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Jak se v Penny nakupuje zadarmo � Co prodává paní Procházková � Jak zasáhla Eyjafjallajökull do èeské volební
kampanì (a jak s ní pan pøedseda zatoèí) � Jak zaèínají v�echny krasobruslaøky (rychlobruslaøky) � Jak dopadli

medvìdi � Co zbylo po turistech na turistických trasách � Co pøipravila oveèka Pepina � A na�i ochotní divadelníci �
Nechoïte jen tak � Neka�lejte na obyèejné lidi �                                                      Noviny stojí 6 korun, dal�í budou za mìsíc

KVĚTNOVÉ

Mgr. Jan Kulhánek
Jungmannova 346 / 508 01 Hoøice

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

ADVOKÁT

Upozornění shora: 
Z dùvodu globální krize bude svìtlo na konci

tunelu zhasnuto. 
Srdeènì Vá�, Bùh

Mise Velichovky 2010
Také letos se do na�eho kraje vypraví konvoj

historických vojenských vozidel. V pátek 7. kvìt-
na mezi 15. a 20. hodinou je plánován jejich sraz
v hoøickém kempu U Vì�e, kde bude probíhat je-
jich výstava. V 19 hodin tu zaène taneèní zábava a
koncert Petry Èernocké. Dne 8. kvìtna ve 13 ho-
din vyrazí z kempu kolona vozidel smìrem do Ve-
lichovek, kam mají dojet do 14 hodin. Na tuto ho-
dinu se plánuje polo�ení vìncù u pomníèku 23.
squadrony 16. obrnìné divize US Army. Od 14:30
probìhne ukázka bitvy mezi americkou squadro-
nou a nìmeckou posádkou.

Sám program ve Velichovkách zaène u� v 10:30,
k vidìní budou ma�oretky, zahrají kapely Taxme-
ni, Dìda Mládek illegal Band, Xindl, David Kol-
ler, Airfare a ohlá�ena je i módní show.

U kapličky bez bariér

Ani svatí to nemají daleko. Foto Foff.

Co jsem nakoupila
v hoøickém Penny
zadarmo

Vìt�inou bývá ve frontì na pokladnu pìkná
otrava. Pøede mnou stála fe�ná mladá paní s
asi ètyøletým klouèkem. Ten nevidìl, jak se
chvílemi posunuje pás s nákupem ani náho-
dou, a tak si na�el jinou zábavu. Zkoumal pás
zespodu, na bobeèku, najednou se ale vymr�til
a �típl maminku do zadeèku, pìknì tvarované-
ho v pøiléhavých kalhotách. Ta poposkoèila a
ohnala se po nìm s napomenutím: �Nechá�
toho!� Napadlo mì, kde to asi kluèina vidìl. V
oèkách mu �ibalsky hrálo a zasmál se. Pohybu
si v�imla i paní pokladní a pøedklonila se pøes
pás: �Tak co, èlovíèku, koupila ti maminka èo-
koládu?�, optala se. Reakce byla rozko�ná: �Já
nejsem �ádný èlovíèek, já jsem Ondra�, protes-
toval nasupenì klouèek.

Dostal slibovanou èokoládu a usmíøenì cu-
pal za maminkou. A já se usmívala, v�dy� mi
právì k nákupu pøibalili originální a nefal�o-
vaný humor, který umí pøinést jenom �ivot.
Penny, díky!

Luba �anderová V den konání Hoøického jarmarku (a Gothardské
pouti) se bude, rovnì� v rámci podpùrných akcí pro
hoøický hospic, konat v muzeu slavnostní otevøení
výstavy fotografií Jaroslava Kuèery.

Narodil se 19. prosince 1946,  studoval na Mìlníku
Støední prùmyslovou �kolu stavební, v roce 1967 za-
hájil studium na stavební fakultì Èeského vysokého
uèení technického v Praze. V tém� roce se aktivnì
zúèastnil protire�imních studentských demonstrací,
které byly pøedzvìstí Pra�ského jara 1968. Na Stra-
hovských kolejích, kde také bydlel, se stal spoluza-
kladatelem Fotoklubu Strahov (1969).

V srpnu 1969 byl pøi fotografování prvního výroèí
okupace Èeskoslovenska sovìtskou armádou zatèen,
surovì zbit a nìkolik týdnù vìznìn ve vìznici na
Pankráci. Tehdy se definitivnì rozhodl pro fotogra-
fickou kariéru. V roce 1973 ukonèil studium a stal se

Zaslouženou pozornost vzbudila v dubnu Dáma od Maxima. Hru napsal Georges Feydeau
v roce 1899 a s hořickými ochotníky nastudovala Zdena Vaškovová v roce 2010. Více na straně 5.

Setkání, okamžiky, samoty

stavebním in�enýrem. Ihned po státnicích zùstal na
�volné noze� jako fotograf a v období normalizace
pracoval externì pro nìkteré èasopisy a státní pod-
niky. Volný èas vìnoval èernobílému sociálnímu do-
kumentu. Známé cykly z té doby jsou:  Lidé, které
jsem potkal, Komunistické slavnosti, Moldávie.
Dal�í soubory vznikaly v devadesátých letech. Napø.
Sametová revoluce, Sudety, I taková je Praha, Nové
radosti v èeských hospodách atd. Dosud mìl více
ne� 50 autorských výstav po celém svìtì

Jaroslav Kuèera je zakládajícím èlenem fotografic-
ké skupiny SIGNUM (Kyndrová, Jasanský, Kuèera,
Ptáèek, Vani�) vzniklé v roce 1990.

Je také dr�itelem prvního Grantu primátora Hlav-
ního mìsta Prahy z roku 1995 a Hlavní ceny Czech
Press Photo z roku 2000 za fotografii Kameny a ná-
silím proti globalizaci. Na Czech Press Photo obdr�el
v prùbìhu let více ne� deset dal�ích cen. Velký
úspìch zaznamenal v Kodani 2001, kde dostal 1.
cenu v evropské soutì�i Euro Press Photo Awards
2000. Svými fotografiemi je zastoupen v mnoha
sbírkách doma i v dalekém zahranièí, veøejných i
soukromých. Je zastoupen v publikaci nejslavnìj-
�ích �urnalistických fotografií, která vy�la ke 40. vý-
roèí World Press Photo.

Pì�í trasy: 4 km 38 úèastníkù
7 km 351
15 km 543
25 km 194
35 km 55
50 km 30

Celkem pì�ích: 1210
Cyklotrasy: 25 km 116 úèastníkù

35 km 141
50 km 151
80 km 36
100 km 10

Celkem cyklistù: 454
Celková úèast: 1664 turistù

Poèet registrovaných úèastníkù 38. roèníku hoøic-
kého turistického pochodu O �i�kùv �tít se tak zapí-
�e jako rekordní: o nìjakých 200 úèastníkù bylo tak
pøekonáno dosud nejvy��í èíslo. Na tisíc z nich na-
v�tívilo také jubilejní turistickou výstavu (a výstavu
Zdeòka Buriana) v muzeu.

Nejstar�í úèastník (nar. 1928) zdolal trasu 15 km,
nejmlad�í (2009) se pohyboval na trase 7 km. Nej-
vzdálenìj�í pøijeli ze Zlína, Opavy, Klatov, Duchco-
va, Karlových Varù. Celý autobus dojel z Èelákovic,
tradiènì byla nejpoèetnìji zastoupena Praha.

Poøadatelé dìkují touto cestou v�em, kteøí pøispìli
na rekonstrukci vyhlídkové plo�iny v Raisovì chatì
na Zvièinì. Nemilým pøekvapením bylo ov�em letos
mno�ství odpadkù, které po turistech na trasách
zbyly.

Setkání  nad knížkami
Jiřiny Šiklové

Pro �irokou veøejnost je urèena beseda s paní
Jiøinou �iklovou, která se uskuteèní dne 6. kvìt-
na od 18 hodin v divadelním sále radnice v Hoøi-
cích. Sociolo�ka a spisovatelka Jiøina �iklová
pøedstaví svým pøíznivcùm  tøi knihy �Deník staré
paní�, �Dopisy vnuèce� a �Matky po e-mailu�  na
besedì s názvem Generace mezi sebou. Její
kní�ky a beseda jsou urèeny jak mladým tak star-
�ím lidem a vìnuje se v nich pøedev�ím rodinným
vztahùm, �ivotu star�ích roèníkù, sou�ití genera-
cí, gender a bourání za�itých kli�é.

Jiøina �iklová v roce 1995 získala ocenìní �ena
Evropy za svùj pøínos k integraci Evropy. V roce
1999 jí byla prezidentem republiky udìlena Me-
daile za zásluhy I. stupnì. V únoru 2000 získala
medaili Alice Masarykové za zásluhy o rozvoj so-
ciální práce v ÈR. Vstup na besedu je zdarma.

Rekordní počet turistů
při letošním pochodu:

Díky, pane profesore
Pøed 100 lety, dne 28. kvìtna 1910, se narodil

v Hoøicích v Havlíèkovì ulici èp. 48 Alois Jilem-
nický, oblíbený pedagog, vynikající znalec regio-
nální historie a autor populárních spisù, vìnova-
ných na�emu mìstu, kraji i lidem.

Ve støedu 26. kvìtna v 16 hodin bude slavnostnì
odhalena pamìtní deska Aloise Jilemnického na
rodinném domì v Tylovì ulici èp. 946. Návrh
desky pochází z ateliéru ak. sochaøky Ellen Jilem-
nické. Promluví starosta mìsta pan Ivan Dole�al
a øeditel sochaøskokamenické �koly Ing. Josef
Moravec, zahraje Felix Borecký.

Výjimeènou osobnost profesora Jilemnického si
mù�ete pøipomenout také pøi vzpomínkovém ve-
èeru, nazvaném �Díky, pane profesore�, který se
uskuteèní v tý� den od 19,30 hodin v Divadelním
sále radnice. V programu zavzpomínají pamìtní-
ci, svému bývalému èlenu zahraje hudební spolek
Dalibor pod taktovkou Jana Bílka a bude pøed-
staven stejnojmenný almanach se vzpomínkami
více ne� dvou desítek pamìtníkù. V sále bude pøi-
pravena malá výstavka, pøipomínající dílo A. Ji-
lemnického.                                                                  -tom-

Paní Kočičková, Luby 1994. Fotografie Jaroslava Kučery z cyklu Setkání, okamžiky, samoty.
Výstava fotografií z let 1968-2010 bude otevřena v muzeu v sobotu 8. května v 17 hodin.

Paprsky naděje
Sbírka obèanského sdru�ení Paprsky nadìje bude

probíhat v Hoøicích v následujících mìsících. V pro-
dejnách a dal�ích veøejných místech bude umístìno
sedm kasièek, výtì�ek je urèen posti�eným dìtem.

Více na www.veselyvozicek.cz.
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Zdeněk Lhota: Mým domovem vždy bylo,
je a bude Hořicko

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. Pøiná�íme druhou èást rozhovoru, tentokrát o Hoøicích:

INZERCE

Blíží se volby do Poslanecké sněmovny Parla-
mentu ČR a na kandidátce ODS má Hořicko
své želízko v ohni v podobě kandidáta a sou-
časného poslance Zdeňka Lhoty, který je na
této listině na třetím místě. Vedle své posla-
necké práce působíte již dvanáct let také
jako zastupitel města Hořice v Podkrkonoší,
jedno období jste byl zvolen dokonce do
funkce radního. Přinesla tato vazba mezi vel-
kou politikou a tou provinční nějaké ovoce?

Samozøejmì ano, jednalo se zejména o investiè-
ní akce, a to nejen na Hoøicku a Jièínsku, ale
v celém Královéhradeckém kraji. Pokusím se být
konkrétní a pøipomenu nìkolik akcí, na které se
mi podaøilo sehnat prostøedky. Jednalo se napøí-
klad o opravu havarijního stavu schodi�tì u bu-
dovy Sokolovny, dále se podaøila rekonstrukce
havarijního stavu støechy polikliniky II, rekon-
strukce legendárního okruhu 300ZGH v úseku
od Nálevkù ke Korunì. Na základì dlouhodobì
zpracovaného projektu Komise pro rozvoj cestov-
ního ruchu mìsta Hoøice se podaøilo získat pro-
støedky na vybudování cyklostezky v atraktivní
lokalitì mezi sochaøským sympoziem, lomem sv.
Josefa a hlavnì pak unikátním pøírodním koupa-
li�tìm Dachova. Nejvíce si v�ak cením zaji�tìní
investic, které se staly klíèové pro spu�tìní vý-
stavby infrastruktury v lokalitì �alounova. Tímto
krokem byla zaji�tìna mo�nost  výstavby rùzných
typù bytù pro více ne� 250 rodin.  Hoøice trpìly,
mo�ná nechtìným, leè systematickým odlivem
obyvatel. Tím také do�lo ke sni�ování poètu jeho
obyvatel. O tomto problému se vìdìlo velmi
dlouho. Výstavba nových domù, vedle pracovních
pøíle�itostí, pro nì� byly uèinìny také urèité kro-
ky, jsou jedním ze dvou hlavních momentù, jak
tento sestupný trend zvrátit. Poèet obyvatel má
pøitom absolutnì rozhodující vliv na slu�by a roz-
voj kvality �ivota jak pro Hoøice, tak pro jejich
�iroké okolí. Po dlouhých letech se  tento stav ne-
hybnosti zmìnil v pohyb. Byly rozpracovány i
dal�í projekty. Nicménì loòským pádem vlády
uprostøed pøedsednictví v EU se mnoho vìcí za-
stavilo nebo  pøinejmen�ím velmi výraznì zkom-
plikovalo.

Kdybyste měl možnost „přihrát“ městu Hoři-
ce další investice, máte představu, v jakých
akcích by bylo dobré pokračovat?

Abych to trochu odlehèil, øekl bych to slovy své-
ho kamaráda: �Kdy� chci pøekvapit man�elku a
koupím jí nìco na sebe, je  to buï velké nebo
malé. Kdy� jí koupím nìjaký parfém, mìl by vo-
nìt úplnì jinak�.� �eny se na mne pro to nebu-
dou doufám zlobit, ale takhle nìjak probíhala pøí-
prava snad ka�dé z realizovaných akcí. Doufám,
�e s odstupem èasu na to bude nahlí�eno s celko-
vým nadhledem, který se stane  pøi v�ech hodno-
ceních  tím hlavním  kritériem. Nicménì, kdy-
bych mìl tu mo�nost, ze v�eho nejradìji bych jed-
noho dne zmìnil pravidla tak, aby ve�keré pro-
støedky, o kterých se rozhoduje na minister-
stvech, pøi�ly pøímo na úèty mìst a obcí. Teprve
tam by  si ka�dý mìl podle svých mo�ností sám
rozhodnout, co pova�uje za nejdùle�itìj�í. Dokud
se tak nestane a nejspí� tomu hned tak nebude,
preferuji, aby námìty pøicházely z jednotlivých
samospráv. Tam je cesta k nové perspektivì. Je-li
to jenom trochu mo�né,  v�dy usiluji o to být tìm-
to samosprávám oporou. Jinak pøedstavy o in-
vestièních akcích by samozøejmì byly. Kdybych
mìl nìco pøece jen uvést, øekl bych, �e nìkterý
z programù pro komunální volby, pøinejmen�ím
místní ODS, by mìl obsahovat my�lenku o snaze
,,pøilákání� investora, který by umo�nil vznik no-
vých pracovních pøíle�itostí. Jedná se ov�em o
bìh na �dlouhé trati�, kde se nedá nic slíbit, nato�
zaruèit. Na druhou stranu, u my�lenky zajistit
pøedpoklady pro novou bytovou výstavbu tomu
bylo podobnì. V�e bylo podlo�eno systémovou
vytrvalostí a nakonec se to podaøilo. Proè to tedy
nezkusit i v pøípadì investora? Vedle toho (mimo
�radnièní sféru�) ji� v tuto chvíli existují nejménì
tøi investièní projekty. Jejich hodnota je o to vìt-
�í, �e vznikly na základì dobrovolnosti a  pøichá-
zejí z øad samostatnì fungujících zájmových a
spolkových organizací.

Hodně lidí se ptá, zda se z vás stal Pražák,
nebo zda zůstáváte věrný svým rodným Ho-
řicím?

Nedávno jeden novináø napsal, �e vrcholová po-
litika devadesátých let byla érou tenistù. Ty pak
vystøídali golfisté, nyní pøicházejí na øadu boxeøi.
Já sám jsem boxerem nikdy nebyl. Kdybych se ale
daného pøímìru pøidr�el, pak musím vzpome-
nout na svého otce, který úspì�nì boxoval.  Tento
sport je nìkdy vnímán jako bezduché mlácení ru-
kama. Ve skuteènosti, na rozdíl od souèasné spo-

leènosti, má svá jasná pravidla. Také Snìmovna
je (bohu�el èi bohudík) jakýmsi ringem, kde se
právì o taková pravidla bojuje. Proè to takto zmi-
òuji? Právì nìco takového pro mì toti� pøedsta-
vuje Praha.  Mým domovem v�dy bylo, je a bude
mìsto Hoøice. Místo, kde jsme napøíklad ve spo-
lupráci se sportovní komisí pøed èasem zalo�ili
anketu Sportovec roku. Místo, kde jsme spoleènì
s man�elkou a celým týmem po dobu deseti let
poøádali mistrovství v kulturistice. Právì díky to-
muto sportovnímu klání   tisíce fanou�kù ví, kde
se mezi ètvero Hoøicemi v ÈR nachází ty na�e -
podkrkono�ské. Místo, kde jsme opìt
v souèinnosti se sportovní komisí vytvoøili jasná,
prùhledná a srozumitelná grantová pravidla jako
první pøedpoklad pro vytvoøení odpovídajícího a
hlavnì samostatnì fungujícího sportu v Hoøicích.
Pravidla, která se postupnì zavedla i pro kulturu
a jiné zájmové èinnosti. A samozøejmì místo,
kam se po týdnu v�dy v pátek vracím ke své rodi-
nì. Stejnì jako ukotvení urèitých hodnot - jsou,
byly a v�dy zùstanou mým domovem pouze a je-
dinì Hoøice.

Jaký očekáváte volební výsledek, či jaký
byste si přál?

Vì�tit  z køi��álové koule neumím.  Politika se
stále èastìji stává, vlastnì odedávna byla  støetem
dvou konceptù. Na stranì jedné je jím pøehlídka
lidové tvoøivosti ve vytváøení dùmyslnì propraco-
vaných, leè virtuálních utopií. Na stranì druhé
vyhodnocení aktuálních mo�ností a východisek.
Na jejich základì je pak realistické stanovení kon-
krétních cílù. Nejprve malých, teprve po jejich
zvládnutí je pøedpoklad k zvládnutí  cílù vìt�ích.
Alespoò tak to vnímám já sám. Nìkdy sice nevím,
zda lidé dávají pøednost novému, velkému a uto-
pistickému oèekávání, po nìm� vìt�inou následu-
je zklamání.

Pak existují nìco jako protestní hlasy. Pøed ètyø-
mi lety �ly ve prospìch �zelených�, kteøí jsou dnes
ve Snìmovnì, po vnitøním rozkolu jsou zastoupe-
ny pouhými tøemi lidmi. Pøedtím to byla Unie
svobody. Tyto volební subjekty vìt�inou jak rych-
le vzniknou, tak rychle zanikají.

Je dobøe, kdy� si èlovìk po zpìtném ohlédnutí s
èistým svìdomím mù�e øíct, �e pro dosa�ení
smysluplných a realistických cílù bylo uèinìno
maximum mo�ného. Právì o to jsem se v minulé
dobì sna�il. Samozøejmì bych byl rád, kdyby se
toto mé úsilí odrazilo i do konkrétního volebního
výsledku. A kde jinde ne�  právì na Jièínsku a
doma na Hoøicku. A proto�e se jedná o závìreè-
nou odpovìï, rád bych pøipojil  je�tì jedno velké
podìkování.

Hovoøil jsem sice sám za sebe, ale nebýt práce
celé øady dal�ích lidí, nic z toho, co jsem se zde
sna�il popsat, by se bývalo nepodaøilo uskuteènit.
Právì za tuto pomoc tìmto lidem je�tì jednou ve-
lice dìkuji.

V lokalitě Šalounova za ,,obchodkou”
vzniká příležitost pro výstavbu nových bytů

pro více než 250 rodin.

S Klokánkem na cestách
Rok se s rokem  se�el a opìt se blí�í svátek v�ech

dìtí. Ji� poosmé si vás, dìti i dospìlé, dovolujeme
pozvat do areálu Ústavu sociální péèe na VIII.
DEN DÌTÍ aneb S KLOKÁNKEM NA CES-
TÁCH. Bìhem jednoho odpoledne za�ijete tolik
zábavy a poznáte tolik zajímavých vìcí, �e se vám
hlava zatoèí. Èekají vás tradièní zábavné soutì�ní
disciplíny pro velké, malé i nejmen�í, které budou
sladce odmìnìny. Zazpíváte si s královéhradec-
kým chlapeckým sborem Pueráèek. Nebude chy-
bìt pøehlídka historických i souèasných doprav-
ních prostøedkù od jízdních kol a kolobì�ek pøes
�eleznici a� po vzduchoplavbu. Na Divoký Západ
se pøeneseme bìhem ukázek koòského rodea, zpìt
v èase budeme cestovat pøi prohlídce motocyklù
veteránù a do horké souèasnosti nás vrátí ukázka
minibikerù. Máte se opravdu na co tì�it. Nebude
chybìt bohatá tombola, obèerstvení ani �ivá hud-
ba. Celé odpoledne bude zpøíjemòovat hudební
skupina Notabene. Zlatým høebem veèera bude
horkovzdu�ný balón. Ka�dý z vás si bude moci
z blízka prohlédnout a sáhnout si na tento doprav-
ní prostøedek a nìkteøí dokonce i na krátkou dobu
vzlétnou a prohlédnou si Hoøice z ptaèí perspekti-
vy. �e si to nechcete nechat ujít? Tak si zapi�te do
kalendáøe: 30. kvìtna 2010 areál ÚSP Hoøice
od 14 hod. VIII. Dìtský den aneb S Klokán-
kem na cestách.

Tì�í se na vás organizátoøi, studenti Gymnázia a
SO� Hoøice, personál a obyvatelé ÚSP. Vstupné je
dobrovolné a bude pou�ito na bezbariérovou
úpravu nových prostor.

Velmi dìkujeme mìstu Hoøice, které nám po-
skytlo grant, díky nìmu� si mù�eme dovolit takto
zajimavý a bohatý program. Dìkujeme v�em, kteøí
se podílí na organizaci Dnu dìtí, kteøí se úèastní
doprovodného programu bez nároku na honoráø i
tìm, kteøí obohatí na�í tombolu drobnými dárky.

Náv�tìvu pøislíbil i patron Klubu Klokánek herec
Jan Potmì�il.

Dìkujeme vám, kdo nám fandíte a doufáme, �e
nám  svou pøízeò zachováte i nadále. Tì�íme se na
shledanou.               Jana Kocourková,

 Klub Klokánek

Jednání bylo klíčové
pro další stavbu dálnice

Hospodáøský výbor Poslanecké snìmovny Par-
lamentu ÈR (HV PS PÈR)  uskuteènil své výjezd-
ní zasedání ve dnech 30. � 31. bøezna 2010 v
Královéhradeckém kraji.

Pracovní setkání  zákonodárcù, které se neslo
v duchu �Královéhradecký region v evropském
spoleèenství�, zde uspoøádal poslanec a èlen hos-
podáøského výboru  Zdenìk Lhota (ODS) z Hoøic
v Podkrkono�í. Vzhledem k tomu, �e se akce  tý-
kala pøedev�ím øe�ení dopravní situace ve vý-
chodních Èechách v rámci nadregionálního vý-
znamu ve vazbì na D11 a R35, zúèastnili se jí kro-
mì zástupcù dotèených orgánù podílejících se na
pøípravì a výstavbì této infrastruktury (napø.
ØSD, SFDI), námìstek ministra dopravy Tomá�
Kaas  a pøedstavitelé státní správy a samosprávy.

�Hospodáøský výbor podporuje urychlení vý-
stavby a dostavby R35 a D11. Shodli jsme se na
tom, �e  rychlostní silnice R35 a dálnice D11 jsou
klíèové komunikace nejen pro oblast východních
Èech, ale pro celou Èeskou republiku. Je tøeba
pøipomenout, �e tato dálnice prakticky propojí
severovýchodní èást území s evropskou dálnièní
sítí � z Paøí�e pøes Var�avu a� po Moskvu. Vzhle-
dem k tomu, �e jsou to pro na�i republiku priorit-
ní stavby, je nutné ve státním rozpoètu na rok
2011 zajistit finanèní prostøedky na výkupy po-
zemkù pro D11 v úseku Hradec Králové � Jaro-
mìø a dále na výkupy pozemkù pro R35 v úseku
Opatovice nad Labem � Ostrov,� informoval Zde-
nìk Lhota.

�Vzhledem k tomu, �e jsem Hoøièák, rád bych
zmínil je�tì jedno zastavení, které se uskuteènilo
v rámci bloku programu - Drobné podnikaní
v EU � Podkrkono�í, konkrétnì zamìøené na  re-
gionální produkt.   Do výrobny Hoøických trubi-
èek na Palackého námìstí v Hoøicích v Podkrko-
no�í jsme pøijeli na pozvání Vlastimila Háka.
Tato tradièní specialita je spojená s mìstem Ho-
øice a Hoøické trubièky dokonce získaly v roce
2007  registraci oznaèení pùvodu pro EU,� pøipo-
mnìl Zdenìk Lhota.

Poblí� motocyklové trasy  300 Zatáèek Gustava
Havla v lokalitì poblí� lomu U sv. Josefa a pøí-
rodního unikátu - koupali�tì Dachova - se nachá-
zí nedávno vybudovaná cyklostezka, která zde
vznikla právì díky schválení investic poslanec-
kým hospodáøským výborem. Získat peníze na
stavbu nebylo jednoduché, ale v  okam�iku, kdy
bylo mo�né poèítat s podporou Státního fondu
dopravy a infrastruktury, poslanec Zdenìk Lhota
se sna�il hoøické radnice cestu k tìmto penìzùm
usnadnit. Dal�í krátké zastavení tedy patøilo cyk-
lostezce.

Poslanci mìli mo�nost prohlédnout  si také nì-
které památky v rámci bloku �zachování kultur-
ního dìdictví�. Konkrétnì nav�tívili hospital
Kuks, kde jim byl pøedstaven projekt revitalizace
celého objektu. Této èásti programu se zúèastnil
také ministr dopravy Gustav Slameèka a
v prostorách historické lékárny poslancùm pre-
zentoval výhledovou studii propojení dálnièní
sítì v celé Èeské republice v návaznosti na okolní
státy. Hovoøil také o  strategii rozvoje silnièní a
�eleznièní dopravy v Èesku.  Významná byla i
prohlídka nejvìt�ích zamìstnavatelù kraje � zá-
vodu �koda a.s.,  Kvasiny,  stejnì tak i jednání v
Neratovì o prohloubení pøeshranièní spolupráce.

Výjezdní zasedání HV mìlo skuteènì nabitý a
zajímavý program: �Kromì propagace na�eho
kraje a pøipomenutí si jeho místních tradic, vidím
nejvìt�í pøínos v jednání, které se týkalo dálnice
D11. Tato dopravní infrastruktura má vliv a� na
ètyøi procenta zamìstnanosti a je zásadní pro roz-
voj celého kraje. Vìøím, �e na�e jednání se stane
klíèové pro  dal�í vývoj této stavby,� zdùraznil
Zdenìk Lhota.                                                              (ves)

Z výjezdního zasedání hospodářského výboru:
Zdeněk Lhota a Gustav Slamečka.

U� zase prodávám
kytièky

Na podzim vy�el èlánek �Co trápí Terezu
Trnkovou� a já jsem se na nìj rozhodla reago-
vat, proto�e se mne týká. Pravda je, �e jsem
øekla, �e se na pìstování zeleniny vyka�lu, ale
to bylo v souvislosti s Lidlem. Zákazníci chtìjí
na tr�i�ti v�e co nejlevnìji. Øetìzce prodávají-
zeleninu dotovanou a navíc vypìstovanou v
hydroponii - v �ivném roztoku. Zahrádkáø v�e
dìlá ruènì, za minimálního pou�ití chemie,
v�e nakupuje za vysoké maloobchodní ceny a
bez dotace se nemù�e marketùm rovnat. Jedi-
nì kvalita je nesrovnatelná. Domácí rajèata
voní na dálku a stejnì nesrovnatelnì chutnají.
Tak�e to letos je�tì zkusíme, samozøejmì po-
máhá celá rodina, je to práce od sluníèka do
sluníèka. Kdy� bude pøát poèasí, budou i na-
kládaèky. A tak opìt prodávám v Haberské
ulièce u námìstí.

V souèasné dobì nám dorùstají nádherné le-
dovky, petùnie, surfinie, mu�káty, koukoláèe,
gazánie, salvie, vitálky, bacopy, kejklíøky,
verbeny, lobelky a dal�í kvìtiny. Vìt�ina bude
v prodeji 10. kvìtna. Ze zeleniny celer, salát,
rajèata, paprika, cukety, dýnì, okurky ha-
dovky, salátovky, nakládaèky. V�em pøeji
hodnì spokojenosti s na�imi výpìstky.

Procházková Bo�ena, Èelakovského 2082,
(za autoservisem poslední domek nalevo).
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Pomozte Pepině přispět
hořickému hospicu

Pomáhat tìm, kteøí to potøebují, je jednou ze zá-
kladních povinností ka�dé lidské spoleènosti. Nikdy
toti� nevíme, kdy se na stranì tìch slab�ích ocitne-
me právì my nebo na�i blízcí. Proto by nám otázka
charity nemìla být tak úplnì lhostejná. Nejjedno-
du��í cestou, jak pomoci, je vybrat si charitativní
projekt èi organizaci a tu pak podpoøit.

Jednou z tìch dùvìryhodných je Nadaèní fond Pe-
pina, je� se sna�í pomáhat lidem v tì�kých sociál-
ních èi rodinných situacích, star�ím a nemocným,
dìtem v ústavní výchovì nebo tìm, co pocházejí z
problémových rodin. Tento nadaèní fond právì spo-
jil své síly s Hospicovým obèanským sdru�ením
Duha v Hoøicích.

Jak název napovídá, hlavní èinností tohoto sdru�e-
ní, je provozování domácí hospicové slu�by, která u
nás není pøíli� roz�íøená. Jde o podporu rodin, které
na sebe pøevezmou péèi o nevyléèitelnì nemocné, a
umo�ní jim tak strávit poslední chvíle �ivota co nej-
dùstojnìji a pøedev�ím mezi jejich nejbli��ími.
Duha se zabývá také poradenskou èinností ohlednì
tì�ce a dlouhodobì nemocných a v budoucnosti
hodlá vybudovat denní stacionáø, který by mohl na-
plòovat potøebu nemocných bìhem aktivní onkolo-
gické léèby a rodinné pokoje, které by øe�ily pøe-
chodnì pobyt pacienta v terminálním stadiu nádo-
rového onemocnìní. Nìkdy se stane, �e péèe o tì�ce
nemocného není mo�ná v domácím prostøedí. Ne-
mocný mù�e mít byt plný bariér nebo mu chybí ro-
dina, která by zajistila 24hodinový dohled.
V hoøickém regionu takové slu�by zoufale chybí, a
proto se organizátoøi rozhodli uspoøádat akci, která
by mìla tento problém zviditelnit, a zároveò pøinést
potøebnou finanèní podporu.

8. kvìtna 2010 se v Hoøicích bude konat tradièní
jarmark, na kterém probìhne autogramiáda zná-
mých osobností, je� spoleèný projekt Nadaèního
fondu Pepina a obèanského sdru�ení Duha podpoøí.
Lidé se zde budou moci setkat s Milu�í Bittnerovou,
Rudolfem Kubíkem, Jarkou Obermaierovou, Pet-
rem Vágnerem, Martinem Holcem nebo Pavlou To-
micovou. Veèer vystoupí i hudební skupina Ready
Kirken. Na jarmarku bude zahájena také rozsáhlá
sbírková akce, kde bude mo�né zakoupit vstupenky
na galakoncert. V prodeji budou dárkové pøedmìty.

Galakoncert pak probìhne 28. 5. 2010 v rámci sa-
motného Dne s Pepinou v Hoøicích. Vystoupí na
nìm øada známých osobností, napøíklad Monika
Absolonová, Martin Písaøík, Tomá� Savka,  skupina
ARTrosa, ale i populární sexuolog Radim Uzel.
V�ichni z úèinkujících se svého honoráøe vzdali ve
prospìch tohoto projektu, jeho� cílem je získat od
dárcù a sponzorù finanèní prostøedky na pøístrojové
vybavení v hodnotì cca 300 tisíc korun. Pøijïte se
pobavit, u� jen svojí úèastí tento dùle�itý projekt
podpoøíte! Pokud se chcete dozvìdìt více, informa-
ce hledejte na stránkách www.fondpepina.cz a
www.hospic-horice.cz

V�dy� pomù�eme-li dnes my, máme vìt�í nadìji,
�e jednou nìkdo pomù�e i nám.

Pøed témìø pìti lety mìla firma Lidl zbourat teh-
dej�í �Gulá�ovnu�, postavit jídelnu novou a násled-
nì zaèít stavìt svùj market nad námìstím. Jak jsme
si v�ichni jistì v�imli, stará jídelna vloni zmizela
z povrchu zemského, ale po marketu není ani vidu
ani slechu. Na obzoru se nerýsují ani �ádné bombas-
tické vize vrcholných pøedstavitelù na�eho mìsta
typu - Lidl do Vánoc (jako loni v létì) a proto beru
bøímì hlásné trouby na svá bedra a pokusím se se-
známit ostatní spoluobèany, jak to tedy s tím Lidlem
u nás v Hoøicích vlastnì bylo a asi i bude.

V záøí 2005 narazí zpráva o stavbì Lidlu v prosto-
rách nad námìstím na oprávnìný odpor veøejnosti a
mìstem koluje petice, která pozdìji obsahuje zhru-
ba 1800 podpisù. Tehdej�í koalièní partneøi v zastu-
pitelstvu i pøesto schválí prodej pozemkù nad ná-
mìstím obchodnímu øetìzci. Odpùrci chtìjí dosáh-
nout toho, aby Lidl své aktivity pøesunul na periferii
mìsta a zdùrazòují, �e nejsou proti Lidlu jako tako-
vému (i kdy� po tìch letech�), nýbr� proti místu vý-
stavby. V návaznosti na toto téma po�adují referen-
dum o výstavbì. To je vzápìtí bohu�el zastupitel-
stvem zamítnuto a starosta podepisuje pøedbì�nou
smlouvu o prodeji. Lidl tak podle smlouvy má získat
zhruba pùl hektaru pozemkù za cenu 12 milionù ko-
run a postavit novou jídelnu namísto staré v oblasti
sídli�tì Pod Lipou. U� v tuto dobu projeví firma Lidl
zájem i o domy nad námìstím, které samozøejmì
brání pohledu na market z námìstí. Odpùrci výstav-
by následnì zorganizují první polistopadovou mani-
festaci a vsadí na úøední zpochybnìní platnosti roz-
hodnutí zastupitelstva.

V prosinci 2005 pan tehdej�í starosta Ladislav
Vrba (ODS) tvrdí, �e prodej pozemkù firmì Lidl byl
èistý. Rozbor, který zpracovalo ministerstvo vnitra
zní takto: �Pøi prodeji nebyly splnìny v�echny zá-
konné postupy, smlouvu mù�e kdokoliv napadnout
a zpochybnit, pak by ale firma Lidl mohla za�alovat
mìsto a po�adovat finanèní náhradu.�

V srpnu 2006 nabízí firma Lidl mìstu místo posta-
vení nové jídelny 14 milionù korun. Tehdej�í staros-
ta chce dle svých slov u� takto zásadní rozhodnutí
ponechat novým zastupitelùm, co� i uèiní.

Mezitím se odpùrci výstavby zformovaní do novì
vzniklého obèanské sdru�ení �Za Hoøice krásnìj�í�
(dále ji� jen o.s.) sna�í investièní plány Lidlu bloko-
vat formou odvolání proti územnímu øízení ke Kraj-
skému úøadu v HK.

V øíjnu 2006 odpùrci Lidlu neuspìli s odvoláním
proti územnímu rozhodnutí na výstavbu nové jídel-
ny, krajský úøad jej zamítl. �Pøípad� s firmou Lidl se
dostal mediálnì na celostátní úroveò (Radio�urnál,
MF Dnes, Èeský deník a rùzné internetové portály).

V listopadu 2006 (po komunálních volbách, kdy
odpùrci získají dva zastupitelské posty) hledají
pøedstavitelé mìsta cestu, jak Lidl z centra odsu-
nout. Nové slo�ení radnice se marnì pokou�í Lidl
pøesvìdèit o jiné lokalitì (u Milety, bývalý Dùm dìtí
a mláde�e nebo u nového kruhového objezdu). Do-
posud uzavøené smlouvy provìøují právníci.

V èervnu 2007 vydává obchodní øetìzec Lidl pro-
hlá�ení, �e trvá na pozemcích nad námìstím a jinde
prodejnu stavìt nechce. Následná jednání mìsta
jsou bezvýsledná. Vzápìtí Lidl vyzývá mìsto Hoøice,
aby dodr�elo dohodu (uzavøená smlouva o smlouvì
budoucí), jinak se bude soudit o náhradu �kody. Ta
by èinila dle odhadù zhruba od 3 do 10 milionù Kè.
Jídelna v této vìci hraje klíèovou roli. Bez dokonèení
nové jídelny a kolaudace nemù�e Lidl zaèít stavìt
velkokapacitní prodejnu nad námìstím. Kdyby v�ak
mìsto pøijalo peníze namísto nové jídelny, stavba
marketu by se podstatnì urychlila.

V èervenci 2007 Stavební komise mìsta jedno-
znaènì nedoporuèuje zastupitelùm stavební zámìr
velkokapacitní prodejny realizovat nad námìstím.

V øíjnu 2007 nabízí Lidl hoøické radnici za mìst-
skou jídelnu 17 milionù korun. Mìsto by tak prode-
jem mohlo získat celkem a� 29 milionù Kè (12 za po-
zemek a 17 za vývaøovnu). Odborná veøejnost v�ak
vzná�í námitku, �e by investor (Lidl) jenom na vý-
stavbu nové jídelny musel vynalo�it bezmála 30 mi-
lionù. Zøejmì díky hrozbì soudní pøe a následných
sankcí odhlasuje vládní koalice zastupitelstva v pro-
sinci 2007 prodej pozemku a staré budovy jídelny
firmì Lidl celkem za 29 milionù korun. Souèasný
starosta Ivan Dole�al (ODS) podepisuje definitivní
smlouvu s nìmeckým obchodním øetìzcem a mìsto
ihned inkasuje peníze. Strávníci mìstské jídelny se
rozprostøou do ostatních stravovacích zaøízení: do-
mov dùchodcù (dnes ji� neexistuje), nemocnice,
�kolní jídelna a  jídelna Milety). I pøesto budova Gu-
lá�ovny témìø rok a pùl je�tì stojí a chátrá.

  Odpùrci výstavby o.s. Za Hoøice krásnìj�í po ce-
lou dobu tìchto událostí vedou byrokratickou bitvu
proti územnímu rozhodnutí a øadou odvolacích øíze-
ní celý spor dotáhnou ke správnímu soudu v Hradci
Králové, který ale rozhoduje v jejich neprospìch.
V první polovinì roku 2008 se opìt odvolávají tzv.
kasaèní stí�ností k Nejvy��ímu správnímu soudu
v Brnì (naprosto poslední mo�né odvolání ve správ-
ních øízeních v rámci právních pøedpisù v ÈR), který
v�ak v létì 2009 rozsudek z Hradec Králové potvrdí.
Výsledek soudu hned na druhý den pøiná�í celostát-
ní internetový server Aktuálnì cz. v obsáhlém nega-
tivním komentáøi. V tìchto mìsících dochází i
k demolici �Gulá�ovny� a objektu bývalé �Rakvárny�
(tento proces uspí�ila hou�evnatá píle �mraveneè-
kù� potajmu a hlavnì potmì rozebírajících jejich
pískovcové a døevìné souèástky).

   V záøí 2009 vypisuje hoøický úøad stavební øíze-
ní, do kterého se o.s.Za Hoøice krásnìj�í pøihla�uje a
podává pøipomínky. Na místì chystané výstavby
probíhá archeologický výzkum, který potvrzuje
osídlení této lokality ji� keltským obyvatelstvem.

V dubnu 2010, bez pøede�lého varování místní
úøad vy�krtává o.s. jako právoplatného úèastníka
stavebního øízení (dle na�eho názoru nepodlo�enì a
neoprávnìnì) a v návaznosti na tuto skuteènost vy-
dává ihned i stavební povolení. Nemusí se tak vypo-
øádávat s pøipomínkami o.s. a znemo�ní tím i jeho
pøípadné odvolání. O.s. podává proti rozhodnutí
úøadu rozpor ke Krajskému úøadu v HK, který ale
s nejvìt�í pravdìpodobností nebude úspì�ný. O.s.
Za Hoøice krásnìj�í díky tomuto rozhodnutí staveb-
ního odboru prakticky vyèerpalo v�echny zákonné
mo�nosti, jak výstavbì velkokapacitní prodejny Lidl
v oblasti námìstí Jiøího z Podìbrad zabránit. K její
realizaci tak dojde nejpravdìpodobnìji ji� v nìkoli-
ka pøí�tích mìsících. Ji� brzy tedy bude i v Hoøicích
k dostání levná náhra�ka sýrù z ciziny a dotovaný
brambor z nìmecké produkce.

Odpùrci výstavby své konání èinili na základì neo-
tøesitelného pøesvìdèení, �e velkokapacitní prodej-
na je v tomto prostoru naprosto urbanisticky a ar-
chitektonicky nevhodná a natrvalo vizuálnì po�kodí
centrální èást mìsta, pøedev�ím s ohledem na ná-
mìstí a starobylou budovu zámku. Mimo to dojde
k odlivu penìz z mìsta, nebo� obchodní øetìzec daní
svùj zisk mimo region a øada místních maloobchod-
níkù zøejmì nevydr�í nerovný konkurenèní boj
(v posledních dnech jich i tak rapidnì ubývá, èeho�
jsou prázdné výkladní skøínì jen smutným dokla-
dem). Odpùrci jsou pøesvìdèeni, �e je naprosto ne-
smyslné, abychom kvùli nabídce nìmeckých zisku-
chtivcù, u jejich� objektù navíc za záhadných okol-
ností umírají èeské stromy, poru�ují se zákony
z hlediska ÈOI a na pøípadné zákazníky a u�ivatele
padají pospolu s cenami zbo�í, i snìhem zatí�ené
stropy a støechy, pøestali s hrdostí dotváøet urbanis-
ticky kvalitní obraz mìsta.

V naprostém závìru této kauzy nesmím opome-
nout podìkovat v�em spoluobèanùm, kteøí neváhali
podpoøit na�i my�lenku v první masové polistopa-
dové petici na území na�eho mìsta. Rovnì� dìkuji
v�em, kteøí se podíleli na finanènì, ale hlavnì èasovì
velmi nároèné stavební oponentuøe ve správních øí-
zeních, ve kterých jsme po nìkolik let dokázali cel-
kem s úspìchem èelit nadnárodní a ekonomicky sil-
né spoleènosti. V neposlední øadì snad podìkuji i
spoleènosti Lidl, �e jsme celý odvolací maratón pøe-
èkali v relativním zdraví (mimo psychického vypìtí),
nebo� jeho investice v Hoøicích je i díky na�emu za-
mítavému postoji zøejmì jedním z jeho nejdra��ích
projektù v na�í republice.                           Vít Kotrbáèek

ZAHÁJEN VÝBĚR DODAVATELE ÚVĚRU
SOUTĚŽNÍM DIALOGEM

Soutì�ním dialogem byl zahájen výbìr doda-
vatele úvìru, kterým se chce mìsto Hoøice spo-
lupodílet na financování projektu �Hoøice -
mìsto bez bariér�.

Projekt, který byl zahájen na pøelomu srpna a
záøí loòského roku je financován z fondù EU.
Pøijetí úvìru na podporu tohoto projektu bylo
schváleno zastupitelstvem mìsta na únorovém
jednání.

Dle rozpoètového výhledu mìsta, který byl
zpracován finanèním analytikem, chybí v roz-
poètu mìsta na rok 2010 èástka 30 milionù Kè,
která podpoøí podíl mìsta na tomto rozsáhlém
projektu. Pokud mìsto Hoøice nebude realizovat
�ádné kapitálové pøíjmy do roku 2011, bude mít
pøipraven dal�í finanèní balíèek ve vý�i 40 mili-
onù Kè, který v�ak nemusí vyèerpat. Leto�ní po-
díl Evropských penìz na na�em projektu by mìl
pøesáhnout 80 milionù Kè. Soutì�ní dialog je
forma veøejné soutì�e, pøi které by mìsto mìlo
dosáhnout na úvìr za maximálnì výhodných
podmínek. Vý�e zadlu�ení mìsta dle dlouhodo-
bé finanèní analýzy nepøesáhne povolenou dlu-
hovou slu�bu, která byla v loòském roce sní�ena
z 30% na 15%. Harmonogram soutì�e a výbìru
dodavatele úvìru je nastaven do konce mìsíce
èervna 2010.
HŘIŠTĚ S UMĚLOU TRAVOU PŘED OTEVŘE-
NÍM PRO VEŘEJNOST

Právì v tìchto dnech bylo dokonèeno høi�tì
s umìlým trávníkem II. generace, jeho� výstav-
ba byla zahájena na sklonku roku 2009. Høi�tì
má rozmìr 40x20 metrù, je opatøeno sítìmi a
vybaveno umìlým osvìtlením. Na vybudování
høi�tì se podílelo mìsto Hoøice èástkou 1.650
tis. Kè a UEFA dodala umìlý  povrch v hodnotì
cca 1 mil. Kè. Høi�tì by mìlo být krátké dobì
zkolaudováno a oficiálnì otevøeno k pøíle�itosti
100. výroèí hoøického fotbalu.
NÁMĚSTÍ ZAČNE KONEČNĚ
OPĚT NAPLNO SVÍTIT

Demontá� osvìtlení a zamrzlá voda, která se
dostala do sloupù veøejného osvìtlení zpùsobila
dlouhodobou nemo�nost zprovoznìní osvìtlení
spodní èásti námìstí. Ve velmi krátké dobì by se
mìla rozsvítit svìtla ve spodní èásti námìstí.
Levá èást námìstí, do které jsou v souèasné dobì
pokládány kabely by se mìla rozsvítit dle har-
monogramu prací do 4. kvìtna a svìtla ve støed-
ní èásti se rozzáøí do 15. kvìtna.
JAK JE TO S LIDLEM?

Obchodní øetìzec, který by mìl v krátké dobì
zahájit výstavbu své prodejny v prostoru nad ho-
øickým námìstím, potvrdil svùj zájem zahájit
výstavbu prodejny v co nejkrat�í dobì. Stavební
povolení by mìlo nabýt právní moci do
27.04.2010. Pokud se proti stavebnímu povolení
nikdo neodvolá, mù�e být stavba zahájena.
V pøípadì podání odvolání se termín zahájení
výstavby mù�e protáhnout. Lidl i nadále zùstává
Lidlem a pøeskupování majetkových podílù
v jakýchkoliv firmách nás, jako spotøebitele, ne-
musí zajímat.
PROJEKT MBB A NAŠE NÁMĚSTÍ

Spodní èást námìstí je souèástí �Hoøice - mìs-
to bez bariér�  a v rámci tohoto projektu probí-
haly i stavební práce. Køi�ovatka �U Beránku� a
komunikace pokraèující námìstím Jiøího z Po-
dìbrad a� do jeho horní èásti je v�ak v majetku
Královéhradeckého kraje, po kterém v souèasné
dobì po�adujeme, aby opravu své komunikace
provedl na své vlastní náklady. Komunikace je
v této èásti výraznì zvlnìna. Vìøím, �e jednání
mezi Královéhradeckým krajem, jako vlastní-
kem komunikace a mìstem Hoøice budou kon-
struktivní a vstøícná a �e rekonstrukce této èásti
námìstí probìhne pro nás hoøièáky ekonomicky

výhodnì. Jeví se jako nezbytná nutnost odstra-
nìní �ulového povrchu v této èásti námìstí, vèet-
nì podkladových vrstev, jejich následná výmìna,
zhutnìní a pøelo�ení.
POKRAČOVÁNÍ PROJEKTU MBB

V této dobì pokraèuje ná� rozsáhlý projekt
�Hoøice - mìsto bez bariér� souèasnì na nìkoli-
ka místech. Na chodníku na Husovì tøídì pøed
bývalou jídelnou Milety  je dokonèováno zadlá�-
dìní, které jsme pùvodnì chtìli stihnout je�tì do
konce roku 2009. Probìhlo napojování støe�ních
vpustí a v souèasné dobì je instalováno  veøejné
osvìtlení. Jsou dokonèovány i pøechody pro
chodce. Byl dokonèen chodník v Máchovì uli-
ci u Z� Na Habru. Byly zahájeny práce na bezba-
riérové rampì v Pøemyslovì ulici pøed obcho-
dem Jednoty. Pøelo�kou O2 byla zahájena dlou-
ho oèekávaná celková rekonstrukce  �i�kovy
ulice. Na zaèátku kvìtna bude spu�tìna rekon-
strukce ulice Komenského a v souèasné dobì
ji� pokraèují úpravy Janderovy ulice - východ-
ní èást. Rekonstrukce této èásti mìsta pøinese
obèanùm mìsta více míst pro parkování a reali-
zací chodníkù se zvý�í bezpeènost pro chodce.
Fini�ují také práce na chodníku v Riegrovì uli-
ci.
PRVNÍ ZÁJEMCI PRÁVĚ SÍŤOVANÝCH PO-
ZEMKŮ V ŠALOUNOVCE

Jedním z prvních zájemcù o koupi pozemkù
byl mimo jiných Královéhradecký kraj, který
pøedbì�nì po�ádal o rezervaci cca 3500 m2  plo-
chy, za úèelem realizace projektu, který se zabý-
vá integrací handicapovaných osob do spoleè-
nosti. V tomto pøípadì se jedná o èásteèné roz-
volnìní Ústavu sociální péèe pro tìlesnì posti�e-
né v Hoøicích, jeho� provozovatelem je Králové-
hradecký kraj. Projekt IOP bude pøedlo�en Za-
stupitelstvu Královéhradeckého kraje, pravdì-
podobnì v mìsíci záøí tohoto roku. Pøípadná re-
alizace výstavby 2-3 nízkopodla�ních objektù
pro zdravotnì posti�ené obèany na rezervova-
ných parcelách by mohla být uskuteènìna ji�
v roce 2011.

Střípky z rady Města
Hořice konané
dne 12. dubna 2010
VYROVNÁNÍ DLUHU TJ JISKRA HOŘICE

Rada mìsta v pùsobnosti Valné hromady Mìst-
ské energetické - Hoøice, s.r.o. schválila splátko-
vý kalendáø TJ Jiskra Hoøice na celkovou dlu�-
nou èástku 580 tis. Kè. Pohledávka byla rozdìle-
na na 4 splátky po 145 tis. Kè, splatné v�dy k
30.9. bì�ného roku s dobou splatnosti k
30.09.2013. V pøípadì neplacení splátek bude
TJ Jiskra posti�ena sankcí � nemo�nosti èerpání
dotací z mìstských grantù�.
SPOLUFINANCOVÁNÍ OBNOVY KOSTELA
SV. GOTHARDA

Rada mìsta doporuèila mìstskému zastupitel-
stvu ke schválení finanèní pøíspìvek z fondu
oprav kulturních památek ve vý�i 200.000 Kè
Øímskokatolické farnosti, dìkanství Hoøice k za-
ji�tìní spolufinancování obnovy kostela sv. Go-
tharda v Hoøicích.

Rada mìsta ulo�ila tajemníkovi MìÚ Mgr.
Kuchtovi zajistit na základì usnesení RM pøed-
lo�ení dùvodové zprávy na pøí�tím zasedání
mìstského zastupitelstva. Mìsto Hoøice se ji�
øadu let podílí na spolufinancování obnovy této
na�í hoøické památky. Na základì vlo�ení na�eho
podílu je získán grant Královéhradeckého kraje,
který témìø v�dy dosáhne èástky 500 tis Kè.
Na�e pomoc pøi financování otevírá mo�nost zís-
kání dal�ích finanèních prostøedkù z Minister-
stva kultury.                             Ivan Dole�al, starosta

Hoøice � Dvaadvacátý duben byl vybrán jako
Den Zemì. Ve svém projektovém dnu se k tomuto
svátku pøipojila u� podruhé Základní �kola a ma-
teøská �kola Na Daliborce, Hoøice. Po celé dopo-
ledne se v�ichni, od tìch nejmen�ích a� po �áky
devátých tøíd, zabývali problémy, které se týkají
na�í planety.

V mateøské �kole zaèlenili do své práce téma
ochrany pøírody ji� od zaèátku týdne. S ním souvi-
sely nejrùznìj�í èinnosti, také výroba zvíøátek
z plastových lahví.

Do støediska ekologické výchovy Sever v Hradci
Králové odjeli �áci 1., 2. a 3.A tøídy, aby se tu zú-
èastnili programu zamìøeného ke Dni Zemì. Zví-
øata planety zajímala dìti ze tøídy 3. B. S vyu�itím
v�ech dostupných informací je zaøadili do pøíslu�-
ných biomù. Nástìnné mapy tundry, pralesa i
v�ech ostatních se jim moc povedly. Ètvr�áci se
nespokojili s teorií a obì tøídy vyrazily do terénu.
Dìti si prakticky ujasnily, co znamená pojem eko-
systém. Do dvou terárií nasbíraly pøírodniny, pat-
øící do ekosystému les a louka. Jak se tøídí odpad
si zopakovali pá�áci, ale zamysleli se i nad tím, co
hrozí na�í planetì a proè nám nahánìjí strach sop-
ky. Aktuální téma zpracovali i výtvarnì a modely
sopek byly vynalézavé a povedené.

Voda jako nezbytná podmínka �ivota, její trojje-
dinost v rùzných skupenstvích, nebezpeèí jejího
zneèi��ování a kvalita té, kterou nabrali v Bystøici.
Tím se zabývali �áci �esté tøídy. Pøi exkurzi do
sbìrného dvora technických slu�eb se pak pouèili
o nakládání s nebezpeèným odpadem.

O nutnosti vyu�ívání obnovitelných zdrojù ener-
gie se �áci 7. tøídy pouèili z výukového DVD. Poté
vyrazili pøírodì pomáhat aktivnì a na Gothardì
nasbírali nìkolik pytlù odpadu. Pøi obchùzce okolí
�koly pak do plánu mìsta oznaèili nejvíc zneèi�tì-
né lokality.

Velmi vynalézavì ke svému úkolu pøistoupili �áci
osmé tøídy. Stezka, kterou pro své mlad�í kolegy
pøipravili ve Smetanových sadech, zahrnovala
úkoly nauèné i dovednostní.

Devá�áci pak celý prùbìh projektového dne do-
kumentovali a také pøipravili v�e pro finále, kte-
rým bylo zasazení lípy pøed �kolou. Tu pro tento
úèel darovaly Ovocné a okrasné �kolky Fikar.

Svou náv�tìvou �kolu poctil Zdenìk Lhota, po-
slanec Parlamentu ÈR a také bývalý �ák. Døíve ne�
se ujal spolu se zástupci odboru �kolství MìÚ Ho-
øice zasazení nového stromku, ocenil práci dìtí a
zdùraznil dùle�itost ka�dého, by� sebemen�ího po-
èinu ve prospìch na�í planety.                                (jiv)

Země měla svátek a Daliborka slavila s ní

Lidl přede dveřmi
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Poděkování

Gerbery o Velikonocích
Srdeènì dìkuji za pøekvapení v podobì náruèe

krásných kvìtin neznámé dárkyni èi dárci, velice
ráda bych podìkovala osobnì.

Milovnice kvìtin Hana Truncová, Hoøice

Malý (po)velikonoční
testík

Velikonoce jsou zdárnì za námi, kraslièky vykole-
dované, spousta vajeèné pomazánky snad ji� snìde-
ná, tak se mù�eme ohlédnout zpìt a zavzpomínat,
jak se nám letos podaøilo pøipomenout si èi pro�ít
velikonoèní tradice. Vìt�ina z nás urèitì ví o �kare-
dé støedì èi o Zeleném ètvrtku (ten se v posledních
letech obzvlá�tì proslavil konzumací zeleného piva,
tak�e na tuhle tradici jen málokdo zapomnìl), ale
jestlipak víte, jaké zvyky se vztahují k dal�ím dnùm
pøedcházejícím Velikonoènímu pondìlí?

My na Habru u� o tom po leto�ní Otevøené veliko-
noèní dílnì poøádané v prostorách na�í �koly víme o
trochu více.  Tento rok jsme spojili výtvarnou dílnu
s pohybovo-poznávací dílnou. Ve výtvarné dílnì ji�
tradiènì na�i mlad�í �áci s rodièi, dìti z hoøických
�kolek i dospìlí náv�tìvníci z okolí zdobili vajíèka
voskem, stahovací fólií, pletli pomlázku, tvoøili veli-
konoèní motivy ze slaného tìsta èi vyrábìli kouzelné
dekorace s kuøátky, ptáèky a kytièkami, které jistì
zdobily mnohé domovy po èas svátkù. Pohybovo-po-
znávací dílna si poté vzala za úkol dopøát dìtem
mo�nost se pobavit a zasoutì�it a zároveò je sezná-
mit se známìj�ími i neznámými zvyky o Velikono-
cích. Ka�dý pøíchozí se stal na chvíli velikonoèním
poutníkem a procházel den za dnem pøípravným ve-
likonoèním týdnem a s ním spojenými symboly.
Prùvodci poutníkù, které pøedstavovali �áci 8. tøíd,
seznámili ka�dého s tradicemi spojenými
s konkrétním dnem a pomohli mu splnit úkol, který
se k tomuto dni tematický pojil. Na konci nároèné
cesty èekala ka�dého odmìna v podobì lízátka, upo-
mínkového pøedmìtu na �kolu a snad i pár zapama-
tovaných velikonoèních obyèejù.

A pokud máte chu� si provìøit své znalosti o Veli-
konocích, zkuste si udìlat následující velikonoèní
testík. Ale pozor,  i více odpovìdí mù�e být správnì:

1. Na �karedou støedu se nesmíme a) s nikým po-
hádat, b) mraèit, c) postit.

2. Na Zelený ètvrtek, kdy �odlétají zvony do Øíma�,
bychom mìli a) obléci nìco zeleného na sebe, b)
pøesazovat sazenièky jarní zeleniny, c) sníst nìco ze-
leného (napø. zelí, �penát z kopøiv�).

3. Na Velký pátek a) lidé se chodili mýt do potoka,
aby se jim vyhýbaly choroby, b) nìkde se chlapci po-
tápìli a sna�ili se ústy uchopit ze dna vody kamínek,
který pak hodili levaèkou za hlavu, aby je nebolely
zuby, c) nesmìlo se nic pùjèovat.

4. Na Bílou sobotu se a) zdobila vajíèka, b) dralo
peøí, c) doma uklízelo a bílilo.

5. Na Bo�í hod velikonoèní � nedìli a) se nosilo po-
svìcené jídlo na pole, aby byla zaji�tìna bohatá úro-
da, b) se nechodilo do kostela c) si dìvèata pøipravo-
vala pol�táøe pod suknì, jako obranu pøed zruènými
koledníky.

6. Na Velikonoèní pondìlí a) chlapci �lehali dìvèa-
ta pomlázkami a dívky jim na oplátku daly kraslice,
b) hospodáø vy�lehal v�echny v domì hned ráno,
aby byli po celý rok èilí, c) odpoledne dìti hrály rùz-
né hry o vajíèka.

Byl pro Vás ná� testík pøíli� obtí�ný? Pak neváhejte
a pøijïte pøí�tì  k nám na Habr do Velikonoèní díl-
ny. U� teï se na Vás tì�íme.

Lenka Novotná
(Øe�ení: 1b - 2c - 3a, b ,c � 4 a, c � 5a � 6a, b, c)

Velký jarní bazar
Sbor evangelické církve v Hoøicích poøádá od

12. do 14. 5. 2010, v�dy od 10 do 17 hodin v evan-
gelickém kostele v Hoøicích, Husova 649, VELKÝ
JARNÍ BAZAR.

Jde o dobroèinnou akci pro sociálnì slab�í spo-
luobèany a pro èleny a pøíznivce farního sboru.
Nabízené vìci pocházejí z darù evangelických
církví v Nìmecku. Od zájemcù oèekáváme dobro-
volný pøíspìvek na opravy fary, jeho� vý�i orien-
taènì doporuèíme. Zbylé vìci pøedáme diakonii v
Broumovì.

Úspěchy ZUŠ Hořice
Leto�ní �kolní rok se pomalu blí�í k závìru a ka�dý

øeditel zaèíná rekapitulovat jeho úspì�nost nebo ne-
úspì�nost.

Pro Základní umìleckou �kolu, Havlíèkova ul., byl
rokem maximálnì úspì�ným. Na�í prioritou nikdy
nebyly výsledky v soutì�ích, ale kdy� se �kole podaøí
to co nám, je pochopitelné, �e se chceme chlubit.

O soutì�ích se øíká, �e jsou obrazem �koly, a �e by
se �zu�ky� mìly hodnotit podle úspì�nosti na tìchto
soutì�ích. Není to hlavní poslání na�í �koly, ale jistì
je pøíjemné, kdy� �kola úspìchy má.

Zaèátek �kolního roku byl ve znamení úspìchu vý-
tvarného oddìlení na Ex Libris, kde z celkového po-
ètu nìkolika tisíc pøhlá�ených získávají na�i �áci 20.
místo.

Úspìch pìveckého oddìlení na soutì�i B Martinù
byl pro �kolu velkým a neèekaným úspìchem. Vác-
lav Rachota získává 3. místo.

V chaotické vánoèní dobì, kdy jsme jen za mìsíc
prosinec absolvovali 18 koncertù, intenzívnì probí-
hala pøíprava �ákù dechového a houslového oddìle-
ní na soutì� vypsanou M�MT.

Okresní kolo v komorní høe na dechové nástroje
probíhalo v Jièínì a na�e duo získalo druhé místo.

Do krajského  kola soutì�e ZU� v komorní høe
s pøevahou smyècových nástrojù  na�e �zu�-
ka�poslala dvì houslová tria, z nich� men�í dìti pøi-
vezly druhé místo a ti star�í byli první.

Hradec Králové poøádal postupovou pøehlídku
dìtských pìveckých sborù, na které ná� sbor Písniè-
ka obsadil zlaté pásmo a sbor MUSICA byl první.

Pìvecká soutì� v Nové Pace Novopacký slavíèek je
soutì�í regionálního charakteru a úroveò soutì�e
stále stoupá.

Z na�í �koly obsadil Patrik Pokorný první místo,
Matìj Ho�ka také první místo a Petra Hamáèková
byla druhá.

Ale nejsou jen  soutì�e hudební.V poslední dobì
slaví úspìchy i literárnì dramatický obor. Na regio-
nální pøehlídce literárnì dramatických oborù Zá-
kladních umìleckých �kol Královéhradeckého kraje
získal Filip Sklenáø cenu poroty za sólový pøedneso-
vý projev.

Dìkuji v�em ocenìným a hlavnì dìkuji pedago-
gùm za výbornou práci a skvìlý pøístup k �ákùm.

Zdenka Va�kovová, øed. ZU�

Pozvání na zájezd

Výlet do světa pohádek
Pojeïte s námi v úterý 27. kvìtna do kouzel-

ného prostøedí Èeského ráje. Nejprve si zahraje-
me na zámecké pány na Hrubém Rohozci, potom
se na Dlaskovì statku podíváme, jak se �ilo v pod-
zámèí. Po obìdì v Turnovì se pøeneseme do dìt-
ství: do království panenek a medvídkù v muzeu
panenek v Troskovicích. Nejnovìj�í panenka
pøedstavuje dceru prezidenta Obamy.

Odjezd je v 7:30 z autobusového nádra�í v Ho-
øicích, ze zastávky è. 1. Èlenky Svazu zaplatí pou-
ze 110 Kè za 3 vstupy, neèlenové je�tì 50 Kè jízd-
né, celkem tedy 160 Kè. Pøihlá�ky jsou k dispozici
v Krámku pro radost na námìstí, kde mù�ete zá-
jezd také uhradit.                   Luba �anderová, ÈS�.

Hoøická obchodní akademie byla zalo�ena
v roce 1898 jako jedna z nejstar�ích støedních od-
borných �kol v �irokém regionu Podkrkono�í.
V leto�ním roce si �kola pøipomene kulaté jubile-
um, sté výroèí otevøení nové �kolní budovy, ve
které se �kola nachází a� do dne�ních dnù. Toto
výroèí bude vzpomenuto v mìsíci záøí leto�ního
roku malou slavností. O podrobnostech se zmíní-
me v nìkterém dal�ím vydání HON. Nyní si pøipo-
meòme, co se v Hoøicích odehrávalo v den otevøe-
ní nové �koly.

Dne 25. záøí 1910 se v Hoøicích u pøíle�itosti ote-
vøení nové budovy Obchodní �koly odehrála na
prostranství pøed �kolou a pozdìji uvnitø �koly sa-
motné skromná, ale dùstojná slavnost.

V�e zahájil starosta mìsta Josef Fejfar svým pro-
jevem, který zaèal takto: �Do øady na�ich budov
�kolních pøibyla budova nová, modernì vyprave-
ná, obchodním naukám vìnovaná, a se�li jsme se
dnes, abychom ji úèelu jejímu odevzdali. Poklá-
dám si za èest, �e mohu Vás, velectìné a pøítomné
hodnostáøe, hosty i èetné absolventy obchodní
�koly�� Dále se ve svém projevu zmínil o tom, �e
stavbu provedl stavitel Otto Kudrnáè podle návr-
hu architekta Franti�ka Bla�ka. Podìkoval vdìènì
Mìstské spoøitelnì v Hoøicích, která vìnovala u
pøíle�itosti �edesátiletého jubilea panování císaøe
a krále Franti�ka Josefa I. èástku 125 000 K na
stavbu nové budovy pro obchodní �kolu.

Po svém projevu pøedal starosta Fejfar oficiálnì
novu budovu �koly do u�ívání jejímu øediteli Vác-
lavu Pazourkovi. Øeditel potom promluvil o ne-
dlouhé historii ústavu a slíbil, �e se v�ichni pra-
covníci ve �kole vynasna�í, aby vzdìlávání v nové
�kole dosahovalo co nejlep�ích výsledkù. Dal�ím
øeèníkem byl C. k. okresní hejtman Oldøich Koz-
lanský, který v zastoupení císaøského místodr�ite-

le gratuloval mìstu Hoøice k nové �kole a �kole sa-
motné popøál hodnì zdaru.

Posledním øeèníkem byl inspektor dvoutøídních
�kol obchodních a zároveò profesor Pra�ské èeské
techniky JUDr. Josef Pazourek. Ve svém projevu
vyzdvihl význam obchodních �kol pro rozvoj bla-
hobytu celého národa.

Po projevech v�ichni úèastníci slavnosti ve�li do
�kolní budovy a spoleènì si prohlídli v�echny pro-
story. Prohlídkou �koly byla slavnost ukonèena.

Potom se úèastníci otevøení nové �koly odebrali
do hotelu Zlatý beránek na slavnostní obìd. Po
obìdì se uskuteènila odborná pøedná�ka profeso-
ra Vojtìcha Jelínka a po ní následovala beseda
v�ech úèastníkù.

O osmé hodinì veèerní se v celém prostoru hote-
lu poøádala pøátelská zábava za veliké úèasti ho-
øické veøejnosti, na ní� spoluúuèinkoval hudební
spolek Dalibor a pìvecký sbor È. Pilaøe, øeditele
kùru. Po hudebním programu následovala volná
zábava s tancem.

Pøi vzpomínce na slavností otevøení nové �kolní
budovy je dobré si pøipomenout nìkteré údaje o
obchodní �kole ze �kolního roku 1909/1910. �kola
mìla 102 �ákù a �ákyò, 5 hospitantù, 6 frekven-
tantù na zimním veèerním kurzu pro dospìlé a 14
�ákù na kupecké �kole pokraèovací, to bylo celkem
127 �ákù. Nemajetným �ákùm bylo udìleno na
podporách 1 801 K, kromì toho 72 �ákùm a 20
�aèkám, kteøí výbornì prospívali, byly poskytnuty
zdarma v�echny uèební pomùcky za 228 K.

Øeditelem �koly byl Václav Pazourek, stálými
uèiteli byli Vojtìch Jelínek, Eduard Zwieferhofer,
Alois Holsbach, Jaroslav Køièenský, Josef Zavadil.
Dále na �kole pùsobili pomocní uèitelé MUDr.
Alois Festa, Václav Koøínek a Libu�e Pechánková.
�kolní rok byl ukonèen dnem 15. èervence 1910.

Vzpomínka
Dne 8. dubna uplynulo 10 let od chvíle, kdy nás

nav�dy opustil pan Franti�ek ��astný, moto-
cyklový závodník, který se hoøických závodù 300
zatáèek pravidelnì a rád zúèastòoval. Kdo jste ho
znali, vzpomeòte si na nìho, jako by tu i o leto�-
ních závodech byl s námi.

S láskou vzpomíná Jarmila ��astná, man�elka.

100 let školní budovy

VIDĚT NENÍ LUXUS, ALE NUTNOST,
TAK PROČ NEVIDĚT SKVĚLE ZA ROZUMNOU CENU!

Nabízíme:
n Mìøení zraku kvalifikovaným optometristou
n �iroký výbìr brýlových obrub � dr�íme stále nízké ceny
n Pro nároèné obruby vìhlasných znaèek
n Rùzné druhy dioptrických èoèek �

                     multifokální èoèky v�ech cenových relací
n Ve�keré opravy vèetnì letování
n Sluneèní brýle � polarizaèní
n Èi�tìní ultrazvukem
n Doplòkový prodej � èistící roztoky, pouzdra, lupy
n Dárky k vybraným zakázkám
n Speciální brýlové èoèky pro seniory

(mo�nost vyzkou�ení v na�í optice)

Dìkujeme Vám,
�e svìøíte svùj zrak do rukou
profesionálù!

Vá� oèní optik, Zuzana Je�ková

PALACKÉHO NÁMĚSTÍ 138, HOŘICE

JEDINÉ BRÝLE NA VŠECHNY
TŘI VZDÁLENOSTI?

ŘEŠENÍ
SE JMENUJE
VARILUX

Parkování před prodejnou!

OTEVÍRACÍ DOBA

Pondělí – Pátek: 8 – 12  13 – 17

Sobota:
9 – 11

Tel/fax: 493 623 657

Pánské, dámské, dětské

Otevřeno i v sobotu

Poděkování
Chci touto cestou upøímnì podìkovat panu

doktorovi Václavu Macákovi a sestøièce Stánì
Václavíkové za pøíkladnou péèi o moji maminku
Bohumilu Hlaváèovou. Podìkování nále�í také
kolektivu hoøické Peèovatelské slu�by.

Dana Nýrová

V Hořicích se tančí
Málokdo ví, �e v Hoøicích kromì jiného funguje

úspì�nì i tanec. Taneèní �kola pana Tibora Kar-
vaie s názvem Timedance velmi pilnì nacvièuje
moderrní formy tance, jako Hip-hop, Street Dan-
ce a dal�í styly. Nyní se jim daøí získávat zaslou-
�ené ocenìní i v dal�ích mìstech. V Hradci získala
4. dubna hlavní vìková kategorie støíbrnou me-
daili, junioøi vyhráli zlato a dokonce i dìti vytan-
covaly bronz. V�ichni trénují do roztrhání tìla,
velký dík patøí jejich nadanému lektorovi - který
se jim doopravdy vìnuje a na výsledcích je to
znát. Skvìlé trávení volného èasu, �e?

(Foto snad pøí�tì). K.K.

Hořičtí fotbalisté slaví 100 let trvání klubu a
vydali si k té příležitosti almanach. O historii

hořického fotbalu vypráví Jaroslav Kotrbáček,
ilustrace jsou dílem dlouhodobého kronikáře
klubu Jaromíra Paula, fotografie z klubových
kronik a z muzea.  Knížku uspořádal, graficky

upravil a k tisku připravil Václav Bukač.
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Zdrávi do�li!
90. let Klubu èeských turistù v Hoøicích.

Malá síò mìstského muzea do 29. srpna 2010.
Otevøeno dennì mimo pondìlí 9-12/13-17.

Ilustrace Zdeòka Buriana
ze sbírky hoøického muzea
�torchova síò muzea do 2. kvìtna 2010

dennì mimo pondìlí  9-12/13-17.

Florian Lamprecht
Archaic Space Project
Galerie plastik do 9. kvìtna 2010,

otevøeno dennì mimo pondìlí 9-12/13-17.

Jaroslav Kuèera:
Setkání, okam�iky, samoty
Fotografie z let 1968-2010

�torchova síò muzea od 8. do 30. kvìtna 2010
dennì mimo pondìlí  9-12/13-17.

Vernisá� 8. kvìtna od 17 hodin.

Dům kultury Koruna v květnu

Bohoslužby CČSH
Bohoslu�by Církve èeskoslovenské husitské se

budou konat v bývalé synagoze v nedìli 2. kvìtna
a 16. kvìtna, v�dy od 14 hodin.

DIVADELNÍ KOMEDIE
DIVADLO PALACE � BENGT AHLFORS
Hrají: Veronika �ilková, Ladislav Mrkvièka / Vla-

dimír Kratina, David Matásek, Luká� Vaculík, Kate-
øina Hrachovcová � Herèíková, Dana Syslová, Filip
Èapka / Jan Bidlas, Martina Hudeèková.

6. 5. 2010 - poslední hra cyklu Divadelní-
ho pøedplatného:

Vím, co je to divadlo. Fabrika na vzru�ení.
Takto vidí milované divadlo protøelý inspicient

Oskar, který se spolu se svými kolegy v roce 1979 v
o�untìlém provinèním divadle sna�í nastudovat
novou hru. V postavì jejího autora, vìènì namaza-
ného Bengta, který není schopný napsat konec své
hry, nelze pøehlédnout Ahlforsovu sebeironickou
støelbu do vlastních øad.

Ale nejen Bengt, i ambiciózní re�isérka a øeditelka
divadla a v�ichni herci a hereèky, vèetnì nápovìd-
ky paní Janssonové, jsou postavy, které Ahlfors jis-
tì potkal na své celo�ivotní divadelní pouti. Pøesnì
odpozorované lidské typy. Jsou nìkdy na zabití, nì-
kdy k smíchu, nìkdy vzbuzují vztek, èasto lásku a
obdiv. Jen zdánlivì tvoøí nesourodý spolek, v nìm�
vøou �abomy�í spory nebo milostné avantýry. Na-
konec je stejnì propojí spoleèná touha � pobavit
publikum a odehrát dobré pøedstavení.

Vtipný pohled do divadelního mikrosvìta, kde jen
zdánlivì platí jiná pravidla. Vztahy mezi lidmi jsou
stále tyté�, a� stojíte na jevi�ti nebo sedíte v hledi�ti.
Jen na jevi�ti je to velice èasto mnohem nároènìj�í�

Dáma od Maxima
Je tomu ji� patnáct let, kdy se paní Zdenka Va�-

kovová poprvé pøedvedla coby re�isérka na
ochotnické scénì v Hoøicích. Tenkrát pøi�la a ob-
klopila se partou nad�encù. V roce 1995 se tedy
konala premiéra krásné pohádky Tøi medvíïata,
která mìla velký úspìch. Zde si zahráli Lenka
Melounová, Jaromír Èerný a Petr Jedlièka krás-
né role malých medvídkù. Hned poté zaèala paní
re�isérka zkou�et novou hru Na tý louce zelený! -
nádhernou a veselou operetu pánù Tobise a �pi-
lara s hudbou Járy Bene�e. Zde excelovali Jan
Nosek, Jaromír Èerný, Lenka Melounová a dal-
�í.To byla krásná práce. Hra mìla veliký úspìch
a hrála se dlouho. Poté pøi�la Zdena s novou pra-
cí. Tentokrát to byla operetta C.K.polní mar�á-
lek. Zde si zahráli Michal Moravec, Jan Nosek,
Oldøich Kada, Lenka Melounová, Petr Jedlièka,
Radoslava Hubáèková a dal�í. Hudbu øídil a
skvìle pan Jiøí Hrubý. Zdena Va�kovová nazapo-
mínala ani na nejmen�í diváky a byla tu dal�í po-
hádka, tentokrát krásná Èervená Karkulka. Ta se
moc líbila a byla dìtmi pøijímána s obrovským
ohlase. Ruben Richtermoc, Milada Kadová, Jaro-
mír Èerný, Lenka Melounová tak sklízeli veliké
reakce malého pubklika. Premiéra �karkulky " se
konala 1.6.1997. 

Poté v�ak pøi�la Zdena s obrovskou vìcí. Nád-
herný muzikál Nejkrásnìj�í válka! Tuto hru si
herci zamilovali hned na první ètené zkou�ce a
musím øíct, �e ji milují a stra�nì rádi vzpomínají
dodnes. Kolem této hry vznikal nádherná parta
lidí, zapálených do práce, ochotných vìnovat di-
vadlu tolik èasu.Trénovalo se i o prázdninách a
výsledek byl veliký úspìch, kdy� 2.4.1998 se ko-
nala slavnostní premiéra. Zde poprvé herci zpí-
vali na mikrofony, pøitom mìli veliké taneèní a
nároèné choreografické tance. Válka se doèkala
velikých úspìchù. V Klicperovì Chlumci na diva-
delním festivalu získala s obrovským náskokem
první místo. Dále získala Jivínského �tefana a v
Mìstci Králové dal�í první místo na divadelní
pøehlídce. Válka se hrála dlouho a projezdila
mnoho mìst. Odmìnou hercùm se stalo pozvání
pana starosty Ladislava Vrby na radnici, kde se
konalo setkání hercù s panem starostou v obøad-
ní síni. Pøedstavení nìkolikrát nav�tívila i paní
Hana Èiháková - autorka muzikálu, která ne-
chtìla vìøit, �e herci nezpívají na playback, ale
opravdu �ivì. Nejkrásnìj�í válka se doèkala 20
repríz. 

A pøi�la dal�í krásná hra - Caesar pánù Vos-
kovce a Wericha s hudbou Jaroslava Je�ka. Zde
doslova neslezli z jevi�tì Jaromír Èerný a Petr
Jedlièka, kteøí jeli celou hru, plnou nároèných di-
alogù, zpívání a tanèení. Premiéra se konala
23.3.1999. S Caesarem ochotníci nav�tívili opìt
Klicperùv Chlumec a opìt získali první mís-
to. Nutno také zmínit, �e v dobì zkou�ení v�ech
her, ochotníci pod vedením Zdenky Va�kovové
pøipravili také nìkolik koncertù, jejich� výtì�ky
byly vìnovány obìtem nièivých záplav. 

23. 11. 2000 mìl premiéru muzikál Zvonokosy.
Tak to byla opravdu veliká práce, plná nádher-
ných zpìvù a krásné muziky, kterou aran�oval
Jiøí Hrubý. Zde si skvìle zahrála Milada Kadová
roli Eulálie Èubíkové, za kterou byla nominová-
na na Jivinského �tefana. Byla to nároèná, ale
krásná práce. Na jevi�ti byla spousta hercù a
hrálo v�e, co mìlo ruce a nohy. Zde veliký úspìch
mìla závìreèná píseò Smrt blázna, kterou zpíva-
la Radoslava Hubáèková se sbory a v roli blázna
exceloval Petr Moravec. Zvonokosy na divadel-
ním festivalu v Èerveném Kostelci získaly první
místo. 

Mamzelle Nitouche - nádherná a známá opere-
ta mìla premiéru 14.11.2003. Zde v hlavní roli
záøil Jan Nosek. Opìt pøisli na øadu pánové Vos-
kovec a Werich a jejich hra Nebe na zemi. Zde
opìt excelovaly hvìzdy ochotnického nebe-Jan
Múller, Jaromír Èerný, Milada Kadová, Markéta
Soukupová , Ruben Richtermoc a dal�í. A nesmì-
lo se opìt zapomínat na na�e nejmen�í, proto
tedy vznikla krásná pohádka Sùl nad zlato. Malé
diváky z jevi�tì bavili Petr Jedlièka, Petr Mora-
vec, Eva Jónová, Lenka Barto�ová, Markéta Sou-
kupová a dal�í. A dostáváme se k dal�í krásné
práci, kterou ochotníci dlouho nacvièovali a kte-
rá mìlá 26.3.2010 slavnotní premiéru. Dáma od
Maxima. Hra plná zvratù a nároèných dialogù.
Zdena Va�kovová obsadila Marketu Soukupo-
vou, Jaromíra Èerného, Miladu Kadovou, Petra
Jedlièku, Jana Noska, Evu Jónovou, Radoslavu
Hubáèkovou a Petra Moravce, Oldu Kadu a dal-
�í, aby tak rozehráli bláznivou komedii. Dne 25.3.
se konala veøejná generálka, kde se na dobrovol-
ném vstupném vybralo 1.800,- Kè.Tento výtì�ek
byl zaslán na pomoc obìtem nièivého zemìtøese-
ní na Haiti. Nyní se Dáma hraje a doufáme, �e se
s ní rozjedeme potì�it diváky do dal�ích
mìst. Tolik ve struènosti výèet toho, co v�e Zden-
ka Va�kovová se svými �herci� dosáhla za 15 let.
Byla mnohdy práce nároèná, nìkdy se i køièelo,
né v�echno �lo, tak jak by mìlo, ale v�dy se dílo
podaøilo a nejvìt�í odmìnou je potlesk a úsmìv
divákù. Co na závìr? V ka�dém pøípadì musíme
paní Zdeòce Va�kovové podìkovat za obrovský
kus práce, za to, �e tu nelehkou káru s námi táhne
dál a vìøíme, �e dlouho táhnout bude. A my herci
ochotníci si pøejeme, abychom se dlouho a dlouho
mohli potkávat na prknech, co znamenají svìt,
proto�e my v�ichni divadlo milujeme.            PEJE 

Georges Feydeau: Dáma od Maxima

Pozvánka
Hospicové obèanské sdru�ení Duha Hoøice
srdeènì zve na

Den otevřených dveří
v Centru domácí hospicové péèe Hoøice
v areálu Mìstské nemocnice.
Tého� dne od 17 hodin promluví v Mìstském

muzeu MUDr. Marie Svato�ová, zakladatelka
hospicové péèe v ÈR.

Obrázky z poslední inscenace hořických
divadelních ochotníků jsou z veřejné generální

zkoušky 23. března. Foto Martin Janek.

Hoøický ochotnický soubor J.K.Tyl nastudoval
bláznivou situaèní komedii známého francouské-
ho autora z roku 1899 v re�ii Zdenky Va�kovové.
Pøedstavení bylo sehráno pro Hoøièáky ve více
reprízách. Veøejná generálka probìhla 25.3.2010
a její výtì�ek putoval na pomoc zemìtøesením
posti�enému Haiti. Slavnostní premiéra se kona-
la 26.3.2010 a ochotníci byli odmìnìni nejenom
neutuchajícím potleskem ale i výborným bor�-
èem.

Veselý pøíbìh vypráví o peripetiích pana Pety-
pona a jeho man�elky Gabriely. Z malicherného
dùvodu je poru�en man�elský øád - do poklidné-

ho mì��áckého �ivota vpadne pùvabná a tempe-
ramentní �dáma od Maxima�. Pekelný komediál-
ní stroj pana Feydeaua nechává své postavy pro-
jít krkolomnými situacemi a trapasy. V�e zaèalo
obyèejnou náhodou a konèí obrovskou ztøe�tì-
ností, která je trefnou karikaturou na�ich vlast-
ních zpùsobù jednání.

Feydeau umí odhalit snobství, hloupost, vy-
chytralost i dal�í choulostivá místa v povaze èlo-
vìka s roztomilou hravostí. Jeho postavy jsou po-
milování i politováníhodné, jsou tady, abychom
se pøi pohledu na nì smáli tomu, jak se jim podo-
báme.

5. květen od 17:00
Z� na Habru - �kolní akademie

Dobrovolné vstupné

9. květen od 19:30
Marc Camoletti: Miláèek Anna

Divadlo Palace

19. květen od 19:30 v kostele
Václav Uhlíø - varhany

Hana Medková - soprán
Hoøické hudební slavnosti 2010

24. květen od 19:30 v synagoze
Jiøí Dìdeèek, recitál
Dobrovolné vstupné

26. květen od 19:30 v radnici
Díky, pane profesore

Hudební spolek Dalibor a hosté
Veèer k 100. výroèí

narození Aloise Jilemnického

28. květen od 19:30
Den s Pepinou

Charitativní akce nadaèního fondu Pepina
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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

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

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

POŘÁDÁNÍ VEŘEJNÝCH DRAŽEB
DOBROVOLNÝCH I NEDOBROVOLNÝCH

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

RIEGROVA 1048, 508 01 HOŘICE

CELKEM 231 m2

KANCELÁŘE V HOŘICÍCH
(I JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI OD 18 m2)

KONTAKT: 603 501 830

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

Otevøeno celoroènì 11-22 hodin
Prodej stáèených moravských vín

Rezervace restaurace: 777 008 121
Rezervace ubytování: 773 911 191

Od 25. dubna zahájen prodej toèené
jahodové a meruòkové zmrzliny.

Pøehled akcí poøádaných v Autokempu:
30. duben od 16:00: Pálení èarodìjnic

s programem a hudbou
30. duben-1. kvìten: Sraz pøíznivcù moto KTM
7. - 8. kvìten: Sraz úèastníkù Mise Velichovky

7. kvìten od 19:00: Taneèní zábava
a vystoupení zpìvaèky Petry Èernocké

25. - 27. èerven: 1. SMP
(sochaøení s motorovou pilou)
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Biograf Na Špici v květnu 2010

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

Pátek 30. 4. a sobota 1. 5. ve 20:00

Nine
Muzikál, který si nemù�ete nechat ujít! 

Mláde�i pøístupný, 116 minut, 70,- Kè, èeské titulky

Úterý 4.5. v 17:30 a ve 20:00

Alenka v říši divů
Mláde�i pøístupný, 109 minut, 70,- Kè,

èeský dabing

Středa 5.5. a čtvrtek 6.5. ve 20:00

Na hraně temnoty
Detektivní thriller s Mel Gibsonem.

Mláde�i pøístupný, 108 minut, 70,- Kè, èeské titulky

Pátek 7.5. a sobota 8.5. ve 20:00

The box
Co kdyby vám nìkdo dal krabièku

s tlaèítkem, po jeho� stisknutí byste získali milion
dolarù ale souèasnì by pøipravila o �ivot nìkoho,

koho neznáte?
Mláde�i pøístupný, 115 minut, 70,- Kè, èeské titulky

Úterý 11.5. a středa 12.5. v 17:30

Percy Jackson:
Zloděj blesku
Percy se vypraví do Tábora napùl vyvolených, kde
se musí nauèit ovládat své novì nabyté schopnos-

ti...
Mláde�i pøístupný, 118 minut, 70,- Kè, èeský dabing

Pátek 14.5. a sobota 15.5. ve 20:00

Prokletý ostrov
Detektivové pátrají po �ílené vra�edkyni.

Re�ie Martin Scorsese.
Mláde�i pøístupný, 137 minut, 70,- Kè, èeské titulky

Úterý 18.5. a středa 19.5. ve 20:00

Nějak se to komplikuje
Dvojice mu�ù najde zalíbení v jedné �enì...

Mláde�i pøístupný, 120 minut, 70,- Kè, èeské titulky

Pátek 21.5. a sobota 22.5. ve 20:00

Pevné pouto
Pøíbìh o �ivotì a o tom, co následuje po nìm.

Mláde�i pøístupný, 135 minut, 70,- Kè, èeské titulky

Úterý 25.5. a středa 26.5. ve 20:00

Vlkodlak
Remake klasické verze z roku 1941.

Mláde�i pøístupný, 102 minut, 70,- Kè, èeské titulky

Pátek 28.5. a sobota 29.5. ve 20:00

Fame
Pøedstavuje se talentovaná hudební skupina

pùsobící na herecké �kole.
Mláde�i pøístupný, 107 minut, 70,- Kè, èeské titulky

Dal�í informace na www.kinohorice.cz.
Telefon 493 622 828

Rezervace pøes SMS: 604 194 184.

Turistická sezona na
Zvičině se letos otevře
až v neděli 30. května

Tradièní Otevírání turistické sezony na Zvièinì je
z organizaèních dùvodù pro leto�ek pøesunuto
z 8. kvìtna na nedìli 30. kvìtna. Pøíchozí pøesto ne-
budou o nic ochuzeni, právì naopak. Pro dìti bude
pøipraveno soutì�ní odpoledne, prezentovány bu-
dou tradièní výrobky znaèky PODKRKONO�I regio-
nální produkt®. Vyhlásíme druhý roèník fotosoutì-
�e a hlavnì slavnostnì otevøeme nový vyhlídkový
okruh Zvièinské vyhlídky, nebo-li rozhlednu ze
zemì. Atmosféru nám zpøíjemní hudební doprovod.
O podrobnostech budeme prùbì�nì informovat.
Nezapomeòte si poznamenat do diáøù: 30. kvìtna
na Zvièinì!                                        www.podzvicinsko.cz

FC Petras
na Miletínské pouti

Na sobotu 17. dubna v rámci pouti v Miletínì nás
pozvala místní stará garda k sehrání pøátelského zá-
pasu. Po oznámení této nabídky jsme dlouho zva�o-
vali, zda ji pøijmout. Mu�stvo FC Petras toti� ji� nì-
kolik let nehrálo zápas na velkém høi�ti a také neu-
stále zhor�ující se zdravotní stav øadu èlenù týmu
nedával velkou �anci na odehrání tohoto zápasu.
Nakonec jsme ná� kádr doplnili pìti padesátiletými
mladíky z hoøické staré gardy a konání zápasu jsme
potvrdili. K utkání nakonec dorazilo auty a na ko-
lech (vzdu�ný prostor byl pro leteckou dopravu uza-
vøen) 15 hráèù, co� podle pøísloví, �e se prvních dva-
cet minut urèitì dva zraní a dal�í dva to pøestane ba-
vit, nebylo nakonec tak moc.

Soupeø, mimochodem výraznì mlad�í, se hned od
zaèátku do nás pustil a naznaèil, �e si v�ichni pìknì
s nimi zabìháme. Rychlostnì vìt�ina na�ich hráèù
na miletínské nestaèila a tak  byl brzy stav 0:3 ve
prospìch soupeøe. Potom se nám pøece jenom zaèa-
lo více daøit a výsledkem byly i dvì branky, které
vstøelili z penalty Trávníèek a nádhernou støelou
z hranice pokutového území Dostál. Poloèas skonèil
za stavu 3:2. Do druhého poloèasu jsme nastoupili
ji� bez nìkterých hráèù (viz pøísloví vý�e) a stále
jsme byli pod velkým tlakem. Soupeø øadu svých
�ancí nepromìnil, na�e mu�stvo odpovídalo jenom
brejkovými útoky. Nakonec padla je�tì jedna bran-
ka do na�í sítì, proti ní� byl brankáø Erban bezmoc-
ný. Utkání skonèilo vítìzstvím Miletínských
v pomìru 4:2.  Nìkolik desítek divákù, kteøí zápasu
pøihlí�eli, se zøejmì museli dobøe bavit, zvlá�tì pøi
pohledu na staøecké pohyby nìkterých na�ich vete-
ránù (ale na druhé stranì, kdopak je�tì po �edesátce
hraje fotbal). Utkání urèitì splnilo svùj úèel, zahráli
jsme si zase po dlouhé dobì na pìkném zeleném
høi�ti. Jenom ti soupeøi jsou èím dál mlad�í. J K

František Kráčmar
na světový pohár!

Mladí hoøiètí ku�elkáøi dali o sobì opìt vìdìt.
11. 4. 2010 probìhlo na pøekrásné olomoucké os-
midráze finále Poháru mladých nadìjí. Do nìho
postoupilo 16 nejlep�ích hráèù a hráèek z celé re-
publiky v ka�dé kategorii, kteøí absolvovali bì-
hem sezóny �est kvalifikaèních turnajù. Z Hoøic
do Olomouce odjí�dìla dvojice Patrik Palm a
Franti�ek Kráèmar. Hrálo se na 60 hs   systémem
od 16. po 1. Jako devátý nastoupil P. Palm a výko-
nem 241 shozených ku�elek i jako 9. ve finále
skonèil. Na závìr nastoupil F. Kráèmar ml. Výko-
nem 273 (77+52 a 90+54) shozených ku�elek, a
navíc jako jediný bez újezdu, konèí na 3. místì a
v souètu v�ech sedmi turnajù vítìzí. Oba na�i zá-
stupci se tímto kvalifikovali na mistrovství re-
publiky �ákù do Kutné Hory. Navíc Fanda jako
vítìz si zaji��uje úèast na svìtovém poháru
v chorvatském Osijeku.

Nutno je�tì zmínit umístìní dal�ích dvou hráèù
SKK. Jako 25. se umístil Martin Mazura a na 39.
místì skonèil Dominik Ruml. Celého turnaje se
prùbì�nì zúèastnilo 326 jedincù ze 71 oddílù. Re-
portá� i odvysílala  i Èeská televize. Mo�no zhléd-
nout na internetu: http://www.ceskatelevize.cz/
ivysilani/410231100040414-udalosti-v-regio-
nech-ostrava/.                                                               F.K.

Velkým úspěchem
skončila kuželkářská
sezona pro většinu  týmů
SKK Hořice

A dru�stvo dospìlých konèí v 3. lize na vynika-
jící bronzové pøíèce.

B dru�stvo dospìlých vítìzí v divizi a vybojo-
valo si právo úèasti té� v 3. lize!

A dru�stvo dorostu suverénnì vítìzí ve 2. lize a
koncem kvìtna bude usilovat v bará�i o ligu 1 se sou-
peøi velice zvuèných jmen (Loko È. Budìjovice, TJ
ÈKD Blansko, TJ VT� Chomutov, TJ Jiskra Hazlov,
Zbrojovka Vsetín, Primátor Náchod, TJ Start Jihla-
va�).                                                                                         F. K.

Najmu domek v Hořicích
Sháním pronájem rodinného domu v Hoøicích. I

na del�í dobu, pozdìji mo�ný odkup.
Bli��í info na telefonu 777 008 121.

Double Hořických
hokejistů se nekonal

Po jasném vítìzství Grey Grizzlies Hoøice ve finále
v Novém Byd�ovì a po zrovna tak jasné výhøe
v prvním finálovém støetnutí v Lomnici nad Popel-
kou  hraném na dva vítìzné zápasy, pøi�la odveta.
I druhý zápas zaèal v jasné re�ii Hoøièákù, kteøí vedli
v polovinì druhé tøetiny 2:1. Za tohoto stavu po hru-
bém faulu do�lo k tì�kému zranìní �ikovného pravé-
ho køídla M. Palou�e. Tento likvidaèní faul rozhodèí
vùbec nepotrestal a køídelní útoèník to odnesl pøetr-
hanými vazy v rameni. Tato událost otøásla mu�-
stvem natolik, �e ne� se vzpamatovalo, tak soupeø
otoèil skóre ve svùj prospìch. Zranìný hráè, je�tì
ne� se odebral do hradecké nemocnice, tak popøál
spoluhráèùm hodnì zdaru, ale bylo jasné, �e takto
zranìními zdecimovaný tým  se nedá ji� dohromady.
Medvìdi se sna�ili, mìli územní pøevahu, ale snaha
devíti mu�ù nestaèila. Soupeø dùslednì bránil a
oslabené mu�stvo nemohlo dodr�ovat taktické plá-
ny, které vedly k pøedcházejícím úspìchùm.

Tøetí rozhodující zápas se hrál témìø podle stej-
ných not jako pøedcházející, jenom pí��alka rozhod-
èího znìla citlivým medvìdím u�ím ponìkud fale�-
nì.  Øada nesmyslných vylouèení a dal�í zranìní I.
Karbana po sekyøe soupeøe (taky nepotrestáno) ne-
dovolily hoøickým pøetlaèit soupeøe. Zápas skonèil
1:4 a celkovì Medvìdi prohráli  finále 1:2 na zápasy.
V prùbìhu tìchto ètyø finálových zápasù postupnì
odstoupili ze zápasù ètyøi hráèi po zranìních zavinì-
ných soupeøem a u v�ech byla pí��alka rozhodèího
nìmá.

Po zápase  bylo v �atnì smutno, ale pozdìji v salon-
ku Restaurace Koruna to u� z ka�dého hokejisty
spadlo a kapitán J. Erben mohl leto�ní sezónu ozna-
èit za nejúspì�nìj�í v novodobé historii Grey Grizz-
lies Hoøice.

A  tøe�nièkou na dortu bylo pro tým udìlení medai-
le v anketì sportovec roku za zásluhy o rozvoj Hoøic-
kého sportu. Tento v�esportovní klub si vyznamená-
ní velmi cení a je odhodlán v této tradici pokraèovat.
Jednotliví borci se zúèastòují rùzných sportovních
akcí v bìhu, cyklistice, nohejbalu, kopané, tenise a i
v motorismu.

V neposlední øadì se hokejisté vìnují i malému
bruslaøskému potìru. Nìkolikrát v sezonì uspoøáda-
li na zimním stadionu kurzy bruslení. Mù�eme mít
radost, proto�e pokroky chlapcù a dìvèat byly zna-
telné (viz foto pod èlánkem).

Po skonèení sezony se slu�í je�tì podìkovat v�em
svým pøíznivcùm i Mìstu Hoøice a popøát hlavnì
hodnì zdraví.                                                                       (cuk)

A ještě zpráva z Islandu
V roce 2008 napsala umírající islandská ekono-

mika závì� a v ní stálo: mùj popel rozptylte nad
celou Evropou!

Eyjafjallajökull zasahuje též do české kampaně
(ovšem po volbách to s ní zle dopadne).

Z galerie předvolebních slibů

Datour Hoøice:
Jungmannova 346
493 623 738
604 294 227

Datour Hoøice:
Jungmannova 346
493 623 738
604 294 227

Není to, co si myslíte. Takhle prý začínají
všechny krasobruslařky (rychlobruslařky).


