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 Opìt se sní�il poèet místostarostù � Narodilo se miminko Jennifer � Je�í�ek se narodí a� zase o Vánocích, tak mu zatím
nepi�te, zatím chodí po horách � Napi�te zatím pejskùm: psí útulek Chlum má vlastní webové stránky � Pozdravují
Falco, Cedrik a Jorik (haf, haf) � Lidl u� zase vyhro�uje, �e bude stavìt � A nechoïte jen po horách, u Matou�kù mají

vepøové stejky a v únoru bude i pepøové pivo �                                                                                   Noviny za 6,- Kè � Dal�í za mìsíc

ÚNOROVÉ

Lidl bude (možná)
v listopadu

Napsal o tom Jièínský deník: Nad horní èástí ná-
mìstí stojí polorozboøený dùm a za ním nevzhledná
louka, na které døíve bývala vývaøovna a hospoda,
podle plánù tu u� v�ak mìl stát nový supermarket
Lidl. Místní se ptají: �To ze stavby se�lo?�

Hoøiètí maloobchodníci by si jistì oddychli, proto-
�e pro nì je market konkurencí, která by mohla zna-
menat konec jejich �ivností. Proto spolu s dal�ími
nespokojenými zalo�ili obèanské sdru�ení Za Hoøi-
ce krásnìj�í, za ním� stál souèasný radní Vít Kotrbá-
èek. Pøes v�echny stí�nosti Lidl v Hoøicích opravdu
vyroste, i kdy� to vypadá, �e se na parcele nic nedìje.
Kdy� nic jiného, tak se právì sdru�ení podaøilo vý-
raznì posunout datum výstavby.

Podle na�ich zdrojù spoleènost stále pøipravuje
projektovou dokumentaci. Stroje by na místo mìly
vyrazit v polovinì roku, proto�e v listopadu má být
obchod ji� oficiálnì otevøený.

Lidé, kteøí se stavbou marketu souhlasí, vítají pøe-
dev�ím bohat�í sortiment zbo�í, polohu obchodu
(Penny Market a Billa toti� stojí na druhé stranì
mìsta), lep�í cenu ne� v malých obchodech a pøede-
v�ím mo�nost získat v obchodním øetìzci práci. Pøi
souèasném stavu nezamìstnanosti to bude pro ob-
èany mìsta velká úleva. �Uvítám nový supermarket,
alespoò nebudou v tìch ostatních takové fronty,�
tvrdí místní obyvatelka.                               Tereza Èerná

Co nabízí hořická
Obchodní akademie

Pro �áky leto�ních devátých tøíd základních �kol
nabízí zdej�í Obchodní akademie dva obory.

Maturitní ètyøletý obor Obchodní akademie s
mo�nostmi zamìøení na bankovnictví, hotelnictví
a cestovní ruch. Z cizích jazykù lze v tomto oboru
studovat anglický, nìmecký a francouzský jazyk.

Dále budeme otevírat tøíletý uèební obor proda-
vaè s  mo�nými zamìøeními na smí�ené, elektro-
technické a drogistické zbo�í. U dvou poslednì
jmenovaných zamìøení jsme jedinou �kolou v
celé republice, která toto vzdìlání nabízí a také
ka�doroènì umo�òuje.

Zájemci si mohou prohlédnout �kolu kdykoliv
po objednání se. Informace té� na:www.isso.cz,
nebo na telefonu 493 62 29 21.

Tì�íme se na Va�i náv�tìvu. JK

První letošní miminko
se jmenuje Jennifer

První hoøické novorozenì roku 2011 se jmenuje
Jennifer Hana Zajacová a bydlí v ulici Boleslava
Jablonského. Dostane od mìsta pìt tisíc.

Páteční trhy budou
letos v sobotu

Rada mìsta Hoøice rozhodla pøesunout termíny
konání prodejních trhù v roce 2011 z pátku
na sobotu. V pøípadì, �e nebude toto akceptováno
stávajícím provozovatelem, bude vypsáno nové vý-
bìrové øízení na poøádání sobotních trhù.

Zároveò rada ulo�ila vedoucímu hospodáøského
odboru P. Meèíøovi informovat pana Radka Ale�e
o rozhodnutí rady do 31.1.2011.

Martin Sodomek
odstoupil z funkce

ODS Hoøice vydala minulý ètvrtek následující
prohlá�ení:

Dne 20. ledna 2011 odstoupil na vlastní �ádost
z funkce zastupitele, radního a místostarosty pan
Martin Sodomek. Z volených funkcí odchází dle
svého vyjádøení z osobních dùvodù. Zároveò
se rozhodl nevyu�ít svého práva vrátit se na pozi-
ci øeditele Sportovních zaøízení mìsta Hoøice.

Jako úøadující místostarosta pøijal osobní od-
povìdnost za ekonomické výsledky mìstských
sportovi��. Ve sportovních zaøízeních, kde pan
Sodomek pùsobil jako øeditel, vznikla za poslední
období ztráta zpùsobená vy��ími provozními ná-
klady a nutnými výdaji na údr�bu pøevzatého ma-
jetku od TJ Jiskra Hoøice. Je nezbytné zdùraznit,
�e ve�keré finance vyèíslené ve ztrátì byly úèelnì
pou�ity ve prospìch mìsta a jeho obèanù.

Pan Sodomek se po dobu své práce pro mìsto
Hoøice výraznì zaslou�il o udr�ení a rozvoj hoøic-
kých sportovi��. Své mana�erské kvality prokazu-
je také ka�doroènì pøi organizování motocyklo-
vých závodù s mezinárodní presti�í.

Nezbývá ne� jeho osobní rozhodnutí respekto-
vat.                                                                     ODS Hoøice

Tisknuto z: www.horice.org
Martin Sodomek prozatím nehodlá své rozhod-

nutí dále komentovat a odkazuje na text prohlá-
�ení ODS. Mìstská rada mezitím ulo�ila vedoucí
finanèního odboru provìøit mo�nosti krytí schod-
ku pøesunem prostøedkù z jiných rozpoètových
kapitol. Starosta Ivan Dole�al (ODS) sdìlil, �e si-
tuaci v tomto týdnu projedná s koalièními part-
nery a nevylouèil ani mo�nost, �e pozice jednoho
z místostarostù zùstane neobsazena.                (red)

V Chodovicích mají králů celkem dost
Celkem 11 králů (a královen), z toho tři Kašpaři (včetně Kašparek), čtyři Melicharové (a Melichar-
ky) a taktéž čtyři Baltazaři a Baltazarky, vyrazilo na koledu v Chodovicích. Kolik si vykoledovali

nenapsali, zato poslali fotku a sdělili, že vykoledované peníze věnují na opravu kostela. Co budou
dělat po zbytek roku, králové zatím nevědí, zatím se pochlubili, že v únoru pojedou na hory.

V muzeu už je zase napředeno
Druhá série praktických cvičení v tradičním zpracování textilních rostlin skončila v muzeu

minulý týden. Děti jsou do předení jako divé a tak se pro ty, na které se nedostalo, v únoru bude
akce ještě jednou opakovat (informace: 604 280 086). Suroviny je kupodivu zatím dost.

Studentky gymnázia
napsaly ministrovi

Gymnazistky Adéla Krátká a Soòa Janèurová se-
psaly dopis ministrovi �kolství Josefu Dobe�ovi,
jako jedinému èlovìku, který hrozivou situaci je�tì
mù�e pøehodnotit. Seznámily ho s historií problému
i s dùvody kraje, proè vybral právì tuto �kolu
ke zru�ení. Otiskujeme výbìr studentských replik na
nìkterá tvrzení krajských fukkcionáøù:

�Gymnázia by mìla zùstat výbìrová. Je nepøípust-
né, aby uchazeèi o studium byli bráni bez pøijíma-
cích zkou�ek jen na základì vysvìdèení ze základní
�koly, které je neobjektivní. Tady se tak dìlo,� øekl
Jiøí Nosek, radní pro oblast �kolství.

Studenti odpovídají: �I toto je nedostateèný a neú-
plný fakt, proto�e i ostatní gymnázia v na�em kraji
nemají pøijímací zkou�ky, a ta, co mají, jsou umístì-
na ve velkých mìstech, kam se hlásí velký poèet
uchazeèù, proto jim nezbývá ne� pøijímací zkou�ky
vypsat. Nemyslíme si, �e tento fakt nìjak sni�uje
kvalitu na�í �koly. Na na�í �kole probíhá kvalitní vý-
uka, která se odvíjí od kvalifikovaných pedagogù, je-
jich pøístupu a moderních metod práce ve výuce (té�
prostøednictvím moderních pomùcek).�

�V Hoøicích je v souèasné dobì pìt støedních �kol,
to je na osmitisícové mìsto podle mì docela dost,�
uvedl hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír
Franc .

Studenti: �V Hoøicích se skuteènì nachází 5 støed-
ních �kol, ale ka�dá z nich je specifická svým zamì-
øením. Tyto �koly pøipravují studenty na pøesnì ur-
èená povolání. Kde mají studovat �áci, kteøí mají zá-
jem o v�eobecné pøedmìty s cílem následného stu-
dia na vysoké �kole? SP� kamenická a sochaøská má
celorepublikovou spádovou oblast, dal�í �støední
�kola� je odborné uèili�tì a napøíklad zemìdìlské ly-
ceum má mnohem ménì studentù.�

Zdroj: Jièínský deník, Tereza Èerná

Opuštění pejsci z Chlumu mají svoje interneto-
vé stránky. Můžete tam kontaktovat správce

útulku Jana Musila z Holovous a poučit se
o tom, co máte dělat, když se vám zvíře ztratí,

a také o tom, jaké jsou podmínky případné
adopce. Více informací o útulku na straně 2.

Napište pejskům

Kraj zrušil konkurz
na ředitele hořického
gymnázia

Kvùli rozhodnutí kraje o zru�ení ètyøletého oboru
odchází ze své funkce øeditel �koly Josef Lindauer.
Pøed týdnem bylo krajem na jeho místo uskuteènì-
no výbìrové øízení. V konkurenci nakonec uspìl
zdej�í uèitel Vladimír �orma a èekalo se jen na po-
tvrzení výsledku z krajského úøadu. Kraj opìt pøe-
kvapil a vydal v pátek rozhodnutí výbìrové øízení
anulovat. Proè tak najednou?

(Celý èlánek je na stranì 4)
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Nejvíce degustátorům
chutnala Rozela

Nejchutnìj�í odrùdou jablek z loòské úrody je
podle výsledkù degustace v Hoøicích odrùda Rozela.
Za ní se umístily odrùdy Andera a Angold. O poøadí
rozhodlo na 120 degustátorù.

�Zajímavé je, �e mezi prvními deseti nejchutnìj�í-
mi jablky nebyla �ádná zahranièní odrùda. To se je�-
tì nestalo,� øekl Franti�ek Papr�tein z Výzkumného
a �lechtitelského ústavu ovocnáøského z Holovous.
Odrùdu èervené barvy Rozela vy�lechtili ovocnáøi z
Ústavu experimentální botaniky Akademie vìd ÈR.
Andera a Angold jsou výsledkem práce holovous-
kých výzkumníkù. Vzorky mladé odrùdy Rozela do-
sáhly vysoce nadprùmìrného hodnocení v pìti ze
�esti sledovaných parametrù. Nejvíce odrùda zauja-
la vzhledem, konzistencí du�niny, ��avnatostí a cel-
kovou chutí, která je sladká a aromatická.

O pøízeò degustátorù se ucházelo 43 odrùd, mezi
nimi bylo 17 odrùd pùvodem z ciziny, napøíklad z
Japonska, USA èi Nového Zélandu.           (MF DNES)

Rychlostní silnice R35
okolo Hořic se má stavět
až po roce 2020

Øeditelství silnic a dálnic (ØSD) v souèasné dobì
zpracovává dokumentaci o dokonèení rychlostní
silnice R35. ØSD se se�lo se zástupci mìsta Hoøic a
sdìlilo jim, �e trasu pro pì�í mezi Hoøicemi a Dob-
rou Vodou chtìjí vést pod mostem u nádra�í, co� by
znamenalo velkou zacházku. Se starostou Dole�a-
lem hovoøila Tereza Èerná:

�Podaøilo se nám je snad pøesvìdèit, �e pro nás je
tento nápad nevhodný. Prioritou je zbudování pod-
chodu pod R35. Cesta pro chodce i cyklisty by se tak
výraznì zkrátila a byla by bezpeènìj�í. Chápu, �e
chtìjí u�etøit finance, tato stavba je ale pro nás bez-
podmíneènì nutná. Mìla by ØSD vyjít asi na sedm-
náct milionù korun,� øíká starosta Hoøic Ivan Dole-
�al. O podchodu se mluví dlouho, u� teï na silnici I/
35 bylo v souvislosti s pøecházením tohoto úseku nì-
kolik smrtelných nehod. Starosta si myslí, �e stejnì
by lidé nechodili obcházkou kolem vlakového ná-
dra�í a pøebíhali by silnici v nejkrat�ím bodì.

Dal�í stavební akcí by mìl být kruhový objezd s
pìti rameny, který by vznikl na místì souèasné køi-
�ovatky na silnici I/35 s pøivadìèem u Swellu. Tím
by vzniklo i nové napojení na Libonice. Kolem této
cesty by pak vedl chodník.

Poslední dùle�itou stavbou související s rychlostní
silnicí R35, o kterou Hoøice usilují, je køi�ovatka u
obce Vinice. Zde by mìl vést hlavní tah na Nový
Byd�ov, odkud je to u� co by kamenem dohodil na
dálnici D11 na Prahu. �Øeditelství se ale zatím brání,
podle pravidel by nemìly stát dvì køi�ovatky blí� jak
ètyøi kilometry od sebe,� informuje starosta.

Zdroj Jièínský deník, Tereza Èerná
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Policejní zpravodajstvíNa dálnici jsou boule
a silničáři vyčkávají

Témìø nová dálnice z Hradce do Prahy bude hr-
bolatá nejménì do jara. Opravy na�tvou øidièe.

Dálnice D 11 z Hradce do Prahy se u Dobøenic
stále nebezpeènì vlní. Rozsáhlé prùzkumy sice
potvrdily, �e podlo�í plné vody vytváøí na silnici
nebezpeèné boule, av�ak problémy popsané u�
lonil v bøeznu poprvé týdeníkem Sedmièka jen
tak nezmizí.

�Z prùzkumu vyplývá, �e pøíèiny deformací be-
tonového povrchu dálnice jsou v bobtnání zemin
v jejím podlo�í. Problém trvá i pøesto, �e od vy-
hloubení záøezu ji� uplynulo více ne� pìt,� uvedla
mluvèí Øeditelství silnic a dálnic Èeské republiky
Martina Vápeníková s tím, �e kvùli nerovnostem
je na nìkolika místech omezená rychlost.

Experti z dálnièního øeditelství nyní pokraèují
v mìøení a èekají a� voda pøestane s dálnicí hý-
bat. Teprve potom se uvidí, co dál.

�Budeme èekat na zastavení deformací. Defini-
tivní opravy poru�eného cementobetonového
krytu zahájíme a� po jejich doznìní. Skuteènì ne-
známe termín opravy. Efektivní podle nás je vklá-
dat nemalé finanèní prostøedky na opravu a� po
úplném zastavení pohybù v podlo�í silnice,� vy-
svìtlila Vápeníková. Øidièi se tak v budoucnu
musí pøipravit na velké komplikace spojené
s plánovanými opravami dálnice u Dobøenic.

�Zatím jsme pøebrousili nejvìt�í boule kvùli sní-
�ení nebezpeèí pro projí�dìjící vozidla. Bude v�ak
tøeba vybourat celou konstrukci vozovky a udìlat
ji znovu. Bude se muset sáhnout do v�ech kon-
strukèních vrstev vozovky, co� bude znamenat
uzavøení v�dy celého smìru dálnice,� potvrdila
døívìj�í slova správkynì úseku dálnice u Dobøe-
nic Nina Ledvinová z dálnièního øeditelství, podle
které zaènou opravy nejdøíve na jaøe.

Dálnice je u Dobøenic postavená v místech, kde
bývaly ba�iny a dnes ji� dávno zaniklá soustava
rybníkù. Dálnice je v okolí první stavbou, podle
pamìtníkù se místu kvùli potí�ím s vodou lidé
odedávna vyhýbali.

Zdroj: Sedmièka, Stanislav Ïoubal

Loupežné přepadení
zlatnictví v Nové Pace,
škoda jeden milion,
policie žádá o pomoc

Nová Paka - Do velmi nepøíjemné situace se dosta-
la v úterý 4. ledna odpoledne obsluhující pracovnice
zlatnictví na novopackém námìstí. Bylo pøesnì pùl
tøetí a pìt minut, kdy� do obchodu vstoupili tøi ne-
známí mladíci.

Dva z nich se v zadní èásti prodejny vrhli na pro-
davaèku, kterou se sna�ili pøemoci, a tøetí mezitím
kradl vystavené náramky, øetízky, prsteny a dal�í
�perky z bílého a �lutého kovu. V�ichni tøi poté
z prodejny utekli smìrem pøes námìstí na autobu-
sové nádra�í.

Pøepadená �ena, která se bìhem útoku velmi ak-
tivnì bránila, na�tìstí neutrpìla �ádné zranìní. Ma-
jitel vyèíslil �kodu na nejménì jeden milion korun.
Pøípad �etøí kriminalisté jako zvlá�� záva�ný zloèin
loupe�e, za co� pachatelùm hrozí trest odnìtí svobo-
dy a� na 12 let.

Dva z mu�ù byli ve vìku kolem 20 let, asi 180 cm
vysocí a mìli hubené postavy. Jeden z nich byl oble-
èen do svìtle modrých riflí a �edé mikiny s kapucí.
Zbylí dva mìli na sobì tmavé obleèení.

Policie ÈR tímto �ádá obèany, kteøí se v inkrimino-
vané dobì od 14.15 do 14.45 pohybovali v Nové Pace
na Masarykovì námìstí a v okolí autobusového ná-
dra�í, aby se pøihlásili na lince tísòového volání 158
nebo pøímo na policejní slu�ebnì v Nové Pace. 

Hana Kleèalová, tisková mluvèí Policie ÈR

Občanská poradna
Hořice – změna
konzultačních hodin

Upozoròujeme v�echny zájemce o slu�by obèanské
poradny Hoøice, �e od 1. 1. 2011 jsou konzultaèní
hodiny tyto: pondìlí 8 � 12 a 13 � 16,30 a støeda
8 � 12 hodin.

Obèanskou poradnu mohou nav�tívit lidé, kteøí
potøebují øe�it svou tí�ivou �ivotní situaci
a nedoká�ou to vlastními silami. Poradna se pak stá-
vá pøedev�ím prùvodcem po celou dobu jejich obtí-
�í. Je pro klienty zázemím, které jim nabízí bezplat-
nou, dùvìrnou a nestrannou pomoc. Poradna mimo
jiné zaji��uje, aby obèané netrpìli neznalostí svých
práv a povinností, neznalostí dostupných slu�eb
nebo neschopností úèinnì vyjádøit své potøeby. Sna-
�í se podporovat sociální zaèlenìní klienta a chránit
ho pøed sociálním vylouèením. Role poradny je vý-
znamná zejména vzhledem ke zranitelnìj�ím skupi-
nám populace (napø. osamìlí rodièe, nezamìstnaní,
lidé �ijící na hranici existenèního minima, národ-
nostní men�iny apod.).

Je zde poskytováno poradenství v oblasti bydlení,
sociálních dávek, pracovního práva, majetkoprávní,
dluhové problematiky, rodinného práva atd.

Velmi èasto nav�tìvují obèanskou poradnu lidé,
kteøí se dostali do tí�ivé finanèní situace a nejsou
schopni ji øe�it sami, ani s pomocí svého okolí. Ob-
rací se na obèanskou poradnu s �ádostí o radu, jak
�ádat o splátkový kalendáø, jak jednat s vìøitelem,
exekutorem, jak lze dosáhnout povolení oddlu�ení
(tzv. osobního bankrotu) apod. Pokud klienti
po propoèítání jejich pøíjmù a výdajù na povolení
oddlu�ení dosáhnou, poradci jim asistují pøi vyplnì-
ní návrhu, upozoròují je na to, co v�e musí k podání
návrhu pøilo�it, na co si musí dát pozor, na co neza-
pomenout; provází klienta celým tímto procesem.

Bli��í informace o poradnì se mù�ete dozvìdìt
na internetové adrese www.fchdk.cz.

Tisknuto z: www.horice.org

Vloupání do domu
v Riegrovce

V pøesnì nezji�tìné dobì od úterý 28. prosince do
pátku 7. ledna se vloupal neznámý pachatel v Hoøi-
cích v Riegrovì ulici do jednoho z rodinných domù.
Uvnitø v�e nejdøíve prohledal a poté z jednotlivých
místností odcizil obrazy vèetnì rámù. Majitel vyèís-
lil �kodu na nejménì 167 tisíc korun. Pøípad �etøí
hoøiètí policisté jako pøeèin kráde�e a poru�ování
domovní svobody. V pøípadì dopadení hrozí pacha-
teli trest odnìtí svobody a� na pìt let.

Srna se přežrala řepky
Srna s pìnou u tlamy se dobývala 9. ledna po ètr-

nácté hodinì na zahradu u jednoho z rodinných
domù na Rytíøovì Lhotì. Vzhledem k tomu, �e se
chovala velmi podivnì, obrátila se majitelka domu o
pomoc na policii. Slu�bu konající policista pøedal
oznámení zástupci místního mysliveckého sdru�ení,
který usoudil, �e se zøejmì srnka pøe�rala øepky.

Pokuta za močení
na veřejnosti je tisíc
korun

Pøed patnáctou hodinou 9. ledna se obrátila na lin-
ku 158 �ena z Lázní Bìlohradu s tím, �e ji v Ba�ant-
nici u jezírka obtì�oval star�í mu�, který si mìl pøed
ní rozepnout kalhoty a ukazovat svoje mu�ství. Na
místo okam�itì vyjela policejní hlídka, která v les-
ním porostu zastihla mu�e stejného popisu. Ten po-
licistùm uvedl, �e se v �ádném pøípadì nechtìl �enì
ukazovat, pouze zde vykonával potøebu. A tak, aby si
pøí�tì pamatoval, �e se na veøejném prostranství ne-
moèí, dostal v blokovém øízení pokutu ve vý�i jeden
tisíc korun.

Upravená neschopenka
Hoøicko - Ke konci loòského roku si chtìla pro-

dlou�it pracovní neschopnost ètyøiatøicetiletá �ena z
Hoøicka. Po ukonèení domácího léèení lékaøem se jí
pravdìpodobnì je�tì do práce moc nechtìlo, a tak ji
pøi pohledu na formuláø pro zamìstnavatele na-
padlo, �e by �el jednodu�e upravit datum nástupu
do zamìstnání. Tiskopis následnì odeslala a u�ívala
si dal�ího volna.

Za tyto dny obdr�ela neoprávnìnì vyplacenou ne-
mocenskou dávku v èástce pøesahující tøi tisíce ko-
run. Pøípad nyní pro�etøují jièín�tí policisté pro po-
dezøení ze spáchání pøeèinu padìlání a pozmìnìní
veøejné listiny. V pøípadì prokázání viny mohou
�enì hrozit a� tøi roky vìzení.

Neznámý střelec zabil
vzácného psa

Po neznámém støelci, který 27.prosince usmrtil
vy�lechtìného ovèáckého psa, pátrají novopaètí po-
licisté. Drama se odehrálo odpoledne u �árovcovy
Lhoty. Mladá �ena se tam vydala na procházku se
svou border kolií, na poli ji pustila z vodítka, ale po
chvíli psa za 15 tisíc korun zabil neznámý støelec.

Priority ministerstva
dopravy?
Obchvaty a R35

Ètyøproudá rychlostní silnice R35 z východních
Èech na Moravu, která nahradí pøetí�enou státovku
pøes Vysoké Mýto a Litomy�l, se stala pro souèasné
vedení Ministerstva dopravy prioritou èíslo 1.

Vyplývá to z posledních, i kdy� zatím neoficiálních
informací ministerstva. Pøesnou strategii hodlá re-
sort pøedlo�it na konci ledna.

�Silnice R35 je pro ministra Víta Bártu absolutní
prioritou,� øekl jeho mluvèí Jakub Ptaèinský.

�Pìtatøicítka je skuteènì absolutní prioritou co se
týèe dálkové dopravy. Dokud nebude stát R35 jako
severní alternativa spojení Praha � Morava, nemù-
�eme se pustit do rekonstrukce pøetí�ené brnìnské
dálnice D1,� dodal.

Vedle stavby R35 v zatím nedostavìném úseku
Opatovice � Mohelnice se ministerstvo pøednostnì
zamìøí jen na men�í stavby obchvatù mìst, napøí-
klad Chrudimi èi Náchoda.

K ledu se nenápadnì odsouvá i pokraèování D11 z
Hradce na Jaromìø.

Ministerstvo se pouze sna�í domluvit s Ludmilou
Havránkovou, její� pole potøebuje k dostavbì  tøí ki-
lometrù dálnice do Hradce. Na vyjednávání uvalilo
ministerstvo pøísné informaèní embargo.

Vypáčil pokladničku
vysavače na benzince
a ukradl sto korun

Robousy - Pravdìpodobnì v noèních hodinách z
nedìle na pondìlí 10. ledna vypáèil neznámý pacha-
tel zámek a kryt pokladnièky automatu vysavaèe na
benzinové èerpací stanici v Robousích.

Pachatel získal sto korun, mnohem vìt�í �koda
vznikla na ponièeném zaøízení, jeho� oprava bude
stát nejménì 1.500 korun. Pøípad pro�etøují jièín�tí
policisté pro podezøení ze spáchání pøeèinu kráde�e
vloupáním, kdy zlodìji hrozí a� dva roky vìzení.

V chodovické škole
se nenudíme

V Základní a Mateøské �kole máme hodnì plánù
a aktivit. Na�e �kola byla úspì�ná v získání dotací
od EU v projektu Ka�dý má svou �anci a druhém
projektu EU � peníze �kolám. Díky tìmto dvìma
dotacím se sna�íme o zkvalitnìní výuky, rovnému
pøístupu a individualizaci ve vyuèování. Tyto pro-
jekty jsou spolufinancovány z Evropského sociál-
ního fondu a státního rozpoètu Èeské republiky.�

V tomto roce jsme se zamìøili na pøed�koláèky.
Sna�íme se více propojit aktivity Z� a M�
v zájmových krou�cích � flétny, výtvarné èinnos-
ti, vaøení, etická výchova, anglický jazyk, v�e-
stranné dovednosti. Také pøi spoleèných výletech,
exkurzích a spoleèném adaptaèním pobytu kona-
ném na konci �kolního roku 2011. Pokraèujeme
v poøádání semináøù pro rodièe a veøejnost � vý-
tvarné dílny (pletení z pedigu, malování na hed-
vábí, keramika, technika Tiffany), novì semináøe
z oboru speciální pedagogiky a dìtské psycholo-
gie.

Rodièe pøed�kolních dìtí zveme 20. ledna od
15:30h na info schùzku � seznámí se se vzdìláva-
cím programem, plány na�í �koly a uèebnicemi
pro první roèník. Od 16:00h se bude konat bese-
da pro �irokou veøejnost s MUDr. Ivo Kunstem �
dìtským psychologem.

V�echny pøed�koláky zveme  27. ledna v 15:30h
k pohádkovému zápisu do první tøídy.

V únoru jedeme s dìtmi 3. � 5. roèníku na tý-
denní pobyt do Krkono�. Tì�íme se, �e pøi zim-
ních radovánkách vyu�ijeme nové ly�e a bì�ecké
sety zakoupené z grantu EU.

Tradièní akcí �koly, která ji� probìhla, je ob-
chùzka Tøí králù. Za doprovodu ochotných rodièù
chodily skupinky dìtí jako Ka�par, Melichar a
Baltazar. Dìkujeme v�em lidem dobré vùle za fi-
nanèní podporu, která se pou�ije na probíhající
obnovu kostela.

Pøijïte se do na�í �koly podívat!
Lenka Dole�alová

Nové volby v našem
správním obvodu

Ministr vnitra podle § 58 odst. 4 zákona è. 491/
2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o zmìnì
nìkterých zákonù, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, vy-
hlásil na den 9. dubna 2011 nové volby do zastupi-
telstev obcí ÚHLEJOV a NEVRATICE. Kandidátní
listiny pro tyto volby se podávají na Mìstském úøa-
du v Hoøicích (registraèní úøad) do 2. února
2011 do 16.00 hod. Do zastupitelstva obce je mo�né
volit pouze v místì trvalého bydli�tì.

Zdroj: Hana Drbohlavová, Mìstský úøad Hoøice

Hořicko má konečně svůj
psí útulek

V polovinì prosince zahájil provoz nový útulek pro
opu�tìné pejsky v areálu bývalého JZD na Chlumu
(u silnice smìrem na Chodovice). U� nyní zde na�li,
snad pouze doèasný, domov 2 pejsci, køí�enec jork-
�írského teriéra a zlatý kokr�panìl, kteøí èekají
na nové páníèky.

Útulek se 14 kotci mù�e ubytovat a� 22 nalezencù.
Na nové psí kamarády se mù�ete pøijít podívat
od pondìlí do pátku v èase od 8:00 do 16:00 hodin,
v sobotu od 8:00 do 11:00, v nedìli je zavøeno. Kon-
taktní osobou je pan Jan Musil, tel. 777 895 626. 

Je mo�né domluvit prohlídky pro �koly, rodièe
s dìtmi apod.
ÚTULEK VZNIKL ZA PODPORY 6 OBCÍ

Vybudování útulku finanènì podpoøily obce: Hoøi-
ce, Dobrá Voda, Milovice, Ostromìø, Ba�nice, Holo-
vousy. Pùjèka se obcím postupnì vrací výraznou sle-
vou za umístìní psa v útulku, a to do doby, ne� bude
celá èástka umoøena. Tím, �e obce podpoøily tento
projekt spolupráce mezi veøejnou správou
a soukromým zemìdìlcem, získaly trvalou rezervaci
volného místa pro umístìní odchyceného psa.
ÚTULEK ZAJISTÍ BEZPEČNÝ ODCHYT PSŮ PRO
29 OBCÍ HOŘICKA

V nejbli��í dobì bude útulek nabízet odborný od-
chyt volnì pobíhajících psù pro v�echny obce hoøic-
kého regionu. Mìsto Hoøice s okolními obcemi tak
vyøe�ily problém s odchytem a umístìním volnì po-
bíhajících psù, které mohou zpùsobit �kodu
na zdraví a majetku obèanù. Psí útulek, který vna-
�em regionu chybìl, splòuje pøísné stavební, hygie-
nické i veterinární podmínky.

Více informací a fotografií na www.horice.org/cz/
psi-utulek. A podle posledních zpráv má psí útulek
u� dokonce také vlastní webové stránky:
www.utulek-chlum.estranky.cz.

Michal Kuchta, Michaela Bìlinová

Regiontour: do Hořic
lákaly hlavně trubičky

Velký zájem náv�tìvníkù leto�ního 20. roèníku
Mezinárodního veletrhu cestovního ruchu Region-
tour a Go v Brnì vzbudil opìt informaèní stánek Ho-
øic. Kromì bohaté nabídky propagaèních a sbìratel-
ských pøedmìtù mìli náv�tìvníci opìt mo�nost
ochutnat sladkou hoøickou trubièku, èi dokonce si
zkusit u partnerského spoluvystavovatele ji také sto-
èit.

Leto�ní jubilejní 20. roèník Regiontouru pøilá-
kal na 33 tisíc náv�tìvníkù a hostil pøes tisíc vysta-
vovatelù z více ne� dvaceti zemí, pøedev�ím obcí,
mikroregionù i subjektù podnikajících v cestovním
ruchu. Hoøice se zúèastnily veletrhu spoleènì
se sdru�ením obcí Podzvièinsko v rámci expozice
Královéhradeckého kraje. Prostory stánku mìsto vy-
u�ilo k propagaci motoristického sportu, tradièní
výroby hoøických trubièek, stávajících místních pa-
mìtihodností, a to i v souvislostech s pøedev�ím pís-
kovcovými památkami celého regionu  a koneènì
i k sportovním a turistickým mo�nostem, které mìs-
to Hoøice nabízí náv�tìvníkùm bìhem krátkodobé
náv�tìvy i nìkolikadenní dovolené.  Sponzorsky
akci podpoøily firmy Kubi�tovy hoøické trubièky, Pe-
tráèkovy hoøické trubièky a Strix. Vìøíme, �e vynalo-
�ené úsilí posílí cestovní ruch v na�em regionu, pod-
poøí nejen firmy vyrábìjící trubièky a pøedev�ím
pøiláká do Hoøic alespoò tolik turistù jako v letech
minulých.                               Tisknuto z www.horice.org
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Jaroslav Vácha
ředitelem výzkumného
ústavu

Øeditel V�ÚO Holovousy Václav Ludvík z postu
odchází a zùstává jednatelem ústavu, na jeho po-
zici nastupuje Jaroslav Vácha, bývalý místosta-
rosta Hoøic.

Ředitelem
Sportovního zařízení
se stal Petr Rücker

Rada mìsta Hoøice na doporuèení výbìrové ko-
mise jmenovala ke dni 17. 1. 2011 øeditelem Spor-
tovního zaøízení mìsta Hoøice pana Ing. Petra
Rûckera.

Ludìk Matou�ek, �erotínova 2079, Hoøice
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 i prostory pro rùzná spoleèenská
setkání a posezení.

Telefon 608 280 861.

I Pohlreich by se olizoval

Nová směrnice
k zabezpečení
grantového systému

Dnem 1.1.2011 nabyla úèinnosti nová Smìrnice
è. 8/2010 k zabezpeèení grantového systému. Upo-
zoròujeme proto �adatele o granty na nejdùle�itìj�í
zmìny, které nová smìrnice od leto�ního roku pøi-
ná�í.

Pøedev�ím dochází ke zmìnì èlánku 2, 5) Rozpo-
èet a podpora projektu, bod c). Stávající znì-
ní: �vlastní podíl �adatele musí být minimálnì 15%
z celkových nákladù projektu �� zní novì následov-
nì: �vlastní podíl �adatele musí být minimálnì 15%
z celkových uznatelných nákladù projek-
tu �� (tzv. neuznatelné náklady jsou specifikovány
v èlánku 2, 4) Projekt).  

Dále dochází k posunu termínu pro pøíjem �ádostí
do druhého kola z 30.6. na ji� 31.5.

Uvedené zmìny smìrnice se promítly rovnì�
do formuláøù �ádosti o finanèní pøíspìvek a vyúèto-
vání finanèního pøíspìvku a do smlouvy o poskytnu-
tí finanèního pøíspìvku z rozpoètu mìsta Hoøice (viz
pøílohy). Prosíme tedy �adatele o granty, aby své
�ádosti pro rok 2011 podávali dùslednì na aktuál-
ním formuláøi.                                            www.horice.org

Elektroodpad lze
odevzdat i na radnici

Odbor  �ivotního prostøedí na MÚ Hoøice roz�íøil
slu�by v oblasti tøídìní odpadù o kontejner
na odevzdání urèitého druhu elektrodopadu
a schránky na bì�né baterie do elektropøístrojù (typ
AA, AAA, ploché baterie apod.).

Kontejner fi Asekol je umístìn v pøízemí hoøické-
ho Mìstského úøadu za prosklennými dveømi. Je
mo�né do nìj odlo�it vyslou�ilé rádio, telefon a jiný
elektroodpad, dále je zde odedne�ka umístìn i box
na odevzdání baterií � monoèlánkù, plochých bate-
rií a dal�ích typù. Pozor, box neslou�í k odevzdání
akumulátorù z aut èi motocyklù. Ty je nutné ode-
vzdat do Technických slu�eb. Prosíme o vyu�ívání
této slu�by nejen zamìstnanci, ale i �irokou veøej-
ností.                                                                  MìÚ 19. 1. 2011

Výpověď v jičínské
nemocnici podalo
dvaačtyřicet lékařů

Nové noviny Jièín - Krize v èeském zdravotnictví
pokraèuje, hromadnì podávané výpovìdi nemoc-
nièních lékaøù zasáhly na pøelomu roku také nemoc-
nici v Jièínì. Na pracovním stole tamní øeditelky
Dany Kracíkové le�í celkem dvaaètyøicet výpovìdí.
Pokud se vláda a ministr zdravotnictví nedohodnou
s Lékaøským odborovým klubem, na konci února by
tak jièínská oblastní nemocnice pøi�la asi o ètyøicet
procent odborníkù.

�Obdr�ela jsem dvaaètyøicet výpovìdí, tedy zhruba
od ètyøiceti procent z celkového poètu v�ech lékaøù,
kteøí pracují v Jièínì a v Novém Byd�ovì, který spa-
dá pod na�i nemocnici,� potvrdila øeditelka Dana
Kracíková.

Stále v�ak vìøí, �e se odchody doktorù pøece jen
podaøí zastavit. V opaèném pøípadì by jinak nemoc-
nice musela zaèátkem jara zaèít fungovat podle kri-
zového scénáøe. Ten poèítá se zaji�tìním ka�doden-
ního provozu odpovídajícího pouze bì�nému víken-
dovému re�imu.

�Po uplynutí výpovìdní lhùty by lékaøi mìli k 1.
bøeznu skonèit, stále si ale myslím, �e jde o pokraèo-
vání nátlakové akce a �e k odchodùm lékaøù nako-
nec nedojde. S jednotlivými lékaøi jsem hovoøila a z
jejich vyjádøení chápu, �e nechtìjí opustit jièínskou
nemocnici. Spí� to celé vnímají jako krajní mo�nost
protestu proti souèasnému stavu ve zdravotnictví,�
dodává øeditelka.

Podle Kracíkové se tento týden rozebìhla jednání
na rùzných úrovních, jak aktuální situaci øe�it. V
pùlce týdne probìhlo napøíklad jednání u hejtmana
Hradeckého kraje.

�Dùle�itý je termín, dokdy mohou lékaøi své výpo-
vìdi vzít zpìt. Existuje samozøejmì ale i pøedbì�ný
krizový scénáø. S primáøi, z nich� výpovìï nepodal
�ádný, jsme domluveni, �e v krajním pøípadì po
prvním bøeznu zajistí na oddìleních alespoò víken-
dový provoz. V nejhor�ím pøípadì by tak akutní
péèe byla zaji�tìna,� vysvìtluje. Chod odborných
ambulancí by se ov�em musel zøejmì zredukovat a
podobné opatøení by se patrnì dotklo i plánovaných
operací.

Hromadné výpovìdi zaslalo minulý týden vede-
ním nemocnic v celé Èeské republice dohromady
3800 lékaøù. Tím tak vyvrcholila nìkolik mìsícù tr-
vající odboráøská kampaò nazvaná Dìkujeme, od-
cházíme.

Pokud nemocnièní lékaøi s vládou najdou spoleè-
nou øeè, jsou pøipraveni své výpovìdi vzít zpìt. Sho-
du naleznou ale asi jen za pøedpokladu, �e se jim po-
daøí vyjednat po�adavek na zmìnu platových a pra-
covních podmínek. Vadí jim napøíklad, �e musí od-
pracovat neúmìrné mno�ství hodin navíc pøi poho-
tovostních slu�bách. Odbory chtìjí, aby ministerstvo
spustilo reformu s cílem najít systémové øe�ení pro
pøerozdìlování penìz v celém rezortu.

Zdroj: Nové noviny (jn)

Sběr autolékárniček
na podporu Keni

Mezinárodní humanitární organizace Adra zorga-
nizovala sbìr autolékárnièek na podporu zdravot-
nického zaøízen v Itibo v Keni. Pokud i vy chcete po-
moci, odevzdávejte zdravotnický materiál v neporu-
�ených obalech z autolékárnièek (ne star�í ne� z
roku 2005) v Mìstském informaèním centru Hoøi-
ce od 19. do 28. ledna 2011.

Otevírací doba je pondìlí a� pátek 7:30 � 17:00,
víkend 8:00 � 12:00.

Sbíráme autolékárnièky, které je potøeba podle
nové vyhlá�ky od 1.ledna 2011 v na�ich vozech vy-
mìnit. Materiál pomù�e zdravotnickému zaøízení
v keòském Itibo pøi o�etøení zranìných a nemoc-
ných. Podrobné informace o tomto a dal�ích projek-
tech mezinárodní humanirní organizace ADRA na-
leznete na webových stránkách www.adra.cz.

Tisknuto z: www.horice.org

Zmizelé Hořice (3):
Události na Husovce

Veliké pozdvižení způsobila v Hořicích jedna dnes už zcela zapomenutá návštěva. 16. května 1923
projížděl městem francouzský národní hrdina, vrchní velitel spojeneckých vojsk ve světové válce

maršál Ferdinand Foch. Ačkoliv bylo předem oznámeno, že maršál bude tudy pouze projíždět
a nevěděl se ani přesný čas, radnice se přesto pokusila o náležité uvítání včetně slavobrány (stála
u někdejšího hostince V Plačicích na konci Havlíčkovy ulice). Školní děti dostaly volno a některé

textilky dokonce zastavily v 11 hodin práci. Krátce po poledni konvoj 12 vozů dorazil (maršál
cestoval v doprovodu ministra zahraničí Edvarda Beneše), ohlášen hlukem 16 vojenských aeroplá-

nů, které jej provázely. Z věže kostela zněly fanfáry v podání hudebníků spolku Dalibor.

O tři roky později projížděl týmž místem, ovšem v opačném směru, prezident Masaryk (tato
událost zapomenuta nebyla). V červnu 1923 nastala v Husovce (rovněž nezapomenutelná)

blesková povodeň (uprostřed) a roku 1927 byla v ulici provedena kanalizace (obrázek třetí).

Nejvíce diváků se shromáždilo na křižovatce u Beránku, a tam došlo k příhodě, o které hrdě
informuje kronikář Strnad. Na stupátko otevřeného vozu nebojácně vyskočili dva muži, známí
členové hořických spolků: Antonín Černý ve společenském obleku a V. Nečesaný v sokolském

kroji. Černý požádal šoféra o zastavení a Nečesaný předložil Fochovi připravený arch k podpisu do
hořické kroniky. Foch žádosti vyhověl, ale popletl si datum, místo šestnáctky napsal patnáctku.
Arch s podpisem (uložen v muzeu) je ve výřezu fotografie. Potom ještě žačky z Vesny věnovaly

maršálovi veliké srdce a konvoj pokračoval v cestě na prohlídku bojiště u Sadové.

Město si posvítí
na majitele psů

Na mìstském úøadì se hromadí stí�nosti obèanù
na majitele pejskù, kteøí si po nich neumí uklidit.
Poslední obleva odkryla na sídli�tích a v parku velmi
�nevábnou nadílku�. Mìst�tí strá�níci se zamìøí
na kontrolu majitelù psù. V pøípadì Hoøic budou
i vy��í sankce, proto�e pùjde dokonce o poru�e-
ní obecnì závazné vyhlá�ky è.4/2009 k zaji�tìní
udr�ování èistoty ulic a jiných veøejných prostran-
ství mìsta Hoøice � stanovení povinnosti odstranit
zneèi�tìní osobì, která ho zpùsobila.

Tisknuto z: www.horice.org

Josef Lindauer
starostuje v Lukavci

Josef  Lindauer, øeditel hoøického gymnázia, podal
pøed nìkolika týdny demisi, proto�e nesouhlasil se
zru�ením ètyøletého oboru gymnázia, a od února od-
chází do penze.

Volný èas a síly teï ale uplatní v pozici starosty v
Lukavci u Hoøic. Bývalá starostka ji� letos o funkci
neusilovala, obsadila post místostarostky.

Matouškova
stejková kuchyně

Zahradní architekt
Ing. Simona Krausová

 

Vypracování návrhù soukromých zahrad
a jejich èástí, realizace, údr�ba.
Vodní prvky, bazény, závlahy. 

Konzultace zdarma.
 

Kontakt:telefon 605 218 294 
mail: zahradni.architekt@gmail.com 
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MILOSLAV KUSÝ

Rok 2010 se pøevalil a my se divíme, jak je to
mo�né, �e u� o nìm hovoøíme jako o roce loò-
ském. Dìti se tì�ily na Vánoce, dospìlí na dny
volna a mu�i vyzkou�eli, kolik se toho do nich o
Silvestru vejde.

Na tento den jsem se v�dycky tì�íval. Ne pro
zlegalizovanou mo�nost pøiotrávit se alkoholem,
nýbr� proto, �e býval pova�ován za den, kdy je
mo�no se veselit a� do úpadu. Jediný den v roce,
kdy bylo dovoleno zapomenout na strasti ostat-
ních 364.   V posledním èase se v�echno tro�ku
posunulo, já jsem vyzrál v seniora a humor ve
sdìlovacích médiích ztratil svou døívìj�í laska-
vou tváø.

Obèas se zastavím, abych popadl dech, pøitom
pozoruji lidi a vìci kolem sebe a s úlevou zji��uji,
�e nás neopustil humor v�edního dne. Nikam ne-
zmizel a nevyskytuje se pouze na Silvestra.

Pro úsmìv, aby se nám �ilo a pracovalo lehèeji,
nemusíme chodit daleko. Staèí otevøít oèi a podí-
vat se pod správným úhlem na malièkosti, které
se odehrávají okolo nás. A u�ívat si kouzla ne-
chtìného.

Brzy mám jít na men�í chirurgicko-ortopedický
zásah. Musel jsem si tedy obìhat pøíslu�ná pøe-
doperaèní vy�etøení. Èasnì ráno a nalaèno jsem

si zajel na odbìr krve u internisty, resp. jeho
zdravotní sestry.  Dobøe naostøená jehla, poøád-
né �íly a �ikovná krevní odbìratelka. �lo to jako
na drátku. Ordinaci jsem promptnì opustil a
odejel i s man�elkou do krajského mìsta. První
zastávka byla u obchodního domu, lidovì zvané-
mu �hypáè�. Hromady napadaného snìhu se v
ten den mìnily od èasného rána v bøeèku. Pøe�el
jsem parkovi�tì, probìhl nìkolika kalu�emi, jim�
nebylo se kam vyhnout, a radostnì spìchal do
teplé náruèe obchodního domu. Hned u vchodu
jsem natrefil na mladého mu�e, který mi u�asle
zíral nìkam dolù do míst, kde se mi rozdvojuje
tìlo v levou a pravou nohu.

Zase nemám zapnutý poklopec, napadlo mì,
�to by ale nezíral takhle udivenì, zøejmì jde o
nìco hor�ího, korigoval jsem své první podezøe-
ní. �e bych ráno nejen nezapnul, ale ani nezastr-
èil? Bál jsem se pøesvìdèit. Po této fázi by násle-
dovalo u� jen stadium poslední. Nerozepne� a
nevyndá�.  Polilo mì horko a rychle opou�tìly
síly.

Pøed úplným kolapsem mì zachránil onen udi-
vený pán sdìlením, �e mám na botách návleky.
Doplnil to zbyteènou otázkou, zda o tom vím.

Nevìdìl jsem, jinak bych je na nohou nemìl. To

Zemřel Ing. Kubelka
Na poslední cestu se vydal kamarád, cestovatel La-

dislav Kubelka, nad�ený a výkonný turista, kolaø,
numizmatik, kaktusáø, zpìvák, gurmán, jediný po-
tomek legendárního hoøického sládka. Dobyvatel
nároèných trekù pod Everestem nezdolal poslední
koupání v Rudém moøi - právì v den, kdy se chystal
k návratu z cesty do Jordánska, mu puklo srdce.
Bylo mu 67 let. Chybí� nám, Láïo.

Za v�echny kamarády Josef Petráèek

Úmrtí

ho mohlo napadnout, �e tam nedìlám reklamní
pøehlídku ochrany bot pøed plískanicí. Stahoval
jsem zahanbenì promoèené a u�pinìné hadry z
nohou, zatímco se na mì moje �ena podívala
útrpnì jako na blbeèka potøebujícího útìchu. Já
jsem si tak pøipadal a na u�ích mi rudnul stud.

Pøedstava, �e bych mohl zrovna tak - nic netu�e
- ujet vlakem trasu z Hradce Králové do Norim-
berku s kapkou u nosu, mi vzala poslední nadìji,
�e bych mohl pro�ít poklidné stáøí s knihou
v ruce a výrazem moudrého kmeta. (Norimberk
mì napadl, proto�e jako nìmèináø-tlumoèník
èasto projí�dím po norimberské dálnici.)

Sna�ím se v�emi silami pøibývající vìk a jeho
doprovodné pøíznaky trochu pøibrzdit. Za ideál-
ní zdr�ovací systém pova�uji úèelný pohyb.
Ochotnì jsem tak pøikývl ze�ovi na mo�nost ví-
kendové spolupráce na tì�bì palivového døíví
uprostøed lesa.

Døina jako pro konì mi nevadí. Zato mi vadí,
kdy� se mi pøi vleèení tì�kých haluzí - v ka�dé
ruce jednu - zaháknou obì nohy naráz pod nìja-
kým po�ouchlým klackem schovaným ve snìhu.
To se nedá vykompenzovat. Existuje jediné øe�e-
ní � pra�tit sebou co nejpohodlnìji.

Ptal jsem se po pøistání, jestli jsem bìhem pádu
nìco povídal. Prý ano, ale nikdo mi to nechtìl zo-
pakovat.

Man�elka poslouchala moje nad�ené vyprávìní
o tomto akrobatickém výkonu a podivila se, �e
jsem si nezlomil ruku. Ne�lo to. Dr�el jsem pevnì
ty vìtve, a padal zpùsobem bezprostøedního dr�-
ko-pádu do hromady snìhu. Pøí�tì se vynasna-
�ím pøerazit se vejpùl. Mù�u udìlat doma taky
trochu radosti.

Minulou sobotu s námi jel najatý pomocník Mi-
lan. Je bez zamìstnání a rád si pøivydìlá pár ko-
run. Jednak aby neztratil pracovní návyky a pak
- hlavnì - aby bylo na pivo.  Kromì toho, �e ne-
pracuje, se vyznaèuje nepøetr�itým krákoráním
o událostech v�eho druhu. Rejstøík má neuvìøi-
telnì �iroký. Od historie po vzdálenou budouc-
nost, od pivních kecù po vìdecké pojednání.  Pøi-
sedl k nám do auta a okam�itì spustil: �Jé, vy je-
dete taky? Zrovna vèera jsem na vás myslel!�

�To mì tì�í, èemu mohu vdìèit za tento vzácný
úkaz?� zeptal jsem se upøímnì zvìdav, co ho pøi-
vedlo k my�lence na moji malièkost.

 �Ale, mìl jsem vypùjèený èasopis. Psali tam o
Hitlerovi. Tak jsem si hned vzpomnìl na Vás,� in-
formoval mì s rozzáøenýma oèima.

�To je hezký, jenom nevím, jestli mi to slou�í ke
cti�,� odpovìdìl jsem rozpaèitì, zatímco se ze�
køenil za volantem. Zamyslel jsem se. �e by nìm-
èina?

��tedy fakt mì tì�í, �e sis na mì vzpomnìl,� do-

Zamy�lení posilvestrovské

Snad díky snìhové nadílce, mo�ná díky iluzím
kouzelníka Pavla Ko�í�ka, mo�ná díky vám, náv�tìv-
níkùm benefièního projektu �Kouzelnické Vánoce�,
byly ty loòské Vánoce opravdu kouzelné. Pøinesly
nejen snìhovou nadílku, která jenom umocnila ro-
mantickou atmosféru, ale i oèekávanou pøíle�itost
pro zastavení, setkávání, naslouchání. A dìtem
z klubu Klokánek i dárek, bezmála 50 tis. Kè, výtì-
�ek z akce. Musím podìkovat panu MUDr. Macáko-
vi a jeho rodinì, jeliko� z jeho umu a iniciativy vze-
�la prodejní výstava fotografií. Dìkuji v�em hostùm
vernisá�e, kteøí si zakoupením fotografií  nejen
vkusnì a výhodnì obohatili svùj interiér, ale záro-
veò svou �tìdrostí vyjádøili sympatie k èlenùm i prá-
ci klubu Klokánek. Dík patøí v�em malým i velkým
náv�tìvníkùm kouzelnického pøedstavení, které po
vernisá�i následovalo, a hlavnì hlavnímu protago-
nistovi celé �ou, Pavlu Ko�í�kovi. V neposlední øadì
dìkuji mìstu Hoøice za èásteèné pokrytí nákladù a
v�em sponzorùm, jejich� výèet najdete na stránkách
klubu, za finanèní dary.

Ka�doroènì se sna�íme tradièní benefièní projekt
pøed Vánocemi obohatit nìèím novým, nìco zajíma-
vého nároènému hoøickému publiku nabídnout, a
tak jsme velmi rádi, kdy� na�e úsilí svou náv�tìvnos-
tí oceòujete. Nenabízíme jenom dárcovskou kasièku
u vchodu, ale projekt, který zaujme v�echny va�e
smysly, pobaví slovem, lahodí oku, pøinese mo�nost
kreativní spolupráce. Va�e nároky nejsou malé, tak-
�e si dovolím nám dospìlým popøát nevysychající
zdroj nápadù, podnìtù a hlavnì financí a dìtem
hodnì zdraví a ��astných chvil, strávených v láskypl-
ném rodinném prostøedí.

 Jana Bouzková, Klub Klokánek

V Koruně se setká
při hudební talk show
Jan Kraus
s Petrem Vondráčkem

Èeský herec, publicista, re�isér, dramatik a
v souèasnosti hlavnì moderátor Jan Kraus je ne-
zamìnitelný svým humorem a pohotovými dota-
zy. Byl dìtskou hereckou hvìzdou, herectví ale
nestudoval. Men�í role hrál v mnoha filmech
(napø. Dva tygøi, Spalovaè mrtvol, Dívka na ko�-
tìti, Jak utopit doktora Mráèka aneb Konec vod-
níkù v Èechách, Co� takhle dát si �penát, Èerní
baroni a jiné). Prosadil se ale hlavnì na poli tele-
vizních talk show � Sauna, Dal�í, prosím!, O. K. �
Obèan Kraus nebo Pøesèas.

Nejznámìj�í a u divákù nejoblíbenìj�í se stalo
jeho Uvolnìte se, prosím!, jeho� obdoba se vysíla-
la i na Slovensku pod názvem Bez obáv, prosím!
Za tuto show získal ocenìní v divácké anketì
TýTý za nejlep�í program roku a televizní cenu
Elsa. Do roku 2009 byl pøedsedou Èeského filmo-
vého a televizního svazu (FITES), kdy z funkce
odstoupil. �ije s hereèkou Ivanou Chýlkovou. Jan
Kraus je otcem ètyø synù.

Herec, moderátor a hudebník Petr Vondráèek
zaèínal s hrou na klavír ji� v útlém vìku. Dnes vy-
stupuje nejen s kapelou Lokomotiva. Petr Von-
dráèek má rád svùj klid, a mo�ná proto není pøíli�
propíranou osobností v médiích, i kdy� ani on
èeskému bulváru neu�el. A tak se Petrovi fanou�ci
sem tam dozvìdí o jeho partnerských vztazích.
Jeho tváø se hodnì �proflákla�, kdy� byl znám
jako partner hereèky Kateøiny Hrachovcové. Petr
Vondráèek se prosadil jako moderátor show TV
Prima �Hádej, kdo ...

V Hoøicích si budou oba pánové, zdatní mode-
rátoøi, jistì konkurovat. U klavíru ale bude Petr
Vondráèek zøejmì lep�í.

Sál DK Koruna v úterý 22. února 2011 v 19.30.
Pøedprodej vstupenek v kanceláøi DK Koruna
(tel: 493622727)

Pod čarou

Jaroslav Kotrbáček:
Sloučení škol je podle
mne nesmysl

Øeditel obchodní akademie Jaroslav Kotrbáèek
promluvil s redaktorkou Terezou Èernou o chysta-
ném slouèení obchodní akademie a gymnázia v Ho-
øicích:

V poslední dobì se èím dál èastìji v souvis-
losti s kauzou se zru�ením ètyøletého gym-
názia a va�eho oboru Obchodník objevuje
slovo sluèování. Jak to tedy je? Spojí se obì
�koly dohromady?

Kdy� jsem byl nìkdy v listopadu na krajské poradì
øeditelù, bylo nám øeèeno, �e zámìrem kraje není
sluèování, ale pouze redukce oborù. Pøitom v tu sa-
mou dobu mìl u� �kolský výbor kraje v rukou návrh
na slouèení gymnázia a obchodní akademie k èer-
venci roku 2011. Obì �koly by mìly být v budovì ob-
chodní akademie. Na to konto jsem se se�el s vedou-
cí krajského �kolského odboru, a tam jsem se dozvì-
dìl, �e tento zámìr se opravdu projednává, by� na
bázi zatím nekonkrétní a neveøejné.

Vra�me se na chvíli zpátky. Jak jste se
vlastnì dozvìdìl, �e vám na akademii zru�í
obor Obchodník? Co jste na to øíkal?

Pøi�el mi výpis z usnesení Rady kraje, kde bylo øe-
èeno, �e dochází k redukci oborù. Potom nás pozvali
na jednání do Hradce Králové, tam mnì byl pøedlo-
�en tiskopis, který mìl øeditel �koly vyplnit a pode-
psat souhlas se zru�ením. To jsem neudìlal, poslal
jsem jim dopis, kde jsem se za obor postavil. Je
pravda, �e na Obchodníkovi zaznamenáváme úby-
tek studentù (prùmìr asi 22 studentù), bývá také
oznaèován jako ménì hodnotný. 

Kdybych ale já byl v devítce a rozhodoval se, jestli
jít na akademii nebo na Obchodníka, vybral bych si
to druhé. Je toti� více pro �ivot, jeho studen-
ti jednou týdnì chodí na praxi a po maturitì vìdí
mnohem lépe, jak to v tomto odvìtví chodí, jsou i
více otevøenìj�í a komunikativnìj�í. Pochopil bych,
kdyby se v kraji ru�ilo v�ude stejnì, proè ale nìkde
vznikají nové obory?

Proè se kraj rozhodl spojit zrovna hoøické
�koly?

Není to rozhodnì kvùli poklesu �ákù, máme jich v
prùmìru asi 25 na tøídu. Hlavním dùvodem jsou
podle mne majetkové vztahy. Budova gymnázia pat-
øí mìstu, kraj za ni musí platit nájem, pøechodem do
budovy obchodní akademie tak u�etøí.

Není tak jednoduché dát do jedné budovy
dvì �koly, kam se v�echny dìti vejdou?

Ano, to vím také, ale obávám se, �e to nevìdí na�i
nadøízení. Zru�ené obory nevymizí najednou, jsou
brané jako dobíhající, to znamená, �e v záøí u� nebu-
de otevøen první roèník, souèasní �áci tohoto oboru
dojdou v klidu do ètvrtého roèníku, odmaturují a
potom definitivnì obor zanikne. I kdy� ka�dý rok
zmizí dvì tøídy, i �patný matematik spoèítá, �e se do
budovy akademie nemù�ou v�ichni vejít. Máme
pouze ètrnáct uèeben, z toho dvì poèítaèové. Ani
kdyby se uèilo ve sklepì èi na pùdì, není to mo�né.
Je�tì za pìt lettady bude asi o pìt tøíd více, ne� je
na�e kapacita.

Mù�e to být tedy signál k dal�í regulaci
oborù? Kraji le�í v �aludku i vá� tøíletý obor
Prodavaè. Tvrdí, �e by na obchodní akade-
mii nemìl co dìlat.

Málo znají historii na�í �koly, uèòovský obor tu byl
nabízen v�dy. Navíc je jediným uèebním oborem v
Hoøicích. Upøímnì, pova�uju za výhodu, �e se na
jedné �kole vzdìlávají �áci ekonomického zamìøení
v rùzných úrovních vzdìlávání.Obávám se, �e by se
opravdu mohlo stát, �e zanikne i ten. Postupnì je
tak likvidována �kola, která dobøe funguje. Nelze
øíct, kdy k tìmto krokùm dojde, doufám, �e o tom
pøípadnì budeme informováni vèas.

Kraj zrušil konkurz
na ředitele hořického
gymnázia

Kvùli rozhodnutí kraje o zru�ení ètyøletého oboru
odchází ze své funkce øeditel �koly Josef Lindauer.
Zhruba pøed týdnem bylo krajem na jeho místo
uskuteènìno výbìrové øízení. V konkurenci nako-
nec uspìl zdej�í uèitel Vladimír �orma. To by bylo v
poøádku, a� na to, �e kraj minulý pátek vydal roz-
hodnutí výbìrové øízení anulovat. Proè tak najed-
nou? �Byla chyba vùbec výbìrové øízení vypisovat,
proto�e ve stejné dobì se u� o pøípadném slouèení
�kol mluvilo. Øízení bylo zastaveno z toho dùvodu,
�e nám pøi�lo nekorektní jmenovat novì zvoleného
øeditele, úøadoval by toti� jen do èervna,� vysvìtlil
Jaroslav Jirásko, pøedseda krajského výboru pro
výchovu a vzdìlávání.

O slouèení hoøických �kol budou jednat zastupite-
lé kraje v bøeznu. Pokud k tomuto kroku dojde, na-
stane hned nìkolik zmìn. Kraj vyhlásí nové výbìro-
vé øízení na øeditele, který bude velet obìma spoje-
ným �kolám. Bude tak ohro�eno i místo souèasného
øeditele obchodní akademie Jaroslava Kotrbáèka,
stejnì tak jako posty uèitelù a provozních zamìst-
nancù. A koneènì, studenti se zøejmì do budovy
akademie nevejdou, proto�e poètu neodpovídá její
kapacita.

Jen�e to je zatím budoucnost, co se bude dít teï,
kdo povede gymnázium? �Ve �kole je nepoøádek,
který zpùsobil kraj. Zástupkynì øeditele Eva Slámo-
vá je nyní povìøena vedením,� sdìlil nám Josef Lin-
dauer. Vypadá to, �e zástupkynì bude nést øeditel-
ská bøemena a� do konce �kolního roku. K situaci
na �kole se vyjadøuje i vítìz zru�eného konkursu
Vladimír �orma: �Kraj nemyslí na to, �e �kola musí
i pøesto dále fungovat. Mìl by vìc øe�it okam�itì,
aby byla opìt zaji�tìna stabilita. Jinak proti zru�ení
tendru se nedá protestovat, vlastnì moje jméno
bylo jen doporuèující, rada kraje by mì nemusela
zvolit.�

Kdyby bylo spojení �kol zastupitelstvem zamítnu-
to, byla by to úleva pro obì vzdìlávací zaøízení.
Zdej�í uèitelé se nebojí ostøej�í kritiky: �Pøipomíná
nám to praktiky minulého re�imu, bolestnìj�í je to,
�e s nimi nepoèítáme a sna�íme se jednat poctivì.�

Zdroj: Jièínský deník, Tereza Èerná

Ordinace psychiatrické
ambulance
se přestěhovala

V mìsíci lednu se pøestìhovala psychiatrická am-
bulance, kterou provozuje MUDr. Andrea Bryèková
v Hoøicích do nových prostor v Havlíèkovì ulici
èp. 146 (naproti po�tì). Ordinaèní hodiny i kontakty
zùstávají stejné:

www.vaspsychiatr.cz, horice@vaspsychiatr.cz, te-
lefon 493 522 029, mobil 777 575 375.

Tisknuto z: www.horice.org

Plesová sezóna 2011
pokračuje
28. 1. 2011  Ples SP�K (od 19:00 hodin)
11. 2. 2011  Dìtský karneval (od 16.00)
12. 2. 2011  Letecký ples
19. 2. 2011  Ples hasièù
4. 3. 2011  Ples Junáka
5. 3. 2011  Ples chovatelù
11. 3. 2011  Ples AMK
26. 3. 2010  Py�amová jízda

Tisknuto z: www.horice.org

Kouzelnické Vánoce
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Výstavy

Pøástky
Lidová tradièní textilní tvorba s ukázkami

výrobních postupù pro �kolní skupiny.
Malá síò muzea, úterý - pátek 9-12/13-17,

do 27. února 2011.

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.

Laviny Krkono�
Krkono�ské muzeum

Správa KRNAP, klá�ter Vrchlabí.
Dennì mimo pondìlí 8-17 do 27. bøezna 2011.

Bohoslužby CČSH
Bohoslu�by Církve èeskoslovenské husitské se

budou konat v synagoze v nedìli 6. a 20. února.

Koruna v únoru

Úterý 1. února 2011 v 19.30 hodin
HONZA A FRANTI�EK NEDVÌDOVI

VZÁCNÉ SETKÁNÍ
Vstupné 340/320,- Kè, vstupenky v pøedpro-

deji DK Koruna (493622727)

Sobota 5. února 2011 ve 14.30 hodin
DRAÈÍ VEJCE

Loutkáøský soubor ZVONEK ( premiéra )
Vstupné 30,- Kè

Pátek 11. února 2011 v 16.00 hodin
DÌTSKÝ KARNEVAL

Soutì�e, hry, tanec ... Vstupné 40,- Kè

Sobota 12. února 2011 ve 20.00 hodin
LETECKÝ PLES

Vstupenky u poøadatele (603812815)

Pondělí 14. února 2011 v 19.30 hodin
Vasilij Sigarev

DETEKTOR L�I
Klicperovo divadlo Hradec Králové

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

Středa 16. února 2011 v 19.30 (RADNICE)
DECHOVÉ TRIO DUBOIS

Irvin Veny� (klarinet), Jan Thuri (hoboj),
Martin Petrák (fagot)

KLUB PØÁTEL HUDBY, vstupné 100,- Kè
(studenti polovic)

Sobota 19. února 2011 ve 20.00 hodin
PLES HASIÈÙ

Vstupenky u poøadatele

Úterý 22, února 2011 v 19.30 hodin
JAN KRAUS & PETR VONDRÁÈEK

HUDEBNÍ TALK SHOW
Vstupné 260/240/220,- Kè, vstupenky
v pøedprodeji DK Koruna (493622727)

Sobota 26. února 2011 ve 14.30 hodin
DRAÈÍ VEJCE

Loutkáøský soubor ZVONEK - repríza, 30,- Kè

Hořické nominace za
kulturní počin roku 2010:

Církev èeskoslovenská husitská Hoøice
(2 nominace) poøádá v hoøické synagoze oblíbené
kulturní akce, kterými pøipomíná køes�anské
i �idovské tradice (Koncert pro Mistra Jana v podá-
ní �. Raka a A. Strejèka, klezmerový koncert Simchy,
pøedná�ka Udr�ování �idovských a køes�anských
tradic v terezínském ghettu), organizuje ekumenic-
kou spolupráci mezi místními církvemi a usiluje
orekonstrukci historické synagogy.

Èeský svaz �en Hoøice: èlenky ÈS� pøipravují
ka�doroènì oblíbené vánoèní a velikonoèní výstavy,
pøi nich� náv�tìvníkùm pøedvádìjí plody své trpìli-
vé práce a fantazie a pøipomínají i staré zvyky a oby-
èeje. O Velikonocích pøedvedly unikátní sbírku pta-
èích vajíèek a o Vánocích pøipomnìly zvyky jiných
národù. Poøádají zájezdy nejen za nákupy, ale i za
poznáním.

Divadelní soubor J. K. Tyl Hoøice nastudo-
val a provedl v re�ii Zdenky Va�kovové oblíbenou
komedii- Dáma od Maxima, pøi ní� ze sebe zdej�í
ochotníci opìt vydali v�e a snad je�tì víc. Pøipomeò-
me alespoò jedineèné výkony Milady Kadové, Mar-
kéty Soukupové, Petra Jedlièky, Jana Noska, Mirka
Èerného a dal�ích. Kromì premiéry byly v Hoøicích
vyprodány i tøi reprízy.

Hospicové obèanské sdru�ení Duha Hoøi-
ce u� druhým rokem pomáhají Jana Sieberová a
dal�í dobrovolníci trpícím a jejich rodinám, poøádají
osvìtové pøedná�ky a organizují benefièní akce, pøi-
ná�ející nejen potøebné finance, ale také obohacující
kulturní �ivot ve mìstì (Den s Pepinou, Galakoncert
hvìzd, výstava fotografií Jaroslava Kuèery
v hoøickém muzeu apod). Neúnavnì pøekonávají
pøeká�ky a bojují s úøedním �imlem.

Jitka Meèíøová pracuje v bìlohradských lázních
a po veèerech si ète Karla Václava Raise. A proto�e ji
mrzelo, �e se na tuto významnou regionální osob-
nost v posledních letech trochu zapomíná, pøipravi-
la si literární poøad o jeho �ivotì a díle, s ním� vystu-
puje nejen v Bìlohradì, ale její zasvìcený a kultivo-
vaný výklad jsme vyslechli i v hoøické knihovnì.

Klub èeských turistù v Hoøicích oslavil
v loòském roce 90 let svého trvání. Kromì tradiè-
ních akcí jako zimní pøejezd Zvièiny, zimní táboøení,
pochod O �i�kùv �tít, výlet za Milanem Polákem èi
pou� na Zvièinu zorganizovali také dùstojné oslavení
svého výroèí vèetnì vzpomínkové výstavy
v hoøickém muzeu, na ní� bylo dokonce jedno
z kontrolních míst dálkového pochodu.

Mìstská knihovna Hoøice: V hoøické knihov-
nì mù�ete strávit zajímavé chvíle pøi literárních be-
sedách (K. H. Mácha, K. V. Rais), autorských èteních
(J. Tìsnohlídek) nebo se setkat se zajímavými auto-
ry (A. J. Nyklová). Prostøednictvím cestopisných
pøedná�ek mohli posluchaèi vloni procestovat nejen
Kanadu, �anghaj, Madeiru, Kavkaz, Irán a Vietnam,
ale i �záhadná místa svìta�. Seniory zasvìcují do
tajù internetu a dìti mohly v knihovnì pøespat
s Andersenem. A to není zdaleka v�echno!

Mìstské muzeum Hoøice skvìle zorganizovalo
v minulém roce oslavy 100. narozenin oblíbeného
hoøického pedagoga a regionálního spisovatele Aloi-
se Jilemnického, v jejich� rámci probìhl vzpomín-

kový veèer v Divadelním sále, byla pøipravena výsta-
va a vydán almanach vzpomínek jubilantových pøá-
tel s názvem �Díky, pane profesore�.

Mìstské muzeum Hoøice¨pøipravilo zajíma-
vou výstavu Pøástky, vìnovanou historii zpracování
lnu v Podkrkono�í, spojenou sinteraktivním progra-
mem pro hoøické �koly i veøejnost, pøi nìm� si zá-
jemci mohli vyzkou�et lámání a proèesávání lnu,
pøedení i tkaní a mohli si odnést domù vlastnoruènì
poti�tìný kapesníèek. Roz�íøili si také slovní zásobu
o dnes ji� nepou�ívaná starodávná slova: trdlice,
vochle, pøeslice, pøedánko, motovidlo a mnoho dal-
�ích.

Ondøej Hák je studentem hoøického gymnázia.
U� od dìtství se pravidelnì úèastní chemických
olympiád, a to v kategoriích vy��ích, ne� pøíslu�í
jeho vìku a dosa�enému vzdìlání, a pravidelnì je
vyhrává. V posledních letech reprezentuje na�i re-
publiku na mezinárodních soutì�ích, na nich� si
vede víc ne� úspì�nì. Poslední velký úspìch sklidil o
loòských prázdninách v japonském Tokiu, kde se
umístil mezi nejlep�ími mladými chemiky svìta ve
zlatém pásmu jako nejlep�í z ÈR. Reprezentuje
vzornì �kolu, mìsto i republiku.

OS Katalpa Hoøice: za èinností totoho sdru�ení
se skrývá obrovské nad�ení jeho èlenù, kteøí ve svém
volném èase organizují dílny pro veøejnost, pøi nich�
si zájemci mohou vyzkou�et rùzné domácí i exotické
textilní techniky, výrobu keramiky, práci s pedigem
nebo tøeba výrobu vánoèních dekorací. Za v�echny
jmenujme Jarmilu Gregorovou, v její� keramické
dílnì se pod vedením lektorù v�e odehrává.

Skauti Hoøice kromì pravidelných schùzek vy-
plnìných hrami, poznáním a výchovou k èestnosti a
odpovìdnosti jezdí té� na výpravy, poøádají tábory a
akce pro veøejnost. Uklízejí mìsto od �elezného
�rotu a mù�ete si s nimi zatanèit pøi ka�doroèním
plese. U� 20 let pøivá�ejí do mìsta betlémské svìtloa
zpívají koledy a to je v�dy ten pravý zaèátek Vánoc
v Hoøicích.

Studenti hoøického gymnázia u� po mnoho
let vydávají �kolní èasopis Tempus, který je svì�ím
studentským ètením, jím� nastavují zrcadlo nejen
svým kantorùm, ale i sami sobì. A proè jsou nomi-
nováni v kategorii za poèin roku? Proto�e redaktoøi
pøicházejí, stárnou a odcházejí a jejich místa  zaují-
mají mlad�í spolu�áci. Zùstává jen prof. Marie Nos-
ková, která je garantem èasopisu i jejich student-
skou mámou.

Studenti hoøického gymnázia rozhodnutím
Rady Královéhradeckého kraje (zpùsobem o nás bez
nás) byl zru�en ètyøletý obor hoøického gymnázia.
Studenti se s tím v�ak nechtìjí smíøit, a tak sami
zorganizovali øadu protestních akcí za záchranu
�koly nejen v Hoøicích, ale dokonce i v Hradci Krá-
lové, kde vystoupili na zasedání krajského zastupi-
telstva. Komunikovali s hejtmanem i s médii otevøe-
nì, ale v�dy vìcnì a kultivovanì. Nálada ve �kole je
prý jako pøi sametové revoluci. Jaký mù�e být vìt�í
kulturní poèin, ne� kdy� studenti bojují za záchranu
své �koly (nyní dokonce a� u ministra)?!

Studenti hoøického gymnázia si bìhem pìta-
�edesátileté historie své �koly vytvoøili bohatou øadu
tradic, které rok co rok pravidelnì dodr�ují. Je to
napø. ka�doroèní poøádání zobáckého bálu se slav-
nostním pøijímáním nových spolu�ákù a uèitelù
nebo tradièní Pestrý zábavný veèer pøed Vánoci,
v jeho� programu se pøedstavují v�echny tøídy �koly.

Jivínský Štefan letos v Miletíně

�tefanská komise udìlí letos ji� popatnácté døevìné so�ky v kategorii �Za kulturní poèin roku�
a �Za dlouhodobou èinnost�. Slavnostní setkání nominovaných a pøedání cen se uskuteèní ji�
tradiènì 25. února, tentokrát v Sousedském domì v Miletínì od 16 hodin. Jsme rádi, �e máme
mezi sebou lidi, kteøí doká�ou udìlat nad rámec svých povinností dobrou vìc pro jiné a kteøí èiní
�ivot nás v�ech bohat�ím a pøíjemnìj�ím. Jedná se èasto o èinnost ka�dodenní, mnohaletou, na
kterou jsme si zvykli tak, �e u� ji pokládáme za nìco bì�ného a samozøejmého a ani si kolikrát
neuveìdomujeme, kolik je za tím v�ím èasu, obìtavosti a úsilí. A �e je tøeba také podìkovat.

Tradièní je i vybírání na fond zemøelé studentky
Radky Vondráèkové nebo projekt adopce na dálku.

Tomíèková Oldøi�ka za redakèní pøípravu
vzpomínkového almanachu �Díky, pane profesore�
k 100. narozeninám Aloise Jilemnického, za zorga-
nizování stejnojmenného vzpomínkového veèera a
pøípravu výstavy.

ZU� Hoøice a Jièín: �áci a uèitelé obou ZU�ek
se vloni na jaøe vypravili do Itálie a pro�ili nádherný
týden pøi tvoøivé práci. Plody jejich sna�ení mohli
zájemci obdivovat na výstavách �Itálie jako malova-
ná� v hoøickém muzeu a v jièínské knihovnì. Vý-
sledkem této dobrodru�né expedice jsou také nád-
herné vzpomínky a kalendáø, zdobící mnohá sociál-
ní zaøízení v na�em regionu.

ZU� Hoøice za v�echny akce, kterými obohacuje
kulturní �ivot ve mìstì, té� za vydání vtipnì pojaté
výroèní zprávy, za stále nové nápady.
Z nejvýznamnìj�ích leto�ních akcí uveïme festival
dìtských sborù Sborový triangl 2010 v Hoøicích,
úspìch sboru Musica na soutì�i Porta musicae
v Novém Jièínì, zahájení písòového festivalu ke
120. výroèí narození B. Martinù v rámci mezinárod-
ního projektu Martinù Revisited 2010 èi Humani-
tární koncert pro posti�ené povodnìmi.

Hořické nominace za
dlouhodobé zásluhy:

Dostál Ladislav byl nominován za zásluhy o
udr�ení  tradic ochotnického divadla v Hoøicích. Je
dlouholetým èlenem divadelního souboru J. K. Tyl
v Hoøicích, kde pùsobí mnoho let jako herec a re�i-
sér.

Hynková Ilona (3 nominace) za dlouholeté
vzorné vedení Mìstské knihovny v Hoøicích, z ní� za
25 let své èinnosti vybudovala moderní instituci pro
setkávání s knihou a s internetem. Uspoøádala zde
mno�ství zajímavých akcí, zejména cestopisných
pøedná�ek, ale i internetové vzdìlávání pro seniory
a mnohé jiné.

Pod Zvièinou: redakce èasopisu byla nominová-
na za pravidelné vydávání vlastivìdného ètení a za
vzpomínkové èíslo na svého ilustrátora Oskara Tei-
mera. Vydavatelem èasopisu je ji� 15 let hoøické
gymnázium.

Anketa probìhla poprvé pøed 15 lety. Nominovat
mù�e kdokoli kohokoli, mo�nost nominací za rok
2010 skonèila o pùlnoci 31. prosince. Celkem do�lo
150 nominací v kategorii Kulturní poèin roku a 100
Za dlouhodobou èinnost, celkem tedy 250 pro celé
Jièínsko. V�echny budou zveøejnìny na webu ji-
vinskystefan.webnode.cz do konce ledna a po-
stupnì v Nových novinách. V tomto èlánku jsou
uvedeny jen nominace hoøických osobností.

dal jsem po chvíli ticha, �ale �e zrovna pøi takové
pøíle�itosti, èlovìèe. Já s tím chlapem nemám nic
spoleènýho�  Nechtìl bys èíst radìji o nìkom ji-
ným, míò výrazným?�

�Je�tì tam bylo o Goebbelsovi, to byla taky pìk-
ná kurva!� dostalo se mi odpovìdi a Josef se roz-
chechtal.  No vida. Èí øeèí mluví�, k tomu taky
patøí�.

 Podobnì mì nedávno � taky v autì - oslovila
obstaro�ní sleèna, lépe øeèeno stárnoucí panna
Majka. My ji bereme s sebou do mìsta, kdy� jde
moje man�elka na pedikúru. Tohle bylo koncem
øíjna. Dofunìla k autu, zøítila se na sedadlo a
spustila o tom, co je na podzim práce. Pøitakal
jsem. Mám podobný osud. Kozel a já se na pod-
zim mù�eme potrhat.

�To bychom se z toho v�eho taky mohli posrat!�
chytila se mého souhlasu a zlomek vteøiny byla
zticha. (Asi pøemý�lela. Nevím, mo�né to je.)

�V�ak se to taky mù�e lehko stát, to je hned, �e
jo, pane K.,� zahrnula mì do toho právì ve chvíli,
kdy jsem se chtìl distancovat, a je�tì dychtila po
mém souhlasu.

Zavrtìl jsem se pøi pøedstavì, jaký by to byl po-
cit, kdyby se to stalo doopravdy, a znepokojilo
mì, s jakým  klidem a jak samozøejmì usoudila,
�e právì já jsem vhodný typ na pøípadného spo-
lupáchnoucího spolupachatele.

�No, no, v�ak se to vypere a je to,� patlala se
v tom konej�ivým tónem dál. Asi mì chtìla uklid-
nit. Já radìji stáhl námitku, proto�e mi bylo jas-
né, �e bych se z toho tak jako tak s netknutým
prádlem nevyhrabal.

Tak nevím, co ti lidi na mì mají. Jestli je to pro-
jev sympatií a jakéhosi tichého spiklenectví, èi
jestli opravdu vypadám jako fa�istický posera
nebo naopak.

Zmínìný Milan se mnou chodil v øíjnu do skla-
du pytlovat a vydávat obilí. Abych se nenudil,
vyprávìl mi nepøetr�itì zá�itky ze svého neuvì-
øitelnì pestrého �ivota.  Trpìl vzácným úkazem.
I pøi øeèi mu ruce pracovaly. Naèal vìtu, nabral
pytel na rudlík, odejel, vrátil se a vìtu dokonèil.
Døíve ne� zavázal dal�í pytel, nakousl novou tezi
a opìt odejel, aby se bleskovì vrátil a pokraèoval
ve vyprávìní.

Tímto trhaným zpùsobem jsem se dozvìdìl pøí-
hodu o krávì. Je tak blbá, �e mi uvízla v pamìti.
Udála se v dobì, kdy Milan pracoval jako krmiè
na Státním statku. V horké letní noci se tam nì-
jakým nepøíznivým øízením osudu u�krtila krá-
va. Kdy� pøi�li o�etøovatelé ráno do kravína,
byla u� �ko�ená�, jak odbornì nazval to, �e byla
tuhá a øádnì nadmutá. Ruku v ruce se stájníkem
vypracovali technologický postup úklidu nebo�-
ky. Dostrkají ji na pás, kterým se vykydává hnùj,

a jeho pomocí ji dopraví k vratùm. Odtud ji od-
táhnou traktorem. Ujednáno! Jen�e ouha!!! Krá-
va le�ela jako pøibitá. Nehnula se ani o centime-
tr, proto�e byla uvázána na napnutém øetìzu.

�Zvedni jí hlavu, já odvá�u øetìz,� poruèil Milan
stájníkovi. Ten s námahou zvedl tì�kou kravskou
makovici do vý�e. � Co v ní ta potvora mù�e mít,
�e ji má tak tì�kou? Asi kraviny. � Øetìz se uvol-
nil

Milan ho zruènì odvázal a krmiè polo�il
s úlevou to bøemeno na zem. Netu�il, �e zvednutí
a polo�ení hlavy bude fungovat podobnì jako
umìlé dýchání, jen�e smìrem ven.  Z krávy se
odpumpovala èást bachorového bioplynu. Stáj-
ník nedisponoval ochrannou maskou a plnou
mìrou jím naplnil plicní sklípky. Hned nato se
otoèil, aby v pøedklonu bleskovì pøemístil snída-
ni do podestýlky.

�Co se mu stalo?� zeptala se nechápavì dojièka,
která se pøi�la podívat, co tam ti chlapi vyvádìjí.

�Co by? Dejchla na nìj chcíplá kráva,� odpovì-
dìl Milan a zapálil si cigaretu. Dou�ek dýmu je
pøece jen jiný vzdou�ek.

Ale k vìci. Kdy� se moje vnuèka � medièka do-
zvìdìla, �e mám jít na operaci s nohou, poslala
mi povzbudivý mail:

Dva pacienti odkulhají souèasnì na dvì lékaø-
ské kliniky se stejným zdravotním problémem.

Pod čarou

Oba mají tì�kou poruchu chùze a zdá se, �e po-
tøebují náhradu kyèelního kloubu.

 PRVNÍ pacient je vy�etøen bìhem hodiny, stej-
ný den je zrentgenován a je vyzván k nástupu na
operaci pøí�tí týden.

DRUHÝ pacient nav�tíví obvodního doktora.
Ten jej po�le ke specialistovi, kde je objednán

na vy�etøení za 8 týdnù. Posléze je zrentgeno-
ván a jeho snímek je prozkoumán a� následující
týden. Za dal�ích deset týdnù je mu naplánová-
na operace, na kterou má nastoupit za ètvrt
roku.

Proè jsou takové rozdíly v zacházení se dvìma
pacienty?

PRVNÍ z nich je zlatý retrívr.
DRUHÝ je dùchodce.
Tak se mi zdá, �e jsem si pouze namlouval, �e

pozoruji veselé pøíbìhy okolo sebe. Jak vidím, ve
skuteènosti jsem jejich zdrojem sám.

Nevadí. Pobavím lidi, na tom není nic �patné-
ho. Hlavnì kdy� to není ve zlém. Bavte se tedy i
Vy, jak nejlépe umíte. Neváhejte vystavit svoje
je�itné já v�eobecnému veselí a èiòte tak po celý
rok. S úsmìvem jde v�echno líp.

Miloslav Kusý

P.S. Nezná tam u vás nìkdo nìjakého dobrého
veterináøe?

Přednáška
Bolívie a Peru, Mìstská knihovna ve ètvrtek

27. ledna od 18,30.

Na obrázku pózuje se soškou Štefana
Štěpánka Fléglová, která ji získala v roce 2007.

Dalšími z Hořic, kteří ji vlastní, jsou Zdena
Vaškovová, Milan Ertl a Blažena Zatloukalová.

Často byly nominovány i Hořické noviny.
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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: 774 137 179
www.kola.rys.cz

Po - Pá  8.30 - 12.00, 13.30 - 17.00
So 8.00 - 11.00

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

RNDr. Peter Hrnèiar nabízí:
� poradenské a konzultaèní slu�by

v oblasti auditovaní a øízení systémù jakosti
dle norem ISO

� vypracování projektù jakosti
� domácí péèi - masá�e do domu, napøíklad za

úèelem korekce projevù celulitidy

Nabízené slu�by si od února mù�ete domluvit
na èísle 605 107 249,
nebo prostøednictvím SMS.

O mnì: letitá zdravotnická praxe i praktické zku�enosti
s nastavením a øízením systémù jakosti.
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OSVÌDÈENÁ ZNAÈKA
KVALITNÍ KOLA

OLPRAN
VÝBÌR ZE 200 JÍZDNÍCH KOL

NAV�TIVTE NÁS U KRUHOVÉHO OBJEZDU, VEDLE AUTOBUSOVÉHO NÁDRA�Í

ZAJI��UJEME ZÁRUÈNÍ I POZÁRUÈNÍ SERVIS
MÁME �IROKÝ VÝBÌR FITNESS POSILOVACÍCH STROJÙ A CYKLODOPLÒKÙ

MARTIN LUÒÁK
Prùmyslová 1128, Hoøice, 493 506 635, obchod @marbi.cz

Otevøeno: Po-Pá: 9:00-13:00, 13:30-17:00, So: 9:00-11:00

VÝPRODEJ

SLEVA a� 50%
NA VYBRANÉ TYPY KOL
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Adresa spoleènosti: �alounova 919, 508 01 Hoøice,
telefon: 493 622 921, (redakce, projednání a sazba
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jsou v podobì datového souboru. Podepsané pøíspìvky

nemusí nutnì vyjadøovat stanovisko vydavatele.

Biograf Na Špici v únoru

Pronajmu prodejnu
Pronajmu prodejnu na Námìstí Jiøího z Podì-

brad v Hoøicích. Rohový dùm è. 155 (nyní prodej-
na Dobrùtky). Situována na náro�í, vchod z ná-
mìstí, procha 61,5 m2 plus zázemí. Mo�no prona-
jmout zároveò s navazujícími nebytovými prosto-
rami bývalé kavárny (není podmínkou). Vhodné i
jako kanceláøské prostory, salon, ordinace apod.

Informace na telefonu 606 892 228.

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

Pronájem nebytového prostoru
Pronajmu místnost vhodnou ke zøízení provo-

zovny. Napøíklad pedikura, masá�e apod.
Kadeønictví Pod Lipou 2172, Ludmila Brantová.
Volné od ledna 2011. Telefon 774 533 451.

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

Telefon 605 218 294 ksimona@volny.cz

Doučování
Angliètina, nìmèina, matematika pro Z�.

Telefon 603 458 957.

Kdy se pojedou
motocyklové závody
v roce 2011

AMK Hoøice má v plánu pro leto�ní rok poøádat
závody Fuchs Oil 300 zatáèek Gustava Havla
v termínu 14. a 15. 5. 2011 a Fuchs Oil Èeská Tourist
Trophy pojede svùj jubilejní 20. roèník 18. a 19. 6.
2011. 
49. ROČNÍK FUCHS OIL 300 ZATÁČEK
GUSTAVA HAVLA

Závody jsou vypsané pro tøídy Klasik 350 ccm
a 500 ccm, sportproduction 125 ccm, supermono,
GP 125 ccm a GP 250 ccm, volná do 600 ccm, volná
nad 600 ccm. I v leto�ním roce se dá oèekávat velký
zájem ze strany jezdcù a divákù. Finanèní a èasová
nároènost donutila vedení AMK Hoøice  zkrátit èa-
sový harmonogram a oproti loòskému roku nepoje-
dou Klasici 175 ccm, 250 ccm a nepojede ani tøída
SPP 250 ccm.
FUCHS OIL ČESKÁ TOURIST TROPHY

Tyto závody se pojedou jako jízda pravidelnosti.
Po tomto roèníku ÈTT vedení AMK Hoøice vyhod-
notí, pøípadnì pøehodnotí závody veteránù a mo�ná
dojde i ke zmìnì pro rok 2012.

Hlavní pozornost bude v pøí�tím roce jednoznaènì
soustøedìna na jubilejní ji� 50.roèník 300 zatáèek.

· Zdroj: Ladislav Koèí

Vyhlášení ankety
„Sportovci města Hořice
roku 2010”

Sportovní komise doporuèila Radì mìsta Hoøi-
ce vyhlásit ji� osmý roèník ankety �Sportovci
mìsta Hoøice roku 2010�.

Smyslem ankety je ocenìní nejlep�ích sportov-
cù, èi osobností za uplynulý kalendáøní rok nebo
za dlouhodobé vynikající výsledky ve sportu. Vy-
hlá�eny jsou opìt tyto kategorie: Jednotlivci-�ac-
tvo, Jednotlivci-dorost, Jednotlivci-dospìlí, Ko-
lektiv, Trenér, Osobnost, Medaile za zásluhy o
rozvoj hoøického sportu a Síò sportovní slávy.

Mìsto Hoøice tímto �ádá v�echny sportu naklo-
nìné spoluobèany, pøedsedy oddílù, klubù, spor-
tovních organizací, trenéry atd. o nominaci spor-
tovcù roku.

Nominaèní formuláøe spolu s pokyny a vysvìt-
lením jsou k dispozici na odboru �kolství, kultury
a tìlovýchovy MìÚ Hoøice nebo v elektronické
podobì na webových stránkách mìsta:
www.horice.org v rubrice sport (ke sta�ení). Vypl-
nìné nominaèní formuláøe prosím pøedávejte na
podatelnu MìÚ Hoøice, nám. Jiøího z Podìbrad
342.

Koneèným termínem pro pøedkládání
nominací je 28. únor 2011.

V�em pøedkladatelùm za podané nominace pøe-
dem velmi dìkujeme!

Romana Hru�ková, Mìstský úøad v Hoøicích,
odbor �kolství, kultury a tìlovýchovy

Lyžování na Hořicku
V èlánku najdete pøehled sjezdovek na Podzvièin-

sku vèetnì cen, kontaktù a dal�ích informací. Aktu-
ální informace o ly�ování najdete na webových stán-
kách jednotlivých areálù. Informace o ly�ování
v Krkono�ích jsou k dostání v Mìstském informaè-
ním centru zdrama v novinách s názvem Krkono�-
ská sezóna.

Skiareál Máchovka Nová Paka
2 sjezdovky, vlek Tatrapoma, umìlé osvìtlení

v celé délce, technické zasnì�ování, parkovi�tì, re-
staurace, výuka ly�ování.

Provoz: prosinec � bøezen, prac. dny 15:00 �
20:00, víkendy a prázdniny 9:00 � 20:00

Ceny: dìti do 15 let 50 Kè/10 jízd, dospìlí 80 Kè/
10 jízd, èasová na 4h: dìti do 15 let 150 Kè, dospìlí
200 Kè.

Informace: 493 721 973, 493 721 565, 777 857 721,
723 762 363.

Sjezdovka Dolní Brusnice — Severka
Vlek � teleskopy, èást sjezdovky vyhrazena pro

sáòkování.
Provoz: v�ední dny 16:00 � 19:00, víkendy 9:00 �

19:00. Ceny: 30 Kè/hodina
Informace: �tìpán Vávra 737 746 537,
Petr Stránský 737 249 562,
vavra.stepan@seznam.cz, www.severka.info.

Sjezdovka Mezihoří
Vlek � kotvy, obèerstvení, délka 430 m, pøevý�ení

70 m.
Provoz: Út � pá 15:00 � 20:00, sobota, svátky,

prázdniny 9:00 � 16:00 17:00 � 20:00, nedìle
9:00 � 17:00.

Ceny: celodenní bez veèerního ly�ování 130 Kè,
dopolední 9:00 � 12:30 80 Kè, odpolední 12:30 �
16:00 80 Kè, pozdnì odpolední 15:00 � 17:00
50 Kè, pozdnì odpolední + veèerní 15:00 � 20:00 -
 100 Kè, veèerní 17:00 � 20:00 � 80 Kè, jednotlivá
jízda 10 Kè.

Informace: Pavel Dra�tík 602 192 634, Pavel Vích
739 069 725, areál Mezihoøí 721 903 342,
www.skikaras.cz, skikaras@seznam.cz

Skiareál Zvičina
Turniketový systém odbavení, vlek dvoukotva

650 m, talíøový 250 m, dìtský vlek 80 m, veèerní ly-
�ování, obèerstvení.

Provoz: dennì 9:00 � 16:00, st, pá, so 18:00 �
21:00 veèerní ly�ování.

Ceny:  dospìlí � pùldenní 220 Kè, celodenní
300 Kè, dvoudenní 580 Kè, tøídenní 840 Kè, ètyø-
denní 1080 Kè, pìtidenní 1300 Kè, �estidenní
1500 Kè, veèerní 160 Kè, záloha na èip 100 Kè, bo-
dová  �  100 bodù 230 Kè, 200 bodù 440 Kè, dìti do
10 let: pùldenní 160 Kè, celodenní 230 Kè, dvou-
denní 440 Kè, tøídenní 630 Kè, ètyødenní 800 Kè,
pìtidenní 950 Kè, �estidenní 1080 Kè, veèerní
100 Kè, bodová � 100 bodù 170 Kè, 200 bodù
320 Kè (jedna jízda kotva 10 bodù, poma 5 bodù)

Informace: www.zvicina.wz.cz, info@zvicina.info,
Jan Ploc 774 633 611, Jakub Horáèek 606 807 107,
Tomá� Haman 776 680 318.

Skiareál Pecka
Vlek Poma 300m, osvìtlení, obèerstvení, délka

Provoz: po � èt 15:00 � 19:00, pá 15:00 � 21:00,
So 9:00 � 12:00 13:00 � 21:00, Ne 9:00 � 12:00
13:00 � 17:00

Ceny: Dìti do 14 let � pùldenní 50 Kè, celý den
80 Kè, veèerní 50 Kè, dospìlí � pùldenní 80 Kè,
celý den 140 Kè, veèerní 80 Kè.

Informace: www.peckasport.wz.cz/zima.html, tel:
724 331 810

Pøehled pøipravilo Mìstské informaèní centrum,
na jeho� stránkách najdete i mapy okolí pro bì�ka-
øe.

Tisknuto z: www.horice.org

Soška bohyně Niké
a další ocenění
pro hořického kuželkáře
Kráčmara

Patron nadaèního fondu Modrá Niké Zdenìk Lho-
ta ocenil na vyhlá�ení okresních nejúspì�nìj�ích
sportovcù roku 2010 symbolem nadace, so�kou an-
tické bohynì Niké, nejmlad�ího sportovce, nadìjné-
ho hoøického ku�elkáøe Franti�ka Kráèmara, úèast-
níka Svìtového poháru mláde�e v chorvatské Rijece.

Èeská ku�elkáøská asociace ocenila ve své anketì
�Talent roku 2010� Franti�ka Kráèmara ml. vynika-
jícím druhým místem.

Dal�ího ocenìní se mu dostalo v Jièínì na slav-
nostním vyhlá�ení výsledkù ankety �Nejúspì�nìj�í
sportovec okresu Jièín� za rok 2010, kde byl ocenìn
mezi 16 nejlep�ími sportovci okresu Jièín , a to bez
uvedení poøadí. Zde stojí za zmínku, �e bylo vybírá-
no z 16 034 èlenù a nominace probìhla v 96 tìlový-
chovných jednotách a 216 oddílech. Na závìr byla
pøedána so�ka Niké, kterou vìnoval Zdenìk Lhota.
Zde se komise rozhodla vìnovat jí nejmlad�ímu z
ocenìných, kterým byl právì Franti�ek Kráèmar,
ml.                                                                                               (fk) 

Pátek 4. 2. a sobota 5. 2. ve 20:00 

Všichni jsou v pohodě 
Film táhne hlavnì Robert De Niro. Jde o pøíjemný
mix mezi komedií, dramatem a road movie. Hrají:
Robert De Niro, Drew Barrymore, Kate Beckinsale 
Mláde�i pøístupný, 96 minut, 70,- Kè, èeské titulky 

Úterý 8. 2. a středa 9. 2. v 17:30 

Sammyho
dobrodružství 

Je pravda, �e druhý Nemo to není, ale i tak je to
velice pøíjemný a hezký film. Ideální pro men�í

diváky. Film vypráví pøíbìh moøské �elvy Sammy-
ho od jeho narození a� do dospìlosti. Za svùj �ivot

moøské �elvy pøeplavou tisíce kilometrù, aby se pak
v dospìlosti vrátily na plá�, kde se narodily� 

Mláde�i pøístupný, 88 minut, 70,- Kè, èeský dabing 

Úterý 8. 2. a středa 9. 2. ve 20:00 

Dívka, která kopla do
vosího hnízda 

Film Dívka, která kopla do vosího hnízda je
adaptací tøetí èásti trilogie �Millenium�, �védského

novináøe a spisovatele Stiega Larssona (1954-
2004). Od roku 2005, kdy ve �védsku vy�la první
kniha, se celá trilogie stala velkým mezinárodním
bestsellerem s 21 milióny prodanými knihami ve

více ne� 40 zemích. Sám Larsson se bohu�el velkého
triumfu svého díla nedo�il � zemøel náhle v roce
2004, krátce poté co pøedal rukopisy knih svému

�védskému vydavateli. 
Pøístupný od 15, 146 minut, 70,- Kè, èeské titulky 

Pátek 11. 2. a středa 12. 2. ve 20:00 

RED 
Akèní komedii RED natoèil na motivy stejnojmenné

komiksové mikrosérie Warrena Ellise a kreslíøe
Cully Hamnera re�isér Robert Schwentke. Vypráví
pøíbìh penzionovaného agenta CIA Franka Mosese

(Bruce Willis), který �ije poklidnì a idylicky na
venkovì. A� do té doby, kdy se jej nové vedení CIA
rozhodne zlikvidovat. Dále hrají: Morgan Free-

man, Karl Urban, Richard Dreyfuss, Brian Cox a
dal�í� 

Mláde�i pøístupný, 111 minut, 70,- Kè, èeské titulky 

Úterý 15. 2. a středa 16. 2. ve 20:00

Záměna 
Kassie (Jennifer Aniston) je emancipovaná

ètyøicítka se smyslem pro humor. Má kariéru,
dobrého (by� ponìkud neurotického a hypochond-
rického kamaráda) a sem tam nìjakou známost.
Biologické hodiny ale nemilosrdnì tikají, a tak se

Kassie rozhodne mít dítì. A to bez mu�e, jen s
drobnou pomocí dárce spermatu. To se ale

kamarádovi Wallymu 
(Jason Bateman) vùbec nelíbí a udìlá zámìnu. 

Mláde�i pøístupný, 101 minut, 70,- Kè, èeské titulky 

Pátek 18. 2. a sobota 19. 2. ve 20:00 

Tacho 
TACHO je èerná komedie Mirjam Landy o úspì�-

ném automobilovém závodníkovi a jeho osudovém
�ivotním závodu. 

Mláde�i pøístupný, 102 minut, 70,- Kè, èeský film 

Úterý 22. 2. a středa 23. 2. ve 20:00 

The Social Network 
Ka�dá doba má své vizionáøe, kteøí za sebou ve

stopách své geniality zanechají pozmìnìný svìt �
ale málokdy k tomu dojde bez boje o to, co se pøesnì
událo a kdo byl pøítomen okam�iku zrození zmìn.

Ve filmu The Social Network divákùm re�isér David
Fincher a scenárista Aaron Sorkin umo�òují

nahlédnout do okam�ikù, kdy vznikal Facebook,
nejrevoluènìj�í sociální fenomén nového století 

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

Pátek 25. 2. a sobota 26. 2. ve 20:00 

Jíst, meditovat milovat 
Elizabeth (Julia Roberts) si celý �ivot myslela, �e

má v�e, co by mohla chtít. Dùm, chatu, man�ela, ale
jediné, co jí chybí, je dítì. Èasem si ale uvìdomí, �e

to, co od �ivota oèekává, jí celou dobu chybí.
Rozvede se, hodí za hlavu spokojený domácí �ivot a
vydá se na cestu kolem svìta k poznání sama sebe a

svého opravdového osudu. 
Mláde�i pøístupný, 140 minut, 70,- Kè, èeské titulky 

POŘÁDÁNÍ VEŘEJNÝCH DRAŽEB
DOBROVOLNÝCH I NEDOBROVOLNÝCH

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

RIEGROVA 1048, 508 01 HOŘICE

Z Hořic do Harrachova
skibusem

Z Hoøic se do Harrachova dostanete skibusem
ve støedu, v sobotu a v nedìli. Spoje budou vypra-
veny jen v pøípadì, �e bude dostatek zájemcù
o pøepravu (10 sjezdaøù nebo 20 bì�kaøù).

Skibusy ly�aøe ráno pøivezou a odpoledne odve-
zou. Jeho vyu�itím odpadá problém s parkováním
a obecnì se v�emi problémy, které cesta do hor
v zimním období pøiná�í, dal�í výhodou je i sleva
skipasu zakoupeného pøímo ve skibusu. 

Cesta za ly�ováním do Harrachova vyjde v hlav-
ní sezónì vèetnì skipasu na 580 korun pro dospì-
lého a 460 korun pro dítì do 13 let. Základem
provozu je internetový rezervaèní systém. Zájem-
ce si jeho pomocí nebo telefonicky zarezervuje
místo v autobuse a nejpozdìji veèer pøed cestou
na internetu uvidí, zda autobus skuteènì pojede.

JÍZDNÍ ŘÁD SKIBUSU
HRADEC KRÁLOVÉ - pøed ÈD u VÈE  6,45

HOØICE - autobusové nádra�í  7,15

LÁZNÌ BÌLOHRAD - autobusové nádra�í  7,35

NOVÁ PAKA - autobusové nádra�í  7,55

JILEMNICE - autobusové nádra�í  8,25

HARRACHOV - Rý�ovi�tì  9,00

Tisknuto z: www.horice.org

Pozvánka na turnaj
ve futsale

V sobotu 5. 2. 2011 bude od 8.00 hod  uspoøádán
ji� sedmý roèník neregistrovaného turnaje v malé
kopané GLOBAL CUP 2011 (presentace v 7.30).

Tato kolosální akce leto�ní futsalové sezóny pro-
bìhne v prostøedí mìstské sportovní haly (bývalé
sportovní haly TJ Jiskra Hoøice). O skvìlou náladu
trávícího traktu v�ech zúèastnìných bude po dobu
konání turnaje postaráno v místní kantýnì (klo-
básky, alko i nealko nápoje).

Vìcné ceny budou zaji�tìny pro v�echna zúèast-
nìná dru�stva. Týmové startovné èiní 1000,-Kè.
Pøedpokládaná úèast cca 10 dru�stev. Pøihlá�ky po-
dávejte telefonicky øediteli akce Romanu Koøínkovi
na tel: 731090793, nebo písemnou formou
do prodejny Globál v Hoøicích, nebo koloniálu R.
Koøínkové                                                                   V.p.K

Fotografie jsou z vítězného zápasu Grizzlies s Běrunicemi v boji o první místo v základní skupině.

Medvědi opět požírají své nepřátele
Pokud si ètenáøi HON mysleli, �e se hokej a

bruslení v Hoøicích u� nekoná, je to moje chyba
(nechtìl jsem naru�ovat pøedvánoèní vydání
tìchto novin). 

Grizzlies, ji� tradiènì zaèali hokejový maratón
ve dvou okresních pøeborech a to v Novém Byd-
�ovì a Lomnici nad Popelkou. Zatím ukousli z
kýty bezmála 60 zápasù ji� 22, z toho jich 17 do-
táhli do vítìzného konce, jednou vyhráli a� v pro-
dlou�ení a pouze ve ètyøech byli smutní. V tìchto
zápasech nastøíleli svým soupeøùm 162 branek a
78 jich dostali. Ze základní skupiny postoupili
v Novém Byd�ovì z prvního místa a v Lomnici z
druhého. To je jen taková struèná statistika, ale

skuteènost, �e v jedné soutì�i titul obhajujeme a
v Lomnici pro leto�ek platí pøíkaz postoupit do
play off a koneènì tam celkovì vyhrát, patøí tato
sezona mezi velmi dùle�ité. Tím by významnì
oslavili 10. výroèí znovuzalo�ení tohoto v�espor-
tovního klubu. Klub Grey Grizzlies Hoøice se ji�
druhou sezonu také stará, podle mo�ností svých a
zájmu malých bruslaøù, o urèitou dovednost dìtí
na bruslích, nejen na okolních zimních stadio-
nech, ale pokud to pøíroda dovolí i na pøírodním
ledì. Vìnují se jak zaèáteèníkùm, tak i po loòsku
pokroèilej�ím borcùm. Konkrétnìj�í informace o
prùbìhu obou soutì�í i kurzech budou v pøí�tím
èísle.                                                                              (CUK)


