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Radní slibují ve svém
programovém
prohlášení prosperitu
města

Jak si hoøiètí radní pøedstavují dal�í rozvoj mìsta
a na co chtìjí klást dùraz v pøí�tích tøech a pùl le-
tech? To si nyní mù�e ka�dý zjistit z nedávno zveøej-
nìného dokumentu. Na èervnovém zasedání zastu-
pitelstva toti� starosta Ivan Dole�al pøedstavil pro-
gramové prohlá�ení mìstské rady na léta 2006 a�
2010. �V tomto prohlá�ení jsme se sna�ili shrnout
svoji pøedstavu o budoucím vývoji mìsta do roku
2010. Jde o prùøez hlavních bodù, které mìly kandi-
dující strany obsa�eny ve svých volebních materiá-
lech,� øekl Dole�al.

Z textu vyplývá, �e radní chtìjí usilovat o zlep�ová-
ní �ivotních podmínek obyvatel, a proto je podle
nich potøeba podporovat podnikatelské aktivity, za-
mìstnanost a bytovou výstavbu. �Za samozøejmost
pova�ujeme péèi o na�e kulturní a historické odka-
zy. Budeme usilovat o úøad otevøený obèanùm. Ma-
ximálnì budeme podporovat zvy�ování odbornosti a
kvality práce na�ich úøedníkù k prospìchu obèanù,�
stojí v úvodu tøístránkového programového prohlá-
�ení. Vedení radnice se konkrétnì zavazuje, �e bude
hospodaøit s vyrovnaným rozpoètem nebo pokraèo-
vat ve výkupu pozemkù z dùvodu mo�nosti výstavby
rodinných domù. Chce také podpoøit pøípravu stav-
by severozápadního obchvatu mìsta, ve spolupráci s
Královéhradeckým krajem vytvoøit v Hoøicích Cent-
rum zemìdìlského vzdìlávání, dále chce napøíklad
zaøadit do územního plánu mìsta výstavbu zimního
stadionu a pøipravit podmínky pro vypracování pro-
jektové dokumentace nebo zajistit peníze na projekt
Mìsto bez bariér.

V oblasti kultury patøí mezi priority obnova uni-
kátního høbitovního portálu, v pøípadì �ivotního
prostøedí bude napøíklad jedním z cílù podpora vyu-
�ívání energie z obnovitelných zdrojù, vèetnì stavby
bioplynové stanice, a také zvý�ení atraktivity okolí
panelových domù na sídli�ti Pod Lipou. Radní dále
slibují napøíklad podporu rozvoje cyklotras èi pøí-
pravu modernizace koupali�tì Dachovy.                  (jn)

Øád ha�ení ohnì má mìsto Hoøice u� 150 let, od
1. prosince 1856. Inventáø hasicích zaøízení z té
doby vypoèítává 1 velkou støíkaèku, 1 prostøední a
jedno malou pøenosnou. Dále byly k dispozici 4
velké vodní sudy na kolech, 4 kádì k pumpám,
100 vodních ko�íkù, háky,  �ebøíky a dal�í drobný
materiál. Ha�ení tehdy øídili povìøený mì��anos-
ta a radní. V roce 1889 byl zalo�en hasièský sbor
u firmy Feuerstein a koneènì v roce 1896 Mìst-
ský sbor dobrovolných hasièù, který mìl 10. záøí
toho roku svou ustavující valnou hromadu (prv-
ním starostou byl zvolen truhláø Alois Mach). Ko-
neènì v listopadu tého� roku vznikla hasièská
�upa okresu Hoøice. Pøed 15 lety pak vznikl profe-
sionální hasièský sbor.  Na svou historii se roz-
hodli hoøiètí hasièi upozornit víkendovými osla-
vami, k nim� pozvali i své kolegy ze spøáteleného
sboru Borger-Odoorn v Nizozemí (oplatili jim tak
pozvání z roku 2004). Souèástí oslav byla nedìlní
expozice na námìstí, pøi ní� se hasièi pochlubili
svým souèasným vybavením a pøedvedli napøí-
klad zaøízení na vypro��ování lidí z havarovaných

PROČ BYCHOM SE
NETĚŠILI?

Hoøický zpìvácký spolek Ratibor slaví v leto�ním
roce 145 let od svého zalo�ení. Skoro symbolicky ví-
tal náv�tìvníky slavnostního koncertu v hoøickém
radnièním sále  notový zápis známého nápìvu ze
Smetanovy Prodané nevìsty, který zde vytvoøil ne-
známý kováø, jako souèást okrasné møí�e vstupních
dveøí  mo�ná více jak pøed sto lety. Jeho tehdej�í
práce nám pøipomíná nejslavnìj�í doby hoøických
kulturních spolkù, které organizovaly zdej�í nebýva-
le bohatý kulturní a spoleèenský �ivot. Pøipomíná
v�ak také èasy nejvìt�ího rozkvìtu  mìsta, ve kterém
byla v té dobì mimo jiné zalo�ena i svìtovì proslulá
sochaøská a kamenická �kola. Díky ní a bohaté èin-
nosti spolkù se mìsto brzy stalo známým umìlec-
kým, kulturním a spoleèenským centrem. Od tìch
dob se mnoho zmìnilo. Pøe�ly války, fa�isté a komu-
nisté, vystøídaly se re�imy a z bývalého nad�ení, mo-
rálky a pospolitosti lidí mnoho nezbylo. I èinnost
mnoha kulturních spolkù byla èasto ohro�ena. Pøi-
�ly o svùj majetek, právní samostatnost a byly tak
odkázány na pøízeò a pomoc �vrchnosti�. Síla tradic
a láska k hudbì a divadlu v�ak pøecházely z generace
na generaci a nedaly tak spolkùm zaniknout. Proto
se dnes mìsto mù�e py�nit nìkolika pìveckými sbo-
ry, symfonickým a komorním orchestrem, ochotnic-
kým a loutkáøským souborem, jazzbandem a bez-
poètem aktivit zdej�ích dvou(!) základních umìlec-
kých �kol.

Festival Hoøické hudební slavnosti si pøi svém za-
lo�ení v roce 1992 bral za cíl podpoøit èinnost v�ech
zdej�ích spolkù a souborù a pøedstavit jejich práci
�iroké veøejnosti. Postupem èasu byly na festival
zvány soubory z celého regionu a program byl roz�í-
øen i o koncerty profesionálních umìlcù. A proto�e
Podkrkono�í bylo v�dy kolébkou domáckého muzi-
círování a ochotnièení, je stále z èeho vybírat.

Leto�ní roèník zahájili ti nejmlad�í. Na HOØIC-
KÉM SBORNÍÈKU se se�lo skoro dvì stì zpìváèkù
z nìkolika pìveckých sborù základních umìleckých
�kol, aby porovnali svoji práci, poznali se a spoleènì
si i zazpívali. Zdej�í pìvecký sbor BONA VITA si po-
zval do Chrámu Narození Panny Marie maïarský
pedagogický sbor ze Salgótarjánu a prof. VÁCLAV
UHLÍØ zde provìøil novì zrekonstruované varhany.
Spoleènì s trumpetistou JIØÍM HOUDKEM nadchli
zaplnìný kostel, který se nìkolikrát ocitl potmì,
díky výpadkùm elektrického proudu v dùsledku zu-
øící bouøky. Malou tradicí se ji� stávají i improvizo-
vané koncerty v poetickém prostøedí hoøického
lomu U sv. Josefa, kde se letos se�lo na 150 zpìvákù.
Po samostatných vystoupeních jednotlivých sborù
bylo provedeno i OTEVÍRÁNÍ STUDÁNEK � známé
a pøekrásné dílo Bohuslava Martinù. HUDEBNÍ
SPOLEK DALIBOR se ke svému koncertu tentokrát
spojil s hoøickými ochotníky. V radnièním sále pak
pøedvedli se spoustou humoru star�í operetní a fil-
mové melodie. HOØICKÝ KOMORNÍ ORCHESTR
se v kostele vytáhl  novým repertoárem a dirigen-
tem, kterým se po letech opìt stal PhDr. Vladimír
Kulík. Koncertní èást festivalu zakonèil vydaøený
slavnostní koncert pìveckých sborù RATIBOR A
VESNA, ke kterým se pro zmìnu vrátila sbormistry-
nì PhDr. Bo�ena Stopková.

Hořické hudební slavnosti 2007

Chlum 2007
Muzeum Východních Èech zve na akce k 141. vý-

roèí bitvy u Hradce Králové. Od ètvrtka 28. èerv-
na a� do úterý 3. èervence bude poøád nìco k vi-
dìní. Bitevní scény budou dvì: v pátek 29. èervna
od 17,00 v prostoru tzv. Úvozu mrtvých (Rozbìøi-
ce - Chlum) a v sobotu od 14,00 �Poslední útok
Raku�anù� na pastvinì U Høebèína v Chlumu.

aut (na snímku). Akci profesionálnì komentoval
profesionální hasiè-záchranáø Oldøich Kada (na
snímku). Zaujala také vzornì renovovaná støíkaè-
ka (1910) z Chloumku. Fotografa zaujala na jejím
renovovaném sedadle volnì polo�ená (renovova-
ná) historická sekyrka (na snímku), kterou nikdo
neukradl (nemusí v�echno být jako v tom filmu).

Hasiči oslavili kulatá výročí

Kdo přijede
na sochařské symposium

Úèastníci leto�ního symposia pøibudou do Hoøic
v nedìli a v pondìlí. V úterý si vyberou kameny a ve
støedu bude oficiální zahájení. Jeho souèástí bude
vernisá� výstavy loòského úèastníka Tetse Ohnariho
(Japonsko) v muzeu ve støedu 4. èervence (od pìti).

Hassan Kamel (Egypt), Ján Marko (Česko,
Slovensko), Jock Hildebrand (Kanada)

a Rolandas Smitas (Litva).
Dole je turecká sochařka Songül Telek.

ARTrosa vystoupí
ve Smetanových sadech

Taneèní skupina èeských mu�oretù ARTrosa
veøejnì vystoupí v rámci Hoøických hudebních
slavností (spoleènì s hudebním spolkem Dalibor)
ve Smetanových sadech v nedìli 1. èervence
od 14 hodin. Vstup volný.
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PRODEJ A SERVIS ELEKTRICKÉHO RUČNÍHO NÁŘADÍ

NAJDETE
NÁS
V NOVÉ
PRODEJNĚ
PŘES
ULICI

NOVÁ ADRESA: HUSOVA 2087
HOŘICE, TEL/FAX 493 621 615, WWW.JAMAL.CZ

NOVÁ ADRESA

NOVÁ ADRESA

PŮJČOVNA
ELEKTRICKÉHO

A RUČNÍHO NÁŘADÍ

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

Lidé v Hořicích nahlásili
policistům za loňský rok
110 trestných činů,
většinou šlo o krádeže a
vloupání do automobilů

Dohromady 110 trestních oznámení pøijali
v loòském roce policisté v Hoøicích. Vìt�ina trest-
ných èinù se týkala kráde�í automobilù a vloupá-
ní do aut, zejména v prostoru Husovy ulice a síd-
li�tì Pod Lipou. Vyplývá to ze zprávy o bezpeè-
nostní situaci ve mìstì, kterou pøedlo�il �éf ob-
vodního oddìlení policie v Hoøicích Vladimír
Medo.

�V roce 2006 bylo v Hoøicích evidováno celkem
pìta�edesát dopravních nehod,� upøesnil starosta
Ivan Dole�al. Ten zároveò ocenil spolupráci mìs-
ta s republikovou policií. �Myslím, �e se spolu-
práce výraznì zlep�ila. Svìdèí o tom i pøístup po-
licie pøed motocyklovými závody 300 zatáèek
Gustava Havla, kdy bylo vidìt, �e mají snahu nám
pomoci. Tøeba i tím, �e zde hlídkoval policista na
motocyklu,� øekl Dole�al.                                          (jn)

Nejdříve vozidlo odcizil
a poté havaroval

V pondìlí 11. èervna odcizil v pozdních noèních ho-
dinách neznámý pachatel v Hoøicích osobní vozidlo
Fiat Uno modrozelené metalízy, které bylo zaparko-
vané pøed jedním z domù v Husovì ulici. Daleko
s ním v�ak nedojel. Pøi prùjezdu obcí Jeøice toti�
svozidlem havaroval v pravotoèivé zatáèce. Násled-
nì z místa dopravní nehody utekl, ani� by událost
oznámil. Celková �koda byla vyèíslena na více ne� 10
tisíc korun. Pøípad �etøí hoøiètí policisté.

Policejní zpravodajství

Jízdu automobilů
poznamenala tragická
událost

O víkendu 16. � 17. èervna se v Hoøicích konal
dal�í roèník èeské Tourist Trophy. Po závodech
následovala ukázková jízda automobilù. �Bìhem
jízdy se u jednoho z vozidel �koda 1000 MB uvol-
nilo po projetí první pravotoèivé zatáèky za star-
tem levé kolo, které následnì samovolnì pokra-
èovalo po travnatém svahu krajnice trati a� do
prostoru vyhrazeného pro diváky. Tam udeøilo
do hlavy dvaa�edesátiletého mu�e z Hoøic,� uved-
la okresní policejní mluvèí Hana Kleèalová.

Mu� byl s tì�kým zranìní hlavy letecky trans-
portován do Fakultní nemocnice v Hradci Králo-
vé, kde na následky zranìní zemøel. �Pøípad �etøí
Policie ÈR v Jièínì jako trestný èin ublí�ení
na zdraví s následkem smrti,� doplnila Kleèalová.

Pøírodní závodní okruh 300 zatáèek Gustava
Havla, na kterém se poøádá i Èeská TT, patøí
k nejlépe zaji�tìným tratím, bezpeènost zaji��ují
�iroká ochranná pásma, vysoké tlumící bariéry
a sítì, které chrání diváky i motocyklové závodní-
ky pøed zranìním.

Hoøický zpravodajský server, z nìho� jsou tyto
informace, zdùrazòuje, �e ukázkovou jízdu auto-
mobilù nepoøádal AMK Hoøice. Oficiální pro-
gram Fuchs Oil Èeské Tourist Trophy, jejím� po-
øadatelem byl AMK Hoøice, skonèil závodem
sidecarù kategorie Z, tedy asi v 17.45 hodin, a�
po tomto posledním závodì se jela ukázková jíz-
da automobilù, jak je uvedeno na oficiálních
stránkách www.amkhorice.cz/forum. Tamté� je
mo�né pøeèíst diskusi, z které lze vyvodit mnohé
o tom, jak to se zaøazením automobilù na hoøický
okruh bylo.

Firma MARBI spol. s. r. o. Žižkova 1021 Hořice hledá pracovníky do svých
nových prostor v Hořicích pro tyto funkce:

VEDOUCÍ SMĚN • MONTÁŽNÍ TECHNIK • SKLADNÍK

Bližší informace podá Markéta Vojtíšková, e-mail: mvojtiskova@marbi.cz
Telefon 493 620 040 od 8 do12 hodin

OLPRAN

Mary Staggs Detox
� Je zalo�ena na elektrolýze a podporuje pøiroze-

nou detoxikaci, která tìlu umo�òuje upevnit zdraví.
� Je zalo�ena na bioenergetické stimulaci rùzných

tkání, orgánù a systémù, které potom mohou lépe
vykonávat svoji detoxikaèní funkci.

� Výsledek opakovaného 30minutového sezení je
uvolnìní usazenin a odpadních látek a pøirozená
stimulace orgánù, které mají na starosti odvodòo-
vání a vyluèování �kodlivých látek z tìla.

� Poèet sezení je závislý na vìku a pocitech èlovì-
ka, mìjte na pamìti, �e pokud je Vám tøicet, ètyøicet
nebo padesát, strávili jste stejnì tolik let tím, aby
jste se �dopracovali� ke svému souèasnému zdra-
votnímu stavu a toxicitì.

Nechoïte jen tak, detoxikujte se!

Komenského 274
Telefon:493 620 393

Mail: dasar@centrum.cz
ICQ: 335-286-923

Dne 13. èervna 2007 pøevzala Obchodní aka-
demie v Hoøicích certifikát o pøijetí �koly do
sítì projektu "Zdravá �kola".

Obhajoba a pøedání certifikátu probìhlo u ku-
latého stolu ve Státním zdravotním ústavu v
Praze. Pøítomni byli také zástupci Zdravotních
ústavù v Hradci Králové a v Pardubicích, ná-
rodní koordinátorka projektu M. Havlínová a

Obchodní akademie
"Zdravá škola"

dal�í garanti. Samozøejmì byli pøítomni i zá-
stupci na�í �koly a dal�ích �kol. Na�e �kola je
jedna ze dvou støedních �kol, která se do tohoto
projektu zapojila.

Vedení �koly se bude sna�it v dal�ím období
je�tì více zlep�ovat podmínky vzdìlávání jak
pro �áky, tak i pro uèitele a v�echny pracovníky
�koly.                                                         HJK

Kalendariky
Zbieram male vreckove kalendariky, preto by

ste ma velmi potesili , kebyste mi zopar poslali.
Mozu byt aj z rokov starsich, ale najviac by ma
potesili s kalendarikmi z roku 2007. Dakujem za
kladnu odpoved.

Jana Nerecova,
P. V. Rovnianka 8/88, 036 01   Martin, SR.
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A není to proto, �e by dìti z Klokánku nemìly své
sny, a jestli�e jim zdravotní èi psychický stav nedo-
volí je mít, urèitì je mají jejich nejbli��í, kteøí se o nì
dennodennì starají. Vìøte mi, �e jejich osudy se
v mnohém neli�í od tìch, které dojímaly tisíce divá-
kù u páteèních televizních obrazovek. Jsem drama-
turgii komerèní televize vdìèna, �e sice s ekonomic-
kým úmyslem, ale pøesto, otevøela veøejnosti oèi a
donutila ji zamyslet se nad problematikou handica-
povaných spoluobèanù. A urèitì není náhodou, �e se
vìt�ina oslovených vyjadøovala v tom smyslu, �e plní
reálné sny, které by mìly být samozøejmou kompe-
tencí demokratického státu. V Klokánku jsme se u�
dávno rozhodli, �e nechceme vzbuzovat soucit èi po-
litování, ale upøímné empatie u veøejnosti právì
tím, �e budeme vytváøet podmínky pro integraci na-
�ich dìtí mezi zdravé vrstevníky a jejich rodièùm na-
bídneme pomocnou ruku k øe�ení konkrétních úko-
lù. Klokánkov�tí rodièe toti� neumìjí tak dobøe tan-
covat nebo nejsou tìmi správnými exhibicionisty
nebo prostì jenom nemají tolik èasu, aby se pro spl-
nìní svých snù pustili do mediálního kolotoèe. Ale
vìdí, �e s upøímnou pomocí okolí to zvládnou sami.

A tak jsme �li snùm naproti uspoøádáním Pátého
Dìtského dne s Klokánkem, který jsme nazvali Klo-
kánek jde do práce. Tímto heslem byly protkány jak
soutì�ní disciplíny, tak doprovodný program. Hodi-
nu pøed zaèátkem zaèali do vzornì upraveného are-
álu Ústavu sociální péèe nají�dìt øidièi s popeláø-
ským vozem, kamionem, vozem rychlé záchranné
slu�by, vozem Mìstské policie, profesionálním voj-
skem, ale i s obèerstvením a aparaturou skupiny
Ego. To v�e za doprovodu osvìdèených pomocníkù
z øad studentù Gymnázia a SO� v Hoøicích. Za hodi-
nu dokonale sehrané pøípravy se promìnil celý areál
v Úøad práce s pøedvedením dvanácti rùzných povo-
lání ve formì vtipných soutì�ních disciplín. Úkolem
náv�tìvníkù rùzného vìku, vý�ky, zdravotního stavu
èi národnosti bylo napø. slalom s kutálením popel-
nic, støelba na divoèáka, pøi�ití obrovského knoflíku,
cesta zruènosti pro èí�níky a servírky, upletení hous-
ky, shození terèe ruèní d�berovou støíkaèkou, po-

Cesta do “Pravěku”
Byla ponìkud de�tivá, ale kdo pøesto nav�tívil za-

hradu ZU�ky v Hoøicích, nelitoval.  VI. výtvarná díl-
na (21. a 22. 6.) nabídla procházku pravìkým umì-
ním za asistence pralidí. Ti ponoukali veøejnost k
rùzným výtvarným praèinostem a poukazovali na
prapùvod nìkterých zmodernizovaných vymo�enos-
tí, jako jsou keramická pec, tkalcovský stav a tøeba
hrnèíøský kruh. Ov�em poté, co se v pátek odpoled-
ne hustì rozpr�elo, tlupa pralidí se rozprchla do hlu-
bokých lesù Podkrkono�í a dílna skonèila

ZUŠ Havlíčkova přijímá
V pøí�tím �kolním roce pøicházejí do na�í �koly

dva noví uèitelé: pedagog pro výuku hry na kyta-
ru a absolvent JAMU pro výuku sólového zpìvu.
Pro zpìv budou pøednostnì pøijímáni chlapci,
kteøí proká�í zdravý hlas schopný dal�ího vývoje,
smysl pro rytmus a hudební cítìní. Pøijetí do
�koly hry na kytaru je podmínìno prokázaným
hudebním sluchem a smyslem pro rytmus.

Rodièe se mohou informovat pøímo v budovì
ZU� u øeditelky nebo na telefonu 493 622 685
v�dy v odpoledních hodinách.

Podmínkou pøijetí �áka je slo�ení pøijímací
zkou�ky.                                           Va�kovová Zdenka.

Zastupitelé před vážným rozhodnutím
LIDL VYZVAL HOØICE,  ABY DODR�ELY DOHODU,
JINAK SE BUDE SOUDIT O MILIONY KORUN

Lidl je levný (ale někdy se prodraží)
O deset milionù korun jako náhradu �kody je pøi-

praven za�alovat Hoøice obchodní øetìzec Lidl, po-
kud starosta bìhem nìkolika následujících dnù od-
mítne podepsat smlouvu na prodej pozemkù nad
námìstím vedle zámku. Firma se tak sna�í pøimìt
mìsto, aby dodr�elo své závazky z èervna 2005 a
umo�nilo výstavbu prodejny na pùvodnì pøislíbe-
ném místì.

Hoøiètí zastupitelé se v�ak i pod hrozbou mnoha-
milionové sankce nechtìjí vzdát a stále vìøí, �e se
jim podaøí dospìt ke kompromisní dohodì.

�Firma Lidl po dùkladném pøezkoumání celé zále-
�itosti dospìla k závìru, �e chce ve své investici po-
kraèovat na pùvodnì dohodnutém místì. Upozor-
nila nás, �e vydáním platného územního rozhodnu-
tí na výstavbu byla splnìna podmínka k uzavøení
kupní smlouvy na pozemky. Pokud bychom ji od-
mítli do dvaceti dnù podepsat, je pøipravena se brá-
nit soudní cestou,� oznámil na èervnovém zasedání
zastupitelstva starosta Ivan Dole�al.

Dodal, �e firma pøípadnou náhradu �kody spoje-
nou s pøípravou projektu a u�lého zisku vyèíslila na
deset milionù korun.

�Podle právního rozboru, který jsme si nechali
udìlat, bychom soudní spor prohráli a pøípadná
sankce by se pohybovala v rozpìtí od �esti do dva-
nácti milionù korun,� prohlásil Dole�al.

Zastupitelé se ale i pøesto rozhodli hrát vabank.
Podle jejich vìt�inového mínìní toti� není reálné
po�adovanou dvacetidenní lhùtu dodr�et a s øetìz-
cem chtìjí je�tì jednat.

Zatímco a� dosud nekompromisnì trvali na tom,
�e diskontní prodejnu pøímo nad námìstím si ne-
pøejí, a jako kompromisní øe�ení nabízeli jiné lokali-
ty, nyní jsou ochotni pod hrozbou �aloby Lidl do
centra mìsta pustit. Zároveò v�ak chtìjí získat nì-
které garance, napøíklad ohlednì architektonického
øe�ení budoucího obchodu a také výstavby náhradní
mìstské jídelny, nebo� ta stávající by musela prodej-
nì ustoupit.

Zastupitelé povìøili starostu, aby s firmou Lidl za-
hájil jednání právì v návaznosti na jídelnu, dále ve
vìci architektonického vzhledu prodejny pøed povo-
lením k její výstavbì a øe�ení dopravní situace s
ohledem na budoucí provoz supermarketu. Z usne-
sení jasnì vyplývá, �e teprve a� po doøe�ení tìchto
tøí bodù má starosta mìstskému zastupitelstvu
pøedlo�it ke schválení smlouvu o prodeji pozemkù.

Nejasnosti stále pøetrvávají nad jídelnou, jejích�
slu�eb podle provozovatele, kterým je ZD Dobrá
Voda, vyu�ívá asi 850 pravidelných strávníkù,

z toho prý zhruba polovina pøímo na místì. Právì jí-
delna v�ak podle døíve uzavøené dohody mezi mìs-
tem a obchodním øetìzcem mù�e v nastávajícím
sporu sehrát klíèovou roli. Bez dokonèení nové jídel-
ny, vèetnì její kolaudace, nemù�e toti� firma zaèít
stavìt svoji prodejnu.

Hoøice sice mohou od Lidlu získat nový stravovací
provoz, firma v�ak loni pøi�la s dal�í nabídkou. Mís-
to stavby náhradní vývaøovny v jiné èásti Hoøic na-
vrhla jako alternativu finanèní kompenzaci za de-
molici dne�ního objektu vedle zámku. Za odpovída-
jící pova�uje vyplacení ètrnácti milionù korun, ales-
poò tak znìl první návrh.

Tato suma se v�ak zastupitelùm zdá být pøíli� níz-
ká. Øada z nich se proto domnívá, �e by mìla být
podstatnì vy��í, pokud by se o této variantì mìlo
vùbec uva�ovat. �Mìli bychom trvat na tom, aby fir-
ma postavila novou jídelnu,� opakovanì prohlásil
napøíklad zastupitel Václav �matolán.

Starosta tvrdí, �e ze strany mìsta je vùle jednat a
dospìt k dohodì, a to i pøesto, �e nemá jistotu, jak
zareaguje druhá strana. �Jsme si vìdomi rizika, do
kterého jdeme, ale souèasnì chceme s firmou je�tì
jednat, abychom nìkteré vìci upøesnili. Pokud by-
chom teï nìco narychlo podepsali, ztratili bychom
pøíle�itost cokoliv vyjednat,� míní Dole�al.             (jn)

Houslisté hráli na housle
V sobotu 16. èervna se konal v Chrasti sedmý roè-

ník soutì�e houslových duet s mezinárodní úèas-
tí.Soutì�e se zùèastnili mladí houslisté ze Základ-
ních umìleckých �kol, Hudebních �kol a Konzerva-
toøí. Z na�í �koly soutì�ilo duo Fi�erová Anastázie a
Adamièková Pavla ze tøídy paní Lenky Uhlíkové a
prof. Vladimíra Kulíka. Druhé místo ve tøetí katego-
rii je velkým úspìchem a jim a uèitelùm v�ichni bla-
hopøejeme.                                              Va�kovová Zdenka

Lukavecký křížek už je
zase na kusy

Ve ètvrtek 7. 6. 2007 do�lo na silnici z Lukavce
do Hoøic na vrcholu Hoøického chlumu k dopravní
nehodì, která mìla za následek velmi záva�né po-
�kození Lukaveckého køí�e. Tato památka, pocháze-
jící z roku 1885, byla zhotovena z darù obèanù luka-
veckých, hoøických a dal�ích.  Poslední opravou køí�
pro�el v loòském roce, kdy byl celkovì restaurován
vèetnì pøístupového schodi�tì, u kterého byla navíc
v leto�ním roce doplnìna opìrná zídka.

Vlastníkem pozemku, tedy i samotného køí�e, jsou
Lesy ÈR. Zástupce Lesní správy Hoøice, který byl
o nehodì informován pracovnicí mìsta, ihned
v pondìlí 11. 6. zji��oval okolnosti nehody na obvod-
ním oddìlení Policie ÈR v Hoøicích a pøedev�ím za-
jistil odvoz kamenných èástí Lukaveckého køí�e,
které byly nárazem automobilu rozvaleny a silnì po-
�kozeny. Dále mìstu pøislíbil zaji�tìní celkové opra-
vy køí�ku a jeho návrat na pùvodní místo.

�oltysovou v èele správy chránìné oblasti
vystøídal Mocek, i on stavbu dálnice pøes Èeský
ráj odmítá.

Spor o dálnici v Českém
ráji začíná znovu

Turnov - Správa chránìné krajinné oblasti Èeský
ráj má od kvìtna nového vedoucího. Lenku �oltyso-
vou, která ode�la na vlastní �ádost, vystøídal ve
funkci Jan Mocek, dosavadní �éf správy CHKO Or-
lické hory. Mocek uvedl, �e chce pokraèovat v aktivi-
tách v oblasti ochrany pøírody a krajiny a stejnì jako
jeho pøedchùdkynì odmítá plánovanou stavbu rych-
lostní silnice mezi Turnovem a Jièínem pøes Èeský
ráj. �Ochrana pøírody a krajiny je prioritou, chci po-
kraèovat v tom, co tu bylo v pøedchozích letech roz-
víjeno, a naplòovat cíle, které jsou obsa�eny v plánu
péèe o chránìnou krajinnou oblast. Kromì obvyk-
lých povinností, jako je vydávání rozhodnutí a sou-
hlasù ke stavbám na území CHKO, budu mít zájem
podporovat jakoukoliv èinnost, která pøispìje k lep-
�í informovanosti obyvatel. Informaèních a vysvìt-
lovacích kampaní není nikdy dost,� øíká Jan Mocek.

Zároveò také potvrdil, �e stejnì jako �oltysová ani
on nesouhlasí se severní variantou výstavby dálnice
v úseku mezi Turnovem a Jièínem. Ètyøproudá au-
tostráda by podle nìj rozpùlila vzácné území, a jako
rozumnìj�í proto vidí vedení trasy budoucí R35 po-
dél ji�ní hranice Èeského ráje ve smìru na Mnicho-
vo Hradi�tì a Sobotku.

�Celý proces hledání nejvhodnìj�í varianty trasy
rychlostní silnice jsem prùbì�nì sledoval, mimo jiné
jsem podepsal i petici aktivistù proti výstavbì, a v
této vìci mám jasno,� hlásí Mocek.

Pøiklání se tak k poèetné èásti odpùrcù, podle kte-
rých by staèilo stávající hlavní tah mezi Turnovem a
Jièínem opravit, na nìkterých místech roz�íøit a ko-
lem obcí vybudovat obchvaty. Obce by si toti� podle
nìj zaslou�ily urychlené øe�ení stávajícího stavu,
který nevyhovuje jak z hlediska bezpeènosti, tak i
plynulosti provozu.

�V pøípadì budoucí silnice R35 se v�ak nejedná
ani tak o spojení dvou nejbli��ích mìst, ale o pøeve-
dení tranzitní mezinárodní a vnitrostátní dopravy.
Vzhledem k tomu je podle mì mo�né vést dálnici o
nìkolik kilometrù dál mimo území CHKO.�

Ohlednì problematiky rychlostní silnice chce nový
vedoucí správy chránìné oblasti postupnì absolvo-
vat jednání se zástupci mìst a obcí i Libereckého a
Královéhradeckého kraje.                                                (jn)

Hořičtí Zelení prosazují
protihluková opatření

Ve ètvrtek 31. kvìtna veèer probìhlo v Biografu Na
�pici v Hoøicích veøejné projednání zámìru výstav-
by Silnice R35 v úseku Úlibice - Hradec Králové. Za
Stranu zelených se ho zúèastnil Tomá� �tayr, který v
prùbìhu jednání vznesl nìkolik pøipomínek. Upo-
zornil na absenci protihlukových opatøení v blízkos-
ti mìsta Hoøice, která z pohledu obyvatel dotèených
lokalit jsou nezbytná. Souèástí dokumentace k EIA
je výpoèet hlukového zneèi�tìní èásti mìsta pláno-
vanou komunikací vypoètený pro rok 2015, na kdy
je odhadován zaèátek výstavby. V blízkosti Hoøic
hlukové zneèi�tìní témìø dosahuje limitu, ale je tìs-
nì pod hranicí únosnosti. Ke v�emu je nutno brát na
zøetel, �e hustota provozu je odhadnuta pouze k
roku 2015, pøièem� tato komunikace zde bude stát
dal�í desítky let.

Dal�í dotazy zástupce Strany zelených se týkaly za-
zelenìní úseku kolem komunikace, pøechodù pro
�ivoèichy a mo�ností zábrany vniku zvìøe do vozov-
ky. Obèané Milovic se zasazovali o oddálení pláno-
vané komunikace od obce s ohledem na mo�né po-
�kození vodního zdroje v blízkosti plánované výstav-
by. Zástupce Strany zelených po�adoval oplocení
této liniové stavby po celé její délce. Obyvatelé obcí
V�estary a Sovìtice se zajímali o protihluková opat-
øení, proto�e se obávají negativních vlivù komunika-
ce. Zástupci Základní organizace Strany zelených v
Hoøicích plánují dal�í úèast na tìchto jednáních
(územní øízení, stavební povolení).

skytnutí první pomoci zranìnému balonku, pøeve-
zení skladových zásob na rudlíku, demontá� pneu-
matiky a jiné. V�e s mo�ností dùkladného prostudo-
vání interiéru i exteriéru pøistavených vozù èi vy-
zkou�ení výstroje profesionálù. Po zdolání v�ech
úkolù dostal ka�dý soutì�ící �výuèní list� a balíèek
sladkostí. Dìti si mohly zakoupit losy na tombolu u
na�eho maskota a získat nìkterou ze 150 hodnot-
ných cen a na památku si nabarvit  sádrový magne-
tek jako dekoraci. Tentokrát nás nav�tívilo 120 dìtí
se svými rodièi a pøáteli a pokud vím, nikdo
z odcházejících nelitoval svého rozhodnutí jít do
práce právì s Klokánkem. Mnoho profesionálních
umìlcù vám øekne, �e nejtì��í je bavit lidi. Já
k tomu pøidávám, �e nejtì��í je bavit dìti. a tak
v�em, kteøí pøi�li v sobotu 2. èervna právì za námi,
ze srdce dìkuji. Obstát v konkurenci profesionál-
ních agentur, lákajících na známé tváøe celebrit, ko-
merèní pou�ové atrakce a pøedra�ené vstupné, není
lehké. My se, doufám, odli�ujeme dobrými nápady,
nepostrádajícími vtip a nízkými náklady. Za skvìlý
pøístup a empatii dìkuji Mgr. Èepelkové, student-
kám Brabcové, Brùnové, Balcarové, �estákové, Ný-
drlové, Plechaté, Balejové, Byd�ovské, Körnerové,
Bare�ovým, Rekirschové, Fuèíkové, Zubrové, Balou-
nové a Pospí�ilové, dále pánùm Sùvovi, Rekirschovi,
Knapovi, Dostálkovi, Janeèkovi a Maixnerovi, kole-
gyním Dance a Martinì, dìvèatùm Køí�ovým, paní
Bílkové, rodinì Èepelkových i mé rodinì. Za spon-
zorskou pomoc dìkuji firmì A.S.A. støedisko Lodín,
VK SPED Jièín, ZZS Hradec Králové, Mìstské poli-
cii, Mìstu Hoøice, paní Hátlové a mnoha jiným fir-
mám èi �ivnostníkùm. Samozøejmì tradiènì dìkuji
panu Sychrovi a personálu a obyvatelùm Ústavu so-
ciální péèe v Hoøicích. V�em, kteøí nám takto pomá-
háte, v�em, kteøí chodíte na na�e akce, upøímnì dì-
kuji, já bych toti� se svými varikózními �ílami na lýt-
kách a pár kilogramy navíc v Bailandu opravdu ne-
obstála. Tak za v�echny naivní snílky v Klokánku dì-
kuji a nezapomeòte: na konci prázdnin v Ostromìøi
na Srandiádì na shledanou. Hezké a inspirativní
prázdniny.                                                       Jana Bouzková

Mlázovice jsou další
obcí, která získala zpět
titul městys. Přišly o něj
začátkem padesátých let

Mlázovice - Mlázovice jsou dal�í obcí, je� získala
zpìt titul mìstys, o který pøi�la zaèátkem padesátých
let. Radnice podobnì jako jiné samosprávy vyu�ila
loòské novely zákona o obcích, která tento status ob-
novuje, a po�ádala stát o jeho navrácení. Dekret,
kterým se vrací historické oznaèení sídla, pøevzal
starosta Tomá� Komárek koncem minulého týdne v
Praze. �Titul mìstys byl na�í obci udìlen v roce 1540
a byl pou�íván a� do roku 1952, kdy se zavádìlo nové
sídelní uspoøádání. Tímto rozhodnutím se tak obno-
vil stav, který zde panoval po nìkolik staletí,� zdù-
raznil starosta.

Navrácení neprávem odejmutého titulu nebude
mít podle nìj na bì�ný chod obce bezprostøednì
�ádný zásadní vliv, oèekává v�ak, �e pomù�e zvý�it
presti� a také upevnit vztah obyvatel k místu, kde
�ijí.

�ádost o potvrzení tradièního sídelního oznaèení,
jeho� poèátky sahají do støedovìku, si bìhem loò-
ského i leto�ního roku podala øada obcí. V této zatím
poslední vlnì jsou ale Mlázovice jedinou obcí z Krá-
lovéhradeckého kraje, která historický titul mìstys
získala zpìt.                                                                             (jn)

Klokánek Bailando rozhodně netančí
Pohled na prodejnu z Karlovy ulice.

Situace, kterou zastupitelé před dvěma
lety odhlasovali a dnes by z ní rádi vycouvali.

Důležité jednání se koná tento týden.
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Hoši od Zborova
Praporčík Šidlík, poručík Švec a poručík Jan Syrový (později generál, předseda vlády,

leopoldovský vězeň a posléze noční hlídač) ve zborovských zákopech 30. června 1917. O den
později přijde Syrový o oko. Letos 2. července uplyne od bitvy, kdy se poprvé od Bílé Hory objevilo

české (tehdy, pravda, československé) vojsko 90 let. Hezké kulaté výročí.

Poděkování

V minulém období jsem pro�íval hezké dny,
kdy� jsme oslavovali v rodinì nìkolik narozenin.
Dìkuji tímto Vám, hoøickým pøátelùm, kolegùm,
kamarádùm a hlavnì sportovcùm (té� sportovky-
ním), od kterých jsem obdr�el velký poèet krás-
ných a moudrých blahopøání.

Pøipojuji jedno foto z oslav, pøi kterých jsme s
prasynovcem spoleènì slavili zároveò tøiètvrtì
roku a tøiètvrtì století.                     Václav Svoboda.

Vzpomínka
Dne 31. èervence to bude pìt let, co zemøel pan

Oliver Pra�ák z Hoøic. Stále na nìj vzpomíná-
me a nikdy nezapomeneme. Kdo jste jej znali,
vzpomeòte s námi.                 Man�elka a vnouèata.

Hospůdka U Čepků
slavila

100let je doba, která se oslavit musí. Proto pivo
teèe proudem za symbolickou cenu, v�ichni se baví
a zaèíná i program. Na�e hvìzdy, taneèní skupina
ART rosa opìt nezklamala. I kdy� ne v plném poètu
dokázali, �e jsou re�ijnì dokonalí. Pøíjezd patronky
Libonic paní Libuny a uvítací proslov pøivítali pøí-
tomní s nad�ením. Libuna se stala souèástí hospody
a má své stálé místo. Celé odpoledne a dlouho do
noci se jedlo, pilo a tancovalo. V�dy� country kapela
s Honzou Noskem má výdr� a zahrají cokoliv. Za
krásný den patøí v�em dík.                                           E. H.

Vzpomínka
na M. Jana Husa

Ve ètvrtek 5. èervence 2007 na svátek na�ich vìro-
zvìstù Cyrila a Metodìje se v 17 hod. konají v Hoøi-
cích ekumenické bohoslu�by. Je to ji� �esté ekume-
nické setkání, letos k 592. výroèí upálení Mistra
Jana Husa. Po polo�ení vìnce k pomníku M. Jana
Husa a vyslechnutí jeho dopisu vìrným Èechùm ná-
sledují bohoslu�by v modlitebnì Èeskobratrské
církve evangelické v Husovì ulici. Zde postupnì vy-
stoupí øímskokatolický faráø Adam Depa z Hoøic,
Eli�ka Zapletalová - faráøka Církve èeskoslovenské
husitské z Velkého Vøe��ova a Radim �árský - faráø
Èeskobratrské církve evangelické z Èernilova. V
prùbìhu bohoslu�eb zazpívají pìvecké sbory Rati-
bor a Vesna pod vedením PaedDr. Bo�eny Stopkové.

V�echny srdeènì zve
star�ovstvo sboru ÈCE v Hoøicích.

Vzpomínka

Dne 1. èervence uplyne ji� 25 let od chvíle, kdy
tragicky zahynul na motocyklových závodech v
Chomutovì pan Josef Bare�. I kdy� nejsi mezi
námi, v na�ich srdcích �ije� dál. Stále vzpomínají
man�elka, dcery Eva a Janeta s rodinami.

Divadelní odpoledne
ZUŠ Hořice

V sobotu 16. èervna od 14 hodin milovníci divadla
(a nebylo jich málo) zhlédli �òùru pøedstavení lite-
rárnì dramatického oboru ZU� Hoøice v radnièním
sále. Tato pøedstavení s �áky nastudovala �tìpánka
Fléglová. Ti nejmlad�í zahráli pohádku �O Bohou�o-
vi�, star�í pak hru �Ledový zámek� a nejstar�í pøed-
vedli pantomimu �Pravda a Le�� a hru na motivy  J.
Suchého a J. �litra �Èlovìk z pùdy�. Obecenstvo
se velmi bavilo, obzvlá�tì pøi posledním kusu.

100 let hospůdky
U Čepků, slavnostní
projev podnikatelů

Jak jistì víte, pøed ka�dou oslavou jako je tato se
provádí generální úklid, a to ve v�ech prostorách.
Nejinak tomu bylo i ve zdej�ím hostinci. V zapome-
nutém koutì pùdy byl toti� nalezen zapomenutý svi-
tek, osvìtlující nejen pùvod obce Libonice, ale i dal�í
podivuhodné informace o jeho pradávných obyvate-
lích.

Tedy k vìci. Ze svitku jednoznaènì vyplývá, �e pra-
dávnou obyvatelkou tohoto místa byla se svým ro-
dem pramáti Libuna. Bylo to období vrcholného
matriarchátu, proto pozdìj�í kroniky psané knì�ími
(tedy mu�i) tento fakt zámìrnì zatajují.

Pramáti Libuna vládla mnohdy vlídnì, mnohdy a
to èastìji pádnou rukou.Pod její pravomoc spadalo
rozsáhlé území ve východních a severních Èechách,
o èem� dodnes svìdèí místní názvy jako Libuò, Li-
bochovice, Libo�ovice atd. Jak vidíte vesnice zalo�e-
né Libunou mìly i èást jejího jména ve svém názvu. I
samotný název sídelního místa Libonice vznikl z pù-
vodního názvu Libunice opìt pøesmyèkou provede-
nou opatem klá�tera v Opatovicích, který na �ádost
vládnoucích Pøemyslovcù, chtìl oklamat dìjiny a za-
tajit národu pramáti Libunu. Z rukopisu lze vyèíst,
jak Libunin matriarchát probíhal. �eny pod jejím
dohledem si pìstovaly mu�e pro svoji potìchu, ne-
nechávaly je vykonávat tì�kou práci s ohledem na
zachování jejich sil na èinnost nutnou pro budouc-
nost rodu. Mu�i byli neustále zu�lech�ováni a opeèo-
váváni tak, aby jejich výkonnost byla na vý�i. O tom,
kdo s kým, rozhodovala a urèovala samozøejmì Li-
buna. Dokonce v záznamech je dochována j nájemní
smlouva s jakousi knì�nou Kazi, které byl touto
smlouvou zapùjèen jeden chovanec ( za jakým úèe-
lem si mù�ete domyslit).

Z vý�e uvedeného je zøejmé, jakou závist vyvolával
tento zpùsob �ivota v Pøemyslovcích, kteøí byli odká-
záni pouze na své �eny, vymlouvající se na èasté mi-
grény, ospalost atd. Proto v prùbìhu zhruba desáté-
ho století i hesly �bìda mu�ùm, kterým �ena vládne�
rozvrátili poklidný �ivot v na�em matriarchálním
území. Ale jedno se jim nepodaøilo. Pramáti Libuna
zde toti� mìla svoji svatyni, ve které byla i její socha,
ke které se uchylovaly jak �eny s prosíkem na po-
slední výmìny genetických informací tak i mu�i, nì-
kdy i s opaèným pøáním. Pátráním po pùdách nej-
star�ích stavení Libonic se nám podaøil epochální
nález. Na pùdì domu è.p.1 byla socha Libuny oprav-
du nalezena. Tedy my jsme se nejprve domnívali, �e
je to socha.K na�emu pøekvapení jde toti� ve skuteè-
nosti o pøípad nejdel�í v historii lidstva uskuteènìné
hibernace osoby �enského pohlaví (jak vidíme �en-
ská vydr�í skuteènì víc ne� chlap). A co je na tomto
nálezu nejfantastiènìj�í, touto hibernovanou oso-
bou je pramáti Libuna. V souèasné dobì probíhá na
nejmenované pra�ské klinice postupné o�ivování
na�í drahé pramáti.Pokud se v�e zdaøí, je nadìje, �e
dnes dojde k senzaènímu návratu paní Libuny do
rodné vsi. Jen bych Vás chtìl poprosit, dojde-li k její
náv�tìvì mezi námi, chovejte se galantnì a ohledu-
plnì, v�dy� té dámì bude 1 128 let.

Závìrem chci je�tì øíci, �e ji� dnes byly pøedány
státním orgánùm restituèní po�adavky na vrácení
Pøemyslovci zabraných nemovitostí, pozemkù,
hmotného i nehmotného inventáøe, nebo� tento stát
se hlásí k následnictví po vymøelých Pøemyslovcích.

Dále je pøipravováno vyhlá�ení autonomní oblasti
Libonice s matriarchátním zøízením pod patronací
paní Libuny.Registrace obyvatel této oblasti bude
probíhat tento a dal�í mìsíc, dle zájmu bude oblast
roz�íøena na v�echna pùvodní území.

Samozøejmì nemù�eme nechat pøekroucené dìji-
ny a proto s renomovanými historiky pøipravujeme
�aloby (jak je dnes zvykem) na Kosmase, Dalimila i
Jiráska.Tito pánové (tedy jejich dìdici) se musí paní
Libunì omluvit a rychle pøepsat uèebnice dìjepisu.

(Sepsal a pøednesl Jan Barto�)

 VÝBORNÁ PARTA LIDÍ, DOBRÁ NÁLADA,
HUDBA, PIVO  A DAL�Í A DAL�Í VÌCI,
TO BYLA OSLAVA V LIBONICÍCH

Navštěvovat želvu
Knihu lyrických ver�ù s názvem Nav�tìvovat

�elvu  nedávno zesnulého pøekladatele a novináøe
Jiøího Rulfa, si mohou zájemci o moderní poezii
zakoupit v Mìstském informaèním centru. Jiøí
Rulf (1947�2007) vstoupil do obecného povìdo-
mí literárního svìta básnickou sbírkou Polední
pøíbìh u� v roce 1982. Následovaly sbírky Dopis
Vencovi (1985), Prospekt na rozhlednu (1988) èi
román Let chroustù (2003). Publikoval té�
v Lidových a Zemìdìlských novinách a v nakla-
datelství Mladá fronta. Významné jsou jeho pøe-
klady libret oper Ambroise Thomase a Jacquese
Offenbacha pro Státní operu.  

Mu�ský zpìvácký spolek Ratibor oslavil v mìsíci
èervnu ji� 145. výroèí svého zalo�ení a slavil samo-
zøejmì zpìvem. Slavnostní koncert se uskuteènil ve
ètvrtek 14. èervna 2007 v Divadelním sále radnice a
kdo pøi�el, nelitoval. Sbory vystoupily po tøíleté pau-
ze opìt pod taktovkou paní Dr. Bo�eny Stopkové a
na programu byly nejoblíbenìj�í skladby minulých
let. Pøíjemným osvì�ením pak bylo vystoupení hos-
tù - pana Ale�e Nehnìvajsy a sl. Radky Hudeèkové,
absolventù pardubické konzervatoøe, v jejich� podá-
ní a s klavírním doprovodem pana Svjatoslava �èi-
hola, zaznìly nìkteré slavné operní árie. Nechybìli
ani gratulanti - za sesterskou Vesnu její pøedsedky-
nì paní Dagmar Böhmová a za zøizovatele Ratiboru
øeditel DK Koruna pan Jan Sezima. Krásnou gratu-
laci zaslali sboru také man�elé Marie a Stanislav
Macháèkovi:

�Nejdøíve bychom chtìli podìkovat za osobní po-
zvání na vá� dne�ní koncert, na který jsme se tì�ili.
Dùvodem na�eho dopisu je gratulace a podìkování
Ratiboru k jeho 145. výroèí zalo�ení. Je vzácné mít
ve mìstì sbory s tolikaletou tradicí. Blahopøát vám
bude jistì mnoho lidí a pøedstavitelù mìsta, ale já
jsem chtìla za sebe a za man�ela napsat, �e si vá�íme
ka�dého z vás, který obìtuje svùj volný èas a jde na
zkou�ku nebo na vystoupení, a� ho nìco bolí nebo

Ratibor oslavil již 145. narozeniny
trápí, a� má dobrou náladu nebo hor�í, aby mohl
kousek sebe rozdat tìm, kteøí èasto ani netu�í, kolik
hodin pøíprav se za vystoupením skrývá.

Víme, �e nejvìt�í odmìnou pro vystupujícího, a�
jednotlivce nebo celého sboru, je spokojený divák èi
posluchaè, a to v co nejvìt�ím poètu. Pøejeme vám,
aby tìch náv�tìvníkù va�ich koncertù bylo v�dy hod-
nì. A� vám to v�em je�tì hodnì dlouho zpívá, a pro-
to�e vá� zpìv hladí po du�i nás, posluchaèe, tak pøe-
jeme i vám za�ívat za�ívat pohodu a zdraví pro vás i
va�e rodiny.�

Vìøte, �e taková slova uznání opravdu potì�í a høe-
jí na du�i je�tì hodnì dlouho a hlavnì, dávají na�í
èinnosti smysl. Dìkujeme vám v�em, kteøí nás pod-
porujete. Rádi bychom také mezi sebou pøivítali
nové èleny. Pokud rádi zpíváte, neostýchejte se a
pøijïte v záøí mezi nás. Na leto�ní druhé pololetí
máme pøipravený zajímavý program. Koncem záøí
nás èeká tradièní pìvecké soustøedìní v krásném
prostøedí na Mostkách, v øíjnu se chystáme na tøí-
denní zájezd do dru�ebního Frohburgu a v prosin-
ci to budou oblíbené vánoèní koncerty. Vypnìte
tedy v pondìlí veèer televizi a pøijïte mezi nás,
pøijïte a pøiveïte i své pøátele.

Tì�í se na vás èlenové hoøických pìveckých sborù
Ratibor a Vesna.

V létì 1917 mìla ruská armáda, v koordinaci se
spojenci, zahájit velkou ofenzívu na východní fron-
tì. Byla v�ak obava ze spolehlivosti ruských jednotek
rozkládaných bol�evickou agitací, ru�tí vojáci se
vzdávali bez boje a hromadnì dezertovali. Bylo roz-
hodnuto, �e útok povedou úderné útvary, které se
dobrovolnì pøihlásí, aby svým pøíkladem strhly
ostatní. Mezi nì se okam�itì pøihlásila Èeskosloven-
ská støelecká brigáda, která byla slo�ena jak z èes-
kých a slovenských krajanù �ijících pøed válkou na
Rusi (Èeská dru�ina), tak i z bývalých zajatcù ra-
kousko-uherské armády, kteøí se rozhodli bojovat za
samostatný stát v øadách legií. Velkou mìrou byli v
jednotce zastoupeni Sokolové.

V pondìlí 2. èervence 1917 v 5:15 zaèala ruská pøí-
pravná palba, prý nepøíli� úspì�ná. Èeskoslovenská
brigáda v�ak zaútoèila a pøedev�ím díky bojové mo-
rálce dosáhla brzo rozhodujícího úspìchu. Prolomi-
la frontu a navzdory oèekávání ruského velitelství

Proč máme v Hořicích Zborovskou ulici
Z historického kalendáře

pronikla a� za tøetí obrannou linii nepøítele. Èecho-
slováci zajali 62 dùstojníkù a kolem 3 300 mu�ù (Ès.
brigáda sama mìla pøed útokem 3 500 mu�ù). Vlast-
ní ztráty byly 195 padlých a 700 ranìných. V rakous-
kých postaveních stály pluky doplòované v Èechách
(mìly asi 75 % mu�ù èeské národnosti) a tak se prý
stalo, �e bratr bojoval proti bratru (byl o tom nato-
èen film). U Zborova bojovali proti sobì i dva bu-
doucí prezidenti: v rakouských zákopech Klement
Gottwald a Ludvík Svoboda na stranì legionáøù.

Výsledek bitvy mìl obrovský politický ohlas a vel-
mi pomohl Masarykovì zahranièní akci. Ruské vele-
ní jej v�ak nedokázalo vyu�ít.

 Za republiky se Zborov pøipomínal pravidelnì a
dùkladnì. Po roce 1938 se na nìj muselo zapome-
nout a po roce 1948 zas. Zapomenut byl i zmínìný
film (podle námìtu Rudolfa Medka, 1938) a vìt�ina
obyvatel pravdìpodobnì zapomnìla, proè se Zbo-
rovská ulice jmenuje Zborovská.

Ze slavnostního koncertu 14. června 2007. Foto Morávek.
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Výstavy

Tets Test
Hoøické sochaøské symposium 2007

zahájí výstavou loòský úèastník symposia
Tets Ohnari z Japonska (a zároveò pøedá

pomyslný �tafetový kolík novým úèastníkùm).
Vernisá� ve støedu 4. èervence

od 17 hodin ve �torchovì síni muzea.
Výstava bude otevøena dennì mimo pondìlí
od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin do 26. srpna.

Renata Greiner
Jarmila Kreèmarová

Malba a keramika.
Galerie plastik od 7. èervence do 31. srpna.

Vernisá� v sobotu 7. èervence od 17 hod.
Dennì mimo pondìlí 9-12/13-17.

Pøírùstky
a restaurátorské práce

Pøipraveno k 120. výroèí zalo�ení muzea.
Malá síò muzea dennì mimo pondìlí

9-12/13-17.

Ladislav Zívr
Královský letohrádek Belveder, Praha 1,

do 19. srpna 2007.

Karel �lenger (1903-1981)
Galerie Spektrum Vok�ice u Jièína

do 11. srpna 2007.
Otevøeno po dohodì

na telefonu 603833821, nebo 493535202.

Bohoslužby
Bohoslu�by Církve èeskoslovenské husitské se ko-

nají pravidelnì ka�dou 1. a 3. nedìli v mìsíci v býva-
lé synagoze v Tovární ulici. V mìsíci èervenci to
bude 1. a 15., v�dy od 14 hodin. Slou�í sestra faráøka
Eli�ka Zapletalová z Velkého Vøe��ova.

Dal�í informace najdete v nové vývìsce CÈSH
umístìné na hotelu Beránek.

K osvìtlení koncepce své leto�ní letní výstavy
v Hoøicích poskytl nám Tets tento text:

Rozdělování světa mi
umožňuje pochopit jej
v jeho celistvosti

Bìhem práce jsem konfrontován s mnoha pod-
nìty naprosto niterné povahy, které mne zároveò
inspirují, podobnì jako vnìj�í faktory hmoty,
èasu nebo prostoru. Vlastní tvùrèí èinnost je
z mého pohledu procesem neustálého rozhodová-
ní, na jeho� konci se v�ak v�dy nalézá pouze jedi-
ná alternativa z celé plejády mo�ností. V rámci
tohoto dìní nepøedstavuji výhradnì aktivní pr-
vek, stávám se rovnì� subjektem pasivním, aèko-
liv samotnou volbu si zásadnì neuvìdomuji � ne-
cítím, �e bych byl ve výbìru jakkoliv pobízen
nebo dokonce zcela ovlivòován na základì souhry
vnìj�ích okolností. Alespoò se tedy sna�ím odha-
lit, jak uvedené vìci fungují. Z tohoto dùvodu
také zkou�ím zpracovávat jeden námìt dvìma
rùznými zpùsoby a lépe tak pochopit význam
procesu �tvoøit�, respektive objasnit podstatu
tvùrèí èinnosti.

Podoba i osud Ofélie pøedstavují jeden z nejpod-
manivìj�ích a vizuálnì nejèastìji zobrazovaných ná-
mìtù Shakespearových her. A to i pøesto, �e posta-
va Ofélie vystupuje pouze v pìti z celkového poètu
dvaceti scén dramatu Hamlet. Pøirozenì nejvìt�í zá-
jem umìlcù na sebe Ofélie strhávala v Shakespearo-
vì vlasti � v Anglii, kde ji ve druhé polovinì 19. sto-
letí èasto tematizovali napøíklad prerafaelité (J.E.
MILLAIS, J.W. WATERHOUSE, D.G. ROSSETTI), vìnovali
se jí v�ak i francouz�tí výtvarníci (J. LEFEBVRE,
P. STECK, E. HEBERT) a umìlecké osobnosti severní
i støední Evropy (D. EDSTROM èi O. REDON). V èeském
prostøedí se tématu dotkl napøíklad JAN KONÙPEK

(1883-1950), kdy� kolem roku 1907 bìhem prací na
cyklu Hamlet vytvoøil akvarel utonulé Ofélie.

Svou Ofélii, dokonce v symbolicky trojí podobì2 ,
mají právì sto let i Hoøice. Vdìèí za ni sochaøi JOSE-
FU KALVODOVI (1874-1925)3 , který se v èeském pro-
støedí pomìrnì vzácnì vìnoval tématu v rovinì
plastického zobrazení. Na poèátku 20. století vytvo-
øil skicu postavy i studii hlavy Ofélie, je� byly poslé-
ze pøevedeny do definitivního materiálu. S látkou,
která není pro èeské sochaøství pøelomu století pøíli�
typická, se Kalvoda patrnì seznámil pøi pobytu
v sochaøských dílnách v dánské Kodani nebo ve
�védsku èi Nìmecku, kam ode�el na zku�enou záhy
po absolvování hoøické kamenosochaøské �koly
v roce 1892. Kalvodùv zájem o téma Ofélie byl zøej-
mì podnícen dojmem z konkrétní výtvarné práce,
kterou v cizinì mohl obdivovat, ne� pøímým ètenáø-
ským zá�itkem. Po návratu z cest studoval Kalvoda
pìt let na akademii u J.V. Myslbeka a poté provozo-
val soukromý ateliér v Praze na Smíchovì. Zde prav-
dìpodobnì obì studie k Ofélii vznikly a odtud si
také Kalvoda v roce 1907 dopisoval s vedením Prù-
myslového muzea Podkrkono�ského, je� mu nabídlo
èlenství v odboru vznikající Galerie plastik. Kalvoda
se tak mimo jiné zaøadil po bok svých kolegù
z akademie, sochaøù KAFKY (1878-1942) a KOCIÁNA

(1874-1928), jako� i mlad�ího pøítele z rodných Vo-
jic u Podhorního Újezda, LADISLAVA KOFRÁNKA (1880-
1954).

Stejnì jako vý�e jmenovaní se Kalvoda v prùbìhu
let 1907 a� 1908 èile podílí na budování prvotní
sbírky hoøické galerie. Ji� v bøeznu 1907 dopisem
informuje o tøech dílech urèených pro Hoøice:
�Dnes jsem odeslal onu skupinu Prvorozenec, jest to
vìc, kterou jsem pracoval je�tì na akademii. (�)
Ona studie hlavy k Ofélii by se mohla provésti
v kameni, pak-li se zamlouvá. (�) Pak zde budu mít
�enské torzo (právì na tom pracuji), to by se hodilo
dobøe pro kámen, po svátcích to nechám zaformo-
vati, tak bych vám to té� zaslal ku provedení��4 .
Kalvoda vyjednával s vedením muzea o pøevedení
svých dìl do kamene v dílnách sochaøské �koly a na
oplátku hodlal pøenechat galerii pùvodní modely
svých prací. Na sklonku roku 1907 se pøímo dotazu-
je: ��jak daleko pokroèila ta moje skulptura
v mramoru, zda-li je kámen bezvadnì èistý a mno-

ho-li jest to zvìt�eno? (�) Jsem na tu vìc ji� velice
nedoèkavý a velice se na to tì�ím��5 . Jednání zøej-
mì probìhla úspì�nì, nebo� v pamìtním spisu vy-
daném k otevøení galerie v prosinci 1908 je v majet-
ku instituce zapsáno pìt Kalvodových dìl6 , mezi
nimi i obì studie k Ofélii.

Josef Kalvoda zachytil Ofélii vypla�enou pøi blou-
dìní po lukách v okolí Elsinoru. Mladièká dívka je ve
støehu, intuitivnì pøikrèená jako plaché zvíøe. Zdì-
�ený pohled upírá do dálky, kde mù�eme tu�it pù-
vodce jejího znepokojení. Levou rukou se v gestu
údivu a zmatení dotýká brady, pravou si z tváøe od-
hrnuje pramen dlouhých vlasù propletený luèním
kvítím. Subtilní dìvèe, odìné v jemném splývavém
rouchu pøepásaném tenkou stu�kou, upoutává a�
manýristicky prota�enou vertikalitou postavy, která
v�ak koresponduje s �dlouhým� kánonem figur se-
cesního sochaøství. Kalvoda postavu fixuje v oka-
m�iku, nechává kolem formy proudit svìtlo, je� vy-
tváøí jemné fluidum nehybnosti a pøispívá k vyznìní
lineárnì vystavìných plastických objemù sochy.
Ofélie Josefa Kalvody nese v�echny rysy dobového
úzu zobrazení Shakespearovy hrdinky: panensky
èistá a krásná �ena, velmi nì�ná, s témìø andìlským
vzezøením. Nicménì erotický potenciál Ofélie, tøe-
ba�e maskován rou�kou nevinnosti a idealizovaných
pùvabù, je nezanedbatelný. Ofélie nejspí�e pøedsta-
vuje nevinnou hrdinku Shakespearova dramatu,
av�ak pohled diváka na ni takový rozhodnì nebude.

Postava Ofélie, její osamìlost, bezmocnost i tragic-
ká smrt, poskytovala umìlcùm na pøelomu 19. a 20.
století magicky silný námìt. Spojení �ílenství, tehdy
obecnì pova�ovaného za ryze �enskou chorobu,
se �enskou zranitelností umo�òovalo tvùrcùm za-
chytit v�echny erotické podtóny, je� se v této souvis-
losti pøímo nabízejí. Kalvoda pou�ívá motivu kráèe-
jící �eny jako oblíbeného symbolu vytìsnìné milost-
né vzpomínky i smyslného úèinku prolnutí �enské-
ho svìta s øí�í kvìtin. Odhaluje Oféliiny �tíhlé kotní-
ky, nechává sklouznout tuniku z mìkce modelova-
ného ramene, obna�ením dívèí �íje násobí impresi
dlouhých rozpu�tìných vlasù. Ani svùdnost zobra-
zení Ofélii ov�em nevyèleòuje z kategorie pasivnì
závislého objektu a pro výtvarné umìní pøelomu 19.
a 20. století zùstává typickou pøedstavitelkou �eny
trpitelky, která tvoøí paralelu k èastìj�ímu motivu
secesního symbolismu � �enì osudové.7

V tématu Ofélie Kalvoda modifikuje motiv �eny
a dívky, který dominuje celému jeho dílu. Po roce
1905 dospívá k senzuálnì lyrickému vyjádøení, je� je
v námìtech i výtvarném pojetí inspirováno souèas-
nou tvorbou JANA �TURSY (1880-1925). Dívèí portré-
ty a akty, torza �enských tìl tesaná pøímo do kame-
ne, jsou kompoziènì i lineárnì vytøíbenými prace-
mi, které byly ve své dobì vysoce cenìny (Kalvoda
opakovanì získal Turkovu cenu a cenu Èeské akade-
mie vìd a umìní). Tøeba�e byl Josef Kalvoda zpoèát-
ku ovlivnìn obdobnými umìleckými tendencemi
jako generace sochaøù pøelomu století a sdílel s nimi
i vývoj od naturalistického lidopisnì zabarveného
�ánru a� po Rodinem inspirované impresivnì mo-
delované plastiky symbolických obsahù, nenále�el
nikdy k vedoucím umìleckým osobnostem své doby
a postupnì se stále více pøimykal k tradicionalistic-
ky orientovaným umìleckým kruhùm. O tom svìdèí
i jeho pøíslu�nost k Jednotì umìlcù výtvarných,
její� konzervativní program v podstatì vycházel
z realistické tvorby 19. století a která zejména po
roce 1909 pøedstavovala protipól nejen avantgard-
ních hnutí, ale i Spolku výtvarných umìlcù Mánes.
S �Jednotou� Kalvoda pravidelnì vystavoval a jeho
díla byla hojnì reprodukována na stránkách spolko-
vého èasopisu Dílo. Naproti tomu konkurenèní èa-

TÉMA OFÉLIE V DÍLE JOSEFA KALVODY

Buď cudná jako led, čistá jako sníh, pomluvě neujdiž! (1

JANA CERMANOVÁ

sopis SVU Mánes Volné smìry Kalvodovy práce, a to
i ty, je� vznikly na poèátku století a plnì korespon-
dovaly s aktuálními vývojovými proudy, zcela opo-
míjí.

Ofélie Josefa Kalvody vystupuje z kontextu socha-
øova díla i námìtových okruhù soudobého èeského
sochaøství. Kalvodovi se podaøilo do plastické podo-
by pøevést �ikonografické� prvky Oféliina malíøské-
ho zpodobení, a ojedinìlým zpùsobem obohatit
rejstøík hrdinek èeského secesnì symbolistního so-
chaøství. Zejména ve skice postavy Ofélie pak dosáhl
silného výrazu plastiky a do jisté míry pøekroèil hra-
nici, je� oddìluje jeho Ofélie od bravurnì provede-
ných, nicménì svou podstatou dekorativních prací.

1 SHAKESPEARE William: Hamlet kralevic dánský,
Praha 1981, III.1., s.72

2 Studie hlavy k Ofélii, kolem 1906, patinovaná
sádra, 41x38x28 cm; skica postavy k Ofélii, kolem
1906, sádra, 38x11x13 cm; Ofélie, 1911/12, kararský
mramor, 79x26x34 cm (reprodukce hoøické sochaø-
ské �koly z dílny Adolfa Poláka pøenechaná GP za
náhradu hotových výloh).

3  Osobì a dílu Josefa Kalvody se v kontextu sou-
èasného umìnovìdného bádání vìnoval pouze Jiøí
ZEMÁNEK, nejzevrubnìji in: HOROVÁ Andìla (ed.):
Nová encyklopedie èeského výtvarného umìní I.,
Praha 1995, s. 335, kde lze rovnì� nalézt odkazy na
dal�í literaturu.

4 Dopis Josefa Kalvody Prùmyslovému muzeu
Podkrkono�skému z 28. 3.1907

5  Dopis Josefa Kalvody Janu Kyselovi (?) z 30. 12.
1907

6  Kromì dvou variant Ofélie se jednalo o sádrovou
skupinu Prvorozenec, �enský akt a Torzo také
v sádøe.

7  Sbírka GP obsahuje napøíklad �alounovu hlavu
Messaliny (1912) s velmi tvrdými a� mu�skými rysy
tváøe nebo a� dìsivì pudové poprsí Messaliny (ko-
lem 1911) od Jana �tursy.

Josef Kalvoda, Studie hlavy k Ofélii, kolem 1906, patinovaná sádra, Galerie plastik Hořice.

Josef Kalvoda, Skica postavy k Ofélii,
kolem 1906, sádra, Galerie plastik Hořice.

Josef Kalvoda, Ofélie, 1911/12, mramor, detail,
Galerie plastik Hořice

Koncerty
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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)

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

AUTOSERVIS
Hořice v Podkrkonoší

Autosalon ŠKODA
Čelakovského ulice

Prodej - servis - leasing
 ŠKODA

HAVEX AUTO HOŘICE

Telefon: 493 623 921 / GSM: 737 226 223 / e-mail: ho.servis@havex.cz

LEVITŮV DŮM
NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 164

V I N O T É K A

Prodám Tatramatku
Prodám funkèní automatickou praèku Tatra-

mat. Telefon 493 623 647.

Pomůžu s hygienou
Vypracuji systém HACCP pro va�i potravináø-

skou prodejnu. Telefon 723 177 399.

AUTOŠKOLA

LEJSEK
Auto�kola Josefa Lejska

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

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

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

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

�kolení øidièù.
Výcvik provádíme na nových

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

Kurzy zahajujeme
ka�dou støedu v 15 hodin.

Autoslužby
� Výmìny a prodej

motorových a pøevodových olejù
� Prodej akumulátorù

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

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

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

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

Informace: 493 623 670

Nechoïte jen tak, objednávejte se!

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.

MLADÝ JEÈMEN
A CHLORELLA PYRENOIDOSA

KONTAKTY A KONZULTACE PRO ZÁJEMCE:
Helena Barto�ová, Hoøice, tel. 731 080 087, Marie Matou�ová, Hoøice, tel. 776 750 566

Ta�ána Ka�parová, Hoøice, tel. 604 843 737, Radka Suchardová, Nový Byd�ov, tel. 606 547 616

CENA PRODUKTU:
Mladý jeèmen: 1 600,- Kè / 180 g (preventivní dávka na 3 mìsíce)

Chlorella pyrenoidosa: 530,- Kè / 1 balení (600 tablet), 1 060,- Kè / 2 balení, 1 600,- Kè / 3 balení
www.gw-int.net, lekar.gw@int.net

Koupím poštovní známky
Koupím po�tovní známky, pohledy a obálky,

celé sbírky, vìt�í mno�ství i pozùstalost po sbìra-
teli. Platím v hotovosti, nejvy��í mo�né ceny.

Informace na telefonu 724 229 292.



V Hořicích 27. června 2007

Strana 7

JÍZDNÍ KOLA

RYS
Velký výběr kol a příslušenství

zn. Author
Wheeler
4Ever…

+ dětská kola
+  kvalitní profi servis

+  vše ostatní na jízdní kola
MILOSLAV RYS

Žižkova 1957, Hořice
Tel: 493 621 932

www.kola.rys.cz
Po - Pá  8.30 - 12.00, 13.30 - 17.00

So 8.00 - 11.00

Prodej bytů
do osobního vlastnictví

Firma IMO-STAR 98 s.r.o., 500 09 Hradec Králové,
Na Hrázce 273, tel/fax: 495 264 007, gsm: 777 955 855,

Pokračuje prodej bytů do osobního vlastnictví v Hořicích:
Výhodná investice do bytu v osobním vlastnictví

- jistota budoucnosti. Byty o velikosti od 32 m2 do 84 m2,
VE ZBOROVSKÉ ULICI V HOŘICÍCH.

Ceny od 711 000,- Kč ve vyšším standardu vybavení včetně DPH.

Výhodné hypoteèní úvìry
prostøednictvím Raiffeisenbank a. s.

poboèka Hradec Králové.

zahájili jsme
výstavbu druhé
etapy

� P I CA R
PROJEKT
PROJEKTOVÁNÍ STAVEB

• Vypracování projektové
dokumentace pro novostavby,
rekonstrukce a modernizace
objektů pozemních staveb.

• Vypracování dokumentace
v jednotlivých stupních projektu

dle Vašich požadavků.
• Vypracování dokumentace

stávajícího stavu stavby včetně
jejího zaměření.

Ing. Jiří Špicar
Třešňová 1960, 508 01 Hořice

Mobil: 732 145 813
http:// www.spicarprojekt.wz.cz

e-mail: spicar@mujmail.cz

CELKEM 231 m2

KANCELÁŘE V HOŘICÍCH
(I JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI OD 18 m2)

KONTAKT: 603 501 830

POŘÁDÁNÍ VEŘEJNÝCH DRAŽEB DOBROVOLNÝCH I NEDOBROVOLNÝCH

Ing. Pavel Hančar
KONCESOVANÝ DRAŽEBNÍK, TEL. 493 621 003, 493 621 736, RIEGROVA 1048, HOŘICE

Bezkonkurenènì nejlevnìj�í ubytování (minimálnì na 1 týden)
v jednolù�kových a dvoulù�kových pokojích a v apartmánech.

Cena zahrnuje: Nájem (platba pøedem), topení, vodu, elektøinu,
odvoz odpadu, televizní anténu, vybavené kuchyòské kouty

(vèetnì lednice), koupelny (vana, sprchový kout, WC).
Informace a rezervace na telefonním èísle 739 290 411.

HOTEL

BYSTŘICE
HUSOVA 36

508 01 HOŘICE

HOTEL RODINNÉHO TYPU

srdce říká:

rozum říká:

Flexibilní hypotéka

Úvěr, který se Vám přizpůsobí

•  o možnosti snížení nebo zvýšení 

splátek rozhodujete Vy

Pobočka Komerční banky v Hořicích v Podkrkonoší:
nám. Jiřího z Poděbrad 236
tel.: 955 567 370, 955 567 372, 955 567 373
e-mail: jana_zmitkova@kb.cz

infolinka 800 111 055
                      www.kb.cz

Inzerce v Hořických novinách:
mag@cbox.cz

775 291 242, 493 624 497
1 cm2 / 5,-  Kč
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Hořické občasné noviny
Vydává Spoleènost pro vydávání

Hoøických obèasných novin, registrovaná MV jako
obèanské sdru�ení. �éfredaktorem je Antonín Rudl,
grafickou úpravu a pøedtiskovou pøípravu provádí

Václav Bukaè, tiskne Garamon s.r.o. Hradec Králové.
Registrováno Ministerstvem kultury ÈR

pod èíslem MK ÈR E 11555.
Adresa redakce: �alounova 919, 508 01 Hoøice,

telefon: 493 622 921, (projednání a sazba inzerce také
493 624 497 nebo 775 291 242).

E-mail: mag@cbox.cz.

Také letos se TJ Sokol Hoøice zúèastnila republi-
kového pøeboru sokolské v�estrannosti, co� zname-
ná závodù ve sportovní gymnastice, �plhu, lehké at-
letice a plavání. Nejlep�ích výsledkù na�e dìti do-
sáhly na pøeborech v Praze 8. - 10. 6. 2007 v katego-
rii star�ího �actva. �tìpánka Hofmanová, kterou vi-
díte na stupních vítìzù, získala støíbrnou medaili v
lehké atletice, plavání a ve �plhu, a také støíbrnou
medaili v celkovém hodnocení. Tomá� Petr, kterého
vidíte také na stupních vítìzù, má støíbrnou medaili
v lehké atletice a bronzovou v celkovém hodnocení.
Dal�í fotografie zachycuje Tomá�e pøi hodu kriketo-
vým míèkem, kterým se zaøadil výkonem 59,60 m
na 2. místo v této disciplinì. Na posledním snímku
vidíte oba na�e úspì�né závodníky po skonèení pøe-
boru.

K dosa�eným výsledkùm je tøeba podotknout, �e
nepøi�ly zadarmo. Skrývá se za nimi nev�ední píle,
chu� sportovat, nelekat se pøeká�ek, vùle nìco doká-
zat, dosáhnout vytèeného cíle. A to je právì na spor-
tu to pozitivní, �e nenásilnou formou posiluje v dì-
tech vlastnosti tolik potøebné pro �ivot.

Zveme dìti, které chtìjí nìco dokázat, po prázdni-
nách do cvièení do Sokola.

Výbor TJ Sokol Hoøice.

Prodám stavební parcelu
Prodám 1000 m2 pozemku na stavbu rodinného

domku v Hoøicích. Telefon 775 225 971.

Prodám Testudo Marginata
Prodám �elvu vroubenou Testudo Marginata.

Cites II. Telefon 739 064 352.

Prodám zahradu
Prodám (pøípadnì pronajmu) zahradu s chat-

kou (22 m2) v katastru Hoøice. Vhodné pro milov-
níky pøírody. Informace na telefonu 603 147 400.

V loòském roce zalo�ila skupina motorizovaných
nad�encù z Grey Grizzlies Hoøice, kteøí do této doby
pouze bezcílnì brázdili své plechové miláèky po
místních komunikaèní síti, motocyklovou odno� to-
hoto v�esportovního klubu pojmenovanou pøíznaè-
nì jako Moto Club G. G. Racing Team. Tato závodní
stáj reprezentována elitní sérií historických motocy-
klù rodinného klanu Pourových a ,,moto gangem�
spjatého okolo Ondøeje Kopeckého se zúèastnila i
letos ve dnech 16. a 17. èervna populárního silnièní-
ho podniku na zdej�ím pøírodním okruhu - Fuchs
Oil Èeská Tourist Trophy TT 2007 (UEM CUP - ev-
ropsky seriál old-timerù ), kdy� rozprostøela svùj
hlavní závodní stan v pohodovém stínu lip osazují-
cích poutní kaplièku sv. Panny Marie v blízkosti
zdej�ího kempu AMK.

   Ve tøídì pøedváleèných motocyklù Classic do 350
cm hájil týmové barvy Moto Clubu G.G. dnes ji� té-
mìø proslulý profesor zdej�í kamenosochaøské �koly
Ing. Arch. Martin Pour (zvaný ,,Pórek�). Ten nevá-
hal do tohoto závodu osedlat motocykl znaèky NSU
250 z roku výroby 1939. Bohu�el ji� v sobotní tré-
ninkové rozjí�ïce do�lo na stroji ke znaèným tech-
nickým potí�ím a i pøes následné nezmìrné úsilí stá-
jových mechanikù a vedení stáje - Ing. Milana Pou-
ra, Davida Poura, p. Fejfara a M. �vùgera, se zmiòo-
vaný motocykl pøi nedìlním závodì sveøepì zadøel a
nechal tak Martina k brekotu jeho i v�ech pøítom-
ných fanou�kù na rovince ke Køí�ku zcela
v neutì�ené závislosti na místní odtahové slu�bì po-

Bramborová medaile Martina Poura

øadatelù. Chu� si tento mladý a talentovaný jezdec
spravil ji� v následující tøídì pøedváleèných strojù
Classic s obsahem nad 350 cm, kdy se svým plecho-
vým svìøencem NSU 500 OSL sport z roku výroby
1936 zvolil rychlý závodní styl (,,palici�) a po vyrov-
nanì zajetých kolech v závodu dosáhl prozatím své-
ho nejvìt�ího �ivotního motoúspìchu, kdy� obsadil
skvìlé ètvrté místo (za bronzovou pøíèkou zaostal
pouze o 1,12 sekundy). Takto bramborovì ovìnèen
zají�dìl ,,Pórek� v závodì èasy na jeden okruh pod 3
min a 51 sekund, rovnající se prùmìrné okruhové
rychlosti cca 92 km/h. To je samozøejmì na témìø
70 let starý motocykl a tøicetiletého jezdce více ne�li
obdivuhodnývýkon.

Dal�í èlen historické sekce závodních motocyklù
Moto Clubu Grey Grizzlies Hoøice Ondøej Kopecký
na svém stroji Moto Morini 175  z roku výroby 1960,
vydobyl ve tøídì Classic 175 20. místo, kdy� se svým
plechovým miláèkem dokázal zají�dìt èasy pod 3
min a 30 sek. na okruh, co� je rovnì� vynikající G.G.
výkon.

Pevnì vìøme, �e se i pøes velice smutný konec le-
to�ního závodu v�ichni aktéøi tohoto silnièního zá-
polení pøí�tí rok opìt postaví na závodní ro�t hoøic-
ké trati a v dobré kondici se pokusí rozmno�it sbírku
pohárových trofejí a vìncù, èím� dozajista pøipraví
radost nejenom sobì, ale i poèetnému zástupu
fanclubu této závodní stáje a v�em pøíznivcùm sta-
rých závodních strojù a benzínového odéru vùbec.

Ví�a Kotrbáèek

Vynikající výsledky
hořických sokolů
ve finále Přeboru
soutěže ČOS v sokolské
všestrannosti

Skládka zeminy
a kamene v Lukavci

Správce skládky: Petr Wendlík, Lukavec
119, tel. 731 511 102. Provozní doba dle tele-
fonické domluvy.

Cena: zemina 200,- Kè / t, kámen 250,- Kè / t.

Členové obou tenisových týmů TJ Jiskry Hořice. Zleva stojí Petr Melgr, Pavel Špičák, Míša Doleža-
lová, Lukáš Melichárek, Monika Bednářová, Láďa Jahelka, Míša Peterová, Pavel Rychtera, Bára

Samková, Lucka Peterová, Tomáš Ježek, Víťa Kotrbáček, Láďa Kubišta a Luboš Petera. V dolní řadě
dřepí Viktorka Luňáková, Kuba Prokůpek, Tomáš Kubišta a Martin Ježek.

Hoøický tenisový oddíl v leto�ní sezónì za�il po té-
mìø dvouleté odmlce znovu veletoè mimoøádných
sportovních výsledkù a sérii výher obou nominova-
ných dru�stev v soutì�ích dospìlých. Oba týmy i
pøes mno�ství kvalitních soupeøù nepoznaly hoøkou
pachu� porá�ky a zaslou�enì postupují do vy��ích
soutì�í.

Dru�stvo TJ Jiskra Hoøice A zaèalo plnit své pøed-
sezónní postupové pøedsevzetí ji� v prvním mistrov-
ském utkání východoèeské I. A tøídy, kdy zavítalo na
nevyzpytatelné antukové dvorce TC Jièín B. Bez vìt-
�ích potí�í zde hoøiètí borci zu�itkovali svùj tenisový
tréninkový dril a zvítìzili 7:2. V následujícím duelu
pøivítali hoøiètí v domácím prostøedí  odvìkého ri-
vala z TJ Láznì Bìlohrad A, kterému dokázali u�tìd-
øit porá�ku 8:1. Velmi dùle�itým zápasem se z hle-
diska postupu stal pro hoøické tenisové hvìzdy duel
proti Lokomotivì Trutnov B, ve kterém  po vypjatém
boji a hlavnì díky výkonu hrajícího kapitána Ing.
Petra Melgra vydøeli koneèné vítìzství 5:4. Po tomto
utkání následovala ji� celkem snadná série vítìzství,
kdy� hoøiètí postupnì smetli z antukového pa�itu
protivníky z Baníku �acléø 9:0, LTC Nový Byd�ov
6:3 a v posledním utkání sezóny SKT Hradec Králo-
vé 8:1. Díky tìmto výkonùm  dru�stvo TJ Jiskra Ho-
øice A postupuje témìø po roèní pauze zpìt do vý-
chodoèeské divize, kam s ohledem na kvalitní do-
movskou základnu a herní výkonnost bezesporu pa-
tøí. K mistrovským utkáním hoøického A-týmu na-
stoupili : Petr Melgr, Rostislav Bla�ek, Luká� Meli-
chárek, Pavel �pièák, Vláïa Jahelka, Ale� Poprach a
v �enách dominovalo jasnì sesterské duo tenisových
kouzelnic Lucka Peterová a Peterová Mí�a.

Zálo�ní skupina hoøických tenisových talentù - TJ
Jiskra Hoøice B, která ji� po nìkolik let  patøí po
stránce vizuální i herní k ozdobám oblastní soutì�e

Hořičtí tenisté opět divizní
II. B. tøídy, roztoèila svá herní osidla leto�ní sezóny
na domácím antukovém kolbi�ti v regionálním der-
by se soupeøem z TJ Láznì Bìlohrad C. Toto dru�-
stvo vyprovodila dru�ina hoøických borcù sdru�ená
okolo kapitána Ládi Kubi�ty zaslou�eným vítìzstvím
6:3, aby ihned následující týden podala opìt vynika-
jící výkon, kdy� zvítìzila na nevyzpytatelných dvor-
cích TK Kruhu A 7:2. Za de�tivého poèasí pak tým
sborovì zavítal na tenisové dvorce TK Turnov B, kde
v ubreèeném prostøedí snadno zvítìzil rovnì� 7:2.
Po tomto duelu následovala série vítìzství, kdy� vý�e
popisovaní postupnì deklasovali protivníky z TC
Vrchlabí 7:2 a LTC Nové Paky B opìt 7:2.
K rozhodujícímu a zároveò i poslednímu utkání le-
to�ní sezóny zavítali tito borci na horký antukový
povrch zámeckého areálu TJ Horní Braná, kde po
velice zdaøilém výkonu a posíleni o èlena A-týmu P.
Melgra dokázali zvítìzit rozdílem tøídy 9:0. Po zá-
sluze tak díky vý�e zmiòovaným výsledkùm a po le-
tech tvrdé døiny a odøíkání hoøiètí postupují do mezi
oblastní soutì�e I.B tøídy. Tým TJ Jiskra Hoøice B
reprezentovali: Ale� Poprach, Richard Èihák, Pavel
Rychtera, Láïa Kubi�ta, Vít Kotrbáèek, Petr Melgr,
Tomá� Je�ek a zástupkynì nì�ného pohlaví Bára
Samková, Mí�a Dole�alová, Monika Bednáøová a Si-
mona Kroitzová.

Závìrem je nutno podìkovat v�em vý�e jmenova-
ným tenistùm a v�em, kteøí se by� sebemen�í mìrou
podíleli na tomto obrovském sportovním úspìchu,
za vzornou reprezentaci  domovského oddílu a mìs-
ta Hoøice v �irokém regionu Královéhradeckého
kraje. Vìøme, �e  forma tìmto tenisovým borcùm vy-
dr�í a budou tak moci �íøit vìhlas hoøického sportu i
v pøí�tí sezónì, kdy bude v  areálu zdej�ích teniso-
vých dvorcù u Smetanových sadù opìt pøipravena
kvalitní sportovní podívaná.                 Ví�a Kotrbáèek.

Biogaf Na Špici v červenci

Úterý 3. 7. ve 20.00

HUDBU SLOŽIL,
SLOVA NAPSAL

Alex Fletcher je vybledlá popová hvìzda 80. let, o kterou
je zájem u� jen mezi skalními nostalgiky, kteøí nav�tìvují

vesnické zábavy. Jednoho dne jej kontaktuje médii
oslavovaná hvìzdièka Cora Corman, která jej po�ádá,

aby jí napsal písnì na její nové album a je�tì si s ní
zazpíval duet. Ka�dý má právo na svùj comeback, jen�e

Alex u� celé roky neslo�il ani notu a psaní textu mu nikdy
dvakrát ne�lo. Jen�e teï má bìhem nìkolika málo dnù

pøijít s hitem�

Neděle 8. 7. - Pondělí 9. 7. ve 20.00

TERKEL MÁ PROBLÉM
Bláznivá komedie o tajné lásce, �psychovrahovi�,

�elezných tyèích, kanapi a pøátelství na zkou�ku. Terkel
je �ákem základní �koly. Terkel nemá snadný �ivot.

Nejlep�í kamarád ze sídli�tì u sebe stále nosí �eleznou
tyè, tatínek zná jen odpovìï �Ne� a jeho psychopatický

strýc Stewart  právì napadl dva ostré hochy z Terkelovy
tøídy. A co udìláte, abyste odvedli jejich pozornost z

my�lenek na pomstu? Zaènete si dobírat o�klivé dìvèe z
va�í tøídy, Tlustou Doris....

Úterý 10. 7. ve 20.00

PŘEDTUCHA
Linda Hanson (Sandra Bullock) má krásný dùm,
milujícího man�ela a dvì skvìlé dcery. Její �ivot je

perfektní a� do dne, kdy dostane zdrcující zprávu, �e její
man�el Jim (Julian McMahon) zahynul pøi automobilo-
vé nehodì. Kdy� se pøí�tího rána probudí a uvidí Jima

�ivého a zdravého, domnívá se, �e to celé byl jen mrazivì
�ivý sen. Brzy v�ak zji��uje, �e se o sen nejednalo�

Čtvrtek 12. 7. - Pátek 13. 7.  ve 20.00

TAJNOSTI
Biograf Jan Svìrák /ÈR 2007/

Pøekladatelka Julie se man�elem Richardem a dospívají-
cí dcerou Cecílií právì pøestìhovala do nového domu.

Jejich �ivot by mìl být �ivotem spokojené rodiny.
Náhodná informace o smrti slavné zpìvaèky, kterou

Julie zaslechne ve zprávách, je v�ak spou�tìcím
momentem k tomu, aby si uvìdomila, �e v�echno není

tak ideální, jak by se mohlo zdát. Nový film Alice Nellis v
produkci Jana Svìráka s Ivou Bittovou, Marthou

Issovou a Karlem Rodenem v hlavních rolích.

Sobota 14. 7. - Neděle 15. 7. ve 20.00

ROMING
Roman (Marián Labuda) dal kdysi dávno kamarádovi
slib, �e a� jejich dìti dospìjí, o�ení se Romanùv syn Jura
s jeho dcerou. Cesty rodin se roze�ly. Po letech pøichází
dopis, nevìsta dosáhla dospìlosti a je tøeba dávný slib

naplnit. Potí� je v tom, �e Jura chodí s atraktivní
blondýnou, �enit se nechce a u� vùbec nestojí o dìvèe

odkudsi ze slovenské vesnièky, které v �ivotì nevidìl. Po
otcovì naléhání ale nakonec souhlasí, �e se pojede na
tajemnou nevìstu podívat. Výprava, jí� velí tatínkùv

velmi svérázný kamarád Stano (Bolek Polívka), se stane
nepøetr�itým sledem bláznivých situací, èasto s komicko-

katastrofickým nádechem.

Čtvrtek 19. 7. v 17.30,  Pátek 20. 7.   v
17.30 a ve 20.00

SHREK TŘETÍ
Král Harold má nakahánku, a je proto jasné, �e musí

vládu v království Za sedmero horami nìkomu pøedat.
Je�tì jasnìj�í je, �e nástupcem trùnu se má stát man�el
jeho nejjasnìj�í dcery Fiony. Shrek se ale vyhlídkám na

kralování brání tak intenzívnì, �e se radìji rozhodne
pøemluvit Fionina bratrance, teenagera Artu�e, aby si

královskou korunu nasadil on. Nejdøív ho ale bude
muset najít a udìlat z nìj chlapa. Ve Shrekovi Tøetím

bude prostì poøádnì veselo, a to jsme tu je�tì nezmínili
draslíky, roztomilé potomky Oslíka a Draèice, a jedno

pøekvapení, které Fiona pøede v�emi tají�

Pondělí 23. 7. - Úterý 24. 7. ve 20.00

SMRTONOSNÁ PAST 4.0
Kdy� teroristé zaútoèí na poèítaèovou sí�, ovládající

ve�kerou ekonomiku v USA (a na celém svìtì), nastane
èas povolat zpìt �starého známého� hrdinu - policejního
detektiva Johna McClanea (Bruce Willis). Ten se musí

poøádnì èinit, aby toto zloèinecké spiknutí odhalil a to s
pomocí mladého hackera Matta Fostera (Justin Long).

Středa 25. 7. ve 20.00

JEDNOTKA PŘÍLIŠ
RYCHLÉHO NASAZENÍ

Jednotka pøíli� rychlého nasazení vznikla poté, co její
tvùrci zkoukli pøes 200 �policejních� filmù, absolvovali

rozhovory s desítkami mu�ù zákona a pøe�ili jednu
nefal�ovanou honièku. Pøesto se hravì vyhnuli banálním
kli�é, které jste u� vidìli stokrát, a naopak stvoøili nìco,

co jste zaruèenì je�tì nevidìli. Skvìlá komedie, s
podtitulem Mizerové ve Smrtonosné pasti se Smrtonos-

nou zbraní, by vám nemìla ujít�!

Čtvrtek 26. 7. ve 20.00

KRVAVÁ SKLIZEŇ
Bývalá køes�anská misionáøka Katherine Winterová po
tragické smrti svých rodièù ztratila svou víru a stala se

uznávanou svìtovou expertkou na nábo�enské
fenomény a jejich vyvracení. Pøi prùzkumu malého

mìsta v Louisianì, kde se objevují jevy ne nepodobné
starozákonním ranám, v�ak zji��uje, �e vìda nìkteré

vìci nedoká�e uspokojivì vysvìtlit.

Neděle 29. 7. ve 20.00

NORBIT
Mu� mnoha tváøí. Tato definice asi v souèasné dobì

nejpøiléhavìji sedí na Eddieho Murpyho. Slavný herec,
èerstvì nominovaný na Oscara, toti� doká�e s pøehle-
dem zahrát nejen drzého Policajta z Beverly Hills, ale

také pøitroublého outsidera, jeho pøisprostlou tì�koto-
ná�ní man�elku nebo staøièkého provozovatele

sirotèince èínského pùvodu - v�echny tøi role navíc
zvládá v jediném filmu, drsné komedii Norbit.


