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Volby budou asi pozdìji � Vánoce snad jako obvykle � Ani Nový rok se zatím odkládat nebude � Ma�oretky
získaly bronz, mu�oreti získali potlesk � Kdo nepracuje, získá ménì penìz � Nechoïte jen tak � Pøijïte ochutnat
svrchnì kva�ené pivo � Vymej�lejte osobnost mìsta � Bì�te pou�tìt draky na Zvièinu � A do biografu na festival

A u� je to tady zas: Pro slepièí kvoè �                                                                         � A ty noviny jsou poøád za 6 korun

ZÁŘIJOVÉ

VEDENÍ MĚSTA K PROBÍHAJÍCÍM STAVBÁM:
Hlavním cílem integrovaného projektu Hoøice

� mìsto bez bariér je zvý�ení kvality �ivota oby-
vatel ve mìstì, a to zejména zdravotnì handica-
povaných a osob se sní�enou schopností pohybu
a orientace, prostøednictvím odstranìní technic-
kých, architektonických a informaèních bariér,
co� jim umo�ní snadnìj�í pohyb po mìstì a do-
volí jim tak plnì se zapojit do obèanského �ivota.

V prùbìhu akce Hoøice - mìsto bez bariér
se mohou vyskytnout neèekané stavební okol-
nosti, které zpomalí plánovaný prùbìh realizace
celého projektu. 

Dìkujeme v�em hoøickým obèanùm za trpìli-
vost a shovívavost pøi omezeních, která jsou zpù-
sobená realizací projektu.

O tom, co se pøesnì bude dít v jednotlivých lo-
kalitách a o èasové následnosti akcí, informují
novì zøízené stránky (www.horice.org/cz/mes-
to-bez-barier), ze kterých èerpáme:
ODVOZ ODPADU V DOTČENÝCH MÍSTECH

Pøed zahájením ka�dé stavby prochází  pracov-
ník dodavatelské firmy majitele nemovitostí do-
tèených stavbou a informuje obèany o pøípad-
ných omezeních. Odvoz popelnic v pøípadì ome-
zení prùjezdu popeláøských vozidel zajistí doda-
vatelská stavební firma. Sbìrné nádoby umístí
na pøístupné místo, aby svozová firma mìla
umo�nìný svoz. 
NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 

Propojení kanalizace, nová de��ová kanalizace,
nová �achta. Pùvodní kanalizace byla ve velmi
�patném stavu a práce je u� hotova. Uzávìrka to-
hoto rozsahu byla nejvìt�í v rámci celého projek-

tu. Cílem rekonstrukce spodní èásti námìstí Jiøí-
ho z Podìbrad je roz�íøení chodníku pøed radnicí
a jeho nové vydlá�dìní, zvý�ení poètu parkova-
cích míst a bezbariérové propojení parkovi�tì
s radnicí a nìkterými obchody na námìstí. Kost-
ky, které jsou tì�eny z povrchu námìstí, jsou
ukládány v Technických slu�bách a budou
se z pøevá�né vìt�iny vracet zpìt na námìstí.
Do stávajícího parkovi�tì bude vèlenìn záliv pro
parkování.

Chodník pøed radnicí získá nový vzhled, mozai-
ku z drobných kostek o velikosti 60×60 mm
z krystalického vápence. Chodníkové pruhy bu-
dou zdobeny �edobílým geometrickým vzorem. 

Ve spodní èásti námìstí bude zprovoznìna nej-
prve komunikace, a poté bude zahájena revitali-
zace chodníku. Pøístup na radnici bude V�DY za-
ji�tìn jedním ze dvou vchodù z námìstí. Po dobu
rekonstrukce námìstí nebudou omezeny svatby
ani jiné obøady.
JANDEROVA ULICE

V celé Janderovì ulici je odstranìna dla�ba,
na tuto komunikaci se ale bude v prùbìhu rekon-
strukce opìt vracet. Chybìjící dla�ba bude dopl-
nìna novou dla�bou stejného vzhledu a slo�ení. 
Na oboustranný chodník bude polo�ena krou�ko-
vá dla�ba ze �ulové mozaiky. Obrubník mezi ko-
munikací a chodníkem bude zapu�tìný a nebude
vyènívat nad dla�bu. Jako materiál byl zvolen
také pískovec. Výstavba bude probíhat po zhruba
tøicetimetrových úsecích. Dennì, v�dy poukonèe-
ní prací, bude zaji�tìn bezpeèný prùchod obèanù
pøes rozpracovanou stavbu. Bude samozøejmì 
zaji�tìn prùjezd pro hasièe a záchrannou slu�bu.

Veřejná služba v Hořicích
Rada Mìsta Hoøice odsouhlasila na svém jednání

dne 3. 8. 2009 organizování veøejné slu�by v Hoøi-
cích. Mìsto bude veøejnou slu�bu provozovat
od 1. záøí  2009.

Veøejnou slu�bou se rozumí pomoc obci pøi zále�i-
tostech, které jsou v zájmu obce, zejména pøi zlep�o-
vání �ivotního prostøedí v obci, udr�ování èistoty
ulic a jiných veøejných prostranství, pomoci v oblas-
ti kulturního rozvoje a sociální péèe.

Je vykonávána osobami v hmotné nouzi na zákla-
dì písemné smlouvy uzavøené s obcí. Za výkon ve-
øejné slu�by nenále�í odmìna. Slu�ba umo�òuje ob-
èanùm, kteøí pobírají pøíspìvek na �ivobytí a nejsou
schopni jiným zpùsobem odpracovat 20 hodin mì-
síènì, tyto hodiny odpracovat jako veøejnou slu�bu,
kterou zaji��uje mìsto Hoøice.

Osobì, která pobírá pøíspìvek na �ivobytí déle ne�
�est kalendáøních mìsícù a nevykonává veøejnou
slu�bu v rozsahu alespoò 20 hodin v kalendáøních
mìsíci, bude vý�e pøíspìvku sní�ena z èástky
3.126,� Kè na èástku 2.020,� Kè. Pokud bude ve-
øejnou slu�bu vykonávat v rozsahu 30 hodin
v kalendáøním mìsíci, bude vý�e pøíspìvku
na �ivobytí èinit 3.679,� Kè.

Zdroj: Vendulka Raisová, odbor zdravotní
a sociální péèe MÚ Hoøice

Odhalení pamětní desky
Mìsto Hoøice zve na slavnost odhalení pamìtní

desky hoøického rodáka Josefa Ladislava Jandery a
astronomù  A. M. Davida, J. Èerného a J. Morstadta.
Uskuteèní se na Gothardì 25. záøí od 10 hodin. Zá-
roveò zve na výstavu �Astronomové v Jannderovì
domì�, poøádanou u pøíle�itosti Mezinárodního
roku astronomie v domì è. 15 v Husovì ulici.

Mažoretky získaly bronz
na Mistrovství Evropy

Velkého úspìchu dosáhly v sobotu 29. srpna ma-
�oretky Poupata z Domu dìtí a mláde�e v Hoøicích.
Z mistrovství Evropy v Polsku si dovezly pohár za
tøetí místo v kategorii Free style.

Z nejlepších dětských
kreseb vznikl kalendář

Nadaèní fond Modrá Niké, jeho� patronem je po-
slanec PS PÈR Zdenìk Lhota, vyhlásil na jaøe vý-
tvarnou soutì� pro dìti v mateøských �kolách, pro
�áky a studenty základních a støedních �kol Králové-
hradeckého kraje. Soutì� nesla název �Dìti pro ra-
dost druhých�. Jednotlivé práce zhodnotila tøíèlen-
ná porota a nejlep�í práce budou vystaveny, násled-
nì digitálnì zpracovány k dal�ímu pou�ití a zveøej-
nìny na webových stránkách Nadaèního fondu
Modrá Niké: www.modranike.cz. a v regionálním
tisku. Z ka�dé kategorie budou odmìnìni tøi autoøi
nejlep�ích výtvarných dìl a prvních deset nejúspì�-
nìj�ích výtvarníkù  z ka�dé kategorie pak obdr�í pa-
mìtní list nadaèního fondu. �Souèástí této akce je
zhotovení kalendáøe, který je sestaven z vítìzných
kreseb, a který je urèen zejména pro klienty ústavù
sociální péèe,� pøipomnìl patron nadaèního fondu
Zdenìk Lhota. Doplnil, �e ze strany �kol byl o soutì�
velký zájem, se�ly se témìø ètyøi stovky prací z 36
�kolských zaøízení.  Vyhlá�ení nejlep�ích prací se
bude konat v úterý 8. záøí 2009 v 15 hodin ve slav-
nostních prostorách Mìstského úøadu v Hoøicích
v Podkrkono�í za pøítomnosti malých výtvarníkù,
pedagogù, zástupcù nadaèního fondu a pøedstavite-
lù hoøické radnice.                                                             (ves)

Filmový festival Hořice
2009

Jedenáctý roèník Filmového festivalu Hoøice pro-
bìhne 11. a� 13. záøí 2009. Leto�ní dramaturgie
se zamìøila na téma FILM JAKO PROVOKACE. Pro
náv�tìvníky budou kromì filmù tradiènì pøipraveny
doprovodné akce, koncerty skupin Elektroèas
a Hluboké bezvìdomí v pátek a Xaviera Baumaxy
v sobotu veèer v sále restaurace Bystøice.

Zájemci si mohou rezervovat akreditaci pøes we-
bové stránky festivalu www.ffhc.cz, kde také najdou
kompletní program festivalu. Kdo si akreditaci zare-
zervuje do pátku 11. záøí do 13 hodin, zaplatí
200 Kè, poté bude cena èinit 250 Kè. Náv�tìvníci,
kteøí se pøijdou podívat jen na jeden film, zaplatí
70 Kè. Akreditace zlevní i vstupné na doprovodné
akce.                                                                 www.horice.org

Letní sezóna na koupališti slavnostně ukončena, tančilo se na souši i ve vodě

Velká stavební akce začala, radnice prosí o trpělivost
Hořice — město bez bariér

Přijďte ochutnat
svrchně kvašené pivo

Jako naprostou novinku ohla�uje hoøická hos-
pùdka U Matou�kù svùj poslední zabídkový po-
èin: Od 10. záøí bude èepovat speciální tzv. Do-
�ínkový le�ák. Jedná se o speciální svrchnì kva�e-
né p�enièné pivo, pøipravené podle tradièního re-
ceptu. Charakteristická je bohatá hustá pìna, sytì
svìtlé a� slámové zabarvení, jedineèný zá�itek
doplní ovocná vùnì a dovr�í lahodná osvì�ující
chu�. Pivní zajímavost poteèe U Matou�kù ji� ten-
to ètvrtek. Zásoba je omezená a dá se tedy èekat,
�e pochoutka dlouho nevydr�í.

Kreativita hořických mužoretů nebere konce a minulou neděli se odvážili i do vodního živlu. V dovedně komponovaném programu připomněli slávu
Dachov třicátých let minulého století, včetně příslušných rekvizit. Některé kousky byly tak odvážné, že se jejich fotky neodvažujeme otisknout.

ŽIŽKOVA ULICE
V �i�kovì ulici bude provedena celková rekon-

strukce vèetnì chodníkù. Dále budou zhotovena
parkovací stání, úpravy vjezdù, pøechody pro
chodce, veøejné osvìtlení, probìhne úprava pod-
lo�í vozovky. Na komunikaci bude ulo�en �ivièný
povrch. Chodníky a vjezdy budou opatøeny zám-
kovou dla�bou BEST. Podlo�í bude opatøeno vá-
pennou a cementovou stabilizací. Odborné práce
pøi odhalování podlo�í budou provádìny za pøí-
tomnosti geologa.
JUNGMANNOVA ULICE

Chodníky i komunikace vèetnì podkladních
vrstev budou v Jungmannovì ulici odstranìny
v plném rozsahu. Na komunikaci bude pou�ita
�ulová dla�ba. Chodníky budou poskládány
ze �ulové mozaiky a pískovcových dla�dic na ji�ní
stranì u kostela. �ulové obrubníky budou vyèní-
vat pouze 2 cm. Rekonstrukce bude provedena
za plné uzavírky a pro chodce bude umo�nìn
omezený prùchod.
HUSOVA ULICE

Bude rekonstruován chodník na východní stra-
nì od Biografu Na �pici kolem kamenicko-so-
chaøské �koly po køi�ovatku s ul. �erotínovou.
Na západní stranì (podél Milety) bude chod-
ník rekonstruován od køi�ovatky s Klicperovou
po køi�ovatku s ulicí Blahoslavovou (u gymnázia).
Ve�keré úpravy v Husovì ulici budou realizovány
po èástech tak, aby byla v�dy jedna strana chod-
níku v ulici prùchozí ve vìt�inì své délky.
U jednotlivých nemovitostí nebo provozoven bu-
dou vstupy nebo vjezdy øe�eny po domluvì s ma-
jiteli. Dal�í práce nebudou zasahovat do vozovky.
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Policejní zpravodajství
KRÁDEŽ JÍZDNÍHO KOLA
Z VÝLOHY OBCHODU

Láznì Bìlohrad - Silnièní jízdní kolo Saracen Lon-
dres vystavené ve výloze jedné z prodejen v Lázních
Bìlohradu pøilákalo v úterý 18. srpna neznámé pa-
chatele. Jednalo se o dva mu�e, kteøí ve tøi hodiny
ráno rozbili sklo výlohy, a poté z ní odcizili uvedené
jízdní kolo. Spolu s ním si vzali i rám horského jízd-
ního kola Apache a hliníkové zadní zapletené kolo
Mavic Crossride Disk 2007.

Majitel vyèíslil celkovou �kodu na nejménì 27 tisíc
korun. Po pachateli pátrají policisté obvodního od-
dìlení v Nové Pace.
LUPIČ PŘEPADL HERNU V HOŘICÍCH

Jièín�tí kriminalisté se zabývají loupe�ným pøepa-
dením obsluhy herny v Hoøicích v Podkrkono�í.
Podle svìdkù do herny vstoupil maskovaný mu�,
který barmance vyhro�oval no�em. Pod pohrù�kou
pou�ití násilí ji donutil k vydání finanèní hotovosti
více jak 13 tisíc korun.

BOXY NA NOVINY LÁKAJÍ ZLODĚJE
Hoøice - Boxy na ukládání novin a èasopisù umís-

tìné u prodejen v Hoøicích pøilákaly v noci na pátek
21. srpna neznámého pachatele. Jako první pøi�el na
øadu box v �i�kovì ulici, z nìho� zmizely èasopisy a
DVD. Následnì na to se pachatel vloupal do boxu v
ulici A. Jilemnického, ze kterého odcizil pouze èaso-
pisy. Celková �koda byla vyèíslena na témìø 4 tisíce
korun. Kdo má vloupání na svìdomí, teï vy�etøují
hoøiètí policisté.
ODCIZENÉ PÍSKOVCE A ŽULA

Hoøicko - Policisté v souèasné dobì pro�etøují
oznámení o kráde�i nìkolika desítek rùznì velkých
pískovcových kostek na Hoøicku. Neznámý pachatel
je pravdìpodobnì v dobì od pondìlí do ètvrtka
20. srpna odcizil ze skládky u veøejné cesty. Ze dvo-
ra pøilehlého domu si pak je�tì odnesl dvì vìt�í
�ulové desky. �koda èiní 18 tisíc korun. Pøípad �etøí
hoøiètí policisté pro podezøení ze spáchání trestné-
ho èinu kráde�e.

ŘIDIČ, KTERÝ MĚL PŘES DVĚ PROMILE, NE-
ZVLÁDL VŮZ A PORAZIL DVA SLOUPY

 Na jedné z nehod mìl svùj podíl i alkohol. K té do-
�lo v pátek 21. srpna v èasných ranních hodinách,
kdy jel osmadvacetiletý øidiè osobním vozidlem Re-
nault Clio v Lázních Bìlohradì ve smìru na Novou
Paku. V daném úseku zøejmì nezvládl vlivem nepøi-
mìøené rychlosti jízdy øízení vozidla a vyjel vpravo
mimo komunikaci, kde postupnì narazil do plotu,
sloupu elektrického vedení a sloupu veøejného
osvìtlení.

Lehce zranìného øidièe pøevezla s 2,3 promile al-
koholu rychlá záchranná slu�ba na o�etøení do ne-
mocnice v Hoøicích. Celková �koda byla vyèíslena na
témìø 100 tisíc korun.                  (tm) Foto: Policie ÈR
SLEČNA SI VÝPLATU VYBRALA SAMA, ZA-
MĚSTNAVATELE SE NEPTALA

Hoøice - Zakonèit brigádu po svém se zøejmì roz-
hodla v tìchto dnech osmnáctiletá sleèna z Jièínska.

Jako obsluhující pracovnice v jednom z restauraè-
ních zaøízení v Hoøicích si vzala v sobotu 22. srpna z
pokladny výplatku ve vý�i 5 tisíc korun. Majiteli zde
pouze zanechala lístek se vzkazem, �e si výplatu vza-
la sama. Ten s takovým ukonèením brigády pocho-
pitelnì nemohl souhlasit a v�e oznámil na policii. Ta
teï pøípad �etøí jako podezøení z trestného èinu
zpronevìra.
KRÁDEŽ LEŠENÍ

Lukavec - V noci ze støedy na ètvrtek 27. srpna vni-
kl do objektu jedné staveb v obci Lukavec neznámý
pachatel, kde následnì odmontoval èást sestavené-
ho haki le�ení.Majitel vyèíslil celkovou �kodu na nej-
ménì 12 tisíc korun. Po pachateli pátrají novopaètí
policisté.
PODVODNÍK ZMÁTL PRODAVAČKU, PŘIŠLA
O OSM TISÍC

 Kumburský Újezd - Jednu z prodejen v Kumbur-
ském Újezdu nav�tívil ve ètvrtek 27. srpna neznámý
zákazník, který si chtìl koupit jedno pivo v plastu. S
tím ode�el k pultu, kde platil pìtitisícovou bankov-
kou. V okam�iku, kdy mu prodavaèka vracela nazpìt
peníze, zaèal si vymý�let.

Najednou mìl u sebe nìkolik pìtisetkorunových
bankovek, které chtìl po ní vymìnit za �tisícovky�.
Obsluhující pracovnice mu ochotnì vy�la vstøíc a na
pult mu vyrovnala po�adované bankovky.

Podvodník pochopitelnì nechtìl nic smìnit, pouze
potøeboval prodavaèku zmást a poté jí peníze odci-
zit. To se mu také nakonec podaøilo. V nestøe�eném
okam�iku jí z pultu odcizil 8 tisíc korun a poté rychle
prodejnu opustil. Zmatená prodavaèka na kráde�
pøi�la a� po jeho odchodu. To u� ale bylo pozdì.

Pøípad �etøí novopaètí policisté jako trestný èin
kráde�e. Zároveò varují ostatní obchodníky, aby na
podobné smìny nikdy nepøistoupili. Pouze tak mo-
hou pøedejít pøípadnému okradení.

Obnovené kontrolní dny
D11 začnou od 29. září

Výstavba dálnice D11 bude mít opìt své kontrolní
dny. První obnovený kontrolní den k výstavbì této
významné východoèeské dopravní tepny se uskuteè-
ní 29. záøí od 13 hodin v Regiocentru Nový pivovar v
Hradci Králové. Zavedení kontrolních dnù je jedním
z dal�ích splnìných úkolù, které si zadali zástupci
kraje na èervnové konferenci Fórum D11. Souèasnì
s dálnicí D11 se bude jednat také o pokraèování vý-
stavby rychlostní silnice R35.

�Pro dal�í zdravý rozvoj Královéhradeckého kraje
je dostavba dálnice od jeho ji�ních hranic k Polsku
naprosto nezbytná. Jsme rádi, �e se nám podaøilo
otevøít dialog o problémech, které výstavbu dálnice
provází. U� se podaøilo pøesvìdèit vládu, aby jme-
novala zvlá�tního zmocnìnce pro dálnici D11 a roz-
hýbat jednání kolem dostavby dálnice k Hradci
Králové. Kontrolní dny by mìly sledovat øe�ení
úkolù, které je tøeba pøi její výstavbì plnit,� øekl
královéhradecký hejtman Lubomír Franc.

Dálnice D11 konèí od roku 2006 u ji�ních hranic
kraje a podle plánù by mìla vést od Hradce Králové
kolem Jaromìøe k èesko-polskému hraniènímu pøe-
chodu v Královci. Èytøproudová silnice protínající
kraj by významnì ulevila obyvatelùm mìst, která
dnes zatì�uje nadmìrná tranzitní doprava. Pomoh-
la by do sídel v Královéhradeckém kraji pøivést in-
vestory èi by usnadnila lidem cestování za prací i do
vzdálenìj�ích koutù kraje.

Autor: Imrich Dioszegi

Nízkoprahový klub
začíná svůj plný provoz

Od záøí zahájí novì vznikající nízkoprahový klub
svùj plný provoz. Otevøeno bude ka�dý v�ední den
kromì støedy od 13:30 hodin do 18:00 hodin.
V pátek pak a� do 20:00 hodin.

Ji� bìhem letních prázdnin mohly dìti a mladí lidé
nav�tìvovat klub, a to ka�dé pondìlí a ètvrtek. Zbý-
vající dny v týdnu bylo v klubu napilno. Stìny dosta-
ly nové, veselé barvy. Na své si pøi�li i sprejeøi, pro
které se vyhradil prostor na chodbách. Na stìnách
vznikla zajímavá graffiti.

Svou cestu do klubu si na�lo u� nìkolik dìtí
z Hoøic i blízkého okolí. Ty zaèaly nav�tìvovat klub
témìø pravidelnì a pracovnicím pomohly s úprava-
mi prostøedí v klubu. Podaøilo se také oslovit a zís-
kat nìkolik donátorù, kteøí klubu vìnovali fotbálek,
gauè, �ipky, �achy a nábytek. Díky jednomu
z dobrovolníkù má klub od èervence i své webové
stránky: www.nzdm.ic.cz. Na nich najdete ve�keré
informace i aktuality z klubu.

Milý mùj bývalý studente, pozdìj�í bývalý kolego
ze Z� Na Daliborce!

Velmi mne mrzí, �e aèkoli pí�e� ve své reakci (viz
èervencový HO) na mùj èlánek Pro slepièí kvoè (viz
èervnový HO) o objemu mozku ka�dého èlovìka,
pravdìpodobnì tomu tak nebude. Zøejmì je pravda,
�e mu�i mají objem mozku o nìco vìt�í ne� �eny. Ale
je také pravda, �e objem mozku nemusí souviset
s tzv. sociální inteligencí a duchovní úrovní èlovìka.
Kdyby tomu tak bylo, nezaèínala by tvá reakce na
mùj èlánek pomluvou a l�í, pochopil bys, o èem jsem
vlastnì psala a �e v �ádném pøípadì mùj èlánek ne-
byla óda na sebe samotnou, ale spí�e volání o po-
moc, výzva ke vzájemné spolupráci a podìkování
v�em, kteøí samozøejmì mají na vybranou z mno�-
ství pøedstavení profesionálù nìkde odjinud, ale
pøesto si vyberou mo�ná ménì profesionální, ale za
to z výchovného hlediska smysluplnìj�í pøedstavení
hoøických �ákù, a� u� ze státní èi ze soukromé
ZU�.�

�Nic jsi nepochopil, Ivane!� øíkal dìdeèek høíbeèek
v pohádce Mrazík.

Vezmìme to krok po kroku.Podle odstavcù tvého
èlánku. A pìknì systematicky, aby u� koneènì bylo
jasno, nikoli zamraèeno�

1) �ádnou válku proti vìt�inì bývalých kolegù a
kolegyò ze �kol, kterými jsem pro�la, nevedu. Ne-
mám ráda války. Miluji harmonii . Jinak  jsem vdìè-
na osudu, �e jsem tolik �kol poznala / uèili�tì, gym-
názium, základní �kolu, nyní umìleckou �kolu, pro-
to�e tím pádem mám vìt�í zku�enosti, rozhled a
mohu právì s daleko vìt�ím nadhledem posuzovat
situaci ve �kolství jako takovém. �abomy�í války
mne nikdy nezajímaly a  nezajímají. Jsem u� pøece
jen natolik paní v letech, abych dokázala nad mali-
chernostmi mávnout rukou. Ov�em pokud jde o
problémy vá�né, které se dotýkají právì a zejména
mých �ákù, pak skuteènì mlèet nedoká�i. Nikdy ne-
útoèím. Jen se bráním a sna�ím se bránit i dìti , kte-
ré na jednání mnohých dospìlých opravdu mnohdy
doplácejí. Kdybych tak neèinila, mìla bych �ivot jed-
nodu��í, ale nenaplòovala bych své poslání být uèi-
telkou, která, jak pí�e� ve svém èlánku, by mìla jít ve
svém chování pøíkladem . A �e sleduje� mé poèínání
u� nìkolik let ? Nebudu to komentovat. Já nesleduji
nikoho, ka�dý je sám svého strùjce �tìstí, má své
svìdomí buï takové nebo makové. Do soukromí ni-
komu nezasahuji. Nemám na takové ponìkud pra-
podivné poèínání ten správný �aludek a èas�Vá�ila
jsem si a vá�ím si ka�dého uèitele. Nìkdo je lep�í,
nìkdo hor�í, jako je tomu v jakékoli profesi, ale i
kdybych mìla vytypovaných pár hor�ích, pak ti to
mají v práci s dìtmi daleko tì��í� Proto si vá�ím i
takových kantorù, kterým napø. pøi jejich výkladu
létají vla�tovky z papíru po tøídì.

2) Já jsem tedy v �ádném pøípadì nechtìla zneva-
�ovat práci uèitelù jako takovou. Mám ke kantorské
profesi velikou úctu a velmi dobøe si uvìdomuji, jak
tì�ké je toto povolání.

Dìkuji za to, �e si vá�í� mé práce. V�dy� i ty jsi byl
kdysi nejen mým studentem, ale i èlenem mého di-
vadelního souboru na gymnáziu. A také já si vá�ím
tvé práce. Dìti se mne s mnohým svìøí. Øíkají mi,
jak dobøe umí� uèit pøírodopis. Mám z toho radost.
A co se týèe tvé muzikálnosti � to je super. Chodila
jsem letos jako garde s mou nejmlad�í dcerou do ta-
neèních, kde  hrála skupina Sezam a Ego� Jako je-
diný rodiè jsem na balkonì tleskala, a� mne ruce pá-
lily, nejen tanèícím párùm, ale i va�í skupinì a tvé-
mu umìní zpívat a hrát na housle tam, kde u� by
housle nikdo neèekal.Vá�nì jsem byla nad�ena�

Vá�ím si i toho, �e doká�e� na stránkách HO vyjád-
øit svùj názor. Jen se domnívám, �e nebylo zapotøebí
odpovídat impertinentním zpùsobem. Pak bych já
opìt nemusela psát a opakovat, jak se vìci mají.
Kdybych mìla napsat v�e, co mne na mnoha �kolách
trápilo, musel by vyjít HO jen pro mou potøebu vylít
si srdce.Tuto potøebu øe�ím jinak. Napø. èetbou sou-
èasné odborné pedagogické literatury, která mým
metodám dává za pravdu a vlastnì odpovídá na to,
èím jsem byla na  �kolách, kde jsem pùsobila, zkla-
maná. Doporuèuji ti pøeèíst si napø. knihu R. Èapka
� Odmìny a tresty ve �kolské praxi, nebo� právì tato
kniha mi mluví pøímo z du�e. Ké� by si ji pøeèetli
v�ichni pedagogové, kteøí chtìjí být opravdu moder-
ními a demokratickými uèiteli.

Na  útok, který je navíc veden proti mé osobì, za-
tímco já jsem nikoho konkrétního nenapadala, není
mo�né nereagovat.

Pí�e�, �e v�ude na dìti èekají obìtaví a zapálení ve-
doucí a pedagogové, mnozí ve svém volném èase bez
finanèní odmìny. Mo�ná tomu tak je, ale já jsem
jich za svùj �ivot poznala opravdu poskrovnu. I já
jsem dvacet pìt let uèila a  ve svém volném èase se
vìnovala bez finanèní odmìny svému koníèku � di-
vadlu. Naposledy i na Z� Na Daliborce. Nyní se mi
stal mùj koníèek profesí, a tak mohu tuto práci dìlat
je�tì svìdomitìji a profesionálnìji, ne� kdykoli pøed
tím, a mzda, kterou za svou práci dostávám, není
snad nic nemorálního a nenormálního.

3) Nikdy tobì, èi velké vìt�inì tvých kolegù, nepøi-
padala dne�ní mláde� demoralizovaná, krutá a bez-
ohledná? Tak proè tedy pøipou�tí� ve svém èlánku
mo�nost jiné cesty k nápravì negativních projevù
chování na�í mláde�e? V�dy�, bylo-li by v�e
v poøádku, cesta k nápravì by byla zbyteèná�

Ano, existuje i jiná cesta k nápravì, ne� je dle
tvých slov divadlo. Ale divadlo ji� v dobì národního
obrození sehrávalo tu nejdùle�itìj�í roli. A znovu

(radìji polopaticky) podotýkám, �e jdou-li se podí-
vat dìti na dìti, kteøí se sna�í divadlo hrát, je to ma-
ximálnì výchovné . Ov�em samozøejmì je to  jen
jedna z cest k nápravì �

A �e neuznávám �ádné jiné metody ne� ty svoje ?
Zase vedle, Ivane�. Ka�dou metodu, která vede
k tomu, aby dìti byly stateèné, vzdìlané, upøímné a
èestné, uznávám. Dùle�itý je cíl! Metody, které k to-
muto cíli vedou, mohou být samozøejmì rùzné.

Já jsem jen ten typ uèitelky, její� metody nechtìjí
dìti stresovat a poni�ovat. Tou�ím po tom, aby se
v mých hodinách �áci nejen nìco nauèili, ale aby ho-
diny probíhaly hravou formou a se smyslem pro hu-
mor. Moje dlouholetá pedagogická praxe s dìtmi ja-
kéhokoli vìku mi dokazuje, �e je to mo�né, i kdy� o
mnoho nároènìj�í.

Poslední tvoje souvìtí, �e chci-li dìti vychovávat,
mám jim jít osobním pøíkladem, musím okomento-
vat asi tak, �e se sna�ím celý �ivot dìlat v�e pro to,
abych osobním pøíkladem �la, pøesto o sobì stále
pochybuji, stále se sna�ím pouèit se z chyb, kterých
se dopou�tím, proto�e nejsem spasitel, jak mne iro-
nicky nazývá�,  ale obyèejný èlovìk. Pokud bych pa-
rafrázovala S. Lema � jako nedìlá z èlovìka andìla
to, �e se stane kosmonautem, tak dobrým èlovìkem
nedìlá to, �e se stane uèitelem.Díky mnoha dopi-
sùm, které od dìtí dostávám, neztrácím víru v to, �e
mé neustálé pokusy jít dìtem osobním pøíkladem,
nejsou zbyteèné a �e jsem se snad neminula povolá-
ním.

Ve svém èlánku jsem nenapsala, �e uèitelé a jejich
rodièe jsou tu pro slepièí kvoè�Dìsím se toho, jak
neuvìøitelnì lze zkreslit slova, a tím dezorientovat a
mystifikovat veøejnost. Napsala jsem, �e já musím
odpovídat tímto nicneøíkajícím zpùsobem na dotazy
dìtí, proè se nejde jejich tøída podívat na na�e pøed-
stavení, aèkoli  spolu�áci by je chtìli zhlédnout radì-
ji, ne� profesionální divadlo, které nabízejí mnohé
agentury za více penìz. Nabízela by se i jiná odpo-
vìï, ale tato je neutrální a dìti, jak správnì pí�e�, si
utvoøí názor samy.

 A naposled  bych ti byla  vdìèná, kdybys na�el to-
lik odvahy a stateènosti, abys na tento èlánek reago-
val osobnì, z oèí do oèí. Jsem komukoli kdykoli
k dispozici. Myslím, �e by nebylo vhodné obtì�ovat
ètenáøe hoøického obèasníku dal�í polemikou na
toto téma.

Domnívám se, �e ti, kteøí chtìli pochopit, o èem
jsem psala, pochopili. Ti, kteøí nechtìli pochopit a
chtìli opìt jen zraòovat a zastra�ovat, holt také exis-
tují�

Zranìní se nikdy neubráním, ale zastra�it se  nikdy
nenechám.Právì proto, �e mi nejde jen o peníze, ale
o dìti, které uèím, a� je to na jakékoli �kole�

Vìøím, �e v nastávajícím �kolním roce budou
k nabídkám na�ich pøedstavení øeditelé i uèitelé
vstøícnìj�í. V�dy� nám v�em jde pøece o jedno a
toté�. O dìti, které vychováváme�

Budi� mi dán za pravdu i následující názor z vý�e
zmínìné knihy R. Èapka :

�Rodièe jsou vítanými pomocníky pøi vzdìlávání
dìtí. Jsou souèástí �kolní komunity, jako�to i zá-
kladní umìlecké �koly a nejrùznìj�í organizace ze-
jména v oblasti regionu �koly, s kterými by mìla
ka�dá �kola úzce spolupracovat�

Pokud dítì vidí své rodièe, uèitele své �koly a uèite-
le základní umìlecké �koly pracovat spoleènì, dale-
ko lépe pøijímá autoritu dal�ích dospìlých. A to ne-
jen uèitelù.�

To je ten pravý osobní pøíklad ze strany nás v�ech
dospìlých. Pokud se nedohodneme na spolupráci
my, jak mù�eme chtít jakoukoli spolupráci ze strany
dìtí ?

A VO TOM TO JE!!!
PaedDr. Renata Hradecká

Duha si prohlédla hospic
v Litoměřicích

Vá�ení pøátelé,
dovolte nám, abychom se spolu s Vámi podìlili o

na�e zku�enosti s náv�tìvou litomìøického hospice.
Hospicové obèanské sdru�ení Duha pøijalo laskavé
pozvání jeho vedení. Velice srdeènì nás pøivítal pan
øeditel Pavel Èesal a jeden ze zakladatelù hospice
pan Tomá� Smolek. Celá instruktá�ní prohlídka za-
èala venku, kde jsme si prohlédli budovu a okolí
hospice. Vchod do hospice zaèíná recepcí s malým
supermarketem s mo�ností obèerstvení. Celé zaøíze-
ní zdobí velké mno�ství  kvìtin a v u�ích zní zpìv an-
dulek, které jsou na chodbách.  Stìny zdobí fotogra-
fie ze �ivota hospice a obrazy malíøù.

Myslím, �e v�ichni jsme velice citlivì vnímali ob-
rovský rozdíl mezi klasickou  sterilní nemocnièní
budovou a  zaøízením hospice, které tak vìrnì navo-
zuje  domácí prostøedí. Postupnì jsme si prohlédli
obì patra, sesterny a jeden volný pokoj. Krásné bylo
venkovní  atrium, kde pacienti mù�ou trávit chvíle
popíjením kávy èi èaje a za doprovodu personálu
nebo rodiny toho hojnì vyu�ívají. Zaujala nás pro-
hlídka provozu kuchynì a prádelny. V�e bylo napro-
sto èisté a voòavé. Místnost posledního rozlouèení,
tak jak jsme ji v�ichni vidìli, je místností velice dù-
stojnou a hluboce lidskou. Zajímavý byl té� podrob-
ný výklad P. Davídka, který nám  popsal duchovní
slu�bu v hospici, její pøínos pro nemocné, ale té�
zdùraznil i její úskalí. Péèe v hospici, jak nám popi-
soval pan øeditel, se sna�í øe�it v�echny problémy fy-
zické - bolest, du�nost, za�ívací obtí�e� Ale také
nám ukazuje, jak dùle�itá je pomoc du�evní a du-
chovní. Proto je nutnou souèástí ka�dého hospice
kaple.

Svùj podíl v hospici tvoøí dobrovolníci, kteøí bez
nároku na mzdu vìnují svùj èas druhým. Pomáhají
podle svých mo�ností a schopností. Nìkteøí nakupu-
jí nemocným, vozí je na vozíku ven, jiní se starají o
vnitøní a venkovní zeleò, dále o knihovnu nebo pøi-
pravují setkání pøi hudbì èi poezii. Hospic se stará i
o své zamìstnance. Velká èást absolvuje odborné
pøedná�ky a semináøe, aby tak získala odborné zna-
losti pro svoji práci. Proti syndromu vyhoøení a
pøedcházení konfliktùm u zdravotníkù je zaji�tìno
mìsíèní setkávání se supervizorem. Vyu�ívá se té�
mo�nost rekondièního pobytu ve �pindlerovì Mlý-
nì, který ka�dým rokem nabízí nadace Ecce Homo
ve spolupráci se støediskem Eljon.

Vznik my�lenky hospice v Litomìøicích se datuje
do r. 1997, kdy vzniklo  obèanské sdru�ení a v roce
2001 byl hospic slavnostnì otevøen. Vyslechli jsme
v�echny obtí�e, spojené s poèínající stavbou a s bu-
doucím provozem. Dozvìdìli jsme se v�e o financo-
vání souèasných hospicù v ÈR.  Myslím, �e i my
v Hoøicích jsme ji� poznali, �e cesta hospicová  je
cesta trnitá a slo�itá. Celý výklad i prohlídka areálu
byly velice motivující a povzbuzující. A to sice v tom,
abychom my, co zaèínáme hospic v Hoøicích budo-
vat, nepolevili a v úøední ma�inérii, která nám nic
neulehèuje, nìkdy vylo�enì i stì�uje,  pracovali dál.
Po podrobném výkladu následoval obìd a posezení
u kávy. Té� musíme podotknout, �e nás zaujalo pra-
videlné hudební páteèní odpoledne pro nemocné,
malování na hedvábí a dal�í akce, které hospic ne-
mocným nabízí.

Sklad pomùcek v litomìøickém hospici, který slou-
�í pro rodiny, jen� mají svého nemocného doma,
slou�í i pro pacienty hoøické. Dìkujeme za tuto po-
moc hospici v Litomìøicích  a vìøíme, �e brzy po-
mùcky budou i v hoøické pùjèovnì pro celý tento re-
gion. Z této náv�tìvy vznikla zajímavá  reportá�, kte-
rou monitorovala za ÈRo Hradec Králové paní re-
daktorka Vlaïka Matìjková a která ji� zaznìla
v rádiu. Zdùraznila tak stálou  potøebu hospicové
péèe v celé ÈR,  nejenom v�ak lù�kové, ale pøede-
v�ím domácí. Doufáme, �e i díky jejímu uveøejnìní
se zrychlí jednání mezi úøedníky o zpùsobu úhrady
domácí hospicové péèe. Platba od poji��oven za tuto
slu�bu by tak dala zelenou dal�ím hospicovým tý-
mùm v na�í celé republice a pokryla tak nedostateè-
nou potøebu lù�kových zaøízení tohoto typu. Koneè-
nì by do�lo i na její nesmírné výhody. V�dy� i laik si
umí spoèítat, kolik penìz by se dalo u�etøit, pokud
by tato péèe byla hrazená. Nejvíce v�ak z toho profi-
tuje sám nemocný,který je doma, ve svém pøiroze-
ném prostøedí, se svou rodinou, obklopen svými
vìcmi. Myslím, �e ka�dý z nás, pokud by byl tì�ce
nemocný a umíral, by si to tak pøál.

Dìkujeme Vám.
Za o.s. Duha Jana Sieberová

Do tøetice v�eho dobrého k èlánku Pro slepièí kvoè � aneb potrefená husa nejvíc kejhá�

Výměna názorů našich pedagogů pokračuje

Vo čem to je...
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STØÍPKY Z JEDNÁNÍ
RADY MÌSTA HOØIC 24. SRPNA

SLOUPEK  STAROSTY

NOVÝ KARDIOTOGRAF V MĚSTSKÉ
NEMOCNICI

Z dùvodu náhlé havarijní situace schválila
rada pou�ití investièního fondu tvoøeného
Mìstskou nemocnicí Hoøice  na nákup nové-
ho kardiotografu pro gynekologickou ambu-
lanci v Hoøicích. Toto opatøení nikterak ne-
zasahuje do rozpoètu mìsta, ale pouze upøes-
òuje pou�ití finanèních prostøedkù , které
jsou tvoøeny ze zisku mìstské nemocnice. Do-
savadní pøístroj, který slou�il na gynekolo-
gické ambulanci, vzhledem k roku svého poøí-
zení ji� nelze opravit.

Nový pøístroj bude mít potøebné paramet-
ry, které zcela jistì zajistí zlep�ení podmínek
pøi sledování srdíèek plodù budoucích Hoøi-
èákù.
SPOLUPRÁCE S MAĎARSKÝM KEREPES

Rada schválila návrh smlouvy o vzájemné
spolupráci mezi samosprávami mìsta Hoøice
a maïarské velkoobce Kerepes. Maïarská
strana pøedlo�ila návrh smlouvy o budoucí
spolupráci mezi obìma subjekty. Návrh byl
ze strany mìsta upraven a pøedlo�en RM k
doplnìní a doporuèen MìZ ke schválení. Prv-
ní kontakt a my�lenka navázat spolupráci
vznikla pøi náv�tìvì úøedníkù na�eho mìst-
ského úøadu  ve  slovenském dru�ebním mìs-
tì Trstená na jaøe leto�ního roku. Následova-
la krátká  náv�tìva a pøivítání maïarské de-
legace zde v Hoøicích.

Kerepes se nachází ji�nì od Budape�ti
v tìsné blízkosti automotodromu Hungaro-
ring. Navrhovaná smlouva mezi samosprá-
vami Mìsta Hoøice a Velkoobce Kerepe�  de-
klaruje pro uskuteènìní spoleèných cílù s
dobrým úmyslem v zájmu svých obèanù spo-
lupráci, pøátelství a upevnìní vztahù mezi
obìma subjekty a na základì toho i prohlou-
bení vzájemného poznání mezi Èeskou a Ma-
ïarskou republikou. Spolupráce by se mìla
odehrávat pøevá�nì v oblasti kultury, sportu,
�kolství a turistiky. Místní orgány by si mìly
vymìòovat zku�enosti pøi øízení samospráv a
v rámci smlouvy budou spolupracovat
v oblasti sportu, kultury a rovnì� v oblasti
sociální a pøípadnì nábo�enské. Pøi spolu-
práci mezi obìma partnery ve sféøe hospo-
dáøské by se mìly obì strany sna�it maximál-
nì podporovat a zajistit vzájemné výhodné
ekonomické podmínky. Oba smluvní partneøi
se budou sna�it o získání spoleèných meziná-
rodních projektù a budou se podporovat pøi
získávání finanèních zdrojù.

Navrhovaná smlouva by mìla být uzavøena
na 5 let a mìla by zùstat v platnosti po uply-
nutí této doby, jestli�e �ádná ze stran nepo�á-
dá o její zru�ení v termínu pøed jejím uplynu-
tím.
NOVÝ ORGANIZAČNÍ ŘÁD
MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Rada mìsta schválila nový organizaèní øád
Mìstského úøadu Hoøice.

Souèasnì platný organizaèní øád Mìstské-
ho úøadu Hoøice obsahoval po formální
stránce øadu neplatných ustanovení. Do or-
ganizaèního øádu byly zapracovány  i vý-
sledky personálního auditu, který na úøadì
probìhl na sklonku loòského roku.

Opatøení plynoucí z personálního auditu by
mìla výraznì zefektivnit celkový chod úøadu.
Zásadní zmìnou organizaèního øádu je vznik
kanceláøe starosty a tajemníka. Kanceláø
bude mít za úkol posílit oblast zpracování
podkladù pro radu a zastupitelstvo, mìl by
zvý�it kvalitu kontroly plnìní usnesení z rady
a zastupitelstva a zefektivnit komunikaci
uvnitø úøadu. Kanceláø starosty by mìla po-
sílit spojení mezi státní správou a samosprá-
vou, zajistit kontrolu a metodiku personální
práce, koordinaci dotaèních titulù mìsta, po-
moc s vyhledáváním a sledováním dotaèních
titulù, které pøinesou finanèní prostøedky do
mìstské pokladny, sledovat vyúètování dota-
cí a grantù. Odbor zavede poèítaèový pro-
gram �Usnesení a úkoly volených orgánù�, do
kterého se budou zadávat úkoly plynoucí
z jednání rady a zastupitelstva a� po jejich
zdárné splnìní. Nový software, umo�ní èle-
nùm rady a zastupitelstva dálkový pøístup a
pøehlednìj�í nastudování podkladù pro jed-
nání volených orgánù a kontrolu plnìní
usnesení volených orgánù. Kanceláø starosty
bude mít za úkol pokraèovat v zavádìní kro-

kù plynoucích z výsledkù personálního auditu a
problémových oblastí, jako napøíklad � koncep-
ce rozvoje mìsta, centrální evidence smluv a ob-
jednávek, motivaèní systém a personální práce,
�kolení pracovníkù, vystupování zamìstnancù
úøadu vùèi veøejnosti, kontrola èinnosti Technic-
kých slu�eb, IT problematika. Novì vzniklý od-
bor bude slo�en pøevá�nì ze souèasných zamìst-
nancù MìÚ. Pøijetím nového organizaèního
øádu dochází k pøejmenování dvou odborù, vzni-
ku kanceláøe starosty a tajemníka a zøízení tøí
nových oddìlení. Odbor  stavebního, územního
plánování a regionálního rozvoje bude pøejme-
nován na Stavební úøad, ve kterém bude praco-
vat oddìlení plánování a regionálního rozvoje.
Odbor obecní �ivnostenský úøad budeme nazý-
vat správnì Obecním �ivnostenským úøadem a
Odbor �kolství a kultury Odborem �kolství, kul-
tury a tìlovýchovy. V rámci Odboru zdravotní a
sociální péèe bude pracovat Oddìlení dávek a
slu�eb a Oddìlení péèe o rodinu.

V rámci pøijetí nového organizaèního øádu za-
ène fungovat i nový motivaèní program, jeho�
úèelem by mìlo být nové, spravedlivìj�í odmìòo-
vání zamìstnancù mìstského úøadu, které by
mìlo respektovat pracovní nasazení jednotlivých
úøedníkù. Nový organizaèní øád a motivaèní
program by mìl posílit rozhodování vedoucích
odborù mìstského úøadu, ale také zároveò zvý�it
jejich zodpovìdnost za práci zamìstnancù odbo-
ru.
PŘÍSPĚVEK SPOLKU PŘÁTEL ŽEHU

Rada mìsta schválila finanèní pøíspìvek Spol-
ku pøátel �ehu ve vý�i 4.000,- Kè na krytí nákla-
dù spojených s organizováním výletu pro své
èleny. Spolek pøátel �ehu patøí mezi zájmové or-
ganizace, které sdru�ují pøevá�nì seniory na�e-
ho mìsta. Vzhledem k jejich vìku, finanèním
mo�nostem a dùle�itosti toho, aby byli tito lidé i
ve svém vy��ím vìku aktivní, je snaha jejich akti-
vitu podpoøit.
PŘÍSPĚVEK NA REPREZENTACI PETRA BÁRTY

Vedení mìsta obdr�elo �ádost pana Petra Bár-
ty o finanèní pøíspìvek na èásteèné pokrytí ná-
kladù spojených s jeho úèastí na Mistrovství Ev-
ropy jednotlivcù v asociaèním kroketu, které se
uskuteèní ve dnech 18.-20.09.2009 v Anglii na
ostrovì Jersey.  Rada mìsta rozhodla, �e pøispì-
je Petrovi finanèní èástkou 5.000,- Kè.
PODPORA JEZDECKÉHO SPORTU

TJ START Hoøice zastoupená panem Zdeòkem
Tomá�kem pøedlo�ila radì �ádost o finanèní pøí-
spìvek na èásteènou úhradu nákladù na zakou-
pení cen pro jezdecké skokové závody, které se le-
tos konají po pìtatøicáté. �Cena mìsta Hoøic� se
v tomto roce uskuteèní dne 12.09.2009. Rada
mìsta schválila finanèní pøíspìvek ve vý�i
5.000,- Kè.
INFORMACE O REKONSTRUKCI MĚSTSKÉ
BEZDRÁTOVÉ INTERNETOVÉ SÍTĚ.

Rada mìsta vzala na vìdomí informaci o re-
konstrukci mìstské bezdrátové internetové sítì.
Následkem vichøice byla poèátkem srpna zaháje-
na rozsáhlá rekonstrukce sítì. Veøejnost, která je
napojena na mìstskou internetovou sí�, byla in-
formována prostøednictvím e-mailù ji� novì za-
registrovaných u�ivatelù a prostøednictvím
www.horice.org. Cílem rekonstrukce bylo zkva-
litnìní nevyhovujícího technického stavu prove-
dení sítì, její optimalizace a nastavení paramet-
rù odsouhlasených zastupitelstvem dne
22.06.2009. Dále bylo nedílnou souèástí zavést
ovìøování u�ivatelù sítì a jejich identifikaci. Dal-
�ím cílem rekonstrukce bylo zpøehlednìní sítì
pro lep�í diagnostiku problémù pøi pøípadných
výpadcích sítì. Internet byl pro veøejnost spu�-
tìn 13.08.2009. Soubì�nì se spu�tìním zrekon-
struované sítì byli informování i podnikatelé
v oboru IT tak, aby dokázali na�im obèanùm po-
moci s pøednastavením zrestaurované sítì. In-
formaci o potøebnosti pøenastavování  sítì pøe-
vzala i dal�í média � Nové Noviny a Noviny Ji-
èínska. Od 14.08.2009 jsme zaèali registrovat
obèany mìsta a generovat jim pøihla�ovací hes-
la. Do skonèení testovacího provozu jsou oèeká-
vány pouze drobné problémy.
ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK NA REPREZENTACI
PRO JANA ŽIDŮ

Jan �idù, klient Ústavu sociální péèe pro tìles-
nì posti�ené v Hoøicích, pøedlo�il mìstské radì
�ádost o finanèní pøíspìvek na cyklistické závody
zaøazené do mistrovství republiky pro tìlesnì
posti�ené, které poøádá sdru�ení SPASTIC HAN-
DICAP. Rada mìsta schválila finanèní pøíspìvek

ve vý�i 5.000,- Kè na èásteènou úhradu ná-
kladù na cyklistické závody.
TANEČNÍ USKUPENÍ ART ROSA

Ing. Jan Barto� pøedlo�il mìstské radì za
taneèní uskupení ART rosa �ádost o finanèní
pøíspìvek ve vý�i 3.000,- Kè na rozlouèení s
prázdninami na koupali�ti Dachova dne
30.08.2009. Tématem této spanilé velmi
mu�né akce se stala Dachova tøicátých let.
Dùstojné rozlouèení s prázdninami se  tomu-
to gentlemanskému seskupení za finanèního
pøispìní radnice zcela urèitì povedlo.
PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ
V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

V souvislosti s pøidìlováním bytu v Domì
s peèovatelskou slu�bou byla vytvoøena pra-
vidla pro pøidìlování bytù v DPS. Jednotlivé
body pravidel byly projednány ve zdravotní
a sociální komisi a pøipomínky jejich èlenù
byly do pravidel zapracovány. Byty budou
urèeny pouze pro obèany se zdravotním ome-
zením a obèanùm osamìlým, jejich� zdravot-
ní stav, sociální pomìry nebo vìk odùvodòují
poskytování peèovatelské slu�by. Pokud bude
�adatel o byt v DPS nájemcem bytu ve vlast-
nictví mìsta, je povinen tento nájemní vztah
ukonèit. �ádosti  mohou podávat man�elské
dvojice, druh, dru�ka, popøípadì i jiné dvoji-
ce. Podmínkou je, aby jeden z partnerù splòo-
val podmínky pro pøidìlení bytu v DPS. Pøi
pøidìlování bytu se nepøihlí�í k datu podání
�ádosti, ale v�dy je posuzován aktuální zdra-
votní stav �adatelù a míra potøebnosti peèo-
vatelské slu�by. Pøednost pøi pøidìlování
bytu budou mít obèané, kteøí mají trvalé byd-
li�tì v Hoøicích. Poslední slovo v procesu pøi-
dìlování bytu má v�ak v�dy rada mìsta na
základì doporuèení zdravotní a sociální ko-
mise.
CHOVATELSKÁ VÝSTAVA NA ZÁVISTI

Pan Josef Ma�átko, jednatel Základní orga-
nizace Èeského svazu chovatelù Hoøice, pøed-
lo�il mìstské radì �ádost o finanèní podporu
ve vý�i 5.000,- Kè na poøádání tradièní vý-
stavy zvíøectva ve dnech 18.-20.09.2009
v chovatelském areálu Na Závisti. Rada mìs-
ta schválila poskytnutí finanèního pøíspìvku
ve vý�i 5.000,- Kè.

Základní organizaci Èeského svazu chova-
telù v Hoøicích na èásteènou úhradu nákladù
na poøádání tradièní výstavy drobného, exo-
tického a okrasného zvíøectva ve dnech 18.-
20.09.2009 v chovatelském areálu Na Závisti
v Hoøicích. Výstava má ji� tradiènì velmi
profesionální úroveò.
STUDIE PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH
DOMKŮ VE VNITROBLOKU ULICE ALOISE
HLAVATÉHO

V souèasné dobì jsou ve vnitrobloku ulice
Aloise Hlavatého budovány sítì ke stavebním
pozemkùm, které by mohlo mìsto v brzké
dobì nabídnout na prodej individuálním sta-
vebníkùm. Jedná se o zastavení tøinácti po-
zemkù øadovými domky s projektovou regu-
lativou. Pozemky jsou veliké zhruba 250 m.

Zastavìná plocha domku je navr�ena na 62
m2. Domky by mìly být dvoupodla�ní, nepod-
sklepené s mo�ností vyu�ití podkroví ke zís-
kání dal�ího obytného prostoru. Vý�e ceny za
uvedené pozemky doposud nebyla stanovena.
NÁVRH ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ

Vzhledem k probíhající celosvìtové finanèní
krizi a k predikci Ministerstva financí ÈR z
èervence 2009 potvrdil finanèní odbor sní�e-
ný pøíjem sdílených daní ze státního rozpoètu
do rozpoètu mìsta Hoøice. Dle vývoje plnìní
rozpoètu daòových pøíjmù je pøedpoklad
propadu v pøíjmu sdílených daní za rok 2009
ve vý�i 6,5 mil. V souvislosti s tímto rada
mìsta jako zøizovatel pøíspìvkových organi-
zací doporuèuje zavést tato úsporná opatøe-
ní: sní�it nákupy spotøebního materiálu, pro-
vádìt pouze nejnutnìj�í opravy, spoøit
v nákupech ostatních slu�eb.

Rada mìsta doporuèuje projednat navrho-
vané úspory rozpoètu a variantní øe�ení
pøedlo�it k projednání MìZ. Rada mìsta ulo-
�ila tajemníkovi MìÚ Mgr. Kuchtovi pøipra-
vit variantní øe�ení úpravy rozpoètu, které
povedou k vy��ím úsporám finanèních pro-
støedkù.
BĚH VÍTĚZSTVÍ

Rada mìsta schválila finanèní pøíspìvek ve
vý�i 2.700,- Kè na nákup pohárových trofejí
pro první tøi umístìná dru�stva �tafetového
bìhu � �Bìh vítìzství�, který se bude konat
dne 19.09.2009 od 11.00 hod. v Hoøicích po
místní silnièní síti.
PLAVECKÉ ZÁVODY

Plavecký oddíl Rejnok po�ádal o finanèní
pøíspìvek na poøádání 5. roèníku plaveckých
závodù �O pohár mìsta Hoøic�, který se bude
konat dne 26.09.2009. Rada mìsta schválila
finanèní pøíspìvek ve vý�i 3.000,- Kè.

Ivan Dole�al

Peněžitá pomoc
občanů Hořic
doputuje k lidem
z Jeseníku nad Odrou

Léto 2009 zanechalo na mnoha místech na�í re-
publiky svoji smutnou stopu v podobì znièeného
majetku a zmaøených �ivotù. �ivoty se lidem, kte-
øí mnohdy zahynuli pøi pomoci druhým, ji� nikdy
nepodaøí vrátit, ale hoøiètí obèané nechtìli zùstat
lhostejní.

Bezprostøednì po prvních povodních se rozhod-
li pomoci a uspoøádali koncert, jeho� výtì�ek èinil
13 451,- Kè Rada mìsta pak následnì tuto èástku
zdvojnásobila. Po konzultaci se Svazem mìst a
obcí, který ve�keré potøeby jednotlivých obcí mo-
nitoroval, do�la k rozhodnutí, �e pøíspìvek bude
zaslán do obce Jeseník nad Odrou,  která byla
nejvíce zasa�ena v první vlnì povodní a kde se
musela strhnout celá øada po�kozených domù.

Starostové obou samospráv, pan Ivan Dole�al a
Mgr. Tomá� Machýèek spolu nìkolikrát hovoøili o
pøedání daru. Posléze byla celková èástka
26 902,- Kè odeslána na speciální povodòové
konto této obce.

Mgr. Hana Richtermocová, místostarostka

Přichází opět čas volby
osobnosti města…

Stalo se ji� témìø tradicí, �e ka�doroènì s pøi-
cházejícím podzimem Hoøiètí vybírají ze svého
støedu èlovìka, který se  zaslou�il o zviditelnìní
mìsta a dokázal pøispìt k tomu, �e mìsto Hoøice
není jen jakýmsi bezvýznamným bodem na mapì
republiky, ale místem, kde stojí zato se zastavit.

Kdokoliv mù�e nominovat osobnost, o ní� si
myslí, �e právì ona je tou pravou nositelkou bu-
doucího titulu. Návrhy mohou být opìt realizová-
ny prostøednictvím www.horice.org s oznaèením
�Osobnost mìsta�. Je mo�né je  zaslat i po�tou
nebo  odevzdat pøímo v podatelnì úøadu.

Rada mìsta na svém zasedání 26. øíjna 2009
vybere z navr�ených laureáta tohoto ocenìní.
Slavnostní vyhlá�ení výsledkù probìhne tradiènì
v rámci festivalu Jazznights poèátkem mìsíce lis-
topadu.

V minulých letech patøili mezi ocenìné p. Miro-
slav �perk, pí PhDr. Oldøi�ka Tomíèková, pí Jaro-
slava Jehlièková, p. Oskar Teimer, pí Bla�ena Za-
tloukalová a Mgr. Václav Bukaè.

I letos by díky  zodpovìdným návrhùm mìla
volba padnout na èlovìka, jen� by doplnil  tuto
pøehlídku výjimeèných  lidí.

Ráda pøipomínám, �e ka�doroènì se sejde ko-
lem desítky nominací, co� jenom potvrzuje fakt,
�e je mezi námi mnoho tìch, kteøí si zaslou�í být
ocenìni.

Mgr. Hana Richtermocová, místostarostka

Mistr Jan Hus 2009
Na svátek pøíchodu vìrozvìstu Cyrila a Metodìje

5. èervence se v Hoøicích konalo u� osmé ekumenic-
ké shromá�dìní k uctìní jejich památky a také mu-
èednické smrti M.J.Husa. V 17.00 hod. byl polo�en
vìnec k �alounovu pomníku M.J.Husa. Faráøka
Èeskoslovenské církve husitské pøeèetla Husùv do-
pis è.84 z Kostnice, adresovaný kazateli Havlíkovi
v Betlémì.

Pak se v�ichni odebrali do modlitebny ÈCE, kde
pokraèovala ekumenická bohoslu�ba. Faráøka ÈCH
Eli�ka Zapletalová v kázání pøipomnìla 1146.výroèí
pøíchodu vìrozvìstù na Moravu v roce 863. Jejich
úsilí o srozumitelnost a vìrohodnost køes�anství je
aktuální i dnes. Dále konstatovala, �e Hus byl kato-
lickým knìzem, který vysluhoval Veèeøi Pánì �pod
jednou�, uctíval Pannu Marii a modlil se ke svatým.
Vzpomnìla, �e Karel Èapek pøed více ne� 70 lety na-
psal: �Snadno hlásíme � jsme národ Husùv, ale jsi ty
èlovìèe sám osobnì èlovìk Husùv? Ví� o nìm vùbec
nìco ? A zavazuje Tì jeho vìrnost k poznané pravdì
?� Hus si kladl otázku � proè se vùbec Je�í� stýkal
s høí�níky ? Jednak proto, aby je zachránil, ale také
zahanbil tehdej�í moralistické nábo�enské autority
a koneènì, aby dal svým následovníkùm pøíklad.
Nedbal na kritiku autorit. Jan Hus výslovnì zdùraz-
òuje, �e nás Je�í� také uèí neposlouchat mocné, po-
kud nemají pravdu.

V pøedná�ce o Husovi faráø ÈCE Miloslav Va�ina
z Náchoda podal pohled na M.J.Husa a celé 15. sto-
letí z pozice Písma svatého.

V prùbìhu bohoslu�eb byla pøeètena pøedná�ka
PhDr. Oldøí�ky Tomíèkové z Mìstského muzea o
95.výroèí postavení Husova pomníku v Hoøicích.
Stalo se tak po sarajevském atentátu v roce 1914,
kdy se schylovalo k 1. svìtové válce. Oslavy tak ne-
mohly probìhnout dle pøípravy.V následujícím roce
1915 k 500.výroèí upálení M.J.Husa byl té�
v tichosti odhalen Husùv pomník v Praze na Staro-
mìstském námìstí od stejného autora Ladislava
�alouna.

Na�i významní pøedchùdci nám nechali odkaz, �e
poslední nejvy��í hodnota v �ivotì lidí není kolotání
dìjin, slu�ba a strach z mocipánù, ale skálou, na kte-
ré stojí na�e �ivoty je pevnost a stálost Bo�ího krá-
lovství. Nejsme tak bez nadìje, a� se dìje coko-
liv.Proto je dobré být souèástí té nejlep�í tradice na-
�eho národa. Je to zároveò osvobozující vùèi pomí-
jejícím modlám a ideologiím.

O. Nekvinda, Hoøice, 16.srpna 2009
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DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ:
2. POLOLETÍ 2009
21.9.2009 (pondělí) v 19. 30 hod.

Agentura Albrecht - Miroslav Horníèek
DVA MU�I V �ACHU
Miroslav Horníèek mistrnì napsal s pùvabem sobì

vlastním lehkou, úsmìvnou a� rozvernou divadelní
�konverzaèku�, �Dva mu�i v �achu�. Dìj hry situoval
do malé italské vesnièky století osmnáctého, kdy se
vedly mezi malými kní�ectvími pøeèetné drobné vál-
ky. Hlavní dvì �enské pøedstavitelky � Guiletta a
Bianca jsou pùvabné, mladé, temperamentní, �ádo-
stivé a mu�i �ádané venkovské dívky. Jejich protìj�-
ky � hrabì Marcello a hrabì Giacomo jsou dva zajatí
dùstojníci. Úsmìvná zápletka spoèívá v tom, �e se
tito dva znepøátelení dùstojníci zajali navzájem. V
pravidelném èase se navzájem vyslýchají, støe�í je-
den druhého s nadìjí, �e právì on, (nebo ten druhý)
bude vítìzem, pøedá svého vìznì a bude pový�en. Ve
zbývajících chvílích se náramnì baví zpìvem, popí-
její víno, konzumují vybrané pokrmy, které jim s
láskou pøipravují obì dìvèata. Pøedev�ím se v�ak za-
bývají øe�ením základního problému, kterým je vý-
slovnost názvu jejich kní�ectví. Je to Monte Luca
Capuccionata, nebo Monte Luca Cappucionato?
Kdo v�ak bude vítìzem, je zøejmé ji� od zaèátku.
Pøes ve�keré umìní váleèné podlehnou oba dùstoj-
níci køehkým dívkám, podlehnou lásce a vidinì pøí-
jemného rodinného �ivota pod �havým, venkov-
ským italským sluncem ve stínu olivovníkù.

Re�ie: Petr Gelnar
Hrají: Giacomo - Oldøich Navrátil, Marcello -

Mojmír Madìriè, Giulietta - Petra Hobzová, Bianca
- Kateøina Petrová, Poutník - Otmar Brancouzský.

11.10.2009 (neděle) v 19.30 hod.
Divadlo A. Dvoøáka Pøíbram - Neil Simon
Nehrdinskou hrdinkou hry Drobeèky z perníku

je Evy Mearová, barová zpìvaèka, které se pod vli-
vem alkoholu podaøilo poøádnì si zpusto�it �ivot.
Seznámíme se s ní v dobì, kdy se vrací z protialko-
holického léèení do zanedbaného bytu. Je bez za-
mìstnání, bez nálady, vyhaslá a bez perspektivy. Ani
dva dobøí pøátelé - stárnoucí kráska Toby a neúspì�-
ný herec Jimmy - jí chutí do �ivota nepøidají. Zahr-
nou ji svými starostmi, tak�e Evy pochopí, �e jsou
stejní ztroskotanci jako ona sama. A pak se objeví
Polly, její sedmnáctiletá dcera z rozvedeného man-
�elství, s tím, �e u ní hodlá bydlet.  Za roli Evy Mea-
rové v této inscenaci získala paní Simona Sta�ová
cenu Thálie 2007.

Re�ie: Milan Schejba
Hrají: Evy Mearová - Simona Sta�ová, Polly

Mearová - Radka Filásková, Jimmy Perry - Èest-
mír Gebouský, Toby Landauová - Helena Karocho-
vá, Lou Tanner - Ernesto Èekan, Manuel - Vojtìch
Záveský.

11.11.2009 (středa) v 19.30 hodin
Èerné divadlo Franti�ka Kratochvíla Praha
�IVOT JE FAJN
V novém pojetí originálního èerného divadla Fran-

ti�ka Kratochvíla pro�ijete s hlavním hrdinou jeden
obyèejný den a jeden mo�ná trochu obyèejný �ivot.
Pøedstavení spojuje nìkolik principù èerného diva-
dla v jedno nonverbální pøedstavení. Støídá se zde
základní trojrozmìrné èerné divadlo s kresleným di-
vadlem, tanec s pantomimou. Èásti humorné a� gro-
teskní se støídají s poetikou kresleného èerného di-
vadla, soudobá taneèní èísla alternují s klasickým
baletem a v�e spojuje herecko pantomimický projev
hlavních pøedstavitelù. Pøedstavení je interaktivní a
diváci mají mo�nost úèastnit se pøedstavení. Èerné
divadlo Metro je jedno z nejstar�ích èerných divadel
a se svými pøedstaveními procestovalo celý svìt.

Re�ie: Michal Urban a Franti�ek Kratochvíl
Hrají:Mu� - Vlado Veleta/ Nikola Navrátil, Dívka

Smrt - Jana Paòková / Kateøina Urbanová / Petra
Dole�alová, Badinka Viktor, �tìpánová Kateøina,
Kouklová Nikol, Mika Libor, Nemejovský Vlasti-
mil, Nemejovský Luká�, Odstrèil Milan, Pøikryl Ja-
roslav, Svìtlík Petr, �tìpánková - Longa Michaela,
Urbanová Michaela, Vaòkátová Milada, Richard
Sysel, Tomá� Uher, Roman Bardas a Petr Muric.

2.12.2009 (středa) v 19.30 hodin
Klicperovo divadlo Hradec Králové -
Arno�t Goldflam
DÁMSKÁ �ATNA
Jedna z nejúspì�nìj�ích souèasných her napsaná a

re�írovaná Arno�tem Goldflamem. Jestlipak, milí
diváci, víte, která místnost v divadle je ta opravdu
nejdùle�itìj�í? Kde se v�echno urèuje, probírá,
ovlivòuje, posuzuje a rodí? Mo�ná jste si mysleli, �e
je to øeditelna, kanceláø tajemnice, nebo umìlecké-
ho �éfa, èi snad dramaturgie. Ti pouèenìj�í z vás há-
dají klub. Nikoliv. Tím tajemným, mystickým a
vzru�ujícím místem je dámská �atna. Setkáme se
zde se ètyømi hereèkami rùzného vìku a takøíkajíc
oborù. Ètyøi kolegynì, kamarádky a soupeøky. Pro-
�ijete spolu s nimi dlouhé èekání na roli, vzru�ující
pøípravu premiéry, ka�dodenní rutinu repríz, ale
hlavnì jejich obyèejné a pøece dojímavé osudy. Ar-
no�t Goldflam, který je i re�isérem inscenace, èerpá
nejen ze své mnohaleté zku�enosti z pùsobení v mo-
ravských, slezských a èeských divadlech, ale pøede-
v�ím ze zevrubné znalosti pomìrù v Klicperovì diva-
dle, jeho� dámská �atna patøí k legendám v daném
oboru. Zkrátka a dobøe: Kdo nenav�tíví Dámskou
�atnu v hradeckém divadle, neví o divadle nic...

Re�ie: Arno�t Goldflam
Hrají: Eli�ka Bou�ková, Lenka Loubalová,
Kamila Sedlárová a Pavla Tomicová.
Ceny míst v pøedplatném:1. místo 700,- Kè,
2. místo 650,- Kè, 3. místo 600,- Kè.

Tradièním a nezapomenutelným vyvrcholením
ka�dého skautského roku je letní tábor. Tì�í se na
nìj v�ichni od nejmlad�ích svìtlu�ek a vlèat, pøes
zku�ené skauty a skautky, star�í rovery a rangers a�
po vedoucí.

Letní ètrnáctidenní táboøení v sobì skrývá nejen
romantiku veèerních ohòù a takovou blízkost pøíro-
dy, jakou leckdo neza�ije dohromady za celý rok, je
to také skvìlá pøíle�itost provìøit si v praxi, co jsme
se za celý rok na pravidelných schùzkách nauèili.
Netýká se to v�ak pouze znalostí rostlin, ekologické-
ho chování a práce se sekyrkou èi rozdìlání ohnì; tá-
bor je nejvìt�í provìrkou soudr�nosti oddílu, práce
jeho vedoucích a vztahù ve dru�inách i mezi nimi.
Uká�e se, jestli se vlèata doká�ou dohodnout a spo-
lupracovat ve snaze dosáhnout spoleèného cíle.
Uká�e se, nakolik jsme skautky nauèili nev�ímat si
jen sebe samých, ale pomáhat mlad�ím. A také pravá
povaha, skuteèné dovednosti a výdr�. Týden bez ma-
minky nejlépe provìøí, nakolik je svìtlu�ka sama
schopná udr�ovat si poøádek ve stanu nebo jak moc
je vlastnì ten ná� ètrnáctiletý skaut samostatný. A
uká�e se, zda doká�eme jako jedna velká skautská
rodina pøekonat nesnáze a letní tábor si u�ít, jak to
jenom jde.

Na táboøe mají dìti mo�nost za�ít a zkusit si to,
s èím se jinak tì�ko setkají, a� u� je to romantické
spaní pod �irým nebem, zpívání u táboráku, stezka
odvahy nebo lov bobøíka mlèení. Jde ale i o zdánlivì
obyèejné èinnosti jako mytí vlastního e�usu, pomoc
v kuchyni pøi pøípravì snídanì nebo vlastní rozho-
dování o tom, jaké obleèení si vzít teï na sebe a co
zabalit do batù�ku na výlet.

Táboøení v pøírodì vede dìti k samostatnosti, po-
máhá rozvíjet vztahy ve skupinì, podporuje kladný
postoj k pøírodì a vytváøí nezapomenutelné zá�itky.
A s kamarády je to navíc zábava!

Leto�ní tábor 1. a 3. oddílu hoøických skautù se ko-
nal opìt trochu dál od domova, u Bohda�ína,
v krásném prostøedí CHKO Broumovsko poblí� Tep-
licko-Adr�pa�ských skal.

Proto�e si celý tábor stavíme sami, zaèínáme o den
døíve se star�ími dìtmi a jejich hodnými rodièi a dal-
�ími pøáteli, bez jejich� pomoci bychom se jen tì�ko
obe�li. Tímto jim v�em moc dìkujeme!

�Dneska byl slavný den, proto�e se stavìl slavný tá-
bor. Pomáhali moji i ostatní rodièe. Já jsem pomá-
hala taky a bavilo mì to.�

(sobota 4. èervence, zapsala Vivi Solovjevová do
kroniky tábora)

Nezvykle a neèekanì se leto�ní táborová hra, která
nesmí na �ádném táboøe chybìt, dotýkala obou od-
dílù � dívèího i chlapeckého � dohromady. Vyhráli
jsme toti� spoleènou dovolenou na Hawaii! Rychlé
balení a velká nervozita pøed cestou se je�tì vyostøily
dùkladnou leti�tní kontrolou, ale je�tì ten veèer
jsme sedìli v letadle a èekali na ètrnáct dní leno�ení
kdesi u Honolulu� Jen�e! Letecké katastrofy jsou
letos pomìrnì èasté, poèasí nevyzpytatelné a pilot
nepøíli� zku�ený, tak�e se stalo to, v co jsme nedou-
fali ani v nejhor�ích snech! Zøítili jsme se! Na�tìstí
kamsi na pevninu, na nìjaký ostrov v tropech èi
co�. Tak�e jsme ztraceni??

Pro zvý�ení nadìjí jsme se rozdìlili do tøí skupin a
sna�ili jsme nejprve vùbec pøe�ít, a poté se nìjak za-
chránit z ostrova. Nejdøíve jsme v boji s úplatnými
domorodci získali svoje vìci a spoustu dal�ího u�i-
teèného náøadí z letadla. Lovili jsme jídlo, vaøili na
otevøeném ohni a oblizoval se i Pája, který si a�
v polovinì veèeøe uvìdomil, �e vlastnì rizoto nejí.
Ka�dá skupina si také postavila svùj pøístøe�ek a
díky zajímavému architektonickému øe�ení vìt�iny
z nich tu strávili ne zrovna nejsu��í noc.

�Mìli jsme najít, co nám na ostrovì chybí. Hledali
jsme a hledali a na�li jsme papírek, na kterém bylo
napsáno, �e nám pøece chybí chý�e. �li jsme lesem a
na�li jsme si místeèko, které se nám líbilo. Pak nám
vedoucí øekli, �e v té chý�i pøespíme. A spali jsme.
Hóóóódnì pr�elo!�

(ètvrtek 9. èervence, zapsala Zuzka Chalupová do
kroniky tábora)

Záchrana z ostrova se zaèala pøibli�ovat, jakmile se
skupinám podaøilo objevit èernou skøíòku z letadla
a v ní záznam letu, pøedev�ím pak posledních slov
pilotù o vysílaèkách v ocase letadla. Opravdu je tam
na�li a zavolali si pomoc. Pro snaz�í urèení polohy
museli v�ak rozdìlat oheò a celou noc ho udr�ovat!
K ránu signalizovali také ohromným kouøem pøes
celý tábor. Av�ak podaøilo se a opravdu pøiletìl vr-
tulník známé ruské znaèky a nalo�il ztroskotance tak
rychle, �e nìkteøí zapomnìli i boty.

Bìhem tábora jsme se vydali na nìkolik výletù do
blízkého i vzdáleného okolí � nav�tívili jsme Teplic-
ko-Adr�pa�ské skály a velký úspìch zejména u star-
�ích mìlo muzeum Merkuru v Polici nad Metují.
Skauti si díky kolùm u�ili i vzdálenìj�í Ruprechtický
�pièák, Broumov, Osta� a Hvìzdu.

Kromì jiného jsme si zkusili jít podle GPSky, støí-
let z luku i pistole, osvì�ili si práci s buzolou a své
orientaèní smysly. Pøipomnìli jsme si první pomoc a
zkusili simulaci záchrany ranìných i s transportem.
Hráli jsme obøí scrabble, nesmrtelné ringo a dobý-
vali jsme osmitisícovky. Batikovali jsme, vyrábìli
náu�nice a na èínu jsme si vyøezali èínské hùlky (nì-
kdo spí�e hole). Nechybìla stezka odvahy, lov bobøí-
kù ani sportovní olympiáda.

Taky jsme si neodpustili chu�ovku � mírnì nároè-
nou hru �na odreagování� � pro rovery a rangers,
mlad�í vedoucí a pomocníky. Tentokrát vypukla
v táboøe neznámá epidemie a jejich úkolem bylo na-
jít lék. Vybraní museli pou�ít nejen svùj mozek
k vylu�tìní v�ech záhadných �ifer, ale pro indicie se i
notnì pro�li a projeli.

�A sakra! Roz�íøila se mezi námi velmi zlá a zákeø-
ná teèkovací nemoc, a proto�e je tak zlá, tak musela
Hanèa, Janèa, Ká�a a òáký kluci proti ní hledat lék.
A teï òáká dobrá zpráva! Pøijedou mamky!!! A ta�-
kové!!! Na to se asi urèitì tì�ej v�ichni ale já nejvíc.
Jóóó!!!!�

(nedìle 12. èervence, zapsala Vivi do kroniky tá-
bora)

Poèasí nám letos neèekanì pøálo, i kdy� do onoho
tropického to mìlo místy pøece jen daleko. Pr�elo
pøimìøenì, ov�em krátce a obvykle v èase svaèin a
poledního klidu. Dé�� v dobì plánovaného táboráku
jsme vyøe�ili opékáním buøtù nad kamny a zpìvem
v jídelnì; nechybìl tak ani veèer k oslavì narozenin
populárního Karla Gotta, aèkoli Vèelka Mája s do-
provodem kytary tak nevyzní�První týden nás
zkou�ela velká zima, druhý bylo tak horko, �e do�lo i
na slavnou mezioddílovou vodní bitvu. Porá�ka se
pak nesla lehce, proto�e kluci i holky si mysleli, �e
prohráli �ti druzí�.

Pokud chcete, aby pøí�tí léto nìco podobného za�i-
lo i Va�e dítì, neváhejte a pøihlaste své dítì v záøí do
skautu. Na pravidelných schùzkách, které zaènou
opìt po prázdninách, rádi pøivítáme chlapce i dìv-
èata ji� od 5 let.

Více informací o dìní v hoøických skaut-
ských oddílech naleznete na www.junakhorice.cz
nebo na www.skaut.cz

Malá kopaná na Votuzi
V sobotu 8. srpna 2009 probìhl na høi�ti na Votuzi

ji� tøetí roèník amatérského turnaje v malé kopané.
Tradièní akci pro malé i velké fotbalisty uspoøádalo
místní sdru�ení dobrovolných hasièù.

Turnaj byl zahájen v 10 hodin dopoledne zápasem
prvních dospìláckých týmù. Díky systému hry ka�dý
s ka�dým si v�ichni hráèi u�ili èerstvì posekaného
votuzského trávníku do sytosti. Pìt týmù zaslou�i-
lých sportovcù reprezentovaly Chloumek, Votuz,
Ra�ín, Reno Votuz a Nik Biker tým. A �e se za své vý-
kony nemusí nijak stydìt, jistì potvrdí více ne� stov-
ka vìrných divákù a fanou�kù, kteøí pøi�li hráèe
podpoøit. Byli tak svìdky prùbojného útoku, nebo-
jácné obrany i obìtavých zásahù brankáøù.

V boji o vítìzný pohár se nejlépe vedlo sousedùm z
Chloumku. Rok od roku lep�ící se tým Reno Votuz
letos zazáøil je�tì více ne� loni a patøí jim zaslou�ená
druhá pøíèka. Ukázalo se, �e odpoèinek veèer a hlav-
nì noc pøed zápasem se na výkonu hráèù projevuje
pouze pozitivnì. DJ Honza Nosek, jejich nejvìt�í fa-
nou�ek, se tak nechal sly�et, �e za rok to zaruèenì
dopadne. Pohárem za tøetí místo se mù�e py�nit vý-
bìr Votuze. Tabulku støelcù po celou dobu vedl pan
Melich z Votuze a nejlep�ím brankáøem byl vyhlá-
�en pan Tomá�ek z Reno týmu.

Zápasy dìtských dru�stev se dostaly na poøad dne
po skonèení duelù mu�ù. Do té doby se dìti mohly
sportovnì naladit i zchladit na místním koupali�ti.
Do samotného fotbalového klání potom nastoupilo
pìt dìtských dru�stev � dvì votuzská, dvì ra�ínská a
jeden tým z Cerekvice. V�ichni hráli s velkým nasa-
zením, pøihrávali, taktizovali, nebojácnì zdolávali
obranu a útoèili nesmlouvavì a pøi ka�dé pøíle�itos-
ti.

Zlaté medaile a výborný koláè za první místo si od-
nesli fotbalisté z Cerekvice, støíbrnými i bronzovými
se mohou chlubit v Ra�ínì. Domácím malým fotba-
listùm se letos nezadaøilo, a to i navzdory jednomu
elegantnímu gólu �z pùlky�.

Velký obdiv a potlesk ale patøí v�em, kteøí hráli, od
nejmlad�ích dìtských hráèù a� po nejzaslou�ilej�í
seniorfotbalisty. Po skonèení turnaje si vítìzové u�í-
vali svou slávu i ceny a pøemý�leli, kam si vystaví po-
háry. Ti, co se jim to úplnì nepovedlo, taktizovali a
slibovali, jak to za rok ostatním natøou. Opìt zazáøi-
la fanynka a� z Èeské Lípy, po loòské roztleskávací
kreaci letos pøedvedla karaoke zpìv a rozproudila
odpolední zábavu. Poèasí pøálo, tak�e sousedé i ná-
v�tìvníci z okolí mohli posedìt u piva a klobás z
udírny, popovídat si i zatancovat.

SDH Votuz tímto velmi dìkuje v�em sponzorùm,
díky kterým mohl leto�ní turnaj probìhnout: Milo�
Dohnálek � Farma Hvìzda, Pila Zubr Boháòka, Poly
Group Votuz, Nápoje Jiøí Novák Hoøice, Agrom
Tøebnou�eves, Jednota SD Nová Paka, Koøínkovi,
Dufkovi, Tóthovi, Nekvapilovi, Slonkovi a paní Gla-
zarová.

90 skautských stop
Støedisko Junáka Hoøice srdeènì zve �irokou ve-

øejnost na akci �90 skautských stop�.
Zábavné odpoledne plné soutì�í a høíèek pro dìti

se bude konat v nedìli 6. záøí od 13 do 17 hodin
ve Smetanových sadech. Pøipraveny budou rùz-
né sportovní høíèky, rukodìlné èinnosti, soutì�e a
zápolení, lanové aktivity a tøeba i lukostøelba.

Hoøiètí skauti slaví letos 90 let od zalo�ení místní-
ho støediska. Èinnost skautù byla z ideologických
dùvodù zakazována totalitními re�imy. Po revoluci
se skauti znovu dali do práce a Junák tak právem
patøí k jedné z nejkvalitnìj�ích a nejpoèetnìj�ích
dìtských organizací u nás. Skauting je postaven na
pevných mravních zásadách a jeho cílem je vychová-
vat platné èleny spoleènosti. Je to moderní a rozvíje-
jící se organizace, která má stále co nabídnout � a�
u� je to výborná parta kamarádù nebo pøíle�itost
nìco za�ít.

Skauting není pro ka�dého. Je pro dìti, které mají
odvahu zkusit nìco nového. Je pro rodièe, kteøí ne-
chtìjí mít doma pecivála. Je pro ty, co se nechtìjí
nudit, ale jsou ochotní pro to nìco udìlat.

Skaut � tak trochu jiný krou�ek�
www.junakhorice.cz

LOST V BOHDAŠÍNĚ
LETNÍ TÁBOR 1. ODDÍLU ZLATÌNKY A 3. ODDÍLU SKAUTÙ STØEDISKA JUNÁKA HOØICE
5. � 18. ÈERVENCE 2009
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Výstavy

Taille directe:
Pøímo do kamene

(toti� Chvála sochaøských symposií).
Malá síò mìstského muzea od 2. èervence do
konce øíjna dennì mimo pondìlí 9-12/13-17.

Otakar Zemina
Jaromír Zemina
Kresby. loutky, fotografie.

�torchova síò muzea od 5. záøí do konce øíjna.
Vernisá� v sobotu 5. záøí od 17 hodin.

Otto Gutfreund (1889-1927)
Mìstské muzeum ve Dvoøe Králové

dennì mimo pondìlí 9-12/13-17 do 13. záøí.

Astronomové
v Janderovì domì
Janderùv dùm, Husova 15

v pracovní dny od 9:15 do 13:00 hodin
do konce øíjna.

Souvìtví
Skupinová výstava sdru�ení Katalpa.

Galerie plastik od 5. záøí do konce øíjna.
Vernisá� 5. záøí od 14:30.

Bohoslužby
Bohoslu�by Církve èeskoslovenské husitské se

budou konat v sobotu 5. záøí (ekumenická) a v
nedìli 20.  2009 v�dy od 14 hodin v bývalé syna-
goze v Tovární ulièce.

Pozvánka

SOUVĚTVÍ
je název výstavy výtvarných dìl èlenù obèanského

sdru�ení Katalpa, která byla zahájena v sobotu
v Galerii plastik.

Katalpa je sdru�ení, které vzniklo na základì spo-
leèného zájmu èlenù ubírat se cestou smysluplného
vyu�ití volného èasu. Dává pøíle�itost �iroké veøej-
nosti zapojit se do tvùrèích, kulturních a výchovných
aktivit. Poøádá pøedná�ky, kurzy, semináøe...

Výtvarníci: Jarmila Gregorová, Martin Skala, Len-
ka Rejlová, Nata�a Dobe�ová a Jaroslav Pozner vám
pøedstaví  keramiku, sochaøská díla, mozaiky, tkané
tapiserie, obrazy a fotografie. Tato rùzná výtvarná
�odvìtví� sjednocuje téma propojenosti èlovìka s
pøírodou.

Náv�tìvníci budou mít mo�nost vybrat si z nabíd-
ky výtvarných kurzù a jiných programù. Výstava po-
trvá do 25.10.2009.

Volná místa na Obchodní
akademii v Hořicích

Upozoròujeme zájemce o studium, �e na na�í
�kole jsou je�tì volná místa pro �áky prvního roèní-
ku maturitního oboru obchodní akademie a uèební-
ho oboru prodavaè, ve druhém a tøetím roèníku jsou
volná místa v maturitním oboru obchodník.

Zájemci informujte se na tel. èísle: 439 622 921

Výstavy vìnované tvorbì nìkolika èlenù tého�
rodu nejsou neobvyklé a sledovat na nich, jak se
mìnily rodové tvùrèí schopnosti a jak se vìkové
rozdíly pøedkù a potomkù obrá�ely v jejich umì-
leckých názorech, je v�dycky zajímavé. Snad divá-
ky zaujme i tato výstava oznaèená jmény dvou Ze-
minù - jménem mého otce a mým, kterou jsem
pro jedno z nejpìknìj�ích muzeí svého rodného
kraje pøipravil v roce, kdy uplyne sto dvacet let od
otcova narození. Jsem historik umìní, ale nechci
zde sledovat, co nás odli�ovalo a v èem se zrcadlí
rozdílnost na�í povahy, na�eho stáøí a na�í doby -
chci vyjádøit vdìènost za to, co nás naopak spojo-
valo: za potøebu obohacovat svùj �ivot výtvarnou
èinností.

Ponìvad� jsem se zúèastòoval otcova malování
a kreslení jako zaujatý divák od nejútlej�ího vìku,
pokládal jsem výtvarné umìní za zcela pøiroze-
nou souèást lidského svìta a sám jsem kreslil
snad u� od tøí let. Otec mì v tom podporoval, po-
nìvad� jsem byl nadaný, a mé kreslíøské výtvory,
brzy u� vlastnì nedìtské, peèlivì schraòoval; díky
tomu je mám dodnes. Byl mi samozøejmì prvním
vzorem a obèas i uèitelem - to kdy� jsem ho sám
po�ádal, aby mi ukázal, jak se správnì nakreslí
napøíklad koòská noha; konì jsem kreslil ze v�e-
ho nejradìji a s obzvlá�tní chutí je kreslím do-
dnes. Otec byl pedagog výteèný (jeho �áci z br-
nìnské �koly umìleckých øemesel, kde po léta vy-
uèoval malbì, na nìho dodnes vdìènì vzpomína-
jí), a proto mì do nièeho nenutil, ostatnì toho ani
nebylo zapotøebí. Pùsobil na mne vìt�inou nepøí-
mo, svou prací. Velmi rád jsem ho pøi ní pozoro-
val a o prázdninách v Dolní Kalné jsem za ním
chodil i daleko od na�eho domu, maloval-li v kra-
jinì. Ve Znojmì a pozdìji v Brnì, kde jsme trvale
�ili, jsem ho doprovázel také pøi pochùzkách po
mìstì, nejradìji k truhláøi nebo k rámaøi, a nikdy
nezapomenu na vùni døeva, která mì ve Znojmì
opájela, kdy� si v jedné dílnì vybíral lipové �palíè-
ky, z nich� pak vyøezával loutky - øezbáøské
schopnosti se jeho schopnostem kreslíøským zce-
la vyrovnaly. - V Brnì jsme spolu ruku v ruce cho-
dili také na výstavy a do knihkupectví, v jejich�
výkladních skøíních byly vedle knih i obrazy. Ob-
vykle jsem se ho vyptával, co si o nich myslí, zda
se mu líbí nebo ne, a tímto zpùsobem jsem se uèil
umìní nejen pozorovat, nýbr� i hodnotit. Mou
dal�í �kolou byly otcovy umìlecké èasopisy, Volné
smìry, �ivot a Musaion, které jsem si prohlí�el s
èím dál vìt�ím zaujetím. Tak se stalo, �e o moder-
ním umìní - kde mì ze v�eho nejvíc vzru�oval
svou mnohotvárnou tvorbou Picasso - jsem leccos
vìdìl u� jako chlapec, kdy� jsem je�tì ani netu�il,
�e je budu jednou studovat na vysoké �kole. Snil
jsem o tom, �e budu malíøem, a otec i mùj star�í,
èím dál víc mì ovlivòující bratranec Vladimír Ja-
nou�ek, pøí�tí sochaø, byli mým pozdìj�ím roz-
hodnutím stát se historikem umìní dost pøekva-
peni a zklamáni. Ostatnì i já jsem si je�tì po le-
tech obèas kladl otázku, zda moje volba, vedená
touhou po vìdìní, byla správná. Teï u� jsem o
tom pøesvìdèen a vím, �e má tvùrèí potøeba nezù-
stala neuplatnìna, jen si na�la jiné formy.

S pøibývajícím vìkem se mùj vztah k otcovu dílu
prohluboval pøemý�lením. Nepøijímal jsem je u�
bez výhrad, èím dál víc jsem si uvìdomoval, co je
v nìm problematické, a pronikal k jádru otcova
trvalého tvùrèího trápení, jeho� pøíèinou byl
komplex �nemodernosti�. Chtìl být umìlcem mo-
derním a sna�il se o to v�emo�nì, ale a� dìlal co
dìlal, bytostnì byl spojen s realismem: miloval
jej, èasem v�ak i nenávidìl. Trápíval se velmi a já
jsem ho mìl tím radìji. To u� jsem - po nìkolika-
leté pøestávce v dobì dospívání, pro�ívaného vel-
mi tì�ce a bolestnì - maloval a hlavnì kreslil s
vpravdì umìleckými ambicemi a s rychle se vy-
hraòujícím a k modernosti spìjícím výtvarným
názorem, který ji� dost jasnì zrcadlil  mùj vztah  k
svìtu  a �ivotu: ta síla �ivotního náboje odná�ela
mé výtvory daleko od pouhých výtvarných poku-
sù a dávala jim punc definitivnosti. Otci, jemu�

jsem je pøedkládal k posouzení jako autoritì po-
øád je�tì vìrohodné, se líbily, øíkal, �e mi mou
modernost závidí a �e teï kreslím a maluji mo-
dernì i za nìho. Jeho bytostný realismus v�ak za-
nechal pevnou stopu také ve mnì a èím dál víc
jsem se vìnoval také kresbì �podle skuteènosti�,
hlavnì na gymnáziu, kde jsem se pøi vyuèování
sna�il co nejpøesnìji portrétovat své spolu�áky a
profesory. Mým ideálem byl pøitom starý Ingres,
a i to jsem zdìdil po otci.

V dobì, kdy jsem mìl za sebou vysoko�kolské
studium a dva roky vojenské slu�by - její� tíhu mi
podstatnou mìrou ulehèovalo kreslení -, jsem se
moderním umìním zabýval u� hlavnì jako histo-
rik a teoretik a na vlastní výtvarnou èinnnost mi
zbývalo stále ménì èasu (teï spí� fotografuji, a
kreslím-li, tak jen �nevá�nì�, pro pobavení své
rodiny). A tehdy se mùj vztah k otcovì tvorbì
opìt zmìnil, a zmìnil se proto, �e se zmìnila ona.
Kdy� toti� ode�el na penzi, zaèal kreslit a malovat
zcela jinak ne� døív - zaèal vlastnì i novì �ít a �il
pak, zvlá�� poté co ovdovìl, u� jenom tím. Ukon-
èení profesorských povinností osvobodilo jeho
výtvarnou tvoøivost a dalo jí nebývalý rozlet, a ten
bezmála sedmdesátiletý mu� - byl to skoro zázrak
- koneènì na�el odvahu odhodit zátì� popisného
realismu a dal plný prùchod své po léta utlaèova-
né fantazii. A ona ho náhle pøenesla od realismu k
surrealismu a k umìní fantasknímu a uèinila ho
umìlcem vskutku moderním a souèasným, na-
cházejícím mnoho spoleèného s lidmi o hodnì
mlad�ími. A na�e postavení se obrátilo a u� jsem
ne�ádal o radu a kritiku já jeho, ale on mne, a já
jsem se sna�il být mu co nejpevnìj�í tvùrèí opo-
rou a vrátit mu tak aspoò èást toho, co jsem kdy
od nìho dostal. A kdy� jsem potom také poøádal
výstavy jeho nové tvorby - jeho první individuální
výstavy vùbec,  a  uvádìl  ho   do    souèasného vý-
tvarnictví i svými texty (nebyl to úkol snadný prá-
vì proto, �e jsem psal o svém otci), cítil jsem, �e
mì to uspokojuje tak, jako kdybych vystavoval a
komentoval své vlastní výtvory, a mohl jsem øíci,
co øíkával on mnì: �e teï modernì kreslí a maluje
i za mne, kdy� já u� pøestávám.

To v�echno si pøipomínám také touto nevelkou
výstavou, kterou chápu jako oslavu umìní, je�
spojilo otce a syna poutem snad je�tì pevnìj�ím,
ne� jsou pouta pokrevní - poutem pevnìj�ím a tr-
valej�ím, schopným pøekroèit hranice lidské do-
èasnosti.

Výstavu Otakar Zemina/Jaromír Zemina
uspoøádalo hoøické muzeum, pøipravil

ji a prùvodní text napsal Jaromír Zemina.
Výstava potrvá do konce øíjna.

DK Koruna v září

Úterý 8. září 2009 v 18.30 hodin
KURZ TANCE - zahajovací lekce, vstup 30,- Kè

Pátek 11. září ve 21.00 (Sál BYSTŘICE)
PRÁDELNA,

ELEKTROÈAS, HLUBOKÉ BEZVÌDOMÍ
Doprovodný program festivalu Hoøický

filmový víkend
Vstupné 80,- Kè (akreditovaní 50,- Kè)

Sobota 12. září ve 22.00  (Sál BYSTŘICE)

XAVIER BAUMAXA
Doprovodný program festivalu

Hoøický filmový víkend
Vstupné 120,- Kè (akreditovaní 80,- Kè)

Úterý 15. září 2009 v 18.30 hodin
KURZ TANCE - 2. lekce, vstupné 30,- Kè

Pondělí 21. září 2009 v 19.30 hodin
DVA MU�I V �ACHU

hrají: Oldøich Navrátil, Mojmír Madìriè,
Petra Hobzová, Kateøina Petrová,

Otmar Brancuzský
Pøedplatné, vstup 220/200/180,- Kè

Úterý 22. září 2009 v 18.30 hodin
KURZ TANCE - 3. lekce, vstupné 30,- Kè

ČtVvrtek 24. září 2009 v 18.00 hodin
TEENAGER PÁRTY, vstupné 40,- Kè

Sobota 26. září 2009 ve 14.30 hodin
ZAÈAROVANÝ KA�PÁREK

Pøehlídka �Ka�párkùv divadelní podzim�,
soubor SRDÍÈKO - Jièín, vstupné 20,- Kè

KLUB PŘÁTEL HUDBY:
SEZÓNA 2009 - 2010
14. 10. 2009 v 19.30 hodin v sále radnice

ALEXANDER SHONERT (Rusko)
Recitál svérázného houslového virtuóza
Muzikant s mimoøádným talentem, absolvent No-

vosibiøské státní akademie v Rusku. Bravurní ovlá-
dání svého mistrovského nástroje umocòuje nevída-
nou schopností improvizace, èasto a� extatické. �Má
vynikající techniku, hraje èistì, krásnì a má je�tì
nìco zvlá�tního navíc. Improvizaci. V tom je napros-
to fenomenální, on skuteènì pøekonává gravitaèní
zákony!�, øekl o nìm profesor HAMU Ivan �traus.

V jeho umìní se odrá�í jeho �idovské koøeny a pro-
slulá ruská hudební �kola. �ánrovì je paleta jeho
muzikantství témìø bez hranic. �ije v Praze, která se
jemu i matce (klavírní virtuosce) stala druhým do-
movem. Je nositelem presti�ních mezinárodních
cen. Vystupuje jako hostující sólista symfonických a
komorních orchestrù, nebo se sólovými koncerty té-
mìø v celé Evropì a velmi úspì�nì debutoval v Ame-
rice. Slo�il hudbu k dokumentárním filmùm. Od-
borníci vysoce oceòují preciznost, virtuozitu a ze-
jména výraznou osobitost Alexandrova interpretaè-
ního stylu. Èeská televize natoèila a uvedla v roce
2008 dokumentární film o A. Shonertovi: ��ivotní
pou� houslového génia�.

Na hoøickém koncertu bude Alexandra Shonerta
doprovázet na klavír jeho matka Natalie Shonert.

19. 11. 2009 v 19.30 hodin v sále radnice
MUSICA DOLCE VITA
Daniela DEMUTHOVÁ - zpìv, �ofie VOKÁLKO-

VÁ - flétna, Zbyòka �OLCOVÁ - harfa
Soubor MUSICA DOLCE VITA vznikl v roce 2005

a od té doby si získal øadu pøíznivcù na desítkách
koncertù ve v�ech koutech na�í vlasti. Zakládajícím
èlenem a umèleckým vedoucím byl flétnista Èeské
filharmonie Jan Machat, mezzosopranistka Daniela
Demuthová a harfenistka a básníøka v jedné osobì,
Zbyòka �olcová.

Soubor MUSICA DOLCE VITA se vìnuje interpre-
taci skladeb pro flétnu a harfu v�ech stylových obdo-
bí a ve spojení s písnìmi a áriemi v podání mezzo-
sopranistky Daniely Demuthové prezentuje �irokou
�kálu tématických koncertù (duchovní, mariánský,
velikonoèní, adventní�) Velmi oblíbeným se stal
komponovaný program hudby a poezie POETICKÁ
ZASTAVENÍ s podtitulem Milostná lyrika v promì-
nách èasu, který získal v letech 2006 - 2008 grant z
fondu kultury Støedoèeského kraje, v nem� se kromì
krásných skladeb z pera velikánù svìtové hudby
(Händel, Vivaldi, Mozart, Debussy a dal�ích) mù�e-
me setkat s nì�nou poezií svìtové proslulé sopra-
nistky Emy Destinnové a té� s autorskou poezií pro-
tagonistky koncertu Zbyòky �olcové. Tento program
je doposud nejúspì�nìj�ím a nejvíce uvádìným titu-
lem tria.

Od roku 2007 spolupracuje se souborem místo
Jana Machata �pièková sólová flétnistka �ofie Vo-
kálková, která pøinesla do hry �enskou lehkost a bri-
lantnost a té� øadu nových podnìtù a pùvodních ori-
ginálních skladeb.

V novém, ryze �enském obsazení, natoèily na jaøe
roku 2008 CD Poetická zastavení, které je pro po-
sluchaèe milou vzpomínkou na stejnojmenný kon-
cert a výbornì se uplatòuje i na koncertech dal�ích.

3. 2. 2010 v 19.30 hodin v sále radnice
JAZZ Z LATINSKÉ AMERIKY
Libor FI�ER - kytara, Petr DVORSKÝ - kontrabas

Tradièní melodika a rytmika z latinské Ameriky je
zde spojena s moderní jazzovou harmonií. Klasická
koncertní kytara je zde ideálním nástrojem k inter-
pretaci velice melodických a zároveò rytmických
skladeb. Kontrabas podtrhuje základ a v podání Pet-
ra Dvorského pøedstavuje vrchol kontrabasové tech-
niky a jazzové improvizace.

17. 3. 2010 v 19.30 hodin v sále radnice
IVAN �ENATÝ
& BAROCCO SEMPRE GIOVANE
Svou rozsáhlou aktivitou si Ivan �enatý vydobyl

pøední místo mezi èeskými houslisty. Je�tì jako
konzervatorista debutoval s Èeskou filharmonií, v r.
1982 stanul ve finále Èajkovského mezinárodní
houslové soutì�e v Moskvì, v r. 1986 zvítìzil v mezi-
národní soutì�i Pra�ského jara. Získal laureátský ti-
tul Mezinárodní tribuny mladých interpretù
UNESCO (1986) a hlavní cenu mistrovských kurzù
Ruggiera Ricciho v Berlínì (1990), co� mu pøineslo
sólistická anga�má u Berlínských symfonikù.
. V Hoøicích se Ivan �enatý pøedstaví poprvé. Part-
nerem mu bude komorní soubor Borocco Sempre
Giovane, slo�ený ze �pièkových mladých profesio-
nálních hudebníkù. Orchestr byl zalo�en v roce
2004 v Pardubicích violoncellistou Josefem Kreè-
merem.

PRÉMIOVÝ KONCERT
Jako ka�doroènì pøidáme i tentokrát prémiový

koncert (v dubnu 2010).

SPONZOØI KLUBU PØÁTEL HUDBY: SWELL,
s.r.o. a MÌSTO HOØICE

Na v�echny koncerty mají stejnì jako dosud stu-
denti polovièní vstupné. �áci místních základních
umìleckých �kol pak mají v doprovodu svého peda-
goga (po projednání s DKK) vstup volný.

Prodej legitimací v DKK od 25.srpna 2009 v pra-
covní dny v 9.30 - 11.30 a 13.00 - 15.00 hod. (v pon-
dìlí do 16.15, v pátek do 14.30). Stálým pøedplatite-
lùm rezervujeme jejich místa do 10.záøí 2009. Zby-
lé vstupenky budou v pøedprodeji v�dy dva týdny
pøedem. Zmìna programu vyhrazena.

Otakar Zemina / Jaromír Zemina

Pohleďte na Artmix
Reportá� z leto�ního sochaøského symposia

jsme mohli uvidìt v posledním vydání mìsíèníku
o umìní, který pøipravuje ÈT2. Vysílala se v sobo-
tu a v nedìli (5. a 6. záøí). Kdo ji zme�kal, mù�e si
ji najít na internetu. (www.ceskatelevize.cz...)



 Hořické občasné noviny (dříve HOŘICKÝ OBČASNÍK)

Strana 6

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 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

Koupím chatu / chalupu
Koupím chatu nebo chalupu v okolí Hoøic.

Telefon 739 486 403.

Koupím stavební pozemek
Koupím stavební pozemek v Hoøicích.

Telefon 605 212 203.

Staré fotografie Hořic
Sháním star�í snímky Blahoslavovy ulice.

Nabídnìte, prosím, na tel. 605 424 002.

Ztratily se tabulky na závity
Kdo na�el na trase Borek - Husova tabulky na

závity k odvalovací fréze Wanderer, nech� se ozve
na tel. èíslo 732 810 431. Dìkuji, odmìním se.

Pøipravujeme pro vás pøedná�ku

Gemmoterapie - léèba pupeny
- medicína zítøka

Pøedná�ka se bude konat 17. záøí 2009
v 18 hodin v sále hoøické radnice.

Pøedná�et bude Mgr. Jarmila Podhorná,
zakladatelka firmy �Nadìje�,

specialistka na bylinnou terapii.
Informace: www.ort-alter.ic.cz

Nebo na telefonu 603 147 400, 603 147 399.

Hledáte �ivou hudbu na zábavu,
svatbu, oslavu, ples?

Volejte TRIO RIO
608 941 851

nebo kliknìte na
WWW.trio-rio.websnadno.cz

Mù�eme nabídnout 1-4 hudebníky:
Zpìvaèka, �ivé bicí, saxofon,

dvoje klávesy, kytara, zobcová flétna.

Cena vystoupení dohodou.

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

Prodám mrazák
Prodám mrazák zn. Zanussi, 4 �uplíky, levnì.

Telefon 776  158 032.
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POŘÁDÁNÍ VEŘEJNÝCH DRAŽEB
DOBROVOLNÝCH I NEDOBROVOLNÝCH

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

RIEGROVA 1048, 508 01 HOŘICE

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

LEVNÉ DĚTSKÉ
KNIHY

PAPÍRNICTVÍ
Komenského 276
(naproti �kole)

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

AKCE VÝPRODEJ
SKLADOVÝCH ZÁSOB OD 26. SRPNA:

HORSKÁ KOLA JI� OD 1990,- Kè

VÝBÌR
ZE 150 JÍZDNÍCH KOL

V PRODEJNÌ
OLPRAN

Prùmyslová 1128, Hoøice, 493 506 635
obchod @marbi.cz

Otevøeno: Po-Pá: 9:00-13:00, 13:30-17:00, So: 9:00-11:00

Naleznete nás u kruhového objezdu,
vedle autobusového nádra�í

Zaji��ujeme záruèní i pozáruèní servis fitness i kol

VÝPRODEJ KOL
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Biograf Na Špici v září 2009

Pátek 4. 9. a sobota 5. 9. ve 20:00

Wrestler
(Pøístupný od 15, 109 minut, 70,- K, èeské titulky.)

Randy �The Ram� Robinson je bývalý profesionální
wrestler, který ov�em nehodlá povìsit �øemeslo� na

høebík, nýbr� pokraèovat v bojových kláních i pøes jeho
pokroèilý vìk. Mo�nou cestou k jeho návratu do ringu
se mu stává nezávislý spolek, který mu nabízí �come-
back� do hry v podobì finálního zúètování proti jeho

døívìj�ímu rivalovi. Pod taktovkou Darrena Aronofsky-
ho (REKVIEM ZA SEN, FONTÁNA) se v hlavních rolích

pøedstaví Mickey Rourke a Marisa Tomei

Úterý 8. 9. a středa 9. 9. v 17:30

Doba ledová 3:
Úsvit dinosaurů

(Mláde�i pøístupný, 96 minut, 70,- Kè, èeský dabing.)
Dal�í pøíbìh mamuta Mannyho, lenochoda Sida

a �avlozubého tygra Diega, kteøí se tentokrát spoleènì
s mamuticí Elliie (která si u� nemyslí �e je vaèice)

a veverkou Scrat propadnou pod ledovce a dostanou se
do jeskynì ve které se uchovává druhohorní klima - a

s ním i obøí dinosauøi. V kinì se v�ichni smáli a já nebyl
výjimka. Nejvtipnìj�í animák, co jsem za poslední dobu

vidìl. Nev�ímejte si hodnocení a valte na to do kina�

Úterý 8. 9. a středa 9. 9. v 17:30
Úterý 8. 9. a středa 9. 9. ve 20:00

Případ nevěrné Kláry
(Pøístupný od 12, 95 minut, 70,- Kè, èeský film.)
Pøípad nevìrné Kláry je krimikomedií na téma
�árlivosti a intrik. Luca (Claudio Santamaria)

mladý talentovaný italský hudebník �ije v Praze se
svou snoubenkou Klárou (Laura Chiatti), velmi
hezkou studentkou univerzity, na ní� vytrvale a
bláznivì �árlí. Posedlost a podezíravost pøimìje

Lucu najmout soukromého detektiva Denise (Iain
Glen) ke sledování Kláry a nalezení dùkazu

pøípadné nevìry. Denis je pøita�livý mu�, mírnì
ironický a� cynický a je zøejmým opakem Lucy. Se
svou man�elkou Ruth (Pavlína Nìmcová) udr�uje

velmi otevøený vztah, ve kterém se Ruth netají
dobrodru�stvími s jinými mu�i. Denis zase udr�uje

milostný vztah s kolegyní v detektivní agentuøe
Ninou (Kierston Wareing), rozvedenou matkou

dvou dìtí. Ne��astný Luca postupnì získává
Denisovy sympatie, detektiv v�ak posléze zaène

podléhat kouzlu sledované Kláry�

Čtvrtek 17. 9., pátek 18. 9. v 17:30
a sobota 19. 9. v 17:00 a ve 20:00

Harry Potter a princ
dvojí krve

(Mláde�i pøístupný, 154 minut, 75,- Kè, dabing.)
Harryho (Daniel Radcliffe) �estý �kolní rok na

�kole èar a kouzel v Bradavicích je poka�en válkou
mezi Voldemortovými pøívr�enci a stoupenci dobra
v ní� ná� hrdina s jizvou ve tvaru blesku na èele buï

vyhraje, nebo zemøe�

úterý 22. 9. a středa 23. 9. ve 20:00

Veřejní nepřátelé
(Pøístupný od 15, 138 minut, 70,- K, èeské titulky.)

Pøesto�e se tenhle pøíbìh odehrál pøed bezmála
osmdesáti lety, je a� nebezpeènì aktuální. Vypráví o

mu�i, který mìl obrovské sympatie veøejnosti, navzdory
tomu, �e páchal ty nejvìt�í zloèiny. Podle státních
institucí vykrádal banky. Podle lidí trestal ty, kdo

zavinili hospodáøskou krizi.

Úterý 22. 9. a středa 23. 9. v 17:30

Vzhůru do oblak
(Mláde�i pøístupný, 102 minut, 70,- Kè, èeský dabing.)
Vzhùru do oblak je pøíbìh o 78letém prodejci balónkù

Carlovi Fredricksenovi, který si koneènì splní celo�ivot-
ní sen o dobrodru�stvích, kdy� na svùj domek pøivá�e

tisíce balónkù a odletí s ním do divoèiny Ji�ní Ameriky.
A� pøíli� pozdì ale zjistí, �e se k nìmu potají pøipojil i

pùvodce jeho nejhor�ích noèních mùr: nad�ený osmiletý
prùzkumník divoèiny jménem.

pátek 25. 9. v 17:30 a ve 20:00

Hannah Montana
(Mláde�i pøístupný, 102 minut, 70,- Kè, èeský dabing.)

Miley Stewart si u�ívá �ivota popové hvìzdy jako
Hannah Montana. Pak pøichází �ok - otec ji v letadle

utajil, �e nesmìøují do New Yorku, kde na ni èekají tisíce
fanou�kù, ale vracejí se na venkov zpìt do rodného

Tennesse. Miley se toti� postupem èasu mìní na
rozmazlenou hvìzdu, která má v�e, co si jen umane - a

právì to chce její táta zmìnit.

Sobota 26. 9. ve 20:00

Předčítač
(Pøístupný od 15, 123 minut, 70,- K, èeské titulky)

Od re�iséra nominovaného na Oscara za THE
HOURS a na základì oceòované novely pøichází pøíbìh

lásky, tajemství a soucitu na území pováleèného
Nìmecka. Kdy� 15ti letý Michael Berg ochoøí spálou po

cestì ze �koly zachrání ho dvakrát star�í Hanna

Úterý 29. 9. a středa 30. 9. ve 20:00

Operace Dunaj
(Mláde�i pøístupný, 104 minut, 70,- Kè, èeský film.)

Lidovka �Ta na�e hospoda je pìknì stavìná�
hostùm v malé èeské hospùdce poøádnì zhoøkla

poté, co do ní naboural tank. Zbloudilý a zastaralý
polský vehikl, úèastník srpnové invaze nepøátelsky
naladìných spøátelených vojsk. Pøíbìh z 21. srpna

1968, který mìl neèekanì zábavný rozmìr. Úspì�ný
polský divadelní re�isér Jacek Glomb pod odbor-
ným dohledem Jiøího Menzela stvoøil komediální
pøíbìh o jednom ostøe sledovaném polském tanku,

který se støetl s èeskou realitou.

Provoz na školním hřišti
Nové �kolní høi�tì, které vzniklo v �alounovì

ulici vedle sportovní haly, zahájilo provoz pro
veøejnost.

Provozní doba: 13 � 20 hodin.
Objednávky na telefonním èísle:

� 724 925 294 � správce høi�tì
� 493 623 821 � budova �koly.

Ceny pronájmù:
� celé høi�tì 320,� Kè/hod.
� volejbalové høi�tì 160,� Kè/hod.
� atletická dráha a ko�íková zdarma.

Výbornou sportovní sezonu letos pro�ívá veterán-
ský bì�ec Boøek Janèík. Nejen�e do konce srpna ab-
solvoval pøes ètyøicet závodù, co� je samo o sobì
úctyhodné èíslo, ale ve vìt�inì z nich patøí k nejlep-
�ím jak ve své vìkové kategorii, tak èasto také v cel-
kovém poøadí.

Pøedzvìstí výborných výsledkù bylo u� zimní ob-
dobí. Po tvrdé tréninkové zimní døinì, pøi které na-
bìhal stovky kilometrù, se nejprve úèastnil závodù
Zimní bì�ecké ligy poøádané Maratonstavem Úpice.
V jejím rámci se na start postavil osmkrát, v�dy byl
ve své kategorii od 40 do 49 let nejrychlej�í, co� mu
samozøejmì pøineslo i celkové prvenství.

Je�tì na konci zimy zaznamenal Boøek Janèík dal-
�í významný úspìch. V polovinì bøezna se zúèastnil
v Peèkách mistrovství Èeské republiky na silnici a v
desetikilometrovém závodì skonèil ve své vìkové
kategorii na 4. místì, kdy� zabìhl velmi dobrý èas 34
minut a 47 vteøin. Mimochodem, desetikilometro-
vých závodù absolvoval více, zatím nejrychleji tuto
tra� zvládl 17.5. v Peøimovì, kde si stanovil své leto�-
ní osobní maximum na 34 minut a 21 vteøin. Kdo
nìkdy jen zkou�el bìhat, musí tento èas ocenit,
v�dy� prùmìr na jeden kilometr je pod tøi minuty a
tøicet vteøin.

V kvìtnu hoøický atlet medaili na veteránském mi-
strovství republiky u� získal, tentokrát �lo o �ampio-
nát v bìhu do vrchu. Bì�elo se na nedaleké tradièní
trati ze �árovcovy Lhoty na Zvièinu a Janèík dobìhl
ve své kategorii na 3. místì.

Bìhy mimo dráhu a bìhy do vrchu tvoøí základ
Janèíkovy závodní bilance, obèas k ní pøidá také zá-
vody na dráze. V bìzích mimo dráhu se pravidelnì
úèastní seriálu Velká cena východních Èech. V ní je
v souèasnosti v prùbì�ném poøadí své kategorie na
druhé pøíèce, zatím, ale vzhledem k men�ímu poètu
odbìhaných závodù, ne� mají jeho soupeøi, mù�e na
konci celého seriálu oprávnìnì pomý�let na celkové
prvenství.

Vrchaøské starty spadají v drtivé vìt�inì do Èeské-
ho poháru v bìhu do vrchu. Atlet z Hoøic jich zatím
absolvoval patnáct a v souèasné dobì mu ve vìkové
kategorii 40 a� 49 let patøí 4. místo. Jen pro pøed-
stavu, v této vìkové kategorii letos bodovalo u� 220
bì�cù!

V souèasné dobì je pøed Boøkem Janèíkem dal�í
bì�ecká výzva a tou je mistrovství republiky na silni-
ci, které se tradiènì bìhá na klasické trati z Bìchovic
do Prahy. Na nìm by se poslední záøijovou nedìli,
kdy je na programu letos, rád prosadil ve své katego-

Na dobovém snímku, pořízeném nedlouho po předání vítězných trofejí, jsou zachyceni zbylí borci
z týmu Sporting Havana. Zleva stojí Pavel Škvrna, Libor Tomášek, Luboš Valeš a Vít Kotrbáček.
V pokleku zleva dřepí Ruda Křovina (není členem Sportingu Havana, ale byl násilně použit jako

gólmanská stafáž), Michal Šafránek (během turnaje vážně zraněn do kolene) a Tomáš Juriček. Na
snímku chybí Zdeněk Valeš, Ondřej Šťastný a Jirka Kubíček, kteří byly v době jeho pořizování již

odneseni do svých domovů. Naopak na pozadí fotografie vpravo (za levou paží T. Jurička) je
patrný ředitel sportovního areálu v Holovousích pan Klimo.

V sobotu 22.8.2009 probìhl na vzornì støi�eném
pa�itu v Holovousích (5 km západnì od Hoøic) dal�í
roèník fotbalového turnaje nesoucí název Holovousy
Cup 2009. V jiných mediálních análech zvaný té�
,,O putovní pohár starostky obce�. Tohoto sportov-
ního bonbónku, který do základù v�dy otøese míst-
ním kulturním klimatem, se zúèastnila hned ètyøi
domácí dru�stva, borci ze Sportingu Havana a dru�-
stvo Stará garda Láznì Bìlohrad. Poslednì jmeno-
vaní se staly plnohodnotnou náhra�kou za tým Bo-
rek, jen� se oproti pùvodním pøedpokladùm nezú-
èastnil a v�em tak velmi chybìl. Turnaj za bohaté di-
vácké kulisy probìhl systémem hry ka�dého
s ka�dým v�dy na 2 x 10 min a následného penalto-
vého rozstøelu. Za drá�divého odéru vynikajících
klobásek a neutuchajícího proudu zdaøile vychlaze-
né pivní zrzky se celkovým vítìzem turnaje stalo
dru�stvo Stará Garda z Lázní Bìlohrad. To v�ak
zvítìzilo i díky velice agresivnímu pojetí hry, které

Výsledky turnaje
v nohejbalu

V sobotu 22. srpna se uskuteènil sedmý roèník
turnaje O putovní pohár restaurace U Matou�kù.
Poøadatel se celý týden obával o poèasí, to v�ak
nakonec dostalo rozum a maximálnì nohejbalo-
vému klání vyhovovalo. Na høi�ti se se�lo patnáct
dru�stev, hrálo se ve dvou skupinách a u� od za-
èátku bylo zøejmé, kdo se nakonec utká o první
místo. Ve skupinì A o sobì dávaly vìdìt týmy
Grey Grizzlies a Lempl Boys, v B skupinì Ji�ní
stráò a Tøeme�ná. Ty se v závìru utkaly o celkové
prvenství. Ostatní byli proti sobì nasazeni tak,
jak skonèili ve skupinách. Za zmínku urèitì stojí,
�e se turnaje zúèastnily i dvì dámy (v týmu Kolá-
ci) a desetiletý hráè Luká� Kábrt, který pøedvádìl
výkony, za které by se nemuseli stydìt ani hráèi
star�í. Luká� byl právem vyhlá�en nejlep�ím hrá-
èem turnaje, které�to rozhodnutí v�ichni zúèast-
nìní odmìnili dlouhotrvajícím potleskem.

Celkové výsledky: 1. Ji�ní stráò, 2. Grey Grizz-
lies, 3. Tøeme�ná, 4. Lempl Boys.

Turnaj skonèil v pùl osmé, od osmi zaèala hrát
hudební skupina a v�ichni si to náramnì u�ívali.
�koda jen, �e nìkteøí spoluobèané nedoká�ou po-
chopit, �e jednou za rok mù�e sobotní zábava tr-
vat o hodinu déle, ne� by si pøedstavovali - mo�ná
�e i oni leckdy �policejní hodinu� nerespektují.

Dìkuji v�em za úèast, Ludìk Matou�ek.

Pátý ročník štafetového
běhu Hořicemi:
Běh Vítězství 19. září

V�esportovní kluby Sporting Havana, Globál
Hoøice, Grey Grizzlies Hoøice a Sr�ni Holovousy,
poøádají dne 19. 9. 2009 v poøadí ji� pátý  roèník
soutì�ního klání ve �tafetovém bìhu devítièlen-
ných dru�stev  (9 x cca 250 m) � �Bìh vítìzství�.
Díky rozhodnutí bì�ecké ,,jury� se do leto�ního
roèníku mohou opìt pøihlásit i novì pøíchozí
dru�stva.

Tato velkolepá  událost probìhne na zdej�í ko-
munikaèní síti (silnice) s jednorázovým startem
od pomníku Mistra Jana Husa a cílem u Vì�e sa-
mostatnosti (tra� závodu povede Husovou ulicí
pøes námìstí Jiøího z Podìbrad, dále
v protismìru závodù 300 zatáèek Gustava Havla
a� k souso�í legionáøù). Slavnostní start dle poètu
pøihlá�ených vypukne s výstøelem nejmenované
palné zbranì (odpálí zøejmì Jaroslav Kotrbáèek)
dne 19. záøí 2009 v 11. hodin dopoledne. Startov-
né se neplatí! Sportovci bì�í na vlastní nebezpeèí,
ale celý prùbìh závodu probìhne v doprovodu vo-
zidel Policie ÈR a Mìstské policie v Hoøicích. Pro
první tøi umístìná dru�stva jsou pøipraveny po-
hárové trofeje. Po dokonèení závodu a jeho slav-
nostním vyhlá�ení je naplánováno pro zúèastnì-
né borce sportovní odpoledne v Hoøickém pivo-
varu (turnaj v pinpongu atd.).

Pøihlá�ky do závodu je nutno podávat pøedem u
osoby øeditele závodu Víti Kotrbáèka, nebo na tel.
èísle 606 109 852 (slabomyslní a nezletilci nevo-
lejte). Tì�íme se na Va�i úèast. Doposud pøihlá�e-
ní: Sporting Havana, Globál Hoøice, Grey Grizz-
lies Hoøice, Sr�ni Holovousy.Uzávìrka pøihlá�ek
18.9.2009 ve 23:00.Tì�íme se na Va�i úèast.

Sportu zdar, Ví�a Kotrbáèek

Beseda s motocyklovými
závodníky v dětském
domově v Nechanicích

Cílem nadaèního fondu Modrá Niké je podporovat
motivaci a rozvíjení talentu v oblasti sportu, kultury
èi jiných oblastech, a to zejména u dìtí a mláde�e,
osob se zdravotním, sociálním èi jiným handicapem
v Královéhradeckém kraji. �Na�e aktivity míøí pøe-
dev�ím k dìtem, proto jsme se rozhodli uspoøádat
besedu spojenou s  autogramiádou s motocyklovými
závodníky Michalem Salaèem a jeho synem Filipem
pro dìti z Dìtského domova v Nechanicích,� uvedl
patron nadaèního fondu Zdenìk Lhota.  Pozval oba
závodníky mezi dìti 9. záøí v 16 hodin do objektu
DD v Nechanicích. Malí pøíznivci motorek  budou
mít mo�nost nejen polo�it jim otázky týkající se to-
hoto sportu, ale také si budou moci prohlédnout je-
jich závodní stroje. Zdenìk Lhota pøi této pøíle�itos-
ti pøedá øediteli Dìtského domova finanèní dar a
dal�í pøíspìvek  z nadaèního fondu bude pøedán
také mladému závodníkovi Filipu Salaèovi na jeho
dal�í sportovní èinnost.                                                   (ves)

Turnaj v Holovousích
v nìkterých pøípadech hranièilo a� s kriminálními
delikty. Druhé místo obsadilo a putovní pohár sta-
rostky obce získalo dru�stvo �aludi, skládající se
z místního fotbalového podhoubí - mláde�e. Tøetí
pøíèku obsadil Sporting Havana, který mimo jed-
né remízy v�echny své zápasy vyhrál, ale vyhoøel na
penalty. Ètvrté místo obsadilo dru�stvo Dùchodcù
z Holovous, které bylo pøedem preciznì poskláda-
né z místních obèanù ve vìku 35 a� 40 let. Pátou
pøíèku obsadil Dream Team Holovousy, pùvod-
nì sázkovými kanceláøemi pova�ovaný za èerného
konì turnaje. Beznadìjnì poslední skonèili borci z
týmu No Name, kteøí se turnaje zúèastnily pouze
za vidinou dobré zábavy a o fotbale toho ani pøíli�
nevìdí (a ani nechtìjí vìdìt). Celý turnaj byl zakon-
èen �zeleným ohòostrojem� z  naplnìného putovní-
ho poháru a pøátelskou debatní besedou s fanou�ky
v tamní pergole.

Sportu zdar, Ví�a Kotrbáèek

Hořický atlet Jančík prožívá skvělou sezónu
rii co nejvý�e a navíc by chtìl zlep�it své èasy z mi-
nulých let. Není to vùbec nemo�né, proto�e napøí-
klad v bìzích do vrchu si výraznì vylep�il loòská ma-
xima ve v�ech závodech, ve kterých nastoupil. A ne-
jde o nìjaké desetinky. Borec Svartesu Hoøice, jen�
svými výkony tak skvìle reprezentuje na�e mìsto,
toti� své èasy oproti loòsku vylep�il v prùmìru o více
ne� dvì minuty. Maximem pak je zlep�ení na velmi
nároèném závodì z Liberce na Je�tìd, tuto tra� Jan-
èík letos zabìhl o ètyøi minuty a pìtapadesát vteøin
rychleji ne� byl jeho výsledek z minulého roku.

Nezbývá, ne� popøát hoøickému atletovi hodnì
dal�ích úspìchù, které se dají vzhledem k jeho tré-
ninkové vùli a píli oèekávat nejen v tomto roce, ale i
v letech pøí�tích.

Zavírání turistické
sezony na Zvičině 2009

Sdru�ení Podzvièinsko zve v�echny pøíznivce tu-
ristiky a cykloturistiky na Slavnostní zavírání turis-
tické sezony na Zvièinì, které se koná v sobotu 12.
záøí na vrchu Zvièina od 13.00 hod. za finanèní pod-
pory Královéhradeckého kraje. Leto�ní roèník bude
tradiènì zahájen zazvonìním na zvon v kapli na Zvi-
èinì. Mù�ete se zúèastnit hvìzdicové jízdy cyklistù a
starostù obcí Podzvièinska. Vyhlásíme výherce foto-
soutì�e a otevøeme výstavu v kapli na  Zvièinì. Hod-
notiteli se mù�ete stát i vy prostøednictvím hlasová-
ní na www.podzvicinsko.cz od 7 .- 11.9.2009 do
12:00 hod. Pro dìti  bude pøipravena drakiáda a
 stopovací soutì� s  Hotelem Pod Zvièinou.  Zahraje
skupina SERVIS - VOKAP. Pøedstaven bude nový
cykloprùvodce.


