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Udeøila pravá listopadová vedra (a zase skonèila) � Nastaly poutì do Mekky � Mo�ná pøijde i kouzelník � Nebojte se
Vánoc, za mìsíc bude po nich � Dal�í a� za rok � Víte vùbec co je potìraèka? � A lamaèka? � A vochle? � A motovidlo? �
Kdo je starosta? � Kde je ta Jablonka? � Co je u Matou�kù dobrého? � Jak se pozná grizzly? � Kde se koupí stromeèek?
A nechoïte jen tak, u Matou�kù mají stejky �                                                                     Kupte si noviny za �est � Dal�í za mìsíc

PROSINCOVÉ

Nové zastupitelstvo
potvrdilo změny na radnici

Jak přivolat Mikuláše
Máte-li zájem o náv�tìvu Mikulá�e s andìlem a

èertem pro Va�e dìti, volejte 604 870 765.

Gymnázium zve
na Den otevřených dveří

Den otevøených dveøí se koná v pátek 26. listo-
padu 2010 (15 - 17 hod.) a v sobotu 27. listopadu
2010 (9 - 11 hod.). 

Marie Fišerová oslaví
v pátek 106. narozeniny

Nejstar�í obèanka na�eho mìsta (a také Králo-
véhradeckého kraje), paní Marie Fi�erová z Jan-
derovy ulice, oslaví v nedìli 28. listopadu 106. na-
rozeniny. Radnice pøipravuje na pátek malou
oslavu a Hoøické noviny blahopøejí u� dnes.

Ve sváteèní den 17. listopadu 2010 byla nuda ho-
øických ulic rozvíøena energií a aktivitou studentù
hoøického gymnázia, kteøí protestovali proti zru�ení
ètyøletého gymnázia. Atmosféra pøipomínala 17. lis-
topad pøed 21 lety, jen kolem nekrou�ila auta StB a
nebylo potuchy po obavách z následných represí.

Ve 14 hodin se pøed �kolou se�li nejen studenti
obou oborù gymnázia, ale podpoøili je i studenti so-
ciálního oboru, rodièe, kantoøi, bývalí absolventi i
budoucí uchazeèi o studium, kamarádi a pøátelé
�koly. Za studenty stojí i pøedstavitelé mìsta: �Jsme
s vámi,� podpoøil protestující studenty u� pøed �ko-
lou starosta Hoøic Ivan Dole�al. Prùvod s transpa-
renty smìøoval na Gothard a na hoøické námìstí.

Tam po studentské hymnì znovu studenti vysvìt-
lovali, proè protestují. Odmítají zru�ení ètyøletého
gymnázia Radou Královéhradeckého kraje, jsou
proti nemorálnímu jednání ze strany královéhra-
deckých radních, kteøí o tomto zámìru vèas neinfor-
movali ani øeditele �koly a vùbec ne hoøickou radni-
ci a nutili øeditele podepsat pøedem pøipravenou
�ádost o zru�ení tohoto oboru na �kole. (Øeditel od-
mítl podepsat likvidaci nìèeho, co léta zveleboval a
roz�iøoval, a podal demisi). Dále studenti poukázali
na kontrast - roz�iøování napø. Gymnázia Bo�eny
Nìmcové v Hradci Králové o 2 tøídy.

Jedna z hlavních organizátorek protestu Aneta
Najmanová ve svém projevu zdùraznila, proè gym-
názium neru�it: �Nedostatek studentù se nás netý-
ká, ka�dá tøída má prùmìrnì 26 �ákù. Na �kole uèí
kvalitní kantoøi � museli by být propu�tìni. Omezil
by se poèet volitelných pøedmìtù a semináøù pro
studenty osmiletého gymnázia (u� pro souèasné pri-
mány a� kvartány), proto�e v nich se sdru�ují stu-
denti obou vìtví. Máme úspìchy v Japonsku
a v jiných èástech svìta, proto�e tam v�ude chemic-
ké soutì�e vyhrává ná� vynikající student Ondra
Hák. Prùmìrnì se ka�dý rok na V� dostane 90 %
na�ich absolventù. Ètyøletý obor má na �kole dlou-
hou tradici. Máme výborné zázemí � vybavenou bu-
dovu, sportovní halu a vloni dobudované moderní
sportovi�tì.�

Slova se ujal i starosta Ivan Dole�al, vyjádøil pod-
poru studentùm a pøipomnìl loòský boj proti kraj-
skému zámìru zru�it osmileté gymnázium. Svým
energickým projevem se pøidala populární hereèka
Milu�ka Bittnerová, absolventka hoøického gymná-
zia, a pøislíbila svou pomoc. Za rozhoøèené rodièe
promluvila paní Jana Bouzková a k optimismu vy-
zval i Ondra Hák.

Vysokou spoleèenskou kulturu této akce podtrhlo
i hudební vystoupení Martina Svatonì, studenta
ohro�ené ètyøleté vìtve, který hrál na kytaru a zpíval
Krylovy a Nohavicovy písnì, s ním celé námìstí. To
bylo asi 500 lidí. Aneta Najmanová napoèítala 403
podpisù pod peticí, pøièem� se jí je�tì jeden podpi-
sový arch zatím nevrátil. �Chceme dialog s hradec-
kými radními. Kdy� se s námi nebudou chtít bavit,
uspoøádáme protest znovu. A klidnì se na kraj vy-
pravíme � mo�ná se budou divit, v jakém poètu,�
chrlí dal�í nápady Lenka Bu�tová.

Je dobré si v�imnout, jak schopní studenti na gym-
plu jsou � samostatnì iniciovali protest, dokázali ho
perfektnì zorganizovat, zajistit ukáznìnost pøi akci,
nebyly �ádné incidenty, nepoøádky a podobné ne-
�vary, vládl humor a vtip (viz transparenty, pejsci
s protestními obleèky) a hlavnì zaujetí pro vìc.

Jak mù�ete vy, kteøí jste s námi ve støedu odpoled-
ne nebyli na námìstí, podpoøit hoøické gymnázium?
Pøihlaste tam své dìti, pokud je chcete dát studovat.
Oficiálnì zatím ètyøletý obor je�tì zru�en není. Èím
víc uchazeèù bude mít, tím to bude pádnìj�í argu-
ment pro krajské radní.                                                   Mon

(fotografie Káti Václavíkové)

Starostou pro dal�í ètyøi roky zùstává Ivan Dole�al, místostarosty
se stávají Martin Sodomek a Ale� Svoboda. Hana Richtermocová
a Jaroslav Vácha radnici opou�tìjí, budou nadále øadovými zastupiteli.

Přichází první adventní
neděle

Nadcházející nedìle bude první adventní a mìsto
Hoøice zve veøejnost na slavnost prvního rozsvícení
vánoèního stromku. Nastane v nedìli 28. listopadu
od 17 hodin na námìstí Jiøího z Podìbrad.
 

Program:
Vystoupení 40èlenného dìtského sboru ZU� Hav-

líèkova z Hoøic.
Vyhlá�ení osobnosti mìsta Hoøic roku 2010.
Slovo starosty.
První rozsvícení adventního stromku.
Závìreèná slavnostní fanfára.
Mìstské informaèní centrum (MIC) pøipravilo pro

dìtské náv�tìvníky vypou�tìní horkovzdu�ných ba-
lónkù, které budou v prodeji pøímo na námìstí, zá-
roveò zde budou rozdávány dlouhé prskavky, obojí
v�ak pouze dìtem v doprovodu rodièù. Vzhledem
k nejistým povìtrnostním podmínkám si MIC vy-
hrazuje pøípadnou zmìnu programu.

Týden nato, v sobotu 4. prosince 2010, probìhne
v Hoøicích na námìstí Jiøího z Podìbrad ji� 10. Ad-
ventní trh s bohatým kulturním programem.  

Zdroj: www.horice.org

Dny otevřených dveří
na Obchodní akademii
Hořice

V pátek 26. listopadu od 14 do17 hodin a v sobo-
tu 27. listopadu od 9 do 12 hodin mohou si zá-
jemci o studium pøijít prohlédnout prostory
�koly. Náv�tìvu �koly je mo�né uskuteènit po do-
hodì na telefonu 493 62 29 21 také v jiném termí-
nu. Pro absolventy základních �kol nabízíme tra-
dièní obory. Ètyøleté maturitní obory "Obchodní
akademie" a "Obchodník", dále tøíletý uèební
obor "Prodavaè "s mo�ným  zamìøeným na smí-
�ené, drogistické nebo elektrotechnické zbo�í.
Tyto obory ka�doroènì otevíráme.

Ještě k věci

Podìkování�
Vá�ení a milí spoluobèané,
Ráda bych touto cestou podìkovala v�em, kteøí

jste mi ve volbách do zastupitelstva mìsta Hoøice
dali svùj hlas. Vá�ím si Va�eho postoje, nebo� jsem
v leto�ních volbách získala nejvy��í poèet prefe-
renèních hlasù za své osmileté pùsobení ve vedení
mìsta.

Rovnì� bych chtìla touto cestou podìkovat v�em,
kteøí se pøi�li rozlouèit  èi zavzpomínali na mého
man�ela, akademického sochaøe Romana Richter-
moce�                                      Mgr. Hana Richtermocová

Ustavující zasedání novì zvoleného zastupitel-
stva probìhlo v divadelním sále radnice v pondìlí
8. listopadu od 16 hodiny odpoledne.

V jeho úvodu slo�ili zastupitelé pøedepsaný slib,
poté byly na programu volby starosty, jeho zá-
stupcù a dal�ích èlenù rady.  Schùzi vedl nejstar�í
zvolený èlen zastupitelského sboru Ing. Franti�ek
Dole�al (ÈSSD). Koalice ODS, SNK �ance a TOP
09 navrhla na vedoucí post dosavadního starostu
Ivana Dole�ala (ODS), jiný návrh nebyl podán.
Hlasovalo se aklamací (protinávrh Ing. �edivé z
ÈSSD na tajnou volbu nepro�el). Pro Ivana Dole-
�ala zvedlo ruku 14 zastupitelù, proti byli dva a
ètyøi se zdr�eli. Následovala volba prvního mís-
tostarosty, na kterou�to funkci navrhla koalice
Martina Sodomka, protinávrh podala ÈSSD ústy
Jiøího Johna: �Navrhujeme do funkce  dosavad-
ního místostarostu Ing. Jaroslava Váchu.  Je sta-
vebním odborníkem, má zku�enosti s dopravní
infrastrukturou, mìl by dokonèit projekt Mìsto
bez bariér, který zapoèal a dlouho se mu vìnoval.�
Nejprve se ov�em hlasovalo o návrhu koalice a
teprve v pøípadì, �e by nepro�el, pøistoupilo by se
k hlasování o protinávrhu. Pro Martina Sodomka
hlasovalo 12 zastupitelù, proti  ètyøi a ètyøi se zdr-
�eli. Na pozici druhého místostarosty navrhla ko-
alice Ale�e Svobodu a také v tomto pøípadì zaznìl
ze strany ÈSSD protinávrh, opìt pro Ing. Váchu,
tentokrát jej pøednesl Jaroslav Pour. Na to v�ak
Jaroslav Vácha (VPM) reagoval odmítavì: �Dìku-
ji za podporu, ale já tento návrh, ani pozici nepøi-
jímám�, øekl. Pro Ale�e Svobodu pak hlasovalo 12
zastupitelù, proti 3 a 5 se zdr�elo. Druhý mís-
tostarosta bude svou funkci vykonávat jako neu-
volnìný.

Sedmièlennou radu doplní, rovnì� podle koaliè-
ní dohody, Pavel Sieber (ODS), Vít Kotrbáèek a
Martin Pour (oba TOP 09) a Roman Chalupa
(SNK �ance). V�ichni byli hlasováním schváleni.

Nově zvolené vedení města: Ivan Doležal, Martin Sodomek, Aleš Svovoda.
Ve zbývajícím èase se ujal slova novì zvolený

starosta Ivan Dole�al. Podìkoval zastupitelùm,
kteøí svou èinnost ukonèili a krátce seznámil pøí-
tomné se zámìry, na kterých se nová koalice do-
hodla. Nové vedení slibuje, �e bude usilovat o sni-
�ování zadlu�ení mìsta, chce vytvoøit novou
smìrnici o zadávání zakázek a o jeho zprùhlednì-
ní, slibuje zajistit poøizování zvukových záznamù
z jednání, informovat jmenovitì o tom, jak kdo
hlasoval a vùbec vìt�í otevøenost úøadu vùèi ve-
øejnosti (slu�ba podatelny bude o jeden den roz-
�íøena), instalaci bezpeènostních kamer, nekom-
promisní postup proti neplatièùm, omezení hra-
cích automatù v centru mìsta.

Odmìòování èinitelù projedná pøí�tí zasedání
zastupitelstva oznámené na 6. prosinec. Do té
doby chce vedení pøipravit také nové slo�ení vý-
borù a komisí. Sympaticky pùsobí výzva v�em
stranám ke spoluúèasti pøi nominacích, tak �aby
ve výborech a komisích zasedli skuteènì erudova-
ní lidé�, a zejména prohlá�ení, �e vedení klíèo-
vých výborù (napøíklad kontrolního), chce radni-
ce nabídnout opozièním stranám.

Zasedání skonèilo krátce po 17. hodinì.

Jedním z prvních vystoupení znovuzvoleného starosty byla veřejná podpora protestu proti
omezování vzdělání v Hořicích (o kterém se píše v sousedním sloupci). FotoVolšička 17. listopadu.

Opu�tìný ateliér

5. listopadu, necelý mìsíc po �edesátých na-
rozeninách, neèekanì zemøel akademický so-
chaø Roman Richtermoc. Podrobnìji se umìl-
covu �ivotu a dílu vìnujeme na stranì 5.

Studentský protest:
Stop rušení gymnázia!
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Policejní zpravodajství

V Lázních Bělohradě
došlo k loupežnému
přepadení banky

Láznì Bìlohrad - Do nezávidìníhodné situace se
dostaly v pondìlí 8. listopadu dvì bankovní úøedni-
ce v Lázních Bìlohradì.

 Bylo krátce po sedmnácté hodinì, kdy� se z ku-
chyòky v zadní èásti objektu, kde má sídlo poboèka
penì�ního ústavu, ozvalo øinèení skla a následnì
rozbitým oknem skoèil dovnitø maskovaný mu�. S
pistolí v ruce po�adoval po jedné z �en, aby otevøela
trezor. Ta v obavì o svùj �ivot radìji jeho �ádosti vy-
hovìla a trezor odemkla. Pøitom mu�e upozornila,
�e otevøení bude trvat nìkolik minut. Mezitím lupiè
zaregistroval na toaletì druhou úøednici, kterou na-
padl a pøitom jí zpùsobil drobné zranìní. Nakonec z
banky ode�el s nepoøízenou, nebo� se nemohl do-
èkat, a� se dveøe trezoru otevøou.

K popisu pachatele �eny uvedly, �e byl ve vìku ko-
lem 35 let, asi 175 cm vysoký, mìl sportovní postavu
a na hlavì èernou kuklu s otvory pro oèi. Obleèen byl
do tmavé bundy a �edých kalhot. Na zádech mìl ba-
toh a na rukách èerné rukavice. Hovoøil èesky bez
pøízvuku.

Policie ÈR se tímto �ádá obèany, kteøí by k uvede-
nému pachateli nebo k pøípadu mohli podat jakou-
koliv informaci, aby tak uèinili prostøednictvím lin-
ky 158 nebo pøímo na policejní slu�ebnì.               (tm)

Parta při krádežích
způsobila škodu za
nejméně 300 tisíc.
Chtěli okrást i nebožtíky

Jièín - �Nic nemám, jen pitbula køí�eného s jezev-
èíkem,� tvrdil obvinìný mu� pøi výslechu policejní-
mu komisaøi a pøitom jedním dechem dodal, �e kdy�
nekrade, tak jeho mìsíèní pøíjem z brigád èiní jen
pìt tisíc korun. Tak popsal svoje majetkové pomìry
jeden z èlenù party, která od zaèátku èervna leto�ní-
ho roku do 20. øíjna �nav�tìvovala� v Jièínì a blíz-
kém okolí zahradní domky, kùlny, gará�e, novinové
stánky a dal�í objekty.

Jednalo se o �est mu�ù ve vìku od 15 do 48 let a
dvacetiletou sleènu. Za lupem v�dy vyrá�eli v jiném
slo�ení a kradli v�e, co se jim hodilo. Jídlo, alkohol,
cigarety, èasopisy, cukrovinky, mìdìné trubky, vo-
dovodní baterie, motorové pily, náøadí a dal�í vìci,
které mohli lehce zpenì�it.

V jednom pøípadì se dokonce v noci vydali na
høbitov, kde chtìli okrást nebo�tíky. Za høbitovní zdí
se nejdøíve vloupali do márnice a poté do nìkolika
hrobù, kde v�ak nic cenného nena�li. Posledním ob-
jektem, do kterého se nìkolikrát vrátili, byl nepro-
vozovaný hotel v Jièínì. Uvnitø pak postupnì odcizi-
li nìkolik desítek metrù mìdìného potrubí, svìtla,
vodovodní baterie a dal�í vìci. Celkem se tak bìhem
necelých pìti mìsícù vloupali do 15 objektù, kde
zpùsobili �kodu ve vý�i nejménì 300 tisíc korun.
Za pøeèiny kráde�e, poru�ování domovní svobody,
po�kození cizí vìci, ohro�ování výchovy dítìte, ha-
nobení lidských ostatkù a neoprávnìné opatøení,
padìlání a pozmìòování platebního prostøedku jim
hrozí trest odnìtí svobody v rozmezí od �esti mìsícù
do pìti let.

Vy�etøování v�ech èlenù party, kromì pìtadvaceti-
letého mu�e, probíhá na svobodì. On jediný skonèil
na základì rozhodnutí soudce Okresního soudu v Ji-
èínì ve vazební vìznici v Hradci Králové, kde si po-
malu zvyká na pohled pøes zamøí�ovaná okna.

Hana Kleèalová, PÈR Jièín

Výtržníci skončili
na záchytce

Hoøice - Podivnou zábavu si vymysleli v úterý 9.
listopadu veèer dva mladíci v Hoøicích, kteøí na ná-
mìstí Jiøího z Podìbrad rozkopávali odpadkové
ko�e a pøitom rozbili výlohu u jedné z prodejen. Na-
�tìstí jejich øádìní neuniklo v�ímavým obèanùm,
kteøí v�e oznámili na policii.

Hlídka, která vyjela na místo, oba mladíky ve vìku
dvacet a jedenadvacet let ve spolupráci s mìstskou
policií zadr�ela a následnì pøevezla na slu�ebnu,
kde se chovali velmi agresivnì. A nebylo se co divit.
Ka�dý z nich mìl toti� v dechu pøes 2 promile alko-
holu. A tak jejich dal�í cesta vedla do protialkoholní
záchytné stanice v Hradci Králové, kde zùstali a� do
vystøízlivìní.

Tím to ale pro nì neskonèilo. Následující den bylo
proti obìma zahájeno trestní øízení pro podezøení z
pøeèinu výtr�nictví, za co� jim v pøípadì prokázání
viny hrozí trest odnìtí svobody a� dva roky.

Nepoctivý hráč „vyhrál“
přes dvacet tisíc

Hoøice - Obelstít výherní automat se rozhodl
v pondìlí 8. listopadu odpoledne neznámý pa-
chatel v jedné z heren v Hoøicích. V nestøe�eném
okam�iku zasáhl do prostoru øídicí jednotky au-
tomatu, na které si dvakrát po sobì nastavil vý�i
výherní èástky. Celkem tak �vyhrál� 22.190 ko-
run. Fiktivní výhru mu poté vyplatila pracovnice
baru. Pøípad �etøí hoøiètí policisté jako pøeèin
podvodu, kdy v pøípadì prokázání viny hrozí ne-
poctivému hráèi a� dva roky vìzení.

Mìsto Hoøice zku�ebnì spustilo první kameru za
45 tisíc korun. Je umístìna na námìstí Jiøího z Po-
dìbrad.

Hořické náměstí bude
hlídat kamera

Jièínský deník - Minulý týden byla zku�ebnì na
vì�ièku hoøické radnice instalována bezpeènostní
kamera, která by v nejbli��í dobì mìla 24 hodin mo-
nitorovat námìstí Jiøího z Podìbrad. Mìsto tak chce
zabránit vandalismu a kráde�ím na tomto místì,
kde je velká koncentrace heren a barù.

Pùvodnì chtìla radnice nakoupit kamery s podpo-
rou dotace, rozhodla se ale neèekat. ,,Kamery uhra-
díme ze svého rozpoètu, nebudeme èekat, a� pøijde
výzva k podání �ádostí, bezpeènost je dùle�itá,� øekl
starosta Hoøic Ivan Dole�al. ,,Nyní budou kamerové
zábìry vyhodnoceny a do ètrnácti dnù by mìla pro-
bìhnout finální instalace,� dodává starosta.

Jedna kamera ubere z mìstského rozpoètu 45 tisíc
korun. Do budoucna by mìly být dal�í umístìny na
autobusové nádra�í nebo do Smetanových sadù. Na
jejich provozu se bude podílet mìstská policie spolu
se státní. Na obsluhu pøístrojù pak budou najati na-
pøíklad pohybovì handicapovaní zamìstnanci.

Dal�ím krokem k vìt�í bezpeènosti mìsta je po-
stupné omezení heren v centru. ,,Tyto podniky by
mìly z centra zmizet, nemají tu co dìlat, budeme se
intenzivnì sna�it o jejich minimalizaci,� øíká staros-
ta mìsta Ivan Dole�al.

Tento bod bude také projednáván na prvním zase-
dání nového zastupitelstva, které se bude konat 6.
prosince v divadelním sále radnice.

Autor: Tereza Èerná

Málo je někdy mnoho,
aneb
méně je mnohdy více...

Dne 3.11. jsem se vypravila na koncert vá�né
hudby.

Konal se v Hoøicích v divadelním sále Radnice.
�lo o ZU�fest, který v leto�ním roce patøí sklada-
teli Bohuslavu Martinù v souvislosti s jeho kula-
tým datem úmrtí (50 let) a kulatým datem naro-
zení (120 let). V leto�ním roce zahajovala ZU�fest
ZU� Havlíèkova v Hoøicích.

Pøiznám se, �e hlavní motivací náv�tìvy koncer-
tu bylo premiérové vystoupení mé dcery ve sbo-
rovém tìlísku, který vede Paed.Dr Iva Václavù.
Domnívala jsem se, �e to bude zároveò vrchol ce-
lého koncertu. Domnívala jsem se �patnì...

ZU�fest mìl tedy velkou �anci, abych neode�la
hned po odzpívání mé dcery do tepla svého do-
mova.

Celý koncert byl dobøe zkomponován. Od od-
bornice, která se dlouhodobì zabývá �ivotem a
dílem B. Martinù, se diváci mezi jednotlivými hu-
debními èísly mohli dozvìdìt mnoho zajímavého,
co se v knihách nedoèetli.

Výkony sólových zpìváèkù a dospìlej�ích zpìvá-
kù byly intonaènì èisté, a tak jsem si nemusela
zacpávat u�i. Komorní trio z Akademie múzic-
kých umìní v Praze, které zahrálo Martinù Berge-
rety - pro housle, violoncello a klavír, bylo tak
ú�asné, �e jsem se pøistihla, jak reaguji celým tì-
lem, proto�e prsty mladých umìlcù rozeznìly své
nástroje tak, �e tóny nemohly neoslovit du�i.
Chudák divák, který sedìl za mnou, nebo� jsem
nedokázala sedìt rovnì a vzpøíma. Hudba se
mnou kolébala  sem a tam.

Vynikající výkon podal pìvecký sbor pod vede-
ním Ivy Václavù. Dynamické, ale i nesmírnì em-
patické dirigování sboru, který zpíval nároèné
partitury sborových písní - Petra Ebena Vla�to-
vièká lítá a B. Martinù Dìtské hádanky, bylo
zvládnuté na jednièku. Oèi sborových zpìvákù
,sledujících ka�dý pohyb sbormistrynì, byly vese-
lé a plné nad�ení...To v�e jsem vidìla a plnì vní-
mala.

Líbilo se mi i struèné, ale výsti�né a decentní
uvádìní koncertu paní Va�kovovou.

Jediné, co mne pøekvapilo, bylo to, �e sólové
zpìvy i vystoupení sboru z Hoøic - nato� pak z Ji-
èína - byly velice krátké. Posluchaè se ani nestaèil
zaposlouchat a byl konec písnì. Kladla jsem si
otázku, proè nìkdo jede do Hoøic, aby zazpíval pí-
seò na pùl minuty.

ALE to právì mìlo svùj pùvab. Nejen �marti-
novský�, ale i ten, �e organizátoøi ZU�festu vy-
brali právì to krátké, zato kvalitní, aby neubili
posluchaèovu pozornost. A proto se asi stal ten
zázrak, �e po odzpívání svých dìtí nikdo nespì-
chal pøed ukonèením koncertu z koncertního sálu
k nìjakému televiznímu seriálu. V�ichni vydr�eli
a� do konce. A závìreèný potlesk také posluchaèi
neodbyli.

Po pøíjezdu domù na lesní samotu jsem se cítila
jak znovuzrozená. Pøemý�lela jsem o tom, èím to
je. Odpovìï pøi�la brzy... Bylo to tím, �e jsem po-
slouchala kvalitní klasickou hudbu, která jako
ka�dá jiná otevírá nejen du�i, ale i srdce...

Dobíjí energii ztracenou za den strávený
v jakékoli práci. Zároveò jsem si uvìdomila, �e
ménì je mnohdy více, ale za tím ménì se skrývá
MNOHO. Mnoho práce v�ech, kteøí se na tomto
koncertu podíleli. Nejen tedy úèinkujících, ale i
organizátorù akce.

Klobouk dolù.
Za DTS Klobouk PaedDr. Renata Hradecká.

Jak gymnazisté protestovali

Zemědělka zve na Dny otevřených dveří

O hořickém 17. listopadu 2010 píše Marie Nosková na první straně. K událostem se v redakčním
počítači sešlo opravdu hodně fotografií, tak zveřejňujeme ještě čtyři. Autory jsou Káťa Václavíko-

vá a Vít Volšička. Vlevo dole je populární Miluška Bittnerová, hovoří za absolventy.
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Nenechte si ujít

Sezóna skončila, platí
původní otevírací doba
sběrného dvora

Sezóna velkých úklidù, zahrádek a dal�ích prací
skonèila s nástupem zimy. Sbìrný dvùr tak bude
mít opìt otevøeno pouze tøi dny v týdnu, viz we-
bové stránky tshorice.cz. Technické slu�by záro-
veò fini�ují s novým osvìtlením na stavbách akce
Hoøice   mìsto bez bariér. Dokonèuje se køi�ovat-
ka u sokolovny, pøechody - blikající diody. Tech-
nické slu�by dìkují veøejnosti za strpení s  opra-
vami poruch na lampách, odstranìny budou
do konce listopadu.

Výstavba vodovodu
Dachova
je v závěrečné fázi

Výstavba vodovodu Dachova je v závìreèné fázi
a pøipravují se doklady pro postupné povolování
u�ívání. Provedené tlakové zkou�ky na potrubí, ovì-
øení nepropustnosti vodojemu a montá� technolo-
gického vybavení vytvoøily pøedpoklad, �e bylo mo�-
no pøistoupit k zahájení prací na domovních pøípoj-
kách.

V této souvislosti vyjadøuji podìkování Vám, bu-
doucím odbìratelùm, �e jste poskytnutím plné moci
napomohli k získání územního souhlasu, bez které-
ho by nebylo mo�né zahájit práce na pøípojkách.
Zde musím uvést, �e je stále nìkolik vlastníkù,
se kterými je�tì v jednání pokraèujeme.

V tomto týdnu od 1. listopadu byly zahájeny práce
na pøípojkách, které zasahují do státních silnic
a následnì budou pokraèovat v ostatních èástech
Dachov. Je pøedpoklad, �e vlastní pøepojování
na nový vodovod a zprovoznìní pøípojek bude mo�-
né od konce listopadu.

Podrobnosti k provádìní pøípojek (výkopy, napo-
jení na domovní øád, osazení vodomìrové �achty,
propojení na domovní rozvod) je nutno dohodnou
s provádìjící firmou KVIS Pardubice (pan Anto� �
tel. 724 840 350), která se nabídla pøípojky provést.

Technické øe�ení a umístìní pøípojek v projektu
bylo projektantovi odsouhlaseno zástupci Vodohos-
podáøské a obchodní spoleènosti, a.s. v Jièínì.

A� do úplného dokonèení vodovodu a pøípojek je
mo�né vyu�ít telefonických kontaktù, které jsme
Vám poskytli døíve.

V závìru pova�uji za nutné znovu zdùraznit,
�e po pøepojení na nový vodovod bude ukonèena
dodávka vody ze starého vodovodu. Stávající zdroj
je uva�ováno vyu�ít k posílení pøítoku koupali�tì.

Vyjadøuji tímto podìkování v�em, kteøí aktivním
pøístupem pøispìli k ukonèení celé stavby VODO-
VODU DACHOVA.

Ivan Dole�al � starosta

Slavnostní podepsání smlouvy o vzájemné spo-
lupráci a partnerství mezi mìsty Hoøicemi
a polskou Jablonkou probìhlo symbolicky 11. lis-
topadu 2010 v Den váleèných veteránù. Delegace
zástupcù Hoøic v èele se starostou Ivanem Dole-
�alem pøijala pozvání polských partnerù a za pøí-
tomnosti kolegù ze slovenské Trstené se v Jab-
lonce zavázala k trvalé podpoøe èesko-polských
vztahù.

Pol�tí hostitelé ukázali na�incùm starobylý døe-
vìný kostelík a zajímavý skanzen oravské lidové
architekury, pochlubili se novým sportovním are-
álem, novým kulturním centrem postaveným
v partnerství s Trstenou z fondù EU a vznikající
prùmyslovou zónou. Vzhledem k polskému stát-
nímu svátku se hoøická delegace zúèastnila slav-
nostní bohoslu�by v tamním kostele a následné-
ho polo�ení vìncù k uctìní památek padlých
ve svìtových válkách. Souèástí programu bylo
i otevøení nové knihovny.

Podepsáním smlouvy do�lo k propojení Hoøic s
polskou Jablonkou, slovenskou Trstenou a ma-
ïarskou Kerepe�í a tím k zavr�ení tzv. malé Vise-
grádské ètyøky. Kromì posílení pøáteských vzta-
hù mezi národy dru�ební spolupráce mezi mìsty
také pomáhá k úèinné koordinaci pøi èerpání pe-
nìz z grantù EU.                                            Zdroj: MIC

SLOUPEK STAROSTY
Støípky ze zasedání rady mìsta
konaného dne 15.11.2010

ZVÝŠENÍ ÚHRAD V DOMOVĚ PRO SENIORY
Rada mìsta schválila na základì návrhu øe-

ditelky Domova pro seniory Mgr. Zorky Mile-
rové navý�ení úhrad v a zmìnu výpoètu úhrad
v domovì. K tomuto opatøení nás nutí slo�itá
ekonomická situace, která je zpùsobena po-
stupným sni�ováním státních dotací. Státní
dotace v domovì je postupnì sni�ována za
poslední tøi roky z èástky pøesahující cca 10
mil Kè na souèasných 6,5 mil. Kè. Výpoèet
úhrady se zmìnil ze souèasných fiktivních 30
dní na poèet dní dle aktuálního kalendáøního
mìsíce. Navý�ení úhrad ve dvoulù�kových
pokojích ze 150 Kè za den na 165 Kè za den.
Navý�ení denní úhrady za re�ii stravy z 32 Kè
na den na 35 Kè na den. Opatøení, které by
mìlo èásteènì pomoci vylep�it ekonomickou
bilanci domova, v�ak zcela urèitì nezabrání
navý�ení pøíspìvku z mìstské pokladny.
DOTACE HASIČŮM
OD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Rada mìsta schválila poskytnutí úèelové ne-
investièní dotace v po�ární ochranì na výdaje
dobrovolných hasièù obce pro rok 2010. Do-
tace je poskytována na vìcné vybavení nein-
vestièní povahy, na výdaje na odbornou pøí-
pravu velitelù a strojníkù jednotky a na výda-
je za uskuteènìný zásah jednotky mìsta na
výzvu územnì pøíslu�ného a informaèního
støediska HZS kraje mimo její územní obvod.
Dotace bude poskytnuta na rok 2010
v celkové vý�i 10.900 Kè.

Osobnost města 2010
Mìstská rada, jako ji� ka�doroènì, vybrala

osobnost mìsta pro rok 2010. Odbor �kolství
kultury a tìlovýchovy shromá�dil pro vyhlá-
�ení této akce následující nominace:

Josef Feik � dlouholetý èlen sboru Ratibor
Ing. Milan Brejník � pøedseda spolku hoøic-

kých rodákù v Praze
Pavel Jílek � souèasný mistr svìta veteránù

v hodu o�tìpem
Hana Truncová � èlenka KPV seznamující

na besedách mláde�í s tì�kým obdobím let
1948-89

Ondøej Hák � zlatý medailista na 42. roèní-
ku Mezinárodní chemické olympiády v Tokiu

MUDr. Ladislav Havlas � emeritní primáø
hoøické nemocnice, který více ne� 53 let peèu-
je o zdraví hoøèákù.

Díky vìkovému a profesnímu rozdílu nomi-
novaných na toto ji� tradièní hoøické ocenìní
byly vybrány dvì osobnosti. MUDr. Ladi-
slav Havlas, který nastoupil na umístìnku
do hoøické nemocnice v roce 1957, jako se-
kundární lékaø. Po absolvování atestaèní
zkou�ky v roce 1961 byl jmenován zástupcem
primáøe interního oddìlení a od roku 1969 a�
do roku 1998 byl primáøem interního oddìle-
ní. Od roku 1998 pracuje jako vedoucí lékaø
interní ambulance doposud. Na sklonku to-
hoto roku oslaví velmi významné �ivotní jubi-
leum 80 let. Souèasný øeditel Mìstské ne-
mocnice Hoøice MUDr. Petr Adámek o nìm
øíká:� V mém pojetí smyslu slova �osobnost�
se spojuje a harmonicky prolíná hned nìkolik
pozitivních lidských vlastností � pracovitost,
obìtavost bez ohledu na osobní prospìch, vy-
soká odbornost, èestnost, pokrokovost, sná-
�enlivost, ale i zásadovost a neústupnost ve
vyhranìných �ivotních situacích, moudrost a
lidskost. Po tomto svìtì chodí lidé, kteøí ne-
mají ani jednu z tìchto vlastností, ale pan
doktor Havlas má minimálnì naprostou vìt-
�inu z nich�. Zcela urèitì v�ichni se skláníme

s úctou nad jeho celo�ivotní prací pro zdraví
nejen na�ich obèanù. Druhé ocenìní �osob-
nost roku 2010� zaslou�enì získal student 6.A
na�eho hoøického gymnázia Ondøej Hák,
jeho� nejvìt�ím úspìchem tohoto roku byl
zisk zlaté medaile na 42. roèníku Mezinárodní
chemické olympiády v Tokiu. Ondra byl
v Tokiu nejmlad�ím, ale nejúspì�nìj�ím èle-
nem èeského týmu! V Národním kole chemic-
ké olympiády kategorie A, konané v lednu na
Vysoké �kole chemicko � technologické
v Praze, obsadil 4. místo. V krajském kole této
soutì�e naprosto bezkonkurenènì zvítìzil.
V dubnu tohoto roku vyhrál i krajské kolo ka-
tegorie C a o ètrnáct dní pozdìji i krajské kolo
kategorie B mezi star�ími soupeøi.

Mezi tìmito dvìma olympiádami stihl i
úèast na 8. roèníku soutì�e European Union
Science Olympiad ve �védském Goteborgu a
byl èlenem èeského støíbrného týmu. Podìko-
vání za reprezentaci Hoøic nepatøí jenom
jemu, ale i pedagogùm hoøického gymnázia a
dal�ím, kteøí se na jeho pøípravì podíleli.
ZUŠ HOŘICE A VÝSTAVA OBRAZŮ
NA RADNICI

Rada mìsta Hoøice schválila uspoøádání vý-
stavy obrazù Základní umìleckou �kolou Ho-
øice v prostorách foyeru divadla v radnièní bu-
dovì ve dnech 7. 12. a� 20. 12. 2010.

Jedná se o premiéru projektu, na nìm� se
pøedstaví mladí umìlci,

kteøí studovali kresbu a malbu v ZU� Hoøi-
ce. Jako první se nám v tomto projektu, který
je nazván ��ance mladým�, pøedstaví Eva Ma-
tou�ová. Výstavu uvede Svjatoslav �èigol.
FINANČNÍ DAR NA BENEFIČNÍ AKCI

Obèanské sdru�ení Klub Klokánek po�ádalo
mìstskou radu o finanèní pøíspìvek na uspo-
øádání pravidelného benefièního koncertu.
Uspoøádání tohoto koncertu je rekapitulací
celoroèní práce sdru�ení a podìkováním
sponzorùm. Koncert zároveò pomù�e tomuto
obèanskému sdru�ení získat dal�í finanèní
prostøedky na provoz klubu. Letos je pro dìti
pøipravován program v kulturním domì Ko-
runa pod názvem:� Kouzelnické Vánoce�, na
kterém se bude podílet umìlecká agentura
Pavla Ko�í�ka.
OKOLÍ OBELISKU MÁ NOVOU PODOBU

V pondìlí 15. 11. byl poprvé osvícen novì
osazený Riegrùv obelisk, jeho� okolí prodìlalo
v posledním týdnu výraznou zmìnu. Od cent-
ra obelisku se paprskovitì rozbíhají ulièky,
které jsou zakonèeny samostatnými ostrùvky
odpoèinku a osazeny novými pískovcovými la-
vièkami. Celý prostor je potom osvícen znaè-
ným mno�stvím svítidel, které na nìkteré ko-
lemjdoucí nepùsobí mo�ná nejlep�ím do-
jmem. Povedenost tohoto projektu, který je
souèástí projektu MBB, v�ak budeme moci
skuteènì ohodnotit teprve na jaøe, kdy bude
prostor osázen zelení. Proto Vás prosíme o tr-
pìlivost s pøedèasným hodnocením nové po-
doby okolí obelisku.
ZIMNÍ VÝZDOBA

Zimní výzdoba bude mo�ná pùsobit trochu
úspornìji, ne� tomu bylo v uplynulých letech.
Nové sloupy veøejného osvìtlení, které bylo
instalováno v rámci mìsta bez bariér jsou
v záruce. Nemù�eme na nì tedy montovat
na�e vloèky a komety, proto�e jejich instalace
vy�aduje poru�ení plá��ù sto�árù osvìtlení.
Úplnì novì v�ak bude nasvícena budova rad-
nice a pokusíme se také vánoènì ozdobit ka�-
nu a støední èást Námìstí Jiøího z Podìbrad.

Ivan Dole�al

Starostové Hořic a Jablonky s pamětními listy na uzavřené partnerství.

Stejkování
u Matoušků
na Růžku

Na�emu listu se dostal do ruky jídelní lístek z
hoøické hospùdky U Matou�kù na Rù�ku. V tom-
to vydání se se ètenáøi hodláme podìlit o seznam
pochoutek z vepøového masa:

Anglická vepøová panenka s oblohou
Vepøová panenka na fazolkách

s uzeným masem
Vepøová panenka na houbách se smetanou
Vídeòský steak z vepøové krkovice, obloha
Pøírodní steak z vepøové krkovice, obloha
Pøírodní vepøový steak z vepøové krkovice

Vepøový steak z vepøové kotlety
na listovém �penátu

Vepøový steak z vepøové kotlety na houbách
se smetanou

Pøírodní vepøový steak z vepøové kotlety
Vepøové medailonky s oblohou

Vepøová játra na ro�tu s oblohou
Sma�ená vepøová játra s oblohou

Pøí�tì bude hovìzí.
Pro pøípad, �e by se na�im ètenáøùm  zaèaly

sbíhat sliny, uvádíme pøesnou adresu podniku:
Ludìk Matou�ek, �erotínova 2079, Hoøice.

Otevøeno je:
Pondìlí  - ètvrtek: 17-22 hodin

Pátek: 17-24 hodin
Sobota 17-23 hodin

Nedìle: zavøeno
Po osobní èi telefonické dohodì je mo�no

otevøít i jinak, podle pøání zákazníka! Podnik
nabízí prostory pro rodinné oslavy, smuteèní

hostiny, �kolení, tøídní srazy, pøátelská posezení.
Telefon 608 280 861.

Petice proti zrušení
čtyřletého gymnázia
k podpisu v infocentru
a v knihovně

Petici za zachování ètyøletého studia na hoøic-
kém gymnáziu, o jeho� zru�ení Královéhradecký
kraj usiluje, mohou obèané podepsat v kanceláøi
Mìstského informaèního centra nebo u pøepá�ky
Mìstské knihovny.

Argumenty petièního výboru proti zru�ení ètyø-
letého studia na Gymnáziu a SO� Hoøice:

� V�echny obory �koly jsou naplnìny (prùmìr
je 26 studentù na tøídu).

� Ztráta mo�nosti volitelných pøedmìtù a tím
záva�né omezení variability výuky nabízené a ga-
rantované �VP.

� �kola splòuje v�echna kritéria nového projek-
tu �Ideální �kola� tak, jak je pøedstavil ministr
�kolství J. Dobe� (Lidové noviny 1. 11. 2010)

� Ztráta pracovních míst vybraných uèitelù.
� Skvìlé zázemí � odborné uèebny a novì vy-

budovaný sportovní areál � hala, venkovní høi�tì
(dokonèeno 2009).

� Snaha kraje hoøické gymnázium omezit
a naproti tomu Gymnázium Bo�eny Nìmcové
v Hradci Králové roz�iøovat!

� Svìtové úspìchy (O. Hák � svìtové soutì�e
z chemie).

Otevøená prosba petièního výboru hejtmanovi
a zastupitelùm Královéhradeckého kraje:

�Vá�ený pane hejtmane, vá�ení zastupitelé Krá-
lovéhradeckého kraje, nedopus�te, aby momen-
tální ekonomické dùvody vedly ke sní�ení kvality
vzdìlání a negativnì poznamenaly úsilí  studentù
a pedagogù, kteøí sice nevytváøejí materiální hod-
noty, ale hodnoty mravní a duchovní v celé této
oblasti.�                          Tisknuto z: www.horice.org

Hořice podepsaly
smlouvu s polskou
Jablonkou

V Jablonce natrefila hořická delegace na
rozcestník, ukazující na všechna partnerská

místa, i na Hořice. Je to 454 kilometrů.
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Miletín zve do divadla
Divadelní Erbenùv Miletín 2010

Prosinec 2010

Sobota 4. prosince 2010 v 19:30
DÌDEÈEK

ANEB MUSÍME TAM V�ICHNI
528. premiéra DS Erben Miletín

Neděle 5. prosince 2010 v 15:00
 Mikulá�ská nadílka s Mikulá�em a èerty

JAK ÈERT VYLETÌL Z KÙ�E
Derniéra pøedstavení DS Erben Miletín

Sobota 11. prosince 2010 v 19:00
DÌDEÈEK

ANEB MUSÍME TAM V�ICHNI
První repríza,  DS Erben Miletín.

Vstupné:
 Dospìlí: 60,- Kè

Dìti: 30,- Kè
Permanentka: 280,- Kè

Výzva
Pro vzpomínku na nezapomenutelného jièínského

obèana Josefa �tefana Kubína rozhodli jsme se ji�
patnáctým rokem udìlit

Jivínského Štefana
za pozoruhodný kulturní poèin roku 2010
a za dlouholetou kulturní èinnost
Nechceme, aby nìkteré z bohulibých konání zùsta-

lo nepov�imnuto. Rádi pozveme v�echny navr�ené k
popovídání, rádi v�em podìkujeme. Tì�íme se, �e
ètenáøi na�í výzvy zavzpomínají na to, co hezkého se
v roce 2010 v kultuøe na okrese událo, a pøispìjí
k nominaci. Návrh na �tefana mù�e provést ka�dý,
staèí uvést jméno a adresu nominovaného (jednot-
livce èi skupiny) a struèné zdùvodnìní, kategorii,
jméno a adresu navrhovatele. Své návrhy zasílejte
do 31. 12. 2010 na adresu koordinátora �tefanské
komise Bohumíra Procházky, Sokolovská 367, 506
01 Jièín. E-mail: prochor.jc@tiscali.cz, tel. 493
523 492. V nominaci je tøeba uvést, zda se jedná o
dlouhodobé zásluhy (za nejménì 5 let èinnosti)
nebo kulturní poèin za rok 2010.

�tefanská komise
& Nadaèní fond Jièín mìsto pohádky

& Knihovna Václava Ètvrtka Jièín
& Mìsto Miletín

& Prochoroviny.Katalpa zve
na Vánoční pedig

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.

11.12. Vánoèní pedig 14:30 � 17:30 hod. Vede
Kateøina Dubcová. Pletení z pedigu na vánoèní
téma, výroba originálních vánoèních dekorací a
u�itných doplòkù. Cena 350,- Kè.

Ceny kurzù zahrnují výuku v dílnì a materiály pro
splnìní programù. K dispozici je kuchyòka pro jed-
noduchou pøípravu jídla.

Dílna se nachází v severní èásti mìsta Hoøic (vedle
vily Anny) na adrese: Èsl. armády 1027. Místo si re-
zervujte pøihlá�kou na: e-mail: gregorova@greja.cz,
po�tou: Jarmila Gregorová, Èsl. armády 2124, Hoøi-
ce 508 01, telefonicky: 604 280 086.

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

Klub Maják tvoří a plave

Za okny se zaèalo barvit listí a dnù, kdy mù�eme jít
s na�imi dìtmi ven, zaèíná být pomálu, proto jsme
se rozhodli zpestøit jim volný èas tvoøením. A tak se
5.11.2010 se�li èlenové Klubu Maják Hoøice
v prostorách Domù dìtí a mláde�e v Hoøicích, aby si
vytvoøili ka�dý podle svého pøání tácek pod hrníèek.
Bìhem chvilky jsme ozdobili korkové podlo�ky po-
mocí techniky decoupage rùznými obrázky.
Z jednoho tácku vykukovalo moøe s plachetnicí, na
druhém poletovali dráèci a na dal�ím záøila srdce, a
myslím si, �e èaj z hrníèkù, které jsme malovali o
prázdninách a je�tì postavených na vlastnoruènì
ozdobených podlo�kách opravdu ka�dého zahøeje. A
nejen na podzim.

A jeliko� chceme, aby na�i èlenové byli také aktiv-
ní, tak se v sobotu 13.11.2010 uskuteènilo ji� druhé
plavání Klubu Maják v hoøickém bazénu. Pod vede-
ním paní Hindrové, která mìla pro dìti pøipravený
opravdu nabitý hodinový program, dìti pomocí her
nenásilnou formou rehabilitovali. V�ichni si spoleè-
nì v bazénu u�ili spoustu legrace a nìkteøí se i po-
stupnì zbavovali strachu z vody.

Na�í hlavní náplní, kterou jsme si stanovili pøi na-
�em vzniku, byla integrace zdravotnì posti�ených. A
to si myslím, �e se nám daøí, alespoò rozzáøené dìt-
ské oblièeje jsou toho dùkazem. A tak bych chtìla
podìkovat v�em, kteøí nás podporují a pomáhají
nám v na�em sna�ení a� u� finanènì nebo hmotnì.
Také bych vás chtìla v�echny pozvat na Vánoèní
trhy v Hoøicích, kterých se budeme také úèastnit
s na�imi výrobky. Pøijïte se podívat a kdy� nás pod-
poøíte koupí nìkterého z na�ich výtvorù, budeme
jen rádi.

Renata Bro�enská, Klub Maják Hoøice

ZUŠ Melodie slaví 15 let
Soukromá Základní umìlecká �kola MELODIE, s.

r. o. slaví letos 15 let trvání �koly. Byla zalo�ena
v roce 1995 paní Vlastou Jahelkovou. Své sídlo má
v Hoøicích v Komenského ulici. Od samého zaèátku
pùsobí také v Miletínì. V pozdìj�ích letech vznikly
je�tì poboèky v Lázních Bìlohrad, v Pecce a v Ne-
chanicích. ZU� Melodie je od samého zaèátku zaøa-
zena do sítì �kol. Ve �kole se vystøídala øada uèitelù,
z nich nìkteøí pùsobili jen krátkou dobu, jiní øadu
let. V posledních letech se uèitelský sbor ustálil.

V souèasné dobì ve �kole vyuèuje 12 uèitelù:
paní øeditelka Vlasta Jahelková DiS. � klavír, elek-

tronické klávesy
pan Ale� Beránek DiS. � pøíèná flétna, klarinet,

zobcová flétna
paní Mgr. Renata Fialová � klavír
pan Tomá� Hradecký � kytara
paní Ilija Kaprasová � klavír
pan Václav Mûller � elektronické klávesy, hudební

nauka
paní Vìra Mûllerová -Kubánková DiS. � zpìv
sleèna Tereza Sedláèková DiS. � zpìv
pan Ludìk Silovský � kytara, elektrická kytara,

housle, bicí
sleèna Mgr. Art. Adriána �oltisová � taneèní obor
paní Alena Teimerová � výtvarný obor
pan Mgr. David Vlèek � zobcová flétna, trubka,

elektronické klávesy, hudební nauka
Novou posilou na �kole je vyuèující taneèního obo-

ru Mgr. art. Adriána �oltisová. Jejím nástupem bylo
otevøeno taneèní oddìlení i na poboèce v Nechani-
cích. Celkem se pøihlásilo pøes 100 dìvèat a chlapcù.

V leto�ním �kolním roce �kolu nav�tìvuje cca 340
�ákù ve tøech studijních oborech: hudebním, taneè-
ním a výtvarném.

�áci �koly se pravidelnì zúèastòují soutì�e základ-
ních umìleckých �kol, kterou po oborech a skupi-
nách nástrojù v tøíletých cyklech vyhla�uje M�MT
ÈR. Za dobu patnácti let získali �áci �koly øadu pøed-
ních umístìní v okresních i krajských kolech této
soutì�e. Stoprocentní úspì�nost mají na�i �áci pøi
pøijímacích zkou�kách na støední i vysoké �koly
s umìleckým èi pedagogickým zamìøením.

�kola poøádá ka�dý rok témìø tøicet rùzných vy-
stoupení, koncertù a výstav.

O èinnosti �koly, o akcích, které �kola poøádá
k 15 letùm své existence, se dozvíte na webových

stránkách �koly www.zusmelodie.cz.
Vlasta Jahelková

Vánoční koncert
k 15 letům školy

U pøíle�itosti tohoto výroèí Vás srdeènì zveme na
vánoèní koncert, který se koná v pondìlí 13. pro-
since 2010 od 18:00 hodin v sále radnice
v Hoøicích. Zahrají, zazpívají a zatanèí Vám uèitelé,
�áci a jejich hosté a také zhlédnete malou ukázku
prací vyuèující výtvarného oboru.

Srdeènì zvou �áci a uèitelé �koly.

Burza starých knih
Hospicové obèanské sdru�ení Duha poøádá

Adventní burzu starých knih. Akce bude
probíhat v pavilonu HOS Duha 16. � 18. prosin-
ce, od 9.00 � 16.30.

V�ichni jste srdeènì zváni!
Cena knih: od 5,- Kè

Miroslav Grác, Mgr. Jakub Holman

Blahopřejeme!
O tom, �e pìvecké sbory ZU� jsou dobré není po-

chyb. Ale oni jsou i výborné!
Pìvecký sbor MUSICA je slo�en z vìt�ích zpìváèkù

. Na nìkterých koncertech by to bez jejich vystoupe-
ní ani ne�lo. Pøi festivalu Bohuslava Martinù zpíval
jako host koncertu a zpíval tìsnì pøed svým odjez-
dem na celostátní soutì� dìtských pìveckých sborù
PORTA MUSICA 2010 v Novém Jièínì.

Do této soutì�e byl nominován na základì umístì-
ní ve zlatém pásmu krajského kola soutì�e dìtských
pìveckých sborù, poøádaném NIPOS-ARTAMA Pra-
ha.

Kdo ví, co obná�í sborový zpìv, jistì podìkuje za
krásnou práci paní Ivanì Václavù, která sbor vede.

V Novém Jièínì sbor obsadil druhé místo, a to je
veliký úspìch. Dìkujeme.

Mìsíce øíjen a listopad jsou po prázdninách v�dy
nároèné. Písñová soutì� Bohuslava Martinù, kterou
poøádá Hudební �kola hlavního mìsta Prahy, je pro
sólového zpìváka prubíøským kamenem jeho umì-
ní. Letos se na této soutì�i  umístil  Matìj Ho�ka, ob-
sadil 3.místo

 V�echny úspìchy nejsou nahodilé, ale jsou výsled-
kem dlouhé a systematické práce. Nikdo nepoèítá
hodiny, které takovému úspìch pøedchází. A já v�em
pedagogùm a �ákùm dìkuji.                                          Z.V.

V hoøickém muzeu probíhá výstava s názvem
Pøástky. Na zaèátek listopadu pracovníci muzea
pøipravili sérii prohlídek s odborným výkladem a
interaktivním programem pøedev�ím pro základ-
ní a støední �koly, mohla pøijít i veøejnost. Expo-
zice bude dále otevøena a� do 17. prosince, ale u�
bez  doprovodného programu. Vìt�ina exponátù
pochází z depozitáøe hoøického muzea, programù
se zúèastnilo zatím 250 dìtí.

Studenti, kteøí se svými kantory nav�tívili inter-
aktivní, vzdìlávací program, si zde vyzkou�eli
celý postup zpracování lnu od získání vlákna ze
stonku lnu, pøes pøedení a tkaní, a� po tisk na ho-
tovou látku. Také si mohli obohatit svoji slovní
zásobu témìø zaniklými slovy, která se pou�ívala
v souvislosti s výrobou textilií. Kdo dnes ví, co
jsou to pøástky, pazdeøí, mìdlice, trdlice, vochle,
motovidlo� Mo�ná známe kolovrátek, ale ti
mlad�í u� jen z pohádek.

Přástky aneb Jak krteček
ke kalhotkám přišel

Hoøické muzeum uspoøádalo v rámci výstavy
�Pøástky� výtvarnou dílnu na stejné téma pro veøej-
nost a hlavnì pro �koly. Rádi jsme této pøíle�itosti
vyu�ili i my a kolektivnì, plni oèekávání, vtrhli do
pazderny. Ta se toho èasu nachází v Malé síni mu-
zea. Výstava byla skvìle nainstalována, lektorky
vstøícné, a hlavnì dokázaly dìti zaujmout a neu-
mdlévajíc provedly nás celou expozicí. Dìti si mohly
v�e vyzkou�et od lámání lnu a� po tkaní a potisk lá-
tek. Vìt�ina z nich je�tì nikdy nemìla mo�nost na
vlastní oèi vidìt a vyzkou�et, co takové øemeslo jako
je zpracování lnu obná�í.

Myslím, �e teï dìti pátrají po tom, kdo z pradìdeè-
kù byl tkadlec a která prababièka mìla tlustý ret,
velký palec a pro�lapanou botu. A taky u� vìdí, �e
krteèek pøi�el ke kalhotkám pøíli� snadno.             Bihi

Dìkujeme hoøickému muzeu a organizátorkám vý-
stavy za nev�ední zá�itek a za skvìlou vzdìlávací
akci.                         �áci výtvarného oboru ZU� Hoøice

Abychom neznali kolovrátek
jen z pohádek

�Na den V�ech svatých se sná�ely z pùdy kolovraty, neb tu nastala doba pøádla. U nás i slu�ky
pøedly a já jsem nikdy nescházela tam, kde hrèel kolovrat, kde se ovíjel ku�el lesknoucím jem-
ným lnem a z koudele dìlaly krucky. Pøi pøádle se zpívalo, vypravovaly se pohádky a to v�echno
byly pro mne pravé hody. Jak bylo v Hoøicích zvykem, pøicházely také pøástevnice se svými ko-
lovraty a tu teprve bývalo zábavno. Matka dávala i z domu len pøísti, nebo� by se bylo
v domácnosti nenapøedlo, kolik vy�adovala spotøeba. Nìkterá pøadlena upøedla tak jemnou a
tenkou nit, �e se pøadénko prostrèilo velkým prstenem. A pøi ukládání napøedené pøíze matka
neopomenula poznamenat, co v�echno z toho dá utkat pro mne do výbavy, a� se budu vdávat��

Vìnceslava Lu�ická: Z mých pamìtí

Předení předvádí užaslým návštěvníkům
profesionální přadlena Lenka Rejlová (nahoře).

O předení projevily živý zájem také
ekonomické inženýrky z radnice,

rekvalifikace jsou teď totiž v kurzu (dole).

Studenti Gymnázia
a SOŠ na přástkách

V  týdnu  od  1. do 4. listopadu 2010 nav�tívili po-
stupnì studenti NG, VG a SO� se svými uèiteli ruko-
dìlnou dílnu a doprovodnou výstavu Pøástky. Jistì
to nebyla náhoda, �e tento program zaèal v den, kdy
se v døívìj�ích dobách v rodinách snesl z pùdy dolù
kolovrat, pøeslice a zaèala se zpracovávat úroda lnu,
konopí nebo dovezené bavlny. Pøitom se povídaly
pøíbìhy, zpívaly písnì a probíral se �ivot.

Studenti mìli mo�nost v hodinovém programu
zjistit a sami si prakticky vyzkou�et, co to vlastnì
pøástky jsou, jak je tato èinnost propojena s krajem
Hoøicka, z jakých rostlin se zpracováválo vlákno pro
pøípravu soukané nitì, jak se pøede,  co je tzv. �ou-
tek�, jak a na èem se tkalcovalo, jak se utkaná látka
upravovala barvením, tiskem.

Dozvìdìli jsme se, co je �vochlování�, chlapce jsme
nemohli dostat od kolovratu, proto�e se je�tì dosta-
teènì nenauèili pohánìt správným �lapáním kolo.
Sna�ili jsme se utkat kus látky, rozhodnì jsme nebyli
tak �ikovní, abychom utkali 6 metrù látky jako staøí
tkalci, kteøí takto �ivili své poèetné rodiny. Zaujaly
nás také výstavní exponáty, které, jak jme zjistili,
na�la p. Gregorová  na pùdì muzea. Takových po-
kladù je tam prý spousta, jen je potøeba najít jim dù-
stojné místo.  Vý�ivky, u�ité odìvy zaujaly dìvèata,
v�ichni si vyzkou�eli tisk z pùvodní døevìné formy
na textil.

Pracovní   výtvarná  dílna slavila úspìch, slu�í se
podìkovat organizátorkám za trpìlivost a obrovské
nasazení v prùbìhu celé akce. Tì�íme se na dal�í po-
dobné dílny, tøeba jak se �ily boty, kdo byl �vec, jak
se peèe chleba, vyrábí tvaroh, jak se stlouká máslo,
vyrábí stùl nebo �idle.

Do budoucích dnù pøejeme mnoho nad�ení.

Mědlice lamačka a mědlice potěračka
slouží k rozvolňování rostlinných vláken před vlastním spřádáním
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Výstavy

Pøástky
Lidová tradièní textilní tvorba s ukázkami

výrobních postupù pro �kolní skupiny.
Malá síò muzea

do 17. prosince, úterý - pátek 9-12/13-17.

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.

Bohoslužby CČSH
Bohoslu�by Církve èeskoslovenské husitské se bu-

dou konat v bývalé synagoze v nedìli 5. prosince od
14 hodin. Termíny vánoèních bohoslu�eb budou
upøesnìny v pøí�tím vydání Hoøických novin 22.
prosince.

Zemřel sochař Roman Richtermoc

Osu�te slzy
a zas se usmívejte
- tak si to pøeji,
a v dobrém vzpomínejte...

(Ver�e z úmrtního oznámení)

Do Hoøic pøi�el Roman Richtermoc z Ústí nad La-
bem, kde se 7. øíjna 1950 narodil. V roce 1966 slo�il
pøijímaèky na Sochaøskou �kolu, kterou 1970 absol-
voval. U� tenkrát tu uzavøel nìkolik celo�ivotních
pøátelství - a také tu potkal svou budoucí �enu.

Po maturitì se pøirozenì ucházel o akademické
studium, byl pøijat do ateliéru Karla Lidického na
pra�skou AVU a po ukonèení studia (1976) se do
Hoøic vrátil. Na�e mìsto se  sochaøskou tradicí a
blízkostí zdrojù sochaøského pískovce èasto v rozho-
vorech oznaèoval za ideální místo, kde se dají reali-
zovat projekty v kameni (a snad i proto se v posled-
ním desetiletí s takovým nasazením vìnoval rozvíje-
ní tradice sochaøských symposií).

V letech po absolutoriu se zúèastòoval stipendij-
ních akcí pro mladé výtvarné umìlce, vytváøel ucele-
né cykly sochaøských prací s dìtskou tematikou a
v protipólu k nim i øadu portrétù starých lidí. Jako
definitivní materiál volil pøedev�ím cín, který mu
zøejmì vyhovoval svou finanèní nenároèností (ve
srovnání s odléváním do bronzu) i dokonalým pøe-
vodem charakteristického modelaèního rukopisu.
Ukázky obou tématických smìøování jsou reprodu-
kovány na této stranì. Jako modely slou�ily tehdy
vlastní dìti, dìti pøátel a také blízcí sousedé - za jed-
nu z nejlep�ích Richtermocových portrétních prací
je tøeba pova�ovat hlavu Franti�ka Horáka z Riegro-
vy ulice, také reprodukovanou na této stranì.

Koruna v prosinci

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

Sobota 4. prosince 2010 ve 20.00 hodin
DIVADELNÍ PLES - VÁNOÈNÍ VEÈER

DIVADELNÍCH OCHOTNÍKÙ
Hraje SERVIS - VOKAP Miroslava Voboøila

Vstupné 100,- Kè

Úterý 7. prosince 2010 v 19.30 hodin
VILA S VÌCNÝM BØEMENEM

Petr �tìpánek/Jiøí Èapka, Ivana Devátá/
Gabriela Vránová, Milena Steinmasslová/
Vlasta �ehravá, Rudolf Stärz/Ivo Kubeèka,
Milada Bednáøová, Jiøí Wohanka, Zdenìk

Ko�ata, DIVADELNÍ PØEDPLATNÉ,
 vstupné 250/230/220,- Kè

Čtvrtek 9. prosince v 19.30 (RADNICE)
VÁNOÈNÍ KONCERT

Pìvecké sbory RATIBOR a VESNA, HOØICKÝ
KOMORNÍ ORCHESTR

Vstupné 50,- Kè.

Neděle 12. prosince 2010 ve 14.30 hodin
MICHAL NESVADBA

MICHALOVA BRNKAÈKA
Vstupné 145/135,- Kè.

Neděle 12. prosince v 17.00 (RADNICE)
ADVENTNÍ KONCERT
ÈESKÁ M�E VÁNOÈNÍ

Spojené sbory, Hoøický komorní orchestr,
sólisté - øídí Petr Semerák.

Dobrovolné vstupné.

Úterý 14. prosince v 18.00 (RADNICE)
JAVORKA

Vánoèní koncert populární dechovky
Vstupné 50,- Kè

Pátek 17. prosince 2010 v 18.00 hodin
PAVEL KO�Í�EK

Kouzelné vánoce PAVLA KO�Í�KA
Vstupné 150/120,- Kè

Sobota 18. prosince ve 14.30 (RADNICE)
PÁSMO POHÁDEK

Loutkáøský soubor ZVONEK
Vstupné 30,- Kè

Sobota 18. prosince 2010 v 19.30 hodin
VÁNOCE S HRADI��ANEM
VÁNOÈNÍ GALAKONCERT
Vstupné 280/260/240,- Kè

Úterý 21. prosince 2010 v 19.00 hodin
PESTRÝ ZÁBAVNÝ VEÈER

Gymnázium Hoøice, vstupenky u poøadatele

Úterý 4. ledna 2011 v 19.30 hodin
VRA�DA V SALÓNNÍM KUPÉ

Divadlo Járy Cimrmana
Vstupné 300/280/260,- Kè

(pøedprodej od 23.11.2010 od 9.30 hodin)

Samostatnou kapitolu jeho práce tvoøí medaile
a drobná plastika, vìt�inou vytváøené na zakázku.
Do této kategorie patøí presti�ní ceny pro Hradec
Králové: Cena Primus inter Pares a Cena Dr. Ulri-
cha, k nim� navrhl i grafickou podobu diplomù. Po-
dobnì zpracoval napøíklad i návrhy pro Vojenský
historický ústav a pro mìsto Hoøice.

Vìt�ími zakázkami pro veøejné prostory byl povì-
øován hlavnì v posledních desetiletích. Velmi pìkná
je Pamìtní deska Viktora Fischla v Hradci Králové
(kterou jsme reprodukovali právì pøed deseti lety
v èlánku k umìlcovým padesátinám). Z této katego-
rie jmenujme sochu Generace na Severní terase
v Ústí z roku 1987, Samaritánku u chrudimské ne-
mocnice,  Dìti v pra�ských Riegrových sadech. Jeho
práce zdobí té� veøejná prostranství v nìmecké Cho-
tìbuzi a v kraji Sachsen-Anhalt, pískovcová socha
Tanec vznikla pro nizozemské mìsto Odoorn. Právì
pøed dvìma lety byl v Ústí nad Labem odhalen Po-
mník TGM, Pomník prezidentù Masaryka a Bene�e
pro Mladou Boleslav je z roku 2005. V Krupce u
Teplic mají sochu Hra, památníky obìtem válek
jsou v Opatovicích a v Èeské Tøebové. Pomník TGM
pro Jihlavu u� nedokonèí... Svým dílem je samozøej-
mì zastoupen v èetných sbírkách doma i v zahranièí.

Roman Richtermoc se nevyhýbal ani organizátor-
ské práci na poli výtvarného umìní. Po roce 1989
byl nìjaký èas pøedsedou krajské organizace Unie
výtvarných umìlcù a v roce 2002 se ujal hoøického
sochaøského symposia, které kvalifikovanì vedl de-
vìt let. Patøil k mu�ùm, které jejich dílo v pravém
smyslu pøe�ívá: pro hoøické symposium vytvoøil
souso�í Hra, ve kterém má na�e mìsto na nìho trva-
lou památku. Najdete jej v sochaøském parku Sv. Jo-
sefa kousek nad Domovem seniorù (a také na jedné
z fotografií na této stranì).

Jako snad v�ichni sochaøi byl zruèným øemeslní-
kem, vìdìl si se v�ím rady a také rád poradil i obìta-
vì pomohl. Byl skvìlým spoleèníkem, informova-
ným a inteligentním debatérem, byla radost s ním
posedìt (a také se obèas debatovalo trochu déle).
Obèas se i �ertovalo o obtí�ích pøibývajícího vìku.
Romanovy obtí�e byly v�ak vá�nìj�í a doopravdy ze-
stárnout u� s námi nestihl. Bude nám v�em chybìt.

Stránku pøipravil Václav Bukaè, od kterého je text
a pìt fotografií.

�está fotografie je  od Terezy Èerné.

V�ichni jsme pøijímali tu zprávu s nechápavým vý-
razem, jakoby �lo o nìjaké nedorozumìní, které se
jistì vysvìtlí. Fotografie pod tímto textem vznikla
v polovinì leto�ního léta pro rozhovor Jièínského
deníku o symposiu, které Roman právì ukonèil.
Jako v�dy v plné síle, jistì v�ak u� zasa�en rozvinu-
tou nemocí, o ní� nevìdìl (a nevìdìli asi ani dokto-
øi). V pátek 12. listopadu  jsme se s ním rozlouèili.

Roman Richtermoc
(1950-2010)

Portrét Františka Horáka,
cín, po roce 1980.

Opuštěná múza, cín, před 1985.
Hra, pískovec, 2002.

Holky, patinovaná sádra,
před rokem 1980.

K odchodu
hořických Židů 

Na úterý 14. prosince t. r. pøipadá ji� 68. výroèí od-
sunu sedmi desítek hoøických �idù, z nich� témìø
nikdo nepøe�il. Výroèí si pøipomeneme pøedná�kou
Dr. Lenky Dole�alové, pracovnice Památníku Tere-
zín, na téma: �Udr�ování �idovských a køe��anských
tradic v terezínském ghettu�. Akce se uskuteèní v
tøetím prosincovém týdnu v pøedná�kovém sále
knihovny. Termín bude upøesnìn na plakátech a na
mìstském webu. Poøádá Církev èeskoslovenská hu-
sitská ve spolupráci s hoøickým muzeem.            -tom-

Přednáška



 Hořické občasné noviny (dříve HOŘICKÝ OBČASNÍK)

Strana 6

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

CELKEM 231 m2

KANCELÁŘE V HOŘICÍCH
(I JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI OD 18 m2)

KONTAKT: 603 501 830

VHODNÉ I KE SKLADOVÁNÍ

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

VÝKUP
STARO�ITNOSTÍ

Vykupujeme: nábytek, hodiny, obrazy,
rámy, porcelán, sklo, rádia, lustry, �avle,
bodáky a jiné zbranì, �perky, reklamní
pøedmìty, pivní lahve a v�e ze staré hos-
pody nebo obchodu, fotoaparáty, mince,
známky, knihy, èasopisy, pohlednice a
jiné staré pøedmìty.

Platba v hotovosti pøi odbìru zbo�í !

OBCHOD:
Staro�itnosti Jiøí Hrneèek,

Náprstkova 350, Dvùr Králové n/L,
u benzínové pumpy OMV

Otevírací doba:
Út � Pá  9°°- 12°° 13°°- 17°°hodin

Výkup ka�dý den, po telefonické domlu-
vì vás nav�tívíme, poradenství a náv�tìva
je v�dy zdarma bez ohledu na vzdálenost.

Info: tel.: 605254511, e-mail: starozit-
nostidknl@centrum.cz

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

POŘÁDÁNÍ VEŘEJNÝCH DRAŽEB
DOBROVOLNÝCH I NEDOBROVOLNÝCH

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

RIEGROVA 1048, 508 01 HOŘICE

Pøijïte si vybrat stromeèek pøímo do lesa!

PRODEJ
VÁNOČNÍCH
STROMKŮ

Borovice èerná,
smrk pichlavý - zelený a støíbrný,

 jedle ojínìná, obrovská, kavkazská.
Cena 200,- a� 310,- Kè.

Vìtvièky do vázy zdarma.
Stromky je mo�no rezervovat pøedem.

Prodejní doba v�dy o prodlou�eném víkendu:
Pá - Po: 9,00 - 15,00.

Ivana Kopecká,
Hájovna Maòovice 26.

Telefon 493 693 061, 724 234 863.
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Běžec Jančík prožil
skvělou sezonu

Vítìzství ve své vìkové kategorii v presti�ním
èeském silnièním závodì na trati Bìchovice - Pra-
ha. Dva tituly veteránského mistra republiky.
Tøetí místo v celkovém hodnocení své vìkové ka-
tegorie v Èeském poháru v bìhu do vrchu. V ne-
poslední øadì støíbrná medaile v hodnocení dru�-
stev na mistrovství svìta v bìhu do vrchu. A aby
nebylo jen u medailí, tak také jeden èas: desetiki-
lometrová tra�t za rovných 33 minut. 

To jsou jen nìkteré nejvýraznìj�í úspìchy hoøic-
kého bì�ce Boøka Janèíka v sezonì, kterou pøed
nedávnem ukonèil. U� jen úvodní výèet naznaèu-
je, �e za sebou má velmi úspì�ný rok, za kterým
stojí za to se ohlédnout. 

Mo�ná hned na úvod trochu èísel. Budou dobrá
i proto, aby bylo jasné, co sezona veteránského
bì�ce mù�e obná�et. Borec bìhající za Svartes
Hoøice letos nastoupil na start 46 závodù. Na
dráze, na silnici a pøedev�ím v bìhu do vrchu.
Více ne� polovinu z nich - pøesnì pìtadvacet - vy-
hrál, ve ètrnácti dobìhl druhý a v pìti tøetí. K
tomu stovky a tisíce nabìhaných kilometrù v pøí-
pravì a následném tréninku. 

Z této bì�ecké porce pak svìøenec pra�ského
trenéra a stále je�tì výborného veteránského bì�-
ce Karla Hovorky vytì�il své leto�ní úspìchy. Po-
tì�í urèitì ka�dý a významných je tolik, �e stano-
vit pomyslné poøadí dùle�itosti je obtí�né. Ale
zkusme to. 

Tak pøedev�ím øíjnové Bìchovice. Tradièní de-
setikilometrová tra� patøí k tomu nejcennìj�ímu,
co mù�e atlet v Èesku mimo dráhu vyhrát. Janèí-
kovi se to podaøilo jako prvnímu Hoøièákovi vù-
bec a svým triumfem v kategorii 45 a� 49 let navíc
navázal na úspìch svého trenéra, jen� pøed deva-
tenácti lety na populárních Bìchovicích triumfo-
val v kategorii 40 a� 49 let. A také na stále aktiv-
ního Stanislava Matyse, jen� pøed lety jako první
bì�ec z Hoøic vystoupil po Bìchovicích na stupnì
vítìzù. 

Dva tituly veteránského mistra republiky. Spl-
nìno pøesnì podle pøedstav bì�ce a jeho trenéra.
První titul Janèík získal u� v bøeznu v Úpici, kde
se stal domácím �ampionem na silnici, druhý v
kvìtnu v Lomu u Mostu, kde byl korunován pro
zmìnu v bìhu do vrchu. 

Tøetí místo v hodnocení kategorie Èeského po-
háru v bìhu do vrchu a opìt splnìný cíl. Bìhy do
vrchu byly v Janèíkovì leto�ním bì�eckém kalen-
dáøi preferovanou disciplínou a za pov�imnutí
stojí i dal�í pozoruhodné úspìchy v této disciplí-
nì. O støíbrné medaili z hodnocení dru�stev, kte-
rou si Janèík pøivezl z mistrovství svìta v Polsku,
u� byla zmínka. Navíc v Polsku k tomu pøidal
dvanácté místo v individuálním hodnocení, co�
pøi premiéøe na svìtovém �ampionátu nebyl vù-
bec �patný výsledek. Pokud bychom pokraèovali
na mezinárodním poli, pak je tøeba se zastavit u
osmého místa v presti�ním závodì na rakouský
ledovec Grossglockner, je� je pova�ován za jeden
z nejtì��ích v Evropì. Opìt pøi premiérovém star-
tu. Dvou vrchaøských výsledkù si Janèík cení
nade v�e i z domácích závodù. Pøedev�ím druhé
místo ve své kategorii v závodì Janské Láznì -
Èerná hora. U� také proto, �e ho tam porazila jen
hvìzda èeského bì�eckého sportu Róbert �tefko,
se kterým pak vystoupil na stupnì vítìzù. A pro-
to, �e to po bylo po svém rekordním èase pod èty-
øicet minut. Koneènì je tady vítìzství v kategorii v
kvìtnovém závodì na trati �árovcova Lhota - Zvi-
èina. V témìø domácím závodì Janèík dobìhl
druhý v absolutním poøadí a v èase, je� byl o více
ne� ètyøi minuty lep�í jeho tra�ového rekordu. 
Koneènì jsme u jednotlivých èasù, kde v leto�ní
Janèíkovì bilanci vyniká ten dosa�ený v silnièním
desetikilometrovém závodì v Peøimovì. Janèík
ho zabìhl za rovných 33 minut, èím� si ve svých
46 letech vytvoøil výborný osobní rekord. 
Psát o úspì�né sezonì by se dalo je�tì dlouho, ale
pøesto�e teprve skonèila, u� se za pár dnù rozbìh-
ne ta dal�í. Nejprve tvrdou zimní pøípravou, je�
se snad stane základem pro minimálnì stejnì
úspì�nou v pøí�tím roce.

Radomír Machek

Zvičinské vyhlídky
otevřeny, strašidelné
bylo i počasí

V sobotu 6. 11. probìhlo slavnostní otevøení Zvi-
èinských vyhlídek aneb rozhledna ze zemì a Stra-
�idelný les. Jedná se o 2,5 km dlouhou nauènou
stezku s pìti zastaveními, u kterých je informaèní
tabule a lavièka pro odpoèinek. 

Podél této stezky byla pro dìti pøipravena zá-
bavná stra�idelná stezka. Dìti mohly plnit rùzné
hry jako napøíklad let na ko�tìti mezi pøeká�ka-
mi, skládání stra�idelných obrázkù, poznávání
koøení èichem, skákání v pytlích, aj. Po splnìní
tìchto úkolù dostaly razítko do stra�idelného
pasu a na konci stezky si mohly vybrat malou od-
mìnu. To v�e bylo doprovázeno maskami duchù,
èernoknì�níkù, upírù, èertù, èarodìjnic a jiných
stra�idel. Ale vùbec nejdùle�itìj�í pohádkovou
postavièkou byl samozøejmì ná� dobrotivý drá-
èek, který se na Zvièinì poprvé ukázal. Pro dìti
byl milým pøekvapením a moc se jim zalíbil. 

Dráèkovi stále hledáme výsti�né jméno!
Va�e námìty zasílejte je�tì do 30. listopa-
du na info@podzvicinsko.cz.

Dìtem se kostýmy také velmi vydaøily. Nìkteré
si mù�ete prohlédnout na na�em webu èi faceboo-
ku. I pøes nepøíznivé poèasí zavítalo na Zvièinu
hodnì náv�tìvníkù a to nejen rodiny s dìtmi. Pro-
to jsme velice potì�eni a moc v�em úèastníkùm
dìkujeme.

Bli��í informace naleznete na
www.podzvicinsko.cz

Hledáme jméno pro
pohádkového dráčka
Podkrkonoší

Jako v�ude i v Podkrkono�í nalezneme nejednu
pohádkovou postavièku. To u Masarykovy stu-
dánky  na Zvièinì le�í zkamenìlý drak. Asi pyká
za své zlé èiny a teï se sna�í v�e napravit svou
dobrotou  a pomáháním ostatním. Je to tvor milý
a tvoøivý, ale má jeden veliký nedostatek. Nemá
jméno. Dìti , rodièe, babièky a dìdeèkové pomoz-
te nám vymyslet jméno pro na�eho hodného
dráèka, který bude symbolem veselosti, pohybu,
dobra a hlavnì na�eho krásného Podkrkono�í!
Své námìty, mù�ete zasílat na e-mail in-
fo@podzvicinsko.cz nebo na adresu Podzvièin-
sko, Holovousy 39, 508 01 Hoøice. Vylosovaní
��astlivci se mohou tì�it na drobné ceny. Uzávìr-
ka soutì�e je 30. listopadu 2010. Dráèek bude
pøedstaven v sobotu 6. 11. na Zvièinì pøi Slav-
nostním otevøení Zvièinských vyhlídek a Stra�i-
delném lese. V�ichni jste srdeènì vítáni a to pøe-
dev�ím v maskách rùzných stra�idel. Kdo ví, tøe-
ba pøijde i dráèek sám.

DM Podzvièinsko
www.podzvicinsko.cz

Nevyměníš - nepojedeš!
Øidièské prùkazy vydané od 1. ledna 1994 do

31. prosince 2000 jsou jejich dr�itelé povinni vy-
mìnit do 31. prosince 2010! Kdo si øidièský prù-
kaz do konce listopadu nevymìní, v novém  roce 
nepojede. Nabízíme mo�nost rezervace
èasu výmìny øidièáku a neèekat ve fron-
tì!

Mìstský úøad Hoøice, odbor dopravy vyzývá
v�echny dr�itele øidièských prùkazù, aby vìnovali
pozornost tomuto èlánku a odpovìdnì pøistoupili
k povinné výmìnì øidièských prùkazù co mo�ná
nejdøíve a nenechávali ji na konec roku 2010.
Podle statistiky Ministerstva dopravy zbývá v
Hoøicích vymìnit do konce roku 2010 cca 800 øi-
dièských prùkazù (stav k 15. 11. 2010). Nenechá-
vejte proto výmìnu na poslední chvíli a dostavte
se vèas. Nový øidièský prùkaz se nevymìòuje na
poèkání, ale vyrábí se ve Státní tiskárnì cenin
a výroba trvá 20 dnù. Pracovi�tì pro výmìnu øi-
dièských prùkazù se nachází na odboru dopravy v
ulici Èelakovského pod finaèním úøadem.

Kolik mì to bude stát?
Výmìna øidièského prùkazu je osvobozena

od správního poplatku.
Kde si mohu vymìnit svùj ØP?
V Hoøicích na Odboru dopravy Hoøice, Èelakov-

ského 1457, tel. 493 655 485 nebo 493 655 487,
e-mail: vyskocilova@horice.org.  Výmìna bez èe-
kání: Na ka�dé úterý lze sjednat èasovou rezervu.

Co musím mít s sebou?
Platný doklad toto�nosti (obèanský prùkaz,

pas), jednu fotografii o rozmìrech 3,5×4,5 cm, øi-
dièský prùkaz, kterému konèí platnost.

Kdy budu mít vystaven nový ØP?
Do 20 dnù ode dne podání �ádosti (popø.

do 5 pracovních dnù po úhradì správního poplat-
ku 500 Kè).

Výmìna bez èekání:
Na ka�dé úterý lze telefonicky nebo e-mailem

sjednat èasovou rezervaci a neèekat ve frontì.
Kde najdu více informací?
Zákon è. 361/2000 Sb., internetové stránky Mi-

nisterstva dopravy.
Pozn.: rozhodující pro výmìnu øidièského prù-

kazu je datum vydání, nikoli typ øidièského prù-
kazu (viz § 134 zákona è. 361/2000 Sb.)

Zdroj: Odbor dopravy MÚ Hoøice

Adventní koncert
28. listopadu v 18 hodin

Nejkrásnìj�í koncerty jsou jistì koncerty  na zaèát-
ku adventu. Adventní doba je dobou zti�ení, zklid-
nìní a pøípravou na vánoce.

 Kostel Narození Panny Marie v Hoøicích je ji� pra-
videlnì místem, kde se koncerty poøádají. A první
adventní koncert je ten, na který se ka�dý nejvíce
tì�í a který je také nejvíce nav�tìvován.

Základní umìlecká �kola je ji� 16let pravidelným
organizátorem tohoto koncertu. Nejdøíve to bylo vy-
stoupení �ákù a pedagogù �koly a poslední roky jsou
to hosté, kteøí patøí k pøedním propagátorùm kultu-
ry v na�em kraji.

BLUE  FLOWERS je vokálním seskupením zpìva-
èek  z Nového Byd�ova a Chlumce nad Cidlinou. Je-
jich umìleckým vedoucím je výborný varhaník pan
Ondøej Vávra.V jejich podání usly�íme známé spiri-
tuály a adventní písnì.

Jako ka�doroènì rozezní prostor kostela dìtské
hlásky. Pìvecké sbory ZU� Písnièka a Musica, pod
vedením Ivany Václavù pro nás pøipravili písnì, kte-
ré k adventu patøí a pøece nejsou tak známé.  O prù-
vodní slovo se postarají  dìti z literárnì dramatické-
ho oddìlení ze tøídy paní �tìpánky Fléglová.

Pøáním v�ech úèinkujících je jen jedno. Navodit
krásnou adventní pohodu, zapomenout na starosti a
pøát si splnìní v�ech pøání svých a nás v�ech.

Dobrovolný výtì�ek koncertu bude vìnován na
opravu oltáøe Sv. Anny.                                                     Z.V.

Adventní dílna
O.s. Katalpa zve veøejnost na øemeslný program

�Adventní dílna�, který se koná v rámci projektu
Pøehlídka a výuka umìleckých øemesel a tvùrèí díl-
ny pro veøejnost, a to v sobotu 27. 11. od 14:30
do 17:30 hod. Tentokrát se budou vyrábìt vìnce, oz-
doby a dekorace. 

Zájemci budou pracovat opìt pod vedením Jarmi-
ly Gregorové. Cena 350,� Kè zahrnuje výuku v dílnì
a materiály pro splnìní programu. K dispozici je ku-
chyòka pro jednoduchou pøípravu jídla. Dílna
se nachází v severní èásti mìsta Hoøic (vedle vily
Anny) na adrese: ÈSA 1027. Místo lze rezervovat
pøihlá�kou ma e-mail: gregorova@greja.cz , po�tou:
Jarmila Gregorová, ÈSA 2124, 508 01 Hoøice nebo
telefonicky: 604 280 086.

Mileta je pátý rok
ve ztrátě

(Hospodáøské noviny) - Textilní spoleènost Mileta
utrpìla v úèetním roce 2009/2010 ztrátu 20,3 mili-
onu korun a v èervených èíslech skonèila pátý rok po
sobì. V nynìj�ím úèetním roce, který nastal 1. dub-
na a skonèí 31. bøezna 2011, firma plánuje zisk té-
mìø 34 milionù Kè. Tr�by podniku loni kladly o ètyøi
procenta na 457 milionù Kè. Letos Mileta plánuje
rùst prodeje asi o 17 procent na 538 milionù korun,
øekl na øíjnové valné hromadì podniku generální øe-
ditel Otakar Petráèek.                                                       (ètk)

Vzpomínka na JazzNights
Jazz je mimoøádnì fotogenický a tak se do Ho-

øic na zaèátku listopadu v�dycky vypraví øada vy-
nikajících fotografù. I do na�ich novin do�ly pìk-
né fotografie z leto�ních koncertù. Nejvíc se nám
líbili Claire Michael a Lubo� Andr�t. Mnohem víc
jich najdete na www.jazzrock.

Další část z programu
Hořice — Město bez
bariér je v užívání

Poèátkem minulého týdne bylo zprovoznìno
osvìtelní prostoru v okolí Riegrova obelisku, kte-
ré je samostatnou souèástí komplexu terénních,
stavebních a parkovacích úprav.

Nové chodníky a vyhlídkové terasy byly vybave-
ny kamennými lavièkami a osvìtlovacími sloup-
ky. V jarních mìsících budou dokonèeny terénní
a sadové úpravy a výsadba nízké zelenì. Nové
sloupkové osvìtlení je osazeno úspornými výboj-
kami 2 * 26 W a jejich zapínání je ovládáno auto-
maticky spínaèem s mo�ností volby èasu zapnutí
a vypnutí. Dále je osazeno 8 svítidel (reflektorù)
150 W k osvìtlení obelisku se stejným zpùsobem
regulace. Na tyto úpravy budou poèátkem roku
2011 navazovat dal�í akce, které jsou náplní
úprav �Parku U Sv. Gotharda�. Nejvýraznìj�ím
pøínosem bude úprava pøístupové komunikace
od Doubravky a horní èásti Gothardské ulice
od vjezdu do ÚSP, chodníky, zpevnìné a parko-
vací plochy a veøejné osvìtlení a odvedení srá�ko-
vých vod.                                               Investièní odbor,

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

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.

Poučení z Kanady
Hokejová sezóna s blí�í a hoøiètí Grizzlies bu-

dou ledacos obhajovat. Mohou tudí� být nebez-
peèní a Hoøické noviny pøiná�ejí ze zámoøí po-
znatky  o tom, jak se správnì zachovat:

Jak se pozná grizzly
V Kanadì se zaèaly mno�it pøípady napadení

èlovìka medvìdem, a tak se na odpoèívadlech
okolo silnic a u vstupù do pøírodních rezervací za-
èaly objevovat informaèní cedule s tímto textem: 

�Vá�ení náv�tìvníci, ve vlastním zájmu si uvì-
domte, �e medvìd je nebezpeèné zvíøe, a vyhýbej-
te se proto styku s ním. Velmi dùle�ité je medvì-
da (zejména pak medvìdici s mláïaty) nepøekva-
pit, a proto doporuèujeme na odìvu pøi vstupu do
lesa nosit malé rolnièky. 

Rovnì� je známo, �e medvìdi nesná�ejí pach
pepøe, je proto dobré u sebe pepøový sprej èi nì-
kolik sáèkù pepøe nosit, pøípadnì jím svùj odìv
pøímo posypat. 

Je velmi dùle�ité rozli�ovat mezi medvìdem
èerným, který je relativnì pøátelský, a medvìdem
grizzlym, který je velmi nebezpeèný. 

Blízkost medvìda nám pomù�e odhalit i pøí-
tomnost jeho trusu: 

Trus medvìda èerného je svìtlej�í, øid�í, je ho
ménì a páchne po pepøi. 

Trus medvìda grizzly je tmav�í, hust�í, hojnìj�í
a bývají v nìm malé rolnièky...�

13. fotbalový ples
Fotbalový oddíl TJ Jiskra Hoøice si Vás dovoluje

pozvat na 13. fotbalový ples, který se bude konat dne
27.11.2010 v sokolovnì od 20:00 hodin. K tanci hra-
je osvìdèená kapela Servis-Vokap a jako ka�dý rok
je pøipravená bohatá tombola. Vstupenky je mo�né
zakoupit v pøedprodeji v drogerii Floris u p. Martiny
Janderové (Komenského ul. 276, Hoøice) za cenu
100,� Kè.                                                      www.horice.org

Titulem známého televizního poøadu 80.let  si
vás dovoluji jménem realizaèního týmu klubu
Klokánek v Hoøicích  pozvat na kouzelnickou �ou
Pavla Ko�í�ka a jeho hostù,nazvanou

KOUZELNICKÉ VÁNOCE ANEB JÁ NE-
JSEM JE�Í�EK, ALE KO�Í�EK. Je tomu
pøesnì neuvìøitelných 25 let, kdy vystoupil tento
dnes ji� svìtovì uznávaný iluzionista pøed hoøic-
kým obecenstvem poprvé. Tehdy jeho pøedstave-
ním vygradoval tradièní Pestrý zábavný veèer
studentù zdej�ího gymnázia. V pátek 17. 12.
2010  od 18,00 h. v Domì kultury Koruna
budete moci hodnotit výsledky jeho profesionální
kariéry. V poøadu s vánoèní tematikou, koncipo-
vaném pro velké i malé diváky, vystoupí
s asistentkami Hankou Ma�líkovou a Martinou
Dvoøákovou, tak�e jistì bude na co koukat. Celý
program je souèástí benefièní akce, konané pod
zá�titou starosty pana Dole�ala a za finanèního
pøispìní mìsta Hoøice. Veèernímu programu
bude pøedcházet vernisá� fotografií MUDr.
Václava Macáka ve foyeru divadelního sálu.
Tu zahájí a èteným slovem provede patron na�e-
ho klubu, herec Jan Potmì�il, který bude i se
svou rodinou pøítomen kouzelnické �ou a závì-
reèné autogramiádì.

Vá�ení pøátelé, èeká vás veèer plný krásné, ma-
gické atmosféry, strávený  ve spoleènosti pøíjem-
ných a srdeèných lidí. Èas pøed Vánocemi je sám
o sobì kouzelný, pøedurèený k obdarovávání a

Mistrovství Evropy veteránů v atletice 2010,
oštěp M-80. Vítězná trojice zprava doleva:

1. Pavel Jílek CZE 31,70 m, 2. Horst Fuhrmann
GER 30,15 m, 3. Richard Rzehak GER 26,18 m.

V maïarském mìstì Nyíregyháza probìhlo le-
tos v létì XVII. atletické mistrovství Evropy vete-
ránù. Èeskou republiku opìt úspì�nì reprezento-
val Èeskou republiku i mìsto Hoøice Pavel Jílek.
(V letech1938-1949 zaèínal sportovní kariéru v
hoøickém sokole).

Pavlu Jílkovi se letos podaøilo obhájit zlatou
medaili v hodu o�tìpem z loòského mistrovství ve
Finsku. Tenkrát dosáhl v kategorii M-80 výkonu
33,12 m. V Maïarsku vybojoval ve stejné katego-
rii zlato výkonem 31,70 m. Druhý byl Horst Fuhr-
mann (30,15 m) a tøetí Richard Rzehak (26,18
m), oba z Nìmecka.

Logo letošního mistrovství z Jílkova diplomu

Pavel Jílek obhájil zlatou medaili

A možná přijde i kouzelník…
pøijímání. Náv�tìvou pøedstavení obohatíte sebe
a obèanskému sdru�ení pøispìjete do kasièky,
proto�e �rozdáváte-li sami sebe, dostanete zpátky
víc, ne� jste dali� (Antoine de Saint-Exupéry).

Kdyby na nìkoho nevy�la vstupenka a pøesto by
chtìl udìlat dìtem z Klokánku radost, mù�e si
pøijít prohlédnout a zakoupit drobné dáreèky do
na�eho stánku, který bude tradiènì souèástí ho-
øických adventních trhù v sobotu 4.prosince.
Na�e dìti zahájí adventní období besídkou
v mìstské knihovnì, na kterou nás pozvala paní
Najmanová a kterou nám obohatí svým vystou-
pením dìti ze ètvrté tøídy Z� Na Habru s paní uèi-
telkou Barto�ovou. V�em jmenovaným za jejich
milou, naprosto nezi�tnou spolupráci ji� nyní sr-
deènì dìkujeme. Mám radost, �e i v dne�ním
ekonomicky nelehkém období se hlásí pravidelní
sponzoøi s nabídkou finanèního pøíspìvku. Budi�
vám v�em zárukou, �e v�echny investice jsou
úèetnì zpracovány a postupnì investovány do po-
tøeb dìtí s hendikepem. Jejich volnoèasové akti-
vity platíme z rozpoètu MPSV, ale aktivity spoje-
né se získáváním zá�itkù, uvolnìním gejzíru pozi-
tivních emocí, na ty se skládáme rukou spoleè-
nou. A za to vám patøí ná� obdiv a velký dík.

Do Vánoc zbývá je�tì mnoho èasu, rozplánujte
si ho tak, abyste si nejkrásnìj�ích svátkù v roce
u�ili ve zdraví a dobré náladì.

Na shledanou s vámi se tì�í Klub Klokánek a
Jana Bouzková

Dal�í kní�ka o historii silnièního motocyklového
sportu z pera hoøického autora spatøila svìtlo
svìta. Je v ní zachycena historie 17 okruhù na
území dne�ního Pardubického kraje (Litomy�l,
Letohrad, Svitavy a dal�í). Celá kní�ka je ilustro-
vána dobovými èernobílými fotografiemi.

K sehnání je v Podkrkono�ském knihkupectví
v Komenského ulici a nebo pøímo u autora (e-
mail:kotrbacek@isso.cz).

JAK SE KDYSI
OKOLO PARDUBIC

ZÁVODILO

HISTORIE
MOTOCYKLOVÝCH OKRUHŮ

NA PARDUBICKU

JAROSLAV KOTRBÁČEK

Jak se kdysi
okolo Pardubic závodilo

Úterý 7. 12. a středa 8. 12. ve 20:00

Sherlock Holmes
Nové dynamické zpracování nejznámìj�ího díla Sira

Arthura Conana Doyla �Sherlock Holmes� pøiná�í
Holmesovi a jeho vìrnému partnerovi Watsonovi

poslední výzvu. Uká�e se, �e Holmesovy bojové
schopnosti jsou stejnì smrtící jako jeho intelekt.

Mláde�i pøístupný, 128 minut, èeské titulky, 60,- Kè

Pátek 10. 12. a sobota 11. 12. ve 20:00

Habermannův mlýn
Legendární re�isér Juraj Herz se rozhodl otevøít jednu
z nejkontroverznìj�ích kapitol èeských dìjin, pováleèný
odsun Nìmcù, pøi nìm� se spravedlivý hnìv èasto mísil

s tìmi nejni��ími pudy...
Pøístupný od 12, 104 minut, èeský film, 70,- Kè

Neděle 12. 12. v 17:30

Vzhůru do oblak
Pixar a jejich sázky na jistotu. Lidský a pouèný pøíbìh,

v podstatì dokonalá animace, roztomilé postavy, trocha
pro malé, trocha pro velké dìti a správná délka, aby to

ka�dému vyhovovalo.
Mláde�i pøístupný, 96 minut, èeský dabing, 40,- Kè

Čtvrtek 16. 12., pátek 17. 12.
a sobota 18. 12. 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.

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

Neděle 19. 12. v 17:30

Vánoční koleda
Film �Vánoèní koleda� je filmovou adaptací Dickensovi

knihy a vypráví pøíbìh starého sobce Ebenezera
Scroogeho (Jim Carrey) kterému se na �tedrý den zjeví

duch jeho zemøelého obchodního spoleèníka...
Mláde�i pøístupný, 98 minut, èeský dabing, 40,- Kè

Úterý 21. 12., středa 22. 12.
a čtvrtek 23. 12. v 16:30 a ve 20:00

Harry Potter
a Relikvie smrti - část 1

Harry Potter a Relikvie smrti je sedmým a posledním
pokraèováním dobrodru�ství Harryho Pottera, které je

oèekávanou událostí a bude rozdìleno do dvou
celoveèerních filmù. První èást zaèíná, kdy� se Harry,

Ron a Hermiona vydávají na misi, jejím� cílem je najít a
znièit tajemství Voldemortovy nesmrtelnosti - viteály.

Pøístupný, 146 minut, èeský dabing, 80,- Kè

Pátek 24. 12. ve 14:00

Sobík Niko
Nejsme �ádní koníci, jsme Santovy sobíci, hou, hou,

hou...�:)) Roztomilá pohádka opravdu pro ty nejmen�í,
bez nìjakých nechutností, dvojsmyslù a obratù urèených
dospìlým (mo�ná proto, �e svùj pùvod nemá v Americe).

Mláde�i pøístupný, 75 minut, èeský dabing, 40,- Kè

Sobota 25. 12. v 17:30

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

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

Mláde�i pøístupný, 116 minut, èeský dabing, 60,- Kè

Neděle 26. 12. v 17:30

Zlatý kompas
Zlatý kompas vychází z úspì�né kni�ní trilogie Philipa

Pullmana a vedle talentované Dakoty Blue Richardsové
v této akèní dobrodru�ní fantasy uvidíme Nicole

Kidmanovou,  a dal�í známé herce.  
Mláde�i pøístupný, 116 minut, èeský dabing, 40,- Kè

Sobota 25. 12. a neděle 26. 12. 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.

Mláde�i pøístupný, 148 minut, èeské titulky, 70,- Kè

Pondělí 27. 12. v 17:30

Kouzelná Chůva a velký
třesk

Tentokrát se kouzelná chùva Nanny McPhee objeví u
naprosto pøepracované a vystresované matky. Paní

Greenová se stará nejen o malou farmu...
Mláde�i pøístupný, 109 minut, èeský dabing, 40,- Kè

Pondělí 27. 12. ve 20:00

Lítám v tom
Lítám v tom je jeden z nejpøíjemnìj�ích filmù poslední
doby. Nejlep�í Clooneyho film. Dospìlá, inteligentní a

zábavná filmová zále�itost, které doká�e zahøát u srdce.
Mláde�i pøístupný, 116 minut, èeský dabing, 60,- Kè

Úterý 28. 12. v 16:00

Avatar
I kdy� ve filmu není nikde oficiálnì uvedeno, v jakém
roce se odehrává, z videoblogù Jake Sullyho lze vyèíst
rok 2154. Jazyk Navi byl vytvoøen lingvistou Paulem

Frommerem, kterého si James Cameron najmul...
Mláde�i pøístupný, 162 minut, èeské titulky, 60,- Kè

Úterý 28. 12. 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.

Mláde�i pøístupný, 124 minut, èeské titulky, 60,- Kè

Biograf Na Špici v prosinci


