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OBČASNÉ

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

Nemáte co èíst? Kupte si knihu � Ètìte  � Vìdci pøeèetli genom ptakopyska. Také máte takovou radost? �
Agrární komora soudí, �e brzy nastane nedostatek prasat � Obèané soudí, �e sviní je poøád dost � Je�tì�e tu

jsou Hoøické noviny � A na festival do Varù pøijede letos Robert De Niro z Ameriky a Robert Lejsek z Hoøic �
A nechoïte jen tak � Bì�te si koupit knihu �                              Stojí 489,- Kè � Nebo aspoò noviny � Stojí 6,- Kè

Kamery v Hořicích mají
zelenou:
zastupitelé s nimi
souhlasí - pokud na ně
bude dost peněz

(Nové noviny) Zavedení kamerového systému
v Hoøicích u� mohou zbrzdit jen chybìjící peníze.
Místní zastupitelé v pondìlí odhlasovali, �e s po-
øízením kamer, které budou nepøetr�itì monito-
rovat dìní na vybraných veøejných místech, sou-
hlasí. Teï u� mìstu zbývá jen získat dotace, které
jsou v pøípadì této investice pro radnici hlavní
podmínkou.

�Zastupitelstvo navrhuje, �e by kamery mohly
být umístìny na tøech, maximálnì na ètyøech
místech,� øekl starosta Ivan Dole�al.

Ten u� ponìkolikáté zopakoval, �e sledování
obyvatel mìsta nepova�uje za ideální zpùsob pre-
vence, ale �e s ohledem na stoupající nekázeò ve-
øejnosti takové rozhodnutí nakonec také podpo-
øil. �Nárùst pøestupkù a trestných èinù je pomìr-
nì markantní, jejich poèet se zvý�il zhruba o pìt-
advacet procent,� konstatuje starosta. �Svou roli
v tom urèitì hraje i pomìrnì velké mno�ství barù
a heren, které mají otevøeno nonstop,� dodal.

Poøizovací cena celého kamerového systému,
vèetnì øídícího pultu, který by mìl být umístìn
jak v kanceláøi mìstské policie, tak i na obvodním
oddìlení republikové policie, vychází prý na více
ne� pùldruhého milionu korun.

Tato èástka by zahrnovala zprovoznìní tøí ka-
mer, pravdìpodobnì na severní a ji�ní stranì ná-
mìstí Jiøího z Podìbrad, a také v prostoru kruho-
vé køi�ovatky u autobusového nádra�í. O roz�íøe-
ní poètu strá�níkù se v souvislosti se spu�tìním
bezpeènostního kamerového systému podle Do-
le�ala neuva�uje, alespoò zatím.                            (jn)

Leto�ní Zahradní slavnost se opìt ponese v di-
vadelnì-hudebnì-øemeslném duchu. Hlavní pro-
gram dne 7. èervna kolem 16. hodiny zahájí Lite-
rárnì dramatický krou�ek Hoøice provedením
dvou divadelních her Jana Wericha Fimfárum
a Lakomá Barka.

Hudební èást po �esté hodinì odstartuje místní
Volná hudební se�lost prádelna, která svoji
dechovou sekci roz�íøila na tøi saxofonisty, pøibyl
nový perkusionista i skladby. Zajímavé a psyche-
delií zaobalené ska-reggae zùstává.

Prvním zahranièním hudebním tìlesem v histo-
rii Zahradní slavnosti se stane mladá skupina ze
�výcarské Basileje Sound Rebellion. Kapela
pøedvádí hutný a napaditý alternativní rock, kde
nemalou roli hrají klávesy, místy nelze nezaslech-
nout vliv kupøíkladu Mars Volta, ale tøeba i U�
jsme doma. Není divu, na jejich stránkách mezi
dvanáctkou nejoblíbenìj�ích kapel figurují U�
jsme doma a Plastic People.

Jako tøetí se v krásném prostøedí pískovcového
lomu pøedstaví pra�ská alternativní stálice
O.T.K., je� oslavila � pøes relativnì nízký vìk èle-
nù kapely � u� 20 let své existence. Hlavním ta-
hounem kapely je Ondøej Je�ek, jinak té� jeden z
�éfù labelu Silver Rocket (napø. GNU, Esgmeq
atd.) a skvìlý producent. Poslední koncerty po-
tvrzují, �e skupina je ve výteèné formì, co� do-
svìdèuje i novinkové CD �Okolo�.

Po O.T.K. pøijde na øadu dal�í pra�ská kapela-
legenda � Majklùv strýèek. Majkláèi patøili v
osmdesátých letech mezi prùkopníky èeského
hardcoru a po nìkolika letech odmlky seopìt vrá-
tili na koncertní prkna. Na Zahradní slavnosti vy-
stoupili pøed 2 lety a i letos by to mìl být náøez,
pøedvedou jak star�í kousky, tak zcela nové vìci.

Kapela Hadry z tìla pochází z Litomy�le u Ja-
nova, zalo�ena byla v roce 1994. Velký vliv na její
tvorbu mìli ir�tí Pogues, ale také i starovìká a li-
dová hudba. Kapela sama sebe �katulkuje jako

�hradní folk-punk s prvky cross ovaru�. V roce
2005 vydávají první regulérní album �Na starý
èasy�, kterému se dostalo kladného ocenìní. Jak-
koliv se skupina neustále vyvíjí, pùvodní syrovost
a �ivelnost zùstává.

Závìr sobotní (spí�e u� nedìlní) hudební pro-
dukce obstará skupina dýd�ejù Raggaultras
(reggae, dancehall, raggajungle), která by zbýva-
jící hudební nenasycence mìla bavit a� do ran-
ních hodin.

Hned v nedìli se v lomu rozbìhnou pøípravy i
samotné práce, kdy se sejde skupina kameníkù,
øezbáøù, výtvarníkù atd., aby zde do støedy vytvá-
øela svá díla. Závìreènou vernisá�í bude ukonèe-
na i Zahradní slavnost.

Nezbývá, ne� doufat, �e se vystoupení v�em
úèinkujícím vydaøí, náv�tìvníci se dobøe pobaví a
popøeje i poèasí. Celá akce se koná za výrazné
podpory mìsta Hoøice a nezi�tné pomoci mnoha
dobrovolníkù!                                                 Pavel Frait

Letos se závodilo v dešti
Atmosféru letošního ročníku věhlasných hořických motocyklových závodů pěkně zachycuje fotografie, kterou nám poskytl Jaroslav Pros.

 Je na ní Marek Zima na startu třídy 125 Sportproduction. Dál už jel Marek bez deštníku a přestože startoval ze zadní řady dokázal všem ujet a třídu
vyhrál. Více se o letošních Zatáčkách dočtete na osmé stránce tohoto vydání listu.

Zahradní slavnost v lomu U Josefa už potřináctéBěh naděje
Bìh Terryho Foxe skonèil, ale v Èechách boj

proti rakovinì nekonèí a neskonèilo poøádání této
humanitární akce. V leto�ním roce nastupuje ná-
zev: BÌH NADÌJE

TJ Sokol Hoøice s Mìstským úøadem Hoøice po-
øádají Bìh nadìje dne 26. èervna 2008. Bli��í in-
formace najdete na plakátech. Vìøíme, �e �áci
v�ech �kol od tìch nejmlad�ích, tak jako v minu-
lých letech, podpoøí tuto akci svou úèastí a pøí-
spìvkem do kasièek. Oèekáváme, �e v leto�ním
roce se pøipojí i pasivní úèastníci a svým pøíspìv-
kem podpoøí také tuto humanitární akci.

Tì�íme se na vás.
Za TJ Sokol Eva Jónová - starostka

Ztráty a nálezy

Na Zatáčkách se ztratil
teleobjektiv

Motocyklový fanou�ek ztratil pøi sobotním tré-
ninku v prostoru zatáèky u vodojemu teleobjektiv
Canon. Jedná se o èerný objektiv 58 mm, zhruba
18 a� 20 cm dlouhý. Prostøednictvím hoøických
médií prosí veøejnost o pomoc.

Nálezce jej mù�e vrátit majiteli prostøednictvím
hoøického infocentra, tel.: 492 105 432.

V muzeu se našly
hodinky

V muzeu se najde ledacos. Pracovnice muzea
(zejména pak jedna) si pøi své odpovìdné práci
na�ly èas a na�ly hodinky, které nìjaká náv�tìvni-
ce ztratila. Hodinky jsou celé hranaté, ze �lutého
kovu, a uvnitø nìco tiká.

Muzeum hodinky opatruje a� do chvíle, kdy si
pro nì ta náv�tìvnice pøijde.

Hromadné očkování psů
proti vzteklině

Mìstský úøad Hoøice naøizuje podle zákona è. 166/
1999 o veterinární péèi oèkování psù proti vzteklinì.

1) Oèkování je povinné pro psy ve stáøí od
3 mìsícù.

2) Oèkovat lze pouze klinicky zdravá zvíøata.
3) Dr�itelé psù pøedvedou své psy opatøené ná-

hubkem a pøi oèkování poskytnou potøebnou pomoc
(neposílejte se psem dìti!).

4)  Oèkování si hradí ka�dý dr�itel psa sám v èástce
100,- Kè za jednoho psa.

5)  Dr�itelé psù musí mít s sebou pozvánku a
oèkovací prùkaz.

Pokud se na oèkování nedostavíte a nemáte k
tomu vá�ný dùvod, vystavujete se nebezpeèí ulo�ení
pokuty podle zákona o pøestupcích è. 200/1990 Sb.

Termíny hromadného oèkování:

10. 6. 2008:       
Hoøice, �kroupova ul. 16.00 � 17.30
Dachova                     17.45 � 18.00
Chvalina                     18.00 � 18.15

17. 6. 2008:       
Hoøice, �kroupova ul. 16.00 � 17.00
Doubrava                   17.15 � 17.30
Bøezovice                   17.45 � 18.15
Chlum                         17.15 � 17.45
Libonice                     18.00 � 18.30

                       Finanèní odbor MìÚ Hoøice,
telefon 492 105 438
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Policejní zpravodajství
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PRODEJ A SERVIS ELEKTRICKÉHO RUČNÍHO NÁŘADÍ

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

ZAHRADNÍ

PROGRAM

HUSOVA 2087
HOŘICE tel/fax 493 621 615
www.jamal.cz

MÁTE NA
ORIGINÁL...

PŮJČOVNA
ELEKTRICKÉHO

A RUČNÍHO NÁŘADÍ

Vá�ení,
dovolte mi napsat  pár slov  k tématu eutana-

zie.
Jeliko�  pracuji jako zdravotní sestra 24 let,

s utrpením a nemocí jsem  prakticky dennì v
kontaktu,  ráda bych se tímto k danému téma-
tu vyjádøila.

Trochu bych Vás  nejdøíve  provedla  po ne-
mocnicích ve východních Èechách. Za posled-
ních 10 let tu bylo dost malých, tenkrát mìst-
ských nemocnic uzavøeno. Jejich zánik zapøí-
èinil vznik oddìlení lù�ek následné péèe a léèe-
ben dlouhodobì nemocných. Budovy byly ten-
krát  naprosto nevyhovující potøebám vìt�i-
nou starých lidí. Vznikly z uzavøených porod-
nic, chirurgií, dìtských oddìlení. Jsou v poètu
nad sto pacientù. Personálu je málo a není ni-
èím motivován. Nechci tady podávat tvrzení o
�patné èi dobré péèi, to je vìcí  toho daného za-
øízení. Spí� se zaobírám my�lenkou, jaký ob-
raz starých a nemocných  lidí pøedkládáme
spoleènosti, dìtem, mladým lidem?

Proè se  tøeba nezaèneme více zabývat  kulti-
vací zdravotnického prostøedí? Proè se neza-
býváme sociální péèí u seniorù a vá�nì ne-
mocných lidí v celé na�í republice? Není to za-
jímavé téma, bojíme se o nìm mluvit, èi je  lep-
�í ukazovat v�echny  ty úspì�né, mladé a krás-
né lidi? A co takhle rozvíøit téma eutanazie, to
jistì  zaujme. Copak si neuvìdomujeme k jaké
tragédii by tu mohlo dojít? Asi ne.

Pojïme se tedy  trochu podívat do historie.
Do�ít se stáøí bylo vytou�eným cílem a snem
ka�dého èlovìka. Stáøí bylo tak vzácným je-
vem, �e starý èlovìk mìl svou hodnotu, byl ja-
kýmsi garantem moudrosti, proto�e byl zku�e-
ný. V rùzných kulturách bylo stáøí cenìno rùz-
nì a �kála zacházení se starými pøíslu�níky
byla opravdu �iroká. Napø. v Èínì a Japonsku
byl vysoký respekt ke stáøí, v afrických kultu-
rách se starý èlovìk stìhoval do okrajové èásti

usedlosti, kde byli pochováváni zemøelí èleno-
vé rodiny. Postavení starých lidí se také mìni-
lo podle politické situace v dané zemi.
V dobách míru bylo takøka idylické, v dobách
války, utrpení, ekonomické a duchovní bídy
byl ten, kdo se o sebe nemohl postarat vylou-
èen ze spoleènosti.

A jak to vypadá u nás v té na�í dne�ní, mo-
derní, technické dobì? Øekla bych, �e pozice
starých, nemocných a opu�tìných lidí není
pøíli� lichotivá. Dne�ní generace  se o tuto pro-
blematiku moc nezajímá. Jistì  má na tom vel-
ký podíl  totalitní moc, která tyto lidi uzavøela
na okraje mìst a zakázala si vùbec o nich mlu-
vit nato� je moci vidìt. Ale nelze se donekoneè-
na na to vymlouvat. Radìji bychom mìli více
oslovovat  média a dát tak prostor k  diskus-
ním poøadùm s touto problematikou.  Také
náv�tìva �kol a pozvání dìtí do nemocnic, do-
movù dùchodcù nebo hospicù s nabídkou dob-
rovolnictví není od vìci. Jsou od pøírody zví-
davé a je�tì mají jiné a pøirozenìj�í vidìní svì-
ta na rozdíl od dospìlých.

Mravní podvìdomí lidí  je tu skuteènì velmi
nízké.   Uvést do �ivota  zákon  o eutanazii je
opravdu riziko. Jedním z dùvodù, proè nepøi-
stupovat k zákonnému øe�ení tìchto otázek je
nejasnost ve spoustì vìcí, která se tu míchá
dohromady. Kdy� ètu  èlánky o eutanazii,
myslím si, �e páni poslanci nemají jaksi po-
tøebné zku�enosti ani praxi a tak se ptám, co je
vùbec vede o tomto tématu diskutovat? Není
v tom spí�e touha zviditelnit se?  Myslím si to.
Zajímalo by mne, kolik jich doprovázelo ne-
mocného èlovìka a� do konce, sedìli u lù�ka a
ptali se ho, zda chce umøít. Té� z toho taky  vy-
plývá, �e si neuvìdomují, co �ivot je a jak se
k nìmu postavit.  Také bych zmínila otázku lé-
kaøe v dne�ní dobì u� tak po�ramocenou . Lé-
kaø by tu mìl pøedev�ím peèovat o �ivot a
zdraví, jak se tomu zavázal Hippokratovou

pøísahou  s  celou tou tradicí, kdy je lékaø chá-
pán jako slu�ba odpovìdná. Nebo je pacient
klient, jak rádi dneska øíkáme, který by si pod-
le vás mìl poruèit cokoli ? Tím pádem by byl
lékaø nìèím , co tady obsluhuje, bez jakéhoko-
liv etického zøetele. To bych si tedy opravdu
nepøála. Potom by byl lékaø poskytovatel slu-
�eb a obchodníkem se zdravím. Sna�me se spí-
�e o to, aby byl pacient více partnerem lékaøe,
ne pouze objektem lékaøské péèe. Jednou
z mo�ností je neaplikování léèby v pøípadech,
kdy není nadìje, �e se  ten  konkrétní pacient
mù�e vrátit k vìdomí a svobodì. A tohle je
eticky pøípustné, dokonce �ádoucí. Je samo-
zøejmì nutné vymezit odpovìdnost lékaøe a
kontrolovat její zneu�ití. Dal�í mo�ností je asi-
stovaná sebevra�da. To je myslím morálnì ne-
pøípustné. Èlovìk má jistì mo�nost spáchat se-
bevra�du, ale jestli�e se rozhodne k tomuto
tragickému èinu, tak lékaø nemá být jeho spo-
lupachatelem. Lékaø by mìl podporovat �ivot,
nikoliv smrt. Ukonèení �ivota èlovìka je sku-
teènì nepøípustné a jistì se na tom shoduje na-
prostá vìt�ina lidí.   Spí�e by se mìlo hovoøit o
pojmech odstupování od  neúèinné a neefek-
tivní léèby a o spolupráci jednotlivých oborù.
Obor paliativní medicíny spojuje lékaøe jed-
notlivých odborností mimo jiné i anesteziolo-
gy.  V zahranièí a ji� i u nás  na nìkterých pra-
covi�tích je  snaha najít to, co je pro èlovìka
v tu chvíli skuteènou léèbou .Co jsou základní
�ivotní podmínky, co vlastnì ovlivòuje kvalitu
�ivota a  co kvalita �ivota toho èlovìka je.

Kdy� se tak celkovì dívám na na�i spoleè-
nost, vidím, �e lidí starých a nemocných pøibý-
vá. K tomu vzrùstá neúcta ke stáøí, která
v minulosti hodnì vzdálené chápala stáøí jako
velkou hodnotu a ne jako dnes - handicap.
V na�í dobì je úcta ke stáøí jiná.  A v  téhle situ-
aci, myslím si, je uzákonìní eutanazie zvlá�tì
nebezpeèné!                                       Jana Sieberová

Pár slov k tématu eutanazie ŘIDIČ SE ZASTAVIL AŽ O PLOT U DOMU
Skála - ve støedu 7. kvìtna projí�dìl v odpoled-

ních hodinách ètyøia�edesátiletý øidiè osobním
vozidlem Toyota Yaris obcí Skála ve smìru od Ce-
rekvice nad Bystøicí. Po projetí levotoèivé zatáèky
vyjel vpravo mimo komunikaci, kde nejdøíve na-
razil do vìtví jehliènatého stromu dále do plasto-
vého sloupku s telefonními rozvody, do oplocení
u domu, kabelového pilíøe, sloupu elektrického
vedení a nakonec se zastavil o plot u dal�ího
domu.

Pøi nehodì utrpìl øidiè lehké zranìní, se kterým
byl pøevezen do Fakultní nemocnice v Hradci
králové. Celková �koda byla vyèíslena na 150 tisíc
korun.                                                   FOTO: Policie ÈR

MAJITELKA OBCHODU V HOŘICÍCH PŘIŠLA
O PENĚŽENKU S ŠESTAPADESÁTI TISÍCI

V sobotu 10. kvìtna odcizil v odpoledních hodi-
nách neznámý pachatel v Hoøicích penì�enku s
hotovostí ve vý�i 56 tisíc korun.

Zlodìj v tomto pøípadì vyu�il nepozornosti ma-
jitelky, která po celý den vyklízela obchod a penì-
�enku mìla volnì odlo�enou na pultu. Ta byla na-
konec nalezena poblí� obchodu, pochopitelnì bez
penìz. Pøípadem se zabývají policisté obvodního
oddìlení v Hoøicích.
KRÁDEŽ MĚDĚNÝCH SVODŮ V HOŘICÍCH

Hoøice - Bìhem víkendu vnikl neznámý pacha-
tel v Hoøicích do areálu firmy ve Strozziho ulici,
kde z jedné z budov odcizil nìkolik desítek metrù
mìdìných okapových svodù i s dr�áky.

Majitel vyèíslil �kodu na témìø sedm tisíc ko-
run. Pøípad �etøí policisté obvodního oddìlení v
Hoøicích.
KRÁDEŽ JÍZDNÍHO KOLA

Hoøice - Nezaji�tìné jízdní kolo odcizil bìhem
víkendu neznámý pachatel v Hoøicích. Jednalo se
o horské jízdní kolo Merida MTB, modrostøíbrné
barvy, které bylo odstavené za domem v Havlíè-
kovì ulici.

Majitelka vyèíslila jeho hodnotu na èástku nej-
ménì 10 tisíc korun. Kdo kolo odcizil, a kde skon-
èilo, teï vy�etøují policisté obvodního oddìlení
v Hoøicích.
SRNEC SKONAL RUKOU PYTLÁKA

Miletín - V úterý 6. kvìtna na�el v odpoledních
hodinách myslivec v poli u Miletína zastøeleného
pìtadvacetikilového srnce. Ten skonal rukou pyt-
láka, který ho usmrtil kulovou zbraní.

Místnì pøíslu�nému mysliveckému sdru�ení tak
vznikl �koda ve vý�i nejménì 10 tisíc korun. Pøí-
pad �etøí policisté obvodního oddìlení v Hoøicích.
MYSLIVEC MYSLIVCE
POVAŽOVAL ZA PYTLÁKA

A aby tìch pytlákù nebylo málo, v pozdních ve-
èerních hodinách oznámil na linku 158 �nimrod�,
�e na lesní cestì u �eleznice je odstavené osobní
vozidlo, co� se mu zdá divné. Domníval se, �e by
se mohlo jednat o vozidlo pytláka, který zde asi
pøed týdnem upytlaèil divoké prase. Hlídka, která
na místo vyjela, v�ak zjistila, �e vozidlo patøí dal-
�ímu myslivci, který zde rovnì� èíhá na pytláka.
Oba byli nakonec øádnì pouèeni, aby se pøí�tì
lépe domluvili.

KRÁDEŽ DVOU MOTOCYKLŮ V HOŘICÍCH
Kráde� dvou motocyklù za témìø pùl milionù

korun oznámili na obvodním oddìlení v Hoøicích
ve støedu 21. kvìtna v 6.15 jejich majitelé. Ke krá-
de�i do�lo od desáté hodiny veèerní pøede�lého
dne z dílny nacházející se v pøízemí rodinného
domu.

Policejním �etøením bylo zji�tìno, �e neznámý
zlodìj vypáèil dvoukøídlé dveøe vedoucí do skla-
di�tì v pøízemí a odtud se dostal do dílny. Tam si
vzal motocykl znaèky Suzuki Bandit modrobílé
barvy v hodnotì 120.400 Kè, pøilbu na silnièní
motocykl znaèky LASER v hodnotì 3.000 Kè, je-
den pár motocyklových bot zn. W2 v hodnotì
4.500 Kè. Dále zmizel motocykl tovární znaèky
Sherco S4 Enduro v hodnotì 240.000 Kè. Spolu s
motocyklem zlodìj ukradl tøi motokrosové pøilby
v celkové hodnotì 30.000 Kè a dva páry moto-
krosových bot v celkové hodnotì 20.000 Kè. Ma-
jitelùm vznikla celková �koda ve vý�i 418.900 Kè
DO BAZÉNU SI BERTE JEN TO NEJNUTNĚJŠÍ

Neznámý pachatel kradl ve støedu 21. kvìtna v
podveèerních hodinách v bazénu v Hoøicích.
Kdy� se jeden z náv�tìvníkù vracel pøíjemnì
osvì�ený po koupeli v 19.15 ke své skøíòce, zjistil,
�e mu ji nìkdo vypáèil a ukradl z vìcí peníze, pla-
tební kartu, mobilní telefon a kartu do Makra.

Po zlodìji pátrají policisté obvodního oddìlení v
Hoøicích

DO VLÁDY A DO PARLAMENTU MÍØÍ ZÁKONY, KTERÉ BUDÍ OBAVY U  VELKÉ ÈÁSTI OBÈANÙ, PATØÍ K NIM I NA�E ÈTENÁØKA
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ZPRÁVY Z RADNICE,
TENTOKRÁT O MÌSTSKÝCH
FINANCÍCH
A O TOM, CO MÌSTO CHYSTÁ

Zpráva o ptačím zpěvu
V sobotu 3. kvìtna se uskuteènilo v Dobré Vodì

u Hoøic Vítání ptaèího zpìvu, akce pro veøejnost
poøádaná zku�enými ornitology nejen po celé
zemi, ale i po celém svìtì.

Organizátoøi � hoøiètí ornitologové Jan Bartoní-
èek a Radek Pra�ák � se setkali s velkým úspì-
chem. Nejen �e vy�lo poèasí a lidem bylo opravdu
co ukazovat, ale úèast a nad�ení lidí a hlavnì dìtí
byly vskutku veliké. Na hráz Cukrovarského ryb-
níka se brzy ráno dostavilo 40 nad�encù, z toho 15
dìtí. Asi nejvìt�í zájem vzbudila ukázka odchytu a
krou�kování ptákù. Celkem bylo odchyceno,
okrou�kováno a zpìt do pøírody pu�tìno 7 druhù.
O velikou atrakci se navíc postaral krásnì pestøe
zbarvený sameèek strakapouda velkého a sojka
obecná.

Po krou�kování následovala vycházka mezi ka-
li�ti bývalého cukrovaru a podél Ba�nického ryb-
níka, neustále doplòovaná výkladem o právì vidì-
ných, èi sly�ených ptácích s informacemi o jejich
vzhledu, �ivotì a poznávání. Celkem bylo pozoro-
váno 47 druhù ptákù a zøejmì nejvìt�í zajímavostí
se stala hnízdní nora ledòáèka øíèní. Na úplný zá-
vìr nabídli organizátoøi k rozdání nejrùznìj�í pro-
pagaèní materiály, z velké vìt�iny poskytnuté Èes-
kou spoleèností ornitologickou.

Na pøí�tí rok bude urèitì pøipraveno dal�í Vítání
zase v dobì kvìtnových svátkù. Doufejme, �e
úèast bude stejnì veliká jako letos. Vìøím, �e pro
v�echny, kteøí do Dobré Vody pøi�li, to byl skvìlý
zá�itek a zji�tìní, jak jsou ptáci krásní a zajímaví.

Na pøí�tí rok se tì�í,
Jan Bartoníèek

Humanitární sbírka
Obèanské sdru�ení Diakonie Broumov ve spo-

lupráci s  mìstským úøadem vyhla�uje humani-
tární sbírku:

� letního a zimního obleèení (dámské, pánské,
dìtské), ze zimního obleèení pøedev�ím
kabátù a bund,

� lù�kovin, prostìradel, ruèníkù, utìrek,
záclon, látek,

� domácích potøeb - nádobí bílé i èerné
- v�e jen funkèní,

� peøí, péøových pøikrývek a pol�táøù,
dek a pøikrývek (obyèejné, vatované, larisy),

� hraèek a �kolních  potøeb,
� novin, èasopisù a knih,
� nepo�kozené obuvi (dámské, pánské, dìtské)
� kabelek, ta�ek, batohù a penì�enek.
Vìci, které vzít nemù�eme:
Ly�aøské boty; odìvy z umìlých vláken (silon,

nylon, dederon); lednièky, televize a poèítaèe
(nebezpeèný odpad); nábytek, jízdní kola, ly�e a
dìtské koèárky (transportem se znehodnotí).

Sbírka se uskuteèní:
Den: 6. a 7. èervna 2008.
Èas: 6. 6. 2008 9.00 - 17.00 hodin.

7. 6. 2008 9.00 - 12.00 hodin.
Místo: Hoøice Pod Lipou � výmìníková stanice.
Vìci prosíme zabalené do igelitových pytlù èi

krabic, aby se transportem nepo�kodily.
Dìkujeme za Va�i pomoc

Procházet se rodným mìstem je jako listovat
v rodinném albu. Zaènou se pøed námi odvíjet
pøíbìhy historie dùvìrnì známé ale i vzdálené, vy-
baví se nám mnohé, co jsme kdysi slýchali z úst
svých blízkých, kteøí nám chtìli pøedat nìco
z toho, co sami slýchávali od generace svých otcù.

Vybaví se nám i ti, kteøí nám dìjiny a pamìti-
hodnosti na�eho krásou a výjimeèností ovìnèené-
ho mìsta zprostøedkovávali, a� u� to byli na�i blíz-
cí, uèitelé, èi hoøiètí historikové.

Dostává se nám do ruky dílo, které mohlo vznik-
nout nejen díky nesmírné péèi autorù, ale zároveò
za pøispìní bezbøehého pochopení v�ech zastupi-
telù mìsta, kterým se my�lenka na o�ivení na�í
spoleèné historie zamlouvala a kteøí dokázali od
roku 2002 trpìlivì shroma�ïovat finanèní pro-
støedky fondu, jen� mìl na vznik knihy zásadní

LEHKOATLETICKÉ HŘIŠTĚ
Komise Rady Královéhradeckého kraje pro

mezinárodní zále�itosti se zabývala výbìrem
grantù podporovaných z Evropských fondù,
konkrétnì Norských fondù a rozdìlila
na kraj celkem 33,9 milionu Kè. Na Ho-
øice z tohoto balíèku zbyla ta nejvìt�í podpo-
ra. Z celkových dvanácti podpoøených  pro-
jektù bylo pøidìleno na�emu mìstu 6,285
mil Kè. Kdy� k této èástce pøièteme nedávno
schválené spolufinancování KHK ve vý�i 1,4
mil. Kè, dostaneme èástku cca 7,5 mil. Kè, ze
které vyroste v blízkosti gymnázia lehkoat-
letické høi�tì, které bude dokonèeno
v pøí�tím roce. Vizualizaci tohoto evropského
projektu pøedstavíme v nejbli��ích dnech. Vý-
hodou tìchto evropských projektù je, �e in-
vestorem není mìsto, provoz zaøízení jde
za krajem, proto�e se jedná o zaøízení støed-
ního �kolství a jednou z podmínek obdr�ení
dotace je pøístupnost tohoto zaøízení pro ho-
øickou veøejnost.
PŘÍSPĚVEK RADY KRÁLOVÉHRADECKÉHO
KRAJE JUNÁKŮM

Zachytit drápek na krajských financích se
podaøilo i hoøickému Junáku, kterému bylo
schváleno 80 tis. na opravu støechy a mi-
nulý týden o jeden hlas Rada Královéhradec-
kého kraje schválila pøíspìvek na konání Me-
zinárodního hoøického sochaøského
symposia, kde ka�doroènì dostáváme 100
tis., ale 50 tis. je v�dy poctivì vybojováno pøi
diskusi  o nástupnictví  souèasných organizá-
torù této velmi hodnotné, tradièní hoøické
akce.
NOVÝ KOBEREC
PRO OKRUH 300 ZGH

Díky na�emu spoleènému úsilí, tím myslím
na�eho poslance Zdeòka Lhoty, námìstka
hejtmana KHK Petra Kuøíka se podaøilo
zajistit pro Hoøice nový potah mìstské èás-
ti okruhu 300 zatáèek Gustava Havla.
Samozøejmì �e víme velice dobøe o velmi
�patném stavu ostatních komunikací, které
bychom potøebovali opravit pøednostnìji, ale
peníze se musí vyhledávat tam, kde zrovna
le�í. Nìkteré dal�í komunikace zaèneme opra-
vovat v souvislosti s vyhodnocením akce
�Mìsto bez  bariér�, které probìhne
v nejbli��ích dnech. Byla by pro mìsto vìèná
�koda investovat do komunikací z vlastních
zdrojù, kdy� mù�eme zajistit finance odjinud
a svoje si ponechat na spolufinancování, kte-
ré je pøi �ádostech o dotaèní tituly témìø v�dy
vy�adováno.
POKRAČOVÁNÍ OPRAV POLIKLINIKY II.

Díky na�emu panu poslanci  Zdeòku Lho-
tovi bychom  je�tì v leto�ním roce mìli obdr-
�et dotaci na pokraèování oprav na�eho ma-
lého �Národního divadla� Polikliniky II ve
vý�i 2 mil Kè.
PENÍZE OD LIDLU

Mìsto obdr�elo  28 mil. od obchodního
øetìzce Lidl za pozemek a budovu vyvaøov-
ny. Na úèet koneènì pøiskoèily i  3 mil. za
prodej mìstské chaty v Èerném dole.
BONUS ZE SFDI

Máme dobré zprávy ze SFDI, kde bychom
mìli mít nachystány prostøedky ve vý�i

1,8 mil. na pokraèování Mìsta bez bariér a
na pøí�tím zastupitelstvu budeme schvalovat
rozpoètová opatøení, ve kterých budeme tyto
akce dofinancovávat vlastním podílem. Rádi
bychom se pokusili zajistit financování  pro
ty projekty, které se neve�ly do �evropského
Mìsta bez bariér� a budeme lobbovat na
SFDI o dal�í finance, za které bude mo�no
tyto komunikace opravit.
PŘÍPRAVY ŠALOUNOVKY FINIŠUJÍ

Pøíprava výstavby rodinných domkù
�alounova-probíhají výkupy a aktivnì se pøi-
pravujeme na budování infrastruktury
v pøí�tím roce.Rada se byla pøed 14 dny
podívat na sídli�tì obdobného typu, jaké by-
chom chtìli u nás, v Nemèicích pod Kunì-
tickou Horou. Výstavba je provádìna de-
velopersky a sídli�tì má jednotný architekto-
nický øád. Domky jsou v rùzných cenových
relacích dle velikosti  od 1,7 mil do 3 mil.
Sídli�tì tohoto typu na nás pùsobilo ucelenì-
velmi dobøe. Domky v této lokalitì za tyto
ceny byly rozprodány je�tì pøed dokonèením.
Developer si toti� pøi stavbì vìt�ího sídli�tì
mù�e dovolit poskytnout zájemcùm mno�-
stevní slevu. Domek tak lze poøídit za cenu,
na kterou by se mo�ná drobný svépomocný
stavebník ani nedostal.
STAVBA VNITROBLOKU PŘI ULICI
ALOISE HLAVATÉHO

Na stavbu vnitrobloku ulice Aloise Hlavaté-
ho probíhá výbìr developera, který zároveò
zajistí zasí�ování pozemkù i pro domky
pøístupné z ulice Aloise Hlavatého. Strategie
je nastavena  tak, aby sítì byly vybudovány
do konce leto�ního roku a vnitroblok do-
konèen do dvou let po té. Smlouvy o prodejích
pozemkù  a realizaci výstavby se precizují.
KONTROLY PROVEDE EXTERNÍ FIRMA

Byla vybrána spoleènost na provádìní in-
terních auditù pøíspìvkových organizací a
organizací zøizovaných mìstem. V poptávko-
vém øízení splòovalo na�e pøedstavy  v této
oblasti Sdru�ení obcí Libereckého kraje,
jejich� cenová nabídka roèních slu�eb nebyla
pøehnaná a èinila na�ich oèekávaných 150 tis
Kè.Hlavnì jako jediná nabízela slu�by, které
od ní èekáme.

Jedním ze zadání, které pøipravujeme pro
tuto spoleènost, je provedení nákladového
auditu na�ich pøíspìvkovek a následná ná-
kladová optimalizace.
V PRODEJI JE ČÁST HOŘICKÉ RADNICE

V nejbli��ích dnech bude mìstu jako spo-
luvlastníku budovy radnice nabídnuta
k odkoupení èást ve které sídlí Èeská Spoøi-
telna a.s., která  ve dnech nedávných tuto
èást nemovitosti nabízela prostøednictvím
spoleènosti Knight Frank.

Ze zákona bude nakonec muset jednat o
prodeji se spoluvlastníkem, kterým je právì
mìsto Hoøice a které bude mít v pøípadì zá-
jmu pøedkupní právo. V pøípadì rozumné
ceny a na�eho zájmu by mohla být transakce
poøízena z úvìru ÈS a ten by mohl být hrazen
formou zápoètu proti nájemnému, ale to
pøedbíháme hodnì dopøedu, proto�e musí
být nejprve provìøeno zda se do zpùsobu ta-
kovéhoto obchodu vejdeme z hlediska na�ich
platných zákonných norem.          Ivan Dole�al

SLOUPEK STAROSTY

Literární soutěž:
Jak mohl vzniknout
název Hořice?

Student základní �koly K. V. Raise z Lázní Bìlo-
hradu Patrik �imek poøádá ve spolupráci s Mìst-
ským informaèním centrem Hoøice soutì� s ná-
zvem Kdo vymyslí nejlep�í liteární dílo, jak mohl
vzniknout název mìsta Hoøice.

PODMÍNKY SOUTĚŽE:
1. Text nesmí být odnikud opsaný,

proto nepou�ívejte ji� vydané publikace.
2. Pøijímáme jen èitelné texty.
3. Texty bude hodnotit 10èlenná porota.
Va�e texty mù�ete do 10. 6. 2008 osobnì doru-

èit na Mìstské informaèní centrum nebo zaslat e-
mailem na infocentrum@horice.org s pøedmìtem
zprávy �soutì��.

Nejlep�í texty budou øádnì ocenìny a uveøejnì-
ny, proto nezapomeòte uvést své jméno s adre-
sou.

vliv. Jsem jim vdìèná za to, �e se jim my�lenka na
vznik tohoto ojedinìlého poèinu nezdála po�etilá
a �e se  díky jejich pochopení mohla realizovat.

Vypravme  se tedy spoleènì do doposud nám
ukrytých míst historie na�eho mìsta, pojïme si
pøipomenout to, co jme ji� snad kdysi vnímali, ale
nedokázali zatím utøídit, pøipomenout si pøíbìhy
lidí, ulic  i námìstí, které formovaly na�i spoleè-
nou historii.

A� je nám tedy kniha laskavým prùvodcem po
cestách, kudy  ji� kráèely generace na�eho výji-
meènì zajímavého a produkty svých obyvatel
proslulého mìsta, a stane-li se motivací pro
v�echny mladé a zapálené propagátory tohoto dì-
dictví, splnila v�e, co od ní oèekáváme�

Mgr. Hana Richtermocová
         místostarostka mìsta

Pro potěšení i poučení

Reprodukujeme jednu z dvoustran bohatě ilustrované publikace, o které je v článku řeč.
 Vznikla v hořickém muzeu, jmenuje se „Hořice odedávna dodneška“ a v podtitulu čteme: „pro

potěšení i poučení spoluobčanů připravili pracovníci hořického muzea“. Z fondů muzea také autoři
především čerpali. Jedenáct kapitol z historie města napsala Oldřiška Tomíčková, autorem scénáře

obrazového doprovodu a výtvarného řešení je Václav Bukač (který také publikaci připravil
k tisku), úvodem ji opatřila Hana Richtermocová. Kniha má 320 stran formátu A4 a 500 reprodukcí.

Prodává se v Městském informačním středisku a v objektech muzea za 489,- korun.
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Klokánek, strašidýlka
a víkendový
pobyt na Vysočině

Leto�ní klokánkovský víkendový pobyt byl ve
znamení stra�idýlek a bubáèkù. Ve ètvrtek 8. 5.
dìti s rodièi vyrazily do malebné vesnièky Cikháj
nedaleko �ïáru nad Sázavou, kde na nì v penzio-
nu èekal nejenom milý personál, ale hlavnì ètyøi
dny odpoèinku, zajímavých èinností, výletù a zá-
bavy. Krátce pøed na�ím pøíjezdem se v penzionu
konal stra�idelný kongres a my jsme byli stra�i-
dýlky vybráni ke slo�ení stra�idelné zkou�ky. Èe-
kalo na nás celkem dvanáct úkolù. Kdo splnil
v�echny, získal �stra�idelný glejt� a stal se kama-
rádem v�ech stra�idýlek. Poèasí nám vskutku
pøálo a my se hned po pøíjezdu pustili do plnìní
úkolù. Stra�idýlka byla záludná, objevovala se ne-
èekanì a vymý�lela si roztodivné úkoly. A tak
jsme stavìli pro stra�idýlka v lese domeèky a mo-
delovali je z modelovací hmoty. Ukázali jsme, jak
dobøe ovládáme rùzné výtvarné techniky. Savo-
vali jsme trièka, tvoøili ubrouskovou technikou
krásné obrázky, zkou�eli jsem i malovat na sklo.
V�echny na�e výrobky se stra�idýlkùm moc líbily
a byli jsme za nì nále�itì ocenìni. Nezùstalo v�ak
pouze u výtvarných úkolù. Svou zdatnost dìti
prokazovaly ve sportovních úkolech, pozornost
v postøehovém závodì a odvahu pøi stezce odva-
hy. Stra�idelnou zkou�ku slo�ily v�echny a mo-
hou se tak py�nit titulem  �Kamarád stra�idýlek�.

Nezapomnìlo se ani na výlety do okolí. Kdo mìl
zájem, mohl nav�tívit skanzen Veselý Kopec a
vrátit se do èasù na�ich pøedkù. Milovníci vody
nav�tívili nedaleko le�ící rybník Velké Dáøko a
nemohli jsme vynechat ani �ïár nad Sázavou
s proslulým poutním kostelem Zelená hora.

Celým pobytem nás provázelo krásné poèasí,
dobrá kuchynì a pohodová nálada. K té pøispìlo i
vìdomí, �e leto�ní víkendový pobyt pro èleny Klu-
bu Klokánek byl hrazen z výtì�ku benefièního
koncertu Handickapsa, na který nemalou èástkou
pøispìlo i Mìsto Hoøice a který byl zdvojnásoben
nadací Divoké husy, za co� jim srdeènì dìkujeme.

Ji� nyní se tì�íme, co nového pøi pøí�tím pobytu
poznáme a vyzkou�íme.

A chcete-li z té dobré nálady, kterou jsme si
z Vysoèiny pøivezli, také ochutnat, vypravte se za
námi na tradièní VI. Dìtský den s Klokán-
kem aneb Klokánek jde do pohádky, který
se koná v sobotu 31. kvìtna 2008 v areálu
ÚSP od 14,00 hod. Ani letos nebudou chybìt
soutì�e, hry, sladké odmìny, muzika, tombola,
vzácní hosté a mnoho zajímavého. Pøijïte se po-
dívat na vystoupení historického �ermu, divadel-
ní pohádku, dravé ptactvo a pohádkové postavy,
opøedené rùznými tajemstvími. Rádi vás uvidí-
me, rádi s vámi pro�ijeme tradiènì pøíjemné od-
poledne. Za v�echny se tì�í

Jana Kocourková, pøedsedkynì
a Jana Bouzková, P.R.
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O úspěších našich žáků
v krajských kolech

V soutì�i ZU�, kterou vyhla�uje M�MT ÈR, zís-
kali na�i �áci následující ocenìní: Krajská soutì�
probíhala v sále ZU� Habrmanova v Hradci Krá-
lové dne 18. bøezna 2008 a 22. dubna 2008.

Hra na klavír, soutì�ní kategorie IV.
LUKÁ� ÈERNÝ, èestné uznání,
soutì�ní kategorie IX.
VLADIMÍRA VONDRÁÈKOVÁ,
èestné uznání I. stupnì.
Hra na kytaru, soutì�ní kategorie II.
JAN JIRAN 3. místo.
Komorní hra kytara, soutì�ní kategorie I.
LILIANA ROZOVÁ, JAN JIRAN 3. místo.
Vy��í odborná �kola pedagogická a Støední pe-

dagogická �kola Litomy�l ve spolupráci s M�MT
ÈR ka�dý rok vyhla�uje Hudební festival støed-
ních pedagogických �kol a vy��ích odborných �kol
pedagogických. Letos se konal v Litomy�li 9 � 12.
dubna 2008. Na�i �kolu reprezentovala JANA
KOZLOVÁ ve høe na pøíènou flétnu a získala
1. místo.

Základní umìlecká �kola Èeská Lípa poøádala
letos ji� VIII. roèník soutì�e Velká cena ZU� Èes-
ká Lípa. I zde získala JANA KOZLOVÁ 1. mís-
to v V. kategorii ve høe na pøíènou flétnu.

Dne 16. dubna 2008 se uskuteènil 13. roèník pì-
vecké soutì�e Novopacký slavíèek, kterou vyhlá-
silo Gymnázium a Støední odborná �kola pedago-
gická Nová Paka. Na�i �kolu reprezentovalo pìt
dìvèat ve tøech kategoriích. Nejúspì�nìj�í byla
dìvèata v soutì�ní kategorii A1.

TEREZA BLÍMOVÁ støíbrné pásmo.
ANNA JINDØI�KOVÁ zlaté pásmo.
Anièka byla vybrána a zpívala na slavnostním

koncertì Novopackých slavíèkù dne 24. dubna
2008 na hradì Pecka.

Dìkujeme v�em uèitelùm a �ákùm za vzornou
pøípravu a reprezentaci �koly!

Øeditelka �koly Vlasta Jahelková

Anna Jindřišková

V leto�ním roce 2008 jsme vyrazili opìt na jih do
Anglie � do pøímoøského mìsta Worthing, kde slav-
ný dramatik Oscar Wilde napsal komedii Jak je dù-
le�ité míti Filipa. Na�i anglickou výpravu jsme zahá-
jili netradiènì � prohlídkou �hlavního mìsta Evro-
py� Bruselu. Vidìli jsme Královský palác, Katedrálu
svatého Michala a Guduly, námìstí Grand-Place,
Manneken-Pis � èurajícího chlapeèka, Jeannekene-
Pis � èurající holèièku, Muzeum èokolády s ukázkou
ruèní výroby èokolády (ka�dý asi nejvíce ocenil
ochutnávku), samozøejmì jsme nemohli minout
Atomium - zvìt�ený model molekuly �eleza s devíti
navzájem propojenými ocelovými koulemi o prùmì-
ru 18 m, a MiniEurope � park, ve kterém je vystave-
no více ne� 300 zmen�ených modelù významných
evropských staveb. Osvì�eni krátkým spánkem v
motelu ve francouzském Dunkerque jsme je�tì pøed
rozednìním spìchali na trajekt a po pøíjemné plav-
bì na klidném moøi jsme po 1,5 hodinì pøistáli
v Doveru.

Na�í první zastavkou na anglické pùdì byl staroby-
lý Leeds Castle, kde èasto pobýval král Jindøich VIII.
s Kateøinou Aragonskou - první ze svých 6 man�e-
lek. Po prozkoumání parku s vodním ptactvem a
hradu, le�ícím uprostøed jezera na dvou ostrùvcích,
na nás èekaly dal�í atrakce � Muzeum psích obojkù,
hradní zahrada, voliéry s exotickým ptactvem a blu-
di�tì s jeskyní. Odpoledne na nás v rozsáhlých jes-
kyních v Hastings èekali voskoví pa�eráci � zjistili
jsme, co, jak a proè se pa�ovalo, a jak byli pa�eráci
trestáni � figuríny byly velice výmluvné. Cestou do
Worthingu jsme si je�tì vyfotografovali Dlouhána
z Wilmingtonu - Long Man of Wilmington � tato se-
dmdesát metrù vysoká køídová figura na jednom
svahu ve východním cípu vrchù South Downs v Sus-
sexu je jedním z nejvìt�ích znázornìní lidské posta-
vy na svìtì, vznikla asi pøed dvìma èi dvìma a pùl ti-
síci let. Veèer ve Worthingu u� studenti s mírnou
nervozitou vyhlí�eli své �adoptivní rodièe� a narych-
lo si opakovali, co v�echno jim øeknou. Následující
ráno si v�ichni nad�enì vymìòovali informace o
svých rodinách � ve vìt�inì rodin mìli 2-3 dìti nebo
dal�í studenty -  a líèili, co pro nì rodina pøipravila k
veèeøi � postupnì ochutnali napø. �penátovou pizzu
s hranolky, kuøecí kari, spaghetti bolognese, klobás-
ky s èesnekovou bagetou, bramborovou ka�i s fazol-
kami � na zhubnutí to rozhodnì nebylo. Cestou do
�koly staèili studenti obvykle prozkoumat i obsah
svých svaèin � sendvièe s rùznými pomazánkami,
sladká pitíèka, sladké su�enky a nezdravé chipsy
s pøíchutí sýra, slaniny nebo octa. Tøi dopoledne
studenti strávili konverzací s anglickými lektory, a
i ti ménì výøeèní se postupnì ko�atì rozpovídali.
V závìru výuky studenti obdr�eli certifikát o absol-
vování hodin angliètiny v jazykové �kole, ale mno-
hem dùle�itìj�í bylo pro nì zji�tìní, �e jsou anglièti-
nu schopni pou�ít v bì�ných situacích, porozumìt
rodilým mluvèím a dorozumìt se s nimi.

Ka�dé odpoledne jsme vyjí�dìli na výlety do blíz-
kého okolí � nejdøíve do pøístavu Portsmouth, kde
jsme si prohlédli vlajkovou loï HMS Victory admi-
rála Horatia Nelsona - jednu ze tøí historických lodí,
které tu jsou ukotveny. Na této lodi v r. 1805 porazil
admirál Nelson flotilu Napoleona v bitvì u mysu
Trafalgar, tato bitva ho ale bohu�el stála �ivot. Mìli
jsme mo�nost prohlédnout si celou loï a obdivovat
stateènost námoøníkù, kteøí vybojovali vítìzství
v podmínkách, které jsou pro 21. století nepøedsta-
vitelné. Polovina na�í výpravy, která se nezdr�ela
v Námoøním muzeu, stihla i projí�ïku na loïce po-
dél pøístavu, a mohla porovnat historické lodì s mo-
derními. Následující odpoledne jsme si my sucho-
zemci u�ili prohlídku podmoøského akvária Sea Life
Centre v Brightonu, kde jsme z bezpeèí sklenìného
tunelu sledovali moøské potvùrky, nav�tívili jsme
výstøední orientální palác Jiøího IV. Royal Pavillion,
a mìli jsme i chvíli na odpoèinek na oblázkové plá�i
u nejvìt�ího zábavního mola v Brightonu Palace

Pier. Poslední odpoledne v ji�ní Anglii jsme strávili
náv�tìvou støedovìkého hradu Arundel � je to dru-
hý nejvìt�í hrad v Anglii po Windsoru. Postavil ho
v 11. století Roger Montgomery - hrabì z Arundelu,
ale v bìhu dìjin se stal sídlem vévodù z Norfolku a je
jím a� dodnes. Tak jsme Norfolkùm vdìèni, �e hrad
èásteènì zpøístupnili veøejnosti, a mohli jsme si pro-
hlédnout i místnosti, které tato rodina bì�nì pou�í-
vá � jedna z nejúchvatnìj�ích byla knihovna s
10 000 svazky, kde lady z Norfolku poøádá èajové
dýchánky pro své známé s modrou krví. Veèer nám
zbyl je�tì èas utratit poslední libry v obchùdcích na
pobøe�ní promenádì ve Worthingu a strávit chvilku
u pobøe�í - zrovna byl odliv, voda hodnì ustoupila, a
studenti neodolali a zkou�eli, jak je obna�ený po-
vrch s hladkým pískem pevný.

Vìdomi si pravdivosti rèení �Kdo nebyl v Londýnì,
nebyl v Anglii�, ukonèili jsme ná� anglický týden
v Londýnì. Svi�nou chùzí jsme pro�li ètvrtí West-
minster: nejdøív jsme zamíøili k Buckinghamskému
paláci, pak jsme lovili veverky v parku svatého Jaku-
ba (jen do hledáèku na�ich fo�ákù!) a  okolo budov
Parlamentu, Big Benu a vládních budov na White-
hallu (taky jsme nakoukli do Downing Street) jsme
spìchali na Trafalgarské námìstí podívat se na so-
chu admirála Nelsona. Na Covent Garden jsme na
chvilku vydechli a pobavenì sledovali skvìlé vystou-
pení poulièního bavièe. Ve ètvrti City jsme minuli
katedrálu svatého Pavla a po Millenium Bridge pøe-
�li na ji�ní stranu øeky Tem�e, vyfotili si shakespea-
rovské divadlo The Globe a po nábøe�í jsme do�li a�
k HMS Belfast, který býval nejvìt�ím a nejsilnìj�ím
britským køi�níkem za druhé svìtové války - byl vy-
u�íván k ochranì arktických námoøních konvojù do
Murmanska a v r. 1943 sehrál dùle�itou roli pøi po-
topení nìmeckého køi�níku Scharnhorst; podílel se
té� na úspì�né akci proti poslední dùle�ité nìmecké
lodi Tirpitz, která kotvila v severním Norsku. Pøi-
bli�nì polovina lodi je veøejnosti nepøístupná z bez-
peènostních dùvodù, ale i tak nám trvalo 1-2 hodiny,
ne� jsme v�echny pøístupné prostory ��pro�mejdili�� -
vèetnì kotelny a strojovny, kde z horka a nedýcha-
telného vzduchu vìt�inu holèièí èásti studentstva
rozbolela hlava. To, co je na Belfastu nejzajímavìj�í,
jsou voskové figuríny èlenù posádky a zvukové zá-
znamy typické konverzace. Tak napøíklad v operaè-
ním støedisku jsme vidìli velící dùstojníky na svých
místech a sly�eli jejich rozkazy z øízení námoøní bi-
tvy. Pùsobivá je také zdravotní jednotka a operaèní
sál, ordinace zubaøe (s obzvlá�tì vydaøeným zvuko-
vým záznamem, ze kterého slab�ím povahám naska-
kuje husí kù�e), lodní kuchynì, kantýna, prádelna a
dal�í. A proto�e jsme lodí nemìli je�tì dost, vydali
jsme se po mostì  Tower Bridge na protìj�í bøeh
Tem�e, pro�li jsme okolo Tower of London k pøísta-
vi�ti a nalodili se na parník, který nás dovezl na
Greenwich. Krátce jsme zalitovali toho, �e si nemù-
�eme prohlédnout dal�í loï do �na�í sbírky� � histo-
rickou plachetnici Cutty Sark,  proto�e loni v kvìtnu
vyhoøela; pod heslem Nothing Is Impossible, který
vlaje na le�ení, ji právì opravují. Kopec k observato-
øi a nultému poledníku na Greenwichi nás stál po-
slední síly; odmìnou nám byl skvìlý výhled na
Millenium Dome a jediný mrakodrap v Londýnì
Canary Wharf Tower, vysoký 235 metrù.

Na závìr bych ráda podìkovala Mgr. Magdì Ha-
manové za pedagogický dozor a pøedev�ím v�em
studentùm, jejich� nad�ení nás ka�dý rok �vyhání�
do Anglie. Dík za vydaøený zájezd patøí leto�ním
úèastníkùm zájezdu za jejich slu�né chování, spo-
lehlivost a dochvilnost pøi rozchodech, výborné prù-
vodkyni sleènì Kristýnì Týcové, která nám poskytla
fundovaný výklad a pøispìla svým pøátelským cho-
váním  k pøíjemné atmosféøe akce,  a paní Ryantové
z cestovní kanceláøe �kolní zájezdy.

Vìøíme, �e dny strávené v Anglii budou pro stu-
denty nábojem a motivací k dal�ímu studiu.

Mgr. Ivana Chalupová, organizátorka zájezdù
Gymnázium a SO� Hoøice

Vzpomínka
Prázdný je domov, smutno je v nìm,
Chybí� nám, ta�ko, chybí� nám v�em.

Dne 17. èervna vzpomeneme druhého výroèí
úmrtí na�eho drahého man�ela, tatínka a dìdeè-
ka, pana Karla Splítka z Hoøic.

Vzpomínají man�elka a dcery s rodinami.

Děti maminkám
a babičkám

Mezinárodní den �en èi Den matek jsou
v na�ich podmínkách bohu�el svátky, které
se zaèínají díky ignoranci na�í spoleènosti stávat
zapomenutou minulostí. O to více potì�í aktivita
tìch nejmen�ích obèánkù z mateøské �koly Pod
Lipou, kteøí spolu se svými uèitelkami pøi�li  po-
darovat a zarecitovat seniorkám do Domu s peèo-
vatelskou slu�bou.

Dìti z mateøské �koly Pod Lipou, Hoøice vyrá-
bìly k svátku maminkám dárky z keramiky, látky
i papíru. Nezapomnìly ani na babièky v peèova-
telském domì, které pravidelnì nìkolikrát
do roka nav�tìvují. I tentokrát pøi�ly potì�it
s pásmem básní a písní. Rozdaly babièkám vlast-
noruènì vyrobené kytièky z papíru s pøáním,
ke kterému se pøipojily i paní uèitelky � v�e nej-
lep�í k svátku maminek i babièek.

Pobyt dětí chodovické
školy v Itálii

Vyvrcholením výmìnných akcí mezi �kolami
Chodovice-Sgurgola bylo uskuteènìní pobytu na-
�ich dìtí v Itálii od 7.5. do 15.5.2008. Akce se zú-
èastnilo celkem 20 dìtí a 3 uèitelky.

Prùbìh celé akce provázelo nad�ení, pøátelská
atmosféra a ochota v�ech pomoci. Bìhem pobytu
a pestrého programu do�lo k návázání a upevnìní
pøátelství mezi dìtmi i dospìlými, poznávání od-
li�ného prostøedí, zvykù a kultury.

 Kromì pøátelských setkání, zpívání, her a sou-
tì�í jsme poznávali významné pamìtihodnosti i
pøírodní zajímavostí Itálie. Napøíklad Vatikán èi
Forum Romanum v Øímì, klá�ter Fosanova,
chrám v Teracinì, kostel a kapli v Anagni, pohoøí
Monte Lepini, kde jsme obdivovali divoké orchi-
deje. Dìti si nejvíce u�ívaly na plá�i pøi pobøe�í
Tyrhénského moøe.

V pøí�tím roce pøivítáme kamarády ze Sgurgoly
u nás.

Dìkujeme v�em za podporu a pomoc.
Mgr. Zuzana Slezáková

Jarní týden v Anglii

Pøed �esti lety jsme na Gymnáziu a SO� v Hoøicích zahájili tradici studentských zájezdù do Anglie. Na
první prùzkumný pobyt jsme vyrazili v roce 2002 do Londýna a bìhem nìkolika dnù nav�tívili nejzajíma-
vìj�í turistické atrakce vèetnì katedrály svatého Pavla, Muzea voskových figurín Madame Tussaud nebo
støídání strá�í u Buckinghamského paláce. V roce 2004 jsme strávili jeden týden v jihoanglickém mìstì
Hastings. Dopoledne se studenti zdokonalovali v anglické konverzaci pod vedením lektorù - rodilých mluv-
èích a odpoledne patøila výletùm � prohlédli jsme si napøíklad podmoøské akvárium Sea Life Centre a krá-
lovskou rezidenci Royal Pavillion v Brightonu, projeli se lodí okolo proslulých bílých útesù Seven Sisters a
Beachy Head a nav�tívili místa spojená s nejvýznamnìj�í událostí britských dìjin � bitvou u Ha-
stings r. 1066. V roce 2006 jsme zamíøili severnìji � do Oxfordu.
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Výstavy

Vlastislav Dole�al, obrazy
�torchova síò muzea

od 29. kvìtna do konce èervna 2008.
Vernisá� 29. kvìtna od 17 hodin.

 Jaroslava Pe�icová
Franti�ek �torek

Galerie plastik do 29. èervna 2008
dennì mimo pondìlí 9-12/13-17.

Vìra Janou�ková
Rozmanitá zastavení

Galerie jièínského zámku
od 6. kvìtna do 15. èervna 2008

dennì mimo pondìlí od 9 do 17 hodin.

Bohoslužby CČSH v červnu:
Bohoslu�by se konají 1. a 15. èervna 2008, v�dy

od 14 hodin, v bývalé synagoze v Tovární ulièce.

V nedìli 11. 5. dopoledne se vrátili �áci hudební-
ho a výtvarného oddìlení ZU� z pracovního vý-
jezdu do krásného mìsta Vieste v Itálii. Ji� potøe-
tí jsme zahajovali hudební festival a hudbymilov-
né italské obecenstvo nás i letos výbornì pøijalo.
V�dy� na pøání organizátorù byl ná� koncert se-
staven pøevá�nì z houslové literatury. Housle
jsou na jihu Itálie málo obvyklé.

Leto�ní pracovní výjezd byl pøipraven na zákla-
dì projektu �Barevné adagio�, kdy vedle koncert-
ního vystoupení pracovalo i na�e výtvarné oddì-
lení. Výsledkem projektu vznikne cyklus fotogra-
fií ve kterém by se mìla prolínat hudba, krásy pøí-
rody a zachycení historie Vieste s její souèasnou
náladou. Výtvarníci pracovali s èernobílou a ba-
revnou fotografií, poznali nejnovìj�í i tu nejstar�í
techniku fotografie a zároven nejstar�í a nejmo-
dernìj�í fotografické pøístroje. Sami se pøesvìdèi-
li, jak krásné vìci jsou schopni vytvoøit pomocí
základní techniky. Výsledek celého projektu je ur-
èen pro LDN v Hoøicích.

Zá�itkem pro v�echny bylo pøedání daru �koly
mìstu Vieste. Obraz na hedvábí vytvoøila paní
Blanka Bihelerová a znázoròuje patronku mìsta
S. Marii di Merino.Obraz byl pøijat pøedstaviteli
mìsta a druhý den pøi slavnostní m�i byl bisku-
pem vysvìcen.

Celý ná� pobyt provázelo krásné poèasí a z Itálie
si pøivá�íme pozvání na mezinárodní festival do
�panìlska a znovu do Itálie.

Celý projekt by nebylo mo�né uskuteènit bez
získání grantù. Dìkujeme mìstu Hoøice, nadaci
Zdraví pro Moravu a nadaci Umìní pro zdraví.

Zároveñ bych chtìla podìkovat man�elùm
Vostøezovým za nádherné umìlecké perníky, fir-
mì beads4U s.r.o. za krásnou bi�uterii.

 Va�kovová Zdenka

HOŘICKÉ HUDEBNÍ SLAVNOSTI 2008

Pátek 23. května 2008 v 19.30 hodin
Chrám Narození Panny Marie

Hoøický komorní orchestr,
pìvecký sbor Cantus Feminae, sólisté

STABAT MATER
Dobrovolné vstupné

Středa 28. května 2008 v 19.30 hodin
Židovská synagoga

Edita Adlerová, Jana Rychterová
TWO VOICES

Dobrovolné vstupné

Sobota 31. května 2008 ve 20.00 hodin
OLDIES ROCK/BLUES PÁRTY

Crazy Dreams (Jimi Hendrix Memory Band),
Gamba Blues Band

Dobrovolné vstupné

Středa 4. června 2008 v 19.30 hodin
Sál radnice

Pìvecké sbory Ratibor a Vesna
PÍSNÌ NA�EHO KRAJE

Vstupné 40,- Kè

Čtvrtek 12. června 2008 v 19.30 hodin
Chrám Narození Panny Marie

Hoøický komorní orchestr
øídí PhDr. Vladimír Kulík
CHRÁMOVÝ KONCERT

Dobrovolné vstupné

Čtvrtek 19. června 2008 v 19.30 hodin
Chrám Narození Panny Marie

Ale� Bárta - varhany,
Václav Postránecký - pøednes

LAUDATIO PRO ANTONÍNA DVOØÁKA

Z Domova mládeže
při Obchodní akademii
v Hořicích

�áci ubytovaní v Domovì mláde�e pøi Obchodní
akademii dìkují v�em obyvatelùm Hoøic a okolí,
kteøí obìtavì pomohli pøi sponzorství útulku psù
a koèek ve Skøivanech. Plnì nalo�ené auto tak
udìlalo majitelce paní �ilterové i jejím zvíøátkùm
velikou radost. I nadále mù�ete nosit do recepce
DM staré hadry, granule, hobliny, konzervy atd.

Zároveò chceme podìkovat hoøické rychlé zá-
chranné slu�bì za umo�nìní prohlídky jejich pra-
covi�tì a seznámení s technikami první pomoci.

Den matek oslavily dívky spoleènì s babièkami
v Domovì dùchodcù, kde pøedvedly vystoupení
slo�ené z písní, recitace básní a bøi�ních tancù.
Svými výrobky pomohla seniorùm zútulnit pro-
støedí.

NÁLEZY Z HOŘICKÉ
SYNAGOGY

Veøejnost u� se mo�ná doslechla o úsilí skupiny
odborníkù, kteøí pod zá�titou Mìstského úøadu
Hoøice zkoumají bývalou hoøickou synagogu,
dnes modlitebnu Èeskoslovenské církve husitské.
Projekt prùzkumu a zamý�lené rekonstrukce byl
zahájen stavebním zamìøením a prozkoumáním
pùdních prostor synagogy. �idovské komunity
èasto své ji� nepou�ívané  knihy, dokumenty èi
pøedmìty ka�dodenního nábo�enského i svìtské-
ho �ivota uchovávaly v prostorách synagogy (tzv.
�geniza�, od hebrejského slova �ganaz�, �ukrýt�).
Po násilném pøeru�ení existence tìchto komunit
za 2. svìtové války byl osud synagog nejistý  a
èasto stejnì tragický jako osud jejich pùvodních
u�ivatelù. Hoøická synagoga mìla to �tìstí, �e ji
v 50. letech 20. století získala do vlastnictví Èes-
koslovenská církev husitská, pravidelnì ji pou�í-
vala a prùbì�nì opravovala.

Po roce 1989 odborníci ze �idovského muzea
v Praze zaèali provádìt prùzkum zachovaných
èeských synagog a objevili mnoho zajímavých ná-
lezù dokumentujících �ivot �idovských obcí
v èeských mìstech a na vesnicích. Nyní tedy do�lo
i na prùzkum hoøické synagogy.

Pøi první prohlídce to vypadalo, �e tentokrát bu-
deme zklamáni. Pùda synagogy byla pokryta
støe�ními ta�kami, naházenými sem pøi opravì
støechy v 50. letech. První prùzkum pøinesl jen
nález nìkolika fragmentù knih (modlitební knihy,
Bible � Pìti knih Moj�í�ových a nìmecky psaného
pojednání). Teprve po vyklizení pùdy pracovníky
Technických slu�eb mìsta Hoøice bylo nalezeno
mnoho zajímavého materiálu, pøevá�nì knih.

Na prvním místì bych zmínila knihy, které se
nám dochovaly celé nebo témìø celé. Je to napøí-
klad �Kniha �almù� v hebrej�tinì a jidi� vyti�tìna
v Praze kolem roku 1780, �Kniha Job� hebrejsky
a jidi� vyti�tìna v Praze roku 1791, �Hagada �el
Pesach� - tradièní vyprávìní k jarnímu svátku
Pesach o vyjití �idù z Egypta, vyti�tìno roku
1784, modlitební knihy, komentáø k biblickým
 Pìti knihám Moj�í�ovým od známého pra�ského
rabína 18. století Jonatana Eibenschütze, aj. Na-
�lo se i nìkolik exempláøù hebrejské Bible
s pøeklady a komentáøi, fragmenty modlitebních
knih pro svátky (machzor) vèetnì dvou titulních
stran s datací 1757, talmudická literatura (frag-
menty traktátù �abat, Bejca, Bava Mecia, Sota)
z konce 18. století. Mnoho knih má uvnitø rukou
psané poznámky (napø. fragment s popiskem
�Dieses Gebetbuch gehört dem Herrn Marcus Ko-
hen Den September 1804�). Mezi nálezy jsou i
uèebnice, napø. uèebnice zemìpisu èi hebrej�tiny.
Do poslednì jmenované kdysi �ák nakreslil tu�-
kou dva portréty  a nechal nám tak památku na
studijní �soustøedìní� �ákù  podobné tomu dne�-
nímu�

Zajímavou skupinu nálezù pøedstavují nenábo-
�enské dokumenty, a� u� jsou to rukou popsané a
podepsané listy, notový zápis, fragment nìmecké
divadelní hry (patrnì �Faust� Johanna Wolfganga
Goetha), notýsek �Samuela Mautnera in Horzitz�
s �Kní�kou kontribuèenskou pro Bid�ovský kraj�
se zápisky z let 1813 a�  1820 (?), pou�itá dopisní
obálka èi po�tovní lístek z roku 1866. Pøedváleè-
nou dobu zastupuje fragment titulní strany �Tex-
tilního Vìstníku�, �orgánu èeskoslovenského sva-
zu dìlnictva textilního se sídlem v Náchodì� ze
dne 25. dubna 1930.

Do genizy se ukládaly i pøedmìty. Nalezl se
napø. fragment pergamenového svitku biblické
knihy Ester a vydìlaná jehnìèí kù�e, pravdìpo-
dobnì pøipravená pro dal�í výrobu pergamenu.
Dále se zde na�ly modlitební øemínky vèetnì jed-
né ko�ené krabièky. Dospìlí �idov�tí mu�i se se
øemínky modlí ráno a veèer. Krabièky pøipevnìné
na øemíncích a umístìné na èele a na ruce (která
je polo�ena pøi modlitbì na srdce) obsahují ètyøi
malièké svitky se základními texty vyznání �idov-
ské víry. A koneènì zmiòme je�tì jednu zajíma-
vost: Tak jako na køes�anských kostelech jsou na
vì�ích umístìny symboly køes�anství � køí�e, na
�idovských synagogách byly èasto tzv. Davidovy
hvìzdy (správnì �Davidùv �tít�). Taková Davido-
va hvìzda byla na pùdì synagogy nalezena. Nepo-
chybnì byla umístìna pùvodnì na støe�e. (Mo�ná
si nìkdo ze ètenáøù vybaví, �e dodnes je prùèelí
synagogy ozdobené pùvodními pískovcovými des-
kami desatera vèetnì hebrejských slov - poèáteè-
ních slov deseti etických pravidel. Touto cestou
bych chtìla podìkovat Církvi èeskoslovenské hu-
sitské, �e tuto pùvodní ozdobu zachovala.)

V souèasné dobì probíhá dokumentace nálezù,
chystá se jejich dezinfekce, èi�tìní a pøípadné re-
staurování vybraných polo�ek. Doufejme, �e se
najde dostatek finanèních prostøedkù k tomu, aby
z nálezù mohla být pøipravena zajímavá expozice
o �idovské komunitì v Hoøicích. Nejen �e si to ob-
èané Hoøic zaslou�í � oni to svým �idovským spo-
luobèanùm dlu�í, nebo� ti se zásadní mìrou zasa-
dili o pøemìnu pùvodnì malièkého mìsteèka
v prosperující mìsto pøedev�ím v prùbìhu
19. století. Dodnes se v Hoøicích se �idovským
dìdictvím potkáváme. Práce na prùzkumu a re-
konstrukci synagogy � modlitebny CÈSH tak
mù�e být èinem alespoò èásteèné nápravy histo-
rických køivd.                         Terezie Dubinová, PhD.

Barevné adagio
Vernisáž

Hoøické muzeum má potì�ení zvát na výstaviu
Nové obrazy Vlastislava Dole�ala. Výstava
bude slavnostnì otevøena ve �torchovì síni mu-
zea ve ètvrtek 29. kvìtna a potrvá do konce èerv-
na. Výstavu uvede Ing. Josef �afáø, v dal�ím pro-
gramu zazní ver�e Franti�ka Branislava v podání
Lenky Brùnové a malý flétnový koncert �ákù hu-
dební �koly Melodie.

Chystají se oslavy
110. výročí založení
Obchodní akademie
v Hořicích

Na den 20. záøí pøipadá výroèí 110 let od vzniku
hoøického obchodního �kolství. Souèasné vedení
�koly spolu se v�emi pracovníky pøipravuje osla-
vy, jejich� souèástí bude i pamìtní almanach, ma-
pující prùbìh posledních 10 let. Jako pøed deseti
lety dojde napøíklad i k fotografování v�ech úèast-
níkù pøed �kolou.

Hlavní dny oslav probìhnou v pátek devatenác-
tého záøí a v sobotu dvacátého. O podrobném pro-
gramu budeme vèas informovat.

S. Maria di Merino.
Dar školy katedrále ve Vieste.

Barbora Fišerová.

Při práci v olivovém háji. Koncert žáků školy ve Vieste.

Píseční termiti. Všechny fotografie na stránce jsou od Blanky Bihelerové.
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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

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

KOVOŠROT DĚČÍN a.s.
PROVOZ HOŘICE - LIBONICE 94

TELEFON 493 622 241

VÝKUP KOVOVÉHO ODPADU,
BAREVNÝCH KOVŮ A PAPÍRU

PROVOZNÍ DOBA:
Po, Út, St, Pá 7:00-15:30, Čt 7:00-16:30

OD 19. DUBNA 2008
NOVĚ OTEVŘENO KAŽDOU SOBOTU!

8:00-11:30

ZDENĚK JÍLEK
Tøebovìtice 96

Telefon: 605 566 488
493 696 217

NATĚRAČ
MALÍŘ

LAKÝRNÍK

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

CELKEM 231 m2

KANCELÁŘE V HOŘICÍCH
(I JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI OD 18 m2)

KONTAKT: 603 501 830

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

Luděk Vojáček
+420 603 934 787

NÁBYTEK NA MÍRU
SKŘÍNĚ NA MÍRU
Doprava a konzultace zdarma

POŘÁDÁNÍ VEŘEJNÝCH DRAŽEB
DOBROVOLNÝCH I NEDOBROVOLNÝCH

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

RIEGROVA 1048, 508 01 HOŘICE

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.

Hledáme pracovníky
v�ech stavebních

profesí pro renovaci
bytù v Amsterdamu
a okolí. Velmi dobré
platové podmínky za

kvalitní práci.
Ubytování zdarma

zaji�tìno.
Bli��í informace

v sídle firmy SPRING
s.r.o. Hoøice,

telefon 493 623 452.

DŮM KULTURY KORUNA
PØIJME DO STÁLÉHO PRACOVNÍHO

POMÌRU

DOMOVNÍKA
ÚDRŽBÁŘE
PLAT DLE PLATOVÝCH PØEDPISÙ

PRO STÁTNÍ SPRÁVU.
SLU�EBNÍ BYT K DISPOZICI.

VÝUÈNÍ LIST V OBORU ELEKTRO
JE VÝHODOU.

NÁSTUP 1. 9. 2008.
INFORMACE V KANCELÁØI DK KORUNA,

TEL. 493623624 (731115207)
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Koupím známky, bankovky, mince...
KOUPÍM STARÉ ZNÁMKY, OBÁLKY, PO-

HLEDNICE, BANKOVKY A MINCE, celé sbírky,
vìt�í mno�ství i pozùstalost po sbìrateli.

Platím v hotovosti,nejvy��í mo�né ceny.
Informace na telefonu 724 229 292.

Prodám stavební pozemek
Prodám stavební pozemek cca 850 m2 se stodo-

lou v centru Hoøic.                     Telefon 774 328 710.

Prodám stavební parcelu
Prodám pozemek pro stavbu rodinného domku

v Hoøicích. 420,- Kè/m2. Telefon 602 311 674.

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

Koupím staré pohlednice
Koupím pohlednice vydané do roku 1945.
Telefon 608 420 808.

Nakonec zase vtip
Popeláøi odvá�ejí kontejner, kdy� v tom se blí�í

stará paní Bla�ková s ko�em a volá:
�Doufám, �e nejdu pozdì!�
�Ale kdepak, naskoète si.�

Osobní asistence
Pomoc zdravotnì posti�eným osobám a senio-

rùm. Poskytovatel: Sociální slu�by mìsta Hoøice,
Riegrova 2111, 508 01 Hoøice.

Cena podle zákona 108/2006: 80,- Kè/hod.
Informace, objednávky:

Telefon 493 624 083, paní Èapková.

Prodám rodinný dům
Prodám rodinný dùm v Hoøicích v Podkrkono�í,

samostatnì stojící, v blízkosti centra. Obytná plo-
cha 120 m2, topení akumulaèními kamny, poze-
mek celkem 772 m2, cena 2,8 mil.

Kontakt:  777200185.

Dopis z Březovic

Třicet let kuželny
v Březovicích

Velká je zem, �plouchá na ni voda, malé jsou
Bøezovice, také na nì nìkdy �plouchá voda, co je
v�ak nejhor�í? Kdy� se pøestane rozumnì uva�o-
vat. Za 30 let jsem projezdil pro obec a hlavnì pro
ku�elnu 20 tisíc korun v benzínu, provolal jsem
nìkolik tisíc za telefony, deset let mé dovolené
padlo pro ku�elnu. Chválím výstavbu v Bøezovi-
cích a zkulturnìní jedné místnosti v obecním
domu, ale dìlat je�tì dal�í opravy na tak starém
baráku místo toho, aby se usilovalo o prodej?

Poprvé jsem se rozzlobil pøed dvìma lety - kdy�
chtìl pan Svoboda dát 30 tisíc korun na nová vra-
ta u kùlny v Bøezovicích. Panty jsem opravil a sta-
èí je jenom natøít. Za 30 tisíc bychom zateplili ce-
lou ku�elnu. V�dy� platíme jenom za uhlí jako na
dva baráky. Prokristapána u� se koneènì vzpa-
matujme. 25 let se slibuje dokonèení ku�elny a je
poøád v nedohlednu. My, jako spolek, jsme dali
do ku�elny statisíce korun. Mìli jsme jednu z nej-
lep�ích dvoudráhových ku�elen v kraji. Dnes jsme
klesli na poslední místo, hlavnì kvùli zastaralým
automatùm.

Øe�ení by se na�lo: buï prodat ku�elnu a dát do
poøádku obecní dùm, nebo prodat obecní dùm a
dát do poøádku ku�elnu. A je�tì je tady tøetí mo�-
nost, která by byla nejlep�í a nejlevnìj�í.

�Radar� (Jaroslav Nekvapil, Bøezovice 8).
PS: Komunismus �ije dál.

Bìhem pøedminulého víkendu uspoøádal Czech
Country Croquet Club ve sportovním areálu
v Bøí��anech dva turnaje. V sobotu za nádherné-
ho poèasí se konal turnaj O pohár CCCC, kterého
se zúèastnilo celkem 19 hráèù z Hoøic, Ostravy a
Telèe. Po dohrávce ve ètyøech skupinách postou-
pili do semifinále u� jen hráèi z Ostravy a Telèe.

Domácí hráèky a hráèi se mohli poprvé sezná-
mit s novým typem branek, které budou pou�ity
i na èervencovém Mistrovství republiky a na je-
jich výkonech byla tato skuteènost, bohu�el, znát.
Ve finále, které mìlo vysokou sportovní úroveò,
potvrdil Jiøí Plachý z Telèe, �e je zaslou�enou
dvojkou dlouhodobého celostátního �ebøíèku a
porazil pátého Michala Boráka.

V nedìli se potom hrála kvalifikace pro Mistrov-
ství republiky, které se bude hrát v èervenci také

Leto�ní ji� 46. roèník závodù silnièních motocy-
klù FUCHS OIL 300 zatáèek Gustava Havla v
Hoøicích silnì ovlivnilo nepøíznivé poèasí. Pøes
dvì stì padesát natì�ených jezdcù, kteøí nakonec
do Hoøic pøijeli, si mohlo poøádnì zajezdit a
pøedvést své umìní divákùm pouze v sobotu pøi
kvalifikaèních tréninkových jízdách, kdy bylo po-
èasí naprosto ideální.

Bohu�el nedìlní ráno s sebou pøineslo dé��, a to
chvílemi tak silný, �e poøadatelé z hoøického
AMK jen s vypìtím v�ech sil udr�ovali tra� na
samé hranici regulérnosti. Pøesto v�ak i za velice
silného de�tì a za cenu nìkolika zmìn plánované-
ho programu byly závody odstartovány. O to pøe-
kvapivìj�í bylo rozhodnutí jury, kdy� po 16. hodi-
nì dé�� pomalu ustával, �e poslední dvì vypsané
kategorie, a to volná tøída nad 600 ccm a super-
mono, byly zru�eny. Ale bezpeènost jezdcù a také
divákù, kterých se kvùli nepøíznivému poèasí se-
�lo tentokrát ménì, dostala pøednost.

Jako první po slavnostním zahájení byl odstar-
tován spoleèný závod tøíd klasik do 175 ccm a do
250 ccm. V ni��í objemové tøídì zvítìzil Eduard
Klimek pøed Martinem Veselým a Pavlem Strapi-
nou, ve dvìstìpadesátkách bylo poøadí Petr Kr-
sek, Lubomír Koudelka a Ronald Neff (SRN).

Ve tøídì Sportproduktion 125 ccm, kde mìl ná�
region velice poèetné zastoupení, zvítìzil pøekva-
pivì, ale zcela zaslou�enì hoøický Marek Zima,
pøed Radkem Lamichem a Michalem Salaèem.
Také dal�í místa patøila domácím. Ètvrtý dojel
Michal Savinkov, pátý �tìpán Pluhaø a �estý Mar-
tin Vondrou� z Ostromìøe.

Program dále pokraèoval opìt tøídami klasik, a
to spoleèným závodem do 350 ccm a nad 350
ccm. Do 350 ccm zvítìzil Martin Loicht z Rakous-
ka pøed Janem �ení�kem a Martinem Veselým. V
silnìj�í tøídì získal zlatý vìnec Franti�ek Louèka
pøed Janem Volákem z Lázní Bìlohradu a Rad-
kem Lefanem.

Následovala volná tøída do 600 ccm, která byla
v úvodu pøeru�ena pro velké mno�ství pádù a jela
se jen na pìt kol. S velikým pøehledem zvítìzil s
témìø pùlminutovým náskokem Michal Dokoupil
pøed Udo Reichmannem ze SRN a jeho krajanem
Andreasem Brandtem. Desáté místo obsadil bì-
lohradský Jan Volák, hoøický Jaroslav Èervenka
dokonèil závod na 19. místì.

Posledním závodem byla spoleèná jízda 125 GP
a 250 GP. Na mokré trati pøekvapivì dominovaly
stopìtadvacítky, které dojely s obrovským násko-
kem na prvních tøech místech, v poøadí Patrik
Koláø z Tøebiho�ti pøed domácím Oldou Podlip-
ným a René Lohsem ze SRN. A tak si bude muset
Podlipný na své desáté vítìzství, èím� by vyrovnal
poèet vítìzství legendárního Bohumila Sta�i, po-
èkat minimálnì do pøí�tího roèníku. A� s velkým
odstupem za nimi pøijela do cíle první dvìstìpa-
desátka pilotovaná nìmeckým jezdcem Jensem
Elsasserem pøed Michalem Je�kem a Karlem Ma-
tu�em. Více dvìstìpadesátek cíl nevidìlo.

Biograf Na Špici v červnu
Úterý 3. 6. ve 20:00

Sweeney Todd: Ďábelský
holič z Fleet Street

Temnì ladìný muzikál Tima Burtona. Nespravedlivì
odsouzenému Benjaminu Barkerovi, který musí ve
vìzení na druhé stranì svìta strávit celých 15 let se
podaøí uniknout do Londýna a je plnì rozhodnutý

pomstít svou rodinu i zmaøené roky.

Středa 4. 6. ve 20:00

Já legenda
Robert Neville je sice �pièkový vìdec, ale ani on

nedokázal zabránit �íøení nebezpeèného viru, který byl
vyvinut lidmi a nedá se léèit. Neville je z neznámého

dùvodu vùèi viru imunní a jako jediný pøíslu�ník
lidského rodu �ije v troskách New York City.

Pátek 6. 6. a sobota 7. 6. ve 20:00

Taková normální
rodinka

pøíbìh o smì�ných lidských slabùstkách, komických i
absurdních situacích, které nutnì musí potkat sou�ití

nìkolika generací. Pøedev�ím je to ale film o sounále�i-
tosti, toleranci a lásce, která dr�í pohromadì ka�dou

��astnou rodinu.

Úterý 10. 6. v 17:30

Suprhrdina
Rick Riker je �kolní outsider. Jednou ho v�ak kousne

geneticky upravená vá�ka a Rick získá nadlidské
schopnosti jako neuvìøitelnou sílu a pancéøovou kù�i.

Rick se rozhodne, �e vyu�ije svých novì nabitých sil pro
konání dobra a stane se maskovaným bojovníkem proti

zlu známým jako �Vá�ka�.

Čtvrtek 12. 6. ve 20:00

Alien vs Predator 2
Malé americké mìsteèko Gunnison v Coloradu �ije svým

poklidným �ivotem. V jeho blízkosti ov�em dojde k
neèekané katastrofì, kdy� se z nebe pøiøítí po�kozený

vesmírný koráb a ztroskotá v lesích za mìstem...

Pátek 13. 6. a sobota 14. 6. ve 20:00

Bobule
Letní komedie, která nás zavede na moravské vinice, je

pøíbìhem dvou kamarádù Honzy a Jirky. Honza je
typický mìstský floutek. Jeho kámo� Jirka je podvodní-
èek, který moc rozumu nepobral, ale má jednu skvìlou

vlastnost. Umí geniálnì oblbnout �enský�

Úterý 17. 6. v 19:30

Příběh o uplakaném
velbloudovi

Je jaro a rodina koèujících pastevcù v pou�ti Gobi
na jihu Mongolska pomáhá velbloudí samici, která
právì pøivádí na svìt mládì. Po tì�kém porodu se

podaøí novorozeného velblouda zachránit.
Je to vzácnì se vyskytující albín, matka ho v�ak odvrhne

a nechce ho krmit mlékem...

Středa 18. 6 v 17:30
a čtvrtek 19. 6. ve 20:00

Kronika rodu
Spiderwicků

Dùm prastrýce Spiderwicka, do kterého se sourozenci
Jared, Simon a Mallory právì pøistìhovali, vypadal u�

na první pohled velmi záhadnì. A druhý pohled jim
staèil k tomu, aby vytu�ili, �e je na téhle divné adrese

èeká nejvìt�í dobrodru�ství jejich �ivota.

Pátek 20. 6. v 17:30

Speed Racer
Speed Racer to s volantem svého Mach 5 umí jako

málokdo. Soutì�ení má v krvi, je pøimìøenì agresivní,
øídí se instinkty a nezná slovo strach. Jeho jedinou

konkurencí je zesnulý vlastní bratr Rex Racer, ze kterého
si Speed udìlal svùj velký idol...

Sobota 21. 6. ve 20:00

Než si pro nás přijde
Svìty miliardáøe Edwarda Colea a obyèejného

mechanika Cartera Chambersese u� ani více li�it
nemohou. Na køi�ovatce svých �ivotù v�ak sdílí stejný

nemocnièní pokoj...

Středa 25. 6. ve 20:00

27 šatů
 Hlavní postavou je idealistická, romantická a nesobec-

ká Jane (K. Heigl), vìènì obìtavá spoleènice svých
kamarádek � nevìst, její� vlastní �tìstí je ov�em v

nedohlednu. I kdy� � zamilovaná vlastnì je...

Čtvrtek 26. 6. 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.

Čtvrtek 26. 6. ve 20:00

Once
On je poulièní muzikant a obèas si pøivydìlává v dílnì
svého otce. Jeho snem je �ivit se hudbou, ale to se mu

vùbec nedaøí. Ona je talentovaná pianistka z Èech, která
ode�la do Irska kvùli ob�ivì a prodává na ulici rù�e.

Pátek 27.6. a sobota 28.6. ve 20:00

U mě dobrý
Komedie z divokých devadesátých let. Film na motivy

povídek Petra �abacha, podle scénáøe Petra Jarchovské-
ho v re�ii Jana Høebejka.

10. a 26. je dvojprogram (tentokráte se nejedná o chybu)
V pøípadì jakýchkoli nesrovnalostí: 604 194 184.

(Suprhrdina se tak prý doopravdy pí�e.)

Kdy� jsem se chystal na závod, nemìl jsem ani
tu�ení, co mì èeká, ale vodu mám rád a tak jsem
s úsmìvem vyrazil na tra�, na které mi hrozilo
reálné riziko pádu za podmínek, které vládly. Ale
start mi vy�el dobøe, a tak jsem se ujal vedení a
sna�il jsem se dostat do tempa sám, co� se mi po-
vedlo bìhem prvního kola. Tempo se mi zdálo
dobré a tak jsem ho dr�el a� do pøeru�ení v dru-
hém kole. Nerozumìl jsem tomu,  proè to zastavi-
li, ale do�lo mi to, kdy� mi mechanici øekli, �e
upadlo 12 jezdcù a je potøeba je posbírat a vyèis-
tit tra�. Po dlouhém èekání jsem se pøeci jen do-
èkal pokraèování v závodu. Druhý start mi vy�el
jako podle kopíráku a tak jsem se toho chopil a
zaèal topit a to øádnì, tak jak zákon ká�e, a na
konci závodu z toho bylo zlato + pohár v podobì
pozlacené vázy za nejrychlej�í kolo a nálo� 28
sec. na druhého! Byl to pro mì ten nejkrásnìj�í
závod v �ivotì a pocity které pro�ívám, se nedají
ani popsat! Na závìr bych rád podìkoval moji
pøítelkyni Veronice, celému teamu IndiRacing -
tedy mým mechanikùm, sponzorùm, fanou�kùm,
kteøí to tam vydr�eli, a v neposlední øadì orga-
nizátorùm za krásné závody!

Michal „Indián“ Dokoupil #23 vyhrál v Hořicích
šestistovky a na svém webu vypráví:

Byl to pro mě ten
nejkrásnější závod!

300 zatáček: závodilo se v dešti
Poté jury 46. roèník závodu ukonèila, a tak se

promoèení diváci absolutního vrcholu - volné tøí-
dy nad 600 ccm - nedoèkali. Zùstalo tak jen poøa-
dí ze sobotních tréninkových jízd, které vyhrál
Jiøí Dra�ïák pøed Vítìzslavem Bicanem a Mar-
kem Èerveným. Také u jednoválcových motocy-
klù Supermono bylo vyhlá�eno poøadí dle trénin-
kù: první Libor Kamenický, druhý Nìmec Nico
Kehrer a tøetí jeho otec Johanes Kehrer.

Nezbývá ne� hoøickým poøadatelùm podìkovat,
a popøát pro 17. roèník FUCHS OIL CZECH
TOURIST TROPHY, který se koná ve dnech 21. a
22. èervna, lep�í poèasí.

www.jicinskozpravy.cz (vh)

Jak to viděl Indián

Zpráva z Březovic

Pozvánka na výstavu
Bøezovice, Lhotka a Bu�tìhrad si letos pøipomí-

nají 690 let od první zmínky. Pøi této pøíle�itosti
jsme uspoøádali v obecním domku u ku�elny vý-
stavu. Jedná se o staré i nové fotografie, archivní
pøedmìty hasièské, divadelní, sportovní, doplnì-
né o brusy a mamutí kel nalezený ve zdej�ím
lomu.

Budeme se tì�it na Va�i náv�tìvu ka�dou nedìli
poèínaje 18. kvìtnem, v�dy od 16 do 17 hodin. Vý-
stava se ukonèí posvícenskou veselicí 8. záøí
2008.

Dal�í pøíspìvky na výstavu jsou vítány.
Jiný èas otevøení je mo�no sjednat na telefonu

493 623 795.                        Osadní výbor Bøezovice.

v Bøí��anech. Za neustálého a vytrvalého de�tì
nastoupilo �estnáct hráèek a hráèù k bojùm o po-
sledních pìt volných míst. Na rozdíl od soboty
se hrálo nekompromisním vyluèovacím systé-
mem. Po prvním kole zùstalo mezi posledními
osmi hráèi pìt domácích: Bárta st., Bártová, Ko-
zel, Král a Rejmont. V dal�ích kolech se potom
mezi pìt postupujících na Mistrovství republiky
probojovali Kozel a Rejmont. Na divokou kartu
vícepresidenta AÈMK se mistrovství zúèastní
i Petr Bárta ml.

Bezprostøednì po skonèení kvalifikaèního tur-
naje bylo rozlosováno Mistrovství ÈR v kroketu,
které se uskuteèní od 4. do 6. èervence v areálu
v Bøí��anech. Je potì�itelné, �e ve tøech ze ètyø
skupin budou zastoupeni Hoøièáci.

PhDr. Franti�ek Kozel

Kroketový víkend


