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OBČASNÉ

---------------------------------------

Hoøické noviny u� byly zase v lomu � Králíci u� jsou zase vykrmení � Úsmìv slu�í ka�dému �  Èert byl zase
v muzeu ale u� zase �el � Starohraïáci si opravili zámek a starosta jim ho prodal �  Jak vidí hoøické symposium

kanadská novináøka � Jak vidí hoøické symposium doubravická teoretièka � Jak to chodí v sadech v nedìli
odpoledne � S Lidlem zatím nic nového                                 � Nechoïte jen tak � Kupte si obèas noviny � Cena 6,- Kè

Hořice a Trstená
obnovují spolupráci

Po témìø �edesáti letech se zástupci mìsta Hoøice
vydali na oficiální náv�tìvu slovenské Trstené. Dele-
gace vedená starostou Ivanem Dole�alem se v dru-
�ebním mìstì o víkendu zúèastnila festivalu decho-
vé hudby. Zájem o obnovenou spolupráci chtìjí obì
mìsta v krátké dobì stvrdit podpisem dohody.

�První dohoda byla uzavøena v prosinci 1949, co�
byla z dne�ního pohledu pro nìkteré lidi mo�ná ne-
populární doba, ale vìøím tomu, �e tehdej�í spolu-
práce byla mínìna vá�nì. Nejvíce kontaktù mezi na-
�imi mìsty se odehrávalo v padesátých a �edesátých
letech, pozdìji pak polevily. Kontakty spolu udr�o-
vala více ménì pouze gymnázia,� popisuje Dole�al.

Partnerství se znovu o�ivilo a� v leto�ním roce, kdy
pøedstavitelé Trstené zavítali v lednu na místní rad-
nici a pøivezli s sebou deklaraci z roku 1949 v podo-
bì obrazu, který namaloval hoøický malíø Bohuslav
Tùma.

�Novou smlouvu bychom chtìli pøipravit k podpi-
su na zaèátek listopadu, kdy u nás poøádáme jazzový
festival. Na Slovensku se k nám chovali velice hezky,
rádi bychom jim proto jejich vstøícnost oplatili.
Partnerství je pro obì mìsta pøínosem. Urèitì to
bude dobrá pøíle�itost pro výmìnné pobyty mezi
spolky, sportovci a �koláky,� uvedl Dole�al.

Trstená je o nìco men�í ne� Hoøice, má zhruba
sedm tisíc obyvatel a bývá oznaèována jako mìsto
øezbáøù a keramiky.                                                             (jn)

Přijeďte se hemžit do Hradce

Slavnost Nábřeží
sochařů v Hradci Králové
v neděli 29. července
od 9 večer

Do konce týdne dokonèí sochaøi v lomu U Jose-
fa práci na sochách a v sobotu se uskuteèní jejich
pøevoz do Hradce Králové k slavnostnímu pøedá-
ní veøejnosti. Pøevoz je slo�itý logistický výkon a
tak jim pøejme, aby jim pøálo poèasí. Jako obvyk-
le vystoupí Filharmonie  Hradec Králové, tento-
krát s programem z díla Bedøicha Smetany a An-
tonína Dvoøáka. Pod taktovkou Ondøeje Koukala
bude provedena Smetanova Vltava, symfonická
báseò z cyklu Má vlast, a Slovanské tance op. 46 a
72 Antonína Dvoøáka. Na závìr uvidí náv�tìvníci
ohòostroj, který bude øídit støelmistr Libu�e No-
váèková.

Poøadatelé v�echny srdeènì zvou a tì�í se, �e se
prostor Tylova nábøe�í pøi vyústìní Pra�ského
mostu bude jako obvykle hem�it Hoøièáky.

4. 7. 2007 probìhla v hoøickém muzeu opravdu
nev�ední vernisá�: Tets Ohnari (narozen 1980 v To-
kiu) nedávno ukonèil ètyø-semestrální studium v ÈR
(AVU Praha � Sochaøské studio Jaroslava Róny,
V�UP Praha � Ateliér Prostorové tvorby Mariana
Karla) a v bøeznu 2008 jej oèekává absolutorium na
Akademii výtvarných a múzických umìní v Tokiu.
V roce 2006 se Ohnari zúèastnil Hoøického sochaø-
ského symposia, v jeho� prùbìhu vznikl nápad
uspoøádat v Hoøicích jeho autorskou výstavu.

Pøed podzimním návratem do Japonska se tak
Tets Ohnari louèí s Èeskou republikou svou pocitovì
koncipovanou instalací, kterou navrhl speciálnì pro
prostor �torchovy sínì Mìstského muzea. Ohnariho
pojetí je hloubavé a citlivé; obdobné atributy má
ostatnì i sklo, materiál, se kterým umìlec pøevá�nì
pracoval. Tets Ohnari prostøednictvím svých objek-
tù obna�uje èást svého tvùrèího ega, vice versa po�a-
duje kontemplativní pøístup k umìní. Èirost a zdán-
livá lehkost � svým úèinkem nicménì a� drá�divé �
instalace pøinese reflektivnímu divákovi nejen vizu-
ální uspokojení, ale i pocit duchovního obohacení.

Vystoupila absolventka Berklee college of Music v
Bostonu Christie-Gkaiane Sochakian Kanska, je�
zazpívala nìkolik autorských skladeb, a vlastní cho-
reografii se sklenìnými objekty zatanèila studentka
pra�ské DAMU s umìleckým jménem Beatrice.

Výstava potrvá do 26. srpna 2007 a je otevøena
dennì mimo pondìlí, od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.

Hassan Kamel má radost, že má hotovou sochu
a že vysvitlo slunce.

Ukaž, co to máš?
Na pokyn velení sochařského symposia předvádí Söngul Telek projekt svého dílka.

Kresbu reprodukujeme pořádně v článku o symposiu na vnitřní dvoustraně.

Jock Hildebrand, sochaø z oblasti Westbank (zá-
padní èást kanadské Britské Kolumbie, pozn. pøe-
kl.), tráví ke dne�ku ji� druhý týden v Èeské republi-
ce, a to pøi práci na pískovcové so�e, která se má stát
souèástí sochaøského parku v Hoøicích.

Po radikálním zvratu poèasí pracují nyní sochaøi
pod rozpáleným sluncem, v teplotách kolem 40
stupòù, co� je výrazná zmìna oproti prvním týd-
nùm, které pøevá�nì propr�ely a v nich� práce na
mìkkém a mokrém pískovci pøedstavovala nelehký
úkol. Zeptáte-li se pak na poèasí Jocka, parné klima
u nìj vítìzí na celé èáøe. Vzhledem k jeho úèasti na
dvou symposiích ve Vietnamu, kde jsou vysoké tep-
loty spolu se znaènou vlhkostí vzduchu bì�né, není
taková odpovìï vùbec pøekvapivá.

Hoøice, toto mìsteèko s necelými 10 000 obyvate-
li, doslova oplývají umìleckými tradicemi. Kromì
sochaøské �koly, její� historie sahá a� do roku 1884,
jsou také domovem starého kováøe patøícího ji�
k sedmnácté generaci místních øemeslníkù! Na za-
èátku týdne jsme mìli jedineènou mo�nost nav�tívit

jej pøi práci v jeho kovárnì a následnì zakoupit nì-
které ruènì vyrobené nástroje, které jsou jinak jen
tì�ko k dostání. Osmdesátiletý staøík, s �ivým výra-
zem ve tváøi a pøekypující energií, nám vyprávìl pøí-
bìhy o svých pøedcích a také o �ikovnosti, s ní� po
staletí vyrábìli jedny z nejkvalitnìj�ích sochaøských
nástrojù. Tváøí v tváø zruènosti, je� se vyvíjela 17 ge-
nerací, nezbývá ne� smeknout; na�tìstí je pravdìpo-
dobné, �e v rodinné tradici bude pokraèovat
i staøíkùv syn.

Práce na pískovcové so�e postupují rychle, i tak je
v�ak na místì znaèná peèlivost a pøesnost, nebo� na
nìkterých místech je kámen obzvlá�� mìkký. Jocko-
vo dílo je abstraktní interpretací obøadní øehtaèky,
starobylého pøedmìtu pùvodních obyvatel západní-
ho pobøe�í. Jedná se o kompozici ze ètyø samostat-
ných èástí, je� budou postupnì sestaveny tak, aby
utvoøily kompletní sochu. O podobném uspoøádání
uva�uje Jock ji� del�í dobu. Díky tomu, �e se zmiòo-
vaný námìt rozhodl realizovat právì na zdej�ím
symposiu, zanechá v srdci Evropy otisk typicky ka-
nadských tradic.

Polovina symposia je právì za námi. U této pøíle�i-
tosti probìhla neformální slavnost s typicky èeskými
prvky, která se konala pøímo na pracovi�ti sochaøù �
na kraji nádherného lesa ve starém lomu, který byl
opu�tìn v 60. letech. Nechybìlo dobré jídlo, �ivá
hudba a samozøejmì jedno z nejlep�ích piv na svìtì
(absolutnì nejlep�í, pozn. red.). Odejít pøed tøetí
ranní nepøicházelo zkrátka v úvahu. Lom, obklope-
ný vysokou hradbou skal i stromù a prosvìtlovaný
velkými hoøícími louèemi, vytváøel ideální aran�má
tohoto veèera.

Doba kolem poloviny symposia pøedstavuje v�dy
zajímavé údobí, kdy lze ji� pomalu pozorovat nové
tvary, je� vyvstávají z toho, co se je�tì nedávno zdálo
být jen kamenným kvádrem. Neopracovaný kámen
se stále více a více profiluje, aby se na konci mìsíce
koneènì promìnil ve výsledné dílo.

(c) Carmen Lenihan,
èeský pøeklad Jana Cermanová

Sochaření v Čechách – zpráva z půli cesty
Jak to vidí kanadská novinářka

Carmen Lenihan. Kanadská novinářka,
provází při hořickém symposiu sochaře Jocka

Hildebranda a poskytla našemu listu jeden
z článků, které posílá domů. Originál vychází

současně v Kelowna Capital News.

3. ROÈNÍK BÌHU  TF V HOØICÍCH 26. ÈERVNA
2007  SE I VE STUDENÉM POÈASÍ VYDAØIL

Běh Terryho Foxe
v Hořicích

Nad�ených úèastníkù - bì�cù bylo letos celkem
557. Dìkujeme obyvatelùm ÚSP, mateøským �ko-
lám, základním i støedním hoøickým �kolám za
úèast pøi této humanitární akci. Na podporu základ-
ního onkologického výzkumu proti rakovinì bylo
odesláno 4 540,- Kè. Podìkování patøí i Mìstu Hoøi-
ce, vedení a pracovníkùm ÚSP a èlenkám TJ Sokol
Hoøice za úspì�nou organizaci této akce. Startující i
organizátory pøi�el pozdravit starosta MìÚ p. Ivan
Dole�al a pøislíbil pomoc a roz�íøení Bìhu TF pro
�ir�í veøejnost v pøí�tím roce.

Pøejeme zdar 4. roèníku Bìhu TF v Hoøicích v roce
2008.               Eva Jónová, starostka TJ Sokol Hoøice

Zahájení sochařského
symposia na radnici

Zahájení výstavy
v muzeu
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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

Policejní zpravodajství
PŘI JÍZDĚ JE TŘEBA VĚNOVAT SE ŘÍZENÍ

Hoøice - V úterý 10. èervence se 30letá øidièka z
Trutnova v podveèerních hodinách pøi jízdì v Hoøi-
cích shýbala pro padající kabelku. V ten moment se
plnì nevìnovala øízení a stoèila volant svého vozidla
doprava, kde narazila do zaparkovaného automobi-
lu. Dopravní nehoda byla bez alkoholu, zato se �ko-
dou 80 tisíc korun. Vìnujte se opravdu øízení svého
auta, následky va�í nepozornosti mohou být pøí�tì
tragické.
ŘIDIČI NESPĚCHEJTE

Horka u Staré Paky - �kodou za 300.000 Kè skon-
èilo nevinné nedodr�ení bezpeèné vzdálenosti dvou
za sebou jedoucích vozidel ve ètvrtek 12. èervence na
silnici z Vidochova na Horku u Staré Paky. Spìchají-
cí øidiè s dodávkou Renault narazil zezadu do fabie,
která byla odhozena vpøed na dal�í vozidlo Ford
Mondeo, které po�kodilo stejným zpùsobem mit-
shubishi pøed sebou. Ke zranìní osob nedo�lo.
ŠOK PŘI PŘÍJEZDU Z DOVOLENÉ

 Hoøice - Nemilé pøekvapení èekalo na majitele ro-
dinného domku v �i�kovì ulici pøi pøíjezdu z dovo-
lené. Zjistili, �e bìhem jejich rekreace se do jejich
domu dostal nezvaný host, který vypáèil zadní
vstupní dveøe a vnikl dovnitø. Z domu zmizely obra-
zy a staro�itnosti za nejménì 350.000 Kè.
VLOUPÁNÍ DO MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Ve støedu 11. èervence v �est hodin ráno bylo poli-
cistùm na obvodní oddìlení v Kopidlnì oznámeno
vloupání do Mìstského úøadu v Kopidlnì. �etøením
policie bylo zji�tìno, �e neznámý pachatel vnikl do
budovy oknem na WC, které vypáèil ze dvora. V pøí-
zemí zlodìj vypáèil dveøe do tøech kanceláøí, na
schodi�ti rozlomil cylindrickou vlo�ku zámku møí�í
do prvního patra a tam vypáèil jednak dveøe do
chodby ke kanceláøím, ale také dal�í troje dveøe do
kanceláøí. Po prohledání v�ech kanceláøí odcizil vý-
poèetní techniku a elektroniku za 153.242 koruny,
monitory, PC, notebook, digitální fotoaparát, flash
disky atd. V kanceláøi starosty vypáèil pøíruèní ple-
chový trezor, ze kterého odcizil klíèe od osobního
automobilu. Celková �koda, která vznikla úøadu
vèetnì po�kození vìcí je vyèíslena na 170.000 Kè.
ZLODĚJ SI Z ČERPACÍ STANICE
V NOVÉ PACE
ODNESL PŘES 300 TISÍC KORUN

Nová Paka - Za pomoci krumpáèe se v noci ze so-
boty na nedìli vloupal neznámý pachatel do benzi-
nové èerpací stanice v Nové Pace, odkud si pak od-
nesl peníze v hodnotì pøevy�ující 300 tisíc korun.
Do objektu vnikl poté, co krumpáèem vypáèil kovo-
vé trubky, které chránily okno v zadní èásti èerpací
stanice Benzina. �Po rozbití okna z místnosti obslu-
hy odcizil nezji�tìným zpùsobem z uzamèené mas-
kované trezorové schránky tr�bu. �lo o èástku ve
vý�i zhruba 307 tisíc korun,� informovala mluvèí
okresního policejního øeditelství v Jièínì.

Péče o zaběhlé psy
je nákladná
Radnice proto hledá
jiné řešení, než je vozit
do útulku v Jičíně

Hoøice - Pro opu�tìné psy, které v ulicích mìsta
odchytí hoøiètí strá�níci, chce radnice najít jiný
azyl. Dosud toti� putují do Technických slu�eb v Ji-
èínì, které pro tyto úèely zøídily takzvané záchytné
kotce. Napøí�tì by je v�ak mohli vozit do soukro-
mého útulku, kde by pobyt psù vy�el mìsto levnìji.

�Na jednání rady jsme se dohodli, �e spolu s
mìstskou policií budeme øe�it, co s odchycenými
psy v Hoøicích, proto�e zatím je posíláme do Jièína.
Pokud se v�ak o psa nikdo del�í dobu nepøihlásí, za
jeho pobyt pak platíme docela velké èástky. Proto
bychom se chtìli pokusit najít jiný zpùsob, jak ten-
to problém øe�it,� øíká místostarostka Hana Rich-
termocová.

Hoøice sice v minulých letech zva�ovaly výstavbu
vlastního útulku ve mìstì, s touto variantou v�ak
u� nepoèítají. Místo toho by chtìly navázat pøípad-
nou spolupráci s provozovatelem ji� existujícího
soukromého zaøízení. �Tato mo�nost se tu nabízí,
zatím ale vedeme pouze pøedbì�ná jednání, o kon-
krétních vìcech se je�tì nehovoøilo,� dodává Rich-
termocová.

Jen za první pololetí leto�ního roku odchytili
strá�níci na území Hoøic �estatøicet opu�tìných
zvíøat a zhruba patnáct procent z nich putovalo do
provizorního útulku v Jièínì. Pro vìt�inu zabìhnu-
tých psù si tak v krátkém èase po zaji�tìní pøijdou
na slu�ebnu mìstské policie jejich majitelé.

Úroda ovoce bude letos
nízká, sadaři sklidí
rekordně málo jablek

Holovousy - Tak �patný rok jako leto�ní ovocnáøi
u� dlouho nepamatují. Oèekávaná úroda se mezi-
roènì propadne témìø o tøetinu a celková sklizeò z
intenzivních sadù má být nejni��í od roku 1995. Vù-
bec nejvìt�í ztráty postihnou letos pìstitele jablek.
Vyplývá to z údajù, které zveøejnil Ústøední kontrol-
ní a zku�ební ústav zemìdìlský v Brnì.

�Pøíèinou oèekávané ni��í skliznì ovoce jsou pozd-
ní jarní mrazy,� øíká tajemník Ovocnáøské unie Èes-
ké republiky Martin Ludvík. Potvrdil, �e nejhor�í
dopad bude mít leto�ní sezóna na pìstitele jablek.
Jejich sklizeò podle odhadu klesne asi o 32 procent
ve srovnání s posledním pìtiletým prùmìrem.

Právì jablka pøitom tvoøí dominantní podíl na ve�-
kerém tuzemském ovoci.

�Ztráty budou i u jiných ovocných druhù, ale spí�
ne� co do výnosù, tak hlavnì z hlediska kvality. Na-
pøíklad �vestky jsou hodnì po�kozené a tøeba u hru-
�ek, kde bude úroda dokonce o nìco vy��í, je rovnì�
spousta plodù popraskaných a zdeformovaných. Ve
vìt�í míøe tedy pùjdou na zpracování,� upøesnil
Ludvík.

Poptávku po èerstvém konzumním ovoci tak bude
více ne� v minulosti vykrývat zvý�ený import. S po-
klesem úrody vinou pozdních jarních mrazù se v�ak
potýkají i dal�í evropské zemì, vèetnì napøíklad Slo-
venska, Maïarska a také Polska, odkud se pravidel-
nì vyvá�í zejména velké mno�ství jablek.

�Dovozy urèitì stoupnou, proto�e ani v bì�ném
roce domácí produkce jablek, co� je u nás hlavní ko-
modita, nestaèí zásobit èerstvý trh. Za standardních
podmínek bývá v tuzemské obchodní síti pøibli�nì
�edesát procent jablek domácích, zbytek doplòuje
dovoz. Letos se tento pomìr asi otoèí,� naznaèil
Martin Ludvík.

Jarní mrazy, pøi kterých teplota klesala a� k minus
7 stupòùm Celsia, zasáhly ovocné sady ve tøech vl-
nách. První zaèátkem dubna postihla nìkteré pecko-
viny na zaèátku kvetení nebo pøed kvìtem a jádrovi-
ny v poupatech. Druhá vlna následovala kolem 21.
dubna, kdy byly posti�eny zejména broskvonì,
�vestky, tøe�nì a hru�ky v kvìtu a jablonì na zaèátku
kvìtu. Tøetí vlna pøi�la v prvních dnech kvìtna a po-
�kozeny byly zejména jablonì.

Mrazy obecnì více postihly severovýchod a severo-
západ Èech a pak lokální výsadby v údolních polo-
hách prakticky ve v�ech regionech. (jn)

KRÁDEŽ MĚDI
Dobrá Voda - O tom, �e mìdìné okapové svody

stále lákají zlodìje, se pøesvìdèil majitel stodoly v
Dobré Vodì. Bìhem posledního týdne toti� vnikl ne-
známý pachatel na dvùr jeho domu, kde si následnì
otevøel vrata pøilehlé stodoly, ze které odcizil mìdì-
né okapové svody, okapové �laby, háky a mìdìná
kolena. Majitel vyèíslil celkovou �kodu na nejménì
sedm tisíc korun. Pøípad �etøí policisté obvodního
oddìlení v Hoøicích.
VLOUPÁNÍ DO VOZIDLA

Hoøice - V noci na sobotu 21. èervence se vloupal
neznámý pachatel v Hoøicích do osobního vozidla
Ford Galaxy, které bylo zaparkované pøed jedním z
domù v Máchovì ulici. Uvnitø, v zadní èásti vozidla,
následnì odcizil tøi odnímatelné sedaèky za nejmé-
nì 21.000 Kè. Po pachateli teï pátrají policisté ob-
vodního oddìlení v Hoøicích.

Starosta mìsta Hoøice vyhla�uje výbìrové
øízení na obsazení dvou pracovních míst:
strá�ník Mìstské police Hoøice.

Vznik pracovního pomìru strá�níka je podmínìn
splnìním pøedpokladù dle zákona è. 553/1991 Sb., o
obecní policii, v platném znìní, a dále splnìním dal-
�ích po�adavkù pro výkon pøedmìtné pracovní èin-
nosti, tzn. strá�níkem se mù�e stát: fyzická osoba,
která je státním obèanem Èeské republiky, dosáhla
vìku 21 let, je tìlesnì a du�evnì zpùsobilá k výkonu
povinností a oprávnìní dle zákona 553/1991 Sb., je
bezúhonná dle § 4a zákona è.553/1991 Sb., je spo-
lehlivá dle § 4b zákona è.553/1991 Sb.

Dal�í po�adavky:
úplné støedo�kolské vzdìlaní, øidièský prùkaz sku-

piny B, znalost práce na PC (Word, Excel), praxe v
bezpeènostních slo�kách vítána, morální pøedpokla-
dy pro výkon pracovní èinnosti strá�níka.

Pøihlá�ka musí obsahovat tyto nále�itosti:
jméno, pøíjmení a titul uchazeèe, datum a místo

narození, státní pøíslu�nost, místo trvalého pobytu,
èíslo obèanského prùkazu, datum a podpis uchaze-
èe.

K pøihlá�ce uchazeè pøipojí následující
doklady:

strukturovaný �ivotopis, ve kterém budou uvedeny
údaje o dosavadních zamìstnáních a  o odborných
znalostech a dovednostech týkajících se èinností
mìstské policie, výpis z evidence Rejstøíku trestù ne
star�í 3 mìsícù, èestné prohlá�ení o spolehlivostí dle
§ 4b zákona 553/1991 Sb. ne star�í 3 mìsícù, ovìøe-
nou kopii dokladu o nejvy��ím dosa�eném vzdìlání.

Místo výkonu práce:
Místem výkonu práce bude území mìsta Hoøice,

pøíp. území jiných obcí na základì veøejnoprávních
smluv.

Náplò práce:
Zabezpeèování místních zále�itostí veøejného po-

øádku a plnìní dal�ích úkolù podle zákona è. 553/
1991 Sb., o obecní policii, nebo jiného zákona.

Platové zaøazení :
Platové zaøazení v platové tøídì dle pøíslu�ných

platových pøedpisù.
Pøihlá�ku s uvedenými doklady v zalepené obálce

doruète na sekretariát starosty mìsta Hoøice, pøíp.
za�lete po�tou na adresu:

Mìstský úøad Hoøice, nám. Jiøího z Podìbrad 342,
508 19 Hoøice nejpozdìji do 20. 8. 2007 do 17.00
hodin.

Na obálce vyznaète: Neotvírat � VØ � strá�ník
mìstské policie

Bli��í informace o pracovním místì podá velitel
mìstské policie tel. è. 493 622 512 nebo 737 445
336. Pøedpokládaný nástup v mìsíci øíjnu 2007, pøí-
padnì po dohodì s vybraným uchazeèem.

Toto oznámení zveøejnìno dne 19. 7. 2007 vyvì�e-
ním na úøední desce a umístìním na webových
stránkách mìsta � www.horice.org

Hoøicích, dne 18. 7. 2007, Ivan Dole�al, v. r.

Výběrové řízení na strážníky Městské policie Hořice

Město Hořice
chce dostat záchranku
i hasiče
pod jednu střechu

Nový integrovaný záchranný systém ve mìstì by
chtìla do budoucna vytvoøit hoøická radnice, která
by uvítala soustøedìní v�ech slo�ek rychlých výjez-
dových skupin pod jednou støechou.

�Je pravda, �e bychom rádi dospìli ke spoleèné
dohodì o novém umístìní zásahových jednotek pro-
fesionálních i dobrovolných hasièù, zdravotní zá-
chranné slu�by a mìstské policie. Zatím jde ale pou-
ze o námìt k diskuzi, proto�e záchranka a profesio-
nální hasièi patøí pod kraj,� konstatuje starosta Ivan
Dole�al.

Radnici se toti� nelíbí, �e sanity a vozidla hasièù
pøi výjezdu z mìsta projí�dí pøes námìstí.�Pøi výjez-
du smìrem na Jièín, Hradec Králové i na Bìlohrad
musí projet pøes námìstí. Vozidla záchranky
i hasièù vjí�dí proti sobì do jedné pomìrnì frekven-
tované komunikace. Zatím se sice nic nestalo, nic-
ménì existuje riziko jejich vzájemného støetu, pøí-
padnì kolize s ostatními úèastníky silnièního provo-
zu èi chodci,� míní Dole�al.

Mìsto u� v této vìci oslovilo vedení krajského ha-
sièského záchranného sboru, které prý výstavbu
spoleèného støediska vítá. Vhodnou lokalitou pro
výstavbu spoleèných prostor by podle starosty moh-
lo být území v blízkosti obchvatu.

�Pro tyto úèely máme vytipovaný napøíklad pro-
stor mezi stávající komunikací I/35 a budoucí rych-
lostní silnicí R35. Myslím, �e takové øe�ení by mohlo
být vhodnìj�í, a to jak z hlediska bezpeènosti, tak
i dostupnosti rychlé pomoci,� míní Dole�al.

www.jicinsky.net
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Z REKONSTRUKCE DOMOVA
DÙCHODCÙ PROZATÍM SE�LO

Radnice zvažuje
přestavbu domova
důchodců
na bytový dům

Dal�í osud domova dùchodcù v Hoøicích se mo�-
ná bude ubírat úplnì jiným smìrem, ne� se je�tì
pøed nìkolika mìsíci plánovalo. Radnice se zaèíná
zabývat my�lenkou, �e ubytovací zaøízení pro seni-
ory postaví na zcela jiném místì a �e dne�ní objekt
pøedìlá napøíklad na bytový dùm. Dùvodem jsou
pøíli� vysoké náklady na rekonstrukci.

�Od kompletní rekonstrukce domova dùchodcù,
která by vy�la zøejmì drá� ne� výstavba nového
objektu na zelené louce, jsme zatím ustoupili. Mu-
seli bychom toti� splnit øadu podmínek, které se v
posledních letech výraznì zpøísnily,� vysvìtluje
starosta Ivan Dole�al. �Postupnì se proto zaèíná-
me seznamovat s my�lenkou, �e bychom tam pro-
vedli jen nejnutnìj�í úpravy, napøíklad �atny pro
personál a nákup chladicího boxu do kuchynì, a
�e se pokusíme vytipovat místo pro nový domov
dùchodcù.�

Radní se proto zabývají i otázkou, jak pøípadnì
se starou budovou do budoucna nalo�í. Stávající
objekt je koncipován jako dùm s bytovými jednot-
kami, a proto by prý mohl být do budoucna vyu�it
právì k úèelùm bì�ného bydlení. �Za jistých okol-
ností by takový zámìr nemusel být nereálný, ale
zatím je to pouze úvaha,� zdùraznil starosta.

Jisté je, �e parametry stávajícího domova dù-
chodcù nevyhovují souèasným standardùm a nor-
mám. V pøípadì modernizace by to navíc zname-
nalo dost radikální zásah do konstrukce, co� stav-
bu prodra�í.

�Proto chceme svolat schùzku za úèasti rùzných
odborníkù a zástupcù krajského úøadu, abychom
celou vìc je�tì jednou posoudili. Nevyluèuji ani
variantu, �e tøeba zaèneme stavìt nìco nového, ale
bez dotací to nebude mo�né. Taková akce by toti�
urèitì pøesáhla hranici sta milionù korun, co� je
mimo rámec mo�ností na�eho rozpoètu,� líèí sta-
rosta Dole�al.

Hoøiètí radní chtìjí také nejprve získat podrobné
informace, jak se bude vyvíjet sí� sociálních slu�eb
v Královéhradeckém kraji, její� struktura se vytvá-
øí podle nového zákona, který platí od zaèátku le-
to�ního roku.                                                                  (jn)

Jičínsko se za první
čtvrtletí letošního roku
rozrostlo o téměř
dvě stě obyvatel,
vzrostl i počet lidí v kraji

Hradec Králové, Jièín - Pøíjemné prostøedí, bytová
výstavba a rostoucí nabídka pracovních pøíle�itos-
tí. To jsou mo�ná hlavní dùvody, které lákají jed-
notlivce i rodiny k �ivotu v Královéhradeckém kra-
ji, kde od prvního ledna do konce bøezna pøibylo
525 lidí. Výjimkou není ani okres Jièín, který se za
první ètvrtletí rozrostl o témìø dvì stì obyvatel.

K poslednímu bøeznu bylo na území kraje evido-
váno 550 168 obyvatel, tedy o 525 osob více ne� na
konci minulého roku. Z toho na Jièínsku �ilo ke
stejnému datu 78 285 lidí, co� je o 189 více ve
srovnání s pøedchozím ètvrtletím.

Na kladné bilanci se vùbec poprvé od vzniku kra-
je podílí jak pøirozený pøírùstek obyvatel, kdy na-
rození pøevy�ují poèty zemøelých, tak pøedev�ím
novì pøistìhovalí. Vyplývá to z údajù, které zveøej-
nila hradecká poboèka Èeského statistického úøa-
du.

�Informaci o tom, �e lidí v na�em kraji èi v Èeské
republice ubývá, co� byl trend pøed nìkolika lety,
jsem pova�oval za zneklidòující. Proto mì zpráva
tì�í, ale pova�oval bych ji za mírnì optimistickou.
Byl bych rád, kdyby si stoupající tendenci v poètu
obyvatel ná� kraj po urèitou dobu udr�el. To, �e
nìkde lidí pøibývá, mù�e znamenat, �e se na tako-
vém místì dobøe �ije. A to bych si pøál v na�em
kraji,� reagoval na èísla statistikù královéhradecký
hejtman Pavel Bradík.

V kraji se za první tøi mìsíce leto�ního roku na-
rodilo 1484 dìtí a 1427 lidí zemøelo. Jde tak o vù-
bec první pøirozený pøírùstek obyvatel od roku
2000. Tento pøíznivý trend se v�ak netýká okresu
Jièín, kde porodníci pøivedli na svìt 208 lidí,
av�ak 210 jich za stejné období zemøelo. Na ros-
toucím poètu obyvatel v okrese mají tedy vliv pou-
ze novì pøíchozí z jiných èástí republiky a ze za-
hranièí, v prùbìhu ledna a� bøezna se sem pøistì-
hovalo 566 lidí, zatímco 377 se jich vystìhovalo.

Ze statistiky dále napøíklad vyplývá, �e 141 dìtí
na Jièínsku se narodilo rodièùm, kteøí �ijí v man-
�elství, a 67 nesezdaným párùm. Zcela vyrovnaný
je pak poèet svateb a rozvodù, u obou sledovaných
kategorií evidují úøady za první ètvrtletí shodnì po
46 pøípadech. (jn)

Lidl zatím žalobu na
město nepodal
Radnice doufá, že se
s obchodním řetězcem
dohodne

Za vstøícný oznaèuje dosavadní prùbìh jednání
mezi mìstem a obchodním øetìzcem Lidl vedení
hoøické radnice. Koneèné rozhodnutí o prodeji
pozemkù vèetnì mìstské jídelny, místo které má
vyrùst diskontní prodejna, by tak mohlo padnout
v nejbli��ích dnech. Hoøice se díky tomu mohou
vyhnout soudnímu sporu o náhradu �kody za
zmaøenou investici, kterou Lidl vyèíslil na 10 mili-
onù korun.

�Zatím mohu pouze potvrdit, �e jsme zasedli k
jednacímu stolu, nicménì k �ádnému závìru jsme
je�tì nedospìli. Lhal bych ov�em, kdybych øíkal,
�e se Lidl nesna�í vyjít mìstu vstøíc,� komentuje v
Hoøicích ostøe sledovanou kauzu starosta Ivan
Dole�al.

Hoøice se stále sna�í vyjednat podmínky, za kte-
rých budou ochotny souhlasit s prodejem pozem-
kù pro výstavbu supermarketu v centru mìsta.
Právì volné území nad námìstím Jiøího z Podì-
brad je toti� jádrem vleklého sporu. Pøesto�e mìs-
to u� v minulosti pøedbì�nì souhlasilo s jeho pro-
dejem firmì Lidl, loni po volbách se situace zmì-
nila a radní zaèali investora pøesvìdèovat, aby si
zvolil jinou lokalitu.

Firma v�ak oznámila, �e chce stavìt na pùvodnì
dohodnutém místì, a pod hrozbou soudního vy-
rovnání vyzvala mìsto, aby splnilo své závazky a v
co nejkrat�ím èase uzavøelo kupní smlouvy na po-
zemky. Pøesto�e k jejich podpisu zatím nedo�lo,
�alobu o náhradu �kody ve vý�i deseti milionù ko-
run Lidl dosud nepodal. �Vnímám to tak, �e se
obì strany chovají vstøícnì, a �e soud tedy mo�ná
ani nebude nutný. Diskuze v tuto chvíli není o
tom, jestli Lidl bude, èi nebude v této lokalitì, ale
jestli splní podmínky, které jsou pro nás zásadní,�
zdùraznil Dole�al.

Z pohledu mìsta jsou podle starosty rozhodující
tøi vìci. Jednou z nich je vzhled budoucí prodej-
ny, dále dopravní situace v jejím okolí a pak také
otázka náhrady za stávající jídelnu, kterou chce
investor zbourat. Stále toti� není jasné, jestli Lidl
postaví jídelnu na novém místì, nebo se s mìstem
dohodne na finanèní kompenzaci.                        (jn)

Janderova ulice, respektive její západní èást, se
dochovala jako jedna z mála pùvodních mìstských
ulièek v historickém jádru mìsta Hoøic v témìø pù-
vodní podobì.

Po mnoha zmìnách ve stavebním a urbanistickém
vývoji mìsta nadále slou�í jako významné komuni-
kaèní propojení mìstských ètvrtí ve smìru východ�
západ. Zaèátek ulice navazuje na ru�nou oblast ve
styku ulice Komenského a ulice Pod Lipou s dolní
èástí námìstí Jiøího z Podìbrad. Její západní èást
konèí køí�ením s ulicí Pøemyslovou, co� odpovídá i
historické podobì. Bohu�el dal�í èást Janderovy uli-
ce (východní), vedoucí pùvodnì a� k Tyr�ovu ná-
mìstí, se dochovala pouze ve své ji�ní frontì, navíc
poznamenaná novodobou dostavbou. Pùvodní na-
vazující starobylé mìstské ulièky (Pøemyslova,
�kroupova) byly, stejnì jako severní fronta východ-
ní èásti Janderovy ulice, v 60. letech minulého stole-
tí pohlceny výstavbou sídli�tì a dostaly nejen zcela
novou podobu, ale i funkci. Obytná funkce tìchto
ulic, tedy i �ivot v nich, byla zmìnìna na pouze ko-
munikaèní charakter. Pøedev�ím ulice �kroupova,
která uzavírá (v�dy uzavírala) dvorní trakty domkù
severní fronty Janderovy ulice, se umìle stala hlavní
pì�í komunikaèní tepnou spojující sídli�tì s cent-
rem mìsta. Pøedpokládaný rozvoj aktivit, napø.
krámkù èi jiných slu�eb, jak ukazuje skuteènost po
témìø 40leté zku�enosti, se nekonal.

Snad pouze nedostatek finanèních prostøedkù,
snad váhavost èi bezradnost nìkolika garnitur vede-
ní mìsta zpùsobilo, �e vývoj v Janderovì ulici stag-
noval, ve�keré stavební aktivity byly zmrazeny, stav
ulice, domù i jejich obyvatel stárnul. Pro nìkoho se
ulice stala �bolákem� mìsta, pro mnohé líbivou nos-
talgií na doby minulé. Snad i pojmenování ulice po
prof. Jos. Lad. Janderovi, �hoøickém dobrodinci� a
èestném obèanovi mìsta, nedovolilo rozhodnout o
zbourání ulice a její asanaci.

�ivot v ulici se v�ak nezastavil a její atraktivita
stoupá velice rychle, co� potvrzuje nebývalý zájem o
tuto lokalitu v centru mìsta a stavební ruch nové,
mlad�í generace. Rozvíjí se rovnì� slibnì i obchodní
aktivita (formou krámkù), bydlení, slu�by (dvì lé-
kaøské ordinace, lékárna). Jediné, co brzdí razant-
nìj�ímu rozvoji, je témìø neschùdný stav komunika-
ce, zanedbané, èi nedostateèné in�enýrské sítì a ne-
jistota, co bude dál...?

Celková regenerace ulièního prostoru, vèetnì citli-
vé a odborné korekce ulièních fasád, vtiskne ulici
zcela nepochybnì nový náboj, který � dle na�eho
názoru � vrátí ulièce atraktivitu, �ivot a snad i domi-
nantní postavení v pì�ím provozu smìrem z centra
mìsta nejen k sídli�ti, k mìstským sportovi�tím (So-
kolovnì, plaveckému bazénu), Smetanovým sadùm,
sympoziu na Gothardì, ale i k obytným ètvrtím ve
východní a jihovýchodní èásti mìsta.

Pøedkládaná architektonická studie regenerace
Janderovy ulice má za úèel soustøedit co mo�ná nej-
více informací o stávající zástavbì, vyhodnotit stav
domù i ulice po stránce stavebních a architektonic-
kých závad a doporuèit, ve smyslu pomocných regu-
lativù, budoucí vývoj v ulièní architektuøe, vèetnì
barevnosti fasád apod. Je zpracována v souladu
s dal�ími projekty, které øe�í celkovou obnovu in�e-
nýrských sítí, technické infrastruktury a dopravy.
Úpravy povrchu komunikace øe�í v souladu s pro-
jektem Hoøice � mìsto bez bariér. Zpracování stu-
die digitální formou umo�ní názornìj�í vizuální
zobrazení ulièního prostoru jako celku a snad pøi-
spìje i k obecnìj�í osvìtì a korekci názorù na vzhled
Janderovy ulice.

Studie neobsahuje a ani nemù�e obsahovat návrhy
na jednotlivé domy co do øe�ení dispozic, funkèního
vyu�ití, dimenzi prostorù apod. Toto je samozøejmì
zále�itostí majitelù, resp. projektantù, a podléhá
kompetenci a rozhodnutí stavebního úøadu. Studii
je nutné chápat jako optimální návrh prostorového
a estetického øe�ení hmoty objektù, úprav ulièních
fasád, barevnostního øe�ení a konkrétních doporu-
èení pro jednotlivé domy v detailu i v celku.

Z architektonické studie, kterou vypracovali  Ing.
Milan Pour, Ing. arch. Martin Pour a Ing. Jan Po-
mikálek.

Město má opravdový zájem
na regeneraci Janderovy ulice

Hrozba asanace, nepochopení a zanedbaná údr�ba
zpùsobená nerozhodností kompetentních úøadù èi
nedostatkem finanèních prostøedkù zpùsobily, �e
stav Janderovy ulice v její nejstar�í èásti dospìl do
dne�ního, znaènì neutì�eného stavu. Dnes, doslova
za pìt minut dvanáct, se nabízí mo�nost nám, kteøí
jsme se v minulosti zasazovali za její zachování a
opravu v historickém duchu, ale pøedev�ím jejím
obyvatelùm i v�em Hoøièákùm, pokusit se vyu�ít in-
vestic nabízených Evropskou unií a jednu z nejstar-
�ích èástí mìsta zachovat  a uvést do pùvodního sta-
vu. Je to pøíle�itost, jak tomuto místu vdechnout
�ivot nejen její opravou,  ale i umístìním obchùdkù
a slu�eb, a tak se pokusit zachovat pùvodního ducha
tohoto místa.

Souèasné mo�nosti projektování ve 3D progra-
mech, v tomto pøípadì v programu ArchiCAD, nabí-
zí navíc obèanùm Hoøic, úèastníkùm øízení i ostat-
ním zájemcùm daleko vìrnìj�i obraz budoucí reali-
ty. I to bylo na�ím zámìrem a autorùm studie ing.
Milanu Pourovi, ing. arch. Martinu Pourovi a ing.
Janu Pomikálkovi patøí dík a uznání za provedenou
práci. K její úrovni bezpochyby pøispìla spolupráce
s hoøickým muzeem, které poskytlo cenné podkla-
dové materiály ze svého fotoarchivu jako� i kvalitní
fotodokumentaci dotèeného území, kterou poøídilo
pøed asanacemi z poloviny 70. let. Vìøím, �e se nám
podaøí získat finance a realizovat opravu in�enýr-
ských sítí a povrchù. Èasto jsou takové aktivity rov-
nì� impulzem pro ostatní vlastníky domù, aby sou-
èasnì èi vzápìtí provedli jejich opravy. Pokud se tyto
snahy setkají ve spoleèném úsilí, mohl by výsledek
naplnit oèekávání v�ech. Vìøím, �e toto úsilí podpoøí
mìstské zastupitelstvo, které je nyní ochotné citlivì
posuzovat a podporovat historické hodnoty na�eho
mìsta. Jsem si jist, �e najdeme pochopení i u obyva-
tel Janderovky, kteøí budou v prùbìhu oprav vysta-
veni velké zkou�ce trpìlivosti a tolerance, a �e tím
dlouholeté úsilí dojde nakonec úspì�ného cíle.

Jaroslav Vácha, místostarosta

Hořice plánují další
rozšíření radnice,
opravit se má dosud
nevyužitá část historické
budovy

O dal�í kanceláøe se mo�ná v dohledné dobì roz-
roste sídlo místního úøadu. Mìsto se chystá opravit
dosud nevyu�itou èást historické budovy radnice,
která od druhé poloviny devadesátých let pro�la
v nìkolika etapách rozsáhlými rekonstrukcemi
za desítky milionù korun, jejich� souèástí byla
i obnova secesního divadelního sálu v prvním patøe.

 �S výsledky reformy veøejné správy, která zname-
nala pøesun øady správních agend na mìsto
a zvý�ení poètu úøedníkù, jsme se dosud plnì nevy-
rovnali. Kanceláøské prostory jsou nedostateèné
a proto bychom je chtìli roz�íøit,� potvrdil místosta-
rosta Jaroslav Vácha s tím, �e mìsto se stejnì jako
v pøechozích letech pokusí získat na stavební úpravy
dotaci.

Pøestavby by se mìly doèkat prostory v pøízemí ji�-
ního køídla budovy, kde se nachází dosud nevyu�itá
èást. �Jde o prostory mezi ji�ním vstupem do budo-
vy a budoucím prùchodem, které zùstaly v rámci
dlouhodobé rekonstrukce objektu nedokonèeny,�
upøesnil Vácha.

Vzhledem k nejisté dotaci mìsto zatím neví, kdy
a v jakém rozsahu stavební práce zahájí, u� dnes ale
poèítá s tím, �e by pak do tìchto míst pøesunulo nej-
více frekventované agendy. �Výhodou pro klienty by
byl urèitì bezbariérový pøístup,� poznamenal mís-
tostarosta.

V návaznosti na tuto akci, která by pøi�la asi na tøi
miliony korun, mìtsto uva�uje i o vybudování volné-
ho prùchodu, který by spojoval námìstí Jiøího
z Podìbrad s Jungmannovou ulicí. Zde by tak mìla
èasem vzniknout men�í pasá� s obchody èi výstavní-
mi prostory.

�V prùchodu, na jeho� realizaci zatím nemáme do-
statek vlastních penìz, se nabízejí velmi atraktivní
prostory s klenutými stropy. Ty by byly vyu�ity
k jiným ne� kanceláøským úèelùm. Mohla by tam
být napøíklad prodejna a galerie. Pravdou je,
�e uva�ujeme i o mo�nosti dlouhodobého pronájmu
nìkomu, kdo by tyto prostory na vlastní náklady
zrekonstruoval a zpøístupnil. Mìsto by mu pak moh-
lo nájem odepisovat z investovaných prostøedkù.
I takové øe�ení se nabízí,� nastínil Vácha.

Pokud se tento plán podaøí uskuteènit, mìstu by
pak k úplnému otevøení a zprovoznìní radnice zbý-
valo dokonèit rekonstrukci rozsáhlých sklepù
v suterénu radnice, kde se výhledovì poèítá napøí-
klad s obnovou kdysi oblíbené vinárny. Zámìr o�i-
vení sklepù zùstává sice zatím pouze v rovinì úvah,
nicménì i v tomto pøípadì by se pak mìsto nejspí�
nebránilo nabídnout prostory k pronájmu.

Zdroj: www.jicinsky.net, (jn)
Všechny ilustrace jsou součástí architektonické

studie, o které se v článku píše.

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.
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Výstavy

Tets Test
�torchova síò mìstského muzeav Hoøicích.

Výstava 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.

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 srpnu to bude
5. a 19., v�dy od 14 hodin.

Dal�í informace najdete v nové vývìsce CÈSH
umístìné na hotelu Beránek.
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Evropský den
židovské kultury
popáté

Poèátkem záøí probìhnou v na�em mìstì ji� tra-
diènì oslavy Evropského dne �idovské kultury, které
mají pøipomenout minulost i pøítomnost �idovské-
ho národa, s ním� jsme po staletí sdíleli spoleènou
vlast a na�e kultury, ani� bychom si to uvìdomovali,
se v mnohém ovlivòovaly. V Hoøicích se �idé poprvé
pøipomínají ji� poèátkem 16. století, pozdìji zde za-
lo�ili obec s vlastní samosprávou, postavili synago-
gu, �kolu a pøedev�ím ve 2. polovinì pøedminulého
století vybudovali základy zdej�ího prùmyslu zalo�e-
ním ètyø tkalcoven, co� významným zpùsobem
ovlivnilo pøíliv nových obyvatel i stavební rozvoj
mìsta. Nejvy��í poèet �idovského obyvatelstva v Ho-
øicích je zaznamenán k roku 1850, kdy zde �ilo na
400 �idù. Pro lep�í srovnání - mìsto v té dobì mìlo
4 000 obyvatel. �idé po sobì zanechali i øadu pozo-
ruhodných stavebních památek, z nich� v�ak vìt�ina
z nich dnes chátrá.

Leto�ní oslavy probìhnou ji� tradiènì o prvním ví-
kendu v záøí a jsou poøádány Mìstem Hoøice, Mìst-
ským muzeem v Hoøicích, Církví èeskoslovenskou
husitskou a �idovským muzeem v Praze. Zá�titu
pøevzal starosta mìsta pan Ivan Dole�al.

Na sobotu 1. záøí je pøipravena ekumenická boho-
slu�ba, která zaène v bývalé synagoze v Tovární uliè-
ce ve 14 hodin. Po ní bude opìt v synagoze od 15 ho-
din následovat koncert pardubické skupiny REBEL-
CANTO, v jejím� podání vyslechneme �idovské a se-
rafinské písnì. Sbírka pøi bohoslu�bì i dobrovolné
vstupné na koncert budou vìnovány na chystanou
opravu této významné hoøické památky.

V nedìli 2. záøí bude program pokraèovat ve �tor-
chovì síni mìstského muzea slavnostním zahájením
dvou výstavních cyklù, zapùjèených �idovským mu-
zeem v Praze: Dìjiny �idù v Èechách a na Moravì a
�idovské tradice a zvyky. Výstavu zahájí hebraistka
Mgr. Terezie Dubinová pøedná�kou: Moudrost bib-
lických pøíbìhù, v ní� se pokusí podat rabínský po-
hled na nìkteré starozákonní pøíbìhy. Po skonèení
vernisá�e bude od 15 do 17 hodin pro zájemce zpøí-
stupnìna synagoga a �idovský høbitov. Výstava v
muzeu potrvá do konce záøí.

PhDr. Oldøi�ka Tomíèková

Vzpomínka
na Mistra Jana

Ve ètvrtek 5. èervence na svátek Cyrila-Konstanti-
na a Metodìje se konaly v modlitebnì ÈCE v Hoøi-
cích ekumenické bohoslu�by k 592.výroèí upálení
M. J. Husa. V 17 hod. faráøi Eli�ka Zapletalová z
Církve èeskoslovenské husitské, Adam Depa z Øím-
skokatolické církve a Radim �árský z Èeskobratrské
církve evangelické a kurátor sboru ÈCE Oldøich Ne-
kvinda polo�ili vìnec k pomníku M.J.Husa. Eli�ka
Zapletalová pøeèetla Husovo prohlá�ení zástupcùm
koncilu v Kostnici, datované 1. èervence 1415. (O pìt
dnù pozdìji byl Hus za hradbami mìsta upálen na
hranici). Pokraèování bohoslu�eb poté probíhalo v
modlitebnì ÈCE. Na úvod pìvecké sdru�ení Rati-
bor-Vesna za øízení Bo�eny Stopkové zazpívalo pí-
seò Milost vám a pokoj. Na zahájení uvítal pøítomné
kurátor sboru Oldøich Nekvinda a pøipomnìl vý-
znam obou sváteèních dnù. Øímskokatolický faráø
Adam Depa se pomodlil za jednotu køes�anù a pøi-
pomnìl, �e v minulosti byla církev nerozdìlená. Ká-
zání na téma ev. Jana, kap. 18 o Je�í�i, který pro-
mlouvá pøed Pilátem:� já jsem se proto narodil a
proto jsem pøi�el na svìt, abych vydal svìdectví
pravdì, ka�dý kdo je z pravdy, sly�í mùj hlas� pøed-
nesla Eli�ka Zapletalová. Pøipomnìla jak oba na�e
vìrozvìsty, tak M. J. Husa a opata sázavského klá�-
tera sv.Prokopa, kde se bohoslu�by konaly v staro-
slovìnském jazyce. Radim �árský se ve své pøedná�-
ce o Husovi, kterého nazval uèitelem a reformáto-
rem, zabýval dal�ím muèedníkem Jeronýmem Pra�-
ským, køes�anem, který i pro své poznatky pravosla-
ví by mohl být nazván otcem ekumenismu. Mistr Je-
roným byl upálen o necelý rok pozdìji po Husovi 30.
kvìtna 1416. Bohoslu�by byly prokládány písnìmi za
doprovodu harmonia, na které hrála sestra Vìra
Karrasová. Po pøímluvné modlitbì a modlitbì Pánì
následovalo poprvé v této modlitebnì po�ehnání od
v�ech tøí duchovních. Shromá�dìní bylo zakonèeno
písní TE DEUM �Tebe Bo�e chválíme�. Na tomto
vskutku ekumenickém setkání byli pøíromni vìøící
ze ètyø církví. V�ichni odcházeli potì�eni Bo�ím slo-
vem a pøátelstvím, které ze v�ech pøítomných vyza-
øovalo.             Star�ovstvo sboru ÈCE v Hoøicích.

Hassan Kamel (1967) se narodil v egyptské
Káhiøe, kde dosud �ije a pracuje. Titul magistra i
doktora získal na univerzitì v Helwanu na fakultì
vzdìlávání výtvarných pedagogù. Od roku 2004 zde
Hassan vyuèuje, a to jak praktická sochaøská cvièe-
ní, tak odvozené teoretické pøedmìty. Ve svých vì-
deckých studiích se zabýval napøíklad zhodnocením
plastických a výrazových mo�ností drapérie v so-
chaøských strukturách nebo umìleckým pøínosem
starovìkých egyptských plastik v kontextu regionál-
ního a svìtového sochaøství. Tematika staroegypt-
ské sochy pøedstavuje pro Hassana jednu z nejvìt-
�ích inspirací i v rovinì umìlecky tvùrèí, tøeba�e se
typické symboly starovìkého svìta v jeho volné tvor-
bì pøímo neobjevují. Filozofie Hassanova sochaø-
ského díla vychází z vyu�ití potenciálu egyptské
umìlecké tradice v soudobém abstraktním umìní.
Urèující linii jeho prací tvoøí architektonicky struk-
turované objekty pevných forem, jejich� kompozice
zdánlivì slo�ené z jednoduchých geometrických
èástí jsou de facto celistvými bloky kamene neèeka-
nì anomálních parametrù. V oblasti monumentální-
ho sochaøství nese Hassanùv autorský rukopis na-
pøíklad bronzový pomník na námìstí Galaa v Káhiøe
(2003), spolu s architektonickou úpravou pøiléhají-
cího kruhového prostoru, nebo populárnìji konci-
povaná �Brána dìjin� (2000) v Alexandrii. Hassan
spolupracuje také s filmovými studii v Gíze a Káhi-
øe, pro jejich� potøeby navrhl a mnohdy i realizoval
celou øadu soch. Hassan Kamel se zúèastnil nìkolika
roèníkù mezinárodního sochaøského symposia
v egyptském Aswanu, kde mìl mo�nost pracovat
s narù�ovìlou egyptskou �ulou, dále pak symposia
v Libanonu (Tripolis, 2006) a patøil také k úèastní-
kùm mramoráøského symposia v italské Vicenze
(2007). Svá díla pravidelnì pøedstavuje na národní
výstavì moderního egyptského umìní a zatím po-
slední prùøez jeho tvorbou byl letos k vidìní v galerii
Americké univerzity v Káhiøe.

Socha pro Hoøice je rovnì� Hassanovou výpovìdí
o moderním zpracování tradièního staroegyptského
motivu: tøi na sebe postavené texturované bloky tvo-
øí pyramidální formaci pomyslného trùnu vládce,
k nìmu� se po stranách jako èestná strá� pøimykají
dvì pøírodní stély.

Zámek ve Starých
Hradech má nového
majitele, obec ho
prodala soukromému
vlastníkovi za třicet
milionů

Staré Hrady - Zámek ve Starých Hradech by mìl
být od tohoto týdne soukromým majetkem. Obec jej
prodala za 30 milionù korun spolumajiteli králo-
védvorské realitní kanceláøe Tana Rudolfu Sukovi.
Ten chce objekt ponechat nadále pøístupný veøej-
nosti a v jeho prostorách vybudovat nové expozice
se zamìøením na dobu císaøe Franti�ka Josefa I. a
také zde pøiblí�it africké expedice Josefa Vágnera,
zakladatele safari ve Dvoøe Králové.

�V pondìlí byla podepsána kupní smlouva,� potvr-
dil Zdenìk �vorc, zástupce finanèního výboru obce.
Staré Hrady tak zámek pøenechaly dvorskému pod-
nikateli za pùvodnì avizovaných tøicet milionù ko-
run, co� byla nejvy��í nabídka od loòského podzi-
mu, kdy místní zastupitelé poprvé zveøejnili zámìr
jeho prodeje.

Této nabídce dali pøednost i pøed dal�í variantou,
nebo� o památku projevilo zájem také ministerstvo
kultury. Stát byl ochoten budovy pøevzít plnì do své
péèe, av�ak pouze za symbolickou jednu korunu.

�Z na�í strany se nic nemìní, chceme splnit v�e, k
èemu jsme se zavázali. V zámku bude nadále pùsobit
literární archiv Památníku národního písemnictví a
obecní úøad, budou zde probíhat svatební obøady a v
provozu zùstane místní restaurace. A od pøí�tí turis-
tické sezóny bychom chtìli otevøít první náv�tìvnic-
ký okruh s novými expozicemi z na�ich soukromých
sbírek i z pøedmìtù rodiny Vágnerových,� informo-
val Rudolf Suk.

O prodeji historického areálu do soukromých ru-
kou rozhodlo obecní zastupitelstvo zaèátkem èerv-
na, av�ak za silných protestù øady místních obyvatel
i èlenù obèanského sdru�ení Staré Hrady, které zde
u� tøicet let poøádá výstavy a dal�í kulturní akce.

Odpùrci se s prodejem nechtìjí smíøit a pøipravují
ústavní stí�nost. Stále tak není jisté, �e se vleklou
kauzu podaøilo uzavøít. Navíc pøevod objektù z obce
na man�ele Sukovi není na katastru nemovitostí stá-
le uzavøen, �ádost o vklad by mìla být potvrzena bì-
hem nìkolika dnù.

�V tomto momentu se mù�e zdát, �e je v�e ztrace-
no a �e obèané nemají �ádnou �anci do této zále�i-
tosti promluvit. Osobnì ale pevnì doufám, �e �ijeme
v právním státì a �e jejich názor bude vysly�en,� re-
aguje na situaci Stanislav Penc, èlen petièního výbo-
ru a jeden z mluvèích nespokojené èásti tamních
obyvatel. Tìm se nelíbí, �e obec pøed rozhodnutím o
osudu zámku neuspoøádala lidové hlasování.

Zastupitelé na èervnovém veøejném zasedání ne-
vysly�eli �ádost o vyhlá�ení referenda, odpùrci se
proto tehdy okam�itì obrátili na krajský soud, kde
po�ádali i o pøedbì�né opatøení, podle kterého by
obec doèasnì nesmìla se svým majetkem nakládat.

�Soud na�i �ádost z formálních dùvodù zamítl,
proto�e obec mìla patnáct dnù na to, aby se s danou
vìcí nìjak vypoøádala. Kdy� jsme se pak po této lhù-
tì na soud obrátili znovu, zámek byl u� prodán. Na
místì je tedy otázka, jestli nepochybil i soud,� tvrdí
Penc.

Odpùrci se proto chtìjí obrátit na Ústavní soud se
stí�ností na postup krajského správního soudu. Je-
jich cílem je dosáhnout neplatnosti kupní smlouvy a
vyhlá�ení referenda.                                                            (jn)

HASSAN KAMEL

 Na zadní ploše Hassanovy sochy najdeme
egyptské znaky pro Den, Noc, Zemi, Život a Mír.
Poselství, které nám Hassan Kamel v Hořicích

zanechává lze tedy dešifrovat snadno.

Sochaøské symposium v tìchto dnech vrcholí a tak
jsme se vypravili do lomu U Josefa pro pouèení.  Nì-
které sochy se zrovna fotit nedají a tak je uvidíme
celé a� v nedìli na hradeckém nábøe�í. Èlánky o so-
chaøích napsala Jana Cermanová, fotografoval a
stránku pøipravil Václav Bukaè.

Koncerty

Už po půl roce se
rozpadla
zastupitelstva v Rašíně
a Jičíněvsi,
nové volby budou
22. září

Jen pùl roku vydr�ela pohromadì loni zvolená
zastupitelstva ve dvou obcích na Jièínsku. Kvùli
sporùm mezi jejich èleny se v uplynulých dnech
rozpadla samospráva v Ra�ínì u Hoøic a v Jièínì-
vsi. V obou pøípadech se budou muset konat mi-
moøádné volby, proto�e poèet zastupitelù spadl
pod minimální hranici pìti èlenù.

V Jièínìvsi na sklonku dubna rezignovali tøi ze
sedmi èlenù zastupitelstva, ve kterém mìly s roz-
dílem jediného hlasu zastoupení dva rùzné bloky
sestavené z nezávislých kandidátù - SNK pro obec
a SNK 2006. K vyhlá�ení nových voleb pøispìla
nakonec skuteènost, �e ani jeden z náhradníkù z
SNK 2006 nechtìl pøevzít mandát.

Podobný stav panuje i v Ra�ínì, kde skonèil ve
funkci dosavadní starosta Franti�ek Kozel, a ze za-
stupitelstva ode�li nìkteøí zástupci z pìtièlenného
zastupitelstva. Jejich poèet tak klesl rovnì� pod
zákonné minimum. A ani tam uvolnìné køeslo ne-
pøevzali náhradníci.

Ra�ín patøí mezi vùbec nejmen�í vesnice na
okrese, trvale v nìm �ije jen nìco málo pøes sedm-
desát obyvatel. Loni na podzim se v Ra�ínì o hlasy
volièù ucházela dvì sdru�ení nezávislých se ètyømi
a tøemi kandidáty. O práci ve vedení místního úøa-
du tak projevilo zájem pouze sedm lidí. Pokud by
jejich poèet napøí�tì nebyl dostateèný, správu nad
obcí by pøevzal krajský úøad a èasem by pak zøej-
mì do�lo ke slouèení Ra�ína s nìkterým ze sou-
sedních sídel.                                                                   (jn)

Narozen 1946 v Èeskoslovensku. Vystudoval Státní
grafickou �kolu v Praze (1964). Potom pracoval v Li-
berci a Hradci Králové jako prùmyslový výtvarník a
retu�ér.V roce 1969 emigroval do Stuttgartu v Nì-
mecku, od roku 1972 �ije a pracuje v Aalen. Vedle
své práce se vìnuje celo�ivotní vá�ni, umìlecké foto-
grafii:

�Fotografie patøí k mému �ivotu jako spánek,
strava. Nepøemý�lím o ní, dìlám ji. Neustále je�tì
fotografuji na èernobílý negativní film ve formátu
6x6 cm. Negativy naskenuji a teprve po del�í dobì,
mám-li hotovou pøedstavu o budoucím obraze, za-
èínám pracovat na poèítaèi. I pro barevnou foto-
grafii je východiskem èernobílý negativ. Námìty
pro mojí èernobílou fotografii nacházím pøevá�nì v
literatuøe, básních, baladách a z pozorování na
mých cestách. A tak nezøídka vzniká obraz, který
má rozpìtí 20 let. Na otázku, mìl-li jsem ve fotogra-
fii pøíklady, musím s pousmáním myslet na Picas-
sùv výrok. Kdy� se ho ptali, èím chtìl v �ivotì být,
odpovìdìl: Picassem. Josef Sudek byl pro mne bez-
pochyby prvním vzorem o pøedstavì, jak by mohla
jednoho dne vypadat moje fotografie. Po absolvo-
vání Grafické �koly jsem nastoupil do výtvarného
oddìlení Severografie Liberec, kde mi umo�nili, �e
jsem smìl v temné komoøe po pracovní dobì experi-
mentovat se zbytky reprodukèních filmù. Nauèil
jsem se solarizaci a práci s jednotlivými maskami.
Tak jsem objevil sendvièovou techniku. Tyto zku�e-
nosti mì doprovázely a� ke dni, kdy v�echno nahra-
dil poèítaè. Chtìl bych se v�ak navrátit k mému dru-
hému vzoru. Kdy� jsem ji� pracoval ve Stuttgartu,
dostala se mi do ruky kniha fotografa Edwarda
Steichena. V tuto dobu jsem si uvìdomil, �e musí
moje fotografie pøedstavovat více, ne� jenom
zmáèknutí spou�tì ve vhodné chvíli.Roky v �ivotì
pøibývají a sil ubývá. Cestování budu nahrazovat
kreativitou. V souèasné dobì pracuji na obrazech
krajin, které neexistují. Praha zùstane pro mne ne-
vyèerpatelným pramenem pro malovanou fotogra-
fii. Bez citu k hudbì, pomìru k výtvarnému umìní,
literatuøe, filmu by nikdy nevznikly moje fotogra-
fie. To jsou moje koníèky. Dnes jsem spokojeným
penzistou.�

Časopis ArtPhoto
o Jiřím Homolkovi

Odborný  èasopis pro výtvarnou fotografii ArtPho-
to uveøejnil ve svém èervencovém èísle portfolio fo-
tografa Jiøího Hellera (Homolky), hoøického rodá-
ka. Pøiná�íme èást, kde je vyznání autora.
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Struktury a jiné sochy U Josefa

Söngul Telek v souèasné dobì �ije a pracuje
v turecké metropoli Istanbulu. Rodinné vazby ji
poutají k starovìkému mìstu Tokat ve vnitrozemí
èernomoøské oblasti, v nìm� se sochaøka v roce
1973 narodila. V roce 1999 úspì�nì zavr�ila studium
sochaøství na Akademii výtvarných umìní v Istan-
bulu. Formu a obsah pova�uje Söngul za rovnocen-
né komponenty sochaøského díla. Podnìty, na které
svými pracemi reaguje, èerpá z osobního �ivota,
spoleèenského dìní i svìtových událostí. V oblasti
volné sochaøské tvorby ji v poslední dobì pøitahuje
zejména zachycení pohybu a téma kontrastu mezi
silou a køehkostí. V roce 2003 vytvoøila v rámci so-
chaøského symposia v Büyükçekmece na pobøe�í
Marmarského moøe mramorovou sochu býkù
a o rok pozdìji pracovala opìt s mramorem na sym-
posiu v Ankaøe. V roce 2006 se zúèastnila I. roèníku
mezinárodního symposia konaného pod patroná-
tem knihovny v Alexandrii v Egyptì, kde byla zpra-
covávaným materiálem �ula. Söngul pravidelnì vy-
stavuje v galeriích v Istanbulu. V roce 2000 se po-
dílela na výstavním projektu vlády, který byl zamì-
øen na prezentaci moderního umìní a pozdìji se z
turecké metropole pøesunul také do Ankary a Izmi-
ru. Na istanbulském umìleckém festivalu v roce
2003 pøedstavila formou performance svùj diplom-
ní projekt � kukátkový kinematograf s historickým
výjevem Galaty, evropské èásti Istanbulu.

V hoøickém pískovci Söngul vytvoøila mozaiku slo-
�enou z kamenných valounù, jejich� tvar je zdánlivì
deformován nedostateèným prostorem pouzdra.
Söngul své dílo nazvala �Struktura�.

Rolandas �mitas (1967) pochází ze starobylého
mìsta �iauliai na severu Litvy, v souèasné dobì �ije
a pøevá�nì i pracuje v litevském hlavním mìstì Vil-
niusu. Sochaøský talent rozvíjel nejprve na umìlec-
ké �kole M. K. Èiurlonise, je� se øadí mezi nejvý-
znamnìj�í instituce prvotního výtvarného vzdìlání
v Litvì, a posléze na Akademii výtvarných umìní ve
Vilniusu, kterou absolvoval v roce 1993 a kde nyní
také vyuèuje v sochaøském ateliéru. Poèátky Rolan-
dasovy volné tvorby jsou spjaty spí�e se døevem, kte-
ré díky snadnìj�ímu zpracování lépe vyhovovalo
jeho nezmìrné invenci. Prostøednictvím setkání so-
chaøù v rùzných evropských mìstech (Vor, Tallin,
Polva/Estonsko, Schönfeld/Nìmecko, St. Pierre de
Chartreuse/Francie aj.) mìl pak Rolandas mo�nost
konfrontovat vlastní práce ze døeva s mezinárodní
konkurencí. Ve svých sochách èasto provìøuje vztah
vnitøního a vnìj�ího prostoru formy; sochu perforu-
je, proniká jedním objektem do druhého, nechává
jimi proudit svìtlo, a stírá tak ostrou hranici mezi
objektem a okolím. Sochaøský materiál coby pro-
støedek realizace silného tvùrèího zámìru jako by jej
v procesu tvoøení chvílemi a� omezoval. Rolandaso-
vy práce mají ve vztahu k divákovi silnou aktivaèní
schopnost a v mnoha pøípadech u nìj vzbuzují nut-
kavý pocit participace. Na symposiu v turecké Anka-
øe (2003) vytvoøil impresivní sochu Andìla, jeho�
tìlo znázornil v bloku bílého mramoru v podobì
mìkce pùsobící �roubovice. Dovednost sochaøského
zpracování mramoru dále rozvíjel na symposiích
v Dubaji (Spojené arabské emiráty, 2005) a v polské
Opoli (2006). Tvùrèí pohotovost prokazuje Rolan-
das rovnì� pøi práci na kovových plastikách, jejich�
kvality jsou násobeny provedením vtipného nápadu
v pøíjemnì komorním mìøítku. Jeho pøirozená tou-
ha po stálém objevování èehosi nového jej posouvá
k samé hranici mezi sochou a instalací: v tomto du-
chu zavìsil do kovové konstrukce tvaru trojúhelníku
blok èerné �uly na tøi body a nazval jej �Kamenem
tøí pøání�.

V lomu U Josefa vznikla socha evokující tøi pruty
propletené do tvaru perpendikulární stély, její� silu-
eta je autorovou interpretací motivu harmonie
a rovnováhy. V obecné rovinì Rolandas pøiznává in-
spiraci klasickým pojetím sloupu, který jako univer-
zálnì srozumitelný symbol pova�uje za synonymum
rovnomìrného vztahu funkèní a estetické stránky.

Ján Macko (1969) pochází z Velkého Krtí�e, ji-
hoslovenského mìsta v povodí øeky Ipe¾, s výjimkou
dvouletého slovenského intermezza �ije ov�em ji�
bezmála 20 let v Praze. Po Støední umìleckoprù-
myslové �kole v Kremnici nastoupil v roce 1989 do
sochaøského studia profesora Karla Nepra�e na
pra�ské Akademii výtvarných umìní, kterou absol-
voval v roce 1996 diplomním projektem døevìného
torza mu�e a �eny s názvem �Myslitel a Eva�. Motiv
figury, který Ján èasto tematizuje, je pomyslným od-
kazem �nepra�ovské �koly�, s ním� se sochaø vyrov-
nává svým mnohdy a� drsnì provokativním pøístu-
pem, jen� ad absurdum reaguje na pøeva�ující kon-
zumnì-pragmatický charakter soudobé spoleènosti.
Ján ve svých plastikách zámìrnì balancuje na hranì
mezi excentrickým humorem a dìsivì vyhlí�ející vizí
reality; právì køehkost tohoto rozhraní garantuje
pro mnohé kontroverzní povahu jeho prací.
Z uvedené platformy vychází i Jánova kolekce plas-
tik v podobì latexových lidských kù�í, je� zaèleòuje

do instalací evokujících dojem reálného prostøedí.
Vedle tradièního døeva a oblíbeného latexu vyu�ívá
také polyester, lukopren nebo drcené sklo. Ján se
úèastnil celé øady výstavních projektù Nepra�ova
ateliéru (Brno 1990, Praha 1995, Veselí na Moravì
2000, Cheb 2001, Hoøice 2003, Chrudim 2004,
Opava 2005, aj.) a vystavoval také v Polském insti-
tutu v Praze nebo polské Vratislavi. V roce 2001 ob-
dr�el pozvání na mezinárodní sochaøské symposium
do Franti�kových Lázní, kde vytvoøil døevìnou so-
chu Pramen, volnì parafrázující geologické schéma
zøídla. Se skupinou A 12, která sdru�uje øadu absol-
ventù nìkdej�ího Nepra�ova studia, vystavoval Ján
v loòském roce v galerii Chrudimské besedy.

Ani pøi práci s materiálem, který je mu spí�e cizí,
se Ján nezøíká pøíznaèného figurálního námìtu, tøe-
ba�e posunutého do roviny abstraktnì vyznívajícího
detailu. V so�e s názvem �Celulitida� podává �
s ú�klebkem na rtech, av�ak slovy klasika � auten-
tické svìdectví o svìtì, v nìm� �ijeme.

ROLANDAS ŠMITAS

JOCK HILDEBRAND

JÁN MACKOSÖNGUL TELEK

Přípravné kresby k realizaci sochy, které
autorka říká prostě Struktura. Dole je stav

realizace v pondělí 22. července.

Jock Hildebrand (1952) �ije v údolí Okanagan
v kanadské Britské Kolumbii. Studia absolvoval na
Fakultì výtvarného umìní Univerzity Okanagan
(Kelowna), dále pak na Institutu umìní a designu ve
Vancouveru (Emily Carr Institute of Art and De-
sign) a i nadále se vzdìlává prostøednictvím pøedná-
�ek ministerstva kultury a Federace kanadských
umìlcù. Pro své práce nachází Jock inspiraci
v etnickém umìní, které jej fascinuje v rovinì vizu-
ální i spirituální, a také ve svìtì zvíøat, jen� mu èasto
slou�í jako záminka pro volnou hru s tvarem. Jock
se mimo jiné úèastnil dvou mramoráøských sympo-
sií ve Vietnamu (2003 a 2005), v rámci symposia na
Kostarice (2006) pak pøímo na pobøe�í Pacifiku te-
sal sochu na téma �Okouzlení oceánem�. V letech
2000-2002 se jako prezident a hlavní organizátor
zaslou�il o uspoøádání mezinárodního sochaøského
symposia v oblasti Okanagan, jeho� celkový rozpo-
èet dosáhl bezmála 2 milionù dolarù a zúèastnilo se
jej témìø sto umìlcù z celého svìta. Z pozice øeditele
a dlouhodobého aktivního èlena oblastní umìlecké
rady se Jock dále významnì anga�uje v rámci pre-
zentace sochaøství regionu a odvozených publicis-

tických aktivit. Jako vedoucí delegát se v roce 2003
zúèastnil mezinárodní sochaøské konference v Èínì.
Jock je �éfredaktorem neziskového regionálního èa-
sopisu zamìøeného na sochaøství, který vychází pod
názvem SculpturesPacific. Vedle kamene a døeva
pracuje Jock také s bronzem, pøièem� sochy men-
�ích rozmìrù odlévá pøímo ve vlastní slévárnì.
K jeho monumentálním bronzovým realizacím patøí
socha pro univerzitní mìsto Kelowna � �Tanèící
chodci� (2002) jsou Jockovým pøíspìvkem
k soudobému trendu �kolemjdoucí sochy�. V roce
2003 obdr�el Jock od kanadské vlády ocenìní udì-
lované osobnostem kanadské kultury (Canadian
Cultural Personality) a letos se jeho jméno objevilo
mezi kandidáty na vyznamenání Øádem Britské Ko-
lumbie.

Volnou pøedlohou pro Jockovu sochu se stala øeh-
taèka z jeleního kopyta, kterou severoameriètí Indi-
áni ze západního pobøe�í pou�ívali jako nástroj ko-
munikace se spirituálním svìtem a prostøedek
k naklonìní pøíznivých sil. Socha se skládá celkem
ze ètyø èástí a její základní formu urèuje kompozice
dvou vzájemnì komunikujících konvexních linií.

Jock Hildebrand má starost aby mu to pasovalo.
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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

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.

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
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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

� 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

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

VEDOUCÍ SMĚN • MONTÁŽNÍ TECHNIK • SKLADNÍK

Bližší informace podá personální oddělení, e-mail: mvojtiskova@marbi.cz. tel. 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

HAVEX AUTO HOŘICE

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

Skládka zeminy
a kamene v Lukavci

Správce skládky:
Petr Wendlík, Lukavec 119,

telefon 731 511 102.
Provozní doba dle telefonické domluvy.

Cena:
Zemina 200,- Kè / t, Kámen 250,- Kè / t.

JOSEF HODAČ, MAIXNEROVA 749, HOŘICE

Prodám Testudo Marginata
Prodám �elvu vroubenou
Testudo Marginata. Cites II.
Telefon 739 064 352.
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Praktická angličtina

Live Earth Experience
Svìtové hvìzdy se nìjak dozvìdìly, �e se oteplilo,

o druhém èervencovém víkendu uspoøádaly na Ze-
mìkouli celkem osm obøích koncertù proti globální-
mu oteplování a z nìjakého dùvodu nazvaly akci
Live Earth. Výsledek se dostavil okam�itì. Ochladilo
se dùkladnì, hoøické symposium se topilo v blátì a
meteorologové nás museli chlácholit, �e se snad zase
oteplí. Hvìzdy nás z pódií nabádaly k �etrnosti a hlá-
saly napøíklad, �e pou�ívají pouze recyklovaný toa-
letní papír. Jak jej recyklují, nehlásaly.  Agentury
také chválily, �e jedna obzvlá�� sexy hvìzda nás na
pódiu uèila, jak se �roubuje, vy�roubovává a za�rou-
bovává �árovka. Agentury nesdìlily, �e sloveso
screw (�roubovat) je také velice vulgární anglický
výraz pro velice populární zábavu mezi mu�i a �ena-
mi. Je�tì �e tu jsou Hoøické noviny aby nás informo-
valy. Tak zase za mìsíc. U� aby se zase oteplilo.

Ještě dva výroky
�Na Jiøím mì okouzlil pøedev�ím jeho mozek�.

Petra Kováèová, èeská tlumoènice.
�Mozek je mùj druhý nejoblíbenìj�í orgán� .

Woody Allen, americký umìlec.

Hoøiètí hasièi dosáhli pøi práci s mláde�í mnoha
úspìchù v okrese, leè do krajských kol nepostoupili.

A� letos! Materiál a ve�kerou podporu dostal Ja-
kub Lhota od SDH Hoøice, ale nároèný trénink u�
musel zvládnout sám. A opravdu zvládl. V krajském
kole, které se konalo ve Dvoøe Králové 16. èervna
obsadil ú�asné 3. místo v kategorii dorostencù jed-
notlivcù. Za tento úspìch a za reprezentaci okresu
dìkují Kubovi v�ichni èlenové SDH Hoøice.

Helena Bernerová

Hasičské závody ve Dvoře Králové

Biograf Na Špici v srpnu

Pátek 3. 8. ve 20.00

23
Walter Sparrow (Jim Carrey) si díky své totální temné

posedlosti èíslem 23 udìlá ze svého dosud idylického
�ivota peklo a psychická muka, co� by mohlo vést k jeho
smrti, stejnì tak jako ke smrti jeho milovaných. V�e jen

urychlí tajemná kniha Èíslo 23, kterou dostal od své
man�elky Agathy k narozeninám. Je�tì pøed tím, ne� je
Walter schopen pokraèovat ve svém �ivotì je pøinucen

odhalit tajemství své minulosti.

Úterý 7. 8. ve 20.00

VRATNÉ LAHVE
Hrdinou Vratných lahví je bývalý uèitel Josef Tkaloun.

Definitivnì se rozhodl opustit �áky, ale rozhodnì se
nehodlá smíøit s pozicí dùchodce, trávícího èas na
lavièce v parku. Tkaloun je plný aktivity, nápadù

i chlapských tu�eb a nemíní zestárnout v neèinnosti.
Navzdory nesouhlasu �eny Eli�ky, která se sarkastickým

nadhledem komentuje v�echny aktivity svého mu�e,
Tkaloun pøijímá brigádnické místo ve výkupu lahví...

Pátek 10. 8. ve 20.00

ZODIAC
Pøíbìh filmu vychází ze skuteèných událostí a vypráví o

masovém vrahovi, který po nìkolik desetiletí dìsil
obyvatele San Francisca a zavaloval úøady ètyø

soudních okrskù svými �iframi a dopisy. Dopadení
Zodiaca se pro skupinu ètyø policistù stalo posedlostí,
která z nich udìlala tvory naprosto nepodobné sobì

samým. Jejich �ivoty byly kvùli nekoneènému pøívalu
dal�ích a dal�ích stop naprosto v troskách. Zodiac

vypráví o øádìní �ílence, který nebyl nikdy dopaden a
který dr�el celý národ v osidlech strachu.

Úterý 14. 8. ve 20.00

KVASKA
Hlavní hrdina pøíbìhu Micky (Tomsa) se ocitne ne svou

vinou ve vìzení. Pøi �ivotì ho dr�í jen jeho velká láska
k muzikálové hvìzdì Karin (Vondráèková). Aby se s ní

mohl seznámit, rozhodne se zúèastnit vypsaného
konkurzu na nový muzikál a uteèe z vìzení. Kuriózním
zpùsobem se mu nakonec povede jak utéct, tak projít

celým konkurzem. Koneènì se seznamuje s Karin a na
vlastní kù�i za�ívá muzikálový dril. Den premiéry se
blí�í a policie je Mickymu na stopì. Kdy� se ale dají

dohromady ty správné ingredience a nechají se
dostateènì ule�et, vznikne KVASKA a na tu je i policie
krátká..... KVASKA � vìzeòský nápoj, náhra�ka piva.

Vodu, chleba a cukr kvasíme po dobu 14 dnù.
Autoøi nám dají nahlédnout do zákulisí fenoménu
zvaného muzikál a to prostøednictvím nápaditého

pøíbìhu a originální hudby.

Čtvrtek 16. 8. - Pátek 17. 8.  ve 20.00

WARHOLKA
Zaujala ho okam�itì, jakmile poprvé pøi�la do jeho

ateliéru v bývalé továrnì na klobouky.Díky své
neobyèejné kráse a nepøehlédnutelnému charismatu, se
mladá Edie Sedgwick stala takøka pøes noc ikonou pro

tisíce lidí. V polovinì �edesátých let plnila titulní stránky
presti�ních módních èasopisù, plátna kin a byla

samozøejmì také ozdobou snad v�ech veèírkù. Konec její
kariéry i �ivota pøi�el ale stejnì rychle a brzy, jako její

závratný vstup do svìtel reflektorù. Ocitla se ve
spoleènosti nejhor�í spodiny. Vìènì opilá, vìènì
zfetovaná, vìènì bez penìz. nedokázala se o sebe

postarat a v�ichni se k ní obrátili zády. Pøesto�e zemøela
v pouhých 28 letech, svìt na ni nezapomnìl.

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

EDITH PIAF
Narodila se na chodníku, vyrùstala v nevìstinci,

vydìlávala si poulièním zpìvem... Pøesto se z ní stala
svìtoznámá hvìzda první velikosti. �ivot Edith Piaf

(vlastním jménem Edith Giovanna Gassion) byl bojem o
hudbu, pøe�ití a lásku. Její magický hlas, vá�eò a

pøátelství s hvìzdami své doby (Marlene Dietrich, Jean
Cocteau, Yves Montand...) jí od dìtství v chudobì
pøivedlo k obdivu celého svìta. �ila v�dy naplno a

�nièeho nelitovala...�. Díky své neuvìøitelnì silné vùli a
neobyèejnému nadání se vypoøádala s tragickým

osudem a její sen z dìtství se stal skuteèností.

Úterý 21. 8. - Středa 22. 8. ve 20.00

HOSTEL 2
V lednu loòského roku vydìsil scénárista a re�isér Eli

Roth diváky krvavým filmem Hostel, který se jako první
film roku 2006 bleskurychle vy�plhal na èelní pøíèku

�ebøíèkù náv�tìvnosti. O rok pozdìji se Roth vrací a vede
nás je�tì hloubìji do temných zákoutí lidské mysli. Ve
filmu Hostel II sledujeme tøi mladé Amerièanky, které

pod vedením exotické a okouzlující známé z Evropy
vydávají z Øíma na spoleèný víkendový výlet do lázní s

pøíslibem odpoèinku, zotavení a posílení svých
pøátelských pout. Najdou dívky to, co hledají?

Pondělí 27. 8. v 17.30
Úterý 28. 8. v 17.30 a  ve 20.00

SIMPSONOVI VE FILMU
Jeden z nejúspì�nìj�ích televizních seriálù se koneènì
doèkal prvního celoveèerního filmového zpracování.

Populární rodinka Simpsonových ze Springfieldu bude
tentokrát èelit globálním výzvám a Homer provede

nejhor�í vìc svého �ivota. Na filmu pracují stejní tvùrci
jako na televizním seriálu a tak se fanou�ci doèkají

vìt�iny svých oblíbených postav. Zápletku v�ak tají do
poslední chvíle. Seriál, který ji� nìkolik let úspì�nì uvádí
i Èeská televize, si u divákù vydobyl výluènou pozici díky

kombinaci èerného a situaèního humoru.

Středa 29. 8. ve 20.00

CESTA BOJOVNÍKA
Amerika �est století pøed první Kolumbovou cestou. Na
klidné pobøe�í pøijí�dìjí viking�tí nájezdníci a bezohled-
nì plení, zabíjejí a zotroèují. Stejnì náhle jak se objeví,
tak také zmizí, a zùstane po nich jen malý, nebojácný
chlapec. Toho se ujme jeden z indiánských kmenù a

daruje mu domov, lásku, lovecké schopnosti a jméno
Duch. O patnáct let pozdìji se temní seveøané vracejí a
ohro�ují hrdinùv kmen. S pomocí indiánského �amana

se mladý hrdina vydává na ostrý souboj s pøesilou, který
na dobro urèí budoucnost tìch, kteøí ho mezi sebe pøijali.

 

Turnaj v nohejbale
Dne 25. srpna 2007 se na antukových dvorcích vo-

lejbalového oddílu TJ Jiskra Hoøice uskuteèní za
podmanivé vùnì ro�nìné kýty a klokotu pivního
moku ji� pátý roèník tradièního turnaje tøíèlenných
dru�stev v nohejbale �O putovní Pohár restaurace U
Matou�kù�. Zaèátek akce je naplánován na 8:30 a
startovné èiní 150 Kè za osobu. V této èástce je zahr-
nuto i vý�e zmiòované poho�tìní. Po skonèení tur-
najového klání je naplánován koncert hudební sku-
piny �Stará Vesta� z Vamberka, doprovázený volnou
zábavou. Pøihlá�ky podávejte na èísle 608 280 861 a
nebo pøímo na místì konání turnaje. Tímto zveme
v�echny pøíznivce sportu a dobré zábavy do sportov-
ního areálu �hoøické orlovny�.               Ví�a Kotrbáèek

Nedělní pohoda v parku

Smetanovy sady máme v Hořicích něco přes sto let. Hudební pavilon zřízený Daliborem
na počátku minulého století vydržel v parku do počátku 60. let (vlevo). Byl nahrazen betonovým

jevištěm na jiném místě opodál. Dnes koncertuje Dalibor pod plachtou (vpravo).

Králíci už jsou zase vykrmení
Prodám vykrmené králíky. Cena 100,- Kè za kilo-

gram masa. Telefon 776 329 347.

Hned jak se zase oteplilo, objevil se Èert. Postì�o-
val si, �e u� dlouho nebyla o nìm zpráva v novinách,
a pøinesl fotografii. Na fotografii jsou kamarádi, jak
pijí Polièku. Èert je�tì zanadával na prùtahy v po-
skytování sociální podpory, po�ádal o podporu a
odebral se zpìt do mokré ètvrti. U� aby se zase
ochladilo.

Úsměv sluší každému
Nedělní koncerty v parku skýtají už možnost příjemného piknikování za poslechu hudby,

a to na trávníku, a to i na trávníku v místech, kde původně žádný trávník nebyl, avšak pěšinky.

To restaurace U Birnerů vznikla v parku později (1934) a také déle vydržela, trochu fungovala
ještě v roce 1990 (nahoře). Potom tam nebylo víc než deset let nic, až na počátku nového milénia

byla na jejím místě zbudována chaloupka, kterou si najali hořičtí čajovníci. Čajová chaloupka
funguje přes léto a hraje se tam občas i loutkové divadlo (dole).


