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OBČASNÉ

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

 Mirek Du�ín radí: Nechoïte jen tak � Nechytejte brouky v Indii � Nelezte do víøivky s figurantkama (ani
s tlustejma) �  Nepijte vodu na jablka � Jestli jablka neradi, tak na hru�ky � V muzeu nìkdo ztratil hodinky �
Tlustý ztratil Topolánkovu dùvìru � Paroubek vyzval Topolánka k odstoupení � Topolánek vyzval Paroubka

k odstoupení � Dalík má fotek dost                                                     � Je�tì�e tu jsou Hoøické noviny � Stojí 6,- Kè

Osobnost města

Nastal opět čas
porozhlédnout se kolem
sebe

a vybrat z øad obèanù toho, jen� se svým sna�e-
ním zaslou�il o propagaci na�eho mìsta, dokázal
na�e mìsto zviditelnit a vzbudit v lidech zájem
o dìní v Hoøicích.

Své nominace mù�ete opìt zasílat prostøednic-
tvím internetových stránek  www.horice.org s
oznaèením �Osobnost mìsta�, ale tì�íme se i na
písemné nominace, èi je mo�né va�e  tipy doruèit
i osobnì do podatelny MìÚ v Hoøicích.

Dùle�ité je, aby nominující v�dy uvedl poèin, za
který dotyèného vybral, a celou svoji adresu. Na
va�e hlasy se budeme tì�it do 17. øíjna 2008. Poté
budou v�echny do�lé nominace pøedlo�eny Radì
mìsta, která na svém zasedání vybere laureáta.

Ráda pøipomínám, �e se  v minulosti Osobnost-
mi mìsta stali p. Miroslav �perk, pí PhDr. Oldøi�-
ka Tomíèková, pí Jaroslava Jehlièková, p. Oskar
Teimer a pí Bla�ena Zatloukalová. Doufám, �e se
k této skupinì skromných a pøesto výjimeèných
lidí i letos pøipojí nìkdo, za ním� bude vidìt stej-
nì velký kus práce pro na�e mìsto.

Ocenìní budou opìt pøedstaveni na  �Jazzobití
pod horami � Jazznights� poèátkem mìsíce listo-
padu.

Doufám, �e i letos bude va�e volba tou nejlep�í a
�e budeme moci opìt spoleènì podìkovat èlovì-
ku, který si to  zaslou�í.

Mgr. Hana Richtermocová,
místostarostka mìsta

Novoty
(Je tøeba èím dál víc zlep�ovat slu�by obyvate-

lùm - zvlá�� kdy� za nì èím dál víc platí.)

Pošta snižuje počet pošt
Èeská po�ta zveøejnila seznam poboèek, které

hodlá od Nového roku zru�it. Je jich celkem 188 a
nám nejbli��í jsou tyto: Jeøice, �árovcova Lhota,
Holovousy. Posti�ené obce vesmìs za své poboè-
ky zaèaly odhodlanì bojovat a proti rozhodnutí
intenzívnì protestovat. Èeská po�ta slíbila pøí-
slu�ným starostùm zku�ební tøímìsíèní provoz
mobilních po��ákù, ti v urèený èas zastaví na ur-
èeném místì v obci a pøevezmou zásilky. Obèané
si na novotu zvyknou, a pochopí, �e to vlastnì
bude fajn. A kdy� se obèané dost narozèilovali (a
mo�ná si i zvykli), po�ta oznámila, �e to tak ne-
myslela, a �e zatím nic ru�it nebude.

Aeronále 2008
Výstavní projekt předních českých umělců různých generací, účastníků nejprestižnějších výstav

u nás i ve světě. Představení maleb, soch, kreseb, fotografií, objektů, instalací. Umělecká díla jsou
umístěna přímo ve veřejných prostorách letiště, kde z bezprostřední blízkosti promlouvají

k cestujícím a stávají se tak součástí každodenního života. Naše město reprezentuje Filomena
Borecká dílkem (na snímku), které znají návštěvnící hořického muzea z letní výstavy Jilemnických.

Výstava v odletové hale Terminálu 2 Letiště Praha potrvá do konce roku.

Poslední zpráva

Hovorkovy trubičky
získaly ocenění

V Hradci Králové probìhlo v sobotu vyhodnoce-
ní soutì�e Potravina roku. Hovorkovy hoøické
trubièky se staly potravinou roku 2008 v katego-
rii Lahùdky a cukráøské výrobky. Hlasy pøidìlo-
vali lidé na hlasovacích lístcích a na internetu.
Druhé byly Erbenovy Miletínské modlitbièky.

Konkurs

Ředitelem nemocnice
je MUDr. Petr Adámek

Minulý týden uvedl starosta do funkce nového
øeditele na�í nemocnice. Jmenuje se Petr Adá-
mek, vystudoval na lékaøské fakultì v Hradci
Králové a je mu 41 let. MUDr. Adámek je inter-
nista se specializací na gerontologii a v Hoøicích
pracuje od roku 2002.

Jeho jmenování je výsledkem konkurzu, vyhlá-
�eného v létì, kdy� dosavadní øeditel Ladislav
Dytrych oznámil odchod na penzi. Pøihlásilo se
pìt uchazeèù, výbìrová komise stanovila jejich
poøadí a Rada MìZ na své schùzi 9. záøí jmenova-
la vítìze. MUDr. Adámek nastoupí v nemocnici
od 1. øíjna.

Krajské volby

O 45 křesel v krajském
zastupitelstvu
usiluje 553 spoluobčanů

Pro krajské volby se zaregistrovalo celkem 553
kandidátù, kteøí reprezentují tøináct volebních
stran. (Seznam je ke sta�ení na stránkách kraje
kr-kralovehradecky.cz). Na seznamu jsme obje-
vili celkem sedm kandidátù pøímo z Hoøic: Za
stranu Volba pro kraj kandidují Jaroslav Vácha a
Hana Richtermocová (na 7. resp. 23. místì), za
ODS Jaroslav Winter (13.) a Pavel Sieber (39.), za
KSÈM Jana Køí�ová (27.) a za Stranu zelených
Vladimír Honegr (17.) a Jaroslav Ku�el (46.).

Volby probìhnou 17. a 18. øíjna.

Pavel Werner přežil holocaust
a vyprávěl o tom v hořickém muzeu

Křídla se přemístila na letiště

Luďa Bolinová
přejmenovala hořické
trubičky

V mìsíci záøí probìhly v Hoøicích ji� po�esté
oslavy Evropského dne �idovské kultury, v jejich�
rámci se uskuteènila v bývalé synagoze ekume-
nická bohoslu�ba, v Divadelním sále pøedstavení
dìtské opery Brundibár a v Mìstském muzeu vý-
stava Neztratit víru v èlovìka, mapující osudy
�esti �idovských dìtí v období protektorátu. Za-
hájení této výstavy se zúèastnil také Ing. Pavel
Werner (na snímku), jeden ze zachránìných dìtí,

První certifikáty
„Podkrkonoší –
regionální produkt“
uděleny

Ve støedu 17.9. 2008 zasedala v Holovousích
poprvé dvanáctièlenná cerfifikaèní komise místní
akèní skupiny Podchlumí o.s., aby udìlila  tøem
úspì�ným �adatelùm první certifikáty pro jejich
výrobky a produkty. Oznaèení �Podkrkono�í-re-
gionální produkt� tak získaly : Pravé hoøické tru-
bièky, Dobrovodské kysané zelí a Ovoce P.Kare�e.
Certifikáty budou výrocùm slavnostnì pøedány
v sobotu 4.øíjna v rámci Slavností holovouských
malináèù. �Podkrkono�í-regionální produkt� se
tak stalo desátou znaèkou ( vedle napø. Beskyd,
�umavy, Krkono�, Orlických hor,Vysoèiny, Pola-
bí) udìlovanou regionálním výrobkùm v rámci
Èeské republiky.(více na www.domaci-vyrob-
ky.cz, www.podchlumi.cz)

 Martina Berdychová, Holovousy

který na vlastní kù�i poznal hrùzy Osvìtimi a dal-
�ích koncentraèních táborù. Výstavu v muzeu
shlédlo v rámci výuky více ne� 300 �ákù Gymná-
zia a SO� Hoøice, Støední zemìdìlské �koly, Od-
borného uèili�tì a Z� Na Daliborce. V nedìli 21.
záøí byly oslavy zakonèeny v Mìstském muzeu
prezentací knihy Vìry Vlèkové: Doufám, dokud
dýchám�  a v rámci filmového víkendu mohli zá-
jemci shlédnout v Biografu Na �pici nejen øadu
pozoruhodných dokumentù o holokaustu, ale i
oskarový snímek Ïáblova dílna. Program leto�-
ních oslav byl opravdu bohatý, ale i organizaènì
nároèný, a tak by organizátoøi této akce, hoøické
muzeum a Církev èeskoslovenská husitská, chtìli
touto cestou podìkovat v�em, kteøí pomohli k je-
jímu zdárnému prùbìhu � Mìstu Hoøice a firmì
RITAS s.r.o. za finanèní podporu, dále partnerùm
projektu � �idovskému muzeu v Praze, Domu
kultury Koruna, ZU� Hoøice a obèanskému sdru-
�ení PROVE, dìkujeme také paní Marii Macháè-
kové za kvìtiny a panu Josefu Petráèkovi za ho-
øické trubièky a dìkujeme i v�em ostatním zde
nejmenovaným.                                                             (ot)

ČT 16:9
Jiné pøekvapení pøipravuje svým abonentùm

(nebo aspoò jejich vìt�inì) dennì Ceská televize.
V opakovaných vstupech se chlubí, �e pøechází na
tzv. moderní formát 16:9. Abonenti (nebo aspoò
jejich vìt�ina) z toho mají to, �e kromì obrázku
16:9 zobrazuje obrazovka nahoøe a dole èerné
pruhy takových 5-8 cm tlusté. Nejmodernìj�í te-
levizory se s tím prý umìjí vyrovnat. Co z toho
mají ostatní, televize nesdìluje. U� se tì�íme, a�
pøijde zase do módy starý dobrý 4:3.

Jistí hoøiètí turisté pro�ili jistý �ok, kdy� spatøili
v jistém krkono�ském støedisku poutaè, který
hlásá, �e hoøické trubièky patøí minulosti.

Pavla Wernera vyfotografoval při vernisáži v muzeu Michal Kuchta. Druhá fotka v článku  je
z programu v synagoze a zhotovil ji Milan Petrák.
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Policejní zpravodajství

jjjjjamalamalamalamalamal
jaromír málek
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

OKRADLI ŘEMESLNÍKA V ČERNŮTKÁCH
Dolní Èernùtky - Ruèní pøímoèarou pilu, frézu,

akumulátorový vrtací �roubovák a dal�í náøadí
odcizil neznámý pachatel v noci ze støedy na ètvr-
tek 11. záøí z objektu dílny jedné z firem v obci
Dolní Èernùtky.

Majitel vyèíslil celkovou �kodu na témìø 50 tisíc
korun. Po pachateli teï pátrají policisté Obvodní-
ho oddìlení v Hoøicích.
POLICIE VYZÝVÁ KE SPOLUPRÁCI

Jièín - U� je to víc ne� mìsíc, co neznámý lupiè
pøepadl sázkovou kanceláø v Jièínì na Husovì tøí-
dì. Z té si tenkrát odnesl nìkolikatisícový lup.

Pracovnice provozovny k jeho popisu uvedla, �e
se jednalo o mu�e ve vìku kolem 35 let, byl asi
185 a� 190 cm vysoký, plno�tíhlé postavy. Na hla-
vì mìl èepici s k�iltem, v zadní èásti opatøenou
umìlými, hnìdorezavými vlasy. Hovoøil èesky,
bez pøízvuku.

Z dosavadního �etøení jièínských kriminalistù
vyplynulo, �e v dobì, kdy byl pachatel v sázkové
kanceláøi, chtìl to této vstoupit neznámý mu�.
Ten k provozovnì pøijel na jízdním kole, které si
opøel o stìnu a následnì vzal za kliku dveøí.
Vzhledem k tomu, �e tyto byly uzamèené, èekal
asi 10 minut zda pracovnice otevøe. Kdy� se tak
nestalo, více neèekal a ode�el. K jeho popisu bylo
pouze zji�tìno, �e mìl na sobì èervené triko s
krátkým rukávem.

Policie ÈR tímto �ádá uvedeného mu�e, aby se
pøihlásil se svým svìdectvím na lince 158, pøípad-
nì osobnì na Kriminální policii v Jièínì nebo na
telefonním èísle 974 533 443.

TRAGICKÁ NEHODA V ÚLIBICÍCH
OCTAVIA SE ROZPŮLILA O STROM

Úlibice 4. 9. - Brzy ráno v Úlibicích do�lo k tra-
gické nehodì, pøi ní� pøi�el o �ivot spolujezdec ve
voze �koda Octavia. Øidiè byl s tì�kým zranìním
transportován do Fakultní nemocnice v Hradci
Králové. K nehodì do�lo v èasných ranních hodi-
nách, tøicetiletý øidiè jel ve smìru od Hoøic na Ji-
èín.

�V obci Úlibice pravdìpodobnì vlivem nepøimì-
øené rychlosti jízdy nezvládl levotoèivou zatáèku,
nejdøíve narazil do svodidla a poté do stromu, o
který se vozidlo rozpùlilo,� uvedla jièínská poli-
cejní mluvèí Hana Kleèalová.

�Pøední a zadní èást auta skonèily desítky metrù
od sebe. Spolujezdec, který z vraku vypadl, utrpìl
smrtelná zranìní. Øidièe, který skonèil pod èástí
auta, vyprostili je�tì pøed pøíjezdem hasièù ko-
lemjedoucí øidièi,� doplòuje krajská mluvèí hasiè-
ského sboru Martina �ahourková.

Tøiatøicetiletý spolujezdec na místì zemøel, øi-
diè byl s tì�kým zranìním pøevezen rychlou zá-
chranou slu�bou do Fakultní nemocnice v Hradci
Králové.                                                                          (ben)

STRÁŽNÍK DOPADL ZLODĚJE RUMU
Hoøice 3. 9. - Rumové úterý si chtìl zøejmì udì-

lat jeden ze zákazníkù prodejny v Hoøicích, který
v dopoledních hodinách odcizil v sektoru lihovin
pìt litrù rumu Bo�kov v hodnotì 995 korun. Lah-
ve si postupnì naskládal do batohu a poté se vy-
dal k pokladnì. Naivnì si myslel, �e kdy� uhradí
jeden sladký rohlík, �e to bude pokladní staèit. To
se ale zmýlil.

Za pokladní zónou byl vyzván mìstským strá�-
níkem, aby ukázal obsah svého batohu. Následnì
na místo pøijela policejní hlídka, která zjistila, �e
se jedná o �estadvacetiletého mu�e z okresu Jièín.
A nejen to. Mu� u� toti� byl za obdobou trestnou
èinnost v posledních tøech letech pravomocnì od-
souzen. Z tohoto dùvodu mu bylo ve zkráceném
pøípravném øízení sdìleno podezøení z trestného
èinu kráde�e, za co� mu hrozí a� dva roky za møí-
�emi. Tam i pak bude moci nechat o rumu jenom
zdát.

Policejní zpravodajství pøipravuje tisková
mluvèí PÈR OØ Jièín Nprap. Hana Kleèalová.

KRADL V OSTROMĚŘI,
CHYTILI HO UŽ ZA CHVÍLI V HOŘICÍCH

Ostromìø - Lékárnu v Ostromìøi nav�tívil v
pondìlí 8. záøí v dopoledních hodinách neznámý
mu�, který vyu�il okam�iku, kdy byl v prodejním
prostoru sám a z pultu odcizil nìkolik balení lékù
v hodnotì 1.280 Kè. Poté vybìhl ven, kde nastou-
pil do vozidla �koda 120.

Dlouho se v�ak z lupu neradoval. O nìkolik mi-
nut pozdìji policisté uvedené vozidlo kontrolovali
v Hoøicích, kdy mezi dal�ími èleny osádky sedìl i
podezøelý mu�, který mìl léky odcizit. Jednalo se
o �estadvacetiletého mladíka z okresu Jièín, který
ji� byl v posledních tøech letech za obdobný trest-
ný èin pravomocnì odsouzen. Z tohoto dùvodu si
vyslechl ve zkráceném pøípravném øízení pode-
zøení z trestného èinu kráde�e, za co� mu hrozí a�
dva roky za møí�emi.

VLOUPÁNÍ DO GARÁŽE
Hoøice - Do jedné z gará�í v zahrádkáøské kolo-

nii v Hoøicích se vloupal bìhem noci z pondìlí na
úterý 9. záøí neznámý pachatel. Uvnitø poté odci-
zil elektrickou travní sekaèku Mechter 1700, mo-
torovou travní sekaèku Honda Makyta a dal�í
vìci. Majitel vyèíslil celkovou �kodu na témìø 20
tisíc korun. Po pachateli teï pátrají policisté Ob-
vodního oddìlení v Hoøicích.

ZUŠ informuje

První koncert bude
adventní

Leto�ní �kolní rok 2008/09 bude pro Základní
umìleckou �kolu Hoøice, Havlíèkova 1107 velmi
významný. A nebude to jen mno�stvím soutì�í,
kterých se zúèastníme, mno�stvím vystoupení a
koncertù, které pro hoøickou veøejnost pøipravu-
jeme ale hlavnì to budou oslavy 50let zalo�ení
�koly a tím i umìleckého �kolství v Hoøicích.

Na�e Zu�ka se po tolik let stala nedílnou souèás-
tí mìsta, její kultury a zároveò i propagace. A to
jen díky kvalitním pedagogùm a hlavnì rodièùm,
kteøí nám své dìti svìøují. V�dy� 400 �ákù je ka�-
doroèní zahajovací stav a mnoho dìtí pøijmout
nemù�eme. I leto�ní �kolní rok zaèíná s tímto èís-
lem 400 a vìøím, �e tomu tak bude i nadále.
�koda, �e prostory �koly neumo�òují pøibrat dìti
do výtvarného oboru, o který je letos obrovský zá-
jem.

Na první adventní nedìli 30. 11. pøijedou do
Hoøic Boni Pueri, aby svým krásným zpìvem
oslavili 50 let �koly. Pásmo nazvané Vánoce s
Boni Pueri bude jistì tou nejkrásnìj�í oslavou
pro �kolu i pro hoøickou veøejnost. Koncert se
uskuteèní v DK Koruna v 17,00 hod. Celý mìsíc
prosinec je vìnován oslavám, mezi které bude pa-
tøit první ples ZU� a oslava pro dìti v zahradních
prostorách �koly 18. prosince.

Vìøíme, �e v�ichni, kdo máte ke �kole vztah,
na�e akce nav�tívíte a my Vás budeme moci s
úsmìvem pøivítat.                        Va�kovová Zdenka

Dostali jsme housle
Hoøická Základní umìlecká �kola dostala v

tìchto dnech dar, který je svou historickou a
umìleckou cenou výjimeèný. Právì teï, kdy je
hudbymilovná veøejnost zasa�ena zprávou o
úmrtí houslaøe mistra Vladimíra Pilaøe, vìnoval
pan Franti�ek Slezák, hoøický obèan, na�í �kole
housle, nástroj který pochází z dílny jeho otce
Karla Pilaøe. Housle byly vyrobeny okolo roku
1930 a jejich dne�ní stav je výborný. Zvukovì jsou
dokonalé a men�í opravy budou dìlány v dílnì
jeho vnuka pana Tomá�e Pilaøe v Hradci Králové.

Pane Slezáku, dìkujeme!
Va�kovová Zdenka

Pozvánka do výtvarné dílny-podzim 08
www.greja.cz

Vá�ení pøátelé umìleckého øemesla, atelier Greja a tým výtvarníkù a lektorù Vás srdeènì
zvou do výtvarné dílny v Hoøicích v Podkrkono�í, Èsl. Armády 1027, na výtvarné a øemeslné
kurzy pro veøejnost. Jsou vhodné pro zaèáteèníky i pokroèilé:

Tisky na textil sobota 27.9. 9:00-16:30 hod. (vede Nata�a Dobe�ová).
Potisk textilu jednoduchými pomùckami. Vytváøení �ablon pou�ívaných v dávné historii Èíny,
zdobení textilií v Africe, vyu�ití pøírodnin a jednoduchých nástrojù.
Výrobky lze uplatnit jako dekorativní textil pro módu i domácnost.
Cena vèetnì materiálù: 580,-Kè/os.

Barvíøská dílna sobota 18.10. 9:00-16:30 hod. (vede Nata�a Dobe�ová).
Malování na hedvábí. Techniky a postupy barvení a batikování textilu (hedvábí a vlny)
rostlinnými barvivy získanými z pøírodnin, nacházejících se v na�í oblasti, pomocí technologie
známé v historii. Batika rùzných kontinentù. Pøíprava barvící láznì podle starých receptur.
Cena vèetnì materiálù: 580,-Kè/os.

Zpracování vlny a lnu sobota 1.11. 9:00-16:30 hod. (vede Lenka Rejlová).
Postupy zpracování vlny a lnu. Spøádání a tkaní, filcování suchou i mokrou cestou. Vyrobíte si
filcovaný a tkaný výrobek dle vlastního návrhu a vyzkou�íte si pøedení na kolovratu a na
pøedánku. Cena vèetnì materiálù: 580,-Kè/os.

Keramika sobota 8.11. 14:30-17:30 hod. (vede Jarmila Gregorová)
Vytváøení a zdobení netradièní u�itné nádoby dle vlastního návrhu.
Výroba drobných pøedmìtù a ozdob. Cena vèetnì materiálù a výpalu: 380,-Kè/os.

Adventní dílna sobota 29.11. 14:30 � 17:30 hod. (vede Katka Vávrová).
Výroba adventních vìncù, dekorací a vánoèních ozdob.
Vybrané doplòky a ozdoby lze pøípadnì dokoupit v dílnì. Cena vèetnì materiálù: 300,-Kè/os.

Výstava v ateliéru 29.11. - 7.12.
Vstup volný, mo�nost nákupu originálních vánoèních dárkù.
Dal�í informace budou upøesnìny v prùbìhu podzimu na www.greja.cz.

Práce s pedigem sobota 6.12. 14:30 � 17:30 hod. (vede Katka Vávrová).
Pletení z pedigu na vánoèní téma, výroba misek a jiných zajímavých doplòkù.
Cena vèetnì materiálù: 380,-Kè/os.

Cena kurzu zahrnuje výuku v dílnì, materiály pro splnìní programu a výpal va�ich
keramických výrobkù. K dispozici je kuchyòka pro jednoduchou pøípravu jídla.
Restaurace je vzdálena asi 10 minut chùze. Ubytování je mo�né si zajistit dle
informací na www.horice.org (ubytování).
Z kapacitních dùvodù je poèet míst na kurzech omezen, proto si místo rezervujte pøihlá�kou
na: e-mail: gregorova@greja.cz, po�tou: Jarmila Gregorová, ÈSA 2124,
Hoøice, 508 01, mobil: 604 280 086, www.greja.cz, dílna se nachází v severní èásti mìsta
(vedle vily Anny v zatáèce �U vodojemu�).

Tì�íme se na tvùrèí setkání s Vámi
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SLOUPKY  STAROSTY
Kocianův Ábel má
bratříčka
(vlastně dvojče)

A� do minulé støedy byl jediný bronzový exemp-
láø této významné sochy (odlitý za pøítomnosti
autora Mistra Quido Kociána a díky finanèní po-
moci Mistra J. V. Myslbeka v roce 1903) v Hoøi-
cích pøed sochaøskou �kolou, kde autor uèil.

Ze spolupráce starostù Ústí nad Orlicí Richarda
Pe�ka a Hoøic Ivana Dole�ala vznikl druhý odlitek
z bronzu. Ústí nad Orlicí má tak druhý originál
díla svého vynikajícího rodáka, poøízený za cenu
odlití díky zápùjèce sádrového modelu mìstem
Hoøice v Podkrkono�í. Vernisá�, která se uskuteè-
nila 17. záøí 2008 u Hernychovy vily, byla zaháje-
na fanfárami, v koèáru pøijel také Quido Kocián s
chotí. U slavnostního odhalení byli pøítomni oba
starostové, hejtmani obou krajù, poslanci parla-
mentu ÈR a souso�í po�ehnal pan faráø Vladislav
Broke�.

Opilý mladík na motorce
ráno spěchal z hospody
a srazil strážníka

Ve støedu 3. 9. do�lo v Hoøicích k nehodì, která
bohu�el neskonèila dobøe pro jednoho z mìst-
ských strá�níkù. Pøed osmou hodinou strá�níci
provádìli dohled nad pøechody pro chodce pøed
�kolami. V 7.45 hod. si jeden z nich v�iml, jak do
velké køi�ovatky u Batalionu vjel vrávorající mla-
dík na motocyklu zn. Simson bez ochranné pøil-
by, nedal pøednost a míøil k pøechodu pøed Zá-
kladní �kolou Husova.

Strá�ník dal pøed pøechodem zastavovacím ter-
èem pokyn k zastavení provozu, který respekto-
valo pouze nejbli��í osobní vozidlo, øidiè motocy-
klu v�ak tohoto pokynu nedbal, objel vozidlo, kte-
ré pøed ním zastavilo a srazil strá�níka, který se
ho sna�il zastavit, na zem. Øidiè motocyklu ne-
zpomalil a pokraèoval v jízdì po Husovì ulici
smìrem k Obchodní akademii. Tam provádìl na
pøechodu dohled strá�níkùv kolega, který si v�i-
ml, jak nìjaký mladík tlaèí Simsona do areálu Ob-
chodní akademie. Záhy se dozvìdìl od kolegy co
se stalo a vydali se mladíka hledat. Zastihli ho
pøed �kolní tìlocviènou.

Øidiè jevil známky znaèné opilosti. Na otázku
proè na strá�níka najel, dvacetiletý mladí odpo-
vìdìl, �e se bál pokuty, proto�e jede pøímo z re-
staurace Planet Games, navíc není dr�itelem øi-
dièského oprávnìní. Na místo se dostavila hlídka
Policie ÈR, která provedla orientaèní dechovou
zkou�ku na alkohol. Ta ukázala 2,61 promile al-
koholu v krvi. Mladík je nyní podezøelý hned z nì-
kolika trestných èinù.

Strá�ník, který se sna�il ochránit pøechod pro
chodce sice mohl po incidentu chodit, ale rentgen
nohy ukázal na�típnutou kost a musel nastoupit
pracovní neschopnost.

Zdroj: www.horice.org (MK), (HD), (KK)
O události pøinesla reportá� také televize Nova,

v jejím� archivu ji lze dosud vidìt pod heslem
�Opilý øidiè srazil strá�níka�

Zpráva i fotografie ze slavnosti jsou převzaty
z internetových stránek města Ústí nad Orlicí.

AKTUÁLNĚ Z RADNICE
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ STAVENIŠTĚ

Dne 24.09.2008 dojde ke slavnostnímu ote-
vøení staveni�tì atletického høi�tì u Gymná-
zia a SO� Hoøice - celá akce je financována z
Norských fondù v èástce 6,285 mil. Kè bez
DPH. Pøed financování  celé investice mìlo
být z prostøedkù mìsta na základì uzavøené
smlouvy o partnerství uzavøené mezi Gymná-
ziem Hoøice a Mìstem Hoøice, ale proto�e do-
chází  k drobné zmìnì ve financování, ponese
Mìsto Hoøice tuto pøechodnou finanèní zátì�
pouze tøetinovì.

V první etapì bude stát výstavba  2,5 mil.
Kè. Finanèní prostøedky vlo�ené mìstem by
mìly být vráceny do rozpoètu mìsta
v prùbìhu pøí�tího roku. Celá akce by posléze
mìla být dofinancování v pøí�tím roce Králo-
véhradeckým krajem a Evropskou unií. Proto
mù�eme volné prostøedky pøesunout na jiné
investièní akce. Hoøiètí atleti a �áci na�ich
�kol se tedy po dlouhých desítkách let pùstu
doèkají vzniku atletických sportovi��.
ZADÁNÍ PROJEKTU BIOPLYNOVÉ STANICE

Centrum evropského projektování provedlo
vyhodnocení nabídek na vyhotovení projekto-
vé dokumentace na bioplynovou stanici pøi
�kolním statku v Hoøicích. Projektová doku-
mentace v hodnotì do

1 mil. Kè, by mìla navrhnout bioplynovou
stanici v hodnotì cca 45 mil. Kè a ta bude sou-
èástí Centra zemìdìlského vzdìlávání KHK a
mìla by vylep�ovat jeho finanèní bilanci. Cen-
trum zemìdìlského vzdìlávání Královéhra-
deckého kraje vznikne pøi �kolním statku a
VO� rozvoje venkova a SZ� Hoøice.
SMLOUVA NA INFORMAČNÍ SYSTÉM

S Královéhradeckým krajem byla podepsá-
na smlouva na poskytnutí finanèních pro-
støedkù na nový informaèní systém mìsta, na
kterém se zaèalo aktivnì pracovat. Cílem to-
hoto  systému je zdùraznit atraktivitu kultur-
ních památek mìsta a podtrhnout jejich vý-
znam. Vznikne tøináct informaèních tabulí, ke
kterým bude zároveò vytvoøen podrobný in-
formaèní prùvodce, který nabídne turistùm a
zájemcùm o na�e kulturní památky vyèerpá-
vající manuál k prohlídce na�eho �Mìsta ka-
menné krásy�.
PRVNÍ LOKALITA NA STAVBU RODINNÝCH
DOMKŮ PŘIPRAVENA

Probíhají horeèné pøípravy na výstavbu RD
ve v�ech tøech známých lokalitách. V ulici
Aloise Hlavatého by mìlo být koncem záøí
otevøeno staveni�tì a do konce roku by mìly
být vyhotoveny sítì.

Ve vnitrobloku za ulicí Aloise Hlavatého vy-
roste tedy 12 nových rodinných domkù. �Re-
�isérem výstavby� v této lokalitì bude firma
Imostar s.r.o, která ji� v Hoøicích postavila tøi
bytové domy v lokalitì ulice �alounova.
PERSONÁLNÍ AUDIT MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Byla vybrána firma na provedení procesního
a personálního auditu, který bude zahájen v
polovinì øíjna a mìl by být ukonèen do konce
roku 2008. Poptávkové øízení vyhrála firma
BNV Consulting s.r.o., která nabízela spekt-
rum provedených slu�eb dle na�ich pøedstav a
jejich nabídka byla cenovì nejvýhodnìj�í. Vý-
sledek auditu pøedpokládám navrhne zú�ení
Mìstského úøadu a celou øadu organizaèních
zmìn, které povedou ke zlep�ení chodu úøa-
du.

Výsledkem by mìl být samozøejmì i spoko-
jenìj�í obèan.

Jsem pøesvìdèen, �e naprostá vìt�ina za-
mìstnancù úøadu vykonává svoji profesi na
velmi dobré profesionální úrovni a tito se zce-
la urèitì nemusí  obávat, �e výsledek auditu
pøinese nìjakou záva�nou zmìnu v jejich prá-
ci.
STAV POLDRU LIBONICE

Na dotaci mo�nosti pokraèování silnice
mezi Olpranem a Swellem letos nedosáhne-
me, ale objevila se mo�nost získat finance na
poldr Libonice. Stavba, která by mìla ochrá-
nit Libonice pøed pøívaly vod z hoøické de��o-
vé kanalizace by tedy mohla být zahájena je�-
tì v leto�ním roce.

SMLOUVA NA POSKYTNUTÍ DOTACE
NA POKRAČOVÁNÍ OPRAV POLIKLINIKY II.
JE TĚSNĚ PŘED PODPISEM

Bylo provedeno výbìrové øízení na projektovou
dokumentaci sítí 1. etapy ulice �alounova v pøí�-
tím roce.

Smlouva na prodej pozemkù na výstavbu rodin-
ných domkù ��vestkova� se precizuje a je tìsnì
pøed podpisem.

Interní audity na�ich pøíspìvkových a organiza-
cí zøizovaných mìstem jsou prùbì�nì provádìny.
CELÁ RADNICE DO KONCE ROKU
V MAJETKU MĚSTA

Smlouva na poøízení èásti budovy radnice, kde
sídlí Èeská spoøitelna a.s. pomalu nabývá kon-
krétních obrysù. Ji� dnes zcela jistì známe cenu,
která je obìma stranami respektována,  tj. 3 mil.
Kè. Soubì�nì s kupní cenou bude projednána ná-
jemní smlouva, kterou budeme muset respekto-
vat, proto�e cena poøízení je pro nás velmi výhod-
ná. Roèní nájemné, za které budeme Spoøitelnì
nakoupené prostory pronajímat, by mìlo èinit
200 tis. Kè a kdy� k tomu pøipoèteme nedávnou
rekonstrukci fasády  za cca 1 mil. Kè,  a to �e je
celá èást budovy, kde sídlí Spoøitelna po rozsáhlé
rekonstrukci, je pomyslná návratnost poøízení
pro nás v podstatì krat�í ne� deset let.
NOVÁ POŠTA PRAVDĚPODOBNĚ NEBUDE

Neoficiální zprávy, které by mìly být v tomto
týdnu potvrzeny, hovoøí o tom, �e Èeská Po�ta
pravdìpodobnì nepùjde do své investice na kru-
hovém objezdu v Hoøicích. V pøípadì potvrzení
této informace pra�skou centrálou, zaèneme usi-
lovat o získání tìchto pozemkù za úèelem výstav-
by rodinných domkù, pøípadnì za úèelem výstav-
by vybavenosti mìsta.
„MĚSTO BEZ BARIÉR“ DO DRUHÉ VÝZVY

Projekt Mìsta bez bariér bude podán v brzké
dobì do druhé výzvy,

která by mìla být ukonèena do poloviny øíjna
2008. Projekt byl ji� v prvním kole hodnocen
mezi nejlep�ími projekty. Byl doplnìn a je pøed-
poklad, �e ho v této druhé výzvì získáme.
DOTACE NA PROVOZ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
MĚSTA HOŘICE

Mìsto má mo�nost získat dotaci na dovybavení
domova dùchodcù ve vý�i 1 mil. Kè a 100 tis na
dofinancování peèovatelské slu�by.

Pøedbì�nì pøipravujeme poptávku abychom
pøed koncem roku dokázali tyto prostøedky smys-
luplnì utratit a poøídili co nejvíce zaøízení za co
nejpøíhodnìj�í ceny.

STŘÍPKY Z JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
MĚSTA HOŘICE
DNE 15. ZÁŘÍ 2008

Na zasedání zastupitelstva bylo pøítomno
18 zastupitelù.
PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA

Zastupitelstvo vzalo na vìdomí zprávu o pl-
nìní rozpoètu mìsta k 31.07.2008. K tomuto
datu vykazuje mìsto stav finanèních prostøed-
kù celkem 34,042 tis. Kè. Celkové pøíjmy mìs-
ta dosahují èástky 144,321 tis. Kè, tj. 68%
upraveného rozpoètu. Celkové výdaje dosahu-
jí èástky 115,051 tis. Kè,  tj. 54% upraveného
rozpoètu. Byla provedena celá øada rozpoèto-
vých opatøení, která se z velké èásti týkala na-
vy�ování rozpoètu o dotace pøijaté od minis-
terstev a z  krajského úøadu.
CYKLOSTEZKA HOŘICE

Pomìrnì velmi ru�nì projednávaným bo-
dem poøadu jednání se stal zámìr vybudování
asfaltové cyklostezky, která by mìla propojit
lokalitu ulice Luèní - pokraèování Symposia
s kamenolomem U Sv. Josefa a koupali�tìm
Dachovy, k nìmu� by byla dovedena Maláto-
vou stezkou. Od koupali�tì by stezka pokraèo-
vala v souèasné dobì na kole velmi tì�ce sjízd-
nou cestou do �Potok�. Vý�e popsaná stezka
by byla dlouhá 4,5 km  a propojením odboèky
�Potoky� a ulicí Luèní, bychom získali okruh o
délce zhruba 7 km.

Vznikem této cyklostezky bychom dosáhli
bezpeèného dojezdu nejen cyklistù mimo pro-
voz na koupali�tì Dachovy, do lomu U Josefa,
ve kterém kromì Hoøického sochaøského
symposia poøádáme celou øadu dal�ích kul-
turních akcí. Cyklostezka logicky navazuje na
dal�í cyklotrasy, které konèí na Gothardì a
v Potocích mají dal�í pokraèování. Stezky jsou
vyu�ívány nejen cyklisty, ale i koleèkovými
bruslaøi, vozíèkáøi a v neposlední øadì je vyu-
�ívají i maminky s koèárky. Vznik této stezky
zároveò zvy�uje na�i nadìji na mo�nost získá-
ní finanèních prostøedkù na revitalizaci kou-
pali�tì Dachovy.

Odsouhlasení tohoto bodu nás nikterak ne-
pøedurèuje k tomu, �e dotaci na cyklostezku
nakonec získáme. Zastupitelstvo souhlasilo
s realizací stavby cyklostezky a ulo�ilo zadat
vypracování projektové dokumentace na stav-
bu. Pøedpokládaná hodnota této investice by
mohla èinit cca 13,000 tis. Kè. Stavba je sa-
mozøejmì podmínìna získáním dotace, která
by mohla èinit a� 85% hodnoty investice.
PŘÍSPĚVEK NA DOPRAVU PRO MLÁDEŽ-
NICKÉ ODDÍLY KOPANÉ

Zastupitelstvo schválilo v rámci sportovních
grantù pøíspìvek na dopravu mláde�nických
celkù fotbalového oddílu TJ Jiskra Hoøice ve
vý�i 55 tis. Kè. Fotbalový oddíl TJ Jiskra Hoøi-
ce se �stará� o sedm mláde�nických dru�stev
od elévù a� po star�í dorost. Náklady na do-
pravu mláde�e pøijdou ka�doroènì  fotbalový
oddíl na èástku okolo 100 tis. Kè.
ZRUŠENÍ POPLATKU ZE VSTUPNÉHO

Zastupitelstvu byl pøedlo�en návrh na zru�e-
ní poplatku ze vstupného, které bylo vybíráno
na základì vyhlá�ky è. 1/2003. Poplatníkem
byla právnická nebo fyzická osoba poøádající
akci. Poplatek ze vstupného se ze zákona ne-
platí z akcí, jejich� celý výtì�ek je urèen na
charitativní a veøejnì prospì�né úèely. Roèní
pøíjem mìsta z tohoto poplatku èinil
v minulosti cca 10 tis. Kè. Radnice navíc na
celou øadu tìchto akcí pøispívá a není tedy lo-
gické na�e pøíspìvky tímto zpùsobem krátit.
BUDE KOUPALIŠTĚ DACHOVY KULTURNÍ
PAMÁTKOU?

Rada mìsta doporuèila zastupitelstvu pro-
hlásit koupali�tì Dachovy za kulturní památ-
ku. Souhlas vlastníka je vy�adován Minister-
stvem kultury v daném øízení o prohlá�ení
vìci za kulturní památku.

MìZ ulo�ilo tajemníkovi MìÚ Ing. Vaisovi
pøipravit návrh na prohlá�ení dachovského
koupali�tì za kulturní památku a nejpozdìji
do 31. øíjna 2008 ho odeslat Ministerstvu kul-
tury ÈR.
TJ START DOSTALA PŘÍSPĚVEK
NA NÁJEMNÉ

Zastupitelé odsouhlasili pøíspìvek na ná-
jemné pro TJ Start Hoøice (jezdecký oddíl) ve
vý�i 80 tis. Kè. Sepsání nájemní smlouvy a
uhrazení nájemného je prvním krokem, který
by mìl být udìlán pøed tím,  ne� TJ Start po-
�ádá o odkoupení tohoto pozemku. Nájem-
ním vztahem získá TJ Start mo�nost odkou-
pení tohoto pozemku mimo soutì� za odhadní
cenu. Bez vlastnictví k tomuto pozemku by
pravdìpodobnì do�lo k ohro�ení jezdecké èin-
nosti TJ Start.

Bílá pastelka také v ulicích Ho-



 Hořické občasné noviny (dříve HOŘICKÝ OBČASNÍK)

Michal je kvítko!
V nedìli 19. 10. v 10:30hod. se uskuteèní premi-

éra nového divadelního pøedstavení autora a pro-
tagonisty Michala Nesvadby s názvem Michal je
kvítko! v DK Koruna

 Pøedprodej zahájen 3. 9. v DK Koruna.
 

MICHAL JE KVÍTKO - 2008
Michal, bez ohledu na poèasí i roèní období do-

ká�e, �e bìhem pøedstavení rozkvete celé jevi�tì.
Mìní nejen scénu, ale i sám sebe. Roztanèí sál v
rùzných rytmech tøeba letní plá�ové Samby, tan-
èit tak budou nejen dìti, ale i kvìtiny!

Pokropte ho vodou a nikdy nezvadne. A to je�tì
nevíte, co se dìje za plotem v Michalovì zahrád-
ce! Kopretina zpívá, kaktus do v�eho mluví, ko-
nev má rýmu a umìlá kytka z toho má dokonce
legraci!                             Tak se pøijïte bavit s námi!

U� nyní se na vás moc tì�íme!
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Jubileum

Před pár dny, 21. září 2008,
oslavil 75. narozeniny pan František Vestfál.
Hodně zdraví a vůbec všechno nejlepší přejí

(dnes už pradědečkovi) děti.

Vzpomínka

Před dvěma roky, 13. září 2006,
zemřel hořický muzikant Roman Gabriel.

 Začal zpívat ve skupině Xantipa, od roku 1993
byl členem hudební skupiny Servis a od roku

2005 nové formace Servis Vokap.
Vzpomínají kamarádi z kapely.

Vzpomeňte s námi.  Miroslav Vobořil.

Vzpomínka
10. øíjna uplyne 5 let od úmrtí na�eho man�ela,

tatínka a dìdeèka, pana Jaroslava Vondrou�e
z Hoøic. Vzpomíná man�elka, dìti s rodinami, syn
Jaroslav a vnouèata.

Poděkování
Dìkuji touto cestou starostovi a místostarostovi

Mìsta Hoøice za vstøícný pøístup - øe�ení roky ne-
udr�ované vozovky (èásti) v Macharovì ulici.
Oprava byla provedena 10. 9. 2008, sice jen èás-
teènì, pracovníky TS mìsta a do budoucna je nut-
no poèítat s celkovou opravou.

M. �ulc, v Hoøicích 12. 9. 2008

SOCHAØI �PRECLÍKOVA� SYMPOSIA SE ZNOVU SE�LI V LOMU KE SPOLEÈNÉ PRÁCI
SOUBOR PÍSKOVCOVÝCH SOCH BUDE SLAVNOSTNÌ PØEDÁN VEØEJNOSTI 4. ØÍJNA

Křížová cesta:
Příběh utrpení a nadějí člověka

Svatohubertské oslavy
na Kuksu

V sobotu 4. 10. v 18.00 hodin bude na zámku
Kuks slavena svatohubertská bohoslu�ba, jejím�
hlavním celebrantem je Dominik Duka OP, bis-
kup královéhradecký. Informujeme o celém pro-
gramu slavností ke cti svatého Huberta. M�i
svatou ke cti svatého Huberta, patrona
myslivcù, bude z Kuksu pøená�et Èeská televize
v pøímém pøenosu. Pøedchází jí 15minutový do-
kument o hrabìti �porkovi a Kuksu.

 Z programu:
10.00-12.00 hodin
V areálu zámku budou stát prodejní stánky øe-

mesel a potøeb pro myslivce, rybáøe a pobyt v pøí-
rodì, bude pøedvedena první ukázka vystoupení
sokolníkù s loveckými dravci.

 12.00 hodin
Zahájení slavnosti prùvodem úèinkujících s

úèastí hostù, zahranièních úèastníkù (Slovensko,
Polsko, Nìmecko, Slovinsko a Rakousko) a zá-
stupcù øádù z Èech, Polska a Belgie.

 14.00 hodin
Národní soutì� juniorù ve vábení jelenù � V.

roèník o pohár Øádu svatého Huberta
15.00 hodin
Slavnostní otevøení a posvìcení Køí�ové

cesty ze Stanovic do Nového lesa za úèasti apo�-
tolského nuncia Diega Causera, biskupa Domini-
ka Duky OP a hejtmana Královéhradeckého kra-
je Ing. Pavla Bradíka: 

15.00  - Program na nádvoøí Hospitalu:
Tanec sochaøské múzy I (tanèí Andrea Miltne-

rová, hudebmní doprovod a choreografie Jan
Komárek). Promluví Pavel Bradík a Pavel Preiss
(historik umìní), dále vystoupí Svatováclavský
sbor z Pasek nad Jizerou.

16.15 - Program ve Stanovicích u Nového
lesa za viaduktem:

Tanec sochaøské múzy II, Slavnostní projevy
hostù (Hejtman Pavel Bradík, Prof. Mojmír Ho-
ryna (historik umìní), Prof. ak. soch. Stanislav
Hanzík (pøedseda obèanského sdru�ení Køí�ová
cesta), Posvìcení Pøíbìhu utrpení a nadìjí èlovì-
ka (Mons. ThLic. Dominik Duka O.P. sídelní bis-
kup královéhradecký). Volná prohlídka.

  13.00-17.00 hodin
V prostorách areálu dal�í hudební, divadelní a

soutì�ní programy.
 18.00-19.30 hodin
Svatohubertská zpívaná a troubená m�e svatá

na lesnice in B, celebruje Dominik Duka OP, bis-
kup královéhradecký.

 19.30 hodin
Svìtelná a ohòostrojová kompozice se �ivým

slovem na téma Memento mori.
 19.35 hodin
Pochodòový prùvod a ohòové vystoupení.

Pozvánka do Holovous
Obec Holovousy a Výzkumný a �lechtitelský

ústav ovocnáøský Holovousy s.r.o. Vás co nejsr-
deènìji zvou na 6.roèník sousedského setkání

SLAVNOSTI
HOLOVOUSKÝCH
MALINÁČŮ
4. října 2008

13:00 zahájení � ma�oretky DD Hoøice
13:15 vystoupení hostù
13:30 program dìtí � M� a Z� Chodovice
13:50 NEBOZEZ � hudební skupina Vl.�afaøíka
14:15 Slavnostní pøedání certifikátù � Podkrko-

no�í-regionální produkt
14:30 vystoupení ma�oretek
14:40 vyhlá�ení vítìzù soutì�í O nejlahodnìj�í

malináè a O nejchutnìj�í  jableèný mouèník
14:50 NEBOZEZ, plavení koní
15:20 divadelní pøedstavení ZU� Hoøice:

Lakomá Barka
15:40 Jaroslav Bøeský

FREDDIE MERCURY REVIVAL
16:10 NEBOZEZ
19:30 taneèní zábava v hostinci U Krejèù,

hraje UNIDUO z Hradce Králové.
V prùbìhu celého odpoledne bude nabízeno ob-

èerstvení, malináèe,domácí koláèe, uvidíte ukáz-
ku plavení koní, v zámku nav�tívíte výstavu ovoce
- staré ovocné odrùdy, soutì�ící malináèe,
v informaèním centru OÚ výstavu soutì�ících
mouèníkù a fotografií ze �ivota obce, vyzkou�íte
projí�ïky na koni,v prostoru návsi jistì nav�tívíte
HOLOVOUSKÝ JARMARK

Prodejní stánky pìstitelù z Podchlumí budou
nabízet pravé holovouské malináèe,Dobrovodské
zelí, produkty ekologického ovocnáøství, stromky,
kvalitní ovoce a zeleninu, kvìtiny, výrobky
z ovoce a medu.                   Tì�íme se na Va�i úèast!
PŘÍLEŽITOST PRO VŠECHNY

V rámci Slavností holovouských malináèù vy-
hla�uje obecní úøad 6.roèník soutì�í

O NEJLAHODNÌJ�Í MALINÁÈ OBCE
O NEJCHUTNÌJ�Í JABLEÈNÝ MOUÈNÍK
Bli��í informace získáte na è. 493 691 538 nebo

na www.holovousy.cz.

Nápad o�ivit tradici plenérových  dìl v místech
spjatých s géniem barokního sochaøe Matyá�e
Brauna vznikl na pøelomu tisíciletí. Køí�ovou ces-
tu na cestì z �irèe k Braunovu Betlému zamý�leli
toti� postavit jezuité u� skoro pøed tøemi století-
mi, pokus v�ak nebyl dokonèen. S nápadem na
jeho uskuteènìní pøi�li královédvor�tí betlemáøi a
oslovili pøed nìkolika lety Vladimíra Preclíka,
o nìm� bylo známo, �e má s realizací sochaøských
dìl v pøírodì zku�enosti. Kdy� se v�ak Preclík se-
známil s fragmenty nìkdej�ích zastavení, do�el k
názoru, �e obnova barokní køí�ové cesty není
mo�ná. Av�ak napadlo jej vytvoøit �soubor sou-
èasných soch, které by vyjadøovaly utrpení, nadì-
je a pochybnosti dne�ních lidí.  Nestály by v his-
torické trase ale v prostoru podél komunikace,
který tato cesta protínala�. Získal pro zámìr krá-
lovéhradeckého hejtmana i biskupa, co� bylo pro
finanèní zabezpeèení akce rozhodující. Zároveò
zalo�il obèanské sdru�ení patnácti èeských socha-
øù do jeho� èela se postavil. Se v�emi, které si vy-
bral, mìl u� zku�enosti, v�ichni kdysi pracovali
pøi hoøických symposiích, dal�ím kritériem byl
také vztah k východoèeskému regionu. A tak se
na cestì setkáme s Janem Koblasou, Stanislavem
Hanzíkem, Vojtìchem Adamcem, Janem Hen-
drychem, Èestmírem Mudruòkou, Ellen Jilem-
nickou, Ivanem Jilemnickým, Jaromírou Nìmco-
vou, Mariem Kotrbou, Jiøím Kaèerem, Michalem
�ar�em, Václavem Fialou, Jiøím Markem, Danie-
lem Klosem a samozøejmì s Vladimírem Preclí-
kem, který se dokonèení díla nedoèkal. Otevøení
cesty se odehraje pøesnì 6 mìsícù po jeho smrti,
zemøel letos 4. dubna. Projevem za zúèastnìné
sochaøe jej zastoupí Stanislav Hanzík.

Celý program slavnosti je v sousedním sloupci.

Návrhy informačních sloupů a dalšího mobiliáře v instalaci jsou dílem nám známých architektů
Kerela a Hölzela (to oni kdysi navrhovali sochařskou expozici na hořickém Gothardě). Hledíme od

Stanovic k Žirči. Vlevo je Nový les s Braunovým Betlémem, vpravo železniční trať.

Fotografie pořízené v první polovině září
v lomu Podhorní Újezd, kde sochy vznikaly.
V současné době jsou už přemisťovány ke

Kuksu. I méně cvičené oko dešifruje
práce Jiřího Kačera, Stanislava Hanzíka, Maria

Kotrby a Daniela Klose (dole).  Víc se na
vymezenou půlstranu nevešlo. Foto Bukač.

Pozvánka do divadla
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Výstavy
 Aby vkus umìlecký se budil i pìstoval

a tím �íøil se zájem o vìci krásné...
Sto let Galerie plastik

1908-2008
Výstava k 100. výroèí otevøení.

Malá síò muzea od 10. èervence do konce roku.

Zdenka Marie Nováková
Skály, Stromy, Procházky

Malby.
Výstava bude otevøena v nedìli 28. záøí

o 11 hodinì a potrvá do 20. listopadu 2008.
Úvodní slovo pronese PhDr. Jaromír Zemina,

v hudebním programu
vystoupí Alexandra �kampová.

Čtvrtek 2. října 2008 v 19.30 hodin
KO�Í�EK JE JAKO HROM

Pavel Ko�í�ek + Vláïa Hron + Martina Poulíèková
Vstupné 200/180/160,- Kè

Sobota 4. října 2008 ve 14.30 hodin
RÙ�OVÉ POUPÌ

Loutkáøský soubor ZVONEK, vstupné 20,- Kè

Úterý 7. října 2008 v 18.30 hodin
KURZ TANCE - PRODLOU�ENÁ, vstupné 40,- Kè

Čtvrtek 9. října 2008 v 18.00 hodin
TEENAGER PÁRTY, vstupné 40,- Kè

Pondělí 13. října 2008 v 19.30 hodin
CARL PETERSSON (�védsko)
Klavírní recitál LISTY SLUNCI

Klub pøátel hudby, vstupné 100,- Kè

Úterý 14. října 2008 v 18.30 hodin
KURZ TANCE - 7. lekce, vstupné 20,- Kè

Čtvrtek 16. října 2008 v 19.00 hodin
RICHARD PACHMAN - ROMANCE
Dobroèinný koncert Klubu Klokánek

dobrovolné vstupné

Sobota 18. října 2008 ve 14.30 hodin
RÙ�OVÉ POUPÌ

Repríza pøedstavení loutkáøského souboru
ZVONEK, vstupné 20,- Kè

Neděle 19. října 2008 v 10.30 hodin
MICHAL JE KVÍTKO

Premiérové pøedstavení Michala Nesvatby
vstupné 145/135/125,- Kè

Pondělí 20. října 2008 v 18.00 hodin
ZOBÁCKÝ BÁL

Akce Gymnázia Hoøice

Úterý 21. října 2008 v 18.30 hodin
KURZ TANCE - 8. lekce, vstupné 20,- Kè

Čtvrtek 23. října 2008 v 19.30 hodin
BLÁZINEC V PRVNÍM POSCHODÍ
Divadelní spoleènost Julie Juri�tové

DIVADELNÍ PØEDPLATNÉ, 200/180/160,- Kè

29. října 2008 v 18.30 hodin
KURZ TANCE - PRODLOU�ENÁ, vstupné 40,- Kè

Hořice JazzNights 2008
Vstupenky v pøedprodeji DKK,

vstupné na hlavní koncerty 280/230,- Kè

Středa 5. listopadu ve 20.00  (Bystřice) 
Lubo� Beòa & Matìj Ptaszek (street blues) 

Čtvrtek 6. listopadu ve 20.00 (Bystřice)
Caribe

Pátek 7. listopadu 2008 v 19.00
Jazzová kavárna od 18.00 hodin

(Zelená sedma)
Vojtìch Eckert & East Bohemia Quintet

Elena & Jocose Jazz 
Bratislava Hot Serenaders (Slovensko) 

Noèní teèka s Acoustic Bandem
v restauraci Bystøice

Sobota 8. listopadu 2008 v 19.00
Jazzová kavárna od 18.00 (Zelená sedma)

Jana Koubková Quartet
Philip Catherine Acoustic Trio (Belgie)

Zdenìk Kánský World Jazz Group (CZ/USA)

Poslední srpnovou nedìli byla okolo druhé ho-
diny odpolední naprosto ochromena doprava
mezi Mezihoøím a Ostromìøí. Na�tìstí nebyla
pøíèinou nehoda kamionu èi jiná kalamitní situa-
ce, ale náv�tìvníci V. roèníku tradièní SRAN-
DIÁDY, kteøí se sna�ili na pøilehlých komunika-
cích støelnice zaparkovat. Jubilejní roèník ka�do-
roènì poøádaného rozlouèení s prázdninami se
nesl v duchu popletených pohádek. Malí i velcí
náv�tìvníci, které pøivítal roztr�itý klaun, pomá-
hali pohádkovým postavám s nelehkými, vtip ne-
postrádajícími, úkoly: Èervené Karkulce vzdu-
chovkou skolit vlka, dìveèce pøemoci Otesánka,
Kohoutkovi se Slepièkou nanosit l�ící vodu, Ko-
courovi v botách zdolat provazový labyrint, Zlato-
vlásce sesbírat �òùru perel, Snìhurce pøi�ít knof-
lík, Ivánkovi zahodit kyj, Je�ibabì uloupnout per-
níèek nebo Popelce pøebrat hrách mezi rozsypa-
nými høebíky. V�echny dìti, kterých soutì�ilo le-
tos 126, dostaly na závìr balíèek sladkostí a
v tombole mno�ství dárkù. A co ten povyk kolem
ply�ového maskota? No opravdu! Na pozvání os-
tromìøských støelcù pøijeli zástupci pra�ské Poli-
cejní akademie ÈR, kteøí pùvodní zámìr pøedvést
nìco ze svého umìní museli zmìnit na �ostrý� zá-
sah pøi pátrání po zmizelém Klokanovi. Ukázky
z práce profesionálù, kteøí pøedvedli prvky sebeo-
brany s i beze zbraní, psí poslu�nost i zastavení
naru�itele cvièeným psem, byly do programu
vtipnì zakomponovány a pøijaty s nad�ením. Na
závìr nechybìla �lehaèková bitva, která probìhla
dle pravidel a tudí� bez újmy na zdraví. Jeliko�
poèasí pøálo, hudební skupina Nebozez bezchyb-
nì hrála, pivo ani klobásy nedo�ly, zaèaly dìti po-
mý�let na prvozáøijové povinnosti a� kolem 18.
hodiny. Jubilejní roèník SRANDIÁDY se díky
Støeleckému klubu v Ostromìøi, Klubu �en
v Ostromìøi, Obecnímu úøadu v Ostromìøi,
V�ÚO v Holovousích , firmì VK SPED Jièín a rea-
lizaènímu týmu Klubu Klokánek, v èele s paní
�ubrtovou, povedl na jednièku. V�em vý�e jme-
novaným za vydatnou osobní, hmotnou, èi fi-
nanèní pomoc srdeènì dìkujeme, dík patøí i v�em
náv�tìvníkùm, kteøí  dobrovolným vstupným na-
vý�ili hrubý výtì�ek z celé akce na pøekvapivých
deset tisíc. Dìkujeme!

Ve zkratce je�tì pár informací o záøijových akti-
vitách klubu. Díky grantu mìsta Hoøice nav�tívilo
30 zájemcù z Klokánku prostory Èeské televize
na Kavèích Horách v Praze, díky daru Lesù ÈR

Zdenka Marie Nováková, Motýl, olej, 2007.

Doc. Ing. arch. Zdenka Marie Nováková, CSc.
pochází z Jièína. Absolvovala Fakultu architektu-
ry ÈVUT v Praze u profesora Ing. arch. Franti�ka
Cubra v r. 1963. V letech 1963-66 pracovala v ate-
lieru K. Pragra v Krajském projektovém ústavu v
Praze. V konkurzu (1966) byla pøijata na Fakultu
architektury ÈVUT v Praze jako asistentka prof.
F. Cubra. S ním v r. 1968 pøestoupila na pra�skou
Akademii výtvarných umìní a dlouhodobì s ním
spolupracovala v pedagogické i tvùrèí práci. Na
AVU pùsobila do r. 1990. V r. 1980 zde habilito-
vala jako docentka teoretickou prací �Výtvarné
dílo v soudobé tvorbì prostøedí�. K problematice
výtvarných aspektù v architektonické tvorbì se
pozdìji vrací v disertaèní práci �Umìlecká synté-
za v souèasné èeské interierové tvorbì�, odevzda-
né a obhájené na Fakultì architektury ÈVUT
(1990 - 1994). V létech 1991 - 1996 pùsobila jako
vedoucí katedry architektury na Soukromé �kole
umìleckého designu v Praze. Od r. 1997 pokraèu-
je v pedagogické práci jako docentka na katedøe
architektury Stavební fakulty ÈVUT v Praze. Za-
stávala øadu odborných funkcí v oblasti architek-
tury a umìní. Zastupovala Èeskou republiku na
mezinárodních sympoziích architektù (v Lipsku
1983, v Havanì 1988, v Praze 1989). Nyní spolu-
pracuje s Nadací Livie a Václava Klausových. Je
èlenkou Èeské komory architektù, Obce architek-
tù, Asociace interierových architektù, Unie vý-
tvarných umìlcù. Klubu za starou Prahu. Zúèast-
nila se øady presti�ních výstav v rámci kolektivù
AVU, SÈA, ÈFVU, ÈKA, AIA. Je autorkou øady
významných realizovaných architektonických ná-
vrhù, z nich� realizace interieéru pøesunutého go-
tického chrámu v Mostì se stálou expozicí staré-
ho umìní získala dvì mezinárodní uznání a do-
mácí cenu Ministra kultury ÈSR. Je zastoupena v
Mezinárodním archivu �en - architektek ve Virgi-
nii, U.S.A., v archivu architektury Národní galerie
v Praze, v lexikonu Architektura a výtvarné umì-
ní E. A. Seemann v Lipsku, v publikacích Kdo je
kdo - architektura (2000, 2003), ve Slovníku èes-
kých a slovenských výtvarných umìlcù 1950-
2000 a v dal�í odborné literatuøe.

Kromì architektonické tvorby se vìnuje tvorbì
malíøské-malíøskou tvorbou je zastoupena v
pøedních galeriích a sbírkách Èeské a Slovenské
republiky i v zahranièí. Za umìleckou èinnost jí
byla odevzdána v r. 2002 Cena Masarykovy aka-
demie umìní a tého� roku Evropská medaile
Franze Kafky.

V neděli otevře muzeum
výstavu obrazů
Zdenky Marie Novákové

vznikla v prostorách M� Husova keramická dílna,
nadále v klubovnì v �i�kovì ulici probíhá ka�dé
úterý muzikoterapie a  ve støedu tvùrèí dílna.
Vìzte, �e v�echny tyto aktivity, vèetnì ètvrteèního
plavání v hoøickém bazénu, jsou pro dr�itele ZTP
prùkazek , bez ohledu na vìk nebo stupeò posti-
�ení, zdarma. Èasový harmonogram máte mo�-
nost najít na www.klubklokanek.eu.

A aby nebyla øeè jen o práci, nechala jsem si na
konec kulturní pozvánku:

Klub Klokánek a VK-SPED Jièín poøádají bene-
fièní koncert, ve kterém vystoupí textaø, zpìvák
a skladatel  Richard Pachman spolu s belgic-
kým virtuosním klavíristou Francois Glorieux
. Koncert zaèíná v 19 hodin ve ètvrtek 16.
øíjna v divadelním sále radnice v Hoøicích.
Vstupné je dobrovolné, jste srdeènì zváni. Výtì-
�ek bude pou�it na aktivity klubu.

     Na vidìnou na koncertì
a na poètenou za mìsíc Jana Bouzková

Opět zahajujeme sbírku
�áci Domova mláde�e pøi Obchodní akademii v

Hoøicích pøivítali ve svých øadách nové �áky. Spo-
leènì si vzpomnìli na své ètyønohé kamarády v
útulku pro psy ve Skøivanech. A tak byla znovu
zahájena sbírka pro opu�tìné psy a koèky. Kdo
máte zájem pomoci �ákùm a hlavnì opu�tìným
zvíøátkùm, mù�ete pøinést v úterý 30. záøí 2008 v
17,00 hodin k samoobsluze na sídli�ti Pod Lipou
staré hadry, deky, konzervy, granule, hraèky
apod. Je mo�né tyto vìci také pøinést kdykoliv do
recepce Domova mláde�e.

Za pomoc pøedem dìkujeme. vjk

Bohoslužby
Bohoslu�by Církve èeskoslovenské husitské se

konají v�dy 1. a 3. nedìli v mìsíci v bývalé syna-
goze v Tovární ulici, tentokrát 5. a 19. øíjna, v�dy
od 14 hodin. Dal�í informace jsou umístìny pøí-
mo na synagoze a ve vývìsce na hotelu Beránek.

Bazar
Sbor evangelické církve v Hoøicích poøádá
VELKÝ ZIMNÍ BAZAR
ve dnech 13. - 16. 10. 2008 v 10 - 17 hodin
v evangelickém kostele, Husova 870.
Jde o dobroèinnou akci pro sociálnì slab�í spo-

luobèany a pro èleny a pøíznivce farního sboru.
Nabízené vìci pocházejí z darù evangelických

církví v Nìmecku. Od zájemcù oèekáváme dobro-
volný pøíspìvek na opravy fary, jeho� vý�i orien-
taènì doporuèíme. Zbylé vìci pøedáme diakonii v
Broumovì.

Kulturní dům Koruna v říjnu

Policejní akademie pátrala po Klokánkovi

Hořické stránky hledají
mladé redaktory

Redakce horice.org hledá spolupracovníky, re-
daktory, fotografy. Ideální pro studenty, kteøí
rádi fotí, bavilo by je nav�tìvovat zajímavé akce a
pomáhat pøi tvorbì fotoreportá�í a webových
stránek www.horice.org.

Zauèíme s úpravou fotografií, i jak psát krátké
texty. Rozjí�díme projekt �Lidé z Hoøic � známí,
neznámí�, na kterém se budou moci noví kolego-
vé podílet. Zájemci se mohou ozvat na e-mail re-
dakce internet@horice.org.              Redakce (MK)

Srandiáda  2008

Prodám sadu zimních pneumatik
Prodám ètyøi zimní pneumatiky Barum Polaris

185/60R-14, ujeto cca 5000 km, za 2 800,- Kè
(30% pùvodní ceny). Telefon 775 291 242.

Angličtina, němčina, francouzština
Vyuèuji angliètinì, nìmèinì, francouz�tinì.

Cena 150,- Kè za 45 min. Telefon 776 167 068.

Reiki
Nabízím o�etøení Reiki. Telefon 776  67 068.

Prodám postel
Prodám star�í postel. Cena dohodou.

Telefon 776  67 068.

Masáže
Relaxaèní masá�e, baòkování.

Pøijedu.  Telefon 605 830 532

Přijmeme obchodního referenta
Pøijmeme obchodního referenta na zkrácený

pracovní úvazek.
Bli��í informace na telefonu 603 511 660.
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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

Nechoïte jen tak, pùjète si DVD

Komenského 274
Telefon:493 620 393

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

CO MŮŽEME NABÍDNOUT:
• aktuální novinky

• každých 14 dní obměna titulů
• při půjčení více titulů

lze vrátit podle počtu kusů
(3 ks - 3 dny)

• klubové výhody
• přijatelné půjčovné

DVD
PŮJČOVNA

Po-Pá
8:30-11:30/12:00-17:00

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

Rady na říjen
Nepijte vodu na hru�ky. Ani na jablka.

CELKEM 231 m2

KANCELÁŘE V HOŘICÍCH
(I JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI OD 18 m2)

KONTAKT: 603 501 830

LEVITŮV DŮM
NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 164

V I N O T É K A
V�ECHNY MILOVNÍKY VÍNA SRDEÈNÌ

ZVEME NA
OCHUTNÁVKU MORAVSKÝCH VÍN

VINAØSTVÍ
LAHOFER

VE ÈTVRTEK 23. 10. OD 17 HODIN
VE VINOTÉCE �ANNA� VE DVORKU

BLI��Í INFORMACE V OBCHODÌ
CENA DEGUSTACE JE 100,- Kè

POŘÁDÁNÍ VEŘEJNÝCH DRAŽEB
DOBROVOLNÝCH I NEDOBROVOLNÝCH

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

RIEGROVA 1048, 508 01 HOŘICE

Hledám přítele
MUDr. v invalidním dùchodu, ne nepohledná,

upøímná, tolerantní, pracovitá, hledá pøítele do
70 let.                                                  Mobil 608 135 519.
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JOSEF HODAČ, MAIXNEROVA 749, HOŘICE

Èasto se v �ivotì moderního èlovìka vyskytují
situace, kdy je vyveden z rovnováhy, reaguje na
okolnosti, které se dìjí kolem nìj, kdy se zlobí,
køièí nebo si øíká �proè zrovna já?�. Velké zrychle-
ní �ivota  a zmìny ve spoleènosti v posledních
dvou desetiletích v�em tìmto na�im reakcím do-
dávají na síle a èetnosti. Èlovìku, který se zamý�lí
nad tím, co se to dìje a jak z tìchto nepøíjemných
pocitù nebo událostí ven, se nabízí metoda medi-
tace. Sedìt v klidu, nic nedìlat a uklidnit svoji
mysl i tìlo. Meditace je pova�ována u mnoha lidí
za nìco esoterického, orientálního s malým prak-
tickým u�itkem. Ale  pøesto je to právì metoda
meditace, která nám pomáhá najít vnitøní klid.

V Sahad�a józe se meditace rozvíjí spontánnì
tím, �e si uvìdomíme svoji vnitøní jemnou, uklid-
òující a èistící energii. Tato energie v nás postup-
nì navozuje rovnováhu,  pocit klidu a vyrovna-
nosti. Mír a klid v du�i je balzámem pro ka�dého,
kdo se meditacím v Sahad�a józe vìnuje. Není to
jen pohádka. Skuteènì se postupnì zlep�ují na�e
vztahy v rodinì, na pracovi�ti i ná� vztah k sobì
samému. Slovo �sahad�a� znamená �vrozený�,
proto�e èistící a uzdravující mateøská energie
existuje v ka�dém èlovìku u� od jeho narození.
Tato energie je ulo�ená v køí�ové kosti. Po jejím
probuzení prochází podél páteøe a� na vrcholek
na�í hlavy. Zde dojde ke spojení s v�epronikající
energií, která je kolem nás. Díky tomuto spojení
se stáváme intuitivnìj�í, lépe chápeme, co se ko-
lem nás dìje, co je dobré a co naopak ne. U� po

nìkolika meditacích mù�eme v sobì poci�ovat
obdobnou harmonii jakou vidíme v pøírodì.

Témìø ka�dý ji� sly�el o èakrách . Jaký mají tato
energetická centra vliv na èinnost na�eho  tìla?
Stav tìchto center se projevuje jak na fyzickém,
citovém, tak i na mentálním stavu na�í bytosti.
Po probuzení mateøské energie mù�eme ucítit
stav na�ich èaker na koneècích prstù (viz pøilo�e-
ný obrázek). A Sahad�a jóga nabízí mnoho  èistí-
cích technik, které problémy èaker jemnì a po-
stupnì odstraní.

Sahad�a jóga je roz�íøená na v�ech kontinen-
tech, témìø po celém svìtì. Praktikují ji milióny
lidí a vy si ji mù�ete vyzkou�et v mnoha mìstech
republiky.

Z na�ich zku�eností víme, �e na�e kurzy nav�tì-
vují v�echny vìkové skupiny, bez ohledu na vzdì-
lání, pohlaví, fyzické dispozice, civilizaèní a kul-
turní koøeny. Lidé mají zájem nìco nového se do-
zvìdìt a zároveò se uvolnit od ka�dodenních sta-
rostí a stresu.

7. 10.a 14. 10.tj. v úterý od 18-20 hodin
bude obèanské sdru�ení Sahad�a jóga poøádat
úvodní pøedná�ku spojenou s meditací na Z�
HABR v Hoøicích.  Je to pro Vás pøíle�itost vy-
zkou�et si tuto metodu v praxi. Dal�í informací
získáte na internetové adrese www.nirmala.cz
nebo www.sahadzajoga.info. Programy jsou
vhodné pro ka�dého, nemusíte mít speciální ob-
leèení nebo obuv a vstupné je volné.

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.

Luděk Vojáček
+420 603 934 787

NÁBYTEK NA MÍRU
SKŘÍNĚ NA MÍRU
Doprava a konzultace zdarma

Sahadža jóga



 Hořické občasné noviny (dříve HOŘICKÝ OBČASNÍK)

Strana 8

Hořické občasné noviny
Vydává Spoleènost pro vydávání

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

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

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

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

E-mail: mag@cbox.cz

Fotbal

PROGRAM ZBÝVAJÍCÍCH DOMÁCÍCH ZÁPASŮ FOTBALOVÝCH TÝMŮ
JISKRY NA PODZIM:
Ètvrtek 25. záøí pøípravka st. A Hoøice A � Kopidlno 17.00

pøípravka st. B Hoøice B � Stará Paka 17.00

Sobota 27. záøí dorost mlad�í Hoøice � Jièín 10.15
dorost star�í Hoøice � Jièín 12.30

Nedìle 28. záøí �áci star�í Hoøice � Náchod B 13.00
�áci mlad�í Hoøice � Náchod B 14.45
mu�i A Hoøice � Libèiny 16.30

Støeda 1. øíjna pøípravka st. A Hoøice A � Sobotka 17.00
pøípravka st. B Hoøice B � Robousy 17.00

Nedìle 5. øíjna mu�i B Hoøice B � Chomutice 16.00

Sobota 11. øíjna dorost mlad�í Hoøice � Jaromìø 10.15
dorost star�í Hoøice � Jaromìø 12.30

Nedìle 12. øíjna pøípravka st. A Hoøice A � �lunice 9.30
pøípravka st. B Hoøice B � Sobotka   9.30
�áci star�í Hoøice � Cidlina B 12.30
�áci mlad�í Hoøice � Cidlina B 14.15
mu�i A Hoøice � Trutnov B 16.00

Nedìle 19. øíjna mu�i B Hoøice B � Valdice 15.30

sobota 25. øíjna dorost mlad�í Hoøice � Tøebe� 10.15
dorost star�í Hoøice � Tøebe� 12.30

nedìle 26. øíjna �áci star�í Hoøice � Dvùr Králové 11.00
�áci mlad�í Hoøice � Dvùr Králové 12.45
mu�i A Hoøice � Milíèeves 14.30

sobota 1. listopadu mu�i B Hoøice B � Libáò B 14.00

V�echny domácí zápasy se hrají na høi�tích na Gothardì, výjimkou jsou utkání B týmu mu�ù,
který je hraje v Bøí��anech.

Pozvánka

Nohejbalový turnaj
V sobotu 4. øíjna 2008 probìhne v malebném

areálu tenisových dvorcù u Smetanových sadù
dal�í roèník populárního nohejbalového turnaje
� O krakono�ùv pohár IV. Celá akce vypukne
v pøípadì pøijatelného poèasí v 9 hodin støedoev-
ropského èasového pásma. Do turnaje se mohou
pøihlásit tøíèlenná dru�stva a startovné bude èinit
200 Kè na tým. Pøihlásit se je mo�no pøedem na
tel: 606 109 852 (slabomyslní a nezletilci nevolej-
te), nebo pøímo pøed zaèátkem turnaje v místì
konání. Po celou dobu sportovní akce bude
k dispozici obèerstvení. Tì�íme se na Va�í úèast,
sportu zdar!                                                                   VpK.

Basketbalisté Jiskry
zahajují novou sezónu
2008-2009

Skonèila dlouhá letní pøestávka a s pøíchodem
podzimu zaèínají i mistrovské soutì�e pod vyso-
kými ko�i. V leto�ní sezónì startují v nejvy��í sou-
tì�i kraje, Východoèeské basketbalové lize, dvì
hoøická dru�stva: dru�stvo mu�ù a po letech se
hlásí i dru�stvo �en. Soupeøem dru�stva mu�ù
stejnì jako v loni bude tìchto 13 dru�stev:  V.
Mýto, Pøelouè, È. Tøebová, Svitavy B, TE Pardubi-
ce B, So Hradec PP-B, Holice, Chrudim, Týni�tì
n/O., Turnov, N. Paka, Dvùr Králové, Chlumec n/
C. Nováèky jsou Turnov, So Hradec PP-B. Mezi
favority patøí Nová Paka a Chrudim. První utkání
hrají mu�i 20.záøí v Turnovì, 21. záøí potom ve
V.Mýtì. Hráèský kádr se proti loòsku nezmìnil,
vleklé zdravotní problémy má veterán P. Pour.

Dru�stvo �en tvoøí star�í zku�ené hráèky, dopl-
nìné mladými. Podle slov trenéra dru�stva P.
Kulhánka je cílem stabilizace a omlazení hráèské-
ho kádru a pro pøí�tí léta záchrana v soutì�i. Zde
jsou více ne� zdatní soupeøi �en: Pardubièky, S�B
Pardubice B, Týni�tì n /O., Ústí n/O., Havl. Brod,
Litomy�l, Pøelouè, Jièín, Jablonec n/N. K favori-
tùm budou patøit celky Pardubic B, Jablonce.
�eny zahajují soutì� ji� 20.-21. záøí v Týni�ti a
Ústí nad Orlicí.

Hrací dny mu�ù a �en v hale TJ Jiskra u Smeta-
nových sadù jsou: sobota od 17 hodin a nedìle od
10 hodin. Rozlosování, výsledky a termíny utkání
jsou uvedeny v oddílové skøíòce na cukrárnì Pod-
zimkových na námìstí a nebo na internetových
stránkách oddílu www. bc-horice.wz.cz

Oddíl ko�íkové TJ Jiskra vyslovuje podìkování
MìÚ v Hoøicích za poskytnutí finanèního grantu
na podporu rozvoje mláde�nické ko�íkové v Hoøi-
cích.

Nábor nových adeptů
košíkové

Oddíl ko�íkové TJ Jiskra Hoøice zahajuje od záøí
2008 nábor pro pøípravku �ákù a �ákyò, roèník
narození 1999-2000. Tréninky jsou v�dy ve
støedu a v pátek od 16.30 hodin v hale TJ Jiskra u
Sokolovny. Pøijï také a pøiveï své kamarády! Pøí-
pravu povedou zku�ení kvalifikovaní trenéøi.

H-è

Kroketová sezóna
pomalu končí

Hoøický Czech Country Croquet Club (CCCC)
poøadatelsky zakonèil svoji leto�ní kroketovou se-
zónu v sobotu 13. záøí Podzimním klubovým tur-
najem v areálu v Bøí��anech. Do turnaje nastou-
pilo celkem 16 hráèù, z tohoto bylo 13 hráèù
CCCC. Z ostatních klubù pøijeli Plachý (Telè),
Marták (Havíøov) a Stanku� (Praha), kteøí jsou
v dlouhodobém �ebøíèku na 2. a� 4. místì.

Hráèi byli rozlosováni do ètyø skupin, ve kterých
se hrálo systémem ka�dý s ka�dým s tím, �e do
dal�ích kol postupovali v�dy první dva. Mezi po-
sledních osm hráèù postoupili v�ichni tøi nejvý�e
v �ebøíèku postavení hráèi Plachý, Marták, Stan-
ku� a hráèi CCCC Rejmont, Král, Bárta sen., �tì-
pánková a Zbránková. Jen velmi tìsnì unikl po-
stup ze skupin hernì nejmlad�ím hráèùm CCCC
Kuchtovi a Èihákovi.

V bojích o semifinále Rejmont prohrál s Krá-
lem, Marták porazil Bártu sen., �tìpánková pora-
zila Zbránkovou a Stanku� vyøadil Plachého.
V semifinále potom do�lo k nejvìt�ímu pøekvape-
ní turnaje, kdy� si Stanku� neporadil s handica-
povým herním systémem a prohrál se �tìpánko-
vou, která je v �ebøíèku o 30 míst ní�e. Ve finále
u� �tìpánková nestaèila na Martáka a ten se stal
vítìzem a získal Podzimní pohár CCCC. I tak je
ale úèast �tìpánkové ve finále obrovským úspì-
chem, proto�e jednoho èlena reprezentace (Stan-
ku�e) porazila a dal�ímu (Martákovi) byla ve fi-
nále dùstojnou soupeøkou.

Bìhem turnaje i po jeho zakonèení se ji� debato-
valo o pøí�tí sezónì. U� teï se v�ichni shodli, �e
pro Czech Country Croquet Club byla leto�ní se-
zóna úspì�ná jak poøadatelsky, tak i hernì. Velmi
významné je i to, �e se objevili noví a velmi dobøí
hráèi.                                                              Orel ra�ínský

Čtvrtek 2. 10. ve 20:00

František je děvkař
Franti�ek Soukenický, povoláním psychiatr, si v�dycky
vybíral �eny, které za to stály. Pøesnìji øeèeno - ony si
vybíraly jeho. V�echny je miloval, ale nìkteré se mezi
sebou bohu�el kryly. Není tedy divu, �e jednoho dne
pøi�el o lékaøský diplom, støechu nad hlavou a �enu.

pátek 3. 10. a sobota 4. 10. ve 20:00

Temný rytíř
Bruce Wayne (Christian Bale) v kostýmu netopýøího

mu�e jde spolu s poruèíkem Jamesem Gordonem (Gary
Oldman) z Gothamské policie po gaunerovi známého

pøevá�nì podle symbolu; hrací karty s �olíkem, kterou
zanechává na místech èinu.

Pondělí 6. 10. ve 20:00

Rudý Baron
Film vypráví o �ivotì slavného nìmeckého stíhacího
letce za 1. svìtové války, Manfreda von Richthofena,

známého té� jako Rudý baron a Eso v�ech es. Jeho rudý
trojplo�ník se stal postrachem letcù Dohody...

Úterý 7. 10. ve 20:00

Seznamte se s Davem
Joshovi je dvanáct a je vá�nivým astronomem amaté-

rem. Jednoho veèera na nebi objeví rychle se pøibli�ující
malý meteorit, který nakonec skonèí v jeho akváriu mezi

rybièkami. To Josh je�tì ale netu�í, �e tohle je jen
zaèátek. Za nìkolik dní toti� na Zemi pøistává vesmírná

raketa s mimozemskou posádkou...

Středa 8. 10. ve 20:00

Hancock
Existují hrdinové � existují super hrdinové� a pak je tu

Hancock. S velkými schopnostmi pøichází i velká
zodpovìdnost, to vìdí v�ichni, v�ichni a� na Hancocka.
Je popudlivý, konfliktní, sarkastický a nepochopený...

Pátek 10. 10. ve 20:00

Akta X: Chci uvěřit
Druhý celoveèerní film podle slavného amerického

mysteriózního seriálu AKTA X (1993-2002).

Sobota  11. 10. a neděle 12. 10. ve 20:00

Mamma Mia
Idylický øecký ostrov, holka na vdávání, jedna potrhlá

matka, tøi potenciální otcové a nesmrtelná ABBA. Jak se
to rýmuje? Náramnì. A aby Mamma Mia! na støíbrném
plátnì dostala punc mimoøádnosti, obsadili do hlavních

rolí Meryl Streep a Pierce Brosnana.

Úterý 14. 10. a středa 15. 10. v 17:30

Kung Fu Panda
V líhni animovaných talentù studia DreamWorks se

zrodil nový hrdina, který doká�e skvìle konkurovat jeho
dosavadnímu tahounovi Shrekovi. Zatímco zelený zlobr
se koneènì usadil, na scénu nastupuje mladý, neklidný,

roztomilý a totálnì ne�ikovný pandí chlapík jménem Po.

Úterý 14. 10. v 19:30

Lekce Faust
Mu� s aktovkou v podání Petra Èepka dostane cestou z

práce leták s mapkou, kterou, ostatnì jako v�ichni,
zahodí bez mrknutí. Jen�e doma v doruèené po�tì objeví

dal�í slepou mapku s oznaèeným domem...

Pátek 17. 10. a sobota 18. 10. ve 20:00

Máj
Filmový projekt s názvem �Máj� re�iséra a kameramana

F. A. Brabce je koncipován jako celoveèerní hraný film
pro celou rodinu. Podobnì jako Kytice je i projekt Máj
pøedev�ím odvá�ným autorsko-re�isérským nápadem.

Úterý 21. 10. ve 20:00

Sex ve městě
Vìt�í, del�í a lep�í ne� v televizi... místy zbyteèné, místy

dojemné a místy tak zábavné, �e chcete je�tì jednu
rundu. Carrie, Samantha, Miranda a Charlotte jsou zpìt

a tentokrát na velkém plátnì.

Čtvrtek 23. 10. ve 20:00

Mumie: Hrob Dračího císaře
Mumie se vrací. U� zase. Tentokrát ale opustila vyhøáté

píseèné duny a spoleènì s olympioniky se vynoøila v
Èínì. O to stra�livìj�í by mìla být...

Pátek 24. 10. a sobota 25. 10. ve 20:00

Tobruk
Druhá svìtová válka, podzim roku 1941. Do Nìmci a

Italy oble�eného mìsta Tobruku v severoafrické Libyi
jsou odveleni vojáci 11. východního èeskoslovenského
praporu. Mezi nimi i mladý voják Jiøí Pospíchal. Jeho
naivní a idealistické pøedstavy o hrdinství a válce jsou
syrovì konfrontovány s nesnesitelným peklem africké

pou�tì, dennodenním ohro�ením �ivota a v�udypøítom-
nou smrtí. To v�e si u nìj vybírá svoji krutou daò �

postupnou ztrátu vlastní sebeúcty a odvahy.

Úterý 28. 10. v 17:30
a středa 29. 10. ve 20:00

Cesta do středu země
Film je natoèen je na motivy knihy Julesa Verna Cesta

do støedu Zemì. Jedná se zde o cestu za ztraceným
bratrem, v jejím� prùbìhu vìdec objeví fantastický svìt

pøímo ve støedu matièky Zemì.

Pátek 31. 10. ve 20:00

12
Pøíbìh se odehrává ve válkou znièené Èeènì. 12 porotcù

bojuje s rozhodnutím o osudu èeèenského teenagera,
který údajnì zabil svého ruského otèíma. Porotci:
rasistický taxikáø, nedùvìøivý lékaø, nerozhodný
televizní producent, èlovìk, který pøe�il holocaust,

vá�nivý muzikant, øeditel høbitova a dal�í reprezentují
rozpolcenou spoleènost souèasného Ruska.

Biograf Na Špici v říjnu

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

Cyklomaraton horských
kol v Hořicích

4. roèník cyklomaratonu horských kol v Hoøi-
cích a okolí se koná u� tuto sobotu 27. záøí 2008.
Hlavní závod  KRÁLOVÉHRADECKÁ 50 se koná
pod zá�titou starosty Hoøic. Start u hoøického pi-
vovaru v jedenáct hodin.

Trasa vede z 40 % po zpevnìných lesních
a polních cestách, 59% v terénu a 1 % asfalt. Cel-
kové prevý�ení trati je 900 m. Výklad trati je
v 10.30 hod. v místì startu. V�e o podmínkách se
doètete na www.horice.org.

Tenisový turnaj mladších
žákyň v Hořicích

O letních prázdninách ve dnech 2.-3. srpna
2008 se konal na na�ich tenisových dvorcích tur-
naj mlad�ích �ákyò �O hoøickou trubièku�. Úèast
byla velká. Pøijelo celkem 16 dívek nejen z blíz-
kých mìst. Byly zastoupeny tenisové oddíly
z Prahy, Mladé Boleslavi, Hradce Králové, Dvora
Králové a ze Zlína.

Hrálo se za pøíjemného letního poèasí a v poho-
dové atmosféøe. Pøesto�e bylo dívkám 10-12 rokù,
pøedvádìly velice kvalitní herní výkony.

Vítìzkou dvouhry se stala po suveréním výkonu
Tereza Koplová ze Zlína, která zdolala ve finále
Karolínu Kafuòkovou z Prahy.

Vítìznou dvojicí ve ètyøhøe se stala Karolína Ka-
fuòková a Magda Kozlíková.

Z hoøických hráèek se dobøe umístila Aneta Ku-
bi�tová, která vybojovala ve ètyøhøe spoleènì
s Terezou Koplovou krásné tøetí místo.

Perlièkou turnaje bylo, �e se ve ètyøhøe utkala
dvojèata z Mladé Boleslavy proti dvojèatùm
ze Dvora Králové a s tím se jen tak nesetkáte.

Závìrem bych chtìl podìkovat øediteli turnaje
panu Lubo�i Peterovi za profesionální organizaci
celého turnaje a dále hoøickým sponzorùm panu
Josefu Petráèkovi a jeho výborným trubièkám,
které si dívky velmi pochvalovaly a také panu Pet-
ru Draslarovi, který vìnoval cenu pro vítìzku a to
veliký dort ve tvaru tenisového míèku.

Ladislav Kubi�ta

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: Tel. 493 624 083, paní Èapková.


