
Hořické noviny(     6)2010
Hořický nezávislý občasník                                                                                                                                                                    V Hořicích 30. června 2010--------------------------------------

 Jak svi�tìly kolobì�ky � Jak volili Hoøièáci v parlamentních volbách: ODS 22,1% � TOP 09 20,8% � ÈSSD 19% �
Vìci veøejné 13% � KSÈM 10,1% � Dal�í dosavadní parlamentní strany se do snìmovny nedostaly: Zelení 3,4 % �
KDU-ÈSL 2,3% �  Ani dosavadní poslanec Zdenìk Lhota nebyl zvolen � Kompletní výsledky ní�e na této stranì �

Nechoïte jen tak � Vracejte klíèe                                                                           Kupte si noviny � Stojí poøád �est korun

ČERVENCOVÉ

Mgr. Jan Kulhánek
Jungmannova 346 / 508 01 Hoøice

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

ADVOKÁT

Na tomto místě opět citát:
��e jsme vyhráli mistrovství v hokeji je pìkné.

Ale �e èeský voliè projevil tolik zdravého úsudku,
�e potrestal stranu, která mu nabídla tolik lasko-
min, a naopak vyzvedl stranu, která nabízela jen
krev, pot a slzy, to je dùvod k národní pý�e mno-
honásobnì vìt�í...

... Nìkdo má radost, nìkdo �alost, ale i ten, kte-
rému je to jedno, musí uznat, �e padla oblíbená
pivní teze, �e volby nemají smysl�.

Ondøej Neff, Lidové noviny

Kdo přijede
na symposium

Jak u� to tak bývá, leto�ní roèník sochaøského
symposia probìhne opìt v èervenci. Sochaøi jsou
oèekáváni 1. èervence, následující den stráví výbì-
rem kamene v Podhorním Újezdì a je�tì tého� dne
odpoledne je èeká slavnostní pøijetí na radnici. Ná-
sledovat bude práce v lomu, v sobotu 10. èervence
pøeru�ená veèerním koncertem na pracovi�ti. Sym-
posium bude ukonèeno tradièní vernisá�í �Nábøe�í
sochaøù� v Hradci Králové. Konat se bude v nedìli
25. èervence veèer.

Ze stovky uchazeèù byli vybráni Dongliang Li z
Èíny, Paul van Laere z Nizozemí, Piotr Bies z Pol-
ska a Robert Buèek z Èeské republiky. Vybrán byl
také dobrý indický sochaø Chander Parkash, nemá
v�ak na letenku a organizátoøi, tísnìní ni��ím roz-
poètem, si nemohou dovolit cestovné hradit, tak�e
asi nepøijede. Více se o nich a o jejich zámìrech do-
ètete na stranì 5.

Půl-Silvestr Na Růžku
Restaurace U Matou�kù Na Rù�ku si Vás dovo-

luje pozvat na tradièní Pùl-Silvestr. Koná se v so-
botu 3. èervence od 17 hodin ve v�ech prosto-
rách na území hospody. K tanci a poslechu zahra-
je známá skupina Stará Vesta z Vamberku, nála-
du zaruèenì vylep�í ro�nìná vepøová kýta a �est
druhù vynikajícího pìnivého moku.

Tì�íme se na vás, pøijïte si to u�ít s námi! In-
formace na èísle 608 280 861, srdeènì zve Ludìk
Matou�ek, hostinský.

Zemřel Oskar Teimer

Při přípravě koncertu k stým narozeninám
Aloise Jilemnického byly v jeho pozůstalosti
objeveny partitury Jaroslava Maliny a Josefa
Flégla s věnováním z dob Jilemnického muzi-

kantského působení. Současný dirigent
Dalibora Jan Bílek je v závěru večera předal do
rukou archivářky muzea Oldřišky Tomíčkové.

Nečekaný přírůstek
do sbírek muzea

1 OBÈANÉ.CZ 11 0,24

4 Vìci veøejné 595 12,98
5 Konzervativní strana 8 0,17
6 Komunistická strana Èech a Moravy 463 10,10
9 Èeská strana sociálnì demokratická 873 19,04
13 Strana Práv Obèanù ZEMANOVCI 153 3,33
14 STOP 3 0,06
15 TOP 09 955 20,83
16 EVROPSKÝ STØED 1 0,02
17 Køes�anskodemokratická unie-Ès. strana lidová 106 2,31
18 Volte Pravý Blok www.cibulka.net 21 0,45
20 Strana zelených 154 3,36
21 Suverenita-blok Jany Bobo�íkové 139 3,03
23 Èeská pirátská strana 23 0,50
24 Dìlnická strana sociální spravedlnosti 46 1,00
25 Strana svobodných obèanù 19 0,41
26 Obèanská demokratická strana 1 013 22,10

Jak volili Hořičáci

Tabulka uvádí èíslo kandidátky, název strany, poèet odevzdaných hlasù a procentní podíl.
V Hoøicích bylo zapsáno celkem 7 158 volièù, k volbám se jich dostavilo 4 614, co� znamená vo-
lební úèast 64,46 %. V tabulce nejsou strany, které v Hoøicích nekandidovaly, nebo nezískaly
�ádný hlas.

Jak svištěly koloběžky
Za krásného poèasí se v sobotu po volbách se�lo ve

Smetanových sadech 20 závodnic a závodníkù se
�esti kolobì�kami. Na startu byly i dvì kolobì�ky
�kadovky� a z potomkù Josefa Kady se závodù zú-
èastnili vnukové Milada a Oldøich.

Nejpoèetnìji byla obsazena kategorie ARTrosa.
Startovala 10 jezdcù, v�ichni ve svých tradièních
kostýmech a s tradiènì dobrou náladou. K pøekva-
pení v�ech se závodù zúèastnilo 6 �en, paní Vìra Vít-
ková dokonce jezdila na vlastní kolobì�ce �kadov-
ce�. Smutnou skuteèností naopak bylo, �e v katego-
rii mu�ù startovali pouze ètyøi jezdci.Vítìzem v kate-
gorii ARTrosa se stal Rudolf Vzorek, který ve finále
porazil Václava �i�ku. Pora�enými v semifinále byli
Petr Vyskoèil a Petr Draslar. V kategorii �en vyhrála
Stanislava Homolková, kdy� tìsnì pøed cílem odra-
zila nápor druhé finalistky Anny Zbránkové. Mezi
ètyømi mu�i se stal králem pan Josef Ma�átko, který
jen tìsnì pøedjel pana Jaroslava Váchu.

Velkou pozornost vzbudila rozjí�ïka �en, ve které
proti sobì nastoupily dámy Bláhová a Kadová, obì
na historických kolobì�kách �kadovkách�. V katego-
rii mu�ù byl nejvýraznìj�í postavou pan Josef Horá-
èek (76 let), který pøijel na závody z Pecky na kole a
dosáhl ètvrtého nejlep�ího èasu ze v�ech úèastníkù.
Absolutnì nejrychlej�í èas zajel v semifinále Rudolf
Vzorek, který jako jediný ujel tra� v èase pod jednu
minutu za 59 vteøin. Jel tak rychle, �e mu dokonce
pøi jízdì ulétl i klobouk. V�echno ale nakonec do-
padlo dobøe a tak se ji� v�ichni tì�í na 2. roèník Ko-
lobì�kových závodù ARTrosy.                                        (fk)

Oskar Teimer na výstavě, kterou mu připravilo
hořické muzeum k pětasedmdesátinám (2007)
7. èervna 2010 zemøel malíø a grafik Oskar Teimer.

Narodil se v rodinì obchodníka v nedalekém Bìlo-
hradì (byl jedním z jeho �esti dìtí) a v kraji pod Zvi-
èinou strávil svùj �ivot. Podzvièinské krajinì, pøíro-
dì, jejím promìnám a zejména také detailùm zasvì-
til prakticky celé své výtvarné dílo. Proslul jako bri-
lantní kreslíø s mimoøádným pozorovacím talentem:
jeho studie rostlin u� na prahu kariéry v �edesátých
letech zpùsobily, �e byl, jako vítìz konkursu, pozván
jednou americkou universitou ke spolupráci v oboru
vìdecké ilustrace. Tehdej�í vládcové mu ov�em ne-
dovolili vycestovat (a podobných støetù s re�imem s
podobnì likvidaèními dùsledky si u�il vrchovatì).

Kdy� smìl být po roce 1989 obnoven èasopis Pod
Zvièinou, stal se Teimer zcela pøirozenì jeho výtvar-
ným spolupracovníkem a obìtavì plnil jeho stránky
mno�stvím ilustrací. V�ak mu také èasopis chystá
zvlá�tní vydání, kde se o Oskarovi doètete mnohem
víc (a mù�ete svými vzpomínkami také pøispìt).

Èest jeho památce.

TRAFIKA
DUDE

8:00 - 11:00
Námìstí Jiøího z Podìbrad 149

Novinka: NEDÌLNÍ PRODEJ
Nedìlní noviny

Mo�nost sázení NA TERMINÁLU

Celkové výsledky parlamentních voleb v Hořicích

Pozvánka na turnaj
v Jeřicích

Dne 3.7.2010 probìhne na tamním fotbalovém
høi�ti (tj. v Jeøicích) ji� ètrnáctý roèník populárního
fotbalového turnaje pìtièlenných dru�stev  O Pu-
tovní pohár starosty XIV. Hrát se bude ve for-
maci 4+1 s neomezeným støídáním, nejpravdìpo-
dobnìji na 2x10 minut. Turnaj probìhne pod patro-
nací tamního sokolského oddílu (Sokol Jeøice) a po-
traviny Global Hoøice. Startovné na dru�stvo èiní
900 Kè. Po celou dobu konání akce bude zaji�tìno
rozmanité obèerstvení (klobásky na grilu, pivní zrz-
ka atd.). Turnaj zaène v 8.00 a bli��í informace lze
získat telefonicky na èísle 604 443 475 � Zdenìk Ra-
thouský (generální øeditel turnaje). Odmìnou pro
mu�stvo na  1. místì bude hotovost ve vý�i 5 000 ,-
Kè! Tì�íme se na va�i úèast.                                          V.p.K

Privatizace městského
internetu neprošla

Na pondìlním zasedání doporuèil starosta zastu-
pitelùm schválit usnesení rady prodat mìstskou
bezdrátovou sí� (MBS) soukromému zájemci. MBS
poskytuje u� nìkolik let obèanùm bezplatný pøí-
stup na internet z pìti pøístupových bodù ve mìstì.
Vy�aduje ov�em údr�bu a investice. Mimo to je kri-
tizována soukromými poskytovateli, kterým kon-
kuruje. Proto rada na svém zasedání 14. èervna
rozhodla doporuèit zastupitelùm sí� prodat do sou-
kromých rukou. Zastupitelé pomìrem hlasù 8:7
(pøi jedné absenci) prodej neschválili.

Vernisáž
Instalace jako výtvarná disciplína je relativnì

nový obor, spoèívající v utváøení prostoru podle
jednotného výtvarného konceptu. Na�e muzeum
vìnuje instalacím u� nìkolik let letní termín. Tu
leto�ní nazval její autor Karl Emil Wiele Futu-
rum?? (aneb Syntetická krajina) a na to, jak se mu
povedla, se mù�ete pøijít podívat ve ètvrtek 1. èer-
vence v 17 hodin. O instalaci promluví Erik Friè.
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Policejní zpravodajství

Zprávy z Duhy
Hospicové obèanské sdru�ení Duha poskytuje

druhým rokem své slu�by obèanùm mìsta Hoøic i
obèanùm dal�ích obcí Královéhradeckého kraje.
Vzhledem k zamìøení sdru�ení Duha jde v mnoha
pøípadech o slu�bu na poslední cestì na�ich trpících
blízkých. Jsme zdravotnické zaøízení svým rozsa-
hem sice nevelké, ale v na�em kraji ojedinìlé a proto
svým významem znaènì pøevy�uje svoji velikost a
kapacitu.

Svou existencí Duha prokazuje, �e péèe o tì�ce ne-
mocné není jen v lékaøské a peèovatelské dimenzi,
ale ve vytvoøení duchovní atmosféry, která poskytu-
je du�evní klid a pøípravu na vykroèení na poslední
èást pozemské pouti. Jen tì�ko lze takové prostøedí
vytvoøit v klasických nemocnicích a léèebnách pro
dlouhodobì nemocné.

Myslíme si, �e mù�eme konstatovat, �e se daøí pøi
péèi o nemocné udr�ovat harmonii mezi léèbou bo-
lesti a duchovním doprovázením. Pro v�echny èleny
sdru�ení je velkým povzbuzením, �e poèet nových
èlenù a dobrovolníkù, kteøí nabízejí svou pomoc na-
�im nemocným stále vzrùstá.

Hospicové obèanské sdru�ení Duha získalo své
prostøedky pøedev�ím díky sponzorským darùm od
právnických osob a od mnoha jednotlivcù, za co� ve-
lice dìkujeme a vá�íme si v�ech. Dobrý výsledek
hospodaøení by nebyl mo�ný bez finanèní podpory z
rozpoètu mìsta Hoøic.

Díky vý�e zmínìné podpoøe mohl být 28.5. uspo-
øádán benefièní koncert pro podporu domácí hospi-
cové péèe. V�ichni úèinkující vytvoøili v Hoøicích ne-
opakovatelnou atmosféru.

Na závìr chci podìkovat v�em èlenùm obèanského
sdru�ení za jejich pomoc a práci a po�ádat, aby vytr-
vali ve svém nelehkém poslání i nadále. Je to èin-
nost tì�ká, ale nesmírnì záslu�ná.

Dìkujeme v�em zdravotníkùm za jejich péèi o na�e
nemocné. Slova díkù patøí dobrovolníkùm, kteøí pøi-
ná�ejí pomoc zvenèí.

Dìkujeme v�em dárcùm a donátorùm, kteøí pod-
poøili na�i práci. S va�ím pøispìním jsme mohli po-
máhat trpícím a jejich blízkým v jejich obtí�né �ivot-
ní situaci. S va�í pomocí mù�e být ná� hospic �klid-
ným pøístavem� v dne�ním uspìchaném svìtì, kde
nachází útoèi�tì a pomoc ti, kteøí ji nejvíce potøebu-
jí.                                                                        Jana Sieberová,

Hospicové obèanské sdru�ení Duha Hoøice.
V Hoøicích 18.6.2010.

OPILÉMU ŘIDIČI POLICISTÉ NAMĚŘILI
PŘES 2,6 PROMILE

V sobotu 12. èervna kontrolovala hodinu po pùlno-
ci policejní hlídka v Hoøicích osobní vozidlo
Volkswagen Golf, které øídil, nebo se spí�e sna�il øí-
dit, dvacetiletý mu�. V jeho dechu toti� policisté na-
mìøili pøes 2,6 promile alkoholu.

Z tohoto dùvodu si mu� vyslechl ve zkráceném pøí-
pravném øízení podezøení z pøeèinu ohro�ení pod
vlivem návykové látky, za co� mu hrozí trest odnìtí
svobody a� na jeden rok.
NEVRATNÉ LÁHVE

V podveèerních hodinách se obrátil na policii v
Hoøicích nespokojený zákazník s tím, �e se marnì
pokou�el vrátit v jedné z prodejen zálohované lahve.
Obsluhující personál mu toti� odmítl lahve vykoupit
s tím, �e tyto obaly neprodává, tudí� je nemusí ze zá-
kona vykupovat. V tomto pøípadì nedo�lo k �ádné-
mu protiprávnímu jednání a se stí�ností se musí
oznamovatel obrátit na Èeskou obchodní inspekci.
PŘÍPAD SE PSEM

Pøed dvaadvacátou hodinou na�el na silnici v Ho-
øicích náhodný chodec zranìného psa, kterého zøej-
mì srazilo projí�dìjící vozidlo. Chlupáè nakonec po
pøíjezdu hlídky na místì uhynul. Policisté vyrozu-
mìli jeho majitele, který se o nìj postaral.
DOMNĚLÁ KRÁDEŽ SENA

V odpoledních hodinách se obrátil na linku 158
soukromý zemìdìlec z Hoøicka s tím, �e mu nìkdo
na jeho pozemku krade seno. Hlídka, která vyjela na
místo, zjistila, �e k �ádné kráde�i nedo�lo. Mu�, kte-
rý seno odvá�el, mìl toti� povolení od jeho syna.

V tomto pøípadì se tedy jednalo pouze o nedorozu-
mìní.
OPILEC MĚL 0,4

V devìt hodin ráno kontrolovala policejní hlídka v
Hoøicích na námìstí osobní vozidlo Opel Corsa, kte-
ré øídil jednadvacetiletý mu�. Provedená dechová
zkou�ka u nìj prokázala pøes 0,4 promile alkoholu, a
tak se na místì rozlouèil se svým øidièským prùka-
zem. O jeho dal�ím osudu teï bude rozhodovat pøí-
slu�ný správní orgán.
OPILEC MĚL 0,7

O dvì hodiny pozdìji kontrolovala dal�í policejní
hlídka v Hoøicích v Husovì ulici osobní vozidlo
Volkswagen Caravelle, které rovnì� øídil opilý øidiè.
V tomto pøípadì se jednalo o sedmadvacetiletého
mu�e, kterému policisté v dechu namìøili pøes 0,7
promile alkoholu. A tak i on se musel rozlouèit se
svým øidièským prùkazem a v dal�í cestì ji� pokra-
èoval pì�ky.
KRÁDEŽ TELETE

Dosud neznámý pachatel vnikl bìhem noci z pon-
dìlí na úterý 15. èervna do areálu jedné z firem v
Hoøicích, kde v jeho zadní èásti odcizil z døevìné
bedny jednomìsíèní tele o váze 65 kilogramù, které
mìlo v uchu identifikaèní známku s èíslem. Majitel
vyèíslil �kodu na èástku 5.200 korun. Kdo má krá-
de� na svìdomí a kde telátko skonèilo, teï vy�etøují
hoøiètí policisté.
OPATRNOSTI NENÍ NIKDY DOSTI

O tom, �e opatrnosti není nikdy dost se pøesvìdèi-
la v úterý 15. èervna odpoledne jedna ze zákaznic
marketu v Hoøicích, kterou bìhem nákupu okradl
dosud neznámý pachatel. V nestøe�eném okam�iku
jí toti� odcizil z nákupního ko�íku batoh, ve kterém
mìla kromì osobních dokladù, mobilní telefon, pe-
nì�enku s nìkolika tisícovou hotovostí, platební
kartou a dal�ími písemnostmi. Majitelka vyèíslila
�kodu na témìø 6 tisíc korun. Pøípad �etøí hoøiètí
policisté jako pøeèin kráde�e a neoprávnìné opatøe-
ní, padìlání a pozmìnìní platebního prostøedku.
PES NAPADL ŽENU

Do velmi nepøíjemné situace se dostala 15. èervna
pøed devátou hodinou ranní star�í �ena v Hoøicích,
kterou v Jablonského ulici napadl pitbulterier. Pes
nejdøíve zaútoèil na jejího vestíka, kterého se �ena
rozhodla bránit vlastním tìlem. Lehla si na nìj a èe-
kala, a� útoèící pes odejde. Ten se v�ak k odchodu
nemìl. Ba naopak. Neustále na jejího psa dorá�el a
pøitom ji nìkolikrát kousl do ruky. Nakonec se za-
kousl i do nohy jejího pejska. Nerovný zápas trval a�
do doby, ne� si pro pitbula pøi�el jeho majitel. Nutno
zdùraznit, �e se zachoval velmi podivnì. Za jednání
svého psa se vùbec neomluvil a na otázku, zda je oè-
kován, procedil mezi zuby, �e asi jo. Nakonec �ena
skonèila s poranìnou rukou na chirurgické ambu-
lanci v Hoøicích a její ètyønohý kamarád na veteri-
nární klinice v Hradci Králové. Pøípad �etøí hoøiètí
policisté jako pøestupek.
MÍSTO ŠKOLNÍ VÝUKY HOLDOVALA TELEVIZI

Neuvìøitelných 244 neomluvených hodin nasbíra-
la v tomto �kolním roce patnáctiletá sleèna z Hoøic.
V dobì výuky le�ela klidnì doma u televizoru a sle-
dovala dopolední poøady. Její matka o absencích vì-
dìla, pøesto nijak nezasáhla, ba dokonce odmítala
spolupracovat se �kolou. Za pøeèin ohro�ování vý-
chovy mláde�e hrozí ètyøicetileté �enì trest odnìtí
svobody a� na dva roky.
ZLODĚJ PŘIŠEL OKNEM

V nedìli (20.6.) v ranních hodinách vnikl dosud
neznámý pachatel do pøízemního bytu na Palackého
námìstí v Hoøicích. Dovnitø se dostal otevøeným ok-
nem a následnì odcizil z obývacího pokoje LCD tele-
vizor znaèky Orava TL 680. Pøekvapený majitel se
nestaèil divit a uvedl �kodu ve vý�i nejménì 5500
korun. Pøípad nyní �etøí hoøiètí policisté jako pøeèin
poru�ování domovní svobody. 

Město Hořice vydalo
nový kalendář a pexeso

Barevné fotografie nejzajímavìj�ích pamìtihod-
ností i neobvyklá panorámata Hoøic a okolí obsahu-
je právì vydaný nástìnný kalendáø na rok 2011, kte-
rý je spolu s novým pexesem k dostání v Mìstském
informaèním centru.

Spoleèným dílem pracovníkù infocentra, hoøic-
kých fotografù a designérù vznikl mimoøádnì pou-
tavý kalendáø s barevnými fotografiemi s motivy ho-
øických zajímavostí a pamìtihodností. Nové pexeso
takté� obsahuje celou øadu známých i ménì obvyk-
lých zábìrù, které zajisté potì�í hoøické obèany i
pøespolní náv�tìvníky. Kalendáø Hoøice 2011 lze za-
koupit v Mìstském informaèním centru za 130,� Kè
a pexeso za 20,� Kè. Zároveò je k mání i publikace s
aktuálními jízdními øády na Jièínsku za 33,� Kè

www.horice.org

Jede z lesa pán.
Ve stopách
Karla Jaromíra Erbena

Miletín - První více ne� dvì stovky turistù se v so-
botu 19.èervna vydaly ve stopách Karla Jaromíra Er-
bena po nauèné stezce, která nese jeho jméno a na
nìkolika zastaveních seznamuje se �ivotem a dílem
slavného miletínského rodáka.

Pìt kilometrù dlouhý okruh pro pì�í otevøelo mìs-
to Miletín, které se tak sna�í nalákat náv�tìvníky na
místa spojená nejen s básnickou sbírkou Kytice.
Stezku dotváøí i døevìné sochy pohádkových postav
v nad�ivotní velikosti - Polednice a jezdec na koni.
Zastávkové místo s informaèní tabulí nazvané Hoj
jede z lesa pán se vá�e k baladì Zlatý kolovrat.

Trasa zaèínající u básníkova rodného domku zave-
de náv�tìvníky mimo jiné také na místo nìkdej�ího
popravi�tì, které Erbena inspirovalo k napsání bala-
dy Dceøina kletba. Vybudování nauèné stezky pøi�lo
na více ne� milion korun a z vìt�í èásti bylo hrazeno
z dotací.                      Zdroj: Nové noviny (jn)

Informace o výstavbě
vodovodu Dachovy

Investièní odbor MìÚ v Hoøicích informuje zejmé-
na obèany Dachov o harmonogramu výstavby, od-
povídá na nejèastìj�í dotazy a zveøejòuje seznam fi-
rem podílejících se na výstavbì.
HARMONOGRAM VÝSTAVBY

V harmonogramu výstavby v jednotlivých èástech
obce pøedpokládá zhotovitel, firma KVIS Pardubice,
a.s. následující termíny:

� Trasa od kaplièky k silnici do Lukavce 25.5. �
16.6.2010

� Trasa od restaurace ke kempu vèetnì pøilehlých
ulic 25.5. � 16.6 2010

� Trasa � ulice ke koupali�ti 22.6. � 22.7.2010
� Trasa od restaurace k pile (smìr È. Tøeme�ná)

12.7. � 22.7.2010
� Trasa od silnice (smìr Lukavec) podél hlavní sil-

nice (smìr Miletín) 22.7. � 22.9.2010
� Protlaky pod státními komunikacemi 12.7. �

12.8.2010
� Finální vrstvy komunikací a terénní úpravy 22.9.

� 22.10.2010
ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Na základì pøímých osobních a elektronických do-
tazù obèanù uvádíme následující:

1. Co bude se starým vodovodem?
Starý vodovod bude po dokonèení a zkolaudování

nového vodovodu vyøazen z provozu a Mìsto Hoøice
pøestane být jeho provozovatelem. V pøípadì po�a-
davku na jeho zachování (i jen nìkteré èásti) musí
být nový provozovatel, který pøevezme v�echny ma-
jetkové, provozní a hygienické povinnosti.

2. Poøizování nových pøípojek
Novou domovní pøípojku si poøizuje vlastník ne-

movitosti, pokud má o napojení na veøejný vodovod
zájem a jeho nemovitost dosud na vodovod pøipoje-
na nebyla.Novou domovní pøipojku si poøizuje i ten
vlastník nemovitosti, jeho� souèasná domovní pøí-
pojka nevyhovuje z dùvodu pou�itého materiálu,
popø. je nevhodnì vedená po cizích pozemcích nebo
je spoleèná pro dvì èi více nemovitostí.

3. Pokud stávající pøípojka bude na základì posou-
zení zástupce VOS,a.s. a projektanta uznána za vy-
hovující, bude po doplnìní vodomìrovou �achtou
automaticky pøepojena na nový vodovod.

4. Umístìní vodomìru
Podle platných pøedpisù � vyhl. è. 428/2001 Sb.

stanovuje provozovatel vodovodu umístìní vodomì-
ru do vodomìrové �achty na pozemku pøipojované
nemovitosti (stavby). Ve výjimeèných pøípadech
(napø. vysoká hladina spodní vody, pøipojovaný
dùm je pøímo na hranici s veøejným pozemkem) lze
vodomìr osadit do skepního prostoru pøiléhajícího
k chodníku, popø. �achty v pøízemí.

5. Hrazení finanèních nákladù
Vlastník pøipojované nemovitosti:

� výkopové práce 500,� a� 1.200,� Kè/1m (podle
povrchu pozemku)

� potrubí pøípojky a jeho montá� cca 150,� Kè/1m
� vodomìrová �achta cca 7.500,� Kè
� projekt pøípojky a obstarání nále�itostí
  do 3.000,� Kè

Vlastník vodovodu � Mìsto Hoøice:
� odboèení s uzávìrem cca 8.400,� Kè
� podvrty pod státní komunikací (dachovská spoj-

ka) cca 600,� Kè/1m
6. Napojování pøípojek na nový vodovod
Souèasná právní úprava povolování a u�ívání sta-

veb (i vodovodù) je dána stavebním zákonem a zá-
konem o vodovodech a kanalizacích. Kolaudaèní
souhlas s u�íváním vodovodu lze vydat m.j. po za-
mìøení polohy potrubí, pøedání a pøevzetí mezi od-
bìratelem a zhotovitelem a provedení tlakové
zkou�ky, která se provádí na zasypaném potrubí.
Teprve potom je mo�né na nové vodovodní potrubí
napojit domovní pøípojky.

Mìsto Hoøice pøipravilo tuto informaci z dostup-
ných podkladù a nelze v ní popsat jednotlivé po-
drobnosti. Pracovníci investièního odboru jsou pøi-
praveni odpovìdìt na dotazy obèanù týkající se no-
vého vodovodu a pøípojek na telelefonních èíslech
733735774, 733532936, 733532728 a 492105442.
SEZNAM FIREM A JEJICH ZÁSTUPCŮ

INVESTOR - MÌSTO HOØICE
� ing. Jaroslav Vácha, místostarosta, 739420024, ·

vacha@horice.org
� ing. Rado� Rykl, ved.inv.odboru, 733735774, ry-

kl@horice.org
� ing. Jiøí �lesingr, prac.inv.odboru, 492105442,

733535936, · slesingr@horice.org
� pan Pavel Meèíø, ved.hosp.odboru, 606224876, ·

mecir@horice.org
� pan Vlastimil My�ka, prac.inv.odboru,

733532928, · 492105450myska@horice.org
PROJEKTANT VODOVODU
� pan Jan Pøibyl, projektant, 605926313, ·

projekce.pribyljan@seznam.cz
ZHOTOVITEL:
� KVIS Pardubice, a.s., pan Jaroslav Anto�,

724840350, jaroslav.anto�@kvis.cz
� KVIS Pardubice, a.s. pan Zdenìk Skoøepa,

725541447, zdenek.skoøepa@kvis.cz
BUDOUCÍ PROVOZOVATEL VODOVODU:
� VOS a.s., Jièín, pan. L.Haken, 602440168, ·

haken@vosjicin.cz
� VOS a.s., Jièín, provoz Hoøice, pan Suchánek,

603532438, horice@vosjicin.cz
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA
� ing. Oldøich Makovièka, makovic-

ka.oldrich@seznam.cz
PROJEKTANT DOMOVNÍCH PØÍPOJEK
� pan Michal Va�ek, projektant, 603475909,

angus.vos@centrum.cz
Tisknuto z: www.horice.org

Poldr bude chránit před
povodní část Hořic
 

Jièínský deník - V mìstské èásti Libonice se do-
konèují poslední práce na protipovodòových opat-
øeních. Vybudoval se zde suchý poldr, který by mìl
ochránit domy v této èásti mìsta. Zároveò pomù�e
také dal�ímu prùmyslovému rozvoji a odlehèí kana-
lizaènímu systému.

Toto místo je v dolní èásti mìsta Hoøic, která je
èasto ohro�ována pøívalovými de�ti. Zejména voda,
která se splavuje z polí, se v tomto neutì�eném po-
èasí stává reálným nebezpeèím. Díky terénním
úpravám tak vznikne prostor pro rozlití vody, kde se
vytvoøí jakési umìlé jezero. Celý projekt stál mìsto
témìø �est milionù korun.                                              (èer)

Zdroj: Hana Kleèalová, Policie ÈR Jièín
Tisknuto z: www.horice.org

Panna Maria Dachovská. Foto Jana Sieberová.

Další okradení senioři:
Na vynalézavost
podvodníků starší lidé
nestačí

Jièín - V poslední dobì se stále èastìji setkáváme s
pøípady okradených seniorù. Nutno zdùraznit, �e
zlodìjùm a rùzným podvodníkùm nedá ani moc
práce starého èlovìka oklamat. Vhodnì zvolená fin-
ta toti� doká�e své.

Nìkteøí z podvodníkù sází na soucit a se slzou v
oku hovoøí o dopravních nehodách, ke kterým nikdy
nedo�lo, nebo o ne�tìstí, která je údajnì potkala.
Dùvìøiví senioøi jim pak pùjèí mnohdy i nìkolikati-
sícové èástky. Pochopitelnì své peníze u� nikdy neu-
vidí.

Dal�í se sna�í vetøít do bytu èi domu dùchodce pod
záminkou nabídky prodeje zbo�í za výhodné ceny
nebo nabízejí rùzné slu�by. Jako napøíklad mu�,
který v pondìlí 21. èervna zazvonil v odpoledních
hodinách v Jièínì u dveøí bytu ètyøiasedmdesátileté
seniorky. �enì namluvil, �e je pracovníkem firmy,
která provádí výmìnu plynových sporákù. Nakonec
ji pøesvìdèil, aby mu dala pìt tisíc korun na nákup
nového spotøebièe, který jí pøiveze a zapojí. V tomto
pøípadì vzbudil svým vystupováním v dùchodkyni
dùvìru, a tak mu po�adovanou èástku ochotnì vy-
platila. Jak to v takových pøípadech bývá, u� se
�toho hodného pána� nedoèkala a nedoèkala se ani
sporáku.

Obdobný pøípad se stal i v nedìli 13. èervna rovnì�
v Jièínì. Tentokrát sice ne�lo o plynový sporák, ale o
výmìnu zámku u dveøí bytu. Dva mu�i ve vìku ko-
lem 45 let nabídli tuto slu�bu osmdesátileté dùchod-
kyni za dva tisíce korun. �ena souhlasila, a tak se
dali �ho�i� do práce. Nakonec v�ak nevymìnili zá-
mek, ale pouze kryt zámku a kliku. A i cena byla na-
jednou jiná. Bìhem nìkolika minut se toti� vy�plha-
la na osm tisíc korun. Stará paní v�ak tak vysokou
èástku nemìla pøi sobì, a tak mu�i neváhali, zazvo-
nili na sousedku a po�ádali ji, aby �enì peníze pùjèi-
la. Je a� neuvìøitelné, �e si oslovená �ena vùbec nic
neovìøila a klidnì jim dala tøi tisíce korun. A tak
podvodníci, kteøí se vydávali za øemeslníky, sice ne-
dostali �své�, ale na pìt tisíc korun si pøi�li.

Tyto dva pøípady by mìly být velkým varováním
pro na�e nejstar�í spoluobèany. Nikdy si do svých
bytù a domovù nezvìte cizí osoby, nekupujte �ádné
�výhodné� zbo�í a øemeslníky, které nemáte objed-
nané, ��eòte� od svých dveøí. Jen tak mù�ete ochrá-
nit své úspory. Ve vìt�inì pøípadù se toti� jedná o
podvodníky, kteøí svým slu�ným a solidním vystu-
pováním doká�ou získat potenciální obì� na svoji
stranu. V nestøe�eném okam�iku jí pak odcizí
mnohdy celo�ivotní úspory nebo ji o nì pøipraví ji-
ným zpùsobem, napøíklad lstí.

Hana Kleèalová, PÈR Jièín

V SOBOTU 11. ZÁŘÍ 2010 OD 8 DO 12 HODIN VOLNÁ PROHLÍDKA ŠKOLY

OSLAVY 100. VÝROČÍ OTEVŘENÍ BUDOVY OBCHODNÍ AKADEMIE

Oslavy 100. výročí
otevření budovy
Obchodní akademie
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SLOUPEK STAROSTY

HOŘICKÁ RADNICE MÁ DRUHÝ NEJLÉPE
VYVÁŽENÝ ROZPOČET

Mìsto Hoøice bylo ocenìno certifikátem za
prùzkum kvality podmínek pro podnikání v ÈR.
Prùzkum renomovaného týdeníku EKONOM je
zalo�en na srovnání statistických dat mezi mìs-
ty.  Statistikou v�ak nelze porovnat to nejdùle�i-
tìj�í - iniciativu, nápady a podnikatelské nad�e-
ní místních obyvatel.

Vzhledem k poètu obyvatel je ve srovnání
s ostatními mìsty v Hoøicích a v pøilehlých ob-
cích o desetinu více podnikatelù. Hoøická radni-
ce má druhý nejlépe vyvá�ený rozpoèet
k pomìru k majetku mìsta a zároveò i nadprù-
mìrný rating hodnocení. V testu elektronické
komunikace místní úøedníci uspìli dokonce
jako jedni z nejlep�ích v Èeské republice. Místní
podnikatelé jsou dle prùzkumu nadprùmìrnì
spokojeni s prací své radnice a podmínkami
pracovního trhu.
HŘIŠTĚ S UMĚLÝM TRÁVNÍKEM
OTEVŘENO

V pátek 25.06.2010 bylo v rámci oslav 100 let
hoøického fotbalu slavnostnì otevøeno høi�tì
s umìlou trávou tøetí generace, jeho� výstavba
byla zahájena v listopadu uplynulého roku.

Provoz na høi�ti o rozmìrech 20x40 ohranièe-
ném mantinely a  sítìmi zahájili fotbalovým zá-
pasem �áci základních �kol Na Daliborce a Ko-
menského.

Høi�tì bylo vybudováno nákladem 2,5 mil. Kè.
Na výstavbì se podílelo Mìsto Hoøice èástkou
1,5 mil. Kè a UEFA prostøednictvím Minister-
stva �kolství vìnovala umìlý povrch v hodnotì
cca 1 mil. Kè. Úvodnímu zápasu základních �kol
pøihlí�eli �áci základních �kol, zástupci Fotbalo-
vého oddílu TJ Jiskra Hoøice, pøedstavitelé
sportovních oddílù TJ Jiskra, hosté z krajského
ÈMFS, hoøiètí zastupitelé a vedení radnice.

Pøejeme novému høi�ti hodnì spokojených
u�ivatelù.
PROVOZNÍ ŘÁD SMETANOVÝCH SADŮ

Z dùvodu zaji�tìní v�ech funkcí parku, zejmé-
na usmìrnìní re�imu rekreaèní aktivity, byl ra-
dou mìsta odsouhlasen Provozní øád Smetano-
vých sadù. Park je veøejným parkem patøícím
k veøejné zeleni Mìsta Hoøice a slou�í jako kli-
dová zóna mìsta k odpoèinku a ke konání spole-
èenských, kulturních a sportovních akcí. Nový
náv�tìvní øád se vztahuje na ve�keré právnické a
fyzické osoby, které se na území parku zdr�ují
nebo v nìm vyvíjí èinnost. Vstup do parku zùstal
dle nového øádu èasovì neomezený. Hlavním
úèelem vydání tohoto øádu nebylo vyvolávat re-
prese ve smìru k u�ivatelùm parku, ale zameze-
ní nepøizpùsobivým spoluobèanùm nièení a
znehodnocování na�eho dìdictví, které ji� více
ne� sto let slou�í k odpoèinku generacím hoøièá-
kù. Provozní øád by mìl také hlavnì zamezit ob-
tì�ování pokojných u�ivatelù parku. Text øádu
také obsahuje dùle�itá telefonní èísla, na která

se mù�ete obrátit v pøípadì úrazu, po�áru, po-
�kození zaøízení høi�tì a poru�ování provozního
øádu.
PRÁCE NA VODOVODU DACHOVY JSOU
V PLNÉM PROUDU

Na sklonku minulého roku byly zahájeny práce
na dlouho pøipravovaném projektu �Vodovodu
Dachovy�.  Vodovod, který zásobuje vodou velké
mno�ství stálých obyvatel a také øadu obyvatel
v rekreaèních chatách nevyhovoval hygienickým
podmínkám a povolení k jeho provozu bylo èaso-
vì omezeno do konce roku 2009. Projektová do-
kumentace a pøíslu�ná stavební povolení byla
vydána v letech 2008 a 2009. Nedaøilo se v�ak
akci �Vodovod Dachovy zajistit finanènì. Pod-
mínkou pro získání dotace ve vý�i 10 milionù ko-
run od státu, bylo získání priority a dotaèního
podílu od Královéhradeckého kraje. Pøíspìvek
dva miliony korun nám Královéhradecký kraj
pøidìlil spolu s prioritou na sklonku roku 2009.
Stát posléze pøidìlil dotaci ve vý�i 10 mil. Kè a
stavba s rozpoètem 22 mil. Kè mohla být tedy za-
hájena bez plného financování mìstem. Tuhá
zima zapøíèinila, �e vodojem nebude dokonèen
dle pùvodního plánu v prvním pololetí roku
2010. V souèasné dobì se provádí pokládka vý-
tlaèného øadu, jsou provedeny výkopy a èást
�elezobetonových konstrukcí zemního vodoje-
mu, je polo�eno pøívodní potrubí od vodojemu
k obytné zástavbì a èást rozvodných øadù. Pøed-
poklad dokonèení dle provedených prací je nej-
pozdìji do listopadu 2010.
HOSPODAŘENÍ TECHNICKÝCH SLUŽEB

Rada mìsta v pùsobnosti Valné hromady Tech-
nických slu�eb s.r.o. schválila Zprávu o èinnosti
spoleènosti za rok 2009. Spoleènost, která byla
zalo�ena Mìstem Hoøice, jako jediným spoleèní-
kem, vytvoøila v roce 2009 zisk ve vý�i 124 tisíc
Kè. Celkové tr�by spoleènosti dosáhly 17.048 ti-
síc Kè. Náklady èinily 16.924 tisíc Kè. Pro mìsto
Hoøice byly provedeny práce  v celkové hodnotì
12.523 tisíc Kè, z toho komunální práce  10.963
tisíc Kè a smlouvy o dílo 1.560 tisíc Kè. Zakázky
pro externí odbìratele pøedstavovaly v roce
2009 èástku 4.526 tisíc Kè.

V roce 2010 zaji��ují Technické slu�by mìsta
Hoøice komunální slu�by pro mìsto v obdobném
rozsahu, jako v roce 2009.
MĚSTO BEZ BARIÉR S AKTUALIZOVANÝM
HARMONOGRAMEM

Na chodníku v Riegrovì ulici byly vý�kovì
upraveny vjezdy k soukromým pozemkùm. Bylo
dokonèeno polo�ení dla�by a k úplnému dokon-
èení chybí doasfaltování krajnic vozovky. Tìsnì
pøed dokonèením jsou úpravy  schodi�tì a ram-
py v Pøemyslovì ulici u prodejny Jednoty na síd-
li�ti. Dokonèen byl chodník  u køi�ovatky Pod Li-
pou. Práce fini�ují také v západní èásti Jandero-
vy ulice a sadové úpravy ve �kroupovì ulici. Na
západní stranì námìstí bude s mírným zpo�dì-
ním dokonèeno veøejné osvìtlení. Na Husovì
ulici pokraèují práce na osvìtlení pøechodù pro
chodce, je dokonèeno veøejné osvìtlení a dlouho
slibovaný chodník na západní stranì. Zapoèaly
práce na rekonstrukci køi�ovatky  u vlakového
nádra�í. Zapoèaly práce na bezbariérových vstu-
pech na objektech Základní �koly Husova, Zá-
kladní �koly Na Habru a v objektu Mìstské poli-
cie. Hotov je chodník v Máchovì ulici a tìsnì
pøed kolaudací jsou komunikace v Janderovì a
Husovì ulici.

Zdeněk Lhota:
Do komunální politiky se
nechystám

Jièínský deník oslovil poslance Zdeòka Lhotu
(ODS), který neuspìl ve volbách do Poslanecké snì-
movny a polo�il mu tøi otázky:

Jak se díváte na výsledky leto�ních voleb a èemu
pøièítáte to, �e vás volièi nepodpoøili?

Nemyslím si, �e by nás volièi nepodpoøili. Výsled-
ky byly tìsné. Hlasy, které nám chybìly, se dají pøi-
èíst tzv. protestním volièùm, kteøí nebyli spokojení s
vládou ODS a pøiklonili se k novým stranám, hlavnì
k TOP 09 a k Vìcem veøejným, ke stranì, kterou
vlastnì ani neznám.

Kam budou smìøovat va�e dal�í politické kroky? 
Nyní budu potøebovat nìjaký èas na rozmy�lenou,
kam se budu dále ubírat.

Pøemý�líte, �e byste se zapojil do komunální poli-
tiky?

Rozhodnì nepoèítám s tím, �e bych svoji energii
soustøedil tímto smìrem.

V ÈELE NOVÉ PAKY JOSEF COGAN
ZÙSTÁVÁ, JAKO NEUVOLNÌNÝ STAROSTA

Nejbližší
poslanecká kancelář
bude v Nové Pace

Nové noviny - Josef Cogan na packé radnici zùstá-
vá i poté, co byl pøed pár týdny zvolen poslancem
èeského parlamentu. Funkci v�ak vykonává u� pou-
ze jako neuvolnìný starosta, pravidelný plat starosty
zùstává mìstu. Rozhodlo o tom packé zastupitelstvo
právì na návrh starosty. Ten zároveò zva�uje, �e si
na radnici otevøe i poslaneckou kanceláø.

�Z hlediska obsazení na radnici se nic nemìní, na-
dále zùstávám ve funkci, ale pouze jako neuvolnìný
starosta. Zmìny nastanou v rozsahu pracovního vy-
tí�ení, proto�e dochází k urèitým pøesunùm kompe-
tencí, které si s obìma místostarosty vzájemnì roz-
lo�íme. To znamená, �e v létì budeme mít ménì vol-
na,� uvedl starosta Josef Cogan.

K rozhodnutí dospìl okam�itì po zveøejnìní vý-
sledkù nedávných voleb, proto�e by podle nìj neby-
lo správné, aby nadále na plný úvazek zastával post
starosty a souèasnì se vìnoval povinnostem poslan-
ce dolní komory parlamentu. Tím, �e se Cogan vzdá
starostenského platu, si mìstský rozpoèet pøilep�í.
Kolik penìz díky tomu mìstu zùstane, ale dosud ne-
poèítal.

�Starostenským povinnostem se u� nebudu moci
vìnovat na plný výkon, proto jsem sám po�ádal,
abych funkci vykonával jako neuvolnìný starosta.
I kdy� vìt�ina pravomocí, které nebudu vykonávat,
bude samozøejmì nadále zaji�tìna kolegy, místosta-
rostou Josefem Hendrychem a neuvolnìným mís-
tostarostou Rudolfem Coganem,� konstatuje.

Mìsto pøitom mù�e výhledovì poèítat i s pøíjmy za
pronájem prostor pro poslaneckou kanceláø, kterou
by chtìl Cogan otevøít pøímo na radnici. �Zva�uji, �e
si na úøadì otevøu poboèku nebo pøímo poslaneckou
kanceláø, proto�e si myslím, �e i pro obèany Nové
Paky, Jièína, Bìlohradu, Dvora nebo Vrchlabí by její
umístìní bylo na soustøedìném a dobøe dostupném
místì. Navíc bych rád také pøedával své zku�enosti
budoucímu vedení mìsta, které vzejde z nadcházejí-
cích komunálních voleb,� uvedl Josef Cogan. 

Zdroj: Nové noviny (jn)

V uplynulém roce byla zahájena spolupráce
mezi dìtmi Z� Na Habru a italskou �kolou Boni-
facio VIII z Anagni. Dìti z italského Anagni strá-
vily vloni v Hoøicích deset dní bìhem projektu
�Evropa � rodina rodin�.  Pøedností projek-
tu byla komunikace èeských a italských dìtí
v cizím jazyce, a to angliètinì. Zaèátkem èervna
odcestovali na�inci oplatit náv�tìvu  italským ko-
legùm do Anagni.

Náv�tìva dìtí v Anagni byla impulsem pro ho-
øickou radnici k navázání spolupráce s místní sa-
mosprávou. Mìsto Anagni se nachází asi 30 km
ji�nì od Øíma a má zhruba devìt tisíc obyvatel.
Moøe je z Agnani dostupné asi 50 km západním
smìrem. Mìsto má bohatou historii, nebo� bylo
zalo�eno více ne� 300 let pøed na�ím letopoètem.
Kolem roku 450 zde bylo zalo�eno první biskup-
ství v Evropì. Ne náhodou se tomu místu také
øíká �mìsto pape�ù� � mnozí z nich zde toti�
mìli svá letoviska. Ve mìstì se nachází øada ar-
chitektonických kamenných památek. Podobný-
mi znaky obou na�ich mìst je srovnatelný poèet
obyvatel a dlouholetá a významná kamenická tra-
dice. Pod mìsto Anagni spadá nìkolik dal�ích
obcí, které v�ak nemají svoji samosprávu, ale jsou
podøízeny samosprávnì Anagni. Celá správní ob-
last má 18 tisíc obyvatel. V pùsobnosti Hoøic
se nachází 28 obcí, které v�ak mají vlastní samo-
správu, celkový poèet obyvatel pod správou Ho-
øic èiní také kolem 18 tisíc obyvatel. Tak jako
v Hoøicích i v Anagni je registrováno nìkolik pì-
veckých sborù a hudebních souborù.V blízkosti
mìsta je øada továren, které se zabývají chemic-
kou výrobou,  elektronikou a textilním i potravi-
náøským prùmyslem.                    (www.horice.org)

Představitelé Hořic navštívili italské město Anagni

Provoz knihovny
o prázdninách

Mìstská knihovna v Hoøicích Vás zve k náv�tìvì
také i o prázdninách .

Máte mo�nost si zpøíjemnit volné chvíle zajímavou
èetbou. Rozsáhlý fond je doplòován prùbì�nì nej-
novìj�í literaturou. Pùjèujeme i zvukové knihy pro
zrakovì posti�ené a nevidomé. Pro vozíèkáøe je do
pùjèovny zøízen bezbariérový pøístup.

Poskytujeme také slu�bu pøipojení na internet, co�
roz�iøuje dal�í mo�nost získání nejkvalitnìj�ích in-
formací pro nej�ir�í veøejnost.  Úhrada za 1 hodinu
pou�ívání internetu èiní 20,- Kè. Pøipojit se k inter-
netu je mo�né i na krat�í dobu, napøíklad na ètvrt-
hodinu ( za 5,- Kè)

VÝPŮJČNÍ DOBA ČERVENEC - SRPEN 2010
Pùjèovna pro dospìlé ètenáøe: 
Po 8,00 - 11,00           12,00 - 17,00
Út zavøeno
St 8,00 - 12,00
Èt 12,00 - 17,00
Pá 12,00 - 16,00
So   zavøeno
Pùjèovna pro dìti a mláde�:
Po  8,00 - 11,00             12,00 - 17,00

Tì�íme se na Va�i náv�tìvu !
Za Mìstskou knihovnu Hoøice Ilona Hynková

Zahajovací jízda
cyklobusů

Letos ji� podruhé bude provoz hradecké linky Kr-
kono�ských cyklobusù zahájen tzv. Zahajovací jíz-
dou. Pojedeme v první výjezdní den autobusu ve
ètvrtek 1. èervence. Nástupními místy jsou zastávky
cyklobusu dle jízdního øádu. Výstupním a zároveò
startovním místem cyklojízdy je zastávka Hostinné
okolo 8:20 hod. Na programu je sjezd po CZT 24 a�
na Kuks. Pøedpokládaná délka bez bloudìní èiní
28km.  Autobus je pøizpùsoben pro pøepravu mini-
málnì 15 kol, proto je nutné pøedem svou úèast na-
hlásit na info@podzvicinsko.cz. Pro zájemce, kteøí
s námi pojedou z Hostinného není nahlá�ení nutné.

DM Podzvièinsko

Kuželkáři bilancují
Jak ji� jsme informovali v minulém èísle, hráèi

SKK Hoøice mají za sebou jednoznaènì nejúspì�-
nìj�í sezonu v novodobé historii klubu.

Tøetiligové A dru�stvo dospìlých jako nováèek,
konèí na vynikající bronzové pøíèce.

Divizní B tým, také co by nováèek, k pøekvapení
v�ech vítìzí a od nové sezony bude hrát té� 3. ligu.
Dal�ím postupujícím je D dru�stvo, které také jako
novic postupuje do okresního pøeboru. Av�ak nej-
vìt�ím úspìchem je suverénní vítìzství Áèka doros-
tu ve druhé lize, které je od pøí�tí sezóny ji� prvoli-
gové. Zde stojí za zmínku, �e chlapci nebyli jeden a
pùl roku pora�eni a �òùra zápasù se vy�plhala na
úctyhodných 23. Na celkovém úspìchu nemù�e nic
zmìnit ani to, �e Céèko mu�ù skonèilo pøedposlední,
av�ak i ono se zachránilo ve své soutì�i. Bilanci uza-
vøeme dorostem B, který konèí na 6. místì ve druhé
lize a je v podstatì záloha pro A dorost. V�em akté-
rùm patøí velké podìkování za vynikající reprezen-
taci SKK Hoøice.                                                                   F.K.

Světový pohár
v kuželkách již minulostí

Èeskou republiku reprezentoval v minulých dnech
také F. Kráèmar ml., který se zúèastnil Svìtového
poháru �ákù (neoficiálního mistrovství svìta)
v chorvatské Rijece. Hrálo se na 120 hs a oproti Èes-
ké republice s men�ími koulemi. První nához se bo-
hu�el Fandovi nevyvedl, skonèil 10. a do finále ne-
postoupil. Nervozita prvního reprezentaèního zápa-
su nepochybnì vykonala své. Ve svém druhém star-
tu ji� shazuje slu�ných 506 ku�elek a spolu se svou
reprezentaèní kolegyní, která porá�í 503 ku�elek,
konèí ve dvojicích na pìkném 5. místì. V souètu
v�ech startù, jako stát, konèí Èeská republika o stu-
pínek ní�e. V Rijece se nejen porá�ely ku�elky, ale ve
velké míøe konzumovaly Hoøické trubièky, které vì-
novali pánové Andrle a Dlouhý, za co� jim patøí be-
zesporu velký dík. Nebo�, i podle slov vedoucí èeské
výpravy, sladkosti se tì�ily velkému zájmu  a ze stolù
mizely rychlostí blesku, tak�e kromì Fandy
v Chorvatsku v podstatì reprezentovaly i hoøické vý-
robky.                                                                                         F.K.

Sobotní závody
pro Vašíka opět vítězné

Bìhem sobotních (26. 6.) jezdeckých závodù na
hoøické jízdárnì Va�ík �matolán opìt zvítìzil. Vý-
bornì mu skákal Baspor, se kterým skonèil v Z (100/
110cm) na 4. místì, vy��í parkur poté dopadl je�tì
lépe. V ZL (110/120cm) s Basporem si je�tì polep�il
a vybojoval 2. místo. Tøe�nièkou na dortu jak pro
jezdce, tak i pro diváky byla soutì� skoku do vý�ky
mini-maxi, kterou Va�ík suverénnì vyhrál se svou
Vibrací skokem 160cm.

Bájeènì povzbuzujícímu domácímu publiku se od-
vdìèil krásným výkonem, po nìm� nemusel ji� ská-
kat vy��í skok, proto�e poslední velký soupeø Dobra
Kubi�ta z høebèína Mìník 160cm shodil. Va�ík po
soutì�i øekl: ��koda, �e Kubi�ta shodil, kdy� mì to
zaèalo bavit, tak byl konec. Tì�il jsem se, �e budeme
skákat dále a zvy�ovat na vy��í skoky.�

�Za týden asi pojedeme skákat do Jaromìøe. Chtìl
jsem, aby si Va�ík orazil, ale on je nezmar a chce jet
zase závodit. Letos má ji� 19 stu�ek za umístìní do 7.
místa, a to 5 vítìzných, 4× 2. místo a 4× 3. místo, �
doplòuje Václav �matolán st., Va�íkùv otec a trenér.

Tisknuto z: www.horice.org

Otevřeno i v sobotu

Lucie Rechková Konopáčová

Otevřeno i v sobotu

Obrázky jsou z oficiálního setkání
představitelů měst Anagni a Hořice

www.horicak.cz
Web o Vás a pro Vás
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Pěveckým sborům utekl
školní rok jako voda...

U� Pythagoras prý øekl, �e hudba velmi prospívá
zdraví, kdy� ji nále�itì u�íváme.

Na�e pìvecké sbory, PÍSNIÈKA  i  MUSICA , o tom
jistì vìdí své, proto�e s hudbou se setkávají mini-
málnì ka�dé pondìlí pøi svých sborových zkou�-
kách. A letos jsme toho pro své zdraví udìlali oprav-
du dost.

Zaèínáme obvykle spoustou vánoèních koncertù,
kterým pøedchází podzimní pøíprava,. Zazpívali
jsme si na 1. adventním koncertu v hoøickém kostele
Narození Panny Marie, v kostele v Chodovicích za
tøeskutých mrazù, v kostelíku v Boharyni, kde jsou k
nám v�dy velmi pohostinní a na vánoèním koncertì
ZU� na radnici.

Nesmím zapomenout ani na vrcholný zá�itek PÍS-
NIÈKY. To kdy� se dìti staly souèástí programu a za-
zpívaly si spoleènì se zpìvákem  Jankem Ledeckým
na vánoèním koncertì v Aldisu v Hradci Králové!

Hned po novém roce jsme zahájili pøípravu na
krajské kolo soutì�ní sborové pøehlídky v Hradci
Králové, která vyvrcholila pìveckým soustøedìní v
bøeznu a dubnu.
PŘÍPRAVA PŘINESLA SVÉ OVOCE

Oba na�e sbory získaly ve své kategorii ocenìní
Zlaté pásmo a staly se tak ji� trojnásobnými dr�iteli
tohoto cenného kovu. Ale nezùstáváme stát.V�dy�
nás èekají dal�í zá�itky.

V kvìtnu jsme byli pozváni do Pardubic na chari-
tativní koncert, jeho� výtì�ek byl zaslán pro oddìle-
ní dìtské nemocnice v Pardubicích. Podnikli jsme
cestou výlet do Perníkové chaloupky na Kunìtické
hoøe, kde se dìti z PÍSNIÈKY i MUSICY kromì jiné-
ho dozvìdìly, proè vlastnì Jeníèek s Maøenkou za�í-
vali takové patálie, které známe z pohádky.

MUSICA pro�ila nádherný kvìtnový víkend v Mni-
chovì (Hradi�ti), kam byla pozvána od pøátelského
sboru ZVONKY. Pøespání v jiné ZU�ce má své kouz-
lo... Té� náv�tìva zámku, zøíceniny Zvíøetice, exkur-
ze do pivovaru Klá�ter n. J. spojená s ochutnávkou,
spoleèný koncert se ZVONKY v jejich koncertním
sálku, obìd v restauraci vytesané pøímo ve skále a
mnoho dal�ího. Budeme dlouho vzpomínat:-)

V polovinì èervna jsme se pro zmìnu stali hostiteli
my. Pozvali jsme si sbory ZVONKY z M. Hradi�tì a
ZPÌVÁÈKY z Pardubic, aby spoleènì s na�imi dvì-
ma sbory propojili svùj zpìv na �Sborovém trianglu�
- pøátelském setkání plné muziky, které se konalo v
sále DK Koruna. Ani tato akce nemìla chybu.

A co jsme je�tì udìlali pro své zdraví?
Za�li jsme si do �borùvkové cukrárny� na hoøic-

kém Chlumu, kde mají ty nejlep�í poháry se �lehaè-
kou. To mlsání jsme si fakt zaslou�ili !!   -iv-

Vá�ení ètenáøi!
Díky Hoøickým obèasným novinám máme mo�nost pøiblí�it na�i Základní umìleckou �kolu

trochu více, ne� bývá zvykem.
Právì konèící �kolní rok pøinesl �kole spoustu povinností, ale i mnoho hezkého a pøíjemného.
Úspìchy na soutì�ích, mno�ství koncertù pro veøejnost, tradièní adventní koncert atd. Mys-

lím, �e hoøický náv�tìvník koncertù toto v�e ví. Ale vedle hudebníkù se do popøedí dostává oddì-
lení dramatické a výtvarné. Pohádky pro dìti i pro dospìlé jsou stále ve vìt�í oblibì a díky vám,
divákùm, je poèet tìch, kteøí dramatický obor chtìjí studovat, velký.

Výtvarný obor je �dámou� na�í �koly. Vynikající výtvarné dílny, plenéry, výstavy s ukázkami
prací v�ech studentù, patøí k tomu, co nás v�ude reprezentuje.

Díky grantùm od mìsta Hoøic, díky spolupráci a pochopení zøizovatele vám dáváme v�e co
máme rádi, co umíme a èím mù�eme �kolství a kulturu v Hoøicích obohatit.

Zdenka Va�kovová, øeditelka �koly

Reportá� �úèastnice zájezdu� do Itálie

Druhé Vánoce
Vánoèní èas, u� tu byl zas! Ji� od 7. dubna

jsme v kalendáøi netrpìlivì za�krtávali, zvý-
razòovali, odkusovali dny, zbývající do OD-
JEZDU (pro nás druhý �tìdrý den). Doèkali
jsme se! Nalodìní do autobusu probìhlo ne-
bezpeènì hladce. O to víc byla úmorná cesta.
Ale zvládli jsme to � dojeli jsme do Jièína!
Tam u� na nás èekali kolegové a kolegynì z ji-
èínské ZU�, které jsme pøivítali s nad�eným
pokøikem: �Je to dobré, je to dobré, u� zbývá
jen 21 a pùl hodiny cesty!�

V autobusu zavládlo uspokojení z toho, jak
jsme tu první 1/44 cesty zvládli. Zbytek cesty
ubíhal hladce, jak invalidní závodník. Po 986
zmìnách polohy, po 75 minutovém spánku, po
10 zastávkách na záchod a po zhlédnutí 2 fil-
mù jsme byli s vá�nou tváøí vá�nì na místì.

Nìkteøí z nás obdivovali ty krásné palmy
prvnì, jiní tøeba podruhé èi potøetí.

A pak u� se v�e odehrávalo pøesnì tak, jak to
na výtvarných plenérech chodí. Pro ty, co ni-
kdy nemìli to �tìstí, dodávám � jde se do pøí-
rody, do ulic mìsta èi na terasy a maluje se!
Pak se taky je�tì hodnì jí, koupe v moøi, válí se
a tak podobnì. Jindy se tøeba zase hasí hoøící
bungalov, utíká pøed vlnou velikosti tsunami
nebo se bloudí v labyrintu (co� jsou  na�e sku-
teèné zá�itky). Vlastnì  se tam toho dìje tolik,
�e bych vám nikdy nebyla s to vypsat v�echny
ty vtipné, dobrodru�né i dojemné chvíle, ale
mù�u vás ujistit tím, �e  na výlet lodí v de�ti,
ohòostroj za bílého dne èi nábo�enský prùvod
nikdo z nás nezapomene. No a kdy� u� se tu
tak rozepisuji, nemìla bych zapomenout zmí-
nit v�echna ta novì nabytá pøátelství, která
nám vydr�ela i po pøíjezdu domù.

V�ak i nadále opomíjím jednu zásadní vìc, �e
to v�e se mohlo uskuteènit jen díky odvá�ným
a tolerantním paním uèitelkám, øeditelkám a
mimo jiné i jednomu panu uèiteli, kteøí se o
nás starali dostateènì, ale ne pøespøíli�. Radi-
li, kdy� bylo tøeba a vhodnì volili chvíle, které
pøecházeli mlèky.

Následovala poslední pizza, poslední koupá-
ní v moøi, noèní mùra v podobì balení a pak
to, na co se vìt�ina z ná� u� tøásla. Dal�ích
krásných 22 hodin na jedné, a� trapnì malé
sedaèce! Ale i pøesto bych dala na�emu leto�-
nímu plenéru ètyøku s hvìzdièkou. A jestli se
ptáte za co strhávám tu jednu? Tak za to, �e
byl pøíli� krátký!

Aneta Najmanová (Sanèa)

Návštěva výstavy
německého sochaře
Floriana Lamprechta
v Galerii plastik

Náv�tìvy galerií s moderním umìním nejsou pro
mlad�í �koláky nièím, na co by se zrovna dvakrát tì-
�ili. Ani dospìlí vìt�inou tato místa nevyhledávají.
Nevìdí si s tìmi díly vìt�inou rady a autor nepøíto-
men. Netoliko �áci z �výtvarky�. Ti u� pøedem vìdí,
�e se bude v galerii nìco dít, �e pro to taky budou
muset nìco udìlat, ale zá�itek je nemine. Je milé po-
zorovat krou�ící, tvoøící a diskutující skupinky ma-
lých kolegyò a kolegù a upøímnì jásat nad výsled-
kem jejich sna�ení. Sochaø Florian Lamprecht ani
netu�í, jak krásné názvy jeho sochám dìti vymyslely.

-Bi-

Literárně dramatický
obor se i letos může
pochlubit
širokým repertoárem

Proto jen krátce:
VILLONŮV ŽIVOT V BALADÁCH

Dne 11. záøí 2009 se studenti  literárnì � drama-
tického oddìlení úèastnili festivalu Jièín mìsto po-
hádky. V tajemném sklepení jièínského zámku si
dali dostaveníèko s milovníky básní francouzského
klasika F. Villona a pøedstavili jim dramatizaci jeho
díla nazvanou �Villonùv �ivot v baladách�.
O VĚRNÉM MILOVÁNÍ AUCASSINA
A NICOLETTY

Dne 3. øíjna 2009 se �áci a studenti literárnì-dra-
matického oddìlení zúèastnili slavnosti Holovouský
malináè. Divákùm pøedstavili nastudované pøedsta-
vení francouzského romantického pøíbìhu O vìr-
ném milování Aucassina a Nicoletty.
MALÁ VÁNOČNÍ POVÍDKA

Pro pøedvánoèní èas si �áci literárnì-dramatické-
ho oboru nastudovali dvì pøedstavení s vánoèní té-
matikou. 20. prosince se v divadelním sále hoøické
radnice uskuteènila dvì premiérová pøedstavení
�ákù a studentù literárnì-dramatického oboru. Jako
první vystoupili �áci z Cerekvice s krátkým ver�ova-
ným pásmem Narodil se nám. Druhým pøedstave-
ním byla Malá vánoèní povídka, zdramatizovaná na
motivy stejnojmenné povídky  L. A�kenázyho. Pøí-

Vernisáž výstavy
Itálie jako malovaná

(1. � 15. èervna 2010)
Nevím, jak je to mo�né, ale kdy� má výtvarný obor

v Mìstském muzeu v Hoøicích výstavu, v�dy je na
vernisá�i plno, 1. èervna nevyjímaje. Toto odpoledne
bylo vùbec slavnostní, poctila nás svojí náv�tìvou ji-
èínská ZU�ka. Pøijeli výtvarníci, kteøí tu s námi vy-
stavovali i hudebníci, kteøí se podíleli na zahajova-
cím ceremoniálu výstavy.

Byl to dojemný zá�itek vidìt, jak se vzájemnì obì
�koly vítají a vzpomínají na spoleèný plenér v Itálii.

Co zde vlastnì bylo k vidìní? Inu - dobré výtvarné
umìní - které vzniklo na pobytovém plenéru
v mìsteèku Vieste v Itálii. Kresby, malby, umìlecká i
dokumentární fotografie. Náv�tìvník si mohl pøeèíst
i tøi rùzné reportá�e z cesty a zároveò sledovat na fo-
tografiích, co v�echno se tam dìlo a dìlalo.

Výstava se po ukonèení pøesunula do prostor jièín-
ské knihovny, kde setrvá a� do konce �kolního roku.

Co plánujeme s výtvarnými díly dál? Zaèátkem no-
vého �kolního roku z nich bude sestaven a vytisknut
kalendáø s pohlednicemi na pøí�tí rok. Jeho vznik
podpoøilo mìsto Hoøice. Kalendáøi bychom pak rádi
obdarovali pacienty v Léèebnì dlouhodobì nemoc-
ných v Hoøicích a také je vyu�ili pro sociální úèely.

                                          Bi

Jak se u nás učí
výtvarka?

Výuka ve výtvarném oboru probíhá formou øad a
projektù. Uèitelé i �áci je upøednostòují pro svojí
komplexnost, kdy urèité téma prostupuje výuku
v�emi smìry. Znalosti, schopnosti a dovednosti pak
obsahují oblast výtvarné tvorby i oblast zvoleného
tématu (napø. kniha, �eleznice, kámen). Jedním
z nejdùle�itìj�ích prvkù ve výtvarné tvorbì je pro�i-
tek, který upevòuje vztah k výtvarnému umìní a
èlovìèenství. Také �ákùm pomáhá pøi hledání
�ivotních postojù a názorù.

Dále jsou do výuky zaøazovány i akce mimo pro-
jekty v rámci výroèí, tradic èi aktuálních situací.
Nelze opomenout ani pracovní výjezdy (minimálnì
dva roènì a pobytové plenéry pro star�í �áky).

Rodièe, pokud mají zájem, mohou sledovat výuku
ve fotodokumentaci na �kolním webu.

My výtvarníci máme stále tuml, jsme v kalupu,
máme fofr, zkrátka je tu stále co dìlat. Je sice prav-
da, �e jsme stihli pouze dva projekty a jednu výtvar-
nou øadu, ale co zajímavého jsme pro�ili. A ty �od-
borné� znalosti!

Letos jsme dopodrobna rozcupovali knihy,
knihovny i knihovnice, a� se z nás stali knihomolo-
vé.

Také v �eleznièní dopravì nás jen tak nìco nepøe-
kvapí! A u� z dálky poznáme, co nám to jede po ko-
lejích naproti.

V závìru roku, vybaveni fundovaným výkladem,
jali jsme se prozkoumávat pùdu pod nohama a hle-
dat prapùvod slova KÁMEN.

A jako ka�dým rokem i letos jsme zase nic nestih-
li, a tak se opìt sejdeme v záøí a pak zase v záøí a tak
to budeme èinit stále, dokud se z �ákù nestanou ab-
solventi.

Hořická ZUŠKA bilancuje

Výtvarný obor
hoøické ZU� pøijímá!

Vá�ení rodièe,
konèí �kolní rok a já se vám v�em je�tì jed-

nou musím omluvit, �e jsme v tomto �kolním
roce nepøijali va�e dítì do výtvarky.

Zájem byl tak velký, �e kapacita �koly nedo-
volila pøijetí v�ech zájemcù o malování, kera-
miku a dal�í pøedmìty, které dìti v rámci vý-
tvarné výchovy na na�í �kole studují.

Nový �kolní rok 2010/2011 pøiná�í mo�nost
navý�ení poètu �ákù ve výtvarném oboru.
Dìti, které splòují základní pøedpoklady, mo-
hou od záøí zaèít �výtvarku� nav�tìvovat.

Pøihlásit své dítì mù�ete je�tì 1. a 2. èerven-
ce, potom zaèátkem mìsíce záøí.

Kvalitu výuky va�ich dìtí zaji��ují speciali-
zovaní výtvarní pedagogové.

Dal�í informace najdete na
www.zushorice.cz

      Va�kovová Zdenka, øeditelka �koly

bìh o malém Jakubovi, který se tatínkovi ztratil na
�tìdrý den a neb o tom, co se stane, kdy� mateøská
loï ztratí svoje letadlo.
REGIONÁLNÍ KOLO SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY
LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝCH OBORŮ ZUŠ

V bøeznu se uskuteènilo v Jièínì okresní kolo po-
stupové pøehlídky dìtských recitátorù Dìtská scé-
na. Èestné uznání udìlila porota Kateøinì Kavano-
vé. Do krajského kola, které probíhalo po celý mìsíc
duben v Divadle Jeslièky v Hradci Králové z I. kate-
gorie postoupila Kateøina Kmoníèková a ze IV. ka-
tegorie si postup zajistila Nikola Masopustová.

Regionálního kola soutì�ní postupové pøehlídky
literárnì-dramatických oborù ZU� konaného v Di-
vadle Jeslièky v Hradci Králové dne 7. dubna 2010
se úèastnili Linda Bidlová, Kateøina Kavanová, Ni-
kola Masopustová a Filip Sklenáø, který za svùj
umìlecký pøednes ve III. vìkové kategorii získal
Cenu poroty.

V�em soutì�ícím dìkujeme za úèast a Filipovi gra-
tulujeme.
STRAŠIDLO CANTERVILLSKÉ

Jako støíbrná ni� se výukou celého �kolního roku
prolínala pøíprava absolventského pøedstavení
Stra�idlo cantervillské, dílo známého anglického
dramatika, prozaika, básníka a eseisty irského pù-
vodu Oscara Wilda. Poté, co se v�ichni studenti se-
známili s tímto humornì-satiricky ladìným dílem,
jsme se pustili do pøíprav na pøedstavení, jeho�
hlavním cílem bylo pøiblí�it jej co nejvíce klasické-
mu divadelnímu pojetí. Dali jsme se do práce. Kuli-
sy nám vyrobil tatínek jednoho ze studentù, pan
Tulka, a na nás zùstalo natírání, sestavení rámù a
dveøí. Dal�ím krokem bylo navr�ení a nainstalování
látkových kulis, které nám výtvarnì zpracovala (pro
zmìnu maminka dal�ího studenta) paní Dana Sva-
toòová. K této dosti nároèné práci pøiètìme je�tì
tvorbu scénáøe, uèení a zkou�ení textu, nahrávání
hlasù, hudby, zvukù, hledání a �ití vhodných kostý-
mù a rekvizit. Výukový èas nám nestaèil a tak jsme
ho nastavili sobotními zkou�kami, aby v�e bylo
vzornì a peèlivì na slavnostní okam�ik pøipraveno.

Výsledek na�í celoroèní práce, ve které hlavní roli
Stra�idla ztvárnila Agáta Turková, jsme pøedstavili
divákùm 11. èervna 2010 v divadelním sále hoøické
radnice.

Jako hosté se slavnostního veèera zúèastnili �áci
z Lázní Bìlohrad se svým nastudováním pohádky
Popelka, která byla zdramatizována na motivy stej-
nojmenného textu bratøí Grimmù.
Z POHÁDKY DO POHÁDKY

V nedìli 13. èervna 2010 pøedstavili �áci výsledky
svého roèního studia v literárnì-dramatickém obo-
ru svým rodièùm a hoøické veøejnosti. Zahájení ne-
dìlního odpoledne patøilo nejmen�ím �áèkùm. Di-
vákùm pøedstavili ver�ované pásmo M. Èerníka Ze
�ivota oblázkù. A pak u� se støídala na prknech rad-
nièního divadelního sálu jedna pohádka za druhou:
Hrombuchdup, Dlouhý, �iroký a Bystrozraký, Krá-
lovna Kolobì�ka První a na závìr japonská pohádka
Koèièí palác.

Co øíci na závìr � ráda bych touto cestou chtìla
podìkovat v�em, kteøí nám pomohli pøi pøípravách
a organizaci pøedstavení z øad �ákù i rodièù.          (fl)

Malá vánoční povídka. Dva četníci.

Písnička, vánoční koncert v Chodovicích.

Italské KaLeBaseum.
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Výstavy

Futurum??
Karl Emil Wiele, instalace.

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

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.

Díky, pane profesore
K 100. výroèí narození Aloise Jilemnického.

Vestibul muzea.
Otevøeno dennì mimo pondìlí 9-12/13-17.

Jiøí Støeda, sochy
Galerie plastik do 29. srpna.

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

Bohoslužby CČSH
Ekumenická bohoslu�ba se vzpomínkou na 595.

výroèí upálení M. Jana Husa se slou�í v pondìlí 5.
èervna 2010 od 17 hodin v modlitebnì Èeskobra-
trské cíkve evangelické. Dal�í bohoslu�ba se
uskuteèní 3. nedìli v èervenci, t.j. 18. 7. od 14 ho-
din v bývalé synagoze v Tovární ulici.

Futurum???
Do sochaøova ateliéru se vydávám v brzkém od-

poledni jednoho jasného dne. Procházím sluneè-
ním koridorem a zastavuji se u první brány. Ka-
rel ji nechává otevøít a já vstupuji do rozlehlého
studia. Pán domu mì srdeènì vítá. Kousek od
vchodu postává jedna z jeho �en. Obleèená do
tìsných �atù zlatavé barvy, je� nechávají vynik-
nout její so�né postavì, pøelétne pohledem mé
letité d�íny i vytahané triko a nezúèastnìnì dovo-
lí Karlovi, aby mì objal a lehce políbil na tváø. Za-
hanbená a na�tvaná � hlavnì na sebe � témìø
pøehlédnu shluk malých zavalitých bytostí ve
sklenìné lodi bezprostøednì za branou. Následu-
ji Karla, ale v my�lenkách stále pátrám, odkud ta
podsaditá stvoøení bez tváøe znám. Ano, u� si
vzpomínám! Jsou to média, pøes která Karel vy-
sílá nonverbální relace pro spøíznìné posluchaèe.
Setkali jsme se ji� pøed lety na jedné z akcí, s ní�
jsem Karlovi pomáhala. Nad�enì a zvìdavì jsem
se tehdy pokou�ela de�ifrovat alespoò útr�ky
tìch sdìlení. Co ale dìlají gnómové tady? A jak
mohou tihle vnímaví tvorové vystát bezprostøed-
ní spoleènost zlaté madam?!

�Vidìla jsi u� ovci, kterou jsem si pøivezl z Pan-
dory?� Karlova otázka mì vytrhne z pøemítání.
�Co�e, jaká ovce, kde�?! Ach ano, s tvojí modrou
spoleènicí u� jsem mìla tu èest.� Spí�e ne� bizar-
ní zvíøena mì v�ak fascinuje pùvabné vlnìní roz-
bujelého rostlinného koberce. Trsy vláken se od-
dávají vzdu�ným proudùm a mihotají se
v efektním tanci. �A odkud má� tohle?!� nedoká-
�u odtrhnout oèi od pestrobarevného podlo�í u
svých nohou. �To tu zùstalo po pøedchozím maji-
teli. Asi z minulého století. Nádhera, viï?�

Pokraèujeme k objektu v samém støedu atelié-
ru. Vzdu�nou stavbu, projektovanou s ohledem
na energetické linie a v tomto místì zvlá�tì silné
gravitaèní pole, u�ívá Karel jako meditativní pro-
stor, astronomickou laboratoø a pracovnu pro vý-
zkum èasových paradoxù, které se staly doslova
jeho vá�ní. Cestou klopýtám o nìkolik solárních
kvìtin, jimi� Karel iluminuje ateliér v noci. Stále
zapomínám, �e pohybu po rozlehlém studiu na-
pomáhá rafinovaný systém znaèek ve tvaru vel-
kých plochých diskù s èervenými okraji, zøejmì
øízených dru�icí. �A tady zase nìjaké staro�itnos-
ti�� Opìt vyboèuji z vyznaèené dráhy a balancuji
tìsnì nad hromadou fosilních otazníkù a vykøiè-
níkù. Karlova slabost pro interpunkèní znamén-
ka je v�eobecnì známá a s vybranými projekty
evidentnì pøerostla do olbøímích rozmìrù!! Nos-
talgicky zavzpominam na doby, kdy se v jistych
formach prenosu informaci tez uzivalo diakritic-
kych znamenek1 .

Zatímco na mì Karel z nejzaz�ího cípu studia
mává, procházím kolem nìkolika pradávných
èistièù atmosféry. I mùj prùvodce èeká u jednoho
stromu. �Co mu øíká�?� Chvíli váhám, zda má
skuteènì na mysli tu broskvoò, pod ní� stojíme.
Pøipadá mi obyèejná, stejná jako v�echny ostatní
stromy. Snad jen polychromii má znaènì oprýs-
kanou, èervené pruhy zcela ztratily svùj pùvodní
jas a ani modrá se zlatou u� nejsou, co bývaly.
Otálím s odpovìdí. Co chce asi sly�et? O Karlovì
zálibì v døevinách vím u� nìjakou dobu, neustále
je kreslí. Ale co mám øíct právì o téhle? �Ví�, asi
jsem úplnì nepocho�� �Tenhle stromek pamatu-
je je�tì zelené monochromy,� vpadne mi do øeèi.
�Je to muzeální kousek, sbìratelská lahùdka!�
Obdivnì pokyvuji hlavou a sna�ím se pøedstavit
si cifru, která by se pod broskvoní objevila
v aukèním katalogu Sotheby�s.

�Mìli bychom asi trochu probrat tu tvoji výsta-
vu2.� Mám napsat doprovodný text a tak se sna-
�ím vrátit pozornost k tématu, kvùli nìmu� jsem
za Karlem vlastnì pøijela. �Jak�e jsi ji nakonec
nazval?� Futurum???                                                (JC)

1 Diakritické znaménko (z øeckého diakritikós
� rozli�ující). Znaménko v okolí (nad, pod nebo
vedle) písmene, které nìjak pozmìòuje význam
písmene, nejèastìji oznaèuje jeho odli�nou vý-
slovnost. Z psaných textù postupnì mizí od kon-
ce 20. století (pozn. aut.).

2  Výstava zaèíná zítra - 1. èervence (pozn. red.)

Zítra zaèíná sochaøské symposium a my infor-
mujem o umìlcích, které letos mìsto uvítá:

Robert Buček
(Česká republika)

Robert Buèek (1979) pochází z Uherského Hra-
di�tì, kde v souèasné dobì také �ije a pracuje.
Koncem 90. let nav�tìvoval Støední odbornou
�kolu v Luhaèovicích (obor zpracování keramiky
a kamene) a následnì studoval v sochaøském ate-
liéru Maria Kotrby na Fakultì umìní Ostravské
univerzity. Na té�e instituci pùsobí od roku 2007
jako odborný asistent Katedry sochaøství.

Robert pracuje pøevá�nì s tradièními sochaø-
skými materiály, jako jsou døevo, kov a kámen;
z dob støedo�kolských studií má ov�em velmi
blízko také ke keramické hlínì. Jeho sochy mají
vìt�inou podobu prostých stereometrických tìles,
jimi� parafrázuje tvary typické pro architekturu.
V osobitých variacích na téma domu, rozhledny èi
archy Buèek naplòuje formu intimním obsahem a
tuto kvalitu se mu daøí pøenést z drobných skic
také do koneèných realizací v materiálu a mìøít-
ku.

V roce 2007 byl Robert vyzván k úèasti na Mezi-
národním sochaøském symposiu v polském
Oroñsku. O rok pozdìji se zúèastnil symposia
Hany Wichterlové v Prostìjovì a z jasanového
døeva zde vytvoøil témìø tøímetrovou sochu
s názvem Prostor, která svou povahou opìt vy-
chází z názvosloví architektury. Na mramoráø-
ském symposiu v turecké Marmaøe vloni praco-
val na so�e èistých geometrických linií a dosáhl
velmi pùsobivého výsledku. Zcela odli�ný charak-
ter mají Buèkovy realizace høbitovních náhrobkù,
jejich� plné rostlinné reliéfy vyznívají neèekanì
pøirozenì a lehce.

Robert dosud participoval zejména na student-
ských výstavách konaných v Ostravì.  Pøed dvì-
ma lety vystavoval spolu s Kotrbou a jeho deseti
dal�ími �áky ve valmezské Galerii Sýpka. Spolu-
vytváøel rovnì� pøehlídku Nic na odiv v pra�ské
Kateøinské zahradì, v ní� instaloval sochu Roz-
hledna, konstruovanou z hrubì tesaného døeva.
Na realizaci øady výstav se podílel také jako kurá-
tor. www.robertbucek.cz

Paul van Laere
(Nizozemí)

Paul van Laere (1954) se narodil v holandském
Leidenu v rodinì se sochaøskou tradicí. Ve druhé
polovinì 70. let studoval sochaøství na Královské
akademii v Haagu, jedné z nejstar�ích umìlec-
kých akademií v Evropì (zalo�ena 1682) a po ce-
lou dobu pracoval jako kameník na plný úvazek.
Od roku 1979 se �iví jako sochaø na volné noze.
Vedle vlastní tvorby se aktivnì vìnuje restaurová-
ní a to s velmi �irokým zábìrem od barokního
erbu po modernistickou plastiku. Více ne� 20 let
vyuèoval portrétní modelování na umìlecké �kole
ve mìstì Vooschoten.

Pro svá díla vyu�ívá Paul rozmanitých druhù
kamene (od pískovce, pøes �ulu a èediè, a� po
mramor) a nápaditì je kombinuje. Jeho sochy na
první pohled vykazují velmi precizní zpracování.
A pøesto�e pùsobí hravì a intimnì, jsou vesmìs
vyhotoveny ve velmi pøekvapivém mìøítku.

Paul ji� od dob studií hojnì vystavuje a to ze-
jména v galeriích v Holandsku (Haag, Amstero-
dam, Voorburg, aj.), jeho díla byla ov�em k vidìní
i v Paøí�i. Svými pracemi je hojnì zastoupen jak v
kolekcích soukromých sbìratelù, tak v majetku
nizozemských mìst (mj. Haag, Rotterdam, Voor-
burg).

V roce 2008 se zúèastnil mezinárodního so-
chaøského symposia nedaleko litevského Vilniu-
su, kde vytvoøil �ulovou sochu Mo�ná, je� pøipo-
míná kmen stromu bez vìtví.

Paul by v Hoøicích rád realizoval sochu
v podobì �enské figury stojící na hlavì.

www.paulvanlaere.com

Piotr Bies (Polsko)
Piotr Bies (1961) �ije a tvoøí v polské Rabce,

zhruba ètrnáctitisícovém mìstì, které le�í nece-
lých osmdesát kilometrù ji�nì od Krakova. Poèát-
kem osmdesátých let studoval v ateliéru sochaø-
ství a textilní tvorby na krakovské akademii.
V roce 2003 si v Poznani doplnil umìlecké vzdì-
lání o pedagogický smìr. Vedle sochaøství se vì-
nuje textilní tvorbì, kresbì a scénografii. Je èle-
nem Svazu polských sochaøù a umìlecké skupiny
Aaltana (www.aaltana.za.pl).

Piotr vyu�ívá obsáhlé spektrum sochaøských
materiálù, které ve svých projektech nápaditì
propojuje. Na symposiu v Popradu (2002) tak
vytvoøil souso�í tøí døevìných stél, jakýchsi louèí,
je� korunoval kamennými plameny. Sochu nazval
Tøi postavy. U pøíle�itosti mezinárodního setkání
sochaøù ve mìstì Tokoroa na Novém Zélandu
zhotovil dílo s názvem Poláci v hovoru: tato tìla
dvou kamenných postav, vyrùstající ze spoleèné-
ho podstavce � pomyslné nohy � rozdìluje døevì-
ný rám. V tém�e roce na symposiu ve francouz-
ských Alpách vytesal do døeva fiktivní naivistické

poprsí Hannibala. Piotr ve svých realizacích ne-
zøídka vyu�ívá také kov. V polském mìstì �wiecie
je umístìno jeho �ánrové souso�í tøímetrových
plechových figur. A nebrání se ani úèasti v lan-
dartových projektech � nedaleko holandské ves-
nice Schoonoord zanechal svou stopu v podobì
skupiny sloupù, je� vyskládal travnatými trsy.
Toto dílo nese název Pilíøe èasu.

Piotr pravidelnì vystavuje v galeriích po celém
Polsku (Krakov, Zakopane, Sandomìø, Elbl¹g,
aj.). V loòském roce byly jeho práce instalovány
na výstavì ve slovenském Bardìjovì.

Hoøický sochaøský park hodlá obohatit sochou
s názvem Záti�í.

Dongliang Li (Čína)
Dongliang Li (1958) �ije ve mìstì Wej-fang (8,5

milionu obyvatel) v provincii �an-tung, která se
nachází na východním pobøe�í Èíny a je pova�o-
vána za jednu z kolébek èínské civilizace � její
historie se zaèala psát pøed více ne� pìti tisíci
lety.

Profesionálnì se Dongliang vìnuje umìní zhru-
ba od poloviny 70. let, av�ak kreslil, maloval a vy-
øezával ji� v útlém dìtství. Umìlecký smìr vystu-
doval také na Institutu vzdìlání ve své domovské
provincii. V souèasné dobì je zamìstnán v redak-
ci mìstských novin. Dongliang je èlenem Svazu
èínských sochaøù.

V posledních letech se zúèastnil hned nìkolika
sochaøských symposií: ve mìstì Resistenca (Ar-
gentina� 2006), v Teheránu (Írán, 2007) a o rok
pozdìji v tureckém Mesinu (zde se setkal s Beat-
riz Carbonell Ferrer, autorkou sochy Kolébka-
noha, kterou vytvoøila na hoøickém symposiu
v roce 2007). Svými pracemi je Dongliang za-
stoupen v muzejních a galerijních sbírkách pøe-
dev�ím v Èínì. Nìkteré jeho sochy vznikaly také
z iniciativy konkrétních èínských mìst, která tato
díla posléze zakoupila a ta se tak stala souèástí je-
jich umìleckých sbírek nebo veøejného prostoru
(Tung-jang, �anghaj, �i-nan, Pchan-�in, Kchun-
ming, Fu-èou).

V Hoøicích by chtìl Dongliang zhotovit tøímet-
rovou sochu s pracovním názvem �Moøe snù�, ji�
v pøihlá�ce charakterizoval následovnì: ��ivot je
jako loï brázdící vlny svìtových moøí. Nelze ji od
vody oddìlit, stejnì jako lidskou bytost nelze vy-
trhnout z okolního svìta�.

Medailonky sochaøù pøipravila
Jana Cermanová

Ekumenická bohoslužba
k výročí
upálení mistra Jana Husa

V pondìlí 5. èervence 2010 v 17.00 hod. se koná
v Hoøicích ekumenická bohoslu�ba k 595. výroèí
upálení mistra Jana Husa.

Nejdøíve bude polo�en vìnec k �alounovu po-
mníku M. J. Husa pøed Obchodní akademií. Shro-
má�dìní vyslechne úryvek z nìkterého Husova
dopisu �Vìrným Èechùm� z Kostnice. Potom bude
následovat v modlitebnì Èeskobratrské církve
evangelické ekumenická bohoslu�ba. Kázáním
poslou�í faráø Èeskobratrské církve evangelické
Mgr.Tomá� Molnár z Trutnova, pøedná�kou fa-
ráøka Církve èeskoslovenské husitské Mgr Eli�ka
Zapletalová z Velkého Vøe��ova.

K hojné úèasti zve star�ovstvo sboru ÈCE
v Hoøicích.                                                      O. Nekvinda

Poděkování
Chtìla bych touto cestou podìkovat kolektivu

pedagogù Obchodní akademie v Hoøicích a pøe-
dev�ím p. øediteli Mgr. Jaroslavu Kotrbáèkovi za
ochotu a trpìlivost, s jakým pøistupují k výuce
mého syna Jiøího Hindra. Jirka je od naroze-
ní tì�ce zdravotnì posti�ený, vy�adující individu-
ální specifický pøístup ve výchovì i ve vzdìlávání.
Ve �kole se Jirka pohybuje o dvou franc.holích,
ve�keré pøesuny mimo �kolní budovu absolvuje
na vozíku. Má velmi tì�ce posti�enou motoriku,
témìø nepí�e, resp. jeho písmo je neèitelné. Díky
pochopení a akceptace jeho problémù chodí nyní
do �koly, kde ho berou pedagogové i spolu�áci ta-
kový jaký je, s jeho pøednostmi i s jeho problémy.
Vyskytne-li se moment, který je tøeba øe�it, vyøe�í
se a výuka bì�í dál. Za dva roky jsem zatím já,
jako rodiè, ze strany �koly nesly�ela jediný pod-
nìt, aby Jirka zmìnil typ �koly. Je integrován
mezi zdravé vrstevníky a troufám si tvrdit, �e je
spokojený.

Velkou a neodmyslitelnou pomocnicí pøi �kolní
výuce je mu pedagogická asistentka Michaela,
která ho provází v jeho studijním úsilí ji� druhým
rokem a bez které by Jirka rozhodnì takto hladce
neproplouval slo�itostmi a nároèností výuky. Ne-
jde jen o to, jak mu pomáhá v rámci výuky v hodi-
nách, ale i nad rámec svých pracovních povinnos-
tí � svým podnìtným pøístupem, neotøelými ná-
pady, a v neposlední øadì i  odborným dohledem.

Zároveò bych chtìla podìkovat Sportovním za-
øízením mìsta Hoøice za vstøícnost, za jaké zde
Jirka mù�e vykonávat odbornou praxi.

Dìkuji, Hindrová

Hořické sochařské symposium 2010

Paul van Laere a Dongliang Li. Dole je Paulova
představa o tom, co v Hořicích vyseká.

Vá�ení a milí pøátelé,
v pondìlí 7. èervna zemøel malíø a grafik

Oskar Teimer, dlouholetý vìrný spolupracovník
a ilustrátor vlastivìdné èítanky Pod Zvièinou,
ale také skaut, vèelaø a zahrádkáø, znalec a mi-
lovník tohoto kraje a pøedev�ím dobrý èlovìk.
Redakce èasopisu Pod Zvièinou se rozhodla vì-
novat památce Oskara Teimera celé své podzim-
ní èíslo, a proto prosíme v�echny, kteøí ho znali a
mìli rádi, o napsání krátké vzpomínky.

Texty v rozsahu maximálnì tøí normostran
(normostrana = 1 800 znakù) posílejte nejlépe
E-mailem na adresu:
oldriska.tomickova@seznam.cz . Vzpomínky je
rovnì� mo�né dodat v rukopisné èi strojopisné
podobì po�tou nebo osobnì do hoøického muzea
(nejpozdìji do 20. záøí). Pøíspìvky musí být po-
depsané a opatøené zpáteèním kontaktem a re-
dakce si vyhrazuje právo jejich pøípadného
upravení. Vítány budou také zajímavé fotogra-
fie, které vám po oti�tìní vrátíme.

Tì�íme se na va�e pøíspìvky a vìøíme, �e nám
pomù�ete uchovat pamì� o tomto vzácném èlo-
vìku.

Za redakci Oldøi�ka Tomíèková
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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

POŘÁDÁNÍ VEŘEJNÝCH DRAŽEB
DOBROVOLNÝCH I NEDOBROVOLNÝCH

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

RIEGROVA 1048, 508 01 HOŘICE

www.zahrada-hrou.cz

OSVÌDÈENÁ ZNAÈKA
KVALITNÍ KOLA

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

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

NOVINKA:
VÝKUP KOL PROTIÚÈTEM

VÍCE INFORMACÍ NA PRODEJNÌ

Odpory, diody, LED diody,
LED pásky, kondíky, trafa,

pøepínaèe, objímky, chladièe,
pájky, hroty, fastony�

Do Hradce u� nemusíte!
Kompletní nabídka

elektrosouèástek  GES, TIPA,
GM Electronic, EMOS:

MikroS
Mánesova 1765
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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

CELKEM 231 m2

KANCELÁŘE
V HOŘICÍCH

(I JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI
OD 18 m2)

KONTAKT: 603 501 830
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Biograf Na Špici v červenci 2010

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

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

Rezervace pøes SMS: 604 194 184.

Hořický Bořek Jančík
letos získal už dva tituly
 

Dva veteránské tituly mistra republiky u� získal
v této sezonì hoøický bì�ec Boøek Janèík. Po
bøeznovém vítìzství v Úpici, kde se stal ve své vì-
kové kategorie domácím �ampionem v silnièním
bìhu na 10 kilometrù, pøidal nyní druhý v bìhu
do vrchu. 

Pøivezl si ho z Lomu u Mostu, kde po výborném
výkonu do cíle dorazil jako druhý ze v�ech bì�cù,
kteøí se postavili na start, kdy� na vítìzného,
mnohem mlad�ího Brychtu z Èeské Tøebové,
ztratil jen pùl minuty. 

U� v minulé sezonì se �estaètyøicetiletý bì�ec
Svartesu Hoøice ve vìt�inì závodù oproti pøed-
cházejícím letùm výraznì zlep�oval a letos své
úsilí korunuje dal�ími výbornými výsledky i dosa-
�enými èasy. Skvìle napøíklad zabìhl kvìtnový
závod do vrchu na trati �árovcova Lhota - Zvièi-
na, kde skonèil v absolutním poøadí na výborném
druhém místì. Bezpeènì tím vyhrál svoji vìkovou
kategorii 40 a� 49 let a èasem 55:48 na nároèné,
13,6 km dlouhé trati, si zlep�il svùj loòský èas o
více ne� tøi minuty. Výborný osobní rekord si také
zabìhl na trati na 10 km, v Peøimovì nedaleko Ji-
lemnice tuto tra� rovnì� v kvìtnu zvládl za rov-
ných 33 minut. 

Hoøický atlet, který svými výkony navazuje na
svého otce a dal�ího výborného hoøického bì�ce
Stanislava Matyse, letos ve své vìkové kategorii
obhajuje prvenství ve Velké cenì východních
Èech. �V této sezonì ale není Velká cena mojí pri-
oritou, v dlouhodobých seriálech se soustøedím
hlavnì na bìhy do vrchu,� uvedl Janèík. Svìøenec
pra�ského trenéra Karla Hovorky se chce v srpnu
zúèastnit i veteránského mistrovství svìta v Pol-
sku a se �est týdnù pøed tímto �ampionátem se
postaví na start jednoho z nejtì��ích evropských
bìhù do vrchu na nejvy��í rakouskou horu Gross-
glockner, kde na trati dlouhé 13,1 km musí bì�ci
pøekonat pøevý�ení 1520 metrù! 

Vedle tìchto úspìchù ale Janèík dosáhl kvalit-
ních výsledkù na dal�ích tratích. Napøíklad na
dubnovém Vinaøském pùlmaratonu v Pardubi-
cích èasem 1:15,57 obsadil ve své kategorii 3. mís-
to a celkovì do cíle dorazil jako dvaadvacátý, kdy�
se na start postavila více jak tisícovka bì�cù.
Mo�ná i tento èas je pøedzvìstí dal�ího cíle hoøic-
kého bì�ce, kterým pravdìpodobnì bude je�tì le-
tos i maratónská tra�. V tomto smìru mu hodnì
pomáhá spoleèný trénink se straèovským bì�cem
Milanem Janatou, jen� u� má s maratonem své
zku�enosti, které ukázal i na nedávném Pra�ském
maratonu, kde èasem 2:37,20 obsadil v hodnoce-
ní mistrovství republiky 10. místo.                     (rm)

Kroketová sezóna byla zahájena ji� v dubnu 2010.
První turnaj uspoøádal klub 17. dubna 2010
v Hoøicích na fotbalovém høi�ti na Gothardu. Na
turnaji hrálo 19 hráèù.  Pìkné výkony pøedvedli
první dva hráèi asociaèního �ebøíèku David Hajn
Telè a Ivo Marták Silesia. Z èlenù na�eho klubu za-
hráli nejlep�í hru Petr Bárta ml. a Petr Bárta st. Po-
stoupili do semifinále, ve kterém oba byli pora�eni.
Turnaj vyhrál pøekvapivì Ivo Marták vs. David Hajn
+14.

Dne 15. kvìtna 2010 byl turnaj v asociaèním kro-
ketu  pro podmáèený, nezpùsobilý terén pøesunut z
hoøického høi�tì do Bøí��an a místo plánovaného
Grand Slamu se konal bodovì ménì hodnocený Ho-
øický Local. Turnaj si zahrálo 16 hráèù.  Do semifi-
nále postoupil Stanislav Vorel, byl v�ak pora�ený
�tìpánem Hazdrou Telè -10. Prvnì v sezónì se daøi-
lo pøi høe Hance Zbránkové, která prohrála
v semifinále  s Ivo Martákem Silesia -5. Ve finále
hráli na�i hosté Ivo Marták  vs. �tìpán Hazda +2.

12. èervna 2010 se  v Hoøících konal golf kroketový
turnaj. Za sluneèného rána nastoupilo  na zahájení

20 hráèù. Úèast byla tentokrát z celé republiky.
Z Karlových Varù pøijel Mirek Pa�ïora, který byl
jedním z favoritù jako 2. hráè golf  kroketového �eb-
øíèku, z Telèe Jiøí Plachý 4. hráè  GC, z klubu Silesia
Jan Dehner a domácí  nejlep�í hráè Petr Bárta ml.
Ve ètyøech skupinách se konalo první pøekvapení.
Jan Král  vyøadil  Mirka Pa�ïoru výhrou 7-1, z dal�í
skupiny postoupila Hanka Zbránková, která porazi-
la  Petra Bártu ml. hrou 7-2 a dal�ího  domácího To-
má�e Rejmonta tìsnì 7-6. Ve zbylých dvou skupi-
nách postoupili na�i hosté. Semifinále odehráli Jiøí
Plachý Telè vs. Jan Dehner Silesia 7-4 a domácí
utkání Jan Král vs. Hanka Zbránková  skonèilo  4-7.
V dramatickém finále porazil  zku�ený hráè Jiøí  Pla-
chý domácí Hanku Zbránkovou 7-4. U pøíle�itosti 2.
roèníku Golf Cup CCCC v Hoøicích bylo provedeno
rozlosování do skupin pro Mistrovství Èeské repub-
liky v asociaèním kroketu. Z hoøického klubu se
úèastní her 4 hráèi: Petr Bárta ml., Jan Král, Tomá�
Rejmont a Stanislav Vorel. MÈR se koná dne 3.-5.
èervence 2010 v Telèi. Pøejeme na�im úspìch pøi re-
prezentaci klubu a rádi bychom pøivítali v Hoøicích
mistra republiky.                                                                   (lv)

Úspěchy hráčů  kroketového klubu

Hořický fotbal oslavil 100 let
Hoøický fotbal oslavil stoleté výroèí od svého zalo-

�ení. Na høi�ti na Gothardì místní oddíl k tomuto
jubileu uspoøádal celodenní fotbalovou slavnost,
která se stala dùstojným pøipomenutím historie i
souèasnosti klubu, který si v hoøickém sportovním a
spoleèenském �ivotì trvale udr�uje nezastupitelné
místo.

V prùbìhu slavnostního dne se na høi�ti pøedstavi-
ly témìø v�echny týmy, je� pod hlavièkou Jiskry hra-
jí. Od tìch nejmlad�ích z pøípravky, pøes �áky a do-
rostence a� k A-týmu mu�ù a ke staré gardì. Dva
týmy nejmlad�ích se utkaly se sousedy z Lázní Bìlo-
hrad, dorostenci zmìøily síly s prvoligovými �áky FC
Hradec Králové, stará garda s Pivrncovou jedenáct-
kou a jejími hosty a hráèi Jiskry ze 70. a 80. Let si
pozvali starou gardu Hradce Králové.

Fotbalovým vyvrcholením dne pak bylo utkání A
týmu mu�ù, proti kterému nastoupili bývalí hráèi
Jiskry z let 1990 a� 2010. Hlavnì tento zápas, ale i
v�echny dal�í tak do Hoøic na Gothard pøivedly de-
sítky hráèù spjatých s hoøickým klubem.

Vedle sportovní èásti si stovky divákù, které bì-

hem dne høi�tì na Gothardì nav�tívily, u�ili také bo-
hatý kulturní program, který mimo jiné reprezento-
valy místní skupina mu�oretù ARTrosa a country
kapela Stará vesta.

Nyní u� si jen mù�eme pøát, aby hoøický fotbal
vzkvétal i ve druhém století své existence.

Významné jubileum bylo také dobrou pøíle�itostí
odmìnit nejlep�í hráèe jeho dlouhé historie a také
trenéry a èinovníky, kteøí se svojí prací nejvíce za-
slou�ili o rozvoj hoøické kopané.

Fotbalová jedenáctka století hoøického fotbalu:
1. Franti�ek Trávníèek 647 bodù, 2. Václav Rychtera
310, 3. Radek Palm 263, 4. Jaroslav Bednáø 262, 5.
Pavel Meèíø 231, 6. Ale� Pour 221, 7. Miroslav Knap
193, 8. Milan �molka 156, 9. Karel Wiesner star�í
145, 10. Josef Koòák 120, 11. Ludìk Neèesaný star�í
118.

Osobnosti hoøické kopané: Ladislav Ba�ant, Vlas-
timil Holman, Miroslav Knap, Václav Køeèek, Josef
Lacina, Václav Lubich, Jaroslav Meèíø, Ludìk Neèe-
saný, Jindøich Novotný, Jaromír Paul.                    (rm)

Úterý 6. 7. v 17:30 a středa 7. 7. v 17:30 

Alenka v říši divů 
Devatenáctiletá dívka Alenka se rozhodne následovat

bílého králíèka v bílem smokingu do králièí nory a poté jí
èeká zá�itek, na který hned tak nezapomene. Ocitá se

toti� ve fantastickém svìtì, kde potká spoustu pozoru-
hodných postav, jako vy�inutého Klobouèníka (Johnny
Depp) a podivnou Bílou královnu (Anne Hathaway). 
Mláde�i pøístupný, 109 minut, 70,- Kè, èeský dabing 

Pátek 9. 7. a sobota 10. 7. ve 20:00 

Princ z Persie 
Od týmu, který pøinesl trilogii Piráti z Karibiku na velké

plátno, pøedstavují Walt Disney Pictures a Jerry
Bruckheimer Films film Princ z Persie: Písky èasu, epické

akèní dobrodru�ství, zasazené do tajuplné Persie. Líný
princ (JAKE GYLLENHAAL) i pøes váhání spojí síly se
záhadnou princeznou (GEMMA ARTERTON) a spolu
bojují proti temným silám, aby ochránili starovìkou

dýku, která mù�e osvobodit Sands of Time - dar od bohù,
který mù�e vrátit èas a umo�nit jejímu vlastníkovi

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

Úterý 13. 7. a středa 14. 7. ve 20:00 

Kick-Ass 
Brada dolù, palce nahoru. Matthew Vaughn je mi
sympatický u� jenom svým pøístupem k filmování,

samotným výsledkem sympatie v�ak vysoce pøevy�uje.
Kick-Ass má v�echno, co správné popkulturní filmové

dítko své doby má obsahovat � loosery, internet,
komiksy, støelený humor, absurdní násilí a vrchovatou

porci nadhledu. Vtìsnat tohle do jednoho mixu,
vypulírovat vizuál a do playlistu naházet pøesnì

padnoucí muziku, ne�lápnete vedle. Pochybuju, �e letos v
kinì narazím na hudebnì a støihovì na�lapanìj�í scénu,

ne� je FPS pøestøelka ve skladi�ti. Jinak, Nicolas Cage
zase ve formì a Chloe Moretz je nejroztomilej�í zlatíèko.

[Prozatím film roku.] 
Pøístupný od 15, 106 minut, èeské titulky, 70,- Kè 

Pátek 16. 7., a sobota 17. 7. 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. 7., středa 21. 7.
a čtvrtek 22. 7. v 17.30 

Kuky se vrací 
Kuky se vrací, film scénáristy a re�iséra Jana Svìráka,

je dobrodru�ný i poetický rodinný pøíbìh, v nìm� ov�em
hlavní role pøebírají hrdinové ze svìta dìtské pøedstavi-
vosti. �estiletý Ondra trpí astmatem, a tak ze �zdravot-
ních dùvodù� musí pryè i jeho oblíbená hraèka - rù�ový

medvídek Kuky. Kdy� maminka vyhodí Kukyho do
popelnice, zaène pracovat Ondrova fantazie, v ní�

pro�ívá medvídkovy pøíbìhy v neznámém pøírodním
svìtì. Je to ale opravdu jen sen malého kluka a nebo se

Kuky skuteènì vydal za nejvìt�ím dobrodru�stvím svého
ply�ového �ivota? 

Mláde�i pøístupný, 95 minut, èeská pohádka, 70,- Kè 

Pátek 23. 7. a sobota 24. 7. 

Sex ve Městě 2 
Zábava, móda, pøátelství - nejen toto v�echno znovu
pøiná�í film Sex ve mìstì 2, ve kterém se vrací Carrie,

Samantha, Charlotte a Miranda. Poznejte jejich �ivoty a
lásky po dvou letech v pokraèování, které opravdu záøí.

Co se stane po tom, co øeknete své �ano�? �ivot je takový,
jaký si ho dámy v�dycky pøály, ale nebyl by to sex ve

mìstì, kdyby nemìl v záloze pár pøekvapení.
Mláde�i pøístupný, 146 minut, èeské titulky, 70,- Kè 

Úterý 27. 7. a středa 28. 7. 

Proměna 
Jeanne (Sophie Marceau), pohlcená do psaní svého

prvního románu, zaèíná pozorovat kolem sebe
znepokojivé zmìny. Její tìlo se zaèíná mìnit, ale nikdo v
jejím okolí to nepozoruje. Její rodina pokládá tyto obavy
za výsledek stresu pøi dokonèování románu, ale Jeanne

si uvìdomuje, �e se dìje nìco mnohem hlub�ího a
mnohem více znepokojujícího. V domì své matky objeví
fotografii, která ji pøivede na stopu jedné �eny v Itálii.
Tady, pøemìnìná v jinou �enu (Monica Belluci), odhalí

zvlá�tní tajemství své identity. 
Pøístupný od 15, 111 minut, èeské titulky, 70,- Kè 

Sobota 31. 7. a neděle 1. 8.
v 17:30 a ve 20:00 

Shrek - Zvonec a konec 
Závìreèný Shrek je pøíjemným návratem k úvodní

zápletce (prokletí Fiony), ale s mnohem prohnanìj�ím
padouchem a zapletenìj�í zápletkou. Po nevydaøeném

tøetím pokraèování je tonto Shrek hojivý balzám
zlobøího hnisu :-) 

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

Současné A mužstvo Hořic (nahoře) a stará garda Hořice (dole).


