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Karel Gott si koupil psa � Máte také takovou radost? � Je celý chlupatý � U� je to tady zas: svatomartinské a bo�olé �
Jak dobìhla �tafeta � Jak to probíhalo v Kerepé�i � Jak dopadly volby � Kdo pøijede zahrát na leto�ní jazzové dny � Kde
budou rybáøi prodávat ryby � Kde horolezci polezou po stìnì � Kde hasièi zachránili labu� � V sobotu si slepte draka �

A nechoïte jen tak, je tu bo�olé � Dal�í a� za rok                                                                          A noviny za �est � Dal�í za mìsíc

Mgr. Jan Kulhánek
Jungmannova 346 / 508 01 Hoøice

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

ADVOKÁT

STAROSTA VYHRÁL VOLBY A ROZHODL SE VYMĚNIT PARTNERY

Volby celkem bez překvápka, to přišlo až po nich

1) Ivan Dole�al 1522
2) Ale� Svoboda 1213
3) Hana Richtermocová 1129
4) Jaroslav Vácha 1053
5) Pavel Sieber 1036
6) Roman Chalupa 933
7) Martin Sodomek 924
8) Boøek Janèík 899
9) Miroslav Vitvar 834
10) Roman Vr�átko 815
11) Jaroslav Winter 808
12) Martin Pour 806
13) Radomír Machek 798
14) Iva �edivá 787
15) Milan Ertl 787
16) Pavel �míd 782
17) Jaroslava Tou�ová 774
18) Jiøí John 773
19) Vladimír Lejsek 773
20) Vít Kotrbáèek 761
21) Leona Vorlová 761
22) Renata Medová 757
23) Zdenek Lhota 753
24) Jan Sezima 748
25) Franti�ek Dole�al 742
26) Tomá� Èerych 678
27) Pavel Moravec 664
28) Jana Bouzková 664
29) Eva Kubi�tová 662
30) Jaroslav Pour 653
31) Karel Køovina 635
32) Luká� Rejmont 631
33) Jan Duchaè Vyskoèil 625
34) Josef Bartùnìk 620
35) Jaroslav �ubrt 599
36) Stanislav Hovorka 594
37) Jana Hátlová 591
38) Ale� �edivý 586
39) Jaroslav Preussler 582
40) Irena Janáková 575
41) Milo� Koukol 571
42) Jaroslav Kotrbáèek 536
43) Petr Draslar 530
44) Jitka Pourová 530
45) Lenka Borovièková 529
46) Petr Ille 527
47) Milan Jung 517
48) Petr Duchaè Vyskoèil 515
49) Roman Sklenáø 515

50) Jan Barto� 509
51) Jan Krementák 506
52) Robert Lejsek 505
53) Monika Krejèová 497
54) Zdenìk Hora 492
55) Lucie Bartùòková 489
56) Vladimír Lu�tinec 482
57) Kristýna Nováková 479
58) Jolana Zahradníková 476
59) Jan Vítek 473
60) Václav �matolán 470
61) Lenka Bednáøová 467
62) Jan Kulhánek 466
63) Soòa Kerelová 462
64) Jiøí Hellinger 461
65) Zdenìk Kulhánek 454
66) Gustav Lubich 444
67) Jaromír Pokorný 443
68) Vìra Èerná 442
69) Helena Folprechtová 440
70) Jan Bartoníèek 434
71) Eva Nekvapilová 429
72) Jiøí �ubrt 412
73) Jaroslav �vamberk 401
74) Helena Stejskalová 398
75) Milo� Nykendaj 388
76) Jana Køí�ová 383
77) Zdenka Trejbalová 381
78) Aneta Dundová 375
79) Martin Sodomek 365
80) Jiøí Bukvic 365
81) Radoslava Hubáèková 351
82) Dagmar �tepánková 350
83) Jaroslav Nosek 347
84) Jiøí Novák 345
85) Monika Khunová 330
86) Lada �tìpánková 328
87) Max Politzer 320
88) Jitka Ko��álová 319
89) Tereza Peterová 313
90) Ondrej �tastný 313
91) Jana Petráková 312
92) Vladimír Solovjev 307
93) Soòa Vrabcová 307
94) Petr Novotný 304
95) Ondøej Kopecký 304
96) Jaroslav Hamáèek 299
97) Michaela Voláková 298
98) Petr Kmoníèek 282

99) Milada Bártová 266
100) Svatopluk Gabriel 262
101) Vìra Bílková 256
102) Tomá� �tayr 251
103) Zdenìk Hladík 245
104) Gustav Lubich 244
105) Petr �andera 244
106) Markéta Havlíèková 243
107) Karel Rybenský 240
108) Karel Wiesner 237
109) Jana �ulcová 232
110) Kvìtoslava Slepièková 230
111) Alena �matolánová 230
112) Jana Ko��álová-Bagová 226
113) Roman Koøínek 225
114) Bohumila Krutilová 223
115) Karel Doubek 202
116) Petr Markalous 201
117) Franti�ek Plí�ek 196
118) Jaroslava Hátlová 193
119) Jana Macnarová 193
120) Miloslav Taneèek 190
121) Jana Dudiòáková 183
122) Jan Knap 180
123) Marie Ponikelská 180
124) Marie Èiperová 174
125) Marta Proke�ová 174
126) Hana Kulichová 173
127) Jakub Holman 162
128) Jitka Rejmontová 162
129) Milan Motal 150
130) Petr Francek 144
131) Jaroslav Nosek 124
132) Martin Mikulka 111
133) Petr Harcuba 110
134) Monika Müllerová 109
135) Markéta Zemanová 101
136) Jiøí Mádle 98
137) Lenka Zineckerová 90
138) Roman Plecháè 90
139) David Zeman 90
140) Michal Kloutvor 87
141) Vera Kru�inová 85
142) Milan Bezvoda 82
143) Irena Nosková 80
144) Jaroslav Zvoníèek 72
145) Veronika Machová 66
146) David Kulhánek 66
147) Zdenka Havelková 57

Jiří Liška senátorský
mandát neuhájil

U hoøických volièù sice Jiøí Li�ka tìsnì zvítìzil
(o deset hlasù), ale celkovì senátorské køeslo neuhá-
jil. Bude tam chybìt.

Novým senátorem za jièínský obvod je Josef Tá-
borský z ÈSSD. Táborský získal 14.558 hlasù, co�
pøestavuje 54,09 procenta, Li�ku volilo 12.352 lidí
(45,90 %). Josef Táborský, který je také prvním ná-
mìstkem hejtmana Královéhradeckého kraje, kan-
didoval do Senátu poprvé. K volbám ve druhém kole
pøi�lo celkovì jen málo pøes 25 procent volièù (v Ho-
øicích 26,34 %).

Kandidáti podle počtu získaných hlasů
V pøede�lém èísle jsme otiskli kandidátky volebních stran. Proto�e soudí, �e je to pro leckoho zajímavé,

daly si Hoøické noviny práci, a seøadily kandidáty podle poètu získaných hlasù. Kurzívou jsou vyznaèena
jména èlenù nového mìstského zastupitelstva. Za jménem kandidáta je poèet získaných hlasù.

Moudrost
Von kolikrát takovej pøedvolební boj je proti

tomu boji povolebnímu úplnej hadr.
Josef �vejk

ZVOLENÍ ZASTUPITELÉ
PODLE STRAN
Občanská demokratická strana
(6 mandátů) 28.57% zastupitelů

1. Ivan Dole�al, 50 let, 1522 hlasù (9.91%)
2. MUDr. Pavel Sieber, 1036 hlasù (6.75%)
3. Martin Sodomek, 924 hlasù (6.02%)
4. Boøek Janèík, 899 (5.85%)
5. Ing. Miroslav Vitvar, 834 hlasù (5.43%)
6. Ing. Jaroslav Winter, 808 hlasù (5.26%)

Česká strana sociálně demokratická
(4 mandáty) 19.05% zastupitelů

1. Ing. Iva �edivá , 787 hlasù (7.05%)
2. Mgr. Jiøí John, 773 hlasù (6.92%)
3. Ing. Franti�ek Dole�al, 742 hlasù (6.64%)
4. Jaroslav Pour, 653 hlasù(5.85%)

Sdružení VPM, NK
(4 mandáty) 19.05% zastupitelů

1. Mgr. Hana Richtermocová, 1129 hlasù
(10.09%)

2. Ing. Jaroslav Vácha, 1053 hlasù (9.41%)
3. Mgr. Radomír Machek, 798 hlasù  (7.13%)
4. PhDr. Pavel �míd, Ph.D., 782 hlasù (6.99%)

Sdružení SNK ED, NK (3 mandáty)
14.29% zastupitelů

1. Ale� Svoboda, 1213¨hlasù (13.06%)
2. Mgr. Roman Chalupa, 933 hlasù  (10.04%)
3. Roman Vr�átko, 815 hlasù (8.77%)

Sdružení TOP 09, NK (3 mandáty)
14.29% zastupitelů

1. Ing. arch. Martin Pour, 806 hlasù (8.52%)
2. Milan Ertl, 787 hlasù (8.32%)
3. Vít Kotrbáèek, 761 hlasù (8.05%)

Komunistická strana Čech a Moravy
(1 mandát) 4.76% zastupitelů

1. Václav �matolán, 470 hlasù (9.68%)
(Èísla v závorkách znaèí podíl kandidáta na

zisku u jednotlivých stran.)
Prvními náhradníky za jednotlivé strany jsou:

Renata Medová (ODS), Jana Bouzková (�ance),
Jaroslava Tou�ová (VPM), Josef Bartùnìk
(ÈSSD), Jaroslav Kotrbáèek (TOP 09) a Jana Køí-
�ová (KSÈM).             Zdroj: Èeský statistický úøad

JAK SE VOLILO
V JEDNOTLIVÝCH OBVODECH
Hlasy pro jednotlivé strany: Obvod  1 Obvod  2 Obvod 3 Obvod 4 Obvod 5 Obvod 6   Celkem %  Mandáty

1. �ance pro rozvoj 1 427 2 196 1 409 1 349      1 080 1 824 9 285 14,54 3

2. ODS 1 690 3 204 2 713 1 942 2 240 3 556 15 345 24,03 6

3. Volba pro mìsto 1 281 2 030 1 956 1 816 1 815 2 282 11 180 17,51 4

4. ÈSSD 1 708 2 292 1 714 1 829 2 092 1 524 11 159 17,48 4

5. TOP 09 1 379 2 249 1 971 960 1 264 1 628 9 451 14,80 3

6. Vìci veøejné 460 566 426 216 372 530 2 570 4,03 0

7. KSÈM 592 898 465 1 093 1 233 572 4 853 7,60 1

Volební úèast 3 495 48,96

Volební místnosti pro jednotlivé obvody byly (jako obvykle) v tìchto budovách: 1) Hasièská zbrojnice, 2) Z� Na Habru 3) Gymnázium a SO� Hoøice,
4) VO� rozvoje venkova a Støední zemìdìlské �kola, 5) Mìstská knihovna, 6) Z� na Daliborce.
Celkový poèet oprávnìných volièù v Hoøicích v seznamech pro obecní volby byl 7 139 (pro 1. kolo voleb do Senátu 7 146, pro 2. kolo 7 145) .  Zdroj: ÈSÚ.

Nové složení městské rady

Starosta chce vládnout
s jinými partnery

Také v minulých volbách 2006 získala vítìzná
ODS 6 mandátù a aby mìla potøebnou vìt�inu v
zastupitelstvu, musela se o moc podìlit s dal�ími
stranami. Tehdy nabídla spoluúèast stranám
VPM (4 mandáty) a �ance (2).

Letos se pomìr sil pøece jen malièko zmìnil.
ODS si dokázala poèet zastupitelù zachovat, ale
men�í, døíve marginální strany, posílily a proka-
zují, �e s nimi bude tøeba poèítat. �ance má 3 za-
stupitele a tak trochu nový subjekt na scénì, TOP
09, také 3. Dohromady s ODS dvanáct - vìt�inu v
zastupitelstvu. A tak se v koalièních jednáních
minulý týden zrodilo øe�ení, které mnozí pøijíma-
jí s pøekvapením, jiní s nadìjí (nastala zmìna) a
je�tì jiní s roztrpèením (pøestalo se s nimi poèí-
tat). V Hoøicích bude v pøí�tím ètyøletí vládnout
koalice ODS, �ance pro rozvoj a TOP 09.

Oficiální mìstský zdroj informací zatím mlèí,
Jièínský deník ale u� pøinesl rozhovory se zasvì-
cenými: V sedmièlenné mìstské radì zasednou
Ivan Dole�al, Martin Sodomek a Pavel Sieber za
ODS, Ale� Svoboda a Roman Chalupa (�ance) a
Vít Kotrbáèek a Martin Pour za TOP 09. Staros-
tou se má opìt stát Ivan Dole�al, posty místosta-
rostù obsadí Martin Sodomek jako uvolnìný a
Ale� Svoboda jako neuvolnìný. To v�e nová koali-
ce pøedlo�í ustavujícímu zasedání nového zastu-
pitelstva v listopadu.                               (vab)

Máme po volbách
a teď volíme mladá
svěží vína

Také letos slaví Martin svátek 11. kistopadu a
také letos u� pøibyla do Hoøic dodávka mladých
svì�ích vín (roèník 2010), která jsou právì ode
dne�ka v prodeji. Mezi nimi také mladá svì�í
vína Svatomartinská (od 11. listopadu) a fran-
couzské mladé Beaujolais (od 18. listopadu).

Pøijïte oslavit konec volebních kampaní (a také
fakt, �e máme na dva roky od kampaní a od voleb
pokoj) a hlavnì ochutnat mladá svì�í vína do Vi-
notéky Anna ve dvorku v Levitovì domì na ná-
mìstí.

Srdeènì zve (mladá svì�í) Jana �imková.

LISTOPADOVÉ



 Hořické občasné noviny (dříve HOŘICKÝ OBČASNÍK)

Strana 2

Občanská poradna
Hořice

Poskytujeme obèanùm bezplatné, nezávislé a dis-
krétní poradenství v oblasti  právní, sociální, pra-
covnì právní, bydlení, mezilidských vztahù a
v dluhové problematice.

Náv�tìvní hodiny:
Ètvrtek     8.00  � 12.00 / 13.00 � 16.00
Poradna se nachází v ulici Husova 321, (naproti

Speciální �kole), v budovì bývalé polikliniky 2.
Kontakt: telefon: 493 592 026
e-mail: obcanska.poradnadk@centrum.cz
Zøizovatel: Farní charita Dvùr Králové nad La-

bem, Palackého 99, 544 01 Dvùr Králové nad La-
bem, www: fchdk.cz

e-mail: obcanska_poradna@horice.org

Výtržnictví hořické
mládeže
se mění v hazard o život

Adrenalinový zpùsob trávení volného èasu hoøické
mláde�e je hazardem o �ivot. Zkratují lampu, která
zpùsobí výpadek veøejného osvìtlení nìkolika ulic.
Lampa, kdy� je pod proudem, tak jakýkoliv prùnik
do vnitøní výstroje lampy znamená hazard se �ivo-
tem. To si zøejmì neuvìdomuje partièka mláde�e,
která si tuto �zábavu� bohu�el oblíbila. Navíc zpùso-
bený zkrat zapøíèiní zhasnutí nìkolika ulic, kde
mù�e dojít k úrazu chodcù nebo páchání trestné èin-
nosti. Hoøický správce veøejného osvìtlení pan Ja-
romír Foff, zamìstnanec TS Hoøice, vyjí�dí témìø
ka�dý víkend k tìmto poruchám zpùsobeným úmy-
slným zkratem. Vzhledem ke znaèné �kodì jde
o trestný èin, který �etøí policie. Pokud má nìkdo
i pouhé podezøení na podivné chování v blízkosti
lamp na Gothardì nebo ve Smetanových sadech
v noèních hodinách, volejte èíslo mìstské policie
737 445 336 nebo Policii ÈR na telefonní linku 158.

www.horice.org

Poděkování z kraje
hořickým záchranářům

Náèelník Krajské policie Královéhradeckého kraje
dopisem podìkoval hoøickýcm hasièùm, strá�ní-
kùm, policistùm a v�em dobrovolníkùm, kteøí se po-
díleli na záchranné operaci 81leté seniorky, která se
ztratila, aby záhy byla záchranáøi nalezena.

www.horice.org

Evropské peníze
pro naši školu

Do projektu �EU peníze �kolám�, které vyhlásilo
pomocí Operaèního programu Vzdìlávání pro kon-
kurenceschopnost  Ministerstvo �kolství, mláde�e a
tìlovýchovy ÈR, se pøihlásila i na�e �kola.

Tento projekt, který by mìl základním �kolám po-
moci øe�it jejich nejpalèivìj�í problémy, je spolufi-
nancován z Evropského sociálního fondu. �ádost,
kterou jsme na M�MT podali zaèátkem leto�ního
èervence, byla 30. 8. 2010 vyøízena kladnì.  Do na�í
�koly by mìlo pøijít celkovì1 381 670,- Kè na nein-
vestièní výdaje.

Získané finanèní prostøedky vyu�ijeme na klíèo-
vou aktivitu III/2, tzn. na �Inovaci a zkvalitnìní výu-
ky prostøednictvím ICT�. Jejím cílem je zkvalitnìní
vlastní výuky prostøednictvím ve�kerých èinností
pøi vyu�ití digitálních technologií. Podporovány jsou
aktivity zvy�ující dynamiku, originalitu, názornost,
interakci mezi uèitelem a �ákem a podporující moti-
vaci �ákù ke zlep�ení studijních výsledkù.

Do projektu je ve �kole zapojeno jedenáct pedago-
gù. Prostøednictvím nových metod a nástrojù plánu-
jeme docílit zlep�ení stavu vzdìlávání na na�í �kole.
Zkvalitnìní a zefektivnìní výuky bychom chtìli do-
sáhnout metodickým vzdìláváním a podpùrnými
kurzy pedagogických pracovníkù, tvorbou a násled-
ným pou�íváním nových metodických pomùcek a
uèebních materiálù ve výuce.

Projekt nám umo�ní individualizaci výuky pro-
støednictvím dìlení hodin a podporou pøi vzdìlává-
ní �ákù se specifickými poruchami uèení a �ákù na-
daných. Plánujeme zapojit do výuky  asistenty peda-
goga a speciální pedagogy.

Díky podpoøe z evropského fondu mù�eme do
vzdìlávacího procesu zapojit dal�í prvky, které jsou
v souladu s moderními trendy výuky .               L. �tìp.

Letošní adventní trh
bude první prosincovou
sobotu

Jubilejní 10. roèník Adventního trhu v Hoøicích
probìhne opìt na námìstí Jiøího z Podìbrad, a to
první prosincovou sobotu 4. 12. 2010. Pøípadní zá-
jemci o prodej tradièního, øemeslnì opracovaného
zbo�í, naleznou ní�e podmínky úèasti a pøihlá�ku.

Bìhem Adventního trhu je opìt poèítáno s dopo-
ledním a èásteènì odpoledním kulturním progra-
mem, oblíbenou ohrádkou se zvíøátky, obèerstve-
ním, drobnými atrakcemi pro dìti a pøedev�ím do-
stateènou nabídkou krámáøských stánkù s co mo�ná
nejzajímavìj�ím a adventní dobì odpovídajícím
zbo�ím. Vyplnìnou pøihlá�ku mohou zájemci zaslat
na e-mailovou adresu: infocentrum@horice.org.

Tisková zpráva

Pomoc z Třebnouševse
Obèané Tøebnou�evse uspoøádali sbírku na pomoc

Raspenavì, obci posti�ené srpnovými bleskovými
povodnìmi. Bìhem dvou týdnù se jim podaøilo na-
shromá�dit celý kamion obleèení, star�ího nábytku,
lednièek a dal�ích spotøebièù nebo hygienických po-
tøeb a vody.

Obec na øece Smìdé zasáhly povodnì v noci na
7. srpna 2010 a byla oznaèována za jednu z nejposti-
�enìj�ích oblastí. Lidem uplavaly doslova pol�táøe
pod hlavou. Záplavy si vy�ádaly i jeden lidský �ivot,
ostatní obyvatelé byli evakuováni. V prvních dnech
lidem nejvíce chybìla pitná voda. V obci zasahovali
vojáci, hasièi i dobrovolníci z celé republiky a pomá-
hali s odstraòováním nejvìt�ích �kod, dal�í práce je
u� na lidech samotných.

Pan Du�ek z Tøebnou�evse sledoval situaci Raspe-
navských v televizi i na internetu a rozhodl se jed-
nat. Oslovil nìkolik sousedù a spoleènì zorganizova-
li v obci a okolí sbírku. Lidé bìhem nìkolika dnù na-
nosili na sbìrná místa v Tøebnou�evsi, ve Vinici, v
Ostrovì a v Hoøicích vìci, které oni samotní nepo-
tøebují a budou urèitì je�tì dobøe slou�it nìkomu ze
zasa�eného Frýdlantska.

�Ka�dý z nás by byl rád, kdyby mu nìkdo pomohl
v nouzi. Je mi moc líto lidí, kteøí tak najednou pøi�li
o velkou èást svého majetku. �e jim dám starou
skøíò a pár kouskù obleèení, mnì pøece nic neudìlá,
a jim to mù�e hodnì pomoct,� øíká dùchodkynì
z Tøebnou�evse. Jiná star�í paní pøinesla mimo jiné
i pytel oøechù, aby mìli podle jejích slov v Raspena-
vì na Vánoce z èeho upéct cukroví.

Nashromá�dìné vìci zaplnily celý kamion s vle-
kem, který poskytla firma Poly Group z Votuze a její
øidièi Petr Balihar a Pavel Kysela vìci nalo�ili a od-
vezli do severoèeské obce.

�Moc bychom tímto chtìli podìkovat lidem, kteøí
nejsou lhostejní k osudu jiných lidí,�  øíká pan Du-
�ek, starosta Tøebnou�evse. �Mìl jsem nìkolik tele-
fonátù od lidí, ke kterým se dostaly na�e vìci, a vì-
øím, �e jim tak alespoò trochu usnadníme návrat do
normálu. Lidé by si pøece mìli pomáhat,� dodává s
úplnou samozøejmostí.Hořičtí hasiči

zachraňovali labuť
Ba�nice - Hoøiètí profesionální hasièi vyrazili v pá-

tek 8. øíjna dopoledne do Ba�nic, aby pomohli se zá-
chranou labutì.

�Labu� se ji� druhý den nacházela v odkalovací
jímce bývalého cukrovaru. Jeden z hasièù slezl do
jímky, labu� odchytil a pøenesl k nedalekému rybní-
ku,� uvedla krajská tisková mluvèí hasièù Martina
�ahourková.                                                                            (to)

Czech Point nyní také
na infocentru

V øíjnu byl v Mìstském informaèním centru zahá-
jen zku�ební provoz pracovi�tì Czech Point.

Zájemci zde budou moci o víkendech, kdy má ji-
nak mìstský úøad zavøeno, získat výpisy z rejstøíku
trestù, katastru nemovitostí a bodový výpis øidièe.
Ostatní agendy budou zprovoznìny v Mìstském in-
formaèním centru prùbì�nì v dohledné dobì.

www.horice.org

Oslava Světového dne
hospicové a paliativní
péče v Hořicích

Hospicové obèanské sdru�ení Duha pùsobí ji�
druhým rokem v oblasti zdravotní péèe o tì�ce ne-
mocné s onkologickým onemocnìním.

V zájmu získání chybìjících finanèních prostøedkù
a v rámci oslavy Svìtového dne hospicové a paliativ-
ní péèe se uskuteènil dne 6.10. 2010 benefièní kon-
cert Hoøického komorního souboru a flétnového
souboru Pifferaios v kostele Narození Panny Marie.
Jako èestného hosta jsme mezi sebou pøivítali P. IC-
Lic. Karla Moravce z Královéhradecké diecéze, který
velice citlivì vyjádøil podporu èinnosti na�í slu�by
pro tì�ce nemocné. Získanou beneficí  pøispìjeme
èástkou 10 100 Kè na provozní náklady.

Patøí se dále velmi podìkovat studentùm støedních
�kol v Hoøicích a v Nové Pace, kteøí se zapojili do
propagace domácí hospicové péèe v na�em regionu.
Také velmi dìkujeme vedení støedních �kol za ve�-
kerou jejich podporu a umo�nìní této akce. Studenti
se aktivnì zapojili do veøejné sbírky, informovali na
�kolách své spolu�áky o my�lence hospice, dále oslo-
vovali s poselstvím hospicové péèe obyvatele na�ich
mìst a rozdávali propagaèní materiál o èinnosti
sdru�ení Duha. Èástka 16 367,- Kè z veøejné sbírky
bude vyu�ita k nákupu zdravotnických pomùcek.

S radostí jsme také pøivítali v sobotu 9. 10. 2010 od
9- 17 hodin náv�tìvníky v Centru domácí hospicové
péèe v Hoøicích, kde se konal Den otevøených dveøí .
Spoleènì si prohlédli zrekonstruované prostory
Centra a seznámili se se zdravotníky a dobrovolníky
sdru�ení Duha. Dále probíhala instruktá�ní prohlíd-
ka zdravotnických pomùcek, které jsou umís�ovány
 do rodin tì�ce nemocných  pacientù. Zajímavá a
podnìtná byla diskuse s obyvateli ohlednì nefinan-
cování zdravotní péèe. Na závìr byl promítnut krát-
ký film s hospicovou tématikou.

Oslavu Svìtového dne paliativní a hospicové péèe
jsme zavr�ili dìkovnou m�í svatou na podporu Hos-
picového obèanského sdru�ení Duha dne 10.10.
2010  v 8 hodin v kostele Narození Panny Marie v
Hoøicích,  kterou celebroval  P. ThMgr. Adam Depa,
hoøický dìkan.

Slib, kterým jsme se zavázali pøed jedním rokem a
pùl ku pomoci trpícím v na�em regionu, je jakási
smlouva èi úmluva, která zavazuje nejen slovo dát,
ale také je dr�et a dodr�et. Nezbytnou schopností
dobrého zdravotního týmu je píle, pracovitost, zruè-
nost, tìlesná a psychická odolnost. V hospicové péèi
jde je�tì pøedev�ím o vytrvalost v zapu�tìní této
slu�by do na�eho nepøipraveného státního systému.

�ivot je tøeba hájit a uchovat do posledního oka-
m�iku, proto�e my lidé na Zemi jsme toti� jediní,
kterým bylo svìøeno s ním zacházet. Buïme si tedy
vìdomi tohoto malého pøídìlu èasu, který je nám
svìøen, abychom ho dokázali vyu�ít a abychom usi-
lovali o jeho dokonalé naplnìní ve v�edním �ivotì.
Tím toti� povzneseme nejen sami sebe ale i na�i spo-
leènost!

Za Hospicové obèanské sdru�ení Duha
Jana Sieberová

Muži zákona objasnili
série vloupání
do rodinných domů

Témìø rok pøálo �tìstí osmatøicetiletému mu�i z
Jablonecka, který se od listopadu loòského roku do
srpna leto�ního roku vloupal na Hoøicku, Novopac-
ku, Jièínsku a Sobotecku do devíti rodinných domù.

Jako první si vybral domek v Nové Pace, ze které-
ho odcizil peníze v cizí a èeské mìnì a �perky ze �lu-
tého kovu. Celkem se zde obohatil o 110 tisíc korun.
Tuèná koøist mu vystaèila na témìø pìt mìsícù.
Pøesnì na tuto dobu se toti� odmlèel. Na konci dub-
na leto�ního roku udeøil podruhé. I v tomto pøípadì
zamíøil do Nové Paky, kde se v ulici 3. kvìtna vlou-
pal do dal�ího rodinného domku, ze kterého si od-
nesl peníze a �perky v celkové hodnotì 20 tisíc ko-
run. Poté se nastìhoval na Hoøicko, kde se bìhem
kvìtna vloupal do dvou rodinných domù. A opìt mìl
nejvìt�í zájem o peníze a �perky. Jako pátý pøi�el na
øadu domek v Jinolicích a poté v Ostromìøi, v So-
botce a v Hoøicích. Sérii vloupání ukonèil tam, kde ji
zaèal, tedy v Nové Pace. V posledním, devátém dom-
ku odcizil jak jinak zase peníze a �perky za témìø 65
tisíc korun.

Vzhledem k záva�nosti této trestné èinnosti se po-
licisté v�emi pøípady velmi dùkladnì zabývali. Podle
zpùsobu vloupání a zaji�tìných stop byli pøesvìdèe-
ni, �e se jedná o stejného pachatele. A nemýlili se. V
tìchto dnech mu�e zadr�eli a následnì pøevezli do
vìznice v Liberci, kde si u� mìl od loòského roku od-
pykávat trest odnìtí svobody za pøedchozí majetko-
vou trestnou èinnost. Nutno zdùraznit, �e mu z na-
kradených vìcí a penìz nic nezbylo. �perky prodal v
zastavárnách a staro�itnostech a peníze pou�il pro
svoji potøebu.

Za vloupání do devíti rodinných domù se �kodou
pøesahující 330 tisíc korun mu teï hrozí trest odnìtí
svobody a� na osm let.

Krádež věcí z domu
Hoøice - V noci z pondìlí na úterý 19. øíjna vnikl

neznámý pachatel v Hoøicích do neobývaného ro-
dinného domu v Èechovì ulici. Uvnitø v�e nejdøíve
øádnì prohledal a poté z kuchynì odcizil porceláno-
vou èajovou a kávovou soupravu s �cibulákovým�
vzorem, keramické dózy a v obývacím pokoji tøi kni-
hy ze souboru Románské umìní.

Celková �koda byla vyèíslena na 32 tisíc korun.
Kdo má kráde� na svìdomí a kde odcizené vìci
skonèily, teï vy�etøují hoøiètí policisté.

Cyklista se srazil
s Meganem

Hoøice - V pondìlí 18. øíjna odpoledne jel cyklista
na jízdním kole ulicí Vrchlického v Hoøicích od cen-
tra mìsta. Po pøíjezdu na køi�ovatku s ulicí Baráko-
vou pravdìpodobnì nedal pøednost vozidlu Renault
Megane jedoucímu po hlavní silnici a do�lo ke støe-
tu. Pøi nárazu na èelní sklo vozu a po pádu na komu-
nikaci utrpìl cyklista lehké zranìní, se kterým byl le-
tecky transportován do Fakultní nemocnice.

Provedená dechová zkou�ka byla u øidièe renaulta
negativní, celková hmotná �koda dosáhla 11 tisíc ko-
run.                                                                                Policie ÈR

Mladík, který utekl
z domu, přespával v autě
a kradl

Problémy v rodinì i v podnikání vyøe�il odchodem
z domu jednadvacetiletý mladík z Hoøicka, který od
konce záøí pøebýval ve vozidle Ford Escort. Vzhle-
dem k tomu, �e byl úplnì bez penìz, rozhodl se k
zoufalému kroku. Zaèal krást. 

�tìstí zkusil v Sylvárovì Újezdu, kde se vloupal do
kùlny u jedné z rekreaèních chalup. V�e �lo �jak po
másle�, a tak se nebál o nìkolik dní pozdìji svùj èin
zopakovat. Tentokrát udeøil v Nových Smrkovicích.
Do tøetice se v noci ze støedy na ètvrtek 14. øíjna
vloupal do kùlny opìt v Nových Smrkovicích. 

V kùlnì ho ale pøistihl majitel, a v�e oznámil na po-
licii. Mezitím mladík utekl do kukuøièného pole, kde
se schoval. Po jeho stopách se v�ak vydal psovod se
slu�ebním psem, který jeho úkryt odhalil. Mu�i hro-
zí trest odnìtí svobody a� na 3 roky.                         (kle)

Po roce opět drakiáda
Dobrovolníci z o.s. Duha srdeènì zvou veøejnost

na Hoøickou drakiádu, která probìhne v sobotu
30. 10. 2010 od 13 hodin u Masarykovy vì�e sa-
mostatnosti.

Pøineste si s sebou: draka nebo v�e co létá
a dobrou náladu. Vìk prý není rozhodující. V den
drakiády bude Masarykova vì� samostatnosti
otevøena!                                               Zdroj: Duha, o.s.

Policejní zpravodajství

Polévková mísa milion
a půl neochránila

Nenápadný rodinný domek v malé obci na Novo-
packu skrýval opravdové bohatství. Jeho majitel mìl
toti� v kuchyòské lince ulo�ené peníze. Ne�lo o pár
drobných, ale rovnou o milion a pùl, který chtìl pou-
�ít na nákup nemovitosti. Peníze, ale nakonec skon-
èily v bazarech, hernách a barech. Postarali se o to
dva mladíci ve vìku devatenáct a dvacet let, kteøí si
lehce získané prostøedky náramnì u�ili. 

Oba toti� o penìzích vìdìli od dcery majitelky
domu, která je mlad�ímu z nich sama v minulosti
ukázala. Vyzrazené tajemství domu jim nedalo spát,
a tak pøemý�leli, jak by se k penìzùm dostali. Nako-
nec jim nevìdomky pomohla sama sleèna, která
v noci z pátku na sobotu 2. øíjna pozvala star�ího
z nich k sobì domù.

Ten se jí za nocleh pìknì odvdìèil. Po pøedchozí
domluvì toti� ponechal otevøené hlavní dveøe, kte-
rými jeho kamarád vnikl dovnitø a peníze v kuchyni
odcizil. Co následovalo potom, snad ani není tøeba
popisovat. Oba se o lup rozdìlili rovným dílem. Èást
penìz investovali do aut a zbytek pak utratili za zá-
bavu.

Po ètyøech dnech bujarých oslav se v nich pøece
jen hnulo svìdomí a oba se postupnì pøihlásili na
policii. V souèasné dobì èelí obvinìní ze zloèinu krá-
de�e spáchané ve spolupachatelství a poru�ování
domovní svobody spáchané formou pomoci, za co�
jim hrozí trest odnìtí svobody a� na osm let.

A tak sen o koupi domu, zøejmì zùstane nadále je-
nom snem. A pøitom staèilo tak málo. Místo polév-
kové mísy ulo�it úspory na daleko bezpeènìj�ím
místì.                                                                                     (PÈR)
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V rámci Evropského týdne mobility probìhla v
pátek 17.09.2010 v Divadelním sále Mìstského
úøadu v Hoøicích diskuze s tìlesnì posti�enými
obèany. Zástupci vedení mìsta, starosta Ivan Do-
le�al spoleènì s místostarostkou Mgr. Hanou
Richtermocovou, pozornì vyslechli pøipomínky
na�ich spoluobèanù.

Mezi nejvá�nìj�í problémy patøí bezbariérový
pøístup do vìt�iny provozoven a institucí ve mìs-
tì. Dále nevyhovující mo�nosti pou�ití WC, �pat-
ný stav nìkterých chodníkù a komunikací, ve
mìstì chybí mo�nost bezbariérového ubytování,
a dal�í. Spoluobèané byli vedením uji�tìni, �e na
stavební èinnost mìsta bez bariér bude navazovat
dal�í snaha o zlep�ení �ivota pro pohybovì ome-
zené skupiny obyvatel. Potì�ila nás vysoká úèast
lidí z Ústavu sociální péèe pro posti�ené v Hoøi-
cích a ochota jeho personálu.

Na páteèní diskuzi navazovala úterní akce na
námìstí Jiøího z Podìbrad. Jejím úèelem byl prù-
zkum bezbariérových pøístupù z námìstí do jed-
notlivých objektù (úøadù, obchodù, restaurací,

Listopadové pozvánky
z evangelického sboru

Farní sbor Èeskobratrské církve evangelické v Ho-
øicích bude ve dnech 5. a� 7. listopadu hostitelem se-
tkání (nejen) evangelické mláde�e ze �irokého okolí.
SCUK, jak mláde�níci své víkendové setkání nazýva-
jí, zaène v pátek v podveèer v evangelické modliteb-
nì na Husovì ulici. V sobotu se budou úèastníci za-
bývat tématem �Sex, drugs and rock�n�roll� z pohle-
du køes�anské víry. Na programu dne v�ak nejsou
jen pøedná�ka a diskuse, ale i dal�í rùznorodé aktivi-
ty. V nedìli celé setkání zakonèí bohoslu�by s vyslu-
hováním Veèeøe Pánì od 10.00 hodin. Pozvánku s
více informacemi a organizaèními podrobnostmi je
mo�né najít na adrese http://horice.evangnet.cz/ .

V mìsíci listopadu také plánujeme zahájit pravi-
delnìj�í setkávání nad Písmem, biblické hodiny.
Spoleènì chceme hledat v biblickém textu oslovení
pro dne�ní dobu a pro na�e �ivoty. Tato setkání pro-
bìhnou ve ètvrtky 4. a 25. listopadu od 16.30 hodin
na evangelické faøe, která je také na Husovì ulici na-
proti evangelickému kostelu. Budeme èíst starozá-
konní knihu Ester. Setkání jsou volnì pøístupná bez
podmínky èlenství v církvi èi jakékoli jiné.

Na první nedìli adventní 28. listopadu se pak
uskuteèní sborový den, na který Vás tímto zveme.
Zahájen bude bohoslu�bami s vysluhováním Veèeøe
Pánì od 10.00 hodin, po nich bude následovat spo-
leèný obìd a od 13.30 hodin pøedná�ka o významné
postavì doby reformaèní Filipu Melanchthonovi, od
jeho� smrti v leto�ním roce uplynulo 450 let. (Úèast
na pøedná�ce samozøejmì není podmínìna úèastí
na programu celého dne a je mo�né pøijít výhradnì
na ní.) Pozvánku naleznete v nejbli��í dobì na vý�e
uvedené internetové adrese nebo ve sborové vývìs-
ce pøed kostelem.

Ka�dou nedìli a o církevních svátcích jste zváni k
evangelickým bohoslu�bám, které zaèínají pravidel-
nì v 10.00 hodin.Tì�íme se na setkání s Vámi. S pøá-
ním radosti a pokoje i v èase podmraèených pod-
zimních dnù                                        Ale� Mostecký, faráø

Problém dachovského
koupaliště je především
v kvalitě vody

S my�lenkou rekonstrukce koupali�tì seznámili
veøejnost místostarosta Hoøic Jaroslav Vácha a Jan
Beránek z Národního památkového ústavu pøi ve-
øejném setkání v divadelním sále radnice. Zatím je
projekt je�tì v plenkách, zpracován je pouze staveb-
nì historický prùzkum, který provedl Jan Beránek.
Popud k zamý�leným opravám dal souèasný stav
koupali�tì a sluneèních lázní.

Problém je pøedev�ím s kvalitou vody. Døíve mìly
Dachovy nìkolik pøítokù, které vodu ochlazovaly, a
ta tak zùstala èistá. Jednotlivé pøítoky jsou ale dnes
ji� zanesené, voda v nádr�i se rychle kazí a objevují
se zde sinice. 

Areál provozují Technické slu�by Hoøice, které zde
provádí pravidelnou údr�bu. �Nejlep�í øe�ení pro-
blému je podle mého názoru pou�ít stávající starý
vodovodní øad, který zásoboval vodou obyvatele Da-
chov, jako nový pøítok do koupali�tì,� myslí si Jan
Honegr, øeditel hoøických Technických slu�eb.

S tímto tvrzením souhlasí i místostarosta Jaroslav
Vácha: �Je to nejlep�í zpùsob, jak vodu udr�et
chladnou a èistou, ani� by byly pou�ity chemikálie.�

Dal�í stavební úpravy by se mìly týkat dominanty
celého areálu, døevìného objektu �aten. �Pøed sezo-
nou jsme celý komplex natøeli. Problém je v�ak s
uhníváním døeva, pøedev�ím v zadní èásti objektu,�
øíká Jan Honegr.

Projekt revitalizace koupali�tì poèítá se zachová-
ním pùvodní podoby plovárny je�tì z období první
republiky. Kolik ale bude oprava stát, není zatím jis-
té: �Jeliko� je�tì není zpracována projektová doku-
mentace, èástka je zatím pøedbì�ná, deset milionù
ale rozhodnì staèit nebude,� uvedl místostarosta Ja-
roslav Vácha.

Radnice bude vybírat
poplatky
za výherní automaty

Radnice si koneènì pohlídá provozovatele hracích
automatù. Zastupitelstvo toti� 20. záøí schválilo vy-
hlá�ku o místním poplatku za provozovaný výherní
hrací pøístroj nebo jiné technické zaøízení. Novela
zákona o místních poplatcích, která je platná od 16.
èervna 2010, pøiná�í toti� obci mo�nost stanovit a
vybírat úhradu i pro jiná technická zaøízení, napø.
viodeoloterijní terminály.

Nyní bude muset ka�dý provozovatel takového za-
øízení platit 5000 korun za tøímìsíèní období. Po-
kud je neuhradí vèas, mù�e mu mìstský úøad vymì-
øit penále a� v trojnásobné vý�i. Èástka z vybraných
penìz nebude malá, proto�e heren a rùzných po-
dobných podnikù je v Hoøicích víc ne� dost. (ter)

Nový územní plán Hořice
pořídí za 1,4 milionu

(Nové noviny) Nový územní plán Hoøic, který sta-
noví nové priority a podmínky dal�ího rozvoje mìs-
ta, zpracuje architekt Martin Samohrd. Radnice ho
vybrala na základì nejni��í cenové nabídky.

�Bìhem následujících tøech a pùl a� ètyøech let bu-
deme poøizovat nový územní plán. Ten stávající má
za sebou devìt zmìn. Domníváme se, �e je potøeba
pøipravit novou dokumentaci, která bude reflekto-
vat aktuální podmínky a mo�nosti dal�ího rozvoje
mìsta. Jeho poøizovatelem bude pan Samohrd, kte-
rý vy�el jako vítìz výbìrového øízení,� informoval
hoøický starosta Ivan Dole�al.

Cenové nabídky se pohybovaly v rozptylu od èást-
ky 1,4 do 2,2 milionu korun. Vítìzná cena byla o
nìco ni��í, ne� kolik stanovuje norma, podle které
mìla radnice uchazeèe ze soutì�e vyøadit, a proto si
vy�ádala zdùvodnìní oprávnìnosti nízké ceny.

�Pan Samohrd to zdùvodnil tím, �e je znalec míst-
ních pomìrù a �e nebude muset shánìt nìkteré pod-
klady a napøíklad �e stlaèí nìkteré náklady. Zku�e-
nosti pana Samohrda i lidé jmenovaní v poøizova-
cím týmu nám dostateènì garantují, �e územní plán
bude zpracován kvalitnì,� poznamenal starosta. (jn)

BYTOVÉ
STUDIO

NA PALACKÉHO NÁMĚSTÍ

OPĚT OTEVŘENO
Znovu otevøená prodejna nabízí

BYTOVÝ TEXTIL
Nové druhy povleèení, prostìradel

i atypických rozmìrù, èeských výrobkù

BYTOVÉ DOPLŇKY
Ratanové a proutìné výrobky,

keramika, koupelnové soupravy

PALACKÉHO NÁMĚSTÍ
„U VNOUČKŮ“

TELEFON 773 666 938

Hořická delegace navštívila Kerepéš

Diskuse s handicapovanými občany
a bezbariérový přístup

apod.). Akce se zúèastnili studenti Gymnázia a
SO� Hoøice, kteøí si na vypùjèených vozíècích na
vlastní kù�i vyzkou�eli, jaké to je být v mnoha pøí-
padech odkázán na pomoc druhých. Spolu s nimi
se tohoto prùzkumu zúèastnila také Bára �afaøí-
ková s maminkou. Jejich zku�enosti a znalosti
nám velmi pomohly.

Opravdu bezbariérový pøístup je do následují-
cích objektù na námìstí: Lékárna, Trafika, Kleno-
ty, Top Móda, Dobrùtky, Mìstská policie a Úøad
práce, �maspol, Komerèní banka, Kvìtinka, Krá-
mek pro radost a zadní vchod MìÚ. V tìchto ob-
jektech studenti pøedali samolepky s logem bez-
bariérového pøístupu. Naopak zklamáním byl ne-
vyhovující pøístup pøedev�ím do nìkterých èástí
MìÚ, mìstského muzea, obvodního oddìlení Po-
licie ÈR.

Diskuze s obèany i prùzkum námìstí nám po-
mohly lépe pochopit problematiku bezbariéro-
vosti v Hoøicích. Pøipomínky a zji�tìné nedostat-
ky budou pøedány vedení mìsta a jeho pøíslu�-
ným odborùm k dal�ímu projednání.

Jan Novák a Barbora Kratìnová

Vítanou pomocí byly tlumočnické služby tamního rodáka p. Karolyho Kisse (zcela vpravo).

Uèitel turistiky
Pro turistiku mì jako �koláka získal uèitel ze-

mìpisu. Mìl silnì opálenou tváø, èelo rozbrázdì-
né vichry a moøskou solí, do tøídy vstupoval
v krátkých man�estrákách s tropickou pøilbou
na hlavì nebo na snì�nicích zahalen v tulení ko-
�e�inu, doprovázen trojspøe�ím sobù. On o�ivo-
val suché partie uèebnice vlastními zá�itky.

Jestli�e jsme se uèili o pasátech, nezapomnìl
pøipomenout, jak ho jednou chytla bouøe na ko-
rábu Santa Madle, jak v�ichni posti�ení se vrhli
na lù�ko nebo vrhli do kbelíkù a na palubì zùstal
jen kapitán, který se køeèovitì dr�el zábradlí. On
sám klidnì stál rozkroèen s rukama v kapsách, i
kdy� �ly pøes nìj vlny jako vì�ák. Kdy� ná� uèitel
vykládal o podnebí na rovníku, pøipomenul, �e u
Nairobi bylo tak stra�ný vedro, �e si vajíèka
sma�il jen tak na blatníku své �kodovky. Jestli�e
se v hodinì vykládaly dìjiny Mexika, líèil histor-
ku, jak za zvuku tunkulských bubnù skákal do
studnì smrti Èenoté, a kdy� do hodiny pøinesl ce-
pín a lano, aby vylíèil svùj dramatický výstup na
Manut Pepièupu i to, jak na �pek chytil snì�ného
mu�e, - sykl spolu�ák �aloudek, �e bezpeènì po-
znává lano ze �kolní tìlocvièny.

Ano, dosud jsme ho ba�tili, ale teï mu pøestá-
vali vìøit. Zoufalý pedagog o�ivoval výuku více a
více, líèil, jak pøe�el Alpy na slonu jako kdysi báj-
ný Hanibal, líèil, jak strávil noc na Stolové hoøe i
s dcerou náèelníka na Tahiti, topili ho prý piráti
v Karibském moøi, pøemohl �raloka i na víru
køes�anskou obrátil primitivní kmen Od�ibvejù,
s australskými domorodci � lidojedy snìdl vyu-
zenou babièku, vrhl se se svázanýma nohama do
Golfského proudu, pøitáhl do tøídy tvrdohlavého
mezka, s ním� zastavil provoz na nej�ivìj�í køi�o-
vatce v Istambulu�

Uèitel zemìpisu neházel flintu do �ita, ale dal
nám ochutnat sýr od tibetských pastevcù, ba
ukázal kámen, který mu spadl na záda, kdy� pr-
chal po úboèí soptícího Vesuvu.

Byl konec �kolního roku, ruce zdobené jizvami
a tetováním, omrzlé pahýly prstù se mu chvìly,
kdy� doèetl suché uèivo uèebnice pro osmý roè-
ník základní �koly. Byl dojat, pøál nám dobro-
dru�né prázdniny a na památku nám v�em vì-
noval fotografii, na ní� se objímá s Old Shatter-
handem. V�echno pro koèku?

I ne. Sedm spolu�ákù se stalo uèiteli zemìpisu,
a mì zmrzlého vytáhli  ze studených vln Kanálu
la Manche, který jsem se pokou�el pøeplavat ze
severní Francie do anglického Doveru.

Miroslav Procházka, Pecka

Z deníku učitele

Pánské, dámské, dětské

Otevřeno i v sobotu

Evropský týden mobility

Zástupci Mìsta Hoøic v doprovodu èlenù hudební-
ho spolku Dalibor a taneèního Originálního souboru
mu�oretù ARTrosa nav�tívili bìhem minulého ví-
kendu v rámci dru�ebních výmìnných náv�tìv ma-
ïarské mìsto Kerepe�.

Mìsto Kerepe� s více jak deseti tisíci obyvateli le�í
východním smìrem poblí� maïarské metropole.
Pøesto si zachovalo svùj typický ráz vinaøského, po-
mìrnì rozlehlého mìsteèka, kde doposud místní
obyvatelé udr�ují lidové tradice a nejen bìhem nich
hojnì nosí lidové kroje, vìnují se tradièním uher-
ským tancùm, sborovému zpìvu a hudbì obecnì.
Náv�tìva leto�ního vinobraní byla tudí� kromì vzá-
jemných diskuzí mezi pøedstaviteli obou mìst na
téma rozvoje spolupráce, napøíklad mo�ností spo-
leèného èerpání financí z rozvojových fondù EU, pro
na�ince i zajímavým exkurzem do maïarské histo-
rie, folklóru a tradic. Vítanou pomocí byly tlumoè-
nické slu�by tamního rodáka p. Karolyho Kisse, kte-
rý bravurnì ovládal èe�tinu a bìhem ètyødenní ex-
kurse se na�í delegaci ochotnì vìnoval. Zajímavým
poznatkem byla i skuteènost, �e v Kerepe�i doposud
�ije slovensky mluvící men�ina, která se v�ak postu-
pem doby zcela asimilovala a slovensky dnes komu-
nikuje i mezi �svými� u� pouze výjimeènì. Pro nì-
které z nich bylo jistì impulsem jazyk svých pøedkù

zcela nezapomenout, u� jen kvùli pøípadným dal�ím
setkáním a vzájemné komunikaci.

Pro hudebníky ze spolku Dalibor to byla zatím nej-
del�í zahranièní cesta za jeho více ne� stoletou histo-
rii. Jak Dalibor, tak i ARTrosa bìhem oslav vinobra-
ní spoluúèinkovali spolu s tamními hudebníky a ta-
neèníky, co� vyvolalo zajisté u obyvatel Kerepe�e
kladné ovace. Bìhem náv�tìvy maïar�tí hostitelé
pøipravili pro na�ince výlet na závodní okruh Hun-
garoring, po kterém se hoøická delegace v autobusu
projela a také prohlídku Budape�ti. Nejen za tato
milá pøekvapení, ale také za celkové srdeèné pøijetí
si maïarské mìsto Kerepe� urèitì zaslou�í velký
dík.

Uznání a podìkování patøí starostovi Hoøic Ivanu
Dole�alovi, který velmi reprezentativnì celou ná-
v�tìvu s maïarskými protìj�ky zprostøedkoval a
pøispìl tak k vzájemnému a perspektivnímu pøátel-
ství mezi obìma mìsty. Speciální dík si zaslou�í
v�ichni úèinkující, zástupce AMK Hoøice Martin So-
domek, a hlavnì tým realizátorù - Dagmar Bartoníè-
ková, Helena Nosková a Vlastimil My�ka, který stál
za koordinací celé akce.

Pøiptavilo Mìstské informaèní centrum
www.horice.org

Text a foto Pavel Bièi�tì a Michal Jakl

Spřátelení starostové spřátelených měst v přátelském gestu
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Listopad 2010

Pátek 5. listopadu 2010 v 9:30
VODNÍK MAØENKA

Dìtské pøedstavení
DS Maska Èeská Skalice

Sobota 6. listopadu 2010 v 19:30
ROZMARNÝ DUCH

DS Dobrovít Dobrovice

Sobota 20. listopadu v 19:30
PAMÌTI AMOROVY
DS Èervený Kostelec

Neděle 21. listopadu v 15:00
Dìtské pøedstavení

POHÁDKA PLNÁ NOT
ANEB PTEJ SE LÍNA BLÍZKO MLÝNA

DS Kùzle

Koruna 3.11.2010 ve 20.00 hodin

STAN THE MAN
& BOHEMIAN BLUES
BAND (GB/CZ)

Stan Wolarz (kytara, zpìv),  Tono Duratny (bass),
Kamil Nìmec (bicí).

Stan Wolarz se narodil v roce 1951 ve skotském
Edinburghu. Na kytaru a baskytaru zaèal hrát v roce
1964, v roce 1966 vystupoval v soul a R&B kapelách.
V roce 1968 se proslavil albem The Earth a koncer-
továním s Johnny Fats Triem, která byla dobøe zná-
má ve své dobì na severu Skotska.V polovinì 70. let
se Stan pøestìhoval do Londýna, kde zalo�il kapelu
nové vlny The Warp ovlivnìnou R&B. Po �cestova-
telské odmlce� se v 90. letech opìt objevil na lon-
dýnské bluesové scénì s alby Night Train a Blues
Revue, zahrál si s Alexem Dmochovskym (ex-Ayns-
ley Dunbar) a s Lawriem Grahamem z kapely New
Yardbirds. Ve stejné dobì se zaèal více vìnovat zpì-
vu, zalo�il vlastní kapelu (94-95) s Anne �Betty�
Semper (Betty S.), která se spoleènì s ním podílela
na zpìvu. Èasto se vracel do Prahy. V letech 96/97
zalo�il kapelu Bohemian Blues Band.

Koruna 4.11.2010 ve 20.00 hodin

BTnJ
Davit Baviè, Václav Tarafukiè, Václav Kvakiè,

Áshik Prstoviè, Rytmus Mìniè.
BT�n�J je skupina �chorvatských plájbojù� porùznu

se protloukajících nároèným �ivotem makarského
turistického gheta. Dali se dohromady v létì 2004
bìhem �k�eftu�, v nìm� mìli za úkol audiovizuálnì
uspokojit zájezd východonìmeckých turistek tráví-
cích nudné veèery v hotelu �ibenik (tøi hvìzdièky) a
hotelu Zlaty roh (ètyøi hvìzdièky). Snad díky této
zku�enosti se rozhodli prorazit do svìta s úplnì no-
vým stylem, který nazvali �Nìmecká dechovka s prv-
ky anglického golfu�. Funk, rap, rock, jazz... se
spoustou nápadù a nadsázky. Skvìlá podívaná.

Sál DK Koruna v pátek 5.11.2010

BLUES KLAN (CZ)
Vlado Hoffmann(kytara, zpìv), Jan Miler (har-

monika, zpìv), Jan Tlaèbaba (klávesy, zpìv),
Dan Kopec (baskytara, zpìv), Zdenìk �olc (bicí,
zpìv).

Kapela ostøílených muzikantù vznikla na jaøe
roku 2007. Hraje elektrické blues ve stylu legen-
dárních èerno�ských bluesmanù B. B. Kinga a
Muddyho Waterse a jejich bílých následovníkù
Stevie Ray Vaughna a Erica Claptona. V Hoøicích
bude hrát na vedlej�ím pódiu pøed zaèátkem a o
pøestávkách hlavního páteèního programu.

CRAZY HAMBONES
(USA/D)

Henry Heggen (zpìv, harmonika), Peter Krau-
se (zpìv, kytara), Michael Maass (bicí, zpìv).

Kombinují svobodu blues ve vzru�ujících písních s
exaltickou foukací harmonikou, magickým zvukem
kytary a �lapajícími rytmy bicích bez ohledu na tren-
dy a kli�é hlavního proudu. Èerpají z klenotù dìdic-
tví Muddy Waterse, Waltera Hortona, Litte Waltera
a dal�ích a v obsazení kytara (Ryan Donohue �
USA), bicí (Michael Maass � D) a harmonika (Henry
Heggen � USA) odhalují podstatu blues a� na kost.
Kapela vytváøí výjimeèný a pøekvapivì bohatý blue-
sový groove s prvky boogie. Crazy Hambones sami o
sobì øíkají: �Blues je jako smích a pláè a ani jedno
nelze pøedstírat. Proto zùstává dobrodru�stvím�.

LUBOŠ ANDRŠT
BLUES BAND (CZ)

Lubo� Andr�t (kytara), Jan Holeèek (klávesy,
zpìv), Zdenìk Tichota (bass), Pavel Razim (bicí).

Lubo� Andr�t je èeskou kytarovou legendou. Jeho
hra vychází z blues a jeho mistrovství je zaznamená-
no na 40 albech, na kterých mù�ete najít pøes 80
jeho pùvodních skladeb. Nyní vystupuje se svým
BLUES BANDEM, s jazzovým kvartetem LUBO�
ANDR�T GROUP a také s Michalem Prokopem v
jeho obnovených Framus Five a projektu Unplug-
ged. Je autorem hudební publikace Jazz Rock Blues
(Supraphon 1988 / Muzikus 1995), lektorem hudeb-
ních semináøù pro kytaristy a autorem vzdìlávacího
poøadu Èeské televize �Kytarová klinika�. V Hoøi-
cích hrál ji� nìkolikrát a jeho blues band nesmí chy-
bìt ani na leto�ním veèeru vìnovanému právì blues.

JESSE BALLARD BAND
(USA/D/CZ)

Jesse Ballard (kytara, zpìv), Joe Kuèera (saxofo-
ny), Hans Hartmann (bass), Ivan Kadaòka (bicí).

Vezme se trochu  Van Morrisona, trochu jazzu a
folku, buben a k tomu kalifornské slunce. Vyjde
z toho cocktail, který zahání zasmu�ilé my�lenky.
California Dreaming na nejvy��ím hudebním stupni
� to je skupina Jesse Ballard Band. Hraje v ní také
Hans Hartmann, mezinárodnì uznávaný kontraba-
sový virtuóz. Na svém speciálním nástroji �chapman
sticku� je jedním z nejlep�ích hráèù v Evropì. Saxo-
fonista Joe Kuèera, který �ije v Nìmecku se narodil
v Praze a pøed svým odchodem do ciziny byl èlenem
skupiny Jazz Revival a legendárních Framus Five.
Na bicí bude v Hoøicích hrát Ivan Kadaòka.

JUWANA JENKINS
& TONNY BLUES BAND
(USA/CZ)

Juwana Jenkins (zpìv), Antonín Smrèka (bass),
Jakub Zomer (klávesy), Karel Bárta (kytara), Ro-
man Vícha (bicí).

Zaèátek spolupráce èerno�ské zpìvaèky, pùvodem
z Philadelphie, se skupinou Tonny Blues Band se da-
tuje k únoru roku 2000. Základní �kolou gospelu pro
Juwanu byl, stejnì jako pro mnoho dal�ích obyvatel
èerné pleti, baptistický kostel, co� ji spojuje s Ellou
Fitzgerald, která je jejím nejvìt�ím vzorem. Z dlouhé
øady klubových i festivalových koncertù vzpomeòme
alespoò spoleèné vystoupení s Mickem Taylorem
(ex-Rolling Stones) a s Peterem Greenem. Repertoár
souboru tvoøí upravené bluesové standardy / B.B.
King, J.L.Hooker, J.J.Cale, B.Guy, E. Clapton,
M.Waters, Robben Ford a vlastní vìci.

Sál DK Koruna v sobotu 6. 11. 2010

URBAN QUINTET (CZ)
Jakub Urban (piano), Michal Wróblewski (sax),

Matìj Èerný (bass), Jan Pisklák (kytara), Jan Cha-
lupa (bicí).

Urban quintet vznikl na jaøe roku 2009 na popud
klavíristy Jakuba Urbana, který v té dobì zaèal psát
vlastní skladby a proto�e v jazzové hudbì je základ-
ním dorozumívacím prostøedkem improvizace a ko-
munikace, ihned se obklopil spoluhráèi stejného cí-
tìní a nad�ení. V�e se odehrávalo na pùdì Konzerva-
toøe a VO� Jaroslava Je�ka, tak�e se v�ichni èlenové
velmi dobøe znají. Jak hudebnì, tak i lidsky, co� pøi-
spívá k vzájemnému porozumìní a vnímání na jevi�-
ti, tak i v osobním �ivotì.

V létì se natoèily první tøi snímky ve studiu Sono
records a dopisovaly se nové skladby i od jiných èle-
nù kapely (Michal Wróblewski a Jan Pisklák). Od
záøí 2009 ji� Urban quintet mohl oslovit pra�ské jaz-
zové kluby a i kluby v ostatních mìstech. Kapela do-
stala mo�nost koncertovat i v egyptské Káhiøe a zís-
kala tak kontakty na africkém kontinentu.

Chlapci budou hrát na vedlej�ím pódiu pøed zaèát-
kem a o pøestávkách hlavního sobotního programu.

VOCTAIL (CZ)
Martin Kohoutek (tenor, trumpeta), Luká� Èer-

venka (tenor), Petra Olajcová (soprán, flétna), Jana
Ondru�ková (1.alt), Kamila Kozáková (2. alt, ho-
boj), Jan Zieleznik (bass, perkuse), Vlastimil Ond-
ru�ka (piano), Pøemek Mixa (baskytara, kontrabas)

Název tohoto hudebního projektu vznikl ze spojení
slov �vokální� a �koktejl�.

I kdy� v�ichni èlenové Voctailu ji� nejsou poslucha-
èi Janáèkovy konzervatoøe a gymnázia v Ostravì (jak
tomu bývalo døíve), vìt�ina z nich stále funguje v jaz-
zovém combu Janáèkovy konzervatoøe a gymnázia v
Ostravì. Bohatý repertoár se proto skládá jak z písní,
tak ze skladeb èistì instrumentálních.

KDO PŘIJEDE ZAHRÁT NA LETOŠNÍ JAZZNIGHTS

RUDY LINKA TRIO (USA)
Rudy Linka (kytara), Joe Michales (kontrabas),

Hayden Hawkins (bicí).
Rudy Linka se narodil v roce 1960 v Praze. U� jako

teenager si zamiloval jazz, alba si pùjèoval z americ-
ké ambasády v Praze i dal�ích fanou�kù jazzu. V roce
1979 absolvoval klasickou kytaru na Pra�ské konzer-
vatoøi, na zaèátku 80. let pak emigroval do �védska,
kde ètyøi roky studoval skladbu na Stockholm Music
Institute. Získal �védské obèanství a také tam potkal
amerického baskytaristu Reda Mitchella a zaèal s
ním spolupracovat. Ten Linku také pozdìji doporu-
èil na Jim Hall Fellowship na bostonské Berklee Col-
lege of Music. Ve studiu pokraèoval na The New
School v New Yorku, kam se v roce 1986 pøestìho-
val. Soukromì pak studoval u Johna Scofielda, Jima
Halla and Johna Abercrombieho. Sám se výuce hry
na kytaru vìnuje od roku 1989. Do roku 1995 vedl
hudební oddìlení na The Day School v New Yorku, v
letech 1991 - 2000 pracoval jako hudební konzul-
tant pro nejdùle�itìj�í hudební konzervatoøe v USA
(napø. Berklee a Oberlin), Evropì a Kanadì.

V roce 1996 bylo jeho album �Czech It Out� nì-
meckým èasopisem JazzThing Magazine zvoleno
jednou z nejlep�ích nahrávek a v roce 1998 Linku
ètenáøi èasospisu Down Beat Magazine zvolili jed-
ním z nejlep�ích kytaristù. Vystupoval mezi jinými s
hudebníky jako je George Mraz, Red Mitchell, Bob
Mintzer, John Abercrombie a Gil Goldstein.

Na leto�ním evropském turné s ním v triu hraje
kontrabasista  Joe Michales  a bubeník Hayden
Hawkins.

CLAIRE MICHAEL
QUARTET (F)

Claire Michael (sax., zpìv), Jean-Michel Vallet
(piano, klávesy), Patrick Charlot (kontrabas), Thi-
erry Le Gall (bicí).

Claire Michael je jazzová saxofonistka a zpìvaèka.
Její kvarteto patøí k nejpopulárnìj�ím jazzovým for-
macím ve Francii. Claire stabilnì vystupuje v Paøí�i
a dal�ích velkých francouzských a evropských mìs-
tech. Hudebnì kvarteto navazuje na legendární Re-
turn to Forever Chicka Corey. Zní to místy jako tvor-
ba Davea Hollanda obohacená o �enský hlas. Mo-
derní kompozice podpoøené obèasnými elektronic-
kými efekty.

Koruna v pátek 19. 11. 2010

SPOJENÍ ŽÁNRŮ
(Slovensko)

Stanko Paluch (housle), Juraj Burian (kytara),
Juraj Griglak (baskytara), Martin Valihora (bicí).

Jazz a blues s prvky slovenského folklóru.
Extra kvalitní sestava vynikajících muzikantù pre-

zentuje slovenskou kulturu na zahranièních hudeb-
ních festivalech pùvodní tvorbou, ovlivnìnou prvky
slovenského folklóru.

Francouzský jazz se dostává do Hořic poprvé a hned v té nejkvalitnější podobě: Claire Michael

MARTINŮ -– FEST
ZUŠ – 2010

Bohuslav Martinù patøí  k skladatelùm,  kteøí èes-
ké hudbì pøinesli a stále budou pøiná�et svìtovou
proslulost.

Písòová tvorba  nepatøí k  vrcholùm jeho skladatel-
ské èinnosti, ale v pìvecké literatuøe je velmi dùle�i-
tá a má své nezastupitelné místo.

Písnì B. Martinù jsou skvostem a pro mladé zpì-
váky i prubíøským kamenem hlasové techniky, zpìv-
nosti a hudebního výrazu.

Pro na�i �kolu i pro celou hudbymilovnou veøej-
nost je ctí, �e se  mù�eme stát souèástí Mezinárodní-
ho projektu Bohuslava Martinù -  MARTINÙ REVI-
SITED 2010, který vznikl k 120. výroèí narození
skladatele. Z iniciativy paní Heleny Matyá�ové,
pøedsedkynì krajské sekce ZU� a na�í  �koly, je pøi-
praven koncert, na kterém se podílí osm umìlec-
kých �kol z hradeckého kraje.

Sám skladatel napsal víc jak stovku drobných  pís-
ní a nìkolik písòových cyklù.  Vìt�ina drobných pís-
ní  ani nebyla vydána. Èasto vznikly nahodile nebo
k urèité pøíle�itosti. Do dne�ka jsou mnohé neozna-
èeny a o mnohých se ani neví.

Soubor  �Dìtské písnì� vznikl v Paøí�i a Martinù
ho vìnoval dceøi svých pøátel. Snad nejznámìj�í pís-
òové cykly �Písnièky na jednu a na dvì stránky�byly
napsány na texty moravské lidové poesie a na kon-
certì v Hoøicích je usly�íme v kompletním podání
�ákù umìleckých �kol. Urèitì málokdo ví, �e písòový
cyklus Nový �palíèek napsal B. Martinù na Jamajce
v r. 1942 a vìnoval ho Janu Masarykovi. V prvním
provedení u nás zaznìl v podání Jarmily Novotné. I
nìkteré písnì z tohoto cyklu usly�íme v Hoøicích.

Vedle známých písòových cyklù usly�í posluchaèi
také �Dvì písnì na slova Negerské poezie� v podání
Aleny Matìjovské ze ZU� Nová Paka. Tento cyklus
byl vydán poprvé a jeho rukopis je ulo�en v archivu
Památníku B. Martinù v Polièce.

Na slova èínské poezie vznikla píseò Kvìt broskvo-
ní(Èan-Jo-Su), kterou skladatel napsal pro èeskou
zpìvaèku M. Matìjovskou. Píseò je zaøazena v cyklu
Deux Chanson. Její exotická melodika je zajímavostí
ve skladatelovì tvorbì. V Hoøicích ji zazpívá student
ZU� v Hoøicích Václav Rachota. A tak bychom mohli
jmenovat dal�í písòové cykly a dal�í písnì, které
mù�e posluchaè sly�et na koncertì.

Jen tak pro zajímavost. Mno�ství mladých zpìvá-
kù, kteøí mají zájem na koncertì zpívat, je tak velký,
�e by nám jeden veèer nestaèil. V�dy� jsou písnì,
které jsou obsazeny pìti zpìváky.

Pøekvapením pro posluchaèe je vystoupení tria
Akademie múzických umìní Praha se skladbou Ber-
geretes a  vystoupení dìtského pìveckého  sboru
ZU� Hoøice.

Díky finanèní podpoøe mìsta Hoøice a Nadace Bo-
huslava Martinù je pro milovníky zpìvu pøipraven
koncert, který jistì zaujme svou neobvyklostí a svojí
pìveckou náplní.

Zahajovací koncert festivalu je v divadelním sále
radnice 3. listopadu od 18.00 hod.          Z. Va�kovová

Poděkování
Dìkujeme v�em, kteøí v soutì�i �Potravináø a

potravina roku 2010� hlasovali pro HOVORKO-
VY HOØICKÉ TRUBIÈKY. Díky tìmto hlasùm
jsme obhájili prvenství v kategorii �Lahùdky a
cukráøské výrobky� i v tomto roce.

Alena a Milan Hovorkovi

Listopadové podvečery
v městské knihovně

2. listopadu od 15.00  � autorské ètení Anny
Johany Nyklove z knihy Babka �apka na kraji svìta
aneb Nový Zéland oèima èeské babièky. Poøá-
dáme ve spolupraci s Èeskym svazem �en.

16. listopadu od 18.30  � cestopisná pøedná�ka
RNDr. Petra Rybáøe � �anghaj nenÍ jen EXPO.
Poøádaáme ve spolupraci s Klubem èeskych turistù.

18. listopadu od 17.30  � Veèer poezie na po-
èest 200. výroèí narození Karla Hynka Má-
chy.

Zazní úryvky z Máje v podani �akù dramatickeho
oboru ZU� Havlíèkova a autorské ètení Jana Tìsno-
hlídka ml. z knihy Násili bez pøedsudkù. Mladý bás-
ník byl za svou básnickou tvorbu ocenìn cenou Jiøí-
ho Ortena ze rok 2009.            Stanislava Najmanová
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Výstavy

Oskar Teimer 1932-2010.
Vzpomínka na zesnulého malíøe.

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

Pøástky
Lidová tradièní textilní tvorba s ukázkami

výrobních postupù pro �kolní skupiny.
Malá síò muzea od 2. listopadu

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.

Koruna v listopadu

Úterý 2. listopadu 2010 v 18.30 hodin
KURZ TANCE - 9. lekce, vstupné 30,- Kè

Středa 3. listopadu 2010 ve 20.00 hodin
(přísálí DK Koruna)

JazzNights 2010
STAN THE MAN & BOHEMIAN BLUES BAND

Vstup volný

Čtvrtek 4. listopadu 2010 ve 20.00 hodin
JazzNights 2010

BTnJ
Nìmecká dechovka s prvky anglického golfu

Vstup volný

Pátek 5. listopadu 2010 v 18.00 hodin
JazzNights 2010

BLUES KLAN, CRAZY HAMBONES,
LUBO� ANDR�T BLUES BAND,

JESSE BALLARD BAND,
JUWANA JENKINS & TONNY BLUES BAND

Vstupné 250/200,- Kè

Sobota 6. listopadu 2010 v 18.00 hodin
JazzNights 2010

JAKUB URBAN QUINTET, VOCTAIL,
RUDY LINKA TRIO,

CLAIRE MICHAEL QUARTET
Vstupné 250/200,- Kè

Úterý 9. listopadu 2010 v 18.30 hodin
KURZ TANCE - 10. lekce, vstupné 30,- Kè

Úterý 16. listopadu 2010 v 18.30 hodin
KURZ TANCE - 3. PRODLOU�ENÁ
Hraje skupina EGO RETRO MUSIC

Vstupné 50,- Kè

Pátek 19. listopadu 2010 v 19.30 hodin
JazzNights 2010

SPOJENÍ �ÁNRÙ (Slovensko)
Vstupné 80,- Kè

Sobota 20. listopadu 2010 v 18.00 hodin
LEO� �IMÁNEK

AUSTRÁLIE KØÍ�EM KRÁ�EM
Vstupné 160,- Kè

Pondělí 22. listopadu v 19.30 (RADNICE)
TRIO SIRAELS

Koncert Klubu pøátel hudby
Vstupné 100,- Kè (studenti polovic)

Úterý 23. listopadu 2010 v 18.30 hodin
KURZ TANCE - 12. lekce, vstupné 30,- Kè

Pátek 26. listopadu 2010 v 19.30 hodin
�ENA VLÈÍ MÁK (náhradní pøedstavení)

HANA MACIUCHOVÁ
DIVADELNÍ PØEDPLATNÉ - vstupné 250/

230/200,- Kè

Sobota 27. listopadu 2010 v 18.00 hodin
VÌNEÈEK TANEÈNÍHO KURZU

Hraje skupina EGO RETRO MUSIC
Vstupné 100/80,- Kè

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.

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.

Katalpa zve na své
listopadové programy:

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.

6. 11. Textilní dílna � vosková batika 9:00 -
16:30 h. Vede Nata�a Dobe�ová

Nauèíte se techniky voskové batiky v mnoha podo-
bách s vyu�itím rùzné tvrdosti vosku.

S sebou pracovní odìv. Cena 450,-Kè
.13.11. Práce s pedigem 14:30 � 17:30 hod.

Vede Kateøina Dubcová
Pletení z pedigu pro zaèáteèníky i pokroèilé, výro-

ba u�itných pøedmìtù, dekorací a doplòkù. Cena
350,- Kè.

27.11. Adventní dílna 14:30 � 17:30 hod. Vede
Jarmila Gregorová. Výroba adventních vìncù a de-
korací. Cena 350,- 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

Kalendář ZUŠ Hořice
je na světě

Mladí výtvarníci hoøické ZU�ky zavr�ili projekt
�Slunce pro v�echny� vydáním kalendáøe na rok
2011. Kalendáø obsahuje kresby a malby �ákù �koly,
které vznikly na plenéru v Itálii. Kalendáøe byly vì-
novány pøedev�ím hoøickému domovu pro seniory a
nemocnici ku zkrá�lení spoleèných prostor a na so-
ciální úèely. Projekt podpoøilo mìsto Hoøice.       Bihi

Pozvánky z Klobouku
Divadelní studio KLOBOUK, o nìm� se psalo v HO

v souvislosti s letním divadelním táborem POHODA
a v nìm� se  v souèasné dobì uèí �áci od 4 do 18 let /
v celkovém poètu 80 dìtí / zvládnout základní tech-
niky hereckého umìní, pøipravilo na 1. pololetí �kol-
ního roku 2010/ 2011 nároèný dramaturgický plán.

Na základì tohoto plánu vypadly z Klobouku dvì
pozvánky.

První se týká divadelního pøedstavení Chci zpátky
�kolné. Tato høíèka bude uvedena v provedení nej-
star�ích �ákù Klobouku 19. listopadu od 17.00 do
18.30 v mìstském divadelním sále Radnice.

Druhé pøedstavení s vánoèní tématikou chystají
v�ichni �áci z Klobouku pod názvem Vánoèní opona
s Kloboukem. Také toto pøedstavení bude uvedeno
na Radnici, a to dne 16. prosince - od 17.00 hod.

Vstupenky / za 30,- Kè / na obì pøedstavení lze za-
koupit  pøímo pøed pøedstavením.

�áci divadelního a taneèního studia Klobouk vám
touto cestou  pøedávají dvì pozvánky, které z klo-
bouku vypadly, a srdeènì zvou na obì svá pøedsta-
vení v�echny ty, kteøí fandí smysluplným volnoèaso-
vým aktivitám dìtí a mláde�e.

Za DTS KLOBOUK  PaedDr. Renata Hradecká

LEO� �IMÁNEK UVÁDÍ
VELKOPLO�NOU PANORAMATICKOU

LIVE-DIASHOW
SE SEDMI PROJEKTORY

STRUČNÝ POPIS CESTY LEOŠE,
LENKY, JAKUBA A VERONIKY ŠIMÁNKOVÝCH
PO AUSTRALSKÉM KONTINENTU

Austrálie křížem krážem

SOBOTA 20. LISTOPADU OD 18 HODIN
DÙM KULTURY KORUNA HOØICE

PØEDPRODEJ: DKK , TEL.: 493 622 727.

Projekt „Italy II“
na Habru odstartoval

Zdá se, �e se na na�i �kolu opìt usmálo �tìstí. Nový
projekt s italskou �kolou z Anagni nazvaný �It�s all
a question of rythm: in music, dance and
languages� (�V�echno je otázka rytmu: v hudbì,
tanci i v jazycích�) byl v tomto roce jako jeden
z mála bilaterálních projektù v programu Comenius
vybrán a finanènì podpoøen Evropskou komisí. Cí-
lem projektu je motivovat na�e �áky ke studiu cizích
jazykù (ná� pracovní jazyk bude angliètina, ale bu-
deme se uèit i ital�tinu), umo�nit jim v Aj komuni-
kovat moderními zpùsoby (internet, spoleèenské
sítì, Skype�), ale pøedev�ím pomoci dìtem se na-
vzájem poznat a skrz porozumìní cizí kultuøe poro-
zumìt jeden druhému. To v�e za pomoci hudby a
zkoumání èeského a italského folklóru.

Projekt je znovu dvouletý a zahrnuje v sobì dvì
povinné desetidenní mobility (výjezdy) do obou zú-
èastnìných zemí. Pokud nedojde ke zmìnì, jako
první uvítáme na�e italské pøátele my u nás, a to na
pøelomu dubna a kvìtna 2011. Tak jako pøi minulém
projektu bude setkání zakonèeno vystoupením pro
veøejnost, kde pøedvedeme, na èem jsme po celý rok
pracovali. O tìch ostatních vìcech Vás budeme in-
formovat na na�ich projektových stránkách. Do lis-
topadu budeme pou�ívat na�e staré �webovky�
www.ehabr.cz, ale poté u� na nás budou èekat strán-
ky nové, s úplnì novou grafikou. U� se na nì tì�íme
a zveme Vás na jejich prohlídku.

Projektová skupina z Habru

Vidìt v�echny pøírodní krásy a unikáty Austrálie,
které jsme si naplánovali nav�tívit, bylo víc ne� ná-
roèné.

Na na�í tøímìsíèní cestì se nám podaøilo objet celý
kontinent i s cestou do tak zvaného Rudého
støedu.Stejnì jako pøi putování po Novém Zélandu
mìl ka�dý z nás napakovaný velký ruksak a lodní py-
tel se v�ím potøebným ke stanování a horským
túrám, obleèením jak do tropù, tak i do zimy, vèetnì
patøièného obutí. Nescházely ale ani ploutve, masky
a �norchly, které na konci cesty na�ly èasté pou�i-
tí.Na�ich osm ohromných zavazadel by se neve�lo
ani do toho nejvìt�ího osobního auta, a proto jsme si
po pøíletu do Sydney pùjèili kempinkový vùz. Díky
tomu jsme byli u�etøeni hledání táboøi�� a ka�do-
denního stavìní stanù. Ná� kempr byl zároveò zá-
kladnou pro celou øadu výprav � pøírodní zajíma-
vosti jim� byla na�e cesta zasvìcena jsou u silnice
jen málokdy!Úmyslnì jsme se k protino�cùm vydali
v jejich zimním období, kdy na jihu nepanují nesne-
sitelná vedra a na severu není období de��ù. Na za-
èátku na�í cesty jsme sice museli o�elet koupání
v moøi, ale zato jsme si perfektnì zaly�ovali. Pøed
tím, ne� jsme vyrazili do Snowy Mountains � Snì�-
ných hor, jsme se vydali za kamarádem z dob na�e-
ho putování po koòské stezce na západì Spojených
státù.

Dcera Veronika na ní tenkrát slavila své tøetí naro-
zeniny, v Austrálii to byly její �estnácté. Ná� pøítel
Luke �ije ji� celou øadu let v horách Barrington Tops
severnì od Sydney. Jeho známý vlastní ranè a �iví se
chovem hovìzího dobytka. S ním jsme se, obklopeni
pøekrásnou horskou krajinou, vydali na koních na-
pøíè pastvinami kontrolovat stáda. Odtud jsme pak
putovali dál kolem kontinentu, po smìru hodino-
vých ruèièek. Ve Snì�ných horách zuøila tìsnì pøed
na�ím pøíjezdem snìhová bouøe. Na jejich vrchol-
cích napadlo spousta snìhu, tak�e bez snì�nic vylézt
na nejvy��í horu Austrálie � Mount Kosciuszko
2 228 m by bylo nemyslitelné. Fronta tlakové ní�e se
pøehnala a za krásného poèasí jsme mìli z vrcholku
ú�asný výhled do okolní krajiny.Z hor jsme se vrátili
zpìt k pobøe�í, pokraèovali a� na nejji�nìj�í cíp
zemì a pak jeli jen západním smìrem k Indickému

oceánu, kde nás èekala celá øada ú�asných pøírod-
ních kuriozit. Mezi jinými nás fascinovaly pískovco-
vé formace zvané Pinnacles � roztodivné sloupy a
ku�ely dosahující vý�ky i ètyø metrù, které byly ob-
zvlá�� pøi západu slunce víc ne� fotogenické.Na�e
cesta vedla dál k roklím a vodopádùm v národním
parku Karijini. Následovala pak nekoneènì nudná
�treka podél pobøe�í Indického oceánu Velkou pí-
seènou pou�tí, za kterou jsme byli odmìnìni krás-
nými plá�emi u mìsteèka Broome. Zde se nám na-
posledy ztrácelo zapadající slunce v moøi.Dlouhá
cesta na východ napøíè náhorní plo�inou Kimberley
byla korunována zá�itky v pohoøí Bungle Bungle,
kde se nacházejí úzké rokle ve vápencových horách a
skalní homole, pøipomínající �íhané vèelí úly.

Mìstùm jsme se na na�í cestì sna�ili vyhnout, jed-
nu výjimku tvoøil Darwin se svými zlatavými píseè-
nými plá�emi a vyhlá�enou botanickou zahradou.
Z tropického severu jsme po silnici Stuart Highway
vyrazili ji�ním smìrem do støedu kontinentu
k nejznámìj�í a nejproslulej�í australské pøírodní
atrakci, pozoruhodnému skalnímu monolitu Ayers
Rock. V poslední dobì se opìt u�ívá jeho pùvodní
domorodý název � Uluru. Monolit vyènívá 350 met-
rù nad píseènou rovinou.

Pøi východu a západu slunce je pohled na tuto ru-
dou skálu, pøipomínající gigantickou zaoblenou cih-
lu, nezapomenutelným zá�itkem. Velká zají�ïka do
Rudého støedu stála urèitì za to! Ayers Rock nebyl
toti� jedinou zajímavostí tohoto místa. Fascinováni
jsme byli také skalními útvary Devils Marbles �
Ïáblovými kulièkami. Ze støedu zemì následovala
nekoneèná jízda ke ký�enému východnímu pobøe�í.

Pokud jde o potápìní, Velký bariérový útes pøedèil
v�echna na�e oèekávání. Stejnì i vyhlá�ená píseèná
plá� v Mission Beach lemovaná kokosovými palma-
mi s výhledem na zalesnìné ostrùvky podél pobøe-
�í.Vyvrcholením na�í cesty k protino�cùm byla plav-
ba na plachetnici mezi ostrovy Whitsunday a let
dvouplo�níkem nad Whitehaven Beach � nejkrás-
nìj�í plá�í Austrálie.Nebylo jednoduché vybírat
z toho ohromného mno�ství zábìrù, které jsem na
cestì po Austrálii vyfotografoval. Bylo to jako vyzo-
bávat hrozinky z vánoèky!
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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
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Hoøický motocyklový tým FS Racing se v leto�ním
roce zúèastnil kompletního Pøeboru Èeské republi-
ky v jízdì pravidelnosti historických závodních mo-
tocyklù (JPHZM). Tým také poèítal s úèastí v �ampi-
onátu motocyklù na pøírodních okruzích v novì
vzniklé kategorii SP250, ale nenaplnìní rozpoètu a
problémy s pøípravou nového motocyklu Aprilia RS
250 nakonec vedly k pøesunutí pùvodního plánu na
sezónu 2011, kdy bude hlavní prioritou.

 Jediným podnikem, kterého se FSR s novým mo-
tocyklem zúèastnil, byl ten domácí, a sice 300ZGH.
Sobotní zkrácený prùbìh tréninkù bohu�el nestaèil
Ondøejovi Kopeckému k vìt�ímu seznámení se
s novým strojem, a tak nedìlní ètrnácté místo
v závodì bylo maximem.

Dal�ím podnikem, kterého se FSR zúèastnil, byl
opìt závod na domácí trati, tentokrát ÈTT. Do toho-
to závodu nastoupil tým v plné síle se v�emi stroji.
Ondøej Kopecký pøesedal z motocyklù Benelli 350 a
Moto Morini 125 na sidecaru, kterou pilotoval Petr
Fi�ar. Prùbìh sobotních tréninkù byl provázen tech-
nickými problémy na motocyklech. Ty se ale z velké
èásti podaøilo bìhem sobotní noci odstranit a zdálo
se, �e nic nebrání zdárnému prùbìhu nedìlních zá-
vodù. Bohu�el hned v tom prvním pøi�lo zklamání a
Ondøej Kopecký musel pro poruchu stroje Moto
Morini ze závodu odstoupit. Chu� si spravil ve dvou
zbývajících závodech, nebo� s motocyklem Benelli
obsadil skvìlou pátou pozici a v divácky nejpopulár-
nìj�ím závodì Sidecar skonèili s Petrem Fi�arem
hned za TOP 10.

Ji� tradiènì se týden po hoøické ÈTT koná ve Dvo-
øe Králové dal�í závod zapoèítávaný do JPHZM, kde
se hoøickým jezdcùm pravidelnì daøí. Ne jinak tomu
bylo i tentokrát. Vzhledem k velmi nerovné a rozbité
trati tým nenasadil do závodu sidecar a soustøedil se
jen na závody motocyklù, pøièem� oba sedlal Ondøej
Kopecký. Ten opìt dokázal, �e mu místní tra� padne
a v nedìli svùj výkon potvrdil tøetím místem
s motocyklem Benelli 350.

Po mìsíèní pauze, kterou tým vyplnil hlavnì pøí-
pravou letos neposlu�ného motocyklu Moto Morini,
pokraèoval �ampionát závodem v Nepomuku, který
je specifický velmi úzkou a hrbolatou tratí, která
není vhodná pro sidecar. Jinak bezproblémový ví-
kend byl korunován prvním leto�ním dokonèeným
závodem s motocyklem Moto Morini a to hned na
stupních vítìzù. Ondøej opìt ukázal, �e pokud fun-
guje technika, tak opravdu umí. Na body dosáhl i s
motocyklem Benelli.

Na leto�ní poslední závod do Branné se tým FSR
vydal s celým fanklubem ji� tradiènì ve ètvrtek. Celý
víkend provázelo nádherné poèasí, a tak v týmu i
fanklubu panovala dobrá nálada umocnìná dokona-
le fungující technikou. Do posledního závodu stejnì
jako na domácí trati nastoupil tým v plném slo�ení.
Za øidítka sidecary usedl Petr Fi�ar a Ondøej Kopec-
ký kromì vyva�ování stíhal i oba sólo motocykly. Fy-
zicky nároèný program jezdci zvládli a v nedìlních
závodech dosáhli na body ve v�ech kubaturách.
K naprosté spokojenosti chybìla jen pomyslná tøe�-
nièka na dortu v podání stupnì vítìzù. I pøesto se le-
to�ní Branná zapsala do pamìti v�ech zúèastnìných.

Ondøej Kopecký bilancuje sezónu takto:
Letos jsem si stanovil jediný cíl, a sice doplnìní

sbírky vìncù o bronzový. To se mnì nakonec poda-
øilo hned dvakrát, tak�e spokojenost panuje velká.
Nyní se u� tì�ím na pøechod do �rychlých� závodù
v sezonì 2011. Tímto bych chtìl podìkovat v�em
sponzorùm, fanou�kùm a hlavnì v�em èlenùm týmu
FS Racing za úspì�nou sezónu 2010.                    OK43

FS Racing na sklonku sezóny

Dvůr Králové 2010:
Zleva: Petr Fišar, Roman Šidvic, Jitka Kopecká

a Ondřej Kopecký.

Obr. 5 – Ondřej Kopecký na Moto Morini 125

Obr. 2 – Petr Fišar s Ondřejem Kopeckým

Obr. 4 – Ondřej Kopecký na Benelli 350

Závody v Jeseníkách
O víkendu 11. a 12.9.2010  probìhl za úèasti hoøic-

kých závodních jezdcù ji� XIII. roèník závodù histo-
rických silnièních motocyklù a sidecarù -  Kol�tejn-
ský okruh 2010 (jelo se v mìsteèku Branná
v Jeseníkách). A proto�e se jednalo o technicky i fy-
zicky pomìrnì nároèný závod v nadmoøské vý�ce
633 m, vyrazila po boku závodních týmù Ondry Ko-
peckého a Martina Poura i poèetná doprovodná sku-
pina hoøických �mekánikù, konstruktérù a PR od-
borníkù�. Oba týmy díky znaèné vzdálenosti okruhu
(133 km) vyrazily ve spoleèné kolonì automobilù (k
pramalé radosti �osiøelých� zbytkù rodin) ji� o dva
dny døíve, tedy ve ètvrtek.

Závodní stáj Ing. Arch. Martina Poura  jen�
nese název Grey Grizzlies Motocycles a její� je sa-
mozøejmì i prvním (zároveò i jediným) pilotem, na-
sadila do závodu hned dva stroje ve dvou kategori-
ích (motocykl NSU 350 OS 1936 a NSU 500 Sport
1937). Tento skromný sportovec podpoøený pøítom-
ností �éfkonstruktéra stáje Ale�em Turkem (jeho�
dítka Alièka a Adámek se závodù nemohli zúèastnit
a tak Martinovi dr�ely palce alespoò na dálku) dosá-
hl v prvním závodu i pøes výraznì disfunkèní brzdo-
vou soustavu výborné druhé místo (tuto informaci si
nesmìjí pøeèíst poøadatelé závodu!). Ve druhém  zá-
vodì si i pøes ve�kerou snahu, um a technické triky
hlavního �éfkonstruktéra dojel ,,a�� pro 6. místo a
ke zklamání zbytku týmového zázemí Kristýny �vù-
gerové a Víti Kotrbáèka ji� neskonèil na �na bednì�.

Závodní stáj Ondry Kopeckého FS Racing Team
vytáhl do boje o vavøíny hned se dvìma motocykly
Benelli 350 a Moto Morini 125 a závodním sideca-
rem, který pilotoval Petr Fi�ar (Ondra jel �pouze�
jako spolujezdec). V nedìlním závodu dojel tento
jezdec s motocyklem  Benelli 350 na 15 místì. Hned
v následující kategorii se strojem Moto Morini 125
se v�ak vzchopil, pøidal plyn a dojel pøed místními
diváky na výborném 10. místì. Na závodním sideca-
ru pak posádka FS Racing Team ke hrùze realizaèní-
ho týmu nasadila velice ostré tempo a nebrala vùbec
ohled na mìøení jízdy pravidelnosti, èím� obsadila
sice �a�� 9 místo, ale sklidila bouølivý potlesk divá-
kù. Èleny realizaèního týmu FS Racing byly Jitka
Kopecká, Jarda �ubrt, Honza Suchomel, Roman
�idvic, Bohuslav Malý a Martin Turek.

    Pevnì vìøíme, �e tyto velmi slu�né výsledky, kte-
ré jsou vynikající vizitkou hoøického sportu za bra-
nami na�eho mìsta, v�ichni jezdci ve zdraví za takto
�iroké podpory pøátel a rodinných pøíslu�níkù po-
tvrdí i v nastávající motocyklových sezónách.

Vít Kotrbáèek

Slovní úlohy z životních situací

Státní maturita
z matematiky
MODERNÍ SLOVNÍ ÚLOHA I.

Pepan prodává na základní �kole drogy. Na jed-
nom jointu má zisk 20 Kè, na jedné dávce perníku
100 Kè a na jedné dávce heroinu 200 Kè. Ve tøídì je
25 �ákù, z nich� 15 kouøí trávu, pìt u�ívá pervitin a
pìt heroin. Proto�e marihuana není návyková, ku-
pují hulièi dva jointy dennì a dal�í fe�áci jednu dáv-
ku dennì. Jaký èistý zisk dosahuje Pepan, kdy�:

a) 10% ze zisku platí øediteli �koly
b) 20% ze zisku platí obecnímu policajtovi
c) uèiteli musí prodávat trávu bez zisku.
Vyjádøete v % zmìnu Pepovy ekonomické bilance,

kdy� po náv�tìvì dr. Doudy a Presla zaène v�ech 25
�ákù hulit trávu a jeden heroinista pøejde na meta-
don, který se dostane jen v Drop-inu.

MODERNÍ SLOVNÍ ÚLOHA II.
Osobní automobil Mercedes s o�ralým fotbalovým

reprezentantem vyjede v èase T=0 z Prahy k hraniè-
nímu pøechodu Rozvadov. V èase T+40 min. vyjede
z Rozvadova Audi A8 vezoucí ministra. Mercedes se
pohybuje prùmìrnou rychlostí 160 km/h a Audi 145
km/h. Mercedes musí tøikrát zastavit policejní kont-
role. Policisté po�adují úplatek, proto�e øidiè pøe-
kroèil rychlost jízdy. Jednu minutu trvá pøedání
úplatku a tøi minuty vyhledání a podepsání plakátu
pro policistova syna. Vlivy zrychlení a zpomalení za
a pøed policejní hlídkou zanedbejte.

Audi nezastavuje, a to ani na semaforech. Setkají
se oba vozy v rozestavìném úseku dálnice u Plznì,
kde je vadné dopravní znaèení?

Poznámka: Z Prahy do Plznì je 90 km a z Plznì na
Rozvadov 60 km.

Zdroj: Chechtavej tygr

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

VOLNÉ MÍSTO
Vyhla�ujeme výbìrové øízení

na pracovní pozici 
dispeèera autobusové dopravy 

POŽADUJEME:
� spolehlivost, èasovou flexibilitu 

� vzdìlání - ÚSO, obor dopravní výhodou 
� øidièský prùkaz sk. �D� výhodou 

NABÍZÍME:
� zajímavou práci

v dynamicky rozvíjející se firmì 
� sociální jistoty 

� jízdní výhody i pro rodinné pøíslu�níky 
� pøíspìvek na penzijní poji�tìní 

Místo pracovi�tì: Hoøice, Na Závisti 1439 
Uzávìrka pøihlá�ek: 10.11.2010 

Kontaktní osoba: 
Jiøí Kugler, vedoucí støediska

481368461, <mailto:jiri.kugler@csadsm.cz> 
jiri.kugler@csadsm.cz 

Vìra Kvapilová, personální oddìlení,
481368251,

<mailto:vera.kvapilova@csadsm.cz> 
vera.kvapilova@csadsm.cz 

V� blondýnka v dùchodu hledá solid-
ního praktického mu�e pro spoleèné
chvilky do 70 let. Malá vada nevadí.
Zn. Náhoda. Telefon 608 135 519.

Pronajmu 1+1+ dvì soc. zaøízení v ro-
dinném domku i jednotlivì, nájem a
pøíplatky za pou�ití zaøízení, elektr,
vody, pøímotopy, kach. kamna.

Cena dohodou, nutno vidìt, jsem vel-
mi klidná tolerantní, nájemkynì v in-
validním dùchodu, spìchám,. Telefon
608 135 519.
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V sobotu 16.10. 2010 probìhl na zdej�ích teniso-
vých dvorcích TC Hoøice ji� �estý roèník turnajové-
ho klání v nohejbale trojic � O Krakono�ùv po-
hár VI. Tento sportovnì bonitní turnaj, jeho� spo-
lupoøadatelem je klub Sporting Havana,  probìhl
navzdory dìsivé meteorologické pøedpovìdi
v pøijatelném, lehce podmraèeném podzimním kli-
matu. Zúèastnilo se ho 7 tøíèlenných týmù, z toho je-
den byl vytvoøen zástupkynìmi nì�ného pohlaví
(�eny). V útulném prostøedí vzornì pøipraveného
areálu probìhly vzájemné souboje ve spravedlivém
systému hry ka�dého s ka�dým, èím� jednotlivá
dru�stva v drá�divém odéru opékaných klobásek
odehrála hned 6 utkání. Po napínavých a v závìru ji�
pomìrnì vysilujících soubojích, které svým drama-
tickým prùbìhem pøivádìly pøítomné diváky do na-
prosté sportovní extáze, se z celkového turnajového
vítìzství po zásluze zaradovalo dru�stvo Grey
Grizzlies Hoøice (alias CIA) ve slo�ení: Marek
Palou�, Milan Ertl a Ondra Stuchlík. Vzhledem
k tomu, �e vý�e jmenovaní se výbornì umístili (2.
místo) i na letním turnaji Matou�ek Cup 2010, byly
po zásluze vyhlá�eni i jako oficiální Mistøi Hoøic

Naučná stezka
Zvičinské vyhlídky

V sobotu 6. listopadu budeme otevírat na Zvièi-
nì nauènou stezku Zvièinské vyhlídky. Má 5 zasta-
vení. Souèástí je i otevøení výstavy fotosoutì�e Pod-
krkono�í z let 2009-2010, která bude nainstalována
v Raisovì chatì a pøístupná po celý listopad
v otevírací dobì restaurace. Je vítána �iroká veøej-
nost a to pøedev�ím v maskách rùzných stra�idýlek a
pohádkových postav. Pro dìti a jejich doprovod je
pøipravena stra�idelná stezka plná úkolù, která ko-
píruje trasu Zvièinských vyhlídek. Po absolvování
úkolù budou úèastníci odmìnìni drobnými pøed-
mìty.

Po celou dobu akce máte mo�nost získat informace
ve stánku Podzvièinska. Celá akce je realizována za
finanèní podpory Královéhradeckého kraje.

DM Podzvièinsko, www.podzvicinsko.cz

Biograf Na Špici v listopadu 2010

Pátek 5. 11. a sobota 6. 11. ve 20:00

Počátek
Pøes v�echna oklepaná kli�é je v Inception tak velká

koncentrace neotøelých nápadù, které jsem jednou chtìl
vidìt na plátnì, �e nemám absolutnì co øe�it. Takhle

chytrý, vrstevnatý, dobøe zre�írovaný a vygradovaný
film se rodí zcela výjimeènì - nevzpomenu si, co by se

Inception v tìchhle ohledech za poslední roky vyrovnalo.
Mláde�i pøístupný, 148 minut, èeské titulky, 70,- Kè

Úterý 9. 11. a středa 10. 11. v 17:30

Jak vycvičit draka
Pøedlohou k tomuto filmu je stejnomená kniha od

Cressidy Cowellové. Dìj se odehrává na dalekém severu
v dobì vikingù. Ka�dé jejich dítì musí projít zkou�kou,

která v�ak pro nì není �ádným problémem. Dìti odjí�dí
na protilehlý ostrov, kde si mají chytit a následnì
vycvièit svého vlastního draka. Ale ne v�dy to je

jednoduché. O tom se pøesvìdèí hlavní hrdina s ponìkud
slo�itìj�ím jménem: Hiccup Horrendous Haddock III. Je

sice vynalézavý a chytrý, ale podaøí se mu chytit jen
nìjakého podøadného dráèka. A navíc nemá ani zuby.

To v�ak neznamená, �e si spolu neu�ijí spousty legrace.
Mláde�i pøístupný, 98 minut, èeský dabing, 70,- Kè

Pátek 12. 11. a sobota 13. 11. ve 20:00

Čarodějův učeň
Balthazar Blake (Nicolas Cage) je èarodìjným mistrem,
který se v souèasném Manhattanu sna�í ubránit mìsto
pøed svým úhlavním nepøítelem Maximem Horvathem

(Alfred Molina). Balthazar na to ale sám nestaèí, a proto
vyhledá pomoc Davea Stutlera (Jay Baruchel), zdánlivì

obyèejného èlovìka, který v sobì ale ukrývá netu�ené
mo�nosti, a uèiní z nìj navzdory jeho pochybám svého

uènì.
Mláde�i pøístupný, 110 minut, èeské titulky, 70,- Kè

Úterý 16. 11. a středa 17. 11. v 20:00

Postradatelní
Skupina �oldákù se vydává na nebezpeènou misi do Ji�ní

Afriky, jejím� cílem je svr�ení nelítostného diktátora.
Nedlouho po zahájení si ov�em zaènou uvìdomovat, �e

vìci nejsou tím, èím se zdají být. Zjistí, �e se ocitli v pasti,
která je v�echny mù�e stát �ivot. Zaèíná nelítostný boj,

na jeho� konci mù�e být jen jeden vítìz. Elektrizující
akèní thriller, s ním� se na plátna vrací Sylvester

Stallone v �ánru, který ho proslavil. Partnery mu budou
akèní hvìzdy souèasnosti Jason Statham (Kurýr, Zastav

a nepøe�ije�) a Jet Li (Hrdina, Romeo musí zemøít).
Pøístupný od 15, 103 minut, èeské titulky, 70,- Kè

Čtvrtek 18. 11., pátek 19. 11.
a sobota 20. 11. ve 20:00

Román pro muže
Podle scénáøe a literárního bestselleru Román pro mu�e,

nejprodávanìj�ího èeského spisovatele Michala
Viewegha, vzniká dal�í z adaptací jeho románù. Filmy

podle Vieweghových pøedloh patøí ji� øadu let k divácky
nejúspì�nìj�ím titulùm.

Pøístupný od 12, 99 minut, èeský film, 70,- Kè

Úterý 23. 11. ve 20:00

Wall Street:
Peníze nikdy nespí

Michael Douglas zpìt ve své oscarové roli finanèního
�raloka Gordona Gekka. Do dekadentního prostøedí
finanèní tepny svìta zavedl Oliver Stone diváky ji� v

roce 1987. Nyní se filmový triumvirát v podobì re�iséra
Olivera Stonea, herce Michaela Douglase a producenta
Edwarda R. Pressmana po 22 letech opìt se�el v New
Yorku, aby spolu natoèili pokraèování slavného filmu
Wall Street, tentokrát s podtitulem Peníze nikdy nespí.

Pøístupný od 12, 148 minut, èeské titulky, 70,- Kè

Středa 24. 11. ve 20:00

Dál než se zdálo
Garett (Justin Long) a Erin (Drew Barrymore) jsou pár,

který èeká tì�ká zkou�ka. Erin se pøestìhuje do San
Francisca, aby mohla dokonèit poslední rok �koly

a Garett, jen� je na míle vzdálený od své lásky, zùstává
v New Yorku. Jejich jediná mo�nost, jak udr�ovat vztah,
je mobil a internet. Mù�e mezi mu�em a �enou fungovat

vztah na dálku?
Mláde�i pøístupný, 103 minut, èeské titulky, 70,- Kè

Pátek 26. 11. a sobota 27. 11. ve 20:00

Kajínek
Filmový Kajínek je silným pøíbìhem nejznámìj�ího

vìznì u nás, pøíbìhem dvojnásobné vra�dy, pøíbìhem
obhájkynì hledající nové dùkazy, pøíbìhem podsvìtí

a jeho prorùstání do státní správy i pøíbìhem manipula-
ce. Je Jiøí Kajínek obìtí konspirace nebo zabiják?

Lezení pro veřejnost
na umělé stěně

Horolezecký oddíl Ho-Ho Hoøice poøádá ve spor-
tovní hale Gymnázia a Støední odborné �koly Hoøice
lezecké kurzy na umìlé stìnì pro pokroèilé i zaèá-
teèníky. 

Horolezecká stìna se nachází v hale sportovního
areálu hoøického gymnázia. Stìna má zastavìnou
plochu cca 200 m2. Vý�ka v nejvy��ím bodì je 12 m,
�íøka stìny je 23 m. Cesty zde jsou postaveny tak,
aby si mohl zalézt opravdu ka�dý. Zaèáteèníkùm je
k dispozici na po�ádání odborný dozor, který se jim
po celu dobu vìnuje. Pro slézání je mo�no zdarma
zapùjèit sedáky a lana, sebou je tøeba pøinést pouze
sportovní obuv a odìv.

Provozní doba:
� úterý: 18 � 21 hod.
� ètvrtek: 18 � 21 hod.
� sobota: 16 � 19 hod.

Vstupné: veøejnost 80,� Kè, studenti 60,� Kè,
 èlenové oddílu 40,� Kè, rodinné vstupné 120,� Kè.

Více na www.hohohorice.cz
Zdroj: Miroslav Ouzký, Ho-Ho Hoøice

A nakonec ještě vtip
�ena pøi�la ke svému doktorovi a svìøuje se mu,

�e její man�el na�el zálibu v análním sexu a ona si
není jistá, jestli je to dobrý nápad. 

Doktor: �A líbí se vám to?� 
�Ale ano, je to tak zvlá�tnì jiné, ale pøíjemné.� 
�No vidíte. Pokud vás to nebolí, tak není �ádný

dùvod se análnímu sexu vyhýbat, pokud si dáte
pozor, abyste neotìhotnìla.� 

�Poèkejte, ono se dá i pøi análním styku otìhot-
nìt?� 

�No jistì! Jak myslíte, �e se rodí politici?�

Také letos štafeta doběhla
V sobotu 2. øíjna se díky snaze nìkolika obìtavcù z

øad sportovních klubù Sporting Havana a Globál
Team Hoøice, uskuteènil ji� �estý pováleèný roèník
�tafetového bìhu na 9 x 250 m � Bìh vítìzství.
Tento sportovní poèin, který nám ti pøespolní jen
ti�e závidí, volnì navazuje na �tafetový bìh k výroèí
zalo�ení na�eho státu z období první republiky.
Jeho první roèník se uskuteènil pøesnì pøed tøiase-
dmdesáti lety v roce 1937.

Trasa tratì dlouhá 2 310 m je doplnìna hrozivým
pøevý�ením a je rozdìlena na 9 délkovì shodných
úsekù. Jednorázový start probìhl pøed pomníkem
Mistra Jana Husa a k cílovému protnutí pásky do�lo
na prostranství pøed Vì�í samostatnosti. Úseky pro
pøedání �tafetových kolíkù jsou do dne�ních dnù
dobøe barevnì patrné a nacházejí se postupnì pøed
obecním kinem, cukrárnou U Draslarù, pøed novou
hernou Chu Mi Xio � bývalý bufet a zlatnictví, pøed
Mìstskou policií, vrátnicí továrny Hacar (bývalé),
budovou závodu Abicor Binzell v Borku, pøed do-
pravním oznaèením mìsta Hoøice a pøed startovací
vì�í motocyklových závodù.

Do �tafety se letos nominovala ètyøi ostøílená dru�-
stva bì�cù � Sporting Havana, Globál Hoøice, Grey
Grizzlies a Ay Caramba (nováèek v soutì�i). Holo-
vou�tí Sr�ni opìt nedoletìli a závodní �jury� je proto
do�ivotnì vylouèila z tohoto podniku (uvidíme za
rok). Zaèátek závodu probìhl pøesnì v jedenáct ho-
din a odstartoval ho ohlu�ující výstøel vzduchové ho-
lubo-bijky komisaøe závodu J. Kotrbáèka. Za dopro-
vodu vozidla Mìstské policie, které svojí pøítomnos-
tí brilantnì odvracelo ústrky nají�dìjících automo-
bilistù, se strhl vyrovnaný souboj nadupaných bor-
cù, kteøí svojí rychlostí doslova na cucky trhaly as-
faltový povrch místní komunikaèní sítì. Vítìzem
�tafety se letos jednoznaènì stal celek Ay Caramba
Hoøice. Vý�e jmenovaní borci dokázali protnout cí-
lovou pásku v novém rekordním èase 5:47:62, èím�
se natrvalo zapsali zlatým písmem do historie závo-

du. Tento tým reprezentovali Milan Novotný, Marek
Krátký, Tomá� Petr, Marek Vr�átko, Tomá� Vaclavù,
Jan Calta, Tomá� Je�ek, Jiøí Palas a Pavel ��ovíèek.
Druhé místo s èasem 6:00:76 obsadil tým Grey
Grizzlies Hoøice ve slo�ení: Radek Su�ír, Petr Po-
spí�il, Marek Neèesaný, Marek Palou�, Zdenda Ko-
ko�ín, Milan Jung, Honza Karban, Karel Zajíc a
Luká� Nálevka. Jako tøetí dobìhl s minimálním od-
stupem (6:02:24) tým Globál Hoøice ve slo�ení:
Roman Koøínek, Efler Kuba, Pavel Ruml, Dominik
Dufek, Honza Stuchlík, Tomá� Kopuletý, Ale� Váv-
ra, Jarda Mádle a Ondra Hudek. Na ètvrtém místì
skonèil vítìz prvních ètyø roèníkù Sporting Hava-
na, který svým èasem 6:22:39 mírnì zaostal za
oèekáváním a tím i zklamal nejednu fanynku. Tito
borci bojovali ve slo�ení: Tomá� Juríèek, Michal
�afránek, Ale� Poprach, Michal Vondra, Robin
Boøke, Ondøej ��astný, Luká� Vondráèek, Michal
�imek a Jíøa Kubíèek. Po vydýchání aktérù probìhlo
slavnostní vyhodnocení závodu pøi kterém byly pøe-
dány pohárové trofeje z rukou poslance PÈR a (dnes
ji� bývalého) starosty mìsta Nová Paka pana Josefa
Cogana, který pro pøí�tí rok pøislíbil i úèast sportov-
ních zástupcù z Nové Paky (starosta Hoøic pan Ivan
Dole�al byl bohu�el pracovnì zaneprázdnìn). Pøí-
tomní borci se posléze zahltili pìnivými dou�ky ví-
tìzných sektù a sladkých pochutin a spokojenì se
odebrali do svých domovù, mnozí opìt reprezento-
vat své mìsto v jiných sportech a soutì�ích.

Hlavní dík z úst pøítomných sportovcù patøí spon-
zorùm celé akce � Mìstu Hoøice za poháry pro
úèastníky, Kubi�tovým hoøickým trubièkám, Potra-
vinám Globál, prodejnì nápojù Ertlovi, prodejnì
nápojù Novákovi, Petráèkovým hoøickým trubiè-
kám, zelárnì v Dobré Vodì, dále Mìstské Policii za
ochranu bì�cù, M. Pourovi a p. Fejfarovi za historic-
ký moto-doprovod a vlastnì v�em, kteøí pøispìli ke
zdárnému prùbìhu celého sportovního zápolení.

Sportu zdar Ví�a Kotrbáèek

S nohejbalem je konec (pro letošek) Poděkování trenérovi
V sobotu 16.10.2010 se uskuteènilo setkání bý-

valých hráèek basketbalu pod vedením trenéra
Standy Turka. Ve staré tìlocviènì jsme si zahrály
a zavzpomínaly na léta strávená pod bezednými
ko�i.

Tímto bychom chtìly podìkovat na�emu trené-
rovi Standovi Turkovi za v�e, co pro nás bìhem
doby, kdy nás trénoval, udìlal. A také za to, co
pro nás stále dìlá a doufáme, bude dìlat i nadále.

Lydie, Marcela, Romana
Lenka, Dana, Jana, Alena

v nohejbale (a to u� nìco znamená!!!).  Na druhém
místì se umístil celek Fe�áci, kteøí turnaj absolvo-
vali ve slo�ení Milo� Balihar, Vlastimil Tauchman a
Radek Hátle (kotelna). Bronzovou pøíèku obsadil
tým Pa�áci (Sporting Havana B) ve slo�ení Ale�
Turek, Marek Neèesaný a Vít Kotrbáèek. Po slav-
nostním vyhlá�ení a pøedání cen z  rukou hlavního
poøadatele (autor èlánku) ukonèila turnaj (který
nám ti pøespolní jen ti�e závidí) tématická besídka
zúèastnìných hráèù a pøítomných divákù s v�udy-
pøítomnou 10 % novopackou pivní zrzkou. Závìreè-
né podìkování patøí generálnímu sponzoru turnaje
� restauraci �U kameníka� v Ostromìøi
(www.ukamenika.cz), dále prodeji nápojù Ertlovi,
zelárnì v Dobré Vodì, I+H prodej pohárù man�elù
�ubrových, velký dík patøí i fotbalovému oddílu FC
Hoøice za poskytnutí balónù a vlastnì v�em, kteøí
pøispìli by� i svou pouhou pøítomností k bezvadnì
strávenému dni na poli sportu a zábavy.

Celkové poøadí: 1. Grey Grizzlies, 2. Fe�áci,
3.Pa�áci (Sporting Havana B), 4. Sporting Havana
A, 5. Severky (�eny), 6. CIA Team, 7. Borek Team.

        Ví�a Kotrbáèek

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.

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

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.

Lydie, Marcela, Romana
Lenka, Dana, Jana, Alena


