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Okurková sezóna skonèila, kolobì�ková královna svi�tí dál � Ministr slibuje obchvaty, Hoøice chtìjí prùtah �
Ze Svatého kopeèku utekly opièky � Ze ZOO utekl medojed � Klaus se vrátil z New Yorku � Bukaè se vrátil z Walesu
� Kuky se vrací bùhvíodkud � Vrací se i nìjaká kometa � O tom, kdo se vrátí na radnici, rozhodneme za dva týdny �
Nechoïte jen tak, vrací se pøízemní mrazíky �                                                                   Zatím ètìte noviny � Stojí 6 korun

ŘÍJNOVÉ

Sedm kandidátek,
147 jmen, 21 zvolených,
7 vyvolených...

Celkem 147 hoøických mu�ù a �en se uchází o pøí-
le�itost spravovat na�e spoleèné vìci v následují-
cích ètyøech letech. Ka�dý sedmý z nich zasedne
v novém mìstském zastupitelstvu, z tìch pak ka�dý
tøetí v sedmièlenné radì, je� je skuteèným centrem
rozhodování a vybere si starostu - a ten u� mù�e být
jenom jeden. Kandidátù je v Hoøicích o 42 ménì,
ne� pøed ètyømi lety, co� nepotvrzuje celostátní sta-
tistiku, podle které letos kandiduje nejvíc lidí.

Pøi�ly na to Lidové noviny, které také uspoøádaly
anketu o tom, proè vùbec lidé kandidují, a vy�lo jim
toto: 1) Nemù�ou se u� dívat na souèasné vedení
obcí, 2) �tve je celková politická situace a chtìjí ji
zmìnit odspodu, 3) Po úspìchu nových stran ve
snìmovnì vidí více lidí �anci na zvolení, 4) Mají
vlastní nápady, jak øídit obec, které jinak neprosa-
dí, 5) Vidí politiku jako snadný zdroj pøíjmù (daleko
nejvíce respondentù za�krtlo poslední odpovìï).

A tak tedy pøijïme k urnám a s citem za�krtávej-
me. Výsledek ovlivòují v�ichni (i ti, kdo nepøijdou).

1. �ance pro rozvoj
(sdru�ení politické strany SNK

Evrop�tí demokraté
a nezávislých kandidátù)

1. Mgr. Roman Chalupa (43 let)
øeditel Z�, Hoøice, bez PP
2. Ing. Jan Barto� (58 let)
podnikatel, Hoøice, bez PP
3. Jana Bouzková (41 let)
fyzioterapeutka, Hoøice, bez PP
4. Ale� Svoboda (43 let)
�ivnostník, Hoøice, bez PP
5. JUDr. Ing. Jaroslav �vamberk (37 let)
podnikatel, Brno, èlen SZ
6. Roman Vr�átko (49 let)
�ivnostník, Hoøice, bez PP
7. Soòa Kerelová (60 let)
hl. sestra Nemocnice Hoøice, Hoøice, bez PP
8. Ing. Petr Novotný (45 let)
øeditel firmy, Hoøice, bez PP
9. Petr Draslar (60 let)
�ivnostník, Hoøice, bez PP
10. Tomá� �tayr (25 let)
student V�E, Hoøice, èlen SZ
11. Ing. Jitka Ko��álová (40 let)
tajemnice MìÚ L. Bìlohrad, Hoøice, bez PP
12. Petr Duchaè Vyskoèil (38 let)
prodavaè, Hoøice, bez PP
13. PharmDr. Milo� Koukol (48 let)
lékárník, Hoøice, bez PP
14. Max Politzer (25 let)
student V�, Hoøice, èlen SZ
15. PaedDr. Markéta Havlíèková (47 let)
uèitelka AJ, Hoøice, èlenka SZ
16. Milada Bártová (60 let)
dùchodkynì, Hoøice, bez PP
17. Franti�ek Plí�ek (52 let)
�ivnostník, Hoøice, bez PP
18 Ing. Jana Ko��álová � Bagová (48 let)
S� uèitelka, Hoøice, bez PP
19. Jakub Holman (25 let)
student V�, Hoøice, bez PP
20. Bohumila Krutilová (62 let)
podnikatelka, Hoøice, bez PP
21. Jitka Rejmontová (35 let)
cukráøka, Hoøice, bez PP

2. Obèanská demokratická
strana (politická strana)

1. Ivan Dole�al (50 let)
starosta mìsta Hoøice, Hoøice, èlen ODS
2. Ing. Jaroslav Winter (51 let)
krajský zastupitel, Hoøice, èlen ODS
3. MUDr. Pavel Sieber (46 let)
chirurg, Hoøice, èlen ODS
4. Renata Medová (49 let)
podnikatelka, Hoøice, èlenka ODS
5. Martin Sodomek (46 let)
øeditel sport. zaøízení, Hoøice, èlen ODS
6. Pavel Moravec (24 let)
podnikatel, Hoøice, èlen ODS
7. Tomá� Èerych (27 let)
manager prodeje, Hoøice, èlen ODS
8. Ing. Miroslav Vitvar (54 let)
projektant, Hoøice, èlen ODS
9. Mgr. Vladimír Lejsek (50 let)
uèitel, Hoøice, èlen ODS
10. Boøek Janèík (45 let)
ekonomický poradce, Hoøice, èlen ODS
11. Luká� Rejmont (29 let)
jednatel obch. spol., Hoøice, bez PP
12. Bc. Zdenìk Lhota (42 let)
podnikatel, Hoøice, èlen ODS
13. Eva Kubi�tová (41 let)
úèetní, Hoøice, èlenka ODS
14. Jaroslav �ubrt (34 let)
podnikatel, Hoøice, èlen ODS
15. Stanislav Hovorka (64 let)
podnikatel, Hoøice, èlen ODS
16. Karel Køovina (56 let)
technik, Hoøice, bez PP
17. MUDr. Leona Vorlová (52 let)
praktická lékaøka, Hoøice, bez PP
18. Ing. Petr Ille (34 let)
øeditel centr. pob. banky, Hoøice, èlen ODS
19. Vìra Èerná (42 let)
podnikatelka, Hoøice, èlenka ODS
20. Jan Bartoníèek (26 let)
produktový manager, Hoøice, èlen ODS
21. Jiøí �ubrt (62 let)
podnikatel, Hoøice, èlen ODS

3. Volba pro mìsto
(sdru�ení politické strany a

nezávislých kandidátù)

1. Mgr. Hana Richtermocová (59 let)
místostarostka, Hoøice, bez PP
2. Ing. Jaroslav Vácha (55 let)
místostarosta, Hoøice, bez PP
3. Mgr. Radomír Machek (45 let)
novináø, Hoøice, bez PP
4. PhDr. Pavel �míd, Ph.D. (50 let)
V� pedagog, Hoøice, bez PP
5. Ing. Jan Duchaè Vyskoèil (43 let)
realitní makléø, Hoøice, bez PP
6. Mgr. Jaroslava Tou�ová (52 let)
øeditelka DDM, Hoøice, bez PP
7. Zdenìk Kulhánek (58 let)
technik, Hoøice, bez PP
8. Mgr. Jan Sezima (33 let)
uèitel, Hoøice, bez PP
9. Mgr. Jan Kulhánek (31 let)
advokát, Hoøice, bez PP
10. Ing. Tereza Peterová (25 let)
projekt. Mana�er, Hoøice, bez PP
11. Martin Sodomek (25 let)
vodní záchranáø, Hoøice, bez PP
12. Jaroslav Preussler (54 let)
technik, Hoøice, bez PP
13. Jana Hátlová (46 let)
�ivnostník, Hoøice, bez PP
14. Ondøej ��astný (27 let)
stavaø, Hoøice, bez PP
15. Zdeòka Trejbalová (47 let)
vedoucí plavecké �koly, Hoøice, bez PP
16. Mgr. Radoslava Hubáèková (58 let)
øeditelka �koly, Hoøice, bez PP
17. Vladimír Solovjev (43 let)
podnikatel, Hoøice, bez PP
18. Mgr. Lada �tìpánková (48 let)
zástupkynì øed. �koly, Hoøice, bez PP
19. Mgr. Kvìtoslava Slepièková (59 let)
pedagog, Hoøice, bez PP
20. ak.soch. Dagmar �tìpánková (57 let)
S� uèitelka, Hoøice, bez PP
21. Ing. Karel Rybenský (56 let)
projektant, Hoøice, bez PP

4. Èeská strana sociálnì
demokratická

(politická strana)
1. Ing. Iva �edivá (55 let)
ved. odb. �iv. prostøedí, Hoøice, èlenka ÈSSD
2. Mgr. Jiøí John (49 let)
uèitel, Hoøice, èlen ÈSSD
3. MUDr. Josef Bartùnìk (37 let)
chirurg, Hoøice, èlen ÈSSD
4. Ing. Ale� �edivý (55 let)
ekonom, Hoøice, èlen ÈSSD
5. Jaroslav Pour (61 let)
uèitel, Hoøice, bez PP
6. Monika Krejèová (38 let)
masérka, Hoøice, bez PP
7. Mgr. Lenka Borovièková (64 let)
speciální pedagog, Hoøice, èlenka ÈSSD
8. Ing. Franti�ek Dole�al (68 let)
býv. øeditel TS, Hoøice, bez PP
9. Kristýna Nováková (25 let)
pracovnice obchodu, Hoøice, èlenka ÈSSD
10. Zdenìk Hora (78 let)
projektant elektro, Hoøice, èlen ÈSSD
11. Ing. Lucie Bartùòková (31 let)
ekonomka, Hoøice, èlenka ÈSSD
12. Gustav Lubich (70 let)
úèetní, Hoøice, èlen ÈSSD
13. Mgr. Jitka Pourová (55 let)
uèitelka, Hoøice, bez PP
14. Eva Nekvapilová (61 let)
pracovnice obchodu, Hoøice, èlenka ÈSSD
15. Jiøí Hellinger (39 let) - dìlník
Hoøice, èlen ÈSSD
16. Ing. Irena Janáková (51 let)
mana�erka CEP, Hoøice, bez PP
17. Vladimír Lu�tinec (52 let)
technický pracovník, Hoøice, bez PP
18. Helena Stejskalová (54 let)
zdravotní sestra, Hoøice, bez PP
19. Mgr. Milo� Nykendaj (70 let)
novináø, Hoøice, bez PP
20. Helena Folprechtová (50 let)
uèitelka v M�, Hoøice, bez PP
21. Jiøí Bukvic (63 let)
dìlník, Hoøice, èlen ÈSSD

5. TOP 09 - Nezávislí Za
Hoøice krásnìj�í

(Sdru�ení politické strany
a nezávislých kandidátù)

1. Vít Kotrbáèek (32 let)
restaurátor, Hoøice, èlen TOP 09
2. Ing. arch. Martin Pour (33 let)
architekt, Hoøice, bez PP
3. Roman Sklenáø (46 let)
podnikatel, Hoøice, bez PP
4. Mgr. Robert Lejsek (35 let)
podnikatel, Hoøice, bez PP
5. Milan Ertl (51 let)
podnikatel, Hoøice, bez PP
6. Mgr. Jolana Zahradníková (42 let)
spec. pedagog, Hoøice, bez PP
7. Monika Khunová (38 let)
finanèní poradce, Hoøice, èlenka TOP 09
8. RNDr. Aneta Dundová (27 let)
�ivnostnice, Hoøice, bez PP
9. Jaromír Pokorný (31 let)
zdravotní záchranáø, Hoøice, èlen TOP 09
10. Ing. Jan Krementák (48 let)
podnikatel, Hoøice, bez PP
11. Milan Jung (31 let)
úøedník, Hoøice, bez PP
12. Ing. Jan Vítek (34 let)
analytik - programátor, Hoøice, bez PP
13. Petr Kmoníèek (39 let)
�ivnostník, Hoøice, bez PP
14. RNDr. Lenka Bednáøová (47 let)
uèitelka, Hoøice, bez PP
15. Jiøí Novák (34 let)
�ivnostník, Hoøice, bez PP
16. Michaela Voláková (32 let)
zubní instrumentáøka, Hoøice, bez PP
17. Mgr. Jaroslav Kotrbáèek (60 let)
øeditel �koly, Hoøice, bez PP
18. Vìra Bílková (36 let)
prodavaèka, Hoøice, bez PP
19. Petr �andera (43 let)
podnikatel, Hoøice, bez PP
20. Ondøej Kopecký, DiS. (30 let)
vývojový pracovník, Hoøice, bez PP
21. Roman Koøínek (36 let)
podnikatel, Hoøice, èlen TOP 09

6. Vìci veøejné
(politická strana)

1. Jaroslav Nosek (60 let)
podnikatel, Hoøice, bez PP
2. Petr Francek (66 let)
dùchodce, Hoøice, bez PP
3. Jaroslav Nosek (22 let)
elektrotechnik, Hoøice, bez PP
4. Svatopluk Gabriel (58 let)
podnikatel, Hoøice, bez PP
5. Ing. Jaroslav Hamáèek (57 let)
podnikatel, Hoøice, bez PP
6. Petr Harcuba, DiS. (22 let)
student, Hoøice, bez PP
7. Bc. Monika Müllerová (28 let)
soc. pracovnice, Hoøice, bez PP
8. Lenka Zineckerová (20 let)
studentka, Hoøice, bez PP
9. Milan Bezvoda (55 let)
dìlník, Hoøice, bez PP
10. Michal Kloutvor (27 let)
elektrotechnik, Hoøice, bez PP
11. Jiøí Mádle (32 let)
truhláø, Hoøice, bez PP
12. Roman Plecháè (22 let)
student, Hoøice, bez PP
13. Jaroslav Zvoníèek (20 let)
prodavaè, Hoøice, bez PP
14. Markéta Zemanová (39 let)
prodavaèka, Hoøice, bez PP
15. Zdeòka Havelková (59 let)
dùchodce, Hoøice, bez PP
16. David Zeman (20 let)
laborant, Hoøice, bez PP
17. Veronika Machová (20 let)
studentka, Hoøice, bez PP
18. David Kulhánek (22 let)
obchodník, Hoøice, bez PP
19. Martin Mikulka (23 let)
student, Hoøice, bez PP
20. Irena Nosková (53 let)
podnikatelka, Hoøice, bez PP
21. Vìra Kru�inová (46 let)
kadeønice, Hoøice, bez PP

7. Komunistická strana
Èech a Moravy

(politická strana)
1. Václav �matolán (51 let)
podnikatel, Hoøice, èlen KSÈM
2. Jana Køí�ová (46 let)
ekonomka, Libonice, bez PP
3. Soòa Vrabcová (42 let)
vychovatelka, Hoøice, bez PP
4. Zdenìk Hladík (29 let)
øidiè, Hoøice, bez PP
5. Jana Petráková (62 let)
zdravotní sestra, Hoøice, èlenka KSÈM
6. Karel Wiesner (77 let)
dùchodce, Hoøice, èlen KSÈM
7. Jaroslava Hátlová (63 let)
dùchodkynì, Hoøice, èlenka KSÈM
8. Jana �ulcová (33 let)
prodavaèka, Hoøice, bez PP
9. Jana Macnarová (66 let)
dùchodkynì, Hoøice, èlenka KSÈM
10. Alena �matolánová (48 let)
podnikatelka, Hoøice, bez PP
11. Ing. Gustav Lubich (45 let)
úèetní poradce, Hoøice, bez PP
12. Jana Dudiòáková (62 let)
dùchodkynì, Hoøice, èlenka KSÈM
13. Petr Markalous (61 let)
profesionální hasiè, Hoøice, bez PP
14. Karel Doubek (49 let)
øidiè, Hoøice, bez PP
15. Jan Knap (67 let)
dùchodce, Hoøice, èlen KSÈM
16. Ing. Marie Ponikelská (73 let)
dùchodkynì, Hoøice, èlenka KSÈM
17. Hana Kulichová (69 let)
dùchodkynì, Hoøice, èlenka KSÈM
18. Marie Èiperová (75 let)
dùchodkynì, Hoøice, èlenka KSÈM
19. Marta Proke�ová (72 let)
dùchodkynì, Hoøice, èlenka KSÈM
20. Miloslav Taneèek (74 let)
dùchodce, Hoøice, èlen KSÈM
21. Milan Motal (69 let)
dùchodce, Hoøice, bez PP

Politické strany si slíbily, že budou na sebe
hodné. Povolební vyjednávání o dělení moci
však často přináší leckdy nečekané situace.
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Chrám Narození Panny Marie v Hoøicích
ve støedu 6. øíjna 2010 v 19.30 hodin

CHRÁMOVÝ KONCERT
V programu vystoupí:
Flétnový soubor PIFFERAIOS
øídí PaedDr. Ivana Václavù
HOØICKÝ KOMORNÍ ORCHESTR
øídí PhDr. Vladimír Kulík
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Nová publikace

Drobné památky
Podchlumí

Jedná se o publikaci èítající cca 380 stran, mapují-
cí drobné památky � sochy, pomníky, zvonièky, kte-
rá vznikla z podnìtu 27 starostek a starostù malých i
vìt�ích obcí sdru�ujících se do svazku obcí � Mikro-
region Podchlumí, jeho� èleny jsou tyto obce: Ba�ni-
ce, Bílsko u Hoøic, Boháòka, Bøí��any, Butoves,
Dobrá Voda u Hoøic, Holovousy, Chomutice, Jeøice,
Konecchlumí, Kovaè, Lískovice, Milovice u Hoøic,
Nevratice, Ostromìø, Petrovièky, Podhorní Újezd a
Vojice, Ra�ín, Sobèice, Sukorady, Staré Smrkovice,
Tøebnou�eves, Tøtìnice, Volanice, Vrbice, Vysoké
Veselí a �eretice. V publikaci naleznete více ne� 200
barevných fotografií památek s popisky, dále pøes
50 historických pohledù jednotlivých obcí a pøed-
stavení ka�dé obce, ve které jsou popsány zajíma-
vosti, historie, významné osobnosti, vznik názvu
obce apod. Jedná se o zajímavou knihu urèenou pro
milovníky historie nebo cyklisty, pro které mù�e být
pomùckou a vodítkem pøi jejich cestách krajem.
Knihu si mù�ete zakoupit ve v�ech obcích Mikrore-
gionu Podchlumí a dále v Informaèním centru Hoøi-
ce za 260,- Kè. Vìøíme, �e se Vám nová publikace
bude líbit a �e Vám poslou�í i jako skvìlý dárek pro
své blízké.

P. Václavíková, Mikroregion Podchlumí

Svoz větví - pozor změna
V období víkendu 16.10.2010 � 17.10.2010  bude

v Hoøicích probíhat svoz a úklid vìtví. Tato slu�ba
v�ak bude oproti minulým letùm pozmìnìna. Obèa-
né mohou svá�et v tìchto termínech  vìtve na urèe-
ná místa, kde od nich povìøení pracovníci Technic-
kých slu�eb vìtve pøevezmou a obèané je slo�í do
pøistavených kontejnerù. Zabrání se tak èerným
skládkám.

Kontejnery budou pøistaveny v sobotu 16.10.2010
v období od 8.00 hod. do 17.00 hod. na stanovi�tích:
Pod Invalidovnou (køi�ovatka naproti tenisových
kurtù), u Doubravky (køi�ovatka se silnicí na Go-
thard), Na Borku u gará�í a Betlém (u kontejnerù).

V nedìli 17.10.2010 budou kontejnery pøistaveny
pod Hasièárnou, u Jízdárny a u Karboxu (bývalé
èerpací stanice).  Obèané Dachov a Chvaliny mohou
v tomto termínu odkládat vìtve na obvyklém místì
jako minulý rok, vìtve z tìchto dvou míst svezou
Technické slu�by v následujícím týdnu.

Odkládání vìtví po tomto termínu a mimo kontej-
nery bude posuzováno jako úmyslné zneèi��ování
veøejného prostranství.

Z dùvodu poøádku a èistoty ve mìstì vyzýváme ob-
èany, aby tento termín dodr�eli a neodkládali vìtve
mimo urèená místa pøed a po skonèení vý�e uvede-
ného termínu. Dále vyzýváme obèany, aby na urèe-
ná místa odkládali pouze vìtve a ne �ádný jiný od-
pad, ten patøí do areálu TS. Kázeò a dodr�ení uvede-
ného termínu pøispìje k èistotì v na�em mìstì.

Odbor �ivotního prostøedí MÚ.

Sběr nebezpečného
odpadu

Upozoròujeme obèany Hoøic, �e v rozmezí 41. týd-
ne, to je v dobì od  pondìlí 11.10.2010 do soboty
16.10.2010 bude probíhat sbìr nebezpeèného odpa-
du. Obèané mohou tento odpad odkládat v areálu
Technických slu�eb Hoøice a to ve dnech:

v pondìlí 11.10. a ve støedu 13.10. od 8.00
hod. do 17.00 hod. (od 11.30 do 12.30 pøestávka)

v sobotu 16.10. od 8.00 hod. do 14.00 hod.
Jako nebezpeèný odpad se øadí zneèi�tìné obaly,

zbytky barev, rozpou�tìdel, zbytky chemikálií, zne-
èi�tìné hadry, tkaniny od olejù, barev apod.

Odbor �ivotního prostøedí MÚ.

Nevyměníš, nepojedeš!
Na Hoøicku (29 obcí) si øidièský prùkaz stále nevy-

mìnilo 1126 obèanù.
KTERÝCH ŘP SE VÝMĚNA TÝKÁ?

Øidièské prùkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31.
prosince 2000 jsou jejich dr�itelé povinni vymìnit
nejpozdìji do 31. prosince 2010! Uplynutím sta-
novené doby pro jejich výmìnu øidièské prùkazy po-
zbývají platnosti.

Kde si mohu vymìnit ØP?
Na urèeném pracovi�ti obecního úøadu obce s roz-

�íøenou pùsobností pøíslu�ného podle místa trvalé-
ho pobytu na území Èeské republiky (Mìstský úøad
Hoøice, odbor dopravy, Èelakovského 1457, Hoøice).

Co musím mít s sebou?
� platný doklad toto�nosti (obèanský prùkaz, pas)
� ØP, který podléhá povinné výmìnì
� prùkazovou fotografii o rozmìrech 3,5 x 4,5 cm
��ádost o vydání ØP� vyplníte a� na pracovi�ti

obecního úøadu obce s roz�íøenou pùsobností.
Kdy mi bude vydán nový ØP?
Vydat ØP je mo�né do 20 dnù od podání �ádosti,

pøíp. do 5 pracovních dnù od podání �ádosti po
úhradì správního poplatku 500 Kè.

Kolik mì to bude stát?
Povinná výmìna ØP je osvobozena od správního

poplatku, vyjma vydání ØP ve lhùtì krat�í, tj. do 5
pracovních dnù od podání �ádosti (viz vý�e - správní
poplatek 500 Kè).

Více informací najdete na webu:
www.vymentesiridicak.cz

Zdroj: odbor dopravy, MìÚ Hoøice

XIII. roèník bezplatného mìøení cholesterolu,
tlaku a cukru v krvi:

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

�ím  a nejlevnìj�ím, co lze pro sebe udìlat! Tato
základní vy�etøení otestují Va�e zdraví a zbaví
Vás nejistoty.

Pøítomní odborní lékaøi (internisté) výsledky na
místì vyhodnotí a doporuèí pøípadný dal�í postup.

9. øíjna 2010 (sobota) 8.00 � 11.00,
pøedná�ková  místnost za knihovnou,
námìstí Jiøího z Podìbrad, Hoøice.
Dále budou pøítomni:
Mìstský úøad  Hoøice � pracovnice odboru soci-

álního a zdravotního  odpoví na dotazy s touto té-
matikou. Ostýchavost nechte doma!

ROCHE  Praha � výroba a distribuce diagnos-
tické techniky, ve�keré informace podá zástupce
firmy.

IRBIS, spol. s r.o., Slu�ovice - zástupce firmy
pøiveze kromì jiného novinku ve výrobì umìlých
sladidel CUKREN, výroba na bázi sukralosy. Zde
budou k ochutnávce s tímto sladidlem i �ØEZY
IRBIS�.

Ochutnávky té� budou:
Obchod Dobrùtky M. Hellingerové nabídne

ukázky zdravé vý�ivy v rùzných podobách - kolá-
èe LIGHT se osvìdèily, slíbené jsou novinky!

Tuto èinnost podpoøili:
Rada Mìsta Hoøice, Mìstská nemocnice Hoøice,

MUDr. P. Adámek, øeditel.
Bez nich bychom Vám toto mìøení nabídnout

nemohli!                                   Svaz diabetikù, Hoøice,
Tolárková, pøedsedkynì

Pozvánka

Světový den hospiců
Vá�ení pøátelé a pøíznivci Hospicového obèanské-

ho sdru�ení Duha, 
srdeènì vás zveme ke spoleèné oslavì Svìtového

dne hospicù a paliativní péèe v Hoøicích. Ka�dý rok
se Svìtového dne úèastní stovky organizací ve více
ne� 70 zemích na celém svìtì a poøádají se akce pro
veøejnost a odborníky. Jejich cílem je upozornit na
potøeby lidí s terminální diagnózou a jejich rodin v
oblasti zdravotní, sociální a duchovní. Jde o vytvoøe-
ní prostoru pro diskusi, zlep�ování dostupnosti hos-
picové paliativní péèe po celém svìtì a získávání
prostøedkù na podporu této péèe. 

První èást oslavy zahájíme benefièním koncertem
Hoøického komorního orchestru 6.10. 2010 v 19.30
hodin v kostele Narození Panny Marie. 

Den otevøených dveøí v Centru DHP bude 9.10.
2010 od 9 - 17 hodin. Pøedstavíme Vám zdravotníky
a dobrovolníky sdru�ení Duha, pøedvedeme zdra-
votnické pomùcky, které slou�í na�im tì�ce nemoc-
ným v domácím prostøedí, prohlédnete si budovu
Centra DHP, která navozuje nemocným a jejich ro-
dinám pøívìtivou atmosféru a pocit bezpeèí. 

My�lenka hospice vychází z úcty k �ivotu a z úcty k
èlovìku jako jedineèné a neopakovatelné bytosti.
Hospicová péèe nemocnému garantuje, �e nebude
trpìt nesnesitelnou bolestí, v ka�dé situaci bude re-
spektována jeho lidská dùstojnost a v posledních
chvílích �ivota nezùstane osamocen. 

Za Hospicové obèanské sdru�ení Duha
Jana Sieberová 

V nejbli��ích dnech bude dokonèena stavba
nové kompostárny, kterou v Lískovicích vybudo-
valo mìsto Hoøice s podporou  fondù Evropské
unie, jejich� pøíspìvek èinil témìø devadesát pro-
cent ve�kerých nákladù.

Stavba v areálu bývalé skládky v Lískovicích
byla zahájena letos na jaøe. Na rozdíl od minulých
let, kdy zde byl tuhý komunální odpad pouze
ukládán, bude nové zaøízení øe�it  otázku biolo-
gického odpadu kompostováním, které je pova-
�ováno  za jeden z nejlep�ích zpùsobù zpracování
tohoto druhu odpadu. Krom toho, �e nezatì�uje
�ivotní prostøedí je jeho produktem dobøe vyu�i-
telná surovina, zlep�ující vlastnosti pùdy.

Nezanedbatelným dùvodem pro vybudování
kompostárny je ekonomická výhodnost. Vytøídì-
ním a zpracováním biologického odpadu se pod-
statnì sní�í, a� o 40 procent,  celkový objem
smìsného komunálního odpadu, jeho� likvidace
je velmi nákladná. Navíc je nutné na základì ev-
ropské smìrnice sní�it mno�ství biologického op-
dadu ukládaného na skládky. V roce 2020 by to
mìlo èinit maximálnì 35 procent mno�ství, které
na skládkách konèilo v roce 1995.

V Lískovicích bude pou�íván zpùsob volného
kompostování v pøekopávaných øadách, zkrápì-

ných zachycenou de��ovou vodou. Krom pøeko-
pávaèe bude provoz vybaven mobilním �tìpkova-
èem bioodpadu. Zaøízení bude slou�it potøebám
mìsta Hoøic a jeho obèanù. V prvních letech pro-
vozu bude zpracovávat odpad, vzniklý pøi údr�bì
mìstské zelenì  a odpad, který obèané odevzdají
na pøíslu�ných sbìrných místech. Jde výhradnì  o
bioodpad rostlinného pùvodu, zbytky �ivoèi�né-
ho pùvodu do kompostárny nepatøí.

Co nejdøíve se poèítá s roz�íøením  poètu sbìr-
ných míst, pøipraven je i projekt, který by umo�-
nil poøízení odpadových nádob na biologicky roz-
lo�itelný odpad pro jednotlivé domácnosti a svo-
zové vozidlo, jen� by tento odpad pravidelnì od-
vá�elo. Jsme optimisty a vìøíme, �e mìsto
bude úspì�né pøi vyøizování této �ádosti na Stát-
ním fondu �ivotního prostøedí a bude mu pøizná-
na opìt dotace ve vý�i 90 % nákladù.

Dokonèením kompostárny mìsto z velké èásti
vyøe�í problematiku bioodpadu v Hoøicích.
V dal�ích letech se odpadovému hospodáøství bu-
dou dále vìnovat. Ji� nyní se pøipravují na vý-
stavbu moderního sbìrného dvora, který nahradí
dosavadní místo, nevyhovující technologicky ani
kapacitnì. I na tento projekt budou Hoøice �ádat
o dotaci z evropských fondù.

Ing. Jaroslav Vácha, místostarosta

Kompostárna v Lískovicích

Klub přátel hudby v sezóně 2010 - 2011
20. 10. 2010 v 19.30 hodin v sále radnice

PRAŽSKÉ
ŽESŤOVÉ KVINTETO

Pavel Hromádka � trubka 
Jiøí Bachtík � trubka 
Viktor Dekoj � lesní roh 
Jan Triebenekl � trombon 
Petr Èihák � bastrombon

 

Soubor vynikajících hráèù a sólistù vìhlasných or-
chestrù pøedstaví v Hoøicích ve �pièkovém provede-
ní ojedinìlý zvuk mladého �es�ového ansámblu. 
Na programu: M. Starke, W. A. Mozart, J. S. Bach a
dal�í 

22. 11. 2010 v 19.30 hodin v sále radnice

TRIO SIRAELS
Tøi umìlecké osobnosti, klavíristka Lada Barto�o-

vá, sopranistka Pavlína Seniæ a violistka Jitka
Hosprová, se se�ly ke vzájemné spolupráci v netra-
dièním komorním triu. 

Rozhodly se spoleènou interpretací pøibli�ovat
klasickou hudbu �irokému okruhu posluchaèù. Ne-
tradièní kombinace zpìv - klavír � viola odbourává
mezníky zastaralých konvencí a svým svì�ím poje-
tím vytváøí pøíjemnou atmosféru pøi vystoupeních,
která se vyznaèují vysokou umìleckou kvalitou a
profesionálním pøístupem.

Jitka Hosprová � viola, absolvovala konzervatoø v
Plzni a AMU v Praze v roce 1992 získala 2.cenu v ce-
lostátní soutì�i konzervatoøí v Teplicích v roce 1995
získala 1.cenu na soutì�i �O cenu Beethovenova
Hradce�v roce 1996 reprezentovala AMU na mezi-
národním setkání evropských hudebních vysokých
�kol v rakouském Grazu, v roce 2002 se aktivnì za-
pojila do kampanì spoleènosti AVON v boji proti ra-
kovinì

Lada Barto�ová � klavír, Absolvovala konzerva-
toø v Plzni a AMU v Praze, v roce 1994 získala 1.cenu
na Mezinárodním festivalu v Londýnì, v letech
1995�1999 pùsobila v klavírním triu Eggenberg, se
kterým získala mj. 2. cenu na Mezinárodní soutì�i
klavírních souborù Nadace Bohuslava Martinù. V
souèasnosti je korepetitorem ve Státní opeøe Praha.

Pavlína Seniè � soprán, absolvovala konzervatoø a
AMU v Praze, v roce 1999 získává stipendium na
Guildhall school of Music and Drama v Londýnì.
Vystupuje na nejrùznìj�ích festivalech doma i v za-
hranièí ( Nìmecko, Holansko, Polsko). V roce 2003
vystupovala v sólovém partu Mozartova Requiem v
italském Vercelli. 

16. 2. 2011 v 19.30 hodin v sále radnice 

TRIO DUBOIS
Irvin VENY� � klarinet,
Jan THURI � hoboj,
Martin PETRÁK � fagot

 

Ojedinìlý ansámbl vznikl spojením tøí absolventù
Hudební fakulty akademie múzických umìní v Pra-
ze. Jeho èlenové jsou v souèasnosti ji� sami pedago-
gy, èleny Èeské filharmonie, èi studenty doktorské-
ho cyklu HAMU a patøí k pøedním umìlcùm své ge-
nerace.

Irvin VENY� je právem øazen k nejvýraznìj�ím
umìlcùm mladé èeské generace. Je dr�itelem mno-
ha ocenìní ze svìtovì uznávaných soutì�í - Pra�ské
Jaro, Pacem in Terris Bayreuth, EBU New Talent,
Paøí�, Zurich, Madeira. Tato ocenìní opakovanì ob-
hajuje na presti�ních festivalech - Festival Mitte Eu-
ropa, Pablo Casals festival v Prades, Mozart der Eu-
ropaer Mannheim - a pódiích celé øady zemí - Ja-
ponsko, Nìmecko, Francie, �panìlsko atd. Absolvo-
val Konzervatoø v Brnì ve tøídì prof. B. Winklera,
posléze Hudební akademii múzických umìní v Pra-

ze u profesorù Jiøího Hlaváèe a Vlastimila Mare�e,
kde nyní studuje v doktorském cyklu a roèní stá� na
Conservatoir Supérieur de Musique et de Danse v
Paøí�i v presti�ní tøídì Michela Arrignona. 

Jan THURI patøí k pøedním mladým hobojistùm
souèasnosti. Narodil se ve známé hudebnické rodi-
nì v Praze v roce 1975. Do styku s umìním se dostá-
val ji� v raném vìku, prostøednictvím hry na housle
a klavír. Høe na hoboj se vìnuje od svých 13 let. Ji�
bìhem studií na Pra�ské Konzervatoøi (abs.1996),
kde se �kolil ve tøídì svého otce F.X.Thuriho, se
úèastnil mistrovských kursù u J.L.Capezzali,
M.Bourgue, J.Tys, J.Likin nebo J.Guichard.

Martin PETRÁK byl od roku 1994 - 2000 studen-
tem Pra�ské konzervatoøe ve tøídì prof. Jaroslava
Øezáèe. Od roku 2000 - 2005 studoval na Akademii
múzických umìní v Praze pod vedením profesorù
Franti�ka Hermana a Jiøího Seidla. V roce 1999 pù-
sobil jako 1. fagotista orchestru Státní Opery Praha.
Od roku 2001 spolupracuje s Pra�skou komorní fil-
harmonií a v roce 2005 se stal èlenem Èeské filhar-
monie. V roce 2004 uvedl v premiéøe dechové Trio
od Isanga Yuna. Toto dílo takté� nahrál pro Èeský
rozhlas. V Berlínì premiéroval Duo (ob, fg) André
Joliveta. 

9. 3. 2011 v 19.30 hodin v sále radnice

BELADONA QUARTET
& ŠTĚPÁN ŠVESTKA 

Ivana Kovalèíková, Zdeòka Krebsová - hous-
le, Klára Hegnerová - viola, Pavla Jahodová - vio-
loncello. Host: virtuóz �tìpán �vestka, violoncello.

Stylové dámské smyècové kvarteto z Brna zalo�ené
v roce 2002 má na programu mnoho známých me-
lodií od tradièních klasických skvostù pøes populár-
ní operní a operetní melodie, legendární jazzové
skladby, le�érní ragtimy, populární �ansony, ohnivá
tanga, líbezné valèíky, a� k souèasným hitùm. 

Pavla Jahodová (violoncello, umìlecká vedoucí) �
absolventka Konzervatoøe a JAMU v Brnì, bývalá
stipendistka Rotary Clubu a nìmecké akademické
stipendijní slu�by DAAD. Podílela se na mnoha vý-
znamných hudebních projektech doma i v zahranièí
s Filharmonií Brno, Staatskapelle Weimar, Èeským
národním symfonickým orchestrem, Komorním or-
chestrem Musici Boemi a Mìstským divadlem v
Brnì. 

Violoncellista �tìpán �vestka se narodil v roce
1982 v Brnì. Po absolutoriu na Konzervatoøi Brno
ve tøídì V. Horáka ukonèuje studium na Janáèkovì
akademii múzických umìní v Brnì pod vedením J.
Podhoranského (2007). Bìhem studia se zúèastnil
mnoha mistrovských kurzù a. získal nejvy��í ocenì-
ní v národních i mezinárodních soutì�ích (Laureát
Soutì�e konzervatoøí, 1. cena v soutì�i pro støední
�koly �Yamaha�, 1. cena v soutì�i pro vysoké �koly
�Yamaha�, absolutní vítìz mezinárodní soutì�e �O
cenu Leo�e Janáèka� a souèasnì Cena za nejlep�í
provedení soudobé skladby, 1. cena v mezinárodní
soutì�i �Beethovenùv Hradec� a souèasnì Cena za
nejlep�í provedení díla Leo�e Janáèka, 1. cena v sou-
tì�i �O cenu Leo�e Janáèka� v oboru smyècové kvar-
teto). Na základì svých úspìchù byl doporuèen k
�estimìsíènímu studiu u Marttiho Rousiho na Sibe-
liovì akademii v Helsinkách, jedné z nejpresti�nìj-
�ích hudebních univerzit v Evropì.

PRÉMIOVÝ KONCERT 
Jako ka�doroènì pøidáme i tentokrát prémiový

koncert v dubnu 2011.
SPONZOØI KLUBU PØÁTEL HUDBY: SWELL,

s.r.o. a MÌSTO HOØICE
Na v�echny koncerty mají stejnì jako dosud stu-

denti polovièní vstupné. �áci místních základních
umìleckých �kol pak mají v doprovodu svého peda-
goga (po projednání s DKK) vstup volný.

Nabídka z Koruny

Veřejné setkání v radnici
Místostarosta Mìsta Hoøice
Ing. Jaroslav Vácha
Vás zve na veøejné setkání, na nìm� budete

seznámeni s výsledky stavebnìhistorického prù-
zkumu

Koupaliště
a sluneční lázně
Dachova

Informace o mo�ných postupech, podmínkách a
etapách oprav a revitalizace koupali�tì.

Krátký dokument získaný z Národního filmové-
ho archívu Hoøice v Podkrkono�í � mìsto
kamenné a pøírodní krásy natoèený u pøíle-
�itosti náv�tìvy T. G. Masaryka v Hoøicích v roce
1926, ten obsahuje i zábìry právì dokonèovaného
koupali�tì.

Odborný výklad:
autor stavebnìhistorického prùzkumu
Ing. Mgr. Jan Beránek
Dotazy zodpoví:
Ing. Arch. Jan Èiháèek, mìstský architekt,
Ing. Jaroslav Vácha.
Setkání se uskuteèní ve støedu dne 6. øíjna

2010, v 17,00 hod v divadelním sále hoøic-
ké radnice, námìstí Jiøího z Podìbrad.

Upozornění z radnice
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SLOUPEK STAROSTY
Šance pro rozvoj, kandidátka č. 3

Roman Chalupa: „Nejvíce mi vadí
rostoucí zadlužování města“

Volebním lídrem kandidátky �ance pro rozvoj je
Mgr. Roman Chalupa, øeditel �koly Na Habru.
Ètenáøùm Hoøických novin se rozhodl pøedstavit
formou rozhovoru:
 Proč vlastně kandidujete?

�iji v Hoøicích ji�  osm let, líbí se mi tady a chtìl
bych zde �ít i nadále. Sleduji rozvoj mìsta, vní-
mám jeho pozitivní stránky, a pochopitelnì i pro-
blémy. Posledních nìkolik mìsícù mì znepokoju-
je neustále narùstající zadlu�ení mìsta. To pro
budoucnost Hoøic znamená úsporný program na
nìkolik volebních období (dle stávajících  pro-
gnóz bude dluh splacen a� v roce 2024).  Zpoèát-
ku mne napadalo, jestli by tedy nebylo lep�í ne-
chat ty, kteøí mìsto do této situace dovedli, se s
tím vypoøádat. Otázkou ale zùstává, zda to zadlu-
�ování mìsta nezastaví. Proto jsem se po nìkolika
setkáních s mými pøáteli (a dne�ními spolukandi-
dáty) rozhodl vstoupit do �tekoucí øeky� a pokusit
se  za jejich pomoci zachránit, co se dá.  Tedy za-
stavit zvy�ování dluhu mìsta, zaèít odpovìdnì
hospodaøit, a to ve v�ech zaøízeních a organiza-
cích mìsta, vrátit do rozhodování ve mìstì zdra-
vý rozum a pokusit se  v brzké budoucnosti pro-
sadit vyrovnaný mìstský rozpoèet. Navíc se mi
jeví jako správná my�lenka obnovy vedení mìsta
� noví  lidé nebudou svázáni �ádnými  vazbami a
novým pohledem na mo�ná øe�ení mohou výraz-
nì mìstu pomoci.
Podstatnou část zadlužení
způsobila realizace projektu Město bez
bariér.
Souhlasíte s tímto projektem?

Vìt�inou ano. Vlastní my�lenka je velmi dobrá,
av�ak rozsah a vlastní provádìní je diskutabilní.

S ohledem na stav mìstských financí se domní-
vám, �e  mnohdy pøi zadávání projektu do�lo nì-
kde k pøíli� velkému rozsahu rekonstrukce, nìkde
dokonce ke zbyteèné  (zdùrazòuji  s ohledem na
stav mìstské pokladny). Napøíklad vybourání
bezbariérové asfaltové komunikace ve Smetano-
vých sadech a její nahrazení prakticky stejnou ze
zámkové dla�by, tamté� demontá� pìti zhruba

�est let starých sto�árù veøejného osvìtlení a je-
jich  nahrazení ètyømi novými sto�áry.
Máte tedy výhrady i k provádění této
stavby?

Nejsem podrobnì seznámen s celou akcí, jen
kritizovat by nebylo fér. Mám pouze pocit, �e pøi
vlastní realizaci do�lo k nehospodárnému zachá-
zení s finanèními prostøedky, napø. pøi budování
výtahu na Z� Na Habru - jedna firma najímá dru-
hou, ta tøetí, ta ètvrtou a ta teprve má dìlníky.
Vidíte i jiné možné úspory v hospodaření
města?

Úspory je nutno hledat ve v�ech kapitolách roz-
poètu. I kdy� v kapitole mandatorních výdajù
moc �krtat nelze, je nutno ve v�ech organizacích
provést dùslednou kontrolu hospodaøení i vlastní
vý�e jejich rozpoètu. Také je nutno se podívat,
zda nelze vyu�ít kapacity mìstských zaøízení ke
zvý�ení jejich výkonù èi tr�eb. Dále je nutné zkon-
trolovat i ji� pøipravené investièní akce  s ohle-
dem na jejich mo�né úspornìj�í øe�ení.
Zajímavým bodem Vašeho programu
je otevření školních sportovišť mládeži...

Myslíme si, �e v mimo�kolní dobì tato høi�tì,
mnohdy poøízená za nemalé peníze, zahálejí. Sa-
mozøejmì jsou v dne�ní dobì rizika jejich znièení.
Chceme se v�ak pouèit z okolních mìst (napø.
Hradec Králové), jakým zpùsobem je provoz høi��
zaji�tìn. Domníváme se, �e i za cenu zaplacení
mzdy dozoru je tato cesta správná. Dìtem,  a ko-
neènì i odrostlej�í mláde�i,  je tøeba  nabídnout
jinou alternativu, ne� sedávat v sadech èi za pro-
dejnou na sídli�ti.
S ohledem na nedávnou devastaci  dětského
hřiště v areálu mateřské školy „Karosa“
(prostor za prodejnou) jste nahrál na další
otázku – slibujete zintenzivnění práce policie.
Myslíte městskou či státní ?

Myslím obì, i kdy� tu státní mù�eme tì�ko úko-
lovat. U mìstské policie se nám zdá, �e se jejich
èinnost zú�ila pouze na obèasné pochùzky po Hu-
sovì ulici, nìkdy s následnými pokutami za �pat-
né parkování. Mìstská policie musí být aktivnìj-
�í, zejména v hodinách noèního klidu. Jak je mo�-
né, �e na námìstí jsou èasto po páteèní èi sobotní
noci  vysypané a do silnice naházené odpadkové
ko�e? To je otázka samozøejmì i na státní policii.
Pokud mìstská policie má slou�it i v noci, pak je
pøece mo�né, aby napø. ka�dý veèer zamykala
brány do Smetanových sadù a brzy ráno je opìt
odemkla.
Na kandidátce máte i zástupce strany
zelených. Ovlivnilo to Váš program?

Bezpochyby, a jsme tomu rádi. Nikdo z nás si
nemyslí, �e je nejchytøej�í na svìtì, nato� v Hoøi-
cích. Je tøeba chránit nejen vzácné stromy, ale
i bì�nou �ka�dodenní� zeleò v�ude na území
mìsta.

Je�tì  bych chtìl závìrem zdùraznit, �e mé od-
povìdi vyjadøují názory v�ech mých  spolukandi-
dátù.  Ná� program toti� vznikl na základì dlouhé
diskuse mezi námi. Také jsme se dohodli, �e i po
volbách se budeme pravidelnì scházet, a zvolení i
nezvolení budeme øe�it problémy mìsta. V�dy�
�ádný z nás není v�evìdoucí a musí se poradit.

Zdroj: Sdru�ení kandidátù �ance

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK TJ START
TJ START Hoøice zastoupená panem Zdeò-

kem Tomá�kem pøedlo�ila  mìstské radì
�ádost o finanèní pøíspìvek na èásteènou úhra-
du nákladù na zakoupení cen pro jezdecké zá-
vody Cena mìsta Hoøic, které mìsto podporuje
pravidelnì. Rada mìsta Hoøice schválila fi-
nanèní pøíspìvek ve vý�i 5.000 Kè Tìlovýchov-
né jednotì START Hoøice na èásteènou úhradu
nákladù na poøádání jezdeckých závodù dne
18.9.2010.
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ MATERIÁLŮ
PRO OBRAZOVOU PUBLIKACI

Rada mìsta odsouhlasila uzavøení smlouvy o
poskytnutí materiálù pro reprezentaèní obra-
zovou publikaci �Malované opony divadel èes-
kých zemí�. Národní informaèní a poradenské
støedisko pro kulturu vydá ve 4. ètvrtletí t.r. ob-
razovou publikaci mapující opony divadel èes-
kých zemí.

Na základì pøedchozího projednání a souhla-
su mìsta Hoøice je v této publikaci zahrnuta i
opona Karla Maixnera �Vlasti a Múzám� pro
Mìstský dùm v Hoøicích.
POSTUP VÝSTAVBY VODOVODU DACHOVY

Postup výstavby Vodovodu Dachovy pøechází
do závìreèné fáze. Je polo�eno vodovodní po-
trubí výtlaèného øádu 110 mm v délce 925 m.
Dále bylo polo�eno kanalizaèní potrubí 300
mm v délce 308 m a pøívodní kabel v délce 285
m. V hrubé stavbì je proveden  zemní vodojem
2 x 250 m3. V souèasné dobì se provádìjí sta-
vební úpravy  ve vodojemu Vila Anna II a v
manipulaèní komoøe nového vodojemu. K pro-
vedení zbývá pøístupová zpevnìná plocha a
úpravy oplocení. Prùbìh stavebních prací vy-
tváøí pøedpoklad, �e po 15. øíjnu 2010 bude
mo�no zaèít s napojováním nových pøípojek.
OBNOVA KOSTELA SV. GOTHARDA

Rada souhlasila se zaøazením akce obnovy
kostela sv. Gotharda do Programu záchrany ar-
chitektonického dìdictví na rok 2011. Øímsko-
katolická farnost - dìkanství Hoøice, provádí
obnovu kostela sv. Gotharda na vrchu Gothard
(a to ji� od doby prohlá�ení tohoto kostela za
kulturní památku v roce 2005). Vlastník objek-
tu �ádá pravidelnì od roku 2008 o podporu Mi-
nisterstvo kultury. �ádost o zaøazení akce ob-
novy nemovité kulturní památky do Programu
záchrany architektonického dìdictví pøipravuje
k podání na Ministerstvo kultury i na rok 2011.
Proto po�ádal mìsto Hoøice o samostatné vyjá-
døení obce, na jejím� území se památka nachá-
zí, kterým doporuèí akci obnovy kostela sv. Go-
tharda k zaøazení do tohoto programu na rok
2011. Ji� pravidelnì se mìsto Hoøice, Králové-
hradecký kraj a Ministerstvo kultury spoleènì
podílejí na záchranì hoøického kostela sv. Go-
tharda. Dokonèení projektu obnovy této kul-
turní památky si vy�ádá v budoucnosti èástku
je�tì minimálnì 10 mil Kè. Rada mìsta Hoøice
ulo�ila starostovi I. Dole�alovi podepsat sou-
hlas se zaøazením akce obnovy kostela sv. Go-
tharda do Programu záchrany architektonické-
ho dìdictví na rok 2011.
JMENOVÁNÍ VEDOUCÍHO ODBORU
DOPRAVY

Rada mìsta Hoøice jmenovala na základì do-
poruèení výbìrové komise Ing. Lubo�e Lu�tic-
kého vedoucím odboru dopravy Mìstského
úøadu Hoøice. Výbìrového øízení

Na tento post se zúèastnili tøi uchazeèi. Nejví-
ce bodù v tomto øízení získal od výbìrové komi-
se pan Ing. Lubomír  Lu�tický, který byl do této
doby øízením odboru dopravy povìøen.
DAR PÍSKOVCOVÉ PLASTIKY
MĚSTU HOŘICE

Na základì pøedchozího projednání a proje-
vené vùle pana Ivana Jilemnického, bude mìs-
tu Hoøice darována pískovcová plastika

Stalo se ji� témìø tradicí, �e ka�doroènì s pøi-
cházejícím podzimem Hoøiètí vybírají ze svého
støedu èlovìka, který se  zaslou�il o zviditelnìní
mìsta a dokázal pøispìt k tomu, �e mìsto Hoøice
není jen jakýmsi bezvýznamným bodem na mapì
republiky, ale místem, kde stojí zato se zastavit.

Kdokoliv mù�e nominovat osobnost, o ní� si
myslí, �e právì ona je tou pravou nositelkou bu-
doucího titulu. Návrhy mohou být opìt realizová-
ny prostøednictvím www.horice.org s oznaèením
�Osobnost mìsta�. Je mo�né je  zaslat i po�tou
nebo  odevzdat pøímo v podatelnì úøadu.

Rada mìsta na svém øíjnovém zasedání vybere
z navr�ených laureáta tohoto ocenìní. Slavnostní

V zajetí hudby z roku 1970 v hodnotì 250.000
Kè, jejím� autorem je pan Ivan Jilemnický. Dílo
je umístìno pøed Základní umìleckou �kolou
Hoøice.  Rada mìsta Hoøice ulo�ila starostovi I.
Dole�alovi  podepsat darovací smlouvu.
RADA PODPOŘILA BĚH VÍTĚZSTVÍ

Na základì �ádosti Víta Kotrbáèka rada
schválila finanèní pøíspìvek ve vý�i 2.600 Kè na
zakoupení pohárových trofejí pro první tøi
dru�stva �tafetového Bìhu vítìzství, který se
uskuteèní 2.10.2010 od 11,00 hodin v Hoøicích
po místní komunikaèní síti. Závod, který je na
prahu podzimu poøádán ji� opakovanì má start
u Husova pomníku a cíl u Vì�e samostatnosti.
Závodníci se úèastní tohoto fyzicky nároèného
bìhu na vlastní nebezpeèí.
SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR POŽÁDAL
O FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK

Paní RNDr. Eugenie Hanèarová, vedoucí ho-
øického støediska JUNÁK � svazu skautù a
skautek ÈR, pøedlo�ila �ádost o finanèní pøí-
spìvek na opravu skautské klubovny pro rok
2011 ve vý�i 100.000 Kè. Ve své �ádosti podrob-
nì popisuje postup stavebních úprav objektu v
uplynulých letech a pøedpoklad prací dal�ích.
Hoøickému støedisku se podaøily v leto�ním
roce rozsáhlé opravy za 230 tisíc Kè, a to s pod-
porou mìsta a díky dotaci M�MT ÈR. Rada
mìsta Hoøice doporuèila Zastupitelstvu mìsta
Hoøice zapracovat do rozpoètu mìsta na rok
2011 finanèní pøíspìvek ve vý�i 100.000 Kè pro
opravu klubovny  hoøického Junáku.
ŽÁDOST OBYVATEL BETLÉMA

Rada mìsta Hoøice vzala na vìdomí dopis ob-
èanù ulice Betléma ze dne 1.9.2010, ve kterém
�ádají o vybudování plynofikace, výmìnu staré-
ho vodovodního øádu, vybudování nebo opravu
kanalizace a vybudování asfaltové komunika-
ce.Rada mìsta Hoøice doporuèila Zastupitel-
stvu mìsta Hoøice odsouhlasit postupnou pøí-
pravu projektové dokumentace na  investièní
akci v ul. Betlém akcí pro rok 2011.
RADA PODPOŘILA MIMOŘÁDNÉ ČÍSLO
ČASOPISU POD ZVIČINOU

Mìsto Hoøice podporuje ji� nìkolik let vydá-
vání èasopisu Pod Zvièinou Gymnáziem a SO�
Hoøice v grantovém systému mìsta. Rada mìs-
ta schválila pøispìt na vznik mimoøádného èísla
tohoto èasopisu, který vzpomene na nedávno
zesnulého malíøe, grafika, vèelaøe, skauta i èlo-
vìka pana Oskara Teimera. Mimoøádné èíslo
èasopisu Pod Zvièinou vyjde v listopadu 2010 a
bude vìnováno �ivotu a dílu tohoto umìlce
(1932 � 2010).
PRODEJ POZEMKŮ V PRŮMYSLOVÉ ZÓNĚ

Pozemky v prùmyslové zónì za Miletou mají
svého vá�ného zájemce o koupi. Zájemce je ten-
tokrát z oblasti potravináøské výroby. V souèas-
né dobì se pøipravuje projektová studie, která
by mìla pøizpùsobit zámìr italských investorù
mo�nostem, které tento prostor nabízí.
HOŘICKÁ CYKLOSTEZKA BEZ POHLEDÁVEK

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na
svém posledním jednání v mìsíci záøí schválilo
dofinancování �Cyklostezky Hoøice� dvìma mi-
liony korun. Hoøice tak tuto cyklostezku poøídi-
ly z hlediska vlastních vlo�ených investic pouze
za hodnotu projektové dokumentace a nìkolika
málo vykoupených pozemkù.
LIDL ANO ČI NE ?

Èastou otázkou, která je nám v poslední dobì
kladena, je výstavba objektu obchodního øetìz-
ce Lidl. Stavební øízení pro vydání stavebního
povolení bylo ukonèeno v srpnu. V souèasné
dobì je pøipravována projektová dokumentace
pro realizaci stavby a posléze bude provedena
soutì� na dodavatele stavby. Je�tì do konce
roku budou pravdìpodobnì zahájeny stavební
práce.

Ivan Dole�al, starosta

STØÍPKY Z JEDNÁNÍ RADY
MÌSTA HOØICE
KONANÉHO DNE 20. ZÁØÍ 2010

vyhlá�ení výsledkù probìhne tradiènì v rámci
festivalu Jazznights poèátkem mìsíce listopadu.

V minulých letech patøili mezi ocenìné p. Mi-
roslav �perk, pí PhDr. Oldøi�ka Tomíèková, pí
Jaroslava Jehlièková, p. Oskar Teimer, pí Bla�e-
na Zatloukalová, Mgr. Václav Bukaè a  p. Václav
Svoboda.

I letos by díky  zodpovìdným návrhùm mìla
volba padnout na èlovìka, jen� by doplnil  tuto
pøehlídku výjimeèných  lidí.

Ráda pøipomínám, �e ka�doroènì se sejde ko-
lem desítky nominací, co� jenom potvrzuje fakt,
�e je mezi námi mnoho tìch, kteøí si zaslou�í být
ocenìni.

Mgr. Hana Richtermocová, místostarostka

Přichází opět čas volby osobnosti města…

Kandidáti Šance pro rozvoj se pravidelně fotografují před Štursovou sochou „Probuzení“ (1923).
I když tváře se časem mění (život je dynamický), touha po probuzení spoluobčanů zůstává.
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Dřevořezby zdobí
zahrady mateřských
školek

Prozatím posledním poèinem hoøického Nadaèní-
ho fondu Modrá Niké se stalo umístìní velkých døe-
voøezeb s dìtskou tematikou do objektù nìkolika
mateøských �kol v regionu. Tøi putovaly do mateøi-
nek na Jièínsku, tøi ozdobily �kolky na Novopacku a
tøi døevoøezby byly pøedány  mateøské  �kolce Pod li-
pou v Hoøicích. �Cílem na�eho nadaèního fondu je
podpora sportovních, tìlovýchovných a dal�ích zá-
jmových èinností a aktivit ve prospìch pøirozené so-
lidarity spojené s charitativními úèely. Tento poèin
se stal pøíspìvkem ke zpøíjemnìní prostøedí pro
na�e nejmen�í,� uvedl pøi pondìlním (13.9.2010)
pøedání posledního umìleckého díla z pøírodního
materiálu patron nadaèního fondu  Zdenìk Lhota.

Autorem do �kolek umístìných døevoøezeb je Jan
Ku�el z Dobré Vody. V tomto kraji to v�ak není jedi-
ný øezbáø, také Robert Musil z Hoøic  se vìnuje této
umìlecké èinnosti. Spoleènì tvoøí zajímavá díla, se
kterými se mù�eme setkat v mnoha malebných pod-
krkono�ských zákoutích. Mezi jejich tvorbu patøí
napøíklad krkono�ské a dìtské motivy, zvonièky, ale
tøeba i houpaèka a lavièky lemující cesty. Na jedné
z nich jsou vyøezány �neèek a �abièka s nápisem
�Pro �neèka a �abièku, dìdeèka i babièku, do kopeè-
ka lavièku�� I kdy� se u ka�dého z autorù najde
spousta døevotvorných specifik, jedno mají spoleè-
né. V rámci mo�ností nezi�tnì tvoøí pro radost dru-
hých, své práce pak umís�ují v rùzných  lokalitách
Hoøicka.

Patøí jim za to dík, a to nejen jmenovaným døevo-
øezbáøùm, ale v�em lidem, kteøí s radostí vytvoøí
nìco hezkého pro potì�ení druhých. �koda jen, �e se
mezi námi najdou jedinci, kteøí si tyto poèiny vyklá-
dají po svém. Kdy� se jim nepodaøí díla ukrást, tak je
alespoò ponièí�

Za Nadaèní fond Modrá Niké Eva Veselá

Na zemědělské škole
začal nový školní rok

A hned v plném tempu. �áci Vy��í odborné �koly
rozvoje venkova a Støední zemìdìlské �koly
v Hoøicích ji� od prvních dnù �kolní docházky napl-
no vyu�ívají v�ech mo�ností, které jim �kola nabízí.

 Tøída 3. A strávila druhý záøijový týden na cyklis-
tickém kurzu.  Dìvèata ze tøídy 3.L se jako ka�doroè-
nì zapojila do celonárodní akce �Svìtlu�ka 2010� a
na pomoc nevidomým vybrala 9 885,- Kè.  V rámci
výuky èeského jazyka nav�tívilo hned pìt tøíd obno-
venou premiéru Klicperova divadla v Hradci Králo-
vé  �Petrolejové lampy�. �áci  maturitních roèníkù si
ovìøili své znalosti v rámci testování Vektor. V øíjnu
se zúèastní maturitní generálky a zjistí tak stav
svých vìdomostí pøed státní maturitou na jaøe
pøí�tího roku.

Zemìdìlská �kola se také prezentuje na v�ech vý-
znamných akcích Královéhradeckého kraje. Výsled-
ky na�í práce nechybìly na festivalu Jièín � mìsto
pohádky, na do�ínkách v Hradci Králové,zúèastnili
jsme se Chovatelského dne v Tøtìnicích � Chomuti-
cích, Chovatelské výstavy ÈSCH Hoøice a mnoha
dal�ích. Náv�tìvníci si tak mohou prohlédnout zví-
øata ze �kolního statku, obdivovat na�e mladé jezdce
na koních, práci �ákù z domova mláde�e a seznámit
se tak se �kolou a studijním programem.

Zveme pøedem v�echny zájemce na podzimní tra-
dièní Hubertovu jízdu a Den otevøených dveøí! Sle-
dujte na�e webové stránky www.szes-horice.cz!

Po nepovedené sezónì ve 4. lize hoøický florbalový
tým mu�ù pøekvapivì postoupil i z 2. kola poháru
ÈFBU, které se konalo tento víkend na pra�ské Dì-
kance. Po návratu nìkolika klíèových hráèù a p. Mi-
lana Junga st. na pozici trenéra se hoøiètí mu�i ne-
ztratili ani v konkurenci silnìj�ích týmù z 2. a 3. nej-
vy��í ligy. Po dvou výhrách, jedné remíze a jedné
prohøe tìsnì postoupili z 2. místa do 3. kola poháru
a 24.9. v 19h pøivítají na domácí pùdì prvoligový
Pelhøimov. Fanou�ci hoøického florbalu se tak mo-
hou tì�it na napínavé utkání s kvalitním soupeøem.

Sr�ni zahájili sobotní èást turnaje zápasem s FBC
Texas. Po témìø povinném vítìzství 5:1 s papírovì
nejslab�ím soupeøem ve skupinì na nì èekal tým
mnohem zku�enìj�í a vyrovnanìj�í, vítìz 3. ligy TJ
Baník Sokolov. Na zaèátku 1. tøetiny pøichází ledová
sprcha v podobì dvou rychlých gólù. Hoøice to v�ak
nevzdávají a 1. tøetinu konèí za stavu 3:2 ve svùj pro-
spìch. Ve zbývajících dvou tøetinách trápí Sokolov
hoøièáky fyzicky nároènou a tvrdou hrou plnou ne-
pøíjemných osobních soubojù. Je�tì na zaèátku 3.
tøetiny Hoøice vedou 5:4, ale Sokolov 2 minuty pøed
závìreèným hvizdem srovnává na koneèné skóre
5:5. Plán na nedìlní èást je tedy jasný. Pokud chtìjí
Sr�ni postoupit, musí povinnì porazit Chomutov a
nezkazit si skóre s Táborem.

Nedìlní zápas s Chomutovem je ve znamení pøeta-
hované o skóre. Na ka�dý gól Chomutova doká�ou
Hoøice vzápìtí odpovìdìt vyrovnávací brankou.
V polovinì 2. tøetiny na ukazateli svítí skóre 4:3. Ve
zbytku zápasu i pøes nìkolik pøesilovek a jeden sa-
mostatný nájezd Hoøic zùstává skóre nezmìnìno.
Sr�ni se tak mohou radovat z tì�ce vydøeného vítìz-

FbK Tábor 4 4 0 0 12
FbK Hoøice 4 2 1 1 7
TJ Baník Sokolov 4 2 1 1 7
FbC 98 Chomutov 4 1 0 3 3
FBC Texas 4 0 0 4 0

Hořičtí florbalisté porážejí ligové týmy

ství. I pøes kvalitní a fyzicky nepøíjemnou hru sou-
peøe dokázali jeden a pùl tøetiny udr�et jednogólový
náskok a mají tedy stále nadìji na postup z 2. místa
tabulky.

V závìru turnaje èekal na Hoøice soupeø nejtì��í,
1. FbK Tábor. Ji� ve 2. minutì zápasu se Tábor hlad-
ce ujímá vedení, ale Hoøice kontrují gólem o 2 mi-
nuty pozdìji. I kdy� Tábor pøedvádí výbornou kom-
binaèní hru plnou pøesných pøihrávek, Hoøice na ní
doká�í reagovat a 1. tøetina konèí tìsným vítìzstvím
Tábora 2:1. 2. tøetina gól nepøinesla, i kdy� pøíle�i-
tostí na obou stranách byla spousta. Hoøickému
týmu k postupu staèí remíza nebo tìsná porá�ka, ale
na to lze jen tì�ko spoléhat. Ve 3. tøetinì je znát úna-
va z pøedchozích nároèných zápasù, èeho� vyu�ívá
soupeø z Tábora a v prùbìhu pìti minut dvakrát
skóruje. Zápas konèí pro Hoøice nepøíznivým vý-
sledkem 1:4. Sr�ni tak musí èekat na výsledné skóre
zápasu Sokolova s Chomutovem. Aby Hoøice po-
stoupily, tým Chomutova nesmí prohrát o více jak 1
gól. Hráèi nervóznì sledují napínavý prùbìh zápasu,
který na�tìstí konèí 3:2 pro Sokolov. Sr�ni se tedy
mohou radovat z tìsného postupu do 3. kola poháru
ÈFBU.                                                                    LP

Náš volební
program

Na první stranì tohoto vydání Hoøických novin
pøedstavujeme obèanùm Hoøic na�í kandidátku do
voleb dne 15. a 16. 10. 2010. Jsme v�ichni bez stra-
nické pøíslu�nosti èi sympatií k jakékoliv lobbistic-
ké, prospìcháøské èi zájmové skupinì.

Chceme prosazovat v�dy a jen zájmy obèanù Hoøic
a mìsta Hoøice. Nikoliv prospìch urèitých jednotliv-
cù èi skupin bez ohledu na názor naprosté vìt�iny
obèanù Hoøic.

S Va�í podporou se o to chceme pokusit. Nemáme
ambice pomocí Va�ich hlasù �plhat nìkam vý�e.
Chceme pùsobit v�dy a jen, tak jako v minulosti, ve
prospìch obèanù Hoøic a mìsta Hoøice.

Pokusme se o to: Mo�nost v následujících volbách
se blí�í!

Na�e pøedstavy pro následující volební období, na
co se pøedev�ím zamìøit a co dùslednì prosazovat:

1/ ZDRAVOTNICTVÍ :
� obnovení rychlé záchranné slu�by v plném roz-

sahu a na nejvy��í úrovni  (lékaøi, ne pouze �kolení
zdravotníci)

� zdravotní pohotovost dostupná 24 hodin dennì
2/ BEZPEČNOST A  OCHRANA OBČANŮ
A JEJICH MAJETKU:

� výrazné zlep�ení a zefektivnìní èinnosti mìstské
i státní policie (zejména v noèních hodinách)

� vyu�ívat kamerový systém ve mìstì
3/ PODPORA RODIN S DĚTMI
A SOCIÁLNĚ SLABÝCH:

� startovací byty
� cenovì dostupné stavební pozemky
� byty pro sociálnì slabé
� výraznì lep�í péèe o dùchodce

4/ ŠKOLSTVÍ :
� udr�et ve�keré �koly ve mìstì,pøípadnì roz�íøit

(mateøské,základní,støední)
� dále pracovat na zvý�ení úrovnì podpory a pøí-

stupu k dìtem s posti�ením

5/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA:
� �ádné dal�í stovky automobilù do mìsta (viz.

Nejnovìj�í hit na�ich zastupitelù takzvaný �Prùtah�
mìstem�)

� oprava komunikací ve mìstì
6/ KULTURA S SPORT:

� renovace ve�kerých høi�� a sportovních zaøízení a
výrazné zvìt�ení mo�ností pro �ir�í poèet zájemcù,
zejména mláde�e (cena) -

� zvìt�ení ploch zelenì pro oddech a odpoèinek
(maminky s dìtmi)

� zaji�tìní zvý�ení mo�ností kulturního vy�ití, ze-
jména mláde�e � diskotéky, tanec, divadlo a jiné
7/ MĚSTSKÝ ÚŘAD:

� sní�ení nákladù na provoz MÚ - sní�ení poètu
úøedníkù a výrazné zefektivnìní jejich práce

� zavedení referenda obèanù pøi velkých akcích �
Lídl, Mìsto bez bariér, likvidace nemocnice, zacho-
vání �kol, atd.
8/ PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI:

� vyvinout maximální snahu pro zvý�ení zamìst-
nanosti v na�em mìstì, zejmená vyu�ívání mo�ných
dotací z fondù EU pro zlep�ení vhodných podmínek
pro investory a podnikatele.

Podpořte nás,
my podpoříme Vás

Vá�ení obèané,
ve dnech 15. a 16.10. 2010 budete mít mo�nost roz-

hodnout o tom, komu dáte svùj hlas.
Jsme v�ichni nezávislí kandidáti bez stranické

pøíslu�nosti. Myslíme to upøímnì a chceme pro ob-
èany a mìsto jen to dobré a v�e, co s Va�í pomocí
zmù�eme. Ve�keré náklady spojené s volbami si
hradíme sami. Nejde nám o zisk a prospìch z funk-
cí, jde nám pouze o Vás, obèany Hoøic a mìsto Ho-
øice. Zva�ujte proto dobøe, komu dáte ve volbách
svùj hlas.

Za pøípadnou projevenou dùvìru a Va�i pøízeò ve
volbách, Vám dìkujeme.

Volební program strany Věci veřejné (kandidátka č. 6) Miletín zve do divadla
Program

Divadelního Erbenova Miletína 2010

Říjen 2010

Sobota 9. října 2010 v 19:30
Slavnostní zahájení 15. roèníku DEM

PRÁZDNINY SNÙ
DS Vojan Libice

Sobota 23. října 2010 v 19:30
POPRASK NA LAGUNÌ

DS JKT Lomnice nad Popelkou

Neděle 24. října 2010  v 15:30
KTERAK SE ÈERT O PRINCEZNU

POKOU�EL
Dìtské pøedstavení, DS Vamberk

16. Jazzobití pod horami

Hořice JazzNights 2010
Mezinárodní jazzový festival
3. 11. - 19. 11. 2010
Poøádá Dùm kultury Koruna v Hoøicích

v Podkrkono�í, pøedprodej vstupenek v kanceláøi
DK Koruna, tel. 493 622 727, e-mail: dkk@wo.cz,
http//koruna.horice.org

Program:
3. 11. st 20.00 (sál restaurace Bystøice)
Stan The Man & Bohemian Blues Band
4.11.èt 20.00 (sál restaurace Bystøice)
BTnJ (nìmecká dechovka s prvky angl. golfu)
5.11.pá 19.00 (sál DK Koruna)
Blues Klan, Crazy Hambones, Lubo� Andr�t Blues

Band, Jesse Ballard Band, Juwana Jenkins & Tonny
Blues Band   (bluesová kavárna od 18 h)

 7.11.so 19.00 (sál DK Koruna)
Urban Quintet, Voctail, Rudy Linka Trio, Claire

Michael Quartet (jazzová kavárna od 18 h)
19.11. so 20.00 (sál restaurace Bystøice)
Spojení �ánrù � Slovensko (jazz-blues-folklor)

Bazar
Sbor èeskobratrské církve evangelické v Hoøicích
poøádá ve dnech 13. - 15. 10. 2010

Velký podzimní bazar
V�dy od 10 do 17 hodin
v evangelickém kostele v Hoøicích
Husova 649
Jde o dobroèinnou akci pro sociálnì slab�í spolu-
obèany 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
orientaènì doporuèíme. Zbylé vìci pøedáme
diakonii v Broumovì.

Katalpa zve
na své říjnové programy:

Vá�ení pøátelé,
obèanské sdru�ení Katalpa Vás srdeènì zve do vý-

tvarné dílny v Hoøicích v Podkrkono�í na výtvarné
programy, které se konají v rámci projektu Pøehlíd-
ka a výuka umìleckých øemesel a tvùrèí dílny pro
veøejnost.Tento projekt podporuje mìsto Hoøice.

16.10. Techniky èínské malby
9:00 - 16:30 h. Vede Nata�a Dobe�ová.
Úspornými a jednoduchými tahy �tìtcem nacvièí-

me bambusy i jiné rostliny, hmyz atp.
Nauèíte se jak na to a namalujete si elegantní ob-

raz do interiéru. S sebou dobrou náladu a chu� do
práce. Cena 450,-Kè.

30.10. Techniky keramiky
9:00 � 16:30 hod. Vede Jarmila Gregorová.
Vytváøení netradièní nádoby dle vlastního návrhu.

Vyu�ití modelovaných reliéfních figurativních i rost-
linných prvkù. Reminiscence na historické nádoby
zvlá�tního urèení. Zájemci mohou vytváøet i jiné
pøedmìty dle vlastních zámìrù. Cena 450,-Kè.

Dílna se nachází v severní èásti mìsta Hoøic (vedle
vily Anny) na adrese: Èsl. armády 1027.

Místo si rezervujte pøihlá�kou na: e-mail: gregoro-
va@greja.cz, nebo po�tou: Jarmila Gregorová, Èsl.
armády 2124, Hoøice 508 01, telefon: 604 280 086.

Tì�íme se na tvùrèí setkání s vámi
www.katalpa-horice.cz

Pozvánka
Mìstské muzeum v Hoøicích
Vás srdeènì zve na výstavu a program
s ukázkami textilního øemesla:

Přástky
2.- 4.11. 2010, 8:00-17:00 hodin
Program je urèen pro �kolní skupiny (do 16 osob) a

v odpoledních hodinách pro veøejnost.
Uvidíte a vyzkou�íte si postupy zpracování  textil-

ních materiálù, pøedení na kolovratu, na pøedánku a
základy tkaní. Vstupné 30,- Kè.

Èasový rozpis programù:
 1) 8:00 � 9:00 hod.,  2) 9:30 � 10:30 hod.,
3) 11:00 � 12:00 hod., 4) 13:00 � 14:00 hod.,
5) 14:30 � 15:30 hod., 6) 16:00 � 17:00 hod.
Místo si rezervujte pøihlá�kou na: e-mail: gregoro-

va@greja.cz, telefonicky: 604 280 086.
Va�e dotazy rádi zodpovíme. Na setkání s vámi se

tì�í pracovníci hoøického muzea.
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Výstavy

Oskar Teimer 1932-2010.
Vzpomínka na zesnulého malíøe.

Muzeum od 16. záøí do konce øíjna.
Otevøeno dennì mimo pondìlí 9-12/13-17.

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

Malá síò mìstského muzea.

Michal �ar�e,
Jaroslav Urbánek

Sochy, kresby, reliéfy.
Galerie plastik od 11. záøí do 15. bøezna 2011.

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

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

Koruna v říjnu

Bohoslužby CČSH
Bohoslu�by Církve èeskoslovenské husitské se

budou konat v bývalé synagoze v nedìli 3. øíjna a
17. øíjna, v�dy od 14 hodin.

VÁŽENÍ OBČANÉ MĚSTA,
dovolte nám pøedstavit nové uskupení kandidátù

do obecního zastupitelstva v Hoøicích a zároveò i
pøednést základní teze na�eho volebního programu.
Kandidátní listina koalice TOP 09 a nezávislých
kandidátù se skládá z aktivních obyvatel na�eho
mìsta, kteøí za sebou nemají �ádné vìt�í politické
anga�má, av�ak spojuje je spoleèným zájem o odpo-
vìdnou a transparentní politiku. Základním impul-
sem k sestavení na�í kandidátní listiny je souèasný
stav veøejných financí, nezamìstnanost, pøedra�ená
výbìrová øízení a nedostateèná komunikace s obèa-
ny. Na tyto vý�e uvedené skuteènosti navazuje ná-
sledný odliv mladé a støední generace a tím i sni�o-
vání pøíjmu mìstského rozpoètu. Samozøejmì uzná-
váme, �e se v Hoøicích i celá øada vìcí a projektù po-
daøila, leè nìkteré mìly probìhnout daleko døíve,
dynamiètìji èi v ponìkud pozmìnìné podobì.
I proto chceme pøinést do komunální politiky svì�í
generaèní a týmovou obmìnu, která není a ani ne-
hodlá být napojena na komunální klientelismus a
prote�ování vyvolených firem. Chceme se koneènì

SPRÁVA MĚSTA A ÚŘADU:
� Zru�it funkci druhého místostarosty.
� Sní�it plat starosty a místostarosty o 10 %.
� Sní�it ètvrtletní odmìny vedoucím pøíspìvko-

vých organizací o 10% (min. do roku 2012).
� Optimalizovat strukturu mìstského úøadu, sní�it

náklady na jeho èinnost.
� Zapojit obyvatele mìsta do øe�ení záva�nìj�ích

problémù mìsta pomocí anket a dotazníkù, na we-
bové stránky mìsta vrátit diskusní fórum obèanù.

� Úøední dny u vybraných agend roz�íøit o jeden
úøední den (ètvrtek).
EKONOMIKA A POPLATKY:

� Zveøejnit ve�kerá výbìrová øízení u mìstských
zakázek nad 120 000,- Kè na internetu a Úøední
desce. Vydat závaznou smìrnici o výbìrových øíze-
ních mìsta.

� Zvý�it poplatky z jednotlivých herních zaøízení a
automatù na maximální vý�i.

� Komunální poplatky pro obèany mìsta ponechat
v souèasné vý�i. U objektù ve kterých není nikdo
hlá�en trvalým, èi pøechodným pobytem (chalupy),
tyto poplatky výraznì zvý�it.
ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY:

� Vytvoøit zdravotní pohotovost v hoøické nemoc-
nici jako odpovídající náhradu za nový model zdej�í

� Po�adujeme vypsání nového výbìrového øízení
na øeditele DD a zvá�it znovuotevøení zdej�í kuchy-
nì i pro potøeby �iroké veøejnosti.
ŠKOLSTVÍ A VÝCHOVA MLÁDEŽE:

� Znovu zalo�it alespoò jedno oddìlení jeslí a jed-
nu mateøskou �kolu otevøít pøes letní prázdniny.

� Vytvoøit sí� nových dìtských høi�� a koutkù, aby
v ka�dém spádovém obvodu bylo alespoò jedno.

� Budeme se sna�it zachovat osmileté gymnázium i
v�echny støední �koly a poèet míst ve �kolských zaøí-
zeních spravovaných mìstem (mateøské a základní
�koly) upravovat podle aktuální situace.
PODPORA ZAMĚSTNANOSTI:

� Nalézt nové investory pro výstavbu v prùmyslové
zónì (území navazující na komunikací R35).

� Hodláme rozvíjet vzájemné vztahy mezi mìstem
a podnikatelskou sférou tak, abychom podpoøili
dobré a kvalitní podnikatelské zámìry, pota�mo i ve

� Technicky spolupracovat pøi restrukturalizaci
opu�tìných továrních komplexù pro jejich alterna-
tivní vyu�ití.

� Maximálnì podpoøit zachování mìstské bezplat-
né internetové sítì, nebo� je  významným prostøed-
níkem pøi hledání nových pracovních pøíle�itostí.

� U dlouhodobì nezamìstnaných vázat poskytová-
ní sociálních dávek veøejnì prospì�nými pracemi
(úklid chodníkù v zimním období  apod.).
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY A CESTOVNÍ RUCH:

� Vytvoøit prostor pro volný stánkový prodej èerst-
vých potravin a pøesunout termín mìstských trhù
z pátku zpìt na sobotu.

Nabízíme generační a týmovou změnu
více vìnovat problémùm mladé generace a specific-
kým potøebám pøidru�ených obcí. Na�í ideou je na-
bídnout co nejlep�í podmínky pro podnikatele a �iv-
nostníky s cílem zajistit kvalitní slu�by obèanùm a
podpoøit vznik nových pracovních pøíle�itostí. Chce-
me, aby se komunální politika stala opravdovou
slu�bou obèanùm, za jejich samozøejmé spoluúèasti
a kontroly. Základní prioritou je docílení vyrovna-
ného a veøejností kontrolovaného rozpoètu,
nebo� nikdo z nás jistì nechce �ít v zadlu�eném mìs-
tì. Ji� nyní jsme napojeni na na�e poslance PÈR a
dal�í vrcholové politiky na�í zemì, kteøí nám jsou
v pøípadì na�eho zastoupení v mìstském zastupitel-
stvu schopni pomoci v øe�ení mimoøádných problé-
mù i v realizaci na�eho volebního programu.

Mo�ná proto i Vá� hlas v  komunálních volbách
pomù�e k silnému mandátu na�í kandidátky, který
je bezpodmíneènì nutný pro prosazení na�í progra-
mové vize a tím i zásadnìj�ímu ovlivnìní dìní
v na�em mìstì. Více o MO TOP 09 Hoøice a jejím
volebním programu na www. top09hc.cz.

� Iniciovat vznik spoleèenskokulturních akcí
s dùrazem na regionální výrobky a historii mìsta:
(�Trubièkový jarmark�, �Dny husitù�...)

� Zøídit centrální registr akcí poøádaných ve mìstì
(pøi informaèním støedisku), aby nedocházelo
k jejich zbyteènému termínovému pøekrývání.
SPORT A TĚLESNÉ AKTIVITY:

� Zachovat vý�i finanèní podpory sportu
v souèasné podobì. Klást vìt�í dùraz na práci
s mláde�í a závodní èinnost.

� Iniciovat vznik Týdne sportu - uspoøádání spor-
tovních programù pro �irokou sportovní veøejnost.

� Se zástupci klubù vyhledávat finanèní mo�nosti
pro rekonstrukci jejich sportovi�� (dotace EU).
BEZPEČNOST VE MĚSTĚ:

� Vytvoøit obecní vyhlá�ku tvrdì potírající vanda-
lismus s maximálnì tvrdým finanèním postihem.

� Zpracovat koncepci bydlení nepøizpùsobivých
obèanù (tzv. Hir�ùv dùm).

� Obecní vyhlá�kou omezit výskyt hracích automa-
tù a herních zaøízení ve vybraných lokalitách.

� Zachovat personální obsazení mìstské policie,
iniciovat její vìt�í pochùzkovost.
MĚSTSKÉ BYDLENÍ:

� Dùslednì postupovat proti neplatièùm nájemné-
ho a lidem pronajímajícím mìstský byt naèerno
(soudní vystìhování, bez odpu�tìní dluhu).

� Ziskové nemovitosti ponechat v majetku mìsta.
Ty neziskové pøipravit k privatizaci, její� podmínky
budou pøimìøené tr�nímu prostøedí s mírným zvý-
hodnìním pro stávající nájemce.
EKOLOGIE A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ:

� Vytipovat nové skládkové úlo�i�tì pro mìsto Ho-
øice i spádové obce a vypracovat celkové øe�ení hos-
podaøení s odpady.

� Zachovat bezplatné slu�by sbìrného dvora a jeho
prostory kompletnì rekonstruovat z dotací EU.
DOPRAVA A ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ:

� Zku�ebnì roz�íøit mìstskou autobusovou dopra-
vu i pro pøímìstské obce.

� Zmapovat stav místních komunikací a chodníkù
a zaøadit jej postupnì do systému investic a oprav.
INVESTIČNÍ PROJEKTY A CÍLE (PODMÍNKOU
JE DODRŽENÍ VYROVNANÉHO ROZPOČTU):

� Dokonèit stávající lokalitu pro výstavbu rodin-
ných domù v �alounovì ulici.

� Dokonèit projekt Mìsto bez bariér s ostøej�ím
dohledem na prùbìh stavby a finanèní nároènost
(zrevidovat smlouvy mezi mìstem a dodavatelem).

� Ze stejných dotací EU upravit veøejná prostran-
ství pøímìstských obcí (lavièky, dìtské koutky ).

� Z dotací EU rekonstruovat koupali�tì Dachova.
� Zbudovat dùstojnou rozluèkovou síò na Gothar-

dì. Rekonstruovat a obnovit vodní nádr� pøed so-
chou Mistra Jana Husa a vodní pramen  Kalí�ek.

Roz�íøenou verzi volebního programu najdou
ètenáøi na www.top09hc.cz

Sobota 2. října 2010 ve 14.30 hodin
KA�PÁREK U ÈARODÌJNICE
Ka�párkùv divadelní podzim,

Divadlo MARTÍNEK z Libánì, vstupné 30,- Kè

Úterý 5. října 2010 v 18.30 hodin
KURZ TANCE - 1. PRODLOU�ENÁ
Hraje skupina EGO RETRO MUSIC

Středa 6. října 2010 v 19.30 hodin
(Chrám Narození Panny Marie)

CHRÁMOVÝ KONCERT
PIFFERAIOS, TONI DEI SIGNORI,
HOØICKÝ KOMORNÍ ORCHESTR

Dobrovolné vstupné,
výtì�ek pro Hospicové sdru�ení Duha

Pátek 8. října 2010 v 19.30 hodin
KAREL KAHOVEC, VIKTOR SODOMA,

GEORGE & BEATOVENS
Koncert k výroèí 45 let skupiny G&B

Stolová úprava sálu, mo�nost obèerstvení,
dancing, vstupné 200,- Kè (pøedprodej 180,- )

Sobota 9. října 2010 ve 14.30 hodin
BUBÁK KÁJA

Ka�párkùv divadelní podzim, loutkáøský
soubor MATÌJ z Ostromìøe, vstupné 30,- Kè

Pondělí 11. října 2010 v 19.30 hodin
BALADA PRO BANDITU

Mìstské divadlo Nymburk
vstup volný

(Pøedvolební akce senátora Jiøího Li�ky)

Středa 13. října 2010 v 19.30 hodin
DOSTANU TÌ NA JAHODY

Divadlo Metro, hrají v alternacích: Ivan
Vyskoèil, Matìj Merunka nebo Michal Slaný,
Yvetta Tannenbergerová, Michaela Dolinová,
Zuza Ïurdinová nebo Kateøina Urbanová

DIVADELNÍ PØEDPLATNÉ,
vstupné 250/230/200,- Kè

Čtvrtek 14. října 2010 v 18.00 hodin
TEENAGER PÁRTY - UKA� SVÙJ TALENT

vstupné 40,- Kè

Sobota 16. října 2010 ve 14.30 hodin
KA�PÁREK UÈNÌM U ÈARODÌJE

Ka�párkùv divadelní podzim,
soubor SRDÍÈKO z Jièína, vstupné 30,- Kè

Sobota 16. října 2010 ve 20.00 hodin
XANTIPA, OBELISK,

JIMI HENDRIX MEMORY BAND
SETKÁNÍ HOØICKÝCH BIG BEATOVÝCH

KAPEL, vstupné 100,- Kè

Pondělí 18. října 2010 v 18.00 hodin
ZOBÁCKÝ BÁL, Gymnázium a SO� Hoøice

vstupenky u poøadatele

Středa 20. října 2010 v 19.30 (Sál radnice)
�ES�OVÉ KVINTETO PRAHA

Zahajovací koncert sezóny Klubu pøátel hudby
KLUB PØÁTEL HUDBY, vstupné 100,- Kè

(studenti polovic)

Sobota 23. října 2010 ve 14.30 hodin
O PY�NÉ BASE

Ka�párkùv divadelní podzim,
soubor KLÍÈEK ze Dvora Králové,

vstupné 30,- Kè

Úterý 26. října 2010 v 18.30 hodin
KURZ TANCE - 2. PRODLOU�ENÁ
Hraje skupina EGO RETRO MUSIC

Středa 27. října 2010 v 18.00 (Sál radnice)
VEÈER POPULÁRNÍCH MELODIÍ

EVA a JUSEF �EJNOHOVI, vstupné 60,- Kè

Sobota 30. října 2010 ve 14.30 hodin
KA�PÁREK A ...

Ka�párkùv loutkový podzim,
soubor ZVONEK z Hoøic, vstupné 30,- Kè

Volební program TOP 09 / Nezávislí Za Hořice krásnější (kandidátka č. 5)

Kandidáti hořické TOP 09 s ministrem zdravotnictví

Kandidáti TOP 09 s Krakonošem.

Podzimní
psycho-rehabilitační
pobyt Klubu Maják
Hořice

Dne 9.9.2010 se v odpoledních hodinách zaèaly
rodiny èlenù Klubu Maják Hoøice sjí�dìt ke svému
II. psycho-rehabilitaènímu pobytu rodin se zdravot-
nì posti�enými dìtmi.  Pobyt se tentokrát uskuteè-
nil v pøekrásném areálu Pardubických chat u Koøe-
nova v Jizerských horách. Pobytu se zúèastnilo cel-
kem 49 èlenù klubu. Èásteènì bezbariérový objekt
splòoval na�e po�adavky. Rovnì� ochotný a vstøícný
personál vèetnì p. vedoucího, který respektoval spe-
cifické potøeby dìtí se zdravotním posti�ením (napø.
diety, mletá strava, pøikrývky navíc, atd.) a dotváøel
tak obraz mimoøádnì povedeného, nezapomenutel-
nými zá�itky nabitého pobytu. V�dy� komu se po-
�tìstí nav�tívit Roztocký mlýn, kterým nás provázel
a poutavými historkami bavil syn bývalého mlynáøe.
Vysvìtlil nám podstatu fungování mlýna, mletí obilí,
spustil nìkteré dochované èásti a na modelu nám
pøiblí�il, jak za doby jeho dìtství v�e probíhalo. Dìti
se zde setkaly s vodníkem, mluvící èarodìjnicí i
s èertem Roháèkem. Po prohlídce mlýna èekalo na
dìti je�tì jedno pøíjemné pøekvapení v podobì vese-
le praskajícího ohníèku, na kterém jsme si opekli
buøty. Po veèeøi p.vedoucí zaøídil promítání pohád-
ky O Krakono�ovi. V momentì, kdy pohádka konèila
a filmový Krakono� se zaèal louèit se stalo nìco neu-
vìøitelného: pøi�el mezi nás skuteèný Krakono�! Po
pøekonání poèáteèní nervozity dìti bystøe odpovída-
ly na Krakono�ovy zvídavé otázky a spontánnì s ním
komunikovaly. Dokonce se mohly s �Pánem na�ich
hor� vyfotit. Po zhruba hodinovém povídání sKrako-
no�em, byla na závìr pøipravena diskotéka, kterou
si dìti dlouho dopøedu pøály. Vyvedla se ú�asnì. Té-
mìø celé sobotní odpoledne jsme strávili jízdou na
koni (hipoterapií), o ni� byl obrovský zájem. Hipote-
rapie je léèebná metoda, která vyu�ívá pøenosu po-
hybových impulzù z koòského høbetu na klienta,
který tak stimuluje koordinaci, rovnováhu a vzpøi-
mování. V kombinaci s pøekrásnou pøírodou okolo a
pozitivnì naladìnými dìtmi jsme zorganizovali nì-
kolik sportovních soutì�í, napø. závody na kolobì�-
kách, pøíp. na invalidních vozících, hod na cíl, pøe-
ká�ková dráha, skládání puzzlí. Po setmìní èekalo
na dìti dal�í pøekvapení - stezka odvahy a následné
pou�tìní podepsaných létajících lampionù. Na ka�-
dém ze tøí dopoledních blokù byl pøipraven pro-
gram v klubovnì, tj. tvùrèí dílny, pøi kterých dìti
musely zapojovat fantazii, barevné a estetické cítìní,
uèily se pøesnosti, vytrvalosti a sebeovládání. Vyro-
bily si obrázek technikou decoupage, ozdobily pol�-
táøek textilními barvami nebo pomocí savování.
Jemnou motoriku si zkou�ely rozhýbat a procvièo-
vat pletením pedigu. V�e samozøejmì za men�í èi
vìt�í pomoci �ikovných maminek nebo tatínkù, kteøí
si ve veèerním volnu mohli vyzkou�et techniku en-
caustic (malování voskem). Jeliko� máme opravdu
�ikovné dìti, tak jsme se rozhodli podpoøit na�í èin-
nost úèastí na vánoèních trzích a budeme rádi, kdy�
si pøijdete výrobky na�e a pøedev�ím na�ich dìtí
prohlédnout nebo i zakoupit.

Tento, v poøadí ji� druhý víkendový pobyt rodin se
zdravotnì posti�enými dìtmi by se nemohl uskuteè-
nit bez laskavé podpory MìÚ Hoøice, men�ích dárcù
a sponzorù, kterým tímto ze srdce dìkujeme.

V závìru bych chtìla poukázat na skuteènost, �e
pøesto�e patøí na�e mìsto k tìm men�ím, a ná� klub
zde organizovanì pùsobí pouhopouhý rok, máme
�irokou èlenskou základnu, povedené akce pro ve-
øejnost (napø. Rozlouèení se �kolním rokem), na-
smlouvané rehabilitaèní plavání v místním bazénu a
spoustu a spoustu plánù do budoucna. Zaèínáme
napø. s pravidelnými tvùrèími dílnami pro dìti a
mláde� se zdravotním posti�ením, dále se vzdìláva-
cími akcemi pro rodièe, ji� zmínìnou úèastí na vá-
noèních trzích, apod. A to v�e s jediným a jasným cí-
lem: pomoci v integraci zdravotnì znevýhodnìným
dìtem do bì�ného kolektivu pota�mo celé spoleè-
nosti.                                     www.klubmajak.estranky.cz

Helena Hindrová

Pomozte útulku
ve Skřivanech

�áci Domova mláde�e Obchodní akademie opìt
poøádají sbírku  pro útulek psù a koèek ve  Skøiva-
nech. Akce se uskuteèní ve støedu 29. 9. 2010 u sa-
moobsluhy na sídli�ti Pod lipou a ve ètvrtek 30.9.
u samoobsluhy u Husa v�dy v 17.00 hod. Vìci mù�e-
te kdykoliv pøinést do recepce Domova mláde�e.
V leto�ním roce se zapojil i zverimex Svìt zvíøátek,
kde zakoupené vìci mù�ete ponechat a my si je zde
vyzvedneme. Vybíráme granule, konzervy, hraèky,
hobliny, staré kousky kobercù. Za pomoc pøedem
dìkujeme.
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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

CELKEM 231 m2

KANCELÁŘE V HOŘICÍCH
(I JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI OD 18 m2)

KONTAKT: 603 501 830

Luděk Vojáček
+420 603 934 787

E-mail: voolno@centrum.cz

NÁBYTEK NA MÍRU
SKŘÍNĚ NA MÍRU
ŽALUZIE • ROLETY• PARAPETY• PRAHY•TĚSNĚNÍ
Doprava a konzultace zdarma

PEDIKÚRAPEDIKÚRAPEDIKÚRAPEDIKÚRAPEDIKÚRA
JITKA JIØÍKOVÁ

JANDEROVA 1313 HOØICE
TELEFON 604 217 695

mokrá pedikúra
masáž nohou

kuří oka
peeling

zarostlé nehty
úprava nehtů

lakování nehtů
manikůra

parafínové zábaly
francie nehtíků

p. shine

Objednávky v pracovní dobì
(od pondìlí do pátku, v�dy 8 -12)

Kompletní péèe
o Va�e ruèièky a no�ièky

TELEFON 604 217 695

Prodám dvì dekorativní vázy z umìlého ka-
mene (pískovec). Cena 2500,- Kè za kus.

Telefon 603 266 410
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SEKÁNÍ TRÁVY
ÚDRŽBA ZAHRAD
¨ sekání trávy s mulèováním
¨ odvoz travní hmoty
¨ provzdu�òování, vertikutace

a odstraòování mechu z trávníkù
¨ hnojení a dosévání
¨ støíhání �ivých plotù
¨ odvoz kompostù
¨ sbìr listí, proøezávání stromù

a keøù

Aleš Smolař

TEL. 777 123 001
www.posekanitravy.cz

POSEKÁME COKOLIV A KDEKOLIV,
PLOCHU VELKOU ÈI MALOU,

ZA VA�Í ZAROSTLOU BRANOU

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

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
MÁME �IROKÝ VÝBÌR FITNESS POSILOVACÍCH STROJÙ A CYKLODOPLÒKÙ

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

VÝPRODEJ

SLEVA a� 50%
NA VYBRANÉ TYPY KOL OD 25. SRPNA
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Přijďte se ohřát
Sportovní zaøízení mìsta Hoøice zahájilo provoz

v saunì. Provozní doba zùstává stejná jako v minu-
lé sezónì, od 15,00  do 21,00 hodin.

Pondìlí � spoleèná
Úterý � mu�i
Støeda � �eny
Ètvrtek � �eny
Pátek � mu�i
Sobota � spoleèná
Nedìle � zavøeno
Na Va�i náv�tìvu se tì�í kolektiv zamìstnancù.

Zdroj: Sportovní zaøízení mìsta Hoøice

Pozvánka na turnaj
v nohejbale

Dne 16.10.2010 probìhne na místních tenisových
dvorcích ji� pátý roèník nohejbalového turnaje trojic
- O Krakono�ùv pohár V. Turnaj probìhne pod pat-
ronací zdej�ího tenisového oddílu TJ Jiskra Hoøice a
v�esportovní organizace Sporting Havana. Startov-
né na dru�stvo bude èinit 200 Kè. Po celou dobu ko-
nání akce bude k dispozici bohaté obèerstvení. Tur-
naj zaène v 8.30 a pøihlá�ky lze podávat telefonicky
na èísle 606 109 852, nebo pøímo pøed zaèátkem
turnaje na místì. Tì�íme se na va�i úèast.        (V.p.K)

Hledám pronájem kanceláře
Hledám pronájem kanceláøe v Hoøicích,
cca 30 m2.                                   Telefon 603 458 957.

Prodám kozičky
Prodám hnìdou 16mìsíèní kozièku a dvì kùz-

látka (té� kozièky) tøiapùlmìsíèní, hnìdé a bílé.
Telefon 604 368 009.

Koupím dům v Hořicích
Men�í, se zahradou (do 2 mil.). Platím ihned.

Telefon 605 218 294 ksimona@volny.cz

Prodám dům v Hořicích
Prodám dùm ve V�ehrdovì ulici, 4+1, gará�,

cena dohodou.                             Telefon 774 055 294.

Voliči a zvolení

Rozdíl
mezi obèanem
a politikem
Jednoho dne se stalo, ze pøi�el zahradník k holi-

èi, aby se dal ostøihat. Kdy� byl hotov, ptal se,
kolik dlu�í... Holiè odpovìdìl: �Tento týden slou-
�ím spoluobèanùm, tudí� nemohu brát �ádné pe-
níze.� Zahradník tedy podìkoval a opustil holiè-
ství. 

Kdy� holiè otevíral svùj obchod pøí�tí ráno, na-
�el tam dvanáct rù�í s dìkovným pøáním.

Druhý den, pøi�el pekaø, aby se dal také ostøí-
hat. Po støíháni se to opakovalo. �Slou�ím spolu-
obèanùm tento týden, tudí� nemohu pøipustit,
abych dostal zaplaceno,� vysvìtlil holiè. Pekaø
byl rád a ode�el. 

Pøí�tí ráno, kdy� holiè otevíral svùj krámek,
spatøil sáèek s dvanácti koblí�ky upeèenými do
zlatova a s dìkovnou kartou ...

Tentý� den pøi�el vládní èinitel a nechal se také
ostøíhat. Kdy� chtìl platit, sly�el toté� jako v
pøedchozích pøípadech. �Slou�ím tento týden
spoluobèanùm, tudí� nemohu va�e peníze pøi-
jmout,� znìlo holièovo vysvìtlení... Poslanec byl
mile pøekvapen. Podìkoval a odcházel velice ra-
dostný. 

Pøí�tí ráno, kdy� chtìl holiè otevøít krám, stálo
tam dvanáct poslancù, aby se nechali zdarma
ostøíhat...

Zdroj: Chechtavej tygr

Na nudistické pláži:
 

�Èau, já jsem Zdenìk.� 
�Ahoj, já jsem Martina.� 
�Tì�í mì.� 
�To vidím �� 

(CC  Dynamo Telè)  vybojovala  vítìzství v  nejni��í
tøetí divizi,  kdy�  postupnì  porazila  Belgii  8:2, Nì-
mecko 10:0, Norsko 10:0 a se �védskem   remizovala
5:5.

�Èeský tým vyhrál díky vyrovnanosti hráèù a jejich
výkonù bìhem celého turnaje a mo�ná i díky agre-
sivní høe�, komentoval výhru mana�er turnaje John
Low z místního Sussex County Croquet Clubu. Ten-
to fantastický  výsledek   katapultoval   Èeskou   re-
publiku do druhé divize, kde  pøi  pøí�tím MS na No-
vém Zélandu narazí na týmy z  Kanady, Irska nebo
�panìlska.                                          Zdroj:Leona Vorlová

MacRobertsonův štít:
Bárta postupuje do druhé divize světové soutěže
HISTORIE SOUTĚŽE

V poèátcích dvacátých let minulého století austral-
ský výrobce cukrovinek, filantrop, váleèný veterán a
rekreaèní hráè kroketu Sir Macpherson Robertson
vìøil tomu, �e kroket mù�e být dobrou uèební po-
mùckou pro rozvoj kombinaèních schopností a vy-
tvoøení dovednosti v sebekázni a øízení rizikových
otázek. Proto v roce 1925, s rostoucím zájmem o
sport, zalo�il MacRobertson Shield, mezinárodní
turnaj v kroketových �testech� mezi Austrálií a Ang-
lií. První turnaj se odehrál v Anglii, kam Australská
asociace poslala tým slo�ený ze ètyø hráèù. Sir Ma-
cpherson Robertson zde pøedstavil osobnì �tít, kte-
rý vyhrála snadno poøadatelská zemì. Na druhém
�ampionátu v roce 1927-8  tým Anglie hrál v Austrá-
lii a byl tìsnì pora�en. Do tøetí série, v roce 1930, byl
pøizván k úèasti Nový Zéland a v roce 1993 Spojené
státy Americké. V roce 1990 nahradil Anglii tým slo-
�ený z Velké Británie. The MacRobertson Internati-
onal Croquet Shield je v souèasnosti pro národní
kroketové týmy nejvìt�í událostí   na svìtì. Série se
nyní hraje v rotaci mezi konkurenèními zemìmi
ka�dé tøi nebo ètyøi roky.

NAŠE ÚČAST
V srpnu leto�ního roku se tradièní turnaj konal

opìt v Anglii, ov�em v ponìkud pozmìnìné podobì.
Se zvy�ováním hráèské základny po celém svìtì a se
vznikem nových národních asociací se Svìtová kro-
ketová asociace rozhodla uspoøádat v roce 2010 prv-
ní Mistrovství svìta týmù v asociaèním kroketu, pøi-
èem� pøizvala do turnaje v�echny nové národní aso-
ciace.

Celý turnaj byl rozdìlen na tøi divize. První divize
si ponechala název  The MacRobertson Internatio-
nal Croquet Shield a zúèastnili se jí obvyklé státy �
Velká Británie, Austrálie, Nový Zéland a USA. Dru-
há a tøetí divize byla nasazena podle výkonnosti jed-
notlivých národních týmù, pøièem� druhá divize
byla navíc rozdìlena na dvì úrovnì po ètyøech tý-
mech.

Èeská kroketová reprezentace ve slo�ení David
Hajn  (CC Dynamo Telè),  Ivo Marták  (SKK Silesia),
Petr Bárta ml. (CCCC Hoøice)  a  Václav Doskoèil

Biograf Na Špici v říjnu 2010

Pátek 1. 10. a sobota 2. 10. ve 20:00

Ženy v pokušení
Ètyøicátnice Helena, uznávaná odbornice na man�elské
problémy jednoho dne zji��uje, �e se dostala do situace,

jaké øe�í se svými pacienty. Její doposud milující a
milovaný man�el je pøisti�en in flagranti s mlad�í �enou

a Helena brzy bezradnì stojí na prahu nového �ivota.
Mláde�i pøístupný, 118 minut, èeský film, 70,- Kè.

Úterý 5. 10. a středa 6. 10. ve 20:00

The Twilight saga:
Eclipse

Seattlem otøásá série záhadných vra�d a Belle znovu
hrozí nebezpeèí od záludné upírky, je� stále tou�í ji zabít.

Uprostøed toho v�eho se navíc musí rozhodnout,
èemu dá pøednost: lásce k Edwardovi, nebo pøátelství

s Jacobem�
Mláde�i pøístupný, 124 minut, èeské titulky, 70,- Kè

Pátek 8. 10. a sobota 9. 10. v 17:30

Toy story 3:
Příběh hraček

Málokdy se stává, �e tøetí díl série je je�tì lep�í ne� dva
pøedchozí. A ejhle, tady to platí dvojnásob. Aèkoliv i

pøedchozí dva díly byly na vysoké úrovni
a byla to jakási revoluce na filmovém plátnì, trojka mì

dostala je�tì mnohokrát víc.
Mláde�i pøístupný, 100 minut, èeský dabing, 70,- Kè

Úterý 12. 10. a středa 13. 10. ve 20:00

Poslední vládce větru
Vzduch, Voda, Zemì, Oheò. Ètyøi národy spojené

osudem, kdy� Ohnivý národ v�em ostatním vyhlásí
válku. Uplynulo celé jedno století od jejího zaèátku,
pøesto na obzoru není vidìt nadìje na její ukonèení.

Stateèný bojovník Aang zjistí, �e je posledním Avatarem,
schopným ovládat v�echny ètyøi elementy.

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

Pátek 15. 10. a sobota 16. 10. ve 20:00

Salt
Evelyn Salt (Angelina Jolie) je agentkou CIA, která

slo�ila pøísahu slu�by, cti a vlasti. Kdy� je pøebìhlíkem
obvinìna, �e je ruskou prozatímní neèinnou �piónkou,

Salt uteèe, aby oèistila své jméno a jednou prov�dy
dokázala, �e je vlastenka. Za pou�ití v�ech svých

schopností a rokù zku�eností jako tajná agentka se musí
vyhnout zajetí a ochránit svého man�ela, jinak

nejmocnìj�í síly vyma�ou jakoukoli stopu o její existenci.
Pøístupný od 15, 104 minut, èeské titulky, 70,- Kè.

Královna se dostavila jak se sluší a patří

Vzpomínky bývalého učitele

Sexuální výchova
prakticky
O sexuální výchovì doma i ve �kole jsem se do-

zvìdìl málo. V mateøské �kole jsem prý jevil vìt�í
zájem o panenky a koèárky ne� o nákladní auta
zn. Tatra a stavebnici Merkur.

Je�tì v první tøídì jsem nerozli�oval pohlaví,
nebo� holky nosily krátké i dlouhé vlasy, kra�asy
a punèocháèe jako my, kluci.

A� ve tøetí tøídì jsme se li�ili od holek, paní uèi-
telka vy�adovala u holek modré trenýrky na
gumu, my cvièili v èervených. Ve ètvrté tøídì
jsem sly�el první nemravnou anekdotu od spolu-
�áka Ulricha: �Vole, ví� jaký je rozdíl mezi srn-
kou a kozou? No, vole, srnka vyèuhuje z lesa a
koza z podprsenky�.

Pøi veèeøi jsem vtip vyprávìl rodièùm. Mamin-
ka se zapýøila a tatínek mi vlepil pohlavek.

V páté tøídì kluci pøemluvili Martinu ke høe na
doktora. �Je vás moc. Já chci jednoho doktora�.
�Nesmysl, jde o celkovou prohlídku. Jirka je zu-
baø, Mirek internista, Pavel chirurg a já se podí-
vám, jestli nemá� vyrá�ku na bøí�ku�.

V �esté tøídì jsem byl pouèen, jak se líhnou mlá-
ïata u�ovky stromové v hodinách pøírodopisu.

V sedmé tøídì se chtìla Alena z na�eho panelá-
ku vdávat. Tøikrát u nás zazvonila, mìla závoj a
bílé �aty, no�ky jí kvedlaly v matèiných lodiè-
kách. �Ty nemá� kytku? Máme pøece svatbu��. A
natahovala do bréèe. Ale já se je�tì v tomhle vìku
nechtìl �enit. Byla taky o rok mlad�í. �Do cho-
moutu nepolezu!� zabouchl jsem nevìstì dveøe.

V osmé tøídì jsem zahlídl v kabinetì obrazy
obojího pohlaví a taky holky èetly èasopis BRA-
VO GIRLS.

Více se mnì pouèení o sexu ve �kole nedostalo.
Ukonèil jsem základní �kolu a o pohlaví vím
v�echno, tedy jak funguje.

Kdy� jsem odjí�dìl z domova na internát, pra-
vila mnì maminka plaèky na rozlouèenou. �Ne
abych se dozvìdìla, �e má� nìco ve �kole
s dívkami. V�ak ty ví�!�

Táta si mì vzal stranou. �Kondom jsi vidìl
v televizi, viï? Já si natahoval dva, aby se nesta-
la nehoda�.

A tak jsem byl pouèen o sexu uèiteli i rodièi.
Málo.
Líbat a milovat mì nauèila Jana. Byla o dva

roky star�í.
Miroslav Procházka, Pecka

Pouèení:Vá�ení rodièe. Pokud se budete chtít
nìco dozvìdìt o sexu, zeptejte se svých dìtí!

Vlevo MacRobertsonův štít, vpravo Bárta
s trofejí ze Sussexu. Zcela nahoře Bárta na

anglickém trávníku, zcela dole české družstvo:
Hajn, Marták, Doskočil, Bárta.

Ke královské úrovni Dachovské slavnosti ukon-
èení sezóny rozhodující mìrou pøispìla královna
Kolobì�ka. Dostavila se jaksepatøí ustrojená neu-
strojená a pøivezla dokonce dar nedar. Uvolila se
vyslechnout veøejnou omluvu (neomluvu?), co�
ji, podle jejích vlastních slov, natolik popletlo, �e
se nezmohla na slovo a vyøizuje si to zase pro-
støednictvím médií (zejména pak toho na�eho).
Dìkuje v�em za milá slova, která shledala velmi
milými, a také za krásný náhrdelník.

Vypadá to, �e se tì�ko u� obejde nìjaké vydání
na�ich novin bez informací o jejím �ivotì a díle.

+

Královská návštěva na dachovském koupališti se těšila uctivé pozornosti davu. Na malém obrázku
nahoře je dámský mažoretní spolek Viróza a víc už se nevešlo. Foto Volšička jako obvykle.

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


