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OBČASNÉ

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

Nechoïte jen tak � Parkem se potuluje nestyda � Z raketoplánu utekl pavouk � Co je C15a � Co prezident, to
disident � Co jsou Letokruhy kraje � Evropská komise u� nic nemá proti  køivým okurkám a hrbolaté mrkvi �
� Co vzkazují cyklisté senioøi zastupitelùm �  Kam si poznamenat PIN � Jak se bourá trafostanice � Jak se vy-
znat ve svých penìzích � Jak se vyznat                                            � Je�tì �e jsou tady Hoøické noviny � Stojí 6,- Kè

NOVÝM KRAJSKÝM HEJTMANEM
SE STAL LUBOMÍR FRANC

Socialisté se ujímají
vlády v kraji

Novým hejtmanem Královéhradeckého kraje se
stal místostarosta Broumova Lubomír Franc.
Prvním mu�em kraje jej zvolili na svém ustavují-
cím zasedání kraj�tí zastupitelé 12. listopadu. Ti
také rozhodli o slo�ení krajské rady, kterou tvoøí
koalice Èeské strany sociálnì demokratické, Koa-
lice pro Královéhradecký kraj a Sdru�ení nezávis-
lých kandidátù-Evrop�tí demokraté.

Za ÈSSD usedne v devítièlenné krajské radì �est
politikù, doplòují je dva èlenové Koalice pro Krá-
lovéhradecký kraj a jeden èlen Sdru�ení nezávis-
lých kandidátù � Evrop�tí demokraté. Prvním
námìstkem hejtmana je senátor Vladimír Dryml,
který bude øídit krajské zdravotnictví. Funkci
druhého námìstka hejtmana bude vykonávat sta-
rosta Kopidlna Josef Táborský, do jeho� gesce
bude patøit ekonomika a zahranièní vztahy.

V radì dále usedne Jiøí Nosek, který se bude
starat o oblast �kolství a kultury, Josef Je�ina
bude mít na starosti dopravu a silnièní hospodáø-
ství, Jan Tippner �ivotní prostøedí a zemìdìlství,
Miroslav Uchytil oblast sociální, Vladimír Derner
oblast majetkoprávní a Helmut Dohnálek oblast
regionálního rozvoje, územního plánování, sta-
vebního øádu a cestovního ruchu.

�Prioritami nové vlády Královéhradeckého kraje
jsou vedle odpu�tìní regulaèních poplatkù ve
v�ech krajských zdravotnických zaøízeních, pøe-
vod nemocnic na neziskové organizace èi zastave-
ní privatizace sociálních zaøízení, ústavù a domo-
vù dùchodcù. Koalièní smlouva také poèítá se za-
vedením rodinných pasù, prosazením zákonodár-
né iniciativy na zrychlení výstavby dálnice D11 a
rychlostní komunikace R35,� uvedl novì zvolený
královéhradecký hejtman.

Zastupitelé se sejdou
v pondělí 1. prosince

Poslední leto�ní zasedání mìstského zastupitel-
stva se koná v pondìlí 1. 12. 2008 od 15 ho-
din v divadelním sále budovy radnice.

Program: 1) Prognóza plnìní rozpoètu roku
2008. 2) Návrh tvorby rozpoètu pro r. 2009. 3)
Rozpoètová opatøení. 4) Mateøské, základní
a støední �kolství ve mìstì. 5) Vyhodnocení èin-
nosti výborù a komisi. 6) Rùzné.

V Žižkovce zmizel Passat
V noci ze støedy na ètvrtek minulého týdne byl v

Hoøicích ukraden �edý Passat Variant i s doklady
a s výbavou. Vùz byl zaparkován pøed jedním z
domù v �i�kovì ulici a majitel vyèíslil �kodu na
203 tisíc.

�V ocenìní neobyèejného významu sochaøství
pro mìsto Hoøice i kraj vùkolní byl v lùnì prù-
myslového muzea vytvoøen zvlá�tní odbor Gale-
rie plastik.� Pøed sto lety uvedl tìmito slovy øedi-
tel sochaøské �koly Václav Weinzettl do �ivota in-
stituci, je� se stala pro celé 20. století jednou
z nejvýraznìj�ích charakteristik mìsta Hoøice.

První expozice Galerie plastik umístìná v budo-
vì sochaøské �koly byla veøejnosti zpøístupnìna
na samém poèátku prosince roku 1908. Ve tøech
secesnì upravených sálech mìli tehdy náv�tìvníci
mo�nost obdivovat zhruba �edesát pøevá�nì plas-
tických dìl soudobých èeských umìlcù. Ti byli
my�lenkou zalo�it v centru kamenického kraje
sochaøskou galerii nad�eni a vycházeli hoøickým
akvizièním snahám v�estrannì vstøíc. Jedineèný
soubor secesní plastiky, plakety a medaile, který
byl získán právì v raném období vytváøení sbírky,
ostatnì pøedstavuje mimoøádnì cennou a poèet-

nou èást celé kolekce. Na poèátku 20. století za-
jistilo Galerii plastik její sochaøské zamìøení �
pøirozenì vycházející z pøírodních specifik kraje -
naprosto jedineèné postavení mezi veøejnými
umìleckými kolekcemi v èeských zemích. Zrod
hoøické sbírky navíc nebyl iniciován státem nebo
panovníkem, jak tomu bylo zvykem v celé øadì
evropských mìst a nemù�e být spojován ani s od-
kazem mecená�e, jak to bylo bì�nìj�í v Èechách.

Za zbudování umìlecké galerie vdìèí Hoøice
pøedev�ím tehdej�ímu osvícenému zastupitelstvu
a vedení prosperující sochaøské �koly, stejnì jako
umìnímilovným jednotlivcùm a zcela mimoøád-
nému kulturnímu naladìní mìsta. Popøejme tedy
Galerii plastik ke stým narozeninám, aby naplnì-
ním vý�e vytyèených pøedpokladù pøiná�ela potì-
�ení èetným náv�tìvníkùm a �íøila tak slávu so-
chaøské tradice na�eho mìsta i v dal�ím století.

-cer-

Příští týden bude hořické Galerii plastik sto let

Ladislav Jan Kofránek, V zamyšlení (Snění), sbírka Galerie plastik. Model z roku 1904 provedla do
carrarského mramoru dílna Karla Jozefa v hořické sochařské škole roku 1928.

Dílo reprezentuje hořickou sbírku na nadcházející výstavě v Praze. Píšeme o ní na straně pět.

Jako připomínku vzniku galerie připravilo muzeum z dostupných fondů historickou výstavu.
Vedle prezentace původních exponátů a dalších dokumentů bylo cílem autorů přiblížit návštěvní-

kům také někdejší instalační postupy, jakož i atmosféru první expozice galerie. Výstava v Malé
síni muzea potrvá do dubna příštího roku.

Den otevřených dveří
v hořické
obchodní akademii

Obchodní akademie v Hoøicích poøádá ve dnech
28. a 29. listopadu 2008 Dny otevøených dveøí
pro �áky vycházející ze základních �kol a jejich ro-
dièe. Pøijïte se k nám do �koly podívat.               JK

Značka C15a

Nová znaèka bude umístìná prakticky na v�ech
pøíjezdových cestách do støedisek Krkono� a Or-
lických hor. V Krkono�ích by mìla být osazena
napøíklad na úsecích Vrchlabí � �pindlerùv Mlýn,
Vrchlabí � Strá�né, Temný Dùl � Pomezní boudy,
Mladé Buky � Pec pod Sne�kou ci Èerný Dùl �
Janské Láznì. V Orlických horách bude zimní vý-
bava povinná na silnicích, které vedou do Ole�ni-
ce, De�tného èi Øíèek v Orlických horách.

Komunikace, po kterých se nebude smìt jezdit
bez zimní výbavy, budou oznaèené modrými ku-
latými znaèkami s bílým emblémem automobilu
a snìhové vloèky. U automobilu do 3,5 tuny musí
být u zimních pneumatik hloubka dezénu hlav-
ních drá�ek nebo záøezu nejméne ètyøi milimetry.
U vozidel nad 3,5 tuny pak hloubka drá�ek musí
být nejménì �est milimetrù na v�ech hnacích ko-
lech. Za poru�ení vyhlá�ky bude øidièùm hrozit
ztráta jednoho bodu a pokuta a� 2000 korun.
Tato dopravní znaèka platí od 1. listopadu do 30.
dubna, pokud pod ní není tabulka, která toto ob-
dobí upravuje.

 Zavedení nové znaèky provázely znaèné
zmatky a na internetu se o ní èile diskutu-
je. Z názorù prezentovaných na internetu
vyjímáme:

�Nová znaèka C15a pøedstavuje v celoevrop-
ském a snad i celosvìtovém mìøítku unikum, a to
hned v nìkolika ohledech: 

� jiná zemì nemá takovou znaèku, pro cizince je
kompletnì nesrozumitelná 

� mù�e být provedena jako pøenosná i promìn-
ná 

� aèkoli je v barvì modré vyhrazené pro znaèky
informativní, má funkci znaèky zákazové 

� ukládá øidièi povinnost nepokraèovat v jízdì
do znaèkou ohranièeného úseku, pokud nemá na
vozidle zimní pneumatiky. Bohu�el neøe�í otázku,
co má udìlat øidiè, který pøijede k takové znaèce a
zimní gumy nemá, tak�e se patrnì budeme na
èeských silnicích setkávat èastìji s otáèením a s
odstavenými vozidly 

� úøad, který tuto znaèku osadí, nemá povinnost
o tomto aktu informovat 

� znaèka pøi�la na svìt zmìnou podzákonného
pøedpisu - vyhlá�kou ministerstva dopravy, po-
vinnost mù�e být pøitom obèanu ulo�ena pouze
zákonem. Kromì toho se jedná o urèitý zásah do
práv jednotlivce, který tím byl omezen v mo�nosti
volby pneumatik pro své vozidlo tak, aby za dané
povìtrnostní situace a podle svého nejlep�ího vì-
domí, znalostí a schopností dosáhl maximální
bezpeènosti. Asi v�ichni víme, �e zimní gumy ne-
jsou to nejlep�í obutí pøi teplotì 20°C, která není
koncem dubna výjimkou.

� a v neposlední øadì, aèkoli experti radí pou�í-
vat zimní pneu ètyøi mìsíce v roce (prosinec -
bøezen, obecnì pokud prùmìrná teplota klesne
pod 4°C), vyhlá�ka stanoví nìco jiného...�

Hradecký kraj zastaví
transformaci domovů
důchodců

Nové vedení Královéhradeckého kraje zastaví
chystaný pøevod domovù dùchodcù a dal�ích so-
ciálních zaøízení na obce, obecnì prospì�né spo-
leènosti a soukromé subjekty. Rada kraje na svém
prvním zasedání navrhla zastupitelstvu zru�ení
usnesení minulého zastupitelstva o transformaci
sociálních zaøízení. Novináøùm to øekl radní pro
sociální vìci Miroslav Uchytil (KDU-ÈSL).

Jičínská nemocnice
otevírá nový pavilon
interních oborů

Nový pavilon interních oborù za ètvrt miliardy
korun tento týden otevøe Oblastní nemocnice Ji-
èín. Stavbu ze svého rozpoètu financoval Králové-
hradecký kraj. V budovì, její� rekonstrukce a do-
stavba trvala zhruba dva roky, pacienti najdou
novì vybavené neurologické a interní oddìlení a
jednotku intenzivní péèe.

�Náklady na stavbu dosáhly 209 milionù korun.
Dal�ích 23 milionù korun kraj investoval do kry-
tých mostù, které spojují rekonstruovaný pavilon
s ostatními navazujícími budovami, pøedev�ím
radiodiagnostickým pavilonem. Nové vybavení
zdravotnickou technologií pak pøedstavuje nákla-
dy ve vý�i 22 milionù korun. Díky zprovoznìní to-
hoto nového pracovi�tì se zlep�í zdravotní péèe o
pacienty,� øekl hejtman Královéhradeckého kraje
Lubomír Franc, který se slavnostního otevøení
pavilonu zúèastní.
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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

Krádež elektrocentrály
na nádraží v Hořicích

Objekt skladu na hoøickém vlakovém nádra�í
pøilákal bìhem posledních nìkolika dnù nezná-
mého pachatele. Ten nejdøíve pøekonal zámek za-
ji��ující dveøe skladu a poté vnikl dovnitø, kde od-
cizil trojfázovou elektrocentrálu Honda.

Majitel vyèíslil �kodu na nejménì 39 tisíc ko-
run. Kdo má kráde� na svìdomí, vy�etøují policis-
té obvodního oddìlení v Hoøicích.

Krádež peněženky
ve škole v Hořicích

O tom, �e drzost nìkterých zlodìjù nezná mezí,
se pøesvìdèila v úterý 4. listopadu studentka jed-
né ze støedních �kol v Hoøicích.

Bìhem dne jí toti� ze �kolní lavice odcizil nezná-
mý pachatel penì�enku, ve které mìla peníze,
platební kartu, osobní doklady a dal�í písemnos-
ti, v�e v celkové hodnotì jeden tisíc korun. Pøípad
�etøí policisté Obvodního oddìlení v Hoøicích.

Vloupání do vozidla
v Hořicích

Bìhem posledních nìkolika dnù se vloupal ne-
známý pachatel do osobního vozidla Volkswagen
Golf, které bylo zaparkované v Hoøicích v Karlovì
ulici. Uvnitø pak odcizil autobaterii, starý gramo-
fon a doklady od vozidla.

Majitel vyèíslil celkovou �kodu na nejménì tøi
tisíce korun. Po pachateli pátrají hoøiètí policisté.

Nízkoprahový klub
pro děti
a mládež v Hořicích

Po del�ích jednáních trvajících více ne� rok bylo
rozhodnuto, �e i v Hoøicích vznikne nízkoprahový
klub pro dìti a mláde�. My�lenka vybudovat toto
zaøízení je v�ak star�í. Podnìty k ní vycházejí
z dotazníkového �etøení, provádìného MìU Hoøi-
ce na støedních �kolách v Hoøicích, v nìm� se
mláde�, kromì jiných informací, kladnì vyjádøila
k mo�nosti mít nìkde svùj klub.

 Co je to nízkoprahový klub? Spousta lidí o tom
nemá zcela jasnou pøedstavu. Nìkteøí spojují níz-
koprahové kluby s lidmi na vozíku, jiní s u�ivateli
drog.

Nízkoprahový klub je místo, kam se mohou
mladí lidé obrátit pro pomoc v pøípadì, �e je nìco
trápí, dostanou se do obtí�né situace a neví si s ní
sami rady, mohou se tu ale také setkávat se svými
kamarády, trávit zde svùj volný èas. Tento klub
pro nì nabízí celou �kálu aktivit a slu�eb. Od
mo�nosti vyu�ívat volnoèasové aktivity, pøes vý-
lety, besedy, povídání se zajímavými lidmi a� po
poradenskou èinnost a odbornou pomoc.

Je urèen pøesnì vymezené vìkové skupinì mla-
dých lidí. Ostatní nemají do klubu pøístup.

Klub má svá pravidla, která musí být dodr�ová-
na. Je zde zakázáno kouøit, pít alkohol a u�ívat
jiné drogy, dále je zakázáno pøijít do klubu pod
vlivem tìchto látek, nikdo nesmí nikoho slovnì
ani fyzicky napadat nebo nièit vybavení. Pøi poru-
�ení tìchto pravidel následuje trest v podobì zá-
kazu vstupu.

Nízkoprahový klub pro dìti a mláde� není
v �ádném pøípadì místem, kde by byly poskyto-
vání slu�by injekèním u�ivatelùm drog. Nevymì-
òují se zde injekèní støíkaèky apod. Tyto slu�by
poskytuje jiná organizace a pøijde-li nìkdo
s tímto po�adavkem, je na tuto jinou organizaci
odkázán.

Nízkoprahový klub v Hoøicích by mìl zaèít fun-
govat na podzim pøí�tího roku v bývalé budovì
silnièáøù vedle krytého bazénu a sportovního
centra. Bude spravován pod hlavièkou Oblastní
charity v Jièínì.

Kristýna Ma�átková

 Na�e �kola se v zapojila do �kolního recyklaèní-
ho programu Recyklohraní. Program poøádají ne-
ziskové spoleènosti ASEKOL, ECOBAT a EKO-
KOM, které zaji��ují sbìr a recyklaci vyslou�ilých
elektrozaøízení, baterií a obalù.

Cílem projektu je zvý�it povìdomí o tøídìní od-
padù u mladé generace a také zajistit recyklaci
drobných vyslou�ilých elektrozaøízení a baterií v
co nejvy��í míøe.

V rámci projektu Recyklohraní bude na�e �kola
vybavena sbìrnými nádobami na pou�ité baterie
a drobné elektrozaøízení. Sbìrné nádoby poskyt-
nuté spoleènostmi ASEKOL a ECOBAT jsou
umístìny  ve spojovací chodbì v areálu �koly.

Ka�dý �ák mù�e do �koly nosit nepotøebné
drobné elektrospotøebièe (napøíklad starý mobil,
kalkulaèku, telefon, elektrohraèku, drobné poèí-
taèové vybavení, discman nebo MP3 pøehrávaè) a
baterie a akumulátory.

Za nasbírané vyslou�ilé baterie a drobná elek-
trozaøízení a splnìné úkoly získá na�e �kola body,
za nì� �ákùm budeme moci poøídit rùzné uèební
pomùcky, hry i vybavení pro volný èas.                JK

Obchodní akademie
Hořice:
Třídíme odpady v rámci
Recyklohraní

Silnice v okolí
Bělé u Pecky
čeká rekonstrukce
za 80 milionů

Také motoristy z Hoøic ovlivní pøi plánování
tras v pøí�tím roce rozsáhlá rekonstrukce za
zhruba 80 milionù korun èeká dvì silnice v blíz-
kosti obce Bìlá u Pecky. Silnièáøi zde zaènou s
pracemi na jaøe pøí�tího roku a s opravami
skonèí na podzim. V dobì stavby budou obì ko-
munikace zcela uzavøené a motoristé budou mu-
set jezdit objízdnými trasami.

Rekonstrukce èeká �est a pùl kilometru dlouhý
úsek silnice tøetí tøídy Vidochov � Stupná � Bìlá
u Pecky a pøes tøi kilometry dlouhou èást silnice
druhé tøídy Nová Paka � �tikov � Bìlá u Pecky.
�Náklady na první stavbu se budou pohybovat
kolem 53 milionù korun, modernizace druhé vo-
zovky bude stát kolem 27 milionù korun. Obì
stavby bychom chtìli spolufinancovat z Evrop-
ského fondu pro regionální rozvoj,� øekl králové-
hradecký hejtman Lubomír Franc.

Na obou silnicích zaènou dìlníci pracovat v
dubnu 2009, podle pøedbì�ných odhadù by stav-
by mìly být dokonèeny do poloviny listopadu.
Obì silnice budou v dobì prací zcela neprùjezd-
né. V pøípadì uzavøeného úseku Vidochov �
Stupná � Bìlá u Pecky bude doprava vedena pro
oba smìry z Vidochova pøes Novou Paku do Bìlé
u Pecky. Délka objí�ïky bude èinit zhruba devìt
kilometrù. Po silnicích tøetí tøídy budou øidièi ob-
jí�dìt i uzavøený úsek Nová Paka � �tikov � Bìlá
u Pecky. Objízdná trasa bude vedena zvlá�� pro
smìr z Bìlé do Nové Paky a zvlá�� pro smìr opaè-
ný � délka první objí�ïky bude asi pìt a pùl kilo-
metru, druhá trasa bude osm kilometrù dlouhá.

V Královéhradeckém kraji le�í celkem 3752 kilo-
metrù silnic. Z toho 430 kilometrù tvoøí silnice
první tøídy, zbytek silnice druhé a tøetí tøídy, kte-
ré jsou ve vlastnictví kraje. Na opravy krajských
silnic padlo za poslední ètyøi roky asi 1,5 miliardy
korun. V následujících pìti letech chce Králové-
hradecký kraj na opravy z vlastních zdrojù dát 1,3
miliardy korun a dal�í asi dvì miliardy získat z
Evropské unie.           www.kr-kralevehradecky.cz

Zloděj vybíral z cizí
platební karty

Hoøiètí policisté se zabývali pøípadem neopráv-
nìného dr�ení platební karty. Tu mìla její maji-
telka ulo�enou spolu s vyznaèeným PIN kódem ve
své penì�ence, kterou ale ztratila. To ov�em ne-
byla nejvìt�í ztráta, která ji potkala. O nìkolik
hodin pozdìji se toti� dozvìdìla, �e jí z úètu, prá-
vì za pomoci platební karty a nalezeného PIN
kódu, odèerpal neznámý zlodìj 18 tisíc korun.
Tento pøípad by mìl být pouèením pro ostatní,
kteøí mají PIN kódy vyznaèené buï pøímo na pla-
tební kartì, pøípadnì napsané na pøilo�eném líst-
ku.

Zneužívání
tísňové linky
v Hořicích

Bìhem dne si oblíbil star�í obèan z Hoøic linku
tísòového volání 158, na kterou uèinil nìkolik
oznámení. Policisté v�echna oznámení øádnì pro-
vìøili a pøitom zjistili, �e se nezakládají na prav-
dì. Vzhledem k tomu, �e oznamovatele, který byl
navíc podle hlasu pod vlivem alkoholu, velmi
dobøe znají, uèinili takové opatøení, aby více linku
158 nezneu�íval.

Policejní zpravodajství

Řidič octavie rozboural
trafostanici v Lukavci

Lukavec - Bìhem sváteèního dne 28. øíjna do�lo
na silnicích okresu Jièín k �esti dopravním neho-
dám, z nich� se jedna stala v ranních hodinách v
Lukavci.

Pìtasedmdesátiletý øidiè osobního vozidla
�koda Octavia zde vyjel pøi projí�dìní levotoèivé
zatáèky vpravo mimo vozovku, kde následnì na-
razil do zdìné trafostanice. Pøi nehodì utrpìl tì�-
ké zranìní, se kterým byl pøevezen do Fakultní
nemocnice v Hradci Králové. Celková �koda byla
vyèíslena na 170 tisíc. 

Krádež měděných
kabelů na jičínském
nádraží

Jièín - Nìkolik set metrù mìdìných kabelù zmi-
zelo bìhem posledních dnù z prostoru vlakového
nádra�í v Jièínì. Jejich kráde� má na svìdomí ne-
známý pachatel, který zde odcizil tøináct kusù
mìdìných propojovacích lan, ka�dé v délce 32
metrù, a dal�í dva kusy o délce dva metry.

Celková �koda byla vyèíslena na sto tisíc korun.
Pøípad vy�etøují policisté obvodního oddìlení v
Jièínì. H. Kleèalová, tisková mluvèí PÈR



V Hořicích 26. listopadu 2008

Strana 3

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.

SLOUPEK  STAROSTY Na gymnáziu jsme…
Na gymnáziu jsme u� více ne� 2 mìsíce.
Co se nám vrylo do pamìti?
První pøekvapení nás èekalo hned první den. Za

vstupními dveømi na nás èekají star�í studenti
(teï u� víme, �e to byli kvintáni) a vedou nás do
na�í nové tøídy. Tìch rodièù, co tam bylo! Ano, asi
se o nás báli, a tak nás pøivedli. Nebo �e i oni byli
zvìdaví na to, jak to na nové �kole vypadá? Asi za
druhé je správné.

Pøekvapení nebrala konce.  Po zazvonìní kvin-
táni recitovali, hráli scénku i na kytary, chemik
v bílém plá�ti pøevedl pokusy � Domù jsme se
vraceli s pocitem, �e by to tady nemuselo být
marné. Snad jen ty neznámé tváøe ve tøídì mezi
spolu�áky nás èinily nejistými. A tìch mu�ù �
uèitelù! To jsme neèekali.

První týden utekl jako voda � u� jsme vìdìli,
kde se budeme pøevlékat, kde se budeme uèit,
kde zpívat, cvièit, svaèit i obìdvat, ale nejistota a
neklid pøetrvávaly. To se ale mìlo zmìnit v dru-
hém týdnu a zmìnilo. Odjeli jsme s tøídním uèite-
lem panem �tìpánkem a paní profesorkou Trka-
lovou na chatu Juta v Krkono�ích. Mnohé jsme se
dozvìdìli z rùzných oblastí pøírodopisu, zemìpi-
su, èeského a anglického jazyka, dìjepisu, ale
hlavnì jsme se v�ichni skamarádili. Od té doby se
u� nikdo nekrèí v rohu tøídy! Na cestách pøíro-
dou, pøi psychologických a spoleèenských hrách,
pøi tanci i cvièení, pøi spoleèném øe�ení úkolù
jsme na�li k sobì cestu. Na hory jsme odjí�dìli
jako jednotlivci, domù jsme se vrátili jako parta.
(Ne �e bychom se od té doby nehádali � i to jsme
u� mnohokrát stihli, ale v �ádném pøípadì si ne-
jsme lhostejní.)

�kola, úkoly, �kola, úkoly � to následovalo, ale
není to tak stra�né, proto�e musíme mezi ta dvì
opakující se slova vlo�it pøestávky, spoleènì strá-
vené chvíle pøed a po vyuèování (ne v�ichni spì-
cháme domù), spoleènou pøípravu projektového
dne o �ivotì v pravìku (viz �kolní webové strán-
ky) i spoleènou pøípravu taneèní smr�tì na Pestrý
zábavný veèer. Ano, budeme tancovat � i kluky
jsme pøemluvily (pomohl nám pan uèitel). Nevì-
øíte, pøijïte se na nás podívat do Koruny 16. pro-
since. Snad v�ichni pøe�ijeme ve zdraví první spo-
leènou noc ve ztemnìlé �kole, v�dy� pøi prozkou-
mávání nás èeká jen spoøe osvìtlená pùda (prý
tam stra�í).                                          Dr�te nám palce!

Zdraví Va�i primáni.

PRIMA BYLA PRÍMA
aneb
ohlédnutí za historicky
první PRIMOU
na hořickém gymnáziu

Psal se rok 1991 a gymnázium po�ádalo Minis-
terstvo �kolství o obnovu gymnázia v pùvodní po-
dobì z roku 1945, tedy osmileté. �ádosti bylo vy-
hovìno a byl proveden nábor �ákù na základních
�kolách. Pedagogický sbor se pøipravil na nové
�áky a od záøí 1991 se mohlo zaèít vyuèovat
v primì.

K této partì dìtí, která ve velké konkurenci u
pøijímacích zkou�ek uspìla a  plna oèekávání na-
stoupila do první hoøické 1P, jsem patøila i já. Vy-
studovali jsme bez vìt�ího zaváhání, nastoupili
na vysoké �koly a pozdìji se rozjeli i do svìta. A
25. 10. 2008 jsme se zase  se�li, abychom v�ichni
s radostí zavzpomínali na na�e spoleènì strávená
léta na gymnáziu, na uèitele, ú�asné akce a výlety,
úspìchy, pochvaly i  prù�vihy atd. Letos je tomu
toti� 17 let od zaèátku studia a 10 let od úspì�né-
ho slo�ení maturitní zkou�ky.

O nìkolik slov a dojmù po tolika letech jsem po-
�ádala paní profesorku Marii Noskovou, která
neváhala a pøi�la se s námi pobavit na ná� sraz.
Za co� jí za v�echny zúèastnìné dìkuji.

Dostala jsem pozvánku na abiturientský sjezd
jedné tøídy absolventù na�eho gymnázia. Jsem ve
vìku, kdy dostávám podobných pozvánek více,
nebo�  øádka tøíd, které jsem dovedla k maturitì,
je u� hodnì dlouhá, ale jsem také ve vìku, kdy si
ka�dé takové pozvánky velmi vá�ím, v�dy mì udi-
ví, �e si na mì �ty dìti� (nìkdy u� více ne� ètyøice-
tileté) vzpomnìly.

Rozjívené i zakøiknuté dìti byly velice tvùrèí,
�ikovné a nápadité, odvá�nì se pou�tìly do nej-
rùznìj�ích výtvarných akcí, jejich� výsledky jsou
leckde na chodbách �koly dodnes vidìt: zarámo-
vané krajinky, které jsme malovali v plenéru, døe-
vìná dekorativní stìna, skøíò pomalovaná moø-
skými �ivoèichy, donedávna stopy chodidel od
podlahy pøes strop na druhou stranu tøídy 210.
Kreslili, modelovali, vystøihovali, vyrábìli loutky,
psali pro nì scénáø a hráli s nimi divadlo pro ce-
lou �kolu. Marcela dostala za své obrázky ocenìní
a� z japonské Kanagawy, �árka a Fanda zase reci-
tovali v celostátním kole, Èenda dovedl obratnì
mluvit v debatním klubu, psali do �kolního èaso-
pisu, zalo�ili �pùdní divadlo� a mìli spoustu in-
terních aktivit, o nich� uèitelé nemìli ani ponìtí.
Samozøejmì provokovali, skákali po lavicích, pi-
tvoøili se do oken, køièeli, honili se po chodbách,
to byly èinnosti, na které nejen stìny gymnázia
nebyly zvyklé.

A nyní s nimi sedím u jednoho stolu � ale u�
s dospìlými lidmi, z nich� ka�dý má své místo ve
spoleènosti. Dobøe se uplatnili ve své práci, mají
ú�asné chování, zalo�ili rodiny, ukazují mi foto-
grafie svých dìtí, vzpomínají, �ertují, jako by se
roze�li vèera, umìjí se bavit. Spoleènì vìøíme, �e
si v �ivotì vìdí rady i proto, �e jim na�e �kola dala
dobré základy i mo�nost tvùrèí samostatnosti.
Pøeji jim jistì ne jen za sebe, aby jejich �ivot byl
��astný a aby na svou primu nezapomnìli.

Výuka na osmiletém gymnáziu stále pokraèuje,
proto neváhejte zavítat na dny otevøených dveøí
(28.-29. 11. 2008) a pøijïte se podívat, co na�e
�kola nabízí. A �e toho opravdu  není  málo...

Mgr. Marie Nosková,
Mgr. Magda Hamanová

HOŘICKÁ RADNICE PO LETECH
CELÁ  V MAJETKU MĚSTA

Rada byla svolána mimoøádnì a hlavním
jejím bodem bylo schválení kupní a vzápìtí
nájemní smlouvy  mezi Mìstem Hoøice a
Èeskou spoøitelnou, a.s. Málokdo mo�ná ví,
�e Mìstský dùm èp. 342 získala hoøická
obec díky krachu ba�nického cukrovaru
v roce 1885 v exekuèní dra�bì. Radnice
byla øadu let pronajímána hoøickým dobro-
volným spolkùm. V sále hoøické radnice
úèinkovali i významní umìlci, jako napøí-
klad Antonín Dvoøák (1892), Ema Destino-
vá (1924).Od poèátku devadesátých let mi-
nulého století byla èást budovy, ve které se
nachází Èeská spoøitelna v majetku právì
této finanèní instituce. Proto�e souèasný
svìtový trend tìchto aktivit je - zbavovat se
vlastního majetku a sídlit v pronajatých
prostorách, dostala hoøická radnice od ÈS.
a.s. nabídku na odkoupení této èásti budo-
vy a následný pronájem. Obì strany se
shodly na termínu transakce je�tì do konce
tohoto roku. Vý�e nájemného a hodnota
nedávné modernizace èásti budovy zaruèu-
je desetiletou návratnost této investice.
Vlastnictví celé radnice bude zajisté krás-
ným dárkem pro v�echny hoøické patrioty.
Smlouvy jsou  v souèasné dobì ji� podepsá-
ny a ta kupní bude je�tì do svátkù vlo�ena
na  katastr nemovitostí k zápisu.

DALŠÍ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ V ROZPOČTU
ROKU 2009

Na základì �ádosti rodièù, kteøí pøedlo�ili
námìt k vybudování dìtského høi�tì v ji�ní
èásti mìsta /nejvhodnìj�í místo se nabízí v
ul. �alounova - za bývalým øeditelstvím Mi-
lety, rada mìsta schválila zámìr vybudovat
dìtské høi�tì na poz. parc. è. kat. 664/21 v
k.ú. Hoøice v Podkrkono�í v roce 2009 a
ulo�ila øediteli Sportovního zaøízení mìsta
Hoøice M. Sodomkovi pøipravit vhodné øe-
�ení dìtského høi�tì pro danou lokalitu.

MĚSTO HOŘICE SE STANE SPOLEČNÍKEM
V KAMENICKÉM KLASTRU

Klastr je seskupení firem, které provozuje
podnikatelskou èinnost a subjektù, které
patøí mezi akademické èleny. Mezi akade-
mické èleny kamenického klastru patøí na-
pøíklad Vysoká �kola báòská, Technická
univerzita Ostrava, Støední prùmyslová
�kola kamenická a sochaøská Hoøice, Vy��í
odborná �kola ve Svìtlé nad Sázavou, ale i
napøíklad Mìsto Láznì Bìlohrad. Akade-
mické èlenství je za symbolickou 1 Kè a na-
bízí stejnou váhu hlasu jako podnikající
èlenové.

Klastr si dává za cíl rozvoj �kolství a prù-
myslu zpracováním kamene, posilování
konkurenceschopnosti a inovaèních aktivit.
Vizí klastru je vytvoøení podmínek pro na-
startování ekonomického rùstu celého ka-
menického odvìtví. Spoleèenství subjektù
je pøesvìdèeno, �e právì tímto zpùsobem
sdru�ování bude lépe dosahovat na evrop-
ské finance v následných letech 2009-2013.
Vedení mìsta se domnívá, �e  mù�e tímto
zpùsobem pomoci tradiènímu hoøickému
podnikání v oblasti kamenictví a dále upev-
nit pozici Hoøické kamenické �koly mezi
odbornými �kolami v Královéhradeckém
kraji. Rada mìsta ulo�ila starostovi  pode-
psat pøihlá�ku mìsta Hoøice ke èlenství v
CZECH STONE CLUSTER do 1. 12. 2008.

ÚPRAVA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI UL. KLICPEROVA

Rada mìsta odsouhlasila úpravu doprav-
ního znaèení dle pøedlo�eného návrhu na
místní komunikaci � ul. Klicperova pøi vý-
jezdu u výrobny hoøických trubièek
k èerpací stanici pohonných hmot tak, aby
byl umo�nìn pøíjezd od prostoru èerpací
stanice k výrobnì hoøických trubièek JAN-
KA. Dopravní znaèení provede na své ná-

STØÍPKY Z JEDNÁNÍ
RADY MÌSTA HOØIC
KONANÉHO
DNE 14. 11. 2008

klady výrobna. Rada mìsta ulo�ila tajemní-
kovi MìÚ prostøednictvím odboru dopravy
MìÚ Hoøice projednat a vydat stanovení
pøíslu�ného dopravního znaèení v termínu
do 15 dnù od jednání rady mìsta.

Rada mìsta ukládá tajemníkovi MìÚ Ing.
Vaisovi provìøit mo�nost zprùjezdnìní
pøedmìtné èásti Klicperovy ulice v obou
smìrech.

ULOŽENÍ VOLNÝCH FINANČNÍCH
PROSTŘEDKŮ

Rada mìsta schválila po pøedchozím po-
ptání ekonomického odboru ulo�ení vol-
ných finanèních prostøedkù ve vý�i 15 mil.
Kè na termínovaný vklad v Raiffeisenbank,
a.s. s dvoumìsíèní výpovìdní lhùtou a úro-
èením cca 3,8%  p. a. k datu 18.11.2008.
Rada mìsta ukládá starostovi I. Dole�alovi
podepsat Smlouvu o termínovaném vkladu
mezi Mìstem Hoøice a Raiffeisenbank, a. s.
na èástku 15 mil. Kè s úèinností k 18. 11.
2008.

ROZŠÍŘENÍ PLYNOFIKACE HOŘICE:
UL. OTAKAROVA, ŠTAFFOVA, ŠVESTKOVÁ

Rada mìsta souhlasí s uzavøením pøedlo-
�ené smlouvy o dodávce projektové

dokumentace  STL plynovod a pøípojky
plynu Hoøice � ul. Otakarova, �tafova,
�vestková. V souèasné dobì jsou shroma�-
ïovány doklady potøebné k zahájení územ-
ního øízení. Obèané by se mohli doèkat ply-
nových pøípojek v prùbìhu pøí�tího roku, ve
kterém se bude tato investice realizovat.
Hodnota této investice bude zhruba 3,5 mil
Kè a mìsto by se mìlo podílet na této stavbì
zhruba 50%.

RADA NESOUHLASILA SE SCHVÁLENÍM
SMLOUVY O PRÁVU PROVÉST
A UDRŽOVAT STAVBU PRODEJNY LIDL

Rada mìsta neschválila uzavøení smlouvy
o právu provést a udr�ovat stavbu mezi fir-
mou Lidl Èeská republika, v.o.s. a Mìstem
Hoøice a svoje kladné stanovisko podmínila
jiným øe�ením prostoru pøed prodejnou,
èásteèné zastropení poloro�ty, doplnìní vý-
sadby kulovými javory po obou stranách
Karlovy ulice a souhlasila s øe�ením místa
pro pøecházení v ji�ní èásti Karlovy ulice, øe-
�ení pøechodu pro chodce v Riegrovì ul.
s vyu�itím mobilního ostrùvku pro chodce.
Rada mìsta souhlasila s koneèným návrhem
dopravního napojení v následujícím prove-
dení:

� vozovka v Karlovì ulici se �ivièným povr-
chem

� chodník v Karlovì ulici (západní) z beto-
nové zámkové dla�by

� podélné parkovací pruhy (zálivy)
Spoleènost odkoupila pozemek vèetnì

stavby hoøické vyvaøovny v první polovinì
roku 2008. Provoz v mìstské jídelnì byl
ukonèen k 30. 6. 2008.

Demolici stavby plánuje obchodní øetìzec
na jaro roku 2009 a výstavbu prodejny je�tì
do konce pøí�tího roku 2009.

V PŘÍŠTÍM ROCE BUDEME VÍCE SVÍTIT
Rada mìsta schválila  smlouvu o dílo mezi

Mìstem Hoøice a TS Hoøice na  roz�íøení
veøejného osvìtlení v ulicích Na Závisti a Vi-
kova.

KUŽELKÁŘI ROZŠÍŘILI MOŽNOST ZÍSKÁNÍ
DOTACÍ NA ZAŘÍZENÍ KUŽELNY

Sportovní ku�elkáøský klub Hoøice po�ádal
o prodlou�ení nájemní smlouvy, týkající se
u�ívání ku�elny v areálu Sportovního zaøíze-
ní mìsta Hoøice.

Dùvodem uzavøení dlouhodobé smlouvy je
získání a následné èerpání finanèních dotací
od OS ÈSTV. Dlouhodobì uzavøená smlouva
tak pomù�e tomuto sportovnímu klubu zís-
kávat dotace nejen ze zdrojù OS ÈSTV, ale i
Královéhradeckého kraje a Evropské unie.

Podzvičinsko
a veletrh ITEP v Plzni

Na konci øíjna 2008 se sdru�ení Podzvièinsko
poprvé zúèastnilo 4. roèníku veletrhu cestovního
ruchu plzeòského kraje  ITEP Plzeò, který se ko-
nal v kulturním domì INWEST �K v Plzni. Zájem
potencionálních turistù byl veliký. Hned první
den jsme se zaèali obávat, �e nebudeme mít do-
statek propagaèních materiálu na dal�í dny pre-
zentace.   Tento veletrh byl zajímavý tím, �e pøi-
cházela spousta lidí, kteøí o cestování mìli oprav-
dový zájem. Tzv. �sbìraèi� se také objevili, ale v
malé míøe. Nejvìt�í záhadou pro náv�tìvníky byl
název na�eho území - Podzvièinsko. Otázka:
�Kde to je, to jsem  nikdy nesly�el� byla kladena
snad ka�dým náv�tìvníkem, ale po vysvìtlení dù-
vodu  proè se nejmenujeme Podkrkono�í a pøed-
stavení na�ich atraktivit, vìt�ina lidí reagovala
kladnì. Pojmy jako Hoøice, ZOO Dvùr Králové,
Kuks apod.  jim byly mnohdy dùvìrnì známé.
Snad nej�ádanìj�í propagaèní materiál byl
Anenských slatinných lázní. ZOO, trhací mapa, èi
obecná informace o Podzvièinsku nebo mìstech
Hoøic èi Dvoøe Králové mizela pod rukama ob-
dobnì. Celý veletrh bych hodnotila velice kladnì,
mnoho dotazovaných náv�tìvníkù by se do na�í
oblasti rádo podívalo nebo se  ji� chystá.

 Ludmila Nosková,
www.podzvièinsko.cz

Dny otevřených dveří: 5. a 6. prosince 2008
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Ohlédnutí do historie:
O vzniku Základní
umělecké školy Hořice

Hudební �kola, Lidová �kola umìní a koneènì
Základní umìlecká �kola byla zalo�ena pøed 50
lety 1. prosince 1958. Zásluhu na jejím zalo�ení
mìl tehdej�í vedoucí odboru �kolství KNV pan
Franti�ek Kruml. Zaèalo se uèit v Domì osvìty
(DK Koruna). Øeditelkou �koly byla jmenována
paní Jiøina Machková, aprobovaná klavíristka.
Z pedagogù zaèali vyuèovat paní Jarmila Pro-
cházková, Antonín Bittner a Miroslav Bartoní-
èek. �kola mìla celkem 94 �ákù.

V srpnu 1959 byla pro úèely Hudební �koly
uvolnìna èást internátu v Havlíèkovì ulici 1107,
kde �kola sídlí doposud. Pøichází nová uèitelka
Ladislava Hebelková, která vyuèuje hru na klavír
a je zøízena poboèka v Ostromìøi. Koncem roku
1960 je stav �ákù 173.

1. záøí 1961 je mezníkem v existenci Hudebních
�kol. Mìní se název, náplò a poslání �koly. Lido-
vá �kola umìní má obory hudební, výtvarný, ta-
neèní a literárnì dramatický. Zavádí se vyuèova-
cí hodina 45minut.Po odchodu øeditelky paní
Machkové nastupuje novì jmenovaný øeditel
Zdenìk Janovský. Je zapsáno 201 �ákù a pan Ja-
novský se stává dirigentem orchestrálního sdru-
�ení Dalibor,  ujímá se vedení pìveckých sborù
Ratibor � Vesna.

Ve �kolním roce 1964 je otevøen výtvarný obor,
která vyuèuje paní Hana Bro�ková. Stav �ákù
k 1. 9. 1964 je 229.

Následující roky a� do r.1970 jsou poznamená-
ny pøíchody nových uèitelù. Pøicházejí absol-
ventka pra�ské konzervatoøe Milada Pozlerová,
sochaøka a malíøka Dagmar Pavlasová, absolvent
SUP�SK Ivan Jilemnickiý, Tomá� Mervart a Ev-
�enie Hejlová.

�kola poøádá koncerty a úèastní se soutì�í ve
høe na hudební nástroje. Práce vedení �koly a
pedagogù je poplatná dobì, ale úspìchy �koly
jsou nesporné. �áci se objevují v krajských ko-
lech soutì�í, uèitelé se zapojují do hoøického kul-
turního �ivota. Pøíchodem nových pedagogù se
roz�iøuje uèitelský sbor a v roce 1975 má �kola
celkem 204 �ákù. Pùsobí zde malý orchestr, kte-
rý øídí øeditel pan Zd. Janovský, který je velice
aktivní v hoøickém kulturním �ivotì. Je to doba,
která patøí v historii �koly k dobì velice kvalitní
a nesmírnì aktivní.

V roce 1985 nastupuje do funkce øeditele �koly
pan Petr Kapras. Uèitelský sbor je slo�en z 10 pe-
dagogù. �kola nadále pracuje v koncepci nasto-
lenou bývalým øeditelem. �áci a uèitelé vystupu-
jí na rùzných schùzích a koncertech a soutì�ích.

Pan Kapras je øeditelem do roku 1990 a po nìm
se stává na jeden rok øeditelem pan Ludìk Vác-
lavù.

Po jeho odchodu z øeditelské funkce se stává
øeditelkou paní Zdenka Va�kovová, která se do
Hoøic vrací z Ostravy, kde pùsobila jako sólistka
divadla v Olomouci a Ostravì.

Ve �kole pracuje 14 uèitelù, kteøí uèí 271 �ákù.
Pracovní pomìr ukonèují paní Jahelková a Kap-
rasová.

�kola se zamìøuje hlavnì na prezentaci �ákù na
veøejnosti, a to v�e na základì kvalitní výuky a
vztahu k hudbì. Je otevøeno nové literárnì dra-
matické oddìlení a zalo�en pìvecký sbor. Zaèíná
údr�ba �koly a hlavnì vybavenost v�ech uèeben.
Za ode�lé uèitele jsou pøijati uèitele noví.

Ve �kolním roce 1995/96 má �kola 356 �ákù a
pøijetí dal�ích probíhá na základì pøijímacích
zkou�ek. Bìhem roku �áci vystoupí na 29 kon-
certech a vystoupeních, uèitelé hrají na vernisá-
�ích a adventních koncertech, dìti získávají
úspìchy ne soutì�ích M�MT i soutì�ích regio-
nálního charakteru.

1. ledna 1998 získává ZU� právní subjektivitu,
zøizovatelem �koly je mìsto Hoøice.

Samostatné hospodaøení dává øediteli mo�nost
hospodaøení se svìøenými prostøedky podle
vlastního uvá�ení. Jsou novì zaøízeny v�echny
uèebny, polo�eny podlahové krytiny, vybudová-
na keramická dílny, výtvarný ateliér a nakoupe-
ny nové nástroje.

Stav �ákù na zaèátku roku 1998/99 je 423, co�
je maximum, jaké si �kola mù�e dovolit. ZU� má
zøízené poboèky v Cerekvici, Vysokém Veselí
pozdìji v Lázních Bìlohrad.

Koncepce vedení je stále stejná, co mo�ná nej-
vìt�í prezentace �koly na veøejnosti, propojení
v�ech oddìlení a kvalita výuky jako základ dosa-
�ení kvalitních výkonù studentù.

V novém století zùstává øeditelkou Zdenka
Va�kovová. Interiér �koly je pøedìlán k potøe-
bám �koly a je plnì vyu�it. Stabilizovaný pedago-
gický sbor má 17 plnì kvalifikovaných pedagogù.
�kola poøádá soutì�e M�MT, pøehlídky pìvec-
kých sborù, výtvarné dílny, plenéry a výjezdy
�ákù do zahranièí. Tento nadstandard funguje
také díky získávání grantù.

Pokud budou i v budoucnu dobøí pedagogové a
dobøí �áci, tak jako doposud, mohu v�em jen po-
dìkovat.                                           

Zdenka Va�kovová

Bohoslužby
Bohoslu�by Církve èeskoslovenské husitské se

slou�í v nedìli 7. a 21. prosince a na �tìdrý den
24. prosince 2008 v�dy od 14 hodin v bývalé sy-
nagoze.

V nedìli 14. prosince uplynì pøesnì 66 let ode
dne, kdy Hoøice z dùvodu rasové perzekuce opus-
tilo sedm desítek na�ich spoluobyvatel �idovské-
ho vyznání. Ji� od poloviny roku 1940 byli inter-
nováni v tzv. ghettu v Hirschovì vile v Karlovì
ulici a pøed Vánoci r. 1942 pøi�el pøíkaz k jejich
odsunu. Dodnes mezi námi �ijí pamìtníci, kteøí se
pamatují na smutný prùvod kráèející po námìstí
a Husovou ulicí k hoøickému nádra�í, odkud byli
�idé vlakem dopraveni do Hradce Králové a od-
tud o tøi dny pozdìji do Terezína. Ten se pro mno-
hé staré a slabé jedince stal koneènou stanicí, pro
ostatní to byl o nìco pozdìji likvidaèní koncent-
raèní tábor Osvìtim. Pøe�ilo jen nìkolik.

V loòském roce jsme si poprvé pøipomnìli toto
smutné výroèí pietním setkáním v bývalé synago-
ze, kdy jsme spoleènì èetli jména obìtí a za ka�-
dou zapálili svíèku � svìtlo proti zapomnìní. Le-
tos bychom si toto výroèí chtìli znovu pøipome-
nout, tentokrát ale trochu jinak. Leto�ní setkání
jsme nazvali �Pøíbìhem proti zapomnìní� a chtìli
bychom pøi nìm pøipomenout  pøíbìh èlovìka �
oblíbeného a vá�eného hoøického lékaøe �idovské-
ho vyznání MUDr. Jaroslava Kaufmana a zamys-
let se nad tím, jak jeho �ivot poznamenala válka.
Doktor Kaufman (1891-1969) pøichází do Hoøic
po první svìtové válce jako mladý lékaø, zøizuje si
svou praxi a záhy se stává velmi vá�eným a oblí-
beným nejen díky své profesi, ale i své milé, spole-
èenské  a obìtavé povaze. Ve 30. letech stál v Ho-
øicích u zrodu jezdeckého a motoristického sportu
a jeho podpora nebyla jen morální, ale i finanèní.
Zatèen byl ji� 1. záøí 1939, v den vypuknutí války,
spolu s dal�ími rukojmími èeského národa. V tý�

Letošní ocenění
pro osobnost města
doputovalo
opět do muzea…

Pøi Jazzobití pod horami bylo jako ka�doroènì
pøedáno ocenìní pro èlovìka, jen� svým konáním
zviditelnil na�e mìsto. Tento rok se Osobností
mìsta stal pan Mgr. Václav Bukaè, øeditel Mìst-
ského muzea a galerie. Zohlednìna byla jeho vy-
nikající grafická práce na knize Hoøice odedávna
do dne�ka a úsilí, s ním� pøipravuje, nìkdy i pra-
videlnì, Hoøické obèasné noviny.

Na styl jeho práce a humoru si vìt�ina obèanù
ji� ráda zvykla, nìkdy je trochu peprný na v�ech-
ny svìtové strany, ale pøijde-li mu ètenáø na chu�,
je stejnì høejivý jako kvalitní anglický flanel. Ké�
je i stejnì trvanlivý�

Mgr. Hana Richtermocová,
 místostarostka mìsta

Vyznamenání převzal
také
Oldřich Kada z Hořic

Na Masarykovì námìstí v Hradci Králové byly
polo�eny vìnce a kvìtiny u pomníku T. G. Masa-
ryka za pøítomnosti významných pøedstavitelù
mìsta a dal�ích institucí. U této pøíle�itosti byly
udìleny rezortní medaile a vyznamenání pøíslu�-
níkùm bezpeènostních slo�ek.

Z rozhodnutí generálního øeditele Hasièského
záchranného sboru ÈR genmjr. ing. Miroslava
�tìpána byla medaile �Za vìrnost II. a III. stup-
nì� udìlena deseti pøíslu�níkùm Hasièského zá-
chranného sboru Královéhradeckého kraje.

Medaile jsou ocenìním za vzorné plnìní slu�eb-
ních povinností za více jak 20 a 10 let slu�by. Vy-
znamenání pøedal øeditel Hasièského záchranné-
ho sboru Královéhradeckého kraje plk. ing. Fran-
ti�ek Mencl a primátor statutárního mìsta Hrad-
ce Králové Ing. Otakar Diví�ek.

Medaile �Za vìrnost III. stupnì� (10 let slu�by):
nprap. Jiøí Beran � stanice Jaromìø, územní

odbor Náchod, npor. Bc. Pavel Èi�máø � stanice
Jaromìø, územní odbor Náchod, nstr�m. Bc.
Oldøich Kada � stanice Hoøice, územní od-
bor Jièín, nprap. Petr Køapka � stanice Trutnov,
územní odbor Trutnov, mjr. Bc. Martin �o�ka �
centrální stanice Hradec Králové, nstr�m. Milo�
Vydra � centrální stanice Hradec Králové.

 www.horice.org

Příběhem proti zapomnění
Vzpomínka na Jaroslava Kaufmana

den spolu s ním ode�lo z Hoøic i dal�ích tøináct
pøedstavitelù veøejného �ivota, mimo jiných i
JUDr. Rudolf Brunner, poslední starosta hoøické
�idovské obce. Následovala Kaufmanova pou� po
nacistických vìznicích a koncentraèních tábo-
rech, a� se poèátkem roku 1942 dostává do Sach-
senhausenu, kde se nejen tajnì setkával s partou
vìzòù z Hoøic, ale posléze byl pøidìlen jako lékaø
do penìzokazecké dílny, co� mu pravdìpodobnì
zachránilo �ivot. V této pøísnì utajené dílnì pra-
covala skupina vybraných vìzòù na výrobì fale�-
ných dokladù, anglických liber a amerických do-
larù, které mìly Nìmcùm pomoci k vítìzství ve
válce, jak o tom vypráví oskarový film Ïáblova
dílna a který jsme mìli mo�nost vidìt v Hoøicích
v záøí v rámci filmového festivalu. Film vznikl na
motivy stejnojmenné knihy Adolfa Burgera, jed-
noho z posledních �ijících vìzòù této dílny, a au-
tor v ní zaznamenal nejen své vzpomínky  na
�ivot v lágru, ale i na své spoluvìznì. MUDr.
Kaufman válku pøe�il a vrátil se do Hoøic, kde
v�ak na�el prázdný dùm. Jeho man�elka Emilie,
syn Jan a dcera Marie válku nepøe�ili.

O tom v�em a samozøejmì také o dal�ích osu-
dech MUDr. Kaufmana si budeme vyprávìt na pi-
etním setkání, které se uskuteèní v sobotu 13.
prosince 2008 od 14 hodin v bývalé synagoze.
Prùvodcem po �ivotì Jaroslava Kaufmana se nám
stane Milan Ertl, student hoøického gymnázia a
autor zdaøilé práce vìnované této pozoruhodné
hoøické osobnosti. Pøeèteme si také nìkteré do-
kumenty a vìøíme a pøáli bychom si, aby pøi piet-
ním setkání zaznìly vzpomínky vás, kteøí si
MUDr. Kaufmana osobnì pamatujete.  Prosíme,
pøekonejte ostych a pomozte doplnit kamínky
vzpomínek do mozaiky jeho pøíbìhu, aby pamì�
zùstala zachována.  Aèkoliv je pøedvánoèní nabíd-
ka programù víc ne� bohatá a doma spousta prá-
ce, vìøíme, �e si s námi pøíjdete pøipomenout Ja-
roslava Kaufmana, lékaøe a èlovìka, a spolu s ním
i dal�í pøíslu�níky jeho národa, jim� nebylo do-
pøáno pøe�ít. Tak tedy v sobotu 13. prosince ve 14
hodin v bývalé synagoze.

Oldøi�ka Tomíèková, Mìstské muzeum
Eli�ka Zapletalová, faráøka

Církve èeskoslovenské husitské BONI PUERI v Hořicích
Oslavy 50let  zalo�ení Základní umìlecké �koly

Hoøice budou zahájeny 30.listopadu 2008, kdy
se v DK Koruna pøedstaví èeský chlapecký sbor
BONI PUERI. Koncert nazvaný Vánoce s BONI
PUERI bude ne jen prvním z mnoha koncertù
zamìøených na výroèí �koly ale zároveò i koncer-
tem adventním. Pro �kolu a pro celou hoøickou
veøejnost je velkou ctí, �e tento vynikající pìvecký
sbor mù�eme pøivítat v krátké zastávce, kterou
mezi svými koncerty v zahranièí mají.

Pod vedením sbormistra pana Jakuba Martince
za klavírního doprovodu pana Martina Fi�la si
poslechneme program, kterému tleskalo publi-
kum v mnoha metropolích svìta. První èást na-
zvaná Mistøi Evropské klasiky je zamìøená na
písnì a sbory svìtových skladatelù. Vedle Benja-
mina Brittena, Césara Francka a Gulia Cacini
usly�íme Ódu na radost Ludwiga van Beethovena
a Vltavu Bedøicha Smetany.

Druhá èást koncertu nám ji� navozuje krásnou
adventní a vánoèní náladu.Svìtové a Èeské kole-
dy v podání Boni Pueri sklízí právem ve svìtì
nad�ení a vìøím, �e hoøické publikum potì�í a na-
dchnou také.                                                                   Z.V.

Dům na Husově třídě, kde Kaufmanovi žili
a kde MUDr. Kaufman ordinoval.

Obálka knihy Adolfa Burgera, podle níž byl
natočen letos oceněný film.

MUDr. Jaroslav Kaufman (1891-1969) Emilie Kaufmanová (1895-1943)

Tisková zpráva

Podzvičinsko
má nové členy

Sdru�ení mìst a obcí Podzvièinsko pøijalo na
valné hromadì 30. 9. 2009 ètyøi nové obce.  Ke
stávajícím 31 èlenùm pøistoupily obce Horní
Brusnice, Cerekvice nad Bystøicí, Ko-
necchlumí a Zdobín. Pøistupující obce by se
rády zapojily do rozvoje cestovního ruchu v Pod-
krkono�í. V�ichni kandidáti splnili podmínky
vstupu do sdru�ení a  byli pøijati po øádném hla-
sování pøítomných èlenù. Poté byli pøivítáni do
sdru�ení pøedsedkyní Mgr. Martinou Berdycho-
vou. Území sdru�ení Podzvièinska se rozkládá na
700 km2 na nìm� je evidováno 71  obcí. Sdru�ení
Podzvièinsko zaznamenalo zájem i dal�ích obcí,
které by se chtìly podílet na rozvoji CR v oblasti.
Dal�í obce budou pøijaty na valné hromadì
v prosinci.              Ludmila Nosková, Podzvièinsko
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Koruna v prosinci

Pondělí 1. prosince 2008 v 19.30 hodin
EVA A VA�EK

Koncert populární hudební dvojice,
Vstupné 150/130/110,- Kè

Úterý 2. prosince 2008 v 18.00 hodin
(hoření přísálí DK Koruna)

PERU S VÝLETEM DO BOLÍVIE
Cestopisný poøad s digitální projekcí.

Čtvrtek 4. prosince 2008 v 19.30 hodin
RÙ�E PRO ALGERNON

Divadlo V Celetné
Divadelní pøedplatné, 200/180/160,- Kè

Sobota 6. prosince 2008 ve 20.00 hodin
PLES - ZU� HOØICE

Ples k 50. výroèí �koly, vstupenky u poøadatele

Středa 10. prosince 2008 v 19.30 hodin
VÁNOCE S CHOREOU BOHEMICOU

Vánoèní galapøedstavení v sále DK Koruna.
Vstupné 150/130,- Kè.

Čtvrtek 11. prosince 2008 v 18.00 hodin
TEENAGER PÁRTY, vstupné 40,- Kè.

Sobota 13. prosince 2008 ve 20.00 hodin
VÁNOÈNÍ VEÈER

DIVADELNÍCH OCHOTNÍKÙ
Ochotnický ples,

 Hraje Servis-Vokap Miroslava Voboøila.

Úterý 16. prosince 2008 v 19.00 hodin
PESTRÝ ZÁBAVNÝ VEÈER

Zábavný poøad studentù Gymnázia.

Čtvrtek 18. prosince v 19.30 (RADNICE )
VÁNOÈNÍ PASTORÁLE

Pravidelný pøedvánoèní koncert
pìveckých sborù RATIBOR a VESNA

Vstupné 40,- Kè.

Říjen v 2. A Na Daliborce
Tak vás zdraví holky a kluci z 2. A - Z� Na Dalibor-

ce v Hoøicích. Máme za sebou druhý mìsíc usilovné
práce, tak�e nám to nedá, abychom se s vámi nepo-
dìlili o své zá�itky. Ale pìknì jedno po druhém.

Na zaèátku øíjna jsme nav�tívili knihovnu v Hoøi-
cích, kde jsme si pøipomnìli, jak je v �ivotì dùle�ité
umìt dobøe èíst. Pøi plnìní zajímavých soutì�í, které
pro nás poslala v balíku teta Bìta, bychom si toti�
bez znalostí písmen vùbec neporadili. V�ak se také
nìkteøí slab�í ètenáøi u zkoumání úkolù obèas pìknì
zapotili. Hned se poznalo, kdo si ve volných chvílích
doma rád ète, proto�e o to vìt�í mìl slovní zásobu a
dokázal pohotovì odpovídat na otázky. Ale nakonec
jsme v�ichni získali symbolický Klíè od svìta pozná-
ní, za který paní Najmanové velmi dìkujeme. Ne-
louèili jsme se s knihami na dlouho, proto�e se v
prosinci za nimi znovu vydáme. U� se tì�íme.

Dal�í týden jsme si zpestøili vyuèování divadelním
pøedstavením, ve kterém �Krakono� pekaøku Jíru
napravil�. V�ak také byla Jíra pìknì rozmazlená a
sobecká. Ale jak asi tu�íte, pohádka mìla ��astný ko-
nec. Cestou do �koly nás napadlo, �e bychom tako-
vého kouzelného Krakono�e i s jeho sojkou potøebo-
vali. Vyléèili bychom sobeckost a zlo, kterého je v�u-
de kolem nás dost a dost...

Ale nyní trochu o nìèem veselej�ím! V minulém
èlánku jsme vás, milí rodièové a v�ichni pøíznivci
na�í �koly, zvali v py�amech do �koly a zároveò jsme
mìli obavy, �e nepøijdete. Opak byl pravdou! Pøi�lo
vás tolik, �e jsme museli pøidat �idle a posouvat lavi-
ce, abychom se do tøídy v�ichni ve�li. Nejvìt�í legra-
ci jsme za�ili hned pøi vstupu do tøídy, kdy� nás ve
dveøích pozdravila paní uèitelka v py�amovém ove-
ralu a hned za ní se vyrojili Honza Tunega a René
Hátle s fantastickými èepièkami jako mìli Køemílek
s Vochomùrkou. V�ichni byli ú�asní, ale Ondra Kla-
pil v rù�ové saténové ko�ilce a natáèkami ve vlasech
opravdu zabodoval!

No a co jsme vlastnì celý �Py�amový den� dìlali?
Budete se divit, ale nespali jsme! Bohu�el jsme mìli
mezi sebou jednoho malinkého spáèe Adámka, kte-
rý se válel v posteli a nechtìl jít do �koly. Nezbylo
nám nic jiného, ne� ho probudit písnièkou �Adámku
ná�, copak dìlá�...�, znáte to, ne? A pak jsme ho vy-
táhli z postele, zatancovali jsme si, mìli jsme roz-
cvièku, nasnídali jsme se a hurá do �koly! Adámek s
námi plnil úkoly a uèil se v�emu, co my u� dávno
umíme. Èetli jsme pohádku od J. Èapka O noèní ko-
�ilce, øadili jsme vìty podle jejich obsahu, seøadili
jsme slova podle abecedy, poèítali jsme matematic-
ké øetìzce a slovní úlohy. Po skonèení vyuèování
jsme �li s Adámkem na pískovi�tì a hrát fotbal (øadi-
li jsme vìty podle dìje). Také jsme nakupovali koøe-
novou, ko��álovou a plodovou zeleninu pro mamin-
ku na pomazánku, na svaèinu ovoce � peckovice,
malvice a bobule. �e nevíte, o èem mluvíme? V tom
pøípadì se musíte vrátit do druhé tøídy!

Také jsme sestavovali jídelníèek zdravých pokrmù
a s vaøením veèeøe nám pomáhali trpaslíci z na�í ob-
líbené prstové øíkanky.

Na závìr jsme Adámkovi pøeèetli nìkolik pohádek
na dobrou noc napø. O Paleèkovi, O Budulínkovi, O
Snìhurce, Hrneèku, vaø! atd., ve kterých jsme hle-
dali vìty jednoduché i souvìtí, poèítali jsme vìtné
celky, slova, slabiky, hlásky apod. Najednou jsme
zjistili, �e Adámek pøi tom na�em ètení usnul. Ulo�i-
li jsme ho zpìt do jeho postýlky, ve které spal do
druhého dne.

Ná� �Py�amový den� byl nároèný, ale podaøilo se
nám splnit v�echny úkoly, tak�e jsme se èasto do-
èkali i velkého potlesku ze strany rodièù, kteøí také
pomáhali paní uèitelce hodnotit odpovìdí. Ka�dé
dru�stvo sbíralo body (samolepící geometrické tva-
ry), které jsme po vyhodnocení soutì�e nalepili na
noèní ko�ilku nebo py�amo, které pro nás nakreslila
paní uèitelka. Tentokrát vyhrálo 4. dru�stvo, na 2.
místì se umístilo 1. dru�stvo, 3. místo obsadilo 2.
dru�stvo a na 4. místì skonèilo 3. dru�stvo. V�em
gratulujeme! Vìøíme, �e se rodièùm u nás líbilo a �e
nás zase brzy nav�tíví.

Pøed podzimními prázdninami jsme je�tì stihli
projektový �Dráèkùv den�, ve kterém jsme psali do-
pis drakovi, vymý�leli jsme zajímavá draèí jména,
uèili jsme se básnièky, jazykolamy, øe�ili jsme há-
danky a hledali jsme v encyklopediích zajímavosti
na téma: vánek, vítr, vichøice, uragán, tornádo, taj-
fun apod. Povídali jsme si o vìtrných elektrárnách, o
výrobì papírových drakù a èetli jsme pøíbìhy o dra-
cích v èítance. Své dopisy jsme nakonec nalepili na
papírového draka, kterému jsme dali ka�dý své jmé-
ho jako Krkohlav, Druháèek, Vìtroplach, Vichrlátko,
Hopsafrak, Vánkaø, Bouølivák, Vichøicovník, Veselá-
èek, �oèihlav atd.

Poslední pátek v øíjnu jsme mìli �Ver�ovánky�,
kdy jsme v prùbìhu dne vymý�leli básnièky a hráli si
s ver�i a rýmy.

A je�tì jedna dùle�itá vìc: v�ichni ve tøídì sbíráme
korálky za aktivitu a kamarádské chování ve vyuèo-
vání. Na jaøe nás èeká za odmìnu víkend plný her a
dobrodru�ství, pojedeme s paní uèitelkou na hory,
kde pøespíme. U� aby to bylo!

A jsme na konci na�eho vyprávìní. Samozøejmì
jsme i nadále v øíjnu chodili plavat a dennì jsme pl-
nili je�tì mnoho dal�ích úkolù. Z drakù jsme vyrobili
druhý pohádkáø tzv. Drakiáø a zaèínáme se chystat
na tøetí díl.

Advent zahájíme Adventní dílnou �PATA a MATA�
(28.11.), kterou zakonèíme �Ètením na dobrou noc�
- projektovým odpolednem s pøespáním ve �kole!
Budeme èíst a také vymý�let pohádky, které budou
tvoøit ná� tøetí pohádkáø. A� se vyspíme, pøivítáme v
sobotu dopoledne ve tøídì rodièe, s jejich� pomocí
dokonèíme adventní výrobky.

Jste srdeènì zváni! AHOJ ZASE ZA MÌSÍC !

Galapředstavení v Koruně

Vánoce s Choreou
Bohemicou

Výstavy
 Sto let Galerie plastik

1908-2008
Výstava k 100. výroèí otevøení.

Malá síò muzea, úterý-pátek 9-12/13-17.

Michal Novotný
Fotografie

Biograf Na �pici - Galerie Na stupínku.
 Otevøeno v�dy pøed filmovým pøedstavením.

Ladislav Jan Kofránek
Galerie Vysoké �koly umìleckoprùmyslové

v Praze, 8. 12. 2008�14. 1. 2009
Otevøeno od pondìlí do soboty 10-18.

Plastiky Ladislava Jana Kofránka a reprodukce
soutì�ních návrhù  vystavené od 8. prosince
2008 v Galerii V�UP podávají svìdectví o osudu
sochaøe, který individualistickým zpùsobem rea-
goval na hektické zmìny v první polovinì 20. sto-
letí. Kofránek, �ák J. V. Myslbeka a souputník
Jana �tursy,  pro�el secesí, kubickou stylizací, no-
vým klasicismem a dynamickou modelací konce
tøicátých let.

Svou sochaøskou kariéru odstartoval Ladislav
Kofránek  ji� jako dvaadvacetiletý na výstavì Kra-
soumné jednoty ve dvoranì Rudolfina, za sochu
Po koupeli tehdy obdr�el první cenu. Následovalo
nìkolik dal�ích úspìchù, v letech 1904 a 1905 po-
stupnì získával za vystavené práce cestovní sti-
pendia. V roce 1907 mu byla udìlena Turkova
cena pro výtvarné umìní za portrétní studii malí-
øe Vítìzslava Nechleby. Secesnì symbolistní plas-
tice je v expozici vìnován ústøední prostor,
v období secese Kofránek umìlecky rostl.

Projekt L. J. Kofránek (1880�1954), Sochaø
mezi tradicí a modernou nemá ambici sochaøovo
dílo prioritnì ��katulkovat�, ale ukázat ho ve vrst-
vách a nuancích, kterými se od svých vrstevníkù
výraznì li�il. Do konce secesního období, vèetnì
návratu k archaické øecké stylizaci, lze nacházet
urèité styèné body zejména s Janem �tursou,
pozdìji se v�ak ji� rozcházejí v kubickém pojetí fi-
gury. Kofránek tehdy pouze formálnì zjednodu�il
svùj sochaøský projev (ka�na pro Pøelouè, posta-
va Jana �i�ky z návrhu na Vítkov). Kubismus
programovì nepøijal, na pøehlídce S. V. U. Mánes
roku 1913 vystavil reliéfy z Køí�ové cesty, které
vypovídají spí�e o umìlcovì zájmu o znovu o�ive-
né gotické umìní té doby. Po první svìtové válce
sochaø na kubismus je�tì zareagoval �zhrubnu-
tím� formy a ostøe øezanou modelací umìleckého
výrazu (Jan �i�ka, Prométheus, návrh na pomník
Svatopluka Èecha). Ve stejné dobì vznikaly také
plastiky, které se pøiklánìly ji� k novému klasicis-
mu (podobizna Charvátovy man�elky). K tomu se
Kofránek uchýlil pøi tvorbì monumentálnì deko-
rativních plastik, kterými se ve dvacátých letech
�ivil. Mezi nejznámìj�í patøí napøíklad sochy osa-
zené na Mìstské knihovnì v Praze, nebo na budo-
vì �i�kovské telefonní centrály. Vystavené figury,
které mìly být umístìny na Filosofickou fakultu,
zùstaly nerealizovány. Stejnì tak, jako mnoho
Kofránkových návrhù na pomníky, jimi� se so-
chaø celý �ivot zabýval. Dokonce také návrhy oce-
nìné první cenou (pomník padlým pro italské
Rovereto, 1920-1927 a pomník Aloise Jiráska,
1949-1957) zùstaly zapomenuty, k jejich realizaci
nikdy nedo�lo. A to i pøesto, �e se za nì pøimlou-
valy takové osobnosti, jako napøíklad Jaroslav
Kvapil. Na konci tøicátých let sochaø pøe�el
k dramatické modelaci, ve které znovu rezonova-
la rodinovská impresionistická modelace (Franti-
�ek Køi�ík, Jan Køtitel). Do tohoto období spadá i
vystavený návrh na náhrobek sv. Václava pro sva-
tovítský chrám, se kterým se Ladislav Kofránek
umístil na druhém místì. Pro katedrálu sv. Víta
vytvoøil také bustu dr. Jana Javùrka, která byla
u� v druhé polovinì dvacátých let osazena
v triforiu, a spolu s architektem Kamilem Ro�ko-
tem upravil v kryptì katedrály nové sarkofágy pa-
novníkù. Tìsnì pøed svou smrtí vypracoval pod
baldachýn západního prùèelí sv. Víta svùj krypto-
portrét, sochu arcibiskupa Arno�ta z Pardubic.

Výstava L. J. Kofránek (1880�1954), Sochaø
mezi tradicí a modernou je teprve druhou Ko-
fránkovou monografickou pøehlídkou. První se
konala v sedmdesátých letech na Staromìstské
radnici, kde bylo sice prezentováno pøes �edesát
Kofránkových dìl, zùstaly v�ak nevystaveny návr-

L. J. Kofránek (1880–1954)
Sochař mezi tradicí a modernou

hy a realizace, na kterých sochaø pracoval s Pav-
lem Janákem a Vladimírem Fultnerem. Zaøazena
do kontextu dìjin výtvarného umìní byla pouze
secesnì symbolistní Kofránkova díla. Tvorba,
která vznikala pozdìji a která se vymyká avant-
gardním proudùm první poloviny 20. století, se
ztratila kdesi mezi øádky historikù umìní.

Výstavu koncipovali studenti navazujícího ma-
gisterského oboru V�UP dìjiny a teorie designu a
nových médií (Sandra Baborovská, Pavla Berano-
vá a Petr Klíma),  doprovodí ji katalog s odborný-
mi texty prof. PhDr. Petra Wittlicha, CSc., PhDr.
Marcela Pencáka, Mgr. Venduly Hnídkové, PhDr.
Jany Cermanové a Sandry Baborovské. Grafickou
úpravu publikace vytvoøil Amar Mulabegoviæ,
asistent laboratoøe digitálních médií Vysoké
�koly umìleckoprùmyslové v Praze.

Výstava byla podpoøena grantem Magistrátu hl.
m. Prahy, Královéhradeckého kraje a mìsta Hoøi-
ce. Hoøická galerie je jednou z institucí, které zá-
pùjèkami ze svých sbírek uskuteènìní výstavy
umo�nily a v Hoøicích se také uskuteèní repríza
výstavy na jaøe pøí�tího roku.

Sandra Baborovská

Dívčí akt (Po koupeli), sádra. Dílo získalo cenu
Krasoumné jednoty 1902, měli jej možnost

obdivovat i návštěvníci hořické výstavy 1903.

Chorea Bohemica je svým charakterem hudebnì
taneèní divadlo, svou povìstí �pièkový èeský umì-
lecký soubor v oblasti jevi�tního ztvárnìní tradiè-
ních projevù lidového umìní, který svým souèasným
pojetím pokladù èeského folklóru, zdùrazòujícím
pøedev�ím jeho humor a poezii. Chorea Bohemica
byla zalo�ena na podzim roku 1967 se zámìrem vy-
tvoøit novì koncipované hudebnì taneèní divadlo
èerpající z kulturního odkazu èeské a moravské lido-
vé kultury. Vznikla tak øada dnes ji� legendárních
celoveèerních programù, z nich� dva - Èeské legen-
dy a zpìvy vánoèní a poøad Chorea et danza rustica-
na tvoøí kmenový repertoár. Pro svou osobitou cho-
reografii a vysokou interpretaèní úroveò je soubor
èasto vyu�íván Èeskou televizí i Èeským filmem.

A èím dodnes soubor pøitahuje? Pøedev�ím radostí
ze hry, pohybu a zpìvu. Neutuchající zájem o pøed-
stavení souboru Chorea Bohemica dokládají ka�do-
roènì vyprodaná pøedstavení na scénách Stavovské-
ho divadla.Ve vzácné syntéze tradièní hudby, zpìvu,
tance lidového divadla a výtvarného cítìní jakoby
vdechla Chorea Bohemica �ivot naivním figurkám
èeských betlémù, malùvkám na skle, rytinám sta-
rých nebeklíèù i svìtské radosti ze �ivota. Z èeského
vánoèního repertoáru jak jej prezentuje tento sou-
bor vane kouzlo barokních kancionálù,  kantorských
pastorel i pastýøského vytrubování. V�echno jakoby
se slévalo do jediného tvaru pravého, nefal�ovaného
svìta poezie. Chorea Bohemica tak tlumoèí soudo-
bými výrazovými prostøedky nepomíjivý pùvab vá-
noc souèasnému divákovi.

SÁL DK KORUNA VE STØEDU  10. 12. 2008 V
19.30 HODIN

GALERIE VYSOKÉ �KOLY UMÌLECKOPRÙMYSLOVÉ V PRAZE  8. 12. 2008�14. 1. 2009
GALERIE PLASTIK V HOØICÍCH  23. 2. 2009�15. 3. 2009

O hořické galerii v rádiu
Významného výroèí na�í galerie si pov�imla re-

daktorka Èeského rozhlasu Hradec Králové Vlaï-
ka Matìjková a za vydatné spolupráce Jany Cer-
manové pøipravila seriál nìkolika rozhlasových
pùlhodinek o sochaøích: vzpomínek a rozhovorù s
umìlci a o umìlcích spjatých s na�í galerií. Jsou
vysílány právì v tìchto týdnech, v�dy v nedìli od
pùl osmé veèer pod titulem Letokruhy kraje.

O nadcházející nedìli (30. 11.) bude o sochaøích
mluvit Vojtìch Adamec (poøady o Galerii plastik,
o Kociánovi a o Kofránkovi jsou ji� odvysílány,
najdete je v�ak v internetovém archivu rádia -
www.rozhlas.cz/hradec/audio.

Pøipravují se rozhovory s vnuèkou Ladislava
�alouna, s Josefem Wagnerem a dal�í.
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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

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

Hledám přítele
MUDr. v invalidním dùchodu, ne nepohledná,

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

V I N O T É K A

LEVITŮV DŮM
NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 164

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.

JOSEF HODAČ, MAIXNEROVA 749, HOŘICE

CELKEM 231 m2

KANCELÁŘE V HOŘICÍCH
(I JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI OD 18 m2)

KONTAKT: 603 501 830

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.

Přijmeme obchodního referenta
Pøijmeme obchodního referenta na zkrácený

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

Mikuláš přijde na zavolání
Máte-li zájem o náv�tìvu Mikulá�e s andìlem a

èertem pro Va�e dìti, volejte 604 870 765.

Prodám Favorit
Prodám auto �koda Favorit v dobrém stavu.

STK 10/2010. Cena 3 000,- Kè.
Informace na telefonu 493 522 332.

Koupím parcelu nebo domek
Místní rodák s rodinou koupí v Hoøicích poze-

mek na stavbu domku, zahradu nebo star�í ro-
dinný domek. Platím hotovì, nabídnìte.

Telefon 722 133 368.
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POŘÁDÁNÍ VEŘEJNÝCH DRAŽEB
DOBROVOLNÝCH I NEDOBROVOLNÝCH

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

RIEGROVA 1048, 508 01 HOŘICE

AVE MARIA – VÁNOCE
2008

Slavnostní pøedvánoèní koncert s charitativním
zamìøením, který se bude konat ve støedu 10.
12. v 19.00 hodin v prostorách kostela Narození
Panny Marie v Hoøicích a je souèástí tradièního
rozsáhlého cyklu patnácti pøedvánoèních koncer-
tù pod titulem AVE MARIA � VÁNOCE 2008,
konaných pod osobní zá�titou biskupa Mons. Do-
minika Duky, hejtmana Královéhradeckého kra-
je, primátora mìsta Hradce Králové, mìsta Par-
dubic, mìsta Dìèína, mìsta Ústí nad Labem, sta-
rostù mìst -  Dvùr Králové nad Labem, Hoøice
v Podkrkono�í, Dobru�ka, Holice, Polièka, Rych-
nov nad Knì�nou, Jaromìø, Náchod, Broumov.
S finanèním pøíspìvkem mìst Dìèín, Dobru�ka,
Jaromìø, Náchod, Rychnov nad Knì�nou, Dvùr
Králové nad Labem.

Koncert v Hoøicích získal zá�titu a slavnostní
úvodní slovo starosty mìsta.

  Úèinkují: Prof. Vladimír �upan - klavírní virtu-
os, zaslou�ilý umìlec Ukrajiny (jeho medailónek
nedávno vysílala Èeská televize); Prof. Michal
Novenko - pøední pøedstavitel èeské varhanní
�koly;  Ema Hubáèková - soprán, operní pìvkynì;
Dìtský pìvecký sbor PÍSNIÈKA a MUSICA pøi
ZU� Hoøice. Køídlo pro Prof. Vladimíra �upana s
ve�kerým servisem zaji��uje nejvìt�í evropský vý-
robce pian Bechstein Europe s.r.o. 

Skauti v na�em mìstì ani letos nezaháleli.
Abych se dozvìdìla nejèerstvìj�í aktuality
z na�eho skautského støediska, kterého jsem také
èlenkou, zeptala jsem se  na novinky èlovìka nej-
povolanìj�ího � na�í støediskové vedoucí Ev�i
Hanèarové.
CO JE NOVÉHO V NAŠEM HOŘICKÉM SKAUT-
SKÉM STŘEDISKU?

Jako støediskovou vedoucí, která má na starost
zaji��ování podmínek pro na�i èinnost, mì nejvíc
potì�ila nová støecha na pøední èásti klubovny.
Díky pøíspìvku mìsta Hoøice a Královéhradecké-
ho kraje jsme mohli vymìnit nevhodnou a dìra-
vou støe�ní krytinu a zpuchøelé trámy nad pøední
èástí klubovny a vylep�it tím zároveò prostory,
které nutnì potøebujeme pro skladování tábor-
nického materiálu. Bohu�el oprava této støechy
vy�aduje je�tì dal�í zednické práce, doufám, �e
do zimy se podaøí je dokonèit.

Do dal�ích let nás ale èeká na poli oprav klubov-
ny témìø nekoneèná hora práce.
A JAKÁ AKCE POŘÁDANÁ LETOS HOŘICKÝMI
SKAUTY TĚ NEJVÍC ZAUJALA?

To nejde jen tak vybrat, proto�e jich je spousta.
Jednotlivé oddíly poøádají akce pro své èleny,
byly akce pro celé støedisko, konaly se letní tábo-
ry. V�dy� letos u� máme zaregistrovaných 180
èlenù. Snad bych zde mohla alespoò vyzdvihnout
záøijovou Skautskou stopu, kdy jsme ve Smetano-
vých sadech uspoøádali zábavné odpoledne pro
hoøickou veøejnost.
CO CHYSTAJÍ HOŘIČTÍ SKAUTI
DO BUDOUCNA?

V roce 2009 oslaví hoøický skauting 90 let od
svého zalo�ení. Chceme je oslavit více zpùsoby,
rádi bychom opìt uspoøádali výstavu v muzeu,
také tøeba den otevøených dveøí v na�í klubovnì,
velký táborák, samozøejmì i nìjakou zábavnou
akci pro hoøické dìti.

První vìc pro �irokou hoøickou veøejnost, kte-
rou chystáme teï, bude rozdávání Betlémského
svìtýlka den pøed �tìdrým dnem pøed radnicí.
ČÍM SE TEĎ JAKO STŘEDISKOVÁ VEDOUCÍ
NEJVÍC ZABÝVÁŠ?

Le�í mi na srdci hlavnì zaji�tìní vhodných pod-
mínek pro aktivity na�ich èlenù. tak�e se pøede-
v�ím sna�ím shánìt peníze na opravy klubovny.
Samotné peníze v�ak kolikrát nestaèí, jsou potøe-
ba také lidé, nad�enci ochotní pøilo�it ruku k dílu
nebo tøeba jen drobnì vypomoci èi doporuèit
vhodného øemeslníka. Proto jsme se rozhodli pøi
na�em støedisku zalo�it Klub pøátel skautingu.
PROČ NAŠE STŘEDISKO POTŘEBUJE TENTO
KLUB? MÁME PŘECE KLUB DOSPĚLÝCH –
OLDSKAUTY “ŠEDÉ MEDVĚDY”,
NAŠE MLÁDEŽ ZASE POŘÁDÁ SPOLEČNÉ
AKCE JAKO „ABYLOTI”.

Klub pøátel skautingu by mìl být jen takovým
neformálním sdru�ením lidí, kteøí se o skauting
zajímají, hlásí se k jeho my�lenkám a zajímá je, co
se dìje v hoøickém skautském støedisku.
JE TO NÁPAD, KTERÝ VZEŠEL PŘÍMO JEN OD
HOŘICKÝCH SKAUTŮ?

Ne, kluby pøátel skautingu zakládají skautská
støediska po celé republice, jejich úèelem je pod-
chytit lidi, kteøí jsou ochotní podle svých mo�nos-
tí a chuti nìjakým zpùsobem skautingu pomoci a
podporovat jej. Èasto jsou èleny klubu pøátelé
nebo rodinní pøíslu�níci èlenù støediska.
JAKÉ PODMÍNKY MUSÍ SPLŇOVAT ČLOVĚK,
KTERÝ SE BUDE CHTÍT STÁT ČLENEM TOHOTO
KLUBU?
MUSÍ TŘEBA MÍT SLOŽENÝ SKAUTSKÝ SLIB?

Ne, to nemusí, staèí sympatie s námi a zájem o
na�i èinnost. Rádi bychom takto podchytili na�e
bývalé èleny, ale stejnì rádi pøivítáme ty, kteøí ve
skautu nikdy nebyli. Vzhledem k nìkolika záka-
zùm skautingu chápeme, �e nìkteøí lidé se ne-
mohli setkat se skautováním v tom správném
vìku, a chceme jim to nyní alespoò nìjak vyna-
hradit. Èlenství v klubu je urèené pøedev�ím do-
spìlým, dìti se úèastní èinnosti v na�ich oddílech
pøímo.
JAK SLOŽITÉ JE PŘIHLÁŠENÍ SE DO KLUBU?

Èlenem Klubu pøátel skautingu pøi na�em støe-
disku se zájemce mù�e stát kdykoliv, kromì vypl-
nìní základní pøihlá�ky nebude zatì�ován �ád-
nou dal�í úøední èinností. Pøihlá�ku poskytnou
buï na�i vedoucí nebo já, v nejbli��í budoucnosti
bude té� k dispozici na na�ich webových strán-
kách www.junakhorice.cz .
K ČEMU JE DOBRÉ ČLENSTVÍ V KLUBU?

Èleny klubu budeme podrobnì informovat o
na�í èinnosti, také o hospodaøení a problémech
støediska, napøíklad by mìli pravidelnì dostávat
výroèní zprávu støediska. Nabízíme jim mo�nost
úèastnit se na�ich akcí podle jejich vlastního vý-
bìru. Pokud budou mít zájem, uspoøádáme pro
nì i vlastní akce klubu. Nepøedpokládáme v�ak
nìjakou èastou spoleènou organizovanou èinnost
klubu. Rádi bychom toti� podchytili i ty, kteøí ji�
na pravidelnou rozsáhlej�í èinnost nemají èas,

proto�e se anga�ují v jiných zájmových organiza-
cích nebo mají nároèné zamìstnání a nebo tøeba
bydlí daleko od Hoøic.
PLATÍ ČLENOVÉ KLUBU NĚJAKÝ ČLENSKÝ
PŘÍSPĚVEK?

Pøíspìvky do Klubu pøátel skautingu pøi na�em
støedisku jsou zalo�eny na dobrovolnosti. Èleno-
vé mohou platit pravidelný finanèní pøíspìvek
podle svého uvá�ení, mohou také jen poskytnout
dar ve chvíli, kdy jim to nebude pùsobit potí�e.
Mohou pomoci pøi brigádách, které vyhla�ujeme,
nebo i jinak. V�e zále�í na dohodì.

Znovu v�ak zdùrazòuji, �e naprosto prvotní je
pro nás prostì jen vìdìt o lidech, kteøí s námi
sympatizují a sbli�ovat se s nimi.

Nezakrývám, �e podpora, a� u� finanèní nebo
jiná, je pro nás dùle�itá. �ijeme hlavnì z dotací a
vzhledem k tomu, �e chceme, aby skauting zùstal
pøístupný v�em, udr�ujeme vý�i èlenských pøí-
spìvkù èi táborových poplatkù na minimální
vý�i. Na bì�nou na�i èinnost na�e bì�né pøíjmy
postaèí, na rozsáhlej�í opravy na�ich objektù
nebo obnovu vybavení ale u� ne.
PROČ CHCETE POMOCNÍKY STŘEDISKA
ORGANIZOVAT TÍMTO ZPŮSOBEM?
VŽDYŤ RODIČE DĚTÍ, KTERÉ K NÁM CHODÍ,
POKUD CHTĚJÍ POMOCI, JISTĚ SE PŘIHLÁSÍ
U VEDOUCÍCH JEDNOTLIVÝCH ODDÍLŮ?

Jednak chceme podchytit i lidi, kteøí nemají na
nás pøímou vazbu pøes své pøíbuzné èi pøátele. A
rodièe dìtí se dozvídají spí�e o problémech a po-
tøebách jednotlivých skautských oddílù � posta-
vit nebo zbourat tábor, pomoci s dozorem na
akci. Pomocníkù napøíklad pøi brigádách kvùli
opravì støechy moc nebylo. Myslím, �e vytvoøení
urèité databáze kontaktù nám pro tyto úèely po-
mù�e.
CHTĚLA BYS JEŠTĚ NĚCO ŘÍCT NA ZÁVĚR?

Snad u� jsem ná� zámìr vysvìtlila dostateènì,
pokud by nìkdo chtìl je�tì dal�í podrobnosti,
mù�e se na mne kdykoliv obrátit. Doufám, �e se
na�i pøíznivci po skautsku nezaleknou obtí�í
s tím spojených a do klubu se nám pøihlásí.

Ptala se Lenka Bartoníèková - �pagetka

Co se děje u hořických skautů

Staňte se členy Klubu přátel skautingu

Vyznejte se
ve Vašich penězích

Ka�dý mìsíc v této rubrice najdete informace
a námìty, jak nakládat se svými penìzi co nejlé-
pe. Zjistíte, co dìláte s penìzi správnì, kde mù-
�ete o peníze pøicházet a co by se dalo zlep�it.
Dozvíte se, jak si sami mù�ete sestavit vlastní fi-
nanèní plán a aktivnì tak øídit svoji finanèní
budoucnost.

Seznámíte se s osvìdèenými a vyzkou�enými
principy a koncepty, které Vám pomohou efek-
tivnì pracovat s Va�imi penìzi.

Zva�te, kolik èasu strávíte vydìláváním penìz
v zamìstnání nebo kolik energie vìnujete pod-
nikání. Vyplatí se vìnovat je�tì trochu èasu
tomu, aby vydìlané peníze pracovaly pro Vás.
Peníze jsou primárním zhmotnìním na�eho
pracovního úsilí a urèitì se vyplatí vìnovat jim
péèi.

V dne�ním èlánku najdete první tip, který
Vám pomù�e vydìlat tisíce, mo�ná i desítky tisíc
navíc:

Mnoho lidí z rùzných dùvodù nechává svoje fi-
nanèní rezervy na bì�ném úètu v bance nebo
v hor�ím pøípadì doma v obálce za knihovnou.
U� jenom fakt, �e peníze podléhají inflaènímu
vlivu sni�uje jejich hodnotu.  Napøíklad  100 ti-
síc na bì�ném úètu pøi úroku 0,3 % a ètyøpro-
centní inflaci bude mít po pìti letech kupní sílu o
dvacet tisíc ni���í. Jinými slovy � za pìt let za
tyto peníze nakoupíme toté�, co dnes stojí 80 ti-
síc.

TIP proVás:
Zkontrolujte, jestli máte peníze ulo�ené tak,

aby  úrok alespoò pokrýval inflaci. Stáhnìte si
na ní�e uvedené webové stránce kalkulaèku,
na které si mù�ete spoèítat, o kolik Vám infla-
ce znehodnotí Va�e peníze. Zeptejte se ve Va�í
bance, jestli Vám nabídne spoøící úèet
s vy��ím zúroèením ne� je na bì�ném úètu.
Banky dnes tyto úèty bì�nì mají. Zpravidla
Vám tento produkt na pøepá�ce sami nena-
bídnou, proto�e pro banku jsou peníze na Va-
�em bì�ném úètu zajímavìj�í ne� na spoøícím
úètu. Touto jednoduchou �inventurou� mù�e-
te  pøi stotisícovém vkladu vydìlat na pìtile-
tém horizontu dvacet tisíc korun.

V pøí�tím èlánku najdete tip, jak vydìlat dal-
�í desítky tisíc navíc (napøíklad na hypotéce).

  Dal�í rady a tipy:
www.milenahlavackova.cz

Otázky mù�ete  pokládat také prostøednic-
tvím  Hoøických novin.

Finanční poradce

Piškvorky

Hořice byly svědkem
napínavé bitvy

V Hoøicích na Obchodní akademii se dne 23. øíj-
na utkalo v rámci pi�kvorkového turnaje 5 týmù
ze 3 �kol (dva z Obchodní akademie Hoøice, dva
z Masarykovy obchodní akademie Jièín a jeden ze
Støední zemìdìlské �koly Hoøice). Bojovalo se o
dvì postupová místa do krajského finále, které
nakonec obsadily celky  Military monkeys I. na
prvním a SZe� team na druhém místì. Samotné
zápolení na Obchodní akademii v Hoøicích se ko-
nalo v perfektnì pøipravené tøídì s notebookem a
projektorem vèetnì �ikovných pomocníkù. Ti po
celý turnaj velice dobøe pomáhali a usnadòovali
tak v�em práci.

Velký dík patøí také poøadatelské �kole, která
poskytla parádní zázemí pro uspoøádání turnaje.
Týmy byly rozlosovány do jedné skupiny po pìti
týmech, ze které pak postupovaly první ètyøiá
týmy do pavouka systémem 1.-4. a 2.-3. Prùbìh
byl hladký a favority skupiny se zdály být dva cel-
ky z jièínské Masarykovy obchodní akademie Mi-
litary monkeys I. a II., které nakonec skuteènì
postoupily z prvních dvou míst. V semifinále se
tedy proti sobì utkaly týmy Military monkeys II.
(Masarykova obchodní akademie Jièín) vs SZe�
team (Støední zemìdìlská �kola Hoøice) a Milita-
ry monkeys I. (Masarykova obchodní akademie
Jièín) vs Red Dwarf (Obchodní akademie Hoøi-
ce). V prvním zápase byl úspì�nìj�í celek SZe�
team, který zvítìzil tìsným rozdílem 12:8 a utkal
se tak ve finále s týmem Military monkeys I. Ten
ve svém semifinále rovnì� svedl vyrovnaný boj a
navíc poprvé v Královéhradeckém kraji skonèil
jeden z duelù remízou, kdy� se ani jednomu
z hráèù nepodaøilo umístit 5 stejných symbolù
vedle sebe do èasového limitu dvaceti minut. Ve
finále nakonec po dramatickém souboji a�
v prodlou�ení zvítìzil tým Military monkeys I.

Postupující týmy do krajského finále
1. místo - Military monkeys I. - Zdenìk

Jirásek (kapitán), Luká� Dìdek, Martin
Runèík, Martin Zívr, Matìj Meszaros

2. místo - SZe� team - Jakub Odvárko
(kapitán), Martin Kursa, Tereza Outolná,
Jiøí �edek, Jakub Téra, Martin Mikulka
(náhradník)

3. místo (náhradník) - Military monkeys
II. - Daniel Mácha (kapitán), Jakub My-
dláø, Martin Vol�ièka, Petr Køivský, Ra-
dek �tajner

Gratulujeme vítìzùm a na postupující se tì�íme
na krajském finále v Hradci Králové!

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

NAVŠTIVTE
NOVĚ OTEVŘENÉ

KOSMETICKÉ
SLUŽBY

ŠÁRKA PLAŠILOVÁ
ŽIŽKOVA 455

TELEFON 603 916 453
Kompletní ošetření, poradenství,

prodej kosmetických produktů
.

UŽ VÍTE,
 ČÍM POTĚŠÍTE SVÉ MILÉ?

Máme dárkové poukazy, jejichž
hodnotu můžete určit Vy!

KANCELÁØ HOØICE:
KOMENSKÉHO 274

TEL/FAX: 493 620 393

PO 8:30 - 11:30 / 13:00 - 17:00

ÚT 8:30 - 11:30 / 13:00 - 15:00

ST 8:30 - 11:30 / 13:00 - 17:00

ÈT 8:30 - 11:30 / 13:00 - 15:00

PA 8:30 - 11:30 / 13:00 - 15:00

ÈT 8:30 - 11:30 / 13:00 - 15:00

Inzerce v Hořických novinách:
mag@cbox.cz

775 291 242, 493 624 497
1 cm2 / 5,-  Kč
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V tìchto dnech vznikl nový nadaèní fond, jeho�
cílem je podporovat motivaci a rozvíjení talentu
v oblasti sportu, kultury èi jiných oblastech, a to
zejména u dìtí a mláde�e, osob se zdravotním,
sociálním èi jiným handicapem v Královéhradec-
kém kraji - a pomáhat jim v hledání a dosa�ení
�ivotních cílù èi dùstojného uplatnìní ve spoleè-
nosti. O nadaèní fond, který nese jméno Modrá
Niké, se zaslou�il poslanec PS PÈR Zdenìk Lhota.
Je nejen duchovním otcem nového nadaèního
fondu, ale také organizátorem akcí spojených
s Modrou Niké.

Proè zrovna Modrá Niké? �ivot Zdeòka Lhoty i
celé jeho rodiny byl v�dy spojen se sportem, kon-
krétnì s kulturistikou. Ve svých rodných Hoøicích
v Podkrkono�í poøádal deset let mistrovské sou-
tì�e v závodní  kulturistice. Následovalo  zalo�ení
fitness centra a dal�í aktivity v oblasti sportovní a
doplòkové vý�ivy. �Bydlíme v Hoøicích, a jak zná-
mo, Hoøice jsou vedle hoøických trubièek a moto-
cyklových závodù 300 zatáèek Gustava Havla vy-
hlá�ené také jako mìsto s více ne� stoletou kame-
nosochaøskou tradicí. Odsud byl jenom krùèek
k tomu, abychom spojili síly s  akademickým so-
chaøem Michalem Moravcem. Vítìzùm závodù

Společná fotografie výpravy staré gardy s vedením města Giessen před budovou tamního muzea.

Fotbalisté staré gardy Jiskry znovu reprezentovali
Hořice v zahraničí, tentokrát v německém Giessenu

Fotbalisté staré gardy Jiskry Hoøice za sebou
mají dal�í mezinárodní utkání na høi�ti soupeøe.
Po dvou zájezdech v minulých letech do dánské
Kodanì tentokrát ve spolupráci se zástupci FC
Hradec Králové vyjeli do nìmeckého Giessenu. V
tomto mìstì, le�ícím nedalo Frankfurtu nad Mo-
hanem, na�li stejnì jako v Dánsku skvìlé pøátele
a hostitele. Jiskra v Giessenu strávila dva dny a
bìhem nich její hráèi staèili poznat toto pøíjemné
mìsto, sehrát zápasy v hale a pøedev�ím hlavní
utkání s týmem klubu TSV Allendorf z pøedmìstí
Giessenu. Giessen patøí mezi významná nìmecká
univerzitní mìsta. Ukazují to u� údaje o poètu
obyvatel - v Giessenu toti� �ije nìco pøes 70 tisíc
lidí, ale ve �kolním roce tento poèet díky studen-
tùm naroste o témìø 30 tisíc. Ze sportovního hle-
diska je v Giessenu jednièkou basketbal. Tamní
klub 46yers hraje bundesligu, nejvy��í nìmeckou
soutì�. Její úroveò mohli hráèi Jiskry posoudit
na vlastní oèi, proto�e sledovali zápas domácích s
Bonnem. Byl to výborný zá�itek, zcela zaplnìná
hala, ve které byly ètyøi tisíce divákù, vytvoøila vý-
borné prostøedí pøesto, �e Giessen a� do tohoto
zápasu ani jednou v sezonì nevyhrál. Jiskra ale
pøinesla domácím �tìstí. Pøesto�e celé utkání
prohrávali, v poslední minutì vyrovnali a tøi vte-
øiny pøed koncem vstøelili vítìzný ko�. Hala bou-
øila, skvìlý zá�itek. Stejnì jako ostatní body pro-

gramu, který pro Jiskru pøátelé z Giessenu pøi-
pravili. Nechybìla v nìm prohlídka mìsta a jeho
okolí a také pøijetí pøedstaviteli mìsta na giessen-
ské radnici. A sportovní stránka? První den
úspì�ná. Ve výborné, pro fotbal úèelnì zaøízené
hale hráèi Jiskry ve v�ech zápasech zvítìzili. Dru-
hý den u� to bylo hor�í - hlavní utkání s domácím
výbìrem Jiskra 1:6 prohrála. Zásluhou Trávníèka
se sice v 1. poloèase ujala vedení, ale domácí v zá-
vìru poloèasu dvìma brankami skóre otoèili. Po
pøestávce se u� pøevaha vìkovì mlad�ího soupeøe
projevila a výsledkem byly ètyøi góly v brance Jis-
kry. Ani tento výsledek v�ak nic nemìní na vyda-
øeném vyznìní zájezdu. Svoji zásluhu na tom má
také vedení na�eho mìsta, které hoøické repre-
zentanty vybavilo dárky a informaèními materiá-
ly o Hoøicích. Za podporu úspì�né sportovní a
spoleèenské reprezentace mìsta u nìmeckých
pøátel patøí hoøické radnici velký dík.

Na závìr je�tì jména hráèù, kteøí Hoøice v Gies-
senu reprezentovali: Josef Klapka, Franti�ek
Trávníèek, Josef Fátor, Martin Kubi�ta, Lubo�
Jezbera, Pavel Krois, Josef Koòák, Vladimír Tá-
borský mlad�í, Zby�ek Langr, Kvìtoslav Dostál,
Robert �afaøík a Radomír Machek. Výbìr hoøic-
kých hráèù navíc doplnili hradeètí fotbalisté Jan
Klíma, Milan �molka a Jaroslav Mudruòka.

Radomír Machek

v kulturistice jsme chtìli vìnovat  nìco originál-
ního, a tím se nakonec stala právì so�ka antické
bohynì Niké - symbol vítìzství. Nejen závody
v kulturistice, ale také so�ka Niké získala èasem
vysokou presti�! S ohledem na mnoho �ivotních
zmìn, tou hlavní se stalo zvolení do Poslanecké
snìmovny, mi ji� nezbývá èas na poøádání tradiè-
ních klání v kulturistice. Nechceme v�ak, aby
spolu se závody zanikl i ná� symbol vítìzství, pro-
to jsme se rozhodli urèit bohyni Niké novou ces-
tu. Tou by mìl být právì symbol nadaèního fon-
du. A proè modrá? Modrá je pøece symbolem vol-
nosti, svobody, èistoty�,� uvedl Zdenìk Lhota.

So�ka Niké se stane metou pro vítìze rùzných
soutì�í a sportovních anket, na kterých se bude
podílet i zmínìný nadaèní fond.

Hlavní kréda nadaèního fondu je povzbuzovat
talent, podporovat potøebné, pomáháme si na-
vzájem. Ne ka�dý v�ak mù�e být mistrem svìta,
tím nejlep�ím z nás. �ádná spoleènost se nemù�e
skládat jen z tìch nejlep�ích. Ka�dý by v�ak mìl
dostat �anci dosáhnout si na svùj nejvy��í stupí-
nek, i kdy� k tomu nemá  potøebné zázemí. U ka�-
dého z nás je nutné  napomáhat v hledání a po-
vzbuzování toho, v èem je mo�né se takzvanì na-
jít. Nadaèní fond si klade za cíl podporovat  lidi
s urèitým handicapem a pomáhat si navzájem.

�První akce Modré Niké je ve spolupráci  s inva-
lidními spoluobèany výroba novoroèního pøání.
Jeho prostøednictvím pak vznikne sbírka ve pro-
spìch dìtí z dìtského domova, lidí s tìlesným
handicapem a mentálním posti�ením. Dal�í z ak-
tivit nadaèního fondu  bude ocenìní  nadìjného
sportovce dorosteneckého vìku v na�em regionu
a  parasportovce. Chystáme také výtvarnou sou-
tì�  pro dìti a mláde�,� vyjmenoval první aktivity
patron fondu Zdenìk Lhota.

Blí�í se konec roku a novoroèní pøání jsou ji� té-
mìø na svìtì. Jejich souèástí budou také dva tisí-
ce keramických peèetí, které vyrobili klienti Ústa-
vu sociální péèe pro tìlesnì posti�ené v Hoøicích
v Podkrkono�í. Ve ètvrtek 20. listopadu 2008
v 10 hodin byly tyto peèetì pøedány øeditelkou
ÚSP v Hoøicích paní Renatou Zemkovou patro-
novi Nadaèního fondu Modrá Niké Zdeòku Lho-
tovi pøímo v prostorách keramické dílny.  Ten na
oplátku ústavu vìnuje z prostøedkù nadaèního
fondu první finanèní obnos.            (ves)

Tisková informace

První počiny Nadačního fondu Modrá Niké

Pøijïte si vybrat stromeèek pøímo do lesa!

PRODEJ
VÁNOČNÍCH
STROMKŮ

Borovice lesní, borovice èerná,
smrk støíbrný, jedle.

Cena 200,- a� 320,- Kè.
Vìtvièky do vázy zdarma.

Zahájení prodeje 5. prosince.
Prodejní doba Pá - Po: 9,00 - 15,00.

Ivana Kopecká,
Hájovna Maòovice 26.

Telefon 493 693 061, 724 234 863.

�ir�í diskusi na téma Cyklostezka v Dachov-
ských lesích chtìl za MTB team Hoøice vyvolat
v èísle 10 Hoøických obèasných novin pan Jan Po-
mikálek. Pokusím se tedy o roz�íøení diskuse.
Hned na zaèátku bych chtìl øíci, �e se stezkami
v Dachovských lesích a s lesními a polními cesta-
mi v �irokém okolím jsem se seznamoval v sedle
jízdního kola ji� v dobách, kdy pøehazovaèka
s trojkoleèkem byla �pièkovou výbavou a cyklo-
krosu v Èechách se vìnovalo jen nìkolik málo vý-
støedních podivínù.

Stezky v Dachovských lesích v�ak mají  historii
nepomìrnì del�í. Jejich vznik je spojen s obdo-
bím nepochybnì nejvìt�ího rozvoje a rozkvìtu
Hoøic, obdobím národního uvìdomování a eman-
cipace na pøelomu minulého a pøedminulého sto-
letí. Nejznámìj�í a i v souèasnosti nejfrekvento-
vanìj�í stezky nesou proto jména hoøických nebo
s Hoøicemi spojených kulturních osobností. Prá-
vì proto také nejsou trasy tìchto stezek voleny
náhodnì, ale propojují místa, která mìla a vìøím,
�e stále mají, svùj kulturnì-historický význam.
V dobì svého vzniku i dlouho potom byly stezky
pro obyvatele Hoøic i okolí velmi významným
spoleèenským fenoménem. Stezky nebyly jen ces-
tou odnìkud nìkam, ale také místem, kde se lidé
potkávali, scházeli, posedávali na lavièkách a ved-
li øeèi.

Technické øe�ení stezek, jejich �íøe, sklon, polo-
mìry zatáèek a koneckoncù i povrch, to v�e odpo-
vídalo tomu, �e byly urèeny pøedev�ím pì�ím vý-
letníkùm. Jiné vyu�ívání stezek nebylo na poøadu
dne. Jediný kostitøas v Hoøicích vlastnil obchod-
ník pan Kubát a ten si, pokud je známo,  nekladl
�ádné podmínky týkající se vedení tras stezek
nebo úpravy jejich povrchu.

Jestli�e se nyní, a je tøeba øíci koneènì, zaèala
radnice zabývat tìmito historickými stezkami, je
to a� prùkopnický poèin. Neèetl jsem k tomu �ád-
nou dùvodovou zprávu, ale nechybí mi. Myslím,
�e starosta mìsta docela srozumitelnì formuloval
to základní, �e mìsto Hoøice chce modernizací
èásti tìchto stezek je vrátit jejich pùvodnímu, tj.
pøedev�ím spoleèenskému významu. Prùkopnic-
tví a osvícenost postoje starosty je právì v tom, �e
se nespokojuje s tím, �e �lokality lom U Svatého
Josefa a koupali�tì Dachova jsou v prùbìhu sezó-
ny bezpeènì pøístupné turistickou cestou sjízd-
nou v�emi druhy kol�, ale chce pøi modernizaci
vyu�ít takové technické øe�ení, které významnì
roz�íøí okruh u�ivatelù historických stezek a vrátí
jim i v souèasnosti aktuální èást jejich pùvodního
poslání. Zásadní a nejvíce ocenìní hodné potom
je, �e modernizovaná stezka bude splòovat i para-
metry bezbariérové trasy. Tím bude nepochybnì
vhodná i pro bruslaøe.

Modernizovaná Malátova stezka bude pro seni-
ory na jízdních kolech a vozíèkáøe na vozíku jedi-
nou a tím i jedineènou bezpeènou cestou do pøí-
rody a k Dachovskému koupali�ti. Pro mladé a
silné èleny MTB teamu pak zùstanou i po tìchto
úpravách v okolí Hoøic desítky kilometrù hlinito-
písèitých lesních a polních cest k trénování i zá-
vodìní. Snad je na místì také pøipomenout to je-
diné, co je na svìtì spravedlivé - tøicet nebo ètyøi-
cet let uteèe jako voda a pak i souèasní sportovci
ocení, �e si budou moci bezpeènì vyjet do pøírody
na kole. A na vozík se mù�e èlovìk v ka�dém vìku
dostat ve zlomku vteøiny.

Na závìr u� jen vzkaz zastupitelùm k tzv. kauze
Cyklostezky: Make road, don't worry.

PhDr. Franti�ek Kozel,
emeritní trenér cyklistického oddílu

TJ Jiskra Hoøice

Více ne� úspì�nou sezonou se mù�e v leto�ním
roce pochlubit hoøický atlet Boøek Janèík. Zku�e-
ný bì�ec v tomto roce zu�itkoval kvalitní trénink
a vyu�il ho ke startu hned v 35 závodech právì
skonèené sezony. Pravidelnì støídal bìhy do vr-
chu, kde absolvoval nìkolik podnikù Èeského po-
háru, krosové závody mimo dráhu, je� vìt�inou
byly souèástí seriálu Velké ceny východních Èech,
nìkolik závodù absolvoval také na dráze.

Pravidelná úèast v jednotlivých seriálech a do-
sa�ené výsledky vynesly Boøku Janèíkovi 6. místo
v celkovém poøadí Velké cenì východních Èech
v kategorii 40 a� 44 let. Výborné umístìní dosáhl
také v celkovém hodnocení Èeského poháru
v bìzích do vrchu, kde v kategorii bì�cù 40 a� 49
let obsadil 11. místo. Dosa�ená umístìní jsou o to
cennìj�í, �e v obou seriálech absolvoval ménì zá-
vodù ne� jeho konkurenti.

Tréninková píle a úsilí také zku�enému borci
vynesly zlep�ení jeho osobní rekordù v øadì závo-
dù. Zároveò si na nìkolika tratích vylep�il svá do-
savadní veteránská maxima.

Z jednotlivých výsledkù urèitì stojí za pozor-
nost 12. místo v kategorii na mistrovství Èeské re-
publiky v silnièním bìhu na trati Bìchovice �
Praha, ètvrté místo na dráhové hodinovce v No-
vém Mìstì nad Metují, kde ubìhl 16 150 metrù,
co� ho v jeho kategorii øadí na �esté místo v re-
publikových tabulkách. Za zmínku urèitì stojí
tøetí místo v pøíslu�né kategorii v nároèném bìhu
do vrchu Hodkovice nad Mohelkou � Je�tìd, stej-
nì jako 13. místo v celkovém poøadí patnáctikilo-
metrového bìhu Turnov - Malá Skála - Turnov,
kdy� v kategorii skonèil na bronzovém stupínku.
Z dosa�ených èasù pak veteránský osobní rekord
v bìhu na 10 km - v závodì v Horních Øedicích
zabìhl tuto tra� za 34 minut a 59 vteøin.

U� v tìchto dnech se hoøický atlet, jen� závodí
s výraznou pomocí místní firmy Svartes a mìsta
Hoøice, kterým by rád za jejich pomoc podìkoval,
pøipravuje na dal�í sezonu. V ní se znovu soustøe-
dí na v�echny tøi bì�ecké disciplíny a vìøí v dal�í
zlep�ení.                                               Radomír Machek

Náš kamarád
a spoluhráč
ohlásil poslední přestup

Rozlouèení s Bohou�em Kuèerou se konalo v ji-
èínské obøadní síni 29. øíjna. Ú�asný technik, s
klièkou �a� do kuchyòky�, je druhý zleva na ob-
rázku z pøípravy na haberském høi�ti v roce 2006.
Chybí� nám Bohou�i, vzpomínáme.                    J. P.

Smutná zpráva

Kauza: Cyklostezka
v Dachovských lesích (2)

CYKLISTÉ SENIOŘI VZKAZUJÍ
ZASTUPITELŮM:
„MAKE ROAD, DON'T WORRY!“

Bořek Jančík
má za sebou úspěšnou
atletickou sezonu


