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OBČASNÉ

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

Rozkvetly koèièky, také máte takovou radost? � Probudili se netopýøi � Pøemno�ili se jeleni � Nastal rok
krysy � V�echen sníh je v Liberci � Lusinda je v tom � A my víme s kým �  Nìkdo nám èmárá po Hoøicích �

V muzeu bude cirkus � Na Hradì u� byl � Nechoïte jen tak � Bì�te na radnici � Zaplatit popelnici � Ochotníci
a �tamgasti z Beránku hrají �vejka �                                                 Je�tì�e tu jsou Hoøické noviny � Stojí 6,- Kè

Do prvních tříd
základních škol bylo
zapsáno 85 dětí

Ve dnech 24. a 25. ledna probìhl v Hoøicích
�kolní zápis. Do prvních tøíd základních �kol bylo
zapsáno 85 dìtí, rodièe 19 dìtí po�ádali o odklad
�kolní docházky. Z� Na Habru otevøe dvì první
tøídy, Z� Na Daliborce také dvì a Z� Komenského
ulice jednu tøídu; 2 dìti nastoupí do Z� Husova
ulice.                                                                                 (mú)

Odpůrci Lidlu u soudu
nepochodili,
ale budou se soudit dál

Ani soudní prohra neodradila odpùrce výstavby
prodejny Lidl od dal�ích aktivit, kterými se sna�í
investici obchodního øetìzce pøekazit. Podle ver-
diktu krajského soudu bylo územní rozhodnutí
na stavbu prodejny vydáno v souladu se v�emi
pøedpisy, druhá strana sporu ale trvá na tom,
�e je neplatné.

�Krajský soud uznal územní rozhodnutí, jen�e
my s ním nesouhlasíme a podáme odvolání
k Nejvy��ímu správnímu soudu,� øekl NN Vít Ko-
trbáèek ze sdru�ení Za Hoøice krásnìj�í, které
se proti zámìru postavit supermarket nad ná-
mìstím ostøe ohradilo u� pøed nìkolika lety.

Vít Kotrbáèek je zároveò také èlenem mìstské-
ho zastupitelstva, které loni odsouhlasilo prodej
pozemku a jídelny firmì Lidl za témìø tøicet mili-
onù korun.

Sdru�ení trvá na tom, �e územní øízení nebylo
v poøádku a �e v nìm nastaly procesní chyby.
�Jsme pøesvìdèeni, �e v pøedchozím øízení do�lo
k procesním chybám a �e územní rozhodnutí je
neplatné. Proto se také odvoláme, proto�e si mys-
líme, �e krajský soud mìl rozhodnout v ná� pro-
spìch,� míní Kotrbáèek.

Znovu také zopakoval hlavní argument protes-
tu, podle kterého se stavba podobného typu
do centra mìsta � navíc jen pár metrù od zámku
� v �ádném pøípadì nehodí.

Odpùrci nechtìli �alobu stáhnout ani poté, co
vedení mìsta zahájilo s firmou jednání o jejích
mo�ných ústupcích v otázce vzhledu budoucí
diskontní prodejny. Tomu v�ak zatím zástupci
sdru�ení pøíli� nevìøí.

�Svùj èas a energii budeme této kauze vìnovat
i nadále, a to i v rámci stavebního øízení, aby-
chom do celé zále�itosti mohli opìt vstoupit
a urèitým zpùsobem ovlivnit tøeba právì archi-
tekturu prodejny,� zdùraznil Vít Kotrbáèek.

Zdroj: Nové noviny, (jn)

Osudy dobrého vojáka Švejka na hořické scéně

Nejedná se o aktuální parodii na nedávné udá-
losti ve �panìlském sále, ale o dávno pøipravova-
nou kulturní bombu: Hoøiètí ochotníci pøipravili
premiéru hry Franti�ka Klièky podle slavného ro-
mánu Jaroslava Ha�ka.

Zku�ené herce místního ochotnického kádru
posílila i øada nováèkù, milovníkù Ha�kova díla,
kteøí budou stát na jevi�ti pøed publikem mnohdy
poprvé. Uvidíme tak mnoho hoøických osobností,

Dlužníkům město
neustoupí a trvá
na tvrdém postupu:
Vystěhujte se!

Domácnosti, které dlu�í mìstu peníze za nájem,
neuspìly se svou �ádostí, aby radnice zastavila je-
jich vystìhování z bytù v Karlovì ulici. Radní tak
trvají na pùvodním rozhodnutí.

��ádostem jsme nevyhovìli. Dohodli jsme se, �e
v této vìci budeme postupovat tvrdì, proto�e u� v
minulosti jsme se nìkolikrát sna�ili o vstøícnou
dohodu, jen�e marnì,� øíká starosta Ivan Dole�al.

Bezprecedentní postup je podle nìj signálem
pro ostatní, �e mìsto nebude dlu�níkùm beztrest-
nì tolerovat dlouhodobé neplacení nájmù. �Po-
kud nìkomu nabídnete vstøícný splátkový kalen-
dáø a on vám opakovanì slíbí, �e dlu�nou èástku
zaplatí, ale pak to nedodr�í, tak u� tì�ko získá dù-
vìru. Takový postup zkrátka nelze tolerovat,� vy-
svìtluje rozhodnutí starosta.

Podle nìj by radnice mohla rozhodnutí zmìnit
snad jedinì v pøípadì, �e neplatièi uhradí dluh
jednorázovì nebo maximálnì ve dvou splátkách.

�Nejde zase o tak horentní sumy, èástky se po-
hybují øádovì v nìkolika málo desítkách tisíc ko-
run. Napøíklad v jednom z tìchto pøípadù �lo o
mìsíèní nájem 660 korun a v druhém pøípadì
nìco pøes tisíc korun. O to víc je zará�ející, �e to
nìkteøí lidé nechají vyrùst do takových dluhù,�
poznamenal Dole�al.                www.horice.org (jn)

sousedù a pøátel, kteøí propùjèili tváø notoricky
známým Ha�kovým postavám a o�ivili tak znovu
nezapomenutelné scény jeho slavného románu.

V re�ii Ladislava Dostála hrají: Michal Moravec,
Marcela Kováèiková, Libor Dostál, Oldøich Kada,
Pavel Paterman, Jan Müller, Jan Nosek, Zdenìk
Novák, Miloslava Dostálová, Radka Hubáèková,
Pavel Hart, Pavel Kuèera, Ladislav Dostál, Nina
Maiksnarová, Petra Vávrová, Pavel Moravec, Jo-

sef Moravec, Petr Havlíèek, Lucie Matou�ková,
Jiøí Helinger, Franti�ek Kozel, Lubo� Talácko,
Vladimír Blíma, Oldøich Rýgl a mnoho dal�ích
místních i pøespolních dramatických umìlcù v
bohatém komparsu.

Premiéra probìhla v úterý, ve støedu první re-
príza, dal�í repríza 4. bøezna. Dal�í reprízy podle
programu DKK (na stranì 4) v radnièním sále.

Věhlasný hořický fotograf Zdeněk Morávek se vloudil na generální zkoušku v Koruně a fotografoval a fotografoval a fotografoval. Z tisíců
vzniklých záběrů se celých sedm vloudilo na stránky našeho listu. Jménem představitelů hlavních i méně hlavních rolí a jménem našich čtenářů mu

za poskytnutí fotografií děkujeme. Nahoře je představitel titulní role Michal Moravec a režisér Ladislav Dostál ve scéně z četnické strážnice.

Některé objekty se tak moc lesknou, že jejich reprodukci nezvládá ani vyspělá Morávkova technika. Oldřich Kada hraje komisaře Brettschneidera,
Jan Nosek (zcela vpravo) nadporučíka Lukáše. Dole, v gestu jakoby zvoucím k návštěvě představení, opět Michal Moravec jakoby Josef Švejk.
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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

BAREVNÉ KOVY STÁLE LÁKAJÍ NENECHAVCE
30.1.2008: Z budovy Mìstského muzea ve Dvoøe

Králové dosud neznámý pachatel odcizil tøináct me-
trù mìdìného okapu a nìkolik dal�ích metrù okapu
zlodìj navíc znehodnotil. Zástupce mìsta vyèíslil
zpùsobenou �kodu na necelých 16 tisíc korun. Za
trestný èin kráde�e mù�e pachatel, po kterém poli-
cie pátrá, pobýt ve vìzení a� dva roky.

V SUPERMARKETECH KRADOU I DŮCHODCI
Jaromìø/ Mìstská policie v poslední dobì øe�í roz-

máhající se kráde�e v supermarketech. �Na místo
jsme voláni tak dvakrát do týdne. Vìci ze supermar-
ketu se sna�í odcizit jak mlad�í

Rada města vydala
grantovou směrnici

Na svém zasedání 28. 1. schválila Rada mìsta
Hoøic novou smìrnici è. 1/2008 k zabezpeèení
grantového systému, která nahradila smìrnici z
roku 2005. Impuls pro zmìnu vze�el z Komise
pro kulturu a rozvoj cestovního ruchu, která za-
znamenala zvý�ený zájem hoøických �kol o pøí-
spìvky z rozpoètu mìsta, které nebylo mo�no dle
pùvodních pravidel uspokojit.

Cílem bylo pøedev�ím zru�ení grantové oblasti
s názvem O � ostatní a její nahrazení grantovou
oblastí s názvem M � �kolství a mláde�. Do této
oblasti byly novì zaøazeny následující okruhy:

M1 � projekty �kol spojené s významnými vý-
roèími èi vzdìlávacími akcemi,

M2 � projekty �kol zamìøené na výmìnnou za-
hranièní spolupráci dìtí a mláde�e,

M3 � projekty zamìøené cílenì na prevenci so-
ciálnì patologických jevù dìtí a mláde�e,

M4 � akce poøádané pro dìti a mláde�
se zdravotním posti�ením,

M5 � ostatní zájmová èinnost dìtí a mláde�e.
Zmìny oproti smìrnici pùvodní jsou tedy mini-

mální. Minimální jsou i zmìny v pøíslu�ných for-
muláøích �ádost o finanèní pøíspìvek
a Vyúètování finanèního pøíspìvku, které byly
pøizpùsobeny nastalým zmìnám.

Formuláøe jsou opìt naprogramovány tak, aby
v co nejvy��í mo�né míøe usnadòovaly vyplòová-
ní (napø. nemusíte doplòovat procentuální podíl
� bude dopoèítán automaticky, nemusíte kont-
rolovat vý�i vlastního fin. podílu � pokud nebude
dodr�ena, budete automaticky na nedostatek
upozornìni), proto doporuèujeme jejich vyplòo-
vání pøímo v poèítaèi.

Zmìny se nedotkly ani termínù pro podávání
�ádostí o finanèní pøíspìvky, uzávìrky zùstaly
k 31. 3. 2008 a 30. 6. 2008. 

Ve�keré informace o finanèních pøíspìvcích
(grantech) vèetnì ve�kerých oficiálnì vydaných
formuláøù najdete pod odkazem Granty Hoøice
umístìným tradiènì v U�iteèných odkazech
na hlavní stránce webu i v hlavním menu pod od-
kazem Mìsto Hoøice.

Informace, podklady a formuláøe pøipravila:
�árka Kobrová, odbor �kolství a kultury Mìstské-
ho úøadu v Hoøicích                                                     MK

POLICEJNÍ HLÍDKA ODHALILA ZLODĚJE
LITINY: MĚLI SMŮLU, NEJELO JIM AUTO

V poslední dobì se stále èastìji setkáváme s kráde-
�emi �eleza, mìdi a dal�ích kovù. Touto trestnou
èinností se zabývají urèité skupiny lidí, kteøí nakra-
dené �elezo dále prodávají ve sbìrných surovinách.

A právì jednu takovou skupinku odhalili policisté
ve ètvrtek na Hoøicku. V ranních hodinách kontrolo-
vali v Dobré Vodì, pro poruchu odstavené, osobní
vozidlo �koda 120, které se sna�il øidiè opravit. Pøi-
tom mu asistovala jeho dru�ka a dvì mladistvé sleè-
ny.

Bìhem kontroly se v�ak mu�i zákona nestaèili di-
vit. V zavazadlovém prostoru toti� objevili rùznì vel-
ké kusy litiny. Na otázku, odkud �rot pochází, nedo-
kázal øidiè odpovìdìt.

Nakonec �el s pravdou ven a policistùm sdìlil, jak
se do vozidla dostal. Veèer pøedtím se toti� v Hoøi-
cích vloupali do objektu jedné z firem, kde litinu od-
cizili a postupnì nanosili do auta. Kdy� byl kufr
plný, vyrazili zpìt na cestu domù.

Dojeli v�ak pouze do Dobré Vody, kde jim auto vy-
povìdìlo slu�bu. Vzhledem k tomu, �e byla noc, roz-
hodli se, �e zde pøespí a ráno vozidlo opraví. Ne� ho
v�ak staèili zprovoznit, pøijela policejní hlídka, která
v�e odhalila.

Policisté navíc zjistili, �e jednadvacetiletý øidiè ne-
vlastní øidièské oprávnìní a je�tì k tomu má do roku
2009 vysloven zákaz øízení motorových vozidel.
Proto byly ve vìci zahájeny úkony trestního øízení
pro trestný èin kráde�e spáchané ve spolupachatel-
ství, øízení motorového vozidla bez øidièského
oprávnìní a maøení výkonu úøedního rozhodnutí.

NA PACE ŘÁDIL VELKÝ BÍLÝ PES
Pøed 22. hodinou oznámil na linku 158 mu� z Nové

Paky, �e byl pøi výbìru penìz z bankomatu v Ko-
menského ulici napaden velkým bílým psem, který
ho povalil na zem, vytrhl mu z úst umìlý chrup a
poté ho je�tì kousl do krku a zad. Pøivolaná hlídka
v�ak na místì zjistila, �e napadený, který jeví znám-
ky opilosti, má pouze nad okem tr�nou ranku. Na
dotaz, jak pes vypadal, nedokázal odpovìdìt, ale
pøesnì popsal sleènu, která ho mìla venèit. Policisté
mu doporuèili, aby vyhledal lékaøskou pomoc, co�
rezolutnì odmítl, proto�e by musel za o�etøení za-
platit. Pøípad je evidován jako pøestupek proti ob-
èanskému sou�ití.

V HOŘICÍCH ŘÁDÍ FALEŠNÝ ŘEMESLNÍK
Trik s fale�ným vrchním popsaný v jednom èes-

kém filmu asi poøád funguje a v Hoøicích si na�el
dal�í obì�. Minulou støedu oznámila jedna star�í
�ena z Hoøic, �e byla okradena. Pøed polednem ji
nav�tívil neznámý, asi padesátiletý mu� a prohlásil,
�e jí pøi�el opravit okna a topení a �e se o tom u� do-
hodl s jejím synem. Po�adoval okam�ité vyplacení
zálohy na zakoupení materiálu. Paní opravdu øeme-
slníka oèekávala a tak mu svìøila 18 tisíc - a mu� s
penìzi ode�el a u� se neukázal.

U MILOVIC ZABILO AUTO CYKLISTU
K tragické nehodì do�lo minulou støedu ve veèer-

ních hodinách u Milovic, kde po støetu s projí�dìjí-
cím vozidlem zemøel pìtaètyøicetiletý cyklista.

�Ve støedu 20. února jel devìtadvacetiletý øidiè
osobním vozidlem Renault Megane po silnici ve
smìru od Hradce Králové na Hoøice. U obce Milovi-
ce pøehlédl vlivem nepøimìøené rychlosti jízdy cyk-
listu, který pøejí�dìl na neosvìtleném jízdním kole
vozovku, a narazil do nìho,� uvedla okresní tisková
mluvèí policie Hana Kleèalová.

�Po støetu byl cyklista odhozen pøes èelní sklo na
støed vozovky, kde zùstal le�et,� upøesnila Kleèalová
s tím, �e cyklista utrpìl zranìní, kterým na místì
podlehl.

Jízdní kolo se po nárazu rozlomilo a jedna jeho
èást vlétla do protismìru, kde skonèila pod projí�dì-
jícím vozem Ford Mondeo.                                              (to)

Na osudnou nedìli 17. února 2008, kdy kosov-
�tí Albánci vyhlásili s po�ehnáním �civilizované-
ho� Západu jednostrannì nezávislost na Srbsku,
se v balkánských dìjinách spolehlivì nikdy neza-
pomene. Kolébka srbské kultury, srbského ná-
rodního uvìdomìní, èi snad nacionalismu, chce-
te-li, byla za zruèné spolupráce USA a kupodivu i
evropských velmocí s kosovsko-albánskou oli-
garchií odtr�ena od jeho zbytku. Území o rozloze
støedních Èech, to je zhruba Kosovo. To mì neza-
jímá, øekne nìkdo, je�tì jim hodnì zbude, øekne
druhý, tøetí neví, co Kosovo vùbec je, ètvrtý se
rozèiluje, �e pivo bude v èeské putice zase o nìco
dra��í. Pøesto bychom se o toto téma my, èe�tí
�vejci, mìli zajímat. Uvìdomme si, �e kdyby ne-
bylo druhé svìtové války a soubì�nì nelehké a
trpìlivé pøesvìdèovací kampanì dr. Bene�e u
svìtových velmocí na téma obnovení státních
pøedmnichovských hranic, byly bychom na tom
nejspí� stejnì jako dnes Srbové. Tenkrát jsme se
zlobili, Srbové se dnes také zlobí, cítí se podvede-
ni a obìtováni jako jsme se mnichovským diktá-
tem a následným okle�tìním území cítili i my,
Èe�i. A byly to pøedev�ím Srbové, kteøí nám
v tìch nevlídných bøeznových dnech roku 1939
vyjadøovali podporu a v pøípadì mo�ného zou-
falého odporu i dobrovolníky, zatímco ostatní
svìt zbabìle zavíral oèi. Byly to také Srbové, kte-
øí umo�òovali odchod mnohých èeských vlasten-
cù do zahranièních protifa�istických armád,
byly to pøedev�ím Srbové, je� z národù bývalé
Jugoslávie nejèastìji bojovali proti fa�istùm bì-
hem Slovenského národního povstání, byly to
Srbové, kteøí hlasitì protestovali proti okupaci
Èeskoslovenska armádami Var�avské smlouvy
v roce 1968. Dá se øíci, �e Srbové s na�ím náro-
dem v�dy tak trochu cítili a sympatizovali, v�dy�
mnohé nás v minulosti spojovalo, by� hranice
byla daleko. Mnozí Srbové v Èeskoslovensku stu-
dovali, pracovali, tvoøili, milovali. Obèanská
válka v bývalé Jugoslávii v letech 1991 - 1996
byla zpùsobena z valné èásti dílem srbského na-
cionalismu, ale kdo byl tenkrát bez viny? Jugo-
slávské peklo skonèilo, vládcové, pokud nestaèili
zemøít, skonèili za møí�emi, nástupnické státy se
vydaly cestou demokracie. Kosovsko-albánský

nacionalismus v�ak sílil. Kosovu Srbskem nabíd-
nutá velkorysá, ve svìtì naprosto unikátní auto-
nomie, byla odmítnuta, dávno ji� bylo rozhodnu-
to o odtr�ení a vlastní cestì. Cestì, která nebude
vùbec jednoduchá, dost mo�ná si Kosované po
tom, co opadne nad�ení, øeknou s nostalgií, zda
to bylo vùbec nutné? A co na to Èe�i? Zatím nic.
Hledíme si zatracenì svého, jo, benzín bude taky
dra��í. Srbové se rozhlí�ejí po svìtì, pomohou
snad Èe�i? Ale to nás neznáte, milí bratøi, my do-
ká�eme hulákat, jen kdy� vyhrajeme hokej. Tahle
vìc se nás netýká. A ministr Schwarzenberg,
pøesto�e mu koluje modrá germánská krev
v �ilách, koná (pokud zrovna nedøíme) pøesnì
jako typický èeský èlovíèek, prostì uvidíme, jak
to dopadne, hlavnì si to s nikým nerozházet, o to
jde. A samozøejmì jeho nezbytný kolega ve vì-
cech zahranièních Sa�a Vondra také zrovna ne-
høímá proti poru�ení mezinárodních dohod,
standardù a práv, v�ak také byl dlouho v USA,
ví, jak pøe�ívat. Jedinì snad staronový Václav
Klaus a pár levièákù varuje a lituje. Také mnì to
vadí, zvlá�� kdy� vidím, jak se úèelovì poru�uje
právo a spravedlnost, jak vítìzí lhostejnost, tak
typická pro èeský �ivel, a nejvíc ze v�eho mì na-
�tve, kdy� potkám lidi, kteøí se diví, �e se nechám
vytoèit nìèím, co se mì vlastnì vùbec netýká.

Pavel Bièi�tì.

SEBRALI TATÍNKOVI TOYOTU,
U PUMPY NEZAPLATILI ZA BENZÍN,
A JAK TO ŠPADNĚ DOPADLO

Na výlet otcovým vozidlem Toyota Carina se vydal
v noci ze soboty na nedìli dvacetiletý mladík z Hoøic
spolu se svým stejnì starým kamarádem.

Na tom by nebylo nic a� tak divného, kdyby si
ov�em vozidlo nevzal bez otcova vìdomí a navíc kdy-
by nìkdo z nich vlastnil øidièské oprávnìní.

Nejdøíve se vydali do Mladé Boleslavi, kdy se bì-
hem jízdy støídali v øízení. Poté se vrátili zpìt k Ho-
øicím, kde u benzínové èerpací stanice natankovali
benzín za 900 korun a bez zaplacení ujeli smìrem
na Hradce Králové. Jejich divoká jízda v�ak skonèila
u obce Straèovská Lhota, kde havarovali.

Nehoda se sice obe�la bez zranìní, ale bìhem noè-
ního dobrodru�ství se dopustili nìkolika trestných
èinù, a to neoprávnìného u�ívání cizí vìci, øízení
motorového vozidla bez øidièského oprávnìní a krá-
de�e. Nyní jim hrozí penì�itý trest nebo trest odnìtí
svobody a� na dva roky.

Hana Kleèalová, OØ PÈR Jièín

Nezávislost Kosova aneb český nezájem
Sloupek Pavla Bičiště

POŘÁDÁNÍ VEŘEJNÝCH DRAŽEB
DOBROVOLNÝCH I NEDOBROVOLNÝCH

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

RIEGROVA 1048, 508 01 HOŘICE

Prodám obrazy
Prodám dva obrazy Oskara Teimera. Krajina a

kvìtinové záti�í, malby na plátnì z roku 1979.
Telefon 495 447 763.
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STØÍPKY Z RADY MÌSTA HOØICE
KONANÉ 11. ÚNORA 2008

ZPRÁVY Z RADNICE

ZASTOUPENÍ NA JEDNÁNÍ VOS
Rada rozhodla doporuèit Mìstskému zastu-

pitelstvu nominovat na øádnou valnou hro-
madu spoleènosti VOS, a. s. starostu mìsta
Ivana Dole�ala. Jako pøípadný náhradník by
mìl zájmy mìsta na této valné hromadì hájit
pan Ale� Svoboda.
SMLOUVA
S CENTREM EVROPSKÉHO PROJEKTOVÁNÍ

Rada schválila cesi smluvních práv a po-
vinností mezi Mìstem Hoøice a Centrem Ev-
ropského projektování, které se na konci loò-
ského roku transformovalo z pøíspìvkové or-
ganizace Královéhradeckého kraje na akcio-
vou spoleènost. Tato organizace øízená Ing.
Klárou Dostálovou z Hoøic nás i nadále pove-
de vstøíc k administrativnì velmi slo�itým
evropským projektùm. Po uzavøení dohody o
cesi dojde k pøevodu práv a povinností vy-
plývajících ze smlouvy na akciovou spoleè-
nost Centrum evropského projektování a.s.
MĚSTSKÁ POLICIE

Rada vzala na vìdomí zprávu Mìstské poli-
cie Hoøice za rok 2007. Mìstská policie ztra-
tila na poèátku loòského roku svùj kredit a
tento se jí pozvolna daøí získávat pozvolna
zpìt. V roce 2007 sedm strá�níkù Mìstské po-
licie Hoøice øe�ilo celkem 1432 pøestupkù. Z
tohoto poètu bylo øe�eno 246 pøestupkù v
blokovém øízení, 218 pøestupkù bylo øe�eno v
dopravì, 11 pøestupkù proti majetku, 16 pøe-
stupkù proti veøejnému poøádku, 1 pøestupek
proti obèanskému sou�ití, 14 pøestupkù bylo
zasláno k dal�ímu projednání na odbor do-
pravy a na správní odbor Mìstského úøadu v
Hoøicích. Celkem strá�níci MP Hoøice øe�ili
pøestupky blokovými pokutami v celkové
vý�i 180.400,-. �Mìstskou� byly zadr�eni 4
pachatelé trestného èinu a 2 osoby v celostát-
ním pátrání. V roce 2007 bylo dále odchyce-
no 64 toulavých zvíøat.
PODPORA TIBETU

Byla vysly�ena �ádost Obèanského sdru�ení
LUNGTA o vyvì�ení tibetské vlajky na budo-
vì radnice dne 10. 03. 2008. Rada mìsta ka�-
doroènì vyjadøuje tímto aktem podporu ti-
betskému lidu v jeho boji za nezávislost Tibe-
tu. Poru�ování lidských práv v Tibetu nepøe-
stalo svìtovou veøejnost znepokojovat plných
58 let èínské okupace.
PRONÁJEM LOMU

Odbor �kolství a kultury pøedlo�il radì ke
schválení �ádost pana doc. M. Kotrby z Fa-
kulty umìní Ostravské univerzity o proná-
jem lomu sv. Josefa v Hoøicích pro soustøedì-
ní studentù a jejich praxi pøi opracování ka-
mene ve dnech 13. a� 27. 9. 2008. Pøedlo�ené
�ádosti bylo samozøejmì vyhovìno.

Obdobná akce se uskuteèní ve frekventova-
ném hoøickém lomu ji� na poèátku záøí, kdy
má zájem o pronájem lomu také Univerzita
J. E. Purkynì v Ústí nad Labem, která zde
bude poøádat �kolní prázdninový kurz práce
s kamenem.
ZAMÍTNUTÝ PŘÍSPĚVEK

Byla zamítnuta �ádost o finanèní pøíspìvek
pana Bc. Martina Kubi�ty, pøedsedy teniso-
vého oddílu TJ Jiskra Hoøice o finanèní pøí-
spìvek formou grantu ve vý�i 1 000 000,- Kè
na rekonstrukci tenisových dvorcù. Rada
mìsta ulo�ila starostovi I. Dole�alovi infor-
movat oddíl TJ Jiskra Hoøice o rozhodnutí
rady mìsta a doporuèit mu vyu�ít grantový
systém Královéhradeckého kraje. Zaji�tìní fi-
nanèních prostøedkù na rozsáhlou rekon-
strukci kurtù je ve schématech grantù Králo-
véhradeckého kraje zpravidla podmiòováno
zpøístupnìním podporovaných sportovi�� ve-
øejnosti. Nejlep�ím øe�ením pro oddíl tenisu
tedy bude pravdìpodobnì za�ádat o potøeb-
né finance Ministerstvo �kolství, které by je
mohlo uvolnit z grantu è. 233512.
ŽÁDOST O ÚČELOVOU DOTACI
PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Centrum pro zdravotnì posti�ené Králové-
hradeckého kraje se sídlem �eleznická 1057,
506 01 Jièín, po�ádalo o úèelovou dotaci na
poskytování slu�by odborného sociálního po-
radenství , které v na�em mìstì poskytuje.

Na základì této �ádosti bylo zji�tìno násle-
dující. Centrum pro zdravotnì posti�ené Krá-
lovéhradeckého kraje poskytuje v na�em
mìstì svoje slu�by první ètvrtek v mìsíci od
10.00 � 14.00 hodin. Poradenské slu�by po-

skytuje v budovì Polikliniky, Klicperova 6,
508 01 Hoøice, v prostorách Základní orga-
nizace posti�ených civilizaèními chorobami.
Za uvedené prostory není na ZOPCCH vy�a-
dován �ádný nájem. Z tohoto dùvodu rada
nedoporuèila poskytnout úèelovou dotaci na
poskytování slu�by odborného poradenství.
DOTACE NA OPRAVU KOSTELA

Pan P. Adam Depa, administrátor Øímsko-
katolické farnosti Hoøice, pøedlo�il vedení
mìsta �ádost o finanèní pøíspìvek ve vý�i
250 000,- Kè na èásteènou úhradu nákladù
na pokraèování rozsáhlé opravy høbitovního
kostela sv. Gotharda v Hoøicích. Rada mìsta
doporuèuje MìZ schválit finanèní pøíspìvek
ve vý�i 200 000,- Kè na èásteènou úhradu
nákladù na rozsáhlou opravu høbitovního
kostela sv. Gotharda v Hoøicích. Spoluúèast
mìsta je v tomto pøípadì �ádoucí z dùvodu
získání dal�ích finanèních prostøedkù z
grantù Královéhradeckého kraje. V uplynu-
lém roce se podaøilo z regionálních financí
zajistit na opravu 400 000,- Kè. Leto�ní fi-
nancování této rozsáhlé akce bude pravdì-
podobnì podpoøeno i z penìz Ministerstva
kultury, ale v�dy za podmínky na�í spoluú-
èasti.
PODPORA OLYMPIONIKOVI

Rada se rozhodla podpoøit hoøického spor-
tovce Jana Syrovátka reprezentanta ÈR
v hodu o�tìpem èástkou 10 000,- Kè. Jmeno-
vaný atlet chce smìøovat ve�keré leto�ní úsilí
k úèasti na Olympijských hrách v Pekingu.
Sportovní klub Hvìzda SKP Pardubice ne-
mù�e nést ve�keré vysoké náklady na pøí-
pravu sportovce a obrátil se s �ádostí o fi-
nanèní pøíspìvek na Mìsto Hoøice. V�ichni
dr�íme Honzovi palce a vìøíme, �e mu smìlý
plán startu na OH v Pekingu vyjde.
PRONÁJEM SADŮ

Byl odsouhlasen pronájem Smetanových
sadù za úèelem poøádání tradièních letních
koncertù v následujících termínech: 29. 6.,
13. 7., 27. 7., 10. 8., 24. 8. 2008. Pronájem
sadù byl zároveò odsouhlasen Kynologické-
mu klubu Hoøice za úèelem konání 6. roèní-
ku akce pro dìti �Alíkùv pohár� dne 6. 9.
2008.

Rada souhlasila s nabídkou pana Ing.
Franti�ka Dole�ala na údr�bu Smetanových
sadù pro rok 2008. Tuto údr�bu ji� Ing. Do-
le�al vykonával v letech 2004�2007.

Byla odsouhlasena �ádost ROS klubu Hoøi-
ce o povolení konání 10. roèníku festivalu
romských skupin a souborù ve Smetanových
sadech. Termín konání � sobota 9. 8. 2008
od 10,00 � 20,00 hod.

Rada mìsta schválila pronájem Smetano-
vých sadù, o který po�ádala paní Ing. Iva
�edivá, pøedsedkynì Místní organizace
ÈSSD Hoøice, na den 30. 8. 2008 za úèelem
konání akce pro dìti pøed zaèátkem nového
�kolního roku �Sladký den�.
LŮŽKA PRO SENIORY

Rada mìsta doporuèuje ke schválení MìZ
realizaci sub-projektu �Vybavení léèebny
dlouhodobé péèe o seniory (120 lù�ek) elek-
trickými polohovatelnými postelemi� v rám-
ci programu �Posilování sociálních, vzdìlá-
vacích a zdravotnických slu�eb v Králové-
hradeckém kraji�, financovaného z finanè-
ních mechanismù EHP/Norska a Králové-
hradeckým krajem. Rada zároveò potvrdila
jeho udr�itelnost dle stanovených podmínek
(hmotný a nehmotný majetek po dobu 5 let
ode dne ukonèení realizace sub-projektu).
KRAJSKÁ RADA NADĚLOVALA

Na základì �ádosti o finanèní pøíspìvek na
poøízení vybavení klubovny hoøického støe-
diska Junáka Rada Královéhradeckého kra-
je pøispìla na�í mladé, zodpovìdné a per-
spektivní hoøické mláde�i èástkou 25 tis. Kè.

Krajská rada nebyla zároveò skoupá ani k
Oddílu stolního tenisu TJ Jiskra, který po�á-
dal o finanèní podporu pøi organizaci bodo-
vacích turnajù mláde�e a dorostu ve stolním
tenise. Soutì�i, které se pravidelnì úèastní
více ne� 80 talentù tohoto krásného sportu,
se dostalo podpory ve vý�i 15 tis. Kè

Svoji podporu získalo i sdru�ení CCCC �
Czech country croquet club, které poøádá ve
dnech 5. a� 6. 7. 2008 v Bøí��anech druhé mi-
strovství republiky v tomto starém, krásném
a velmi zajímavém sportu.

Ivan Dole�al

Blíží se splatnost
poplatku za odpad
a poplatku ze psa

V�em obèanùm mìsta Hoøic pøipomínáme, �e
dne 31. bøezna je splatný poplatek za odpad a po-
platek ze psa. Poplatky lze platit hotovì v poda-
telnì Mìstského úøadu Hoøice nebo pøevodem na
úèet èíslo 19-1161157329/0800, ÈS a.s., variabilní
symbol rodné èíslo.

Poplatek za odpad platí ka�dá fyzická osoba,
která má v Hoøicích trvalý pobyt. Sazba poplatku
za odpad na rok 2008 zùstává stejná jako
v  oòském roce 480,� Kè za osobu. Polovièní saz-
bu 240,� Kè platí dìti do 15 let, uèni a studenti.
Zmìny v poplatkové povinnosti (napø. zmìna tr-
valého pobytu, ukonèení studia, dlouhodobý po-
byt v zahranièí del�í ne� 6 mìsícù, hospitalizace
ve zdravotnickém zaøízení del�í ne� 3 mìsíce a
jiné zmìny) oznamte na finanèním odboru Mìst-
ského úøadu Hoøice, kde Vám bude vymìøena
správná vý�e poplatku za odpad na rok 2008.

Poplatek ze psa platí dr�itel psa, který má trvalý
pobyt v Hoøicích, a to ze psù star�ích 3 mìsícù.
Dr�itel psa je povinen oznámit do 15 dnù na fi-
nanèním odboru Mìstského úøadu Hoøice, �e se
stal dr�itelem psa.

Sazby poplatku ze psa na rok 2008:
Pes chovaný v rodinném domì: 300,� Kè
Pes chovaný v bytovém domì: 900,� Kè
Pes, jeho� dr�itelem je po�ivatel
invalidního, starobního, vdovského
nebo vdoveckého dùchodu, který je jeho
 jediným zdrojem pøíjmù: 200,� Kè

Upozoròujeme, �e pokud nebudou poplatky za-
placeny vèas nebo ve správné vý�i, vymìøí Mìst-
ský úøad Hoøice poplatky platebním výmìrem a
mù�e nezaplacené poplatky zvý�it a� na trojnáso-
bek.

PO�TOVNÍ  POUKÁZKY  SE  V ROCE  2008
ROZESÍLAT  NEBUDOU!

Mìstský úøad Hoøice � finanèní odbor

Bazén má problémy,
o příčinách se zatím neví

Pøed necelými ètyømi lety otevøený plavecký ba-
zén vykazuje závady. Sportovní centrum, které
vyrostlo na místì bývalé kotelny pod nemocnicí,
se u� nìjaký èas potýká se zvý�enou vlhkostí v su-
terénních prostorách. O pøíèinách �patného stavu
je prý mo�né zatím pouze spekulovat, a to mini-
málnì do doby, ne� budou známy výsledky hyd-
rogeologického prùzkumu, který si radnice ne-
chala zpracovat.

�Závada se vyskytuje v té èásti objektu, která
byla vybudována je�tì pøed zahájením stavby sa-
motného bazénu. Jde o zvý�ený výskyt vlhkosti v
suterénních prostorách,� oznámil místostarosta
Jaroslav Vácha. �Nelze øíct, �e by tam teï dochá-
zelo k nìjakým �kodám, ale pokud se problém ne-
odstraní, �kody vzniknout mohou. Proto je potøe-
ba vìc co nejrychleji øe�it,� dodal.

Pøi odstraòování závad chce mìsto postupovat
spoleènì s dal�ími partnery, kteøí se na stavbì za
více ne� ètyøicet milionù korun podíleli, tedy i s
projektanty a stavbaøi.

�Rádi bychom na základì spoleèného postupu
na�li v�estrannì pøijatelné technické øe�ení, jak
závady odstranit,� øekl Vácha.

Prvním krokem je právì hydrogeologický prù-
zkum, jen� by mìl potvrdit, nebo naopak vylouèit
jednu z teorií, podle které mohlo v prùbìhu vý-
stavby dojít ke zmìnì hydrogeologických pomìrù
v pùdì. �lo by tak o zmìny, které ovlivòují døíve
navr�enou stavbu, ani� by je ov�em tehdy mohl
nìkdo pøedpokládat.

�Pravdou je, �e hydrogeologické pomìry v této
lokalitì nejsou úplnì standardní, ale závada
mù�e mít i jinou pøíèinu. Mù�e se zkoumat, do
jaké míry je vlhkost zpùsobena tøeba vadnou izo-
lací, nebo chybou v projektu. Variant mù�e být
nìkolik, vyluèovací metodou bychom je mìli re-
dukovat,� popisuje místostarosta.

Na financování prùzkumu se budou rovným dí-
lem podílet mìsto, projektant a dodavatel. Míra
podílu nákladù na odstraòování závad se bude
øe�it a� podle výsledku odborné analýzy. Ta bude
hotova v prùbìhu jarních mìsícù.                         (jn)

V květnu roku 1946 byla na budově hořické
sokolovny odhalena pamětní deska

Dr. Václavu Buřilovi, jedné z obětí německé
politiky likvidace českých elit. Buřilův portrét
vytvořil tehdy Josef Bílek a jednota jej nechala

odlít do bronzu. V únoru roku 2008 byla
z pamětní desky bronzová busta ukradena.

Co se s ní dělo dál, se zatím neví. Obvykle končí
takové věci ve sběru.  Momentální výkupní

ceny za kilogram čisté mědi lze najít na
internetu: pohybují se od 96 do 106 korun,
bronz pro umělecké odlévání obsahuje asi

20 % cínu, dostali tedy zloději o něco méně,
snad několik stovek celkem. Něco si také

nechal překupník, který dobře ví, že kupuje
kradené. Potom zbylé peníze spotřebovali

nejspíš v některé hořické noční herně za pití,
dávku drogy, nebo jen tak naházeli do automa-
tu. Také tak končí památky na hrdiny odboje.

Zloději barevných kovů
nás připravili
o další památku

Kdo byl Dr. Václav Buřil
Narodil se v Chotèi (1883), zemøel v Terezínì

(1944). V hoøickém �ivotì byl tì�ko pøehlédnutel-
nou osobností. Byl odborníkem v pøírodopise,
ovládal nìkolik jazykù, patøil mezi zakladatele
hoøického ly�aøství. Vìdecky publikoval v oboru
botaniky (jeho práce o fytogeografii Podzvièinska
je dodnes vyhledávána). Uèil na Vesnì, byl øedi-
telem Obchodní akademie, starostou Sokola. Nì-
meckou okupaci tì�ko sná�el, spoluvytvoøil ile-
gální sokolskou skupinu a byl v ní jedním z nej-
aktivnìj�ích. Byl zatèen 20. øíjna 1944, po výsle-
�ích na hradeckém gestapu odvezen do terezín-
ské pevnosti s oznaèením �KA� (Kein Ausgang).
Záhy nato na následky útrap ve vìzení zemøel.
Vdìèní sokolové nechali po válce na jeho památ-
ku zhotovit pamìtní desku s plastickou podobiz-
nou. A dál u� ten pøíbìh znáte.

Rozpočet:
K dispozici má město
letos 170 milionů

Témìø 170 milionù korun bude mít letos k dis-
pozici radnice, která chce do konce února schválit
rozpoèet mìsta na leto�ní rok. Skuteèné výdaje
ale mohou být nakonec i vy��í, pokud Hoøice
uspìjí se svými �ádostmi o dotace.

Jak se bude vyvíjet hospodaøení mìsta a jaké
zmìny Hoøice letos oèekávají, právì o tom se
bude rozhodovat na  veøejném zasedání, ke které-
mu se na�i zastupitelé scházejí právì v tomto týd-
nu. Na programu bude také rozpoètový výhled
mìsta na období v letech 2009 a� 2012. Schválený
rozpoèet pøineseme v bøeznovém vydání Hoøic-
kých novin.
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Ocenění
Ve støedu 5. bøezna bude v Královéhradeckém

bikupství pøedána cena za fotografie, které se
umístily v soutì�i Katedrála, Jiøímu Homolkovi z
Hoøic (nyní z Aalen v Bádensku-Würtenbersku).

Hořičáci v Mánesu
V Praze na vltavském nábøe�í, mezi Národním

divadlem a Tanèícím domem, stojí ranì kon-
struktivistická budova postavená Spolkem
výtvarných umìlcù Mánes. Dokonèena byla
v roce 1930 podle návrhu architekta Otakara No-
votného (1880-1959), tehdej�ího pøedsedy spol-
ku. V Hoøicích mohla být od tého� architekta bu-
dova Galerie plastik, proto�e jeho návrh zvítìzil
v roce 1914 z devíti, do soutì�e pøijatých projek-
tù. Bylo v�ak tìsnì pøed vypuknutím 1. svìtové
války a tak k realizaci vítìzného návrhu nedo�lo.
Stavba se uskuteènila a� dlouho po dal�í svìtové
válce a ji� podle jiného návrhu.

Vystavovat alespoò jednou v prostorách pra�-
ského Mánesu je pro výtvarníka významná pocta
a uznání jeho práce. Av�ak ji� druhým rokem je
pro Hoøièáky, �ijící v Praze samozøejmostí schá-
zet se v této budovì. Pravidelnì, pìtkrát v roce se
zde konají pøátelská setkání Spolku rodákù
a pøátel mìsta Hoøice v Podkrkono�í.
V pøíjemném prostøedí salonku s výhledem na
�ofín a Národní divadlo se scházejí k besedám se
svými hosty z mìsta nad Bystøicí, kde se narodili
nebo pro�ili kus svého �ivota.

Ve starých hoøických novinách lze dohledat, �e
Hoøièáci v Praze usedlí se scházeli ji� pøed sto
lety. Také v archivu hl. m. Prahy na Chodovci a
v Okresním archivu v Jièínì jsou ulo�eny doklady
o tom, jak registrovaný Krou�ek rodákù a
pøátel mìsta Hoøic a okolí fungoval v Pra-
ze od roku 1930 a� do roku 1953. Potom èin-
nost v�ech krajanských spolkù v Praze byla a� do
roku 1991 umo�nìna pouze v rámci Pra�ské in-
formaèní slu�by. V roce 1992 byl znovu v Pra-
ze obnoven samostatný Spolek rodákù a pøátel
na�eho mìsta.

K zachování dlouholeté tradice Spolku pøispívá
i podpora, které se mu dostává od souèasného ve-
dení mìsta. Starosta pan Ivan Dole�al a paní mís-
tostarostka Mgr. Hana Richtermocová i dal�í
osobnosti mìsta pøijí�dìjí za tìmi, kteøí by� od
nìj vzdáleni stále mají mìsto �kamenné krásy� ve
svém srdci. K dosavadním vzpomínkám na minu-
lost tato setkání pøidávají èerstvé informace o
souèasném dìní a zámìrech do budoucnosti. To
je následnì zdrojem pøirozené lidské snahy také
pøispìt k rozvoji �svého� mìsta.

V�ichni Hoøièáci, kteøí v Praze �ijí trvale èi pøe-
chodnì nebo pouze obèas do tohoto mìsta musí
jet nìkteré zále�itosti vyøizovat jsou na na�ich
schùzkách vítáni. V leto�ním roce se Hoøièáci
v Mánesu schází v�dy tøetí úterý v mìsíci
od 18 hodin. V prvním pololetí je to v mìsíci
bøeznu, dubnu a kvìtnu, po prázdninách v øíjnu a
listopadu. Tak�e, tì�íme se na shledání s Vámi
dne: 18. bøezna, 15. dubna, 20. kvìtna, 21. øíjna,
18. listopadu. Za pra�ský

Spolek rodákù a pøátel mìsta
Ing. Milan Brejník, pøedseda.

Pozvánka

Hořické sály mají novou
digitální projekci

V loòském roce poøídilo mìsto s pomocí dotace
od Ministerstva kultury ÈR velice kvalitní projek-
tor, který umo�ní digitální projekce v sálu radni-
ce a v Biografu Na �pici. Podstatnì se tak roz�íøí
mo�nosti vyu�ití obou sálù. S technologickou no-
vinkou se mù�e veøejnost seznámit ji� v bøeznu,
kdy jsou na programu hned tøi nedìlní pøedstave-
ní pro dìti v sálu radnice:

9. 3. 2008 ve 14.30 to bude film �O kluko-
vi z plakátu�, 16. 3. 2008 �O loupe�níku
Rumcajsovi� a 23. 3. 2008, kdy se bude
promítat �Øíkání o víle Amálce�.         (DKK)

Zpívající housle
�e housle zpívají, o tom nás pøesvìdèily dìti ze

Základních umìleckých �kol okresu Jièín. Hoøic-
ká Zu�ka poøádala okresní kolo soutì�e M�MT ve
høe na smyècové nástroje.Do Hoøic pøijelo 28
�ákù ze ZU� Jièína, Nové Paky a Hoøic, aby sou-
tì�ili o postup do krajského kola.

V krásném prostøedí divadelního sálu na radni-
ci pøedvedly dìti své umìní ve høe na violoncello,
kontrabas a hlavnì housle.Výborná akustika sálu
jen umocòovala jejich výkony. Porota ve slo�ení
pøedních pedagogù umìleckých �kol byla pøísná,
ale spravedlivá. Z celkového poètu 28 soutì�ících
udìlila porota 14 prvních mís. A to je opravdu
nìco nebývalého.

Do krajského kola, které se koná 10.dubna v
Novém Mìstì, postupuje 9 soutì�ících.

Dìti na�í �koly skvìle reprezentovaly a zaslou�í
si za to veliký dík. A ten patøí jim a jejich pedago-
gùm. Jsou to hodiny a hodiny tvrdé práce a re�i-
mu. Hodiny o sobotách a nepoèítanì práce ve vol-
ném èase.

Z celkového poètu devíti postupujících je 7 �ákù
na�í �koly. M. Sálová, J. �turma, A. Jirásková, L.
Kováøová, Vít Klapil, P. Adamièková a A. Fi�ero-
vá. Zatím to jsou jen jména, ale kdo ví?

V�em moc blahopøeji.
Tato soutì� mìla je�tì jednu pøíjemnou zvlá�t-

nost. Zá�titu nad soutì�í pøevzal starosta mìsta
pan Ivan Dole�al. Je o nìm známo, �e má hudbu
rád, dobøe zpívá a kdysi prý i hrál na housle.
�koda, �e na závìr celého dne nezahrál. Cena sta-
rosty mìsta byla pøedána absolutnímu vítìzovi
soutì�e, kterým se stal Vít Klapil z na�í Základní
umìlecké �koly. Pane starosto, dìkujeme!!

Velkým pøekvapením jsou hoøiètí podnikatelé,
kteøí pro vítìze pøipravili cenné dary. Pánové J.
Barto�, R. Vr�átko, J. Matou�, E. Hejtmánek, P.
Kavan, firma Olpran - M. Luòák  a pan
Draslar vìnovali ceny pro nejlep�í úèastníky sou-
tì�e. A já mohu jen podìkovat. Za sebe, �kolu a
v�echny ty, co mají hudbu rádi. Dìkuji.

Va�kovová Zdenka 

Výstavy

 Jaroslava Pe�icová
Franti�ek �torek

Galerie plastik od bøezna do kvìtna.
(Datum zahájení není potvrzeno).

493 cirkus
�torchova síò muzea

od 13. bøezna do 20. dubna 2008
dennì mimo pondìlí 9-12/13-17 hodin.
Vernisá� 13. bøezna od 16 hodin.

Andy Reiben
Mùj boj 07

Malá síò muzea od 13. bøezna
dennì mimo pondìlí 9-12/13-17 hodin.
Vernisá� 16. bøezna od 16 hodin.

Vìra Janou�ková
Barevná zastavení

(tvorba z let 1989 - 2007)
Galerie moderního umìní v Hradci Králové

24. ledna - 23. bøezna 2008

Bohoslužby
Bohoslu�by Církve èeskoslovenské husitské se

konají v bývalé synagoze v nedìli 2. a 16. bøezna a
na Bo�í hod velikonoèní 23. bøezna, v�dy od 14
hodin. Dal�í informace naleznete ve vývìsní
skøíòce na hotelu Beránek.

Program DK Koruna v březnu 2008

Úterý 4. března 2008 v 19.30
OSUDY DOBRÉHO VOJÁKA �VEJKA

Repríza ochotnického pøedstavení, prémie
divadelního pøedplatného

Vstupné 70/60/50,- Kè (pøedplatitelé zdarma)

Sobota 8. března 2008 ve 20.00 hodin
PLES CHOVATELÙ

Vstupenky u poøadatele.

Pondělí 10. března v 18.00 (RADNICE)
KONCERT �ÁKÙ ZU� MELODIE

Dobrovolné vstupné

Středa 12. března 2008 v 19.30 hodin
ÈESKÉ SAXOFONOVÉ KVARTETO

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

Čtvrtek 13. března v 18.00 (RADNICE)
KONCERT �ÁKÙ ZU� HAVLÍÈKOVA

Dobrovolné vstupné.

Sobota 15. března 2008 ve 20.00 hodin
PY�AMOVÁ JÍZDA

Vstupenky u poøadatele.

Úterý 18. března 2008 v 19.30 (RADNICE)
OSUDY DOBRÉHO VOJÁKA �VEJKA

Repríza ochotnického pøedstavení
Vstupné 70/60/50,- Kè.

Čtvrtek 20. března 2008 v 19.30 hodin
BLÁZNIVÉ NÙ�KY

Východoèeské divadlo Pardubice
Divadelní pøedplatné, vstup 160/150/140,- Kè

Sobota 22. března 2008 ve 14.30 hodin
Èert a Káèa

Repríza pøedstavení souboru Zvonek.
Vstupné 20,- Kè.

Sobota 22. března 2008 ve 20.00 hodin
VÍTÁNÍ JARA 2008

Rocková tancovaèka v DK Koruna
Vstupenky u poøadatele.

Úterý 25. března 2008 v 19.30 (RADNICE)
OSUDY DOBRÉHO VOJÁKA �VEJKA

Repríza ochotnického pøedstavení
vstupné 70/60/50,- Kè.

Čtvrtek 27. března 2008 v 8.15 a v 10.00
�TÌNÌ nebo �PENÁT?

Divadlo DRAK Hradec Králové
Pøedstavení pro �koly.

Neděle 30. března ve 14.30 (RADNICE)
ÈERTÙV �VAGR

Divadelní spoleènost Julie Juri�tové
Vstupné 50,- Kè.

České saxofonové kvarteto.

Zaplnìná sokolovna v Kopidlnì byla v pondìlí
kulisou pøedávání Jivínských �tefanù, ka�doroè-
ních ocenìní za kulturní pøínos v regionu. Sym-
bolizující døevìnou figurku si z leto�ního, dvanác-
tého vyhla�ování cen odnesl kopidlenský uèitel
Oldøich Suchoradský, organizátor mnoha kultur-
ních akcí a vedoucí zájmových krou�kù, za svoji
dlouholetou èinnost zejména s mláde�í. V katego-
rii kulturní poèin roku byl tradiènì urèen vítìz lo-
sem. �tìstí se letos usmálo na Novopacké sklepy,
restauraci spojenou se stylovým podkrovním sá-
lem pro poøádání kulturních akcí.

Text i foto: www.jicinsky.net

Blahopřejeme
Soutì�e pro Základní umìlecké �koly, které vy-

pisuje M�MT, jsou urèitì pro mnohé �koly to
hlavní, èím se �kola prezentuje. U nás je to trochu
jinak. Vizitkou �koly nejsou jen soutì�e. Je to
pøedev�ím vztah k hudbì, láska k hudbì a ke v�e-
mu krásnému. Pokud se dìtem na nìkteré soutì�i
podaøí uspìt, je to pro �kolu známka výborné
práce pedagogù a známka úrovnì �koly. 19. února
se v Jièínì konalo okresní kolo soutì�e M�MT ve
høe na klavír. Z celého okresu se ho zúèastnilo 45
�ákù ZU�, kteøí soutì�ili o postup do krajského
kola.

Na�e �kola poslala po pøísném výbìru 7 dìtí,
které skvìle �kolu reprezentovaly. V�dy� 5 prv-
ních míst a dvì místa druhá, to je veliký úspìch
pedagogù a �ákù:

1.kategorie:
Tomá� Suchomel, 1. místo  (Jana Kroisová)
Karolína Valková, 1.místo  (Ivana Václavù)

2. kategorie: 
Pavlína Wunschová, 1. místo s postupem
(L.Václavù)
Eli�ka Václavíková, 2. místo (Jiøina Zimová)

3. kategorie:
Milu�e Kováøová, 1. místo s postupem
(L.Václavù)
Simona Dostálová, 2. místo (Jana Kroisová)

6. kategorie:            
Libu�e Pehová, 1. místo s postupem (J. Zimová)

V�em pedagogùm a soutì�ícím blahopøeji!
 Va�kovová Zdenka

Jivínský Štefan byl
udělen v Kopidlně

Talent měsíce

Fotografie došla z Libonic a patří k článku o úspěšných žácích hudební školy.

Èeská televize pøipravuje poøad o výtvarném
umìní, zvaný Artmix. V nìm vyhla�uje i tzv. Ta-
lent mìsíce. Kdo si zapnul ÈT 2 tuto nedìli, mohl
v této rubrice spatøit Filomenu Boreckou a její
souèasné paøí�ské studio. Po studiích v Hoøicích
zkusila Filomena �tìstí ve svìtì a docela jí to vy-
chází. Získala diplom z presti�ní paøí�ské �koly,
mezitím pobyla na newyorské Hunter College a
témìø permanentnì vystavuje. (A v létì uvidíme
její kresby na �rodinné� výstavì v Hoøicích).

APUL slaví narozeniny
Asociace profesionálních uèitelù ly�ování

(APUL) u pøíle�itosti svých patnáctých narozenin
pøipravila na sobotu 15. bøezna 2008 ve 24 èlen-
ských krkono�ských, �umavských a kru�nohor-
ských ly�aøských �kolách jako dárek náv�tìvní-
kùm a obyvatelùm hor jednodenní výuku ly�ová-
ní a snowboardu zdarma. Seznam �kol je
k dispozici na www.apul.cz.
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Mohli byste přiblížit vznik skupiny „493“?
�493� (�v diskuzi):
�pøed dvouma rokama� néé to není pravda!

Uvìdomuje� si, kdy to vzniklo ne? Vze�lo to hlav-
nì vloni. Nema� to! Vzniklo to na popud hoøic-
kejch lidí. Néé�to jsou va�e odpovìdi.

Vzniklo to... Ne napi�: Na�e skupina 493 vznikla
v Hoøicích. Chcete-li umìní, volejte 493!

�493� (�po �ivé diskuzi ve shodì):
Skupina vznikla v prosinci roku 2007 ve Wag-

nerovì ateliéru za úèelem semknout mladé hoøic-
ké výtvarníky. Základem bylo dlouholeté pøátel-
ství souèasných èlenù a sdílený pocit, �e je v Hoøi-
cích potøeba udìlat nìco pro o�ivení zkamenìlé-
ho výtvarného umìní.
Myslíte si, že je současné umění srozumitelné?

Lucijan:
Myslím, �e není. Zcela jistì ne normálnímu

smrtelníkovi. Já osobnì jsem nedávno pro�el po-
mìrnì dùkladným studiem umìní a myslím si, �e
zámìry mladých umìlcù doká�u v mnoha pøípa-
dech vycítit celkem snadno.

Tina:
Není srozumitelné. Chtìla bych dìlat takové

umìní, které vystihuje dne�ní dobu, aby za 10
- 15 let nemohl nikdo øíct, �e to je z moderny z 60.
nebo 90. let. Pìt ze sedmi aktuálních výstav, které
jsem nav�tívila, mi pøi�lo málo výsti�ných, a pøes-
to se tomu øíká souèasné umìní.

Maty a Kokesh:
Je srozumitelné pro lidi, kteøí se ho sna�í po-

chopit!
Shelke:
Myslím, �e je pro diváka nároènìj�í na pochope-

ní, ale dle mého názoru je srozumitelné.
A co třeba videoinstalace a multimediální umě-
ní, zdají se vám být formami, které jsou třeba
pro mladou generaci pochopitelnějším a atrak-
tivnějším uměleckým stylem?

Sharpes:
Osobnì jsem s videoinstalacemi tak 50:50. Ne-

vím pøesnì proè, ale kolikrát mì odradila jejich
délka a mo�ná i obsahová èást. Èekal jsem asi
tro�ku víc. Na druhou stranu, vidìl jsem i oprav-
du pìkné videoinstalace, které byly pøímo propo-
jeny interakcí s náv�tìvníkem a to mi pøi�lo
opravdu geniální. Náv�tìvník sám vytváøel umì-
lecké dílo, co� je obdobné customizaci a pøímému
marketingu v reklamì. Na poli umìní jsem se s
tím doposud moc nesetkal, ale mám dojem, �e to
má je�tì velkou budoucnost. Jak jinak docílit
toho, aby si to náv�tìvník zapamatoval, ne� tím,
�e mu vnutíme pocit, �e to udìlal on sám?

Lucijan:
Videoinstalace pro mì pøedstavuje jakýsi up-

grade (modernizaci) kinetického umìní, které
samo o sobì bylo kdysi pokraèováním Ready
made atd. Je to jen dal�í forma galerijního umìní.
Jeho protipólem by mohl být napø. Street Art,
který si myslím je pro mladou generaci pochopi-
telnìj�í.
Do jaké míry považujete vy sami za důležité,
aby diváci rozuměli vašemu dílu?

Sharpes:
Srozumitelnost díla je pro mì klíèová. Chci aby

moje práce mìly my�lenku a daly se �èíst�.
Kokesh:
I pro mì je reakce diváka velmi dùle�itá. Bez

ohledu na to, jestli je kladná nebo záporná mi
dává podnìt k dal�í tvorbì.

Shelke:
Pro mì je srozumitelnost mého díla jakési ne-

psané pravidlo. Reakce divákù je velmi dùle�itá,
jejich kritika je to, co mì motivuje k dal�í práci.
Jaký je váš názor na tezi britského sochaře To-
nyho Cragga o mimořádné možnosti umělců
ovlivňovat tvar a formu budoucnosti?

Shelke:
Inspirující výrok pro v�echny lidi, kteøí se chtìjí

stát umìlci.
Sharpes:
Urèitì souhlasím, kdo jiný ne� umìlci mìní tvar

budoucnosti. Bavme se ale o umìní v �ir�ím slova
smyslu. Zásadní náhled na dobu nebudou zpro-
støedkovávat urèitì malba, ani socha, ale masovì
u�ívané produkty jako tøeba auta, spotøebièe, ná-
bytek a v neposlední øade také samozøejmì archi-
tektura. Ka�dý asi ví o aféøe nové Národní
knihovny, která je zrovna velkým prùkopovým
mezníkem. Projektu studia Future Systems
opravdu fandím a hodnì se stydím za to, co se v
na�í zemi po vyhlá�ení vítìze tenderu odehrálo.
A váš názor na výrok Josepha Beuyse, že „kaž-
dodenní život je kreativní proces, ve kterém se
každý může stát umělcem”?

Lucijan:
Joseph Beuys patøí bezpochyby mezi top5 mých

nejoblíbenìj�ích umìlcù. Jeho osud myslím do-
stateènì potvrzuje pravdivost tohoto jeho výroku.
On sám pro mì pøedstavuje základní kámen kon-
ceptuálního umìní. Byl to mimochodem i �milá-
èek� mého profesora fotografie pana Vojtìchov-
ského.
V evropské tradici byla - a myslím, že stále je -
vysoce ceněna kvalita řemeslného zpracování

uměleckého díla. Tento aspekt je více vzdálen
třeba mladému americkému umění. V reakci na
výstavu Uncertain States of Amerika by mě za-
jímal váš názor na  „Do it yourself“ a „Ready
made“?

�493� (�ve shodì):
Ready made berem. Baví nás mo�nost mìnit in-

terpretace objektù, dávat u�itkovým pøedmìtùm
jiné významy, stavìt je do nových souvislostí. Pøi-
padá nám to fakt vtipný.

�a je�tì Lucijan:
Ready made osobnì nevyhledávám, ale Man

Ray a tøeba i Jan Wagner mají v mém srdci své
vyhrazené místo.
Vy a figura? Nejste už znechuceni obrazem lid-
ského těla, kterým je současná masová kultura
přesycena a jímž nás zahlcují média?

Lucijan:
Pøesycen nejsem, naopak, mám figuru rád.

Jsme lidi, je pro nás pøirozené se navzájem za-
znamenávat. Bylo tomu tak pøed 15000 lety a je
tomu tak i dnes. Je to nedílná souèást lidské kul-
tury. Pro vyu�ívání figury v komerèním prostøedí
reklamy platí to samé.

Shelke:
Osobnì se figurální tvorbì skoro nevìnuji. Co se

týèe médií�má�-li na mysli umìle vytvoøené ide-
ály krásy � tím znechucen jsem.

Maty:
Co figura to originál. Mì ka�dá figura baví.

Chcete-li umění, volejte 493!

Rozhovor s Tinou, Shelkem, Matym, Kokeshem,
Sharpesem a Lucijanem:

Spoleèné portfolio výtvarné skupiny �493� je nesmírnì pestré - a� ji� v rovinì tvùrèí invence,
 po stránce umìleckoøemeslného pøístupu, èi  s ohledem na spektrum zastoupených disciplín

(obsahuje mimo jiné malby, sochy, reklamní a umìleckou grafiku, kresby, umìlecké i komerèní
fotografie, videa). Rozmanitost prací jako by zcela znemo�òovala najít v této smìsici jednotící prvky.

Tvùrèí nesourodost formace je v�ak dalece vyvá�ena spoleèenskou souhrou jejích èlenù.
�estici mladých umìlcù zjevnì tì�í trávit èas pohromadì, a to nejen diskuzemi o umìní. Na�tìstí pro

umìnímilovnou veøejnost je baví rovnì� vystavovat. Nejnovìj�í  projekt skupiny, nazvaný �493
cirkus�,  bude k vidìní od 13. bøezna v Mìstském muzeu v Hoøicích. Jako pozvánku vám nabízíme

rozhovor s jeho tvùrci, v nìm� jsme zkoumali nejen jejich umìlecký svìtonázor.

 

Andy Reiben (1980) pochází z Trinidadu a
Tobaga. Profesí je støídavì psycholog, univer-
zitní uèitel, investièní poradce a výtvarník.

V hoøickém muzeu pøedstaví sérii obrazù,
pøevá�nì akrylových a akvarelových maleb,
které vznikly v roce 2007 bìhem pobytu
v  Podkrkono�í. Toto období pøineslo do jeho
tvorby celou øadu nových motivù, které se vý-
raznì odli�ují od jeho pøedchozí umìlecké
produkce. Výstavu, nazvanou �Mùj boj 07�,
tvoøí obrazy ovlivnìné zápasem s nároènou
nemocí. Autor je oznaèuje za svou vlastní léè-
bu, která mu pomohla pøekonat obtí�né obdo-
bí. I pøesto jsou obrazy protknuty optimis-
mem, nadìjí a barvami.

Sharpes:
Figura? 100kg bench press, 3krát sám, 2krát s

dopomocí.
Preferovaná nebo absolutizovaná estetická
složka uměleckého díla: co pro vás tento feno-
mén znamená? Máte někdy chuť vytvořit něco
vyloženě ošklivého?

Shelke:
Ka�dý a� tvoøí po svém. Je na ka�dém jedinci ja-

kou tváø dá svému dílu. Ano, povedlo se mi vytvo-
øit dílka, která v ostattních vzbuzovala odpor...
dokonce mì Fofíèek s Matym navrhovali na léèe-
ní... (smích)... podle mého názoru to není tak zlé.
Ke kterému nevýtvarnému uměleckému dílu
byste se chtěli výtvarně vyjádřit?

Tina:
Nick Cave, Underworld.
Sharpes:
Charles Bukowski - V�echny øitì svìta i ta má.
Shelke:
Sbírku zákonù ÈR.

Jak vidíte svůj budoucí život, jakou roli v něm
hrají vaše vlastní díla?

Sharpes:
Moje tvorba je mojí budoucností a moje bu-

doucnost je moje tvorba. Pracuji v reklamì jako
art director, tak�e samozøejmì za umìní reklamu
pova�uji. Kdo ne, neví kolik je za tím práce, citu a
pøemý�lení.

Kokesh:
Moc bych si pøál, aby v mém �ivotì hrála tvorba

velkou roli a stala se tøeba i mým budoucím povo-
láním. Letos se hlásím na grafickou tvorbu a mùj
�ivot se bude odvíjet podle úspì�nosti u pøijíma-
èek.

Shelke:
Chtìl bych si osvojit více výtvarných  technik a

získat tak vet�í svobodu. Mimochodem pøipravu-
jeme jeden  velký projekt� nerad bych to zakøikl -
tak�e víc neøeknu, ale v nìm vidím velkou bu-
doucnost celé �493�.
Co je vaším hlavním pohonem při pokračování
v tvorbě?

Shelke:
V�e co se kolem nás dìje.
Sharpes:
Nevím pøesnì, nìco mì stále �ene k tomu re-

flektovat moje pocity, touhy, pøesvìdèení a nìkte-
ré výsledky tohoto �tajemného nìèeho� budete
moci shlédnout na výstavì.

Tina:
Ka�dý nový podnìt, nové cesty, místa, pøátelé,

kteøí mi prohlubují nové obzory a naplòují ve mì
nové touhy.

Kokesh:
Reakce lidí.
Maty:
�a 60-90-60 �eny universal obutí.

Vaše „NEJ“ v oblasti umění?
Kokesh:
Volnost, kterou ti nikdo nemù�e vzít.
Lucijan:
Sandy Skoglund, Peter Witkin, Magdalena Jete-

lová, Josef Sudek, Joseph Beuys.
Tina:
Volnost a neohranièitelnost.
Sharpes:
Pro mì asi urèitì rok, kdy mi byly krásné 4 roky.

V té dobì se toti� na trh dostaly poèítaèe Apple
Macintosh a s nimi prùlom na poli grafiky - pro-
dukty spoleènosti Adobe.

Shelke:
Já� (smích).

…a jak byste veřejnost pozvali na vaši novou
exhibici?

�Pøistupte blí�e a nechte se vtáhnout do svìta
prostoupeného vùní barev.
Do svìta vìku souèasného, kde �enami na�ich
pradìdù jsou stále na�e prabáby.
Vydejte se spoleènì s námi na cestu s lidmi, kteøí
køi�ovali Evropu,
proto�e jejich osudem se stal 493 Cirkus.
Sledujme s nimi odvìkou touhu èlovìka posu-
nout hranice lidských mo�ností,
touhu po kráse, kompozièní dokonalosti
a kreativní nevázanosti�.
Děkuji za rozhovor.

Rozhovor pøipravila Jana Cermanová.

Grafické návrhy plakátu, pozvánky
a dal�ích doprovodných materiálù jsou dílem

Pavla Flégla.

Andy Reiben
Můj boj 07

Výstava v Malé síniVýstava ve Štorchově síni
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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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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

V I N O T É K A

LEVITŮV DŮM
NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 164

Zahradnictví
Ondráček

Březovice
nabízí:

Prodej mace�ek, karafiátù,
sadby salátu, kedlubnù

a kvìtáku k rychlení.
Dále prodej sadby zeleniny na ven

 a velký výbìr sazenic kvìtin
doplnìný prodejem trvalek.

Telefon: 493 621 930
Mobil: 732 584 521

Restaurace Bohema
nabízí

od 1. dubna 2008
volnou kapacitu

pro vaøení a dovoz
cca 100 obìdù.

Osobní jednání nutné.
Mo�nost

vydávání omezeného
poètu jídel

do jídlonosièù.
Výbìr ze 3 jídel.

HAVEX AUTO HOŘICE

JOSEF HODAČ, MAIXNEROVA 749, HOŘICE

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

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.
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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

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

Inzerce v Hořických novinách:
mag@cbox.cz

775 291 242, 493 624 497
1 cm2 / 5,-  Kč

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.

Výhodné hypoteèní úvìry
prostøednictvím Raiffeisenbank a. s.

poboèka Hradec Králové.

zahájili jsme
stavbu
třetího domu

PŮJČUJEME
20 TISÍC - 1 MILION

BEZ ZÁSTAVY
ŘEŠÍME PROBLÉMOVÉ KLIENTY

EXEKUCE: NAJDEM ŘEŠENÍ

TELEFON: 775 059 388

� 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

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

Z dùvodu uzavøení prodejny odìvù "Obchod u Èerychù"
v Karlovì ulici právì v tìchto dnech probíhá v prodejnì

Po-Pá: 9 - 12 a 13 - 17 , So: 9 - 1100 00 00 00 00 00

ODÌVY "OBCHOD U ÈERYCHÙ"
KARLOVA ul. 176, HOØICE (nad námìstím)

TOTÁLNÍ

LIKVIDACE
výprodej veškerého zbo�í
se slevou50%

Pronajmu byt 2+1
Nabízím pronájem pro 1 - 2 osoby. Byt 2+1,

koupelna, automatická praèka, pøímotopy, ku-
chynì, vymalováno.

Máte-li zájem, ozvìte se: 608135519.

Hledám přítele
MUDr. v invalidním dùchodu, ne nepohledná,

upøímná, tolerantní, pracovitá, hledá pøítele do 65
let. Mobil 608 135 519.

Koupím knihu
Koupím knihu Aloise Jilemnického O krajinì,

lidech a vìcech.
Telefon 604 370 471.

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.

Pronájem garáže
Hledám pronájem gará�e v Hoøicích.
Cena nerozhoduje. Telefon 777 948 590.

Pronajmu nebytové prostory
Pronajmu jednu místnost vhodnou
k provozování masá�í nebo kosmetiky,
pøípadnì firemní kanceláøe.
Ludmila Brantová, Kadeønictví
Pod Lipou 2172. Telefon 774 533 451.
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Biograf Na Špici v březnu 2008

Turistika

Hledání Stromoucha
8. roèník turistického pochodu. Start v sobotu

1. bøezna od 7 do 10 hodin v pivnici U Skoby
v Ústí nad Orlicí. Cíl tamté� do 18 hodin. Trasy
8-50 km.

Informace: pochody.landsperk@seznam.cz
nebo www.lansperk-sbor.cz.

Pronájem bytu v Třebnouševsi
Obec nabízí bydlení v nájemním bytì po celkové

rekonstrukci v èp. 58 v Tøebnou�evsi. Plocha bytu
2+1 je 72 m2, k bytu patøí gará� a sklep. Nájemník
podstoupí výbìrové øízení. Kontaktujte sta-
rostu Jaroslava Du�ka (607 543 647 nebo
724 184 219), který vám sdìlí podrobnosti a
podmínky zaøazení do výbìrového øízení.

Koneèný termí pro pøijímání nabídek je 14. bøe-
zen do 15 hodin.

Tři vtipy nakonec

Dost starý vtip
�Byli jste u� na �trbském plese?�
�Ne, my chodíme na hasièský.�

Relativně nový vtip
Pøijde kapitán Titaniku k námoøníkùm a øíká:
�Mám pro vás dvì zprávy, �patnou a dobrou,

kterou chcete sly�et jako první?�
�Tu dobrou�, chtìjí námoøníci.
�Tak poslouchejte: dostaneme 11 Oskarù!�

Fungl nový vtip
Chlapeèek s holèièkou si hrají na písku. Po chvíli

chlapeèek odlo�í kyblíèek a navrhne:
�Pojï si hrát na doktora!�
Holèièka je pro: �Fajn, dej mi tøicet korun!�

Úterý 4. 3. v 17:30 a ve 20:00 - animovaný

Alvin a Chipmunkové
Po Garfieldovi pøicházejí na scénu bratøi Alvin, Simone
a Theodor. Jsou to neobyèejné veverky, které nejen �e
umí mluvit, umí i výbornì zpívat. Jednou narazí na
Davida, ten si jich v�imne a nechá je natoèit desku...

Středa 5. 3. ve 20:00

Láska za časů cholery
Adaptace jednoho z nejslavnìj�ích románù klasika

svìtové literatury dvacátého století. Florentino Ariza
(Javier Bardem) se jako mladík zamiluje do nádherné

Ferminy (Giovanna Mezzogiorno). Ta ov�em jeho lásku
odmítne a její otec ji vzápìtí donutí vzít si vá�eného

lékaøe Urbina (Benjamin Bratt). S tím se ov�em
Florentino nesmíøí a stále se o Ferminu pokou�í.

Čtvrtek 6. 3., Pátek 7. 2. ve 20:00

O život
( Mláde�i pøístupný, 85 minut, 65,- Kè, èeský film )

Michal (Vojta Kotek) se zúèastní oslavy na lesní chatì.
Øízením osudu zbude po skonèení oslavy na chatì sám s

dívkou Zitou (Dorota Nvotová), kterou vidí prvnì v
�ivotì. I kdy� není zrovna jeho typ, pod vlivem výjimeè-

ných okolností s ní pro�ije vá�nivou noc...

Úterý 11. 3., Středa 12. 3. v 17:30

Asterix a Olympijské hry
Asterix a Obelix jsou zpìt! A tentokrát vás èeká pøíbìh
plný sportovního zápolení mezi Galy a jejich soupeøi z

celého svìta. A pøi tom v�em se odvá�ný mladý Gal
Alafolix vá�nivì zamiluje do øecké princezny Iriny.

Spolu s Asterixem a Obelixem a za pomoci jejich
èarovného elixíru se vydá do Øecka s cílem vyhrát nejen

Olympijské hry, ale i srdce princezny Iriny.

Pátek 14. 3. ve 20:00

Já Legenda
Pravdìpodobnì jde o nejvelkolepìj�í komorní snímek

v historii. Pøíbìh mu�e, který pøi�el o v�echno a jediné co
ho pohání dopøedu je víra v nadìji, kterou pøedstavuje

pro ty ostatní, kteøí ��ijí� po vìt�inu dne v temných
domech a pouze v noci dostávají �anci procházet se

po ulicích. Robert Nevill (Will Smith) je jeden z posled-
ních �ijících lidí na Zemi.

Sobota 15. 3. ve 20:00

Holka na hlídání
Scarlett Johansson hraje Annie, èerstvou absolventku

bez pøedstavy o budoucí kariéøe, která vezme práci
chùvy v bohaté rodinì z New Yorku. Její �kolní znalosti
z oboru antropologie pøekvapivì brzy najdou praktické
uplatnìní a Annie se pou�tí do studia nepochopitelných
zvykù rodiny z lep�ích kruhù, které si v nièem nezadají

s rituály domorodcù z Afriky nebo Amazonie.
Annie dostává pokojík pøímo v bytì svých zamìstnava-

telù a získává unikátní pøíle�itost k pozorování...

Úterý 18.3. v 19:30
Představení filmového klubu

Zvedá se vítr
Ve dvacátých letech minulého století se mladý irský

doktor Damien ODonovan (Cillian Murphy) rozhodne
opustit Irsko, aby mohl pracovat v nemocnici v

Londýnì. Po náv�tìvì farmy Peggy (Mary Riordan), se
kterou se chce rozlouèit, se v�ak rozmyslí. Britské

vojenské jednotky Black& Tans, které mají udr�ovat mír,
vyhlásí zákaz shroma�ïování a v�ech kolektivních

zábav a Peggyna vnuka Micheaila (Laurence Barry),
který nerozumí anglicky, ubijí k smrti...

Středa 19. 3., Čtvrtek 20. 3. ve 20:00

Svatba na bitevním poli
Úsmìvná komedie o chlapech s hlavou v oblacích,

høí�ných touhách lásky a jedné svatbì, která skonèila
málem jako bitva u Waterloo. V malém moravském
mìsteèku Zvìstov �ijí chlapi historickými bitvami...

Pátek 21. 3. ve 20:00

Americký gangster
Ètyøi ikony filmového prùmyslu se se�ly u kolébky

akèního dramatu Americký gangster, který aspiruje na
jeden z nejsilnìj�ích zá�itkù, je� si v roce 2008 odnesete z

kina. Oscary ovìnèení herci Russell Crowe (Gladiátor,
Insider: Mu�, který vìdìl pøíli� mnoho) a Denzel

Washington (Training Day, Hurikán v ringu) se spojili s
oscarovým scenáristou Stevem Zaillianem (Schindlerùv

seznam, Gangy New Yorku) a neménì úspì�ným
re�isérem Ridleym Scottem.

Úterý 25. 3. Středa 26. 3. ve 20:00

Na vlastní nebezpečí
Podle scénáøe Josefa Urbana natoèil re�isér Filip Renè

napínavý snímek - Na vlastní nebezpeèí. Majitel cestovní
kanceláøe zamìøené na extrémní sporty získá zajímavou

zakázku � sjezd nebezpeèné Èerné øeky. Klient, který
celou výpravu inicioval, má, zdá se, velmi vá�ný dùvod,

proè chce jet právì do oblasti, kde kdysi za podivných
okolností zahynul jeden èeský vodák...

Pátek 28. 3. ve 20:00

Kvaska
Muzikál nejen pro pøíznivce divadla Kalich a jeho hercù.
Hlavního hrdinu vìznì Mickiho dr�í pøi �ivotì jen jeho
velká láska k muzikálové hvìzdì Karin, kterou ale zná
jen z èasopisù. Aby se s ní mohl seznámit, rozhodne se

zúèastnit vypsaného konkurzu na nový muzikál a uteèe z
vìznice. Micki se komplikovanì stane èlenem souboru a

zaèíná se sbli�ovat s Karin.

Sobota 29. 3. ve 20:00

Noc patří nám
Drsný krimi thriller, který jde ve stopách oscarové

Skryté identity. Policie v New Yorku èelí rostoucí vlnì
zloèinu. Ruský gang má seznam policistù, které chce

odstranit. �éf noèního klubu (Joaquin Phoenix) má �anci
zachránit svého bratra (Mark Wahlberg) a otce (Robert

Duvall), kteøí jsou dal�í na øadì. Hvìzdné obsazení
doplòuje Eva Mendes.

Karnevalová noc

Šibřinky letos 22. března
Tak jako v minulých letech, na závìr masopust-

ních radovánek, poøádají basketbalisté Jiskry
Hoøice v prostorách staré sokolovny tradièní �ib-
øinky. Oproti jiným letùm dochází  v programu
k malé zmìnì. Obì akce, tzn. �ibøinky pro dìti
i pro dospìlé, se uskuteèní v jeden den. V sobotu
22. bøezna od 13.30 budou �ibøinky pro dìti se
soutì�emi a hudbou disko. Veèer od  20 hodin
budou �ibøinky pro dospìlé a pokroèilé. K tanci
bude hrát hudební skupina Jiøího Wágenknechta.
Bohaté obèerstvení a tombolu zajistí poøadatelé.
Rázu �Karnevalová noc� bude odpovídat i výzdo-
ba sálu. Masky jsou samozøejmì vítány. Zajistìte
si vèas místenky, jsou ji� v pøedprodeji v papír-
nictví Alfa u pana Ale�e Svobody na Husovì tøídì.

Srdeènì zveme milé náv�tìvníky!

Budeme mít počmárané Hořice?

CO TO JE?
Graffiti je druh výtvarného projevu spoèívající

ve vytvoøení výtvarného díla pomocí sprejových
barev. Proto�e je v�ak vìt�inou vytváøen nelegál-
nì (napø. na domech, památkách, dopravních
prostøedcích), jde o záva�nou formu vandalismu,
která je v Èeské republice trestným èinem. Sa-
motný termín graffiti je vzdálenì spøíznìný s po-
jmem Sgrafito, vychází z pùvodního øeckého slo-
vesa  grafein - psát.

Vzniklo v 60. letech ve Filadelfii, vìhlasu se v�ak
doèkalo poèátkem 70. let v New Yorku, kde mla-
dík pøezdívaný TAKI 183 zaèal pøi své práci doru-
èovatele psát na zdi první tag TAKI 183 (183. byla
ulice, na které bydlel) jako reakci na tagy JULIO
204, které spatøil pøi jedné z pochùzek na 204.
ulici. Sám TAKI 183 nebyl první writer, ale své zá-
bavì se vìnoval s velkou dávkou fanatismu, a� si
toho v�imly i New York Times, které s ním v roce
1971 poøídily rozhovor, který napomohl tomu,
aby se graffiti zaèalo �íøit neuvìøitelnou rychlostí
po celém New Yorku a po celém svìtì.

Zpoèátku graffiti nikomu pøíli� nevadilo, na sta-
rých zdech New Yorku se spí�e vyjímalo, ov�em
poté, co writeøi zaèali malovat na soupravy newy-
orského metra, zaèalo být potíráno. Graffiti si vy-
�ádá ka�dý rok po celém svìtì miliony dolarù za
èi�tìní vagonù, za nové nátìry ve mìstech a stal
se z nìj sociální a politický problém 21. století,
proti nìmu� jsou postupnì pøijímány represiv-
nìj�í zákony.

Zároveò se pomalu rozvíjí i pozitivní forma spo-
lupráce, kdy v rámci prevence vandalismu jsou
pro graffiti vyhrazovány zvlá�tní plochy, resp.
jsou organizovány pøehlídky a soutì�e. I v Èesku
vznikly organizace, které poskytují sprejerùm

Zaèátkem roku byla hoøická veøejná prostranství poznamenána zvý�enou èinností módního
druhu vandalù (podle podpisu asi hlavnì jednoho). Øíká se jim sprejeøi, nenechají jednu dostup-
nou (ani nedostupnou) plochu èistou, sami se pova�ují za umìlce a jsou tì�ko polapitelní.

Pøi projednávání zákona, který by zpøísnil postih
sprejerù (§ 257b), pøipomnìl jistý senátor (Kubera),
�e graffiti je ostatnì èeský vynález. Oè �lo?

�Servít je vùl� byly nápisy, které se v 60. letech
20. století zaèaly objevovat nejprve v rámci recesis-
tické pomsty studentù, av�ak pozdìji se roz�íøily i
mezi lidi, kteøí pùvodnì oznaèenou osobu neznaly, a
byly �íøeny do celého svìta. Úsloví se stalo obecnì
známým a roz�íøily se i nìkteré jeho modifikace.

Jako pùvodní cíl recesistické akce bývá nejèastìji
uvádìn Prof. Radim Servít (1921�1984), vyuèující
pru�nost a pevnost na fakultì stavební ÈVUT v 60.
letech a proslulý pøísností pøi zkou�ení. Pozdìji byl
nápis vztahován i na dal�í osoby jménem Servít.

Studenti zaèali mimo jiné na záchodcích hostincù
v okolí �koly psát na zdi poznámky �Servít je vùl�. V
prostøedí �edesátých let, kdy se nespokojenost stu-
dentù velmi èasto ventilovala v akcích, známých teh-
dy jako recese, se nápisy �Servít je vùl� z dejvických

Graffiti v Čechách

TAKI 183, dnes majitel autoopravny,
øíká: �Kdy� jsem s tím zaèal, ani ve snu

by mì nenapadlo, kam to povede, co
v�echno se stane. Myslím na to ka�dý

ráno, kdy� èistím rolety svýho shopu od
tagù. Graffiti je bájeèná vìc, pokud jste

ten, kdo ho dìlá.�

Kuželky

Reprezentační
povolávák pro Tulku

Dorostenec hoøického ku�elkáøského klubu Voj-
tìch Tulka byl díky svým vynikajícím výkonùm, jak
ve 2. dorostenecké lize, tak i v divizi dospìlých, po-
zván do �ir�ího kádru reprezentace dorostu pro mis-
trovství svìta v roce 2009!

První kontrolní start se uskuteèní v bøeznu na �es-
tidráze v Pøerovì. Bude zále�et jen na Vojtovi, zda
na své kvalitní výkony doká�e navázat, do u��ího vý-
bìru se kvalifikuje, a na MS ku�elek do nìmeckého
Dettenheimu se podívá. Gratulujeme a pøejeme
hodnì �tìstí.                                                                       (F.K.)

Kuželkářská mládež dělá
radost

Kromì ji� zmínìného V. Tulky se i ostatní hráèi
dorosteneckých dru�stev prezentují dobrými vý-
sledky. �A� dorost vede v souèasné dobì tabulku
2. ligy a má nakroèeno do první. Prozatím si udr�uje
jednobodový náskok pøed svými pronásledovateli
velice zvuèných jmen (SKK Vrchlabí, SKK Jièín,
SKK Náchod a TJ Liberec). Dru�stvo disponuje vy-
rovnanými výkony jednotlivých èlenù: V. Tulky, V.
Balihara, M. Bartoníèka a z B dru�stva zaskakujícího
L. Zívra. Milým pøekvapením je i první místo �B�
dorostu v divizi, kteøí z deseti zápasù pouze jeden
prohráli a svými výkony mnohdy udivují, nebo� je-
jich vìk je ve dvou pøípadech teprve �ákovský!  O
tento úspìch se zaslou�ili: L. Bartoníèková, F. Kráè-
mar ml., a L. Zívr.                                                            (F.K.)

Slovníček
Writer - èlovìk, který vytváøí graffiti
Crew - skupina writerù, která pracuje spoleènì
Toy - zaèáteèník (mezi sprejery se tento výraz
pou�ívá spí�e jako vulgarismus)
Can - plechovka spreje
Cap - tryska na spreje
Guru - uèitel
Fatcap - tryska s nej�ir�í stopou (a� 20 cm tlus-
tá plná stopa)
Skinnycap - tryska s neju��í stopou
Tag - podpis writera, dùraz na kompozici
Piece - barevné graffiti, dùraz na tvary písma a
celkovou barevnou kompozici
Chrom - støíbrno-èerné graffiti, dùraz na tvar
Trow-up - rychlé graffiti, dùraz na jednodu-
chost
Rooftop - piece/trow-up/chrom na støe�e
End to end - panely pøes celý vagón
Sketch - skica
Panel - graffiti na vagonu vlaku
Backjump (BJ) - namalování panelu za pro-
vozu soupravy
Wholecar (WC) - graffiti pøes celou plochu
vagonu
Wholetrain (WT)  graffiti pøes celou soupra-
vu
Oneman barevný wholecar - barevné graf-
fiti pøes celou plochu vagonu vytvoøené jedním
writerem, obecnì to mù�eme pokládat za vrchol
nelegální tvorby writera.

Zdroj: Wikipedia

plochy ke svému výtvarnému vyjádøení, aby ne-
po�kozovali veøejný nebo soukromý majetek (s ta-
kovou iniciativou pøi�li pøed nìkolika lety i v Jièí-
nì). Asi nejznámìj�í takovou plochou u nás je tzv.
Tì�novský legál v centru Prahy.

Dnes je mo�né vidìt rùzné formy graffiti (ménì
destruktivní) z plastu, polystyrénu èi provázkù,
graffiti promítané na zdi. Ale práce se sprejem a
zdokonalování se v psaní jména je stále ta neju�í-
vanìj�í technika writerù.

Writer mù�e malovat sám (co� nebývá obvyklé)
nebo v klanu (crew).

záchodkù postupnì roz�íøily za hranice Prahy, ÈSSR
a Evropy, pøetrvaly a byly obnovovány po generace.
Z dolo�ených míst, kde byl tento nápis spatøen, lze
namátkou jmenovat: Eiffelova vì�, nádra�í v Tehe-
ránu, stanice v newyorském metru, Gerlachovský
�tít, záchodky v Londýnì, plot rybáøské hospody v
polské vesnici na Baltu, chodba jídelny na sovìtské
polární stanici Mirnyj v Antarktidì, Empire State
Building v New Yorku, Machu Picchu v Peru a mini-
záchùdek v bývalém Bufetu na Rozcestí v Krkono-
�ích (chodíval tam v tìch èasech té� Ing. Klaus).

Postupem doby byly nápisy obmìòovány, a jsou
známé kreace jako �V�ichni jste volové, Servít�, �Ne-
jen Servít, ale i �� nebo �Promiò Servíte jsou i vìt�í
volové� (pova�ovaný za protistátní) a v�e vyvrcholilo
ve chvíli národního sjednocení po sovìtské okupaci
1968 velikými nápisy køídou a vápnem na pra�ských
zdech: �Servít u� není vùl!� (které�to poznání ov�em
opìt nutnì skonèilo v pøítmí záchodkù).

Graffiti po česku, aneb Servít je vůl

Ostrava 13. února (ÈTK) - �est mìsícù vìzení za
ètyøi nápisy fixem v tramvaji a �kodu 330 korun.
Tak mimoøádnì pøísný trest dnes udìlil ostravský
okresní soud devatenáctiletému Tomá�ovi Pastròá-
kovi z Ostravy. Velmi aktivního sprejera od vandal-
ství neodradily ani pøedchozí tresty - podmínka a
stovky hodin obecnì prospì�ných prací. Na øadu tak
pøi�el nepodmínìný trest a nenapravitelný mladík
musí za zloèin s minimální �kodou do vìzení. Sám
Pastròák pøiznává, �e má na svém kontì víc jak 100
obrazcù èi nápisù. Rozsudek je pravomocný.

�Nepodmínìný trest jsme museli ulo�it. Nebyla
jiná varianta. Vyèerpali jsme v�echny mo�nosti. Jak
podmínku, tak obecnì prospì�né práce. Nic k ná-
pravì ob�alovaného nevedlo,� øekl dnes soudce
ÈTK.  V minulých letech Pastròák dostal za sprejer-
ství podmínku. Podruhé se dostal k soudu v záøí
2006. Tehdy ode�el s trestem obecnì prospì�ných

prací. Odpracovat mìl 400 hodin, k èemu� se moc
ale nemìl. Zatím stihl jen 15,5 hodiny. Zbývající ho-
diny se mu tak mají pøemìnit na dny ve vìzení. �400
hodin odpovídá pøibli�nì dal�ím �esti mìsícùm,� vy-
svìtlil soudce.

Pastròák, který tak mù�e ve vìzení strávit a� rok,
se po vynesení rozsudku vzdal práva na odvolání.
�Èlovìk musí pykat za své èiny,� øekl ÈTK odsouze-
ný mladík. Také státní zástupkynì se vzdala práva
na odvolání, rozsudek je tak u� pravomocný.

Sprejer půjde do vězení za čtyři podpisy v tramvaji

P.S. Pøípad zaujal redaktory Kvìtù, kteøí oslovili
nìkteré známé osobnosti s �ádostí o názor: Je trest
opravdu pøíli� pøísný?

Dva ze tøí odpovìdìli, �e nikoliv. Tøetí usoudil, �e
trest pøísný je a dodal, �e díla nejlep�ích ze sprejerù
se jednou ocitnou ve sbírkách pøedních galerií.

A pokud se odvá�í ètenáøi Hoøických novin vyjád-
øit svùj názor, my se odvá�íme jej otisknout.


