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Hoøické noviny pøe�ily zimu � Konèí plesová sezóna � Vrcholí sezóna zabíjaèek � Zaèíná sezóna klí��at � Pøi�lo jaro,
ale nic si z toho nedìlejte, za chvíli bude zase pryè � Aktivisté vylezli na komín a zase slezli � Do Prahy pøiletìl princ

Charles a zase odletìl � Do Hoøic pøijel Mirek Topolánek a zase odjel � A mu�oreti odjeli na �ofín a zase pøijeli �
� A nelezte na komín, to rad�i choïte jen tak �                                                            Noviny stojí 6 korun, dal�í budou v dubnu

NA DUBEN

Mgr. Jan Kulhánek
Jungmannova 346 / 508 01 Hoøice

Telefon: 737 685 539
 e-mail: ak.jkulhanek@email.cz

ADVOKÁT

Velikonoce v hotelu
Pod Zvičinou

Hotel Pod Zvièinou zve veøejnost na slavnostní bo-
hoslu�bu doplnìnou sborovým zpìvem, která se
koná v nedìli 4. dubna na Bo�í Hod velikonoèní od
14:30  u renovované kaplièky poblí� hotelu.

Souèástí slavnostního odpoledne bude i velikonoè-
ní obìd (èoèková polévka, skopové, bramborové
knedlíky a �penát, mazanec), který ov�em bude ser-
vírován ji� od 12 hodin a je tøeba ho pøedem rezer-
vovat na tel.: 499 396 381. Zároveò bude dán do
provozu pramen, jeho� obnova trvala nìkolik let a
byla zaplacena z dobrovolného pøíspìvku �ivého
Betlému.                               Tisknuto z: www.horice.org

Žižkův štít speciál
Hoøický klub èeských turistù se dohodl s hoøic-

kým klubem Klokánek o zaèlenìní jedné speciální
trasy do leto�ního pochodu: trasa nazvaná Puto-
vání s Klokánkem bude urèena posti�eným
(na vozíècích) a seznámí úèastníky s památkový-
mi objekty a dal�ími atrakcemi. Povede pøede-
v�ím do sadù a na Gothard, její délka bude asi 4
kilometry.

Bonusem pro ty, kteøí dosáhnou vrcholu Zvièi-
ny, bude mo�nost nav�tívit vyhlídkovou plo�inu v
Raisovì chatì, která bude v den pochodu zpøí-
stupnìna.

Pochod O �i�kùv �tít se letos uskuteèní v sobotu
24. dubna, dal�í informace jinde v listì.

Právě v úterý 23. března se po vítězném semifinálovém utkání v Lomnici probojovali Grizzlies také do finále.Bohužel v tomto zápase nemohli
nastoupit tři klíčoví hráči Medvědů,kteří byli zraněni zákeřnými zákroky při finále v N. Bydžově. I přes toto oslabení jsou GG odhodláni zvítězit i

v Lomnické soutěži a nedarovat soupeři nic zadarmo, jak to je ostatně těmto šelmám vlastní. Finále se hraje na dvě vítězná utkání a první se uskuteč-
nilo v sobotu 27. března. Soupeřem Medvědů byl tým HC Sokol Těpeře, tvořený převážně bývalými juniory z Jablonce nad Nisou. Hořičtí Medvědi po

výborném taktickém výkonu, ač oslabeni o některé zraněné opory, zvítězili vysoko v poměru 8:2. Druhý zápas se hraje ve čtvrtek 1. dubna. 
No, a na fotografii je úspěšný trenér úspěšného mužstva Medvědů se zbrusu novým maskotem, do kterého se umí celý schovat. Foto Bukač.

Koloběžkové závody
pro starší
a pokročilé  jezdce

Infantilní nápady na�ich mu�oretù neberou konce,
teï zase objevili závody na kolobì�kách a pøedbì�nì
oznamují, �e k nim dojde v sobotu 29. kvìtna 2010
od 10 hodin v Sadech Bedøicha Smetany (a to je tak
v�echno, co mají s Bedøichem spoleèného - my do-
poruèujeme vìnovat vzpomínku legendárnímu ho-
øickému výrobci skvìlých kolobì�ek Josefu Kadovi).
Mo�ná pøijde i královna Kolobì�ka. Tak se hlaste:

Kategorie startujících:
1. ARTrosa (èlenové souboru bez ohledu na vìk a

pohlaví).
2. Mlad�í senioøi (45-55 let).
3. Senioøi (56-65 let).
4. Star�í senioøi (66 a více let).

Růže je růže je růže,
avšak není růže bez trní

Hoøiètí mu�oreti znenadání objevili, �e v názvu
souboru ARTrosa je skryta rù�e a k pøekvapení
mnohých (a mnozí i k pøekvapení vlastnímu) roz-
jeli se zatanèit Jiøímu Paroubkovi na reprezentaè-
ní ples jeho partaje na pra�ský �ofín. Moc se jim
to nepovedlo, Paroubek (aè není �id ani gay)
uhnul a dal pøednost svému novému bydli�ti v
Teplicích. Sám ples nikterak reprezentaèní nebyl:
byl bídnì nav�tíven, nevalní interpreti pìli prý fa-
le�nì (snad i prázdnì) a dokonce ani nebyl nikdo
zastøelen (pøesto�e mu�oreti pøijeli k takové udá-
losti vhodnì obleèeni). Uhnula i èást souboru
(smìrem k nedaleké pivnici U Flekù), no a do-
dnes nejeden èlen uhýbá nejednomu po�ouchlé-
mu dotazu na záhadnou promìnu preferencí.

U Matoušků Na Růžku teče už od pondělí až do
vytočení poslední sklenice zelené pivo.

Výsledky soutěže
V uplynulých mìsících probíhala na hoøických we-

bových stránkách soutì� o nejhezèího a nejvìt�ího
snìhuláka. Touto cestou organizátoøi dìkují v�em,
kteøí se soutì�e zúèastnili a zároveò gratulují výher-
cùm. Na prvním místì se umístila paní Bubnová  se
svým originálním snìhulákem ve tvaru medvìda, na
druhém místì Mateøská �kolka Pod Lipou a na tøe-
tím místì pak pan Kuban � Ex-pivovar (è. 15 - to je
ten, jeho� fotku jsme zde minule umístili). Nejvìt�í-
ho snìhuláka vytvoøil pan Fikar z Bøezovic a dosaho-
val úctyhodných rozmìrù 3,6m na vý�ku a 5m na
�íøku.

V�ichni zúèastnìní budou pozváni do Divadelního
sálu radnice k slavnostnímu vyhlá�ení výsledkù.
V�ichni soutì�ící dostanou pamìtní plaketu a výher-
ci pak velký pohár od firmy I+H SPORTOVNÍ PO-
HÁRY A TROFEJE.

Morana úspěšně upálena
a utopena

Výtvarně působivou Moranu se vypravilo
odevzdat živlům obvyklé procesí 20. března.
Výtvarná kvalita jí ovšem nebyla nic platná,

nejdřív ji zkoušeli upálit, ale moc nehořela, tak
ji utopili v Bystřici a odebrali se do Bystřice.

Obě fotografie jsou od Víta Volšičky.

Uzavírka Janderovy ulice
Z dùvodu stavebních prací na vozovce a instala-

ce nových obrubníkù dojde v termínu od pondìlí
29. 3. do pondìlí 19. 4. k úplné uzavírce èásti Jan-
derovy ulice (od køi�ovatky s ul. Pøemyslovou do
poloviny délky ulice smìrem k ulici Erbenovì).

Hyena v DD
V sobotu 27. února v dopoledních hodinách  do�lo

v budovì hoøického Domova dùchodcù ke kráde�i
(vyplenìní) chladicího boxu pro trvalé uchování po-
travin (lednice). Doposud neznámý pachatel zde od-
cizil �i�ku vysoèiny, sí�ku s pomeranèi, dvì konzer-
vy, krabièku rybích oèek a mnoho dal�ích pochutin.
Z výslechù provedených hlídkou mìstské policie vy-
plývá, �e neznámý pachatel (dále ji� jen hyena) ke
kráde�i vyu�il hromadného odchodu obyvatel pra-
vého køídla �okálù� v DD na obìd, které je�tì kráèeje
v protismìru cynicky zdravil a popøál jim dobré
chutì. Dle oèitých svìdkù se jedná o solidního mu�e
mezi 50 - 60 lety s ka�tanovými vlasy, obleèeného
do tvídového obleku a místo èinu si dle nìkterých
výpovìdí drze obhlédl ji� den pøed tím. Po pachateli
se prozatím neúspì�nì pátrá a proto �ádáme bedlivé
ètenáøe HON, kdyby obdobné individuum zahlédli,
a� ihned uvìdomí stanovi�tì Mìstské policie
v Hoøicích. Následkem tohoto hanebného èinu kri-
minálníka povolilo øeditelství DD jednotlivé pokoje
obyvatelù uzamykat, èím� se doufejme pøedejde ob-
dobným èinùm do budoucna. Velkým paradoxem
pøípadu je i skuteènost, �e vlastnì jedním z nejvíce
okradených je autor èlánku sám (aè v DD vùbec ne-
bydlí), proto�e mu mìla patøit ona narozeninová �i�-
tièka salámu od babièky. �Tak si nech chutnat ty
sprostá hyeno�!                                                                   V.p.K

Zpráva ČTK: 
Taliban pøed hodinou oznámil, �e unesl Jiøího

Paroubka. Usáma Bin Ládin po�aduje dva milio-
ny dolarù. Jinak ho pustí.           (Chechtavej tygr) 

Muzeum otvírá sezónu
Hoøický odbor klubu èeských turistù právì dnes

slaví devadesát let od svého zalo�ení. Stalo se to
31. bøezna 1920 v hostinci U Saalù (dnes Bystøi-
ce). Událost pøipomene výstava, která bude ote-
vøena zítra, 1. dubna o 16. hodinì v Malé síni mu-
zea. Pozvání k slavnostnímu projevu pøijal RNDr.
Václav Hovorka, pøedseda turistické oblasti Krá-
lovéhradeckého kraje.

Zároveò bude otevøena výstava ilustrací Zdeòka
Buriana ke kní�kám Eduarda �torcha, instalova-
ná ve �torchovì síni (jmenuje se tak proto, �e
byla zbudována z výnosu autorských práv, která
�torch muzeu pøed padesáti lety vìnoval - jinak
bychom �ádnou výstavní síò v Hoøicích nemìli).

Jo, a je�tì se stalo, �e na zaèátku sezóny se mu-
zeu narodila Maru�ka. Je velice hezká, �ikovná,
bystrá a inteligentní, inu celá maminka. Nejnovější zpráva z hořického hokeje
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Policejní zpravodajství

Zanedlouho nás čekají parlamentní volby. Rozho-
dl jste se znovu kandidovat za Občanskou demo-
kratickou stranu a na její regionální kandidátce
jste obsadil významné třetí místo. Co to pro Vás
znamená?

Toto rozhodnutí regionu, pro mne jako nováèka
mezi politickými �mazáky� v Poslanecké snìmovnì,
vnímám do jisté míry jako ocenìní mého dosavadní-
ho pùsobení. Má to pro mne také  zcela klíèový vý-
znam k novým výzvám a je to velká motivace do bu-
doucna�.
Ve Sněmovně jste pracoval v Hospodářském vý-
boru. Mohl byste tuto práci čtenářům přiblížit?
Pokud budete zvolen, budete v této práci pokra-
čovat?

Hospodáøský výbor má rùzné dal�í specializace. Já
jsem se zpoèátku  zamìøil na podmínky, respektive
sni�ování administrativní zátì�e pro podnikatelské
prostøedí. Pozdìji jsem svoji práci roz�íøil o proble-
matiku související se silnièní a leteckou dopravou.
V oblasti administrativní zátì�e jako první úspì�ný
krok vidím zabránìní ,,plánovanému� zavedení  po-
vinnosti registraèních pokladen pro �ivnostníky. Za
dal�í úspìch pova�uji zamezení   povinné výstavby
stavebních pøíèek v restauracích, které mìly oddìlit
nekuøáky od kuøákù. Oddìlit v hospodách pøíèkou
kuøáky od nekuøákù se sice na první pohled zdálo
jako u�lechtilá my�lenka, ov�em  z titulu proveditel-
nosti to mohlo mít pro mnohé  restauratéry - u� je-
nom po technické stránce - a� likvidaèní úèinky. Na-
místo pøíèek budou tato zaøízení od èervna oznaèe-
na pouze znaèkou � kuøácké, nekuøácké èi kombi-
nované prostøedí. Zále�í na majiteli, jaké zaøízení
bude chtít provozovat a na náv�tìvníkovi, jakou re-
stauraci si zvolí.  V neposlední øadì do�lo také ke
zru�ení snad nejvíce kritizované povinnosti, kterou
byla kniha jízd pro malé a støední podnikatele. Na-
místo ka�dodenního vypisování jízd a poètu kilome-
trù, mohou celou vìc øe�it urèitým pau�álem. Dnes
v dobì krize je více ne� zøejmé, co se stane, kdy� se
to s administrativními zásahy pøe�ene.

Hospodáøský výbor v�ak nejedná pouze za zavøe-
nými dveømi snìmovny, jedno z jeho posledních vý-
jezdních zasedání se uskuteènilo v závìru bøezna
v Královéhradeckém kraji. Vzhledem k tomu, �e se
jedná o mùj region, ocitl jsem se v roli hostitele  a
bylo na mne dvoudenní jednání zorganizovat. Pro-
gram byl zamìøen na dopravní problematiku a s tím
související regionální rozvoj kraje. Èlenové výboru
byli mimo jiné podrobnì seznámeni s pokraèová-
ním výstavby dálnice D11. Dálnièní infrastruktura
má toti� pro region vliv a� na 4 % zamìstnanosti.
Jsem velice rád, �e nás dané jednání  k dal�í výstav-
bì výraznì posunulo.

Na závìr této otázky bych rád zmínil snad vùbec
nejvìt�í a dosud úspì�né �bitvy�, které  byly svedeny
na pùdì  Parlamentu v oblasti na�eho letectví, a to
s dùrazem na mo�nost  jeho dal�ího rozvoje.
S ohledem na trendy moderní doby je strategický
význam této formy dopravy pro celou Èeskou repub-
liku více ne� evidentní.

Na otázku, zda bych chtìl v dané specializaci po-
kraèovat, samozøejmì odpovídám: ano.
Kandidujete za ODS a o pravici se říká, že je to
strana spíše pro podnikatele, než pro jinou vrstvu
obyvatelstva.  Jak vy sám  toto pomyslné dělení
vnímáte?

Nìkolik posledních let jsem se sna�il zasvìtit stu-
diu ekonomie, politologie, mezinárodních vztahù a
spoleèenských vìd jako takových. A proè? Právì pro
zodpovìzení takovýchto otázek� Obdobné dìlítko
mohlo mít opodstatnìní snad nìkdy v dobì prùmys-
lové revoluce. Tedy v dobì, kdy se vlastníci výrob-
ních prostøedkù díky pøevratným technologiím, na
rozdíl od vìt�iny spoleènosti, témìø den ze dne po-
zdvihli a� k nebývale vysoké �ivotní úrovní. Pokud
by si v�ak vyrábìné produkty prodávali vybraní
vlastníci pouze mezi sebou, moc by si nepomohli.
Budoucí rozmach byl mo�ný pouze za pøedpokladu,
�e si je na prvním místì zaènou  kupovat i lidé, kteøí
je vyrábìjí. Øeknu-li to hodnì otevøenì, nejsou
v�ichni stejní, ale znám dost levicových politikù,
kteøí toho hodnì namluví o solidaritì a potøebì ji-
ných obdobných jevù. Ve skuteènosti by v�ak ze své-
ho nedali ani korunu a jak se øíká, nechali by si pro
ni i vrtat koleno. Oproti tomu jeden z nejbohat�ích
lidí na svìtì Bill Gates a mnoho jemu podobných,
vèetnì bezpoètu pøíkladù od nás, pomohli ve pro-
spìch charity jako málokdo jiný a potøebu o tom
mluvit nikdy necítili. Svìt bez Billa Gatese by byl
tudí� o mnoho chud�í, kdyby v�ak bylo o jednoho
mluvku ménì, nikdo by si toho ani nev�iml. Podob-
né dìlení lidí, tak jak vyznívá otázka, mù�e obstát
leda nìkde v rozvojových zemích, na Kubì, pøípad-
nì mù�e pøe�ívat v zemích, kde byl pøirozený rozvoj
destruován bývalým totalitním re�imem. Proto je
zøejmý i mùj nepøehlédnutelný nesouhlas.
 Jestliže podle vás politika nestojí na stírání tříd-
ních rozdílů, jak by tedy podle vašeho pohledu
měla ideální společnost vypadat?

Nedávno mi jeden student udìlal obrovskou ra-
dost. V souvislosti s jistým politikem øekl, �e politik

a politikaøení není toté� co státník a státnictví. Ano,
je  to zajímavý názor.

Pokusme se na danou vìc podívat oèima ekonoma:
Produktivní sféra, vèetnì v�ech slu�eb, dokonce
vèetnì zdravotnictví je v souèasnosti tvoøena u� ani
ne 34% obyvatel. Naproti tomu je 53% obyvatel pak
tvoøeno lidmi v bezpeènostních slo�kách, justicí,
státními zamìstnanci, lidmi v dùchodovém vìku,
studenty a nezamìstnanými..., zbytek je tvoøen dìt-
mi. Zjednodu�enì øeèeno, tøi z deseti obyvatel se
musí postarat o to, aby dal�ích sedm mìlo zaji�tìno
odpovídající podmínky pro dal�í uplatnìní a urèitý
�ivotní standard. Dochází tedy k tomu, �e  u 30%
men�iny obyvatel dochází finanènì k extrémnímu
pøetí�ení, a  je stále více evidentní, �e je nad jejich
síly a mo�nosti tuto zátì� utáhnout. Tato minorita se
tak  dostává do stále viditelnìj�ích potí�í. Na stranì
druhé v�ichni, kteøí jsou na tuto men�inu odkázáni,
jsou vhánìni do stále vìt�ího rizika. Pro zajímavost,
ve �výcarsku je tento pomìr pøesnì pùl na pùl. De-
mografické trendy u nás pøitom vì�tí  je�tì dal�í
zhor�ení. Zvìt�ující se rozpoètové schodky jsou de
facto jen jakýmsi podru�ným ukazatelem, který nás
pøed tímto vývojem varuje.

Poslední roky byla snaha daný trend alespoò zmír-
nit. Na jejich otoèení, s ohledem na patovou situaci
po volbách v roce 2006, prostì nebyla potøebná síla.
A ideální spoleènost? O tu se ji� ve staré antice po-
kou�el Sokrates. Skonèilo to krachem.
V novodobých dìjinách pak Karl Marx. Výsledkem
byl opìt debakl. Úplnì ideální nalajnování spoleè-
nosti prostì neexistuje. Bì�ný �ivot v�dy bude i o
nejrùznìj�ích problémech a lidských starostech.
Zmínìný postøeh studenta je ú�asný v tom, �e není o
�ádné velké politice. Ale pøi v�ech kladech a zápo-
rech o urèitých pomìrech, které dávají alespoò �anci
na to, abychom se k ideálu pøiblí�ili, a naopak o as-
pektech, které nás od nìj vzdalují. Mnohý politik o
skuteèných faktech ml�í, státník vám to popí�e, tak
jak to je. Stejnì jako dobrý lékaø, který vám
v pøípadì nemoci popí�e korektnì diagnózu tak, aby
vám dal nadìji s chorobou úèinnì bojovat. Jedná se
tedy o otázku efektivních principù, které mohou
fungovat.
Před dvěma lety jste založil Nadační fond Modrá
Niké. Souvisí to nějak s předeslanými názory?

Nepochybnì ano. Dovolte mi trochu pøiblí�it dù-
vody zrodu nadaèního fondu, který jsme  zalo�ili
spoleènì s man�elkou. Pøi tradièních hoøických mo-
tocyklových závodech 300 zatáèek Gustava Havla
mi bylo umo�nìno nechat se svézt  bývalým spolu�á-
kem  - závodníkem Michalem Salaèem. Mìla to být
jen �vycházková jízda�, ov�em záhy se rychlomìr vy-
�plhal na hranici 200 km/h. V té rychlosti si uvìdo-
míte, jak tenké dìlítko je mezi  úspìchem a pádem�
Podobnì je tomu i v �ivotì. Po vyuèení  jsem zaèínal
ve fabrice, podle Ba�ovských zásad tzv. od píky. Za
tuto zku�enost jsem velmi vdìèný. Pak jsem zatou�il
sportovat. Mìl jsem �tìstí. Pøítel z Hradce Králové
mi øekl, �e kdy� v tréninku vypustím du�i, uká�e mi,
jaké to je stát se sportovcem. Za pár let se mi podaøi-
lo dosáhnout vysnìného cíle. Pøi�la dal�í výzva: zvý-
�it si vzdìlání. Uèení jsem nikdy moc nedal, pøi�lo
mi to jako nìco nedosa�itelného. Opìt díky správné
motivaci od pøátel a dobrému zázemí se mi to po-
vedlo zvládnout. Zase jsem postoupil o stupínek
vý�e. Nakonec jsem dokázal vystudovat i vysokou
�kolu. Podotýkám, �e ne v Plzni! K tomu, abychom
dosáhli i vzdálených cílù, staèí nìkdy tak málo. To
málo je ale ve skuteènosti velmi mnoho� Proè to
takto zmiòuji? Právì to byl jeden z dùvodù zalo�ení
Nadaèního fondu Modrá Niké, jeho� krédy jsou: Po-
vzbuzujeme talent, podporujeme potøebné, pomá-
háme si navzájem - se zamìøením na podchycení
pozitivních motivací.

Èinnost nadaèního fondu je zamìøena na podporu
sportovní, sociální a jiné zájmové èinnosti,
v neposlední øadì na podporu opravdové mezilidské
a mezigeneraèní solidarity. Øídíme se krédem, �e
velká vìc se skládá z malièkostí, ale velká vìc není
malièkost. Pokud se k dne�nímu dni podaøilo cokoli
uskuteènit, bylo to mo�né jenom díky naprosté obì-
tavosti celé øady lidí, kterým bych za to chtìl velmi
podìkovat.

Více se o aktivitách fondu mù�ete dozvìdìt na we-
bových stránkách www.modranike.cz, pøípadnì na
www.zdeneklhota.cz.  

Zdeněk Lhota: Mnohé se podařilo, což je pro mne
impulsem k další práci

Poslanec Zdenìk Lhota se rozhodl ucházet o dùvìru volièù i pro pøí�tí ètyøleté období a projevil
pøání seznámit se svými názory a postoji své spoluobèany. Materiál pro Hoøické noviny pøipra-
vila tisková mluvèí Eva Veselá:

Dobrý den,
mám jako zastupitel mìsta Hoøice námìt na

nìkolik èlánkù do Obèastníku a zastavení nad
problematikou nìkolika rùzných témat:

1) Domov důchodců bez
vlastní kuchyně a jídla

Musím se pøiznat, �e jako zastupitel mìsta Ho-
øice, který je 12 let v zastupitelstvu, jsem v �oku z
toho, �e budova Domova dùchodcù je bez vlastní
kuchynì a jídla a musí se dová�et od soukromého
subjektu.V pondìlí 1. 3. kdy bylo zasedání zastu-
pitelstva byla na toto malá diskuse a nebylo na
to øádnì odpovìzeno a stále tomu nerozumím. 
Podle mého názoru je v�dy ekonomiètìj�í, zdra-
vìj�í a chutnìj�í vaøit ve své kuchyni pro své lidi,
ne� jídlo dová�et. Jídlo dová�ené nikdy nebude
takové kvality jako vydané �z kotle na talíø� hned
po uvaøení a v rùzných dietách, ne� jídlo dová�e-
né ze soukromé kuchynì z druhého konce Hoøic.
Za dal�í se nám nelíbí to, �e o zaøízení mìsta Ho-
øice, které není malé a v rozpoètu nezanedbatel-
né, rozhodne nìkolik lidí a ne zastupitelstvo a ani
o tom nevíme. Tuto skuteènost jsem se dozvìdìl
a� z dotazù pøíbuzných obyvatel DD, kterým se
to a podle mého názoru opodstatnìnì nelíbí. V
první moment, kdy jsem se to dozvìdìl z dotazu,
jsem oponoval a nevìøil, �e je to pravda. Snad se
v pøí�tích dobách dovíme, co v tom je?!?! Bylo to
správné rozhodnutí nìkoho?!? 

Autor èlánku zastupitel �matolán Václav 

2) V centru města
nebezpečí 
městečka pro ...?

Prodáme celou budovu na námìstí? No jasnì!
Je to pro nás pøítì�! Máme kupce! Budou peníze!
Ale co dál a co po tom? To� otázka. Ale pro koho?
Samozøejmì pro chudáky nájemníky. O co jde.
Je nabídka od pana �vanberka o odkoupení celé
budovy na nám. J. Podìbrad (samoobsluha
�vanberk) ale jako celek. Nic proti tomu, já bych
mu to pøál a myslím si, �e i pro nájemníky by to
nebylo �patné a jistì by to pro nì nebylo hor�í
jak za majitelù mìsta Hoøice (pokud to mys-
lí pan �vanberk dobøe, jak tvrdí). Ale pozor!!!!
Musí se to prodat veøejnou soutì�í a nikdo neza-
ruèí to, kdo to koupí!!!! Mù�e se najít nìkolik
�exotických� kupcù kteøí se slo�í a koupí to a tìm
nepùjde o to, jak tìm nájemníkùm ulehèit bydle-
ní, ale naopak, co� je ka�dému rozumnému jas-
né. Tvrzení mìsta o zru�ení soutì�e kdy� se jim
nebude líbit kupec je nesmysl. Koupí to osoba
která bude dùvìryhodná, ale kdo za ní bude
stát?!?! To nikdo neví. Nedivím se 18ti rodi-
nám nájemníkù, kteøí zde bydlí, �e jsou zdì�eni,
také bych byl.

Zastupitel mìsta Hoøice �matolán Václav 

3) Hořičtí 
zastupitelé na návštěvě
v Evropském
parlamentu
ve Štrasburku 

Europoslanec za KSÈM Ing. Jaromír Kohlíèek
CSc., který byl v loòském roce na náv�tìvì Hoøic
a moc se mu zde líbilo, pozval na náv�tì-
vu Evropského parlamentu do �trasburku nìko-
lik pøátel z Jièínského okresu a z toho 3 z Hoøic.
Toto pozvání dostal zastupitel pan  �matolán
(provázel ho po Hoøicích), zastupitelka paní Køí-
�ová a kandidátka do pøí�tího zastupitelstva
paní Vrabcová. Tato náv�tìva v Evropském par-
lamentu a ve �trasburku byla super a nemìlo to
chybu. 

Je skvìlé, �e ná� Europoslanec je v kontaktu se
zastupiteli mìst, diskutuje s nimi, chce vìdìt a
znát problematiku denního �ivota lidí, mìst atd.
Doufejme, �e mají tento zájem i ostatní Europo-
slanci z jiných stran a bude to pøínosem pro na�i
ÈR. 

Zastupitel mìsta Hoøice �matolán Václav.
Jsem zvìdav, jestli èlánky otisknete.

Trojice žen nakradla
během deseti minut
zboží za 16 tisíc.
Poznáte je?

Odcizit zbo�í v hodnotì �estnácti tisíc korun se bì-
hem deseti minut podaøilo trojici �en, která ve ètvr-
tek 11. bøezna odpoledne nav�tívila jednu z prodejen
v Jièínì. Z vystaveného zbo�í vzaly pánské a dámské
parfémy, øasenky, krémy a dal�í kosmetiku, navíc si
pøibraly i nìkolik kusù spodního prádla.

Trojici �en, která si zbo�í uschovala pod obleèení a
ode�la bez placení, zachytil kamerový systém obcho-
du. Policie se proto obrací na pøípadné svìdky, kteøí
by nìkterou z �en poznali, aby zavolali na linku 158.

Tisková mluvèí jièínské policie Hana Kleèalová.

INZERCEDopis od zastupitele
Ve støedu 17. bøezna v odpoledních hodinách vyje-

la policejní hlídka v Hoøicích na autobusové nádra-
�í, kde mìli problémy s jedním z cestujících. Jedna-
lo se o dvaaètyøicetiletého mu�e, který cestoval auto-
busem z Hradce Králové do Nové Paky. Bìhem jízdy
byl velmi neurvalý na ostatní cestující, slovnì je na-
padal a údajnì mìl na nì i plivat. Policistùm, za je-
jich� pøítomnosti autobus opustil, nedokázal vysvìt-
lit, proè se tak choval. Pøípad �etøí mu�i zákona jako
pøestupek proti obèanskému sou�ití.

Ve ètvrtek 18. bøezna se vloupal v ranních hodi-
nách dosud neznámý pachatel v Hoøicích do osobní-
ho motorového vozidla Peugeot 306, které bylo za-
parkované v ulici Pod Lipou. Uvnitø následnì odcizil
dva mobilní telefony, kabelu s osobními doklady,
platební kartou a dal�ími vìcmi a dále bra�nu s
úèetními doklady. Majitelka vyèíslila celkovou
�kodu na èástku témìø 20 tisíc korun. Pøípad �etøí
hoøiètí policisté jako pøeèin kráde�e a neoprávnìné
opatøení, padìlání a pozmìnìní platebního pro-
støedku.

 Nad ránem øe�ili mu�i zákona neshody v jedné z
rodin na Hoøicku. V tomto pøípadì se dohadovala
matka se svým bývalým man�elem a dcerou. Spor
vznikl ohlednì ruèníku, který mu� polo�il na aku-
mulaèní kamna a to i pøesto, �e byl nìkolikrát upo-
zornìn, aby tak neèinil. Nakonec mìl mu� uvede-
ným ruèníkem napadnout mlad�í z �en. Hlídka, kte-
rá vyjela na místo, v�em øádnì domluvila.

V pozdních noèních hodinách stejného dne dvaa-
padesátiletý øidiè jel osobním vozidlem Ford Mon-
deo v Hoøicích ve smìru od centra mìsta. V Kolláro-
vì ulici se zøejmì plnì nevìnoval øízení a postupnì
zde narazil do zaparkovaného osobního vozidla
Volkswagen Golf a dále do oplocení domu. Ke zranì-
ní osob nedo�lo na�tìstí nedo�lo. Policistùm bylo
hned na místì jasné, proè k nehodì do�lo. Øidiè byl
toti� opilý. Provedená dechová zkou�ka u nìj proká-
zala pøes 2 promile alkoholu. A tak se na místì roz-
louèil se svým øidièským prùkazem a o jeho dal�ím
osudu bude rozhodovat pøíslu�ný správní orgán.
Celková �koda byla vyèíslena na 25 tisíc korun.

Neskuteènì drze si poèínal v pátek 19. bøezna do-
sud neznámý pachatel v Hoøicích, který v odpoled-
ních hodinách úøadoval v jedné z prodejen v Havlíè-
kovì ulici. Jeho pozornost zde upoutal dìtský koèá-
rek, ke kterému se nepozorovanì pøikradl a násled-
nì z nìj odcizil penì�enku. V té se kromì finanèní
hotovosti nacházela i platební karta, osobní doklady
a dal�í písemnosti. Majitelka vyèíslila �kodu na èást-
ku nejménì 600 korun. Po drzém zlodìji teï pátrají
hoøiètí policisté, kteøí pøípad �etøí jako pøeèin krá-
de�e a neoprávnìné opatøení, padìlání a pozmìnìní
platebního prostøedku.

V sobotu 20. bøezna kontrolovala hodinu po pùl-
noci policejní hlídka v Hoøicích na Námìstí Jiøího z
Podìbrad osobní motorové vozidlo Opel Astra, které
øídil tøiadvacetiletý mu�. Bìhem kontroly vy�ly naje-
vo zajímavé skuteènosti. Øidiè nejen�e má do roku
2011 ulo�en Okresním soudem v Jièínì zákaz øízení
v�ech motorových vozidel, ale navíc se pøed jízdou
posilnil alkoholem. V dechu mu toti� policisté na-
mìøili pøes 0.2 promile alkoholu. Z tohoto dùvodu si
vyslechl ve zkráceném pøípravném øízení podezøení
z pøeèinu maøení výkonu úøedního rozhodnutí a vy-
kázání, za co� mu hrozí trest odnìtí svobody a� na
dva roky.

Dal�í opilcem, který zamìstnal hoøické policisty,
byla �ena. Na linku 158 oznámila, �e ji druh fyzicky
napadl a �e ji teï z toho bolí celé tìlo. Na místo oka-
m�itì vyjela policejní hlídka, která se nestaèila divit.
�ena byla toti� totálnì opilá a policistùm tvrdila, �e
ji nikdo nenapadl a �e na linku 158 nic neoznamova-
la. Lze se tedy jen domnívat, �e pokud ji nìkdo �po-
bouchal� , tak to byl pouze alkohol, nebo� sotva stála
na nohou. A tak ji policisté alespoò øádnì domluvili,
i kdy� není jisté, zda to vùbec z dùvodu své indispo-
zice pochopila.

Neznámý vandal �kodil v Jiráskovì ulici, kde roz-
bil u zaparkovaného vozidla �koda 105 èelní, zadní a
boèní okno. Majitelé vyèíslili celkovou �kodu na
èástku nejménì 29 tisíc korun.
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Skauti děkují
V sobotu 27. bøezna probìhl sbìr �elezného

�rotu, který poøádali hoøiètí skauti.
Tímto velmi dìkujeme v�em ochotným brigádní-

kùm, kteøí nám se sbìrem pomohli. Zároveò dìkuje-
me v�em hodným spoluobèanùm, kteøí nám pøipra-
vili nepotøebný �rot, a tím pøispìli na skautskou èin-
nost. Z výtì�ku jsou financovány letní dìtské tábory
a dal�í akce pro dìti v prùbìhu celého roku.

Støedisko Junáka v Hoøicích patøí k jedné
z nejvìt�ích volnoèasových organizací dìtí a mláde-
�e v Hoøicích. Skauti nabízí plnohodnotné vy�ití dì-
tem a mladým lidem ji� od 5 let.

Na pravidelných schùzkách se dìti zajímavou a
poutavou formou osvojují dovednosti, znalosti, ná-
vyky a postoje v souladu se skautskými ideály a
principy. V praxi to spí�e znamená, �e dìti mají
mo�nost dostat se do kolektivu zajímavých lidí, na-
vázat nová pøátelství, uèit se od star�ích a
v neposlední øadì mají pøíle�itost za�ít nìco zajíma-
vého. I malé dìti jsou zde bráni spí�e jako partneøi.
Star�í dìti jsou vedeny k tomu, aby pøedaly to, co se
samy nauèili. Samozøejmostí pro v�echny je výchova
k samostatnosti, zodpovìdnosti za sebe i za ostatní.
Vytváøí si tak pevný spoleèenský model, který si
s sebou odná�í do bì�ného �ivota.

Ka�doroènì pøed Vánoci skauti pøivá�í do Hoøic
Betlémské svìtýlko a v únoru poøádají oblíbený spo-
leèenský ples. Tradièní se stala také záøijová akce
Skautskou stopou, kde si rodièe s dìtmi mù�ou
vyzkou�et rùzné aktivity � od rukodìlných a� po la-
nové. Leto�ní roèník se bude konat v nedìli 5. záøí
2010 odpoledne ve Smetanových sadech.

Je�tì jednou dìkujeme v�em, kteøí nás podporují
nejen bìhem sbìru, ale i v prùbìhu celého roku. Ná�
dík tedy patøí v�em spoluobèanùm, drobným podni-
katelùm a pøedev�ím mìstu Hoøice.

www.junakhorice.cz

Vážení přátelé
Hospicového
občanského sdružení
Duha v Hořicích,

25. 3. 2010 uplynul jeden rok od posvìcení zá-
kladního kamene Hospicového obèanského sdru-
�ení Duha  Mons. Dominikem Dukou, biskupem
královéhradeckým a dne�ním arcibiskupem pra�-
ským. Minulý rok na�í spoleèné  práce na poli
rozvoje domácí hospicové péèe tady v Hoøicích
nás nutí  trochu bilancovat a o tuto bilanci se
chceme podìlit i s vámi. Na poèátku na�eho úsilí
stála snaha pomoci rodinám, které chtìjí peèovat
o svého tì�ce nemocného èlena  v domácím pro-
støedí.

Na�e pomoc se týká pøedev�ím nevyléèitelnì
nemocných v pokroèilém stádiu onkologického
onemocnìní. Tým domácí hospicové slu�by ga-
rantuje, �e nemocný nebude trpìt a v ka�dé situa-
ci bude respektována jeho lidská dùstojnost.

Na sdru�ení se od jeho poèátku obrátilo 14 ro-
din s prosbou o pomoc. Díky v�em laskavým
sponzorùm bylo mo�né zapùjèit té� do rodin
elektricky polohovací lù�ka, antidekubitní matra-
ce proti prole�eninám, pøenosný kyslíkový pøí-
stroj a jiné zdravotnické pomùcky.  Poradenská
slu�ba je plnì vyu�ívána na�imi spoluobèany.
Sdru�ení má v souèasné dobì 38 èlenù, z nich� je
5 zdravotních sester a 6 lékaøù specialistù.

Prostory bývalého nemocnièního  pavilonu se
postupnì pøemìòují na Centrum domácí hospi-
cové péèe s jeho základnou, pùjèovnou kompen-
zaèních pomùcek a s kontaktním místem pro ne-
mocné a jejich rodiny. Máme schválení prostor
Krajskou hygienickou stanicí a v souèasné dobì
�ádáme KÚ v Hradci Králové o udìlení registrace
èinnosti.

Vzhledem k tomu, �e v dne�ní dobì jsou v�ichni
pøesvìdèeni, �e základ dobré firmy jsou peníze a
následné zbohatnutí, pak práce tohoto sdru�ení
se dá pova�ovat za jeden velký zázrak. Na poèát-
ku ka�dého projektu stojí slovo a my�lenka. Proto
se patøí podìkovat v�em spolupracovníkùm, kteøí
se sna�í toto slovo naplòovat. Té� dìkujeme vám
v�em, na�im pøíznivcùm, dobrovolníkùm a dár-
cùm za va�i významnou pomoc.

Jana Sieberová
Hospicové obèanské sdru�ení Duha Hoøice

Otevření knihovny
v prostorách
Centra domácí
hospicové péče

Hospicové obèanské sdru�ení Duha otevírá pro
veøejnost knihovnu v Centru domácí hospicové
péèe, v budovì bývalého �pavilonu� v MN
v Hoøicích. Pøivítáme zde v�echny zájemce o dob-
rou literaturu. V hospicové knihovnì najdete rùz-
né �ánry: romány, detektivky, historické romány,
poezii, nábo�enskou literaturu aj. Díky dohodì
s Karmelitánským nakladatelstvím v Jièínì , bu-
deme zprostøedkovávat prodej i  jejich knih. Hos-
picová knihovna bude otevøena ka�dý ètvrtek od
15. hod. do 16.30 hod. V ostatní dny bude mo�né
zavolat na tel. èíslo: 720 409 022 a domluvit si
náv�tìvu knihovny v jiný den. Výpùjèné bude
zdarma.

V�ichni milovníci literatury jsou srdeènì zváni
ode dne zahájení otevøení knihovny dne 1.4. 2010
a potom pravidelnì ka�dý ètvrtek. Tì�íme se na
va�í náv�tìvu.

Miroslav Grác, èlen os. Duha Hoøice

Zatímco Eva Veselá fotografuje, expedice naděje upřeně hledí do útrob textilního stroje
(určitě v naději, že kolečka točí se doprava).

Zprávu o tom pøinesly Nové noviny:
Na známém koupali�ti u Hoøic mo�ná u� letos v

létì nastanou zmìny. O jeho provozování projevil
zájem jeden z místních podnikatelù. Novinkou by
mohl být napøíklad bohat�í doprovodný pro-
gram, který by o�ivil dìní na koupali�ti bìhem
letní sezony. Pronájem plovárny, která si dodnes
zachovala ráz z doby první republiky, radnice za-
tím zva�uje. Nyní areál spravují hoøické Technic-
ké slu�by.

�Za sebe mohou øíct, �e mì návrh zaujal a pro-
nájem koupali�tì pova�uji za dobré øe�ení. Ale
�ádné rozhodnutí v této vìci je�tì nepadlo,� øíká
hoøický starosta Ivan Dole�al.

Dosavadním správcem koupali�tì jsou Technic-
ké slu�by mìsta, které tam vybírají vstupné a za-
ji��ují základní údr�bu areálu. �Domnívám se, �e
stávající øe�ení není pøíli� rozumné, proto�e
Technické slu�by nemají dostatek sil ani nápadù,
jak takové zaøízení provozovat. Nový nájemce by
tam mohl vytvoøit lep�í podmínky pro náv�tìvní-

Expedice naděje mezi hořické občany

Doslova v pøedveèer spu�tìní pøedvolební kam-
panì ODS v úterý 16. bøezna 2010 zavítal pøedse-
da Mirek Topolánek do Královéhradeckého kraje.
Na této �expedici nadìje�, pøi které se M. Topolá-
nek setkává s obèany v rùzných podnicích, fir-
mách, �kolách, v kulturních zaøízeních apod., jej
v�dy doprovázejí také kandidáti do parlament-
ních voleb. Po dopoledním programu v Hradci
Králové se M. Topolánek v doprovodu  kandidátù
Jozefa Kochana, Petra �tìpánka, Zdeòka Lhoty,
Pavla Staòka a Davida Kafky pøesunuli do Hoøic
v Podkrkono�í, kde pro nì program pøipravili  po-
slanec Zdenìk Lhota spoleènì se starostou Hoøic
Ivanem Dole�alem.  V Hoøicích se zájem modré
�expedice nadìje� zamìøil na studenty Støední
prùmyslové �koly kamenické. �Debata se studen-
ty v�dy pøiná�í zajímavé poznatky, a to pro obì
strany. Velice mne zaujal názor jedné studentky,
která nevìøí tomu, �e vìt�ina lidí uva�uje � po
nás potopa. Øíká, �e nezná jediného mladého èlo-
vìka, který volí ÈSSD nebo KSÈM, a který neod-
suzuje Paroubka. Zato zná mnoho mladých lidí,
kteøí se nerozèilují. A to je podle ní �koda. Ona se
rozèiluje a apeluje na v�echny mladé i staré, aby
nevolili úlisný populismus, vládu odborù, veøejné

lhaní, cenzuru, svévoli a kult osobnosti! �Pod tato
slova studentky se rád podepí�i,� zdùraznil posla-
nec Zdenìk Lhota. �Rozhodnì mne nepøekvapu-
je, �e studenti z na�í hoøické Kamenické �koly
mají pragmatické názory,� uvedl hoøický starosta
Ivan Dole�al a doplnil, �e studující na umìlec-
kých �kolách jsou názorovì témìø v�dy o krok do-
pøedu. �Správný kameník také ví, �e nikdy nikde
nemù�e od nikoho dostat nic zadarmo,� míní ho-
øický starosta.

M. Topolánek s doprovodem nav�tívili dále jed-
noho z nejvìt�ích textilních výrobcù v Evropì Mi-
letu Hoøice. Ta sice ji� nevyrábí tradièní kapesní-
ky, ale zamìøila se na export a výrobu textilu ze
�pièkových materiálù pro firmy svìtových zna-
èek. �Výroba textilních materiálù má v Hoøicích
bohatou tradici. V Miletì pracovali v�dy odborní-
ci, kteøí dokázali vyrobit kvalitní výrobek �pièko-
vé úrovnì. Jsme velmi rádi, �e textilní výroba v
Hoøicích pøetrvala a se souèasným vedením Mile-
ty udr�ujeme velmi nadstandardní vztahy,� øekl
Ivan Dole�al o nejvýznamnìj�ím hoøickém za-
mìstnavateli.                                                  Eva Veselá

(Od minulého ètvrtka u� Mirek Topolánek svou
stranu do voleb nevede - pozn. HON)

V pátek 26. února probìhla v Kulturním domì
Koruna jedna z nejvìt�ích spoleèenských událostí
této sezóny, ve skautských kruzích dokonce ozna-
èována za jej vrchol � ples hoøických skautù.

Ples se nesl opìt v ryze táborovém duchu. Po le-
tech minulých, které nám pøiblí�ily ranní vstávání
a chvilky na latrínì, nás letos osvìdèení moderátoøi
Terka Èerná a Martin Lu�tický pozvali pøímo do
kuchynì.

O pøedtaèení se postarali roveøi ze 3. oddílu skau-
tù. Odvá�nì zatanèili makarenu na známou �moulí
verzi této písnièky. Velký úspìch mìla pøedev�ím
vyzývavá �moulinka a odvá�ný Ta�ka �moula. Vì-
øíme, �e kdybychom ho zveøejnili na nejmenova-
ném videoportálu, patøilo by k tìm nejsledovanìj-
�ím.

Oficiální anketu o nejoblíbenìj�í táborové jídlo
vyhrál gulá�. Tento fakt svìdèí o velkém podílu ne-
skautù (netáborníkù) v øádách plesových hostù,
proto�e ka�dý správný skaut pøece ví, �e to nejlep�í
jídlo jsou táborové topinky peèené o noèní hlídce
pøímo na kamnech.

Hudební skupina Ego byla jako v�dy skvìlá a na
parketu se vyøádili jak mladí, tak pokroèilí. O  pøe-
stávce diváci shlédli vystoupení bøi�ní taneènice.

Tímto bychom rádi podìkovali v�em sponzorùm,
kteøí nás podpoøili a vìnovali drobné ceny do tom-
boly. A u� teï vás mù�eme pozvat na pøí�tí ples,
který se bude konat 4. bøezna 2011.

Skautský ples

Kraj podporuje dostavbu
D11 i obchvat Náchoda

Královéhradecký kraj podporuje dostavbu dál-
nice D11 a zamìøí se pøi jednáních se státem i na
výstavbu náchodského obchvatu. Na vèerej�ím
setkání se zástupci Øeditelství silnic a dálnic a
mìsta Náchoda to øekl hejtman Lubomír Franc.
Kraj podle nìj obì tyto stavby pova�uje za priorit-
ní a nezbytné pro zdravý vývoj regionu.

�Prioritou kraje je výstavba dálnice D11. Dou-
fáme, �e se ji brzy podaøí dovést alespoò do
Hradce Králové a bude se pokraèovat s její stav-
bou k Jaromìøi. Stát by se mìl pokusit v dohled-
né dobì vyøe�it i situaci v Náchodì. Tranzitní do-
prava, která mìstem prochází a míøí na hranice
s Polskem, pøedstavuje obrovskou zátì� pro
v�echny jeho obyvatele,� øekl hejtman Franc.

Zástupci Náchoda a obèanského sdru�ení, které
výstavbu obchvatu prosazuje, vèera hejtmanovi
pøedstavili prezentaci projektu a promítli mo�-
nou podobu stavby, kterou tvoøí i pøemostìní a
tunel. Na její výstavbu budou potøeba více ne� tøi
miliardy korun ze státního rozpoètu. Zhruba 100
a� 200 milionù korun je odhadovaná cena na vý-
kupy potøebných pozemkù.

�Královéhradecký kraj potøebuje nutnì obì
tyto stavby na vylep�ení dopravní infrastruktu-
ry a pro lep�í spojení na polské hranice. K jejich
financování by mohl stát vyu�ít i podpory sou-
kromé sféry, takzvaných PPP projektù,� dodal
hejtman Franc. Uvedl rovnì�, �e by rád zorgani-
zoval pravidelné schùzky poslancù a senátorù za
Královéhradecký kraj, na kterých by se mimo jiné
øe�ily právì otázky spojené s výstavbou dálnice
D11 a dal�ích klíèových dopravních staveb.

Autor: Jiøí Ho�na

Radnice uvažuje o pronájmu koupaliště
Na Dachovech

ky a zajistit, aby se podaøilo více vyu�ít potenciálu
koupali�tì. Mohl by na Dachovy pøilákat dal�í tu-
risty a zajistit tak lep�í komerèní vyu�ití koupali�-
tì,� míní starosta.

Pøíslibem je podle nìj i nedávno dokonèená cyk-
lostezka, která spojuje mìsto s dachovským kou-
pali�tìm. A právì nová asfaltová cesta, která vede
od domova dùchodcù kolem lomu U Josefa, byla
jedním z hlavním dùvodù, pro které se zájemce o
pronájem koupali�tì na radnici obrátil.

Dole�al naznaèil i jiné mo�nosti, které by zmìna
provozovatele pøinesla. Radnice by prý mohla ná-
jemce vyu�ít pøi shánìní dotací na dlouho odklá-
danou obnovu koupali�tì. �Je mo�né, �e bychom
se dohodli na spolupráci i v této zále�itosti, tøeba
by pak získal urèité procento z penìz, které by po-
mohl mìstu ve formì dotací získat,� navrhuje sta-
rosta. Podmínkou jakéhokoliv dal�ího provozová-
ní dachovského koupali�tì v�ak podle nìj je, aby
nadále zùstal zachován jeho dobový ráz.

(jn) Nové noviny, tisknuto z: www.horice.org

Pøes tøi sta milionù korun utratí letos radnice v
Hoøicích, co� je i pøes pokraèující ekonomickou
krizi nejvíc v historii mìsta. Víc ne� polovinu pe-
nìz vynalo�í na stavební práce, pøedev�ím na ob-
novu komunikací a výstavbu infrastruktury. Ho-
øiètí zastupitelé schválili rozpoèet bez vìt�ích pøi-
pomínek a to vèetnì tøicetimilionového úvìru.

�Rozpoèet je rekordní hlavnì díky mimoøádné
kumulaci rùzných dotací, které se nám podaøilo v
poslední dobì získat. Jen prostý souèet v�ech do-
tací pøesahuje sto milionù, a tvoøí tedy vìt�inu
výdajù na investice. Nejvìt�í èástka samozøejmì
souvisí s projektem Mìsto bez bariér, na který
jsme �ádali o evropské peníze je�tì v dobì, kdy
�ádná krize nebyla,� vysvìtluje hoøický starosta
Ivan Dole�al, proè má mìsto navzdory prudce
klesajícím daòovým výnosùm k dispozici histo-
ricky nejvìt�í objem penìz. Právì na investice pù-
jde letos v Hoøicích nejvíc penìz, dohromady asi

Radnice letos utratí nejvíc v historii města

180 milionù korun, které radnice pou�ije pøevá�-
nì na opravy chodníkù a komunikací, výstavbu
nového vodojemu a vodovodu na Dachovech, pøí-
pravu obytné zóny v �alounovì ulici, protipovod-
òová opatøení v Libonicích nebo na novou kom-
postárnu v prostoru bývalé skládky v Lískovicích.

�Letos je do rozpoètu zakomponován také úvìr
tøicet milionù s tím, �e se pro pøí�tí rok poèítá s
dal�ím úvìrem ve vý�i ètyøicet milionù, který
v�ak nakonec nemusí být ani vyèerpán. To bude
záviset i na dal�ích pøíjmových mo�nostech mìs-
ta,� uvedl starosta.

Letos by se tak podle nìj mìl v Hoøicích zlep�it
hlavnì stav dlouhodobì zanedbaných ulic. �Dùle-
�itý bude i nový vodojem a vodovod, který pøine-
se kvalitnìj�í zásobování pitnou vodou nejen oby-
vatelùm na Dachovech, ale i v severozápadní èásti
mìsta,� doplnil Dole�al.                                             (jn)

1. bøezna schválilo zasedání zastupitelstva rozpoèet mìsta na rok 2010. Jeho návrh jsme pøinesli v
minulém èísle a zastupitelé jej schválili s jedinou drobnou úpravou, také proto jej znovu neotiskuje-
me. Celý rozpoèet si obèané mohou prohlédnout na www.horice.org. S na�ím starostou o rozpoètu
hovoøil Jiøí Nìmeèek z Nových novin:

Rozpočet na rok 2010

Krádež
pokladny z hořického
obchodu

O tom, �e opatrnosti není nikdy dost, se pøe-
svìdèila v úterý 23. bøezna obsluhující pracovnice
jedné z prodejen v Hoøicích, která obchod v odpo-
ledních hodinách na chvíli opustila. Co bylo plat-
né, �e za sebou zamkla dveøe, kdy� klíè ponechala
z vnìj�í strany zámku. O to pak vìt�í bylo její pøe-
kvapení, kdy� se po pìti minutách vrátila a pøi-
tom zjistila, �e jsou dveøe otevøené a pøíruèní po-
kladna, kterou ponechala na pultu, byla pryè.

Tu má zøejmì na svìdomí neznámý pachatel,
který vyu�il její nepøítomnosti a z prodejny, do
které nenápadnì proklouzl, pokladnu odcizil.
Celková �koda byla vyèíslena na 18 tisíc korun. Po
pachateli pátrají hoøiètí policisté, kteøí pøípad
�etøí jako pøeèin kráde�e.                 Hana Kleèalová
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Vzpomínka

Dne 19. bøezna uplynulo 10 let od chvíle, kdy
nás nav�dy opustila na�e milovaná man�elka,
maminka a babièka, paní Jindøi�ka Vrab-
cová z Bøezovic.

S láskou vzpomínají
man�el a dcery s rodinou

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
DIAKONIE BROUMOV

Je nezisková organizace, která poskytuje soci-
ální slu�by pro obèany z okraje spoleènosti �
materiální pomoc sociálnì potøebným, azylové
ubytování i pracovní pøíle�itost.

 Více na  www: diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJE SPOLEČNĚ
S MĚSTSKÝM ÚŘADEM
HOŘICE
SBÍRKU  POUŽITÉHO
OŠACENÍ

� Letního a zimního obleèení (dámské, pán-
ské, dìtské)

� Lù�kovin, prostìradel, ruèníkù, utìrek, zá-
clon,

� Látky (minimálnì 1 m2, prosíme nedávejte
nám odøezky a zbytky látek)

� Domácí potøeby-nádobí bílé i èerné, skle-
nièky- v�e nepo�kozené

� Peøí, péøových a vatovaných pøikrývek,
pol�táøù a dek

� Obuv � ve�kerou nepo�kozenou
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:

� lednièky, televize, poèítaèe a jinou elektro-
niku, matrace, koberce z ekologických dùvodù

� nábytek, jízdní kola a dìtské koèárky
� zneèi�tìný a vlhký textil
Sbírka se uskuteèní ve dnech 7.-8. 4. 2010
Èas: 8.00-18.00 hodin
Místo: Hoøice Pod Lipou, výmìníková stanice
Vìci prosíme zabalené do igelitových pytlù èi

krabic, aby se nepo�kodily transportem
Dìkujeme za Va�i pomoc.

NĚCO MÁLO Z MINULOSTI
2. ODDÍLU JITŘENKA

Dne 31.3.1990 byl v Domì dìtí a mláde�e v Ho-
øicích zalo�en ná� oddíl s poètem 36 dìvèat, ve-
doucí oddílu Janou Kupkovou a jejími zástupci
Vlastou Preusslerovou a Ilonou Dole�alovou. V
zaèátcích nám pomáhaly s vedením oddílu na�e
kmotry Aloise Chrzová-Èíèa a Sylva Jezberová.
První oddílová schùzka, na které vznikly dru�iny
Kopretiny, Pomnìnky a Pampeli�ky se konala ve
spoleèenské místnosti za knihovnou v Hoøicích, v
tom slo�ení oddíl pracoval do roku 1994. Na pod-
zim tého� roku byla zalo�ena �estka svìtlu�ek
Srnky, kterou vedla Stanislava Marxová. Bohu�el
ukonèily èinnost Pampeli�ky a vedoucí Ilona Do-
le�alová. Roku 1995 Jana Kupková pøedala vede-
ní oddílu Vlastì Preusslerové. Po Vlastì pøevzala
pomyslnou �tafetu vedení v záøí 2000  �árka Ji-
rásková- Je�tìrka, která po roce pøedala oddíl Ka-
teøinì Preusslerové- Bobinì. V roce 2005 byla v
oddíle zalo�ena Medvíïata � chlapci a dìvèata ve
vìku 5-7 let, tzv.pøípravka a o rok pozdìji se  ná�
oddíl rozrostl o dru�inu skautek Kaèenky a smeè-
ku vlèat.
NĚCO MÁLO Z PŘÍTOMNOSTI
2. ODDÍLU JITŘENKA

V souèasné dobì má 2.oddíl Jitøenka 94 zare-
gistrovaných èlenù. Oddíl je od roku 2005 koedu-
kovaný, co� znamená, �e oddíl nav�tìvují dìvèata
i chlapci. V na�em oddíle najdete Medvíïata,
svìtlu�ky Srnky, vlèata � modrou, �edou a zele-
nou �estku, mlad�í skautky Stono�ky, skautky
Kaèenky a skauty Jestøáby. Na celou Jitøenku do-
hlí�í oddílový vedoucí Jaroslav Preussler- Pirát,

Dvacet let skautování Jitřenky
aneb musíme to oslavit!

Èas utíká jako voda v nedaleké Bystøici a ná� skautský oddíl Jitøenka letos slaví dvacet let ne-
pøetr�itého skautování. Pojïme si povìdìt nìco o minulosti, pøítomnosti a brzké budoucnosti 2.
oddílu Jitøenka.

kterému pomáhají Á�a, Díïa, Tomka, Bobina,
�pagetka, Indy, Ba�e�eja, Athos. Oddíl poøádá
jednou za mìsíc jednodenní nebo vícedenní akci.
Bìhem roku  mù�ete zastihnout ve skautské klu-
bovnì v Máchovì ulici, nìkterou z na�ich dru�in,
�estek èi tlupu medvíïat. Co konkrétnì oddíl
podniká se dozvíte z na�ich webových stránek
www.jitrenkahorice.cz
NĚCO MÁLO Z BUDOUCNOSTI
2. ODDÍLU JITŘENKA

Jak u� víme, oddíl oslaví 20 let. Ve dvaceti se cí-
títe mladý, plný oèekávání a energie, co pøinesou
dal�í roky. Tak se cítí i 2. oddíl Jitøenka, a o svoji
radost a oslavu dvacetin by se ráda  podìlila s
Vámi.

Na�e oslava se bude konat v nedìli
18. dubna 2010 ve Smetanových sadech
v èase od 13 do 17 hod.

A na co se mù�ete tì�it? Urèitì na lanové aktivi-
ty, rùzné hry, lovení rybièek na suchu. Ale také si
mù�ete zacvrkat kulièky, shlédnout loutkovou
pohádku v podání hoøického loutkového souboru
Zvonek nebo vyzkou�et svoje �ikovné ruèièky a
nìco pìkného si vyrobit.

Kdy� dostane hlad, tak ochutnáte na�e táborové
speciality - topinky a bramborovou polévku, na-
pijete se dobrého èaje. Mù�ete obdivovat 5 prapor
myslivcù Èeská Skalice a zazpívat si s na�í velmi
oblíbenou oddílovou skupinou Bratr Sokolov
nebo prostì mù�ete jen pøijít, bavit se a slavit s
námi. Tak nezapomeòte a na setkání v nedìli 18
dubna 2010 v sadech se na Vás tì�í 2.oddíl Ji-
tøenka.

�pagetka, Lenka Bartoníèková

OKRAŠLOVACÍ SPOLEK VYZNAČUJE PRVNÍ
CESTY

Poèátky turistiky na Hoøicku jsou spjaty
s èinností Okra�lovacího spolku (zal. 1880), který
se v souvislosti se slavnou Výstavou èeského se-
verovýchodu, konanou v Hoøicích v r. 1903, za-
mìøil vedle zkrá�lování mìsta také na rozvoj ces-
tovního ruchu. Jsou vyznaèeny první turistické
cesty � èervená na Zvièinu a do Mlázovic, zelená
do Lázní Bìlohradu a modrá na Vinici u Bílých
Polièan.
ZALOŽENÍ ODBORU KČST

Dne 31. bøezna 1920 se v hostinci U Sálù (dnes
Bystøice) se�la ustavující schùze odboru KÈST se
sídlem v Hoøicích, který navázal na dosavadní
èinnost turistického odboru Okra�lovacího spol-
ku. Pøedsedou byl zvolen Antonín Rudl, øeditel
dívèí �koly Vesny, jednatelkou Anna Bucharová,
úèetní, pokladníkem Franti�ek Dlouhý, profesor
Obchodní akademie, èleny výboru Adolf Polák,
odb. uèitel sochaøské �koly, Václav Suchomel,
profesor té�e �koly, a Jan Kyselo, odb. uèitel mì�-
�anské �koly. První spoleèný výlet se uskuteènil 2.
kvìtna t. r. na Zvièinu.
MEZI VÁLKAMI

Jednou z prvních významných akcí odboru bylo
vyznaèení turistické cesty z Hoøic pøes Miletín na
Zvièinu.V r. 1922 se hoøický odbor KÈST podílel
na vybudování Cesty legií k projektované stavbì
Vì�e samostatnosti a v r. 1923 byla jeho  péèí
slavnostnì pøedána veøejnosti Masarykova stu-
dánka na Zvièinì. V r. 1933 byla vyznaèena nová
�lutá trasa z Hoøic pøes Boháòku do Velichovek.
Klub se v meziváleèném období vìnoval nejen

vlastnímu poøádání výletù a cestopisných pøed-
ná�ek, ale podílel se i na propagaci mìsta. Provo-
zoval turistickou noclehárnu se 30 lù�ky
v budovì spoøitelny a dal�í lù�ka byla v dívèí
�kole Vesnì (pro dívky) a v obecné �kole Na Dali-
borce (pro chlapce). Koncem 30. let usiloval
KÈST o postavení turistického pensionátu na Da-
chovech jako�to první etapy projektovaného leto-
viska. Z dùvodù finanèních v�ak nebyl tento pro-
jekt uskuteènìn.
POVÁLEČNÝ VÝVOJ

Odtr�ením Sudet pøi�li turisté nejen o mo�nost
cestovat do Krkono�, ale i na horu nejbli��í a nej-

milej�í, na Zvièinu, nebo� i ta byla odtr�ena od
území Protektorátu. Po válce, v souladu s celo-
státní jednotnou koncepcí tìlovýchovy, byl hoøic-
ký odbor KÈT zaèlenìn jako turistický oddíl nej-
prve do Sokola a pozdìji do ÈSTV. V 60. letech
20. století se z iniciativy hoøického uèitele Aloise
Kropáèka zrodila tradice Poutí na Zvièinu, z nich�
se posléze vyvinul pochod Zvièinská pìtatøicítka.
TURISTICKÝ POCHOD „O ŽIŽKŮV ŠTÍT”

V r. 1973 se uskuteènil první roèník turistického
pochodu �O �i�kùv �tít�, který vznikl jako pocta
k 550. výroèí vítìzné bitvy Jana �i�ky na vrchu
Gothard. U zrodu tehdy stáli uèitelé Alois Kropá-

Turisté oslavují devadesát let od vzniku hořického odboru KČT
èek a Jan Petera. Pùvodní tøi trasy (25, 35 a 55
km) se postupnì doplòovaly o krat�í okruhy, vy-
bírané pøedev�ím pro mlad�í a zaèínající turisty
(8, 10, 13 nebo 15 km). S rostoucím zájmem o
cykloturistiku byl pochod v posledních letech roz-
�íøen také o cyklotrasy od 20 do 100 km. Za celou
dobu jeho historie se pochodu zúèastnilo více ne�
35 000 turistù.
OBNOVENÍ ODBORU KČT V HOŘICÍCH

Sametová revoluce umo�nila nejen obnovení
KÈT, ale dala té� pøíle�itost poznávat nové kraje.
Hoøický odbor pro své èleny uspoøádal øadu zá-
jezdù do Rakouska, Nìmecka, Itálie a �výcarska.
Po vzniku nové oblasti Èeský ráj a Pojize�í se
zdej�í turisté zapojují do vyznaèování a obnovy
turistických stezek i cyklotras.

Na poèátku 90. let se mezi významné oddílové
akce pøidává také �Zimní pøejezd � pøechod Zvi-
èiny�, pojmenovaný pozdìji po svém zakladateli
�Memoriál Petra Holveka�. Jen o nìco mlad�í je
ve shodném termínu poøádané tøídenní �Zimní
táboøení na Zvièinì�, opìt nazvané po svém za-
kladateli jako �Memoriál Milana Poláka�. V r.
2005 byla obnovena �Turistická pou� na Zvièinu
� Louèení s létem�. V r. 2001 se stal hoøický od-
bor spolupoøadatelem celostátního setkání turis-
tù k ukonèení sezóny - �Za posledním puchýøem�
a v r. 2008 �Letního turistického srazu� v Lázních
Bìlohradì. Ve spolupráci s Mìstskou knihovnou
Hoøice odbor KÈT organizuje pro veøejnost cesto-
pisné pøedná�ky. Od r. 1998 je provozovatelem
vyhlídkové vì�e �Hoøický chlum�.

Výstava �90 let klubu èeských turistù v Hoøi-
cích� bude otevøena v muzeu 1. dubna.

V klubu PoHoDa to žije!
Po vánoèní pauze se opìt v lednu otevøel pro dìti a

dospívající nízkoprahový klub PoHoDa, který pro-
vozuje Oblastní charita Jièín. Zájem o jeho slu�by
rozhodnì neopadl ani v tomto roce. Právì naopak!
V souèasné dobì dochází do klubu kolem 25 dìtí
dennì a stále pøicházejí nové tváøe. Pro náv�tìvníky
klubu bylo doposud pøichystáno nìkolik akcí.
V lednu jsme vyrazili s kluky do NZDM Exit v Jièínì,
kde byl zorganizován pøátelský turnaj ve fotbálku.
Kluci z Hoøic vybojovali krásné druhé a tøetí místo.
Za necelý mìsíc se konala v PoHoDì odveta, pøi kte-
ré bylo velmi �ivo! Klub byl plný domácích i hostù,
kteøí bouølivì fandili zvlá�tì pøi posledním souboji o
první místo. Boj byl velmi napínavý a do poslední
chvíle nejistý. V závìru nabral neèekaný zvrat a ví-
tìznou dvojící se nakonec stali kluci z Hoøic!

V klubu se ov�em nejen soutì�ilo, ale i tvoøilo.
V prùbìhu mìsíce ledna si teenageøi vyzdobili okna
a dveøe klubu obrázky, které si samy namalovali
barvami na sklo.

Celý týden pøed svátkem sv.Valentýna si mohli ná-
v�tìvníci klubu vyrobit Kofoláèka a obdarovat jím
nìkoho, koho mají rádi. Zájem dìtí byl neèekanì ve-
liký a bìhem celého týdne se vyrobilo nìkolik desí-
tek Kofoláèkù. Vìøíme, �e udìlali radost v�em obda-
rovaným! S nabídkou spolupráce pøi�el v únoru pan
vychovatel Jan Nosek z domova mláde�e Støední
prùmyslové �koly kamenické a sochaøské. Spolu
s dvìma studenty vytesali pøed budovou klubu krás-
nou snìhovou sochu draka.

Novinkou v klubu je v únoru zakoupený boxovací
trena�ér, který si u�ivatelé velmi rychle oblíbili. Bo-
xování se stalo pravidelnou ka�dodenní èinností ne-
jenom chlapcù, ale i velkého poètu dìvèat.

Nízkoprahový klub PoHoDa není v�ak jen støedis-
kem volného èasu, jak by se mohlo na první pohled
zdát. Volnoèasové aktivity bereme spí�e jako �láka-
dlo�, aby se  v PoHoDì cítili dìti a dospívající dobøe.
Klub byl zalo�en a funguje pøedev�ím jako místo,
kde jsou dìtem a dospívajícím nabízeny sociální
slu�by.  Naleznou u nás pomoc, podporu a radu,
kdy� si nevìdí rady s nìèím ve svém �ivotì. Náv�tìv-
níci klubu se u� nauèili obracet na pracovnice
s rùznými problémy, které je tí�í a nevìdí si s nimi
rady. Nìkteøí z nich jsou obì�mi �ikany nebo tøídní-
mi outsidery, jiní sem chodí proto, aby se doma ne-
nudili a nehráli stále jenom poèítaèové hry. Dal�ích
nìkolik dìtí pøi�lo s tím, �e radìji budou v klubu,
ne� aby se �flákaly� po ulicích a dìlaly hlouposti.
Jsou to ale i dal�í problémy, se kterými se setkává-
me. Problémy dìtí z nefunkèních a neúplných rodin,
rodin, kde je bì�né násilí èi trestná èinnost, neshody
s rodièi, partnery èi kamarády.

Dennì mù�ete potkat v ulicích Hoøic partièky mla-
dých kuøákù, co nezdraví, mluví vulgárnì a chovají
se neslu�nì. Mnohé obèany zøejmì jako první na-
padne, �e jsou to pubertální flákaèi, chuligáni a vý-
tr�níci, ze kterých stejnì nic nebude. Ne v�ichni jsou
v�ak takoví. Nìkdy se pod drsnou slupkou skrývá
citlivá du�e mladého èlovìka, který si jen neví rady
se �ivotem a není nikdo v jeho okolí, komu by se
mohl s dùvìrou svìøit.

Na�ím cílem je mimo jiné nelámat hùl tam, kde jí
lehce zlomí nìkdo jiný, ale podat pomocnou ruku a
porozumìní i pøesto, �e na první pohled si to dospí-
vající �nezaslou�í�� napøíklad právì proto, �e kouøí,
mluví sprostì, nepodává �ádný výkon atd.

Klub je souèástí individuálního projektu Slu�by
sociální prevence v Královéhradeckém kraji. Projekt
je financován z prostøedkù ESF a státního rozpoètu
ÈR prostøednictvím Operaèního programu Lidské
zdroje a zamìstnanost. Dále na jeho provoz pøispívá
Mìstský úøad Hoøice.      Pracovnice NZDM PoHoDa

Raisova chata Klubu českých turistů na Zvičině po přístavbě verandy v roce 1908.
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Výstava

Zdrávi do�li!
90. let Klubu èeských turistù v Hoøicích.

Malá síò mìstského muzea
od 1. dubna do 29. srpna 2010.

Vernisá� 1. dubna od 16 hodin.
Otevøeno dennì mimo pondìlí 9-12/13-17.

Ilustrace Zdeòka Buriana
ze sbírky hoøického muzea

�torchova síò muzea od 1. dubna
do 2. kvìtna 2010

dennì mimo pondìlí  9-12/13-17.

Dům kultury Koruna v dubnu

Bohoslužby CČSH
Bohoslu�by Církve èeskoslovenské husitské se

budou konat v bývalé synagoze v nedìli 4. dubna
(Hod Bo�í velikonoèní) a 18. dubna, v�dy od 14
hodin.

V roce 1932 vypravil Zdenìk Burian obálkou a
ètyømi kva�ovými ilustracemi povídku Eduarda
�torcha Lovci sobù a mamutù. Dílko vy�lo v nakla-
datelství Vilímek v edici Malý ètenáø a pro autora se
stalo jednou z prvních prací, která se svým námìtem
vztahovala k prehistorii. Sedmadvacetiletý Burian
mìl v této dobì ji� bohaté zku�enosti v oblasti ilu-
strace dobrodru�né literatury a pøíbìh s pravìkou
tematikou pro nìj pøedstavoval bezesporu zajímavý
- nikoliv v�ak osudový - umìlecký podnìt. Mimo-
øádného významu tak nabývá první setkání uèitele a
spisovatele Eduarda �torcha s jeho pozdìj�ím dvor-
ním ilustrátorem, Zdeòkem Burianem, a� zpìtným
posouzením umìleckých kvalit v kontextu moderní
èeské literatury pro dìti a mláde�.

Podruhé spolupracovali Burian a �torch v roce
1937, kdy literát hledal vydavatele pro páté, znaènì
pøepracované a roz�íøené, vydání Lovcù mamutù.
Po nìkolikerém odmítnutí nakonec uspìl v naklada-
telství Tou�imský & Moravec, kde mu jako zdatného
ilustrátora doporuèili právì Buriana. Kniha s 55 pe-
rokresbami a 3 kresbami tu�kou vy�la je�tì tého�
roku. Zdenìk Burian, ji� uznávaný malíø paleontolo-
gických rekonstrukcí,  poté ilustroval dal�ích deset
�torchových titulù: Stateèné mládí (1946), Osada
havranù (1954), Bronzový poklad (1954), V �eru
dávných vìkù (1955), U veliké øeky (1956), Hrdina
Nik (1957), Minehava (1958), Zlomený meè (1967),
Zastavený pøíval (1971) a Volání rodu (1976). Nìkte-
ré knihy pozdìji vycházely pod jiným názvem, do-
cházelo ke zmìnám textovým i obrazovým.

Bývalí členové Klokánku
zakládají
Klub Maják Hořice o. s.

Dobrý den, dovolte abychom se Vám pøedstavi-
li. Dne 19.3.2010 se v restauraci Koruna uskuteè-
nila zakládající èlenská schùze Klubu Maják Ho-
øice. A proè jsme vznikli? Co je na�ím cílem? To
bych Vám chtìla pøiblí�it.

V minulosti jste mohli v Hoøických novinách
èíst èlánky o aktivitách bývalých èlenù Klubu Klo-
kánek, pøíp. exklokanù. V prùbìhu posledních
dvou let se Klub Klokánek rozhodlo opustit 16 ro-
din a nebylo to z toho dùvodu, který uvedl Klub
Klokánek ve svém èlánku zveøejnìném
v Hoøických novinách (2)2010 cituji: �.. klub
opustily rodiny s dìtmi, které u� stoprocentnì
naplnily po�adavky na integraci mezi zdravé vrs-
tevníky. Chodí do �koly mezi zdravé dìti, sportují
jako zdravé dìti, nav�tìvují zájmové krou�ky jako
zdravé dìti, a tudí� ji� nepotøebují berlièku v po-
dobì èlenství v klubu Klokánek. �

Byl to zásadní názorový rozkol mezi souèasným
vedením Klokánku a 16 rodinami, které vystoupi-
ly. Tito rodièe i dìti  mají nadále chu� a také po-
tøebu se mezi sebou stýkat, radit a pomáhat si.
Sna�íme se i nadále o integraci dìtí s handicapem
mezi zdravé vrstevníky, rádi budeme berlièkou,
pokud to na�im dìtem by� jen tro�ku pomù�e.
Dokazuje to i výèet na�ich aktivit. Poèínaje loò-
ským víkendovým pobytem v Koøenovì, nìkolika
roèníky bowlingù a konèe Mikulá�skou vánoèní
besídkou. Proto jsme se rozhodli na�im aktivitám
dát oficiální punc a zalo�ili jsme Klub Maják Ho-
øice o.s. Èlenství v na�em klubu neomezuje vìk
ani �ádný handicap.

Rádi Vás uvítáme mezi námi. Zároveò bychom
Vás v�echny rádi poprosili o pøízeò a pomoc v na-
�em dal�ím sna�ení, o pøízeò hmotnou, finanèní i
lidskou. Dìkujeme

Renata Bro�enská, Helena Hindrová

Pátek 2. dubna 2010 v 19.00 hodin
 AIRFARE - VELIKONOÈNÍ ROCK PÁRTY

AIRFARE + JIMI HENDRIX MEMORY BAND
+ KILLER PANDA, vstupné 100,- Kè

Sobota 3. dubna 2010 ve 14.30 hodin
ÈARODÌJ HABAKUK

DIVADELNÍ APRÍL - Loutkáøský soubor
KLÍÈEK - Dvùr Králové, vstupné 30,- Kè

Středa 7. dubna 2010 v 19.30 hodin
DÁMA OD MAXIMA DIVADELNÍ APRÍL -

Divadelní soubor J.K.Tyl - Hoøice,
 vstupné 80/60,- Kè

Sobota 10. dubna ve 14.30 (sál radnice)
JE�IBABY Z BABÍNA DIVADELNÍ APRÍL -

Divadelní soubor J.K.Tyl - Lomnice nad
Popelkou, vstupné 30,- Kè

Středa 14. dubna v 19.30 (sál radnice)
KOMEDIE O STRA�IDLE

DIVADELNÍ APRÍL - Divadlo Alouse Jiráska -
Úpice, vstupné 80/60,- Kè

Sobota 17. dubna ve 14.30 (sál radnice)
BUDULÍNEK / O TØECH KÙZLÁTKÁCH
DIVADELNÍ APRÍL - Loutkáøský soubor

Zvonek - Hoøice, vstupné 30,- Kè

Středa 21. dubna v 19.30 (sál radnice)
VLADIMÍR MERTA & JANA LEWITOVÁ

Prémiový koncert Klubu pøátel hudby,
vstupné 100,- Kè

Čtvrtek 22. dubna 2010 v 18.00 hodin
TEENAGER PÁRTY, vstupné 40,- Kè

Sobota 24. dubna ve 14.30 (sál radnice)
PIRÁTI BEZ POKLADU

DIVADELNÍ APRÍL - Studio PH Pohádka -
Hradec Králové, vstupné 30,- Kè

Bohoslužby ČCE
Rozvr�ení bohoslu�eb Èeské církve evangelické

o Velikonocích 2010: 2. 4. Velký pátek od 17 ho-
din s vysluhováním veèeøe Pánì, 4. 4., nedìle od
10 hodin Hod Bo�í velikonoèní s vysluhováním
veèeøe Pánì.

Ilustrace Zdeňka Buriana
ke knížkám Eduarda Štorcha

 Ilustrováním �torchových románù se Burian za-
býval ji� jako vyzrálý umìlec a ve své dobì se mu
bezpochyby podaøilo umocnit popularitu pøíbìhù
z pravìku, jako� i prehistorie samé. �torch a Burian
vyznávali precizní pøístup k práci, dokázali jedineè-
nì skloubit fantazii s realitou, nepostrádali smysl
pro dìj a jeho dynamiènost, vzácnì se shodli v rea-
listickém zpùsobu zobrazování skuteènosti. Výji-
meèné souznìní pøiná�elo mimoøádné výsledky.
�torch s Burianem se vzájemnì umìlecky respekto-
vali a své uznání si projevovali v èetné koresponden-
ci. Pøesto se �torch jeví ve vztahu obou umìlcù jako
osobnost dominantnìj�í. V mnoha pøípadech Buria-
novu práci usmìròoval a a� pedantsky ilustrátorovi
diktoval, jak má kresby pøizpùsobit jeho pøedstavì.
Burian se sna�il �torchovi vyhovìt, øadu ilustrací
pøekreslil dle spisovatelových pøesných instrukcí.
Ani po tìchto zásazích nebyl �torch vìt�inou zcela
spokojen a k obrázkùm i nadále pøipisoval kritické
komentáøe: Kopèem tak stále není dost dìtský, kouø
z ohni�tì je málo èadivý, arktická tundra postrádá
dostatek nízkých stromù, skály jsou pøíli� potøísnì-
ny krví,� Vysvìtlíme-li �torchovu vìènou nespoko-
jenost teorií pøedního �burianologa� Vladimíra Pro-
kopa o jistém zatí�ení pedagogickou profesí, charak-
terizují umìleckou spolupráci �torch - Burian i na
zaèátku jednadvacátého století zcela nesporné kvali-
ty, o jejich� trvalé platnosti svìdèí neutuchající zá-
jem nových generací mladých ètenáøù. A to i pøesto,
�e kouø málo èadí!

Eduard �torch (1878 Ostromìø - 1956 Praha).
Spisovatel, pedagog a archeolog, proslavil se

zvlá�tì romány pro mláde� situovanými do doby
kamenné a �elezné. Krátce pøed smrtí se �torch roz-
hodl vìnovat svou literární pozùstalost vèetnì au-
torských práv hoøickému muzeu. Z jejich výnosu
byla zbudována �torchova výstavní síò, v ní� se
souèasná výstava odehrává.

Zdenìk Burian (1905 Kopøivnice � 1981 Praha).
Malíø a ilustrátor zejména dobrodru�né literatu-

ry, ve svìtì proslul jako autor výtvarných paleonto-
logických rekonstrukcí, na nich� spolupracoval
s pøedními vìdci oboru. V souvislosti s otevøením
�torchovy sínì (1968) projevil pøání, aby pøíslu�ná
èást jeho díla byla ulo�ena v Hoøicích spoleènì s po-
zùstalostí Eduarda �torcha.

Výstava Burianových ilustrací ze sbírky hoøické-
ho muzea bude otevøena ve �torchovì síni 1. dubna
a potrvá do 2. kvìtna.

V titulu èlánku je ilustrace ke knize Minehava.

Co mi o stra�idlech vyprávìla babièka

Na 12 tisíc míst
na středních školách
je v kraji necelých 5 tisíc
dětí, do roku 2015 se to
nezmění

První roèníky støedních �kol v Královéhradec-
kém kraji, které nabízí 12 tisíc míst, budou co do
poètu �ákù stále hubenìj�í. Zatímco vloni opou�-
tìlo poslední roèníky základních �kol �est tisíc
dìtí, letos to nebude ani pìt tisíc �ákù. Podle pro-
gnóz navíc bude do roku 2015 støedo�kolákù v
kraji stále ubývat a jejich poèet v prvních roèní-
cích pøekroèí poèet pìt tisíc nejdøíve za osm let.
Vyplývá to z údajù Ústavu pro informace pro
vzdìlávání, které sledují vývoj poètu studentù v
regionech.

Ve �kolním roce 2009/2010 je v 9. roèníku
pøesnì celkem 4 590 �ákù základních �kol, pøi-
èem� poèet míst na støedních �kolách je 11487.

�Výhledy ukazují, �e na�e poloprázdné støední
�koly se nezaènou zaplòovat ani ve výhledu bu-
doucích nejménì osmi let. Napøíklad nìkterá
gymnázia, svou podstatou výbìrové �koly, si dnes
�ádný výbìr dovolit nemohou. Kraj na tento
trend musí reagovat a pøizpùsobit hustotu sítì
�kol mìnící se realitì,� uvedl Jiøí Nosek, krajský
radní odpovìdný za oblast �kolství.

Královéhradecký kraj jako zøizovatel vìt�iny
støedních �kol musí postupovat co nejhospodár-
nìji a �koly, které mají nedostatek �ákù, slouèit.
Díky tomu u�etøí v oblasti �kolství finance, které
bude moci investovat do rozvoje jiných perspek-
tivních �kolských zaøízení. Kraj musí vycházet z
pøíslu�ného zákona a na základì demografického
vývoje a vývoje na trhu práce stanovovat struktu-
ru vzdìlávací nabídky a oboru vzdìlávání. Kraj
tedy u �kol, které zøizuje, stanovuje poèty otevíra-
ných tøíd a strukturu otevíraných oborù.

Autor: Imrich Dioszegi

Zdeněk Burian v ateliéru

Nevím, zda ka�dé mìsto èi ves mají svá stra�i-
dla, ale podle mé babièky Hoøice svá stra�idla
mají.

Kdy� jsem byla malá, babièka nám èasto vy-
právìla pohádky a rùzné pøíbìhy. Najradìji
jsem ale mìla povídání o hoøických stra�idlech.
Snad proto, �e jsem v�echna místa, kde se vy-
skytovala, znala. Kdy� jsem dospìla a mìla
jsem sama dìti, pídila jsem se po písemném
podkladu tìch vyprávìnek, ale �ádný jsem ne-
objevila. �e by si je babièka vymyslela pro na�i
kratochvíli, nevìøím, nemìla takovou fantazii.
Nu, posuïte, tøeba mì navedete na stopu.

V horní polovinì námìstí døíve tekl potùèek,
no asi spí�e strouha, a v ní �il prapodivný mu�í-
èek. Jmenoval se Vodou�ek. Byl to malý paná-
èek, asi metr vysoký, s kudrnatou blonïatou
hlavièkou, na ní� nosil èervený klobouèek. Milo-
val modrobíle pruhované námoønické trièko,
obleèený byl v zelený kabátek a kalhoty, obutý v
hnìdé �krpály. Nosík mìl rozpláclý a nad ním se
dívaly tmavé pichlavé oèi. Ale umìl se také mì-
nit v ml�ný opar nad vodou. Rád za�el do hos-
pody v místech dne�ní Komerèní banky pobejt a
hostinský mu u� ze zvyku �oupl malé pivo. Lidi
ho mìli rádi, byl veselý i studnice informací, jak
pozoroval �ivot Hoøièákù.

Po velkém po�áru v 19. století se Vodou�ek
hanbil, �e nebyl u�iteèný, �e nepomohl poøádnì

pøi ha�ení a �e ta jeho strouha domy nezachrá-
nila. Od tìch dob se lidí straní. Potom ho postih-
lo ne�tìstí, jeho potùèek stáhli do potrubí a tak
se stìhoval pod zem. Svoji vodu opustit nedoká-
zal. A tak, jen za hezkých nocí, se objevuje u ka�-
ny se ètvero roèními obdobími a kdy� støíká vo-
dotrysk hraje si s kapkami vody, pozoruje
hvìzdnou oblohu a èas od èasu si pozve ostatní
hoøická stra�idýlky na besedu o èasech dávno
minulých. Pøichází duch zlostné selky Rozy z
Praseèího rynku, z Karlova Izi - duch starého
�idovského obchodníka, který byl lakomý a�
hrùza a z kostela Panny marie novìj�í stra�idlo
Kapucínek. Za�iva byl �izuòským kostelníkem.
Vybíral kasièku a kradl svíèky.

Na jaøe a v létì se Vodou�ek vydává na ná-
v�tìvu své milé, víly ml�enky. Ta �ije na Gothar-
dì v lukách za zdmi starého høbitova. Zajdou si
k pramenu u bývalé restaurace, popíjejí léèivou
vodu a k ránu se spoleènì s rosou roztanèípo
louce na nynìj�ím fotbalovém høi�ti nebo se
procházejí Alejí vzdechù. Ml�enka nemá ráda
uzavøený prostor, domy a ulice, a Vodou�ek
zase nemù�e opustit své námìstí. A tak se s vý-
chodem slunce rozlouèí a ka�dý se vrátí tam,
kam patøí.

Máme hodná stra�idýlka a buïme rádi, �e je v
té uspìchané dobì je�tì máme. Tøeba jste je  u�
vidìli, a jestli ne, zkuste si je aspoò pøedstavit.

Luba �anderová.

Jak nevěřit v sílu
reklamy?

Vždyť i Pánbůh
potřebuje zvony!

Inzerce v Hořických novinách:
mag@cbox.cz

775 291 242, 493 624 497
1 cm2 / 5,-  Kč

Z hořických pověstí

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

Info na tel. 724229292.

Tisková zpráva

Ordinaèní doby
vakcinaèních center

v Královéhradeckém kraji
pro oèkování veøejnosti

proti viru chøipky
Pandemic (H1N1) 2009

Oblastní nemocnice Jièín
ÈT 12.00 - 14.00 hod. ordinace LSPP pro dospìlé
v areálu nemocnice, objednat se pøedem na tel.

608 738 196; 493 582 151.
Fakultní nemocnice Hradec Králové

PO, ÈT 11.00 - 12.30; 13.30 - 15.00 hod.
ÚT, ST 8.00 - 12.30; 13.30 - 15.00 hod.

Klinika infekèních nemocí, budova è. 6, objednat
se pøedem na tel. 495 834 215.

Oblastní nemocnice Trutnov
Ka�dý sudý týden ST 8.00 - 10.00 hod.

Ordinace LSPP pro dospìlé v areálu nemocnice,
dìti je nutné objednat na tel. 499 866 105.

Oblastní nemocnice Náchod
ÚT 7.00 - 13.30 hod. budova LSPP pro dospìlé,

objednat se na tel.: 491 601 208.
Oblastní nemocnice Rychnov n. K.

ÈT 14.00 - 16.00 hod. ordinace LSPP, objednat se
pøedem na tel. 494 502 201.

 LSPP: lékaøská slu�ba první pomoci
(pohotovost).

V pøípadì vìt�ího zájmu o oèkování samozøejmì
vyjdou vakcinaèní centra obèanùm vstøíc

roz�íøením ordinaèní doby. Petra Jirásková.
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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)

V I N O T É K A

LEVITŮV DŮM
NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 164

SOLÁRIUM
U CHAMELEÓNA

Komenského 274, Telefon:493 620 393, 508 01 Hoøice
Mail: dasar@centrum.cz IÈO: 866 96 718 ICQ: 335-286-923

Pondìlí - pátek 8:00 - 20:00, Sobota 8:00 - 12:00.

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

CELKEM 231 m2

KANCELÁŘE V HOŘICÍCH
(I JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI OD 18 m2)

KONTAKT: 603 501 830

MARTIN LUÒÁK
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, POSILOVACÍCH STROJÙ

A CYKLODOPLÒKÙ

HURÁ NA KOLA
SEZÓNA ZAÈÍNÁ

OLPRAN
VÝBÌR ZE 200 JÍZDNÍCH KOL

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

ZAJI��UJEME ZÁRUÈNÍ I POZÁRUÈNÍ SERVIS
FITNESS I KOL

ILBAU spol s r.o.
Na Bìlidle 198/21, 15000 Praha 5

BETONÁRNA
CEREKVICE

NAD BYSTŘICÍ
Nabízí dodávky betonových smìsí

Doprava èerstvého betonu autodomíchávaèem:

5 m3, 6 m3, 8 m3

Èerpání èerstvého betonu:
24 m, 26 m, 28 m, 32 m

Otvírací doba: pondìlí - pátek 7:00 - 15:30

Felbrová Lucie, obchodní zástupce
Telefon 495 453 045, 725 859 481

SOUDNÍ TLUMOČNÍK

Mgr. Soòa Kobrová
Angliètina, nìmèina

OVĚŘENÉ PŘEKLADY (KULATÉ RAZÍTKO)
TLUMOČENÍ, VÝUKA

V. Lu�ické 1354, 508 01 Hoøice
Telefon 775 399 960

e-mail: sonyczech@seznam.cz

POŘÁDÁNÍ VEŘEJNÝCH DRAŽEB
DOBROVOLNÝCH I NEDOBROVOLNÝCH

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

RIEGROVA 1048, 508 01 HOŘICE
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JÍZDNÍ KOLA

RYS
Velký výbìr kol a pøíslu�enství

zn. Author
Wheeler
4Ever�

+ dìtská kola
+  kvalitní profi servis

+  v�e 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

PROPAN
BUTAN
(LÁHVE)

Stavebniny Chotìbor
Cukrovar 400, Libáò

2 Kg � 70 Kè
10 Kg � 290 Kè
33 Kg � 950 Kè

Vèetnì dopravy do domu
773 606 619

stavebniny.chotebor@email.cz

Miroslav a Marta
Voboøilovi

Vedení a zpracování daòové evidence
a podvojného úèetnictví.

Zpracování daòových pøiznání,
mzdové agendy.

Poøizování nahrávek v nahrávacím
studiu  Hoøicích-Hrachovci èp. 2189
Výroba hudebních spotù a  reklam,

hudba na zakázku.
Mobil: 603 806 683,  603 207 344

Obecní úøad Milovice u Hoøic zveøejòuje

ZÁMĚR NA PRONÁJEM OBČERSTVENÍ
v areálu Autocampu a koupaliště Milovice

� poèátek nájmu od 1.6. do 30.9.2010
� provoz pondìlí-nedìle vèetnì svátkù

� nabízená vý�e nájmu min. 65 000,-/ sezona

ZÁMĚR NA PRONÁJEM MINIGOLFU
v areálu Autocampu a koupaliště Milovice

� poèátek nájmu od 1.7. do 31.8.2010
� provoz pondìlí-nedìle vèetnì svátkù

� nabízená vý�e nájmu 2 500,- / mìsíc

Nabídky pøijímáme do 15.4.2010, více info na www.camp-milovice.cz
Telefon: 493 698 149 nebo 602 275577

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
Z VETERINÁRNÌ KONTROLOVANÝCH CHOVÙ,

KTERÉ ZARUÈUJÍ KVALITU A VYSOKOU U�ITKOVOST

HOŘICE U ZÁMKU, VŽDY OD 12 HODIN:
Prodej 22. 4. 2010                            Při objednání 10 ks 1 kuřice ZDARMA!

Kuøice èerné, èervené, stáøí 18týdnù, cena 150,- Kè

Prodej 17. 6. 2010                  Při objednání 10 ks drůbeže Nutrimix ZDARMA!
(Nutrimix: vitamínový a minerální pøípravek pro zdárný rùst drùbe�e)

Kuøice èerné, èervené, stáøí 14-18 týdnù, cena: 130-150,- Kè

Kaèeny pekingské �(bílé brojlerové), stáøí 1-3 týdny, 60-80,- Kè

Moularden (køí�enec pi�mové + pekingské kachny), stáøí 1-3 týdny, 60-80,- Kè

Kaèeny barbarie (husokaèeny), stáøí 1-3 týdny, 90-110,- Kè

Husy (bílé), stáøí 1-3 týdny, 130-150,-Kè

Husy (landeské), stáøí 1-3 týdny, 130-150,- Kè

Krùty (kanadské �irokoprsé brojlerové) 6-8 týdnù 250-290,- Kè

Prodej 16. 8. 2010
Kuøice èerné, èervené, stáøí: 14-18 týdnù, cena: 130-150,- Kè

Drùbe� OBJEDNÁVEJTE na adrese:Gallus Extra s.r.o., Pra�ská 8, 586 01 Jihlava
tel. 567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331, po-pá 8-15hodin,e-mail gallus.extra@gmail.com

Pøijímám objednávky
na kavitaci, fotodepilaci,

fotoomlazení
(viz: www.dermic.cz)

Dále:
Trvalá na øasy, barvení,

o�etøení oblièeje a dekoltu,
depilace

Objednávky
na telefonu 607 224 518,

Havlíèkova 40,
1. patro budovy po�ty

NOVINKA:
KOSMETIKA

NA POŠTĚ

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

PÁ 8:30 - 11:30 / 13:00 - 15:00
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Biograf Na Špici v dubnu 2010

Prodám byt
Prodám byt 3+1 s lod�ií v lokalitì Pod Lipou v Ho-

øicích. Byt se nachází v prvním nadzemním podla�í,
je v osobním vlastnictví (mo�no financovat hypoté-
kou). Cena 1 390 000,- Kè.

Bli��í info na telefonu 739 486 403.

Pátek 2. 4. a sobota 3. 4. ve 20:00

Antikrist
Jeden z nejoèekávanìj�ích filmù leto�ního roku vzbudil
u� pøi svém uvedení na festivalu v Cannes velmi silné

emoce. Nabízí toti� zcela nev�ední zá�itek, který hranièí
s fyzickým pro�itkem. Pøíbìh man�elského páru, jen� se
odjí�dí vyrovnat se ztrátou malého syna na opu�tìnou

chatu v hlubokých lesích, je nejen plný neèekaných
zvratù, dusné atmosféry, explicitních zábìrù, ale také

fobií mistra postmoderní re�ie, dánského re�iséra Larse
von Triera. V Antikristovi se snoubí tajemnost Lynchova

Twin Peaks, Tarkovského Stalkera s hororovou
atmosférou Kubrickova Shining èi série Saw. Antikrist je
v�ak pøedev�ím silnì vizuálním zasvìcením do lidského
podvìdomí, z nìho� vystupují démoni, o jejich� síle jsme

nemìli potuchy.
Pøístupný od 15, 104 minut, 70,- Kè, èeské titulky

Úterý 6. 4., a středa 7. 4. ve 20:00

Kniha přežití
V nepøíli� vzdálené budoucnosti, asi tøicet let po koneèné

válce, prochází pustinami kontinentu, který býval
Amerikou, osamìlý mu�. V�ude kolem nìj se nacházejí
opu�tìná mìsta, rozpadající se silnice, se�ehlá zemì �

pomníky nedávné katastrofy. Civilizace neexistuje,
zákony neplatí. Cesty patøí gangùm, které jsou schopny
èlovìka zabít kvùli botám, kvùli hltu vody... nebo prostì

jen tak. Ale na tohoto poutníka nestaèí.
Mláde�i pøístupný, 118 minut, 70,- Kè, èeské titulky

Pátek 9. 4., a sobota 10. 4. v 17:30

Dešťová víla
�ivly, které ovládají zemi - Vzduch, Oheò, Zemì a Voda -
provádìjí �pravidelnou inspekci� u lidí. Za v�echny �ivly

sledujeme Vodu, které lidé øíkají De��ová víla. Jde
krajem pøevleèena za chudou �enu. Pozná, �e lidé zaèali

myslet hlavnì na peníze, �e se vytrácí láska a dobro.
Mláde�i pøístupný, 96 minut, 70,- Kè, èeská pohádka

Sobota 10. 4. ve 20:00

Ať vejde Ten pravý
Ponuøe krásný upírský film. Outsiderský hrdina filmu,

dvanáctiletý Oskar, �ije na �védském sídli�ti. Zde se
setkává se stejnì starou dívkou Eli, která se právì

pøistìhovala. Záhadná Eli ho svým podivným chováním
pøitahuje. Obì dìti se sblí�í. Jejich pøátelství èeká

osudová zkou�ka. Oskar toti� zjistil, �e Eli je upírka...
Pøístupný od 12, 114 minut, 70,- Kè, èeské titulky

Úterý 13. 4. v 17:30 a středa 14. 4. v 17:30

Alvin a Chipmunkové 2
V pokraèování filmu ALVIN A CHIPMUNKOVÉ se Dave

(Jason Lee) rozhodne poslat Alvina (Justin Long),
Simona (Matthew Gray Gubler) a Theodora (Jesse

McCartney) do �koly. Mezitím Ian Hawke (David Cross),
zdrcen ze ztráty Chipmunkù a tou�ící po pomstì, hledá

po svìtì zpívající a tancující zvíøátka, a� najde Chipettes
(Anna Faris, Christina Applegate a Amy Poehler).   
Mláde�i pøístupný, 88 minut, 70,- Kè, èeský dabing

Čtvrtek 15. 4., pátek 16.4. ve 20:00
a sobota 17. 4. ve 20:00

Doktor od jezera hrochů
V lehké komediální nadsázce sledujeme pøíbìh slu�ného,

hodného, ale do dne�ního �ivota se skoro nehodícího
doktora Èeòka Dobe�ka. By� svìdomitým lékaøem,

neumí svého povolání èi poslání vyu�ít ke svému
prospìchu jako jiní jeho kolegové ze studií nebo ze
�pitálu. Spokojen se svým �ivotem po boku hezké

man�elky Zuzany a i bohu�el údìsné tchynì Marie
Ko�vancové v panelákovém bytì 2+1 ochotnì a

v jakoukoliv dobu vyhoví prosbám v�ech, kteøí zazvoní u
jejich bytu, �ádající jeho slu�by.

Mláde�i pøístupný, 116 minut, 70,- Kè, èeský film

Úterý 20.4 v 17:30

Avatar
Chtìl jsem dostat na filmové plátno svìt, který bych v
dìtství miloval�, øíká Cameron. �Místo, které je na jiné
planetì, místo plné imaginace a vzru�ujících tvorù ��.
Cameron slibuje také hodnì akèních váleèných scén,

které se odehrávají na Pandoøe nad vrcholky vysokých
stromù, v pralese��finální bitva se nedá srovnat s nièím,
co jsem dosud vytvoøil, pùsobí témìø jako film ve filmu.

Avatar je film, který pøepisuje filmovou historii!
Mláde�i pøístupný, 161 minut, 80,- Kè, èeský dabing

Čtvrtek 22. 4., pátek 23. 4. ve 20:00
a sobota 24. 4. ve 20:00

Ženy v pokušení
Komedie o babièce, dceøi a vnuèce a mu�ích jejich �ivota.
Vejdìlek se znovu pohybuje v trochu imaginárním svìtì,
kde nìkteré obrazy patøí spí� do reklamy, postavy jsou

ov�em relativnì uvìøitelné a dìj vám vykouzlí úsmìv na
tváøi. �eny v poku�ení rozhodnì nejsou bez chyb, po

nìjaké dobì je tu ov�em znovu èeský film, který se
nesna�í nic øe�it.

Mláde�i pøístupný, 117 minut, 70,- Kè, èeský film

Úterý 27. 4. a středa 28. 4. ve 20:00

Pouta
Náøez. Industriální a skøípavá výprava do umakartové-
ho moèálu, kde se vaøí èirá rezignace a beznadìj. Ka�dý

utíká po svém. Tomá� si najde milenku, Antonín se
rozhodne mu ji ukrást. Zakomplexovaný du�evní
mrzáèek vyu�ije své pozice ve státním aparátu a

názornì pøedvede, �e nejvìt�í svinstva nepramení z
podstaty ideologie, nýbr� z podstaty èlovìka. �paèkùv

snímek disponuje a) výborným scénáøem b) vyvá�enou
re�ií c) skvostnou zvukovou slo�kou d) Ondøejem

Malým, Martinem Fingerem a dal�ími herci.
Mláde�i pøístupný, 145 minut, 70,- Kè, èeský film

Pátek 30. 4. a sobota 1. 5. ve 20:00

Nine
Muzikál, který si nemù�ete nechat ujít!  Po úspì�ném

oscarovém muzikálu Chicago, se re�isér Rob Marshall
pou�tí do dal�í velkolepé podívané. Excelentní taneèní
èísla a superhvìzdná herecká sestava  dominují této
filmové verzii proslulého broadwayského muzikálu.
Mláde�i pøístupný, 116 minut, 70,- Kè, èeské titulky

Co se děje pod vysokou
sítí?

Zatímco ostatní si chystali karnevalové masky
na �ibøinky, my, malí milovníci volejbalového
sportu, jsme se se�li k dùle�itému, letos ji� ètvrté-
mu utkání mini�ákù. Jako domácí jsme v Hoøi-
cích pøipravili podmínky pro turnajové klání
tìchto dru�stev: Hoøice A + B, Radim A + B + C,
Pecka A + B, Vysoké Veselí, Døevìnice, Láznì Bì-
lohrad, pøièem� nejmlad�ím úèastníkùm bylo 9
let a nejstar�ím 13 let. Dru�stva se utkala ve vzá-
jemných zápasech. Ménì zku�ení hráli pøehazo-
vanou na dva hrané sety s poèítáním do dvaceti,
kde nás reprezentovali: T. Dvoøák, M. Ko�í�ek, A.
Schejbalová, A. Ludvíková a N. Van der Meer.
Zku�enìj�í hráli bagrovanou na dva vítìzné sety
s poèítáním do patnácti. Na�e barvy v nelehkých
bojích hájili: S. Bouzková, L. Písecký, L. Zapala-
èová, A. Fátorová a K. Feixová. I kdy� jsme v obou
skupinách vyhráli a získali sladké odmìny, tì�il
nás i zájem rodièù a divákù, kteøí se se�li
v hojném poètu a náru�ivì povzbuzovali. U� se
tì�íme na pøí�tí kolo, které vrátí volejbalový sport
tam, kam patøí, na antukové kurty. Tím chci po-
zvat nejen vás diváky, ale i ty nejmen�í zájemce,
kteøí je�tì váhají, pro jaký sport se rozhodnout.
Mù�ete nás vidìt, a hlavnì sly�et pøi pravidelných
trénincích, které vedou M. Bártová a M. Vond-
rou� ka�dý ètvrtek od 16,30 h. v hale Sportovních
zaøízení u Smetanových sadù.

Na shledání pod vysokou sítí se za v�echny tì�í
Sára Bouzková.

Vtip politickoekonomický
Amerièan: �In the USA we have Barack Obama,

Bob Hope, Stevie Wonder and Johny Cash.�
Èech: �In Czech Republic we have Jiøí Parou-

bek, no hope, no wonder, no cash.�

38. ročník pochodu
O Žižkův štít
24. dubna 2010

Dálkový pochod na 50, 35, 25, 15 a 7 km.
Cyklotrasy na 100, 80, 50, 35 a 25 km.
Putování s Klokánkem na 4 km.
Prezentace:
Ve sportovní hale Sportovního zaøízení mìsta

Hoøice v Erbenovì ulici (u sokolovny):
Pátek 23. dubna 19:00-22:00
Sobota 24. dubna 6:00-10:00
Start:
Prùbì�ný od sportovní haly 6:00- 10:00
Startovné:
Od 15,- do 25,- Kè podle délky trasy (sleva 5.- Kè

na kartu Eurobeds), trasa s Klokánkem pro ZTP
zdarma.

Podrobné informace:
Vilda Neèesaný, Libonice 59, 732 542 864.
Jiøí Krejcar, �torchova 1725, 603 490 191.
http: //kct-horice.sweb.cz

Horní řada z leva: Palouš M., Erben J., Rösel V., Petera L., Pospíšil M., Molič D., Černý J., Nečesaný
M., Holšán S., Draslar P. vedoucí mužstva s vnukem. Klečící zleva: Karban I., Karban Š., Karban J.,

Čihák R., Kokošín Z., Sušír R. Sedící a ležící: Pospíšil P. a Pour M.

Při čtvrtfinálovém utkání v Lomnici byl mužstvu a fanouškům představen nový maskot týmu,
který je dílem firmy Keramoart Hořice manželů Bartošových.

Zlatí medvědi…

Nejpopulárnìj�í hokejový celek na�eho mìsta a
v�dy obávaný protivník v�ech pøespolních soupe-
øù, tým Grey Grizzlies Hoøice, dne 22. bøezna ví-
tìznì uzavøel turnajovou soutì� neregistrovaných
hokejistù v Novém Byd�ovì. Pøed mohutnou di-
váckou kulisou (150 neplatících divákù) si ve fi-
nálovém duelu hravì poradil s týmem HC Lindr,
kdy� ho rozdrtil rozdílem tøídy 9:3 (0:1), (4:2),
(5:0). Do samotného utkání v�ak popisovaní bor-
ci (unaveni z utkání z pøede�lého dne) nevstoupili
nejlépe, kdy� po velmi pasivním výkonu v první
tøetinì dokonce prohrávali 0:1. Od daleko vìt�ího
debaklu v této èásti hry je na�tìstí zachránil skvì-
lý výkon brankáøe Martina Poura (alias Pórka),
který pochytal minimálnì 5-6 tutovek. Hned na
zaèátku druhé tøetiny  v�ak borci z G.G. (vzpru�e-
ní motivaèní pøedná�kou vedoucího týmu P.
Draslara) pomìr skóre otoèili a svého soupeøe ji�
nepustili do vedení.

Zøejmì rozhodujícím momentem zápasu byl za-
èátek tøetiny tøetí, kdy G.G. zvý�ili náskok o dvì
branky na 5:3, co� soupeøe hernì i psychicky zlo-
milo. Za u�aslých pohledù mocných agentù draf-

tu ruské KHL pak v pohodì �nasázeli� soupeøi
je�tì ètyøi branky a za mexického vlnobití vìr-
ných fanou�kù zaslou�enì zvítìzili. Gólovì se
prosadili: Dan Moliè 2x, Jan Karban 2x, Josef Er-
ben, Ivo Karban, Lubo� Petera, Radek Su�ír a
Marek Palou�. Po slavnostní dekoraci vítìzù na
ledové plo�e (zlatý pohár pøedal øeditel místních
technických slu�eb) se borci vydali v kolonì vozi-
del tìch bohat�ích spoluhráèù zpìt do své domo-
viny, zdravíce pøitom davy nad�ených fanou�kù
hustì lemující obì strany silnice po celém úseku
trasy Nový Byd�ov - Hoøice. Celé novobyd�ovské
turnajové klání bylo posléze zodpovìdnì zakon-
èeno sportovní besídkou v restauraci Èechovka,
kde v podmanivém dýmu vítìzných doutníèkù
zcela vyèerpaní sportovci narychlo dorovnali bì-
hem zápasu úplnì zborcený pitný re�im. Závìrem
je na místì vyslovit veliký dík v�em zástupcùm
�iroké sponzorské obce, mìstu Hoøice a vlastnì
v�em, kteøí pøispìli k tomuto kvalitnímu sportov-
nímu výsledku, který je vynikající vizitkou hoøic-
kého sportu za branami na�eho mìsta.

Sportu zdar Vít Kotrbáèek

V Hořicích koulí všichni…
Ji� na pøelomu leto�ního roku se ke v�eobecné-

mu nad�ení místních i pøespolních sportovních
nad�encù naplno rozebìhla herní osidla neregis-
trovaného turnaje v ku�elkách na 4 x 60 hodù.
Letos se do této nejmasovìj�í sportovní akce na
pùdì na�eho mìsta pod dohledem tøíèlenného
prezidia poøadatelù (generální øeditel Jindra No-
votný, generální rozhodèí Boøek Fikar a technický
øeditel Jirka Baier) pøihlásilo rekordních 78 dru�-
stev a svùj zápas zde odehrálo ji� 397 hráèù (313
mu�ù a 84 �en). Nejlep�ím domácím dru�stvem
je Basket 2000, kterému s prùmìrem shozených
ku�elek na zápas 1022,75 patøí prozatímní druhé
místo v nejvy��í 1. lize (hned za SKP HK A - tý-
mem pøespolních policistù). V jednotlivcích vlád-
ne tabulce bezkonkurenènì domácí Radek Ko��ál
(Basket 2000) s ku�elkovým prùmìrem 272 na
zápas. Na tøetím místì je Lubo� Marek (Hek�ák
A) s 270 ku�elkami. V tabulce �en je z domácích
nejlep�í Andrea Dufková (SZ Hoøice), které patøí
tøetí místo celkového poøadí s prùmìrem 251
shozených ku�elek.

V�esportovní klub Sporting Havana, který ji� od
samotného poèátku soutì�e patøí k ozdobám nej-
prve páté a posléze i ètvrté výkonnostní ligy, ne-
chal zapomenout loòským chabým výsledkùm,
kdy� skvìlými výkony ve 4. A lize doslova válcuje
své herní protivníky. V úvodním zápase sice obdi-
vovaní borci podlehli dobøe hrajícím Technickým

Slu�bám 4:6, ale v následujících duelech ji� napl-
no zúroèili tvrdý tréninkový dril z ku�elny
v Bøezovicích a postupnì ,,smetli� dru�stva Dodo
team 6:4, So-Po Team 8:2 (aspiranta postupu),
HK Borek 8:2, L-Team 8:2 a DoDo Team 6:4. Tì-
mito skvìlými výsledky si ve slo�ení Zdenìk
Vale�, Tomá� Jurièek, Marek Drbohlav, Michal
�afránek, Ondra �picar a Ví�a Kotrbáèek prùbì�-
nì dr�í vynikající první místo v tabulce a skromnì
hledí po mo�nostech postupu. Rozhodující zápas
probìhl s týmem KT �abiny a� po uzávìrce toho-
to vydání HON, tak�e je dobøe mo�né, �e borci ze
Sportingu nìkde breèí v koutku a nikam nepo-
stoupili. Tím by se v�ak opìt muselo odsunout
pevné pøedsevzetí týmu, �e celý turnaj nejpozdìji
do roku 2019 vyhrají (souèasná skromnìj�í pro-
gnóza s ohledem na ku�elkový zápasový prùmìr
klade toto celkové vítìzství spí�e nìkam do roku
2022 a� 2025).

Skvìle se rovnì� daøí spøátelenému týmu  TJ T-
Lamy (nováèek soutì�e), který s pøehledem drtí
své soupeøe v 5. A skupinì a je jasným favoritem
na postup. Ve slo�ení Lenka Holmanová, Ale�
Pour, Martin Pour a Ale� My�ka zde postupnì po-
razili borce z Hou�va Teamu 8:2, Gymnázium HC
9:1, 4H 10:0,  DVD 10:0, a Valc HK 8:2. O dal�ím
prùbìhu turnaje budeme bedlivé ètenáøe infor-
movat v nìkterém z dal�ích vydání HON.

Sportu zdar Ví�a Kotrbáèek

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

Vtip židovskoekonomický
2010. Hospodáøství v loji. President Klaus po-

volává svou tajnou zbraò Roubíèka, bývalého
ekonoma JZD Slu�ovice, s �ádostí pomoc. 

�Dostanou k dispozici v�echny podklady, nic
jim nezatajím - a oni øeknou, jak si dopravdy sto-
jíme a co s tím. Mají na to týden.� 

Za týden pøijde zakabonìný Roubíèek a vece:
�Kdyby to bylo �patný, tak by to bylo dobrý. Ale

teï - u� nic. Bejt jima, tak dám rad�i pøepsat
Hrad na milostpaní!� 

Vtip židovský
�Kohn, u� sly�eli, jaký ne�tìstí potkalo Steiger-

walda?� 
�???� 
�Moje paní s ním utekla.� 


