
Petice podle § 1 zákona è. 85/1990 Sb., o právu petièním.

Vá�ený pane hejtmane
a vá�ení zastupitelé Královéhradeckého kraje:
Protestujeme!

My, ní�e podepsaní, protestujeme proti zru�ení víceletého gymnázia v Hoøicích a slouèení Gym-
názia a Støední odborné �koly Hoøice, Husova 1414 s Obchodní akademií Hoøice, �alounova  919.

Jsme pøesvìdèeni, �e zru�ení víceletého gymnázia bude velmi omezující a diskriminující pro vý-
bìr studia v regionu, zásadnì omezuje základní právo na svobodnou volbu vzdìlání a tím poru�u-
je �kolský zákon a V�eobecnou deklaraci lidských práv.

Rovnì� jsme pøesvìdèeni o tom, �e spojení jmenovaných �kol nebude pøínosem, ale naopak bude
pro obì strany nevýhodné.

Hoøické gymnázium je vyhlá�ené svým pøístupem k �ákùm �koly, úspìchy jednotlivých absol-
ventù jsou dlouhodobé a jasnì prokazatelné. Jsme  pøesvìdèeni, �e zru�ení víceletého gymnázia  a
slouèení obou �kol  je zásadnì chybný krok, který negativnì ovlivní nejen dostupnost vzdìlání
v regionu, ale povede i k výrazné kulturní a sociální promìnì oblasti. Zru�ení víceletého gymná-
zia znamená nenávratné zru�ení dobøe fungujícího celku na Hoøicku.

Vá�ený pane hejtmane, vá�ení zastupitelé,
nedopus�te, aby momentální ekonomické dùvody  vedly ke sní�ení kvality vzdìlání a negativnì

poznamenaly úsilí studentù a pedagogù, kteøí sice nevytváøejí materiální hodnoty, ale hodnoty
mravní a duchovní v celé této oblasti.

Petièní výbor ve slo�ení:.
Pavel Hlavatý, Blahoslavova 770, 508 01 Hoøice
Ladislav Hudek , Klicperova 1383 , 508 01 Hoøice
Lubo� Talácko ,  Pod lipou 1531 ,  508 01 Hoøice

Zmocnìnec petièního výboru pro styk s úøady:
Radmila Luka�tíková, Cerekvice 151, 507 77 Cerekvice nad Bystøicí, lukastikova@centrum.cz
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Hoøické noviny jsou zase plné písmenek � V nedìli zaèíná Advent � V Austrálii se zase pøemno�ili klokani �
Klokánek má zase nìco s andìly � Jak �umìl v Hoøicích samet � Kdo bude letos uklízet sníh � Kdy� bude sníh
 � Nechoïte jen tak � Chtìjí nám zru�it gymnázium � Mikulá� pøijde na zavolání � Hejtman pøijede v pátek �
Mìsto pohádky se zase proslavilo �                                                                 Kupte si zase noviny � Stojí zase 6 korun

PROSINCOVÉ

Také hořickým náměstím zašuměl samet. Byla to už několikátá demonstrace a přestože vedoucí funkcionáři některých podniků a škol účasti bránili,
sešlo se tolik lidí, že to pamětníci nepamatují ani předtím, ani potom. Fotografii pořídil Čeněk Linhart z oken bytu Šimkových nad průjezdem, v němž
se vystřídaly desítky řečníků. V oknech bytu byly i reproduktory, které náměstí provizorně ozvučovaly. Na zachycení všech demonstrantů na náměstí

spotřeboval Linhart čtyři políčka filmu, my reprodukujeme to prostřední. Událost to byla zlomová, po ní dosavadní mocní pochopili, že prohráli.

Chystá se opatøení, které by mohlo vá�nì ohro-
zit strukturu i kvalitu vzdìlávání v na�em mìstì.
Rodièe hoøických studentù sepsali petici a peda-
gogové nám poslali èlánek:

Hořickému gymnáziu
hrozí zrušení

Po nejistotách  a odkladech spojených s realizací
nového typu maturit vkrádají se do øad studentù,
rodièù a uèitelù Gymnázia a SO� Hoøice nové ne-
jistoty a obavy � obavy o existenci gymnázia
v na�em mìstì. Královéhradecký kraj pøipravuje
v rámci regulace støedních �kol zru�ení víceletého
gymnázia v Hoøicích, hodlá zachovat pouze ètyøleté
studium a chystá se slouèit gymnázium s Obchodní
akademií Hoøice.

Proè má být tímto zpùsobem okle�tìna právì
�kola, která má dlouhodobì stoprocentní nebo té-
mìø stoprocentní uplatnìní absolventù na vyso-
kých �kolách? Která má bezproblémovou naplnì-
nost tøíd a tradiènì vysokou efektivitu výuky? Kte-
rá má dobrou vybavenost a  zázemí pro studium a o
její� èinorodosti svìdèí m.j. v nedávné dobì vybu-
dovaná sportovní hala a víceúèelové høi�tì?

Bezpoèet dal�ích otázek napadá v�echny, kdo nì-
kdy poznali atmosféru hoøického gymnázia nebo
kdo se do nìj chystají.

Co nabízí osmileté gymnázium v Hoøicích svým
studentùm? Pøedev�ím pestrou výuku, v ní� stu-
denti získávají nejen znalosti, ale i cenné studijní
návyky, jsou vedeni k logickému uva�ování a pre-
zentaci výsledkù své práce. Výukou prolínají pro-
jekty nebo projektové dny, napø. Dobro a zlo, Mi-
minka, Po stopách pøedkù, Prevence rizikového
chování, sociální projekty (spolupráce s Charitou,
speciální mateøskou �kolou, domovem dùchodcù,
Ústavem sociální péèe v Hoøicích, nízkoprahovým
centrem Pohoda, adopce indické holèièky na dál-
ku). Studenti se s nad�ením úèastní �kolních i me-
zi�kolních sportovních soutì�í na úrovni okresu i
kraje, které �kola jako jediná na Hoøicku poøádá.
Tradiènì v nich zaujímají ty nejvy��í pøíèky. Gym-
názium rovnì� organizuje okresní kola jazykových
soutì�í.

Výuku obohacují mezi studenty oblíbené kurzy
s bohatou a u�iteènou náplní (poèítaèové, sportov-
ní, jazykové, ekologické, preventivní, seznamovací
kurzy Start aj.).

Kromì celkové vybavenosti (zmínìná sportovní
hala, høi�tì, odborné, poèítaèové a jazykové uèeb-
ny, laboratoøe, dataprojektory, �iroký výbìr cizoja-
zyèných èasopisù, bohatá �ákovská knihovna
s anglickým, nìmeckým a ruským oddìlením pro
povinnou èetbu v originálech aj.)jsou souèástí výu-
ky výmìnné akce, studijní pobyty v Anglii, dru�by
se �kolami stejného typu v zahranièí, anglické di-
vadlo, koncertní pøedplatné a divadelní pøedplatné
v Hoøicích a v Hradci Králové a zájezdy do divadel
v Praze. Výuka urèitì není fádní, nebo� studenti ab-
solvují øadu odborných exkurzí v ka�dém pøedmì-
tu èi roèníku. A co� teprve besedy s významnými
osobnostmi, kdy studenti naplní nejvìt�í tøídu i ve
svém volném èase (pøijeli mezi nì M. Viewegh, T.
Bouèková, Svá�a Karásek, J. �iklová, paní Kottová
� pamìtnice holocaustu, paní Truncová � vìzenky-
nì minulého re�imu a dal�í).

Jistì byste se také s chutí vrátili do studentských
let, kdybyste mìli tu mo�nost jako na hoøickém
gymnáziu tvoøit nìco nového, kreativnì se projevo-
vat napø. pøi vydávání vlastivìdné èítanky Pod Zvi-
èinou, studentského èasopisu Tempus, nìmecky
psaného èasopisu, pøi tvorbì Pestrého zábavného
veèera pro veøejnost, Zobáckého bálu, maturitního
plesu, anglického a nìmeckého divadla, kdybyste
se mohli zapojit do soutì�í poøádaných mìstem
Hoøice a do dal�ích aktivit. Pokud listujete MF
Dnes, objevili jste urèitì spoustu uveøejnìných
úvah a fejetonù na�ich studentù v rámci projektu
Studenti ètou a pí�í noviny.

Oprávnìnost existence osmiletého gymnázia do-
kazuje pøíznivý rozvoj talentù. Individuálnì se
s nimi pracuje u� od ni��ího gymnázia, a proto do-
sahují výborných výsledkù � pravidelnì na�i nada-
ní studenti postupují do krajských kol soutì�í a
olympiád v ru�tinì, angliètinì, nìmèinì, fyzice,
matematice a èeském jazyku. Ondøej Hák získal
dokonce bronzovou medaili na 41. roèníku Meziná-
rodní chemické olympiády v Cambridge (èervenec
2009) a jako èlen dru�stva ÈR dosáhl absolutního
vítìzství v 7. roèníku soutì�e EUSO (European
Union Science Olympiad) ve �panìlské Murcii (du-

(pokraèování na stranì 3)

Je pondělí 27. listopadu 1989 a do Hořic dorazila generální stávka:

V neděli začíná Advent
V nedìli 29. listopadu v 17 hodin se rozsvítí na

námìstí vánoèní strom. Adventní trh se bude ko-
nat o týden pozdìji, v sobotu 5. prosince.

Slavnostního otevření
Janderovy ulice
se zúčastní hejtman

Hejtman Královéhradeckého kraje Bc. Lubomír
Franc se zúèastní slavnostního otevøení provozu
v Janderovì ulici. V pátek 27. listopadu o
patnácté hodinì zazvoní  hejtman Královéhra-
deckého kraje Bc. Lubomír Franc u dveøí paní
Marie Fi�erové v Janderovì ulici aby spoleènì
s ní, s vedením mìsta a ostatními vzácnými hosty
pøestøihli pásku a uvedli znovu do provozu jednu
z nejstar�ích hoøických ulic.

Paní Marie Fi�erová se 28. 11. 2009 do�ívá úcty-
hodných 105 let a je nejstar�ím obèanem Králo-
véhradeckého kraje. Ukonèená rekonstrukce Jan-
derovy ulice bude tak symbolickým dárkem
k jejím krásným narozeninám.            Ivan Dole�al

Malér s pohádkovými
řidičáky z Jičína

Mìsto pohádky se proslavilo u� i za hranicemi
vlasti: Pøi jedné bì�né dopravní kontrole v Nì-
mecku pøi�li policisté na to, �e èlovìk, který mìl u
nich ulo�en zákaz øízení, se prokázal platným do-
kladem vystaveným odborem dopravy v Jièínì.
Popletení Nìmci po�ádali o vysvìtlení na�e mi-
nisterstvo dopravy. To se obrátilo se �ádostí o
provìøení pøípadu na krajský úøad a následná
kontrola zjistila nezákonné jednání odboru do-
pravnì správních agend v Jièínì. Trik je v tom, �e
èeský øidièák v Evropì samozøejmì platí, k jeho
vydání je v�ak tøeba splnit urèité podmínky, které
byly tìmto �klientùm� prominuty. Kromì absol-
vování auto�koly je to napøíklad minimální délka
pøechodného pobytu. Zatím bylo zji�tìno vydání
110 nelegálních prùkazù, èíslo v�ak prý není ko-
neèné. Vy�lo dokonce najevo, �e v Nìmecku byly
publikovány inzeráty nabízející èeské papíry.
Mìsto Jièín postavilo dva pracovníky øeèeného
odboru mimo slu�bu a podalo trestní oznámení.

Cestou proti zapomnění
Srdeènì zveme na vzpomínkový veèer k pøíle�i-

tosti 67. výroèí odchodu �idù z Hoøic. V progra-
mu bude promítnut film �Krátká dlouhá cesta� v
nìm� se Fedor Gál vydává po stopách svého otce
Vojtìcha na jeho poslední cestì ze Sachsenhause-
nu do Schwerinu.

Po projekci bude následovat beseda s Fedorem
Gálem a re�isérem Martinem Hanzlíèkem. Poøá-
dá Církev èeskoslovenská husitská v pøedná�kové
místnosti Mìstské knihovny v pondìlí 14. prosin-
ce od 18 hodin.

Jak přivolat Mikuláše
Máte-li zájem o náv�tìvu Mikulá�e s andìlem a

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

Archeologická
procházka

V úterý 8. prosince provede zájemce o archeolo-
gický výzkum a o nalezený materiál na staveni�ti
Lidlu PhDr. Eva Ulrychová z regionálního muzea
Jièín. Kdo se chce pouèit, nech� pøijde v 15 hodin
k zámku, kde je sraz úèastníkù.
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Policejní zpravodajství

Setkání společenství
Duhy 27. října 2009

Vá�ení, jsme vám v�em vdìèni za mo�nost setkání
se v prostorách zázemí Centra  domácí hospicové
péèe v Hoøicích. Srdeènì dìkujeme, �e jste se dosta-
vili v tak hojném poètu.

Spoleèenství, které v Duze  pøirozenì  vzniká - má
jedno spoleèné. Solidaritu s na�imi tì�ce nemocný-
mi. Je snadné pochopit, jak veliký je to dar, pomyslí-
me-li na nesvornost a  konflikty, je�  su�ují vztahy
mezi jednotlivci a skupinami.

Jsou to 3 mìsíce  od na�eho prvního setkání. Od té
doby  probìhla v Hoøicích �malá sametová revolu-
ce�. Spoleènì s vámi jsme svedli tichý boj o budovu
pavilonu  a 15 letou nájemní smlouvu. Odvaha jasnì
vyøknout pravdu je vlastnì slu�bou v�em lidem, pro-
to�e poukazuje na etické a morální základy.

Hospicová slu�ba  je vìrnost nemocným. Vy�aduje
té� vìrnost pravdì, která je zárukou svobody ka�dé-
ho z nás. Jsme rádi, �e pravda vítìzí díky pevným
pøesvìdèením vás v�ech, lidí pevných zásad.

Jana Sieberová

Obce se mohou
ucházet o dotace
z Programu obnovy
venkova

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na
svém 9. zasedání schválilo usnesením ZK/9/574/
2009 Program obnovy venkova Královéhradecké-
ho kraje na období 2009 � 2013 a Zásady posky-
tování dotací z Programu obnovy venkova Králo-
véhradeckého kraje pro rok 2010. Termín pro
pøedkládání �ádostí o dotace z Programu obnovy
venkova je stanoven od 1. 11. 2009 do 31. 12.
2009. �ádosti je mo�né podávat prostøednictvím
administrátorù POV na obcích s roz�íøenou pù-
sobností.

Všechny dárky nemusí
být pod stromečkem

Hospicové sdru�ení Duha se dostává do povìdomí
lidí v Hoøicích i v okolí. Nejen svým mediálním ob-
razem, ale hlavnì konkrétní èinností, i kdy� zdaleka
je�tì nedisponuje v�ím, co je k paliativní péèi potøe-
ba. Díky dotaci, kterou Duze poskytl Výbor dobré
vùle - Nadace Olgy Havlové, byla zakoupena dvì po-
lohovací lù�ka. Také zázemí v tzv. pavilonu, v areálu
nemocnice, ji� dostává �ádoucí podobu. A to  nejen
díky nasazení èlenù sdru�ení, ale i pomoci sympati-
zantù. Vzhledem k vysokým poøizovacím cenám vìt-
�iny nezbytných pomùcek, vítá sdru�ení ka�dou
mo�nost, jak získat jakoukoliv èástku na jejich ná-
kup. V prvé øadì jde o lineární dávkovaè lékù a pøe-
nosný kyslíkový pøístroj, ka�dý z nich pøijde na zhu-
ba tøicet tisíc korun. A tak máte-li chu� pøispìt i vy,
nezapomeòte se pøi náv�tìvì adventních trhù na ho-
øickém námìstí zastavit u stánku   Hospicového
sdru�ení Duha. Pokud si u nás dáte èaj nebo kávu a
k tomu nìco malého k zakousnutí, èi koupíte kní�-
ku, jistì vá� pøíspìvek poslou�í tìm nejpotøebnìj-
�ím.

POŠKOZOVÁNÍ CIZÍ VĚCI
Neznámý vandal øádil ve ètvrtek 19. listopadu v

Hoøicích v ulici Pod Lipou. Ve veèerních hodinách si
zde vybral jako terè svého útoku kontejner na plasty,
který �skulil� do ulice. Ten se nakonec zastavil a� o
pravý bok zaparkovaného osobního vozidla �koda
Felicia. Majitel vyèíslil celkovou �kodu na nejménì
8 tisíc korun. Po pachateli, který se tak dopustil
trestného èinu po�kozování cizí vìci, pátrají hoøiètí
policisté.
KRÁDEŽ KASÍRTAŠKY Z AUTA
ZAPARKOVANÉHO NA HOŘICKÉM NÁMĚSTÍ

Hoøice - Ve støedu 18. listopadu se vloupal v odpo-
ledních hodinách neznámý pachatel v Hoøicích do
vozidla Iveco Daily, které bylo zaparkované pøed
jedním z domù na námìstí. Uvnitø následnì odcizil
kasírta�ku s hotovostí.

Majitel vyèíslil celkovou �kodu na témìø 60 tisíc
korun. Po pachateli pátrají hoøiètí policisté.

Ve veèerních hodinách se obrátil na linku 158 mu�
z malé obce na Hoøicku, který mìl problémy s man-
�elkou. Ta ho nechtìla pustit domù, proto�e se bála,
�e bude opilý. Nakonec se ukázalo, �e její obavy byly
plané, nebo� mu� vypil pouze tøi piva, èemu� odpo-
vídala i provedená dechová zkou�ka, která u nìj pro-
kázala 0,6 promile alkoholu. Vzhledem k tomu, �e
byl klidný a �ádné problémy nedìlal, tak mohl
domù.
NEMÁM ŘIDIČÁK, JEZDÍM RYCHLE A JEŠTĚ
PŘI TOM PIJU. TAKHLE TO DÁL NEJDE,
OHLÁSIL POLICISTŮM NEHODU MLADÍK

Ve dvì hodiny ráno se obrátil na policii devatenác-
tiletý øidiè osobního vozidla �koda Fabia s tím, �e se
v Miletínì nedaleko restaurace vyboural. Dále uve-
dl, �e u� toho má právì dost a �e u� to takhle dál ne-
jde. Na dotaz policisty, èeho má dost, sdìlil, �e u� to
musí jednou skonèit, proto�e �ka�le na pøedpisy�,
nedodr�uje rychlost, jezdí pod vlivem alkoholu a na-
víc nemá øidièák. Na místo okam�itì vyjeli policisté,
kteøí zjistili, �e v�e, co mladý mu� uvedl, je pravda. S
vozidlem skuteènì narazil do chodníku, provedená
dechová zkou�ka u nìj prokázala pøes 1,2 promile
alkoholu, doklady potøebné pro provoz a øízení vozi-
dla nemìl a navíc nebyl pøipoután. Ke zranìní osob
na�tìstí nedo�lo a celková �koda byla vyèíslena na
20 tisíc korun.
V SOBČICÍCH ŘÁDÍ ROTVAJLEŘI,
USMRTILI 142 ZVÍŘAT

V noci na støedu øádili v Sobèicích zatím neznámí
psi. Terèem jejich útoku se stali králíci a slepice.
Celkem v obci �nav�tívili� tøi hospodáøství, kde potr-
hali a zakousli 133 králíkù a 9 slepic. Celková �koda
byla vyèíslena na témìø 50 tisíc korun. Pøípad �etøí
policisté jako pøestupek proti poøádku ve státní
správì a proti poøádku v územní samosprávì.
ROZBIL SI GOLFA U JEŘIC

V pondìlí 16. listopadu jel ve veèerních hodinách
devatenáctiletý øidiè osobním vozidlem Volkswagen
Golf ve smìru od Tøebovìtic na Jeøice. Na pøímém
úseku po projetí pravotoèivé zatáèky zøejmì dostal
na mokrém povrchu vozovky smyk, vyjel vlevo
mimo komunikaci pøes pøíkop na pole, kde se vozi-
dlo pøevrátilo pøes støechu.

Pøi dopravní nehodì utrpìl øidiè a jeho spolujezdci
lehká zranìní, se kterými byli pøevezeni do Fakultní
nemocnice v Hradci Králové. Celková �koda byla vy-
èíslena na 50 tisíc korun .
KRÁDEŽ PÍSKOVCOVÉ SKRUŽE

Podhorní Újezd - Bìhem posledních nìkolika dnù
vnikl neznámý pachatel na zahradu jednoho z ro-
dinných domù v Podhorním Újezdu, kde pøevrátil
døevìný rumpál studny, který tím po�kodil. Násled-
nì ze studny rozebral, a poté odcizil pískovcovou
skru� slo�enou z osmi èástí. Lup odtáhl k místnímu
obchodu, kde èást ponechal a zbytek odvezl.

Po�kozením rumpálu a kráde�í skru�e zpùsobil
majiteli �kodu za 100 tisíc korun. Po pachateli pát-
rají policisté obvodního oddìlení v Hoøicích.
KRÁDEŽ SLUNEČNÍKU

Dachovy - Neskuteènì drze si poèínal ve ètvrtek
12. listopadu neznámý pachatel, který v odpoledních
hodinách vnikl na volnì pøístupnou zahrádku v obci
Dachovy, kde následnì odcizil dva sluneèníky. Nut-
no podotknout, �e se pøi kráde�i pìknì zapotil,
nebo� ka�dý ze sluneèníkù vá�il pøes 20 kilogramù a
rovnì� jejich rozmìry nebyly zanedbatelné. Vý�ka 3
metry a rozpìtí plachty 4x4 metry. Oba byly z nepro-
mokavé tkaniny, v kombinaci barev �lutá a bílá,
pøedstavující pivo s pìnou a nápisem Platan.

Majitel vyèíslil celkovou �kodu na nejménì 8 tisíc
korun. Pøípad �etøí hoøiètí policisté.
DALŠÍ HAVÁRIE NA KŘIŽOVATCE U VINICE

V úterý 10. listopadu jel pìt minut po pùlnoci
�edesátiletý øidiè osobním vozidlem Renault Kan-
goo ve smìru od Ba�nice na køi�ovatku Na Vinici.

Pøi výjezdu na hlavní silnici zøejmì pøehlédl vozi-
dlo Ford Escort, které jelo po hlavní silnici ve smìru
od Hradce Králové na Jièín, a do tohoto narazil. Pøi
nehodì do�lo k lehkému zranìní øidièky fordu, která
byla pøevezena na o�etøení do nemocnice v Jièínì.

Vliv alkoholu byl u obou øidièù na místì vylouèen
dechovou zkou�kou. Celková �koda byla vyèíslena
na 160 tisíc korun.
KRÁDEŽ DODÁVKY V HOŘICÍCH

Vlastním oèím nemohl uvìøit v nedìli ráno majitel
vozidla Volkswagen Transporter èervené barvy, kte-
rý vùz zaparkoval v Hoøicích v ulici Prokopa Veliké-
ho. Místo auta toti� na�el pouze prázdné parkovací
místo. Vozidlo i s náøadím, které se nacházelo
uvnitø, odcizil bìhem noci neznámý pachatel. Maji-
tel vyèíslil �kodu na nejménì 120 tisíc korun. Pøípad
�etøí hoøiètí policisté.

Zdroj: Policie ÈR, H. Kleèalová

Na silnicích
v Bělé u Pecky skončila
rekonstrukce
za 87 milionů

Silnièáøi dokonèili po nìkolika mìsících rozsáhlou
rekonstrukci dvou silnic v blízkosti Bìlé u Pecky na
Jièínsku. Provedli zde práce za zhruba 87 milionù
korun. Vìt�inu financí na tento projekt získal Králo-
véhradecký kraj z fondù Evropské unie. Novì do-
konèenou stavbu dnes slavnostnì otevøel hejtman
Lubomír Franc.

Dìlníci rekonstruovali �est a pùl kilometru dlouhý
úsek silnice tøetí tøídy Vidochov � Stupná � Bìlá u
Pecky a pøes tøi kilometry dlouhou èást silnice druhé
tøídy Nová Paka � �tikov � Bìlá u Pecky. Na silnice
pokládali nové vrstvy asfaltu, opravovali také jejich
odvodnìní vèetnì propustkù. Díky rekonstrukci
bude jízda po komunikacích pro øidièe pohodlnìj�í
a bezpeènìj�í.

Náklady na první stavbu se pohybovaly kolem 57
milionù korun, modernizace druhé vozovky stála asi
30 milionù korun. Vìt�inu financí na obì stavby
kraj získal z fondù Evropské unie,� øekl královéhra-
decký hejtman Franc.

Oprava silnic u Pecky patøí mezi �est projektù, na
které získal Královéhradecký kraj z Evropské unie
pøes 346 milionù korun. V následujících pìti letech
chce Královéhradecký kraj na opravy z vlastních
zdrojù dát 1,3 miliardy korun. V regionu je celkem
3770 kilometrù silnic. Z toho 455 kilometrù tvoøí sil-
nice první tøídy, zbylé silnice druhé a tøetí tøídy jsou
ve vlastnictví kraje.                                Autor: Jiøí Ho�na

Kalendáře z dětských
kreseb mezi seniory

Zhruba pøed rokem  vznikl nový nadaèní fond,
jeho� cílem je podporovat motivaci a rozvíjení talen-
tu v oblasti sportu, kultury èi v jiných oblastech, a to
zejména u dìtí a mláde�e, osob se zdravotním, soci-
álním èi jiným handicapem v Královéhradeckém
kraji - a pomáhat jim v hledání a dosa�ení �ivotních
cílù èi dùstojného uplatnìní ve spoleènosti. O na-
daèní fond, který nese jméno Modrá Niké, se zaslou-
�il poslanec PS PÈR Zdenìk Lhota. Je nejen duchov-
ním otcem nového nadaèního fondu, ale také orga-
nizátorem akcí spojených s Modrou Niké. Symbo-
lem fondu se stala  antická so�ka bohynì vítìzství
Niké od akademického sochaøe Michala Moravce.

Jedna z aktivit Nadaèního fondu Modrá Niké je
podpora kvalitního �ivota handicapovaných osob a
lidí v rùzných ústavech se sociální péèí. Proto se také
ji� v záøí setkal patron nadaèního fondu Zdenìk
Lhota s klienty Ústavu sociální péèe v Hajnicích na
Trutnovsku a zástupci nadaèního fondu nav�tívili
dìti v Dìtském domovì v Nechanicích. Do tìchto
zaøízení pøivezla nadace kromì finanèního daru
také dìtské kalendáøe. Ty vznikly za finanèní podpo-
ry Nadace ÈEZ z dìtských kreseb, které vytvoøili
�koláci z celého Královéhradeckého kraje  v rámci
soutì�e Dìti pro radost druhých. Tuto soutì� vyhlá-
sil nadaèní fond pro �kolská zaøízení letos na jaøe a
poèátkem záøí se uskuteènilo slavnostní vyhlá�ení
výsledkù soutì�e. Z nejhezèích prací pak byly  vytvo-
øeny kalendáøe, které v tìchto dnech putují do nìko-
lika domovù dùchodcù a ústavù sociální péèe
v celém regionu.

Domov dùchodcù v Hradci Králové je jedním
z prvních, kam byly ve ètvrtek 19. listopadu 2009
kalendáøe dovezeny. Klienti se se�li ve spoleèen-
ských prostorách nejen s patronem nadace Zdeò-
kem Lhotou, ale také se zástupcem Nadace ÈEZ Ji-
øím Kosinou. Spoleènì s øeditelem DD Martinem
Dürrerem pak po krátké besedì rozdali seniorùm
kalendáøe.

Malý dárek obyvatele domova dùchodcù potì�il a
jistì udìlá radost i v dal�ích zaøízeních, kam se Zde-
nìk Lhota chystá v nejbli��ích dnech. Jedná se
mimo jiné o ÚSP Hoøice, zaøízení podobného typu
v Kvasinách, ve Skøivanech, ve Vrchlabí èi Domov
dùchodcù v Èeské Skalici nebo Hospic Ane�ky Èes-
ké v Èerveném Kostelci.                                                  (ves)

Královéhradecký kraj
připravuje vyhlášení
dotačních programů

Královéhradecký kraj pøipravuje vyhlá�ení do-
taèních programù z oblasti �kolství, prevence ri-
zikového chování, volnoèasových aktivit dìtí a
mláde�e, sportu a tìlovýchovy. Pøedpokládaný
termín vyhlá�ení je stanoven na 4. prosince
2009. Aktuální informace sledujte na webových
stránkách kraje! Zde naleznete závazné podmín-
ky pro podání �ádosti o poskytnutí finanèní pod-
pory a dal�í dùle�ité informace pro zdárné vypl-
nìní elektronické �ádosti a splnìní podmínek do-
taèního programu.

Zpráva o činnosti Hospicového občanského
sdružení Duha v období 16. 4. 2009 - 30. 10. 2009

Nadace

Dále nám pomáhají:
ing. Lubo� Tesaø, Hoøice - vedení úèetnictví
autodoprava Milan Èerych, Ostromìø - doprava
firma JS-Papír, Jan Støí�ka, Hoøice - tisk reklam-

ních materiálù
Josef Semík, Hoøice - malíøské a natìraèské prá-

ce
Roman Sklenáø, Plynoservis Instal-Top s.r.o.,

Hoøice - voda, odpady, topení
MUDr. Pavel Sieber,

pøedseda obèanského sdru�ení

Jsme dobrovolné, nezávislé a nepolitické sdru�ení
v oblasti poskytování domácí hospicové péèe. Dù-
vodem vzniku bylo chybìjící zaøízení tohoto typu v
oblasti, která se dá pova�ovat za spádovou. Vý-
chodní Èechy mají asi 600 lù�ek LDN a 30 lù�ek
pro onkologické pacienty v Èerveném Kostelci.
Víme, �e tento stav nepokrývá skuteènou potøebu
hospicových lù�ek.

Èleny na�eho týmu jsou napø.: prof. Jiøí Petera
Ph.D., pøednosta kliniky onkologie a radioterapie
Fakultní nemocnice Hradec Králové, MUDr. Ma-
rie Svato�ová, prezidentka Asociace poskytovatelù
hospicové paliativní péèe ÈR, MUDr. Karel Kulda,
klinika anesteziologie a resuscitace FN HK, lékaø s
paliativní atestací, pracující v ambulanci bolesti a
dal�í. Zdravotní sestry mají specializované odbor-
né vzdìlání a dlouholetou praxi.

Poskytujeme �iroké odborné poradenství týkající
se péèe o tìlesnou a psychickou pohodu nemoc-
ných. Dbáme na prevenci prole�enin. Pomáháme
s orientací v nabídce zdravotnických pomùcek.
Spolupracujeme s o�etøujícími lékaøi, specialisty
na léèbu bolesti, s onkologickými pracovi�ti, zaji�-
�ujeme duchovní a sociální péèi.

Postupnì zøizujeme pùjèovnu zdravotnických
pomùcek pro rodiny, které s na�í pomocí peèují o
umírajícího. Pomùcky zapùjèíme a nauèíme rodi-
nu s nimi zacházet. Jedná se o elektricky poloho-
vatelné lù�ko, aktivní antidekubitní matraci, kon-
centrátor kyslíku, dávkovaè lékù proti bolesti, od-
sávaèku, toaletní �idli a dal�í pomùcky podle indi-
viduálních potøeb pacienta.

V souèasné dobì máme v 15 letém pronájmu bu-
dovu v areálu nemocnice, kde zøizujeme kontaktní
místo a zázemí pro domácí hospicovou péèi.

Od registrace obèanského sdru�ení Duha jsme
poskytli specialisovanou péèi 4 onkologickým ne-
mocným v terminální fázi. Dennì probíhá náv�tì-
va v rodinì, slu�ba je 24 hod. 1 pacient je prùmìr-
nì v péèi 1,5 - 2 mìsíce. Spolupracujeme s rodinou
i po smrti. V souèasné dobì peèujeme o 1 nemoc-
ného.

Po registraci nestátního zdravotního zaøízení
pøedpokládáme, �e postupnì budeme mít v týmu
5 zdravotních sester a poskytneme tak domácí
hospicovou péèi 30 pacientùm roènì.

K �íøení znalostí a zku�eností v hospicové péèi
slou�í edukaèní centrum v prostorách kontaktního
místa hospicové péèe. Uskuteèòujeme velké
mno�ství pøedná�ek na toto téma v odborné zdra-
votnické oblasti, informujeme veøejnost o hospi-
cové péèi, pøedná�íme studentùm místních i okol-
ních støedNa podporu hospicové péèe v tomto re-
gionu se uskuteènily benefièní koncerty a dal�í se
plánují. Náv�tìvníkùm tìchto akcí je nabídnut
kulturní program a zároveò presentace prostor
centra domácí hospicové péèe a èinnosti na�eho
sdru�ení.
DŮLEŽITÁ FAKTA

Jsme pilotní zaøízení tohoto typu v ÈR.
Po registraci sdru�ení jsme poskytli pomoc 4 paci-
entùm. Souèástí péèe je vznikající pùjèovna zdrav.
pomùcek. Poradenská slu�ba byla poskytnuta 12
rodinám. Doba péèe o 1 pacienta je 1,5- 2 mìsíce
24 hod.

Provoz tohoto zaøízení je financován zatím pøe-
dev�ím od drobných dárcù. V souèasné dobì ne-
èerpáme �ádnou státní dotaci ani nemáme jiné fi-
nanèní zdroje. Pøedpokládáme do budoucna plat-
bu zdravotních poji��oven, státní dotace, grantové
programy z Evroské unie. Nezbytné jsou dary od
firem a jednotlivcù.

Příspěvky našich dárců
od 1. 9. 2009:

Finanèní:
Martina �ulcová, Nová Paka
Jakub Ka�par, tiskový mluvèí Ministerstva �ivot-

ního prostøedí, Praha
MUDr. Petr Ka�par, chirurg, Hoøice
MUDr. Bassam Zumot, ORL lékaø, Dvùr Králové
Hana Panýrová
Výbor dobré vùle - Nadace Olgy Havlové
MUDr. Jitka Koláøová, lékaø ARO FN HK, Hra-

dec Králové
Martina Vostøezová, sociální pracovník, Hoøice
PhDr. Oldøi�ka Tomíèková, pracovnice muzea,

Hoøice
Roman Sklenáø, Hoøice
RC Praga Ekumena

Vìcné dary:
Jana Bartoníèková, Lomnice n. Popelkou - inva-

lidní vozík, sedátko do vany, berle
Lída Jandová, zdr. sestra, Hoøice - WC �idle
Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boro-

mejského, Praha - vybavení kontaktní místnosti
nábytkem

Domov pro seniory, Hoøice - �idle a stoly
Alena Knapová, Hoøice - chladnièka
Irena Nosková, prodejna elektro, Hoøice - chlad-

nièka
Eva Pe�avová, Hoøice - chladnièka
Jitka Tomá�ková, zdravotní sestra, Hoøice -

chladnièka, mikrovlnka
Kateøina Du�ková, moderátorka, Praha � rozklá-

dací lù�ko
Martin Rejman, kancléø Konzervativní strany,

Praha - poèítaè

Adventní ladění
Jako ka�doroènì se uskuteèní 4. prosince od

14.30 do 17.30 v prostorách Z� Na Habru pøedvá-
noèní setkání pøátel haberské �koly aneb �ad-
ventní ladìní�.

Blí�í se toti� konec roku, èas zklidnìní a zamy�-
lení, zaèíná advent, a tak by se pøátelé mìli sejít a
spoleènì zavzpomínat na to dobré i zlé, co jim ten
starý odcházející rok pøinesl. Po ètyøi adventní
týdny nás k tomu vybízejí kromì jiného obchùz-
kové bytosti (Mikulá�, andìl, èert, nìkde i Bar-
borky a Lucky), a proto snad právì na zaèátku to-
hoto vnitøního zti�ení v prvním adventním týdnu
na svátek sv. Barbory se zde po roce opìt setkává-
me.

 Døíve bývalo zvykem, �e skoro v ka�dé svìtnici
mìli své domácí jeslièky, tedy betlém, který po-
vstal skrze jejich ruce, proto�e vìt�inou bylo �hlu-
boko do kapsy�. Haberské dìti vytvoøily pro ty z
vás, kteøí k nám zajdou, také své betlémy. Ka�dý
pøidal tu svoji figurku, aby dohromady ztvárnili,
jak si pøedstavují narození Je�í�ka.

Nejde sice o �ádná umìlecká díla, ale snad prá-
vì proto díky �èisté� dìtské tvoøivosti k vám mù�e
promluvit ono neopakovatelné, to podstatné, co
bohu�el v dospìlosti nìkdy sami pøed sebou skrý-
váme� Pøijïte se tedy podívat a zamyslet se tøe-
ba také nad tím, co nás oèekává v tom novém cyk-
lu, jeho� pøíchod nám jezulátko zvìstuje�

Na sváteèní dobu Vás naladí i zpìv haberských
dìtí, do kterého se mù�ete zaposlouchat v 15.30
ve �kolní tìlocviènì. A proto�e advent oznamuje
pøíchod doopravdy �velkého tajemství�, nebude
chybìt ani pohádka hoøického loutkového soubo-
ru Zvonek, která svým pøíbìhem v�dy nìjaké �to
malé� tajemství otevírá�

Zveme Vás tímto na setkání v na�í �kole. Pøeje-
me Vám pìkný a klidný adventní èas v oèekávání
sváteèních dní vánoèních.                   Ivo Chocholáè
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ben 2009). Jiní studenti získávají mezinárodnì
uznávaný certifikát z anglického jazyka.

Se studenty pracují skuteèní odborníci � aprobo-
vaní pedagogové, vèetnì �jazykáøù�, a zvy�ují si
svou kvalifikaci dal�ím soustavným vzdìláváním.
Studenti se mohou v klidu soustøedit na výuku,
nebo� ve �kole panuje dobré prosociální klima �
patologické jevy jsou minimalizovány, studenti
jsou vedeni k tendenci pomáhat, být empatiètí,
chovat se sociálnì dobøe.

Je pravda, �e co se výuky týèe, jsou na studenty
kladeny vy��í po�adavky ne� na základní �kole,
tempo je rychlej�í, èas i energie se vyu�ívá efektiv-
nì. Ale ve�kerá práce není na úkor radosti a pøiro-
zenosti dìtského projevu. �kola opravdu nebere
dìtem dìtství, na ni��ím gymnáziu je to naopak:
Práce je i hrou. �Dominiku, jak je mo�né, �e se ti
daøí psát v�emi deseti na poèítaèi rychlostí 400
úhozù za minutu pøi nulové chybovosti?� �Paní uèi-
telko, kdy� já se chci nauèit v�echno.� To pøece
není cimrmanov�tina ani �ádná vynucená køeè, ale
výsledek radosti z práce.

A o to v�echno by mìli být potenciální studenti
z Hoøicka o�izeni? Kdo si vezme na svìdomí, �e
zru�ením víceletého gymnázia v Hoøicích  se stane
kvalitní základní vzdìlání pro øadu nadaných stu-
dentù ménì dostupné nebo nedostupné? Po�le
zodpovìdný rodiè své dítì po 5. tøídì samotné na
gymnázium do Hradce Králové nebo do Jièína? Po-
kud ho bude moci vozit autem nebo mu najmout
osobního øidièe, pak jistì. Ale co kdy� dítì, které
má studijní pøedpoklady,  pochází ze sociálnì slab-
�í rodiny, a dokonce ne z Hoøic, ale z okolních obcí
(poèítejme i Chlum, Chodovice,  Tøebnou�eves),
odkud se musí jet hromadnou dopravou, s pøestu-
pem, ze zastávek a nádra�í? Pøi vìdomí, jaká ne-
bezpeèí na dítì pøi cestì èíhají, ho urèitì nechá na
Z�. Odpadá tedy právo alternativní volby vzdìlání
pro v�echny, jak ho stanovuje zákon, a dá se mluvit
o diskriminaci, v na�em pøípadì minimálnì 20 %
dìtí na ni��ím gymnáziu a 50 % studentù na vy�-
�ím gymnáziu. A doká�e si nìkdo spoèítat, jaká je
to rovnì� ekonomická �koda pro region i pro spo-
leènost? Pokud nìkteøí nadaní studenti odmaturují
na vzdálenìj�ím gymnáziu, vrátí se po absolvování
vysoké �koly jako odborníci do svého mìsta? Pøi-
spìjí k jeho rozvoji? Obohatí sociální, kulturní i
morální spektrum Hoøic? Sotva. Opìt �koda pro
Hoøicko.

Jedním �krtem úøedního pera se nejen zru�í více-
leté gymnázium, ale rovnì� se nenávratnì zlikvidu-
je dobøe fungující celek, nebo� ke studiu na vy��ím
gymnáziu se studenti cílenì pøipravují 4 roky. Prá-
ce na obou stupních je provázána � studenti absol-
vují spoleènì nìkteré projekty, jiné pøipravují star-
�í pro mlad�í, na volitelné pøedmìty ni��ího gym-
názia navazují volitelné pøedmìty na vy��ím stupni
nebo jsou rozprostøeny na  8 let. Pokud se zru�í os-
mileté gymnázium, zaniknou paralelní tøídy, tak�e
se zú�í nebo zlikviduje nabídka volitelných pøed-
mìtù (je mo�ná jen pøi vìt�ím poètu tøíd), a tím
utrpí kvalita vzdìlávání i na ètyøletém gymnáziu.
Tímto radikálním øezem by byla  znemo�nìna rea-
lizace zodpovìdnì pøipraveného �kolního vzdìlá-
vacího programu, hlavnì co se profilování absol-
venta týèe. Kdy� se strom s bohatou korunou pory-
vem pøechodné vichøice vyvrátí i s koøeny, nevyros-
te na jeho místì nový. Vichøice pøejde, ale to místo
bude neutì�ené, nezkultivované.

Se zru�ením 8 tøíd gymnázia odejdou nejlep�í
�áci z Hoøicka jinam, ale také bude muset odejít i
více ne� polovina kvalitních uèitelù gymnázia. Do-
vedeme odhadnout, �e to bude také mimo region.
Dají se tyto duchovní �kody vyèíslit? Dají se pøed-
pokládat. A dá se jim pøi dobré vùli a prozíravosti
volených orgánù zabránit. Zru�ení víceletého gym-
názia v Hoøicích se dá hodnotit jako akt protisoci-
ální politiky, co� je v rozporu s programem témìø
v�ech politických stran.

K tomuto kroku vedou pøedstavitele kraje ekono-
mické dùvody, problémy s naplnìností tøíd Z�, ne-
dostatek uchazeèù o uèòovské obory. Je chybné, �e
se tyto problémy øe�í zjednodu�enì a jistì málo
úèinnì zru�ením víceletých gymnázií.

 Vy, kteøí jste dostali dùvìru volièù, nedopus�te,
aby ekonomická stránka pøevá�ila nad kvalitou
vzdìlání a úsilím studentù a pedagogù, kteøí sice
nevytváøejí materiální hodnoty, ale zaji��ují odbor-
né, mravní a duchovní zázemí v celé této oblasti.
Prozíravì myslete na dal�í generaci a doka�te, �e
u�lechtilá my�lenka o bohatì navrácených investi-
cích do vzdìlání není pro vás levnou frází a pou-
hým pøedvolebním slibem.

Rodièe na�ich studentù sepsali proti zru�ení více-
letého gymnázia v Hoøicích vlastní petici, s jejím�
obsahem se mù�ete seznámit a pøípadnì ji podpo-
øit do 11. prosince 2009 svým podpisem na tìchto
místech: Olpran � Martin Luòák, Papírnictví �
Ale� Svoboda, �elezáøství � Roman Vr�átko, Krá-
mek pro radost � Vikovi, Sportmóda � Peterová,
Velkoobchod - Ertl. Také vás zveme na Dny otevøe-
ných dveøí 27. a 28. listopadu do budovy �koly. A
vzkaz pro rodièe nadaných dìtí: Nebojte se pøihlá-
sit je do primy hoøického gymnázia. Va�e pøihlá�ka
bude pádným argumentem pro nutnost existence
víceletého gymnázia. Dìkujeme vám.

Pedagogové Gymnázia a SO� Hoøice
Dal�í informace na www.ghorice.cz

Hořickému gymnáziu
hrozí zrušení

(pokraèování èlánku ze strany 1)

SOUHLAS S PŘIJETÍM FINANČNÍHO DARU
MĚSTSKOU NEMOCNICÍ HOŘICE.

Rada mìsta schválila pøijetí daru pro  Mìst-
skou nemocnici Hoøice ve vý�i 130.000,- Kè

Souèasná legislativa neumo�òuje pøijímat
dary pro na�e pøíspìvkové organizace v èást-
kách pøesahujících ètyøicet tisíc korun. Pøíjem
takovýchto darù byl zákonem o obcích svìøen
do pravomocí radì mìsta.
NAŘÍZENÍ MĚSTA HOŘICE O PROVÁDĚNÍ
ZIMNÍ ÚDRŽBY
NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH

V souvislosti s pøijetím zákona è. 97/2009
Sb. ze dne 26. 03. 2009, úèinného od 16. 04.
2009, jím� se mìní a doplòuje zákon è. 13/
1997 Sb. o pozemních komunikacích v plat-
ném znìní, je tøeba reagovat na zmìnu úst. §
27, zejména stran povinností vlastníkù dálni-
ce, silnice a místní komunikace, které se vèet-
nì odpovìdnosti za sjízdnost a schùdnost, tý-
kají také vlastníkù chodníkù. Rada schválila
naøízení o provádìní zimní údr�by na míst-
ních komunikacích.

Mìsto Hoøice je v souèasné dobì vlastníkem
pøevá�né vìt�iny mìstských chodníkù a míst-
ních komunikací. Silnice druhé a tøetí tøídy,
procházející mìstem, vlastní Královéhradecký
kraj a je zodpovìdný za jejich údr�bu.Toto na-
øízení stanoví rozsah, zpùsob a lhùty odstra-
òování závad ve schùdnosti chodníkù, míst-
ních komunikací a prùjezdných úsekù silnic
na území mìsta Hoøice.

V pøílohách tohoto naøízení jsou uvedeny i
komunikace a chodníky, na kterých se pro je-
jich malý dopravní význam zimní údr�ba ne-
provádí. Zimní údr�ba hoøických komunikací
je provádìna v poøadí dùle�itosti silnic a
chodníkù z hlediska hustoty silnièního provo-
zu a dùle�itosti komunikací. Mìsto je rozdìle-
no do tøí  úsekù, kde první úsek v poøadí by
mìl být odklizen do 4 hodin od zahájení zása-
hu, druhý do 8 hodin od zahájení zásahu a tøe-
tí do 48 hodin od zahájení zásahu. Lhùty ne-
platí v pøípadì vyhlá�ení kalamitního stavu,
který vyhla�uje starosta mìsta Hoøice. Pøílo-
hou tohoto naøízení je Plán zimní údr�by
chodníkù a komunikací, podle kterého je
údr�ba komunikací provádìna ekonomicky a
hospodárnì. Jen praxe nám v�ak uká�e, jak
dobøe jsme na rozmarné vrtochy paní zimy le-
tos pøipraveni. Technické slu�by mìsta Hoøi-
ce, které jsou na provádìní zimní údr�by mìs-
tem objednávány, mají k dispozici tøi traktory
Zetor, multikaru M25 a malotraktor ISEKI,
v�e se zimní výbavou. V souvislosti se zmìnou
zodpovìdnosti mìsta za zimní údr�bu, byla
navý�ena pojistná èástka odpovìdnosti mìsta
za �kody na zdraví osob, zpùsobených pøi pou-
�ívání místních komunikací.
NÁVRH NA JMENOVÁNÍ VEDOUCÍ
KANCELÁŘE STAROSTY A TAJEMNÍKA

V souvislosti s novým organizaèním øádem,
který byl radou mìsta pøijat 24.08.2009,
vznikl od øíjna 2009 nový odbor Kanceláø sta-
rosty a tajemníka, který �zastøe�uje� dosud
nezaøazené pracovníky úøadu z úseku organi-
zaèního, úseku informaèních a komunikaè-
ních technologií, úseku personálního a práv-
ního. Kanceláø starosty a tajemníka dokonèí
do konce roku 2009 poslední kroky nutné k fi-
nálnímu odstranìní problémových oblastí,
které byly zmínìny ve výsledku personálního
auditu (strategické dokumenty mìsta � kon-
cepce rozvoje mìsta, centrální evidence smluv

a objednávek, motivaèní systém a personální
práce, �kolení pracovníkù, vystupování za-
mìstnancù úøadu vùèi veøejnosti, kontrola
èinnosti Technických slu�eb, IT problemati-
ka). Rada mìsta jmenovala vedoucí odboru
Kanceláøe starosty a tajemníka Ing. Ivu Gra-
cíkovou. Prvním velkým úkolem novì vznik-
lého odboru, bude zavedení nového softwaru,
evidujícího usnesení rady a zastupitelstva,
který výraznì zpøehlední plnìní úkolù ulo�e-
ných samosprávou voleným orgánùm a státní
správì.
DAR OBČANSKÉMU SDRUŽENÍ KATALPA

Obèanské sdru�ení Katalpa pøedlo�ilo
�ádost o finanèní pøíspìvek ve vý�i 8.500,- Kè
na èásteèné pokrytí nákladù na akci �Andìl-
ské Vánoce� poøádanou ve spolupráci s ob-
èanským sdru�ením Klokánek ve dnech 02.
12.- 05. 12. 2009. Výtì�ek akce bude pou�it
na financování jarního  psychorehabilitaèní-
ho víkendového pobytu dìtí z klubu Kloká-
nek.
FINANCOVÁNÍ SPORTOVNÍCH ODDÍLŮ
TJ JISKRA

Rada mìsta souhlasila s pøedlo�eným zpù-
sobem podpory organizovaného sportu na
sportovi�tích, která budou spravovat Spor-
tovní zaøízení mìsta Hoøice. Zpùsob podpory
je podmínìn pøevodem majetku TJ Jiskra
Hoøice na Mìsto Hoøice, které bude tento ma-
jetek spravovat prostøednictvím Sportovního
zaøízení Mìsta Hoøice. Oddíly budou v rámci
podpory sportu dostávat dotace na pronájem
sportovi�� od Sportovního zaøízení Mìsta Ho-
øice. Sportovci takto získají bonus v podobì
pøipravených sportovi�� a jejich èlenské pøí-
spìvky pou�ijí výhradnì na oddílovou èin-
nost. Celý systém bude podporovat oddíly,
které pracují s mláde�í a oddíly, které dosa-
hují dobrých výsledkù ve kvalitních soutì�ích.
Mìsto tak pøebere èervená èísla, která vyku-
kují ji� nìkolik let z hospodaøení TJ Jiskra
Hoøice. Nezbývá ne� vìøit, �e  prostøedky, vy-
nalo�ené na organizovaný sport, budou inves-
továny úèelnì a u�etøí nám za slu�by pro mlá-
de�, která by mohla mít v budoucnosti pro-
blémy v záchytné sociální oblasti.
PŘÍSPĚVEK FARNÍ CHARITĚ
DVŮR KRÁLOVÉ

Rada mìsta schválila finanèní pøíspìvek ve
vý�i 5.000,- Kè Farní charitì Dvùr Králové
nad Labem na èinnost Obèanské poradny,
kterou provozuje jako slu�bu sociálního pora-
denství pro obyvatele mìsta Hoøice
v Poliklinice II.
OPTIMALIZACE SÍTĚ HOŘICKÝCH ŠKOL

Rada mìsta vzala na vìdomí informaci o ná-
vrhu optimalizace sítì hoøických �kol.

Rada mìsta nesouhlasila se zdùvod-
nìním KHK slouèit  Obchodní akade-
mii a SOU obchodní s Gymnáziem  a
SO� Hoøice z dùvodu toho, �e na obou �ko-
lách nedo�lo k poklesu �ákù, pøedlo�ené
úspory jsou nereálné vzhledem k typu �kol a
obory obou �kol jsou nesluèitelné. Argumenty
ke slouèení, které uvádí Královéhradecký
kraj, nedávají dùvody ke krokùm, které chce
kraj realizovat. �koly mají zdravou ekonomi-
ku a prùmìrné poèty �áku ve tøídách jsou nad
krajskými prùmìry.  Rada mìsta ulo�ila sta-
rostovi I. Dole�alovi jednat s vedením kraje o
strategickém odlo�ení krokù, vedoucích ke
slouèení tìchto zaøízení.

Ivan Dole�al

V uplynulých dnech byla dokonèena hoøická
cyklostezka. V souèasné dobì probíhají  úpra-
vy jejího okolí a bude osazena dopravními
znaèkami. Stavba, která má v na�em mìstì
svoje pøíznivce, ale i odpùrce se skládá ze ètyø
stavebních etap. První etapa je dlouhá  174 m
a propojuje køi�ovatku cest �U Josefa�
s �Lomem U Josefa�. Druhá etapa zaèíná u
domu Sociálních slu�eb mìsta Hoøice, pokra-
èuje kolem �Lomu U Josefa�, dále ke koupali�-
ti Dachovy a je dlouhá více ne� 2 km. Tøetí eta-
pa nebyla z majetkoprávních dùvodù realizo-
vána a mìla pùvodnì propojit  koupali�tì Da-
chovy se silnicí, vedoucí z Hoøic na Jeníkov.
Ètvrtá etapa stavby zajistila hladký povrch
cesty vedoucí z horní èásti ulice Maixnerova
na køi�ovatku �U Josefa�. Tato ètvrtá etapa je
dlouhá 840 m.

Asfaltová stezka má �íøi 3-3,5 m a dostateènì
pevnou konstrukci, která umo�òuje i pohyb
tì�ké tì�ební lesnické techniky. Stezka je urèe-
na nejen pro cyklisty a zdatnìj�í koleèkové
bruslaøe, ale i pro pì�í a vozíèkáøe. Na pøístu-

pových cestách stezek budou instalovány zá-
brany a retardéry, které budou bránit vjezdu
motorových vozidel.

Pøevá�ná èást stezky je financována ze zdro-
jù SFDI, která má pro financování podobných
investic velmi pøísná pravidla. Základní my�-
lenkou finanèní podpory z tohoto zdroje je do-
vést cyklisty, pì�í, bruslaøe, vozíèkáøe a dal�í
pøípadné nemotorizované úèastníky silnièní-
ho provozu bezpeènì mimo dopravní provoz a
dopravní �pièku do místa zájmu. V na�em pøí-
padì jsou místem zájmu Lom U Josefa, kou-
pali�tì Dachovy a místa ulo�ení exponátù me-
zinárodního sochaøského sympózia. Fond do-
pravní infrastruktury poskytnul na tuto inves-
tici èástku cca 9 milionù Kè.

Mìsto Hoøice se podílí èástkou 1,5 milionu
Kè a Královéhradecký kraj vlo�il do této inves-
tice 1,3 milionu korun. Zbývající dva miliony
korun pøedfinancuje Mìsto Hoøice za Králo-
véhradecký kraja toto pøedfinancování  bude
uhrazeno Královéhradeckým krajem v prùbì-
hu roku 2010.

Cyklostezka dokonèena

Støípky ze zasedání rady
dne 13. 11. 2009

Dárek dětí
Základní umělecké školy

Motto: �Domov je tam, kde je jistota, pohoda, �tìs-
tí a láska�.

Dìtský domov a specielní M� v Berounì pracují
s dìtmi s duálním senzorickým posti�ením.Práce je
to velmi nároèná jak psychicky tak i fyzicky. Dìti se
úèastní volnoèasových aktivit jako je hiporehabilita-
ce, muzikoterapie, canisterapie a dal�í. V DD jsou
dìti od 3 � 18 let. Kdy� na�e �kola dostala �ádost o
spolupráci, okam�itì jsme souhlasili.

V Berounì vzniká Vánoèní strom splnìných pøání
a patronem celého projektu je obchodní dùm Praha
� Ruzynì. Dìti z výtvary a dramatického oddìlení
vyrábìjí  vánoèní ozdoby a øetìzy, které tento vánoè-
ní strom ozdobí a dìti z domova na nìho navìsí svá
pøání k Vánocùm. Hoøické dìti pøipravily velký re-
klamní panel, na kterém jsou spojené ruce dìtí na
znamení lásky a pøátelství.

21. 11. bude vánoèní strom ozdoben a na jeho slav-
nostním rozsvícení bude �kolu zastupovat paní �tì-
pánka Fléglová, která se svoji dcerou Petrou celou
akci pøipravila. A tak jen vìøme, �e dìtem pøinese
radost a nám V�em pocit, �e jsme alespoò tro�ku po-
mohli.                                                        Va�kovová Zdenka

Dny otevřených dveří na
Gymnáziu a SOŠ Hořice

Zveme Vás k náv�tìvì na�í �koly v pátek 27. lis-
topadu 2009 od 15 hodin a v sobotu 28. listopadu
u� od 9 hodin.

Ve �Dnech otevøených dveøí� rádi uvítáme hlav-
nì uchazeèe o studium v pøí�tím roce (a jejich ro-
dièe), kdy  otvíráme 3 tøídy � primu osmiletého
gymnázia (po 5. tøídì), první roèník ètyøletého
gymnázia (po 9. tøídì) a první roèník ètyøleté
støední odborné �koly sociálnì správní.

Náv�tìvníci dostanou podrobné informace o
náplni studia jednotlivých oborù, o postupné spe-
cializaci cestou volitelných pøedmìtù a semináøù,
o profilu absolventù, mo�nostech dal�ího studia
na V� èi jiného uplatnìní. (V loòském roce byli
v�ichni uchazeèi o studium pøijati na V� ).

Hosté si dále prohlédnou výstavky uèebnic, stu-
dentských prací, uèebních pomùcek, vybavení
odborných uèeben a seznámí se s podmínkami
pøijetí.

Pøístupná bude i na�e sportovní hala a nové
høi�tì, které slou�í �kolní výuce tìlocviku i veøej-
nosti.

Pøesto�e pøedstavitelé Královéhradeckého kraje
uva�ují o zru�ení nìkterých víceletých gymnázií
v regionu, zùstáváme optimisty a pøijímáme stu-
denty do primy. Èím více bude uchazeèù o studi-
um v primì, tím pádnìj�í budou dùvody pro za-
chování gymnázia v Hoøicích.

 Podrobnosti na www.ghorice.cz.

Dny otevřených dveří

Co se připravuje
na Obchodní akademii?

Pro absolventy základních �kol nabízíme pro
pøí�tí �kolní rok tyto maturitní i uèební obory:

Obchodník - ètyøletý maturitní obor ekono-
mického zamìøení. Od prvního roèníku mají �áci
jeden den v týdnu odbornou praxi, co� jim napo-
máhá propojit teoretické uèivo ze �koly s bì�nou
praxí.

Obchodní akademie - klasický ètyøletý ma-
turitní obor s mo�ností zamìøení buï na obchod,
bankovnictví nebo hotelnictví a turismus.

Ka�doroènì otevíráme také i uèební obor pro-
davaè s mo�ností zamìøení na smí�ené zbo�í,
elektrotechnické nebo drogistické zbo�í. Odborný
výcvik zaji��ujeme �ákùm dle bydli�tì nebo podle
jejich po�adavkù. Na v�echny obory budou pøijí-
máni �áci na základì studijních výsledkù na konci
prvního pololetí (pololetní vysvìdèení).

Navíc budeme v pøí�tím �kolním roce otevírat
nástavbové denní studium Podnikání, urèené
pro absolventy v�ech uèebních oborù, studovat
mohou i absolventi maturitních oborù, kteøí by
potøebovali pro svoji budoucí praxi odborné
vzdìlání ekonomického (podnikatelského) zamì-
øení. Studium je vhodné i pro døívìj�í absolventy,
kteøí jsou tøeba registrovaní na pracovním úøadu.

Dny otevøených dveøí jsou v pátek 27.11.
od 13 do 17 hodin a v sobotu 28.11. od 8,30
do 12 hodin.

Na�í �kolu mù�ete nav�tívit i kdykoliv v jiné
dny. Tì�íme se na Va�i náv�tìvu.                            JK
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Hořický zpěvák
Václav Rachota bodoval
v náročné soutěži

Pìvecké soutì�e se v posledních letech rozrùstají
a mnohá �kola chce nìjakou uspoøádat. Èasto
se ale stává, �e v kvantitì se vytrácí kvalita. Jsou
soutì�e, které mají své renomé a ji� úèast na nich
je pro ka�dého mo�ností sly�et kvalitní výkony
a pro úèastníka je soutì� prubíøským kamenem. A�
to je Pra�ský pìvec, soutì� A. Dvoøáka v Karlových
Varech nebo Bohuslava Martinù v Praze.

V leto�ním roce se uskuteènil XII. roèník soutì�e
B. Martinù, který probíhal ve dnech 16.�18.øíjna
v krásných prostorách Hudební �koly hl. mìsta
Prahy. V roce, kdy vzpomínáme 50.výroèí úmrtí
skladatele B. Martinù, se soutì�e zúèastnilo celkem
170 mladých zpìvákù a zpìvaèek ve vìku
od 12 do 22 let. V sedmi kategoriích se ucházeli
o pocty nejvy��í. Soutì� je urèena pro studenty
konzervatoøí, víceletých gymnázií s hudebním za-
mìøením, ZU� a soukromých umìleckých �kol.
Vedle vítìzù se udìlují mimoøádné ceny Nadace
�ivot umìlce, Cena za interpretaci písnì Bohuslava
Martinù a Cena Beno Blachuta. Leto�ní soutì� byla
soutì�í mezinárodní, kde posluchaèi sly�eli výkony
zpìvákù z èeských, slovenských a maïarských
umìleckých �kol.

Jako jeden z øady mladých zpìvákù se v Praze
pøedstavil Václav Rachota z hoøické základní umì-
lecké �koly. Dlouho jsem pøemý�lela, jest-li
se soutì�e zúèastnit nebo ne. Strach a urèitý re-
spekt øíkaly, ne! Ale zdravá sebedùvìra zvítìzila
a Václav jel. Byla jsem pøesvìdèena o velké bojov-
nosti �áka a zároveò jeho pracovitosti. Na soutì�
jsme se pøipravovali pùl roku. Vedle národní
a umìlé písnì byla jedna povinná píseò B.Martinù
� Otevøení sloveèkem. Repertoár rozmanitý
a nároèný.

Tréma je hrozná vìc, ale na soutì�i tohoto typu
nikoho neomlouvá. A porota, slo�ená z pøedních
pedagogù umìleckých �kol a sólistù oper, nikomu
nic neodpustila. Václav Rachota zabojoval, zazpíval
a po zásluze získal 3. místo. A jako by toho nebylo
dost, získal zvlá�tní ocenìní za provedení povinné
písnì Bohuslava Martinù. Radost byla ohromná,
proto�e to nikdo neèekal. Jen Václav se svým kli-
dem prohlásil: �Chtìl jsem být druhý�. Skromnost
je hezká vìc.

Dìkuji Václavu Rachotovi za reprezentaci �koly
a reprezentaci mìsta. Bylo zajímavé nìkterým li-
dem øíkat, kde Hoøice jsou, �e vùbec jsou a hlavnì,
�e mají umìleckou �kolu, která je schopna své �áky
pøipravit i na takové soutì�e, jakou soutì� Bohu-
slava Martinù je. 

Va�kovová Zdenka,
øeditelka �koly

Andělské Vánoce
s Klokánkem

Poèasí si s námi dìlá, co chce, tlakové ní�e støí-
dají tlakové vý�e, chøipkové viry si s námi hrají na
honìnou, finanèní krize zasahuje stejnì nekom-
promisnì jako jednotka zvlá�tního nasazení, jen
tradice nám zùstávají. Zapla� bùh, chce se øíci i
ateistùm. A proto Vás v�echny jménem obèan-
ských sdru�ení Klub Klokánek a Katalpa co nejsr-
deènìji zvu k náv�tìvì spoleèného projektu An-
dìlské Vánoce, který probìhne v prostorách diva-
delního sálu hoøické radnice od støedy 2. 12. do
soboty 5. 12. 2009. Slavnostní vernisá� výstavy
tradièních výrobkù, dekorací a tradic pøislíbil ote-
vøít patron na�eho klubu, herec Jan Potmì�il. At-
mosféru tohoto slavnostního aktu doladí svým
vystoupením nejmlad�í zpìváci chlapeckého sbo-
ru Boni Pueri. Výstava bude prodejní, tak�e si bu-
dete moci ozdobit své pøíbytky dílky z rukou pro-
fesionálù, umìlcù sdru�ení Katalpa, i amatérù,
dítek i maminek klubu Klokánek. Dìtským ná-
v�tìvníkùm bude staèit pouhých deset korun k
tomu, aby si vyrobily vlastní rukou obrázek na
stìnu v na�í výtvarné dílnì. Vás v�echny, kteøí
rádi peèete, vyzývám k úèasti v soutì�i O nejchut-
nìj�í vanilkový rohlíèek. Podmínky jsou jednodu-
ché, pøineste bìhem konání výstavy na radnici
vzorek asi 200g upeèených vanilkových rohlíèkù,
nejlépe v plastové dóze a zøetelnì oznaète �títkem
se jménem. Vyhlá�ení výsledkù soutì�e probìhne
na závìr výstavy po zasedání odborné poroty a ví-
tìz získá krásnou vìcnou cenu. Celý projekt bude
zakonèen benefièním koncertem v sobotu 5. 12.
od 16,00 h. vystoupením Ireny Budweiserové. Se
svou doprovodnou kapelou Fade In vám pøedsta-
ví repertoár svých gospelových i vánoèních písní
z Èech i celého svìta v netradièním aran�má.
Vstupenky nejsou v pøedprodeji, dobrovolným
vstupným mù�ete obohatit na�i kasièku pøímo
pøi vstupu na koncert. Jestli�e se ná� projekt zalí-
bil i komisi Nadace Divoké husy, která se rozhod-
la výtì�ek z celého projektu zdvojnásobit, vìøím,
�e si své náv�tìvníky a mo�ná obdivovatele najde
i ve va�ich øadách. Ji� teï se tì�ím s vámi v�emi
na shledanou, ji� nyní dìkuji realizaènímu týmu
za spolupráci, sponzorùm za spoluúèast a vám
ostatním za náv�tìvu. Nech� i va�e Vánoce jsou
andìlské:  skromné, laskavé a láskyplné. V�dy�
patøí chvála tìm, kdo dovedou dávat, ani� by si to
pamatovali a pøijímat, ani� by na to zapomnìli

Slovy Elizabeth Bibesco se louèí
Jana Bouzková, Klub Klokánek

Světlušky rozsvítily
nový školní rok

Na VO� a SZe� Hoøice zaèal leto�ní �kolní rok ne-
tradiènì � �kola se poprvé zapojila do projektu na
pomoc nevidomým. Akce Svìtlu�ka vynesla pøes
8 000,- Kè pro zrakovì posti�ené spoluobèany.

I v tomto roce nastoupili noví �áci do studijního
oboru Agropodnikání a Pøírodovìdné lyceum, dal�í
studenti do prvního roèníku Vy��í odborné �koly
rozvoje venkova denní i dálkové formy. Pro nové
�prvòáèky� uspoøádali �áci tøetích roèníkù uvítací
veèírek se spoustou her, soutì�í a diskotékou.

Nový �kolní rok se u� naplno rozbìhl. Tøída 3.A
absolvovala cyklistický týden na Nebákovì, 4.L  a
3.L prohlídku staré Prahy a ÈNB, 2.A a 2.L náv�tìvu
Miletína. Svou tradici má na �kole i soutì� �Ekomlá-
dì�, organizovaná pro �áky základních �kol ji� od
roku 2002. Zamìøuje se na prohlubování zájmu
mláde�e o pøírodu, zdravé �ivotní prostøedí, ale i
zdravý �ivotní styl, èím� doplòuje environmentální
výchovu základních �kol. Leto�ní osmý roèník se
nesl v duchu hesla �Zdravý �ivotní styl aneb ve zdra-
vém tìle zdravý duch!� Na jedenácti stanovi�tích pl-
nilo 20 ètyøèlenných dru�stev jednotlivé úkoly. Pro
jejich pedagogický doprovod byl pøipraven samo-
statný program.

Studenti se svými èinnostmi a aktivitami prezen-
tují i na rùzných akcích a výstavách (Do�ínky
v Hradci Králové, Jièín � mìsto pohádek apod.).
Poèátkem listopadu se uskuteènila tradièní Huber-
tova jízda, v prosinci �áci z domova mláde�e pøedve-
dou své dovednosti na adventních trzích.

Pokud se s na�í �kolou chcete seznámit podrobnì-
ji, zveme vás na Den otevøených dveøí! Zamìstnanci
i studenti �koly se vám budou vìnovat 4. 12. 2009 od
13 do 17 hodin a 5. 12. 2009 od 8 do 12 hodin. Je pøi-
pravena podrobná prohlídka  s odborným výkla-
dem, informace o studiu, ukázka èinností �ákù i ex-
kurze na �kolní statek, kde probíhá praktická èást
výuky. Tì�íme se na vás!                          Lenka Fleglová

HOŘICKÝ OBZOR
K OTEVŘENÍ
DIVADELNÍHO SÁLU
A HOTELU KORUNA
V ROCE 1929

Pivovarský hotel Koruna otevírá se slavnostnì
lidovým koncertem vojenské kapely královéhra-
decké v nedìli dne 8. prosince. Celá na�e veøej-
nost mù�e se právem tì�iti na novì zøízené míst-
nosti Koruny, které svou bohatou a nákladnou
výzdobou, jako� i svými rozmìry nemají nemají
�iroko daleko ve venkovským mìstech sobì nic
rovného a které úplnì vyhoví v�em potøebám ny-
nìj�í doby. Správa akc. pivovaru na�eho prokáza-
la plné porozumìní pro potøeby mìsta i celého
okresu; nové místnosti Koruny jsou nespornì da-
rem tohoto prùmyslového závodu na�emu obèan-
stvu.

Máme zde nové místnosti divadelního sálu
s pøísálím, (nádherné osvìtlení) jeho� plo�ná vý-
mìra pøesahuje plochu sálu i pøísálí v Sokolovnì.
� Jevi�tì bylo znaèným nákladem modernì upra-
veno. Dále je tu hoøení boèná galerie, která se dá
od divadelního sálu plnì oddìliti stahovacími
�aluziemi a tvoøí zároveò místnost, která rozmì-
rem se rovná mìstskému divadelnímu sálu. Této
místnosti bude pou�íváno jako kavárny, která
bude vypravena èasopisy politickými i illustrova-
nými, opatøena kuleèníkem, rùznými hrami
(�achy atd.) a klavírem. Pou�ije se jí také pro ta-
neèní hodiny, dancingy aj. Zaøízení místnosti jest
komfortní.

Mimo �lidovou� dosavadní restauraci zaøízena
byla také je�tì jedna restaurace men�í.

Ji� v nejbli��í dobì nav�tíví Hoøice prvotøídní
divadelní spoleènost (Burda), jí� byl divadelní sál
Koruny zadán, poøádány budou koncerty, akade-
mie, pøedná�ky a j. spoleènenské veèery s umìlec-
kými programy. Ji� nyní jest divadelní sál na 30
veèerù zadán. Jest na na�í veøejnosti v Hoøicích i
v okresu, aby se v hojném poètu zúèastnila v�ech

kulturních i zábavních podnikù v místnostech
Koruny poøádaných. Nájemce hotelu, p. Josef
Malina, vyjde ka�dému co nejochotnìji vstøíc.

Pøi pøestavbì naskytlo se mnoho technických
obtí�í, nìkdy i dosti nebezpeèných a jest dìkovati
hlavnì èlenu dozorèí rady pivovaru, p. ing. prof.
Bl. Mátlovi, �e v�e provedeno bylo za jeho dozoru
hladce, a �e v�e jest provedeno dùkladnì a odbor-
nì. Plného uznání zaslou�í si ov�em na prvém
místì navrhovatel celé úpravy, p. arch. Malina,
který tu podal pìkný dùkaz své umìlecké zdat-
nosti a odbornosti.

Pro zajímavost uvedeme nìco z historie Koruny
dle zápisù p. Jos. Øeháka:

Èíslo pop. 106 v �ibenièní, pozdìji Bìlohradské
ulici a nynìj�í ulici Sladkovského, kde Koruna
stojí, bylo v r. 1866 majetkem p. Tùmy a pozdìji
p. Kapsy. Od nìho koupil tuto realitu �husák�
p. Tauchman, za nìho� v létech osmdesátých
dùm è. 106 shoøel. Spáleni�tì koupil p. �afránek,
tesaøský mistr, který v r. 1897 vystavìl zde pøí-
zemní hospodu, kterou�to stavbu provádìl p.
stavitel Karel ��astný. Pøi stavbì nebyla dodr�e-
na regulaèní èára, tak�e povstal spor se staveb-
ním úøadem. V r. 1898 a 1899 byl hostinec ten
èásteènì pøestavìn a pøistavìn nádvorní trakt.
Od p. �afránka koupila hostinec pí �kodová, kte-
rá se provdala za p. Zítku. Jmenovaní man�elé
prodali hostinec v r. 1909 politické organisaci
sociálnì-demokratické za 24.000 korun i s par-
celou è. kat. 217. Tato organisace postavila první
patro a divadelní sál. V r. 1916 pøe�la celá budo-
va do majetku akciového pivovaru v Hoøicích za
54.000 korun. Aby restaurace celé budovy byla
umo�nìna hlavnì pøístavbou pøísálí, koupil ten-
to ná� závod sousední domek è. 105 od pí Jelínko-
vé.

Máme tedy nyní modernì a nádhernì vyprave-
né divadlo, kterého bychom se jinak ani za 50 let
nedoèkali, a hotel a jsme pøesvìdèeni, �e na�e ve-
øejnost navzdory v�em �sýèkùm� (jinak by to ne-
byly ani Hoøice) doká�e, �e nìco podobného jsme
ji� nanejvý� potøebovali; jinak bylo by znaèného
nákladu, který byl na pøestavbu vìnován, vìru
�koda. Nové místnosti mají a budou slou�iti
v�em vrstvám obyvatelstva bez výjimky!

Hoøický obzor, roè. XXIX, è. 25 ze 7. prosince 1929 (zkráceno).
Z uvedeného listu jsou i obì dobová vyobrazení.

8. prosince oslaví 80. výročí zahájení činnosti hořická Koruna.
Přečtěte si, jak uvítal nové zařízení tehdejší tisk:

Zprávičky ze ZŠ a MŠ
Na Daliborce v Hořicích:
Stavíme dům snů

Tou�íte po novém bydlení, ale zatím nemáte pøed-
stavu, jak by mìl vá� dùm vypadat?

Nezoufejte. Nabízíme vám jedineènou mo�nost
naèerpat inspiraci a ujasnit si svùj stavební zámìr.

Nav�tivte na�i výstavu �Stavíme dùm snù� v pra-
covních dnech od 23.11. � 16.12. (od 7,40 � 15,00
hod.) v Z� Na Daliborce a ve vstupní hale najdete to,
co hledáte. Domy snù rùzných velikostí, s propraco-
vaným interiérem, s architektonickým návrhem za-
hrad, ale i pøíbytkù pro domácí mazlíèky. Mezi vy-
stavenými exponáty uvidíte i dnes tak populární
nízkoenergetické domy nové generace nebo stylo-
vou roubenku s venkovním posezením. Nechybí ani
pohádkový domeèek plný sladkostí, mezonetový
dùm umístìný v korunì stromu, stavba stojící na pi-
líøích vyrobená z recyklovatelných materiálù  èi
domy s odklopnou støechou, pod kterou objevíte do-
konale a do v�ech detailù propracovaný interiér. Za-
hrady zdobí rozkvetlé záhony kvìtin, jezírka, hou-
paèky, terasy s nábytkem a mnoho zelenì. Ka�dý
dùm má své osobité kouzlo, ve kterém se odrá�í pøe-
dev�ím kreativita, nad�ení a dokonalá souhra v�ech
èlenù rodiny.

Celé výstavì pøedcházela nároèná domácí pøíprava
v�ech zúèastnìných rodin. Od návrhu a zhotovení
polotovarù z kartonu, krabic i krabièek pøes pro-
my�lení v�ech detailù samotné stavby domu i okolí.

Práci jsme mìli o to nároènìj�í, �e jsme ji� den
pøedem pro�ívali projektový Den duchù, ve kterém
jsme plnili mnoho zajímavých skupinových prací z
Èj a M. Stihli jsme také vyrobit magickou mapu stra-
�idelného hradu a Pekelnou knihu høíchù, do které
si budeme zaznamenávat v�echny na�e �kolní pro-
høe�ky v chování a zapomínání pomùcek. A� nás
4. prosince nav�tíví Mikulá� s èerty, nastane zúèto-
vání a nìkterým z nás bude asi kru�no.

Páteèní �kolní den jsme si prodlou�ili a� do soboty,
proto�e jsme ve �kole i pøespali. Hráli jsme hry, sou-
tì�ili, mlsali, èetli a poslouchali pohádku. Zlatým
høebem veèera se stala noèní hra pro odvá�né, ve
které jsme ve tmì za pomocí baterek odhalovali ta-
jemství na�í základky. Na�li jsme Bílou paní, hlado-
mornu, podzemní chodbu a dal�í záhady.

Nyní u� asi tu�íte, proè jsme mìli druhý den ráno
nevýhodu ve srovnání s rodièi. Oni pøi�li odpoèatí a
nám chybìlo nìkolik hodin spánku. Ale i pøesto
jsme zvládli výrobu Domu snù na jednièku. Opìt
jsme se o nìco více vzájemnì sblí�ili, upevnili rodin-
né vztahy a na pár hodin v�ichni zapomnìli na ka�-
dodenní starosti. A to bylo na�ím cílem.

Dìkujeme v�em rodièùm za jejich hojnou úèast,
obzvlá�� si ceníme pøítomnosti tatínkù, se kterými
se vìt�inou tak èasto ve �kole nesetkáváme.

A co dodat na závìr? �e jsme nále�itì py�ní na vý-
sledky své dvoudenní práce, �e si odná�íme nev�ed-
ní zá�itky pro�ité spoleènì se svými rodièi i spolu�á-
ky a �e vás mù�eme pozvat na výstavu domù snù,
map stra�idelných hradù i pekelných knih.

V prosinci vás zveme na Èertí rej (7.12.), na odpo-
lední program pro pøed�koláky (termín oznámíme
na webových stránkách na�í �koly), vánoèní besídku
pro rodièe (15.12.) a den otevøených dveøí  Christ-
mas day (21.12.) s vánoèním rautem v pøístavbì na�í
�koly. Pøípadné zmìny jsou vyhrazeny.

V�em ètenáøùm pøejeme s nastupujícím adventem
mnoho klidu, rodinné pohody a pevné zdraví
s hromadou studijních i pracovních úspìchù.

�áci 3.A s tø. uè. P. Varsányiovou
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Pro vzpomínku na nezapomenutelného jièín-
ského obèana Josefa �tefana Kubína rozhodli
jsme se ji�  ètrnáctým  rokem udìlit

Jivínského Štefana
za pozoruhodný kulturní poèin roku 2009 a  za

dlouholetou kulturní èinnost
Nechceme, aby �ádné z bohulibých konání zù-

stalo nepov�imnuto. Rádi pozveme v�echny navr-
�ené k  popovídání, rádi v�em podìkujeme. Tì�í-
me se, �e ètenáøi na�í výzvy zavzpomínají na to,
co hezkého se v roce 2009 v kultuøe na okrese
událo a pøispìjí k nominaci. Návrh na �tefana
mù�e provést ka�dý, staèí uvést jméno a adresu
nominovaného (jednotlivce èi skupiny) a struèné
zdùvodnìní, kategorii, jméno a  adresu navrhova-
tele.

Své návrhy zasílejte do 31.12.2009 na adresu
koordinátora �tefanské komise Bohumíra Pro-
cházky, Sokolovská 367, Jièín. E-mail: Jivin-
sky.Stefan@seznam.cz , tel. 493 523 492. V no-
minaci je tøeba uvést, zda se jedná o dlouhodobé
zásluhy (za nejménì 5 let èinnosti) nebo kulturní
poèin za rok 2009.

�tefanská komise & Nadacní fond Jicín mesto
pohádky & Knihovna Václava Ctvrtka Jicín &
Prochoroviny

Výstavy

Taille directe:
Pøímo do kamene

(toti� Chvála sochaøských symposií).
Malá síò mìstského muzea v Hoøicích

od úterý do pátku 9-12/13-17.

Souvìtví
Skupinová výstava sdru�ení Katalpa.

Galerie plastik
od úterý do pátku 9-12/13-17.

Vycházka

Archeologická vycházka
s PhDr. Evou Ulrychovou po

staveni�ti prodejny LIDL
Úterý 8. prosince od 15:00

Úèastníci se sejdou u zámku, vedoucí výzkumu
je seznámí s provedenými sondami

a s nalezeným materiálem.

Prosinec v Koruně

Středa 2. prosince 2009 v 19.30
DÁMSKÁ �ATNA

Klicperovo divadlo Hradec Králové
DIVADELNÍ PØEDPLATNÉ

Čtvrtek 3. prosince 2009 v 18.00 hodin
TEENAGER PÁRTY

vstupné 40,- Kè

Sobota 5. prosince 2009 ve 20.00 hodin
VÁNOÈNÍ VEÈER

DIVADELNÍCH OCHOTNÍKÙ
Hraje SERVIS-VOKAP Miroslava Voboøila

Vstupné 80,- Kè

Čtvrtek 10. prosince 2009 v 19.30 hodin
VÁNOÈNÍ GALAKONCERT

 ORCHESTRU VÁCLAVA HYB�E
Uvádí Ludìk Sobota,

sólisté:Veronika Savincová, Martin Rù�a,
Jan Smigmator, Barbora Mochowá

Vstupné 230/200/180,- Kè

Sobota 12. prosince, 14.30 (Sál radnice)
PÁSMO POHÁDEK

Loutkáøský soubor ZVONEK
vstupné 30,- Kè

Sobota 12. prosince 2009 ve 20.00 hodin
PLES ZU� HOØICE

Hraje EGO RETRO MUSIC
vstupenky u poøadatele

Neděle 13. prosince v 17.00 (Sál radnice)
ADVENTNÍ KONCERT

HOØICKÝ KOMORNÍ ORCHESTR,
flétnový soubor PIFFERAIOS

dobrovolné vstupné

Středa 16. prosince 19.30 (Sál radnice)
VÁNOÈNÍ PASTORÁLE

Pìvecké sbory RATIBOR a VESNA
vstupné 50,- Kè

Pátek 18. prosince 18.00 Sál radnice)
VÁNOCE S JAVORKOU

Pøedvánoèní koncert dechové hudby
JAVORKA

vstupné 70,- Kè

Sobota 19. prosince 14.30 (Sál radnice)
PÁSMO POHÁDEK

Loutkáøský soubor ZVONEK
vstupné 30,- Kè

Pondělí 21. prosince 2009 v 19.00 hodin
PESTRÝ ZÁBAVNÝ VEÈER
Studenti Gymnázia Hoøice

vstupenky u poøadatele

Bohoslužby
Bohoslu�by Církve èeskoslovenské husitské se

slou�í v nedìli 6. prosince a ve ètvrtek 24. prosin-
ce (�tìdrý den) v bývalé synagoze v Tovární ulici,
v�dy od 14 hodin.

Pátrání po automobilech
s karosérií Sodomka

Dobrý den,
 obracím se na Vás z Regionálního muzea ve

Vysokém Mýtì s dotazem. V na�em muzeu se ji�
del�í dobu systematicky zabýváme Josefem So-
domkou, vysokomýtským rodákem a slavným
automobilovým karosáøem ve 20. a� 40. letech
20. století a sna�íme se o nìm a jeho práci získá-
vat co nejvíce informací. V pøí�tím roce pøipra-
vujeme knihu �Automobily �koda s karoseriemi
Sodomka� a zjistili jsme, �e dle Knihy prodaných
výrobkù firmy Sodomka (dochované z let 1904
a� 1933) si v roce 1929 opatøil nákladní vùz
�koda také Josef Dohnal, zelináø z Hoøic.

  V souvislosti s tím se na Vás obracím s otáz-
kou, zda se u Vás nenacházejí nìjaké materiály èi
fotografie týkající se právì automobilu zakoupe-
ného touto osobou, popø. zda nevíte, kde bychom
mohli nìco takového nalézt?

 Pøedem Vám dìkuji za odpovìï a pøípadné
dal�í nasmìrování.

S pozdravem a velkým díkem
Martin �tìpán

www.muzeum.myto.cz

Kerepéš najdeme na souřadnicích 47°32N, 19°16E, severně od hlavního města, v kraji Pest,
Subregion Gödöllöi. V obci žije 9 682 obyvatel (2007), starosta se jmenuje Tibor Franka.

V těsném sousedství se nachází známý závodní okruh Hungaroring. Kerepéš počíná své psané
dějiny rokem 1148, před deseti lety oslavila 850 let existence.

Smlouva o partnerství mezi Hořicemi
a maďarskou Kerepeší byla slavnostně podepsána

5. listopadu 2009 se k partnerskému mìstu Tr-
stená na Slovensku pøipojilo dal�í, s ním� by-
chom mìli v dal�ích letech spolupracovat. Tímto
subjektem se stala maïarská velkoobec  Kere-
pe�. 

Po pøedstavení na�ich nových maïarských pøá-
tel, je nutné podotknout, �e poèet obyvatel Kere-
pe�e mírnì pøevy�uje poèet obyvatel Hoøic. Akti-
vity Kerepe�e jsou úzce propojeny faktem,
�e obec se nachází témìø pøed branami hlavního
mìsta Budape�ti.

Pro v�echny milovníky automobilového sportu
je Kerepe� pøita�livá i bezprostøední blízkostí
okruhu Hungaroring, jen� se nachází témìø
na hranici  obce a svou rozlohou ohromí snad
ka�dého náv�tìvníka.

V Kerepe�i pùsobí i národopisný spolek, který
svými vystoupeními významnì koloruje ve�keré
oslavy. Slovenská men�ina  v Kerepe�i je v�dy za-
stoupena pøi významných akcích a je velmi aktiv-
ní. Není proto divu, kdy� od dìtí z Kerepe�e je
sly�et, jak doká�í bezchybnì zpívat slovenské pís-
nì, dokonce  i èeské koledy.

Na�e delegace byla velmi vøele pøijata, byli jsme
obeznámeni s chodem úøadu i celé obce. Oba sta-
rostové dokázali najít spoleèné prvky, které
nás vzájemnì pøibli�ují a propojují, na co�, jak
doufáme, bude navázáno v pøí�tích letech pøi rea-
lizaci závìrù spoleèné deklarace o vzájemné spo-
lupráci.

Za vedení mìsta Mgr. Hana Richtermocová,
místostarostka

Pozvání na Adventní
koncert

Nejkrásnìj�í doba v roce, doba adventní, se blí-
�í. A málo co tak k této dobì patøí jako hudba.
Ka�dý rok poøádá základní umìlecká �kola první
adventní koncert. Letos to bude 29. listopadu,
kdy se v 17.00hod. sejdeme v hoøickém kostele
Narození Panny Marie, abychom se zaposlouchali
do zvukù varhan, houslí a zpìvu.

V�dy se sna�íme tyto koncerty  nìèím novým
obohatit a letos na�e pozvání pøijala paní Lesja
Bilecka, která hraje na nástroj u nás neznámý, a
to na domru. Je to nástroj strunný, na kterém se
hraje houslový repertoár. V jejím podání zazní 1.
a 2. vìta sonáty J. S. Bacha pro housle a klavír.
Dìtské pìvecké sbory základní umìlecké �koly
pøipravily se svoji uèitelkou opravdovou lahùdku,
ale to oceníte Vy v�ichni, kteøí na tento koncert
pøijdete.

Vstupné je dobrovolné a výtì�ek koncertu je ur-
èen na opravu oltáøe Sv. Anny v na�em kostele.

Z.V.

Hokejový maraton
začíná

Hokejový klub Grey Grizzlies Hoøice rozehrál
letos ji� devátou sezonu. Tým se rozhodl, �e se zú-
èastní, jako i minulá léta, dvou okresních pøebo-
rù. Jejich domovskými ledy jsou zimní stadiony
v Novém Byd�ovì, kde je osm týmù z Byd�ovska
a z okolí Hradce Králové (tam obhajujeme mis-
trovský titul) a v Lomnici nad Popelkou, kde je
devatenáct soupeøù ze �irokého regionu od Jièína
a� po Liberec (ve mìstì pod Táborem loni ètvr-
tí).Tedy zhruba za 5 mìsícù odehrají cca 60 kva-
litních zápasù. Aby tuto porci zvládli, museli pro-
dìlat i suchou letní pøípravu, vìt�inou podle indi-
viduálních plánù a na ledì se objevili ve 4 fázích,
mìsíc pøed zahájením soutì�í. Pøíprava na ledì
byla oproti jiným létùm krat�í a to se projevilo i
na herním projevu Medvìdù. I kdy� v prvních 10
zápasech prohráli pouze jednou, tak se na v�ech-
na vítìzství hodnì nadøeli. Sezona je  ale dlouhá a
Grizzlies se vìt�inou ka�dým zápasem lep�í.
Hráèský kádr byl zachován a tak oèekáme, �e tým
dosáhne i letos neménì takových umístìní, jako
vloni. Doufejme, �e jim k tomu pomohou i nové
�edé dresy, které by mìli co nejdøíve obléknout.
Tímto by chtìli hoøiè�tí hokejisté podìkovat i
Mìstu Hoøice za finanèní pomoc na poøízení to-
hoto hokejového obleèení.

Tak jako  minulou sezonu i letos pøipravují
Grizzlies nìco pro osvìtu hokeje ve mìstì, budou
poøádat nìkolik kurzù bruslení pod odborným
vedením. O v�em dùle�itém, co se týká hoøického
hokeje, i o kurzech hokeje, vás budeme informo-
vat na stránkách Hoøických novin i internetu.

Cuk.

Město vybírá nájemce
Gothardu pro příští pouť

Nejménì tøi sta tisíc korun chce radnice získat
za pronájem pozemkù od organizátorù tradièní
poutì, která se ka�doroènì koná na vrchu Go-
thard. Pan starosta o tom poskytl rozhovor Jiøí-
mu Nìmeèkovi z Nových novin:

�Výbìrové øízení na poøádání Gothardské poutì
jsme vypsali soubì�nì pro roky 2010 a 2011. A
rozhodujícím kritériem bude právì nabídnutá
cena,� potvrdil hoøický starosta Ivan Dole�al. Do-
dal, �e mìsto naposledy za pronájem známého
návr�í získalo necelých tøi sta tisíc. �Pøi výbìru
chceme postupovat regulérní a transparentní for-
mou, co� veøejná soutì� nepochybnì splòuje. Pøi-
hlásit se mù�e kdokoliv,� uvedl starosta.           (jn)
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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

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

Prodám byt v Cerekvici
Prodám byt v Cerekvici nad Bystøicí. Byt je v osob-

ním vlastnictví, 3 NP, 4+1, 90 m2. Cena 1 300 000,-.
Kontakt: 602 570 721.

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.

V I N O T É K A

LEVITŮV DŮM
NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 164

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

Pronajmu byt v centru Prahy
Pronajmu byt 1+1 v cihlovém domì u Veletr�-

ního paláce v Praze 7. V domì je výtah, byt je v
1. poschodí, má vytápìní elektøinou.

Telefonujte veèer: 493 621 202.

Koupím garáž
Koupím gará� v Hoøicích. Telefon 608 148 623.

Co nabízím, to také hledám
MUDr. v dùchodu,upøímná, pracovitá a vstøíc-

ná blondýna, hledá partnera støedního vìku a po-
stavy. Co nabízím, to také hledám, hlavnì trpìli-
vost, spolehlivost a lásku.         Telefon 608135519.

Pronajmu byt 3+1 v Hořicích
Pronajmu byt 3+1 s balkonem v Hoøicích. Byt je

po celkové rekonstrukci, èásteènì zaøízený.
Telefon 739 096 616.

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.

Pronajmu byt
Pronajmu byt 3+1 s balkonem v Hoøicích v Pod-

krkono�í. Byt je po celkové rekonstrukci, èásteènì
zaøízený.                                        Kontakt: 739096616

Prodám byt
Prodám byt 3+1 na sídli�ti Pod Lipou v Hoøi-

cích. K bytu patøí komora a sklep, je v pøízemí, si-
tuován k západu.                   Kontakt: 724 28 33 33.



V Hořicích 25. listopadu 2009

Strana 7

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

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

Vysaji v�echen nepoøádek (prach, �pínu,
drobky, vlasy èi chlupy Va�ich domácích
miláèkù).

Automaticky a obratnì se vyhýbám
pøeká�kám, nespadnu ze schodù, virtuální
zeï me nepustí kam nechcete.

Dostanu se pod pohovku, postel a skøíò
proto�e jsem jen 9 cm vysoký.

Sám si najdu cestu ke své základové stanici.

A já, robot SCOOBA si nejdøív seberu
prach a pak vytøu podlahu vodou s èistícím
prostøedkem.

Rád se stanu va�ím spoleèníkem :-)
Kde mì najdete?

Franti�ek Plí�ek
Poèítaèe �U kruháèe�
Aloise Hlavatého 2185, 50801 Hoøice
Telefon 603 330 534

Dovolte, abych se pøedstavil:
Jsem robot Roomba:

Pøijïte si vybrat stromeèek pøímo do lesa!

PRODEJ
VÁNOČNÍCH
STROMKŮ

Borovice èerná,
smrk pichlavý - zelený a støíbrný.

Cena 200,- a� 310,- Kè.
Vìtvièky do vázy zdarma.

Stromky je mo�no rezervovat pøedem.

Zahájení rezervace a prodeje 27. listopadu.
Prodejní doba Pá - Po: 9,00 - 15,00.

Ivana Kopecká,
Hájovna Maòovice 26.

Telefon 493 693 061, 724 234 863.

Máte nedostatek volného času, jsem tu pro vás, abych vám pomohl

TRAFIKA
DUDE

�iroký sortiment tabákových výrobkù,
tisku, kávy, alko i nealko nápojù,

pohlednic a pøání, DVD pùjèovna, prodej
star�ích DVD titulù, v�e za super ceny.

BAMBINO
Hraèky, puzzle, ply�áci, stavebnice

pro na�e nejmen�í

Námìstí Jiøího z Podìbrad 149

Novì terminál

Restaurace a kemp u vì�e
Denní menu od 59,- Kè

Otevøeno celoroènì 11-22 hodin
Rezervace restaurace: 777 008 121
Rezervace ubytování: 773 911 191
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Biograf Na Špici v prosinci 2009

Předvánoční maraton
družstev

Sportovní zaøízení mìsta Hoøice vás zve na 5.
roèník Pøedvánoèního maratonu dru�stev. Koná
se  v sobotu 12. 12. 2009 od 10:00.

Disciplíny:
1. bazén: 100 m plavání libovolným  stylem 

s následným vylovením potopeného pøedmìtu /
ka�dý èlen dru�stva/ 

2. ku�elna: 25 hodù na dorá�ku
3. �ipky: ka�dý èlen dru�stva 7  kol po 3 �ipkách 
Dru�stva: smí�ená pìtièlenná
Mìøení èasu: ruèní digitální stopky
Pøihlá�ky dru�stev se pøijímají v recepci Spor-

tovního zaøízení mìsta Hoøice, e-mailem nebo te-
lefonicky do 11. 12. 2009.

Startovné 300,- Kè za dru�stvo.
Pøijïte si zasportovat a pobavit se! Soutì�íme

o hodnotné ceny!
Sportovní zaøízení mìsta Hoøice,
Janderova 2156.
Telefon 493627075, Fax: 493627074
Mobil: 724791113, e-mail:

sport.horice@cbox.cz 
http:// www.horice.org/sportcentrum

Na programu bylo  navázaní nových kontaktů, vzájemná výměna zkušeností z čerpání financí
z fondů EU, rozvoj cestovního ruchu, návštěva zajímavých míst a také tradiční sportovní utkání

v kuželkách. Setkání se účastnila i další družební  města ze Slovenska a z Polska. Sportovní utkání
se během druhého dne návštěvy neslo v soutěživé atmosféře a hořičtí borci obsadili pěkné čtvrté

místo. V soutěži jednotlivců náš zástupce obsadil medailové druhé místo. Mimořádně kladný
zájem byl ze strany hostitelů projeven o současnou proměnu Hořic, a to nejen z praktického, ale
i estetického hlediska. Naopak pro nás může být inspirativní kulturní aktivita slovenských přátel

v různých hudebních a folklórních spolcích a souborech, a to především u mladé generace.
Na závěr je třeba ještě jednou poděkovat za příkladné přijetí a těšit se na další setkání.     (PB)

Pátek 4. 12., sobota 5. 12. a neděle 6. 12.
ve 20:00

Julie a Julia
Moc pìkný film, má spád, nenudí, Meryl Streep je

naprosto bo�ská. Je to zábavný film o èásti �ivotù dvou
�en z jiné generace, které mìly stejnou vá�eò - vaøení. Po

kinu doporuèuji zajít nìkam na jídlo do restaurace,
proto�e bìhem filmu vám bude z tìch v�ech jídel pìknì

kruèet v �aludku.
Mláde�i pøístupný, 120 minut, 70,- Kè, èeské titulky

Od čtvrtka 10. 12. do neděle 13. 12.
ve 20:00

2 Bobule
2Bobule jsou volným pokraèováním úspì�né filmové
komedie Bobule, kterou vidìlo v kinech pøes 360 000
divákù a která se stala jedním z nejúspì�nìj�ích filmù
roku 2008. Opìt budeme sledovat eskapády dvojice
kamarádù Honzy (Kry�tof Hádek) a Jirky (Luká�

Langmajer). Jirka se zaplete s mladou krásnou dívkou,
její� otec (Jiøí Krampol) má ov�em o nápadnících své

dcery úplnì jiné pøedstavy �
Mláde�i pøístupný, 93 minut, 75,- Kè, èeský film

Pátek 11. 12., sobota 12. 12.
a neděle 13. 12. v 17:30

G-Force
Producent Jerry Bruckheimer uvádí svùj první

celoveèerní film G-Force, dobrodru�nou komedii
o posledních úspì�ích tajného vládního programu pro

výcvik �pioná�ních zvíøat. Tato �pièkovì vycvièená
morèata, vybavená nejdokonalej�ím �pioná�ním

vybavením, zjistí, �e mají osud svìta ve svých prackách.
Èleny týmu G-Force jsou morèata Darwin velitel

jednotky, rozhodnutý za ka�dou cenu uspìt, Blaster,
�pièkový odborník na zbraòové systémy, který je tak
trochu cvok a zbo�òuje cokoliv extrémního, a Juarez,

sexy specialistka na bojová umìní. Dal�ími èleny týmu je
specialista na prùzkumné mu�í operace, Mooch, a
slabozraký krtek Speckles, odborník na poèítaèe a

rozvìdné slu�by.
Mláde�i pøístupný, 89 minut, 70,- Kè, èeský dabing

Úterý 15. 12., a středa 16. 12. ve 20:00

Ulovit miliardáře
Po teenagerském filmu Gympl pøichází Tomá� Vorel
s filmem, který se dotýká aktuálních témat - médií,

lobbyingu, manipulace s informacemi, korupce a s ní
spojených politických tlakù. Mù�eme se tì�it na Tomá�e

Matonohu, Miroslava Etzlera, Jiøího Mádla, Ester
Janeèkovou, Milana �teindlera, Bolka Polívku, Davida
Vávru a dal�í. Autorem hudby k filmu je skladatel Wich.

Mláde�i pøístupný, 95 minut, 75,- Kè, èeský film

Čtvrtek 17. 12., pátek 18. 12.
a sobota 19. 12. v 17:30

Ať žijí rytíři
Svi�nì to plyne, má to krásnou hudbu a i vtipy se obèas

podaøí. Dìti si film maximálnì u�ijí, teenageøi si také
najdou své a dospìlí si zavzpomínají na èasy, kdy si na

nedalekém pískovi�ti hráli na loupe�níky a rytíøe.
Mláde�i pøístupný, 109 minut, 70,- Kè, èeská pohádka

Pátek 25. 12. a sobota 26. 12.
v 17:30 a ve 20:00

Twilight saga: The New
Moon

Poté, co se Bella zotaví z útoku upíra,
který ji málem stál �ivot, chystá se s Edwardem a jeho

rodinou oslavit své 18. narozeniny. Ne��astnou náhodou
se v�ak Bella pøi oslavì poraní a pohled na èerstvou krev
je pro rodinu Cullenových a� pøíli� lákavý. Rozhodnou se
pro Bellino bezpeèí opustit mìsteèko Forks. To v�ak Belle

zlomí srdce. U� se zdá, �e se ze svého smutku nikdy
nedostane, ale nový smysl �ivota pøekvapivì nachází
v nezodpovìdném chování a stále hlub�ím pøátelství
s Jakobem Blackem. Nebezpeèí v�ak na ni stále èíhá

v rùzných podobách. 
Mláde�i pøístupný, 130 minut, 70,- Kè, èeské titulky

Poprvé ve více ne� dvacetileté historii vyhrál
jednu z kategoriií Velké ceny východních Èech v
bìzích, presti�ního domácího atletického seriálu,
jeho� se úèastní sportovci z celé republiky, závod-
ník z Hoøic. Premiérové prvenství pro na�e mìsto
získal Boøek Janèík, nejúspì�nìj�í bì�ec vìkové
kategorie 45 a� 49 let. Vytrvalec startující za
Svartes Hoøice tímto vítìzstvím korunoval svoji
vydaøenou a nároènou bì�eckou sezonu, ve které
startoval v 56 závodech. Jednadvacet z nich ho
posunulo k prvenství v jeho kategorii Velké ceny
východních Èech, právì v tolika kláních získal
body potøebné ke svému triumfu. Celkovì jich
nasbíral do hodnocení své kategorie 386, o �est-
náct více ne� druhý v poøadí Václav O�ana z No-
vého Mìsta nad Metují, tøetí Jiøí Klime� z Nácho-
da u� zaostal o 44 bodù.

Janèíkùv úspìch podporuje i skuteènost, �e ho
jeho leto�ní výsledky zaøadily na 10. místo abso-
lutního poøadí Velké ceny východních Èech. V
elitní desítce, na jejím� vrcholu stanul celkový ví-
tìz Petr Ulich z Nového Mìsta nad Metují, jsou
vedle nìj a borce Svartesu Hoøice dal�í výborní
bì�ci napø. Brýdl, Krunka èi Pechek.

Svým vítìzstvím svìøenec trenér Karla Hovor-
ky, vítìze veteránské kategorie slavního silnièní-
ho bìhu Bìchovice - Praha z roku 1991 a v souèas-

nosti stále úspì�ného veteránského bì�ce, navá-
zal na úspìchy svého hoøického bì�eckého uèitele
Stanislava Matyse, jen� pøed lety patøil k absolut-
ní èeské �pièce mezi veteránskými bì�ci. Dnes ji�
minimálnì závodící, ale o to více stále aktivnì bì-
hající Stanislav Matys si také nenechal ujít slav-
ností vyhlá�ení celkových výsledkù Velké ceny vý-
chodních Èech, je� se odehrálo 17. listopadu v
Hradci Králové, a z úspìchù svého následovníka
neskrýval své dojetí...

Velká cena východních Èech ale nebyla jediným
seriálem, ve které se Boøek Janèík v této sezonì
úspì�nì prezentoval. Vedle øady závodù na dráze
absolvoval pøedev�ím øadu podnikù zaøazených
do Èeského poháru v bìzích do vrchu. Také tam
patøil ve své kategorii k nejlep�ím a v konkurenci
bì�cù z celé repuibliky v ní nakonec obsadil vý-
borné páté místo. Navíc v øadì závodù, co� platí i
pro Velkou cenu východních Èech, si nìkdy i vel-
mi výraznì vylep�il svùj osobní rekord.

Po vydaøené sezonì plánuje hoøický atlet u� tu
následující, na kterou se zaène brzy pøipravovat.
V ní by se pøíznivci hoøické atleta mohli doèkat
vedle startù v obou domácích seriálech i pøekva-
pení v podobì úèasti v maratonském bìhu, v jeho
plánech se zatím nejvíce prosazuje závod v Drá�-
ïanech...

Delegace z Hořic navštívila partnerské oravské
město Trstenou

Atlet Bořek Jančík poprvé pro Hořice vyhrál
kategorii prestižního seriálu

Ze života českých studentů
Baví se Snìhurka a Je�ibaba, na kterou vysokou

�kolu se chystají. 
Snìhurka: �Já pùjdu na ekonomku. Tam nebu-

du nejhezèí, ale budu nejchytøej�í!� 
�To já pùjdu na matfyz,� na to Je�ibaba, �tam

sice nebudu nejchytøej�í, ale budu nejhezèí!� 
Pøiletí k nim jepice a povídá: �Já pùjdu na práva

do Plznì, sice se tam nic nenauèím, ale zato stih-
nu dostudovat.�
OZNÁMENÍ KAMARÁDŮM 

Omlouvám se, ale pøí�tích 14 dní nebudu k za-
sti�ení, budu pouze na mailu èi na mobilu.
V pondìlí 02. 11. 2009 zahajuji øádné denní stu-
dium v Plzni. Studium ukonèím 09. 11. 2009 ob-
hajobou dizertaèní práce. Poslední 2 dny dovole-
né budu úplnì mimo dosah, proto�e musím se-
psat onu dizertaèní práci. Ji� teï ale mohu upo-
zornit, �e od 11. 11. 2009 mì máte oslovovat
JUDr. Na listopad je�tì plánuji dal�í studium Lé-
kaøské fakulty - Experimentální chirurgie. A v
prosinci bych v maximálnì dvou dnech je�tì zku-
sila V�B, fakultu ekonomickou kombinovanou s
fakultou hornickou a geologickou. Díky za pocho-
pení. 
ODPOVĚĎ OD KAMARÁDA 

Ahoj! Nechápu, proè to dìlá� tak slo�itì. Já
jsem si koupil od fakulty v Plzni dárkový certifi-
kát, na kterém mám v�echna Tebou zmínìná stu-
dia, disertaèní práce vèetnì rigoróz a tituly k vy-
zvednutí pøímo na studijním oddìlení kterékoliv
university na území v ÈR. 

Dávají 20% slevu, kdy� za�lu osobní data do
dvou dnù od obdr�ení certifikátu, aby v�e vystavi-
li vèas. �lo to dobøe a nemusel jsem tam ani osob-
nì. 

Tvùj Dipl. Ing. PhDr. JUDr. MUDr. Petr

Hádanka
�A co to znamená, ta zkratka JUDr.?�
�Jak Udìlat Doktorát Rychle.�

HELP!
Èeské muzeum hudby se obrací na veøejnost s

prosbou o spolupráci na pøipravované výstavì
Beatles & Beatlemánie v srdci Evropy

Máme zájem o ve�keré doklady o Beatles a jejich
ohlasu v Èeskoslovensku - od dobové èeské popu-
lární hudby ovlivnìné Beatles a� po vnìj�í symbo-
ly módy beatlemánie (hudební nástroje, obleèení,
boty, staré plakáty, deníky s ruènì nebo na stroji
opsanými písòovými texty èi notové zápisy atd.).
Pokud doma máte cokoliv, co byste nám byli
ochotni darovat èi zapùjèit po dobu trvání výstavy
(Beatles & Beatlemánie v srdci Evropy - Èeské
muzeum hudby, kvìten a� prosinec 2010), ozvìte
se prosím do konce roku 2009 na adresu:

Národní muzeum - Èeské muzeum hudby 
Karmelitská 2, 118 00 Praha 1,

tel. +420257257710
e-mail: veronika_seidlova@nm.cz

Pomozte muzeu hudby

Padesátá léta. Moskva. Chajim Jankel oèumuje
výlohy Domu potravin a stále jen remcá: 

�Hovìzí nemaj ... ani skopový ... telecí neznaj
ani po názvu ... a� mì hrom ... ani vepøový nemaj
... po páreèkách ani �ajnu ... fakt, oni nemaj ani
flaksu! ..... a co milèik ... sýry - nic ... máslo, kde
by se vzalo ... a co vajíèka - prd ... ani mouku ...� 

Najednou vedle chlap a syèí mu do ucha: 
�Mizernej �ide, okam�itì pøestaò s �íøením pro-

tisovìtské propagandy nebo tì pra�tím pa�bou!� 
Chajimek upaluje a zastaví se a� doma. Tam

Rivce v�echno pøevypráví a konèí: 
�Nemaj vùbec nic. Pa�bou mì chtìl ten chlap

pra�tit. Á - teï u� tomu rozumím! Oni nemaj ani
náboje!�

Druhá svìtová válka. Okupované Bìlorusko.
Rabinoviè zdrhne k partyzánùm. Ti mu pochopi-
telnì hned moc nevìøí, tak mu na zkou�ku dají
�tos letákù a po�lou ho do mìsteèka. Uplyne noc,
den, znovu noc a Rabinoviè se furt nevrací. Tak
ten to zabalil nebo ho èapli, panuje v�eobecné mí-
nìní. Jaké je pøekvapení, kdy� se za týden Rabi-
noviè objeví a hned do velitelské zemljanky. 

�Tak takhle by to dál ne�lo, pane �éf. S tím au-
�usem, co mi dali, nemù�ou èekat �ádný zázraky.
Èlovìk aby byl pomalu rád, kdy� to prodá po
tøech kopìjkách za kus!�

Ze života ruských Židů


