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Samé seriózní informace � �ádné fale�né a prázdné vìtièky � �ádné stra�ení místo øe�ení � Petra je v tom �
Také máte takovou radost? � �ádná biomasa � �ádná vepøová pandemie � Ani bravèová � Klidnì si na noviny
sáhnìte � Ale jsou v nich také smutné zprávy � Poøád víc se krade a jak dopadnou volby � Také se tak tì�íte? �

Je�tì �e s tím klokánkem je poøád sranda �                                             � Noviny poøád za 6,- korun � No kupte to

OBČASNÉ

Volná místa
na Obchodní akademii

Po uzavøeném 1. kole pøijímacího øízení nabízí
hoøická Obchodní akademie volná místa na tìch-
to oborech:
� maturitní obor �Obchodní akademie� - 5 míst,
� maturitní obor �Obchodník� - 2 místa,
� uèební obor �Prodavaè� (zamìøení na smí�ené,
drogistické nebo elektrotechnické zbo�í) - 7 míst.

Zájemci se mohou pøihlásit pøímo ve �kole - te-
lefon 493 622 921, nebo na e-mailové adrese sko-
la@isso.cz.

Vojtěch Tulka druhý
na mistrovství světa
 

Jak jsme informovali v minulém èísle, hoøický
ku�elkáø Vojtìch Tulka odcestoval s èeskou do-
rosteneckou reprezentací do nìmeckého Detten-
heimu na mistrovství svìta dorostu v ku�elkách,
kterého se zúèastnilo 16 státù. Vojtova premiéra
na mistrovství svìta skonèila velkým úspìchem.
Nejprve v dru�stvech na 4 x 120 hs obsadila na�e
reprezentace sedmou pøíèku pouhých 24 ku�elek
od místa tøetího. Zde se Vojta prezentoval solid-
ním výkonem 580. Dal�í disciplínou byla soutì�
dvojic. Zde obsadil spolu s Michalem Pytlíkem z
Rokycan 25. místo svým výkonem 557. To nejlep-
�í si v�ak Vojta nechal nakonec, kdy� v konkuren-
ci 32 hráèù v disciplínì Sprint (40 hs) obsadil
fantastické druhé místo, kdy� v pavouku postup-
nì porazil v prvním kole loòského mistra svìta z
Nìmecka Weisse, v druhém kole Maïara Boka,
dále Slováka Kováèe a poté dal�ího Slováka
Nemceka. Druhou stranu pavouka vyhrává Nì-
mec Saiger. Tento borec u� v�ak byl nad síly Voj-
ty. Nicménì støíbrná medaile z mistrovství svìta
putuje do Èeské republiky a do Hoøic právì záslu-
hou Vojty.                                                                         (fk)

Nikdo není dokonalý (snad jen VK) a tak ani
Honza nedìlal v �ivotì v�echno správnì. Rád a
mnoho cestoval (øíkal si pøece svìtobì�ník) a tak
mu pøejme, aby jej na té poslední, nejdel�í cestì,
u� potkávalo jen to dobré.                                    (vmb)

Odešel světoběžník
V úterý 12. kvìtna se mìstem rozlétla smutná

zpráva o náhlé smrti Mgr. Jana Petery. Zemøel
zakladatel známého pochodu O �i�kùv �tít, nad-
�ený turista a organizátor cestovního ruchu, obì-
tavý prùvodce cestovní kanceláøe. Jan Petera se
dlouhá léta aktivnì podílel na turistickém a cyk-
loturistickém znaèení v Podkrkono�í, Èeském ráji
i v Krkono�ích, spoluvytváøel turistické mapy a
informaèní materiály pro obce v regionu, obstoj-
nì fotografoval. Ná� kraj znal jako málokdo.

Ní�e na této stranì se pí�e o tom, �e uèitelé po-
tkají za �ivot více lidí, ne� ostatní: to se na Honzu
urèitì hodí. �áci na nìj bez výjimky vzpomínají
jako na vnímavého a kamarádského uèitele, jed-
ním slovem: nedají na nìj dopustit.

Hořický jarmark bude
v sobotu 30. května

Tradièní ji� 9. roèník Hoøického jarmarku se le-
tos uskuteèní v sobotu 30. kvìtna od ranních
do odpoledních hodin. Program najdete na zpra-
vodajském serveru horice.org.

„Duha“ už je
oficiálně registrovaným
sdružením

Nedávno zalo�ené Obèanské sdru�ení Duha,
které plánuje roz�íøit nabídku sociálních slu�eb
v na�em regionu o hospicovou péèi, bylo zaregis-
trováno Ministerstvem vnitra ÈR. Jde sice
o malý, ale  podstatný krùèek, který umo�ní pod-
niknout dal�í dùle�ité kroky. Pøed èleny sdru�ení
nyní stojí úkol vyhledat vhodný prostor k pronaj-
mutí. Zde hodlají v první fázi otevøít tzv. kontakt-
ní místo a pùjèovnu pomùcek,  v druhé pak zøídit
rodinné pokoje pro nevyléèitelnì nemocné a je-
jich nejbli��í.

Zatím se jako nejvhodnìj�í pro tento úèel jeví
bývalý infekèní pavilon v areálu mìstské nemoc-
nice, který je tímto zdravotnickým zaøízením
dlouhodobì navyu�ívaný. Zástupci �Duhy� dou-
fají, �e jednání o pronájmu této budovy povedou
k úspì�nému konci, aby se obèanské sdru�ení
mohlo co nejdøíve ucházet o dotace a granty, kte-
ré umo�ní nutné opravy tohoto objektu a hlavnì
jeho pøizpùsobení nové funkci. Tou má být na-
bídka kvalitní a citlivé paliativní, èili dosluhující
péèe o pacienty v terminálním stadiu nevyléèitel-
né choroby.                                                                     (jiv)

Katedrála prosby. Poslední dílo Vladimíra Preclíka (1929-2008) je součástí instalace soch patnácti českých sochařů na cestě podél železniční trati
od Stanovic k Žirči.  Vznik současných prací (sochy vznikaly v Podhorním Újezdě) na téma Křížové cesty - je nazýván Cestou života nebo také Cestou
naděje - byl Preclíkem inspirován a organizován, on sám se jeho dokončení nedožil . Instalace byla posvěcena a předána veřejnosti loni na podzim

a určitě stojí za výlet. Fotografii (a také článek na straně 5) otiskujeme k Preclíkovým nedožitým osmdesátinám  (23. května).

Èlovìk potká v �ivotì mnoho lidí, ale uèitelé a
lékaøi jich potkají asi nejvíce ze v�ech. Je to
dobré i zlé, jako v�echno. Kdy� jsem uèil prv-
ním rokem, bylo mi jen o nìkolik málo let víc
ne� nìkterým mým �ákùm. Za pár rokù èas
smazal rozdíl tìch nìkolika málo let a z øady
z nich se stali moji pøátelé a pøátelé mých a na-
�ich pøátel. Tak vzniklo neformální pøátelské
spoleèenství, ve kterém se rodily a vyrùstaly
na�e dìti. Chloumka, Doubravka, Jeøice a øada
dal�ích míst, to byla útoèi�tì pro setkávání nás,
na�ich dìtí a na�ich pøátel. Pro�ili jsme tam ne-
opakovatelné a nezapomenutelné chvíle, kdy
�ivot byl bílý dùm. I tehdy jsme mìli starosti,
ale dokázali jsme �ít bezstarostnì, nebyli jsme
bohatí, ale dokázali jsme se rozdat. Sobì na-
vzájem, svým dìtem, svým rodinám. Byla to
bájeèná léta � a nebyla pod psa.

Nedávno, pøed pár lety, jsme se pokusili vrá-
tit zpátky proti bìhu èasu � na jeden veèer se
to podaøilo. Troskami toho co bývalo tanèírnou
nás a na�ich rodièù se zase nesl swing a dunìl

bigbít a na mlatu, kde bývaly parkety se zas
vzná�ely taneèní páry.

Tehdy v té nádherné teplé noci se øada nás
pøátel zas vidìla poprvé po dlouhé dobì. Pose-
dávali jsme na �idlích, na trávì � kde se dalo.
Myslím, �e v�ichni jsme tam tehdy alespoò na
chvíli zase okusili ty dávné a zapomenuté poci-
ty bezstarostnosti.

Zuzano,
tehdy se z trosek tanèírny nesl nad mìsto

swing a dunìl bigbít. Byli jste tam s Petrem
mezi námi, ale nikdo z nás nemohl tu�it, �e prá-
vì ty jsi tak blízko tomu neodvolatelnému � na-
posled.

Dnes ráno zase vy�lo slunce.
Tvá cesta je daleká � marné je na�e volání.

(MUDr. Zuzana Váchová zemøela v nedo�i-
tých 57 letech minulé pondìlí a ve ètvrtek jsme
se s ní rozlouèili v jièínské obøadní síni. Tam za-
znìl i smuteèní proslov Dr. Franti�ka Kozla,
který jste právì doèetli.)

NAD RAKVÍ ZUZANY VÁCHOVÉ

O scházení a odcházení
FRANTI�EK KOZEL

Celkový pohled na Preclíkovu sochu  a na cestu při které  jich potkáte dalších čtrnáct.
(Všechny fotografie na straně jsou od V. Bukače.)
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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

Výtržnictví před
restaurací v Hořicích

Jako smyslu zbavený se choval v sobotu 2. kvìt-
na v èasných ranních hodinách v Hoøicích silnì
podnapilý tøiatøicetiletý mu�, který pøed jednou z
restaurací nìkolikrát kopl do zaparkovaného vo-
zidla �koda Felicia.

Pøitom rozbil sklo u pøedních dveøí a nohou na-
víc zasáhl i o dva roky star�ího mu�e, který sedìl
uvnitø. Tím mu zpùsobil poranìní ruky, se kte-
rým musel vyhledat lékaøské o�etøení. Majitel vo-
zidla vyèíslil �kodu na nejménì ètyøi tisíce korun.
Pøípad �etøí policisté jako trestný èin výtr�nictví.

Druhý opilec, který pøetáhl oslavu èarodìjnic
se povaloval v baru v Hoøicích. Vzhledem k tomu,
�e si s ním obsluha nevìdìla rady, oznámila jeho
pøítomnost na policii. Hlídka, která vyjela na
místo, zjistila, �e se jedná o místního opilce, kte-
rého postavila na nohy a nasmìrovala k domovu.

Tøetí opilec, který zamìstnal mu�e zákona, tro-
pil výtr�nost v malé obci na Hoøicku. Poté, co se
vrátil pìknì �vyzdobený� domù z restaurace, za-
èal slovnì napadat celou rodinu. Byl velmi vul-
gární a vùbec mu nevadilo, �e tak èiní pøed zraky
své malé dcerky. Policisté na�li mu�e le�et venku
na chodníku. Vzhledem k tomu, �e v jeho dechu
namìøili 2,5 promile alkoholu, skonèil na Protial-
koholní záchytné stanici v Hradci Králové.

Podvodnice oklamala
seniorku

O tom, �e opatrnosti není nikdy dost, se pøe-
svìdèila ètyøiadevadesátiletá seniorka v Hoøicích.
V odpoledních hodinách ji nav�tívila neznámá
�ena s tím, �e je pracovnicí elektrárny, a �e jde
zkontrolovat elektromìr. Stará paní �enì uvìøila
a pustila jí do svého bytu. To ov�em nemìla dìlat.
Ta se sice nejdøíve podívala na elektromìr, ale
poté se �vytasila� se starou fintou. Namluvila jí,
�e má pro ni pøeplatek za elektøinu ve vý�i
1.200 korun a pøitom vyndala pìtitisícovou ban-
kovku, na kterou chtìla vrátit peníze. Dùchodky-
nì tedy ode�la do pokoje pro hotovost. Zpìt
se vrátila s plnou krabièkou bankovek, ze kterých
odpoèítala potøebný obnos. Podvodnice potøebo-
vala získat èas, a tak �enu po�ádala o podpis
do se�itu. V okam�iku, kdy k ní stála zády, sáhla
�ena do krabièky a z této jí odcizila nìkolik desí-
tek tisíc korun. Poté rychle domácnost opustila.
Tento pøípad by mìl být varováním pro v�echny
seniory. Nikdy si nepou�tìjte do svých bytù
a domovù cizí osoby a u� vùbec nevìøte pohád-
kám o vráceném pøeplatku za elektøinu èi plyn.
V takovém pøípadì okam�itì volejte linku 158,
nebo� se v�dy jedná o podvodníky.

Policejní zpravodajství

Krade se všechno,
v Hořicích zmizela
i koruna stromu

Hoøice - Neobvyklou kráde� vy�etøují v tìchto
dnech hoøiètí policisté. Jedná se o kráde� koruny
pyramidálního javoru. Strom neznámý pachatel
nejdøíve zlomil ve vý�ce 170 cm a poté vrchní èást
odcizil.

Zøejmì se dost nadøel, proto�e prùmìr koruny
èinil témìø tøi metry. Majitel vyèíslil �kodu na
nejménì 9 tisíc korun.

Vandal „vyzdobil“
hostinec v Třebnouševsi

Tøebnou�eves - Stìny budovy hostince v Tøeb-
nou�evsi poslou�ily jako plátno dosud neznámé-
mu vandalovi. Ten v noci na pátek 1. kvìtna �vy-
zdobil� omítku vodorovnými èarami bez nápisù a
motivù, které vytvoøil pomocí spreje a èerné bar-
vy pravdìpodobnì z plechovky. �koda, kterou
svým jednáním zpùsobil, bude vyèíslena pozdìji.
Pøípad �etøí hoøiètí policisté jako trestný èin po-
�kozování cizí vìci.

Ukradli psa
přímo ze zahrady

Do ne zrovna pøíjemného rána se 14. 5. probu-
dila v Hoøicích majitelka roèního labradora.
V okam�iku, kdy �la svého chlupáèe nakrmit, ne-
mohla ho nikde najít. Psa jí toti� odcizil bìhem
noci ze  dvora domu  dosud neznámý zlodìj. Pøí-
pad �etøí policisté jako trestný èin kráde�e
a poru�ování domovní svobody.

Zdroj: Hana Kleèalová, Policie ÈR

Hrozí zastavení stavby
obchvatů a dálnice D11

(ÈTK) - Stavba pokraèování dálnice D11 z Hrad-
ce Králové do Jaromìøe je v ohro�ení. Nejistá je
také výstavba obchvatù Náchoda, Jaromìøe èi
Nové Paky. Dùvodem je nedostatek penìz v roz-
poètu Státního fondu dopravní infrastruktury
(SFDI). Celkem v hradeckém kraji hrozí zakon-
zervování 16 dopravních staveb v hodnotì mili-
ard korun, v celé zemi je ohro�eno kolem 300 sta-
veb. Vyplývá to z prezentace ministra dopravy
Gustáva Slameèky pøed poslanci rozpoètového
výboru.

Vedení hradeckého kraje s mo�ným zastavením
prací na dálnici D11 nesouhlasí. �Stavba D11 je
pro nás prioritou èíslo jedna. Budeme chtít, aby
peníze na ni kráceny nebyly,� øekl ÈTK hejtman
Lubomír Franc. Právì v dobì hospodáøské krize
by podle nìj stát peníze na stavby silnic nemìl
krátit. Podle ministerstva dopravy by pøí�tí rok
na stavby a údr�bu silnic mohlo chybìt pøes 50
miliard korun. Kvùli nedostatku penìz je ohro�e-
na nejen dostavba dálnice D11 z Hradce Králové
do Jaromìøe, ale i její pokraèování jako rychlost-
ní silnice R11 do Trutnova a na hranice z Pol-
skem. Právì od této komunikace si tamní samo-
správa slibuje ekonomické pozvednutí Trutnov-
ska, které dlouhodobì vykazuje nejvy��í neza-
mìstnanost v kraji. Hejtman upozornil, �e pokud
by se stavba zastavila, mohli by být Poláci se svojí
dálnicí na hranicích døíve ne� Èe�i. Zastavení
prací na obchvatech by se nejvíce dotklo Nácho-
da, který je ji� nyní dennì zahlcen kolonami aut a
je zøejmì dopravou nejvíce zatí�eným mìstem v
kraji. �Bylo by to velmi �patné. S obchvatem jsme
pøed územním øízením a doufám, �e alespoò na
pøípravné práce se peníze najdou,� øekl náchod-
ský starosta Oldøich Ètvrteèka. Na obchvat mìsta
by byly podle odhadù potøeba témìø dvì miliardy
korun. Pokud stát nese�ene peníze, budou se mu-
set bez obchvatù zøejmì obejít i lidé v Jaromìøi,
Nové Pace a Úlibicích na Jièínsku a v Doudlebách
na Rychnovsku. Ohro�ena je i dlouho pøipravova-
ná stavba dùle�ité okru�ní køi�ovatky na silniè-
ním okruhu Hradce Králové. Na seznamu ohro�e-
ných staveb jsou i silnice z Rudníku do Èisté na
Trutnovsku a pøelo�ky silnic u Jièínìvse a Nové-
ho Mìsta nad Metují.          Autor: Imrich Dioszegi

IX. zahradní slavnost:
Lom u Josefa
v pátek 5. června 2009

Leto�ní � v poøadí ji� ètrnáctá � Zahradní sla-
vost se uskuteèní výjimeènì u� v pátek, jeliko� v
sobotu a v nedìli se po nedalekém okruhu budou
prohánìt motorky. Díky tomu bude i oproti mi-
nulým rokùm krat�í program.

Jako první v lomu vystoupí ze dvou tøetin dívèí
kapela MOLITAN NOODLES, která � by� je z
Prahy � má své rodné koøeny v Hoøicích, hudební
pak zase spjaté s Velvet Underground. Více info
na www.molitannoodels.webgarden.cz

Druzí zahrají U� JSME DOMA, kteøí ji� od
osmdesátých let patøí mezi tuzemskou �pièku
rockové alternativní hudby. Mimochodem kromì
Plastikù asi nejznámìj�í rocková skupina za hra-
nicemi na�í zemì. V souèasné dobì hrají ve ètyø-
èlenné sestavì a v Hoøicích pøedstaví i nìkolik
nových vìcí z chystaného nového alba. Více info
na www.uzjsmedoma.com

Dal�í kapelou budou havlíèkobrod�tí NA-
�ROT, èeská hardcorová legenda, která byla za-
lo�ena v roce 1988 a první dva roky hrála jen na
neoficiálních èi undergroundových akcích. Více
info na www.nasrot.cz

Poslední kapelou na zahrádkách bude kanad-
sko-èeské trio WOLLONGONG, které patøí do
okruhu kapel stáje Silver Rocket. Èeká nás divoké
a spontánní vystoupení, pravé oøechové na závìr
�ivé produkce. Více info na www.silverrocket.org

Po Wollongong na malé scénì rozbalí svá nádo-
bíèka skupina dýd�ejù z Raggaultras, která se své
role zakonèovatelù zhostí ji� potøetí. Více info na
www.raggaultras.com

Od nedìle bude Zahradní slavnost pokraèovat
workshopy a støedeèní vernisá�í (10. 6.) bude celá
akce zakonèena, aby ji� v pátek v pøímé návaz-
nosti byla vystøídána tradièní Cultural and Reg-
gae Vibez.

Program:
19.45 MOLITAN NOODLES
21.oo U� JSME DOMA
22.45 NA�ROT
23.45 WOLLONGONG
0.45 RAGGAULTRAS
Zaèátek v 19.oo.    Vstupné: 120,- Kè.

Hořice si připomněly
výročí konce
druhé světové války

Pøedstavitelé mìsta v pøedveèer výroèí konce
druhé svìtové války polo�ili vìnce k souso�í Legie
za hranicemi u Masarykovy vì�e samostatnosti
a k pomníku na høbitovì, kde jsou pochováni ru-
doarmìjci, aby takto vzdali úctu obìtem nejstra�-
nìj�ího konfliktu v dìjinách lidstva.

(mìú)

Závěr každého školního
roku je zároveň
přípravou
na školní rok příští

Je tomu tak i u nás na základní umìlecké �kole.
Leto�ní absolventi se u� pøipravují k odchodu,

absolventský koncert, na kterém byli slavnostnì
vyøazeni i �áci ostatních oborù je za námi a znovu
sedám k pøípravì a nabídce na rok 2009/10.

Na �kole stále pracuje obor výtverný, hudební a
literárnì dramatický. Z dùvodu nedostatku místa
a hlavnì plné kapacity �koly nebude otevøeno ta-
neèní oddìlení.

Co nového mù�eme nabídnout. Hru na bicí ná-
stroje a hru na klasické varhany. Pedagogové jsou
kvalifikovaní a aprobovaní uèitelé. S pøíchodem
nové uèitelky sólového zpìvu jsou ètyøi místa vol-
ná pro zájemce o toto studium. Je mo�né pøihlá-
sit dítì k výuce hry na housle, keyboard a dechové
nástroje. V�ichni zájemci projdou pøijímací
zkou�kou, kde musí prokázat hudební pøedpokla-
dy pro studium vybraného nástroje. Vedle ná-
stroje mohou dìti nav�tìvovat pìvecké sbory Pís-
nièka a Musica.

Nejmen�í dìti rádi pøivítáme v tzv. pøípravce,
kde se formou hry seznamují jak s hrou na ná-
stroj, tak i oddìlením výtvarným a literárnì dra-
matickým.

Zájem o výtvarný a literárnì dramatický obor je
velký a poèet míst je omezen.Pøihlásit se je mo�né
bìhem mìsíce èervna pøímo u vyuèujících jednot-
livých nástrojù a oborù, nebo u øeditelky �koly.

 Va�kovová Zdenka, zushorice@raz-dva.cz

Chtěl přihlásit dceru
do školy, ale přišel krást

Pod záminkou  pøihlá�ení dcery své pøítelkynì
nav�tívil v odpoledních hodinách neznámý mu�
jednu ze základních �kol v Hoøicích. Bìhem ho-
voru, který vedl v kanceláøi s pedagogickou pra-
covnicí, zøejmì vyu�il její  chvilkové nepozornos-
ti  a v nestøe�eném okam�iku ji  z penì�enky od-
cizil nìkolika tisícovou hotovost. Policisté teï pá-
trají po záhadném mu�i a zji��ují, zda nemá
na svìdomí více obdobných kráde�í.
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SLOUPEK  STAROSTY Proč , proč, proč ?
Pro slepičí kvoč...

V poslední dobì se tolik diskutuje o morálce sou-
èasné mláde�e, �e by se to mohlo stát u� frází, která
mnohým lidem projde jedním uchem sem a druhým
tam...

Dìti zlobí ve �kole, dìti zlobí doma, dìti zlobí
mimo domov, dìti kouøí, pijí alkohol, zkou�ejí dro-
gy, jsou drzé, vulgární, neovlivnitelné...

Je tomu ale skuteènì tak? Pokud ano, pak bychom
mìli my dospìlí nìco podniknout, co by tìmto nega-
tivním projevùm chování zabránilo. Ale co? Mnozí
pokrèí rameny, i kdyby vìdìli, jak na to,  mnozí pøi-
znají, �e si nevìdí rad, mnozí si myslí, �e jediný zpù-
sob, jak pøidrzlé dìti vychovávat- jsou poznámky,
dùtky, sní�ené známky z chování. Ale jsou i tací, kte-
øí se sna�í cosi v tomto smìru skuteènì nìco zmìnit,
a to pozitivními cestami. Napø. ti, kteøí se vìnují ja-
kýmkoli zpùsobem volnoèasovým aktivitám dìtí.

Mezi tyto �Don Quijoty� patøím bohu�el i já, toho
èasu uèitelka literárnì- dramatického oboru na ZU�
Melodie, s. r. o., Hoøice. Pùsobím na této �kole tøe-
tím rokem a trpìlivì uèím dìti kromì v�eho, co by
se mìly nauèit v rámci obsahu vzdìlávání, také ta-
kovým hodnotám, jako je opravdové pøátelství, vzá-
jemná empatie, schopnost pomoci druhému, schop-
nost obìtovat se pro potøebné. Takové my�lenky
vkládám i do svých divadelních her, které se hrají
mimo Hoøic i napø. kdesi v Polièce a na jiných mís-
tech na�í republiky. Dìti je nad�enì nacvièují, tì�í
se, �e je sdìlí jiným dìtem. Místo toho, aby se schá-
zely v parku za úèelem popíjení alkoholu, pokuøová-
ní cigaret a trávy, tráví v dramatickém oboru  desít-
ky, nìkteré i stovky hodin svého volného èasu. To
v�e by bylo prima. Ale má to jednu záva�nou chybu
na své kráse. Ony se toti� nedoèkají zájmu ze strany
uèitelù a uèitelek hoøických �kol, kteøí na preciznì
vytvoøené pozvánky na na�e pøedstavení vìt�inou
rezignují. Pøi tom jsou to právì ti, kteøí nejvíce zou-
fají nad stavem morálky souèasné mláde�e. Kdy� u�
se koneènì dìje cosi tak zázraèného, �e dìti hrají
pro jiné dìti divadlo, uèitelky  (uèitelé) nemají zá-
jem. Nejdou se se svými �áky na pøedstavení podí-
vat. A dìti, které dìlají nìco smysluplného ve vol-
ném èase, mají pak samozøejmì pocit, �e v�e dìlají
zbyteènì. Nechápou , proè zrovna ti, kteøí jim pí�í
poznámky za  kázeòské pøestupky a mohou jako je-
diní rozhodnout, zda jejich aktivitu podpoøí  a bu-
dou z ní navíc tì�it i pro vlastní pedagogickou a psy-
chologickou práci, mlèí... Pøi tom �áci základních
�kol by se rádi �li podívat, jak hrají divadlo jejich ka-
marádi.

Mo�ná, �e problém není v uèitelích jako takových,
ale ve vedení �kol, které stejnì jako uèitelé své �áky
mù�e smìrovat vlastní uèitele nìkam, kde lze jistì
spatøovat alespoò malé svìtýlko nadìje, �e je na èem
stavìt. �e na�e mláde� není a� tak demoralizovaná,
krutá a nezodpovìdná, jak by se mohlo na první po-
hled zdát.

Jestli�e je ze strany uèitelù a vedení �kol ignorová-
no poèínání �ákù, kterým je cizí hospoda, zatímco
kreativní prostøedí dramatického oboru pova�ují za
svou druhou rodinu, pak se nemohu divit, �e mi kla-
dou moji �áci otázku. Proè? Proè? Proè? Mám si za-
skoèit pro odpovìï na Ministerstvo �kolství? Asi by
to dopadlo jako v pohádce O slepièce a kohoutko-
vi.... Odpovìï najdeme v�ichni jen v na�em srdci a
v na�í du�i...A tak  mne nezbývá, ne� svým �ákùm
ponìkud smutnì odpovìdìt � asi pro slepièí kvoè...

Pokud ov�em to slepièí kvoè bude znít nadále
v u�ích tìch, kteøí se sna�í zmìnit vìci ve prospìch
celospoleèenské morálky, je celkem jisté, �e se poèet
hoøických dìtí trávících svùj volný èas nìjakým ne-
gativním zpùsobem spí�e rozmno�í, ne� zredukuje.

Chtìla bych touto cestou podìkovat v�em uèitel-
kám základních hoøických �kol, které projevily zá-
jem o na�i divadelní pohádku Jak ka�párek srdce lé-
èil. Jsou to zejména uèitelky Z�  Na Habru, dále dvì
paní uèitelky ze Z� Komenského a paní Radka Hu-
báèková � øeditelka speciální �koly, která své �áky
na na�e pøedstavení poka�dé po�le. Tyto uèitelky asi
vìdí, co se skrývá pod mou odpovìdí � pro slepièí
KVOÈ...

A v�echny ostatní pedagogy opravdu nechci zranit,
proto�e vím, jak je jejich práce nároèná. Chci jim
naopak pomoci  otevøít oèi, aby zaèali pøemý�let
jako lidé s mozkem, ke kterým se citoslovce KVOÈ
opravdu nehodí...A pokud se domnívají, �e hodí,
pak házejí klacky pod nohy nejen dìtem, které vy-
chovávají, ale i sobì samotným... Odpovìï - pro sle-
pièí kvoè- by se mìla vyhnout �irokým obloukem
nám v�em, kterým jde o to, aby budoucí generace
byla nikoli zbabìlá, ale stateèná, nikoli pový�ená,
ale skromná, nikoli nevzdìlaná, ale vzdìlaná, nikoli
pokrytecká, ale upøímná, nikoli podlézavá, ale po-
korná, nikoli bezzásadová, ale zásadová, nikoli ne-
citlivá, ale citlivá, nikoli neèestná, ale èestná, nikoli
taková, která jednou svým vlastním dìtem bude od-
povídat na otázky: Proè, proè, proè - takovým zpù-
sobem, jak na nì odpovídám dnes já � pro slepièí
kvoè...

     Vá�ení uèitelé, touto cestou  vás zároveò zvu na
na�e dal�í pøedstavení s názvem Opona za Klobou-
kem. V tomto poøadu vystoupí v�echny divadelní i
taneèní tøídy ZU� Melodie. Zvlá�tní shodou okol-
ností má ná� poøad kabaretního stylu název TO
MÁME MLÁDE�.

Pøijïte si pro odpovìï na otázku , jakou máme
mláde�, dne 8. 7. 09 od 8.00 do 10.00 hodin, nebo
od 10.30 do 12.30 hodin. Pozvánky budou v�em uèi-
telùm a øeditelùm �kol jako v�dy osobnì pøedané.

PaedDr.  Renata Hradecká, uèitelka
literárnì-dramatického a taneèního oboru.

Sporting Havana dobyl
Zvičinu

Dne 8. kvìtna 2009 se uskuteènil pøi pøíle�itosti
otevøení turistické sezóny na Zvièinì ji�  42. roè-
ník bìhu do vrchu: Bìh na Zvièinu - Memori-
ál Václava Dobe�e. Závod pod patronací euro-
komisaøe Vladimíra �pidly je zapoèítávaný do
Èeského poháru v bìhu do vrchu a startuje ze
�árovcovy Lhoty. Jeho tra� je dlouhá 13,6 km a
vede polními a lesními stezkami s rùzným typem
povrchu. Cíl je polo�en na vrcholu Zvièiny v nad-
moøské vý�ce 671 m  a tak celkové pøevý�ení závo-
du èiní neuvìøitelných 393 m. Na leto�ním závod-
ním ro�tu (na startu) se  objevilo 190 natì�ených
bì�cù a bì�kyò, z toho hned 10 borcù z na�eho
mìsta. Své �elízko v ohni zde mìl i populární v�e-
sportovní klub Sporting Havana, kdy� ze svých
øad nominoval zku�eného závodníka na dlouhé
tratì - Tomá�e Juríèka. Tomá� pøi svém prémio-
vém startu pøedvedl svì�í bì�ecký výkon a s èa-
sem 1:29:37 hod obsadil pìknou 129 pøíèku. Pøí-
tomní èlenové týmu vzápìtí pøi zpìtném pohledu
z vrcholu Zvièiny k místu startu, který i pøes jasné
poèasí nebyl díky vzdálenosti skoro ani vidìt, jed-
nomyslnì zaøadily jeho výkon do zlatého fondu
výsledkù a týmových kuriozit Sportingu Havana.
Celkovým vítìzem závodù se stal Jan Havlíèek
z ASK Slavia Praha s èasem 00:52:25 hod.
Z hoøických borcù se nejlépe umístil Boøek Jan-
èík, který podal fantastický výkon a s èasem
0:59:57 obsadil 2. místo v kategorii bì�cù 45 - 49
let. Barvy na�eho mìsta zdaøile hájili i Radek Vá-
vra s èasem 1:15:02, Martin Vávra 1:19:50, Jiøí
Svatoò 1:20:12, Honza Èeøovský 1:23:46, Petr
Sùva 1:24:18, Karel Ko��ál 1:33:56, Dieter Palisch
1:33:59 a Jiøí Svatoò 1:34:05.

Závìrem si neodpustím zmínit kratièkou pi-
kantní zprávu o vzniku tohoto dnes ji� proslulého
bìhu:   Pøed 37 lety vznikl závod z hecu a z recese.
P. Dobe� tehdy v hospodì prohlásil, �e uzavøe
sázku s ka�dým, kdo si myslí, �e dobìhne ze
�árovcovy Lhoty a� na Zvièinu  nejdéle do dvou
hodin. Ka�dá minuta nad tento limit bude zna-
menat jedno pivo pro nìho, naopak ka�dá minu-
ta pod dvì hodiny pak prohru jednoho piva.
Tìch, kteøí se odhodlali k èinu ohro�ujícímu je-
jich fyzickou integritu, nebylo mnoho - celkem
ètyøi. VÝSLEDEK (1:37:00) znamenal pro Dobe-
�e prohru 92 (slovy DVAADEVADESÁTI) piv. Po
sedmi letech byl dluh onìch 92 piv skuteènì a ko-
neènì vyrovnán (mo�ná právì díky tomu nese
bìh své jméno ;-) ... A� tak èi onak, od toho roku
se Zvièina bìhá dodnes. Jak jsme zjistili v zákuli-
sí (schùze a hospoda), byla tehdy trasa na Zvièi-
nu pøipravena zdaleka nejlépe ze v�ech roèníkù.
J. Zvoníèek (dlouholetý pøedseda organizaèního
výboru) jako myslivec v tomto revíru cestu na
Zvièinu nìkolikrát pro�el a na�el rùzné zkratky.
V rámci pøípravy byla tehdy trasa znaèena ci-
tróny na stromech, které mìly uhasit �ízeò. To se
ji� nikdy v dal�ích letech neopakovalo�

Sportu zdar Vít Kotrbáèek  

KÁCENÍ STROMŮ – KOUPALIŠTĚ DACHOVA
Na pøedchozím jednání mìstské rady byl

vznesen po�adavek na provìøení nutnosti
pokácení stromù, které oddìlovaly koupa-
li�tì Dachova od ubytovny Pohoda. Bìhem
mìsíce bøezna probìhlo v lokalitì koupali�tì
Dachova kácení èásti stromù, rostoucích
v náspu cesty oddìlující koupali�tì od uby-
tovny �Pohoda�. Toto kácení bylo provedeno
z bezpeènostních dùvodù. Stromy ke kácení
byly vybrány po dùkladné prohlídce a zhod-
nocení zdravotního stavu, které provedl pra-
covník AOPaK Hradec Králové. V�ichni urèi-
tì velice dobøe cítíme, jak tento zásah nega-
tivnì pùsobí na celkový estetický dojem na
okolí Dachov, ale vichøice, která se pøehnala
nad na�ím územím v pátek 22. 5. ukázala, �e
povìtrnostním pøírodním �ivlùm  doká�ou
padnout i zdánlivì zdravìj�í stromy. Bezpeè-
nost obyvatel by mìla být v tìchto pøípadech
prioritou.

ZAHRADNÍ SLAVNOST
A CULTURAL REGGAE VIBEZ
V LOMU U SV. JOSEFA

Obèanské sdru�ení PROVE po�ádalo o pro-
nájem lomu u sv. Josefa na 5. 6. 2009 za úèe-
lem uspoøádání Zahradní slavnosti a na 12-
14. 6. 2009 za úèelem konání hudebního festi-
valu CULTURAL REGGAE VIBEZ.

Obèanské sdru�ení garantovalo poklidný
prùbìh tìchto kulturních akcí a zaruèilo se
zodpovìdností  za provedení závìreèných
úklidových prací.

Rada mìsta souhlasila s pronájmem za
podmínek, �e bude poøadatelskou slu�bou za-
ji�tìno dodr�ování zákazu vjezdu v�ech
motorových vozidel v ulici K Lomu a zákaz
stavìní stanù na soukromých pozemcích
v pøilehlém okolí.

Rada mìsta ulo�ila tajemníkovi MìÚ Ing.
Vaisovi pøipravit smlouvu o nájmu pøíslu�-
ných pozemkù.

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
ODSTRANILY ZÁVADY

Ji� druhým rokem probíhají kontroly hos-
podaøení pøíspìvkových organizací mìsta
nezávislou auditorskou firmou. Potvrzuje se,
�e rozhodnutí provádìt kontrolu tímto zpù-
sobem bylo více ne� správné, proto�e firma
provádìjící audit, nemá �ádné osobní ani jiné
vazby na na�e pøíspìvkovky a provedení
kontroly je ménì nákladné ne� náklady na
mzdu mìstského kontrolora.

Pøíspìvkové organizace pøedlo�ily zprávy o
odstranìní nedostatkù zji�tìných pøi prová-
dìní auditu v minulém roce. Pøi kontrole zá-
vìreèných zpráv od povìøených osob zjistil
auditor nìkolik obecných nedostatkù v øízení,
úèetnictví a hospodaøení pøíspìvkových or-
ganizací zøizovaných Mìstem Hoøice. Zpra-
vidla se nedostatky netýkaly v�ech kontrolo-
vaných organizací.

Rada mìsta vzala na vìdomí zprávy o od-
stranìní závad zji�tìných pøi provádìní ve-
øejnosprávních kontrol v pøíspìvkových or-
ganizacích Mìsta Hoøice.

SANITNÍ SLUŽBA
V AREÁLU BÝVALÉ SPRÁVY SILNIC

Mìstská rada ji� øadu let usiluje o pøesun
parkovi�tì vozidel sanitní slu�by pana Valá�-
ka z prostoru nemocnièní zahrady. Plechové
gará�e, ve kterých dnes sanitní slu�ba parku-
je, jsou nevzhledné a pùsobí esteticky ru�ivì
na náv�tìvníky Sportovního zaøízení Mìsta
Hoøic. Prostor pøed gará�emi je osazen beto-
novými panely, které jsou pøíèinou zaplavo-
vání základù budovy Sportovního zaøízení.

Po pøesunu parkovi�tì sanitní slu�by mo-
hou být zrezivìlé a nevzhledné gará�e de-
montovány, panely odvezeny a celý prostor
mezi nemocnicí a bazénem zrekultivován. Je
tedy více ne� pravdìpodobné, �e nemocnièní
park bude opìt slou�it k úèelu ke kterému byl
v minulosti urèen. Náv�tìvníci bazénu zcela
jistì ocení, �e pøi relaxaci budou sledovat
upravený park na místo zrezivìlých plecho-
vých vrat, a� u� nám pøipomínají cokoliv.

Mìstská rada vypsala zámìr pronájmu
èásti gará�í v bývalé SÚS v Janderovì ulici

za úèelem parkování vozidel  dopravní zdra-
votní slu�by. Rada následnì schválila proná-
jem èásti gará�í provozovateli dopravní
zdravotní slu�by pana Valá�ka. Sanitní slu�-
ba tak najde doèasnì své stanovi�tì
v sousedství nemocnice v areálu bývalé sprá-
vy a údr�by silnic.

HODNOCENÍ NABÍDEK NA VEŘEJNOU ZA-
KÁZKU „MĚSTO BEZ BARIÉR“

Rada mìsta projednala doporuèení komise
pro posouzení nabídek na veøejnou zakázku
Mìsto bez bariér. Rada mìsta vzala na vì-
domí zprávu o posouzení a hodnocení nabí-
dek hodnotící komisí a rozhodla o výbìru nej-
vhodnìj�í nabídky v souladu s doporuèením
hodnotící komise. Rada mìsta ulo�ila staros-
tovi I. Dole�alovi  uzavøít smlouvu s vítìzným
uchazeèem.

Rada mìsta povìøila starostu I. Dole�ala
uzavøít dal�í smlouvy a podepsat dal�í doku-
menty související s realizací akce Mìsto bez
bariér. Rozhodnutí o dodavateli stavby na-
�eho megaprojektu je jedním z posledních
krokù pøed samotným zahájením projektu,
který pøinese do Hoøic v následujících tøech
letech celkem 92 mil. Kè z Evropských fon-
dù. Slavnostní poklep na základní kámen je
naplánován na 9. èervna a zahájení staveb-
ních prací na následující den. Slavnostního
poklepu na základní kámen, který bude pro-
veden v hoøické �Invalidovnì� se bude úèast-
nit kromì øady významných osobností i
hejtman Královéhradeckého kraje pan Bc.
Lubomír Franc.

NÁVRH VYHLÁŠKY O VOLNÉM POHYBU
PSŮ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ

Rada mìsta se rozhodla doporuèit MìZ
schválit  OZV è. 1/2009, kterou se stanoví
pravidla pohybu psù na veøejném pro-
stranství. Obec mù�e obecnì závaznou vy-
hlá�kou upravovat pravidla pro pohyb psù
na veøejném prostranství a vymezit pro-
story pro jejich volné pobíhání.

Pokud se pravidla pro pohyb psù mají vzta-
hovat pouze na nìkterá veøejná prostranství
v obci, musí být  z dùvodù právní jistoty tato
prostranství dostateènì konkretizována.
Souèástí tìchto pravidel je zákaz, nebo ome-
zení jejich volného pobíhání stanovením po-
vinnosti mít psa na vodítku na nìkterých ve-
øejných prostranstvích. V návrhu obecnì zá-
vazné vyhlá�ky je volný pohyb psù regulován
v centru mìsta, na Nám. Jiøího z Podìbrad a
veøejné prostranství ohranièené ulicemi: Èsl.
armády, Maixnerova, Hankovo námìstí, Rie-
grova.

NÁVRH VYHLÁŠKY O ZÁKAZU POŽÍVÁNÍ
ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ NA VEŘEJNOSTI

Vzhledem k tomu, �e ve mìstì Hoøice je
v provozu celá øada �kolských zaøízení, která
celkovì nav�tìvuje okolo 1.400 �ákù a studen-
tù, rozhodla se rada mìsta pøedlo�it zastupi-
telstvu na jeho pøí�tím jednání vyhlá�ku, kte-
rá upravuje po�ívání alkoholických nápojù
na veøejném prostranství. Cílem vyhlá�ky je
v rámci zabezpeèení místních zále�itostí ve-
øejného poøádku vymezit nìkterá místa ve-
øejného prostranství, na kterých se zakazuje
konzumovat alkoholické nápoje, a tím vytvo-
øit opatøení smìøující k ochranì pøed �koda-
mi na zdraví pùsobenými alkoholem zejména
u dìtí a mladistvích.

HOSPICOVÉ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ DUHA
Hospicové obèanské sdru�ení Duha pøedlo-

�ilo �ádost o pronájem èásti �pavilonu� v
Mìstské nemocnici v Hoøicích.

OS �ádá o pronájem z dùvodu provozování
kontaktního místa pro tì�ce nemocné pacien-
ty  a jejich rodinné pøíslu�níky. Souèasnì by
v objektu vznikla  pùjèovna nezbytných zdra-
votnických pomùcek. Nedávno zalo�ené OS
chce být �adatelem o dotace na úpravu toho-
to objektu. V pøípadì úspì�ného získání fi-
nanèních prostøedkù je cílem OS vybudovat
dva �rodinné pokoje�, kde by s nemocným
mohla v bezbariérovém prostøedí pobývat i
jeho rodina.

Ivan Dole�al, starosta

Reprezentovali
královéhradecký kraj

 16. 5. 2009 probìhl v Pøelouèi �Májový turnaj
krajských výbìrù �actva�. Tato soutì� je v podsta-
tì mistrovství republiky dru�stev �ákù v�ech kra-
jù. Franti�ek Kráèmar a Patrik Palm dostali dùvì-
ru reprezentovat královéhradecký kraj. Tato sou-
tì� se hraje systémem 4 hráèù na 4 x 60 hs, kdy
minimálnì jedním z èlenù musí být dívka. Dal�ím
zástupcem KH kraje byla Petra Votoèková z Vrch-
labí a Martin Chmura s Jiøím Ehlem z Rychnova.
Na�i ho�i potvrdili, �e patøí v této kategorii k nej-
lep�ím, kdy� F. Kráèmar shodil 239 ku�elek, P.
Palm 242, spolu s 225 P. Votoèkové pøed poslední
ètveøicí setrvávali zatím na druhém místì. Bohu-
�el poslednímu zástupci KH kraje M. Chmuro-
vi se nához nepovedl a i pøes vystøídání celkový
výkon 216 odsunul ná� výbìr na celkové páté
místo.                                                                       (fk)

Na dobové fotografii jsou zachyceni aktéři
Běhu na Zvičinu: zprava svěží Tomáš Juríček

(Sporting Havana), uprostřed medailista
s diplomem Bořek Jančík a úplně vlevo po běhu

totálně vyčerpaný (zavěšen do Bořka) Radek
Křovina ze sportovního oddílu Svartes Holo-
vousy – divize maratónců. Ten si v pravé ruce

drží novopackou zdravotní kapačku.
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Jubileum

6. èervna 2009 oslaví kulaté narozeniny paní
Libu�e Bro�ová z Hoøic. V�echno nejlep�í k naro-
zeninám a pevném zdraví do let pøí�tích pøeje
man�el a dìti s rodinami.

Jaro je v plném proudu, duben je letos nebývale
teplý � a tak tradièní akce poøádané 22. 4. ke Dni
Zemì mìly výbornou atmosféru plnou sluníèka a
pohody. U nás Na Daliborce se poøád nìco dìje a
ani v tento významný den jsme nezaháleli.

Celá �kola �ila ekologií a ochranou pøírody. Pøi-
pomenuli jsme si jak hrozící globální ekologické
problémy, tak i regionální problematiku èerných
skládek a zneèi��ování �ivotního prostøedí. �áèci
prvních tøíd sestavili 10 bodù tzv. �Øádu planety�,
které by mìl èlovìk dodr�ovat, aby se nám �ilo
lépe, druháèci vyrazili do terénu a posbírali co
nejvíce pøírodnin na téma Les, které ve tøídì
zkoumali, a v závìru hodiny diskutovali o funkci
lesa a jeho nepostradatelnosti. Tøetí tøída pøipra-
vila nástìnné mapy na téma Zvíøata na�í planety,
kde pøiøazovala zvíøata k jednotlivým kontinen-
tùm. Ètvr�áci sestavili v uèebnì z donesených pøí-
rodnin modely tøí ekosystémù - les, louka a pole a
zúèastnili se nauèné stezky ve Smetanových sa-
dech, kterou pro nì pøipravili �áci 8. tøíd. O tøídì-
ní odpadu pohovoøili se svými uèiteli �áci pátých
tøíd a z netøídìného odpadu vytvoøili postavièky
skøítkù �mudly a �pindíry jako varování pøed za-
hlcením planety odpadem. Pracovní tematický
celek pod názvem Aktivnì pomáháme pøírodì èe-
kal na �áky �estého a sedmého roèníku. Jako glo-
bální cíl si stanovili aktivnì chránit pøírodu a po-
máhat pøi její obnovì. Proto se v rámci projekto-
vého dne vydali se svou tøídní uèitelkou na Go-
thard a vyèistili celý jeho vrch. Vyzbrojeni rukavi-
cemi a napichovátky posbírali �est (!) velkých
pytlù nejrùznìj�ího odpadu!! �áci devátých tøíd
se vypravili autobusem do Hradce Králové, kde se
zúèastnili dokonale zorganizovaného Dne Zemì,
poøádaného nadací SEVER, doplnìného spous-
tou poutavých námìtù na ochranu pøírody

Co jiného by mohlo být pomyslnou tøe�nièkou
na dortu Dne Zemì na Z� Na Daliborce, ne� slav-
nostní vysazení lípy - národního stromu - na pro-
stranství pøed �kolou. Velmi nás potì�ila poèetná
delegace z Mìstského úøadu v Hoøicích, v èele s
panem starostou Ivanem Dole�alem, který pøi

Den Země na Daliborce
U� jen kytièku na hrob Ti mù�eme dát,
chvilièku postát a ti�e vzpomínat...

Dne 17. èervna vzpomeneme 3. výroèí úmrtí
na�eho drahého man�ela, tatínka a dìdeèka,

pana Karla Splítka z Hoøic.
Vzpomínají man�elka a dcery s rodinami.

Vzpomínka

svém vhození první lopaty zeminy ke koøenùm
nového stromku zavzpomínal, �e leto�ní vysazení
stromu je pro nìj obnovenou premiérou, nebo�
podobnì sázel ji� pøed nìkolika lety v Estonsku s
tamním prezidentem. �I tento oblek jsem mìl na
sobì�, svìøil se nám pan starosta. Ihned po nìm
kvitovala s povdìkem celodenní práci dìtí paní
místostarostka Mgr. Hana Richtermocová a zá-
stupci odboru �kolství,  pan Ing. Jan Vaníèek a
paní Naïa Voòková. Ocenili ekologickou osvìtu
na na�í �kole stejnì jako i aktivní pomoc pøírodì.
Zástupce odboru �ivotního prostøedí Ing. Ale�
Kodydek zdùraznil význam zelenì a doporuèil no-
vou lípu hodnì zalévat, aby z ní u� za nìkolik let
vyrostl mohutný strom, na který budeme v�ichni
py�ní. Na závìr na�e paní øeditelka Mgr. Lada
�tìpánková popøála drobné lípì, aby pro�ila s na-
�imi dìtmi stejnì krásné chvíle, jako její star�í
sestøièky, které na�e prostranství pøed �kolou
krá�lí u� témìø 40 let.

Jsme rádi, �e mù�eme po úpravì prostranství
pøed �kolou, které se uskuteènilo v letech 2004 a
2006, opìt pøispìt v leto�ním roce výsadbou lípy
ke zlep�ení �ivotního prostøedí ve stále krásnìj-
�ím mìstì, jakým Hoøice bezesporu jsou.        (sez)

Více na www.nadaliborce.cz.

Ve ètvrtek 7. kvìtna se 14 rodin s dìtmi se zdra-
votním posti�ením - bývalých aktivních èlenù
Klubu Klokánek - se�lo v pøekrásném prostøedí
Jizerských hor v penzionu Koøínek v Pøíchovicích
u Koøenova na svùj první ozdravný pobyt.

Rodièe dìtí, po odchodu ze sdru�ení zjistili, �e si
stále mají co øíci, potøebují mezi sebou probrat
znalosti a zku�enosti, rozptýlit obavy. Rovnì� dì-
tem s nejrùznìj�ím zdravotním posti�ením je bez
sebe smutno, chtìjí se i nadále scházet se svými
kamarády, navzájem se ovlivòovat a zji��ovat, �e
nejsou se svým posti�ením samy. Zkrátka �ikovné
maminky na�ly èásteènì bezbariérový objekt,
který v kombinaci s èistým horským vzduchem
plnì splòoval na�e potøeby. Domluvily v�e po-
tøebné � od náplnì celého dne tj. tvùrèí dílny, vý-
let, soutì�e, a� po rozmístìní nábytku v pokojích
kvùli vozíkùm a napøíklad také mletou dietu.  Po
pøíjezdu jsme nemuseli hrát  �ádné seznamovací
hry,  rovnou nám na�e matky � organizátorky na-
stínily schéma dal�ích dní a my zahájili turnaje v
kartách, pinpongu, badmintonu a kuleèníku. Celé
páteèní dopoledne jsme vìnovali zdobení trièek
nìkolika rùznými metodami: kresby na textil tex-
tilními barvami, pøená�ení obrázkù pomocí
transparentní tu�ky, tupování pomocí �ablon a
savování. Vznikla tak nádherná dílka ne nepo-
dobná rodinì Simpsonových,  postavièkám z ve-
èerníèku Pat a Mat, dinosaurùm atd. Maminky aè
nemusely procvièovat svou jemnou motoriku se
rády zapojily a vytvoøily si svá vlastními orna-
menty malovaná trièka, zdobená aplikací sklenì-
ných kamínkù.  Po obìdì jsme objevovali krásy
Mumlavských vodopádù, pro�li li�èí stezku a nej-
odvá�nìj�í vytrvalci se svezli  ma�inkou �zubaè-

Dne 29. dubna zemøela paní Bo�ena Suchán-
ková, rozená Kratochvílová. Narodila se 2. dub-
na 1913 v Hoøicích. Byla dlouholetou èlenkou
Spolku rodákù a pøátel mìsta Hoøicev Praze a
také pilnou a aktivní ètenáøkou èasopisu Pod Zvi-
èinou. Èest její památce.

Dne 22. kvìtna to byly ji� dva roky, co nás neèe-
kanì opustil ná� drahý man�el, ta�ka a dìda, pan
Jan Praus ze Strozziho ulice. Vzpomínají man-
�elka a syn s rodinou.

28. kvìtna 1989 náhle zemøela paní Hana
Kráèmarová a zítra tomu bude rovných dvacet
let. Kdo jste ji znali, vzpomeòte ti�e s námi.

Syn a dcera s rodinami.

Čarodějnice
v Expivovaru

Noc z 30. dubna na 1. kvìtna je oznaèována jako
Filipojakubská. Tato noc byla pokládána za ma-
gickou. Lidé vìøili, �e se èarodìjnice slétají na èa-
rodìjnický sabat. Na ochranu pøed èarodìjnicemi
(pùvodnì pøed zlými duchy a démony obecnì) se
na vyvý�ených místech zapalovaly ohnì. Postu-
pem èasu se z tìchto ohòù stávalo �pálení èaro-
dìjnic�. Zapalovala se smolná ko��ata a vyhazo-
vala se do vý�ky. Popel z tìchto ohòù mìl mít
zvlá�tní moc pro zvý�ení úrody. Nìkdy se rozhr-
nutým popelem vodil dobytek k zaji�tìní plod-
nosti, jindy se pøes oheò skákalo kvùli zaji�tìní
mládí a plodnosti. Nejinak tomu bylo i letos
v na�em mìstì...

V tento den toti� probìhl v areálu zdej�ího pivo-
varu první roèník kulturnì spoleèenské akce
s názvem � I. celosvìtový slet mladých èa-
rodìjnic a èarodìjù v Expivovaru. Celý ten-
to stra�idelnì kulturní bonbónek zamìøený pøe-
vá�nì na nejmlad�í vrstvy hoøické (i svìtové)
mláde�e probìhl v novì zrekonstruovaných pro-
storách letní restaurace pivovarnického komple-
xu. Nìkolik desítek místních èarodìjù a èarodìj-
nic, které na sraz s úderem 16. hodiny dorazily
(prozatím je�tì v doprovodu rodièù), ihned spon-
tálnnì vyu�ily celé plejády zdej�ím personálem
dobøe pøipravených her a zajímavých soutì�í o
hodnotné ceny. Za hudebního doprovodu z pro-
dukce populárního DJ Koviny (alias Honzy Ková-
øe) byla k vidìní øada zajímavostí, vèetnì po�ár-
nického vozu místních hasièù. Pod jejich dohle-
dem byla poté rukou zku�eného kováøského mis-
tra Honzy Suchomela slavnostnì zapálena dubo-
vá vatra s figurínou zlé Baby Jagy, která se za  nì-
mého ú�asu malých divákù brzy rozhoøela nato-
lik, �e jakoby tu a tam chtìla �kodolibì olíznout
støe�ní asfaltovou lepenku sousedního výrobního
areálu firmy HACAR. To se jí samozøejmì nepo-
vedlo a tak mohly být za podmanivého svitu pla-
menù následnì vyhlá�eny a po zásluze ocenìny
nejpìknìj�í masky pøítomných èarodìjnických
uèòù a uènic. Zkrátka nepøi�li ani rodièe ukrytí ve
stínu pøíjemného prostøedí rozlehlé pergoly, kteøí
se houfnì odmìòovali mno�stvím rozmanitého
tekutého obèerstvení a opékaných pochutin. Zá-
vìrem nezbývá ne�li podìkovat v�em organizáto-
rùm, zvlá�tì pak man�elùm Voborovým - sponzo-
rùm celé akce. Vìøme, �e se v�ichni aktéøi tohoto
spoleèenského bonbónku, který nám ji� teï ti
pøespolní jen ti�e závidí, opìt po roce sejdou a
je�tì v daleko houfnìj�ím poètu zaskotaèí
v èarodìjnickém reji o Jakubofilipské noci.

Zábavì zdar Vít Kotrbáèek

kou�. Veèer byla samozøejmì stezka odvahy, kde
nechybìli Je�ibaba s Je�idìdkem, Jezinka a dal�í
stra�idla. Dobrodru�ství bylo, kdy� se pøihnala
bouøka a stra�idla se jen tak tak stihla schovat.
Sobotní dopoledne bylo opìt vìnované tréninku
na�ich  prstíkù, pøesnosti, vytrvalosti a sebeovlá-
dání. Malovali jsme døevìné výøezy a tak se
z kousku pøekli�ky vynoøovali na svìt koèky, kro-
kodýli, husy atd. Kdo mìl je�tì chu�, mohl si vy-
brat z nepøeberné zásoby sádrových odlitkù a vy-
barvovat. Na odpolední ozdravnou vycházku nì-
kteøí rodièe nevyrazili - pøipravovali pro ostatní
pestré soutì�ní odpoledne. Na ka�dém stanovi�ti
èekal dìti jeden úkol, provázený jednou pohádko-
vou postavou. V nedìli dopoledne, po vyhlá�ení

výsledkù a pøedání diplomù, se zaèali rodièe pøi-
pravovat na cestu domù a my si uvìdomili, �e ná�
spoleènì strávený ú�asný prodlou�ený víkend se
chýlí ke konci. Byli jsme moc smutní dokonce i
nìjaká slzièka ukápla. Útìchou nám snad bude
dal�í, v poøadí ji� II. (ne)organizovaný poby�ák.

Na jedné stranì byl  celý ozdravný  pobyt  hra-
zen rodièi v plné vý�i  bez sponzorù a dotací, na
stranì druhé byl takový, jaký jsme si ho udìlali.
Bezprostøední, obohacující, podnìtný, nestresují-
cí, bez hádek a konfliktù. Vyrábìli jsme spolu,
proto�e jsme vyrábìt chtìli, hráli jsme si, proto�e
jsme si hrát chtìli, soutì�ili jsme, proto�e jsme
soutì�it chtìli.  Zkrátka byli jsme spolu, proto�e
jsme spolu být chtìli.                      Helena Hindrová

Bývalí členové Klokánku si (ne)organizovaně vyrazili do hor

Ing. Aleš Kodydek - ekolog Odboru životního prostředí, Ing. Jan Vaníček - vedoucí Odboru školství
a kultury, Mgr. Lada Štěpánková - ředitelka ZŠ Na Daliborce, Naďa Voňková - referentka Odboru
životního prostředí, Ivan Doležal - starosta města, Mgr. Hana Richtermocová - místostarostka.

Vzpomínka

Úmrtí

Vzpomínáme
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Výstavy

Slavné vily
Královéhradeckého kraje

�torchova síò mìstského muzea od 27. kvìtna
do 28. èervna dennì mimo pondìlí 9-12/13-17.

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

Malá síò mìstského muzea do 14. èervna
dennì mimo pondìlí 9-12/13-17.

Sochaø Vojtìch Adamec
Galerie plastik do 28. èervna 2009

dennì mimo pondìlí 9-12/13-17.

Vladimír Preclík
Návrat do rodného kraje

Mìstské muzeum v Jaromìøi
od 23. kvìtna do 21. èervna.

Zkou�ka odvahy
Pøíbìhy nezletilých politických vìzòù 50. let.

Mìstská radnice v Hoøicích (I. patro)
od 12. èervna do 30. èervna.

Slavnostní otevøení 11. èervna v 16 hodin.

Ladislav Zívr
a Franti�ek Gross

Mìstské muzeum v Nové Pace do 21. èervna.

Koruna v červnu

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

dobrovolné vstupné.

Čtvrtek 11. června 2009 v 19.30 (KOSTEL)
HOØICKÝ KOMORNÍ ORCHESTR øídí

PHDr. Vladimír Kulík
Hoøické hudební slavnosti 2009,

dobrovolné vstupné.

Úterý 16. června 2009 v 19.30 (KOSTEL)
PÌVECKÉ SBORY RATIBOR A VESNA

Hoøické hudební slavnosti 2009,
dobrovolné vstupné.

Čtvrtek 18. června 2009 v 19.30 hodin
(Židovská synagoga v Tovární ulici)

EVA HENYCHOVÁ - RECITÁL
Hoøické hudební slavnosti 2009,

dobrovolné vstupné.

Sobota 27. června 2009 v 16.00 hodin
(Smetanovy sady)

HUDEBNÍ SPOLEK DALIBOR
+ DECHOVÁ HUDBA HOØICE
První sobotní hudební odpoledne

ve Smetanových sadech, vstup volný

Bohoslužby
Bohoslu�by Církve èeskoslovenské hu-

sitské se slou�í v nedìli 31. kvìtna a 14. èervna,
v�dy od 14 hodin v bývalé synagoze v Tovární
ulièce. Dále srdeènì zveme v nedìli 21. èervna na
slavnostní bohoslu�bu do Velkého Vøe��ova k 85.
výroèí polo�ení základního kamene zdej�ího sbo-
ru. Slavnost se zaèíná v 10 hodin.

Vladimír Preclík
se osmdesátin nedožil

23. kvìtna by se do�il 80 let sochaø, øezbáø, ma-
líø, spisovatel, vysoko�kolský pedagog, pøedseda
umìleckého spolku Mánes Vladimír Preclík. Ze-
møel loni na jaøe, 3. dubna 2008. Bìhem �ivota
vytvoøil pøes 800 soch a napsal deset knih. Tøi
jeho sochy máme na Gothardu a k Hoøicím se pøí-
mo vztahuje i nìkolik z jeho knih. K na�emu mìs-
tu mìl nepøehlédnutelný vztah: studoval na zdej�í
sochaøské �kole a v 60. letech se sem vrátil jako
organizátor známých sochaøských symposií, kte-
rá v�ak po sovìtské okupaci zanikla. A právì pøed
dvaceti lety se objevil potøetí: stál u zrodu jejich
obnovení v roce 1989. Dvacátému výroèí obnove-
ní hoøických symposií - a padesátému výroèí po-
èátku tìchto pracovních setkání v Evropì - bude
vìnována letní výstava v muzeu. V posledním èís-
le èasopisu Pod Zvièinou vzpomíná na Preclíka
Milan Brejník, k nedo�itým osmdesátinám pøi-
pravuje výstavu jaromìøské muzeum (a na�e mu-
zeum bylo po�ádáno o jistou spoluúèast). Celo�i-
votní dílo je soustøedìno v Muzeu Vladimíra
Preclíka v Bechyni. A my pøiná�íme také obrázek
jeho poslední sochy: Katedrála tvoøená ze sepja-
tých rukou byla realizována u� po sochaøovì smr-
ti v Podhorním Újezdì (odkud je snímek) a dnes
je souèástí instalace zvané Cesta �ivota u Stanovic
v areálu nedalekého Kuksu.

V Hořicích v roce 1990.

Slavné vily
Královéhradeckého kraje
(poprvé pohromadě)
v hořickém muzeu

Srdeènì Vás zveme na závìreèný kabaretní po-
øád �ákù ZU� MELODIE, s. r. o. Hoøice

Opona za kloboukem
Nedìle 7. èervna 2009 v 10:00 hodin a v 15:00

hodin, Divadelní sál Radnice v Hoøicích, vstup
30,- Kè.

Po úspì�ném loòském prvním roèníku kabaret-
ního poøadu Opona za Kloboukem chceme v tom-
to �kolním roce navázat na tento zpùsob prezen-
tace literárnì-dramatického a taneèního oboru
ZU� MELODIE, s. r. o. Hoøice. Po loòském téma-
tu - Radosti na�í �koly jsme letos zvolili téma,
které by mìlo oslovit nejen dìti, ale i teenagery a
jejich rodièe - To máme mláde�.

Jaká je na�e mláde�, co ji trápí a z èeho se radu-
je - to v�e vystavìno tak, aby se pobavili i zamys-
leli v�ichni, kteøí se pøijdou na ná� nároènì pøi-
pravovaný poøad podívat.

V týdnu od pondìlí 11. kvìtna 2009 do soboty
16. kvìtna jsme ji� podruhé nav�tívili se skupinou
studentù z hoøického gymnázia na�i partnerskou
�kolu � Dolnolu�ické gymnázium v Chotìbuzi
v Nìmecku. Do Dolní Lu�ice jsme se vypravili
opìt vlakem a po uvítání a obìdì ve �kole  a po
krátké procházce mìstem jsme byli ubytování
v hostitelských rodinách. Druhý den mìli studen-
ti spoleènou výuku a sehráli volejbalové utkání,
ve støedu nav�tívili Berlín, kde obdivovali nejen
vý�ku televizní vì�e, ale vidìli i budovu Hum-
boldtovy university, nav�tívili muzeum nìmecké
historie, pro�li se po Unter den Linden, fotogra-
fovali se pøed Braniborskou bránou, postáli pøed
budovou Øí�ského snìmu a shlédli památník
obìtem holocaustu i zbytek berlínské zdi. Vrcho-
lem náv�tìvy Berlína byla prohlídka Pergamské-
ho muzea, ve kterém studenti obdivovali starovì-
ké památky, napøíklad Pergamský oltáø èi I�taøi-
nu bránu z Babylónu. Ve ètvrtek studenti praco-
vali na obrazové publikaci o Chotìbuzi (Cottbu-
su), která mìla popisy památek v nìmèinì, ang-

Klokánek jde do cirkusu
Nedìle   31. 5. 2009 ve   14,00 v areálu ÚSP
PROGRAM:
Klaunská pøedstavení, výcvik (agility) psù,

projí�ïky na koních, zábavné soutì�ní disciplíny
a k tomu tombola, odmìny, obèerstvení,
�ivá hudba a dìtské hvìzdy Ordinace v rù�ové
zahradì.

VII. Den dětí s Klokánkem
Poøádají Klub Klokánek, Mìsto Hoøice
a ÚSPHoøice tentokrát pod názvem

Královéhradecký kraj
získal ocenění
za nejlepší propagační
materiál

Ve velké konkurenci rùznorodých propagaèních
materiálù se podaøilo uspìt informaèní bro�uøe
�Køí�ová cesta 21. století�, dokumentující
projekt nazvaný �Pøíbìh utrpení a nadìjí èlovìka�
� novodobou køí�ovou cestu, nacházející se ve
volné pøírodì nedaleko hospitálu Kuks a sestáva-
jící z 15 pískovcových dìl souèasných sochaøù. V
rámci 13. roèníku národní pøehlídky propagaè-
ních materiálù mìst a regionù �Tourpropag
2009� byla dne 19. 5. 2009 v koncertní síni Troji-
ce v Písku Královéhradeckému kraji udìlena cena
za 1. místo v kategorii �leták�.

Historicky druhá návštěva hořických gymnazistů
v Dolní Lužici

liètinì, èe�tinì a dolnolu�ické srb�tinì. Odpoled-
ne spolu s lu�ickými studenty shlédli  v jednom
z divadel kabaretní pøedstavení skupiny Floppy
Dolls z Nìmecko � srbského lidového divadla
z Budy�ína. Jádrem programu byla scénka
�Zgubjone a namakane� (Ztracené a nalezené), ve
které nechybìlo mnoho vtipných momentù, zalo-
�ených na vzájemném neporozumìní nìmecké a
dolnosrbské øeèi. Jednou z nejzajímavìj�ích akcí
byl výlet na kolech do nejkrásnìj�í oblasti Dolní
Lu�ice, do B³ot (Spreewald). Jeli jsme po cyklos-
tezkách z Chotìbuzi pøes Wìto�ow do Borkow
(Burg), kde jsme absolvovali asi dvouhodinovou
projí�ïku na kánoích po ramenech øeky Sprévy.

Veèer nás potom èekalo závìreèné zhodnocení
celé akce a posezení s na�imi hostiteli a jejich uèi-
teli a rodièi ve �kolní jídelnì.

V sobotu ráno pøi�lo ji� jen rozlouèení na chotì-
buzském nádra�í. S sebou jsme si odvá�eli nejen
rùzné dárky od na�ich hostitelù, ale i mnoho
krásných vzpomínek na na�e lu�ické pøátele a na
krásnì pro�itý týden.                               Jan Tomíèek

Kabaret z Melodie

Kniha Slavné vily Královéhradeckého kraje pøi-
ná�í 51 pøíkladù vilových staveb a rodinných
domkù, líèí jejich vznik a následné osudy i jejich
souèasný stav v rozpìtí dlouhého období od se-
dmdesátých let XIX. století a� po souèasnost.

Ka�dé ze staveb je vìnována samostatná kapito-
la, doprovázená archivními fotografiemi, plánky i
snímky jejich souèasného stavu.

Královéhradecký kraj zaujímá ve vývoji na�ich
zemí dùle�ité místo. Bez ohledu na hledání kon-
krétních výjimeèností èi zvlá�tností, charakteri-
zující to které mìsto èi sídlo, patøily východní Èe-
chy, u� také díky osvíceným a dùle�itým osobnos-
tem spoleèenského, podnikatelského, ale i politic-
kého a kulturního �ivota, k �ba�tám� modernis-
tických tendencí nejen v architektuøe. Hradec
Králové, Náchod, Jaromìø... staèí vyslovit jména

tìchto mìst, a okam�itì se nám vybaví celá øada
jmen a událostí spojovaných s kulturním, umì-
leckým, ale také stavebním ruchem.

Hradec Králové, Jaromìø, Dvùr Králové nad La-
bem, Nové Mìsto nad Metují, Jièín, Nová Paka,
Hoøice, Úpice, Náchod, Kostelec nad Orlicí,
Dobru�ka, Hronov a dal�í, to jsou mìsta a místa,
do kterých se vypravíme v publikaci Slavné vily
Královéhradeckého kraje.

Svá díla zde zanechali vynikající architekti zvuè-
ných jmen jako Josef Goèár, Du�an Jurkoviè, Pa-
vel Janák, Otakar Novotný, ale také mnozí dal�í,
jejich� jména vìt�inì z nás, k na�í �kodì, mnoho
neøeknou. O Èerychovì vile v Èeské Skalici od
Otakara Novotného nebo Bartoòovì vile v Nácho-
dì (Pavel Janák), vile továrníka Sochora ve Dvoøe
Králové (Josef Goèár), vlastním domì architekta
Oldøicha Lisky v Hradci Králové vìdí mnozí.
Ménì se ji� ví napø. o pozoruhodných vilách He-
inricha Fanty v Broumovì a Úpici, Heinricha Kul-
ky v Hronovì. A ve výètu dal�ích bychom mohli
pokraèovat�

Pøíbìhy vil Královéhradeckého kraje, to je gale-
rie zajímavých pøíbìhù, �ivotù a dìjù. Nejsou to
jen osobnosti architektù - vedle zmínìných napø.
Kurt Spielmann, Emil Králíèek a dal�í. Jsou to
také významné osobnosti stavebníkù, za v�echny
jmenujme napø. továrníka Bartonì z Náchoda,
Oscara Nowotného z Broumova, MUDr. Tesaøe z
Hradce Králové.

Autorský tým publikace tvoøí P. Urlich (editor),
J. Potùèek, V. Paterová, L. Nyklová, R. Rais, M.
Buroò, J. Falta, B. Adámková a A. Skalický.

K vydání knihu pøipravila umìlecká agentura
FOIBOS ve spolupráci s Národním památkovým
ústavem, územním odborným pracovi�tìm v Par-
dubicích.

Projekt Slavné vily Èech, Moravy a Slezska je re-
alizován pod patronátem man�elky prezidenta
Èeské republiky paní Livie Klausové a pod zá�ti-
tou ministra kultury ÈR Václava Jehlièky.

Zá�titu nad publikací i stejnojmennou výstavou
pøevzali hejtman Královéhradeckého kraje a sta-
rosta mìsta Hoøice.

Vèera byla v hoøickém muzeu otevøena v nejednom smìru pouèná výstava. Jedenapadesát vybra-
ných staveb ze stejnojmenné knihy se prezentuje ve fotografiích celkù, interiérù i detailù, stavebních
výkresech, a nechybí ani pøíbìhy jejich autorù a u�ivatelù. Výstava je vtipnì doplnìna rozsáhlou pre-
zentací zaøizovacích pøedmìtù pro dobové interiéry získaných laskavostí hoøických restaurátorských
ateliérù Bárta. Na tøicet artefaktù - dobových umìleckých dílek a dekorativních pøedmìtù pak do-
pøává náv�tìvníkùm pohled do sbírek muzea: spatøí mimo jiné vázy Pavla Janáka, Ladislava �alou-
na, drobné plastiky Jana �tursy, Václava �pály èi Jaroslava Horejce. Mezi slavnými vilami kraje za-
stupují Hoøice tøi: Kulhánkova vila ve Wagnerovì ulici, vlastní vila Jindøicha Maliny v ulici Janáko-
vì a Fleèkova vila v Riegrovì ulici 940.

Kniha je k dostání v muzeu za 390,- korun.

Na obrázcích Jana Tomíčka jsou dolnolužickosrbské studentky v dolnolužickosrbských krojích
a hořické studentky v lodi (sjíždějící řeku Sprévu).

S Janem Koblasou v Hořicích, 1990.
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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
Karlova 198, Hoøice, tel. 493623670

vám nabízí provádìní výcviku
v øízení motorových vozidel:

1) malého motocyklu, skupina „AM“
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 Fusion, �koda Fabia,

Mercedes Atego, Suzuki, Honda.
Kurzy zahajujeme

ka�dou støedu v 15 hodin.
Autoslužby

� Výmìny a prodej
motorových a pøevodových olejù

� Prodej akumulátorù Varta
Pneuservis

� Montá� a vyva�ování pneumatik
osobních, dodávkových a nákladních

vozidel a motocyklù (provádíme
na moderních strojích Corchi).

Prodej nových  pneumatik zn. Barum,
Matador, Michelin, Continental,

na v�echna motorová vozidla.
� Opravy vzdu�nic a pneumatik na

osobní i nákladní automobily a traktory.

Informace: 493 621 640

Nová 3D
LASEROVÁ GEOMETRIE

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.)
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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

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 a dva podnájemníky
MUDr. støedního vìku, mlad�ího vzhledu,

blond, upøímná, tolerantní, pracovitá, svìdomitá
hledá pøítele od 48 do 68 let a dva podnájemníky
od 35 do 55 let.                                Mobil 608 135 519.

�tìòata
Flat Coated Retriever

èerná, s prùkazem pùvodu,
po výborných,

lovecky vedených rodièích
Otec: Mohito To Royal Silk
Matka: Rebecin z Vlèích luk

Odbìr po 20. èervnu 2009

Ing. Jiøí Kopecký
Maòovice 26, Boháòka, po�ta 507 71 Miletín

Telefon 493 693 061
Mobil 724 234 863, 602 409 251
e-mail: kopecka.iv@seznam.cz

NEPŘEHLÉDNĚTE!
V prosinci 2008 se CK Osnado domluvila

na úzké spolupráci s CK Datour Pardubice.
V na�í tradièní  nabídce zájezdù tedy najdete

nejen oblíbený ostrov Korfu  - letecky
i autobusem, ale i �irokou nabídku pobytù

a poznávacích zájezdù v Rakousku
v zimì i v létì, jejich� poøadatelem je právì
CK Datour. Kromì této nabídky prodáváme

nadále zájezdy v�ech renomovaných
cestovních kanceláøí z celé ÈR!

Tì�íme se na vás stále na stejné adrese
v Hoøicích na Husovì ulici!

Kontakty : 493623738, 604 294 227, ckosna-
do@ckosnado.cz, horice@datour

www.cksonado.cz
www.rakousko-dovolena.cz

www.datour.cz

Do Hořic přijede Ekoshow

Zatočte
s elektroodpadem

Pokud máte doma vyslou�ilé elektrospotøebi-
èe a chcete se s nimi dùstojnì rozlouèit, pøijïte
17. èervna na hoøické námìstí. Budete je moci
bezplatnì odevzdat k likvidaci a také se dozvíte,
co se s takovým odpadem dál dìje.

Ka�dého, kdo na místì odevzdá spotøebiè k
recyklaci pak èeká odmìna. Odmìnu získají i tøi
mìsta, v kterých se odpadu odevzdá nejvíc.

Program zaèíná v 10:00, dopoledne je zamì-
øen na �kolní mláde� a odpoledne na �irokou
veøejnost.
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Biograf Na Špici v červnu 2009

Hoøický kroketový klub uspoøádal ve dnech
8. a 9. kvìtna Pohár mìsta Hoøic, turnaj katego-
rie GS, kterého se zúèastnili nejlep�í hráèi
na �ebøíèku asociace. Poprvé v Èeské republice
se na turnaji hrála singlová hra podle roz�íøených
pravidel, dùvodem bylo zapoèítání bodù za hru
do �ebøíèku Svìtové kroketové federace. Hráèi
na prvních místech v turnaji tím získají lep�í po-
zice pøi úèasti na mezinárodních turnajích. 

V prostøedí sportovi�tì v Bøí��anech se turnaje
zúèastnilo dvacet hráèù. Bylo krásné sluneèné po-
èasí, výborná nálada a fantastická sportovní at-
mosféra. V první hrací den se ve ètvrtfinále kona-
lo velké pøekvapení, kdy� hoøický hráè Petr Bárta
sen. vyøadil ze hry mistra republiky Davida Haj-
na. Naveèer bylo jasné, �e poøadatelé mají finalis-
tu.

V semifinále se druhý den dopoledne utkali Ivo
Marták (Silesia) s Jiøím Plachým (Telè) a Petr
Bárta sen. se synem Petrem (Hoøice). Do finále
postoupil Ivo Marták a Petr Bárta jun. Ètyøhodi-
nová hra byla plná pøekvapení a do poslední chví-
le nebylo rozhodnuto o vítìzi. Závìreèné minuty
hry vládlo na kurtu absolutní ticho, které umoc-
nilo drama ve høe. Hoøický hráè zvítìzil
o poslední bod na kroketovém støedovém kolíku.
Sportovi�tìm zavládlo velké nad�ení a poøadatelé
byli odmìnìni za velmi kvalitnì uspoøádaný tur-
naj. Vítìz Petr Bárta pøevzal od hoøického staros-
ty Ivana Dole�ala pohár, který vìnovalo mìsto
Hoøice.

Vítězem kroketového turnaje Grand Slam
hořický vicemistr Petr Bárta

Pro vyøazené hráèe ze základní hry se souèasnì
konal Plate turnaj. Ve finálové høe se utkala Dag-
mar �tìpánková s Petrem Draslarem, který po
vyrovnaném zápase zvítìzil.

Zdroj: Leona Vorlová, foto: Jitka Rejmontová

Hoøické závody 300 zatáèek Gustava Havla se
jezdí pod názvem jména Gustava Havla ji� od
roku 1968. Jméno odvá�ného jezdce silnièních
motocyklových okruhù, jméno èestného èlena ho-
øického autoklubu a ètyønásobného vítìze tohoto
klání. V nedìli 17. kvìtna se zde tedy opìt jely tra-
dièní  �zatáèky�.

Stejnì jako v pøedchozích letech, i tentokrát byl
pøi zahájení a koneèném dekorování vítìzù posla-
nec PS PÈR Zdenìk Lhota. �Jedná se o tradici
s opravdu hlubokými koøeny a �ivot zde
v Hoøicích si bez motocyklových závodù  ji� nedo-
ká�eme ani pøedstavit. Pova�ujeme za obrovskou
èest, �e díky spoustì práce, odhodlání a dobrovol-
nosti, díky poøadatelùm AMK Hoøice, smíme být
u toho�, øekl pøi zahájení Zdenìk Lhota.

Opìt nepøi�el s prázdnou, ale pøinesl s sebou
so�ku antické bohynì Niké, symbol vítìzství.
V loòském roce ji vìnoval  motocyklovému zá-
vodníkovi Michalu Salaèovi. Mimo jiné za to, �e
uspoøádal sbírku ve prospìch tìchto závodu. O
rok døíve ji získal motocyklový závodník Jiøí
Dra�ïák. Zdenìk Lhota: �Tehdy pøed závody
jsme se spolu domluvili, �e kdy� zvítìzí, tak ji do-
stane. �el na tra� - a vyhrál!�

O majiteli so�ky rozhodli letos samotní poøada-
telé. �Pøedal jsem jim ji  za novì vzniklý Nadaèní
fond Modrá Niké, jeho� kréda jsou: povzbuzuje-
me talent, podporujeme potøebné, pomáháme si
navzájem. Tady jsou takové aktivity plnì na mís-
tì,� zdùraznil poslanec Lhota.

So�ka byla pak na základì volby èlenù AMK Ho-
øice udìlena Jaroslavu Luòákovi za celo�ivotní
práci ve prospìch této organizace.

Zdenìk Lhota je z Hoøic a rád vzpomíná na
uplynulé roèníky �zatáèek�: �Rok utekl jako voda,
co nového se od té doby událo? Èásti okruhu, (od
Nálevkù ke Korunì) se dostalo nového povrchu.
Nedávno se místnímu autoklubu podaøilo získat
prostøedky na vznik víceúèelového høi�tì pro bik-

středa 3. 6. a čtvrtek 4. 6. v 17:30

Monstra vs Vetřelci
Jenom �monstr akce� zachrání svìt hladce. Slogan, který

provází nasazení pozemských superhrdinù proti
nezvaným mimozem��anùm...

Mláde�i pøístupný, 94 minut, 70,- Kè, èeský dabing.

pátek 5. 6. a sobota 6. 6. ve 20:00

Pochyby
Meryl Streep odehrála svoji dal�í bájeènou roli

a vyslou�ila si tak rekordních 13 nominaci na Oscara.
Philip Seymour Hoffman neumí zahrát jinak ne�

perfektnì v posledních letech a tak není divem, �e nás
i akademii opìt okouzlil svým výkonem.

Mláde�i pøístupný, 104 minut, 70,- Kè, èeské titulky

úterý 9. 6. ve 20:00

Odpor
S trochou empatie a historické znalosti se Vám bude chtít

ji� pøi úvodních filmových pasá�ích plakat. Edward
Zwick po svém rozehrává silnì dramatický a dojemný
pøíbìh �rodinné� partyzánské skupiny, ukrývající se za

èasù nacistické okupace v lesích Bìloruska.

středa 10. 6. a čtvrtek 11. 6. ve 20:00

Rychlí a zběsilí
Nový model, ale osvìdèené souèástky, který dávají punc

výjimeènosti ... aneb dal�í pøíbìhy z prostøedí velmi
rychlých a �nadupaných� strojù ... hrají Vin Diesel, Paul
Walker, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster a dal�í ...

Pøístupný od 12, 107 minut, 70,- Kè, èeské titulky

pátek 12. 6. a sobota 13. 6. ve 20:00

Milionář z chatrče
Mladík Jamal (Dev Patel) sedí v TV studiu a èeká na

poslední otázku v indickém MILIONÁØI a pohádkovou
výhru. Je�tì nedávno byl chudým chlapcem ze slumu a

má hvìzdnou budoucnost. Je v�ak také podezøelý, �e
nìjakým zpùsobem podvádí. Film získal letos 8 (osm)

so�ek OSCARA.
Mláde�i pøístupný, 120 minut, 70,- Kè, èeské titulky

úterý 16. 6. ve 20:00

Hotel pro psy
Jak dlouho lze udr�et v tajnosti, �e máte psa? Moc

dlouho ne, co� si sourozenci Andi a Bruce moc dobøe
uvìdomují. Problém je ale o to hor�í, �e tihle dva sirotci
se dostali k pìstounùm, kteøí zvíøata pøímo nenávidí ...
objeví v�ak ��pièkové� øe�ení a dal�í pomocníci na sebe

nenechají dlouho èekat ...
Mláde�i pøístupný, 100 minut, 70,- Kè, èeské titulky

čtvrtek 18. 6. ve 20:00

Pátek třináctého
Fanou�kùm originálu mo�ná zaskoèí vloèky, ale Jason je

po náv�tìvì Bayova kosmetického salónu zase pekelnì
ve formì. Stejnì brutální a výkonný jako døív. Remake

slavného horroru.
Pøístupný od 15, 98 minut, 70,- Kè, èeské titulky

pátek 19. 6., sobota 20. 6.
a neděle 21. 6. ve 20:00

Normal
Thriller Normal je natoèený podle skuteèného pøípadu

masových vra�d, které ve 30. letech minulého století
otøásly celou Evropou. Výpravný dobový film zachycuje
vra�edné øádìní i dramatický støet uvìznìného vraha a

jeho obhájce. Re�ie: Julius �evèík.
Mláde�i pøístupný, 93 minut, 70,- Kè, èeský film

pátek 19. 6., sobota 20. 6.
a neděle 21. 6. v 17:30

Na půdě
Animovaná pohádka pojednávající o poklidném �ivotì

panujícím v království odlo�ených hraèek, trvajícím
v�ak jen do doby, ne� se o krásnou panenku Pomnìnku

zaène zajímat krutý vládce Øí�e Zla.
Mláde�i pøístupný, 74 minut, 70,- Kè, èeská pohádka

úterý 23. 6. a středa 24. 6. ve 20:00

X-Men Origins:
Wolverine
Film je dìjovì zasazen na samý poèátek ságy o známých

mutantech X-Menech. Hugh Jackman se vrací v roli,
která z nìj udìlala filmovou hvìzdu; v roli Logana

neboli nelítostného mutanta Wolverina obdaøeného
zázraènou schopností regenerace a také adamantiovými
drápy na rukou. Mláde�i pøístupný, 107 minut, 70,- Kè,

pátek 26. 6.a sobota 27. 6. ve 20:00

Andělé a Démoni
Tým, jen� stál u zrodu �ifry mistra Leonarda øe�í dal�í
tajemnou otázku z dìjin lidstva ... znovuo�ivení velmi
mocného tajného bratrstva, které se nezastaví pøed

nièím. Mláde�i pøístupný, 140 minut, 70,- Kè, titulky.

pondělí 29. 6. ve 20:00

Babička
(pro mírně zvrhlé diváky)
55 letá Tamara má u� dost mu�ù své generace, které vidí

jako neustále rozumující, zatrpklé a zbavené v�ech
ideálù. Podává si inzerát: Zralá, mírnì zvrhlá �ena,

hledá chlapce od 18ti do 24 let. Pøihlásilo se jí 650
chlapcù. Od té doby nic jiného nedìlá, ne� tøídí inzeráty,

vybírá si chlapce a setkává se s nimi...

úterý 30. 6. ve 20:00

Baader Meinhof
Komplex

Film zpracovává pøíbìh nìmecké pøevá�nì studentské
teroristické organizace RAF. Skuteènì dokonalý filmový

pokus o reflexi jedné z (èetných) bolavých kapitol
nìmeckých novodobých dìjin.

Pøístupný od 15, 94 minut, 70,- Kè, èeské titulky.

Sošku bohyně Niké získal Jaroslav Luňák

ros a na skateboard park. Pøi tro�e �tìstí by to
mohl být základní kámen  pro vznik  ,,nového zá-
vodního okruhu� pro minibiky, a to zejména  pro
na�e nejmen�í - budoucí sportovce.

Je mi ctí spolupracovat s organizaèním týmem
svìtoznámých závodù 300 Zatáèek Gustava Hav-
la. Spolupracovat s lidmi zapálenými pro tento
sport, s poøadateli, kteøí nezi�tnì vytváøejí celé to
zázemí nejen pro závodníky a jejich týmy, ale ze-
jména pro milovníky rychlých motorek a v�echny
náv�tìvníky Hoøic v Podkrkono�í,� tolik poslanec
Zdenìk Lhota.

(ves) V Hoøicích 18. 5. 2009

Hořičtí kuželkáři
na mistrovství republiky

 V minulých dnech probìhla na rùzných mís-
tech republiková mistrovství jednotlivcù v�ech
kategorií. �actvo startovalo v Teplé na 100 hs za
úèasti F. Kráèmara a P. Palma. Fanda skonèil pat-
náctý za výkon 414, kdy� mu vùbec ne�ly plné,
av�ak v�e dohonil excelentní dorá�kou 149. Jeden
ze svých �ivotních výkonù pøedvedl Patrik Palm,
který naopak vynikajícími plnými 319 polo�il zá-
klad svého úspìchu, kdy� celkovì skonèil na sed-
mém místì s vynikajícím výkonem 442, pouhých
10 ku�elek od bronzové medaile. Startovalo cel-
kem 28 �ákù.

Dorost hrál ve Vala�ském Meziøíèí na 120 hs za
úèasti 36 hráèù. Tam odcestoval Vojta Tulka.
Jeho první nához mìl hodnotu 540 a do sobotní-
ho �estnáctièleného finále postupoval jako sed-
mý. Zde se potvrdilo pravidlo, kdo pøekoná svùj
výkon z kvalifikace, stoupá vzhùru. To byl i Voj-
tùv pøípad, kdy� v druhém náhozu pøekonal svùj
výkon z kvalifikace o 10 ku�elek a celkovým výko-
nem 1090 konèí na tøetím místì za svými kolegy
z reprezentace.

36 juniorù pøedvedlo své umìní v Pelhøimovì,
té� na 120 hs, kde Zdenìk Mìkota devátým mís-
tem z kvalifikace za výkon 539 postoupil do �est-
náctièleného finále. Jeho dal�í nához byl 538 a
v souètu 1077 se na celkovém devátém místì udr-
�el.

�eny odehrály svoje mistrovství na pra�ské
Konstruktivì na 120 hs za hojné úèasti 48 hrá-
èek. I zde jsme mìli zástupkyni Michaelu Kuèero-
vou. Ta v prvním dnu zahrála 549 a postupuje
coby sedmnáctá do dvacetièleného finále. Druhý
den na chlup zopakovala svùj výkon z kvalifikace
a posunula se o jednu pøíèku vý�e na celkové �est-
nácté místo za výkon 1098.

V�em jmenovaným patøí velký dík za vzornou
reprezentaci svého oddílu a mìsta Hoøice.        (fk)

Ptá se otec sedmnáctiletého synka
 

�Kam jde� a proè si s sebou bere� tu baterku?� 
�Na rande,� odpoví synátor. 
�To já ve tvých letech �ádnou baterku nikdy

nepotøeboval,� øíká otec. 
�No, ale taky se podívej, co sis pøivedl domù!�

Život
pod bezednými koši

V leto�ním roce si pøipomínáme  60 let ko�íkové
v  Hoøicích. Co vlastnì  v�echno tato tradice pøed-
stavuje? Pøedev�ím je to øada generací, která se
upsala tomuto krásnému sportu. V prùbìhu let se
vytváøely party  s vùdèími osobnostmi, které
stmelovaly hráèské kolektivy.

Ty se v prùbìhu pøíprav  formovaly pod vede-
ním  zku�enìj�ích a star�ích a z nich se po letech
tréninku utváøela dru�stva  reprezentující hoøický
basketbal v soutì�ních, pøátelských i turnajových
zápasech. K nejvìt�ím úspìchùm v 60 leté histo-
rii oddílu patøí titul mistra Èeské republiky 1975,
které vybojovalo dru�stvo �ákù a nìkolika násob-
ná úèast dru�stva star�ích dorostenek ve finále
pøeboru republiky v 60.letech. Byla to doba vítìz-
ství, ale i proher, doba nezapomenutelných vzpo-
mínek na atmosféru zápasù, které se èasto i mno-
hokrát dohrávaly pøi rùzných  posezeních a sra-
zech. Co si  ko�íkáøi u�ili a kolik legrace se spojo-
valo s rùznými sportovními i rekreaèními zájez-
dy. Ke sportu nepatøí pouze hráèi, trenéøi a ve-
doucí dru�stev, ale také rozhodèí.

I ti byli rùzní, stejnì dobøí i �patní jako hráèi,
mìli své pøednosti i slabiny. Tím se také dostávali
do rozporù s hráèi, jak to u kontaktových míèo-
vých sportù bývá. I na to se  pøi takovýchto pøíle-
�itostech èasto vzpomíná. Tìch  60 let je hodnì
dlouhá doba i v lidském �ivotì. Tak se bude jistì
pøi této pøíle�itosti vzpomínat zejména mezi nej-
star�ími na ty, kteøí u� nejsou mezi námi, ale sle-
dují a hodnotí na�i èinnost z basketbalového
nebe. Ti ostatní, co pro�li hoøickým oddílem ko�í-
kové, se pøi této pøíle�itosti sejdou v sobotu
4. èervence 2009. V hale TJ Jiskra probìhne
od 9 hodin do 14 hodin setkání generací spojené s
prezentací a sportovními  utkáními. V podveèer
od 18 hodin bude zahájen v autokempinku U
Vì�e samostatnosti spoleèenský veèer  s hudbou,
který potrvá do pozdních noèních hodin. Pøijïte
se pobavit a zavzpomínat na krásná léta pro�itá s
basketbalem v Hoøicích.                                    P. �míd


