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� Nechoïte jen tak, zaèala sezóna klí��at                                            Noviny stojí 6,- Kè � Dìkujeme, vycházíme

DUBEN

Od Doubravky
na Gothard to nepůjde

Od pondìlí 7. 3. do ètvrtka 30. 6. 2011 dojde z dù-
vodu rekonstrukce povrchu komunikace v rámci
projektu Mìsto bez bariér k uzavírce Gothardské
ulice. Uzavírka dlouhá cca 1500 m bude øádnì ozna-
èena, stejnì tak i objí�ïka v délce cca 2100 m. U�i-
vatelùm pøilehlých nemovitostí bude umo�nìn
po dohodì s provádìcí firmou vstup do objektù tak,
aby nebylo omezeno jejich u�ívání. Rekonstrukce
bude probíhat ve dvou fázích: bìhem první
v termínu od 7. 3. do 16. 5. dojde k rekonstrukci vo-
zovky od køi�ovatky ulic Erbenovy s Gothardskou
po rozcestí ulice Gothardské se stezkou vedoucí na
prostranství pøed portálem, ve fázi druhé v termínu
od 16. 5.  do 30. 6. bude zrekonstruována zbylá èást
mezi vý�e uvedeným rozcestím na návr�í Gothardu
po rozcestí ulice Gothardské s odboèkou do ÚSP.

                                Zdroj: www.horice.org

Bag Snacks
si to rozmysleli

I kdy� byla smlouva o koupi pozemku na výstavbu
témìø pøed podpisem, italský investor nakonec cou-
vl a nákup pozemku na výstavbu si rozmyslel. Proè?
�Jako dùvod svého rozhodnutí uvedl nutnost prove-
dení archeologického prùzkumu na dotèených par-
celách,� vysvìtluje starosta Ivan Dole�al a pokraèu-
je: �Archeologický prùzkum mìl údajnì realizaci
této pro Hoøice významné investice pozdr�et.
V�echny nás to mrzí, proto�e jsme se sna�ili firmì ve
v�em vyhovìt.� 

Mìsto se zdá být zaèarované. Ji� nìkolik let se mu
nedaøí zaujmout investora, který by v Hoøicích po-
stavil vìt�í závod. Dùsledkem je rekordní nezamìst-
nanost, která je jednou z nejvy��ích v okrese.

Zdroj: Jièínský deník, Tereza Èerná

Předpovědi lhaly:
tisíciletá zima nepřišla

Pøedpovìdi mimoøádnì kruté zimy se nenaplnily,
podle meteorologù byla tato zima naprosto prùmìr-
ná. V nejstar�í èeské stanici v pra�ském Klementinu,
kde se mìøí od roku 1775, bylo prùmìrnì 0,1 stupnì
pod nulou. Ve 236leté historii mìøení tak tato zima
zaujímá stou pøíèku.

Nepotvrdily se tak zprávy z podzimu, v nich� pol-
ský klimatolog Michal Kowalewský pøedvídal, �e
nadcházející zima bude nejkrutìj�í za posledních ti-
síc let.

Ve skuteènosti byla sice bì�ná, ale za posledních
40 let osmá nejchladnìj�í. Období od 70. let je toti�
v klementinské teplotní øadì nejteplej�í. Nejchlad-
nìj�í byla zima roku 1829 a� 1830, kdy prùmìrná
teplota spadla na minus 6,1 stupnì. Nejteplej�í byla
zima 2006 a 2007: 5,8 stupnì.                                    (LN)

Hořický freenet je na
prodej

Usnesením mìstského zastupitelstva bylo dne
28. února 2011 rozhodnuto o privatizaci mìstské in-
ternetové sítì. Zájemci o funkèní infrastrukturu,
HW a SW mohou do 10. kvìtna 2011 podávat své na-
bídky.

Vyzvednutí dokumentace je mo�né pouze osobnì
na MìÚ Hoøice v pracovních dnech od 8 do 14 hod.
nebo po telefonické dohodì s informatikem p. Hazd-
rou (tel.: 492 105 452, hazdra@horice.org).

Podrobné informace jsou vyvì�eny na úøední des-
ce MìÚ Hoøice, pøípadnì jsou ke sta�ení ve formátu
na stránkách www.horice.org.

Sběr železného šrotu
Sbìr �elezného �rotu poøádají hoøiètí skauti dne

16. dubna 2011 u� od 7:30. Ve stejnou dobu je
sraz v�ech brigádníkù u kostela. Obèané mohou
nepotøebné �elezo umístit pøed svým domem.
Prosíme, pøipravte je a� v sobotu ráno. V pøípadì
potøeby vyneseme sami staré �elezo z domu nebo
ze dvora. Výtì�ek z akce  bude opìt vìnován na
èinnost skautského støediska. V�em obèanùm dì-
kujeme za podporu a pomoc.

Støedisko Junáka Hoøice

Začala sezóna klíšťat
Upozoròujeme veøejnost, zejména pejskaøe a

majitele koèek, �e ji� zaèala sezóna klí��at. Na-
vzdory tomu, �e pøes noc je�tì silnì mrzne, tak
pøes den jsou ji� klí��ata aktivní, vyhládlá  a èeka-
jí na objekt, ke kterému by se pøicucla.

Zdroj: www.horicko.cz

Trhy zase v sobotu
Trhy na námìstí budou se konat opìt v sobotu,

toti� 2. dubna.                                  Zdroj:MIC Hoøice

Šibřinky také v sobotu
Oddíl ko�íkové zve na tradièní �ibøinky. Konat

se budou v hoøické sokolovnì v sobotu 2. dubna
od osmi veèer. Bohatá tombola, pøedprodej vstu-
penek v papírnictví Svoboda.

Otvírání hradu Pecka
Hrad Pecka otevøe v sobotu 2. dubna Kry�tof

Harant. Pøijede na koni v èele historického prùvo-
du za zvukù hudby. Pøipraveno bude obèerstvení,
pøedvelikonoèní jarmark, hradní expozice. Slav-
nost se odehraje od 10 do 16 hodin.

Příběh středověké tvrze

Výstava archeologického materiálu z hoøické
muzejní sbírky bude otevøena zítra, ve ètvrtek
31. bøezna v 16 hodin. Pøipraveno u pøíle�itos-
ti 90 let výzkumu tvrze v Tøebovìticích, úvodní
slovo pronese Bc. Pavel Drnovský.

Dobročinný koncert
pro Japonsko

Dnes: 30. bøezna 2011 od 18.00 v Korunì.
Poøádá ZU� Hoøice, více na stranì 3.

Zastupitelé zvolili nové
funkcionáře vedení

Zastupitelstvo se na svém posledním zasedání za-
bývalo situací vzniklou rezignací Martina Sodomka
na funkce ve vedení mìsta. Nejprve ve veøejné volbì
zvolili za èlena rady mìsta Boøka Janèíka (15 pro, 3
proti, 2 se zdr�eli hlasování) a MUDr. Pavla Siebera
do funkce neuvolnìného místostarosty (13 pro, 4
proti, 3 se zdr�eli). Nakonec 17 hlasy (pøi tøech ab-
sencích) schválili návrh na zmìnu v dosavadním po-
stavení místostarosty Ale�e Svobody. Funkci bude
nadále vykonávat jako 1. místostarosta na plný úva-
zek (uvolnìný).

Z usnesení rady
Rada mìsta Hoøice rozhodla o tìchto organizaè-

ních zmìnách na radnici: sní�ení stavu celkem o
4 zamìstnance za úèelem zvý�ení efektivnosti práce,
zru�ení odboru �kolství, kultury a tìlovýchovy, zøí-
zení úseku �kolství, kultury a tìlovýchovy pod odbo-
rem finanèním.                          Zdroj: www.horice.org 

Všechny fotografie z letošního vítání jara pořídil známý hořický reportér Vít Volšička.
Docela se mu povedly. Přes padesát jich najdete na stránkách www.horice.org.

Moudrost
Tajemství úspìchu je slu�nost a upøímnost.

Jakmile se jich zbavíte, dosáhnete v�eho.

Beseda s jezdci
AMK Hoøice zve na besedu s motocyklovými jezd-

ci, která probìhne v sobotu 2. dubna 2011 od
14:30 v Biografu Na �pici. Pohodovým odpo-
lednem provedou Martin Sodomek a Ladislav Koèí,
prostor bude na i na dotazy fanou�kù. 

Pozvání potvrdili: Kamil Holan, Oldøich Podlipný,
Patrik Koláø, Martin a Libor Kameniètí, Michal Indi
Dokoupil, Radek Urbanec, Tomá� Holubec, Michal
a Filip Salaèovi.                 Tisknuto z: www.horice.org

Je právì jedna hodina a hlouèek milovníkù jara
ji� postává u Obelisku na Gothardì. Kdy� dorá�í i
opozdilci, prùvod mù�e vyjít. Poèasí jaru pøálo, a
to si uvìdomují i náv�tìvníci. �Aèkoliv zima vèera
hrozila snìhovými vloèkami, tak se dnes poèasí
umoudøilo a dalo nám mo�nost poøádnì pøivítat
jaro.�  konstatuje jeden z nich. Jiní porovnávají
prùvod s minulými roèníky: �Prùvod je letos ko-
mornìj�í a klidnìj�í, ale i tak si myslím, �e jsme
jaro pøivítali dostateènì bujaøe.� V prùvodu je nì-
kolik desítek lidí v maskách a k lep�í náladì hraje
�ivá hudba. Smrtka, která symbolizuje zimu, se
vyná�í a� k øece Bystøici. Tam se prùvod usadí a
mnoho lidí si opéká buøty na ohni za zvukù mno-
ha hudebních nástrojù. Pozdìji se smrtka zapálí a
odhodí do øeky. Dav se raduje, zima je pryè!

Po prùvodu je veèerní koncert v sále KD Koru-
na. Jako první vystupují místní JIMI HENDRIX
MEMORY BAND (Hoøice). Náv�tìvníci si velmi

oblíbili druhou kapelu VOBEZDUD (Karlín), kte-
rá si hoøické publikum chválí. �Jsme v Hoøicích
poprvé a s radostí sem zase zavítáme. Taneèníci
byli k na�í velké radosti vnímaví a skotaèiví.�
hodnotí zpìvaèka a houslistka v jednom. Jako
tøetí vystoupila dal�í místní kapela PRÁDELNA
(Hoøice+Jièín), která nenechá sedìt snad nikoho
a v�ichni se postupnì objevují na parketu. �Pro
mì je to dne�ní nejlep�í skupina, která mì pøe-
nesla do nitra mého nejhlub�ího já.� øíká jedna z
fanynek. Po nìkolika pøidaných písnièkách pøi-
chází poslední kapela � FEHÉR FEKETE KERÉK
(Mladá Boleslav) a skvìle navazují na dobrou at-
mosféru pøedchozí kapely. Jeden z hlavních orga-
nizátorù Pavel Frait alias �Artur� se o dne�ní akci
vyjadøuje takto: �Myslím si, �e leto�ní roèník je
posun v hudebním stylu a ubírá se to jiným smì-
rem, ale to mi vùbec nevadí - s koncertem jsem
spokojen.�                                             Jana Menèíková

Hořičáci přivítali jaro
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Názory a komentáře

Upozoròujeme obèany Hoøic, �e v rozmezí 15. týd-
ne, to je v dobì od  pondìlí 11.4.2011 do soboty
16.4.2011 bude probíhat sbìr nebezpeèného odpa-
du. Obèané mohou tento odpad odkládat v areálu
Technických slu�eb Hoøice a to ve dnech:

v pondìlí 11.4. a ve støedu 13.4. od 8.00 hod.
do 17.00 hod. (od 11.30 do 12.30 hod. pøestávka)

v sobotu 16.4. od 8.00 hod. do 14.00 hod.
Jako nebezpeèný odpad se øadí zneèi�tìné obaly,

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

Svoz větví – jak na to?
Urèitì jste si ji� mnozí z vás v�imli, �e nastala zmì-

na v systému úklidu mìsta, konkrétnì ve svozu vìt-
ví. Od minulého podzimu se vìtve ji� neodkládají na
hromady, tak jak tomu bylo v minulosti, ale jsou na
urèených místech pøistaveny kontejnery Technic-
kých slu�eb, do kterých je mo�no vìtve odlo�it. Tak
tomu bude i tento rok.

V období víkendu 9.4.2011 � 10.4.2011  bude
v Hoøicích probíhat svoz a úklid vìtví. Obèané mo-
hou svá�et v tìchto termínech  vìtve na urèená mís-
ta, kde od nich povìøení pracovníci Technických
slu�eb vìtve pøevezmou a obèané je slo�í do pøista-
vených kontejnerù. Zabrání se tak èerným sklád-
kám.

Kontejnery budou pøistaveny v sobotu 9.4.2011
v období od 8.00 hod. do 17.00 hod. na stano-
vi�tích: Pod Invalidovnou (køi�ovatka naproti
tenisových kurtù), u Doubravky (køi�ovatka
se silnicí na Gothard), Na Borku u gará�í.

V nedìli 10.4.2011 budou kontejnery ve stejném
èase, tedy od 8,00 do 17,00 hod. pøistaveny pod
Hasièárnou, u Jízdárny a u Karboxu (bývalé
èerpací stanice).  Obèané Dachov a Chvaliny mo-
hou v tomto termínu odkládat vìtve na obvyklém
místì jako minulý rok, vìtve z tìchto dvou míst sve-
zou Technické slu�by v následujícím týdnu.

Odkládání vìtví po tomto termínu a mimo kontej-

Chovejme se ohleduplně
Jsou to hesla, která sly�íme ka�dý den.
Co nám ale pøinesou?

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ :
Sní�ení mno�ství svá�eného komunálního odpadu

ve mìstì.
Sní�ení nákladù na odpadové hospodáøství.
Mo�nost zakoupení nových sbìrných nádob �

zkrácení doná�kové vzdálenosti.
Pøispìjete ke zlep�ení �ivotního prostøedí.

UDRŽENÍ POŘÁDKU:
Jedná  se hlavnì udr�ovat poøádek kolem sbìr-

ných nádob.
Do sbìrných nádob odkládat jen to, na co jsou ur-

èeny.
Nenechávat odpad volnì polo�ený v okolí sbìr-

ných nádob.
Neodhazovat odpadky  mimo ko�e.

A CO ZÍSKÁME?
Èist�í mìsto.
Ménì penìz pùjde na úklid v okolí sbìrných nádob
Více penìz  na rozvoj mìsta � chodníky, vybave-

nost mìsta �
A získám pocit, �e jsem nìèím dobrým pøispìl.

Mìstský úøad, Ing. Kodydek

Dojmy  z obecního
zastupitelstva

Vá�ení ètenáøi!
Dovolte, abych se s Vámi podìlila o dojmy z po-

sledního jednání MìZ dne 28.2.2011.
Situace v Hoøicích díky propadu pøíjmù do roz-

poètu na stranì jedné a neodpovídajícím  opatøením
vedení radnice v posledních letech na stranì druhé
zpùsobily, �e je situace velmi napjatá a v tuto chvíli
je otázkou, jak postupovat dál. V posledním èísle ob-
èasníku se o �patném stavu rozpoètu rozpovídali zá-
stupci TOP 09. �koda, �e na zastupitelstvu o tom ne-
padla z této strany ani zmínka. Pøitom pøi bedlivém
ètení v polo�kách rozpoètu, kdy financování rùz-
ných zaøízení je totálnì podhodnocené a dal�í platby
investièních akcí u� podruhé (!) odsouváme nyní na
01/2012 - kde na to v tu chvíli asi vezmeme? - je
malá pozornost vedení mìsta k tìmto otázkám  ne-
zodpovìdná. Prostì nikdo z vedení mìsta nemìl po-
tøebu toto do potøebné hloubky diskutovat.

V té�e linii skonèila i kauza bývalého místostarosty
Sodomky a jeho propadu financí  ve Sportovním za-
øízení mìsta ve vý�i kolem 2 mil. Kè.  Zastupitelùm
byly pouze pøedlo�eny zprávy od odborníkù na fi-
nance  rùzné úrovnì, které ov�em konstatovaly pou-
ze fakta, nezabývaly se pøíèinou  mo�nosti vzniku
tohoto stavu ani odpovídajícím zpùsobem nápravy.
V této zále�itosti toto mìlo být v pravdì vìcí staros-
ty, aby se k tìmto vìcem jasnì vyjádøil a postavil.
Tak tomu ale nebylo. Zprávy mìli zastupitelé vzít na
vìdomí- a tím vedení mìsta v úvahách konèilo.

Kontrolní výbor MìZ se situací zabýval dvakrát-
v lednu a následnì v únoru 2011.  Mìl snahu po pøí-
èinách jít, do svého usnesení si dal vícero bodù, kte-
ré problém vzniku finanèního propadu v tak vysoké
vý�i sna�ily pojmenovat  a hledat odpovìdi na vzni-
kající otázky. Jen na vysvìtlenou pár konkrétních
vìcí- za energie Mìstské energetické se dlouhodobì
neplatilo, stejnì tak odvod za sociální a zdravotní na
podzim 2010.  Pøitom za chod sportovního zaøízení
zodpovídá Rada mìsta. Za chod Mìstské energetic-
ké nesou zodpovìdnost 2 jednatelé -  starosta a mís-
tostarosta Svoboda.  Zodpovìdnost byla  hlavnì sa-
mozøejmì na panu Sodomkovi, v dobì vzniku
schodku èlenu Rady mìsta. Jak je mo�né, �e dnes
tito lidé o v�em mlèí ? Nebylo to naopak tak, �e se
Rada pota�mo jednatelé své dozorové funkce vzdali
s tím, �e nebudeme do toho vrtat a �kodit svému
radnímu? Nakonec radní Sodomek byl zvolen mís-
tostarostou, aby za pár týdnù z funkce i zastupitel-
stva  z dùvodu  �patného hospodaøení odstoupil.

Jsem zvìdavá, co se kontrolní výbor a zastupitelé
dozvìdí za odpovìdi k cause.

Co ale není jistì v poøádku je postoj, který odpoví-
dá dlouhodobému trendu v vedení mìsta- vìci neøe-
�it, zametat pod koberec , na viníka neukázat a vìci
spí� neøídit ne� øídit. V kombinaci s schváleným
rozpoètem  (sanace propadu úvìry ve vý�i  kolem 80
mil. Kè)  mám o dal�í vývoj velké obavy.

Ing. Iva �edivá, zastupitel za ÈSSD
a pøedseda kontrolního výboru

Ministr Dobeš:
zeštíhlování středních
škol má mou podporu
a pochopení

Èeské �kolství má na v�ech svých stupních obrov-
skou sí�, která neodpovídá aktuální demografické si-
tuaci zemì: ze�tíhlování støedních �kol je nepopu-
lární a bolestivé, nicménì nezbytné, uvedl dnes mi-
nistr �kolství Josef Dobe� na náv�tìvì Královéhra-
deckého kraje. Ministr Dobe� se dnes setkal s králo-
véhradeckým hejtmanem Lubomírem Francem, ve-
dením krajského �kolství i nìkterými øediteli støed-
ních �kol.

�Souèasná sí� støedních �kol nekoresponduje s de-
mografickým vývojem. Plánovaným ze�tíhlením této
sítì podpoøíme kvalitu èeské �kolství. Vedení Králo-
véhradeckého kraje má k tomuto kroku mou podpo-
ru,� uvedl dnes na jednání se zástupci kraje ministr
�kolství Josef Dobe�.

První roèníky støedních �kol v kraji nyní nabízejí
kolem 12 tisíc volných míst, av�ak základní �koly
nyní opou�tí ménì ne� 6 tisíc �ákù.�Pan ministr
dnes potvrdil, �e kroky, které ve støedo�kolské síti
�kol èiníme, jsou naprosto nezbytné. Nejde o krok
politický èi ideologický, ale zcela vìcný a racionál-
ní. Pøesto chceme dále v mo�ném ze�tíhlování
støedních �kol postupovat velice citlivì a uvá�li-
vì,� øekl královéhradecký hejtman Lubomír Franc.

Pøi setkání s ministrem Dobe�em se øeditelé støed-
ních �kol zajímali napøíklad o podporu technických
odborù støedních �kol, problematiku státních matu-
rit èi o podporu speciálního �kolství.

                                          Autor: Imrich Dioszegi
Poslední aktualizace: 24.3.2011 14:02

Tři hořické střední školy
se sloučí do jedné

Královéhradecký kraj od pøí�tího �kolního roku
slouèí tøi hoøické støední �koly - gymnázium, ob-
chodní akademii a støední zemìdìlskou �kolu. Roz-
hodli o tom dnes kraj�tí zastupitelé. Slouèení �kol je
nutné kvùli poklesu �ákù, kteøí opou�tìjí základní
�koly. Kraj chce ale tímto krokem i zlep�it výuku na
daných �kolách a u�etøit.

��ákù, kteøí opou�tìjí základní �koly, stále ubývá.
V Hoøicích je v souèasné dobì pìt �kol poskytujících
støední vzdìlání, co� je znaèný poèet vzhledem k ve-
likosti mìsta a mno�ství jeho obyvatel. Kdy� bychom
napøíklad tato kritéria aplikovali na Hradec Králové,
tak by krajské mìsto muselo disponovat pìti desít-
kami støedních �kol, aby se Hoøicím vyrovnalo.

�kola bude moci po slouèení efektivnì vyu�ít pe-
dagogy napøíè celou oborovou strukturou, skupiny
�ákù se budou moci propojovat pøi volitelných pøed-
mìtech, zvý�í se také její konkurenceschopnost.
Jedním z cílù rovnì� je, aby hoøické gymnázium
opìt plnilo roli výbìrové �koly,� øekl krajský radní
pro oblast �kolství Jiøí Nosek.

Slouèení �kol bude znamenat i úsporu pro krajský
rozpoèet. Roènì se u�etøí provozní náklady ve vý�i
zhruba 1,5 milionu korun. Dal�ích 800 tisíc korun
pak u�etøí kraj díky tomu, �e by se �kola mìla po-
stupnì pøestìhovat do budov, které patøí kraji. V
souèasné dobì sídlí gymnázium v budovách mìsta,
kde musí platit nájem. Ze tøí subjektù vznikne �kola
s oficiálním názvem Gymnázium, støední od-
borná �kola, støední odborné uèili�tì a vy�-
�í odborná �kola, Hoøice. V�ichni uchazeèi se
budou pøi pøijímacím øízení hlásit do jedné �koly a
podle výsledkù pak budou moci být pøijati do oborù,
které pro nì budou nejvhodnìj�í.

Optimalizace �kol v kraji pokraèuje kvùli demo-
grafickému poklesu �ákù a nadbyteènému poètu
míst ve støedních �kolách vytvoøených v uplynulém
období. Je v souladu s Dlouhodobým zámìrem
vzdìlávání a rozvoje vzdìlávací soustavy Králové-
hradeckého kraje. Na zaèátku leto�ního �kolního
roku byla v Královéhradeckém kraji v prvních roèní-
cích støedních �kol neobsazena zhruba polovina vol-
ných míst z celkového poètu 12.000. Na zaèátku le-
to�ního �kolního roku pak bylo v devátých roènících
základních �kol v�ech zøizovatelù 4.588 �ákù.

Slouèení støedních �kol k 1. 8. 2011:
Gymnázium a Støední odborná �kola, Hoøice, Hu-

sova 1414
Obchodní akademie, Hoøice, �alounova 919
Vy��í odborná �kola rozvoje venkova a Støední ze-

mìdìlská �kola, Hoøice, Riegrova 1403
Autor: Jiøí Ho�na

(Poslední aktualizace: 25.3.2011 9:16)

Ministr při osudném jednání minulý čtvrtek.

Poslední únorový pátek byl pro mne pøíjemnì pra-
covní. Mým plánem byla toti� náv�tìva nízkopraho-
vého klubu Pohoda v Hoøicích.

Nízký práh � to je nìco, co je snadné pøekroèit a
zve náv�tìvníky dál. Klub je urèený pro mláde�, kte-
rá z rùzných dùvodù zatím nena�la krou�ky èi èin-
nosti, které by dlouhodobì poutaly její zájem. Je
vlastnì urèen v�em, kdo chtìjí pøekroèit �nízký
práh� a popovídat si v neformálním kolektivu vrs-
tevníkù. Musím se pøiznat, �e jsem byl zvìdavý, jak
se tuto my�lenku podaøilo zrealizovat u nás v Hoøi-
cích.

Hned pøi vstupu na mì dýchla domácká atmosfé-
ra. Pøivítání, postupné opadání ostychu, na stole èaj,
domácí peèivo a kolem stolu skupina mladých lidí a
pracovníkù klubu. Kdy� jsme si vzájemnì ujasnili,
�e i já jsem chodil na základku a mìl bì�né zájmy,

Starosta v Pohodě
odøená kolena a dal�í problémy, které odpovídaly
mému tehdej�ímu vìku, atmosféra se uvolnila a za-
èaly padat dotazy. Jaká je budoucnost hoøických
�kol, sportu, mìsta�? Dotazy, které jsem ani moc
neèekal, ale rád jsem na nì odpovídal.

Samozøejmì bych mladým lidem nejradìji øíkal
jen dobré zprávy, ale to ode mì neèekali. Chtìli sly-
�et realitu, proto�e se oprávnìnì cítili v besedì rov-
nocennými partnery.

Povídali jsme hodnì i o sportovních aktivitách a
jejich nabídce v na�em mìstì. A jak to pøi pøíjem-
ných zá�itcích bývá, èas velmi rychle utíkal a já se
musel louèit. Odcházel jsem s pocitem, �e pracovníci
klubu vytvoøili pøíjemné i respektované útoèi�tì pro
mladé lidi, kteøí mají kde uplatnit svoji aktivitu, po-
povídat si, poradit se.  A zamìstnanci klubu? Dostali
dnes velikou jednièku.                                    Ivan Dole�al

Návštěva v nízkoprahovém klubu

LÉKÁRNA NIKÉ
Husova 322, Hoøice

se tì�í na Va�i náv�tìvu!

NABÍZÍME:
Potravní doplòky za výhodné ceny
Sní�ené doplatky na vìt�inu lékù

Osobní pøístup
Výhody pro dr�itele zákaznických karet

Nabídka zdravotní obuvi Santé
�iroký výbìr èajù

Ka�dý ètvrtek pro klienta s receptem èaj ZDARMA!
Nyní NOVINKA: Pohankový èaj � pùsobí pøíznivì na cévy

Oficiální stanovisko kraje

Dojmy z krajského
zastupitelstva

Hradec Králové - Nìkolik studentù a uèitelù hoøic-
kého gymnázia se zúèastnilo zasedání zastupitelstva
Královéhradeckého kraje. Pøijí�dìli s posledními
zbytky nadìje, �e se tí�ivá situace, která na tuto
�kolu dopadla, je�tì mù�e zmìnit. V jednu hodinu
zaèala rozprava s ministrem �kolství Josefem Dobe-
�em (VV). U� první reakce jednoho ze zastupitelù se
týkala hoøického gymnázia. Pan ministr pøiznal, �e
není seznámen se situací v Hoøicích, kde dochází ke
sluèování tøí naprosto nesourodých �kol. Dále
ov�em uvedl, �e hodlá plnì respektovat rozhodnutí
kraje, proto�e mu dùvìøuje.

Diskuze pokraèovala, zastupitelé se napøíè politic-
kým spektrem ptali na rùzná úskalí èeského �kolství.
Kdy� chtìl vystoupit Jiøí Slezák, uèitel gymnázia, s
vyjádøením k optimalizaci �kolství, do�lo k pomìrnì
neoèekávané situaci - hejtman Královéhradeckého
kraje Lubomír Franc (ÈSSD) odmítl dát prostor to-
muto projevu. �Odepøení pøístupu do rozpravy bylo
od pana hejtmana zcela nekorektní. Pokud mìl po-
chybnosti, zda-li má pan Slezák právo vystupovat,
mìl o tom nechat hlasovat zastupitelstvo. Nevidím
v�ak �ádný dùvod, proè by nemìla být vyslechnuta i
druhá strana, tedy veøejnost,� vyjádøil se zastupitel
Vladimír Dryml. Po hodinì diskuze s ministrem za-
èalo 19. zasedání zastupitelstva. Optimalizaèní ná-
vrh hoøického støedního �kolství, jako sedmnáctý
bod zasedání, pøednesl radní Nosek (ÈSSD), zodpo-
vìdný za oblast �kolství a kultury. Na jeho vystoupe-
ní reagoval hejtman Franc, který pøiznal, �e ne v�dy
se dìlají vìci nesprávnìj�ím zpùsobem, a co je
správné uká�e pouze èas. Paní Berdychová (SNK
ED) ve své promluvì uvedla, �e optimalizaci chybí
koncepce a vyzvala zastupitele, aby návrh sluèování
hoøických �kol nepodpoøili. To samé pozdìji udìlal i
pan Slezák, kterému napodruhé bylo dovoleno svùj
projev pøednést. Následovalo hlasování, které do-
padlo velmi tìsnì a znièilo nadìje mnohých studen-
tù, uèitelù, rodièù a obèanù Hoøic a okolí. �Z hlaso-
vání jsem byl v rozpacích. Pan Franc na jednu stra-
nu pøiznal, �e si není jistý ve správnosti svých krokù,
na druhou stranu je v�ak velmi tvrdohlavì prosazuje
a nebere v potaz jakékoliv, by� sebereálnìj�í argu-
menty pro opìtovné zvá�ení krajem zamý�leného
postupu,� zlobí se jeden z pøítomných studentù. Je
tedy na místì se ptát � má smysl bojovat, kdy� vás
nikdo neposlouchá?                     Jana Menèíková

nery bude posuzováno jako úmyslné zneèi��ování
veøejného prostranství.

Z dùvodu poøádku a èistoty ve mìstì vyzýváme ob-
èany, aby tento termín dodr�eli a neodkládali vìtve
mimo urèená místa pøed a po skonèení vý�e uvede-
ného termínu. Dále vyzýváme obèany, aby na urèe-
ná místa odkládali pouze vìtve a ne �ádný jiný od-
pad, ten patøí do areálu TS. Kázeò a dodr�ení uvede-
ného termínu pøispìje k èistotì v na�em mìstì. Po-
kud nìkdo nestihnete tento termín, je mo�né vìtve
odlo�it pøímo v areálu Technických slu�eb v Èela-
kovského ulici a to: v pondìlí a støedu od 8.00 do
17.00 hod. a v sobotu od 8.00 do 14. 00 hodin.

Mìstský úøad, Ing. Kodydek

Sběr nebezpečného odpadu
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STØEDNÍ
PRÙMYSLOVÁ �KOLA

KAMENICKÁ
A SOCHAØSKÁ

HOØICE, HUSOVA 675
NABÍZÍ

PRO �KOLNÍ ROK 2011 ~ 2012
TYTO STUDIJNÍ OBORY:

Ètyøletý studijní technicky zamìøený obor
21-42-M001 Tì�ba a zpracování kamene

Podmínka pøijetí: ukonèení Z�,
motivaèní pohovor.

Ètyøleté studijní umìlecky zamìøené obory
82-41-M058 Kamenosochaøství

- kamenosochaøská tvorba
82-42-M002 Kamenosochaøství

- restaurování a konzervování kamene
82-41-M001 U�itá malba.

Podmínkou pøijetí
je slo�ení talentové zkou�ky z  kreslení,

z modelování nebo malování
a test v�eobecných znalostí.

�kola je èlenem
Asociace umìleckých �kol v ÈR

= záruka kvality výukového procesu

Jsme �kola státní, kde se neplatí �kolné.
Vlastní domov mláde�e

se stravováním pøímo v areálu.
Telefon: 493 623 226,

www:spsks.cz, e - mail: info@spsks.cz.

Nová půjčovna
svatebních
a společenských šatů
v Hořicích

V pátek 1.dubna 2011 bude u nás v Hoøicích ote-
vøena poboèka Svatebního salonu Prstýnek z Hrad-
ce Králové. Snoubenci tak zde najdou bohatou na-
bídku svatebních oznámení, snubních prstýnkù, po-
mù�eme jim s výbìrem svatebních �atù z nejnovìj-
�ích svatebních trendù. Zakoupit si mù�ete rùzné
doplòky. Pro mu�e nabízíme sváteèní ko�ile a k za-
pùjèení oblek. Pro dìvèata do taneèních máme pøi-
praveny �aty na vìneèek za velmi pøíznivé ceny.

Zveme v�echny, které v budoucnu èeká milá rodin-
ná událost, jejich pøíbuzné i dívky chystající se do
taneèních k náv�tìvì na�eho salonu a na den otevøe-
ných dveøí právì 1.dubna od 13 do 17 hodin   do novì
upravených prostor  v Havlíèkovì ulici èp.139 (u køi-
�ovatky poblí� Palackého námìstí). Tì�íme se na vás
s ochutnávkou domácích svatebních koláèkù.

Humanitární koncert pro
Japonsko

Nikomu z nás v souèasné dobì urèitì není lhos-
tejný osud Japonska. Hrùza, kterou lidé
v Japonsku pro�ívají, nikoho nenechává lhostej-
ným a klidným.

Hoøiètí obèané v�dy rychle reagovali na minulé
katastrofy a� u nás, nebo v mnoha jiných zemích.
Ka�dý jiným zpùsobem. Nám je nejbli��í hudba.

Základní umìlecká �kola poøádá 30. 3. v 18.00
v divadelním sále radnice koncert, jeho� vý-
tì�ek bude urèen na pomoc obìtem zemìtøesení
v Japonsku. Koncert je poøádán ve spolupráci
s mìstem Hoøice a zá�titu pøevzal místostarosta
Hoøice pan Ale� Svoboda.

Poprvé se na takovém koncertì spoleènì pøedsta-
ví hudební tìlesa mìsta Bona Vita, Komorní sou-
bor, Základní umìlecká �kola a dal�í. Zahraje pan
Voboøil, zpívat bude pan Dole�al. Na koncertì se
pøedstaví i hosté, kteøí jsou v souèasné dobì v jed-
nání. V�ichni budou hrát bez nároku na honoráø.

Celý koncert je koncipován do nìkolika blokù,
tak�e posluchaèi mohou pøicházet a odcházet jak
budou chtít.

Dovolte, abych Vás v�echny na tento koncert po-
zvala. Zvu mladé lidi, studenty, zastupitele mìsta,
prostì v�echny, kteøí chtìjí finanèním obnosem
pøispìt, a kteøí nejsou vùèi ne�tìstí druhých lhos-
tejní.                                                     Va�kovová Zdenka

Výsledky soutěže
okresního kola MŠMT
ve hře na smyčcové
nástroje a kytaře

17. bøezna se zaplnily prostory divadelního sálu
radnice v Hoøicích mladými houslisty, aby soutì�ili
o postup do krajského kola. Na�e �kola vyslala do
soutì�e celkem 10 �ákù z 18 soutì�ících. Kontraba-
sista se pøedstavil jeden a violoncella, bohu�el, ne-
máme. I kdy� soutì�e nejsou na�í hlavní prioritou,
úspìch na nich je v�dy radostný.

Z na�ich �ákù zvítìzilo a do krajského kola po-
stoupilo celkem 8 soutì�ících, z toho 7  ve høe na
housle a jeden na kontrabas.

Byli to:Adam Klejch, Jakub Jaro�, Sálová Marké-
ta, �turma Jaroslav, Jirásková Anna, Kováøová Lu-
cie, Adamièková Pavla a kontrabasista Martin Sva-
toò. BLAHOPØEJEME!

Odpoledne soutì� pokraèovala soutì�í kytarovou,
kde bylo pøihlá�eno jen 10 soutì�ících z umìlec-
kých �kol okresu. Za na�í �kolu soutì�il Tomá� Su-
chomel, který ve své kategorii zvítìzil a Trinhová
Simona byla druhá.

V�em pøejeme hodnì úspìchu v krajské soutì�i a
dìkuji za vzornou reprezentaci �koly.

Va�kovová Zdenka

SLOUPEK STAROSTY

Dětská scéna 2011
Dìtská scéna je nejvýznamnìj�í akce v ÈR

v oblasti dramatické výchovy, kterou poøádá
IPOS-ARTAMA, Sdru�ení pro tvoøivou dramati-
ku a Dùm kultury Trutnov ve spolupráci
s katedrou výchovné dramatiky DAMU. Je orien-
tována na inscenaèní práci s dìtmi. Zahrnuje pøe-
hlídku pøedstavení nejzajímavìj�ích divadelních,
loutkáøských a recitaèních inscenací dìtských
souborù a nejzdaøilej�í vystoupení dìtských reci-
tátorù. Probíhá ve tøech soutì�ních kolech (míst-
ní, okresní, krajská).

Ve støedu dne 16. 3. 2011 se vítìzové �kolního
kola ZU� literárnì-dramatického oboru zúèastni-
li v jièínském K-klubu okresní èásti této soutì�e
v kategorii dìtských sólových recitárorù.

Svým výborným pøednesovým projevem si do
krajského kola v Hradci Králové zajistily postup
tøi �ákynì: Kateøina Kmoníèková z II. kategorie,
Lucie Lu�tická ze III. kategorie a z kategorie IV.
Nikola Masopustová.

 Gratulujeme a dr�íme palce.
�tìpánka Fléglová, literárnì-dramatický obor.

RADA MĚSTA SCHVÁLILA ÚHRADU
NÁKLADŮ NA DOPRAVU

Na základì pøedlo�ené �ádosti organizace Ju-
nák svaz skautù a skautek Rada mìsta Hoøice
schválila úhradu nákladù na dopravu za svoz
�elezného �rotu. Dne 16.4.2011 bude skautské
støedisko poøádat na území mìsta sbìr �rotu,
jeho� výsledek vyu�ívá na obnovu vybavení a na
èinnost svého støediska. Tento svoz bude prove-
den nákladními vozidly organizace Technických
slu�eb, spol. s.r.o. Ka�doroènì se tak Junákùm
daøí vytváøet zisk z této èinnosti, který mnoho-
násobnì pøekraèuje vstupní náklady.
ŽÁDOST O PRONÁJEM LOMU

Obèanské sdru�ení PROVE se obrátilo na
mìstskou radu se �ádostí o pronájem lomu U Sv.
Josefa v Hoøicích za úèelem poøádání akcí: ZA-
HRADNÍ SLAVNOST dne 4. 6. 2011 a CULTU-
RAL REGGAE VIBEZ ve dnech 10.-11. 6. 2011.

Lom U Sv. Josefa se tak stane místem ji� tra-
dièních setkání hudebníkù a pøíznivcù rozliè-
ných hudebních �ánrù.
NAVÝŠENÍ POKRÁCENÉHO ROZPOČTU
NA VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY

Na rok 2010 Mìsto Hoøice obdr�elo o 17%
ménì finanèních prostøedkù na výkon státní
správy. Dotace, která je urèena na platy úøední-
kù, vykonávajících státní správu byla sní�ena na
rok 2010 o tøi miliony korun. I kdy� byla na po-
èátku roku provedena optimalizace zamìstnan-
cù úøadu, provedené zmìny se finanènì projeví
a� v roce následujícím. Dne 16. 2. 2011 po�ádalo
na�e mìsto ministra financí o navý�ení pokráce-
ného pøíspìvku na výkon státní správy.  V odpo-
vìdi ministr konstatuje, �e poslanecká snìmov-
na v souèasné dobì projednává zmìnu zákona o
státním rozpoètu. V pøípadì, �e bude návrh
schválen podle doporuèení rozpoètového výbo-
ru, uvolní nám ministerstvo financí mimoøád-
nou dotaci ve vý�i 899 tisíc Kè.

Rada mìsta Hoøice vzala odpovìï ministra fi-
nancí na na�i �ádost na vìdomí.
PRŮZKUM SPOKOJENOSTI SE ŽIVOTEM
V HOŘICÍCH

V rámci dotace výzvy 53 Zvý�ení kvality øízení
MÚ v Hoøicích má mìsto Hoøice vytvoøit nový
strategický plán mìsta a úøadu. Souèástí strate-
gie mìsta je i dotazníkové �etøení.

V rámci �etøení bude osloveno 1300 respon-
dentù. Dotazníková akce se týká následujících
oblastí: �ivotní prostøedí, bydlení a bezpeènost,
podnikání, slu�by a spolupráce, �kolství a vzdì-
lávání, volnoèasové aktivity, sociální a zdravotní
slu�by, infrastruktura a doprava a odpadové
hospodáøství.

Na dotazníku s odborem kanceláøe starosty a
tajemníka úzce spolupracovaly odbor �kolství,
investièní, sociální a zdravotní a �ivotní. Dotaz-
ník byl z hlediska dotazníkového pøínosu pro
tvùrce strategie konzultován s odborníky z Cent-
ra evropského projektování, které s námi v rám-
ci projektù spolupracuje. S dotazníky budou
oslovovat obèany zamìstnanci mìsta, kteøí bu-
dou vybaveni pøíslu�nou prùkazkou. S dotazní-
kem bude obèany oslovovat 15 zamìstnancù
mìstského úøadu. Rada mìsta Hoøice vzala na
vìdomí informaci o dotazníkovém Prùzkumu
spokojenosti se �ivotem v Hoøicích, který bude
probíhat v Hoøicích do konce dubna 2011.
ČESKÝ POHÁR MUŽŮ V CYKLISTICE

Mìsto Hoøice bude hostit �pièku èeské cyklisti-
ky. Do na�eho mìsta se 20.8.2011 sjede celá èes-
ká a slovenská �pièka silnièní cyklistiky vèetnì
jezdcù, kteøí pùsobí v zahranièních profesionál-
ních týmech. Trasa kritéria, která odstartuje
na námìstí Jiøího z Podìbrad, povede okolo do-
mova dùchodcù na Jeníkov, kde zahne ve smìru
na Èervenou Tøeme�nou a pøed ní se bude stáèet
zpìt do Hoøic na okruh 300 ZGH. Hoøický závod
bude druhým ze tøí závodù, z nich� první odstar-
tuje v Hradci Králové a poslední následující den
v Olomouci. Zázemí kritéria vèetnì dopingové
kontroly a stanovi�tì rozhodèích vytvoøí hoøická
radnice. Pokud závod probìhne dle pøedstav or-
ganizátorù, mù�e být tato na�e tra� vybrána jako
souèást mistrovství Evropy juniorù do 23 let,
které by se mìlo uskuteènit v ÈR v pøí�tím roce.
USTOUPENÍ ITALSKÉHO INVESTORA
OD VÝSTAVBY V PRŮMYSLOVÉ ZÓNĚ

Zhruba týden pøed konáním zastupitelstva
mìsta Hoøice 28.2.2011nám bylo oznámeno, �e
italský zájemce o plochu v prùmyslové zónì
ustupuje ze svého zámìru vybudovat v zónì za
Miletou nìkolik linek na výrobu slaného peèiva.
Dùvodem odstoupení od svého projektu uvedl
nemo�nost stihnout výstavbu v naplánovaném
termínu, tedy do konce roku 2011. Hlavní pøe-
ká�kou pro realizaci zámìru byla pøeká�ka
v podobì archeologického prùzkumu, který by
musel v této zónì jako investor provádìt a samo-
zøejmì i finanènì zajistit. Domníváme se v�ak,
�e je to problém pouze zástupný.

Pøevod pozemkù mìl být odsouhlasen zastupi-
telstvem 28.2.2011. Nìkteré pøípravné práce v
uvedeném území, jako napøíklad rychlost reali-
zace pøelo�ek kabelù ÈEZ k dosa�ení zámìru

v�ak nemù�eme ovlivnit. Zároveò také ne ka�dý
investor pøi projektování svého zámìru by po-
tøeboval kabely pøekládat.
VYPSÁNÍ SOUTĚŽE NA PRODEJ POZEMKŮ

Dokonèili jsme pøípravu soutì�e na prodej za-
sí�ovaných pozemkù v ulici �alounova, kde
máme v prvním kole soutì�e dle cenové mapy
pozemkù pøipraveno k prodeji 26.765 m2 plo-
chy, která je ocenìna na 26.072.000 Kè. V celé
oblasti je naplánována realizace více ne� 130 by-
tových jednotek v rodinných domcích, dvojdom-
cích i bytových domech, které jsou v tomto pro-
storu navr�eny ètyøi. Podmínky pro uzavøení
kupní smlouvy jsou: úhrada kupní ceny do 30
dnù ode dne podpisu kupní smlouvy, návrh na
vklad po úhradì kupní ceny, zahájení výstavby
do dvou let a dokonèení stavby do 5 let od podpi-
su smlouvy. Na�ím cílem je nejprve nabídnout
pozemky k prodeji nejprve místním obèanùm.
Výsledek prvního kola soutì�e nám uká�e, zda
bude nutné pøipravovat rozsáhlej�í kampaò na
prodej, ve které bychom chtìli oslovit regionální
developery a stavebníky z okolí. Soutì� je pøi-
pravena a bude vypsána ka�dým dnem. Stavební
pozemky budou nabízeny dle cenové mapy
v relacích od 800 do 1.200 Kè.
KRÁDEŽ V MATEŘSKÉ ŠKOLE HUSOVA.

Koncem února byla vykradena Mateøská �kola
Husova. Pachateli se podaøilo odcizit peníze
v hotovosti a platební karty, které byly ulo�eny
v pøenosném trezoru. Zcela urèitì by se dalo za-
bránit  odcizení platebních karet a následným
výbìrùm v hotovosti a pøípadnì nákupùm na
tyto karty. Chtìli bychom postupnì na�e problé-
mové instituce  (umístìní v rizikové lokalitì) na-
pojit na bezpeènostní systém, abychom dokázali
pachatele odradit nebo pøípadnì vyru�it. Bez-
peènostní systém bude napojen na slu�ebnu
mìstské policie, která bude v pøípadì potøeby
bezprostøednì zasahovat.
MĚSTO SE PŘIPOJILO K PROHLÁŠENÍ
STAROSTŮ

Mìsto Hoøice se pøipojilo k výzvì starostù, ve
které je po�adována revize dotaèních titulù a je-
jich rozpu�tìní do rozpoètového urèení daní. Po-
kud by se tento zámìr podaøilo prosadit, odpad-
ne vysoká administrativní zátì�, sní�í se náklady
státu i samospráv na administraci programù a
dotací. Mìsta by potom mohla utrácet peníze za
investice, které skuteènì potøebují. Odpadlo by
také zdlouhavé vyhledávání dotaèních titulù a
vyplòování slo�itých formuláøù. Rozpoèet mìsta
na�í velikosti ve své pøíjmové èásti by mohl být
vylep�en o cca 9 mil Kè. Výzva dále �ádá o zasta-
vení aktivit, které smìøují k nekoncepèní centra-
lizaci veøejné správy v oblasti sociálního super-
úøadu, �ivnostenských a stavebních úøadù s tím,
aby nejprve probìhla dùkladná analýza v�ech
oblastí veøejné správy vèetnì jejího financování
a k ní veøejná diskuse.
POKRAČUJÍCÍ PROJEKT MBB

Pro pokraèování prací na MBB je zpracován
harmonogram. V tomto harmonogramu je zahr-
nuta rekonstrukce Komenského ulice, køi�ovat-
ka na Závisti, bezbariérové úpravy v pøízemí Po-
likliniky II na Husovì ulici, bezbariérové vstupy
do prodejen �vamberk, Mánie a drogerie pana
Venzary na námìstí Jiøího z Podìbrad, úpravy
komunikací a dokonèení sadových úprav na Go-
thardu, úpravy chodníkù v západní èásti Riegro-
vy ulice a dal�í. Konec prací je smìrován na øíjen
2011.
OZNÁMENÍ O POSTUPU PROVÁDĚNÍ
STAVEBNÍCH ÚPRAV BEZBARIÉROVÝCH
VSTUPŮ K OBCHODŮM A VÝMĚNY VÝLOH
NA NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD

Mìsto Hoøice v leto�ním roce pokraèuje v po-
stupné rekonstrukci bezbariérových vstupù,
chodníkù a dal�ích komunikací, které jsou sou-
èástí akce �Hoøice � mìsto bez bariér�.

Dal�í rekonstrukce se zamìøí na levou èást ná-
mìstí Jiøího z Podìbrad, konkrétnì na pøístupo-
vé komunikace k obchodùm Fashion Mánie,
Drogerie Susy a Potraviny �vamberk, kde bude
provedena výstavba bezbariérového vstupu a vý-
mìna výloh.

Z dùvodù urychlení realizace uvedené akce bu-
dou práce spojené s demontá�í a montá�í vstup-
ních dveøí a výloh probíhat od èasných ranních
do pozdních veèerních hodin vèetnì víkendù od
11. 4. 2011 do  25. 4. 2011. Proto se Vám chce-
me touto cestou omluvit za zpùsobený hluk a
související omezení zpùsobené touto stavbou.

Dìkujeme Vám za pochopení a vìøíme, �e dal�í
èást akce �Hoøice � mìsto bez bariér� se nám po-
daøí rychle dokonèit ke spokojenosti v�ech obèa-
nù na�eho mìsta.

S pøípadnými dotazy je mo�né se obracet na
investièní odbor Mìstského úøadu: Ing. Rado�
Rykl-  mob.: 733 735 774, tel.:  492 105 435,
pan Vlastimil My�ka  mob.: 733 532 928, tel.:
492 105 450 nebo na dodavatele hlavního stav-
byvedoucího firmy HOCHTIEF CZ  Ing. Sehnál-
ka mob.: 602 570 109 pøípadnì Mìstskou poli-
cii velitele pana Stanislava Noska mob.: 733
532 926.

STØÍPKY Z RADY MÌSTA HOØICE
KONANÉ DNE 23. BØEZNA 2011

V Hořicích probíhá
dotazníkové šetření

Vá�ení spoluobèané,
v souèasné dobì v Hoøicích probíhá prùzkum

spokojenosti obyvatel se �ivotem v na�em mìstì.
Tento dotazník bude vyu�it pro vytvoøení strate-
gických dokumentù mìsta a je souèástí dotace
Zvý�ení kvality øízení Mìstského úøadu
v Hoøicích operaèního programu Lidské zdroje
a zamìstnanost, kterou na�e mìsto èerpá od po-
loviny minulého roku.

Chtìli jsme vás touto cestou po�ádat o vyplnìní
tohoto dotazníku ve spolupráci s pracovníky
Mìstského úøadu, kteøí vás nav�tíví. Osloveno
bude 1300 respondentù.

Zaruèujeme anonymitu a diskrétnost pøi
zpracování dotazníkù. S výsledky �etøení budete
seznámeni na webových stránkách horice.org.

Na�i zamìstnanci se budou prokazovat prùkaz-
kou vèetnì razítka a podpisu starosty, pøípadnì
vám ochotnì uká�ou i obèanský prùkaz s  foto-
grafií.

Je�tì jednou vám moc dìkujeme za spolupráci
pøi vyplòování dotazníkù a za vá� èas.

Ivan Dole�al, starosta
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K výstavì, o které informujeme v sousedním
sloupci, pøiná�íme popis vykopávek. Pro nedo-
statek místa byl èlánek rozdìlen do dvou èástí:
dokonèení a popis nalezených pøedmìtù najde
ètenáø v pøí�tím èísle Hoøických novin.

Autorem textu je Bc. Pavel Drnovský, který
výstavu pøipravil jako souèást své bakaláøské
práce na Universitì Karlovì v Praze.

Ves Tøebovìtice se nachází jen nìkolik kilomet-
rù jihovýchodnì od Hoøic. Vesnice je poprvé pøi-
pomínána k roku 1356. Ve své historii byla dr�e-
na i nìkolika majiteli souèasnì a byla tedy rozdì-
lena na dva díly. V ka�dém z nich stávala ve støe-
dovìku tvrz, první je písemnì zmínìna k roku
1447 a druhá a� 1503. Obì èásti vesnice sjednotil
v roce 1570 Bohuslav Záruba z Hustíøan a jedna
z tvrzí tehdy zanikla. Zárubové z Hustíøan, kteøí
Tøebovìtice ve støedovìku vlastnili nejdéle, po-
cházeli z blízkého okolí a postupnì se propraco-
vali mezi pøení východoèeské rody. Po polovinì
17. století se tøebovìtické panství pøipojilo
k cerekvickému a tvrz tak ztratila sídelní funkci a
záhy na to zaniká. Její zdivo bylo rozebráno a
zbylé pozùstatky byly pøevrstvené novì vzniklou
zástavbou.

Pøíèina, která vyvolala výzkum tvrze se udála ji�
o 12 let døíve, tehdy se po prudké prùtr�i protrhla

Osobnost prof. Emila Dufka není v souèasné
dobì �ir�í badatelské obci témìø známa. Narodil
se  6. kvìtna 1877 na Lounsku. Svým povoláním
byl akademický architekt a konzervátor. Mimo
jiné studoval na Akademii výtvarných umìní ve
Vídni na speciálce støedovìké architektury. Po-
daøilo se mu realizovat øadu návrhù novosta-
veb, av�ak vìt�ina jeho profesního �ivota je
spjata a kulturními památkami. Celkem 13 let
pracoval u architekta Kamila Hilberta napøí-
klad i na dostavbì chrámu sv. Víta, zde se mohl
také poprvé setkat s archeologickým výzku-
mem. Poznatky zde získané pak dozajista uplat-
òoval a zúroèil v budoucích letech. Dále se podí-
lel na restaurování kostela sv. �tìpána a sv.
Trojice v Kouøimi, sv. Mikulá�e v Lounech a vel-
ké øady jiných sakrálních staveb. Pøíle�itostnì
té� poøizoval nákresy památkových staveb pro
rùzné publikace. Od roku 1912 pùsobil jako uèi-
tel architektury na Státní prùmyslové �kole
v Hoøicích v Podkrkono�í a v roce 1919 byl jme-
nován konzervátorem ministerstva �kolství a
národní osvìty pro Hoøický, Novopacký, Semil-
ský a �eleznobrodský okres. Bìhem svého pùso-
bení dohlí�el napø. na opravy hradù Pecky,
Kumburku a vykopávky na hradì Zbirohu
(okres Semily).

V leto�ním roce uplyne ji� 90 let od archeo-
logického výzkumu zaniklé tvrze v Tøebovìti-
cích. Výzkum vedl tehdej�í kustod hoøického
muzea prof. Emil Dufek, který po skonèení
výkopových prací ulo�il nalezené pøedmìty
do muzejní sbírky. Prostøednictvím výstavy,
která bude otevøena od 31. bøezna, je muze-
um po dlouhé dobì zpøístupòuje veøejnosti.

Kdo byl Emil Dufek Příběh středověké tvrze (1)

Splatnost poplatku
za odpad
a poplatku ze psa
na rok 2011

V�em obèanùm mìsta Hoøic pøipomínáme, �e
31. bøezna je splatný poplatek za odpad a popla-
tek ze psa. Poplatky lze platit hotovì v pokladnì
Mìstského úøadu Hoøice nebo pøevodem na úèet
èíslo 19-1161157329/0800, ÈS a.s., variabilní
symbol rodné èíslo.

Poplatek za odpad platí ka�dá fyzická osoba,
která má v Hoøicích trvalý pobyt. Sazba poplatku
za odpad na rok 2010 zùstává stejná jako
v loòském roce - 480 Kè za osobu. Polovièní saz-
bu 240 Kè platí dìti do 15 let, uèni a studenti.
Zmìny v poplatkové povinnosti (napø. zmìna tr-
valého pobytu, ukonèení studia, dlouhodobý po-
byt v zahranièí del�í ne� 6 mìsícù, hospitalizace
ve zdravotnickém zaøízení del�í ne� 3 mìsíce a
jiné zmìny) oznamte na finanèním odboru Mìst-
ského úøadu Hoøice, kde Vám bude vymìøena
správná vý�e poplatku za odpad na rok 2011.

Poplatek ze psa platí dr�itel psa, který má tr-
valý pobyt v Hoøicích, a to ze psù star�ích 3 mìsí-
cù. Dr�itel psa je povinen oznámit do 15 dnù na
finanèním odboru Mìstského úøadu Hoøice, �e se
stal dr�itelem psa.

Sazby poplatku ze psa na rok 2011:
� Pes chovaný v rodinném domì:         300 Kè
� Pes chovaný v bytovém domì:         900 Kè
� Pes, jeho� dr�itelem je po�ivatel
invalidního, starobního, vdovského
nebo vdoveckého dùchodu,
který je jeho jediným zdrojem pøíjmù:     200 Kè

Upozoròujeme, �e pokud nebudou poplatky za-
placeny vèas nebo ve správné vý�i, vymìøí Mìst-
ský úøad Hoøice poplatky platebním výmìrem a
mù�ou být zvý�eny a� na trojnásobek.

Mìstský úøad Hoøice � finanèní odbor

hráz tøebovìtického rybníka, následující pøílivová
vlna se pak pøehnalo pøes vesnici, nìkolik domù
bylo úplnì strhnuto a devìt lidí pøi ne�tìstí zahy-
nulo. Zakrátko po tragédii byl vypracován projekt
na nové ohrazení Rybnièního potoka a na zpevnì-
ní hráze, v nìm se poèítalo i s narovnáním dosa-
vadního koryta. S prvními pracemi se v�ak zapo-
èalo a� v lednu 1920, v listopadu tého� roku byly
v místech nového koryta objeveny zbytky zdiva,
ve kterých místní rozpoznali základy tvrze. Na
místo byl na�tìstí zavolán prof. Emil Dufek, který
si zdivo prohlédl a potvrdil domnìnku o objevu
tvrze.

E. Dufek se rozhodl, �e se pokusí výkopy ohro-
�enou tvrz prozkoumat, zemní práce byly zasta-
venu kvùli zimì, a tak mìl dostatek èasu na shá-
nìní financí, které k výzkumu potøeboval. Ten
pak probíhal mezi èervencem a záøím roku 1921.
Pøi popisu tvrze mù�eme vycházet z nìkolika
zdrojù, pøedev�ím z nákresu pùdorysu vykopané-
ho zdiva, které je doplnìno øezy a dále pak i
z nìkolika fotografií, které byly bìhem vykopávek
poøízeny. Vr�ky objeveného zdiva se nacházely
zhruba 0,5 � 1,5 m pod úrovní tehdej�ího terénu,
odkrývaná zemina byla pøi povrchu pevná, ale
s rostoucí hloubkou mìkla, a� se zmìnila
v bahno. Nové koryto se v jednotlivých místech
dostalo a� 3 m pod úroveò terénu. Zdivo tvrze
bylo tvoøeno lomového pískovce pojeného mal-
tou. Ji� na poèátku výzkumu bylo s pøekvapením
zji�tìno, �e èást konstrukcí je zalo�ena na trámo-
vém ro�tu, kladeném na døevìné piloty. Jedna
z pilot byla vyta�ena, aby byla zji�tìna její délka,
která èinila 2,35 m. Nìkteré zdi v�ak nebyly zalo-
�eny na pilotách, ale jen na masivních døevených
trámech polo�ených do zmìklé pùdy.

Rekonstruovat podobu tøebovìtické tvrze je ne-
snadný úkol. E. Dufek toti� nedisponoval tolika
finanèními prostøedky, aby mohl prozkoumat ce-
lou stavbu, ale odkryl jen její ji�ní èást. Tvrz mìla
na svém poèátku pravdìpodobnì podobu paláco-
vé stavby (pozùstatkem její ji�ní èásti je nejdel�í
obna�ená zeï). Byla situována do jádra vsi, toto
reprezentativní umístìní muselo být vykoupeno
skuteèností, �e stojí na podmáèeném terénu u
Rybnièního potoka, který protékal pøes ves. Samy
zdi hlavní palácové stavby musely být alespoò pøi
ji�ní stranì zalo�eny na velmi mohutných trá-
mech, zaji�tujících stabilitu. Jak rostly nároky
majitelù tvrze na úroveò bydlení, ubývalo i volné-
ho místa. Musely se tedy pøistavovat nové budovy
k ji�ní frontì tvrze. Zde v�ak èekal na stavitele ji�
silnì podmáèený a� bahnitý terén. Tato obtí�
v�ak nebyla neøe�itelná, nové konstrukce byly
zbudovány na silných dubových pilotách, na kte-
ré byly umístìny mohutné trámy, které slou�ily
jako základ pro kamenné zdivo. To bylo tvoøeno
z nahrubo opracovaného pískovce, který byl
v tomto kraji lehce dostupným materiálem a ne-
musel se tedy nijak daleko dopravovat. Jeho
zdroje se nacházely pøímo na svazích hoøického a
vøe��ovského Chlumu. Døevìné konstrukce v�ak
vy�adovaly, pokud mìly mít dlouhou �ivotnost,
stálé vlhké prostøedí. Proto byly patrnì vybudo-
vány rybníky pøed a za tvrzí, jimi� se reguloval
prùtok Rybnièního potoka pøes ves a pøedev�ím
podél tvrze. Tento celek mìl bezpochyby i funkci
obrannou. Bìhem pøistavování nových budov
byly nìkteré staré zdi naopak rozebírány a z nich
vze�lý materiál byl znovu pou�it, jak ukazují dru-
hotnì zazdìné kusy opracovaných architektonic-
kých pískovcových èlánkù.

(Dokonèení v pøí�tím èísle Hoøických novin)

Sponzorujeme útulek 
�áci domova mláde�e Obchodní akademie v

Hoøicích poøádají tradièní jarní sbírku pro útulek
psù a koèek ve Skøivanech a v Hoøicích. 

Vybíráme staré deky, hobliny, granule, konzer-
vy, hraèky. Akce se uskuteèní v pondìlí 11.4. v
17:00 u potravin u Husa a v úterý 12.4. v17:00 u
samoobsluhy na sídli�ti Pod Lipou. Vìci mù�ete
také pøinést kdykoliv v odpoledních hodinách do
recepce Domova mláde�e, nebo je zakoupit a za-
nechat ve zverimexu Svìt zvíøátek, kde si je vy-
zvedneme. 

Za pomoc pøedem dìkujeme,
�áci Domova mláde�e

Situace tvrze v obci.  Šipka ukazuje umístění budov, černý bod značí místo, kde byl sklep.
Ten nemohl být kvůli vysoké hladině spodní vody v samotném objektu tvrze vybudován -  proto

byl vyhlouben o něco jižněji (zhruba 60 m).

Dokumentace z Dufkova výzkumu uložená
v muzeu společně s vykopanými předměty

Vzpomínka

V sobotu uplynulo 25 let od úmrtí pana
Rudolfa Matouška, legendárního hořického

vrchního a hostinského. Své práci rozuměl jako
málokdo jiný a jeho působení v Beránku, na

Dachovech, U Hyhlanů i jinde zanechalo v nás,
jeho pravidekných hostech, trvalé vzpomínky.

Zemřel 26. března 1986, tři dny po svých
osmapadesátých narozeninách.

23. března uplynulo 25 let od ztráty naší
straostlivé maminky Miloslavy Sklenčkové.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Děti s rodinami,

Vzpomínka

Afghánistán:
dejme mu naději

Takový je nejen název výstavy, její� vernisá�
probìhla v úterý 22. bøezna na hoøické radnici,
ale zároveò i hlavní my�lenka besedy, která
se následnì uskuteènila v na�í knihovnì. Petra
Procházková strhujícím zpùsobem vyprávìla
o své práci, mentalitì Afgháncù i o snaze obèan-
ského sdru�ení Berkat získat alespoò pro èást
obyvatel této zemì lep�í �ivotní a zdravotní pod-
mínky.

Potì�ují zprávou urèitì je, �e náv�tìvníci verni-
sá�e i besedy nezùstali lhostejní a podpoøili tuto
snahu koupí panenek z projektu Ad�amal nebo si
roz�íøili svùj �atník originálním kouskem odìvu,
který sice nemusí tak úplnì dobøe sedìt, zato
bude svého majitele pøíjemnì høát.

Výstavu si na radnici mù�ete prohlédnout
do 14. dubna 2011. Zbývající panenky zùstávají
pro pøípadné zájemce k prodeji v knihovnì.

Stáòa Najmanová
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Výstavy

Nev�ední tváø radosti
Výstava fotografií z hospicù v Èeské republice .

Poøádá hoøické hospicové sdru�ení Duha
v Mìstském muzeu do 17. dubna 2011.

 9-12/13-17 dennì mimo pondìlí.

�ivot na støedovìké tvrzi
Výstava archeologického materiálu ze sbírek

muzea uspoøádaná u pøíle�itosti
90 let vykopávek v Tøebovìticích.

Malá síò muzea 9-12/13-17 dennì mimo
pondìlí, zahájení 31. bøezna v 16 hodin.

Bohoslužby CČSH
Bohoslu�by Církve èeskoslovenské husitské se

budou konat v synagoze 3. a 24. dubna.

STRIX Hoøice s.r.o., Erbenova 26, Hoøice

HOØICKÉ TRUBIÈKY

DOUBRAVKA
Výroba a prodej hoøických trubièek

Toèená zmrzlina
Pivo, Kofola, teplé a studené nápoje, Cukrovinky

Otevírací doba: Zima: Pondìlí - Pátek: 12,00 - 17,00 hodin
Léto: Pondìlí - Pátek:   9,00 - 17,00 / Sobota, Nedìle  12,00 -19,00 hodin

Koruna v dubnu

Pátek 1. dubna 2011 v 19.30 hodin
SCREAMERS V ØÍ�I DIVÙ

Show populární travesti skupiny
Vstupné 230,- Kè (na místì),

210,- Kè (v pøedprodeji)

Sobota 2. dubna 2011 ve 14.30 hodin
STRA�IDÝLKO Z HRADU METRWILL

DIVADELNÍ APRÍL,
Divadelní soubor MASKA, Èeská Skalice

Vstupné 30,- Kè

Čtvrtek 9. dubna v 19.30 (RADNICE)
DÌDEÈEK, aneb MUSÍME TAM V�ICHNI

DIVADELNÍ APRÍL
Divadelní soubor ERBEN z Miletína

Vstupné 50,- Kè

Pátek 8. dubna v 19.30 hodin (RADNICE)
HUDEBNÍ MLÁDÍ

Prémiový koncert Klubu pøátel hudby,
Jakub Urban, Adéla �ponerová - klavír,

Libor Suchý - klarinet
Klub pøátel hudby, vstupné 50,- Kè

Sobota 9. 11. 2011 ve 14.30 hodin
ZELENINOVÁ POHÁDKA

DIVADELNÍ APRÍL, soubor UÈITELKY
HRAJÍ DÌTEM z Nového Byd�ova

Vstupné 30,- Kè

Úterý 12. dubna 2011 v 17.00 hodin
�KOLNÍ AKADEMIE Z� NA HABRU

Dobrovolné vstupné

Čtvrtek 14. dubna v 19.30 (RADNICE)
LIMONÁDOVÝ JOE
DIVADELNÍ APRÍL,

soubor JIRÁSEK z Nového Byd�ova
Vstupné 50,- Kè

Sobota 16. dubna 2011 ve 14.30 hodin
PIVOÒKA MÁ SMÙLU

DIVADELNÍ APRÍL,
loutkáøský soubor ZVONEK z Hoøic, 30,- Kè

Pondělí 18. dubna 2011 v 19.30 hodin
DIVADELNÍ KOMEDIE

Divadlo PALACE, Bengt Ahlfors
DIVADELNÍ PØEDPLATNÉ, vstupné 270/

250/230,- Kè

Sobota 23. dubna 2011 ve 14.30 hodin
MÌLA BABKA ÈTYØI JABKA

DIVADELNÍ APRÍL, soubor VOJAN z Libic
Vstupné 30,- Kè

Neděle 1. května 2011 ve 14.30 hodin
POTOPENÝ ZVON

DIVADELNÍ APRÍL,
loutkáøský soubor MARTÍNEK z Libánì

Vstupné 30,- Kè

Pøedjaøí
MILOSLAV KUSÝ
Pøedjarní louka je plná nadìje. Poslední chomáè-

ky snìhu tì�knou svou vlastní vlhkostí a propadají
se do zrezivìlé loòské trávy. Potok u silnice, pøesy-
cený vodou z odcházejících únorových závìjí, varu-
je hlubokým hlasem pøed povodní.    Procházím lou-
davým krokem po jeho nasáklém bøehu. Mùj pes
bìhá kdesi vpøedu od jedné krtièí hromádky ke dru-
hé, oèuchává zapomenutý starý lopuch, pøipomína-
jící váleènou korouhev po prohrané bitvì, a nabírá
do chlupù jeho naje�ené plody plné zrádných háè-
kù. To zase bude vyèesávání!  Nìkolik krokù dál pod
keøem se váhavì otevírají první kvítky snì�enek.
Rozjaøený vítr pøiná�í vlahé teplo z velké dálky a�
nìkde od Sahary, a �eptá jim do kvìtù dosud nepo-
tvrzenou zprávu o pøíchodu jara.

Nespìchám, promoèená pùda se mi houpá pod
nohama jako paluba vratké bárky, pod ka�dou �lé-
pìjí vystoupí chomáèek kalné pìny.  Po nìkolika
krocích upoutá mùj zrak nìco zvlá�tního. Tenký po-
zlacený prou�ek døevìného rámeèku, jaký mívaly
obrázky na stìnách lidských pøíbytkù. Zrychlím.
Je�tì dva kroky a skláním se k zarámované foto-
grafii, hovící si na tlejících zbytcích orobince. Zády
k nebi le�í na bøehu potoka. Jeden roh ji� omývá
zvlnìná hladina. Nemù�e tu být dlouho. Je suchá; a
k ránu spadlo pár kapek z pøeháòky.

Zvìdavost je silnìj�í ne� lenost. Sejdu blí� k vodì,
ohnu svou léty obolavìlou páteø do oblouku, za rù-
�ek otoèím obrázek a hledím do tváøe dvou mladých
lidí. Usmívají se. Mu� a �ena. Tak kolem tøicítky.
Ona má oválný oblièej a vlasy jako len. Na bílém
podkladì slavnostního �atu ma�lièka se snítkou
myrty. A tenký závoj zvednutý nad èelo, zatì�kaný
vìneèkem z kvítí. ��astný úsmìv poodhrnuje rty a
ukazuje drobné, malièko nesoumìrné perlièky
zubù. Docela dole je kytice. Spí� její torzo. Celá se
neve�la do objektivu.

On, jak jinak, v èerném obleku, stísnìný vázankou
pod vystouplým ohryzkem. Tváøe podlouhlého obli-
èeje se tro�ku propadají. Jestlipak, chlapèe nepod-
lehne� metle své doby? Nedostane� souchotì, po-
strach pøedváleèných let? Do�ije� výmìnku, nebo tu
nechá� mladou �enu i s dítìtem napospas osudu,
tì�kému jako kamenné víko hrobky? Tvùj úsmìv je
tesknì zádumèivý. Hlavu má� nachýlenou ke své
nevìstì.  Z lásky, nebo na pokyn fotografa? Je celý
ten obøad, onen ��astný i ten tak vá�ný úsmìv
z pohnutky srdcí zamilovaných, nebo se berou dva
grunty, aby se zvìt�ilo hospodáøství?

Ne grunty ne. To bys nebyl tak udøený. Nemìl bys
tak propadlé tváøe. A ty by ses tak ��astnì neusmí-
vala. Vy dva jste z chalupy. Tak to bude z lásky!

Kdo jste asi byli, vy dva bezejmenní èlovíèci? Po-
znal by vás nìkdo ve vsi, nebo jste pøespolní, odnì-
kud z hor? Nebo byl jeden z vás odtud a druhý se
pøi�enil? Kde jste se vzali tady na pøíkopì? Obráce-
ní tváøí k zemi? Pøevá�el nìkdo pozùstalost, vyklízel
opu�tìné stavení a ztratil vás cestou, nebo vás pros-
tì nìkdo v noci ukradl v nìjaké samotì a pak tady
pohodil? Jen tak.

Ne, u� vím, vy jste se vrátili! Vy jste se tady naro-
dili. Tady jste �ili a zamilovali se do sebe, kdy� pøi-
�el vá� èas. Po louce, kde jsme se teï tak nenadále
setkali, jste chodili na procházku, jako já chodím se
svým hafanem. Bylo vám spolu nadpozemsky krás-
nì. Tady, tady na tom místì jste se prvnì políbili a
slíbili si vìènou lásku. A vìrnost a� za hrob.  Tady
jste stáli pøitisknuti k sobì, on tì hladil po vlasech a
ty jsi mìla hlavu polo�enou na jeho rameni. Potom
vás osud zavál bùhvíkam a teï jste se vrátili. Tøeba
ten polibek padl právì v tuto dobu; láska nekvete
pouze v mìsíci máji. To je jen povìra.

Mo�ná vám nebylo z poèátku pøáno. Proto jste
tady ukrytí za keøem. Se ��astným úsmìvem,
s trochou nostalgie. Co bylo potom, kdy� svatební
závoj spoèinul na dnì prádelníku? Jaký byl osud
va�í rodiny? Mìli jste dìti? Ty by mohly je�tì �ít.
Mo�ná ony vás tady ztratily. Nebo �e by pohodily?
Ne, k neúctì jste je nevychovali. Vy jste dbali na èest
a na dobrou povìst. Byli jste chudí, ale poctiví lidé.
Upøímný pohled panny nevìsty je toho nejlep�í dù-
kaz. Úcta k rodièùm patøila k základním kamenùm
rodinného sou�ití.

Myslím, �e jste to nemìli lehké. Døina od rána do
veèera pro kousek chleba vezdej�ího. A starosti o
rodinu, o kousek pole a kozu, èi prasátko ve chlívku
a kravku ve stáji. Není co závidìt. Narodil jsem se
do pohodlnìj�ích èasù. Ale snadnìj�í nejsou. To jen
na první pohled by se tak mohlo zdát. Daò za vymo-
�enosti moderní doby je vy��í, ne� si pøipou�tíme.
Vás u� jistì z toho hlava nebolí. Kdyby aspoò jeden
z vás �il, nele�ela by ta fotografie tady. Spíte svùj
vìèný sen nìkde na venkovském høbitùvku a zùsta-
lo po vás pár vzpomínek, domek a zahrádka. A ta-
hle fotografie va�eho prvního spoleèného kroku do
�ivota. Va�eho �tìstí? Kdo ví�?

Co s vámi? Kam vás dám? Celý vìk jste nìkde vi-
seli na stìnì, u� takøka nevnímáni jste patøili do
svého bytu. Jako vzduch, jak záclona na oknì, èi vr-
zající prkno v podlaze hned vedle prahu. Co tady,
na kraji louky, na bøehu potoka? Pøece vás nepovì-
sím na vrbu?

Víte co? Nechám vás tak, jak jste. Tøeba vás nìkdo
bude postrádat a vrátí se pro vás. A kdy� ne, a� vám
pr�í dé�� slzy �tìstí pøímo do tváøe. Urèitì to tak o
va�í svatbì bylo. Buïte tu ��astni a� do úplného vy-
blednutí. Vybìleni sluncem zmizíte z tohoto svìta.
V�dy� je to krásné. Jako mávnutí kouzelným prout-
kem. Dnes tu jsme a zítra? Co bude zítra? V�e jed-
nou skonèí, v�e zmizí. Ti�e a nenápadnì.  Tu svoji
lásku si vezmìte s sebou. Je-li pravá, nevybledne.
Láska je vìèná. Bez ní není nového �ivota.

Pískl jsem na psa a odcházím. Musím øíci doma
své milované, aby hned, a� se jednoho dne vrátí z té
nejtì��í cesty v �ivotì lidském, z té cesty sama ze
høbitova domù, aby v�echny na�e spoleèné fotogra-
fie, a hlavnì tu svatební, zabalila do balíèku a ti�e
zpopelnila. Nechci se po letech válet nìkde po pøíko-
pech ani u popelnic.

Co dělali skauti v zimě
Nastalo období horských výprav � zahájil je

3. oddíl skautù a vlèat, jeho� oddílovým vedoucím
je Améba � Jan Vítek. Na na�i horskou základnu
do Velké Úpy vyrazili je�tì pøed Vánoci, co� bylo
velmi chytré, proto�e na rozdíl od konce zimy tam
bylo snìhu spousta a krásného, tak�e mìli o zába-
vu postaráno.

1. oddíl Zlatìnky, který je pøevá�nì dívèí, ale
podpoøený i nìkolika malými kluky Dráèaty, tam
jel hned po Vánocích. Tentokrát s sebou vzali i ro-
dièe, aby vidìli, jak vypadá skautský �ivot zimní. A
vidìli a vrátili se ohromnì spokojení. Vedoucí od-
dílu Jarèu Nekvapilovou i nás ostatní potì�ilo, �e
øadì rodièù se líbilo na na�í chalupì tak moc, �e
slíbili pomoc s její údr�bou. V únoru je�tì oddíl
Zlatìnek vyrazil na zimní výpravu do lesa, i buøty
si tam dokázali v té zimì opéct, tak�e u� víme, �e
se v pøírodì o sebe doká�ou postarat a nezahynou.

2. oddíl Jitøenka pod vedením Piráta � Jaroslava
Preusslera je velmi veliký oddíl, tak�e na na�i zá-
kladnu do Velké Úpy jeli nadvakrát, po dva víken-
dy. V�dycky si u�ili krásného poèasí, snìhu a je�-
dìní na nìm a� do úpadu. Skautky z Jitøenky si
také zajely na výlet do Prahy, která byla jako na-
schvál zrovna v ten den � plná stra�idel. Kromì
tìchto výprav se oddíl také pøipojil k Tøíkrálové
sbírce. Dìkujeme v�em pøispìvatelùm, kteøí byli
ochotní pøidat jim nìco do kasièek a pomoci tak
svým bli�ním.

22. února slaví skauti takzvaný Den zamy�lení
(Thinking Day) � tento svátek vznikl z pùvodní
oslavy narozenin zakladatele skautingu Lorda Ba-
den-Powella (nar. 22. 2. 1857) i jeho �eny (nar. 22.
2. 1889). Pøi slavení svátku si skauti pøipomínají
pøátelství, které je vá�e s ostatními skautskými
sestrami a bratry, a to nejen z jejich oddílu, ale i se
skauty z ostatních oddílù v jejich støedisku, z ji-
ných mìst èi zemí. Uvìdomují si, �e jsou souèástí
svìtového skautského spoleèenství a zamý�lí se
nad problémy ve svìtì, se kterými je tøeba bojo-
vat. V leto�ním roce napøíklad pøipomnìla svìto-
vá skautská konference nutnost zabývat se zrov-
noprávnìním �en.

Ka�dý ná� oddíl si skautský svátek oslavil po
svém � pøedáváním pøání uvnitø svého oddílu, za-
sláním pozdravù ostatním oddílùm nebo do ji-
ných skautských støedisek. 2. oddíl Jitøenka slavil
tradiènì jídlem, jeho èlenstvo jasnì chápe dùle�i-
tost jídla pro lidskou spokojenost a slavnostní ná-
ladu. Tak�e poøádali soutì� ve vaøení. 1. oddíl Zla-
tìnky zase vsadil na význam umìní v lidském
�ivotì a vyrábìl k tomuto svátku plakát, plný dìt-
ských ruèek a jejich pøání na dal�í rok. A 3.oddíl
skautù a vlèat slavil, jak je jeho zlozvykem, hlavnì
prací. V prùbìhu zimy museli uklízet místnosti v
klubovnì, kde celý podzim probíhaly rekonstrukè-
ní práce. Ov�em hlavnì  chystali Skautský ples, do
pøípravy se postupnì zapojili i lidé z ostatních od-
dílù, ale rozhodující  práce le�ela na vedoucím
3.oddílu Amébovi.

V pátek 4.bøezna pak nastal ten den, tedy veèer,
kdy se sál Koruny naplnil nádhernou hudbou ka-
pely Ego Retro Music, krásnými �aty dívek a dam
a tmavými obleky pánù. Náv�tìvníci i národ
skautský vzná�eli se sálem v rytmu valèíku, polky
nebo rokenrolu. Do taneèní nálady je vpravil di-
vo�ský tanec pøedvedený pøevá�nì èleny roverské-
ho kmene Bizoni. Závìr tance lido�routù pak
mohl být upoutávkou na pøipravené poho�tìní.
K plesu samozøejmì patøila i bohatá tombola. Le-
to�ní Skautský ples se opravdu vydaøil, o tom
svìdèil jak plný sál, tak i samotné ohlasy náv�tìv-
níkù. �Moc krásnì jsme si zatanèili, hudba byla
perfektní, líbila se nám i ta spousta milých mla-
dých lidí, pøí�tì pùjdeme urèitì zas,� øekla nám
jedna nad�ená náv�tìvnice.

Sotva se Bizoni trochu vyspali po plese, u� zase
pospíchali do klubovny, proto�e mìli nachystanou
je�tì jednu akci � soutì� v uzlování pro v�echny
hoøické skauty. Spoleènì s nìkterými dal�ími ve-
doucími pøichystali Lov na bizona � kdo splnil
alespoò tøi uzlaøské disciplíny, pomohl hladovìjí-
cím Indiánùm i sobì k dobrému úlovku. Nìkdo by
si tøeba mohl myslet, �e vázání uzlù je jen zábava,
kterou si krátíme èas na schùzkách, jen�e kromì
procvièení rychlosti prstù a mozkových závitù má
také spoustu praktického pou�ití, napøíklad pøi tá-
borových stavbách, pro první pomoc, pro ji�tìní
pøi lanových aktivitách nebo tøeba jen pro zabale-
ní balíèku. Na�e oddíly pøipravují svých samostat-
ných akcí tolik, �e na tuhle spoleènou støedisko-
vou u� zbyl jen prázdninový víkend a úèast proto
nebyla pøíli� vysoká. Ale v�ichni vedoucí dostali
mo�nost nabídnout dìtem, které neodjely na
prázdniny, zajímavé odpoledne. Pøi takovémto
programu se dìti mohou blí�e seznámit s lidmi,
které v rámci svého oddílu nepotkají, mohou si
porovnat své znalosti s �ir�ím okruhem vrstevní-
kù. I jejich vedoucí mohou vidìt, jak si jejich svì-
øenci stojí ve srovnání s ostatními. Uzlovací závo-
dy byly moc hezky pøipravené, soutì�e probìhly
v pøíjemném, kamarádském prostøedí a ti, kteøí
pøi�li, se pouèili, pocvièili a pøedev�ím pìknì po-
bavili.

Sepsala Ev�a Hanèarová,
vedoucí støediska Junáka Hoøice

Zimu jsme zahájili pøinesením Betlémského
svìtla do Hoøic, to u� pak hned mohly zaèít Vá-
noce. A co v�echno se dìlo v na�em støedisku?

Filomena Borecká dopřála svým kresbám třetí
rozměr a říká jim Oxymorony. Jsou k vidění do
16. dubna na výstavě v Českém centru v Paříži.
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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

ŽALUZIE
SEDLÁK
 �aluzie (EURO, vertikální) �
originální zastínìní VELUX

sítì proti hmyzu � lamelové dveøe
� pøedokenní rolety

� gará�ová vrata
MONTÁ� � PRODEJ � SERVIS
VLASTIMIL SEDLÁK

Máchova 1431, Hoøice
TEL/FAX: 493 623 711

MOBIL: 737 744 821
www.volny.cz/zaluzie-sedlak

NOVÁ SLUŽBA
PRO OBČANY HOŘIC

A OKOLÍ:
Pùjèuji èistiè na koberce

Puzzi 100 Super
od firmy Kärcher

(Objednávky na uvedených èíslech)

V I N O T É K A

LEVITŮV DŮM
NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 164

AUTOŠKOLA

LEJSEK
Karlova 198, Hoøice, tel. 493623670

vám nabízí provádìní výcviku
v øízení motorových vozidel:

1) malého motocyklu, skupina „AM“
2) motocyklu skupiny „A“

3) osobního automobilu, skupina „B“
4) nákladního automobilu, sk. „C“

5) traktoru, skupina „T“
Kondièní jízdy uvedených vozidel.
�kolení øidièù.Výcvik provádíme

na nových vozidlech
zn. Ford Fusion, �koda Fabia,

Mercedes Atego, Suzuki, Honda.
Kurzy zahajujeme

ka�dou støedu v 15 hodin.
Autoslužby

� Výmìny a prodej
motorových a pøevodových olejù

� Prodej akumulátorù Varta
Pneuservis

� Montá� a vyva�ování pneumatik
osobních, dodávkových a nákladních

vozidel a motocyklù (provádíme
na moderních strojích Corchi).

Prodej nových  pneumatik zn. Barum,
Matador, Michelin, Continental,

na v�echna motorová vozidla.
� Opravy vzdu�nic a pneumatik na

osobní i nákladní automobily a traktory.

Informace: 493 621 640

Nová 3D
LASEROVÁ GEOMETRIE

POŘÁDÁNÍ VEŘEJNÝCH DRAŽEB
DOBROVOLNÝCH I NEDOBROVOLNÝCH

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

RIEGROVA 1048, 508 01 HOŘICE

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

Obecní úøad Tøebnou�eves
informuje o znovuzøízení mateøské �koly v

Tøebnou�evsi. Bli��í informace o zápisu mo-
hou rodièe získat na telefonních èíslech 724
38 68 08, 724 18 42 19, na webových strán-
kách, nnebo pøímo na obecním úøadu v
Tøebnou�evsi.

Obecní úøad Tøebnou�eves
nabízí prostory v hospùdce na koupali�ti

pro rodinné oslavy, spoleèenská setkání,
svatby, oietní oslavy. Kapacita okolo 50
osob, mo�nost kombinovaného poho�tìní v
pøíjemném prostøedí uzavøené spoleènosti.

Informace pøímo na místì nebo na telefo-
nu 724 18 42 19.

Oznámení
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PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
Z VETERINÁRNÌ KONTROLOVANÝCH CHOVÙ,

KTERÉ ZARUÈUJÍ KVALITU A VYSOKOU U�ITKOVOST

HOŘICE U ZÁMKU, VŽDY OD 12 HODIN:
Prodej 1. 4. 2011                           Při objednání 10 ks 1 kuřice ZDARMA!

Kuøice èerné, èervené, bílé (nesou bílá vejce) stáøí 14-18týdnù, cena 130-150,- Kè

Prodej 14. 6. 2011                  Při objednání 10 ks drůbeže Nutrimix ZDARMA!
(Nutrimix: vitamínový a minerální pøípravek pro zdárný rùst drùbe�e)

Kuøice èerné, èervené, stáøí 14-18 týdnù, cena: 130-150,- Kè

Kaèeny pekingské �(bílé brojlerové), stáøí 1-3 týdny, cena:60-80,- Kè

Moularden (køí�enec pi�mové + pekingské kachny), stáøí 1-3 týdny, 60-80,- Kè

Kaèeny barbarie (husokaèeny), stáøí 1-3 týdny, cena:90-110,- Kè

Husy (bílé), stáøí 1-3 týdny, cena:130-150,-Kè

Husy (landeské), stáøí 1-3 týdny, cena:130-150,- Kè

Krùty (kanadské �irokoprsé brojlerové) 6-8 týdnù, cena:250-290,- Kè

Prodej 4. 8. 2011
Kuøice èerné, èervené, stáøí: 14-18 týdnù, cena: 130-150,- Kè

Modré, kropenaté Sussex, stáøí 14-18 týdnù, cena: 130-150,- Kè
Prodej 21. 10. 2011

Kuøice èerné, èervené, stáøí: 14-18 týdnù, cena: 130-150,- Kè

Drùbe� OBJEDNÁVEJTE na adrese:Gallus Extra s.r.o., Pra�ská 8, 586 01 Jihlava
tel. 567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331, po-pá 8-15hodin,e-mail gallus.extra@centrum.cz

OK-PLASTSTAV
V�E V JEDNOM

PLASTOVÁ
OKNA

DVEŘE•ROLETY•VRATA
PLASTOVÉ  PARAPETY  NEBO  �ALUZIE

ZDARMA

NOVINKA:
PARAPETY Z UMĚLÉHO

KAMENE
(výbìr v jakékoliv barvì � levné � trvanlivé)

KOMPLETNÍ STAVEBNÍ ÈINNOSTI
výmìna oken + zednické zapravení

rekonstrukce bytových jader a koupelen
obklady, dla�by, zámkové dla�by

sádrokartony, pùdní vestavby, zateplení,
fasády, omítky, betony, malby, nátìry

+ zaji�tìní elektroinstalace a vodoinstalace

604 858 053
734 585 836

e-mail: ok-plaststav@seznam.cz
INFORMAÈNÍ KANCELÁØ:

DÙM  KULTURY  KORUNA
Hálkova 105 , 508 01 Hoøice

Nebo osobní náv�tìva a konzultace pøímo
u Vás v pohodlí Va�eho domova

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

Pokrývaèské a klempíøské práce,
montá� støe�ních oken VELUX

STANISLAV KAREŠ
POKRÝVAČ

Harantova 1182, Hoøice v Podkrkono�í
Telefon 776 744 530

Od 1. dubna 2011 novì otevøeno

L-Kadeønictví
Lucie Rechkové

dámské
pánské � dìtské
Nové trendy v úèesech:

L'ORÉAL, MATRIX
Svatební a spoleèenské úèesy

Pøíjemné prostøedí
Dìtský koutek

Tì�í se na Vás
Lucie Rechková, Janderova 2212, Hoøice
(smìr z námìstí k plaveckému bazénu).

NOVÉ KADEŘNICTVÍ
V JANDEROVCE

Bezplatné poradenství
Pro obèany, kteøí se ocitli v tí�ivé �ivotní situaci.
PORADNA SOROPO nabízí

OBÈANSKÉ PORADENSTVÍ
a SPECIALIZOVANÉ PORADENSTVÍ
PRO RODINY S DÌTMI

Adresa: Vrchlického 823-824, 506 01 Jièín
Objednat se mù�ete osobnì,
telefonicky:  736 472 676
nebo emailem opjici@ops.cz, rp@ops.cz

Pronájem nebytových
prostor

Nabízíme pronájem jedné místnosti cca 20 m2

nad CK Datour (roh Husovy a Jungmannovy uli-
ce). Vhodné k podnikání jednotlivce (ekonomické
slu�by, projekce apod.) K nastìhování v èervnu -
èervenci 2011.                           Tel/fax: 493 623 738.

Koupím po�tovní známky, pohledy, obál-
ky, bankovky, tuzexové bony, losy, akcie, celé
sbírky - vìt�í mno�ství, pozùstalost po sbìrateli.
Platím v hotovosti nejvy��í mo�né ceny.

Info: 724 22 92 92.
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 Pøednost mají pøíspìvky døíve do�lé a takové, které
jsou v podobì datového souboru. Podepsané pøíspìvky

nemusí nutnì vyjadøovat stanovisko vydavatele.

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

Koupím garáž
Koupím gará� v Hoøicích. Telefon 603 932 112.

V� blondýnka v dùchodu hledá solidního praktické-
ho mu�e pro spoleèné chvilky do 70 let. Malá vada

nevadí. Zn. Náhoda. Telefon 608 135 519.

Pronajmu 1+1+ dvì soc. zaøízení v rodinném domku
i jednotlivì, nájem a pøíplatky za pou�ití zaøízení,

elektr, vody, pøímotopy, kach. kamna.
Cena dohodou, nutno vidìt, jsem velmi klidná
tolerantní, nájemkynì v invalidním dùchodu,

spìchám,. Telefon 608 135 519.

Doučování
Angliètina, nìmèina, matematika pro Z�.

Telefon 603 458 957.

Prodám dům
Prodám dùm v Hoøicích. Po rekonstrukci, vhod-

ný k nastìhování. 5+1, klidná lokalita, 5 minut od
námìstí. Telefon 605 85 15 36.

Pronajmu garsonku
Pronajmu garsoniéru v Hoøicích, v prvním po-

schodí, 30 m2.                              Telefon 604 125 336.

Telefon do školy 

�Dobrý den, dovolali jste se na automatickou
ústøednu na�í �koly. Pro spojení se správným za-
mìstnancem si vyslechnìte v�echny mo�nosti vý-
bìru:

¨ Chcete-li lhát o tom, proè va�e dítì není
pøítomno, stisknìte 1. 

¨ Chcete-li se vymlouvat, proè va�e dítì
neudìlalo domácí úkol, stisknìte 2. 

¨ Chcete-li si stì�ovat na to, co dìláme,
stisknìte 3. 

¨ Chcete-li nadávat zamìstnancùm,
stisknìte 4. 

¨ Chcete-li se zeptat, proè jste nedostali
informace, které vám byly ji� nìkolikrát
písemnì zaslány, stisknìte 5. 

¨ Chcete-li, abychom vychovávali va�e dítì
za vás, stisknìte 6. 

¨ Chcete-li nìkoho popadnout, dát mu
facku nebo nìkoho udeøit, stisknìte 7. 

¨ Chcete-li po�ádat o jiného uèitele
(letos ji� potøetí), stisknìte 8. 

¨ Chcete-li si stì�ovat na �kolní dopravu,
stisknìte 9. 

¨ Chcete-li si stì�ovat na �kolní obìdy,
stisknìte 0. 

Pokud si uvìdomujete, �e toto je reálný svìt a
va�e dítì musí být odpovìdné za své chování,
práci ve tøídì a domácí úkoly, a �e není chybou
uèitele, kdy� va�e dítì neprojevuje �ádnou sna-
hu, zavìste a mìjte hezký den! 

Jestli tohle chcete sly�et v jiném jazyce, pøestì-
hujte se do zemì, která jím hovoøí. 

Dìkujeme za vá� zájem o v�eobecné a veøejné
vzdìlávání�.                                 (Chechtavej tygr)

Hledám doučování matematice
Hledám nìkoho, kdo by cca dvakrát týdnì dou-

èoval støedo�kolského studenta matematice. Spì-
chá.                                           Telefon 731 372 946.

Biograf Na Špici v dubnu

Úterý 5. 4. a středa 6. 4. ve 20:00

Tři dny ke svobodě 
�ivot se zdá být pro Johna Brennana (Russell Crowe)
perfektní a� do chvíle, kdy je jeho �ena Lara (Elizabeth

Banksová) zatèena kvùli vra�dì, kterou údajnì
nespáchala. Tøi roky, ne� padne rozsudek, se John sna�í
udr�et rodinu pohromadì, vychovává jejich syna Luka

(Ty Simpkins) a uèí na univerzitì. Mezitím usilovnì
pátrá po ka�dém dostupném dùkazu, aby dokázal, �e je

jeho �ena nevinná. CSFD � 80% 
Mláde�i pøístupný, 105 minut, 70,- èeské titulky 

Pátek 7. 4. a sobota 8. 4. v 17:30 

Rango 
Ne� si zaèal øíkat Rango a vybájil si spoustu mýtù o

svých hrdinských kouscích, obýval chameleon v
havajské ko�ili prostorné terárium. Nic mu v nìm

nechybìlo, snad kromì trochy akce. Té si zaène naplno
u�ívat, kdy� se ne��astnou náhodou ocitne uprostøed

vyprahlé pou�tì, kde si na nìm málem pochutná
hladový jestøáb. A aby napìtí nebylo málo, jeho dal�í

kroky vedou do mìsta jménem Prach, v nìm� visí
obyvatelùm kolty proklatì nízko. 

CSFD � 81% 
Mláde�i pøístupný, 107 minut, 70,- èeský dabing 

Úterý 12. 4. a středa 13. 4. v 17:30 

Letopisy Narnie: Plavba
Jitřního poutníka 
Edmund a Lucinka, dvì nejmlad�í z dìtí Pevensieových,

tráví prázdniny u svých pøíbuzných spoleènì se svým
nesnesitelným bratrancem Eustacem. Èasto tu

vzpomínají na Narnii a na dobrodu�ství, které tam
za�ili, kdy� jednoho dne z nièeho nic o�ije obraz lodi,

který visí v Lucinèinì pokoji a oni se skrz nìj dostávají
zpátky do Narnie. 

Mláde�i pøístupný, 112 minut, 70,- èeský dabing 

Pátek 15. 4. a sobota 16. 4. ve 20:00 

Poznáš muže svých snů 
Romantická komedie, vypovídající o man�elství,

rozvodech a nevìøe. Hoøkým humorem ilustruje, jak
lehké je pro na�e iluze ze sebe dìlat blázny. Vá�nì, touhy,

sny, neklid i stres vykolejí v �ivotì nejenom man�elský
pár Alfieho (Anthony Hopkins) a Helenu (Gemma

Jones), ale i jejich dceru Sally (Naomi Watts) s
man�elem Royem (Josh Brolin). Poté, co Alfie opustí

Helenu, aby dohnal své mládí a vìnoval se energické,
svobodomyslné dívce na telefonu jménem Charmaine

(Lucy Punch), se Helena odvrací od racionálního
pøístupu k �ivotu a øídí se pra�tìnými radami kartáøky.

Re�ie: Woody Allen. 
Mláde�i pøístupný, 96 minut, 70,- èeské titulky 

Úterý 19. 4. a středa 20. 4. ve 20:00 

Opravdová kuráž 
Jak velkou kurá� musí mít ètrnáctiletá holka, aby

pomstila tátovu smrt? Odpovìï nabízejí nejúspì�nìj�í
hollywood�tí bratøi Joel a Ethan Coenovi v temném
westernu Opravdová kurá�. Herecký objev Hailee
Steinfeld na krvavé cestì za mstou doprovázejí Jeff

Bridges jako jednooký �erif Rooster Cogburn a Matt
Damon v roli Texas Rangera LaBoeufa. 

Mláde�i pøístupný, 109 minut, 70,- èeské titulky 

Čtvrtek 21. 4., pátek 22. 4. a sobota 23. 4.
ve 20:00 

Nevinnost 
Cesta z vrcholu na absolutní dno mù�e být velmi rychlá.

Nìkdy staèí jediná vìta a v�echno, co jste dosud
budovali, se zhroutí jako domeèek z karet. Uznávaný
lékaø, milovaný otec a man�el, èelí obvinìní z velmi

tì�kého zloèinu. Ze dne na den vymìnil dobrou adresu za
celu ve vazební vìznici, odkud se nevina prokazuje

hodnì tì�ko, zvlá��, kdy� protistranì pomáhá èlovìk,
který mù�e být motivován osobní pomstou. Pravda prý

nakonec v�dycky zvítìzí nad l�í a nenávistí. Nìkdy ani to
ale nemusí znamenat vítìzství. Re�ie: Jan Høebejk 

Mláde�i pøístupný, 102 minut, 70,- èeské titulky 

Úterý 26. 4. a středa 27. 4. ve 20:00 

Černá labuť 
V psychologickém thrilleru Èerná labu�, zasazeném do
prostøedí newyorské baletní scény, zavádí vizionáøský

re�isér Darren Aronofsky diváky na fascinující a
mrazivou cestu do nitra mladé baleríny, která se kvùli

své vytou�ené roli v Labutím jezeøe stane a� dìsivì
dokonalou. Snímek sleduje pøíbìh Niny (Natalie

Portman), baleríny newyorského baletu, její� �ivot je,
podobnì jako �ivot v�ech v této profesi, plnì pohlcen

tancem. CSFD � 86% 
Mláde�i pøístupný, 108 minut, 70,- èeské titulky 

Pátek 29. 4. a sobota 30. 4. ve 20:00 

Hezké vstávání 
Becky Fullerová (Rachel McAdams) je mladá, krásná,

ambiciózní a právì získala vysnìnou práci. Pøesto se její
�ivot øítí do pekel. Scenáristka Aline Brosh McKenna

lehce oprá�ila vlastní úspì�ný model z komedie �Ïábel
nosí Pradu� a stvoøila dal�í variaci na téma souboje

�Panny s Netvorem�. Zamìstnání televizní produkèní je
ideální pro workoholiky, kterým to stejnì rychle mluví
jako myslí a kteøí nemají problém zaøídit na poèkání

nemo�né. Tedy i pro Becky, která má zachránit
vadnoucí ranní televizní show jménem Rozbøesk, její�
podíly na koláèích sledovanosti jsou tenké jako papír. 

Mláde�i pøístupný, 107 minut, 70,- èeské titulky 

O vítězi musely rozhodnout až nájezdy.

Děda vzpomíná
Dìda vzpomíná: �Kdy� jsem byl malý, dala mi

maminka 20 Kès a poslala mì do obchodu. Pøine-
sl jsem dva chleby, dvì mléka, balíèek bonbonù,
èokoládu, deset vajíèek, koblihu a je�tì mi zùstalo
na kolotoè. 

Dnes u� to není mo�né, mají tam plno tìch pito-
mých kamer��

Radíme učitelům
(ke Dni učitelů)

Pokud �ák v minulosti tvrdil, �e krokodýl je
ryba, byla to chyba. 

Dnes to pochopitelnì není chyba, ale �ákùv oso-
bitý vlastní názor, který má právo zastávat a je
tøeba to bez výhrad respektovat. Na uèiteli je, aby
nezranil �ákovu køehkou osobnost èi nenaru�il
jeho sebevìdomí. Musí proto vytvoøit vstøícnou
kreativnì edukaèní atmosféru a pro dané tvrzení
najít vhodnou interpretaci. 

Pøíklad: �Správnì, Pepo, krokodýl vskutku patøí
mezi ryby, patøí také ale i mezi oboj�ivelníky.
I mezi tropický hmyz, zkrátka mezi v�echny oby-
vatele afrických øek. Patøí mezi nì, proto�e spolu
s nimi tvoøí jednu velkou ��astnou rodinu, které
se øíká ekosystém. Ale jinak je to plaz, ty debile!� 

Poděkování

Malí hořičtí fotbalisté děkují společnosti ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA HOŘICE za nové dresy,
které si mohli pořídit díky jejich sponsoringu. Věříme, že v nich budeme jen vyhrávat.

Hořičtí kuželkáři
se třemi medailemi

V minulých dnech probìhly v ku�elkách krajské
pøebory v�ech kategorií, kde se zástupci SKK pre-
zentovali vynikajícími výkony.

Mezi �áky na jièínské ku�elnì obsadil Martin Ma-
zura na 100 hodù sdru�ených 3. místo za výkon 423
ku�elek, pouhých 6 ku�elek od zlaté medaile. Doros-
tenci hráli v Hoøicích na 120 hodù sdru�ených, tady
obsadil domácí Láïa Zívr 4. místo za výkon 509, F.
Kráèmar místo 9. s výkonem 498 a 12. skonèil Patrik
Palm s výkonem 488. V této kategorii se jako 3. za
výkon 523 umístil Jan Ringel, v souèasné dobì té�
hráè SKK Hoøice, který ov�em startoval za svùj ma-
teøský oddíl SKK Vrchlabí. Nejvìt�ího úspìchu jsme
dosáhli v kategorii junioøi, kde se na náchodské ku-
�elnì stal pøeborníkem Královéhradeckého kraje
Bartoníèek Martin za výkon 1077 (543+534), jako
bronzový skonèil Vojtìch Tulka 1065 (534+531), bo-
hu�el o 2 ku�elky mu utekl postup na Mistrovství re-
publiky. 10. místo obsadil Balihar Vojtìch 509 (hrá-
no na 2x 120hs). V �enách v Rychnovì n. Knì�nou
obsadila Monika Hnyková 11. pøíèku za 437 ku�elek.
V kategorii mu�ù na hradecké ku�elnì ve velice na-
bité konkurenci vybojoval Ivan Vondráèek vynikají-
cí 5. místo za 1168 shozených ku�elek (593+575), 10.
pøíèku obsadil Horák Ludìk za 577. V kategorii seni-
oøi, 8. místo Dymáèek Zdenìk 537 a 18. Novotný
Jindøich 492. Zde se hrálo pouze na 120 hodù sdru-
�ených.

Na mistrovství republiky z jednotlivých kategorií
postupují za �áky Dominik Ruml (z Poháru mladých
nadìjí) - Náchod, za dorost Láïa Zívr, Jan Ringel -
Jihlava a za juniory Martin Bartoníèek - Èeská Tøe-
bová.

V�em jmenovaným patøí dík za vzornou reprezen-
taci mìsta Hoøice a postoupiv�ím pøejeme hodnì
úspìchù na Mistrovství republiky.                                  fk

 Jedna finálová porá�ka a jeden postup do finále,
to je hokejová charakteristika uplynulého víkendu
medvìdù. Zrovna se jim nehodil pro absenci nìkoli-
ka klíèových hráèù. 

V Byd�ovì nedopadl zápas s Lindrem M�any úpl-
nì podle pøedstav Hoøických. I  kdy� první dvì tøeti-
ny v�dy vedli a je�tì na zaèátku tøetí, byli spokoje-
nìj�í. Potom doplatili na svoji nedisciplinovanost a i
na pøísnìj�í metr rozhodèích. Ti v polovinì tøetí tøe-
tiny vylouèili tìsnì po sobì hned dva hráèe  Grizz-
lies, tento poèin rozhodèích, ve finále nevídaný,
podlomil potrestaným kolena. Bìhem minuty a pùl
dostali tøi branky a po nich následoval je�tì trest od-
lo�ený. V tu dobu nezbylo nic jiného ne� otevøít hru,
ale vzápìtí pøi�el dal�í gól a bylo po zápase, který
skonèil 6:3. Nad hokejisty z Hoøic visel Damoklùv
meè, který mìl rozseknout, zda bude leto�ní sezóna
je�tì úspì�nìj�í. Po noèním odpoèinku je èekal
v Lomnici nad Popelkou odvetný zápas s domácím
ZEOS Lomnice. První vyhráli hosté 10:5, ale to v
play off nic neznamená a pokud chtìli postoupit,
tak museli znovu vyhrát, v hor�ím pøípadì vyhrát na
nájezdy. K tomu také do�lo a po prohøe 6:5 promì-
nil ètvrtý nájezd �. Karban (v Lomnici zvaný Arab).
Tím se Grizzlies dostali do finále, které je pro nì le-
tos nejpresti�nìj�í. Lomnický skalp toti� je�tì ne-
mají. V úterý (kdy u� musí být tyto noviny v tisku)
hrají první finále, které je na dva vítìzné  zápasy. 

Výraznou posilou v tìchto zápolení, byla také vý-
teèná divácká kulisa. Medvìdi dìkují a tì�í se,�e jim
to oplatí v samém konci sezony. O tom, co se dìlo
v Lomnici, vás budeme informovat pøí�tì.            CUK

Grey Grizzlies Hořice
jsou stále ve hře:
protože už i v hokeji
rozhodují Arabové 

Zimní stadion se náhle zaplnil drobotinou na
bruslích. Ka�dý se pøedvádìl, jak nejvíce mohl.
Zku�enìj�í borci si okam�itì postavili branky na
�íøku høi�tì, rozlosovali anonymní hokejky a pustili
se do neúprosných bojù, jako  za èasù jejich tatínkù
na nìjaké zamrzlé lou�i. Dìvèátka zkou�ela prv-
ní piruetky a ty nejmen�í zaèáteèníky tatínkové je�-
tì podpírali. Ten, kdo v tuto  dobu pozøel na ledo-
vou plochu, si øekl:  �Nìjak podivnì organizované
veøejné  bruslení�? Zasvìcený by mu musel odpo-
vìdìt: �To si tady dìti z Hoøic dokazují, co se v

Letošní kurz bruslení úspěšně zakončen
uplynulých kurzech nauèily�. Bìhem tohoto nedìl-
ního odpoledne se v�ichni, vèetnì doprovodu, vý-
teènì pobavili a v neposlední øadì i  zabruslili. Le-
tos se zúèastnilo tohoto projektu je�tì více dìtí ne�
loni a ukázalo se, �e zájem o tuto èinnost v Hoøi-
cích je. Mnozí chodili je�tì bruslit na pøírodní høi�-
tì k Habru, které díky mìstu bylo v provozu a tento
vzorek  zájemcù si tam urèitì ostudu neudìlal. Po-
kud krize nedopadne i na hokejový klub Grey
Grizzlies, podobnou akci uspoøádá i pøí�tí sezónu.

CUK 

Poslední zpráva: v Èajovnì toèí Plzeò.
V pátek je od sedmi schùze.


