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OBČASNÉ

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

A léto je pryè � Je�tì �e tu jsou Hoøické noviny � Artróza má nové kostýmy � Muslimové mají ramadán �
�idé mají nový rok 5768 � Hoøice mají Plus � Pohotovost má 841 155 155 � Oskar Teimer bude mít výstavu �

Kdo si nevymìní øidièák, bude mít malér � Kdo se narodil 9. øíjna 1922 � Kdo se narodil 9. øíjna 1947 �
A nechoïte jen tak � U�ívejte podzimu �                              Dal�í bude a� za rok � A kupte si noviny � Stojí 6,- Kè

Skládka v Lískovicích
bude trvale uzavřena

Vyu�ijte poslední mo�nosti zbavit se odpadu,
který nemá nebezpeèné vlastnosti, odvezením na
nejbli��í skládku mìsta TKO Lískovice. Tato
skládka bude od 30. 10. 2007 trvale uzavøena.
Mo�nost dal�ího skládkování je nejblí�e na sklád-
ce v Lodínì nebo v Jièínì.

Dotazy: Ing. Vladimír Hník,
øeditel TS Hoøice, 603 372 744

Věhlasný kytarista Rudy Linka vystoupí
se svým americkým souborem na hořickém

jazzovém festivalu v sobotu 3. listopadu.

13. Jazzový festival už od 31. října

Plus Discount zahajuje
Teï se staví rychle. Na ulici Aloise Jilemnického,

tam, kde na jaøe nebylo nic, je veliká prodejna po-
travin (a v�elièeho dal�ího). Zbývá nalajnovat parko-
vi�tì a v pátek od 7 hodin prodejna zaène prodávat.
Slibuje k této pøíle�itosti v�elijaké mimoøádné slevy.

Pomozte kuřeti, pomůžete dětem
Významným hostem 9. ročníku Filmového festivalu Hořice byla moderátorka České televize
Marcela Augustová, původem z Hořic, která přijela podpořit novinku letošního ročníku. Pod

názvem Dívej se a pomůžeš kuřeti se Hořice připojily k charitativnímu projektu Pomozte dětem
Nadace rozvoje občanské společnosti a České televize. Do sbírky můžete až do jara 2008 přispět ve

foyer Biografu Na Špici. Letošní festival měl rekordní návštěvnost. Foto David Hošek.

Dopravní policisté
na motocyklech opět
zasahovali

Poslední dva sluneèné víkendy v záøí pøilákaly do
Hoøic vìt�í mno�ství motorkáøù, kteøí si pøijeli vy-
zkou�et jedineènost pøírodního závodního okruhu
300 zatáèek G. Havla. Bohu�el za plného provozu.
Vedení mìsta Hoøice a dopravní policie se proto do-
mluvili na dal�í spolupráci, navazují tak na kvìtnové
nasazení policejních motorek, které se osvìdèily
jako nejúèinnìj�í prevence proti nájezdùm motor-
káøù. Policisté na motorkách proto budou støe�it ho-
øický okruh nìkolikrát do mìsíce vèetnì víkendù ve
spolupráci s Mìstskou policií Hoøice. K dispozici
budou mít svùj stacionární i mobilní radar. Redakce
Hoøických novin se zeptala pøímo pana Karla Bu�ty
z dopravní policie, který spolupráci potvrdil: �Po-
dobnými opatøeními chceme pokrýt kritická místa
v celém Královéhradeckém i Pardubickém kraji, na-
�ím cílem je sní�it nehodovost na silnicích. Akce
v Hoøicích není namíøena jen proti motorkáøùm,
týká se v�ech øidièù, kteøí svojí bezohledností ohro-
�ují ostatní úèastníky silnièního provozu.�           MaV

Taneční soubor hořických mužoretů ARTróza oslavil nástup letošního podzimu rituální koupelí
v jednom (už napůl vypuštěném) bazénu v okolí. K potěše svých četných fanynek nechali se umělci

po společné koupeli společně vyfotit zahaleni do zbrusu nových kostýmů. Někteří mužoretové
ovšem na obraze chybí: nepodařilo se jim sehnat dostatečně velké klobouky. Foto Vydra.

I letos je z čeho vybírat osobnost města
Hořičtí mužoreti: revoluční změna kostýmů

Je opět čas
volby osobnosti
města...

V leto�ním roce, stejnì jako ve tøech pøedcho-
zích, bychom mìli zvolit mezi sebou èlovìka, jen�
svým dílem, prací a významem pøispìl k propaga-
ci na�eho mìsta za hranicemi regionu.

Hlasovat je mo�né opìt prostøednictvím inter-
netových stránek mìsta www.horice.org  s ozna-
èením �osobnost roku�. Dùle�ité je, aby hlasující
uvedl  poèin, za který dotyèného nominuje, a ce-
lou svoji adresu. Hlasy je mo�né pøedávat i osob-
nì  v podatelnì Mìstského úøadu v Hoøicích
nebo je zaslat po�tou. V ka�dém pøípadì je nutné
obálku rovnì� oznaèit.

Na hlasy obèanù se budeme tì�it do 21. øíjna
2007. Poté budou v�echny do�lé návrhy pøedlo�e-
ny Radì mìsta a ta opìt urèí, kdo se stane laureá-
tem pro leto�ní rok.

Ráda zde pøipomínám, �e v minulosti se osob-
nostmi mìsta stali p. Miroslav �perk, pí PhDr.
Oldøi�ka Tomíèková a pí Jaroslava Jehlièková.

Nìkteøí v minulosti nìkolikrát navrhovaní, jako
p. Jiøí Rulf, básník a novináø, se v�ak ji� bohu�el
svého zvolení nedoèkají, nebo� toto ocenìní je ur-
èeno osobám �ijícím.

Ocenìní bude opìt pøedáno na listopadovém
�Jazzobití pod horami � Jazznights� poèátkem
mìsíce listopadu.

Doufám, �e i v leto�ním roce budete mít ��ast-
nou ruku, a vyberete z na�eho støedu èlovìka,
jemu� bude právem slu�et titul �osobnost mìsta�.

Mgr. Hana Richtermocová, místostarostka.

Fotografie z 26. května 2007.

V soutì�i o nejkrásnìj�í èeské nádra�í zvítìzila le-
tos Ostromìø (na druhém místì skonèily rovnì� ne-
daleké Smiøice). Ostromìøské nádra�í vzniklo na
trati budované Rakouskou severozápadní dráhou
(ÖNWB) z Chlumce do Trutnova (1870-1871) a do
Jièína (1871). Do Hoøic se z Ostromìøe zaèalo jezdit
a� o deset let pozdìji po Èeské obchodní dráze (BCB
- Böhmishe Commerzialbahn), která se s prvnì jme-
novanou v Ostromìøi køi�uje. Obì soukromé spoleè-
nosti pøe�ly na stát roku 1908 (Rakouské státní drá-
hy, poté ÈSD, nyní ÈD). Pro nás je zajímavé i to, �e
v jednom z ostromìøských nádra�ních domkù se
10. dubna 1878 narodil spisovatel Eduard �torch.

Soutì� vyhlásily Èeské dráhy 13. dubna 2007, vy-
hlá�ení výsledkù probìhlo u pøíle�itosti Dne �elez-
nic 29. záøí. Hodnotitele zaujala krásná nádra�ní

Lampiónový průvod
11. října

U� po�esté zve hoøický Kiwanis klub k úèasti na
lampionovém prùvodu mìstem. Zahájení bude pøed
radnicí 11. øíjna v 18,30. Potom se prùvod odebere
pøes sídli�tì Pod Lipou k sokolovnì a zamíøí na Go-
thard. Finále probìhne opìt v parku ÚSP, kde po
pøíchodu posledních úèastníkù propukne ohòostroj.

Nejkrásnější nádraží je letos v Ostroměři
budova postavená z místního pískovce a dále také
stará, dodnes funkèní tabule informující o nejbli�-
�ích odjezdech do v�ech smìrù. Aspoò tu ceduli re-
produkujeme, kdy� u� se nám (kvùli jiným zajíma-
vým fotografiím na stránce) budova nevejde:

Na Zvičině se má stavět
rozhledna

Dalekých výhledù do kraje se v blízké budoucnosti
mohou doèkat náv�tìvníci 671 metrù vysokého kop-
ce Zvièiny. Sdru�ení Podzvièinsko chce na jeho vr-
chu vybudovat turistickou rozhlednu pøístupnou ve-
øejnosti.

�Jde o ná� nejvìt�í projekt. Absolvovali jsme jed-
nání s provozovateli stávajících vý�kových zaøízení a
antén na Zvièinì, napøíklad s Radiokomunikacemi,
dále s armádou, s Lesy a s krajským úøadem. V�ichni
tuto my�lenku podporují, proto v této vìci oslovuje-
me u� i architekty, abychom se do toho mohli co nej-
døíve pustit,� øíká starostka Holovous Martina Ber-
dychová, která stojí v èele sdru�ení obcí Podzvièin-
sko.

Nová turistická atrakce by mohla potì�it pravidel-
né i nové náv�tìvníky Zvièiny, kde se stavba vysoké
vyhlídky pøímo nabízí. Z dominanty zdej�ího regio-
nu, která se nachází 671 metrù nad moøem, bývá vi-
dìt na Krkono�e, Rýchory, Polabskou rovinu nebo
a� na Broumovsko. Souèasné sto�áry na Zvièinì ale
nejsou pro turisty pøístupné. Lep�í to není ani se
starou kruhovou rozhlednou na Raisovì chatì, která
je nefunkèní a navíc ji z jedné strany u� dávno za-
kryly vzrostlé stromy.

Letošní Den mobility připomněly Hořice
celodenním programem na ulici A. Hlavatého.

Snímek mažoretky je od Davida Hoška.
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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

Jak fungují lékařské pohotovosti od 1. října

VOZIDLO SKONČILO NA STŘEŠE
Èervená Tøeme�ná - V sobotu 15. záøí jel v podve-

èerních hodinách tøicetiletý øidiè osobním vozidlem
Hyundai Sonata ve smìru od Hoøic na Miletín. U
Èervené Tøeme�né se jeho vozidlo dostalo pøi projetí
levotoèivé zatáèky do smyku, vyjelo vlevo mimo vo-
zovku do pole, kde se pøevrátilo na støechu. Pøi ne-
hodì do�lo k tì�kému zranìní øidièe, který byl trans-
portován leteckou záchranou slu�bou do Fakultní
nemocnice v Hradci Králové. Celková �koda byla vy-
èíslena na 250 tisíc korun.
OPILÝ ŘIDIČ NARAZIL DO MOTOCYKLU

V úterý 25. záøí nedal v odpoledních hodinách dva-
apadesátiletý øidiè osobního vozidla �koda Fabia pøi
vyjí�dìní z parkovi�tì v Hoøicích v ulici Riegrova
pøednost motocyklu Yamaha, který jel ve smìru od
nemocnice k námìstí a do toho narazil. Motocyklis-
ta po støetu spadl i s motocyklem na zem. Ke zranìní
osob nedo�lo. Dechová zkou�ka na místì prokázala
u øidièe vozidla 0,14 promile alkoholu v jeho dechu a
u motocyklisty byla dechová zkou�ka negativní. Cel-
ková �koda byla vyèíslena na 25.000 Kè.
ŘÍZENÍ MOTOROVÉHO VOZIDLA
BEZ ŘIDIČSKÉHO OPRÁVNĚNÍ JE TRESTNÝM
ČINEM

Domoslavice - Hodinu po pùlnoci v úterý 25. záøí
kontrolovala policejní hlídka v Domoslavicích osob-
ní vozidlo �koda Felicia, které øídil osmadvacetiletý
mu� z okresu Jièín. Bìhem kontroly policisté zjistili,
�e øidiè nevlastní pøíslu�né øidièské oprávnìní a na-
víc má Okresním soudem v Jièínì vysloven do roku
2009 zákaz øízení motorových vozidel. Z tohoto dù-
vodu si mu� je�tì tého� dne vyslechl podezøení z
trestného èinu øízení motorového vozidla bez øidiè-
ského oprávnìní a maøení výkonu úøedního rozhod-
nutí a hrozí mu trest odnìtí svobody a� na jeden rok.
ZLODĚJI STAČILO JEN DESET MINUT

Hoøice - Neuzamèené osobní vozidlo Mitsubishi
zaparkované v Hoøicích na námìstí Jiøího z Podì-
brad pøilákalo v pondìlí 24. záøí v odpoledních hodi-
nách neznámého pachatele. Ten bìhem deseti mi-
nut staèil z vozidla odcizit èernou ko�enou bra�nu,
ve které se kromì osobních dokladù nacházely pla-
tební karty, hotovost, mobilní telefon Samsung a
tankovací karty. Majitel vyèíslil �kodu na témìø ètyøi
tisíce korun. Po drzém zlodìji pátrají policisté ob-
vodního oddìlení v Hoøicích.
KRÁDEŽ MĚDĚNÝCH OKAPŮ

Kbelnice - Budova Ossaria ve Kbelnici se ji� po-
druhé v tomto mìsíci stala terèem útoku neznámého
pachatele. Tak jako v prvním pøípadì, tak i v tomto
zlodìje pøilákaly mìdìné okapy. Ty pachatel de-
montoval za pomoci le�ení pøímo z budovy a násled-
nì je odcizil. Kde více ne� 10 metrù okapù za 13 tisíc
korun skonèilo, teï vy�etøují policisté obvodního
oddìlení v Jièínì.
KRÁDEŽ HLINÍKOVÉHO LEŠENÍ

Do neoploceného objektu stavby v Jièínì v ulici
Hradecká vnikl v noci na úterý 25. záøí neznámý pa-
chatel, který zde odcizil pojízdné hliníkové le�ení s
podlá�kami a dále tøídílný hliníkový �ebøík. Majitel
vyèíslil celkovou �kodu na nejménì 74 tisíc korun.
KRADE SE UŽ I NA SKLÁDKÁCH

Popovice - Od nedìle do pondìlí 24. záøí odcizil
neznámý pachatel z prostranství skládky v Popovi-
cích plechové kryty od hoøákù na plyn a nìkolik
kusù litinových a hliníkových krytù rozvadìèù od
èerpadel jímek v celkové hodnotì 31.000 Kè. Kde
kryty skonèily a kdo je odcizil, teï vy�etøují policisté
obvodního oddìlení v Jièínì.

ZLODĚJ KRADL V JINOLICÍCH A ČÁST LUPU SI
SCHOVAL V LESE U SJEZDOVKY. K JEHO SMŮ-
LE HO KONTROVALA HLÍDKA POLICIE

V pondìlí 17. záøí se hodinu po pùlnoci vloupal se-
dmadvacetiletý mu� z okresu Semily do stánku U Ci-
píska v kempu Jinolice. Za pomoci pøinesených ná-
strojù nejdøíve vypáèil okno v jeho zadní èásti a ná-
slednì vnikl dovnitø. Ze skladu pak odcizil nìkolik
50l sudù piva rùzných znaèek, 7 lahví alkoholu,
proutìný ko� s nealkoholickými nápoji, HIFI vì� a z
kasièek automatù na pistáciové oøí�ky je�tì tisíc ko-
run v mincích.Lup v celkové za nejménì 17 tisíc ko-
run Kè nalo�il do vozidla a odjel do Rokytnice nad
Jizerou, kde v�ak byl kontrolován hlídkou Policie
ÈR. Policistùm nakonec pøiznal, �e èást vìcí, které
má ulo�ené v kufru vozidla odcizil ve stánku v Jino-
licích a zbylou èást, �e si schoval v lese u sjezdovky.

Hana Kleèalová,
tisková mluvèí Policie ÈR.

POLICISTÉ HLEDALI TAK DLOUHO
UKRADENÉ KOLO, AŽ SI MAJITEL VZPOMNĚL,
KDE HO NECHAL

O tom, �e zapomnìtlivost nìkterých lidí nezná
mezí, se pøesvìdèili v tìchto dnech policisté obvod-
ního oddìlení v Jièínì.

Od èervence pro�etøovali kráde� pánského jízdní-
ho kola Merida za 15 tisíc korun, které mìl jeho ma-
jiteli odcizit neznámý pachatel od jedné z restaurací
v Nerudovì ulici v Jièínì.

�Pøes ve�kerá provedená opatøení se v�ak policis-
tùm nepodaøilo pachatele vypátrat. A ani není divu.
Majitel si sice kolo v Jièínì odstavil, ale ne v Neru-
dovì ulici, ale v ulici Pøátelství u høi�tì, kde ho pone-
chal uzamèené u zábradlí,� popisuje pátrání jièínská
tisková mluvèí policie Hana Kleèalová.

�Na kolo v�ak zapomnìl a kdy� ho zaèal hledat, tak
si myslel, �e ho nechal v Nerudovì ulici. Zde ho v�ak
nena�el a proto na policii oznámil, �e mu kolo nìkdo
odcizil. Jaké v�ak bylo jeho pøekvapení, kdy� si kolo
v tìchto dnech na�el nepo�kozené v ulici Pøátelství u
høi�tì tam, kde si ho pøed dvìma mìsíci uzamkl,�
vysvìtluje celou situaci Kleèalová.                               (lu)

lékaøe v bì�ných ordinaèních hodinách. Zastaralý
systém LSPP vedl k vysokým finanèním ztrátám.
U�etøené peníze tak budou moci být pou�ity na
kvalitnìj�í akutní péèi, léèbu záva�ných stavù,
moderní medicínské vybavení a podobnì. Roènì
se jedná o desítky milionù korun.

JAK BUDOU
FUNGOVAT POHOTOVOSTI
NOVĚ

Od 1. øíjna 2007 budou lékaøskou pohotovost
(døíve LSPP) zaji��ovat pøímo nemocnice. Pùjde o
ètyøi oblastní nemocnice � v Jièínì, Náchodì,
Rychnovì nad Knì�nou a Trutnovì. V Hradci
Králové se do systému zapojí Fakultní nemocni-
ce. Pohotovosti budou fungovat pro stavy odklad-
né péèe v dobì, kdy není dosa�itelný praktický lé-
kaø, tedy o víkendech a svátcích od 8 do 20 hodin.
Pøed náv�tìvou pohotovosti doporuèujeme kon-
zultovat stav na telefonu 841 155 155 (za cenu
místního hovorného), kde obèané získají od ope-
rátora potøebné informace o místì pohotovostní-
ho o�etøení a s lékaøem se mohou poradit o vznik-
lých obtí�ích. Linka funguje 24 hodin dennì a je
ji� v provozu.

Pokud by nastala situace zvý�ené náv�tìvnosti
pohotovostí, napø. chøipkové epidemie apod., vy-
hradil si Zdravotnický holding mo�nost okam�itì
obnovit ordinaèní doby v dal�ích místech Kraje.
Jednak se tím ordinace doèasnì více �pøiblí�í pa-
cientùm�, ale souèasnì nabídnou více míst o�et-
øení a vìt�í kapacitu pro zvý�ený pøíjem pacientù
a tím ochrání nemocnice pøed zahlcením. Na po-
dobný mimoøádný a pøechodný re�im je celý sys-
tém nových lékaøských pohotovostí pøipraven a
jsou na takové situace i vyèlenìny finanèní rezer-
vy.

Zdroj: www.kr-kralovehradecky.cz
www.hradecky.denik.cz

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST
V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schvá-
lilo 13. záøí 2007 novou podobu lékaøských poho-
tovostí. Moderní a kvalitnìj�í slu�bu budou zaji�-
�ovat ètyøi oblastní nemocnice v okresních mìs-
tech Kraje a Fakultní nemocnice Hradec Králové.
Na nové podobì pohotovostí se bìhem jednání
28. srpna 2007 shodli pøedstavitelé dotèených
obcí, oblastních nemocnic, záchranné slu�by,
Zdravotnického holdingu i Královéhradeckého
kraje a 4. záøí s navrhovaným modelem vyslovil
souhlas i zdravotní a sociální výbor Khk.

Z DVANÁCTI POHOTOVOSTÍ
BUDE SEDM

Uzavøení sedmi pohotovostí odsouhlasili kraj�tí
zastupitelé, kteøí navíc sjednotili ordinaèní dobu.
Pohotovosti by mìly pokrýt èas, kdy není lidem
dostupný praktický lékaø, tedy o víkendech a o
svátcích od osmi do 20 hodin. �Pohotovosti jsou
málo vyu�ívané, ale èasto zneu�ívané. Nav�tìvují
je lidé, kteøí se z nejrùznìj�ích dùvodù vyhýbají
náv�tìvì praktického lékaøe v ordinaèních hodi-
nách,� uvedl mluvèí Zdravotnického holdingu
Královéhradeckého kraje Luká� Pochylý. Dal�ím
dùvodem jsou podle nìho vysoké náklady. Kraj
mù�e omezením roènì u�etøit 35 milionù korun.
Pohotovost budou zaji��ovat nemocnice v Jièínì,
Náchodì, Rychnovì nad Knì�nou, Trutnovì a v
Hradci. �Dva miliony navíc vyhradíme na do-
pravní slu�bu, kdy bude mo�né pøivézt èlovìka,
který potøebuje pomoc a nemá mo�nost dopra-
vy,� øekl krajský radní Rostislav V�eteèka.

CO PŘINÁŠÍ NOVÝ MODEL
LÉKAŘSKÉ POHOTOVOSTI

Pøedev�ím se od 1. øíjna 2007 slu�ba pøesune z
dvanácti míst do ètyø oblastních nemocnic a Fa-

kultní nemocnice v Hradci Králové. Tím se slu�ba
maximálnì zefektivní, zkvalitní péèi, u�etøí lidem
zbyteèné cesty mezi pohotovostí a nemocnicí a
pøitom u�etøí nemalé finanèní prostøedky. Aby se
lidé dostali v�dy a vèas na správné místo, a pøi-
tom si nemuseli pamatovat celý mechanizmus lé-
kaøské péèe, zøídil Zdravotnický holding Khk ve
spolupráci se Zdravotnickou záchrannou slu�bou
speciální informaèní telefonní linku. Na èísle 841
155 155 získá volající ve�keré potøebné informace
o místech a provozní dobì pohotovostí, o mo�-
nostech o�etøení a s operátorem mù�e konzulto-
vat vzniklou situaci. V pøípadì potøeby mù�e na
lince navíc konzultovat své obtí�e s pohotovost-
ním lékaøem. Volání na tuto linku je v cenì míst-
ního hovorného a dostupná je nepøetr�itì 24 ho-
din dennì.

PROČ BYLA NUTNÁ ZMĚNA
Dosavadní systém Lékaøské slu�by první pomo-

ci (LSPP) byl velmi zastaralý a nevyhovující. Na-
prostou vìt�inu jeho úloh pøevzala Zdravotnická
záchranná slu�ba (ZZS), která poskytuje odbor-
nou pomoc v pøípadì v�ech neodkladných stavù,
které bezprostøednì ohro�ujících �ivot, mohou
vést prohlubováním chorobných zmìn k náhlé
smrti, mohou bez rychlé pomoci zpùsobit trvalé
chorobné zmìny, pùsobí náhlé utrpení a bolest
nebo zpùsobují náhlou zmìnu chování a jednání
posti�eného ohro�ující jeho samotného nebo oko-
lí.

Lékaøská pohotovost tak nyní slou�í pouze pro
pøípady odkladné péèe, kdy dojde k náhlé zmìnì
zdravotního stavu nebo zhor�ení chronického
onemocnìní a nelze èekat na øádné o�etøení prak-
tickým lékaøem. Takových situací je pomìrnì
málo, slu�ba je proto velmi málo vyu�ívána, ale o
to èastìji zneu�ívána. Pohotovosti nejèastìji na-
v�tìvují lidé, kteøí se z nejrùznìj�ích osobních dù-
vodù vyhýbají øádné náv�tìvì svého praktického

Královéhradecký kraj nabízí pacientùm speciální telefonní linku s informacemi o lékaøských pohotovostech a zdravotní péèi. Na telefonním èísle
841 155 155 získá volající kdykoli informace o dostupnosti lékaøské péèe. Operátoøi mu sdìlí, kam se obrátit a kde lze nalézt bez dal�ího hledání
potøebné o�etøení èi dal�í pohotovostní zdravotní péèi.

Své obtí�e mohou na této lince pacienti konzultovat pøímo s pohotovostním lékaøem, který jim poradí, zda se mají volající obrátit na svého prak-
tického lékaøe, nav�tívit pohotovost nebo v pøípadì neodkladných stavù volat Zdravotnickou záchrannou slu�bu.
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Nastává čas
zkracování…?

V minulém vydání Hoøického obèasníku se nedal
pøehlédnout èlánek, který radil, jak tzv. nezhor�it
panoráma na�eho mìsta. Akademická sochaøka
Elen Jilemnická zde vyjádøila svùj osobní názor, na
který má samozøejmì právo a nikdo jí ho nemù�e
brát. Jistì se mezi ètenáøi na�lo nìkolik, mo�ná i
spousta souhlasnì pøitakávajících. Tito by si v�ak
mìli uvìdomit, �e rozestavìná budova firmy Ol-
pran se nachází v právì se rozvíjející prùmyslové
zónì. Pokud nám jde o rozkvìt mìsta i
z ekonomického hlediska, musíme poèítat s tím, �e
nové budovy a mo�ná i vy��í, ne� jsme u nás na Ho-
øicku zvyklí, prostì budou pøibývat. Chápu, �e toto
mù�e jít ruku v ruce se zachováním �malebného�
pohledu na mìsto, s dominantou, kterou je Dien-
zenhoferùv barokní kostel.

Je v�ak naprosto logické a bì�né, �e s postupem
èasu se tváø mìsta mìní. Tam, kde døíve bývaly
holé plánì, se nyní nacházejí budovy, které pøiná�e-
jí obèanùm mìsta pracovní pøíle�itosti a tím pádem
i zlep�ení �ivotní úrovnì v daném regionu. Právì
budova �Olpranu� je velice pìknì a modernì archi-
tektonicky zpracována. Nejedná se o nìjakou ne-
vzhlednou stavbu z dob socialismu.

Velice absurdní mi pøijde návrh øe�ení paní so-
chaøky. Pøedstava o tom, jak dìlníci s kotouèovými
pilami v rukách zkracují nejménì pùl metru �iroké
pilíøe, kterých je na zmiòované novostavbì oprav-
du po�ehnanì, mi pøipadá pøinejmen�ím groteskní.
Vezmìme si to takhle demokraticky: Obèané zvolili
zastupitelstvo - Olpran pøi�el s návrhem - Zastupi-
telstvo návrh schválilo - Olpran postavil. Zde ná�
øetìzec událostí konèí, bohudíky. Nìkdo by si mo�-
ná toti� pøál, aby se na konec doplnil je�tì jeden
bod: Pøi�el dìlník a zkrátil�

Pavel Moravec

Paráda,
to byla Srandiáda!

Pøi souèasných teplotách se ani nechce vìøit, �e
jsme si v�ichni poslední srpnovou nedìli u�ívali
krásného letního poèasí. Prázdniny se chýlily rychle
ke konci, a tak jsme se tradiènì se�li v ostromìøské
støelnici na IV. Srandiádì Klubu Klokánek. Pobavit
se, soutì�it anebo jenom se podívat pøi�lo ke stovce
dìtí se svými rodièi a známými. Soutì�ilo se
v pravidelných sportovních disciplínách, jako je
støelba ze vzduchovky èi z praku, ale i ve stále dìtmi
vyhledávanìj�ích zábavných soutì�ích, jako je rybo-
lov magnetických rybek, provazový labyrint, slalom
v holínkách a mnoho dal�ích. Po zdolání úkolù byl
ka�dý soutì�ící odmìnìn balíèkem sladkostí a ne-
chybìla ani závìreèná bitva vodními bombami. Ply-
�ový maskot prodával losy do tomboly, milé èlenky
Klubu �en se staraly o hbitý pøísun energie prode-
jem obèerstvení, rytmickou muzikou motivoval
k pohybu a dovádìní Vlasta �afaøík. Díky skvìlému
poèasí a novì zrekonstruované pøíjezdové komuni-
kaci si tak za Klokánkem na�li cestu nejen ti, kteøí
sází na jistotu, ale i noví zájemci, kteøí se o nás do-
zvìdìli z internetových stránek èi z denního tisku a
pøijeli ze vzdáleného Jièína èi Nové Paky. Zájem vás,
veøejnosti, nás velice tì�í a dává celé na�í práci smy-
sl a hnací sílu. Za organizaci a pomoc dìkujeme
støelcùm a Klubu �en z Ostromìøe, za úpravu pøíjez-
dové komunikace a finanèní dar Obecnímu úøadu
v Ostromìøi, za pøíjemnou atmosféru dìkujeme
v�em pravidelným i náhodným náv�tìvníkùm, kteøí
nám dobrovolným vstupným pøispìli èástkou 2 800
Kè a koupí losù èástkou 3 000 Kè.

V�em vìrným i náhodným spolupracovníkùm dì-
kujeme za pøízeò a empatie.

S pozdravem a na poètenou
Jana Bouzková, K. K.

Názor

Záměr projektu Město bez bariér
Mìsto Hoøice se po projednání v radì mìsta a za-

stupitelstvu rozhodlo ucházet o mo�nost získat ev-
ropskou dotaci z Regionálního operaèního progra-
mu Severovýchod, prioritní osa rozvoj mìst. Po kon-
zultaci s odborníky z Královéhradeckého kraje bylo
zadáno zpracování souboru projektù, které budou
øe�it úpravy nìkterých staveb ve mìstì s cílem zjed-
nodu�it pohyb hendikepovaným a znevýhodnìným
osobám.

Podpora takovýchto projektù je zalo�ena na vstøíc-
nosti ke skupinì osob, která byla v minulosti dlouho
pøehlí�ena a její potøeby èasto ignorovány. Dne�ní
spoleènost si uvìdomuje èím dál víc dùle�itost zaèle-
nìní obèanù se zdravotním posti�ením do bì�ného
�ivota. Cílovou skupinou, o které mluvíme, jsou v�ak
nejen lidé s trvalým zdravotním posti�ením, kterých
ve spoleènosti skuteènì pøibývá, ale i velká skupina
seniorù, lidé s momentální zdravotní indispozicí
(úrazem), matky s malými dìtmi. To se, pøedev�ím
ve vyspìlých zemích, projevuje intenzívní snahou
øe�it veøejné stavby tak, aby byly pøístupné v�em ob-
èanùm bez rozdílu. Na prvním místì jde o stavby ko-
munikací, a� ji� nových èi úpravy  stávajících.

Trend  evropského komunálního stavitelství spoèí-
vá ve snaze humanizovat stavby mìstské infrastruk-
tury,  pøedev�ím komunikací tak, aby se �ivot
ve mìstech stal pøijatelnìj�í pro men�iny s omeze-
nou schopností pohybu èi orientace, a aby se ve
mìstech vytváøelo pøíjemnìj�í prostøedí pro �ivot
obecnì.

Pro lep�í orientaci v podmínkách dosud nevyzkou-
�ených projektù a �ádostí spolupracuje mìsto
s Centrem evropského projektování, pøíspìvkovou
organizací Královéhradeckého kraje. V souladu s
pravidly je vyprojektováno nìkolik pì�ích tras,
které vedou z okrajových èástí mìsta do støedu. Cí-
lem je zpøístupnit hendikepovaným støed mìsta
s obchody, kulturními zaøízeními, úøady, dopravou,
zábavou. Celý integrovaný projekt sestává ze staveb
dopravních a pozemních. Nìkteré bude financovat
mìsto, na nìkteré bude jiný investor pøispívat, dal�í
budou sice souèástí integrovaného projektu, ale celé
financovány jinými investory.

Proto�e hlavním principem je zpøístupnit v co nej-
vìt�í míøe veøejné objekty, jde pøedev�ím o úpravy
pì�ích komunikací.  Ve znaèné míøe je nutno vybu-
dovat pøechody pro chodce. Na nìkterých místech
poèítáme se zvý�enými pøechody pro vìt�í bezpeè-

nost chodcù (hlavnì v blízkosti �kol). V projektu se
poèítá s úpravou nepøehledných køi�ovatek napø.
Na Závisti èi U Sokolovny. Souèástí projektu jsou ale
i parkovací stání, veøejná zeleò, poulièní osvìtlení.
Naplánovány jsou rovnì� nové výtahy v základních
�kolách Na Habru, a v Husovì ulici a také v budovì
Polikliniky II. Chtìli bychom zlep�it kvalitu pøístupu
do mìstské nemocnice a zároveò tak vylouèit riziko
nehod, které je zde za dne�ního stavu pomìrnì vy-
soké. Jednáme se zástupci Èeských drah a sna�íme
se dohodnout provedení bezbariérové úpravy nástu-
pi�tì hoøického nádra�í tak, aby vyhovovalo senio-
rùm a osobám s omezenou schopností pohybu. Zá-
stupci ÈD jsou velice vstøícní a doufáme, �e se zámìr
podaøí realizovat. Dokonèuje se projekt odbavovací
haly autobusového nádra�í Za Po�tou, který by mohl
být rovnì� souèástí projektu �mìsto bez bariér�.
S potenciálním provozovatelem autobusového ná-
dra�í domlouváme mo�nost poøízení nízkopodla�ní-
ho autobusu mìstské dopravy. V souèasné dobì se
zabýváme úpravami jízdního øádu a eventuální ko-
rekcí linek i spojù. Chtìli bychom MHD více prová-
zat s �eleznièní dopravou, ale také s vìt�ími �kolami
ve mìstì. Poèítáme s roz�íøením linek k Haberské
�kole, která je urèena pro dìti s pohybovými problé-
my, se Støední zemìdìlskou �kolou v Riegerovì uli-
ci. Dále zva�ujeme roz�íøení nìkolika linek týdnì na
Gothard.

Po zku�enostech z veøejných projednání prvních
projektù bych chtìl vysvìtlit a zároveò zdùraznit, �e
dotace není urèena na opravu chodníkù ve mìstì dle
vlastního výbìru, ale na jejich pøizpùsobení potøe-
bám znevýhodnìných obèanù. Je urèena na vý�e po-
psané projekty a stavby tak, aby odpovídaly pøede-
v�ím potøebám cílové skupiny osob. Pokud se v�e
podaøí, pøinese projekt mìstu znaèný prospìch. Vý-
bìr lokalizace úprav probíhá po dobu více ne� tøi
ètvrtì roku a velmi peèlivì a zodpovìdnì jej provádí
zamìstnanci mìsta, pracovníci Centra evropského
projektování, s.r.o. i Regionální Rady z Hradce Krá-
lové. Limitován je  øadou omezení a mno�stvím do-
stupných investièních prostøedkù.

Podle pøedbì�ných odhadù budou práce realizová-
ny po dobu tøí let a budou vy�adovat znaènou míru
tolerance a trpìlivosti od nás v�ech, za co� se na dru-
hou stranu doèkáme zlep�ení kvality øady mìst-
ských komunikací a staveb.

  Ing. Jaroslav Vácha

Přehledná mapka bezbariérových tras na území města.
Návrh nemá definitivní podobu, trasy mohou zpřesňováním ještě doznat změny.

Seniorka ze Štikova
naletěla podvodníkům,
kteří si tak přišli
na 125 tisíc korun

Nová Paka - Na nákup do Nové Paky se vydala na
jízdním kole v pondìlí 1. øíjna ètyøiasedmdesátiletá
dùchodkynì ze �tikova. Na køi�ovatce u hotelu �ti-
kov ji pøedjelo èerné vozidlo, ze kterého vystoupil
neznámý mu�. Seniorku zastavil s tím, �e jí veze pøe-
platek za elektøinu ve vý�i dva tisíce korun. Dále ji
sdìlil, aby se s ním vrátila domù, proto�e potøebuje
zapsat spotøebovanou elektriku.

�ena v tu chvíli udìlala osudovou chybu, nebo�
jeho �ádosti vyhovìla a vrátila se domù. Pøed do-
mem pak mu� z vozidla vystoupil spolu s nìjakou
�ena. Nejdøíve oba chtìli vidìt elektromìr a poté
pøi�lo na øadu vrácení penìz. Jak u� to v takových
pøípadech bývá, mu� mìl pouze pìtitisícovou ban-
kovku, na kterou chtìl vrátit tøi tisíce korun.

Dùchodkynì si od nìj peníze vzala s tím, �e mu
pøinese nazpìt peníze, pro které ode�la do lo�nice.
Oba ji pøitom pochopitelnì bedlivì sledovali. Pak u�
vzaly události rychlý spád.

�ena se sna�ila starou paní zabavit, chtìla po ní
vypsat v�echny elektrospotøebièe a mu� mezitím
vnikl do lo�nice, kde jí odcizil obálku s celo�ivotními
úsporami. Následnì oba z domu ode�li.

V okam�iku, kdy nasedli do vozidla a rychle odjeli,
zaèalo být seniorce jejich chování podezøelé, a proto
v�e oznámila na Policii ÈR. To u� ale bylo pozdì. Po
pøíchodu domù toti� zjistila, �e jí chybí 125 tisíc ko-
run.

K jejich popisu uvedla, �e mu� byl ve vìku kolem
35 let, byl asi 165 cm vysoký, støední postavy, na
sobì mìl k�iltovku s èerveným znakem vpøedu, tma-
vou budu a tmav�í plátìné kalhoty. �ena byla asi 160
cm vysoká, �tíhlé postavy, na hlavì mìla rovnì� k�il-
tovku a na sobì mìla tmavý kabátek a kalhoty.

Policie ÈR �ádá obèany, kteøí by mohli k uvede-
ným osobám podat jakoukoliv informaci, aby tak
uèinili na linku 158 nebo na telefonní èíslo 974 533
101.                                                                    Hana Kleèalová

Chystá se další prodej
městských bytů. Získané
peníze chce město
použít na podporu nové
výstavby

Po sedmi letech se v Hoøicích zøejmì opìt roz-
bìhne privatizace bytového fondu, který z drtivé
vìt�iny mìsto rozprodalo u� v prùbìhu 90. let.
Zastupitelé nyní schválili zámìr prodeje dvou by-
tových domù v ulicích Máchova a Jablonského.
Peníze, které touto cestou získá, chce mìsto pou-
�ít na podporu nové výstavby.

�Soupis nemovitého majetku mìsta má nyní na
seznamu 223 bytù, ale ne v�echny jsou vhodné k
prodeji. Øada z nich je z principu pøedurèena k
tomu, aby zùstala v majetku mìsta. A� u� z dùvo-
du toho, �e byly poøízeny v rámci výstavby se
státní dotací, a jejich pøevoditelnost je tedy ome-
zena, nebo proto�e se jedná napøíklad o �kolní
byty,� uvedl místostarosta Jaroslav Vácha.

Radnice proto zatím omezila výbìr pouze na
dva bytové domy, které z hlediska privatizace ne-
jsou nièím limitovány. Radnice se toti� podle sta-
rosty Ivana Dole�ala nechce napøíklad zbavovat
nemovitostí s komerèními prostory v pøízemí. �V
tìchto pøípadech má mìsto díky pronájmùm ale-
spoò nìjaký pøimìøený výnos,� poznamenal sta-
rosta.

Za jakých podmínek, a hlavnì za jakou cenu
bude mìsto vybrané byty nájemníkùm nabízet,
není zatím jasné. Radnice chce teprve pøipravit
podklady, pøièem� samotný prodej pøenechá nej-
spí� nìkteré z realitních kanceláøí, které se na po-
dobné èinnosti specializují.

Zatím poslední a také nejmasivnìj�í vlna priva-
tizace probíhala v roce 2000, kdy mìsto nabídlo k
odprodeji 120 bytù ve tøech vì�ových domech na
sídli�ti Pod Lipou. Celkovì pøitom v prùbìhu de-
vadesátých let pøe�lo v Hoøicích do soukromých
rukou více ne� ètyøi sta bytù.

V poslední fázi privatizace radnice prodávala
byty za tøicet procent odhadní ceny pøi okam�i-
tém zaplacení hotovosti a za ètyøicet procent v
pøípadì dohodnutého splátkového kalendáøe.
Napøíklad prùmìrná cena bytu 3+1 se tak pohy-
bovala kolem 95 tisíc korun. Byty, které v té dobì
nemìly nájemce, byly prodávány takzvanou obál-
kovou metodou, tedy nejvy��í nabídce.               (jn)

Letecký den pro děti
Kiwanis klub Hoøice, který se dlouhodobì zabý-

vá projekty na podporou dìtí, pøipravil pro Dìt-
ský domov Nechanice letecký den na leti�ti v Do-
moslavicích. Klub spolupracuje s pilotem Ladi-
slavem Bro�ovským ze Sokolova, který zajistil le-
toun a zafinancoval lety pro 20 dìtí. Ukázal jim
Nechanice z ptaèí perspektivy, dìti byly nad�ené,
vyhlídkovým letadlem letìli poprvé. Podìkování
patøí i personálu leti�tì, které provedlo dìti han-
gáry a poskytlo svoji klubovnu jako zázemí.

MaV
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Životního jubilea 85 let se 9. října 2007 dožívá
pan Josef Hanzl, hořický rodák, dlouholetý

pracovník hořického letiště.
Srdečně blahopřejí a za všechnu péči a lásku

děkují děti a vnoučata.

Jubileum

Vzpomínka
Je to patnáct rokù, co nejsi s námi,
a bolestné bylo louèení, zùstane jen vzpomíníní.
Dne 36. øíjna 1992 nás opustil ná� milovaný syn

Petr Pra�ák. Stále ne Tì vzpomínáme. Kamarádi
a známí, kteøí jste ho mìli rádi, uctìte s námi jeho
památku.                                                      Matka a dìti.

Bývalá sportovkyně (reprezentovala město
v lehké atletice, basketu a volejbalu)

Stanislava Krylová, rozená Homolková,
oslaví 9. října životní jubileum 60 let.

Přejeme jí do dalších let hodně štěstí, zdraví
a ještě více životního optimismu.

Jubileum

Vzpomínka
na Romana Gabriela

Aè se to zdá neuvìøitelné, jak ten èas letí, ale
13. záøí tomu byl rok, co zemøel  Roman Gabriel.
Èlovìk, který se nesmazatelnì zapsal do podvìdomí
nás v�ech, co jsme ho poznali. Nejen jako zpìváka,
ale jako obìtavého kamaráda, hodného, skromného
a laskavého èlovìka.

I pøes nepøízeò osudu, který mu byl dán do vínku
v podobì tì�kého zdravotního posti�ení  byl obdaro-
ván darem. Darem nádherného hlasu a neskuteènou
schopností interpretace písní, kterými dokázal potì-
�it posluchaèe. A to nejen v rockové, jazzové  a popo-
vé  hudbì, ale i ve vá�né hudbì.

Roman vystudoval v roce 1978  obor  mechanik
elektronických zaøízení a posléze nastoupil po �kole
do Tesly v Hradci Králové a poté do Prahy. Zaèal
zpívat v hard-rockové kapele Xantipa. V roce 1988
se zúèastnil krajského kola pìvecké soutì�e Mladá
píseò v Jihlavì, kde se umístil na skvìlém 2. místì.
Pøesto�e umístìní bylo vynikající, nebyl pro tehdej�í
komunistický re�im �ádoucím typem èlovìka, jak
mì sám øíkal, z dùvodu posti�ení a tímto se dal�í po-
stoupení do pìveckých soutì�í se nekonaly.

Od roku 1993 se stal hlavním zpìvákem èlenem
hudební skupiny Servis a v roce 2005 novì zformo-
vané skupiny Servis-Vokap. Poslední vystoupení s
kapelou bylo v kvìtnu loòského roku na hoøickém
námìstí. Od srpna 2006 se zaèal komplikovat zdra-
votní stav, byl následnì hospitalizován v nemocnici
v Jièínì, kde 13. záøí v poledne ve spánku podlehl
tì�ké nemoci ve vìku 47 let.

 Kolega z kapely tehdy øekl: ,, Romanovi tam naho-
øe je dobøe, pije si to svoje pivko v nebeské �Èechov-
ce�, dá si svoje cigárko, èi dýmku a kouká, jak mi
tady dole na zemi se lopotíme,, .

�Tak�e Romane, i kdy� jsi ode�el tam nahoru neèe-
kanì, chtìli jsme ti øíct to, co jsme bohu�el nestihli.
Nejen �e jsi nás obohatil  svým zpìvem, ale tím, �e
jsi vùbec byl a �e jsme tì tímto mìli tu èest poznat
jako skvìlého par�áka a kamaráda...

Prosím, vìnujte tichou vzpomínku na  Romana
Gabriela.

Dìkuji za Romanovu rodinu, kapelu a v�echny
známé, Mirek Voboøil.

   PS: nìkteré písnì, které Roman zpíval, jsou
nahrány. Nahrávky byly uvolnìny volnì ke sta�ení

na webové stránce
http://servis-vokap.webovastranka.cz/

Fotografie je z archivu kapely.

Z historického kalendáře
28. srpna 1867 (140 let). Z Vídnì byla do

Prahy pøevezena svatováclavská koruna. Byla
tam z Prahy odvezena o rok døíve, na jaøe 1866.
Bylo to za Prusko-Rakouské války a panovala teh-
dy obava (která se ostatnì splnila) z pruské oku-
pace Prahy. Korunovaèní klenoty byly tehdy pøe-
vezeny do bezpeènìj�í Vídnì a v létì 1867 se do
Prahy vracely. Událost mìla silný politický pod-
text: Vídeò tenkrát nesly�ela na èeské státoprávní
po�adavky a tak byla èeská koruna vítána pøede-
v�ím jako kokrétní symbol èeských nárokù.

Pøevoz se dál v noci a po celých Èechách zpùso-
bila událost velký rozruch. Na kopcích páleny
ohnì a poøádány prùvody. Také v Hoøicích byl ta-
kový prùvod uspoøádán a kronikáø o tom pí�e:
Ratibor pøed radnicí zapìl sbor �Na Prahu� a
starosta Petr Erban provolal slávu korunì sva-
továclavské, co� bylo nad�enì opìtováno. Prù-
vod pro�el skoro v�echny hlavní ulice a Ratibor
nìkolikrát zapìl �Kde domov mùj�. V prùvodu se
zpívalo také �Hej Slované�. Èetné lampiony, nej-
více v øadách Sokola, hluèná støelba, bengálské
ohnì, transparenty u radnice, té� ètenáøské be-
sedy a na domì knihtiskaøe Vilenbacha pøispìly
k imposantní oslavì. Prùvod trval hodinu, kro-
mì Ratibora a Sokola zúèastnila se ètenáøská be-
seda, obec �idovská, obecní zastupitelstvo, zálo�-
na obèanská a poøádky øemeslnické. Na roz-
chodnou voláno høímavé �Nazdar�. Ohnì páleny
u Panny Marie Hlohové. Kronikáø neopomnìl
poznamenat, �e �c.k. úøady chybìly pøitom�.

Velký podzimní bazar
Poøádá Sbor evangelické církve v Hoøicích ve

dnech 15. - 18. øíjna v�dy od 10 do 17 hodin
v evangelickém kostele, Husova 870, Hoøice.

Jde o dobroèinnou akci pro sociálnì slab�í spolu-
obèany a pro èleny a pøíznivce farního sboru. Nabí-
zené vìci pocházejí z darù evangelických církví v
Nìmecku. Od zájemcù oèekáváme dobrovolný pøí-
spìvek na opravy fary, jeho� vý�i orientaènì dopo-
ruèíme. Zbylé vìci pøedáme Diakonii v Broumovì.

FÉROVÁ PŮJČKA
ŘEŠENÍ PRO PROBLÉMOVÉ KLIENTY

EXEKUCE: NAJDEM ŘEŠENÍ

606655899, 602825757

DUHA
V pondìlí 30.èervence tohoto roku jsem byla
na chalupì v My�tìvsi svìdkem zvlá�tního ne-
obvyklého pøírodního úkazu, který jsem bì-
hem svého �ivota je�tì nevidìla. Po de�ti se
pøede mnou objevila nádherná duha. Dvakrát
zmizela a v�dycky se znovu objevila v plné
kráse. Pod první duhou se objevila je�tì jedna
men�í a vedle ní se najednou zjevila dvakrát
vìt�í neobyèejnì krásná duha, která záøila na
obloze ètvrt hodiny, vedle té pùvodní, která
tvoøila klenutý oblouk nad blízkým obzorem.
Nezvykle záøivé barvy, neobyèejnì syté, pùso-
bily pøímo bo�sky. Dívala jsem se jako omá-
mená.
Øíká se, �e duha je darem andìlù, kteøí pøiná-
�ejí tomu, kdo ji vidí nìjaký vzkaz, �tìstí a ra-
dost. V tu chvíli jsem vìdìla, �e je to neobyèej-
ná oslava duchovního rùstu v�ech, kteøí duhu
mohli pozorovat. Byl to andìlský dar za ná�
duchovní rùst a vzkaz andìlù nám lidem. Byla
to pobídka ke spolupráci na oèistì Zemì i vy-
bídnutí: �Lidé, zaènìte koneènì dìlat i nìco
sami se sebou.�
Na základì tohoto vzácného pro�itku jsem se
rozhodla, �e navá�u v sérii èlánkù na svoje
�Cestou poznání�, které jsem pøed nìkolika
lety v Hoøickém obèasníku zveøejòovala. Bu-
dou vìnovány mojí práci s lidmi v Poradnì
nového �ivotního stylu pomocí metod zamìøe-
ných na proèi��ování tìla i du�e. Seznámím
ètenáøe i s výjimeènými potravinovými do-
plòky, dokonale oèi��ujícími na�e fyzická tìla,
zbavujícími nás i nemocí. Doplòky mají vliv i
na odstraòování negativních emocí, které
nám znepøíjemòují ná� �ivot.

Mgr.Jaroslava Zmítková,

ROŠ HA-ŠANA 5768
Ve ètvrtek 13. záøí ( 1 Ti�ri) oslavili �idé na celém

svìtì svátek RO� HA-�ANA, kterým vstoupili do no-
vého roku 5768. Jak a proè se tento svátek slaví, ale
také velmi mnoho jiných zajímavých informací z
�idovské kultury, historie i souèasnosti mohli naèer-
pat náv�tìvníci výstav Dìjiny �idù v Èechách a na
Moravì a �idovské tradice a zvyky, které byly v mì-
síci záøí k vidìní ve �torchovì síni Mìstského muzea
v Hoøicích.

Výstava, pøipravená a zapùjèená �idovským muze-
em v Praze, byla uspoøádána jako souèást tradièních
oslav Evropského dne �idovské kultury, který byl v
Hoøicích slaven ji� popáté, letos v�ak poprvé pod zá-
�titou starosty mìsta. Jsme rádi, �e si tato akce na�la
v Hoøicích své stálé zájemce a �e jich rok od roku
pøibývá. V�dy� seznámit se se základy kultury �idov-
ského národa by se mìlo stát souèástí moderního
vzdìlání ka�dého z nás. Výstava mìla být pozvánkou
k poznání pro nás neznámého svìta, svìta �idovství,
svìta zahaleného rou�kou tajemství, opøedeného
rùznými  mýty a povìrami. Svìta, který pomáhal
formovat základy celé na�í moderní západní civiliza-
ce, zalo�ené na principech svobody, rovnosti,  lid-
ských práv a sociální odpovìdnosti.

Z �idovských koøenù vyrùstá i køes�anské nábo-
�enství, co� si pøipomnìli v sobotu 1 záøí na spoleèné
ekumenické bohoslu�bì v bývalé synagoze vìøící
církví èeskoslovenské husitské, øímskokatolické a
èeskobratrské evangelické. Se�lo se na �est desítek
vìøících, slovem poslou�ili Mgr. Eli�ka Zapletalová a

P. Adam Depa, za evangelickou církev promluvil ku-
rátor pan Oldøich Nekvinda. Poøad bohoslu�by o�i-
vili svým zpìvem èlenové pardubického souboru
Rebelcantissimo. Poté následoval vlastní koncert, v
jeho� programu pøítomní vyslechli  velmi pìkné
pásmo �idovských a sefardských písní. To u� byla
synagoga zaplnìna do posledního místeèka, tak�e
musely být z muzea dovezeny dal�í �idle. A proto�e
podle tradice na první nedìli v záøí pøipadá hoøické
posvícení, byly po koncertì pøed synagogou rozdá-
vány posvícenské koláèe.

Program Evropského dne �idovské kultury pokra-
èoval v nedìli 2. záøí v mìstském muzeu, kde byly
zahájeny obì zmínìné výstavy pøedná�kou jièínské
hebraistky Mgr. Terezie Dubinové PhD. na téma:
Moudrost biblických pøíbìhù. Zájemcù pøi�lo opìt
kolem �edesáti a ti co pøi�li, mìli mo�nost kromì za-
jímavé pøedná�ky okusit i pravé �ko�er� macesy,
které pro tuto pøíle�itost dovezla z Polska a vìnovala
paní Blanka Bihelerová.

Seèteme-li úèast na v�ech vý�e uvedených akcích
vèetnì náv�tìvníkù výstavy v prùbìhu záøí, dojdeme
pøibli�nì k èíslu pìti set. Je to opìt víc ne� v loòském
roce, a tak mù�eme být spokojeni, �e se �idovské
akce setkávají u hoøické veøejnosti s tak velkou ode-
zvou. Zvlá�� pìkná byla úèast studentù hoøického
gymnázia a SO�, kteøí pøicházeli se svými pedagogy
v rámci výuky dìjepisu, èeského jazyka a obèanské
nauky. Své �áky pøivedla i paní uèitelka Váchová ze
Z� Na Daliborce a paní uèitelka Slepièková z Odbor-
ného uèili�tì. Je �koda, �e této ojedinìlé pøíle�itosti
nevyu�ily také dal�í �koly. V�dy� poznávání �ivota ji-
ných kulturních skupin napomáhá nejen odbourá-
vání nejrùznìj�ích mýtù a nepravd, ale i sbli�ování
ke vzájemné úctì, toleranci a porozumìní. A to je
dnes dùle�ité více ne� kdy jindy. Jen z neznalosti
historických souvislostí mù�e dojít napø. k povolení
pochodu neonacistù pra�skou �idovskou ètvrtí ve
výroèní den tzv. Køi��álové noci. Dìkuji v�em, kteøí
leto�ní �idovské dny v Hoøicích podpoøili finanènì,
vìcnì nebo osobní pomocí a vìøím, �e v pøí�tím roce
budeme moci spoleènì otevøít dal�í kapitolu hoøic-
kých �idovských dnù.                      Oldøi�ka Tomíèková

Dobrodru�ství má stovky podob. Za�ít na vlastní
kù�i alespoò pár z nich mohli náv�tìvníci Smetano-
vých sadù v Hoøicích v sobotu 8. záøí. Místní støedis-
ko Junáka se pøipojilo k celostátní skautské prezen-
taèní akci �100 podob dobrodru�ství�. Netradièní
aktivity, rukodìlné èinnosti, dobrá nálada i pokus o
rekord, který tu je�tì nebyl � to v�echno bìhem jedi-
ného po�mourného záøijového odpoledne v parku.

Mezi sochami a stromy vyrostlo nìkolik pøístøe�-
kù, kde se zájemci mohli blí�e seznámit s èinností
oddílù, prohlédnout si jejich fotky, kroniky nebo si
vyrobit napøíklad jednoduchou pí��alku. V dal�ím se
skrylo kino. Na programu mìlo jak nìkolik skaut-
ských experimentálních filmù, tak i fotografie z akcí
hoøických oddílù. Na pódiu se tentokrát neodehrá-
val �ádný koncert, zato jste si tu mohli potisknout
�átek a odnést si tak domù dal�í suvenýr. Nejen pro
malé byl pøipraven kurz velkých bublin, �elví závody
nebo výroba veselých figurek z podzimních pøírod-
nin.

S pí��alkou v ruce a �átkem na hlavì se potom vìt-
�ina dìtí, ale i dospìlých odvá�ila na nìkterou
z mnoha lanových aktivit, lezení na bedýnky, sí�o-
vou stìnu, pro�la se po køí�ové lanové lávce nebo vy-
zkou�ela rovnováhu na zavì�ené kládì. Ti nejotrlej�í
zkusili i lanovou skluzavku. Na rozlouèenou nám na
chodníku malí náv�tìvníci nechali spousty krásných
køídových obrazù.

Bìhem odpoledne byl proveden netradièní pokus
o rekord. Na oslavu 100 let od zalo�ení skautingu se
pokusili v�ichni náv�tìvníci spoleènì se skauty se-
stavit stoèlánkového hada z lidských tìl. Nakonec
bylo èlánkù neuvìøitelných 170! Pak u� bylo dílem
okam�iku, aby had za fandìní a smíchu symbolicky
prolezl obruèí do nového skautského století.

Aèkoli je skauting tak �starý�, pøesto stále dokazu-
je, �e je to moderní, otevøené a stále se rozvíjející
spoleèenství lidí celého svìta. Skauting nenabízí po-

Nejen 100 podob dobrodružství
vrchní zábavu a zahánìní nudy, ale dává lidem mo�-
nost nìco pro�ít, pøedvést se ale i nìco se nauèit.

Je to 30miliónová skupinka lidí, kamarádù a zále�í
na ka�dém z Vás,  zda to budou i  Va�i pøátelé. Staèí
málo. Pøemoci svoji lenost a obavy a opravdoví ka-
marádi, lidé, na které se mù�ete spolehnout jsou s
Vámi. Lidé se kterými se nebudete rozhodnì nudit a
nìco opravdového za�ijete a kterým uká�ete co ve
Vás je. Právì tohle nabízí dìtem, mladým i star�ím
skauting � partu a pøíle�itost. Skauting nejsou jen
vycházky do pøírody, nácvik první pomoci nebo tá-
boøení, je to nìco pro mladého èlovìka mnohem dù-
le�itìj�ího, ale v�dy� u� to víte,  parta a pøíle�itost!
Chopte se jí i Vy, nechte své dítì vyrùst ve skautu!

Junák, svaz skautù a skautek Èeské republiky. Or-
ganizace má pevné hodnotové základy a zároveò
moderní a pøita�livé formy a prostøedky. Má jasné
výchovné poslání, nabízí rodièùm pomoc pøi výcho-
vì jejich dìtí a zábavným zpùsobem pøipravuje mla-
dé lidi v kolektivu na smysluplné prosazení ve spo-
leènosti a v�estraný rozvoj osobnosti. Není náho-
dou, �e vìt�ina vedoucích skautských oddílù má
nebo studuje vysokou �kolu. Skaut je místo, kde dìti
najdou opravdové kamarády. Spojuje lidi. Skauting
je dobrodru�ství se �petkou tajemství, které mù�ou
dìti pro�ít i ho sami utváøet.

V Hoøicích, ve skautské klubovnì Na Pile
(Máchova ulice 576 � za Z� Na Habru smìrem na
Hrachovec), pùsobí tøi oddíly:

1. dívèí oddíl � dìvèata 6-18, pøed�koláci,
info: Jaroslava Nekvapilová � 604350735.

2. oddíl � dìvèata 6-18, chlapci 6-12,  pøed�koláci,
info: Kateøina Preusslerová � 605931648 3.

Chlapecký oddíl � chlapci 7-18,
info: Jan Vítek � 608965063.

Dal�í informace je mo�no najít také na webech
www.junakhorice.cz a www.skaut.cz

Za hoøické skauty Jarèa a José.
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Sochaø Jock Hildebrand se pøed nedávnem vrátil z
Èeské republiky, kde dokonèil pískovcovou sochu
s názvem Neprimitivní, je� je v souèasné dobì
k vidìní na nábøe�í v Hradci Králové. Hildebrand
mìl na vytvoøení svého díla pøesnì mìsíc, stejnì
jako dal�í ètyøi umìlci, kteøí se zúèastnili výroèního
sochaøského symposia v Hoøicích, jeho� první roè-
ník probìhl ji� v roce 1966.

Jak se vymìøený èas krátil a dny míjely, bylo tøeba
se vypoøádat s ve�kerými pøeká�kami, které se so-
chaøùm stavìly do cesty. Dìlo se tak za souèinnosti
talentu, vynalézavosti, �tìstí a mnohdy i prostým za-
ujetím smíølivého postoje, jako tomu bylo v pøípadì
soustavného de�tì, který provázel první dva týdny
symposia.

Za typický pøíklad závodu s èasem lze oznaèit ve-
èer pøed závìreènou slavností. Ka�dý rok se novì
dokonèené sochy stìhují z lomu poblí� mìsta, kde
vznikají, do nedalekého Hradce Králové a zde jsou
minimálnì po dobu jednoho roku vystaveny. Poté se
vracejí zpìt do Hoøic, aby se staly trvalou souèástí
mìstského sochaøského parku. S touto událostí sou-
visí instalování nových plastik i ka�doroèní pøemis-
�ování tìch star�ích. Nakládání a vykládání obrov-
ských blokù kamene poka�dé dùkladnì provìøí ne-
jen schopnosti lidské, ale rovnì� výdr� nasazených
strojù. Nejinak tomu bylo i letos, kdy se poøadatelé
� za pomoci mohutného jeøábu a nákladního auta �
pustili do práce pøibli�nì v �est hodin ráno
a skonèili asi v jedenáct v noci. Instalování takto
rozmìrných dìl je pro sochaøe i organizátory v�dy
nesmírnì dramatickým okam�ikem. Nikdo
z pøítomných by své obavy nevyslovil nahlas, ale
ka�dý o nich pøemý�lí: co kdy� sel�e technika, dojde
k nìjakému zranìní nebo se stane je�tì nìco hor�í-
ho�

Je tedy zøejmé, �e kdy� byly sochy úspì�nì osaze-
ny, v�ichni si zhluboka oddechli, a sochaøi se vrátili
do hotelu, aby se oddali více ne� zaslou�enému od-
poèinku. Zatímco bla�enì pospávali, øidièi dopravili
jeøáb i nákladní auto do Hoøic, a pøesto�e byla ji�
hluboká noc, pokraèovali v pøekládání soch
z pøedchozích roèníkù. Následující den pak pøinesl
setkání odpoèatých sochaøù s témìø vyèerpanými
organizátory, kteøí jim prostøednictvím pøekladate-
lù vylíèili noèní ne�tìstí. Jeøáb se rozbil. To by samo
o sobì nebylo tak hrozné, kdyby se nerozbil právì ve
chvíli, kdy na nìm byla zavì�ena èást obrovské so-
chy. Byl tedy pøivolán dal�í jeøáb a ji� tak vyèerpaná
obsluha musela zavì�ený díl pøemístit z jednoho
stroje na druhý. Aèkoliv dílo bylo nepatrnì po�koze-
no, na�tìstí nebyl nikdo zranìn. Nakonec tedy celá
situace nedopadla tak zle, jak se zprvu zdálo � ales-
poò nové sochy byly ji� na svém místì. Kdyby se je-
øáb rozbil døíve, musel by program slavnostního za-
konèení patrnì doznat podstatných zmìn.

Závìreèné veselí se tak neslo v duchu projevù, gra-
tulací, hlasitého smíchu, piva co hrdlo ráèí a velkole-
pého ohòostroje. Navzdory de�ti, kvùli kterému mu-
sel být zru�en koncert místní filharmonie, byla úèast
na této ka�doroèní slavnosti velmi hojná.

Výjimeènost sochaøských sympozií ov�em nespo-
èívá pouze v umìleckém pøínosu, ale je dána rovnì�
mno�stvím zajímavých setkání a nehynoucích vzpo-
mínek. Umìlci z nejrùznìj�ích koutù svìta pøitom
sledují spoleèný cíl: vysochat z bloku pískovce umì-
lecké dílo pro potìchu a estetický po�itek ostatních.
Symposia v�ak v sobì skrývají je�tì daleko více. Spo-
leènì s Jockem jsme nádhernou èeskou zemi opou�-
tìli obohaceni o nová pøátelství, o nì� budeme i na-
dále peèovat a tì�it se z nich.

 Carmen Lenihan, záøí 2007.
Èlánek vy�el v Kelowna Capital News,

èeský pøeklad poøídila
 Jana Cermanová.

 �Z mnoha dùvodù pøedèí kresba obraz jako svìdectví, jako autogram. Vzniká relativnì rychle,
spontánnì, nemusela podstoupit dlouhou a namáhavou cestu øemeslného procesu a je proto ménì
vázána na umìní, tradici a ateliérovou konvenci. Kresba více ne�li malba je projevem volby, rozhod-
nutí, zkratky, duchovního záznamu, proto je nedocenitelná jako bezprostøední, osobní, intimní vyjá-
døení individuality.�

Max Jakob Friedländer

Sólo jedné čáry

Bylo mi ètrnáct a milovala jsem kreslení. Tu�-
kou, perem, køídou, rudkou i uhlem. Kdy� jsem
v osmièce musela podstoupit martyrium rozho-
dování, kam dál, zdála se být umìlecká prùmys-
lovka mo�ností, jak strávit s náèrtníkem co nejví-
ce èasu. Ve �kolní lavici a snad i v �ivotì. Rozhod-
la jsem se pro tu keramickou v Bechyni a nehod-
lala jsem nechat úspìch pøi pøijímaèkách jen na
vrtkavém �tìstí a nejisté náhodì.

 Lekce kreslení u malíøe z vesnièky nedaleko
Hoøic mi domluvil tatínek, který mì na hodiny
také pravidelnì vozil. Pana uèitele jsem poprvé
spatøila uprostøed léta a rozlehlé pìstìné zahra-
dy. Drobný star�í mu� s pohádkovým plnovou-
sem a  neodolatelnì vitálním pohledem v záplavì
pestrých kvìtin. Obrázek jako z monografie o Re-
noirovi. Nejprve nás provedl zahradou, ukázal
nám celý dùm a pozval nás do studia na èaj. Ateli-
ér v podkroví mì okouzlil na první pohled: obra-
zy, stojany, náèrtníky, barvy, ovoce, rozpracované
kresby, kní�ky, �tìtce, kvìtiny, pohozené drapé-
rie, tu�ky� jakási chaotická smìsice pøedmìtù ve
vysoce harmonickém celku. Pro holku, která zna-
la nanejvý� uèebny v lidu�ce, pøedstavoval tento
prostor témìø umìleckou svatyni. Byla jsem
��astná, �e se budu uèit malovat u �skuteèného
Pana malíøe�, a byla jsem pøipravena sná�et ve�-
keré útrapy èasto provázející rozervaný �ivot mla-
dého umìlce.

Sedìla jsem tenkrát na �idli, s podlo�kou, tu�-
kou a èistým papírem. Pan uèitel hovoøil o pøevá-
dìní trojrozmìrné skuteènosti do plochy, o abs-
trahování a kresebné zkratce, vysvìtloval mi, jak
pracovat s mìøítkem. Vyprávìl s nesmírným zá-
palem, jako by mi chtìl v�echnu svou letitou zku-
�enost pøedat ji� bìhem mé první lekce. Nad�enì
jsem poslouchala teorii a nemoha se doèkat, a�
pokyne a já koneènì, s lehkostí, je� provázela jeho
výklad, naèrtnu d�bánek, který byl jako model

pøipraven na stole. Instrukce v�ak byla mnohem
prost�í: ��abko, namaluj nejprve rovnou èáru,
která poslou�í jako základna dal�í kresby.� Ucho-
pila jsem tedy tu�ku a rozvá�ným tahem jsem na-
kreslila na snìhobílý list pøed sebou èáru. Vlastnì
vlnovku. Linka se potupnì klikatila od levého
k pravému okraji a navíc vedla �ikmo dolù. Sólo
jedné èáry, která mohla být v�ím, jen ne pøímkou.
Koukala jsem zahanbenì do papíru, snad jsem
doufala, �e pan uèitel mùj nejistý pokus o èáru
nepostøehne a já budu pokraèovat kresbou mode-
lu, který èásteènì zakryje nedokonalost prvního
tahu. V�iml si. Vzal tu�ku a pøe�al papír linkou
jako podle pravítka. Dodnes nemohu pochopit,
kde se v rukách èlovìka, který musel v �ivotì tì�-
ce pracovat, pøekonat opakovanou nepøízeò osu-
du a vyrovnat se s vá�nými zdravotními problé-
my, bere ona neuvìøitelná kresebná jistota.

I dal�í hodiny strávené v podkrovním ateliéru
mìly strhující program. Svým neopakovatelnì za-
níceným zpùsobem mì pan uèitel postupnì za-
svìcoval do tajù rozmanitých výtvarných technik
nebo mi vyprávìl o slavných malíøích a jejich dí-
lech. Pøi kreslení kvìtin v zahradì mì uèil, jak za-
cházet s barvami, a s trpìlivostí sobì vlastní mi
v�tìpoval cit pro detail. Dokázal nadchnout, po-
chválit, podpoøit. Jako výtvarný pedagog byl své-
mu poslání zcela oddán a teprve pozdìji jsem si
uvìdomila, jak obtí�ný pro nìj musel být nucený
odchod ze �kolství po roce osma�edesátém.

Talentovky na �umprumku� jsem zvládla. Svou
roli jistì sehrálo �tìstí i náhoda. Ale nejvìt�í podíl
na mém tehdej�ím úspìchu mìlo bezesporu �ko-
lení a podpora mého výjimeèného uèitele. A pøes-
to�e skicák v práci nakonec nepou�ívám, hodiny
strávené v èernínském ateliéru pana Oskara Tei-
mera patøí k mým nejcennìj�ím zá�itkùm.

Vzpomínky Hanky Pecháèkové zaznamenala
Jana Cermanová

Výstavy

Oskar Teimer
Malba, kresba, grafika.

Výstava k pìtasedmdesátinám.
�torchova síò mìstského muzea v Hoøicích.

Dennì mimo pondìlí
od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin od 18. øíjna

do 15. listopadu.
Vernisá� 18. øíjna od 16 hodin.

 Pøírùstky
a restaurátorské práce

Pøipraveno k 120. výroèí zalo�ení muzea.
Malá síò muzea

dennì mimo pondìlí 9-12/13-17.

Přednáška
Hypotézy o Je�í�ovi

Zvukový záznam pøedná�ky o knize italského
autora z cyklu Základy. Hovoøí pracovníci

Církve Bratrské.
Evangelická modlitebna v Hoøicích v nedìli

28. øíjna od 14 hodin.

Bohoslužby
Bohoslu�by Církve èeskoslovenské husit-

ské se konají v bývalé synagoze v Tovární ulièce v
nedìli 7. a 21.øíjna 2007, v�dy od 14 hodin.
Dal�í informace naleznete ve vývìsní skøíòce na
hotelu Beránek.

Dům kultury Koruna v říjnu 2007

Úterý 2. října 2007 v 18. 30 hodin
KURZ TANCE - 4. lekce, 20,- Kè

Středa 3. října 2007 v 19.30 hodin
�PORCL HRAJE DVOØÁKA

Pavel �porcl - housle, Petr Jiøíkovský - klavír,
160/150/130,- Kè

Úterý 9. října 2007 v 18.30 hodin
KURZ TANCE - prodlou�ená, 30,- Kè

Středa 10. října 2007 v 19.30 hodin
v sále RADNICE

KRISTIÁN KODET + CHRISTIE KÁNSKÁ
Komponovaný poøad na téma SEBEREFLEXE

100,- Kè

Sobota 13. října 2007 v 19.30 hodin
ROCKOVÉ VYMÍTÁNÍ LÉTA

Bahrainn, Symphony, Morokweng, Samhain
80,- Kè

Pondělí 15. října 2007 v 18.00 hodin
ZOBÁCKÝ BÁL

Gymnázium Hoøice, vstupenky u poøadatele

Úterý 16. října 2007 v 18.30 hodin
KURZ TANCE - 6. lekce, 20,- Kè

Pondělí 22. října 2007 v 19.30 hodin
ÈACHTICKÁ PANÍ

Divadelní pøedplatné, 160/150/130,- Kè

Úterý 23. října 2007 v 18.30 hodin
KURZ TANCE - 7. lekce, 20,- Kè

Úterý 30. října 2007 v 18.30 hodin
KURZ TANCE - prodlou�ená, 30,- Kè

Středa 31. října 2007 ve 20.00 hodin
v restauraci Bystřice

JAN KOØÍNEK & GROOVE
Hoøice JazzNights 2007, vstup volný.

HOŘICE JAZZ NIGHTS 2007
XIII. Jazzobití pod horami

Tøináctý roèník hoøického mezinárodního
jazzového festivalu se uskuteèní ve dnech

31.10. - 3.11. 2007. Ve støedu a ve ètvrtek se
bude hrát v Bystøici a v pátek a v sobotu ji�

tradiènì v sále DK Koruna.
Program festivalu:

31. 10. 2007 v sále Bystřice ve 20.00 hodin
JAN KOØÍNEK & GROOVE

1. 11. 2007 v sále Bystřice ve 20.00
TRES HOMBRES (Rakousko)

2. 11. 2007 v sále DK Koruna v 19.00
(předkapela od 18.00)

CORCOVADO
FRANTI�EK UHLÍØ TEAM

OLIVER STRAUCH´S GROOVIN´HIGH
(Nìmecko)

PHISHBACHER (USA/CZ)
VERTIGO

3. 11. 2007 v sále DK Koruna v 19.00
(předkapela od 18.00)

4 LEAF
JAZZ EFTERRÄT

RUDY LINKA TRIO (USA)
VERA LOVE & GEORGE KAY´S BLUES BAND

(USA/CZ)
GULO ÈAR

Vstupenky na oba hlavní festivalové koncerty
budou v prodeji v kanceláøi DK Koruna od 1.

øíjna 2007 za 250/200,- Kè.
Na klubové koncerty v Bystøici je vstup volný.

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.

Kresby Oskara Teimera: Kostelíček v Červené Třemešné, Hrad Pecka.

Hořické sochy
na nábřeží
v Hradci Králové
očima zahraniční
dopisovatelky

Hořické sochy na hradeckém nábřeží:
Slavnost zahájení, dole Jock Hildebrand.
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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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Luděk Vojáček
+420 603 934 787

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

V I N O T É K A

LEVITŮV DŮM
NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 164

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)

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

JOSEF HODAČ, MAIXNEROVA 749, HOŘICE

CENTRUM ZDRAVÍ

HELIFE
JIČÍN

DĚLNICKÁ 266

REKONDIÈNÍ
STUDIO
ILONY

DOLE�ALOVÉ
BALNEOTERAPIE

(slatina, perlièka, solné, olejové-bylinné, jílové)
MASÁ�E

(uvolòovací, relaxaèní, protistresové)
OBKLADY

(iontové, ra�elinové, jílové, parafinové)
MAGNETOTERAPIE

AROMATERAPIE
GEMMOTERAPIE

CHROMOTERAPIE
LYMFODRENÁ�E

FROLOVÙV TRENA�ÉR
HAVAJSKÁ MASÁ�
LÁVOVÉ KAMENY

BAÒKOVÁNÍ
U�NÍ SVÍCE

SPINAL TOUCH
Kùry je mo�né pou�ít jako dárek

pro své blízké a to formou poukázek
dle vlastního výbìru.

Informace a objednávky
dopoledne na telefonu 603 456 353.

Koupím RD i ŘD v Hořicích
Koupím rodinný domek, i øadový, v Hoøicích,

volný do cca 1 roku, do 2,5 mil. Kè.
Nejsem RK.  Telefon 608 051 572.

Hledáme technika PC
Hledáme technika PC se zamìøením na kamero-

vé a zabezpeèovací systémy.
Telefon 602 330 499.

Pronajmu garsonku v Praze
Pronajmu garsonku v Praze 10.

Telefon 311 611 787 veèer.

V BYSTŘICI OD 3. ZÁŘÍ

HOTOVÁ JÍDLA

A MINUTKY

V PŘÍJEMNÉM PROSTŘEDÍ

NEKUŘÁCKÉHO

SAALU 5P

HOTEL

BYSTŘICE
HUSOVA 36

508 01 HOŘICE
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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 - 11.00Prodej 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

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

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.

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, 508 01 HOŘICE

HAVEX AUTO HOŘICE
Inzerce v Hořických novinách:

mag@cbox.cz
775 291 242, 493 624 497

1 cm2 / 5,-  Kč

� 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
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�Góóóå! Gól!� ozývalo se v sobotu odpoledne co
chvíli málem celou Votuzí. Místní sdru�ení dobro-
volných hasièù uspoøádalo první záøijový den tur-
naj v malé kopané a nutno øíct, �e o nad�ené
sportovce opravdu nebyla nouze.

Zapojily se hned ètyøi týmy mu�ù - pìtice z
Chloumku v témìø profesionálních oran�ových dre-
sech, fotbalisté ze Skály v èerném a dvì votuzská
dru�stva - v bílých trièkách Poly team a v tmavì
modrých zástupci Rena. Systémem �ka�dý s ka�-
dým� se odehrály ètyøi napínavé zápasy, ka�dý za-
konèený støílením penalt.

V�ichni hráèi bojovali a� do roztrhání tìl, respekti-
ve do úmoru svalù a kloubù, a míè nenechali ani
chvíli otálet. Diváci fandili, jásali i nechápavì vrtìli
hlavou, jak je mo�né, �e to není branka. Poctivì po-
vzbuzovali své favority a horeènì diskutovali, kdo je
nejlep�ím hráèem turnaje, komu se jeho nové ko-
paèky vyplatily a kdo by u� v té bránì radìji stát ne
To nejlep�í ale pøi�lo a� o pøestávkách mezi zápasy
mu�ù. Na zelený trávník hrdì nastoupila dìtská
dru�stva, aby pomìøila své síly. Po nìkolika mar-
ných pokusech poøadatelù sestavit z do�lých dìtí pì-
tièlenné týmy jako u dospìlých nakonec hlavní roz-
hodèí zavelel: �Vypus�te je tam v�echny!� To se uká-

Biograf Na Špici v říjnu 2007

Pondělí 1. 10.  - Úterý 2. 10. V 17.30

RATATOUILLE
 Oscarem ocenìný re�isér Brad Bird a vypravìè�tí mistøi

z Pixar Animation Studios uvádìjí film Ratatouille,
nejoriginálnìj�í komedii leto�ního léta o tak bizarním
pøátelství, jaké si jen lze pøedstavit. Hlavním hrdinou

filmu je krysák Remy, který sní o tom, �e se stane
kuchaøem v paøí�ské pìtihvìzdièkové restauraci�.

Čtvrtek 4. 10.Ve 20.00

MISS POTTER
Zatímco její knihy tì�í generace dìtí po celém svìtì,

Beatrix Potterová si svùj vlastní pøíbìh dr�ela peèlivì
pod zámkem. Miss Potter je okouzlující love story

inspirovaná �ivotem spisovatelky Beatrix Potterové.

Sobota 6. 10. -  Neděle 7. 10. V 17.30

SHREK TŘETÍ
Na èetná pøání divákù uvádíme reprízu amerického hitu

leto�ního léta o zeleném Zlobrovi, Fiónì, Oslíkovi ad.

Úterý 9. 10. ve 20.00

PROKLETÍ
DOMU SLUNEČNIC

Rodina Solomonových opustila hektický �ivot Chicaga
a pøestìhovala se na tiché a odlouèené místo � na farmu

v Severní Dakotì. Mezi poklidným pohupováním
sluneènicových polí Jess brzy zjistí, jak dìsivé toto

odlouèení od svìta mù�e být, kdy� ona a její bratr Ben
vidí hrozivá zjevení�

Čtvrtek 11. 10. ve 20.00

VDÁŠ SE A BASTA!
Because I Said So /USA 2007/

Daphne Wilderová je matkou, její� láska nezná hranic.
Vychovala tøi fantastické dcery � nemotornou,

roztomilou Milly, poklidnou psycholo�ku Maggie a sexy,
neuctivou Mae � tak, aby z nich byly �eny, které tou�í

mít ka�dá matka. Jediný problém je� �e ony toho mají
plné zuby.

Sobota 13. 10. Neděle 14. 10. ve 20.00

SKANDÁL
The Hoax /USA 2007/

Co se stalo, kdy� Clifford Irving vydal v 70. letech
cela smy�lenou biografii svìtoznámého letce, re�iséra

a dobrodruha Howarda Hughese...

Úterý 16. 10. v 19.30

SLADKÉ HRY
MINULÉHO LÉTA

Pøedstavení filmového klubu
Mláde�i do 15 let nepøístupný, Èeské titulky, 60,- Kè

Středa 17. 10. - Čtvrtek 18.10. ve 20.00

BOURNEOVO
ULTIMÁTUM

Vrací se u� po tøetí a opìt mu pùjde o �ivot. Tentokrát
pùjde bývalému agentovi CIA (Matt Damon) po krku

nejen jeho tajemná minulost, ale také nepøátel�tí agenti.
To, kdy� jistý novináø uveøejní tajné materiály, které se

zmiòují i o jistém Jasonu Bournovi ...

Pátek 19. 10. sobota 20. 10.
neděle 21. 10. ve 20.00

MEDVÍDEK
Jan Høebejk , /ÈR 2007/

Pøes poetický název pùjde opìt o tragikomedii sázející
pøedev�ím na skvìle napsané postavy a jejich dialogy.

�Pokud bychom mìli �ánrovì film pøirovnat k nìkterému
dílu svìtové kinematografie, mohla by to být Americká
krása nebo Hana a její sestry. Je to hodnì konverzaèní
film, který zkoumá z mnoha úhlù fenomén man�elství a

v�e, co k nìmu patøí.

Čtvrtek 25. 10. ve 20.00

KDYŽ SI
CHUCK BRAL LARRYHO

Oscarový scenárista Bokovky Alexander Payne se pøi
psaní dal�í komedie na téma �pøátelství mezi chlapy�

pustil na hodnì tenký led. V originální romanci Kdy� si
Chuck bral Larryho udìlal ze dvou kámo�ù na �ivot a na

smrt zákonem registrované partnery, aèkoliv oba
jednoznaènì preferují opaèné pohlaví.

Sobota 27. 10. v 17.30

HVĚZDNÝ PRACH
Ten pøíbìh zaèíná pádem hvìzdy. Není se ostatnì èemu
divit, kdy� se na jeho vzniku tolik hvìzd podílelo. Napsal

ho Neil Gaiman, jeden z nejètenìj�ích spisovatelù
souèasnosti, re�íroval Matthew Vaughn, autor stylovì
èisté gangsterky Po krk v extázi, a hrají v nìm takoví

herci, jako Robert De Niro, Michelle Pfeiffer nebo Claire
Danes. Øíká se, �e kdy� padá hvìzda, mìl by si èlovìk

nìco pøát a ono se mu to splní.

Pondělí 29. 10. ve 20.00

MŮJ VŮDCE: SKUTEČNĚ
SKUTEČNÁ SKUTEČNOST

O ADOLFU HITLEROVI
Adolf Hitler se jako komická postava ve filmu objevil u�

nìkolikrát, ale je�tì nikdy v celoveèerním nìmeckém
snímku. Hned po svém uvedení v nìmeckých kinech
vyvolal film mimoøádnou vlnu mediálního zájmu.

Středa 31. 10. ve 20.00

DENNÍ HLÍDKA
Pøed dvìma lety dobyl film Noèní hlídka, první díl

fantasy trilogie re�iséra Timura Bekmambetova celý
filmový svìt. Tisíce fanou�kù okouzlilo propojení
moderní sci-fi, fantasy a východních mytologií.

Pozvánka na
nohejbalový turnaj

V sobotu 13. øíjna 2007 probìhne v malebném are-
álu tenisových dvorcù u Smetanových sadù dal�í
roèník populárního nohejbalového turnaje O kra-
kono�ùv pohár II. Celá akce vypukne v pøípadì
pøijatelného poèasí v 9 hodin støedoevropského èa-
sového pásma. Do turnaje se mohou pøihlásit tøí-
èlenná dru�stva a startovné bude èinit 180 Kè na
tým. Pøihlásit se je mo�no pøedem na tel: 606 109
852, nebo pøímo pøed zaèátkem turnaje v místì ko-
nání. Po celou dobu sportovní akce bude k dispozici
obèerstvení. Tì�íme se na úèast, sportu zdar!     VpK.

Fotbalové odpoledne na Votuzi

zalo jako skvìlá volba. A velká mela. Hlavní zápas
odpoledne tedy nebyl ten finálový mezi mu�i, ale
souboj dvou jedenáctek malých fotbalistù. Formálnì
rozdìleni na zelené a �luté se v�ichni s vervou honili
za míèem a ani ten nejmen�í se nenechal zahanbit a
hrál skoro jako Beckham. A� mìl rozhodèí obavy se
jim do hry vmì�ovat.

Bìhem dohrávek zápasù dospìlých byla vyhlá�ena
je�tì doprovodná soutì� o velkého ply�ového med-
vìda. Jeho majitelkou se stala Deniska Tóthová, au-
torka nejhezèího obrázku namalovaného køídou na
silnici.

To u� se ale odehrál i poslední zápas a v�ichni na-
pjatì oèekávali vyhlá�ení vítìzù. Z rukou poslance
PÈR Zdeòka Lhoty, který celou akci za�títil, nejen
vítìzové � Chloumeètí, ale v�ichni zúèastnìní pøe-
vzali diplomy a drobné ceny. Také na ka�dého malé-
ho fotbalistu èekala nìjaká sladká odmìna.

Ale v�ichni dobøe víme, �e kvùli odmìnám jsme se
nese�li. Dùle�ité pøece je spoleènì nìco pro�ít, po-
klábosit se sousedy, pobavit se a mít na co vzpomí-
nat. A to se právì na Votuzi povedlo.

SDH Votuz velmi dìkuje v�em sponzorùm, kteøí
pomohli akci uskuteènit. Dík patøí také støedisku

Junáka Hoøice za zapùjèení hangáru.

NABÍZÍME PŘEÚVĚROVÁNÍ ÚVĚRU
ODDLUŽENÍ DOMÁCNOSTÍ

BEZ ZÁSTAVY

RYCHLÉ ŘEŠENÍ!
606655899, 602825757

V sobotu 22. záøí se díky snaze nìkolika obìtavcù z
øad sportovních klubù Sporting Havana a Globál
Team Hoøice uskuteènil ji� tøetí pováleèný roèník
sportovního klání devítièlenných dru�stev ve �tafe-
tovém bìhu (9 x 250 m) - Bìh pøátelství. Tento
sportovní poèin, který nám ti pøespolní jen ti�e závi-
dí, volnì navazuje na �tafetový bìh k výroèí zalo�ení
na�eho státu z období první republiky, jeho� první
roèník se uskuteènil pøesnì pøed sedmdesáti lety v
roce 1937.

Trasa tratì dlouhá 2 310 m, doplnìna hrozivým
pøevý�ením do Borku, byla pod nekompromisním
dohledem komise poøadatelù rozdìlena na 9 délko-
vì shodných úsekù a následnì i ,,osazena� odpoví-
dajícím poètem �tafetových úèastníkù. Start byl vy-
tyèen po místní komunikaèní síti s jednorázovým
startem od pomníku Mistra Jana Husa a cílem u
Vì�e samostatnosti (tra� závodu vedla Husovou ulicí
pøes námìstí Jiøího z Podìbrad, dále v protismìru
závodù 300 zatáèek Gustava Havla a� k souso�í legi-
onáøù). Do této sportovní akce se letos i pøes nemi-
losrdné kvalifikaèní síto nominovala hned ètyøi
ostøílená dru�stva bì�cù � Sporting Havana, Globál
Hoøice, Grey Grizzlies a MTB Hoøice. Slavnostní
start závodu probìhl pøesnì v 11 hodin a byl dopl-
nìn ohlu�ujícím výstøelem vzduchové zbranì starté-
ra J. Kotrbáèka. Za doprovodu vozidel Mìstské poli-
cie a Policie ÈR, jen� svojí pøítomností brilantnì od-
vracely ústrky nají�dìjících automobilistù, se za ob-
divných pohledù davù pøítomné divácké obce hustì
lemující obì strany závodní tratì, strhl vyrovnaný,
nervy drásající souboj bì�eckých celebrit. Vítìzem
bìhu se po napínavém souboji stal Sporting Ha-
vana, který protnul cílovou pásku v èase 6:08 (loò-
ský rekordní èas je 6:00), tedy za prùmìrné rychlos-
ti cca 20 km v hodinì. Slo�ení týmu Sporting Hava-
na - Michal �afránek, Ondøej ��astný, Tomá� Jurí-
èek, Jarda Nekvinda, Ví�a Kotrbáèek, Jíøa Kubíèek,
Robin Boøke, Honza Vlaèiha a Ondra Vondráèek. Na
druhém místì se umístil Globál Team Hoøice ve
slo�ení R. Koøínek, Hudek, �abokrtský, D. Dufek, L.
Pìnièka, Efler, Hátle, A. Vávra a J. Vávra. Tøetí mís-

Basketbalisté Jiskry
zahajují novou sezónu
2007-2008

Skonèila dlouhá letní pøestávka a s pøíchodem
podzimu zaèínají mistrovské soutì�e ko�íkáøù
v kraji.

V leto�ní sezónì, stejnì jako loni, startují v soutì�i
pouze dvì hoøická dru�stva mu�ù. V nejvy��í soutì�i
kraje, Východoèeské basketbalové lize (VBL), hraje
A dru�stvo Jiskry. V krajském pøeboru (KP) B dru�-
stvo  Jiskry. Varující zji�tìní: tedy opìt bez jediného
mláde�nického dru�stva! Pøipomeòme si , �e
v loòském roèníku VBL hrálo 14 dru�stev  a vítìzem
a postupujícím do 3.ligy bylo dru�stvo Rychnova
nad K. V leto�ním roèníku VBL hraje rovnì� 14
dru�stev a hrací systém se vrací k pùvodní podobì:
dvojièky. Hrací dny jsou sobota-nedìle. Nováèky
soutì�e jsou Týni�tì, Svitavy B, N.Byd�ov a z 3 ligy
sestoupiv�í Dvùr Králové. Pøekvapením je neúèast
loòských dru�stev Sokola Hradec Králové,  Náchoda
a Jièína B. Velkými favority VBL jsou dru�stva
Chrudimi a Dvora Králové. Dru�stvo domácí  Jiskry
bude mít s obhajobou pìkného tøetího místa
v loòském roèníku zøejmì nemalé starosti. S aktivní
èinností se rozlouèil dlouholetý hráè, kapitán a opo-
ra týmu, exceletní støelec z trojkové vzdálenosti Mi-
rek �vamberg. Slu�í se pøi této pøíle�itosti mu za
v�echno a za v�echny hráèe a pøíznivce podìkovat.
Na palubovku se naopak vrací po vleklých zdravot-
ních problémech veterán a støelec Pavel Pour. Jinak
se proti loòsku kádr hráèù nezmìnil. Utkání se  bu-
dou hrát, jako obvykle v hale TJ Jiskry. Hrací dny:
soboty od 17 hodin � nedìle od 10 hodin.

Rozlosování 1. èásti VB:
22.- 23.9. v Chlumci a Pøelouèi. 6.-7.10. doma

s Havl. Brodem a Chrudimí. 20.- 21.10. v Chocni a
V. Mýtì. 3.- 4. 11. doma Te Pardubice B, Holice. 10.-
11.11. v Týni�ti a Dvoøe Králové. 17.11. v Novém
Byd�ovì. 1.- 2.12. doma È. Tøebová  a Svitavy B. 15.-
16.12. doma  Pøelouè a Chlumec.                                  H-è

to obsadil tým Grey Grizzlies Hoøice ve slo�ení
P. Pospí�il, P. Jalový, R. Èihák, M. Palou�, J. Èihák,
M. Neèesaný, R. Bìlina, O. Stuchlík a �. Karban. Na
ètvrtém místì dobìhlo dru�stvo MTB Hoøice (bi-
keøi) ve slo�ení P. Procházka, M. Zíma, T. Borùvka,
K. Erben, P. Pu�, M. Janata, J. Pomikálek, M. Pr�ala
a J. Jakl. Po slavnostním vyhodnocení závodu a pøe-
dání pohárových trofejí z legendárních pa�í marato-
nisty Standy Matyse se v�ichni pøítomní borci zahl-
ceni pìnivými dou�ky vítìzného sektu odebrali do
pøilehlého areálu kempu AMK, kde pro nì byl pøi-
praven vyèerpávající sportovní program v podobì
turnajù v nohejbalu a volejbalu. To v�e probìhlo za
slunného poèasí (objednal P. Pospí�il) a podmanivé
chuti skvìle chutnající pivní zrzky z nápojového líst-
ku rodiny Kuglerových.

Hlavní dík z úst pøítomných sportovcù patøí spon-
zorùm celé akce � Mìstu Hoøice, Potravinám Glo-
bál, prodej nápojù Ertlovi, prodej nápojù Novákovi,
Petráèkovým hoøickým trubièkám, Kubi�tovým ho-
øickým trubièkám, prodejci pohárových trofejí I+H,
dále Mìstské Policii a Policii ÈR za ochranu bì�cù,
M. Pourovi a p. Fejfarovi za historický motodopro-
vod a vlastnì v�em, kteøí pøispìli ke zdárnému prù-
bìhu celého sportovního zápolení.

Sportu zdar Ví�a Kotrbáèek

Autentický snímek zachycuje účastníky
štafetového běhu po závěrečném vyhlášení

výsledků. Výrazy ve tvářích účastníků neznačí
vyčerpanost z předešlého sportovního vypjetí,
nýbrž strojeně ochranné pohledy proti ostrým

paprskům slunce v probíhajím babím létě.

Pronajmu 3+1 + dvě soc. zařízení
Pronajmu 3+1 (2 sociální zaøízení) v rodinném

domku, i jednotlivì. Nájem a pøíplatky za pou�ití za-
øízení, elektøiny, vody. Pøímotopy, kachl. kamna.
Cena dohodou, nutno vidìt. Jsem velmi klidná, tole-
rantní, hodná MUDr. v invalidním dùchodu, spì-
chám.        Mobil 608 135 519. Máchova 1123, Hoøice.

Štafetový běh


