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Obamovy holky mají nového pejska � Také máte takovou radost? � Je celý chlupatý a nemá blechy � Aby na nìj
holky mohly sahat � Jmenuje  se Portugalský vodní pes Bo � Nekou�e nábytek a nedìlá lou�ièky � Není ani

malý, ani velký � Tak akorát � Holky ho dostaly, �e byly hodné a nezlobily a nechaly tatínka v klidu kandidovat
� A u�ijte si èarodìjnice � A první máj �                                              Také se tak tì�íte? � Noviny poøád za 6,- korun.

OBČASNÉ

Mise Velichovky 2009
U� ètrnáctý roèník srazu historických vojen-

ských vozidel poøádá WWII Vehicle Club Praha.
Úèastníci dojedou do Hoøic 7. kvìtna a shro-
má�dí se v areálu kempu U Vì�e mezi 16. a 22.
hodinou. Zde bude probíhat výstava amerických
a historických vojenských vozidel. Dne 8. kvìtna
ve 13 hodin vyrazí kolona z Hoøic do Velichovek.

Tam probìhne u pomníèku 23. squadrony
16. obrnìné divize 3. armády USA vzpomínka na
konec druhé svìtové války a od 15 hodin také
ukázka bitvy mezi americkou squadronou a nì-
meckou posádkou.

Ztratil se jezevčík
Ztratil se pes sly�ící na jméno Deny. Deny je je-

zevèík bé�ové barvy s bílou náprsenkou.
Kdo by Denyho na�el, nech� podá zprávu na èís-

lo 603 171 817, nebo na Mìstskou policii (493
655 465) nebo  Mìstskému informaènímu centru
(733 532 945).

Novinky ze školství

„Pro vaše dítě místo
v mateřské škole není...“

...tak tuto vìtu by od záøí ji� rodièe hoøických
dìtí slýchat nemìli.

Vedení mìsta se za jednomyslné podpory v�ech
zastupitelù  rozhodlo znovu zprovoznit jako ma-
teøskou �kolu bývalou budovu  M� Na Daliborce,
je� nyní slou�í jako deta�ované pracovi�tì stejno-
jmenné základní �koly.

Velmi si vá�íme toho, �e se v na�em mìstì rodí
v souèasné dobì mnoho nových obèánkù, s tím
v�ak jde ruku v ruce nutnost pomoci jejich ma-
minkám, které se budou chtít po nìjaké dobì vrá-
tit do zamìstnání. Odpadne tak pro rodièe poni-
�ující �rezervování� místa ve �kolkách a� tøi ètvrtì
roku dopøedu.

Novì vznikající mateøská �kola by mìla být, tak
jako je to i v jiných mìstech, souèástí základní
�koly. Pøijímat by se mìly dìti od tøí let.
V souèasné dobì, kdy se plnì nedá zmapovat po-
tøeba poptávky, nebo� mnohé ze zde �ijících dìtí
má trvalé bydli�tì nìkde úplnì jinde, bude to, zda
se otevøe od záøí jedna nebo dvì tøídy pøímo zá-
vislé na zájmu rodièù.

Zápis do mateøských �kol v na�em mìstì bude
probíhat ve dnech 27. - 29. 5. 2009. V tìchto
dnech bude i øeditelka Z� Na Daliborce zji��ovat
zájem a provádìt zápis do novì vznikající M�.
Øeditelky stávajících mateøských �kol rovnì� po-
skytnou informace, kam se mají rodièe v pøípadì
zájmu o novì vznikající M� obrátit.

Proto�e legislativa  novì vznikajícího subjektu
je pomìrnì slo�itá a �kola bude do rejstøíku �kol
zapsána a� v momentì, kdy se do ní pøihlásí pøí-
slu�ný poèet dìtí, bylo by dobré s jejich pøihlá�e-
ním  pøíli� neotálet. Nebráníme se ani my�lence,
�e by �kolu nav�tìvovaly dìti maminek, které
jsou je�tì na mateøské dovolené, umo�ní-li jim to
zákon a nebyla-li by jim krácena finanèní podpo-
ra. Dìti pøivítá nejen èásteènì zrekonstruovaná
budova, ale i celkovì opravená �i�kova ulice.

Vzhledem k tomu, �e jsme ji� po nìkolik let ne-
dokázali plnì uspokojit v�echny, kteøí o místo ve
�kolkách �ádali, bude tento ná� krok jakýmsi po-
dìkováním v�em, kteøí se rozhodli v na�em mìstì
�ít. Chceme jim zároveò dokázat, �e v�em zastu-
pitelùm napøíè politickým spektrem jde o to, aby
se lidem v�ech generací �ilo v na�em mìstì lépe a
pøívìtivìji.                      Mgr. Hana Richtermocová,

místostarostka mìsta

Vítání ptačího zpěvu
Dne 2. kvìtna se pod zá�titou Èeské spoleènosti

ornitologické uskuteèní svìtoznámá akce Vítání
ptaèího zpìvu. Na krátkou dopolední vycházku za
ptáky jsou srdeènì zváni v�ichni, kterým je pøíro-
da aspoò trochu blízká. Pro znaèný úspìch pro-
bìhne Vítání stejnì jako v loòském roce na rybní-
cích v Dobré Vodì u Hoøic. Na programu bude
vycházka se zku�enými ornitology, ukázka odchy-
tu ptákù, propagaèní materiály a dal�í. Sraz je
v sobotu 2. 5. v 7:00 na hrázi Cukrovarského ryb-
níka (u silnice z Dobré Vody do Ba�nic). Na hoj-
nou úèast se tì�í,

Jan Bartoníèek, erithac@email.cz

 Také na sochařské škole se blíží maturitní
zkoušky a jejich součástí jsou odjakživa

maturitní práce, které adepti před komisí
obhajují. Letošní maturanty zajímalo, jestli se

dokážou spojit a vytvořit společně nějakou věc.
Nejdřív je napadla forma totemu

a v debatách postupně došli k formě sloupů
nesoucích symboly. Maturitní práce budou žáci

obhajovat  přímo na místě, v prostoru mezi
kruhovým objezdem a autobusovým nádražím.

Na obrázku je poloviční model složený ze
sádrových odlitků na zahradě školy. Podrobně

se projektem zabývá článek na straně 5.

Maturitní práce šutráků 2009

Nové sochy pro město

Vakcinace lišek
Vakcinace li�ek proti vzteklinì probìhne letec-

kým kladením vakcíny, stanovený termín letec-
kého kladení je 19.4.2009. V dobì po leteckém
kladení vakcíny je nutno zabránit domácím zví-
øatùm v pozøení návnad.

Vakcinaèní kapsle je umístìna ve výlisku
z hnìdé masokostní hmoty páchnoucí po rybinì,
návnady jsou kulatého tvaru o prùmìru asi 4cm.
Vlastní vakcína je v aluminiové folii s vícejazyè-
ným nápisem �Pozor � vakcína proti vzteklinì�.

Pøi náhodném potøísnìní oèí, úst nebo nosu èlo-
vìka neprodlenì vyhledejte lékaøe, pøi potøísnìní
rukou okam�itì omyjte zasa�enou kù�i mýdlem.

V dobì po leteckém kladení vakcíny je nutno
zabránit domácím zvíøatùm v pozøení návnad �
vakcína není pro domácí zvíøata urèena. Asi
po 14 dnech od polo�ení ztrácí vakcína pøi ven-
kovních teplotách bì�ných v tomto roèním obdo-
bí úèinnost.                                           www.horice.org

Pozvánka z Melodie
Základní umìlecká �kola MELODIE, s. r. o. Ho-

øice uvádí divadelní pohádku

Jak Kašpárek srdce léčil
Pøedstavení se koná v sobotu 23. kvìtna 2009

v 10:00 a v 15:00 hodin a v nedìli 24. kvìtna
2009 v 10:00 a v 15:00 hodin. V divadelním sále
RADNICE v Hoøicích . Vstupné 30,- Kè.

V sobotu 25. dubna 2009 za sluneèného poèasí
uspoøádali èlenové CCCC Hoøice turnaj kategorie
club v asociaèním kroketu. V pìkném prostøedí
hoøického fotbalového høi�tì na Gotthardu se
úèastnilo l6 hráèù a odehrálo se nìkolik velmi na-
pínavých utkání. Do finále postoupili Jan Král a
Tomá� Rejmot. Tomá� vyhrál pøesnou hrou
a vtipnì kombinovanou taktikou, kterou uplatnil
od samého zaèátku utkání.

Dovolujeme si pozvat hoøickou veøejnost dne
8. a 9. kvìtna 2009 na Pohár mìsta Hoøic
s republikovou úèastí èlenù kroketové asociace,
vèetnì mistra republiky Davida Hajna a  hoøické-
ho vicemistra republiky Petra Bárty juniora do
Bøí��an.                                       MUDr. Leona Vorlová

Finalisté prvního kroketového turnaje
v Hořicích. Ten smějící se player vyhrál.

Kroketový klub odehrál
první turnaj
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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

MĚSTO HOŘICE
Starosta vyhla�uje v souladu se zákonem è. 312/

2002 Sb., o úøednících územních samosprávných
celkù a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìj-
�ích pøedpisù (dále jen �zákon o úøednících�)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA MÍSTO

TAJEMNÍK/TAJEMNICE
MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOŘICE

Místo výkonu práce: Mìsto Hoøice
Platová tøída: 11.
Pracovní pomìr: na dobu neurèitou
Termín nástupu: 1. 6. 2009

Pøedpoklady: dle ustanovení § 4 odst. 1 a 2 záko-
na o úøednících  � dle ustanovení § 4 odst. 3 zákona o
úøednících - pøedpoklady stanovené zákonem è.
451/1991 Sb., kterým se stanoví nìkteré dal�í pøed-
poklady pro výkon nìkterých funkcí ve státních or-
gánech a organizacích ÈSFR, Èeské republiky a Slo-
venské republiky, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù
(dále jen �zákon è. 451/1991 Sb.�)  � pøedpoklady pro
jmenování vedoucího úøadu dle ustanovení § 5 zá-
kona o úøednících.

Po�adavky: dosa�ené vzdìlání - vysoko�kolské
vzdìlání v magisterském studijním programu nebo
vysoko�kolské vzdìlání v bakaláøském studijním
programu � po�adovaná délka praxe ve státní správì
nebo samosprávì - 8 let (podle zákona o úøednících)
� praxe v øídící funkci - 3 roky � znalosti - zákon o ob-
cích (obecní zøízení), zákon o úøednících, v�eobecná
znalost o hospodaøení územnì správních celkù

Výbìrové øízení bude probíhat ve dvou kolech. V
rámci prvního kola výbìrového øízení budou posu-
zovány nále�itosti v�ech pøihlá�ek a splnìní po�ado-
vaných pøedpokladù a po�adavkù (viz vý�e). Ucha-
zeèi, kteøí nevyhoví tìmto pøedpokladùm a po�adav-
kùm, budou v tomto kole vyøazeni. Znalosti a doved-
nosti uchazeèù, kteøí splnili vý�e uvedené pøedpo-
klady a po�adavky, budou provìøeny v druhém kole
písemným testem, schopnosti v ústním pohovoru.

Dal�í po�adované dovednosti, znalosti a
schopnosti: zkou�ka zvlá�tní odborné zpùsobilosti
- obecná èást i zvlá�tní èást � práce s PC - MS Office,
Word, Excel, Power-Point, internet, elektronická
po�ta, správa a práce se soubory � øidièský prùkaz
skupiny B � umìní jednat s lidmi - dobré komuni-
kaèní schopnosti � schopnost samostatného rozho-
dování a øe�ení problémù � øídící a organizaèní
schopnosti - schopnost týmové práce a efektivního
øízení pracovního kolektivu vèetnì motivování jeho
èlenù � vysoká flexibilita a spolehlivost.

Uvítáme: základní znalosti nìkterého z jazykù
EU - anglický jazyk, popøípadì nìmecký jazyk.

Uchazeèi podají písemnou pøihlá�ku, která musí
obsahovat tyto nále�itosti: jméno, pøíjmení, titul �
datum a místo narození � státní pøíslu�nost � místo
trvalého pobytu � èíslo obèanského prùkazu nebo
èíslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího
státního obèana � uvedení telefonického a elektro-
nického kontaktu � datum a podpis

K pøihlá�ce uchazeèi pøipojí tyto doklady:
�ivotopis s uvedením údajù o dosavadních zamìst-
náních a o odborných znalostech a dovednostech tý-
kajících se správních èinností ve veøejné správì � vý-
pis z evidence Rejstøíkù trestù ne star�í ne� 3 mìsí-
ce, u cizích státních pøíslu�níkù té� obdobný doklad
osvìdèující bezúhonnost vydaný domovským stá-
tem; pokud domovský stát nevydává, dolo�í se bezú-
honnost èestným prohlá�ením � ovìøená kopie do-
kladu o nejvy��ím dosa�eném vzdìlání � doklady
prokazující splnìní po�adované praxe v délce 8 let
ve státní správì nebo samosprávì � doklady proka-
zující splnìní pøedpokladù pro jmenování vedoucím
úøadu stanoveným v § 5 zákona o úøednících:

1) èestné prohlá�ení podle § 4 odst. 3 zákona è.
451/1991 Sb.,

2) osvìdèení vydané Ministerstvem vnitra ÈR pod-
le § 4 odst. 1 zákona è. 451/1991 Sb.

Uzávìrka pøihlá�ek: 11. 5. 2009 do 11.00
hodin (v této lhùtì musí být pøihlá�ka doruèena
Mìstskému úøadu Hoøice)

Pøihlá�ky zasílejte pouze v písemné podobì
s po�adovanými doklady na podatelnu MìÚ: Mìst-
ský úøad Hoøice, námìstí Jiøího z Podìbrad 342,
508 19 Hoøice.

Na obálce vyznaète: �Neotvírat - VØ - tajemník
úøadu� Pøihlá�ky zasílejte se v�emi po�adovanými
nále�itostmi a pøílohami, bez nich� není pøihlá�ka
úplná a nemù�e být zahrnuta mezi �ádosti dal�ích
uchazeèù na obsazované pracovní místo.

Kontakt a dal�í informace: Ivan Dole�al, starosta,
kanceláø: 492 105 415

Vděčná pacientka píše nemocnici
Pøed mìsícem jsem byla pacientkou nemocnice

LDN v Hoøicích po operaci zlomeniny krèku ky-
èelního kloubu. Je mi 80 let a pobytu v LDN jsem
se bála. Ale byla jsem pøíjemnì pøekvapena
úspì�ností rehabilitaèní léèby i milým prostøe-
dím. Proto prosím o zveøejnìní tohoto podìková-
ní, aby i �ir�í veøejnost byla informována o tom,
�e doby �patné povìsti LDN minuly.

Poděkování
U� 120 let mají Hoøice nemocnici, nyní LDN se

statutem rehabilitaèního ústavu. Nový, sympatic-
ký øeditel a o�etøující lékaø MUDr. Petr Adámek
vnesl do LDN mladého ducha pøátelské spoluprá-
ce a se �tábem zdravotnického personálu úspì�nì
øe�í problémy nemocnice a ka�dého pacienta.
Spolu se stanièní sestrou Soòou Kerelovou a s re-
habilitaèní pracovnicí Hanou Voòkovou boøí sta-
ré pøedsudky  o nemocnici a vytváøí z ní moderní
léèebný ústav. Díky!

Díky vám, milé zdravotní sestry, sanitáøky a sa-
nitáøi, uklízeèky a zdravotniètí asistenti. Díky za
va�i nikdy nekonèící, laskavou a trpìlivou práci u
lù�ek tìch staøenek a staøeèkù, kterým pomáháte
s povzbuzujícím úsmìvem navracet nejen zdra-
ví,ale i lidskou dùstojnost. Nìkdy, �el, a� do po-
sledního vydechnutí nevyléèitelnì nemocných.

Doktor Adámek øíká: Svým pacientùm nabídne-
me kvalitní zdravotní, hygienickou, stravovací a
rehabilitaèní péèi, pomáháme jim zvládnout je-
jich psychické problémy. K tomu patøí èisté, klid-
né, pøíjemné prostøedí a pohodlí na lù�ku.

Paní rehabilitaèní Voòková k tomu dodává: �Zá-
kladem úspìchu je dobrá spolupráce s pacientem,
neustálý ka�dodenní styk a práce, pochvala za se-
bemen�í úspìch, vyburcování z pooperaèní letar-
gie èi �oku z nehybnosti konèetin po mozkové pøí-
hodì�. Laskavì, jemnì, ale ráznì ppmáhá znovu
rozhýbat jejich ztuhlé svaly a zkracující se �lachy.
Ku pomoci je jí malá tìlocvièna, vybavená rehabi-
litaèními pøístroji, kterých není nikdy dost. I pro-
to jsou sponzoøi vítáni. A v neposlední øadì patøí
dík i vám, kuchaøi, za výborná, kvalitní, chutná a
vkusnì upravená jídla! I vám, hospodáø�tí a tech-
niètí pracovníci, kteøí jste pacientùm neviditelní,
ale bez va�í práce by nic nefungovalo.

V�em mnoho úspìchù do dal�í práce pøeje
vdìèná pacientka Jiøina �ubrová.

Zastavení v Hořicích
Padla vláda,
køièí  titulky v�ech novin, padla vláda, ozývá se

z rádia, padla vláda, øíkají hlasatelé na v�ech te-
levizních kanálech.

Ano, padla vláda.
V Hoøicích i kdy� vláda padla,  v�ak 25.3.  po-

vstala lidská solidarita, spolu s vírou, nadìjí a lás-
kou. Celé to odpoledne v radnièním sále, pøi svì-
cení základního kamene hospicového sdru�ení
DUHA, to bylo poznat. Najednou jsme si  v�ichni
spoleènì uvìdomili, pomíjivost lidskou, marnost
honby za blahobytem a slávou svìtskou. Na chvíli
jsme byli lidmi. Tìmi opravdovými. Tìmi, co
chtìjí pomáhat. Pomáhat   tì�ce nemocným a
slabým. Bylo to  v Hoøicích  vidìt, �e jsme si my
lidé,  zachovali cítìní a jaksi takovou potøebu
úèasti na osudu v�eho �ivého.

Myslím, �e proti nelidskosti je tøeba bojovat
úplnì a neustále. Musíme  dojít k tomu, �e nezá-
jem o tì�ce nemocné musíme poci�ovat jako han-
bu na�í kultury. Svìt nám skýtá bezútì�né diva-
dlo rùzných hnutí vùle k �ivotu, které stojí neu-
stále proti sobì. Svìt je hrùza v kráse, nesmysl-
nost ve smyslnosti, bolest v radosti.

Èlovìk v�ak patøí k  èlovìku. Èlovìk má na èlo-
vìka právo. Nejsme si úplnì a trvale cizí. Mezi
lidmi je mnoho chladu, nebo� se neodva�ujeme
chovat tak srdeènì, jací jsme. Pøitom  �ivot nemù-
�eme pro�ít sami pro sebe, ale spolupro�íváme
�ivot, který je kolem nás.

Ten den v Hoøicích byl jako otevírání oèí.  Zaèali
jsme najednou hledat, kde  nìjaký èlovìk potøe-
buje trochu èasu, trochu pøátelství, trochu úèasti,
trochu spoleènosti, trochu práce nìjakého èlovì-
ka. Bylo by dobré, pro nás, najít si  vedlej�í povo-
lání, v nìm� se osvìdèíme jako èlovìk pro lidi. Po-
krok k vìdìní a ve znalostech posunul lidstvo ku-
pøedu jen v nepodstatných vìcech. Podstatné je,
abychom se stali lep�ími a hlub�ími lidmi.

Øíká se, kde síla je, tam i pùsobí. �ádný sluneèní
paprsek se neztratí, ale zeleò, kterou probouzí,
potøebuje èas, aby vzklíèila. Doufám, �e v Hoøi-
cích máme dobøe zaseto.

Zaseto v budoucnosti dal�ího hospice v Èeské
republice.                                       I kdy� padla vláda�

Jana Sieberová, Hoøice

Prosba o finanční pomoc
Pro ty z Vás, kteøí nás je�tì mnoho neznají sdìluje-

me, �e obèanské sdru�ení  DUHA chce zaèít
slou�it tì�ce nemocným a umírajícím. Vy, kteøí máte
v rodinì nìkoho vá�nì nemocného, znáte problémy,
se kterými je tøeba se v této souvislosti vypoøádat.

Ka�dodennì vyvstávají nové situace, které je tøeba
øe�it: jak pomoci nemocným pøi pohybu, pøi zaují-
mání pohodlné polohy, pøi oblékání, pøi bolesti, jak
udr�ovat tìlesnou hygienu, jak zajistit správnou vý-
�ivu, jaké pomùcky lze pou�ít a podobnì. Èasto se
také peèující osoby pøi domácím o�etøování potýkají
s potí�emi v komunikaci s nemocnými, s vlastní vy-
èerpaností a nedostateèným právním poradenstvím.
Potøebují podporu i tehdy, kdy� jim jejich blízký èlo-
vìk náhle odchází�

Odborný personál na�eho sdru�ení nabídne vyso-
kou míru empatie a laskavosti, jak k nemocným, tak
 k rodinným pøíslu�níkùm a postará se o zmírnìní
fyzické a du�evní bolesti, pøi zachování lidské dù-
stojnosti a zaruèí nemocnému, �e nebude osamo-
cen. Souèástí sdru�ení bude také pùjèovna pomù-
cek, kde bychom rodinì zapùjèili polohovací lù�ko
s elektrickým ovládáním, antidekubitní matraci,
berle,  hrazdièku, chodítko, infúzní stojan, kyslíkový
koncentrátor, odsávaèku, podlo�ní mísu, WC �idli, a
ostatní pomùcky. Cena polohovacího lù�ka je
29 900 Kè, postranice k lù�ku 3 500 Kè, antideku-
bitní matrace  14 200 Kè, stolek  jídelní i pracovní k
 lù�ku- 2150 Kè, køeslo klozetové 5 200 Kè, køeslo do
sprchy pojízdné 9 420 Kè.

Budeme �ádat o státní  dotace na provozní náklady
a na nákup tìchto ji�  vý�e zmínìných pomùcek.
V�ude na svìtì a u nás té�, je hospicová péèe hraze-
ná z více zdrojù, vèetnì zdravotních poji��oven.

Dovolte nám proto,  pøedlo�it i Vám prosbu o fi-
nanèní pomoc na podporu péèe o tì�ce nemocné, je-
jich� osud se nás úzce dotýká. Pokud nemù�ete pøi-
spìt nyní sami, prosíme o pomoc Va�ich známých,
kteøí mají pro pomoc bli�ním pochopení. Na Va�i
�ádost Vám vystavíme darovací smlouvu ke sní�ení
daòového základu.

Vìøíme, �e pøes v�echny pøeká�ky se nám podaøí
spoleènými silami vytvoøit vhodné podmínky pro
na�e tì�ce nemocné v Hoøicích a okolí.

Dìkujeme Vám.
Za obèanské sdru�ení Duha  Jana Sieberová

Kontakt: Tel. 773 652 844
E-mail : sie@wo.cz, www: www.hospic-horice.cz

IÈO : 26561433
Èíslo úètu: 229308919/0300

Humanitární sbírka
Obèanské sdru�ení Diakonie Broumov ve spolu-

práci s Mìstským úøadem Hoøice vyhla�uje
HUMANITÁRNÍ SBÍRKU letního a zimního

obleèení, dámské, pánské a dìtské obuvi, lù�ko-
vin, prostìradel, ruèníkù, utìrek, záclon, látek,
domácích potøeb (nádobí bílé i èerné, sklenièky -
v�e jen funkèní), peøí, péøových a vatovaných pøi-
krývek, pol�táøù a dek. Hraèek.

VÌCI, KTERÉ NESBÍRÁME: elektrospotøebièe,
lednièky, televize, nábytek, poèítaèe, jízdní kola,
ly�e, dìtské koèárky - ty se transportem znehod-
notí

Sbírka se uskuteèní dne 22.- 23.5.2009 (pátek
9.00 - 17.00 hodin, sobota 8.00 - 12.00 hodin).

V Hoøicích, Pod Lipou -  výmìníková stanice.

Výběrové řízeníNové občanské sdružení
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SLOUPEK  STAROSTY Velký jarní bazar
v evangelickém kostele

Sbor církve evangelické v Hoøicích poøádá ve
dnech 11.-14. kvìtna Velký jarní bazar. Akce
probìhne v evangelickém kostele v Husovì ulici,
v�dy od 10 do 17 hodin. Jde o dobroèinnou
akci pro sociálnì slab�í spoluobèanya pro èleny a
pøíznivce farního sboru. Nabízené vìci pocházejí
z darù evangelických církví v Nìmecku. Od zá-
jemcù oèekáváme dobrovolný pøíspìvek na opra-
vy fary, jeho� vý�i orientaènì doporuèíme. Zbylé
vìci pøedáme diakonii v Broumovì.

Obchodní akademie
Hořice pořádala
krajskou soutěž
v grafických disciplínách

Dne 31. 3 2009 se dostavilo 36 soutì�ících se
svými doprovody do budovy OA Hoøice. Soutì�ící
se sjeli z obchodních akademií a VO� celého Krá-
lovéhradeckého kraje � z Hradce Králové, Jièína,
Trutnova, Nového Byd�ova, Náchoda, Kostelce
nad Orlicí a z Hoøic.

Odborné hodnocení jednotlivých disciplín pro-
vedli:

Psaní na klávesnici (opis): Ing. Havlíková,
Ing. Rejlová.
Korektura textu: Mgr. Tmìjová,
Ing. Petry�ínová.
Wordprocessing: Mgr. Pilaøová, Mgr. Velen.
Umístìní na prvních tøech místech v jednotli-

vých disciplínách:
Psaní na klávesnici (opis)
1. Jana Hlou�ková � OA Jièín (èisté úhozy / mi-

nuta = 416),
2. Tomá� Patoèka � OA, VO� HK (407),
3. Lenka Novotná � OA Trutnov (393).
Korektura textu
1. Lenka Novotná � OA Trutnov (korektur 92),
2. Tereza Krejèová � OA Jièín (68),
3. Jana Hofmanová � OA Trutnov (58).
Wordprocessing
1. Lenka Novotná � OA Trutnov (celkem 187),
2. Monika Svobodová � OA Nový Byd�ov (118),
3. Jana Hofmanová � OA Trutnov (112).
Po celý soutì�ní den panovala pøátelská atmo-

sféra, soutì�ící se sna�ili podávat co nejlep�í vý-
kony, èlenové komisí byli spravedliví a hostitelé
milí.

Podìkování patøí v�em zainteresovaným pra-
covníkùm hoøické Obchodní akademie za hladký
a regulérní prùbìh soutì�e. OA Hoøice

Slavily jsme MDŽ

 �e se u� dávno neslaví? Nám �enám to ale vù-
bec nevadilo, o dùvod více si ho pøipomenout.
V hasièárnì jsme se se�ly v pátek 6. bøezna, daly
jsme si nìco k snìdku, kávièku, dostaly  jsme vo-
òavý  narcis a bylo i pøekvapení. Pøi�ly nám toti�
zatancovat malé bøi�ní taneènice pod vedením
p. Nìníèkové. Bylo to jejich první vystoupení a
vìøte mi - ú�asné! Tímto jim moc dìkuji.

Zase nìkdy v hasièárnì. V. Bílková

Plnohodnotná rada mìsta konaná dne
20.4.2009 obsahovala 49 bodù jednání a
pøedcházela zasedání mìstského zastupitel-
stva, které bylo programovì také velmi nároè-
né, tak�e hoøiètí radní museli podstoupit vy-
èerpávající nepøetr�ité dvanáctihodinové jed-
nání a zcela urèitì zaslou�í obdiv nás v�ech.

SCHVÁLENÍ INVESTIČNÍHO ÚVĚRU
Rada mìsta schválila na základì doporuèení

výbìrové komise investièní úvìr ve vý�i 45
mil. Kè, ze kterého bude financována rekon-
strukce V�ehrdovy ulice, rekultivace skládky v
 Lískovicích a akce �Mìsto bez bariér�. Ji�
v minulosti pøi schvalování úvìrù dali radní
pøednost jistotì pevné úrokové sazby, která
v tomto pøípadì èiní 4,54%. Celková cena
úvìru, který mìstu poskytne Èeská spoøitelna
a.s., bude èinit 5,6 mil. Kè. Zastupitelstvo
mìsta nabídku Èeské spoøitelny a.s. schválilo
tého� dne.

DAR PRO MĚN OD FIRMY LINET
Rada mìsta schválila pøijetí daru jedné po-

lohovatelné postele v hodnotì 43 tis. Kè od
firmy  Limet spol. s r.o.

PŘÍSPĚVEK NA INFRASTRUKTURU
Rada mìsta doporuèila zastupitelstvu

schválení smluv o poskytnutí finanèního pøí-
spìvku na vybudování infrastruktury pro vý-
stavbu rodinných domkù v ulici Josefa Kul-
hánka mezi Mìstem Hoøice a jednotlivými
stavebníky, kteøí se rozhodli v této lokalitì
stavìt. Mìsto Hoøice ji� v roce 2007 rozhodlo
tímto zpùsobem podporovat stavebníky, kteøí
se rozhodnou pro individuální výstavbu ro-
dinných domkù. Podmínkou výplaty první
poloviny devadesátitisícové dotace je zastro-
pení  1. nadzemního podla�í a druhá polovina
je stavebníkùm vyplácena na základì nabytí
právní moci kolaudaèního rozhodnutí.
Smlouva pozbývá úèinnosti 5 let od podpisu
obìma stranami.

PŘÍSPĚVKY NA SPORT V ROCE 2009
Rada mìsta vzala na vìdomí a potvrdila ná-

vrh Sportovní komise mìsta  Hoøic o rozdìle-
ní finanèních prostøedkù v mìstském granto-
vém systému na rok 2009. V prvním kole pøi-
dìlování finanèních prostøedkù  bylo rozdìle-
no  celkem 393 tis. Kè. �ádaná podpora  ve
vý�i 765 tis. Kè opìt vysoce pøevý�ila rozpoè-
tové mo�nosti mìsta. Nejvìt�í díl koláèe ze
sportovního grantového systému ukousli
spravedlivì fotbalisté, jim� byla pøidìlena do-
tace ve vý�i 50 tis Kè na dopravu mláde�nic-
kých týmù TJ Jiskra Hoøice k mistrovským
utkáním. Následovali florbal 40 tis., TJ Start
� koníèkáøi 35 tis., TJ Sokol Hoøice-v�estran-
nost mláde�e 30 tis., HO-HO horolezecký od-
díl 30 tis. a dal�í.

GRANTY PRO KULTURU
Rada potvrdila výsledek jednání komise pro

kulturu a rozvoj cestovního ruchu. Tato komi-
se se konala dne 15.04.2009 a navrhovala
rozdìlení finanèních prostøedkù pro �adatele
v oblasti kultury. Rada schválila pøidìlení fi-
nanèních pøíspìvkù �adatelùm o granty
z rozpoètu mìsta na jednotlivé projekty
v oblasti  kultury ve shodné vý�i, kterou na-
vrhla komise.  Ve fondu pro podporu kultury
bylo pro tento rok k rozdìlení 220 tis Kè.
V prvním kole bylo rozdìleno celkem  191 tis
Kè. Obèanské sdru�ení Prove získalo na koná-
ní hudebního festivalu  Cultural Reggae Vinet
èástku 40 tis. Kè. Za zmínku zcela urèitì stojí,
�e tento festival je nejnákladnìj�í hoøickou
kulturní akcí. Organizátoøi poèítají v tomto
roce s nákladným rozpoètem, který bude bez-
mála 600 tis. Kè. Zmíním je�tì dal�í pøídìly
dotací. Klub pøátel hudby 22 tis., XI. Filmový
Festival Hoøice � Film jako provokace 22 tis.,
Pøehlídka a výuka umìleckých øemesel a tvùr-
èí dílny pro veøejnost 20 tis., ZU� Hoøice-Díl-
na VII-UFO aneb recyklujeme s mimozem��a-
ny 18 tis.Do druhého kola kulturních grantù
zbývá k rozdìlení 29 tis. Kè.

DOTACE PRO ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽ
Rada schválila �ádosti o pøidìlení dotací pro

�kolství a mláde� dle návrhu �kolské komise.
V novì vzniklém fondu bylo v prvním kole

rozdìleno 150 tis. Kè a 50 tis. Kè zbývá
k rozdìlení do druhého kola. Nejvìt�í podporu
získal projekt Základní �koly Na Habru s názvem
�Porozumìjme jeden druhému: Evropa rodina
rodin, kde v�echny jsou stejné a zároveò odli�né�
ve vý�i 65 tis., Dal�í dotace získali: Støední prù-
myslová �kola kamenická a sochaøská na
�Mezinárodní sympozium mladých sochaøù� 30
tis., VO� rozvoje venkova a SZE� Hoøice na pro-
jekty �Nedostatek energie � Evropané �etøeme ji
!� 15 tis., EKOMLÁDÌ 2009 � � Zdravý �ivotní
styl aneb ve zdravém tìle zdravý duch� 14,5 tis.,
Mateøská �kola Pod lipou na ��kolka je tu pro
dìti � krteèkova zahrádka� 9,3 tis. Kè, Klokánek
Hoøice na �7. dìtský den s klokánkem aneb Klo-
kánek jde do cirkusu� 8,9 tis Kè.

MĚSTO INVESTOREM INFRASTRUKTURY
Rada vzala na vìdomí informaci o jednání od-

stoupení od kupní smlouvy ze dne 17.07.2008
mezi  Mìstem Hoøice  a firmou IMO - STAR  IN-
VEST s.r.o., Hradec Králové na pozemky ve vnit-
robloku ulice Aloise Hlavatého.

Firma IMO � STAR INVEST s.r.o. mìla na po-
zemcích ve vnitrobloku vybudovat developersky
tøináct domkù vèetnì infrastruktury. Zmìna pod-
mínek na trhu s nemovitostmi v posledním pùl
roce a zastavení trhu s byty zapøíèinila doèasný
nezájem  firem o tento zpùsob výstavby. Jednáme
proto s touto firmou o odstoupení od kupní
smlouvy na pozemky, pøevzetí projektové doku-
mentace na sítì a o pøíslu�ných povoleních. Mìs-
to se rozhodlo infrastrukturu pro vnitroblok vy-
budovat na vlastní náklady a pozemky potom od-
prodat za výraznì vy��í cenu.

ZPRÁVA O STAVU DĚTSKÝCH HŘIŠŤ
V HOŘICÍCH

Rada vzala  na vìdomí zprávu o stavu dìtských
høi�� v Hoøicích, kterou vypracovali strá�níci
mìstské policie. Z pøedlo�ené zprávy vyplývá po-
tøebnost obnovy provozního øádu ve Smetano-
vých sadech a pøipravení nìkterých dal�ích vyhlá-
�ek. Rada ulo�ila øediteli Sportovního zaøízení
mìsta Hoøice panu Martinu Sodomkovi odstranit
zji�tìné nedostatky.

HŘIŠTĚ S UMĚLÝM TRÁVNÍKEM
Mìstu Hoøice se podaøilo získat pøíslib dotace

na umìlý trávník v hodnotì jednoho milionu Kè.
Tato minihøi�tì v minulosti vznikala na mnoha
místech v celé ÈR. V souèasné dobì je tento pro-
gram v útlumu a pro leto�ní rok by mìla být vy-
budována pouze tøi høi�tì. Podmínkou je vybudo-
vání podkladu na vlastní náklady. Jediným mís-
tem, které pøipou�tí souèasný územní plán mìsta
je území ji�nì od  Sportovního zaøízení Mìsta
Hoøic. Høi�tì by v dopoledních hodinách mohly
vyu�ívat �koly a odpoledne by potom slou�ilo ke
komerèním úèelùm.Na provoz høi�tì by dozírali
zamìstnanci Sportovního zaøízení Mìsta Hoøice.

Rada mìsta doporuèila MìZ schválit vybudová-
ní høi�tì s umìlým trávníkem o rozmìrech 20 x
40 m v areálu Sportovního zaøízení mìsta Hoøice.

Rada mìsta ukládá starostovi I. Dole�alovi po-
dat �ádost o pøidìlení umìlého trávníku na ÈMFS
do 30.04.2009.

VÍTE �E.....

JÍDELNA MILETA BUDE OTVÍRAT
Jídelna Mileta (bývalá) bude po rekonstrukci

znovu otevøena v pondìlí 4. kvìtna 2009. Provo-
zovatelem tohoto stravovacího zaøízení je firma
TREFA - Ing. Jiøí Kalenský a Stanislava Jungová.
Otevírací doba zaøízení bude od 10.30 hod.  do
13.30 hod. Provozovna bude nabízet 3 menu do-
mácí kvality, kromì toho budou v nabídce dal�í
jídla v 5 a� 10 ti druzích. Zde bude samozøejmostí
sma�ený sýr, øízek, pøílohový salát, hranolky, ale i
dal�í nové kulináøské speciality. V denní nabídce
by se mìli objevit i rùzné druhy nealkoholických
nápojù. Cena obìdù je  55,- Kè. V pøípadì mìsíè-
ního pøedplatného je cena zvýhodnìna na 50,-
Kè. Obìdy bude mo�né si odná�et v menuboxech,
které budou k dispozici.

Platbu obìdù bude mo�no provádìt i v�emi
druhy platných stravenek. Provozovna bude pro
firmy a organizace organizovat rozvozy, které
bude mo�no hradit fakturou.

CO SE DĚJE NA GOTHARDĚ?
Mìsto Hoøice a vlastník pozemku v areálu býva-

lého pohostinství Barrandov pan Ing. Petr Pøibyl

se domluvili na uklizení sutin a náletových
døevin tak, aby celý tento prostor nedìlal ostu-
du pøilehlým kamenným památkám mìsta
Hoøic, které se nachází v jeho okolí. A co se
bude dít dále? Nechte se pøekvapit.

JAK VZNIKNUL A CO
ZNAMENÁ PROJEKT
MÌSTA BEZ BARIÉR?

První my�lenka realizace �Mìsta bez bariér�
vznikla pøi sestavování volebního programu
ODS v komunálních volbách v roce 2006.

V oblasti zdravotnictví a sociální péèe tehdy
bylo uvedeno pod bodem 1: Vypracovat pro-
jekt a zajistit finanèní podporu formou evrop-
ských a státních grantù na bezbariérovost
mìsta.

Tenkrát jsme ani ve snu netu�ili, �e tento
smìlý bod programu najde naplnìní  a tento
megaprojekt  bude skuteènì realizován. Zdálo
se nám tehdy, �e mìsto Hoøice se svými ve své
podstatì tøemi zaøízeními se zvý�enou kon-
centrací handicapovaných si vybojování reali-
zace obdobného projektu zaslou�í. Velmi dob-
rým rozhodnutím rady a zastupitelstva mìsta
tehdy bylo zaèít spolupracovat s Centrem ev-
ropského projektování a nechat se odbornì
vést pøi získávání  evropských financí firmou,
která má tuto èinnost ve své hlavní náplni. Ne-
musím urèitì pøipomínat, �e Centrum evrop-
ského projektování øídí Ing. Klára Dostálová,
která je shodou okolností  také z Hoøic. Na za-
èátku spolupráce s Centrem evropského pro-
jektování jsme spoleènì s paní øeditelkou
v relaci Radio�urnálu uvedli, �e pøedpokláda-
ná hodnota projektu zcela urèitì pøesáhne sto
milionù korun. V tu chvíli se ostatní úèastníci
této relace tak trochu usmívali, proto�e to byla
ta nejvy��í èástka, která padla tohoto veèera,
ve kterém se ptali i nìkolika dal�ích starostù,
jaký pøídìl financí od Evropy oèekávají. Lví
podíl na odsouhlasení tohoto projektu má zce-
la urèitì i velmi dobrá spolupráce se souèas-
ným hejtmanem Královéhradeckého kraje pa-
nem Ing. Lubomírem Francem. Operaèním
programem ze kterých tuto podporu budeme
èerpat je ROP NUTS II  Severovýchod a název
oblasti podpory je �Rozvoj mìst�.

Co to vlastnì v�echno znamená �Mìsto bez
bariér?�  Hlavním cílem tohoto integrovaného
projektu je zvý�ení kvality �ivota obyvatel ve
mìstì a to zejména zdravotnì handicapova-
ných a osob se sní�enou schopností pohybu a
orientace. Projekt zaji��uje odstranìní tech-
nických, architektonických a informaèních ba-
riér, co� handicapovaným umo�ní snadnìj�í
pohyb po mìstì a dovolí jim tak plnì se zapo-
jit do obèanského �ivota.

Projekt �Hoøice  - mìsto bez bariér� se sklá-
dá z nìkolika na sebe navazujících a vzájemnì
se doplòujících subprojektù, jejich� realizace
povede ke komplexnímu øe�ení bezbariéro-
vosti Hoøic. Projekt se skládá  ze ètyø vzájem-
nì propojených a navazujících bezbariérových
tras protínající hlavní èásti mìsta a obsahuje
celkem 27 projektù.

Pøi realizaci dojde k vytvoøení dostateèného
mno�ství parkovacích stání pro invalidy, do-
stateèné mno�ství odpoèinkových ploch a
zkvalitnìní informaèních tokù  k cílovým sku-
pinám. Celková hodnota projektu by se
mìla pohybovat v èástce 150 mil. Kè.

Celý projekt se skládá  ze ètyø tras, které jsou
pro úèel rozli�ení projektù rozli�eny na �lutou,
modrou, èervenou a zelenou. Bezbariérovost
se v�ak týká nejen tras, chodníkù, nájezdù a
pøejezdù silnic, ale i bezbariérových pøístupù
do nìkterých obchodù, �kol, institucí a sporto-
vi��. Harmonogram prací na projektech zaèíná
bì�et na jaøe 2009 a konèí dle poslední úpravy
v létì 2011.

Závìrem bych chtìl podìkovat v�em, kteøí se
na pøípravì projektu podíleli a dokázali pøi-
pravit projekt, který svým rozsahem vysoce
pøevy�uje v�echny ostatní projekty hodnocené
v operaèním programu NUTS II. Kvalitou pøi-
pravenosti obsadil tento projekt druhé místo
mezi projekty v Královéhradeckém kraji a
ètvrté místo v rámci celého NUTS II, co� je
v rámci tøí krajù Královéhradeckém, Pardu-
bickém a Libereckém.

Ivan Dole�al

Kniha ver�ù Ellen Jilemnické vy�la v edici
Poesis nakladatelství H&H, má 120 stránek
v pevné vazbì a je k dostání v hoøickém mu-
zeu za 144,- Kè  (po dvacetiprocentní slevì).
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Zápisky z Anglie
V nedìli 22. bøezna se nìkteøí �áci ze sedmých,

osmých a devátých tøíd se�li pøed areálem Z� Na
Daliborce. Mo�ná se ptáte, proè jsme �li v nedìli
do �koly, ale dùvod je prostý. Èekal nás toti� tý-
denní studijní pobyt v  Anglii! Odjí�dìli jsme sice
a� ve tøi hodiny, ale u� o pùl tøetí èekali v�ichni
starostliví rodièe a natì�ené dìti pøed autobu-
sem. Po posledních úpravách v zasedacím poøád-
ku, rozdìlení adres rodin a doplnìní zbývajících
informací jsme koneènì zamávali na�emu domo-
vu a odjí�dìli smìrem k Velké Británii.

Cesta byla dlouhá, av�ak nám to pøi dobré nála-
dì, promítaných filmech a s pøedstavami o Anglii
docela rychle utíkalo. Je�tì za svìtla jsme zastavi-
li u nìmeckých hranic, abychom mohli zavolat
domù a informovat rodièe o tom, co a jak. Poma-
lu se stmívalo, a tak jsme z okénka sledovali mí-
hající se krajinu a domky. Za nìkolik hodin ná-
sledovaly dal�í hranice, tentokrát belgické. Cesta
Belgií byla ov�em krátká a nìkteøí z nás ji stejnì
prospali, tak jsme se rozhlí�eli alespoò po fran-
couzském okolí. Èasnì ráno jsme dojeli a� ke ko-
neèným francouzským hranicím, kde jsme se,
v�ichni zvìdaví, nalodili na trajekt. U nìkterých
z nás se na trajektu projevila moøská nemoc, tak-
�e jsme cestu lodí spí�  pøe�ívali.

Tìsnì po východu slunce na�e nohy vstoupily
na pevninu Velké Británie, a sice do velmi dùle�i-
tého pøístavu Dover. Rádi  jsme se probìhli po
plá�i  a vydali  se  na nedaleký hrad Dover Castle.
Zde poblí� kostela nechali Øímané v roce 50 vy-
budovat maják. Pak u� následovala cesta do Ha-
stings, cíle na�í cesty. Tady jsme si prohlédli zøí-
ceniny Hastings Castle. Pøesto�e jsme v�ichni
byli ji� velmi unaveni a foukal zde silný vítr, ab-
solvovali jsme je�tì prohlídku zdej�ích �Pa�erác-
kých jeskyní�. Po nástupu do autobusu byla u vìt-
�iny z nás únava vystøídána nervozitou. Moc dob-
øe jsme vìdìli, co bude následovat. Odjeli jsme na
parkovi�tì, kde na nás mìly èekat na�e hostitel-
ské rodiny, aby si nás po skupinkách odvezly
k sobì domù, do cizího prostøedí, k cizím lidem.

Na�i �náhradní rodièe� opravdu postupnì pøi-
jí�dìli a odvá�eli si své �nové� dìti.

Druhý den jsme si v�ichni líèili zá�itky z rodin.
Nìkteøí bydleli ve velkém domì s vtipnou rodi-
nou, jiní zase sdíleli dùm i s jinými lidmi z celého
svìta. Vyprávìli jsme si, jak bydlíme, o èem jsme
si v rodinách povídali, co jsme mìli k tradièní an-
glické snídani, èím nás vybavili ke svaèinì a jak
jsme èekali na meeting pointech na ná� autobus.

Po prvních zá�itcích ve zdej�ím výukovém cent-
ru nás èekal výlet do muzea v Battle a do pirátské-
ho mìsteèka Ray. Za krásného poèasí jsme se
okolo �esté hodiny vrátili zpìt do hostitelských
rodin a zasedli s nimi k veèeøi.

Na støedu odpoledne byl naplánovaný výlet na
útesy Seven Sisters, ale jeliko� pr�elo a foukal sil-
ný vítr, jeli jsme na prohlídku observatoøe
Science Centre. V observatoøi jsme si mohli prak-
ticky vyzkou�et zemskou gravitaci, pozorovat roz-
klad svìtla nebo sledovat vznik tornáda. Zapojo-
vali se jak dìti, tak dospìlí a ka�dý z nás si pak
koupil nìjaký typický pøedmìt na památku. Za
de�tivého poèasí jsme se vraceli zpìt do rodin.

Ètvrteèní dopoledne bylo klidné, opìt tøi hodiny
uèení. Po obìdì na sluníèku na venkovním høi�ti

jsme znovu nasedli do na�eho �lutého autobusu a
odjeli do mìsta Brightonu, pùvodnì malé rybáø-
ské vesnièky. Vidìli jsme exotický palác Royal Pa-
vilon postavený Johnem Nashem. Po projití ètvrti
Lanes jsme nav�tívili Sea Life Centre, kde nám
ryby doslova plavaly nad hlavou. Poté jsme se
procházeli po Palace Pier, zábavním molu, kde
mnozí z nás ochutnali palaèinky, koblí�ky nebo
párek v rohlíku. Mohli jsme zajít také do místních
obchodù a do nákupního støediska. Obhlídli jsme
zdej�í módu i nové vìci a jeli zpìt do Hastings.

Pátek byl vlastnì posledním dnem ve �kole a
vlastnì i v rodinách, jeliko� v sobotu jsme odjí�-
dìli hned ráno. Okolo poledne jsme dostali certi-
fikáty s na�ím jménem, vyfotili jsme se s anglic-
kými uèiteli a odjeli na støedeèní výlet, na útesy
Seven Sisters. Slunce svítilo, ale vítr byl hroznì
silný, a tak jsme se mnozí divili, �e jsme neod-
plachtili kamsi do nenávratna�

 Pohledy z útesù na rozbouøené moøe, èerveno-
bílý maják a azurové nebe byly v�ak nenahradi-
telné. Ukoøistili jsme krásné fotky, ale také po-
mìrnì bolavé nohy, proto�e jsme vìt�inu cesty �li
pì�ky. Po chvilce pozorování moøe pøímo z plá�e
jsme opìt nasedli do autobusu a vrátili se zpìt do
Hasting.

V sobotu nás èekal dost nároèný den. Ráno se
rychle nasnídat, dopravit se na parkovi�tì, roz-
louèit se s rodinou a nezapomenout nic doma.
Na�tìstí jsme to ale v�e v poøádku zvládli a ráno
vyrazili do Londýna. Celý den jsme chodili pì�ky,
od vì�e Big Ben a budovy Parlamentu, pøes krás-
ný Buckhinghamský palác, kde byla spousta lidí,
a� po Trafalgarské námìstí. Procházeli jsme se po
Piccadilly, kde jsme vidìli mnoho záøivých nápi-
sù, obrazù, obchodù, lidí i premiérové kino Ode-
on s otisky rukou slavných lidí. Nakoupili jsme si
tu suvenýry a nìco na památku a u� jsme se pøe-
sunovali do Britského muzea. I kdy� ná� u� hroz-
nì bolely nohy a u� se nám ani nikam chodit ne-
chtìlo, pøe�li jsme je�tì na Covent Garden. Poté
jsme koneènì vyrazili na cestu k autobusu. Lon-
dýn se s námi rozlouèil padajícími kroupami a
silným vìtrem. Rádi jsme naskákali do autobusu,
ulevili bolavým nohám, najedli se a zaèínali klá-
bosit. Jeliko� jsme byli z celodenního výletu
v Londýnì v�ichni hodnì unavení, po pøejezdu
trajektem zpìt do Francie jsme usnuli skoro
v�ichni, vèetnì tìch, co pùvodnì spát ani nechtìli.

Okolo tøetí hodiny jsme koneènì dorazili zpìt
do Hoøic. ��astní rodièe byli rádi, �e se jim dìti
v poøádku vrátily a dìti byly spokojené, �e za�ily
ú�asný výlet. Celý týden jsme mìli o èem  vyprá-
vìt, máme v�ichni spoustu fotek a suvenýrù, ale
hlavnì zá�itkù, které nám u� nikdo nikdy nevez-
me.                                                                               A. K.

Hudební festival
v Chorvatsku

Pro Základní umìleckou �kolu Hoøice se stalo
pravidlem, �e koncem �kolního roku odjí�dí sku-
pina �ákù na festival do Itálie. Jsou to dìti hudeb-
ního oddìlení ale i výtvarníci a dramatici. A kdo
jen trochu sleduje práci �koly tak urèitì ví, �e nej-
krásnìj�í projekty se uskuteènily v Itálii.

Letos �kola dostala pozvání  úèastnit se  hudeb-
ního festivalu v Chorvarsku. Festival probíhá
na Makarské riviéøe a úèastní se ho nejlep�í hu-
dební a herecké skupiny z celé Evropy.

Chorvatsko je pro nás po hudební stránce zemì
neznámá. Nevíme, jaká je úroveò festivalu a co by
bylo pro posluchaèe zajímavé a zároveò nové.
Rádi bychom se uvedli co mo�ná nejlépe, aby i do
budoucna bylo Chorvatsko zemí, kam bychom
mohli vyjí�dìt. 29. kvìtna bude �kolu reprezenzo-
vat pìvecký sbor MUSICA, který nedávno zvítìzil
v soutì�ní pøehlídce Zahrada písní v Praze a dále
pojede dìtský soubor KOMOØIK. Literárnì dra-
matické oddìlení se bude reprezentovat vystou-
pením z filmu Pomáda.V souèasné dobì v�ichni
pilnì pracují a celý program bychom chtìli hoøic-
kému obecenstvu pøedvést je�tì pøed odjezdem

29. kvìtna odjede 30 dìtí s pedagogickým dozo-
rem, aby publiku ukázaly nejen svoji práci, ale
práci celé �koly. Pøejeme jim plno úspìchù, pobyt
plný slunce a ��astný návrat domù.                      Z.V.

Buon giorno, Hořice!
Pokud ve dnech 27. 4. � 6. 5. 2009  budete pro-

cházet kolem Z� Na Habru, je mo�né, �e zaslech-
nete krom tradiènì vyuèovaných  pozdravù jako
jsou Good morning èi Guten Tag i pozdrav Buon
giorno. Jak to? Na�i �kolu toti� èeká velká udá-
lost. 27. dubna pøiletí do Prahy 27 zástupcù ve
vìku na�ich osmákù z partnerské italské �koly v
Anagni v projektu �Europe � A Family of Fami-
lies� a dojde k uskuteènìní první etapy výmìn-
ných pobytù mezi èeskými a italskými studenty.

Od loòského �kolního roku spolupracujeme se
�kolou Bonifacio VIII v Anagni a �áci 2. stupnì
pomocí e-mailù v angliètinì korespondují se stej-
nì starými studenty v Itálii. Tato komunikace se
ukázala být pøínosem pro získávání dovedností
v praktickém pou�ití jazyka. To nás pøivedlo na
my�lenku dát spolupráci mezi �kolami vìt�í roz-
mìr, a tak vznikl projekt �Let�s Understand Each
Other: Europe � A Family of Families Where All
Are the Same But All Are Different. (Porozumìj-
me jeden druhému: Evropa � rodina rodin, kde
v�echny jsou stejné a zároveò odli�né)�, který je
v oblasti základního �kolství v Hoøicích pøi svém
zamìøení a rozsahu ojedinìlý. Bìhem dvouletého
období budou �áci obou �kol zkoumat a srovná-
vat rùzné oblasti partnerské kultury: napø. jazyk,
principy slu�ného chování, typické zvyky, týdenní
re�im, volnoèasové aktivity, svátky, kuchyni, za-
mìstnání, systém vzdìlávání, architekturu èi kra-
jinu a povedeme je k pochopení toho, �e pøesto�e
existují zjevné rozdíly v na�ich kulturách, my
v�ichni tvoøíme obrovskou rodinu Euroobèanù se
spoleènými zájmy a budoucností.

Od záøí 2008 pracují projektové skupiny na
tvorbì svých vlastních internetových stránek,
mini-projektù, na rozvíjení komunikace pomocí
moderních komunikaèních technologií a v nepo-
slední øadì na pøípravì spoleèného koncertu, kte-
rý bude vyvrcholením leto�ního pobytu zde a
pøedzvìstí divadelního pøedstavení, jeho� autory
budou sami �áci, a které probìhne pøí�tí rok
v italské instituci. Na�e mini-projekty se doposud
zamìøovaly na zpracování témat �Na�e �kola�,
�Na�e mìsto� a na tvorbu osobních profilù �ákù.
Nìkteré z na�ich produktù ji� dnes naleznete na
adrese www.ehabr.cz a pro mnohé bude jistì zají-
mavé si prohlédnout projektové stránky partner-
ské �koly www. scuolacattolicaanagni.com.

A jak bude vypadat leto�ní setkání? Obì projek-
tové skupiny budou po dobu 10 dní pracovat na
získávání informací potøebných pro uskuteènìní
projektu.  Partnerské skupinì pomù�eme poznat
�ivot Èeské Republiky jako takové, na�e zvyky,
kulturu, památky a budeme hledat, v èem se �ivo-
ty v obou zemích li�í a co nás spojuje. Sna�ili jsme
se vytvoøit program pobytu tak, aby byl pestrý,
zajímavý a zároveò co nejvíce pøínosný pro pro-
jekt. Ital�tí studenti poznají tedy napøíklad, jak to
chodí u nás ve �kole po zvonìní, zúèastní se tvoøi-
vých dílen, projdou Hoøicemi a hoøickými institu-
cemi, seznámí se s tradièními èeskými výrobky,
podívají se na nejkrásnìj�í místa na�eho regionu,
uvidí hlavní mìsto Prahu a krom dal�ích vìcí se
zúèastní i aktivit zamìøených na prolomení bariér
mezi dvìma národnostmi, jako je soutì� talentù
X-factor. Zároveò budou obì skupiny po dobu ce-
lého pobytu intenzivnì nacvièovat pásmo písní v
angliètinì, ital�tinì a v èe�tinì pro ji� zmiòovaný
závìreèný koncert, který se uskuteèní pro veøej-
nost 4. 5. 2009 od 17 hodin v Radnièním sále.

Jak sami vidíte, èeká nás spousta práce a vyna-
lo�eného úsilí. Vìøíme v�ak, �e tato práce má
smysl a �e na�im dìtem pøinese velké obohacení.
Pokud nás chcete podpoøit, pøijïte se podívat na
ná� koncert. Udìláme v�e pro to, aby byl pro Ho-
øice nev�edním zá�itkem.

Za Z� Na Habru Mgr. Lenka Novotná

Blahopřejeme
I kdy� je to k nevíøe, 15. dubna slavil kulaté vý-

roèí Jan Nosek, velká osobnost kulturního �ivota
Hoøic. Lukavec, kde Honza bydlí, mì jistì odpus-
tí, kdy� jsem oslavence pøiøadila do Hoøic. Je ale
jen málo lidí, kteøí pro hoøickou kulturu udìlali
tolik, jako právì pan Nosek.

Výborný muzikant, zpìvák a hlavnì divadelník
má dar rozdávat radost, pohodu a jeho férové a
èestné jednání je nám v�em dobøe známo. �ádné
divadelní pøedstavení by nebylo tím pravým, kdy-
by Honza chybìl.

A proto dovol, abych Ti je�tì jednou poblaho-
pøála za v�echny milovníky divadla, za v�echny
Hoøièáky do dal�í �edesátky �Zlom vaz�.

Va�kovová Zdenka

Účastníci zájezdu se závěrečnými certifikáty (a s paní ředitelkou).

Druhá studijní skupina při práci. Nahoře účastníci před hradem Hastings.

Narozeniny
4. kvìtna oslaví 85. narozeniny pan Milan Mik-

lík z Vrchlického ulice v Hoøicích. Mnoho zdraví a
pohody pøejí dcera s rodinou.

ČT 24 ve městě
Pozoruhodný úspìch hoøické radnice pøi získá-

vání evropských dotací neu�el pozornosti médií
a tak se vypravila do na�ich ulic Èeská televize, a
odvysílala reportá�, s kterou ètenáøe seznamuje-
me. O pozadí a vzniku projektu podrobnìji infor-
muje starosta mìsta na své stránce.

Hořice budou do tří let
bez bariér

(ÈT24 10. 4. 2009 v 7.43) Pøesto�e v Hoøicích
v Podkrkono�í sídlí hned tøi ústavy pro lidi
se zhor�enou pohyblivostí, je paradoxnì právì
toto mìsto plné pøeká�ek. Zmìnu teï slibuje
nový projekt nazvaný Mìsto bez bariér, na který
radnice získala 90 milionù korun z Evropské
unie. Obyvatel s handicapem je v Hoøicích více
ne� kdekoliv jinde v okolí u� od tøicátých let.

Pùvodní ústav pro váleèné veterány nahradilo
zaøízení pro tìlesnì posti�ené. Na jeho klienty èe-
kají problémy hned za branami. Klientka Ústavu
sociální péèe pro tìlesnì posti�ené Eva Padalíko-
vá upozornila napøíklad na zcela nevyhovující
vjezd do parku. Invalidní vozík ke svému �ivotu v
tomto ústavu potøebuje zhruba 70 lidí, 20 z nich
pravidelnì vyjí�dí do mìsta.

O zkušenostech s bariérami hovořil dlouholetý
klient Ústavu sociální péče Robert Kypěna.

Televize si kriticky „smlsla“ také na rozbitém
povrchu při jižním vstupu do parku. Tohle

místo je na nejdůležitější trase mezi Ústavem a
centrem města pro vozíčky vážnou překážkou
a jejich uživatelé na ni upozorňují už pěkných
pár let. Televizní reportáž nám předvedla, jak

kritická jsou pro „vozíčkáře“ četná místa, která
míjíme aniž bychom si problém uvědomili.

(Člověk by ovšem řekl, že zrovna v tomto místě
není potřeba čekat na miliony z Bruselu,

stačila by lopata a necelé kolečko materiálu.)

Klient ústavu Robert Kypìna sdìlil, �e vzhledem
ke �patnému stavu chodníkù nezbývá nic jiného,
ne� se pohybovat po silnici. Vhodnì upravené
není pro tìlesnì posti�ené ani samotné centrum
Hoøic. Radnice výtkám lidí s handicapem rozumí
a slibuje velkou zmìnu. Na konci projektu za více
ne� 120 milionù korun mají být Hoøice bez bari-
ér. Stavební úpravy mají probíhat a� do konce
roku 2011.

Místostarosta Hoøic Jaroslav Vácha informoval,
�e projekt bude zalo�en na hvìzdicovitì uspoøá-
daných trasách, které budou smìøovat z okrajo-
vých èástí mìsta do centra. Souèástí projektu jsou
i opravy uvnitø budov. Ekonomka povìøená vede-
ním Ústavu sociální péèe pro tìlesnì posti�ené
Renata Zemková doplnila, �e vìt�ina klientù má
v Hoøicích trvalý pobyt.

Zdroj: www.ct24.cz, reportá� Pøemysla �rámka.
Tisknuto z www.horice.org.

VIDEO: www.ct24.cz/regionalni/51295-horice-
budou-do-tri-let-bez-barier/
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Výstavy

Barva, èas a prostor
Výstava studentù SP�KS Hoøice.

Malá síò mìstského muzea od 1. 5. do 14. 6.
dennì mimo pondìlí 9-12/13-17.

Vernisá� 1. kvìtna od 13 hodin.

Sochaø Vojtìch Adamec
Galerie plastik od 2. do 28. 6. 2009

dennì mimo pondìlí 9-12/13-17.
Vernisá� 2. kvìtna od 15 hodin.

 Spolek podkrkono�ských
výtvarníkù

�torchova síò mìstského muzea do 17. kvìtna

Slavné vily
královéhradeckého kraje

�torchova síò mìstského muzea od 28. kvìtna
do 28. èervna dennì mimo pondìlí 9-12/13-17.

Vernisá� 28. kvìtna 2009.

Nebojte se internetu
Takhle bychom nazvali upoutávku na  informa-

tivní lekce o internetu pro seniory. Jako ka�dý
rok v mìsíci bøeznu, tak i v leto�ním roce byly
úterky a pátky od 9 do 11 hodin v Mìstské
knihovnì v Hoøicích vyhrazeny seniorùm.

Zájem o tyto lekce byl nad oèekávání veliký a
nás to potì�ilo. Nejstar�í úèastnici bylo pøes 80
let. Pod vedením knihovnic Hany �kvrnové, Sta-
nislavy Najmanové a Aleny  Erbanové byli senioøi
seznámeni s internetem. Náplní lekcí bylo sezná-
mení s internetem teoreticky i prakticky. Dozvì-
dìli se, co je internet, co je webová stránka, jak si
vyhledávat potøebné informace (surfovat), co je
e-mailová po�ta aj. Na�im cílem bylo také ukázat,
jak jim mù�e internet obohatit �ivot. Ohlas na
tyto lekce byl velice dobrý. Nìkteøí litovali, �e
kurs skonèil a pøi�li si sami vyzkou�et, co se nau-
èili. Kdy� nevìdìli, jak si nalézt potøebnou infor-
maci, tak jsem jim poradili. My jsme byli rádi, �e
byli trpìlivými posluchaèi a chodili pravidelnì,
tak�e na�e snaha nebyla zbyteèná.

Budeme se tì�it na seniory také i v pøí�tím roce,
abychom jim pomohli pøekonat strach z pou�ívá-
ní internetu. Pøejeme si, aby  internet byl jejich
spoleèníkem a zpøíjemnil jim volné chvíle.

Za Mìstskou knihovnu IlonaHynková

�áci SP�KS se úèastní sympózií,výstav a pøehlí-
dek po celé republice i mimo ni. �kola také po-
dobné akce poøádá, èasto i za branami �kolního
areálu. U� mnoho let v�ak neprezentovala so-
chaøsko-kamenickou zruènost svých �ákù pøímo
v Hoøicích. Leto�ní maturitní roèník sochaøského
smìru v�ak dostal mo�nost vytvoøit trojici monu-
mentù nazvanou  Sloupy symbolù. V roèníku je
nás osm rozdílnì tvoøících sochaøù a na�im spo-
leèným cílem bylo vytvoøit jen tøi vertikální ob-
jekty.

K zadání se vyjádøila tøídní profesorka ak. soch.
Dagmar �tìpánková � Èerná: �Zajímalo mì, jestli
se �áci doká�ou spojit a udìlat velkou vìc. Jde to
buï na �íøku, nebo na vý�ku. Tak mì napadl to-
tem a pozdìji jsme do�li k pilíøùm slo�eným ze
symbolù...�

V ateliéru jsme vedeni k propracování objemù,
k tomu, aby socha byla zajímavá ze v�ech stran a
k tomu, aby sama o sobì dokázala stát v prostoru.
Najednou se musime omezit na hmotu válce,
svou osobitost a my�lenku pøizpùsobit kontextu
díla.

Pro nikoho z nás to nebyl lehký úkol. Na prvním
pilíøi se podílí Luká� Øezníèek a Jana Dole�alová:
�Já jsem stylizovala orla hlavou dolù, který
pøedstavuje èlovìka, jen� odlétl, aby si vyzkou�el
nové vìci, poznal nové obzory a opìt se vrátil
k lidskosti, stabilitì, jistotì a svému pùvodu��
Spodní èást vytvoøil Luká� jako �páteø � nosný
prvek v�ech bytostí�. Rovná páteø symbolizuje i
charakternost, upøímnost a nebojácnost. Trvalo
dlouho, ne� Jana a Luká� k sobì na�li cestu, a ne�
svùj sochaøský projev sladili do jednotného celku.
Ov�em nakonec jako první své práce z hlíny odlili
do sádry, a jako první byl hotov model právì je-
jich pilíøe.

Daleko rychleji a snadnìji se spolupracovalo
Markétì Kotrbáèkové a Marku Borskému. Oni
dva svou mìkkou modelaci sladili takøka ihned, a
ani s uchopením tématu mezi sebou nemìli pro-
blém. Marek: �Má práce se skládá ze tøí stylizo-
vaných, spojených bytostí. Dùvod jejich spojení
si mù�e pozorovatel sám domyslet. Sna�il jsem
se  vyjádøit dùstojnost, vertikalitu�� A Markétka
si domyslela své, a vzniklo Vyvrcholení - abs-
traktní zakonèení pilíøe, ve kterém je schováno
mnoho symbolù a mnoho zajímavých pohledù.
Po odlití Marek i Markétka museli své odlitky
zretu�ovat, hlavnì Markétka, ale u velkého mno�-
ství detailù s tím musela poèítat. Nyní jejich,
metr a pùl vysoký  sádrový model ji� pùsobí �ivou
hravostí a harmonií.

Nejslo�itìj�í práci mìly Petra Kuèerová, Anna
Rosová, Vendula Pl�ková a Johana Eliá�ová. Ne-
jen, �e spolupracovat musely u� jako skupina, ale
je�tì uprostøed navrhování Petra musela na dlou-
ho odjet a nebylo jasné, jestli se zúèastní samot-
ného vypracování do kamene. Z toho dùvodu na
poslední chvíli pøibyla Vendula, aby v kameni
bylo mo�né u pilíøe dosáhnout vý�ky ètyø metrù.
Holky se první shodly na konceptu, ve kterém
ka�dá mìla svùj prostor. Dohodly se na symbo-
lech, které lidstvo opakuje odpradávna, které
jdou vzestupnì od zemì a� k polaritì mu�e a
�eny. Vendula dìlala dvì èásti. Spodní �Zemi z
které vyrùstají v�echny koøeny� a �Hada po�íra-
jícího si ocas, jako symbol nekoneèna�, který je
umístìn v horní èásti pilíøe. Nad Zemí je masivní
èást Petry, která se inspirovala pravìkou symbo-
likou opakující se od Irska po Afriku a� k Maur-
ské kultuøe. �Ta struktura je pro mì jako koøeny
lidského �ivota a toky energie lidmi vnímané u�
od pradávna�. Anièka do pilíøe vtiskla ètyøi tváøe:
�ètyøi nìmí pozorovatelé, sledují roèní kolobìh,
sledují,  jak se v�e mìní od zimy do jara, od naro-
zení ke smrti�.

Mým úkolem bylo ukonèení nejvy��ího pilíøe:
vytvoøila jsem shlí�ejícího mu�e a �enu, symbol
ka�dého z nás, polarity - symbol zobrazovaný od
pravìku, nesmrtelný dodnes. Na hlavách mají
perforovanou kouli, slunce, díky kterému v�ech-
no mù�e �ít. Celý projekt se zrodil nejprve na pa-
píøe, pár skic, ze kterých jsme zaèínali odhadovat
rozmìry. Nyní u� ve �kole stojí sádrové modely
v polovièní velikosti, máme pøipravený prostor,
�ablony, náøadí a kameny. Od 4. do 25. kvìtna
nás mù�ete nav�tívit ve �kole a vidìt jak realizuje-
me své nápady do kamene. Hotové Pilíøe Symbo-
lù budete moci vidìt od konce kvìtna na autobu-
sovém nádra�í v Hoøicích a 2. èervna kolem po-
ledne si mù�ete pod monumenty poslechnout
na�e obhajoby.                                    Johana Eliá�ová

Zpívání s Hradišťanem
V kouzelném prostøedí Lomu U sv. Josefa bude

letos zcela netradiènì zahájen festival Hoøické
hudební slavnosti 2009. V podveèer 22. kvìtna
2009 zde zazpívá celá øada pìveckých sborù z
celé republiky, zazní i pøekrásné Otevírání studá-
nek Bohuslava Martinù a v závìru zahraje a za-
zpívá Hradi��an pod vedením umìleckého vedou-
cího Jiøího Pavlici. Vstupné na celou akci je dob-
rovolné. Pro dobrou pohodu je zaji�tìna i mo�-
nost obèerstvení. Co více si pøát? Snad jenom
pìkné poèasí.

Pondělí 4. května v 17.00 (RADNICE)
KONCERT ÈESKÉ A ITALSKÉ �KOLY

Z� Na Habru + �kola Bonifaco z Anagni,
vstup volný.

Úterý 5. května 2009 v 18.00 (RADNICE)
ZÁHADNÁ MÍSTA SVÌTA

Cestopisná pøedná�ka s digitální projekcí,
vstupné 50,- Kè.

Středa 6. května 2009 v 19.30 (RADNICE)
OSUDY DOBRÉHO VOJÁKA �VEJKA

Soubor J.K.Tyl - odlo�ené pøedstavení
ze 14. 4. 2009 - vstupenky zùstaly v platnosti,

vstupné 50,- Kè.

Pátek 8. května 2009 ve 20.00 hodin
NEJENROCK

COOLERS, KILLERPANDA, METRO,
vstupné 60,- Kè.

Úterý 12. května 2009 v 17.00 hodin
�KOLNÍ AKADEMIE Z� NA HABRU

vstup volný

Pátek 22. května v 18.00 (Lom U Josefa)
HRADI��AN - ZAHÁJENÍ HOØICKÝCH

HUDEBNÍCH SLAVNOSTÍ
HRADI��AN + SETKÁNÍ PÌVECKÝCH

SBORÙ, dobrovolné vstupné

Pondělí 25. května v 18.00 (RADNICE)
PÍSNIÈKY NA�Í BABIÈKY

Písnièkový poøad (nejen) pro pamìtníky
Vstupné 60,- Kè

Středa 27. května 2009 v 19.30 (KOSTEL)
JAROSLAV NEPILÝ - varhany

Hoøické hudební slavnosti 2009,
dobrovolné vstupné.

Středa 3. června 2009 v 19.30 (KOSTEL)
JANA HAVLÍÈKOVÁ - varhany,

TOMÁ� KLAZAR - trubka
Hoøické hudební slavnosti 2009

Pilíře symbolů – nové sochy ve městě

Tvùrèí èlovìk se sna�í prostøednictvím své práce nìco vyjádøit, nebo pøedat druhým, proto má zá-
jem na jejím zveøejnìní a zviditelnìní. U øemeslníkù a umìlcù, sna�ících se pøemìnit kámen v u�lech-
tilý tvar,  je tato snaha souèástí pracovní náplnì.

Vedení �koly se stále sna�í propagovat práci na�ich studentù i pedagogù a proto projekt uvítalo.
Zástupci mìsta podobný názor zpeèetili finanèním pøíspìvkem na øezání kamene, který nám, koneè-
nì jako ka�dý rok, vìnuje Kámen Ostromìø s.r.o. Touto cestou dìkujeme dárcùm a sponzorùm, také
firmì Spring Hoøice s.r.o. za pøípravu betonového základu pod pilíøe.

Ze spolupráce s tímto skvìlým roèníkem vznikly zajímavé modely slibující svou realizací estetické
doplnìní intravilánu Hoøic. Vytvoøit spoleèné dílo slo�ené z osobitých èástí bylo cosi nového, co
�utráci je�tì neøe�ili, a mít maturitu stojící ve mìstì je silná motivace. Proto dr�me studentùm palce!

Dagmar �tìpánková, ak. soch.

Markéta Kotrbáčková při práci na projektu

Anna RosováJana Doležalová
a Lukáš Řezníček

Své dojmy z práce na spoleèném díle popisuje
jedna leto�ních maturanteck, Johanka Eliá�ová:

Petra Kučerová Marek Borský

Johanka Eliášová

Výstava pøedstavující rozmanité tendence
a výtvarné pøístupy nejmlad�í umìlecké generace
mìsta Hoøic bude zahájena symbolicky na První-
ho máje pøednesem ver�ù Adama Kadmana
a Jana Karkozsky. Expozice demonstruje souèas-
né mladé umìní, které se nezadr�itelnì rozbíhá
do rùzných smìrù, infiltruje zdánlivì nedotknu-
telné oblasti a tì�í z prolínání nesourodých prv-
kù. Autoøi èerpají inspiraci nejen v dìjinách umì-
ní, k nim� mnohdy zaujímají jak jinak ne� mla-
distvì radikální postoj, ale pøedev�ím z bezpro-
støední reality svìta, ve kterém �ijí. Mladí výtvar-
níci se navracejí k figuøe a krajinì, v jejich dílech
zaznívá koloristický akcent, jindy dávají pøednost
monochromnímu vyjádøení, oscilují mezi expresí
a lyrismem, vymezují se k �ánru komiksu. Pracují
s textem, fotografií, objektem, dávají vzniknout
drobným instalacím; vystavená díla utváøejí vel-
mi rùznorodý soubor po formální i obsahové
stránce. Expozice si tak ve svém celku �ádá ná-
v�tìvníkovu zvý�enou pozornost, reciproènì jej
v�ak odmìòuje po�itkem z objevování nenadá-
lých souvislostí.

V Malé síni hoøického muzea vystavují Tereza
Èerná, �tìpán Èí�ek, Jana Dole�alová, Jan Do-
stál, Ladislav Ducháèek, Jan Franìk, Matou�
Há�a, Al�bìta Krhovjáková, Luká� Øezníèek a Ni-
kol Uxová.

Nikol Uxová, Ptáci, 2008, akvarel na papíře.

(Nejen) o barvě v čase
a prostoru

Pozvánka od sdružení studentů
Pøijïte se podívat na alternativní hoøický
divadelní proud:

Inspirativní večírek
s překvapením

V sále Bystøice 10. kvìtna od 19:00.
Na programu je divadlo, poesie, vìda, jamming

a pøekvápko. Za Novou Bestii Apokalypsy pode-
psáni Adam Kadmon a Jan Karkoszka, za Charla-
tové �eny Anna Rosa a Johanka Eliá�ová.

Více o programu na stranì 7 dole.

Bohoslužby
Bohoslu�by Církve èeskoslovenské hu-

sitské se slou�í v nedìli 3. kvìtna a 31. kvìtna
v�dy od 14 hodin v bývalé synagoze v Tovární
ulièce. (Pravidelné bohoslu�by z 3. nedìle v mìsí-
ci se pøekládají z dùvodu konání motocyklových
závodù na 5. nedìli.)

Inzerce v Hořických novinách:
mag@cbox.cz

775 291 242, 493 624 497
1 cm2 / 5,-  Kč
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ŽALUZIE
SEDLÁK
 �aluzie (EURO, vertikální) �
originální zastínìní VELUX

sítì proti hmyzu � lamelové dveøe
� pøedokenní rolety

� gará�ová vrata
MONTÁ� � PRODEJ � SERVIS
VLASTIMIL SEDLÁK

Máchova 1431, Hoøice
TEL/FAX: 493 623 711

MOBIL: 737 744 821
www.volny.cz/zaluzie-sedlak

NOVÁ SLUŽBA
PRO OBČANY HOŘIC

A OKOLÍ:
Pùjèuji èistiè na koberce

Puzzi 100 Super
od firmy Kärcher

(Objednávky na uvedených èíslech)

AUTOŠKOLA

LEJSEK
Auto�kola Josefa Lejska

Karlova 198, Hoøice, tel. 493623670
vám nabízí provádìní výcviku
v øízení motorových vozidel:

1) malého motocyklu, skupina „M“
2) motocyklu skupiny „A“

3) osobního automobilu, skupina „B“
4) nákladního automobilu, sk. „C“

5) traktoru, skupina „T“
Kondièní jízdy uvedených vozidel.

�kolení øidièù.
Výcvik provádíme na nových

vozidlech zn. Ford Fiesta, �koda
Felicia, Ifa 60, Suzuki, Simpson.

Kurzy zahajujeme
ka�dou støedu v 15 hodin.

Autoslužby
� Výmìny a prodej

motorových a pøevodových olejù
� Prodej akumulátorù

Pneuservis
� Montá� a vyva�ování pneumatik
osobních a dodávkových vozidel,
vè. AVIE a motocyklù (provádíme
na moderních strojích Corchi).

Prodej nových  pneumatik zn. Barum,
Matador, Michelin, Continental,
Nokia na v�echna motorová vozidla.

Montá� pneumatik u nás
zakoupených provádíme zdarma!
� Zaji��ujeme protektorování pneumatik

� Opravy vzdu�nic a pneumatik na
osobní i nákladní automobily a traktory.

Informace: 493 623 670

V I N O T É K A

LEVITŮV DŮM
NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 164

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.

CELKEM 231 m2

KANCELÁŘE V HOŘICÍCH
(I JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI OD 18 m2)

KONTAKT: 603 501 830

Koupím po�tovní známky, pohledy, obálky,
bankovky, tuzexové bony, celé sbírky - vìt�í
mno�ství i pozùstalost po sbìrateli. Platím v ho-
tovosti nejvy��í mo�né ceny.

Info na telefonu 724229292.

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

LEVNÉ DĚTSKÉ
KNIHY

PAPÍRNICTVÍ
Komenského 276
(naproti �kole)

Po-Pá: 7:30-12:00/13:00-17:00
So: 8:30-11:00

STÁČENÁ
DROGERIE!

Opìt k dostání v prodejnì
drogerie FLORIS Komenského 276
Po-Pá: 8:30-12:00/13:00-17:00

So: 8:30-11:00
Sortiment je stejný jako ve stánku

vedle Veèerky v Riegrovì ulici.

NOVÝ OBCHOD
S POUŽITÝM ZBOŽÍM

Nový obchod s pou�itým zbo�ím a nábytkem
zahajuje provoz od 15. kvìtna v prostoru dvo-
ra restaurace Bystøice.

(Tam, co konèí provoz kadeønictví.)



V Hořicích 29. dubna 2009

Strana 7

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

POŘÁDÁNÍ VEŘEJNÝCH DRAŽEB
DOBROVOLNÝCH I NEDOBROVOLNÝCH

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

RIEGROVA 1048, 508 01 HOŘICE

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

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.

Monika Krejèová
Husova 10 Hoøice

OBCHÙDEK
A DÌTSKÝ KOUTEK

S MO�NOSTÍ
KONÁNÍ OSLAV

ÈAJOVNA MONTEA
PRODEJ KOUPELOVÉ SOLI

BIO MÝDLA
MASÁ�E

DETOX TÌLA
Telefon 604 422 240

Øeditel �koly vyhla�uje 2. kolo pøijímacího øízení
BEZ PØIJÍMACÍCH ZKOU�EK na základì výsledkù pøedchozího studia
ke vzdìlávání do oborù:

� 79-41-K/408 gymnázium � �ivé jazyky (denní studium s maturitou)
� 63-41-M/022 podnikatel pro obchod a slu�by

(denní i dálkové studium s maturitou)

Uzávìrka pøihlá�ek do druhého kola pøijímacího øízení 7. kvìtna 2009
Bli��í informace o studiu: tel. 495 518 744, e-mail: mikova@voshk.cz,

www.voshk.cz,  www.cag-hk.cz

Česko-anglické gymnázium,
vyšší odborná škola a střední odborná škola podnikatelská, s.r.o.

Hradecká 1151, 500 03 Hradec Králové

OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ ČMSS HLEDÁ
z dùvodù roz�íøení portfolia finanèních produktù

FINANČNÍHO PORADCE
do týmu pro oblast Hoøic a okolí.

Nabízíme nadstandardní pøíjem, organizaci práce
dle va�ich potøeb, firemní výhody, práci ve finanèním sektoru,

za�kolení a podporu stávajícího týmu.
Vhodné i pro �eny na mateøské dovolené.

Kontakt: Ing. Lubomír Nekvasil, mobil: 608 333 538,
e-mail: lubomir.nekvasil@cmss-oz.cz

Hledám přítele
MUDr. støedního vìku, mlad�ího vzhledu,

blond, upøímná, tolerantní, pracovitá, svìdomitá
hledá pøítele od 48 do 68 let. Mobil 608 135 519.

Hledám přítele
MUDr. støedního vìku, mlad�ího vzhledu,

blond, upøímná, tolerantní, pracovitá, svìdomitá
hledá pøítele od 48 do 68 let. Mobil 608 135 519.



 Hořické občasné noviny (dříve HOŘICKÝ OBČASNÍK)

Strana 8

Hořické občasné noviny
Vydává Spoleènost pro vydávání

Hoøických obèasných novin, registrovaná MV jako
obèanské sdru�ení, které øídí Jaroslav Kotrbáèek.

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

Pøí�tí èíslo Hoøických novin vyjde 27. kvìtna 2009,
uzávìrka dvaadvacátého.

 Pøednost mají pøíspìvky døíve do�lé a takové, které
jsou v podobì datového souboru, napøíklad na disketì.

Podepsané pøíspìvky nemusí nutnì vyjadøovat
stanovisko vydavatele.

Biograf Na Špici v květnu 2009

Ze života námořníků
Malá loï nabourala do velké ruské lodì.
Ruský kapitán vytáhl troseèníky na palubu
a øíká kapitánovi malé lodì:

- Paèemu ty najebál do majevó karab¾á?
Kapitán pokrèí rameny.

- Sprechen sie deutsch?
Kapitán nereaguje.

- Parlez vous francais?
Kapitán nereaguje.

- Do you speak English?
- Yes Sir!
- Yes? Tak paèemu ty najebál do majevó karab¾á?

(Chechtavej tygr)

K obrázku se vztahuje následující pøíhoda: Jeden doktor spatøí pøi své ranní procházce velmi sympa-
tickou starou dámu, která sedí na zápra�í svého domku a kouøí velký doutník. Jde tedy k ní a øíká: 

�Nemohl jsem nezaznamenat, jak ��astnì vypadáte. Je v tom skryto nìjaké tajemství?�
�To je jednoduchý�, odpovìdìla. �Kouøím deset doutníkù dennì a pøed tím, ne� zalezu do postele, vy-

táhnu je�tì mohutnýho jointa. Kromì toho vypiju tejdnì pár fla�ek rumu, tìch pár krabic vína dennì
ani nepoèítám, jídlo vybírám z popelnic, obèas do sebe vrazím nìjakou tu algenu, necvièím a jen se vá-
lím nebo døepím tady na schodì�. 

�To je naprosto fantastické! Kolik vám je?� �Ètyøiadvacet.�

Tajemství života

Pronajmu byt v Hořicích
Pronajmu byt v Hoøicích 3+1 po rekonstrukci s

balkónem. Byt je zdìný, slunný a zaøízený.
Kontakt: 739096616

Ztratil se jezevčík
Ztratil se pejsek sly�ící na jméno Deny. Deny je

jezevèík bé�ové barvy s bílou náprsenkou.
Kdo by Denyho na�el, nech� podá zprávu na èís-

lo 603 171 817, nebo na Mìstskou policii (493
655 465) nebo  Mìstskému informaènímu centru
(733 532 945).

Otevírání turistické
sezony na Zvičině 2009

Sdru�ení Podzvièinsko zve v�echny pøíznivce
turistiky a cykloturistiky na Slavnostní otevírání
turistické sezony na Zvièinì, které se koná v pá-
tek 8. kvìtna na vrchu Zvièina od 11.00 hod. Le-
to�ní ji� 6.roèník bude tradiènì zahájen zazvonì-
ním na zvon v kapli na Zvièinì. Jako pøede�lé
roky se mù�ete zúèastnit hvìzdicové jízdy cyklis-
tù a starostù obcí Podzvièinska nebo souèasnì
poøádané akce obce �árovcova Lhota - Bìh na
Zvièinu. Pro dìti  budou pøipraveny soutì�e a ne-
jenom k poslechu nám zahraje skupina NEBO-
ZEZ. Do programu jsou zapojeni i starostové obcí
a nebude nouze ani o novinky.  Pøijïte s námi za-
hájit sezónu  2009 na nejvy��ím bodì Podzvièin-
ska � Zvièinì, nebudete litovat!

www.podzvicinsko.cz, info@podzvicinsko.cz

Úterý 5. 5. a středa 6. 5. v 17:30

Příběh o Zoufálkovi
Malý hrdina s velkým srdcem aneb dobrodru�ný

pøíbìh o malém my�ákovi, tou�ícím konat velké skutky,
zpracovaný podle oblíbené dìtské kní�ky.

Pøístupný, 94 minut, 65,- Kè, èeský dabing.

Čtvrtek 7. 5. ve 20:00

Nenarození
Mezi svìtem �ivých a mrtvých se potulují temné du�e,
které se sna�í vrátit do �ivota. Jejich vstupní bránou

mohou být citliví jedinci, které postupnì zcela ovládnou.
Pøístupný od 15, 87 minut, 65,- Kè, èeské titulky.

Pátek 8. 5. ve 20:00

Stmívání
Dlouho oèekávaná adaptace románu Stmívání.

Jeliko� tuzemskému divákovi tento název nejspí� moc
neøekne, jedná se o nefal�ovanou teenagerovskou

romanci, av�ak ozvlá�tnìnou tím, �e hlavní hrdinka se
zamiluje do èistokrevného upíra.

Pøístupný, 122 minut, 65,- Kè, èeské titulky �
50% sleva pro seniory.

Sobota 9. 5. ve 20:00

Austrálie
Lady Ashly je bohatá anglická aristokratka,

která se rozhodla vzdát se ve�kerého svého komfortu
a pøestìhovat se do Austrálie, kde právì zdìdila statek
o velikosti Marylandu ak tomu dvoutisícihlavé stádo
dobytka a tak Lady Ashly musí za pomoci statného,

i kdy� trochu hrubého dobytkáøe pøesunout celé stádo na
druhou stranu Austrálie.

Pøístupný, 165 minut, 70,- Kè, èeské titulky �
50% sleva pro seniory.

Úterý 12. 5. a středa 13. 5. ve 20:00

Marley a já
Neèekanì upøímný a chytrý film o tom, �e �ivot není
v�dycky peøíèko. Z vìt�í èásti se jedná o pohodový
rodinný film a jak u� je poznat z plakátu, je urèen

pøedev�ím milovníkùm zvíøat.
Pøístupný, 110 minut, 65,- Kè, èeské titulky.

Pátek 15. 5. a sobota 16. 5. v 17:30 a ve
20:00

Líbáš jako bůh
Nová komedie Marie Poledòákové s Kamilou Magálo-

vou, Oldøichem Kaiserem, Evou Holubovou a Jiøím
Barto�kou v hlavních rolích ... v�dy� lidské tou�ení po

lásce je nekoneèné, stejnì jako nadìje, �e nás láska pøece
jen nìkde potká...

Pøístupný, 115 minut, 70,- Kè, èeský film.

Úterý 19. 5. a středa 20. 5. v 17:30

Peklo s princeznou
Pohádka o lásce, která se silnìj�í ne� samotné peklo

a lidská chamtivost. Hrají Tereza Voøí�ková, Jiøí Mádl,
Petr Náro�ný, Zlata Adamovská, Václav Postránecký,

Václav Vydra, Miroslav Táborský.
Pøístupný, 105 minut, 70,- Kè,

èeská pohádka � 50% sleva pro seniory.

Čtvrtek 21. 5. ve 20:00

Válka nevěst
Nejlep�í kámo�ky ... ano, ale jen do svatby!!! ...

Stejný den, stejné místo ... tak�e teï rozhoduje pouze to,
kdo bude mít svatbu lep�í !!!

Pøístupný, 88 minut, 65,- Kè, èeské titulky.

Pátek 22.5. a sobota 23. 5. ve 20:00

Strážci
Doba maskovaných hrdinù ve slo�ení Doctor Manhat-

tan, Komediant, Ozymandias, Sùva, Rorschach, Capitán
Metropolis a Hedvábný Pøízrak kteøí bránili mìsto je

pryè. Hrdinové byli odvoláni do ústraní. Po èase zaène
hrdiny ve výslu�bì nìkdo postupnì likvidovat.

Rorschach jako jeden z hrstky zbylých hrdinù se pou�tí
do osamoceného boje proti vrahovi. 

Pøístupný od 15, 160 minut, 70,- Kè, titulky.

Úterý 26. 5. a středa 27. 5. v 17:30

Bolt – pes pro každý
případ

�ivot superpsa BOLTA je plný
dobrodru�ství, nebezpeèí a nástrah, tedy pøinejmen�ím,

kdy� bì�í filmové kamery, ale ná� hrdina se najednou
dostane do skuteèného �ivota, kde bývá skoro v�e jinak
ne� jak je zvyklý na plátnì kin ... aneb �pièkový rodinný

animovaný pøíbìh ...
Pøístupný, 103 minut, 65,- Kè, èeský dabing.

Čtvrtek 28. 5. a pátek 29. 5. ve 20:00

Vévodkyně
Podle velmi úspì�né biografické knihy historièky

Amandy Foreman natoèil re�isér Saul Dibb film o jedné
z nejkontroverznìj�ích postav Anglie v 18. století,

vévodkyni Georgianì z Devonshiru (Keira Knightley).
Vévodkynì je pøedstavena, jako �ena, která pro�la

mnohými útrapami a pokud se divák správnì vlo�í do
jejích pocitù, pro�ije si zajímavé seznámení.

Pøístupný, 110 minut, 70,- Kè, èeské titulky.

Sobota 30. 5. ve 20:00

Kurz negativního
myšlení

Parádní nenápadný norský filmeèek
se spoustou èerného humoru. Skandinávské psycholo-

gické drama o mezilidských vztazích se sarkasticky
èernou komedií syrového kvazidokumentárního vzhledu.

Originálnímu tvaru pøidává na atraktivitì hudební
doprovod pro rockové fajn�mekry (Steppenwolf, Nina

Simone èi zmínìný Johnny Cash).
(MFF Karlovy Vary 2007)

Pøístupný, 79 minut, 65,- Kè,
èeské titulky � 50% sleva pro seniory.

Modrou Niké získal letos Václav Křeček
Ji� posedmé vyhlásila Rada mìsta Hoøic

v Podkrkono�í anketu o nejlep�ího sportovce za
rok 2008 a vítìze jednotlivých kategorií pak
oznámila a odmìnila v Obøadní síni své historic-
ké radnice v pondìlí 6. dubna 2009.

Starosta Ivan Dole�al zdùraznil význam této an-
kety, která se koná postupnì i v dal�ích mìstech
regionu: �Jsme si vìdomi toho, �e se v na�em
mìstì nemù�eme chlubit  �ádnými mistry svìta,
ale máme zde dobré sportovce, trenéry a obìtavé
sportovní èinovníky.�

Právì Václav Køeèek se stal jedním z ocenìných
za svoji dlouholetou práci v ÈSTV. Jeho   zásluhy
o rozvoj hoøického sportu zdùraznil také poslanec
PS PÈR a pøedal mu so�ku antické bohynì Niké
od akademického sochaøe Michala Moravce.

�Tato so�ka byla témìø deset let pøedávána nej-
úspì�nìj�ím závodníkùm kulturistických klání,
poøádaných právì zde u nás v Hoøicích. Mìsto
kamenné krásy se tak dostalo do povìdomí tisícù
lidí v celé republice. Niké � symbol vítìzství �
míøí i k dal�ím osobnostem v rámci významných
sportovních èi spoleèenských událostí v celém
Královéhradeckém kraji,� uvedl spoluzakladatel
hoøické ankety Sportovec roku poslanec PÈR
Zdenìk Lhota.

Pøipomeòme, �e  Titul Sportovní osobnost roku
2007 v Hoøicích získala mladá �achistka Eli�ka
Johnová, které byla vloni v èervnu také pøedána
so�ka Niké. Letos v�ak poprvé tento symbol vítìz-
ství poslanec Zdenìk Lhota pøedával za Nadaèní
fond Modrá Niké, který se zrodil na sklonku loò-
ského roku. �Jsem velice rád,  �e pravým dùvo-
dem sna�ení nejen úspì�ných sportovcù, ale i
dal�ích lidí, kteøí vykonávají nezi�tnì cokoliv pro-
spì�ného pro své okolí, není jen získání cen a
uznání, ale pøedev�ím odhodlání pokraèovat ve
své vytèené cestì stále dál,� zdùraznil patron Na-

Zdeněk Lhota předal za Nadační fond
Modrá Niké sošku antické bohyně vítězství

Václavu Křečkovi

daèního fondu Modrá Niké a dodnes aktivní
sportovec poslanec Zdenìk Lhota a doplnil, �e
v�em, kdo hoøický sport podporují a anga�ují
se v nìm, patøí velký dík a uznání.

V kategorii �ákovských jednotlivcù zvítìzil cyk-
lista Tomá� Kalojíros pøed nominovanými Fili-
pem Salaèem a Markem Novákem za motoristic-
ký sport. V kategorii dospìlých jednotlivcù zvítì-
zil atlet Boøek Janèík pøed nominovaným kroke-
tistou Petrem Bártou ml. Kolektivem roku byl
ocenìn klub fotbalistù z TJ Jiskra Hoøice. Trené-
ry roku byli nominováni Jiøí �afaøík, který trénu-
je mladé fotbalisty a Jiøina Horáková, která
se vìnuje jako cvièitelka v�eobecné sportovní
prùpravì mláde�e a která v této kategorii zvítìzi-
la. Medaili za zásluhy o rozvoj hoøického sportu
zaslou�enì dostal za celo�ivotní èinnost v oddíle
kopané Václav Køeèek.                                 Eva Veselá

Vyznejte se v trubičkách: Čím pravější, tím
měkčí. Foto Vydra.

Na mistrovství republiky
odjedou
čtyři hořičtí kuželkáři

Spolu s vynikajícími výsledky v dru�stvech se
dostavily zákonitì i úspìchy jednotlivcù.

Junior Zdenìk Mìkota zvítìzil na krajských
pøeborech v Jièínì a vybojoval si postup na mis-
trovství Èeské republiky do Pelhøimova.

Dorostenec Vojtìch Tulka v Náchodì deklasuje
o 42 ku�elek v�echny své soupeøe, vítìzí a zaji��u-
je si té� postup na mistrovství republiky do Vala�-
ského Meziøíèí.

�áci na pøeboru kraje v Rychnovì nad Knì�-
nou - Franti�ek Kráèmar mlad�í obsazuje 2. mís-
to, Patrik Palm pak místo 3. I oni se probojovali
na mistrovství republiky do Teplé u Mariánských
Lázní. Navíc Kráèmar v Poháru mladých nadìjí
se ze 6ti turnajù kvalifikoval do olomouckého fi-
nále. Tam, v konkurenci 15 dal�ích hráèù z celé
republiky, konèí tìsnì pod stupni vítìzù na
4. místì za výkon 252 ku�elek. Celkovì v�ak
v souètu v�ech sedmi startù získává vynikající
2. místo.                                                                            F.K.

Kuželkáři
opět třetiligoví

Vynikající sezonu má ze sebou SKK Hoøice. ,,A
dru�stvo� dospìlých si po dvou letech vybojovalo
postup do tøetí ligy, kdy� divizi vyhrálo s 6ti bo-
dovými náskokem pøed 2. Rychnovem nad Knì�-
nou. Radek Kroupa se stal i nejlep�ím hráèem
celé divize s prùmìrem 447 ku�elek.

,,B dru�stvo� dospìlých skonèilo ve východoèes-
kém pøeboru na 2. místì � pouhý bod za vítìzem.
Tímto si zajistilo postup do divize. Hráè Michal
Anton se umístil na 3. místì s prùmìrem 430
�klackù�.

�C� dru�stvo dospìlých obsadilo 3. místo ve vý-
chodoèeské soutì�i a s nejvìt�í pravdìpodobností
postupuje do východoèeského pøeboru. Nejlep-
�ím hráèem dru�stva  s prùmìrem 417 shozených
døev byl Bartolomìj Vlá�ek, a to na 3. místì.

�A� dru�stvo dorostu konèí na 3. místì v druhé
lize a tímto umístìním si zajistilo bará� o ligu

Hořický kuželkář
na mistrovství světa

Dorostenec SKK Hoøice Vojtìch Tulka si svými
výkony jak v lize dorostu, tak i na reprezentaè-
ních srazech, zajistil nominaci na mistrovství svì-
ta do nìmeckého Dettenheimu 7.�13. kvìtna
2009. Blahopøejeme a pøejeme hodnì úspìchù!

F.K.

první. Nejlep�í hráè Hoøic Vojta Tulka na 3. místì
s prùmìrným výkonem 431 ku�elek.

Dru�stvo �B� dorostu je jednoznaènì nejvìt�ím
pøekvapením, kdy� suverénnì vítìzí v divizi
s náskokem 6ti bodù, ani� by okusilo jedinou po-
rá�ku. Zde jasnì kraluje hráè Ladislav Zívr
s prùmìrem 416 ku�elek. Dru�stvo si zajistilo
bará� o 2. ligu, kde celkovì konèí na støíbrné po-
zici a neuvìøitelnì se kvalifikovalo i do bará�e o
ligu první!

Vezmeme-li v potaz, �e prùmìrný vìk tìchto
malých boreèkù je tìsnì nad 13 let, nezbývá ne�
smeknout.                                                                       F.K.

Ze světa kuželek


