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Skonèila volební kampaò � Skonèil Ramadán � Nastal podzim � Co nám vzkazují pøedkové � Synagogu obsadili
Golemové � Kdo mìl kabinu èíslo 76 � Kdo vyhrál �tafetu � Vendula je vdaná a ��astná � Stoupla cena kakao-

vých bobù � Jak to bylo na Gothardu � Co dìlal Klokánek na leti�ti � Nechoïte jen tak � Neèekejte na doktora �
Velká kniha o Hoøicích u� je zase k mání �                                                    � A ty noviny taky � A jsou poøád za 6 korun

ŘÍJNOVÉ

Pozvánka

Přijďte
na Česko-slovenský
koncert!

Jak jsme ji� informovali ètenáøe v èervencovém
èísle Hoøických novin, navázaly pìvecké sbory
Ratibor a Vesna z Hoøic partnerství se sloven-
ským smí�eným sborem Tristianus z Trstené.
Po sametové revoluci bylo obnoveno partnerství
hoøického a trstenského gymnázia a pøed nìkoli-
ka lety byla obnovena také spolupráce obou mìst.
V èervenci se na�e pìvecké sbory zúèastnily go-
spelového festivalu v Trstené a nyní nade�el èas,
kdy budeme moci pøivítat na�e nové pøátele
v Hoøicích.

Smí�ený pìvecký sbor Tristianus vznikl v r.
2005 pøetransformováním z pùvodnì mu�ského
sboru a pùsobí jako chrámový sbor pøi farním
úøadì v Trstené. Jeho sbormistrem je Pavol Ba-
�ík, který se svými svìøenci nastudoval repertoár
chrámových skladeb i skladeb jiných �ánrù,
s ním� se sbor prezentuje nejen pøi bohoslu�bách
v kostele sv. Martina v Trstené. Ve spolupráci se
sbory z Tvrdo�ína a z Ni�né pøedvedli trsten�tí
zpìváci své umìní mimo jiné také v Praze (chrám
sv. Víta) a v Krakovì. Sbor má pøibli�nì tøicet èle-
nù, které spojuje láska k hudbì a chu� pøiná�et
radost nejen sobì, ale i jiným.

Sloven�tí zpìváci k nám pøijedou o prvním øíj-
novém víkendu a jejich vystoupení v hoøickém
kostele slibuje opravdu nev�ední zá�itek. V pátek
2. øíjna nás èeká spoleèné vystoupení na festivalu
duchovní hudby v novopackém klá�teøe. V sobotu
si hosté prohlédnou na�e mìsto a veèer se usku-
teèní spoleèné vystoupení v hoøickém chrámu
Narození Panny Marie. Koncert zaèíná v 18 hodin
a jeho výtì�ek je urèen Hospicovému obèanské-
mu na rozvoj domácí hospicové péèe. sdru�ení
Duha. Srdeènì zveme v�echny, kteøí mají rádi
hudbu i ty, kteøí chtìjí podpoøit dobrou vìc.

Slovenské zpìváky si mù�ete je�tì pøijít po-
slechnout v nedìli v 8 hodin ráno na pravidelnou
sváteèní m�i.                               Oldøi�ka Tomíèková,

pìvecké sbory Ratibor a Vesna

Hovorkovy trubičky
opět vyhrály v soutěži
Potravinář roku

Krajský úøad Královéhradeckého kraje letos ji�
poètvrté vyhlásil soutì� �Potravina a potravináø
roku 2009 Královéhradeckého kraje�. Tato sou-
tì� slou�í jako podpora regionálních výrobcù po-
travin z na�eho kraje. S velkou pøevahou v kate-
gorii Lahùdky a cukráøské výrobky zvítìzily ho-
øické Hovorkovy trubièky.
 

Potravináø roku 2009,
kategorie Lahùdky a cukráøské výrobky.
Výsledky soutì�e:

1 848 Hovorkovy hoøické trubièky

2 242 Erbenovy Miletínské modlitbièky

3 93 Erbenùv Jahodový dortík, Miletín

(Poøadí na prvních místech, v druhém
sloupci je poèet získaných bodù.)
Absolutním vítìzem se stal Lièenský chléb v ka-

tegorii Mlýnské a pekárenské výrobky (1504 hla-
sù), druhý byl Chléb Dr. Popova (1277).

Zaslechli jsme povzdech
�Krize na mì dolehla. Jím plesnivé sýry, piju

stará vína a jezdím v autì bez støechy�.

Co skrývala schránka z kostelní báně

Už je to tady zas
XII. ROÈNÍK BEZPLATNÉHO MÌØENÍ
CHOLESTEROLU, TLAKU A CUKRU V KRVI

„Nečekejte na  doktora“
PREVENCE byla, je a stále bude tím nejúèinnìj-

�ím  a nejlevnìj�ím, co lze pro sebe udìlat! Tato zá-
kladní vy�etøení otestují Va�e zdraví a zbaví
Vás nejistoty. Pøítomní odborní lékaøi (internisté) 
výsledky na místì vyhodnotí a doporuèí pøípadný
dal�í postup.

Dne 17. øíjna 2009 �(sobota) od 8.00 do 11.00 hod.
pøedná�ková  místnost za knihovnou, nám. Jiøího
z Podìbrad, Hoøice.

Dále budou pøítomni: Mìstský úøad  Hoøice �
pracovnice odboru sociálního a zdravotního  odpoví
na dotazy s touto tématikou. Ostýchavost nechte do-
ma! ROCHE  Praha � výroba a distribuce diagnos-
tické techniky (ve�keré informace podá zástupce fir-
my), Eli Lilly, Praha �  pøedstaví novinku v aplikaci
inzulínu. Jedná se o pero pro podko�ní aplikaci in-
zulínu, které si pamatuje posledních 16 dávek, po-
tvrdí datum, èas a mno�ství poslední inzul. injekce
� HumaPen MEMOIR

Ochutnávky nabídnou: Obchod �Dobrùtky�   M.
Hellingerové nabídne ukázky zdravé vý�ivy
v rùzných podobách � koláèe LIGHT se osvìdèily,
slíbené jsou novinky! �Obchod s nápoji � Novákovi�
� pøipravil �ir�í spektrum pro dodr�ování pitného
re�imu.                                                                  L. Tolárková,

pøedsedkynì Svazu diabetikù, Hoøice

Tak trochu jako v některém z tajemných příběhů Dana Browna si mohli připadat návštěvníci
starého kostela na Gothardu v pátek před polednem. Napětí, které v té chvíli v kostele panovalo,
ukazuje pěkně naše fotografie: na světlo boží (jaké jiné, je to v kostele) jsou vyjímány dokumenty

ze schránky, kterou objevili před pár dny dělníci pracující na opravě kostelní báně.

Schránka tvaru válce o průměru 5 centimetrů je necelých 13 centimetrů vysoká. Obsahovala
záznamy o osazení železného kříže na špici věže v roce 1844 a o celkové opravě roku 1903, několik

drobných mincí (z let 1820 a 1895) a seznam dělníků, kteří se na opravách podíleli.

Na báni pracovali hořický mistr klempířský Antonín Černý se syny Josefem a Antonínem
a dva další pomocníci. Vzkazují nám, že v tom roce  byla v Hořicích dostavěna škola Daliborka,
v sadech se konala velkolepá výstava a informují o tehdejších cenách. Rodina Černých z Hořic

nezmizela, například prapravnučka mistrova působí dnes jako profesorka sochařské školy.

Kniha o Hořicích
opět v prodeji

První vydání úspì�né knihy se úspì�nì rozpro-
dalo bìhem nìkolika mìsícù a tak bylo rozhodnu-
to pøipravit vydání nové. Kniha je o 8 stran roz-
sáhlej�í, nìkteré dvoustrany byly obmìnìny, pøi-
bylo nìkolik obrázkù a také pøílohy: seznam ho-
øických starostù a rejstøík. K dostání je opìt v
muzeu a v informaèním støedisku v radnici. Pøed-
poklad, �e nové vydání vydr�í déle, dostal u� trh-
linu: hned první zákaznice si koupila 3 výtisky.

Kamenická škola nabízí
obědy

�kolní jídelna SP� kamenické nabízí k odbìru
obìdy pro v�echny kategorie �ákù základních a
støedních �kol a pro dospìlé strávníky.

Ceny pro dìti 20,-, 22,- a 24,- Kè, pro dospìlé
56,- Kè. Výdej obìdù od 11:30 do 13:30 hodin. In-
formace u vedoucí �kolní jídelny na telefonním
èísle 493 624 171.

Město prodá dům
na Husovce

Mìsto Hoøice vypisuje poptávkové øízení na
právo uzavøít kupní smlouvu na nemovitost �Ro-
dinný dùm èp. 34 s nebytovými prostory� - budo-
va èp. 34 rodinný dùm na stavební parcele èíslo
12, stavební parcela èíslo 12 o výmìøe 198 m2 za-
stavìná plocha a nádvoøí se v�emi souèástmi a
pøíslu�enstvím, v�e v k.ú. Hoøice v Podkrkono�í,
obec Hoøice. Nemovitost se nachází v centrální
èásti mìsta Hoøice, u kostela Narození Paní Ma-
rie, ji�ním smìrem od námìstí Jiøího z Podìbrad
v ulici Husova. Pøedpokládaná minimální kupní
cena: 3.500.000 Kè. Lhùta pro podání nabídek:
do pondìlí 19.10.2009 do 14:00 hodin. Bli��í in-
formace na stranì 7 a na www.horice.org.

Dům na Husově ulici čp. 34
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Policejní zpravodajství

Hodnocení nejlepších
dětských kreseb se
zúčastnil také starosta
Hořic Ivan Doležal

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 Králo-
véhradeckého kraje. Soutì� nesla název �Dìti pro
radost druhých�. Jednotlivé práce zhodnotila tøí-
èlenná porota a nejlep�í práce budou vystaveny,
následnì digitálnì zpracovány k dal�ímu pou�ití a
zveøejnìny na webových stránkách Nadaèního fon-
du Modrá Niké: www.modranike.cz.

Z ka�dé kategorie byli odmìnìni tøi autoøi nejlep-
�ích výtvarných dìl a prvních deset nejúspì�nìj�ích
výtvarníkù  z ka�dé kategorie obdr�í pamìtní list na-
daèního fondu. �Souèástí této akce je zhotovení ka-
lendáøe, 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 zaøí-
zení.

Vyhlá�ení nejlep�ích prací se uskuteènilo v úterý
8. záøí 2009 za pøítomnosti zástupcù nadaèního
fondu a starosty Hoøic Ivana Dole�ala. Dìti zde pro-
�ily pøíjemné odpoledne a mohly se pochlubit svými
pracemi i na vystavených panelech pøímo na radni-
ci. Starosta Ivan Dole�al se pøiznal, �e i on má vøelý
vztah k výtvarnému umìní. Proto se také �ivì zají-
mal o ka�dý obrázek i jejich malé autory. Ti  mu
ochotnì svá díla pøedvedli a vysvìtlili i výtvarné
techniky, které na své práce pou�ili.

Kalendáøe, které vznikly z vítìzných prací, popu-
tují nejen do ústavù sociální péèe v celém regionu,
ale budou zdobit také kanceláøe hoøické radnice.

Stejnì jako pøi jiných pøíle�itostech, i tentokrát
byla urèena jednomu z vítìzù (nejmlad�í kategorie)
so�ka antické bohynì Niké -  symbol vítìzství, jejím�
autorem je hoøický sochaø Michal Moravec.

Na pøipojené fotografi je zábìr z vyhla�ování vítì-
zù.  Kromì starosty Ivana Dole�ala, je na nich také
èlenka Správní rady Nadaèního fondu Modrá Niké
Bohumila Lhotová a ocenìné dìti.                         (ves)

DÁMY SE PORVALY V HOSPODĚ
Dívèí válka se rozpoutala ve veèerních hodinách

11. záøí v jedné z restaurací v Hoøicích. Dvaatøiceti-
letá �ena se zde údajnì sna�ila napadnout o osm let
mlad�í sokyni. V jejím jednání jí ov�em zabránil je-
den z hostù. To ji natolik rozèílilo, �e alespoò na zem
hodila tøi sklenìné pùllitry, které se rozbily. Svým
jednáním zpùsobila �kodu ve vý�i 60 korun. Pøípad
�etøí mu�i zákona jako pøestupek proti obèanskému
sou�ití a proti majetku.
PŘIJEL, NATANKOVAL, ODJEL

Tak pøesnì takto si poèínal nezji�tìný øidiè, který v
dopoledních hodinách natankoval u benzínové èer-
pací stanice v Hoøicích do svého vozidla Opel Meri-
va témìø 28 litrù pohonných hmot, a poté rychle z
místa ujel. Po sobì pouze zanechal dluh ve vý�i 752
korun. Pøípad �etøí policisté jako pøestupek proti
majetku.
ZAPLATIL, ODJEL, OMYLEM STÍHÁN

Pøed ètrnáctou hodinou 11. záøí oznámila na linku
158 obsluha benzínové èerpací stanice v Robousích,
�e jeden z øidièù, který natankoval do osobního vozi-
dla benzín za tøi sta korun, ujel bez zaplacení. Na
místo okam�itì vyjeli policisté, kteøí vozidlo zastavi-
li. Nutno podotknout, �e se nestaèili divit. Øidiè jim
toti� ukázal úètenku o zaplacení ve vý�i 300 korun.
V tomto pøípadì se obsluha spletla a jistì by si ne-
vinný øidiè zaslou�il omluvu. Z tohoto plyne pouèení
pro ostatní, aby si v�dy ponechávali úètenky o zapla-
cení zbo�í.
VÁŽNÁ NEHODA V PODHORNÍM ÚJEZDĚ

V pátek 11. záøí vy�etøovali policisté v ranních ho-
dinách dopravní nehodu, ke které do�lo v Podhor-
ním Újezdu. Pìtadvacetiletý øidiè osobního vozidla
Peugeot 406 narazil zøejmì vlivem nepøimìøené
rychlosti jízdy do vozidla mercedes, jeho� øidièka se
otáèela na autobusové zastávce. Pøi nehodì utrpìli
oba øidièi zranìní, kdy øidièka byla transportována
leteckou záchrannou slu�bou do Fakultní nemocni-
ce v Hradci Králové. Celková �koda byla vyèíslena na
125 tisíc korun.
POŠKOZENÍ VÝLOHY OBCHODU NA NÁMĚSTÍ

Hoøice - Neznámý vandal úøadoval v èasných ran-
ních hodinách v sobotu 12. záøí v Hoøicích na ná-
mìstí. Terèem jeho útoku se v tomto pøípadì stala
výloha jednoho z obchodù, do které nìkolikrát ude-
øil. Výsledkem jeho øádìní bylo rozbité sklo a po�ko-
zený døevìný rám. Majitel vyèíslil celkovou �kodu
na témìø 10 tisíc korun. Pøípad �etøí policisté obvod-
ního oddìlení v Hoøicích.

Dal�í vandal øádil pro zmìnu v ulici Pod Lipou. V
tomto pøípadì po�kodil výlohu a dveøe u jedné z
prodejen. �koda byla vyèíslena na 6 tisíc korun.
VLOUPÁNÍ DO KLUBU V HOŘICÍCH

Do jednoho z hudebních klubù v Hoøicích se vlou-
pal bìhem dopoledních hodin v nedìli 13. záøí ne-
známý pachatel. Uvnitø poté z baru odcizil peníze,
alkohol rùzných znaèek a nìkolik plechovek energe-
tického nápoje. Majitel vyèíslil �kodu na nejménì 25
tisíc korun. Po pachateli pátrají hoøiètí policisté.
VLOUPÁNÍ DO PRODEJNY POČÍTAČŮ

Hoøice - Bìhem noci na pátek 18. záøí se vloupal
neznámý pachatel do jedné z prodejen v ulici Aloise
Hlavatého. Uvnitø odcizil dva notebooky, tøi LCD,
kompletní herní PC, dva operaèní systémy Win-
dows, nìkolik pamì�ových karet a dal�í zbo�í. Maji-
tel vyèíslil �kodu na témìø 80 tisíc korun. Kdo má
vloupání na svìdomí, teï vy�etøují hoøiètí policisté.
U VINICE ŘIDIČ SRAZIL CYKLISTU

Tøebnou�eves - Tragicky vyhlí�ející dopravní ne-
hoda, která nakonec skonèila lehkým zranìním, se
stala v pátek 18. záøí ráno. Po páté hodinì ranní jel
devìta�edesátiletý øidiè osobním vozidlem Peugeot
406 ve smìru od obce Vinice na Hradec Králové. Na
køi�ovatce silnic zøejmì pøehlédl cyklistu, který jel
po hlavní od Hradce Králové na Hoøice, a èelnì se s
ním srazil. Cyklista utrpìl pøi nehodì lehké zranìní,
se kterým byl pøevezen na o�etøení do Oblastní ne-
mocnice v Jièínì. Alkohol u obou øidièù byl na místì
vylouèen dechovou zkou�kou.
PARTNER PRAŠTIL PARTNERKU

V ranních hodinách øe�ili mu�i zákona v Hoøicích
fyzické napadení mezi partnery. Mladý mu� mìl v
noci nìkolikrát udeøit pìstí do oblièeje svoji pøítel-
kyni. Pøípad policie �etøí jako pøestupek proti ob-
èanskému sou�ití.
S PENĚŽENKOU ZLODĚJ VZAL I KARTU S PIN
KÓDEM. PAK VYBÍRAL

Neskuteènì drze si poèínal v úterý 22. záøí v dopo-
ledních hodinách dosud neznámý pachatel, který si
v jednom z obchodních domù v Hoøicích vyhlédl zá-
kazníka, kterému pak pak v nestøe�eném okam�iku
odcizil ze zadní kapsy kalhot penì�enku. V ní mìl
po�kozený kromì hotovosti i osobní doklady a pla-
tební kartu s vyznaèeným PIN kódem. Tato neopatr-
nost ho pak stála 18 tisíc korun. Pachatel je toti� vzá-
pìtí pomocí karty odèerpal z úètu okradeného. Pøí-
pad �etøí hoøiètí policisté.
MERCEDES SKONČIL V PŘÍKOPĚ

Lukavec - Ve støedu 23. záøí jel v odpoledních ho-
dinách jednatøicetiletý øidiè nákladním vozidlem
Mercedes ve smìru od Lukavce na Láznì Bìlohrad.

V levotoèivé zatáèce se zøejmì plnì nevìnoval øíze-
ní vozidla následkem èeho� nejdøíve narazil do do-
pravní znaèky a poté do �elezného zábradlí mostu.
Poté s vozem skonèil vpravo mimo komunikaci, kde
se pøevrátil na bok.
OPILEC SI PŘIVOLAL POLICISTY

V podveèerních hodinách 24. záøí oznámil na linku
158 mu� z Hoøic, �e má problémy se synem, který
v�e doma rozbíjí. Hlídka vyjela na místo a zjistila, �e
syn je v pohodì, kde�to jeho otec je víc ne� dost opi-
lý. A tak místo synovi policisté øádnì domluvili otci.

Předání finančního daru
ústavu v Hajnicích

Zhruba pøed rokem  vznikl nový nadaèní fond,
jeho� cílem je podporovat motivaci a rozvíjení ta-
lentu v oblasti sportu, kultury èi jiných oblastech,
a to zejména u dìtí a mláde�e, osob se zdravot-
ním, sociálním èi jiným handicapem v Králové-
hradeckém kraji - a pomáhat jim v hledání
a dosa�ení �ivotních cílù èi dùstojného uplatnìní
ve spoleènosti. O nadaèní fond, který nese jméno
Modrá Niké, se zaslou�il poslanec PS PÈR Zde-
nìk Lhota. Je nejen duchovním otcem nového
nadaèního fondu, ale také organizátorem akcí
spojených s Modrou Niké. Symbolem fondu se
stala  antická so�ka bohynì vítìzství Niké od aka-
demického sochaøe Michala Moravce.

Jedna z aktivit Nadaèního fondu Modrá Niké je
podpora kvalitního �ivota handicapovaných
osob. Proto se také sejdeme 22. záøí v 15 hodin
s klienty Ústavu sociální péèe v Hajnicích na
Trutnovsku. Nepøijedeme s prázdnou, pøivezeme
finanèní dar na rozvíjení jejich aktivit a pro ra-
dost nìkolik obrazù, které vytvoøily dìti v rámci
soutì�e Dìti pro radost druhých. Tuto soutì� vy-
hlásil nadaèní fond pro �kolská zaøízení Králové-
hradeckého kraje letos na jaøe a  dnes 8. záøí se
uskuteènilo slavnostní vyhlá�ení výsledkù soutì-
�e. Nejhezèí práce pak budou pøedány právì ÚSP
Hajnice spoleènì s kalendáøi, které budou zhoto-
veny z tìchto výtvarných prací,� uvedl patron na-
daèního fondu Zdenìk Lhota.                              (ves)

Sbírka pro zvířátka

Akce útulek
�áci Domova mláde�e Obchodní akademie v

Hoøicích poøádají opìt sbírku pro útulek psù a
koèek ve Skøivanech. Kdo máte zájem pomoci,
pøineste granule, konzervy, hraèky, deky a pod.
Akce se koná v úterý 29. záøí v 17 hodin u samo-
obsluhy U Husa a ve støedu 30. záøí 2009 u sa-
moobsluhy Pod Lipou. Kdykoliv také mù�ete pøi-
jít s dárky pro zvíøátka i do recepce Domova mlá-
de�e. Za jakoukoliv pomoc pøedem dìkujeme.

�áci Domova mláde�e.

Pavel Jílek zaèínal s hoøickou atletikou v hoøic-
kém Sokole pod vedením vedoucího dorostu bra-
tra Antonína Líkaøe. Jeho nejoblíbenìj�í disciplí-
nou byl hod o�tìpem, ve kterém dosahoval velmi
dobrých výsledkù ji� jako dorostenec. V roce 1947
byl vyslán na soustøedìní nejlep�ích dorostencù
do Tyr�ova domu v Praze a na závìreèných závo-
dech tohoto soustøedìní zvítìzil v hodu o�tìpem
výkonem 46,79 m a získal titul dorosteneckého
pøeborníka ÈOS. V roce 1949 se stal pøeborníkem
kraje a èlenem krajského atletického dru�stva.

Poté ode�el do Vojenské akademie v Hranicích a
v Lipníku nad Beèvou. V roce 1952 byl vzhledem
ke své dobré výkonnosti pøeøazen do Armádního
tìlovýchovného klubu v Praze, pozdìji Ústøední
dùm armády a Dukla Praha a zaøazen do èesko-
slovenské státní reprezentace. V letech 1953,
1955, 1956 a 1957 byl ètyøikrát mistrem republi-
ky. Nejlep�ího výkonu dosáhl v roce 1957 v Odìse
a to 70,29m. Za vynikající výsledky v hodu o�tì-

Pavel Jílek (ročník 1929)
úspěšně reprezentoval Českou republiku a naše
město Hořice, kterému zůstává stále věrný

pem a vzornou reprezentaci Èeskoslovenska mu
byl udìlen titul Mistr sportu.

Atletice zùstal vìrný i v pozdìj�ím vìku a závo-
dil a je�tì závodí jako atletický veterán. Zúèastnil
se od r. 1979 celkem 7 veteránských mistrovství a
to v letech 1979, 1985, 1990, 1992, 1996, 1999 a
2009, na kterých získal celkem 7 medailí, z toho
na Mistrovství svìta 4 medaile, 1 zlatá, 2 støíbrné
a 1 bronzová a na Mistrovství Evropy 3 medaile, 1
støíbrná a 2 bronzové.

Tu nejcennìj�í zlatou získal v roce 2009 na Mis-
trovství svìta ve Finsku, v Lahti v kategorii 80-84
let mezi 12 úèastníky výkonem 33,12m. cenná je
tato medaile zejména v tom, �e byla získána v
zemi tisíce jezer a tisíce o�tìpaøù. Finále v hodu
o�tìpem se zúèastnila 5 Finù, 1 Amerièan, 1 Japo-
nec a 1 o�tìpaø z Èeské republiky, kterým byl Pa-
vel Jílek.

Za TJ Sokol Hoøice a hoøické sportovce
GRATULUJEME!

Jièín - Okrást �enu na invalidním vozíku se ne-
stydìla v úterý 22. záøí v Jièínì  skupinka tøí osob.
V�e se odehrálo v dopoledních hodinách v jedné z
prodejen na Vald�tejnovì námìstí, kde si hendi-
kepovanou zákaznici vyhlédli dva mu�i a mladá
�ena.

Chvíli ji sledovali a v  okam�iku, kdy se zastavila
u jednoho z regálù, zaèali jednat. Jeden z mu�ù se
k ní  zezadu nepozorovanì pøiblí�il a pøitom  jí z
kapsy batohu, který mìla pøipevnìný na zadní
èásti vozíku, odcizil penì�enku. Jeho spoleènice
mu  mezitím dìlala  �zeï�. Tøetí ze skupinky pou-
ze pøihlí�el. Jakmile získali,  co potøebovali,  hned
 prodejnu opustili.  Okradená �ena pøi�la o hoto-
vost, platební kartu a dal�í vìci, v�e v celkové
hodnotì  1300 korun. Zlodìjský trojlístek v�ak
mìl smùlu, pøi jeho poèínání ho zachytil vnitøní
kamerový systém obchodu.

Policie ÈR se obrací na pøípadné svìdky, kteøí
by k podezøelým osobám mohli podat jakoukoliv
informaci, aby tak uèinili na linku tísòového volá-
ní 158. 

Hana Kleèalová, tisková mluvèí PÈR.

Okradli ženu na invalidním vozíku.
Zkuste je poznat na fotkách z kamerového systému

(ÈTK) - V Královéhradeckém kraji v leto�ním
prvním pololetí stoupl poèet obyvatel o 85 na
554.605 lidí. Poèet narozených dìtí v�ak meziroè-
nì klesl o tøi procenta na 3023 dìtí. Pøesto se v
kraji více lidí narodilo ne� zemøelo, uvedl dnes
Èeský statistický úøad. Také se do kraje více lidí
pøistìhovalo ne� z nìj ode�lo. Lidí v kraji trvale
pøibývá od roku 2005.

Rùst poètu obyvatel v hradeckém kraji je letos
výraznì ni��í ne� loni. Loni se za leden a� èerven
zvý�il poèet obyvatel v kraji o 1291, letos jen o 85
lidí. Dùvodem je rapidní pokles poètu pøistìho-
valcù z ciziny. Zatímco loni od ledna do èervna do
kraje pøi�lo 1434 cizincù, letos jich bylo pouze
616. Podle hradecké Hospodáøské komory to je
dáno hospodáøskou krizí, kdy ubylo pracovních
pøíle�itostí.

Pøirozený pøírùstek v prvním pololetí èinil 48
lidí, kdy� se narodilo 3023 dìtí a 2975 lidí zemøe-
lo. Pøírùstek stìhováním z ciziny a jiných krajù èi-
nil 37 lidí. Celkem do kraje pøi�lo 2667 lidí a ode-
�lo jich 2630.

Nejstar�í obyvatelkou hradeckého kraje
je Marie Fi�erová z Hoøic, která na konci lis-

Počet obyvatel hradeckého kraje vzrostl na 554 605
topadu oslaví 105. narozeniny. Lidí s více ne�
100 lety v kraji podle údajù Èeské správy sociál-
ního zabezpeèení �ije celkem 31. Z toho je pìt
mu�ù a 26 �en.

Pøírùstek obyvatel zaznamenaly v prvním polo-
letí jen okresy Hradec Králové a Rychnov nad
Knì�nou. Ostatní tøi okresy vykázaly mírný po-
kles. Nejvíce lidí, celkem 370, pøibylo na Králové-
hradecku. Lidi láká zejména krajské mìsto, které
patøí podle rùzných prùzkumù k mìstùm s nej-
lep�ími podmínkami k �ivotu v republice. Nejlid-
natìj�ím okresem je tradiènì Hradec Králové s
témìø 163.000 lidmi. Na opaèném konci bylo ke
konci èervna Rychnovsko se 79.290 lidmi.

Ménì pøíznivì se do èervna vyvíjela statistika
rozvodovosti. Poèet rozvodù meziroènì vzrostl o
desetinu na 820. Ubylo i sòatkù, a to o �est pro-
cent na 971 uzavøených man�elství. Poèet potratù
v kraji vzrostl o 63 na 1143.

Celá zemì mìla na konci èervna 10,489.183
obyvatel, tedy o 21.641 více ne� na konci loòského
roku. Rùst poètu obyvatel byl v celém Èesku pøe-
dev�ím výsledkem migrace ze zahranièí.

Zdroj: ÈSÚ, autor: ÈTK
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ZPRÁVY
Z RADNICE

SLOUPEK  STAROSTY

MŠ NA DALIBORCE OPĚT V PROVOZU
Dne 2.9.2009 zahájila svoji èinnost pod

�patronací� Z� Na Daliborce staronová
mateøská �kolka. V krátké dobì se po-
daøilo  za velmi skromných finanèních ná-
kladù pøipravit dìtem velmi pìkné pro-
støedí, které se nám zcela jistì v pøí�tích le-
tech podaøí vylep�it a zrekonstruovat do fi-
nální podoby. Od 1.9.2009 je v M� plnì ob-
sazena jedna tøída mlad�ích dìtí a od
1.1.2010 nastoupí dìti do dal�í zøizované
tøídy, která se v této dobì ji� pøipravuje.
Je zapotøebí podìkovat tímto kolektivu pe-
dagogù ze Z� Daliborka, kteøí mají lví po-
díl na tom, �e se provoz ve �kolce ve stano-
veném termínu rozbìhl.
PROGNÓZA SCHODKU ROZPOČTU

V souvislosti s plnìním rozpoètu
k 31.08.2009 se nám zaèíná  pozvolna od-
tajòovat hádanka pøíjmu mìsta ze sdíl-
ných daní a jejich naplnìní na konci roku
2009. Mìsto Hoøice, jako i vìt�ina ostat-
ních mìst, musí pøijmout krizová opatøení.
Bohu �el se zaèínají naplòovat prognózy,
které jsme avizovali ji� pøed prázdninami.
Propad stávajícího nastaveného mìstského
rozpoètu na konci roku 2009 o více ne� 6.
mil Kè je více ne� reálný.

V�ichni velice dobøe víme, �e jsme zahájili
realizaci projektu Mìsto bez bariér, a �e
projekt bude vy�adovat zhruba dvacetimi-
lionovou roèní spoluúèast mìsta. Pokud si
projdete podle projektu seznam rekonstru-
ovaných ulic, chodníkù, upravených pøí-
stupù do budov a realizovaných výtahù
v budovách. Uvidíte, �e projekt je opravdu
svým rozsahem naprosto mimoøádný.
Mìsto bez bariér nevyluèuje spolufinanco-
vání z jiných zdrojù ne� z na�ich vlastních,
a proto se tedy budeme sna�it na spolufi-
nancování na�eho projektu aktivnì vyhle-
dávat i dal�í dotaèní zdroje ne� ty evrop-
ské.
OPOŽDĚNÉ DOTAČNÍ TITULY

Vzhledem k tomu, �e do�lo k vyslovení ne-
dùvìry vládì, byla øada dotaèních titulù
respektive jejich administrace posunuta
daleko za mìsíc èerven a na potvrzení nì-
kterých titulù èekáme doposud. Jednotlivá
ministerstva, která dotace rozdìlují mnoh-
dy v dùsledku politické nestability, váhají
do poslední chvíle s jejich pøidìlením. My
takto na poslední chvíli  administrujeme
dotaci na sítì v �alounovì  ulici ve vý�i
5,3 mil. (byla ji� pøidìlena), skládku Lís-
kovice 10 mil. (byla ji� pøidìlena), spoluú-
èast KHK na projektu Vodovod Dacho-
vy 2 mil. (mìla by být pøidìlena rozhodnu-
tím Zastupitelstva Královéhradeckého kra-
je 22.10.2009). V souvislosti s pøidìlením
dotace Královéhradeckého kraje na Vodo-
vod Dachovy by se nám mohlo podaøit
v brzké dobì získat i dotaci z Ministerstva
zemìdìlství cca 10 mil. Kè. Tato dotace
byla podmínìna pøidìlením priority Krá-
lovéhradeckého kraje. Prioritu na tuto vel-
mi potøebnou akci se nám podaøilo získat
v uplynulých dnech. Je více ne� pravdìpo-
dobné, �e akce Vodovod Dachovy v hodno-
tì bezmála 20 mil. bude zapoèata ji�
v první polovinì øíjna tohoto roku.

Pøedpokládáme, �e ve�keré dotaèní tituly,
se kterými jsme letos poèítali, skuteènì ob-
dr�íme a objem leto�ních investic se
nám zvý�í témìø na 150 mil Kè. Do-
stáváme tak hodnotu roèních investic his-
torického rozmìru.
SÍTĚ PRO PRVNÍ ETAPU VÝSTAVBY
V ULICI ŠALOUNOVA

Do konce roku by mìla být zahájena i vý-
stavba sítí v ulici �alounova. Èerstvou
zprávou je, �e o èást budoucích zasí�ova-
ných pozemkù ji� projevil zájem Králové-
hradecký kraj a na nìkolika málo pozem-
cích by mohly vyrùst rodinné domky, které
budou slou�it k implementaci tìlesnì posti-
�ených do spoleènosti.

Podle prvních informací by kraj v této ob-
lasti, která má pøímou návaznost na pro-
jekt Mìsto bez bariér, chtìl investovat
zhruba tøetinu z èástky sto milionù korun,

která je k tomuto úèelu poskytnuta z EU
pro Královéhradecký kraj. Proto je
v souèasné dobì velmi smysluplné tuto in-
vestici urychlenì dokonèit.
BARRANDOV PRAVDĚPODOBNĚ
UŽ NA JAŘE

Zaèalo probíhat zkrácené stavební øízení
na novì vznikající malé obèerstvení na
Gotthardì, které vlastník pozemku zaène
realizovat na jaøe pøí�tího roku. Malé ob-
èerstvení s terasou a toaletami bude po-
staveno na základech bývalé Barrandov-
ské tanèírny.
BEZBARIÉROVÝ AUTOBUS JIŽ OD ZÁŘÍ

Od 01.09.2009 máme v provozu nový
malý bezbariérový autobus, na jeho� poøí-
zení jsme pøispìli jeho provozovateli, kte-
rým je ÈSAD Semily. Pùvodnì mìl zahájit
provoz a� v lednu 2010, ale vzhledem
k na�emu velkému zájmu byl provozovate-
lem uveden do provozu ji� na poèátku
prázdnin. Cestování po Hoøicích se tak
stává snesitelnìj�í nejen pro dùchodce,
kteøí nemusí zdolávat vý�kové rozdíly pøi
nástupu a výstupu, ale i pro maminky s
koèárky a samozøejmì pro invalidy, kteøí
pøi ideálním zastavení mohou nastoupit
na zadní plochu bez pøekonávání bariér.
Moderní autobus je kromì dal�ího vyba-
ven vaky pro sní�ení vý�ky podvozku.
VÝSTAVBA „POLDRU LIBONICE“

Na zaèátku záøí byla zahájena výstavba
�Poldru Libonice�. Toto protipovodòové
opatøení by mìlo pomoci v oblasti Libonic
zachycovat pøívalové vody a zabraòovat
jejich rozlití. Poldr je ve své podstatì vy-
tvoøený pøírodní rezervoár, který zachy-
cuje pøívalovou vodu, která je potom zpo-
malena a postupnì upou�tìna odtokem
men�ího profilu. Stavba by mìla být do-
konèena do konce mìsíce øíjna.
REKULTIVACE SKLÁDKY FINIŠUJE

V souèasné dobì je dokonèována i ji� tøi
roky trvající rekultivace skládky v Lískovi-
cích. Celková hodnota tohoto díla je zhru-
ba 22 mil. Kè.  K uzavøení skládky a k je-
jí rekultivaci jsme povinováni ze zákona.
UMĚLÝ TRÁVNÍK TŘETÍ GENERACE JEŠTĚ
DO KONCE ROKU

Ji� v nìkolika málo dnech bude zahájena
pøíprava podkladu pro trávník tøetí gene-
race v areálu Sportovního zaøízení Mìsta
Hoøice. Pøíprava projektu byla po technic-
ké stránce velmi nároèná a byla podmínì-
na souhlasem Krajské hygienické stanice.
Bylo zadáno vypracování hlukové studie,
jejím� smyslem bylo zjistit, zda zvuky
sportujících nebudou ru�it majitele domù
a objektù v blízkosti høi�tì.

Výsledky studie ukázaly, �e høi�tì nebude
mít nepøíznivý dopad na okolní zástavbu.
Na základì dobrých výsledkù mìøení bylo
vystaveno souhlasné stanovisko KHS.
Høi�tì o velikosti 20x40 metrù vznikne na
trávníku v areálu sportovního zaøízení.
Dìtské høi�tì zùstane na stávajícím místì.
Dìtské høi�tì bude od novì vzniklého spor-
tovi�tì oddìleno vysokou sítí, aby nemohlo
dojít k pøípadnému zranìní hrajících si
dìtí odra�eným míèem. Travnatý povrch
tøetí generace, který v roce 2009 pøidìlila
v rámci celé ÈR UEFA pouze na�emu
mìstu, bude slou�it v dopoledních hodi-
nách �kolám a v odpoledních hodinách fot-
balistùm a volnoèasovým aktivitám. Záze-
mí tohoto sportovi�tì bude umístìno v nì-
kterém z objektù Sportovního zaøízení
Mìsta Hoøice. Pro parkování aut ke spor-
tovi�ti bude slou�it podélné parkovi�tì u
Sokolovny. Proto�e høi�tì bude vyu�íváno
i ke komerèním úèelùm, je vhodné, aby
bylo pod dozorem zamìstnancù Sportov-
ního zaøízení mìsta Hoøice. Zku�enosti
z jiných mìst ukazují, �e obdobná sporto-
vi�tì, která nejsou pod dozorem a �za plo-
tem�, jsou vìt�inou devastována vandaly.
Skrývka zeminy bude provedena tak, aby
nenaru�ila a nedevastovala pìknou a
vkusnou úpravu celého areálu. Trávník by
mìl být polo�en do konce listopadu 2009.

Ivan Dole�al

Poèátkem záøí probìhly v Hoøicích ji� posedmé
oslavy Evropského dne �idovské kultury, které ji�
tradiènì zorganizovaly Církev èeskoslovenská hu-
sitská a hoøické muzeum. V rámci tìchto oslav
také vyvrcholil celoroèní projekt �Golem � najdi
svùj �ém�, vìnovaný leto�nímu 400. výroèí úmrtí
významného �idovského uèence a uèitele � rabi
Jehudy Leva ben Becalel, zvaného Maharal èi rabi
Lev, a s ním spjaté legendì o stvoøení umìlé by-
tosti � golema. Ná� leto�ní projekt byl urèen pøe-
dev�ím �ákùm hoøických �kol. �áci nejprve
v rámci výuky vyslechli pøedná�ku hebraistky
Mgr. Terezie Dubinové Ph.D o golemovi a spolu
s ní se zamý�leli nad poselstvím tohoto pøíbìhu
dne�nímu èlovìku a spoleènosti. Následnì pak
mìly dìti v hodinách výtvarné výchovy ztvárnit
libovolnou technikou svou pøedstavu o golemovi.
Aèkoliv jsme vìøili, �e toto téma osloví pedagogy i
jejich �áky, pøece jen jsme neèekali, �e se do pro-
jektu zapojí v�echny hoøické základní �koly, obì
základní umìlecké �koly, gymnázium a dokonce i
sochaøská �kola, tedy pøibli�nì 500 dìtí! Koncem
bøezna na�e obìtavá spolupracovnice Dr. Dubi-
nová po tøi dny obcházela hoøické �koly a besedo-
vala s dìtmi, v dubnu  pøedná�ela pro hoøickou
veøejnost. Z dospìlých v�ak nikdo nena�el odva-
hu stvoøit si vlastního golema. Koncem �kolního
roku se do mìstské knihovny i do hoøického mu-
zea zaèaly scházet soutì�ní práce a my jsme ne-
staèili �asnout nad jejich nápaditostí i zpracová-
ním. V èervenci se se�la odborná porota, která vy-
hodnotila práce vítìzné a vìøte, �e rozhodování
nebylo vùbec snadné. Z golemù pak vznikly dvì
výstavy. Vìt�í èást vèetnì prací vítìzných byla na-
instalována pøímo v historické budovì hoøické
synagogy. Výstava byla slavnostnì zahájena
v sobotu 5. záøí v rámci oslav Evropského dne
�idovské kultury. Tato výstava byla pùvodnì plá-
nována do nedìle 4. øíjna, ale pro velký zájem ze
stran hoøických �kol (i proto, �e také organizátoøi
se budou s golemy jen tì�ko louèit) byla výstava
prodlou�ena a� do konce øíjna. Zájemci ji mohou
nav�tívit v�dy pøed a po bohoslu�bì anebo po do-
mluvì v mìstském muzeu. Druhá èást výstavy je
k vidìní v dìtském oddìlení Mìstské knihovny.

Ke slavnostnímu vyhlá�ení výsledkù soutì�e do-
�lo ve støedu 16. záøí v rámci divadelního pøedsta-
vení O královnì Ester, které bylo jako odmìna ur-
èeno v�em úèastníkùm projektu. Hru na motivy
biblického pøíbìhu uvedl divadelní soubor Feige-
le (Ptáèátka), pùsobící pøi pra�ské �idovské obci,
a líbila se jistì v�em, malým i velkým. Diplomy a
ceny v podobì kní�ek, sladkostí a upomínkových
pøedmìtù s motivem golema pøevzali tito �áci a
kolektivy:

V kategorii ni��í stupeò základní �koly
pøevzali ocenìní V. Koukolová, Z� Komenské-
ho (1. cena); M. Hromádka, Z� Na Daliborce (2.
cena); P. Dole�al, Z� Komenského (3. cena); L.
Lu�tická, V. No�ièková, K. Kavanová a V.
Èerný ze Z� Na Habru (cena za skupinové dílo) a
tøída 3.B ze Z� Na Daliborce (cena za nejorigi-
nálnìj�í øe�ení).

V kategorii vy��í stupeò základní �koly
byli odmìnìni S. Horáèková, Gymnázium a
SO� (1. cena); L. Novotná, Z� Na Daliborce (2.
cena); T. Du�ek, Z� Na Daliborce (3. cena); tøí-
dy 6.A a 6.B Z� Komenského(cena za skupinové
dílo) a J. Ptáèek, M. Machek a M. Joná�
z Gymnázia a SO� (cena za nejoriginálnìj�í øe�e-
ní).

V kategorii základní �kola praktická pøe-
vzali ceny J. Teplý (1. cena); J. Vondryska
(zvlá�tní cena poroty) a D. Neu�il, J. Vondrys-
ka, V. Porubèanová, M. Samko, L. Helle�ic,
J. Teplý, L. Baloghová, I. Brandová, P. Jón,
D. Balogh, J. Zelenková, R. Horváth a A.
Hrnèíøová (cena za skupinové dílo).

V kategorii Støední �koly byly odmìnìny B.
Sehnoutková (1. cena); E. Cimbálová (2.
cena); G. Piatelli (3. cena); S. Krupièková
(cena za nejoriginálnìj�í øe�ení) a D. Odlová
(zvlá�tní cena poroty).

V kategorii Základní umìlecké �koly pøe-
vzali ocenìní V. Èerný, ZU� Havlíèkova ul. (1.
cena); R. Janèíková, ZU� Melodie (2. cena); A.
Tauchmanová, ZU� Havlíèkova ul. (3. cena); J.
Syrovátka, ZU� Havlíèkova ul. (zvlá�tní cena
poroty); dále A. Najmanová, E. Kulhavá, M.
Sláma, S. Soukupová, S. Kramáøová, V.
Heligrová, K. Nekvindová a V. Vol�ièka,
ZU� Havlíèkova ul. (cena za skupinové dílo) a E.
Zineckerová, A. Holmanová, M. Vrabcová,
V. No�ièková, L. Lu�tická, J. Vanìk, M.
Hromádka, P. Lánský, V. Èerný, J. Syro-
vátka a J. Móroc, ZU� Havlíèkova ul. (cena za
nejoriginálnìj�í øe�ení).

Pozoruhodné práce, by� po uzávìrce soutì�e,
dodali studenti sochaøského oddìlení SP�KS Pe-
tra �ichanová, Al�bìta Krhovjáková, Ond-
øej Èí�ek a Tomá� Cvejn.

Vìøíme, �e práce na tomto projektu pøinesla ra-
dost nejen dìtem, ale i jejich uèitelùm, a dala jim
také mo�nost nahlédnout do jiného svìta.

Závìrem nezbývá, ne� abych jménem hlavních
organizátorù, Církve èeskoslovenské husitské a
hoøického muzea, podìkovala na�im patrnerùm a

spolupracovníkùm � Mìstu Hoøice, Mìstské
knihovnì a Domu kultury Koruna, za finanèní
podporu Mìstu Hoøice a firmì Ritas s.r.o. a za
vìcné ceny do soutì�e �idovskému muzeu v Pra-
ze. Dìkujeme také za obìtavou pomoc Dr. Terezii
Dubinové a v neposlední øadì dìkujeme také
Mgr. Marii Noskové ze ZU� za vytvoøení krás-
ných diplomù s motivem Golema, který byl pou-
�it i na na�ich propagaèních materiálech.

Oldøi�ka Tomíèková, Mìstské muzeum Hoøice

Pozvánka
V.  HOØICKÉ  O�ETØOVATELSKÉ  DNY:
KONFERENCE  MÌSTSKÉ  NEMOCNICE
HOØICE, která se koná  dne 14. 10. 2009
od 14 do 18 hodin v kinì mìsta Hoøice na téma

VÝŽIVA SENIORŮ
Program:
1) Zahájení (primáø Mìstské nemocnice MUDr.

Egon Procházka).
2) Patofyziologie stárnutí a involuèní zmìny ve-

doucí k poruchám vý�ivy ve stáøí (MUDr. Bo�ena
Jura�ková Ph.D � Gerontometabolická klinika Fa-
kultní nemocnice Hradec Králové).

3) Vý�iva u geriatrických pacientù (MUDr. Petr
Adámek, øeditel nemocnice).

4) Dietní systém  Mìstské nemocnice Hoøice  (Olga
Sytaøová, nutrièní terapeutka).

5) Nutrièní podpora (Jindøi�ka Kubátová-Dolano-
vá, reprezentant firmy Nutricia).

6) Mìøení tìlesného slo�ení bioimpedancí pro po-
souzení nutrièního stavu a hydratace pacienta
(Mgr. Tomá� Osladil, Centrum pro výzkum a vývoj
Lékaøské fakulty Univerzity Karlovy Hradec Králové
a Fakultní nemocnice Hradec Králové).

7) Vliv vý�ivy na mobilitu nemocných (Hana Voò-
ková - fyzioterapeutka).

8) Specifika vý�ivy pacientù s PEGem (Ivana Ma-
tou�ková a Soòa Kerelová, zdravotní sestry).

9) Kazuistiky pacientù LDN (Hana Gabrielová a
Lenka Poláková, zdravotní sestry).

 10) Diskuze
Tato konference je garantována ÈAS a zapoèítává

se do systému postgraduálního vzdìlávání.
Certifikát o úèasti obdr�í úèastníci po semináøi

v souladu s vyhlá�kou è. 321/2008 Sb.
Garant konference: Soòa Kerelová, stanièní sestra.
Poèet kreditù za pasivní úèast: 4 kredity
Úèastnický poplatek: Registraèní poplatek pro

SZP mimo zamìstnancù MìN Hoøice je 150 Kè a
bude vybírán pøi registraci. Registrace od 13.30 hod.

V registraèním poplatku je i malé poho�tìní.
Termín pro zaslání závazné pøihlá�ky na V. konfe-

renci: Pøihlá�ku, která obsahuje jméno, pøíjmení,
datum narození a adresu pracovi�tì, je nutno zaslat
buï v elektronické nebo písemné podobì na adresu
MìN Hoøice do 7.10.2009 .

Kontaktní osoba: Soòa Kerelová MìN Hoøice,
e-mail: kerelova@nemocnicehorice.cz

Synagogu obsadili golemové

Hlinění golemové z výstavy v synagoze.
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Vzpomínka

17. øíjna si pøipomeneme 100. výroèí nedo�itých
narozenin pana Franti�ka Paulù z Erbenovy
ulice. Milí Hoøièáci, kdo jste ho znali a mìli rádi,
vzpomeòte si s námi.             Eva a Jiøí s rodinami.

S vůní léta

Léto je naplnìno mnoha vùnìmi. Cítíme vùni kvì-
tinek, poseèené louky, vùni lesa, vody, malin a de�-
tì. Léto je také dobou odpoèinku a dovolených,
hor, moøí, pì�ích klidných procházek a sportovních
akcí. Jezdíme na kole, provozujeme autoturistiku,
poznáváme cizí kraje. Pro nìkoho je léto spojeno
s vodními sporty a s vodou vùbec. Moje léto zna-
mená plavání.

Znám koupali�tì uprostøed lesù, pùvabné a ve-
lebné, koupali�tì dachovské. Je pøes kopec od Ho-
øic a má historii a jeho historie �ije. Bachurova
koncepce je jedineèná svého druhu, má vynikající
nejen architekturu, ale i polo�ení. Plá�e jsou situo-
vány tak, �e jsou sluneèné a pøed vìtrem chránìné i
pøi chladnìj�ím poèasí.

Toto místo má navíc zvlá�tní atmosféru, a to i
dnes. Souèasnými hojnými náv�tìvníky jsou povìt-
�inou pøespolní, kteøí objevují a obdivují a� záhad-
nou náladu tohoto koutu. Nechybí tu ale ani stálí
náv�tìvníci, kteøí tu byli a budou. Z pohledu od
vody na dobové prùèelí koupali�tì se dìlí na ná-
v�tìvníky pravé a levé èásti, a to podle zaplacených
kabinek.

Stálí náv�tìvníci mají svou historii, ka�dá kabin-
ka vlastní lidský osud. Z dob mého mládí pamatuji,
�e v èísle 70 se pøevlékali Adamcovi, jejich syn Bo-
ris je teï filmovým pracovníkem. Èíslo 72 mìli
Luba a Rudolf Pelarovi, známí pøekladatelé, 76
jsme mìli my, to jen co si vybavuji. Plavèík pan
Musil nás uèil na hloubce, u skoku na bidle plavat.

I teï má ka�dá kabinka svého stálého majitele.
Co asi spojuje tyto lidi, co je pojí s tímto místem, co
podnìcuje jejich okouzlení s tímto místem a jejich
vìrnost k nìmu? Asi je to pøedev�ím pohodový klid
u klidné vody, pravda pøírodní, tedy nechlorované,
se v�ím, co pøírodní voda obná�í, tedy i pøísnou hy-
gienickou kontrolou. Vyva�uje to rozloha vodní
plochy, tak�e milovník plavání vychutnává výhodu
nepøeru�eného a nenaru�ovaného plavání, ocení to
potom na svém zdraví.

Pohled na lesy kolem a vodní plochy pùsobí a�
nostalgicky a povzná�í zvlá�tním zpùsobem náladu
èlovìka.

Koupali�tì ale �ije svým �ivotem skupiny lidí,
kompaktní skupiny, znající své problémy, pomáha-
jící si navzájem, mající u�i jeden pro druhého. A� u�
pøi slunìní, hraní koulí nebo u poho�tìní ve stánku
nepostradatelných Táborských.

Sem kdy� zavítám, získávám pocit stability, rov-
nováhy a jistoty. V�e je tu stálé, uklidòující a pomá-
hající. Kouzlo architektury na nás vdechne èasy
dávné, èasto èekám, kdy zaslechnu Oldøicha Nové-
ho a jeho � Jen pro ten dne�ní den, pro ten hodlám
�ít.

Je moc dobøe, �e tento skvost máme a zachovává-
me ho, pøedáme ho v budoucnu zase tìm, kteøí hle-
dají nejen plavání, ale i kouzla okam�iku.

PhDr. Alena Lou�enská, CSc.,
kresba ak. soch. Ellen Jilemnická

Jako ka�doroènì, i letos se èlenové Klubu Kloká-
nek a jejich rodinní pøíslu�níci rozhodli vyrazit na
jednodenní výlet. Padlo nìkolik zajímavých návrhù
a nakonec zvítìzilo pra�ské leti�tì Ruzynì.

Výlet se uskuteènil první záøijovou nedìli. Ráno
jsme vyjeli z Hoøic a míøili rovnou na leti�tì. Náv�tì-
va to nebyla obyèejná. Pøedem jsme mìli objedna-
nou prohlídkovou trasu, a tak jsme si mohli  pro-
hlédnout tu èást leti�tì, kam se bì�ný cestující nepo-
dívá. Po pøíjezdu se nás ujala pøíjemná paní prùvod-
kynì a bìhem hodiny a pùl trvající prohlídky nás se-
známila s chodem leti�tì. Z paluby vyhlídkového au-
tobusu jsme nav�tívili terminál pro vládní lety, ter-
minál 1 i novì otevøený terminál 2, hangáry, nìkolik
pøistávacích drah, záchrannou po�ární stanici, pro-
hlédli si zázemí leti�tì � gará�e pro zimní mechani-
zaèní prostøedky, vozový park, mycí centrum aj., se-
známili jsme se s biologickou ochranou leti�tì
(ochrana letadel pøed støety s ptáky pomocí sokol-
nicky vedených dravcù), vidìli jsme té� administra-
tivní centrum, øídící vì� nebo objekt zaji��ující ob-
èerstvení do letadel.

Na na�í �kole se letos zaèínalo v námoønickém.
Loï zvaná Habrnic nabrala na palubu rekordní
poèet prvòáèkù a vyvezla je na otevøené moøe po-
znání. Na�tìstí malé námoøníky pøi jejich nalodì-
ní provázeli ji� vìtrem a �kolou o�lehaní rodièe,
kteøí je poté svìøili do péèe dvou dobrosrdeèných
a znalých kapitánek, nových tøídních uèitelek. My
ostatní uèitelé i vedení �koly bychom jim rádi po-
pøáli dobrý vítr do plachet a aby  jejich plavba
byla bezpeèná a ��astná.

A co v�echno se u nás dìlá pro to, aby tomu tak
bylo? Tak napøíklad se bìhem prázdnin povedlo
upravit uèebnu pro první tøídu a vybavit ji novým
nábytkem. Tøída se rozzáøila novými barvami,
poskytla pøíjemné zákoutí pro hry a je radost se
v ní uèit. Také velká televize, která zde byla novì
umístìna, potì�ila v�echny dìti z dru�iny.

Dal�ím krokem, který pøispìl ke zvý�ení kultury
�koly, byla rekonstrukce sociálního zaøízení pro
dívky v prvním a druhém patøe �koly. Na tuto
zmìnu se èekalo ji� øadu let a jsme moc rádi, �e se
koneènì povedla uskuteènit.

Co nás v souèasnosti tí�í, jsou limitované pro-
story �koly. �kola dosahuje rekordní naplnìnosti
a velmi bychom uvítali mo�nost pøístavby uèe-
ben. Proto jsme obzvlá�� ocenili, kdy� se
v loòském roce díky rodièùm povedlo zdarma vy-
stavìt otevøenou venkovní uèebnu na zahradì,
která je vyu�ívána pro výuku v teplých dnech
nebo pravidelnì dru�inou.

 Modernizace �koly byla realizována díky fi-
nanèní pomoci mìsta Hoøice, firmì lesy ÈR (ná-
kup dataprojektorù), firmì pile Bílsko (pan Dani-
el Drobný � stavba venkovní uèebny zdarma).
Touto cestou bychom v�em zmínìným institucím
rádi podìkovali.

Letos se také povedlo �kole získat do u�ívání bý-
valý byt v pøízemí, který byl ji� nìkolik let nevyu-
�ívaný. Vznikl tedy dal�í prostor, který byl upra-

ven do podoby sborovny, a pùvodní sborovna se
stala uèebnou pro 4. tøídu. To umo�nilo rozdìlení
vysoce poèetné osmé tøídy na 8.A a 8.B. Tato
zmìna pozitivnì ovlivnila klima v osmém roèní-
ku a jsme pøesvìdèeni, �e výuka v men�ím poètu
bude pro �áky velkým pøínosem.

A co plánujeme do budoucna? Tak jako v�ude
jinde na �kolách i my za�íváme, jak odli�né jsou
nové generace dìtí, a uvìdomuje si, �e jejich
vzdìlávání starými tradièními postupy ji� dlouho
neobstojí. Z tohoto dùvodu se na�í prioritou stalo
následné vzdìlávání uèitelù v oblasti vyu�ívání
nových metod výuky a pøístupù k �ákùm, na kte-
ré vynakládáme nemalé finanèní prostøedky.
Napø. v pøípravném týdnu v srpnu u nás probìhl
semináø s  Mgr. M. Veselou, mezi pedagogy zná-
mou a uznávanou odbornicí, na téma �Jiné dítì�.
Od loòska jsme zapojeni do projektu �Podpora
základních �kol pøi zavádìní vyuèovacích metod
rozvíjejících klíèové kompetence �ákù�, díky kte-
rému a� do roku 2011 budeme vyu�ívat mo�nosti
�kolení, odborných konzultací, mentoringu, po-
radenství a sdílení s ostatními zapojenými �kola-
mi právì ohlednì metod aktivního uèení.

Mnozí hoøièáci ji� také vìdí, �e Habr navázal
spolupráci s italskou �kolou z Anagni a �e star�í
�áci pracují na projektu podpoøeném EU �Evro-
pa- Rodina rodin�. Letos v èervnu vybraní �áci
z osmých a devátých roèníkù odletí reprezentovat
na�i �kolu do Itálie na druhé projektové setkání.
Budou tam vytváøet divadelní pøedstavení
v angliètinì na téma �Podobnosti a rozdílnosti
na�ich kultur�, poznávat krásu Itálie a uèit se
místní jazyk. O tom, zda se jim to povedlo èi ne,
Vás budeme informovat na na�ich webových
stránkách www.ehabr.cz.

Ji� druhý rok jsme poèetnì nejvìt�í základní
�kolou v Hoøicích. Dìkujeme v�em rodièùm za
dùvìru.                   Pedagogický sbor Z� Na Habru

Jak se učí Na Habru v novém školním roce

Tak, jak èas letí, probíhají v na�em �ivotì neustálé
promìny a zmìny. Tato skuteènost se nevyhnula ani
Mateøské �kole na Habru, Hoøice. Díky pochopení
pøedstavitelù Mìsta Hoøice byla zaøazena do inves-
tièního programu na rok 2009 celková rekonstrukce
elektroinstalace a umìlého osvìtlení. Práce byly na
mateøské �kole zahájeny 22.6.2009 firmou Elektro-
term Láznì Bìlohrad. I kdy� v budovì staré 85 let
nebyla nouze o rùzná pøekvapení a nepøedvídatelné
momenty, byla celá akce ukonèena v po�adovaném
termínu.

Dne 1.9.2009 zaèal nový �kolní rok v mateøské
�kole v novém � nové elektrorozvody, nová tìlesa
umìlého osvìtlení , nové osvìtlení a nasvícení budo-
vy, k tomu barevnì vymalováno, nádhernì uklizeno
a tradiènì pìknì vyzdobeno.

Proto bych tímto chtìla podìkovat v�em zúèastnì-
ným: pøedstavitelùm a Radì mìsta Hoøice,  firmì
Elektroterm Láznì Bìlohrad a v neposlední øádì
v�em rodièùm, kteøí vìnovali svùj volný èas a energii

Pozvánka na turnaj
v nohejbale

Dne 10. 10. 2009 probìhne na místních tenisových
dvorcích ji� ètvrtý roèník nohejbalového turnaje tro-
jic O Krakono�ùv pohár IV. Turnaj probìhne
pod patronací zdej�ího tenisového oddílu TJ Jiskra
Hoøice a v�esportovní organizace Sporting Havana.
Startovné na dru�stvo bude èinit 200 Kè a po celou
dobu bude k dispozici bohaté obèerstvení . Turnaj
zaène v 8.30 a pøihlá�ky lze podávat telefonicky na
èísle 606 109 852, nebo pøímo pøed zaèátkem turna-
je na místì. Tì�íme se na va�i úèast.                       V.p.K

Rekordní štafeta...

V sobotu 19. záøí se díky snaze nìkolika obìtavcù z
øad sportovních klubù Sporting Havana a Globál
Team Hoøice, uskuteènil ji� pátý pováleèný roèník
ve �tafetovém bìhu na 9 x 250 m � Bìh vítìzství.
Tento sportovní poèin, který nám ti pøespolní jen
ti�e závidí, volnì navazuje na �tafetový bìh k výroèí
zalo�ení na�eho státu z období první republiky.
Jeho první roèník se uskuteènil pøesnì pøed dvaase-
dmdesáti lety v roce 1937.

Trasa tratì dlouhá 2 310 m je doplnìna hrozivým
pøevý�ením a je rozdìlena na 9 délkovì shodných
úsekù. Jednorázový start probìhl pøed pomníkem
Mistra Jana Husa a k cílovému protnutí pásky do�lo
na prostranství pøed Vì�í samostatnosti. Úseky pro
pøedání �tafetových kolíkù jsou do dne�ních dnù
dobøe barevnì patrné a nacházejí se postupnì pøed
obecním kinem, cukrárnou U Draslarù, pøed kon-
fekèním zbo�ím Chu Mi Xio � bývalý mlíèòák, pøed
Mìstskou policií, vrátnicí továrny Hacar, budovou
závodu Abicor Binzell v Borku, pøed dopravním
oznaèením mìsta Hoøice a pøed startovací vì�í mo-
tocyklových závodù.

Do �tafety se letos nominovala opìt ètyøi ostøílená
dru�stva bì�cù � Sporting Havana, Globál Hoøice,
Grey Grizzlies a Holovou�tí Sr�ni. Poslednì jmeno-
vaní si v�ak spletli èas zaèátku závodù a ke startu se
dostavily a� v odpoledních hodinách. Za tento exces
byli samozøejmì vzápìtí diskvalifikováni a obdr�ely
z úst øeditele závodu V. Kotrbáèka významnou dùt-
ku s podmínkou na dva roky. Pøedem avizovaný za-
èátek závodu toti� probìhl pøesnì v jedenáct hodin a
odstartoval ho ohlu�ující výstøel vzduchové holubo-
bijky startovacího komisaøe J. Kotrbáèka.

Za doprovodu vozidla Mìstské policie, které svojí
pøítomností brilantnì odvracelo ústrky nají�dìjících
automobilistù, se strhl vyrovnaný souboj nadupa-
ných borcù. Vítìzem �tafety (po ètyøleté nadvládì
Sportingu Havana) se po velkém souboji stal celek
Grey Grizzlies Hoøice ve slo�ení: Radek Su�ír,
Petr Pospí�il, Rí�a Èihák, Mára Palou�, Zdenda Ko-
ko�ín, Pavel �tovíèek, Honza Karban, Milan Jung a
�tìpán Karban. Vý�e jmenovaní borci dokázali pro-
tknout cílovou pásku v novém rekordním èase
5:55:62.

Druhé místo s èasem 5:56:64 obsadil tým Globál
Hoøice ve slo�ení: Roman Koøínek, Radim Kolaøík,
Kuba �lambera, Efler Kuba, Jarda �áèek, Matou�
Kacan, Ondra Hudek, Petr Líbal a Lubo� Nákoha.

Na tøetím místì skonèil s èasem 6:03:24 Spor-
ting Havana ve slo�ení: Tomá� Juríèek, Lubo�
Vale�, Martin Juríèek, Pavel �kvrna, Michal �afrá-
nek, Ondøej ��astný, Luká� Vondráèek, René Balá� a
Jíøa Kubíèek. Po slavnostním vyhodnocení závodu a
pøedání pohárových trofejí (pohár pro vítìze pøedal
starosta mìsta pan Ivan Dole�al) se v�ichni pøítom-
ní borci zahlceni pìnivými dou�ky vítìzných sektù
odebrali do venkovního prostøedí Expivovarské per-
goly, kde pro nì byla pøipravena podmanivá chu�
skvìle chutnající pivní zrzky a  celá øada bezvadnì
�makujících pamlskù z místního jídelního lístku.

Hlavní dík z úst pøítomných sportovcù patøí spon-
zorùm celé akce � Mìstu Hoøice, Kubi�tovým hoøic-
kým trubièkám, Potravinám Globál, prodejnì nápo-
jù Ertlovi, prodejnì nápojù Novákovi, Petráèkovým
hoøickým trubièkám, f. Martin Juríèek (pokládka
podlah), dále Mìstské Policii za ochranu bì�cù, M.
Pourovi a p. Fejfarovi za historický moto-doprovod
a vlastnì v�em, kteøí pøispìli ke zdárnému prùbìhu
celého sportovního zápolení.

Sportu zdar Ví�a Kotrbáèek

Vzpomínky

Nový školní rok v novém
a pomohli nám pøi potøebných úklidových i øemesl-
ných pracích. Dík také patøí v�em zamìstnancùm,
kteøí vyvinuli zvý�ené pracovní úsilí proto, aby bylo
v�e tak, jak má být v mateøské �kole na zaèátku �kol-
ního roku.

Máme  velkou radost , �e v�e tak dobøe dopadlo
v roce, ve kterém 28. øíjna oslavíme 85 let od slav-
nostního otevøení budovy, je� po celou dobu své
existence slou�í pouze pro potøeby a zájmy dìtí.

Chtìla bych vyu�ít i pøíle�itosti k oslovení co nej-
vìt�ího poètu absolvoventù, kteøí strávili v mateøské
�kole nìjakou èást svého �ivota, aby se pøi�li na dané
zmìny podívat, s námi si popovídat a zavzpomínat,
a to v prùbìhu  ètvrtku  22.10. 2009 od 9,00 hod. do
17,00 hod. a pátku  23.10.2009 od 9,00 hod do
14,00 hod.

Zároveò zveme do mateøské �koly v�echny zamìst-
nance bývalé i souèasné ke spoleènému posezení v
pátek dne 23.10.2009 od 16,00 hod.

K. Dovièovièová

Klokánek na letišti
Bylo to opravdu velmi zajímavé a devadesát minut

uteklo jako voda. Nìkteøí z nás byli na leti�ti úplnì
poprvé a pro nì to byl fascinující zá�itek. Ale i ty,
kteøí ji� v letadle sedìli, prohlídka ohromila. Èlovìk
nemá ka�dý den pøíle�itost vidìt zákulisí na�eho
nejvìt�ího leti�tì.

A proto�e poèasí nám pøálo, zastavili jsme se pøi
zpáteèní cestì na zámku Louèeò. V zámeckém par-
ku je vybudováno Labyrintárium, které nabízí cel-
kem 10 bludi�� a labyrintù.  Hlava se nám zamotala
v pískovém i kamenném labyrintu, vyzkou�eli jsme
provazové nebo  palisádové bludi�tì a spoustu,
spoustu dal�ích.

U�ili jsme hodnì legrace. Bludi�tì a labyrinty pro-
pojuje nauèná stezka, a tak jsme se dozvìdìli i mno-
ho zajímavých informací o historii i souèasnosti la-
byrintù a bludi��.

Bìhem jednoho dne jsme za�ili mnoho nezapome-
nutelného. Tento výlet se mohl uskuteènit díky fi-
nanèní podpoøe mìsta Hoøice. Tímto za umo�nìní
tohoto mocného zá�itku mìstu Hoøice dìkujeme.

Jana Kocourková, pøedsedkynì
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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.

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.

Karel �lenger, obrazy
Mìstská galerie Trutnov do 3. øíjna.

Otevøeno od úterý do pátku 9:00 - 16:30,
sobota, nedìle 9:30-15:00.

Bohoslužby
Bohoslu�by Církve èeskoslovenské husitské se

slou�í v bývalé synagoze v Tovární ulièce první a
tøetí nedìli v mìsíci, tedy 4. a 18. øíjna, v�dy od 14
hodin.

Koruna v říjnu 2009

Sobota 3. října 2009 ve 14.30 hodin
KA�PÁREK SLUHOU U ÈARODÌJE

KA�PÁRKÙV LOUTKOVÝ PODZIM - loutkové
divadlo MARTÍNEK z Libánì

vstupné 20,- Kè

Sobota 3. října 2009 v 18.00 (kostel)
ÈESKO-SLOVENSKÝ

BENEFIÈNÍ KONCERT
Pìvecké sbory

Ratibor, Vesna a Tristianus z Trstené
Dobrovolné vstupné (Výtì�ek bude vìnován
Hospicovému obèanskému sdru�ení Duha)

Pondělí 5. října 2009 v 18.00 hodin
ZOBÁCKY BÁL

Poøádá Gymnázium Hoøice,
vstupenky u poøadatele.

Středa 7. října 2009 v 19.30 hodin
JAKUB SMOLÍK SE SKUPINOU

Vstupné 240/220/200,- Kè

Neděle 11. října 2009 v 19.30 hodin
DROBEÈKY Z PERNÍKU

Hrají: Simona Sta�ová (CENA THÁLIE),
Radka Filásková, Èestmír Gebouský, Helena

Karochová, Ernesto Èekan a Vojtìch Záveský
DIVADELNÍ PØEDPLATNÉ, vstupné 240/

220/200,- Kè

Středa 14. října 2009 v 19.30  (radnice)
ALEXANDER SHONERT

Recitál ruského houslového virtuóza, klavírní
doprovod NATALIE SHONERT.

KLUB PØÁTEL HUDBY, vstupné 100,- Kè
(studenti polovic)

Sobota 17. října 2009 ve 14.30 hodin
KA�PÁREK V PEKLE

KA�PÁRKÙV DIVADELNÍ PODZIM - loutkové
divadlo MATÌJ z Ostromìøe.

Vstupné 20,- Kè.
Støeda 21. øíjna 2009 v 19.30 hodin

HANKY PANKY SHOW
Pøedstavení  CIRKUS HANKY PANKY,

známé pra�ské travesti skupiny.
V pøedprodeji 180,- Kè, na místì 190,- Kè.

Pátek 30. října 2009 v 19.30 hodin
ORCHESTR KARLA VLACHA

Slavnostní koncert se zpìváky
Ondøejem Rumlem a Marcelou Královou

k výroèí 70 let orchestru.
JazzNights 2009, vstupné 200/180/160,- Kè.

Sobota 31. října 2009 ve 14.30 hodin
KA�PÁRKÙV BOJ S ÈERTY

KA�PÁRKÙV DIVADELNÍ PODZIM
- loutkáøský soubor ZVONEK z Hoøic.

Vstupné 20,- Kè.

Památný vrch Gothard mìl pro mìsto Hoøice a
jeho obyvatele odjak�iva takøka zásadní význam.
Osídlení návr�í je dolo�eno hmotnými nálezy u�
v období mlad�ího paleolitu, po nìm následovaly
kultury z období neolitu a mlad�í doby bronzové
a byly zde nalezeny i doklady ranì støedovìké slo-
vanské osady.

Prvním písemným dokumentem, v nìm� jsou
zmiòovány Hoøice a blízké vsi Chodovice, Liboni-
ce, Tøebnou�eves, Ra�ín a Èernùtky, je zakládací
listina Strahovského klá�tera, vydaná kolem r.
1143, v ní� pra�ský biskup Jan vìnoval novému
øádu své rozsáhlé statky ve východních Èechách.
Premonstráti pøi�li v polovinì 12. století do kraji-
ny pomìrnì hustì osídlené a za centrum své cír-
kevní i hospodáøské správy si zvolili Hoøice. Dnes
ji� nelze zjistit, zda mìly Hoøice ji� tehdy mezi
zmínìnými vesnicemi nìjaké významnìj�í posta-
vení anebo byl jejích budoucí rozvoj odstartován
a� s pøíchodem premonstrátù. Premonstráti zde
v té dobì zakládají kostelík, zasvìcený svému ob-
líbenému svìtci sv. Gothardovi a pravdìpodobnì
také zahájili christianizaci této krajiny. O vzhledu
kostelíku se nedochovaly �ádné zprávy a mù�eme
jen usuzovat na nevelkou, pravdìpodobnì døevì-
nou stavbu. V její blízkosti stávala i pùvodní ho-
øická tvrz, k ní� nále�ela støedovìká osada, snad
pùvodní ves Hoøice. Pozdìji se osídlení pøesouvá
z návr�í na území dne�ního mìsta, kde se ji� r.
1270 pøipomíná druhý z hoøických kostelù, zasvì-
cený Pannì Marii. Snad tato zmìna souvisela
s transformací v mìsteèko, pro jeho� dal�í rozvoj
se jevila poloha pod kopcem výhodnìj�í. Jak
dlouho v Hoøicích vládli premonstráti, není zná-
mo. Jisté je, �e v listinì pape�e Øehoøe X. z r.
1273 ji� Hoøice mezi statky, nále�ejícími ke stra-
hovské kanonii, uvedeny nejsou. Jako památka
na jejich pùsobení zde v�ak zùstal kostelík sv. Go-
tharda, který dal název celému návr�í.

V 15. století zasáhlo do dìjin tohoto kraje husit-
ské hnutí. Do jarních mìsícù r. 1423 spadá �i�ko-
vo ta�ení po východních Èechách, jím� chtìl ne-
jen upevnit své postavení, ale také ztrestat vìro-
lomné panstvo, pøipravující dohodu s králem
Zikmundem. Koncem dubna tého� roku se ode-
hrála jedna z bitev, její� prùbìh zaznamenal au-
tor Starých letopisù èeských. �i�ka se tehdy se
svým vojskem opevnil na vrchu Gothard a jeho
bojovníci celkem snadno porazili pøíslu�níky
panské jednoty, vedené Èeòkem z Vartemberka,
kteøí museli pod kopcem sesednout z koní a
v tì�ké zbroji pì�ky stoupat vzhùru. Husitské
hnutí pak na dlouhou dobu ovlivnilo my�lení
zdej�ích lidí. Na památku dávné bitvy byl na mís-
tì nìkdej�í tvrze v r. 1873 odhalen péèí zdej�ího
Sokola první pomník Jana �i�ky, dílo mladého
sochaøe Pavla Jiøíèka.

V období baroka se stal svatogothardský koste-
lík významným poutním místem. Poutníci pøi-
cházeli, aby si od zdej�ího patrona vyprosili
ochranu proti bouøkám, ohni a krupobití a také
aby si nabrali vody ze zázraèné studánky, která
vyvìrala ve svahu pod kostelem. Pozdìji pøi této
studánce vznikl hostinec a malé láznì. Koncem
17. století pøestával malièký kostelík  dostaèovat
pøílivu poutníkù, a proto bylo rozhodnuto o stav-
bì nového. Roku 1701 byla na místì pùvodního
knì�i�tì postavena nová kaple z kamene a v r.
1738 bylo pøikroèeno ke stavbì nové chrámové
lodi. Stará byla koncem kvìtna str�ena a na jejím
místì zaèaly rùst zdi nového chrámu. Bohu�el po-
èátkem srpna vyhoøel hlavní hoøický kostel, a tak
bylo nutno stavbu na Gothardì maximálnì
urychlit, co� se v�ak odrazilo v její kvalitì, nebo�
chrámová klenba se o sto let pozdìji zøítila. Dne�-
ní výzdobu kostela tvoøí nepøíli� cenný obraz sv.
Gotharda a dále sochy 12 apo�tolù a 4 èeských
patronù, které jsou dílem Jana Vávry. Dnes slou�í
kostelík pøevá�nì k církevním pohøbùm.

Kolem kostelíku se rozkládá starý zádu�ní høbi-
tov, kam se ve star�ích dobách pohøbívali obyva-
telé pøifaøených vesnic a od poèátku 19. století
také farníci z mìsta. V prùbìhu 19. století se starý
høbitov doèkal dvou mimoøádných pøírùstkù. Po-
prvé v r. 1850, kdy sem byly ulo�eny obìti epide-
mie cholery, a podruhé v r. 1866 po nì��astné bi-
tvì u Sadové, kdy byly do mìsta pøivá�eny stovky
ranìných. Místo posledního odpoèinku zde na�li
významní hoøiètí starostové, uèitelé, kronikáøi i
knì�í. V sousedství tohoto høbitova byl v r. 1889
zalo�en høbitov nový � mìstský, na nìm� se zaèa-
lo pohøbívat v r. 1892. Vstup na nìj zdobí monu-
mentální pískovcový portál, který je dílem profe-
sorù a �ákù sochaøsko-kamenické �koly. Místo
posledního odpoèinku zde na�ly dal�í významné
osobnosti veøejného �ivota, vìdy i kultury.

V první polovinì 19. století zasáhli podruhé do
historie Hoøic i Gothardu pra��tí premonstráti,
tentokrát prostøednictvím osobnosti Josefa Ladi-
slava Jandery. Jandera patøí mezi nejvýznamnìj-
�í hoøické rodáky. Narodil se r. 1776 v rodinì ne-
pøíli� zámo�ného pernikáøe Josefa Jandery. Jen
díky pomoci a pøímluvì hoøického knìze Aloise
Tadeá�e Hanla mohl jít nadaný chlapec studovat
� nejprve na gymnázium do Hradce Králové a
poté na pra�skou univerzitu. V r. 1800 vstoupil
do premonstrátského øádu a o dva roky pozdìji
slo�il øeholní slib a byl vysvìcen na knìze. Stal se
profesorem matematiky na pra�ské univerzitì a
byl dokonce zvolen i jejím rektorem. Jeho druhou
láskou bylo rodné mìsto, jemu� se sna�il co nejví-
ce prospìt jak prostøedky hmotnými, tak svým
vlivným postavením. Z hlediska ekonomického
rozvoje mìsta mìla pøímo zásadní význam stavba
císaøské silnice z Hradce Králové do Jièína, je�
mìla podle pùvodního projektu Hoøice minout a
jen díky Janderovì intervenci byla trasa zmìnìna
tak, aby procházela mìstem. Díky jemu se také
podaøilo zachránit památný vrch Gothard,
z nìho� byl tì�en �tìrk a písek na stavbu ji� zmí-
nìné silnice. Tì�ba byla na Janderùv zásah zasta-
vena a z jeho penìz vrch znovu osázen lípami. V r.
1826 nechal na Chlumu nad mìstem postavit em-
pírovou kaplièku Panny Marie jako podìkování
za odvrácení epidemie cholery. Velmi cenné jsou
dnes obrazy Hoøic, které nechal Jandera kolem r.
1820 namalovat svým pøítelem P. Hugonem Sey-
korou, pøíslu�níkem tého� øádu. Svých znalostí a
stykù vyu�il Jandera i k èinu výjimeènému �

Gothard má odedávna pro naše město mimořádný význam

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.

zmìøení zemìpisné polohy Hoøic, které provedl
na své náklady v r. 1818 spolu se svým kolegou
z pra�ské univerzity, profesorem Davidem. Prav-
dìpodobnì nejcennìj�ím odkazem profesora
Jandery rodnému mìstu je jeho sbírka pramenù
k dìjinám panství a mìsta Hoøic, která mu mìla
poslou�it k sepsání podrobných dìjin mìsta. Toto
úctyhodné dílo tvoøí devìt foliantù a je dnes ulo-
�eno v hoøickém muzeu. K vlastnímu sepsání dì-
jin se ji� Jandera nedostal, pøesto v�ak toto dílo
poslou�ilo celé øadì jeho následovníkù. Jandero-
vo pùsobení ve prospìch rodného mìsta vyvrcho-
lilo zalo�ením nadace na místo tzv. mìstského
historiografa, èili kronikáøe, díky ní� mají Hoøice
mìstskou kroniku, vedenou nepøetr�itì od r.
1856. Josef Ladislav Jandera zemøel r. 1857  a
jeho �ivotní krédo � s katedry do hrobu � se napl-
nilo doslova a do písmene, kdy� jej co starce více
ne� osmdesátiletého porazil nedaleko univerzity
povoz a krátce na to zemøel. Aèkoliv se Janderovo
pùsobení ve prospìch Hoøic nesetkalo v�dy
s patøièným pochopení a vdìkem, pøesto v závìru
�ivota rodné mìsto ocenilo jeho zásluhy a v r.
1855 jej jmenovalo svým prvním èestným obèa-
nem. Parèík pod bývalým tvrzi�tìm na Gothardì
zdobí Janderùv pomník a významného rodáka
pøipomíná také pamìtní deska na èp. 15 v Husovì
ulici, kde kdysi stával jeho rodný domek. Jande-
rovo jméno nese také jedna z hoøických ulic.

Tak jako kostelík sv. Gotharda a zázraèná stu-
dánka lákaly v minulosti davy poutníkù, pøitaho-
vala �i�kova památka èeské vlastence, a tak se
stal gothardský vr�ek ve 2. polovinì 19. století nì-
kolikrát dìji�tìm velkých národních shromá�dì-
ní. V srpnu 1862 se zde odehrála slavnost ode-
vzdání praporu mu�skému zpìváckému spolku
Ratibor. Prapor tehdy nechaly hoøické paní a dív-
ky vymalovat slavným èeským malíøem Josefem
Mánesem. Druhé z velkých shromá�dìní spadá
do tzv. táborového hnutí koncem 60. let 19. stole-
tí, kdy se v okolí uskuteènila celá øada protestních
shromá�dìní na podporu èeských státoprávních
po�adavkù. Ten, který se odehrál v dubnu 1869
na vrchu Gothard, byl tábor omladiny a jako jedi-
ný nebyl úøednì zakázán. O ètyøi roky pozdìji se
zde také uskuteènila velkolepá slavnost odhalení
prvního pomníku Jana �i�ky.

Po neklidných staletích, kdy na svazích Gothar-
du øinèely zbranì, znìly zbo�né písnì poutníkù a
plamenné øeèi vlastencù pøineslo 20. století ko-
neènì klid. Nejen tìm, kteøí spí svùj vìèný spánek
na obou høbitovech, ale i tìm, kteøí zde hledají
krásu a odpoèinek. V prùbìhu 20. století se Go-
thard zmìnil v jedineènou pøírodní galerií, kde se
snoubí staré umìní s moderním. V sousedství ba-
rokních plastik, které po sobì zanechali Braunovi
�áci, mù�eme obdivovat nejen ji� zmínìný po-
mník �i�kùv a Janderùv, ale i unikátní dvanácti-
metrový Riegrùv obelisk. Na úboèí se nachází bu-
dova známé Galerie plastik s díly èeských sochaøù
první poloviny 20. století a Smetanovy sady
s prvními pomníky Bedøicha Smetany a Antonína
Dvoøáka. Severní a západní svahy Gothardu zdo-
bí unikátní sbírka osmi desítek pískovcových
soch, vytvoøených v 60. a 90. letech minulého
století úèastníky mezinárodních sochaøských
symposií.

Gothard je návr�ím, kudy kráèely nejstar�í dìji-
ny na�eho mìsta, magickým  místem,  které pøi-
tahovalo tolik generací na�ich pøedkù a které
snad díky stínu Janderových lip a modlitbám nì-
kdej�ích poutníkù vná�í klid i do na�ich du�í.

OLDØI�KA TOMÍÈKOVÁ

Rytina Jana Patočky podle kresby Eduarda Herolda z roku 1882

S historií Gothardu seznámila účastníky
slavnosti o minulém pátku PhDr. Tomíčková.

Zde je text jejího proslovu:
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ŽALUZIE
SEDLÁK
 �aluzie (EURO, vertikální) �
originální zastínìní VELUX

sítì proti hmyzu � lamelové dveøe
� pøedokenní rolety

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

Máchova 1431, Hoøice
TEL/FAX: 493 623 711

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

NOVÁ SLUŽBA
PRO OBČANY HOŘIC

A OKOLÍ:
Pùjèuji èistiè na koberce

Puzzi 100 Super
od firmy Kärcher

(Objednávky na uvedených èíslech)

AUTOŠKOLA

LEJSEK
Karlova 198, Hoøice, tel. 493623670

vám nabízí provádìní výcviku
v øízení motorových vozidel:

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

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

5) traktoru, skupina „T“
Kondièní jízdy uvedených vozidel.
�kolení øidièù.Výcvik provádíme

na nových vozidlech
zn. Ford Fusion, �koda Fabia,

Mercedes Atego, Suzuki, Honda.
Kurzy zahajujeme

ka�dou støedu v 15 hodin.
Autoslužby

� Výmìny a prodej
motorových a pøevodových olejù

� Prodej akumulátorù Varta
Pneuservis

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

vozidel a motocyklù (provádíme
na moderních strojích Corchi).

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

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

osobní i nákladní automobily a traktory.

Informace: 493 621 640

Nová 3D
LASEROVÁ GEOMETRIE

V I N O T É K A

LEVITŮV DŮM
NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 164

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

Centrum  REIKI
REnata a delfín

LÉÈENÍ  tìla i du�e pomocí pøikládání
rukou a symbolù
prastaré egyptské léèitelské metody REIKI

D - DAR
E - Energie pro tìlo a du�i
L - Léèení tìla i du�e
F - Filantropie (lidumilství)
I - Inteligence od Univerza
N - (dar) Nového  �ivotního stylu

a pohledu na �ivot

Kontakt :
MISTR ISIS SEICHIM REIKI
PaedDr. Renata Hradecká
mobil � 602 760 703
email � Renata.Hradecka @ seznam.cz
www.reikirenata.webnode.cz

Prodám byt Pod Lipou
Prodej bytu 2+1/lod�ie o celkové podlahové plo�e

61 m2. Nachází se v 1/3 NP panelového domu v Hoøi-
cích v ulici Pod Lipou. Byt je v dru�stevním vlastnic-
tví, má nová eurookna (instalována 8. 9. 2009), cen-
trální topení, parkety v obou pokojích, 2x sklep, par-
kování pøed domem.

Kontakt: 602 399 399, slavicek@nbasro.cz.

Prodám řadový dům nad nemocnicí
Rohový ØD (1970) 6+1 s krbem a gará�í. 1x WC se

sprchovým koutem, 5 let po rekonstrukci, okna pù-
vodní, pøístup na zahradu bokem vedle domu, ihned
k nastìhování. Prodejní cena 3 000 000,- Kè. Nutno
pøevzít nesplacenou hypotéku, zbytek doplatit v ho-
tovosti. Vítám nabídku bytu 2+1 (nebo pronájem
2+1, 3+1) v Hoøicích, zápoètem proti doplatku.

Telefon 731 080 087.

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

Plavecká soutěž měst
Sportovní zaøízení mìsta Hoøice se pøihlásilo

k celorepublikové akci Plavecká soutì� mìst
v plaveckém bazénu v Hoøicích.

Tuto soutì� vyhlásila Agentura Sprint pod pat-
ronací Èeského olympijského výboru.

Staòte se reprezentanty na�eho mìsta a pøijïte
si zaplavat libovolným stylem tra� 100 m na èas.

Plavci mlad�í 7 let a star�í 60 let získají maxi-
mální poèet bodù (28) za pøekonání trati bez
ohledu na dosa�ený èas.

Kdy? 7. øíjna 2009
Kde? Sportovní zaøízení mìsta Hoøice
V kolik? 06.00 � 07.30 hod.

12.00 � 21.00 hod.
Za kolik? Vstup na bazén je pro soutì�ící

zdarma

Nejúspì�nìj�í 3 bazény v ka�dé kategorii získají
diplomy a poháry od Èeského olympijského vý-
boru. Celkem 100 vylosovaných úèastníkù soutì-
�e (bez ohledu na dosa�ené èasy a získané body)
bude odmìnìno vìcnými cenami.

Více na: www.info-sport.cz
Pøijïte si zasportovat a podpoøit na�e mìsto!
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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

Pátek 2. 10. a sobota 3. 10 ve 20:00

Andělé a démoni
Kdy� Robert Langdon objeví dùkazy o znovuobnovení

starovìkého tajného bratrstva známého jako Ilumináti �
nejmocnìj�í tajné organizace v historii � také èelí

smrtelnému nebezpeèí, které ohro�uje nejnenávidìnìj�í-
ho nepøítele této tajné organizace: katolickou církev.
Mláde�i pøístupný, 140 minut, 70,- Kè, èeské titulky

Úterý 6. 10. a středa 7. 10. ve 20:00

Proroctví
V roce 1959 byla jako souèást slavnostní ceremonie, na

poèest otevøení nové základní �koly, ulo�ena èasová
kapsle. Ta obsahovala výkresy nìkterých studentù a

jeden list papíru se zdánlivì náhodnými øadami èísel. O
padesát let pozdìji je kapsle znovu vykopána a list s èísly
se dostane do rukou profesora Johna Koestlera (Nicolas

Cage), kterému se èíselná øada podaøí rozlu�tit.
Mláde�i pøístupný, 121 minut, 70,- Kè, èeské titulky

Pátek 9. 10. a sobota 10. 10. ve 20:00

Veni, vidi, vici
Honza je normální devatenáctiletý kluk z Ústí nad

Labem po u�i zamilovaný do své pøítelkynì studentky a
fotografky Terezky. Honza, po tragické smrti svého otce

- vá�nivého golfisty, vyrùstá jenom s maminkou a
malým brá�kou Luká�kem. Rodina se smrtí otce tì�ce
vyrovnává, navíc se na ní øítí i existenèní problémy...
Mláde�i pøístupný, 105 minut, 70,- Kè, èeské titulky

Úterý 13. 10. v 17:30

Vzhůru do oblak
(animovaný pro dìti)

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.

Mláde�i pøístupný, 102 minut, 70,- Kè, èeský dabing

Čtvrtek 15. 10. a pátek 16. 10. v 19:30

Číslo 9 a Mrtvá nevěsta
Tima Burtona

Dvojprogram (TIP)
(animovaný pro dospìlé)

Ambiciózní celoveèerní dystopický snímek 9 natoèil
re�isér Shane Acker podlesvého star�ího krátkého filmu.
Stejnojmenná jedenáctiminutová pøedloha mìla v roce

2005 premiéru na festivalu v Sundance a Acker za ní
sklidil zaslou�ené ohlasy.

Mláde�i pøístupný, 79 a 78  minut, 70,- Kè, èeské titulky,
50% sleva pro seniory.

Sobota 17. 10. a neděle 18. 10. v 17:30
a ve 20:00

Doba ledová 3: úsvit
dinosaurů

(animovaný pro dìti)
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 spolu s ním i obøí dinosauøi.
Mláde�i pøístupný, 96 minut, 70,- Kè, èeský dabing

Úterý 20. 10. a středa 21. 10. ve 20:00

Piráti na vlnách
Tento Curtisùv druhý re�ijní poèin pojednává o

dýd�ejích, kteøí byli nespokojeni s jednáním BBC. V 60.
letech toti� vysílali pouze 2 hodiny pop music týdnì. DJ
se tedy rozhodli pro pirátské vysílání, které uskuteèòo-

vali na lodi v Severním moøi. 
Mláde�i pøístupný, 134 minut, 70,- Kè, èeské titulky

Pátek 23. 10., sobota 24. 10.
a neděle 25. 10. ve 20:00

Jánošík – pravdivá
historie
V na�em pøíbìhu poznáváme Jáno�íka (Václav Jiráèek)

jako vojáka Rákocziho vojska. O pár let pozdìji ho
vidíme v císaøském vojsku, kde hlídá vìznì u správce
Bytèianského zámku Kri�tofa Ugronovièa (Marián
Labuda). Jednoho v�ak neuhlídá, nebo spí�e uhlídat

nechce... Je jím dávno pronásledovaný zbojník kapitán
Tomá� Uhorèík (Ivan Martinka).

Pøístupný od 15, 140 minut, 70,- Kè, èeský film.

Úterý 27. 10. v 17:30 a ve 20:00,
středa 28. 10. ve 20:00

Muži v říji
Pøíbìh se odehrává v malé jihomoravské vesnici

Mouøínov, v ní� konèí silnice. Obyvatelé tou�í stát se obcí
�prùjezdní�, a proto�e je mezi nimi pøeborník ve vábení

jelenù, vynalo�í velké úsilí, aby se v obci konalo
mistrovství Evropy v této ojedinìlé disciplínì.

Mláde�i pøístupný, 119 minut, 70,- Kè, èeský film.

Středa 28. 10. v 17:30, čtvrtek 29. 10.
v 17:30 a ve 20:00

Mary a Max
(Animovaný pro dospìlé)

Dvì rozdílné povahy, dva rozdílné osudy a pùlka svìta
spojuje tento animovaný pøíbìh, který vypráví

o pøátelství dvou zcela odli�ných lidí, kteøí se znají jen
prostøednictvím svých dopisù. Mary Daisy Dinkle,

baculaté osmileté holèièky �ijící na pøedmìstí austral-
ského Melbourne a Maxe Horowitze, velmi obézního

ètyøiaètyøicetiletého �ida.
Mláde�i pøístupný, 92 minut, 70,- Kè, èeské titulky,

50% sleva pro seniory.

Pátek 30. 10. a sobota 31. 10. ve 20:00

Hodinu nevíš
(Heparinový vrah)

Ne tak docela fiktivní pøíbìh èlovìka, který ve skuteènos-
ti dostal oznaèení �heparinový vrah�.

Mláde�i pøístupný, 95 minut, 70,- Kè, èeský film.

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

LÉTO KONÈÍ,
BUÏME FIT I NADÁLE

ZAVEDENÁ ZNAÈKA

OLPRAN
V OBORU CYKLO A FITNESS

NAV�TIVTE NÁS U KRUHOVÉHO OBJEZDU, VEDLE AUTOBUSOVÉHO NÁDRA�Í

ZAJI��UJEME ZÁRUÈNÍ I POZÁRUÈNÍ SERVIS
FITNESS I KOL

V�EJE TESTOVÁNO STROJÍRENSKÝM ZKU�EBNÍM ÚSTAVEM

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

NABÍZÍME �IROKÝ VÝBÌR FITNESS:
ELLIPTICALY

ROTOPEDY
POSILOVACÍ VÌ�E

Biograf Na Špici v ŘÍJNU 2009
MÌSTO HOØICE oznamuje na základì usnesení

Zastupitelstva mìsta Hoøice è. 3/2009 ze dne 22.06.2009
a dle § 39 odst. 1 Zákona o obcích (obecní zøízení) è. 128/
2000 Sb. ve znìní pozdìj�ích pøedpisù: ZÁMÌR è. 1S/9/
2009 prodeje RODINNÉHO DOMU èp. 34 S NEBYTOVÝ-
MI PROSTORY a souèasnì vypisuje POPTÁVKOVÉ ØÍZE-
NÍ na právo uzavøít kupní smlouvu na nemovitost:

Rodinný dùm è. 34 s nebytovými prostory
Budova èp. 34 rodinný dùm na stavební parcele èíslo 12,

stavební parcela èíslo 12 o výmìøe 198 m2 zastavìná plo-
cha a nádvoøí se v�emi souèástmi a pøíslu�enstvím v�e v
katastrálním území Hoøice v Podkrkono�í (645168), obec
Hoøice

Nemovitosti se nacházejí v centrální èásti mìsta Hoøice,
u kostela Narození Paní Marie, ji�ním smìrem od námìstí
Jiøího z Podìbrad v ulici Husova.

Nemovitosti jsou vedeny v katastru nemovitostí u Katas-
trálního úøadu pro Královéhradecký Kraj se sídlem
v Hradci Králové, Katastrální pracovi�tì Jièín, a jsou za-
psány na listu vlastnickém èíslo 10001 pro katastrální úze-
mí Hoøice v Podkrkono�í a obec Hoøice.

Popis nemovitostí:
Nemovitosti jsou v územním plánu sídelního útvaru Ho-

øice zaøazeny do zóny smí�ené území mìstské, které slou�í
pro zaøízení obèanského vybavení a bydlení. Vlastník ne-
movitostí nemá zprávy o mìøení výskytu radonu v objek-
tu. Zdraví �kodlivý výskyt radonu se v dané lokalitì ne-
pøedpokládá. Na nemovitostech podle výpisu z katastru
nemovitostí ani podle zji�tìní neváznou �ádná vìcná bøe-
mena ani �ádné omezení vlastnického práva. Nebytové
prostory v pøízemí jsou pronajaty na dobu neurèitou s 3
mìsíèní výpovìdní lhùtou. Na byt è. 1 (1+1) je uzavøena
nájemní smlouva na dobu urèitou do 31.03.2010. Byt è. 2
(2+1) je neobsazený.

Budova: Jedná se o krajní dùm v ulièní zástavbì, dùm
je lichobì�níkového pùdorysu. Budova má dvì nadzemní
a jedno podzemní podla�í. V domì je v pøízemí prodejna a
v patøe jsou dva byty velikosti 2+1 a 1+1. Nosná konstruk-
ce je zdìná o tlou��ce zdiva 45 cm - 60 cm, základy jsou s
izolací, stropy jsou nad podzemním a pøízemím �elezobe-
tonové trámové a nad patrem s rovným podhledem, støe-
cha je valbová, krytina ta�ková, klempíøské konstrukce
jsou kompletní z pozinkovaného plechu, vnitøní omítky
jsou �tukové, úprava vnìj�ího povrchu je hladkou omít-
kou, vnìj�í obklady jsou v pøízemí z pískovce, vnitøní kera-
mické obklady jsou v koupelnách a kuchyních, schody jsou
teracové, dveøe náplòové, okna døevìná �paletová v patøe
a u prodejny dvojité rámové výkladce, vnìj�í rám je z plas-
tových oken s dvojsklem, podlahy obytných místností jsou
vlysové a z prken, ostatní podlahy jsou z lina, teraca a ce-
mentového potìru, vytápìní v prodejnì je ústøední s kot-
lem na tuhá paliva a ocelovými radiátory, v patøe je lokál-
ními kamny na tuhá paliva a akumulaèními kamny, elek-
troinstalace je svìtelná a motorová s jistièi, bleskosvod
není, rozvod vody je teplé i studené, ohøev vody je v elek-
trických bojlerech, plyn není zaveden, vnitøní hygienické
vybavení obsahuje vany a umyvadla, záchody jsou spla-
chovací. Ostatní vybavení není.

Pøipojení nemovitostí na in�enýrské sítì: napo-
jení do veøejné vodovodní a kanalizaèní sítì, pøipojení
k elektrické síti zemním kabelem 220/380 V z ulice (pøí-
kon dostateèný), není mo�nost napojení plynu, telefonní
pøípojka zavedena.

Dùm byl postaven na místì pùvodního domu èp. 34 v
roce 1935. V roce 1992 byla vymìnìna støe�ní krytina,
klempíøské konstrukce a fasáda, ústøední topení v pøízemí
je z roku 1996, v roce 2004 byla provedena rekonstrukce
bytu èíslo 1 (koupelna, WC, obklady, dla�ba, rozvod elekt-
ro, vody a kanalizace, akumulaèní kamna). Celkový stav je
prùmìrný odpovídající bì�né údr�bì.

Výèet místností:
Podzemí: kotelna (8,6 m2), sklad 1 (25,7 m2), sklad 2

(11,2 m2), sklad 3 (7,6 m2) a chodba (12,4 m2). Celková
podlahová plocha podzemí je 65,5 m2.

Pøízemí: prodejna (84,7 m2), kanceláø (10,8 m2), chodba
(9,7 m2), WC (2,3 m2) a chodba se schody (7 m2). Celková
provozní plocha je 107,5 m2.

Patro: Byt è. 1 - 1+1: kuchynì (11,4 m2), obývací pokoj
(19,5 m2), koupelna (3,3 m2), WC (1,1 m2), pøedsíò (3,9
m2), spí� (1,3 m2), pùdní kóje (6,8 m2). Celková podlahová
plocha bytu è. 1 je 47,3 m2. Byt è. 2 - 2+1: kuchynì (14,6
m2), obývací pokoj (19,8 m2), lo�nice (18,5 m2), koupelna
(3,2 m2), WC (1,1 m2), pøedsíò (5,2 m2), spí� (2,3 m2), ko-
mora (3,9 m2), pùdní kóje (6,8 m2). Celková podlahová
plocha bytu è. 2 je 75,4 m2.

Pozemek: Stavební parcela è. 12 o výmìøe 198 m2 za-
stavìná plocha a nádvoøí se v�emi souèástmi a pøíslu�en-
stvím v katastrálním území Hoøice v Podkrkono�í, obec
Hoøice. Pøístup na pozemek je ze zpevnìné komunikace.
Venkovní úpravy: opìrná zeï, zpevnìná plocha z betono-
vých dla�dic, kanalizaèní pøípojka, vodovodní pøípojka,
v�e star�í.

Prohlídka nemovitostí: Zájemci si nabízené nemo-
vitosti (s mo�ností podání dal�ích informací) mohou pro-
hlédnout  ve støedu 07.10.2009 v dobì od 10:00 hod do
10:30 hodin. Schùzka úèastníkù prohlídky v 10:00 hod
pøed bytovým domem èp. 34 v Husovì ulici v Hoøicích.

Pøedpokládaná minimální kupní cena:
3.500.000 Kè
Lhùta pro pøedání nabídek / vyjádøení:
do pondìlí 19.10.2009 do 14:00 hodin. Po�adovaný zpù-

sob doruèení nabídky / vyjádøení:
Zájemci, kteøí se chtìjí k tomuto zámìru vyjádøit, re-

spektive pøedlo�it k poptávkovému øízení své nabídky,
mohou podat písemné vyjádøení nebo nabídku,
v podatelnì MìÚ v Hoøicích, nám. Jiøího z Podìbrad 342,
508 19  Hoøice, v zalepené obálce oznaèené v levém hor-
ním rohu nápisem �NEOTEVÍRAT � POPTÁVKOVÉ ØÍ-
ZENÍ � RODINNÝ DÙM èp. 34 HOØICE�

Na nabídky uèinìné po uvedené lhùtì nebude brán zøe-
tel. Nabídky do�lé ve lhùtì budou otevøeny komisí pro ote-
vírání obálek, pøedlo�eny k posouzení a schválení Radì
mìsta Hoøice a nakonec ke schválení Zastupitelstvu mìsta
Hoøice. Vý�e nabídnuté kupní ceny není jediným kritéri-
em pro výbìr zájemce, s ním� bude uzavøena kupní
smlouva. Pøi výbìru nejvhodnìj�ího zájemce bude pøi-
hlédnuto i ke zpùsobu budoucího vyu�ití nabízené nemo-
vitosti, pøíp. k podnikatelskému zámìru.

Nabídky budou pøijímány na adrese:
Mìstský úøad v Hoøicích
nám. Jiøího z Podìbrad 342, 508 19  Hoøice

Bli��í informace:
Mìstský úøad v Hoøicích, hospodáøský odbor � II. patro,

budova �A�, kanceláø è. dveøí 331, Jan Novák,
telefon: 492 105 453, e-mail: novak@horice.org

V Hoøicích, 17.09.2009,
Ivan Dole�al v. r., starosta

Oznámení
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Celé sezónì pøedcházela dlouhodobá zimní pøí-
prava nejen techniky, ale i obou jezdcù Ondøeje
Kopeckého a Petra Fi�ara.  Zakoupený Sidecar
(pùvodem z Anglie) bylo nutné v podstatì posta-
vit znovu. Úpravou pro�el motor i celý podvozek.
Kvùli pozdìj�ímu dodání náhradního dílu jsme se
nemohli zúèastnit prvního závodu leto�ní sezóny
v Uherském Hradi�ti.

Prvním podnikem, na který se FSR vydal s no-
vou technikou, byly závody v nedalekém Dvoøe
Králové konané ve dnech 30. � 31.5. Volba pro
tento víkend padla na Sidecaru a motocykl Benel-
li (kategorie W). I pøes nepøízeò poèasí a problé-
my s nastavením podvozku Sidecary jsme nako-
nec obsadili sedmé místo. Vzhledem k tomu, �e to
byl ná� první závod, tak u� jen to, �e jsme vidìli
�achovnicový prapor, bylo pro nás vlastnì vítìz-
stvím J. Pro úplnost je potøeba uvést, �e s moto-
cyklem Benelli jsem obsadil devátou pozici. Dvojí
umístìní v top ten bylo dobrým vykroèení do le-
to�ní sezóny.

O týden pozdìji nás èekala premiéra na domácí
trati. Startu na È TT pøedcházel týden plný úprav
Sidecary. Pøi závodech ve Dvoøe jsme odhalili nì-
kolik nedostatkù, které bylo tøeba rychle opravit.
V�e bylo v páteèních odpoledních hodinách do-
konèeno a my se u� tì�ili na sobotní ráno, a� bu-
deme moci vyjet. Pro tento závod jsem vymìnil
motocykl Benelli za Moto Morini (kategorie F).
Tréninky se odehrávaly v hledání nového nasta-
vení upraveného podvozku Sidecary. Jak ukázal
samotný závod, podaøilo se najít optimální nasta-
vení, s kterým jsme ji� dokonèili celou sezónu a
dal�í úpravy ji� nebyly potøeba. Bohu�el v samot-
ném závodì nás zastavilo prasklé plynové lanko.
Zøejmì jsme za to zaèali moc tahat J. Bohu�el i
pøes vynikající zaji�tìní a perfektní práci Hoøic-
kých poøadatelù se smùla È TT nevyhnula ani le-
tos a ve�keré výsledky byly nakonec anulovány.

Na tøetí závod leto�ní sezóny jsme se vydali 18.
� 19.7. do mìstské èásti Ostravy. V Radvanicích
jsme startovali pouze se Sidecarou. Tréninkové
jízdy provázelo nesnesitelné vedro a zdej�í nároè-
ný okruh provìøil na�i pøipravenost. Postavení na
startovním ro�tu dávalo tu�it zajímavé a napína-
vé závody. Nedìlní de�tivý závod pro nás bohu�el
skonèil ve tøetím kolem poruchou motoru a tak
jsme domù odjí�dìli zklamáni.

Závada byla vìt�í a její oprava dra��í, ne� jsme
èekali, a proto jsem se dal�ího závodu v Nepomu-
ku úèastnil jen s motocykly Benelli a Moto Mori-
ni. Vyzkou�ená a osvìdèená technika z loòska ne-
zklamala ani tentokrát, a tudí�  jsme po del�í
dobì odjí�dìli domù s pohárem za první místo v
kategorii F. Pro doplnìní musím uvést i sedmé
místo v kategorii W s motocyklem Benelli.

Posilnìni vítìzstvím z Nepomuku jsme se hned
po pøíjezdu dali do skládání motoru Sidecary, aby
bylo v�e pøipraveno na dal�í závod, který se konal
ve dnech 22. � 23.8. na Tìrlickém okruhu. Tento
velmi rychlý okruh nám od prvních okam�ikù se-
dìl. Jediným problémem bylo poshánìt potøebné
pøevody, abychom motor zbyteènì nepøetáèeli.
I kdy� se to i pøes dvojí zmìnu pøevodù nepodaøi-
lo, zají�dìli jsme dobré èasy. O to vìt�í a nemilé
bylo pøekvapení, kdy� se motor po prùjezdem cí-
lem v mávacím kole zastavil. Ji� potøetí za sebou
nás vezli ze závodní trati �na lafetì�. Tímto ale
na�e vystoupení v Tìrlicku neskonèilo. Po pøíjez-
du do prostoru startu a cíle jsme usly�eli svá jmé-
na v rozhlase a to byl jasný signál k bìhu smìrem
ke stupòùm vítìzù, kde ji� za nás pøebírala zlaté
vìnce mana�erka týmu Jitka Kopecká. Na první
vítìzství v kategorii Sidecar se prostì  nedá zapo-
menout.

Do Branné 12. � 13.9. jsme nakonec stihli opra-
vit Sidecaru a k ní pøibrali i oba motocykly. V po-

sledním závodì leto�ní sezóny jsme se chtìli divá-
kùm a fanou�kùm, kteøí za námi pøijeli v hojném
poètu, ukázat v plné síle a tak jsem poprvé letos
startoval ve tøech tøídách. Sobotní tréninky jsme
odjeli bez men�ích problémù a nic nebránilo
úèasti v nedìlních závodech. Ty jsem zaèal
s motocyklem Moto Morini a s cílem dobrého vý-
sledku. Ten se nakonec dostavil v podobì støíbr-
ného vìnce a po seètení bodù z celé sezóny i abso-
lutního vítìzství v této kategorii. Tím byl hlavní
úkol splnìn a já si mohl zbývající dva závody ná-
le�itì u�ít. V tøídì Sidecar se tentokrát se�la velká
konkurence nejen z Èech, ale i z Nìmecka a Ang-
lie. V této velmi presti�ní tøídì jsme si nakonec
vyjeli pìkné �esté místo. Celý program nedìlních
závodù uzavírala nejrychlej�í a nejnabitìj�í kate-
gorie W. V nároèném víkendovém programu mì
pomalu docházely síly a tak jsem tentokrát v zá-
vodì na nejlep�í nestaèil.

Nakonec musím vzhledem k druhé polovinì
hodnotit celou sezónu jako úspì�nou. Po ne zcela
vydaøeném zaèátku jsme se z posledních tøech zá-
vodù v�dy vraceli s vìncem a nejcennìj�í je pro
nás vítìzství na Tìrlickém okruhu se Sidecarou.

Ètyø podnikù Mistrovství republiky  JPHZM se
rovnì� úèastnil dal�í Hoøièák Ing. arch. Martin
Pour startující pod hlavièkou Grey Grizzlies Hoøi-
ce na pøedváleèných motocyklech nìmecké výro-
by NSU 350 OS z roku 1936 a NSU 500 sport  r. v.
1937. S tìmito motocykly patøil v leto�ní sezónì k
nejúspì�nìj�ím jezdcùm. Nebylo závodu, aby se
domù nevracel minimálnì s jedním vìncem. Mu-
sím zmínit vítìzství hned v prvním závodì ve
Dvoøe Králové, kde mu kromì toho, �e vyhrál svo-
ji kategorii E (motocykly o obsahu nad 500 ccm
vyrobené v letech 1931-49), nechybìlo mnoho,
aby napodobil mé loòské vítìzství. To Martinovi
uniklo pouze o neskuteèných 0.012 sekundy! Jak
je vidìt, Hoøièáci ve Dvoøe prostì umí. Za zmínku
stojí i dvì vítìzství, která si Martin pøivezl z Ne-
pomuku. Velmi úspì�nou sezónu dovr�il v Bran-
né, odkud si pøivezl rovnì� dva vìnce, a to zlatý
v kategorii C (motocykly o obsahu do 350 ccm vy-
robené v letech 1931-49) a støíbrný v kategorii E.
Neoficiální výsledky hovoøí o tom, �e v koneèném
poøadí obou tøíd obsadil první místa a rovnì�
v absolutním poøadí skrz v�echny tøídy se stal ví-
tìzem celého �ampionátu  Mistrovství republiky
v jízdì pravidelnosti historických závodních mo-
tocyklù. Vìøím, �e  v pøí�tím roce budeme moci
vidìt tohoto hoøického závodníka pøi obhajobì
prvenství i na domácí trati pøi È TT, která patøí
k nejhezèím a nejlépe zabezpeèeným v Evropì  a
bylo  by velkou ztrátou, kdyby historické moto-
cykly v Hoøicích mìly být omezeny nebo snad
zru�eny.

Na závìr tohoto èlánku bych rád podìkoval své-
mu týmu a sponzorùm. FS Racing dìkuje hlavnì
Jitce Kopecké, Petru a Slávku Fi�arovi, Romanu
�idvicovi, Bohuslavu Malému, Jardovi �ubrtovi a
JS. Podìkování Ing. Arch. Martina Poura patøí
hlavnímu mechanikovi Luïku Fejfarovi z Hoøic,
realizaènímu týmu, Kristýnì �vùgerové a Ing. Mi-
lanovi Pourovi.                                                           OK43

FS Racing bilancuje

Pøed sezónou 2009 si Hoøický FS Racing stanovil hned nìkolik nelehkých úkolù v podobì obhajoby
vydobytých pozic z úspì�né sezóny 2008 a hlavnì úspì�ný vstup do svìta Sidecar. O tom, jak se vedlo
v leto�ní sezónì, se mù�ete doèíst v následujícím èlánku, který pro vás pøipravil Ondøej Kopecký, jez-
dec týmu FS Racing.

Dvůr Králové  31.5.2009 - Martin Pour
po vítězství na NSU 500 r.v. 1936.

Realizační tým: zleva Ing. MilanPour, Mgr. Josef
Pour, mechanik Luděk Fejfar a manager

Kristýna Švůgerová

Branná 2009

Zleva stojící Martin Pour, Kristýna Švůgerová,
Roman Šidvic, Jan Suchomel, Aleš Turek, Jarda

Šubrt, Bohuslav Malý a Radek Břízek, sedící
Ondřej Kopecký, Jitka Kopecká a Petr Fišar

Sidecarové vítězství v Těrlicku

Jezdci po vítězství v Nepomuku

Radvanice 2009

Ing. Arch. Martin Pour u vodojemu

Ondřej Kopecký na Benelli 350

Byla nebyla, �idovská rodina. Tøi vzorní a bohatí
synové se se�li, aby se uradili, co dají mamince k
významnému �ivotnímu jubileu. 

�Postavím jí krásný dùm, kde bude mít v�e, naè
jen pomyslí,� povídá nejstar�í. 

�Po�lu jí bavoráka se �oférem,� oznamuje pro-
støední. 

�A já vás trhnu oba,� trumfuje nejmlad�í, �víte
pøece, jak si mama oblibuje ètení z Tóry - a pøi-
tom na tom není s oèima u� nejlépe. Mám �anci
koupit mluvícího papou�ka, který umí recitovat
celou Tóru. Uèilo ho sedm rabínù po sedm let!
Bude to stát meloun, ale to se vyplatí! Mama jen
øekne oddíl a papou�ek ho hned odrecituje!� 

Jak øekli, tak udìlali. Po èase pøijde od mamin-
ky podìkování: 

�Synáèkové moji! Ten dùm od Miltona je tak
velký! Já ale obývám jen jednu cimru, a uklízet ho
musím celý. To auto od Marvina je také pìkné.
Ale já jsem stará na cestování a nikam nejezdím a
z øidièe se stává pìknej protiva. Ale Melvin, ten
jediný správnì vìdìl, co jeho matka ocení! To ku-
øátko bylo epes delikates!�

Syn dostal od své matky na Chanuka dvì krava-
ty, èervenou a modrou. Kdy� se rozhodl ji po svát-
cích opìt nav�tívit, váhal, kterou kravatu si vzít.
Nakonec zvolil èervenou. Pøi�el k matce a ta zaèa-
la lomit rukama: 

�Já vìdìla, �e se ti ta modrá nebude líbit!�

Moj�e jede podzemkou a ète arabské noviny.
Pøistoupí Jojne a strne: 

�Moj�e, oni jsou úplnej me�uge! Oni ètou arab-
ské noviny! Proè??� 

Moj�e s ledovým klidem odpoví: 
�Nerozèilujou se, Jojne, to je úplnì jednoduché.

Kdy� ètu na�e noviny, tak je to imrvére samý po-
grom a persekuce na�incù, útoky na Israel, ztráta
�idovské identity asimilací a smí�enými sòatky a
samá mizérie. Ale kdy� ètu arabské noviny, tak
co - ? �idi vlastní v�echny banky, �idi ovládají
v�echny noviny a televize, �idi jsou bohatí a moc-
ní, �idi vládnou svìtu. Neráèej se zlobit, ale není
to lep�í ètení?�

Mladý Icik pøeru�il svá talmudická studia a vy-
dal se do Ameriky. Po mnoha letech se vrátil zpìt,
nav�tívit svou rodinu. Jak ho matka uvidìla, ne-
vìøila svým oèím: �Kde má� vousy? Jak to, �e se
holí�?� 

Icik ji uklidòoval: �Ale to nic, mamá, v Americe
vousy u� nikdo nenosí.� 

Mamá to ale nedalo, aby se nezeptala: �Ale
�ábes doufám dr�í�?� 

Icik jí domlouval: �Ale mamá, v Americe jsou
obchody to hlavní. Pracuje se �ábes ne�ábes.� 

Mamá se ustaranì ptala dál: �Ale ko�er, to do-
dr�uje�? Jí� doufám je�tì ko�er?� 

Icik jí opatrnì vysvìtloval: �Ale mamá, to je ta-
kový fofr, �e se ka�rut prostì nedá dodr�ovat!� 

Mamá vyhrkly slzy do oèí, ale je�tì se zeptala:
�Iciku, øekni mi, ale popravdì: Jsi je�tì vùbec ob-
øezaný?�

V Israeli proslul svým taktem jeden soudce, kte-
rý takto zahájil výslech: 

�Svìdkynì nejprve sdìlí soudu svùj vìk. Poté
bude vzata pod pøísahu.�

�Papá,� do�aduje se pozornosti Icik, �nìco furt
nemù�u pochopit.�

Starý Goldfarben ho poslouchá na pùl ucha. �O
co zase jde?� Icik na to:

�Podle Písma pøe�ly Dìti Israele Rudé moøe?�
�No, ano.�
�A potom Dìti Israele pobily Peli�tejské?�
�No, ano.�
�A potom Dìti Israele vystavìly Chrám?�
"No, ano."
�Tak�e Dìti Israele bojovaly s Egyp�any, s Øeky,

s Øímany a po celé dìjiny dìlaly spoustu zajíma-
vých vìcí?�

�No, ano, jestli je to v Písmu, pak ano.�
�A co teda celou tu dobu dìlali israel�tí dospì-

lí?�
(Zdroj: Chechtavej tygr)

Židé oslavili
příchod Nového roku
5770

�idovských vtipù je hodnì a jsou prý nejlep�í.
Nìkolik jich k Novému roku  pøedkládáme:


