých bran, jmenoval Stroz-
ziho. Øíkalo se jí také Pivovarská, ov�em po ko-
munistickém pøevratu ji bratr�tí místodr�ící pøe-
jmenovali na Stalingradskou. Kdy� bylo za pár let
oznámeno, �e Josif Vissarionoviè byl zloèinec a
sovìt�tí lidé Stalingrad, který se pùvodnì jmeno-
val Caricyn, pøejmenovali na Volgograd, nebyla
Riegrovka pøejmenována na Volgogradskou ani
Caricynskou (jak se po�ouchle dohadovali obèa-
né), ale na Tøídu èeskoslovensko-sovìtského pøá-
telství, o kterém místodr�ící pøedpokládali, �e je
na vìèné èasy. Kdy� pak i pøátelství pozbylo vìè-
nosti (resp. ukázala se jeho skuteèná podstata),
pozbyl název ulice pøívlastku a  jmenovala se pro-
stì Tøída pøátelství. Bylo to krat�í a na dvacet let
se to v�ilo. Potom ov�em èas opìt trhnul oponou
a Riegrovka byla po sto letech pojmenována Rie-
grovkou. Jmenuje se tak oficiálnì u� dvacet let,
nehledì na to, �e nìkteøí neuvìdomìlí obèané jí
øíkali Riegrova poøád. Významné budovy v Rie-
grovce jsou: Zámek, Pivovar, Nemocnice, Planet
Games a brzo bude Lidl. Vìznice, Sirotèinec, Sla-
dovna a Gulá�ovna u� nejsou. Ani lípa.           (vab)

ZAMY�LENÍ NAD KOSTKAMI
� TÌMI �ULOVÝMI � A NÌCO NAVÍC�

Zmizelé Hořice:
Žulové kostky

Nepatøím absolutnì mezi pravidelné dopisovatele
�Hoøického obèasníku� a ani ve �kole nepatøil sloh
k mým nejoblíbenìj�ím. Pøesto je mo�ná dobré uèi-
nit ze svých zvyklostí tu a tam nìjakou výjimku. Já se
o ni tedy pokusím.

Blí�í se nám jaro, pro mne nejhezèí roèní období,  a
s ním se nám, hoøickým obèanùm, doslova pøed oèi-
ma mìní nejhlavnìj�í ulice Husova v ka�doroèní
tankodrom. Auta se vyhýbají jak mohou a ani pro
pì�í chodce pohled na díru vedle díry není potì�ují-
cí.

A opìt se po nìjakém èase objeví pánové v oran�o-
vých kombinézách s lopatami v ruce, bude k dispozi-
ci i malý ruèní válec a na pár mìsícù bude zaáplato-
váno. Kdy� nevydr�í pøes léto, tak se na podzim akce
zopakuje. Ale stoprocentnì se zopakuje opìt dal�í
jaro�

Zadarmo urèitì toto odborné asfaltování nebude a
kdy� se takto se �eleznou pravidelností opakuje ji�
pìknou øádku let, budou to slu�né prostøedky.

Ale abych se dostal k tìm kostkám. Bydlím v Jab-
lonského ulici a k mým milým sousedùm v�dy patøil
pan Vladimír Dont, celo�ivotní zamìstnanec energe-
tiky. Tím pádem jsme byli i tak trochu kolegové a ka-
marádi, proto�e jsem mìl a mám tu èest u døíve VÈE
a nyní u spoleènosti ÈEZ pracovat. I kdy� v trochu
jiné oblasti. A tento milý pan Dont byl vìt�inou prv-
ním ranním spoleèníkem na pár slov, kdy� jsem
pøed pár lety vodil synka do Mateøské �koly. V�dy
vyèkával u vrátek, abych mu neproklouzl, a prohodili
jsme pár slov.

A kdy� pøi�ly roky a ji� mu to pøíli� ne�lo na jeho
oblíbeném dopravním prostøedku - jízdním kole �
dìlal jsem mu taxikáøe. Vìt�inou pro nákupy, pro
mléko do statku, obèas na høbitov. A v�dy, kdy� jsme
projí�dìli Husovu tøídu si povzdechl a øíkal: �Tady
v�ude, pod tím pitomým asfaltem, odpoèívají krásné
�ulové kostky. Celá Husova tøída a� dolù pod �elez-
nièní pøejezd, k �Malinovým�, je vydlá�dìná ze �ulo-
vých kostek. A �oni� na to pøed lety nakydali asfalt.�

Takto jsme meditovali mnohokrát. Nechci v �ád-
ném pøípadì srovnávat jízdní vlastnosti kostek a as-
faltu a ani netvrdím, �e jich po rùzných výkopech a
pøekopech spousta pod tou asfaltovou slupkou ne-
chybí, ale pøesto � nebyla by to krása mít Husovu
tøídu opìt v kostkách?

Tøeba alespoò malý kousek � ke kinu nebo alespoò
k �Mu�i práce�.

V�dy� na námìstí nám ty samé kostky slou�í ji�
pìkných pár desetiletí a kromì pár prohlubní, které
se dají ale velice snadno a bez tì�ké techniky spravit,
jsou plnì funkèní a estetické.

A nyní si neodpustím malé, ale opravdu malé rýp-
nutí. Paradoxnì èást plochy dlá�dìní, které se opra-
vovalo pøed nedávnem, je nejkostrbatìj�í. Ano, ano
mám na mysli èást mezi lékárnou a ÈSOB. Zde a� ji�
jedete smìrem nahoru èi dolù je tøeba mít zuby ve
skusu. Je to opravdu dost divné, proto�e køivé dlá�-
dìní zde bylo od samého polo�ení. Asi dneska dla�-
dièi ji� témìø neexistují nebo to neumí.

Na závìr v�em, kdo jste doèetli a� sem, srdeènì dì-
kuji za trpìlivost, ale úplnì v�em milým lidem
z Hoøic pøeji pevné zdraví, optimismus a neodputím
si pøání (aè na�ím doslova  mateøským kamenem je
bezesporu pískovec), aby opravdu ty �ulové kostky
jednou povstaly na svìtlo a slou�ily nám v�em.

Martin Bièi�tì, Hoøice

Riegrova ulice v roce 1903 Západní brána a komín starého pivovaru

Východní brána do zámku

Zámek a sladovna po zbourání brány

Starodávná lípa nepřežila budování sídliště,
dala mu však jméno: Pod Lipou.

Městská trestnice z roku 1879, zbourána 1973.
Ustoupila Hračkárně - Planet Games. Jsou lidé,
kteří soudí, že by se věznice hodila městu víc.

Pohled na část Riegrovy ulice (a zplanýrovanou Přemyslovu) v době začátku budování sídliště

Holovousy se chystají
na masopust

Holovousy - Obec Holovousy a obèanské sdru�ení
Prostor pro fantazii poøádají ji� �estý roèník maso-
pustní veselice, který letos vychází na 5. bøezna
2011. Døíve zde byla tato tradice dodr�ována, ale z
neznámého dùvodu nebyl masopust u� mnoho let
organizován. Od roku 2006 se ale v Holovousích tato
tradice obnovila. Jako ka�dý roèník pùjde prùvod
ma�kar, který zaèíná ve 14:30 u kostela sv. Bartolo-
mìje v Chodovicích, pøes Chodovice a� do Holovous.
V prùvodu nechybí povoz s koòmi, na kterém hrají
muzikanti z bìlohradského Hoøeòáku. Obyvatelé
obou obcí pøipravují po cestì zastávky s poho�tìním
a náv�tìvníci v maskách na oplátku zatancují svým
hostitelùm a zvou je na veèerní zábavu. Tato zábava
se koná v hostinci U Krejèù a bývá obohacena tom-
bolou a zpestøena soutì�í o nejlep�í masku. �Leto�ní
rok jsme pro náv�tìvníky pøipravili novinku, mohou
se tì�it na divadelní pøedstavení místních mladých
hercù,� øíká jedna z hlavních organizátorek Jana Su-
chá. �Masopustní hry byly odedávna souèástí této
veselice, proto jsme velmi rádi, �e jsme opìt o krok
blí�e k tradiènímu masopustu, jak se patøí.�

Jana Menèíková

Nevšední tvář radosti
Výstava fotografií z hospicù v Èeské republice s ná-

zvem Nev�ední tváø radosti putuje ji� druhým ro-
kem po na�í republice. První vernisá� výstavy se ko-
nala 16. bøezna 2009 v atriu Poslanecké snìmovny
Parlamentu ÈR. Na èernobílých fotografiích autorù
Hannah Bártíkové a Lubo�e Tona neuvidíte budovy
a pokoje, ale hlavnì lidi - pacienty, jejich blízké a ty,
kteøí se o nì starají. Fotografie vytvoøené v roce
2008 jsou umístìny na 45 výstavních panelech. 

Cílem hospicové paliativní péèe je vysoká kvalita
�ivota i v jeho závìreèných fázích. Ideálem je, aby
èlovìk umíral bez bolesti fyzické, psychické, sociální
i spirituální a s vdìèností za �ivot, který mu byl dán.
Poskytuje úlevu od bolesti a dal�ích symptomù, pod-
poruje �ivot, av�ak pohlí�í na umírání jako na pøiro-
zený proces, neusiluje ani o urychlení, ani o oddále-
ní smrti, obsahuje psychologické a duchovní aspekty
péèe o pacienta. Nabízí systém podpory, který paci-
entùm pomáhá �ít co nejaktivnìji a� do smrti.

APHPP podporuje zlep�ení péèe o nemocné a umí-
rající v souladu s Chartou práv a usiluje o pozitivní
promìnu vztahu k umírání a smrti v ÈR. Výstava
Nev�ední tváø radosti patøí mezi dùle�ité kroky na
této cestì. 

Výstavu poøádá APHPP za podpory firmy Linet,
Nadaèního fondu Umìní doprovázet a Ministerstva
kultury ÈR. v hoøickém muzeu od 17. bøezna.
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Výstavy

Nev�ední tváø radosti
Výstava fotografií z hospicù v Èeské republice .

Poøádá hoøické hospicové sdru�ení Duha
v Mìstském muzeu od 17. bøezna 2011.

 9-12/13-17 dennì mimo pondìlí.

Michal �ar�e,
Jaroslav Urbánek

Sochy, kresby, reliéfy.
Galerie plastik do 15. bøezna 2011.

�ivot na støedovìké tvrzi
Výstava archeologického materiálu ze sbírek

muzea uspoøádaná u pøíle�itosti
90 let vykopávek v Tøebovìticích.

Malá síò muzea 9-12/13-17 dennì mimo
pondìlí, zahájení 31. bøezna v 16 hodin.

Laviny Krkono�
Krkono�ské muzeum

Správa KRNAP, klá�ter Vrchlabí.
Dennì mimo pondìlí 8-17 do 27. bøezna 2011.

Ach! Italia, cara mia!
(Umìlci z Èech XIX. století a Itálie)

Západoèeská galerie v Plzni
dennì mimo pondìlí 10-18 do 22. kvìtna 2011.

Poděkování
Výstavy Ach! Italia... v Plzni se zápùjèkou

úèastní i Hoøické muzeum a galerie
a vyu�ívá pøíle�itosti, aby na tomto místì

veøejnì podìkovalo hoøické sochaøské �kole
(a jmenovitì Karlu Krátkému) za ochotu,

s kterou vy�li vstøíc prosbì o souèinnost pøi
restaurování vzácného odlitku

díla Václava Levého a tak úèast Hoøic na
zajímavé výstavì umo�nili.

Bohoslužby CČSH
Bohoslu�by Církve èeskoslovenské husitské se

budou konat v synagoze 6. a 20. bøezna.

Divadlo, koncerty, plesy...

Středa 2. března 2011 v 19.30 (RADNICE)
NA KØÍDLECH FANTAZIE

Unikátní audiovizuální projekt
Zdeòky Èechové, vstupné 60,- Kè

Pátek 4. března 2011 ve 20.00 hodin
SKAUTSKÝ PLES

Hraje skupina EGO RETRO MUSIC
Vstupenky u poøadatele

Sobota 5. března 2011 ve 20.00 hodin
PLES CHOVATELÙ

Hraje SERVIS-VOKAP
Vstupenky u poøadatele

Středa 9. března 2011 v 19.30 (RADNICE)
BELADONA QUARTET & �TÌPÁN �VESTKA

Koncert Klubu pøátel hudby
Vstupné 100,- Kè (studenti polovic)

Pátek 11. března 2011 ve 20.00 hodin
PLES AMK HOØICE

Vstupenky u poøadatele

Sobota 12. března 2011 ve 14.30 hodin
PIVOÒKA MÁ SMÙLU

Loutkáøský soubor ZVONEK - premiéra
Vstupné 30,- Kè

Čtvrtek 17. března 2011 v 19.30 hodin
Pavel Fiala

S PYDLOU V ZÁDECH
Divadelní spoleènost Josefa Dvoøáka

DIVADELNÍ PØEDPLATNÉ,
vstupné 270/250/230,- Kè

Sobota 19. března 2011 v 19.00 hodin
VÍTÁNÍ JARA 2011

Jimi Hendrix Memory Band, Fehér Fekete
Kerék, Prádelna, Vobezdud

Vstupné 100,- Kè

Úterý 22. a 29. března 2011 v 19.30
(RADNICE)

DLOUHÝ
Divadelní soubor SKLERÓZA

a ACOUSTIC BAND
Vstupné 95,- Kè

Středa 23. března 2011 v 18.00 hodin
VEÈER POPULÁRNÍCH MELODIÍ

Stolová úprava sálu, k tanci a poslech hrají
EVA A JOSEF �EJNOHOVI

Vstupné 60,- Kè

Sobota 26. března 2011 ve 20.00 hodin
PY�AMOVÝ PLES

Poøádá Dùm dìtí a mláde�e Hoøice
Vstupenky u poøadatele

Pátek 1. dubna 2011 v 19.30 hodin
SCREAMERS V ØÍ�I DIVÙ

Nová zábavná show nejúspì�nìj�í
travesti skupiny

Vstupné 230,- Kè (na místì),
210,- Kè (pøedprodej)

Skonèilo se
slavné symposium!
Bylo to veliké unikum.
Zúèastnilo se vás sochaøù pìt,
�li jste stále kupøedu a ne zpìt!
Ladislav Zívr, Zdenìk �imek,
Michael �enholc, Janez Lenasi.
Té� Preclík Vladimír.
V�ichni tak tvoøili sochy pro Mír!
Va�e dílna u Svatého Josefa,
cesta k ní plná bláta.
Boøila se do ní bota,
byli jste v�ak hned u dláta.
Hoøice jsou moje mìsto rodné,
slavné místo textilu!
Kolébka mnoha umìlcù,
sochaøská �kola v Evropì jediná.
V�e si je tak rovné,
�e nemù�e být øeè jiná!
Nyní se pøipojilo symposium
k této tradici slavné.
Pro Hoøice velká èest!
Je to øíkám tak správné!
Nech't pokraèuje symposium dal�í léta!
A� vyjde v�dy vstøíc,
jako nyní Mileta.
Byla to pìkná beseda
uznání si zaslou�í Krátký Karel
komise pøedseda.
Co jsem napsal to je prov�dycky!
Jo�a Mrázek - Hoøický

Báseò k dokonèení symposia v Hoøicích
28. 8. 1966

Nápis
na pamìtní desku!
Zde v tomto domì se narodil 28. bøezna 1906 slav-

ný model umìlec Jo�a Mrázek-Hoøický.
Syn chudých rodièù. Otec dìlník pokrývaè. Matka

tovární dìlnice tkadlena.
Jeho dìtství nebylo nijak utì�ené.
Pomìry v rodinì byly takové, �e u� v 11 letech vìku

jeho musel se tahat z nádra�í se zavazadly, aby moh-
li být �ivi. Hlad byl zmírnìn, ale byl stále! Nebo� otec
byl víc pro sebe a na rodinu pamatoval málo. Do 10
let byl velmi sláb, tak�e nemohl pomý�let na na nì-
jaké uèení øemesla nebo� tehdy páni mistøi uèedníky
døeli! Tak u� v 10 letech �el do zemìdìlství. Jen�e
hospodáøi necítili se slu�ebníkem jako s èlovìkem a�
na nìjaké výjimky.

Tak�e prodìlal 3 roky drsného �ivota.
Potom se vyuèil tkalcem, av�ak nemohl to dìlat,

nebo by onemocnìl na tuberkulózu. Na zákaz lékaøe
se tomu muselo pøedejít. Byl pøijat jako pøidavaè k
zedníkùm. To bylo na vzduchu tak to mohl vykoná-
vat k velké spokojenosti zamìstnavatele. Byl za prvé
stavitel Jirásek a potom V�eteèka v Hoøicích. Kdy�
mu bylo 20 let, proto�e nebylo u stavby práce, odejel
v roce 1926 s cirkusem a pobyl u nìho 3  mìsíce. V
Jablonci nad Jizerou naskytla se mu práce u staveb-
ního prùmyslu, tak tam nastoupil. Kdy� se budova
dostavìla, pøe�el k dla�dièùm. Potom, kdy� u� v Jab-
lonci mrzlo, jel do Mladé Boleslavi a pøihlásil se opìt
k dla�dièùm Kdy� potom mrzlo i v Mladé Boleslavi,
pøijmul místo èeledína v jednom statku ve Stra�no-
vì. Hospodáø byl mladý,  èeládce pøál, co� byl vzácný
pøípad. Av�ak pøesto na jaøe ode�el do Prahy, nebo�
to byla jeho dávná touha. To bylo v roce 1927. Na-
stoupil práci na výstavbì Spoøilova mìsta. Tam za�il
to, �e kdy� se �lo pro výplatu, tu se dìlníkùm hrozilo
zbranìmi. Po 4 týdnech radìji ode�el a pøijal místo
koèího u mlékaøe. Potom po 4 mìsících pøe�el do Li-
bu�e k výkrmu hus. Tam onemocnìl katarem �alud-
ku a strávil 2 mìsíce v nemocnici. Kdy� se uzdravil,
pøihlásil se opìt ke stavebnímu prùmyslu a setrval  u
nìho do konce roku 1928. Zaèátkem roku 1929, kdy�
u� nebyla stavební konjunktura, pøihlásil se v Aka-
demii výtvarných umìní, av�ak byl doporuèen do
Umprum, nebo� tehdy v Akademii nic nebylo. V
Umprum byl pøijat a pùsobil tam nepøetr�itì 2 roky
celodennì. A� potom v roce 1930 byl pøijat i v AVU.
Potom støídavì v AVU a Umprum a té� u soukro-
mejch umìlcù byl èinný a je dosud jako spolutvùrce
mnoha postav nejvýznamnìj�ích a nejslavnìj�ích
dìl v oboru sochaøském, malíøském, grafickém a ilu-
straèním. (Chtìl se stát i Leninem, ale bohu�el mu to
nevy�lo - pozn. red.) Koneènì na�el správný cíl své-
ho �ivota. Ji� od svého raného dìtství vstøebával do
sebe výtvarné umìní, nebo� Hoøice je mìsto soch a
bylo mu stále hledìt na sochy kamkoliv vkroèil.
V roce 1925-1926 zaèal stát modelem v Sochaøské
�kole v Hoøicích. U prof. Kociána a prof. Suchomela.
Tam si øekl: Bych se mohl stát skuteèným modelem
umìlcem, musím absolvovat rùzné práce a v�ímat si
kolem sebe v�eho!

Tak poznal �ivot ve v�ech jeho podobách. Takto vy-
zbrojen zaèal svoji vzestupnou dráhu jako model
umìlec! To jest èistá Pravda, prov�dycky!

Jo�a Mrázek-Hoøický

Text je z roku 1968 a vy�el poprvé v Louskáèku
básní JMH. Kromì vypsaných zásluh má Jo�a také
vlastní filmografii. Hrál v nìkolika avantgardních
èeských filmech �edesátých let: uveïme aspoò Srub
(Jire�, 1966) a Nejkrásnìj�í vìk (Papou�ek, 1968).
Èeská televize mu vìnovala pùlhodinový medailon.

Zemøel v Èerno�icích 7. prosince 1984.

Ať je s námi provždycky Joža Mrázek Hořický

Joža pronáší jednu ze svých slavných zdravic, totiž Zdravici Druhému hořickému salónu 17. prosince 1972. Z pilnosti přidal ještě Modlitbu,
což tehdejší funkcionáře natolik popudilo, že se Salón už nikdy nekonal. Zachovala se i Zdravice hořickému symposiu a Nápis na pamětní desku pro

vlastní rodný domek. Tam se čtenář poučí o jeho životě a díle, takže nám vlastně po půl století Joža ušetřil práci. Foto Bukač (provždycky).

Joža přijel do Hořic, zachycen jak kráčí od
nádraží ulicí dnešní Šalounovou (1972)

Joža v ateliéru Karla Pokorného spoluvytváří
slavnou sochu partyzána (1950)

Joža v hořickém Beránku v hlubokém rozjímání
s autorem stránky (1972)

Joža pronáší Zdravici Výtvarným Umělcům
při Inspiromatu VŠUP (1963)
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CELKEM 231 m2

KANCELÁŘE V HOŘICÍCH
(I JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI OD 18 m2)

KONTAKT: 603 501 830

VHODNÉ I KE SKLADOVÁNÍ

Luděk Vojáček
+420 603 934 787

E-mail: voolno@centrum.cz

NÁBYTEK NA MÍRU
SKŘÍNĚ NA MÍRU
ŽALUZIE • ROLETY• PARAPETY• PRAHY•TĚSNĚNÍ
Doprava a konzultace zdarma

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

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

Ideální rodina
Ideální rodina z pohledu TV reklam:
Ideální rodina �ije v novém domku s velkou

zahradou a bazénem, v�e zatí�ené výhodnou
hypotékou.

V gará�i mají rodinný vùz poøízený na lea-
sing, stejnì jako mají na splátky vybavenou ce-
lou domácnost.

Èlenové rodiny jsou ètyøi: otec, matka a dvì
dìti. Mají doma psa, pravdìpodobnì labrado-
ra.

Star�í je kluk, mlad�í dcera. Otec pracuje jako
øeditel firmy a v pracovní dobì chodí na tenis.
Je�tì�e má schopnou sekretáøku, která mu
ochotnì podává tenisáky.

Matka je �ena v domácnosti, ale od rána má
stra�nì moc práce. Musí vstávat stra�nì brzy,
aby byla pøi servírování snídanì - skládající se
ze su�enek a pomeranèového d�usu - upravená,
namalovaná a svì�í.

Po snídani musí doprovodit dìti do �koly, ne-
smí v�ak zapomenout vzít sebou do kabelky lá-
hev avivá�e, aby mohla lidem v autobuse uká-
zat, v èem si pere svetr.

Pak jde nakupovat a samozøejmì platí kredit-
ní kartou. Po návratu uvaøí obìd ze sáèku, do
polévky nesmí zapomenout pøidat vejce. Obèas
jí u vaøení asistuje �éfkuchaø firmy, která jídla
v pytlících dodává.

Odpoledne má relativnì volno, které tráví s
pøítelkynìmi u bazénu na zahradì, a mezi její
nejvìt�í pøání patøí - na rozdíl od kamarádek,
které se chtìjí vdát nebo rozvést - láhev mine-
rálky.

Odpoledne se ze �koly vracejí dìti. Jsou �pina-
vé od èokolády a syn je zamilovaný do paní uèi-
telky s vìdomím, �e se musí je�tì moc a moc
uèit. Pak dìti dovádìjí s kamarády na zahradì,
vìt�inou si hrají na indiány nebo s míèem. K
svaèinì jim pak matka nabídne mléko a cereál-
ní su�enky, co� parchanty nechává ledovì klid-
nými.

Dostane je a� jejich babièka, která vytáhne z
lednice nìjakou tu pochoutku s tuèòákem.

Otec mezitím pøi návratu z práce zpùsobí do-
pravní nehodu, ale proto�e má skvìlé poji�tìní,
tak od po�kozeného øidièe po dr�ce nedostane.

Po návratu domù se otec zabývá natíráním
plotu tou nejlep�í barvou, do èeho� mu neustále
mudruje tchýnì (babièka), kterou celkem vkus-
nì uzemní.

Man�elka zatím dovádí na zahradì s rodin-
ným psem a nemù�e si vynachválit, v jaké je
skvìlé kondici a jak krásnou srst má díky gra-
nulím, kterými ho krmí.

Dcera u� asi hodinu telefonuje s kámo�kami,
proto�e s telefonním tarifem, který mají, se to
urèitì vyplatí.

Je èas veèeøe. Objednávají si pøes rozvoz piz-
zu, která je ta jediná pravá italská.

Po veèeøi man�elka vezme totálnì �pinavý
ubrus, na kterém jsou zbytky jídla a mapy od
vína - mimochodem jediného pravého portské-
ho -, postøíká skvrny zázraèným prostøedkem a
�oupne jej do praèky. Do praní samozøejmì ne-
pøidává �ádný doporuèený prostøedek, tak�e
praèka brzy odejde.

Kdy� u� je v té koupelnì, tak na doporuèení
jedné paní doktorky pøetøe dal�ím zázraèným
prostøedkem obklady a umyvadlo. Pohledem
na �pinavý hadøík to vypadá, �e u� tam neuklí-
zela minimálnì pìt let.

Man�el mezitím s kamarády na pivu øe�í, �e
ten výèepní je nìjaký divný, a mezitím polyká
pilulky proti zvìt�ení prostaty.

Dìti �ly spát pod peøinami, jejich� povleèení je
tak hebouèké, proto�e je pral sám králík Azurit.
A budou se jim zdát urèitì jen ty nejkrásnìj�í
sny!

Man�elka si napustí vanu, pøidá do ní úchvat-
nou pìnu, díky které se po vykoupání bude cítit
tak skvìle, jako by celý den nebyla v jednom
kole, ale dìlala hovno.

Pak si odrbe ve�keré ochlupení na celém tìle a
nama�e se nìkolika krémy, èím� odstraní celu-
litidu, bude mít ploché bøicho a vyrostou jí prsa
aspoò o dvì èísla. Pøitom bude mít taky bron-
zovou barvu.

Man�el se vrací z hospody, ale proto�e má
opìt své dny, jde je�tì se sousedem vy�rat fla�-
ku nìèeho výjimeènì hoøkého a výjimeènì dob-
rého. Pak do sebe hodí modrou pilulku a pøitulí
se k man�elce. Pøed tím si samozøejmì vlo�í do
pusy plátek �výkaèky pro svì�í dech, proto�e
alkohol moc vábný dech nevytvoøí.

No, nesmí na �enu dýchat moc rychle a moc
zblízka, aby mu pøi sexu díky jeho ledovì svì�í-
mu dechu nezmrzla.

Z toho v�eho vyplývá, �e v ideální rodinì se
man�el fláká v práci a po veèerech chlastá,
man�elka øe�í s kamarádkami kraviny,
parchanti jsou rozmazlení a poøád �pinaví a
neumí kulturnì stolovat. Doma mají v�ude
�pínu, ale navenek se tváøí, �e jsou v�ichni
stra�nì ��astní, veselí a spokojení.

Zdroj: Chechtavej tygr

Dělejte všechno správně
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Sál Radnice 2. bøezna 2011 od 19:30 hodin
Námìt, scénáø, re�ie, choreografie, multimediální

vizualizace, ver�e: Zdeòka Èechová
Hudba: Miroslav Voboøil
Recitace:  Irena Hýsková
Obrazy: Reon Argondian, Zdeòka Èechová
Tanec: Andrea Hrbková, Katka Huková, Nela

Mrázová
Fotografie: Ivo Brachtl, Petr Dostálek, Miloslav

Pekaø
Animace, støih, poèítaèové efekty: Pavel Kráèala,

Michal Starosta, Martin Benedikt, Ondøej Ma�ek,
Jiøí Koziel, Michal Køeèek studenti FEL ÈVUT v
Praze, technická podpora: Martin Bernas.

PROGRAM
I.  NA KØÍDLECH FANTAZIE
Odlo� své starosti a vstup spolu s námi do svìta

fantazie.
Úvodní skladba Na køídlech fantazie vyzývá k

relaxaci, odlo�ení ka�dodenních starostí tak, aby-
chom byli schopni vnímat krásu pøírody a vstoupit
do svìta básníkù a pìvcù, do svìta umìlecké fanta-
zie. Vnímejte krásu hudby, obrazové a básnické poe-
zie �  multimediálního umìleckého svìta. �Vstup a
nech se nést na køídlech fantazie...� jsou závìreèná
slova úvodní básnì.

II.  KVÌTINOVÁ LOUKA
Pøíroda � zdroj krásy a inspirace.
Prostøednictvím skladby Kvìtinová louka vchá-

zíme do pøírody. Rozkvetlé louky plné kvìtin jako by
nás vyzývaly: �podívej se na nás, nejsme jen obyèej-
né kvìty, nevìøí�? Popus� uzdu své pøedstavivosti a
objeví� mnoho krásy...� V�e o�ívá a tanèí svìtem
fantazie.

III.  SNÌNÍ A MÚZY
O�iv své sny a pøání, prozáøi �eï svých dnù.
Navazující  skladba Snìní a múzy nás nese do

vzdu�ných vý�in vzná�ejících se  pegasù a kouzel-
ných múz. Slovem: �Naplnìním snù ke �tìstí�.

IV.  SVÌT FANTAZIE
Vnitøní svìt emocí a asociací.
V kontrastu s pøedchozími èástmi projektu probí-

há skladba Svìt fantazie. Pøi procházce lesem se
nám objevují asociace na tajemné obrazy malíøe Re-
ona Argondiana, co� podmalovává i tajùplná hudba
Miroslava Voboøila..

V.  VE VÍRU �IVOTA
Kontrasty pro�itkù.
Skladba Ve víru �ivota nás vrací do reality. Stár-

noucí pìvec vypráví pøíbìh ne��astné lásky, bujaré-
ho veselí, svìta pøetváøek. Svíce �ivota témìø poha-
síná, aby byla pomocí pøírody a lesních duchù vráce-
na �ivotu. Vnímáním okolní krásy o�ívá.

VI.  CESTA ZA SLUNCEM
Neboj se jít za �tìstím, za sluncem svého �ivota.
Závìreèná skladba Cesta za sluncem symboli-

zuje ka�dodenní úsilí v�ech �ivých tvorù hledajících
vlastní cestu za svìtlem, za �ivotodárným sluncem.
Procházíme nádhernými svìty fantazijních obrazù
Reona Argondiana.  Skladba konèí opìt ver�i a obra-
zy Zdeòky Èechové, autorky celého projektu, ve
smyslu: �Neboj se jít za svými cíli, za sluncem svého
�ivota�.

Unikátní multimediální projekt Na køídlech
fantazie, autorky Zdeòky Èechové, pøiná�í zcela
nové polyumìlecké ztvárnìní a uchopení hudební,
obrazové a básnické poezie. Umìlecká fantazie je v
díle propojena v nedílné symbióze rùzných umìlec-
kých oborù, se zámìrem mnohostrannì uchopit a
umocnit základní my�lenku a sdìlení: � Nezapo-
meòte v ka�dodenním shonu podívat se kolem sebe
na krásu pøírody, relaxovat pøi hudbì, ver�ích, ob-
razech. Rozvíjejte �ivot v  harmonii povinností a od-
poèinku tak, aby se vám nerozplynuly va�e sny a
�ivotní cíle pod soukolím ka�dodennosti.�

Výchozím bodem díla Zdeòky Èechové jsou autor-
èiny obrazy a ver�e, které nechává volnì plynout na

Krátce o autorce
PhDr. Mgr. Zdeòka Èechová, re�isérka, cho-

reografka a autorka  projektu Na køídlech fan-
tazie je multimediální umìlkyní v pravém slova
smyslu. Její tvùrèí èinnost jde napøíè umìleckými
obory- jako je kresba, malba, grafika, sochaøství,
design, scénografie, hudební kompozice, básnická
tvorba, výtvarná teorie a publicistika. Od obrazù,
pøes re�ii, choreografii a programování hudebních,
svìtelných a vodních show, multimediální koncerty
a� po virtuální realitu.

Zdeòka Èechová je autorkou prvních umìleckých
programù pro Zpívající fontánu v Mariánských
Lázních a velkolepých hudebních, svìtelných a vod-
ních show pro Køi�íkovu fontánu v Praze jako napø.
Má vlast, Vesmír, Svìtová klasika, Svìtové evergre-
eny, Star Voice /s japonskou zpìvaèkou Yoshie Ichi-
ge/.

Zrealizovala øadu multimediálních koncertù. Pøe-
dev�ím mù�eme jmenovat unikátní multimediální
projekt Missa Ecumenica, na hudbu Jaromíra Vo-
gela, ve Smetanovì síni Obecního domu v Praze,
dne 11. záøí 2006 k 5. výroèí útoku na USA.

Její výtvarná díla byla prezentována na víc ne�
sto výstavách u nás i v zahranièí. Multimediální
projekt Bohemica-Má vlast na hudbu Bedøicha
Smetany byl prezentován na EXPO 2000 v nìmec-
kém Hannoveru. Jako multimediální umìlkynì
dlouhodobì pùsobila na Univerzitì umìní a desig-
nu v japonském Kjótu.

Za svoji umìleckou èinnost získala Zdeòka Èecho-
vá øadu umìleckých ocenìní.

cechova.zdenka.dr@volny.cz
http://www.zdenka-cechova.ic.cz/

http://cs.wikipedia.org/Zdeòka_Èechová

Ludìk Matou�ek, �erotínova 2079, Hoøice
Pondìlí  - ètvrtek: 17-22 hodin

Pátek: 17-24 hodin � Sobota 17-23 hodin
Nedìle: zavøeno

Po osobní èi telefonické dohodì je mo�no
otevøít i jinak, podle pøání zákazníka!

Podnik nabízí i prostory pro rùzná spoleèenská
setkání a posezení.

Telefon 608 280 861.

I Pohlreich by se olizoval

Matouškova
stejková kuchyně

AKCE DOMU DĚTÍ
A MLÁDEŽE HOŘICE
V BŘEZNU

Pracovnice DDM Hoøice pro v�echny aktivnì zalo-
�ené poøádají:

Sobotu v pohybu se Zuzkou �víkovou, instruktor-
kou aerobiku, èlenkou týmu èeské vzdìlávací orga-
nizace FACE. 12. bøezna 2011 od 13,00 do 16,00 ho-
din se mù�ete tì�it na taneèní aerobik, step aerobik,
bodystyling a také malé pøekvapení a to v�e za 200
Kè v pøíjemném prostøedí hoøické sportovní haly v
�alounovì ulici. Pøihlásit se a zaplatit musíte nej-
pozdìji do 5. bøezna 2011 v Domì dìtí a mláde�e v
�i�kovì ulici, kde získáte podrobnìj�í informace.

Ka�dým rokem v kvìtnu poøádáme Semifinále Mi-
strovství ÈR v ma�oretkovém sportu, kterého se
úèastní ma�oretkové skupiny.

19. bøezna 2011 poprvé poøádáme Kvalifikaci
MÈR, které je urèeno pro sóloformace a mininifor-
mace ma�oretek s náèiním baton a pom-pom. Ten-
tokrát se celá soutì� bude odehrávat ve sportovní
hale v �alounovì ulici od 9,00 hodin a vy za 30 Kè
mù�ete pøijít povzbudit nejen hoøická dìvèata. Bøe-
zen je také mìsícem, kdy se zase po roce v DK Koru-
na sejdeme na  Py�amovém bále. Neváhejte a ob-
leète si py�ama, ko�ile a pøijïte se v sobotu 26. bøez-
na 2011 od 20,00 hodin pobavit, zatanèit si
s kapelou Efekt a to v�e za pouhých 180 Kè.

Pro více informací: www.ddmhorice.cz

vlnách imaginativní hudby skladatele Miroslava Vo-
boøila. Zámìrná, nièím neru�ená, koncentrace po-
zornosti na obraz a slovo umo�òuje divákovi/poslu-
chaèi plnì se soustøedit na my�lenkový obsah.

Celý umìlecký projekt pøiná�í netradièní pøístup
pohledu na realitu pomocí nových poèítaèových
efektù. Virtuálním procházením fotografickými sce-
nériemi a fantazijními obrazy malíøe Reona Argon-
diana. Prolínáním reality a snových iluzí pomocí
morfingových promìn. Vizualizací hudby skladatele
Miroslava Voboøila v symbióze s abstraktními i kon-
krétními obrazy. Celé dílo vznikalo v úzké spoluprá-
ci se studenty FEL ÈVUT v Praze, kde autorka, Dr.
Zdeòka Èechová, dlouhodobì pùsobí.

Každý čtvrtý občan je
v Centrálním registru
dlužníků 
Možná jste v něm i Vy! 

Statistika: Ka�dý ètvrtý obèan je v Centrálním re-
gistru dlu�níkù, z toho více jak 90% se o evidenci
v registru dovídá a� v pøípadì posuzovaní jeho boni-
ty pøi poskytnutí finanèní slu�by. Více ne� 10% dlu�-
níkù je díky registru provìøováno vymahaèi
s následným postoupením pøípadu Policii. Proè vyu-
�ívat Centrální registr dlu�níkù? 

Základním dùvodem je vèasná kontrola záznamù,
které registr eviduje k vlastní osobì nebo spoleènos-
ti, kterou zastupujete. Pouze takto pøedejdete pøí-
padné ztrátì bonity na nìkolik let, nebo� leckdy i ne-
patrné platební prohøe�ky mohou mít u øady sub-
jektù znaèný význam a negativní dopad pøi posuzo-
vaní bonity.

Více informací na http:/
www.centralniregistrdluzniku.cz 

 čajovna, vinotéka

NA KŘÍDLECH FANTAZIE
KULTURNÍ DÙM KORUNA V HOØICÍCH V PODKRKONO�Í UVÁDÍ
UNIKÁTNÍ MULTIMEDIÁLNÍ AUTORSKÝ PROJEKT ZDEÒKY ÈECHOVÉ

Publikace shrnující meteorologická pozorování
v Holovousích je v prodeji v muzeu

Sbírka použitých věcí
pro Diakonii Broumov

Obèanské sdru�ení Diakonie Broumov spoleènì
s Mìstským úøadem Hoøice vyhla�uje sbírku pou�i-
tého o�acení, obuvi a domácích potøeb:

Letního a zimního obleèení (dámské, pán-
ské,dìtské). Lù�kovin, prostìradel, ruèníkù, utìrek,
záclon. Látky (minimálnì 1 m2, prosíme nedávejte
nám odøezky a zbytky látek)

Domácí potøeby: nádobí bílé i èerné, sklenièky-
v�e nepo�kozené. Vatované pøikrývky, pol�táøe a
deky. Obuv � ve�kerou nepo�kozenou

Vìci, které vzít nemù�eme:
Lednièky, televize, poèítaèe a jinou elektroniku,

matrace, koberce � z ekologických dùvodù. Náby-
tek, jízdní kola a dìtské koèárky - ty se transportem
znehodnotí. Zneèi�tìný a vlhký textil.

Den: 10. - 11. 3. 2011
Èas: 8.00 - 18.00 hodin
Místo: Výmìníková stanice Pod Lipou

Vìci prosíme zabalené do igelitových pytlù èi kra-
bic aby se nepo�kodily transportem.

Bli��í informace: 224 316 800, 224 317 203,
www: diakoniebroumov.org
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 Pøednost mají pøíspìvky døíve do�lé a takové, které
jsou v podobì datového souboru. Podepsané pøíspìvky

nemusí nutnì vyjadøovat stanovisko vydavatele.

Biograf Na Špici v březnu

Pátek 4. 3. a sobota 5. 3. ve 20:00 

Poznáš muže svých snů 
Romantická komedie, vypovídající o man�elství,

rozvodech a nevìøe. Hoøkým humorem ilustruje, jak
lehké je pro na�e iluze ze sebe dìlat blázny. Vá�nì, touhy,

sny, neklid i stres vykolejí v �ivotì nejenom man�elský
pár Alfieho (Anthony Hopkins) a Helenu (Gemma

Jones), ale i jejich dceru Sally (Naomi Watts) s
man�elem Royem (Josh Brolin). Re�ie: Woody Allen. 

Mláde�i pøístupný, 98 minut, 70,- Kè, èeské titulky 

Úterý 8. 3. a středa 9. 3. ve 20:00 

Řetězová zpráva 
Øetìzová zpráva vypráví pøíbìh skupiny støedo�kolákù,
kteøí v�ichni obdr�í stejný dopis s varováním, �e pokud

ho nepo�lou dál, zemøou. Zpoèátku vìt�ina z nich
varování ignoruje, dokud dva z nich � Johnny a Dante,

kteøí dopis nepøeposlali, zemøou hroznou smrtí. 
Pøístupný od 15, 96 minut, 70,- Kè, èeské titulky 

Pátek 11. 3. a sobota 12. 3. v 20:00 

Tron: Legacy 
Sama Flynna, 27letého rebela, pronásleduje záhadné

zmizení jeho otce Kevina Flynna, mu�e, který byl kdysi
známý jako nejvìt�í svìtový tvùrce videoher. Kdy� Sam
objeví záhadný signál poslaný ze staré Flynnovy arkády
� signál, který mohl být jenom od jeho otce � zji��uje, �e
se ocitl v digitálním svìtì, kde byl Kevin uvìznìn po 20
let. Hrají: Olivia Wilde, Jeff Bridges, Bruce Boxleitner. 

Mláde�i pøístupný, 126 minut, 70,- Kè, èeské titulky 

Úterý 15. 3. v 17:30 

Megamysl 
Od natoèení Shreka se neobjevil animák, který by tak

systematicky parodoval popkulturu a ustálená výrobní
schémata zábavního prùmyslu. Zatímco ale Shrek
parodoval tradièní disneyovky, tedy vycházel ze

v�eobecnì známého svìta pohádek, Megamysl ironizuje
superhrdinské komiksy a jmenovitì Supermana, co� je

oblast, která ponìkud zu�uje jeho pùsobení. 
Mláde�i pøístupný, 96 minut, 70,- Kè, èeský dabing 

Úterý 15. 3 a středa 16. 3 ve 20:00 

Fotři jsou lotři 
Nejhor�í vìcí v �ivotì Grega Jebala (Ben Stiller) je jeho

tchán Jack Byrnes 
(Robert De Niro). Na to si u� za tu dobu, co �ije s dcerou
bývalého elitního agenta tajných slu�eb, staèil zvyknout.
Vztah vzájemnì trpìné tolerance pøe�il fázi seznamová-

ní, svatebních pøíprav, dokonce i vzájemného setkání
rodièù Grega a jeho �eny Pam (Teri Polo). Dále hrají:

Dustin Hoffman, Barbra Streisand a dal�í� 
Mláde�i pøístupný, 98 minut, 70,- Kè, èeské titulky 

Pátek 18. 3. a sobota 19. 3. ve 20:00 

Zelený sršeň 
Kam se hrabe Iron Man! Výborná oddychovka se

stylem, která si z retro pøedlohy dìlá spí� legraci - jen�e
jednak s fanou�kovskou úctou, a zadruhé si to mù�e
dovolit, proto�e skvìle sehraná herecká sestava jede

podle VELMI vtipného scénáøe. A jeliko� úplnì
nezmizela ani Gondryho pøíznaèná hravost, mù�u

spokojenì doufat v kasovní úspìch a brzký druhý díl. 
Mláde�i pøístupný, 119 minut, 70,- Kè, èeské titulky 

Úterý 22. 3. a středa 23. 3. v 17:30 

Gulliverovy cesty 
Podle mì docela povedená podíváná. Mohlo být více

vtipných scén, ale i tak skvìlé. Hezká rodinná komedie,.
Jack Black byl výborný a stejnì jako v Noc v Muzeu

skvìlý nápad filmu. 
Mláde�i pøístupný, 84 minut, 70,- Kè, èeský dabing 

Pátek 25. 3. a sobota 26. 3. ve 20:00 

Cizinec 
Johnny Depp pøedstavuje ve filmu Cizinec amerického

turistu, kterého lehková�ný flirt s cizinkou zaplete do sítì
intrik, romantiky a nebezpeèí� Hrají: Angelina Jolie,

Paul Bettany, Timothy Dalton a dal�í� 
Mláde�i pøístupný, 105 minut, 70,- Kè, èeské titulky 

Úterý 29. 3 a středa 30. 3 ve 20:00 

Hon na čarodějnice 
Výpravný film vypráví pøíbìh hrdinného køi�áka
Behmana (Nicolas Cage) a jeho nejbli��ího pøítele

Felsona (Ron Perlman). Po desetiletích boje se vracejí do
vlasti, kterou nacházejí zdevastovanou morem. Církevní

hodnostáøi jsou pøesvìdèeni, �e za katastrofu je
odpovìdná dívka obvinìná z èarodìjnictví...

Mláde�i pøístupný, 98 minut, 75,- Kè, èeské titulky 

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

Koupím dům v Hořicích
Men�í, se zahradou (do 2 mil.). Platím ihned.

Telefon 605 218 294, ksimona@volny.cz

Koupím garáž
Koupím gará� v Hoøicích. Telefon 603 932 112.

Dvakrát ze života indiánů

Když zjistíš, že jedeš na
mrtvém koni, sesedni!

Pøísloví indiánù z kmene Dakotù zní:
�Kdy� zjistí�, �e jede� na mrtvém koni, sesedni!�
Nicménì v profesionálním �ivotì èasto prosazuje-

me jiné strategie, podle kterých se v takovéto situaci
pokou�íme jednat - velké pouèení pro rok 2011:

* obstaráme si vìt�í biè
* vymìníme jezdce
* øíkáme: �V�dy� ten kùò v�dycky jezdil.�
* zalo�íme pracovní skupinu pro analýzu konì
* nav�tívíme jiná místa, jak se tam jezdí na mrt-

vých koních
* zvý�íme standard kvality pro jízdu na mrtvém

koni
* vytvoøíme task force pro o�ivení mrtvého konì
* vypracujeme srovnávací pøehledy rùznì mrtvých

koní
* upravíme kritéria, podle kterých se urèuje, zda je

kùò mrtvý
* zaplatíme externí specialisty, aby jezdili na mrt-

vém koni
* zapøáhneme pár mrtvých koní k sobì, aby se jim

lépe táhlo
* prohlásíme, �e �ádný kùò nemù�e být natolik

mrtvý, aby se na nìm je�tì nedalo chvilku jezdit
* po poradì s veterináøem zakoupíme nìco drahé-

ho, po èem bude mrtvý kùò bì�et rychleji
* vypracujeme studii, abychom zjistili, zda pro ten-

to problém existují levnìj�í poradci
* nasedneme na svého starého slabého osla a za-

maskujeme ho mrtvým konìm
* naøídíme pøesèasy a nosíme mrtvého konì sami
* restrukturalizujeme stáj a zdvojnásobíme pøídìly

krmení
* prohlásíme, �e mrtvý kùò byl u� od samého po-

èátku na�ím cílem
* pový�íme jezdce, pak si sedneme a poèkáme, a�

se kùò sám zvedne
* budeme zapírat, �e jsme kdy nìjakého konì vù-

bec mìli.

Jakákoli podobnost s existujícími firmami, jejich
projekty a jejich poradci a na�eptávaèi v Èesku je sa-
mozøejmì jenom èistì náhodná.

Rozhovor s náčelníkem
Redaktor se zeptal indiánského náèelníka Dva te-

sáky: 
�U� devadesát let �ijete a pozorujete, jakých úspì-

chù bìlo�i dosáhli a jaké �kody napáchali. Kdy� to
v�e zvá�íte, kde podle vás bìlo�i udìlali chybu?� 

�Kdy� bílí mu�i pøijít, indiáni být vládci zemì,
�ádná danì, �ádná dluhy, buvolù hodnì, bobrù hod-
nì, voda èistá... �eny dìlat v�echna práce. �aman
zadarmo. Indiáni mu�i celý den lovit a ryby chytat,
celou noc �oustat.� Pak se náèelník pousmál: �Jen
bílý mu� dost kretén, aby myslet, �e mù�e takový
systém vylep�it.� 

(Zdroj: Chechtavej tygr)

Doučování
Angliètina, nìmèina, matematika pro Z�.

Telefon 603 458 957.

Prodám dům
Prodám dùm v Hoøicích. Po rekonstrukci, vhod-

ný k nastìhování. 5+1, klidná lokalita, 5 minut od
námìstí. Telefon 605 85 15 36.

Pozvánka

Kdo porazí dědky?
Kdo rád hraje hokej s míèkem? Choïte s námi

ka�dou nedìli od 10 hodin dopoledne na venkov-
ní høi�tì u �koly Na Habru. Potøebujeme doplnit
mu�stvo (nebo soupeøe), 5-6 lidí, vìk 15-80 let.
Kdo porazí dìdky?

Informace na èísle 603 898 391.

Radnice zkoumá záměry a požadavky zájemců o stavebníparcely
Mìsto Hoøice plánuje v polovinì roku 2011 prodej 43 stavebních pozemkù v ulici �alounova. Obrací se také na pøípadné zájemce s �ádostí o odpovìdi na

otázky, které jsou ve sloupci vlevo od výkresu, na kterém je území pøipravené k zastavìní.
Anketu najdete také na webových stránkách mìsta (www.horice.org) a tam mù�ete své názory vypisovateli pøímo sdìlit.

O jaký druh bydlení máte zájem?
� rodinný dùm
� dvojdomek
� øadový dùm (cca 6 bytových jednotek v øadì)
� byt v bytovém domì
� vilu (rozlehlý dùm)

Jakou výmìru pozemku preferujete?
� 250 m2 - 450 m2

� 451 m2 - 600 m2

� 601 m2 - 800 m2

� 801 m2 - 1000 m2

� 1001 m2 a více m2

Zamý�líte stavìt:
� svépomocí
� na klíè
� koupím hotový dùm nebo byt
� více domù (investor)

Anketa

Florbalistky FbK Hořice opět zářily

První únorovou sobotu poøádaly florbalistky FbK
Hoøice turnaj v hale Gymnázia. V èlánku najdete
podrobnou reportá� z utkání s Letohradem a Jaro-
mìøí, kde se ná� tým rozhodnì neztratil:

Na úvod je èekal poslední tým tabulky Letohrad,
který byl dosud bez výhry. Domácí tým nastoupil
s novou taktikou, tak�e trenér Milan Jung ml. byl
rád, �e si ji �eny mohou vyzkou�et na pøijatelnìj�ích
soupeøkách. V úvodu první tøetiny potvrdily roli fa-
voritek domácí Monika Bednáøová, Martina �afrán-
ková a Markéta Manová. V druhé èásti skórovala
opìt Martina �afránková a ve tøetí tøetinì upravily
na koneèný stav 7:0 pro Hoøice hráèky Anna Drbo-
hlavová, Hana Zdra�ilová a Petra Mikulková. Proti
Letohradu to bylo tedy povinné vítìzství, které v�ak
slibovalo zajímavou podívanou do posledního zápa-
su s tvrdì hrající Jaromìøí.

Po pùl denní pauze zaèalo utkání FbK Hoøice vs.
TJ Sokol Jaromìø. �eny z Jaromìøe v souèasnosti
okupují 3. pøíèku v tabulce, av�ak jejich dopolední
remíza s týmem FBC Dobré ukázala, �e jejich døívìj-
�í perfektní koncovka a pøevaha na høi�ti dnes není
pravdou. Na lavièce hostù se jako trenér objevil
i hoøický Viktor Koláø, a tak se dal oèekávat zajíma-
vý zápas ve v�ech ohledech. Je�tì pøed zápasem
v �atnì trenér Jung zdùrazòoval svým svìøenkyním
taktiku a upozoròoval na mo�né fauly a neèistou hru
soupeøek.

Hned od úvodu první tøetiny bylo jasné, �e mìl
pravdu. Tvrdé poslání 3 hráèek Hoøic bìhem prv-
ních pár minut za mantinel nebo k zemi jasnì uka-
zovalo, �e Jaromìø má snahu dohrávat jakékoliv
støety a� do konce. Benevolentní rozhodèí sice upo-
zoròovali, �e pokud se budou støety opakovat, bude
následovat vylouèení, av�ak ani to nepomohlo. Na-
�tìstí hned v první tøetinì strhla vedení na stranu

Hoøic domácí Petra Mikulková, která v 11. minutì
nahrávkou od mantinelu �ikovnì poslala míèek
mezi nohy jaromìøské gólmanky. Do konce první
èásti se u� soupeøky nedostaly do vá�nìj�í situace
a tak první tøetina skonèila 1:0. Pøed druhou tøeti-
nou byly oba týmy upozornìny rozhodèími, �e ne-
èisté souboje u� nebudou trestány pouze napome-
nutím, nýbr� vylouèeními. Od poèátku druhé èásti
byl znát je�tì vìt�í tlak ze strany Jaromìøe. Tvrdá
hra byla v �esté minutì potrestána vylouèením hráè-
ky z Jaromìøe na dvì minuty za nedovolené vrá�ení.
Následovala pøesilová hra domácích, ve které sice
míøilo pár støel na branku hostujících hráèek,
za záda gólmanky v�ak �ádná. I po skonèení pøesi-
lovky udávaly Hoøièaèky tempo hry, kdy dr�ely mí-
èek na pùlce soupeøek a témìø nedopustily, aby
se hra dostala na jejich polovinu. Tìsnì pøed skon-
èením druhé tøetiny následovalo dal�í vylouèení
soupeøek, tentokrát dvouminutový trest za hru hla-
vou. Po pauze zahájily tedy domácí �eny závìreènou
hrací èást dal�í pøesilovou hrou, ve které pìknými
pøihrávkami motaly hlavy hráèek z Jaromìøe, ani
tato pøevaha na høi�ti v�ak nedokázala zvý�it skóre.
Po pár zaváháních domácích, kdy rychlé protiútoky
zachraòovala bezchybnì chytající Veronika Burdilá-
ková, následovalo uklidnìní domácí lavièky
v podobì gólu bekhendem Markéty Manové. Pár
minut poté byla opìt vylouèena hráèka Jaromìøe
na 2 minuty za nesportovní chování, za které byl
z lavièky hostujícího týmu vykázán z hrací plochy
i trenér Koláø. Do konce tøetiny u� dr�ely Hoøice mí-
èek pouze na svých hokejkách.

Napjatý zápas tedy skonèil 2:0 a to nejen díky vý-
konu skvìle hrajících hráèek a trenéra, ale i díky
perfektnímu publiku, které od zaèátku tlaèilo tým
ú�asnou atmosférou kupøedu.

Tisknuto z: www.horice.org (foto Milan Petrák)


