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 Dlouhý se poøád prodlu�uje � Medvìdi se zase poprali � Zelené pivo toèí mistr republiky � Dìti pøepisovaly dìjiny �
Jak polezou v Konecchlumí na Everest � Rozjímání o eutanázii � Dal�í pøípad s blondýnou � Jak se kde zdra�uje

� Koho �iví daòoví poplatníci � Jak do�lo k natr�ení medvìda � Jak se kde koulelo a dokoulelo � S kým se neztratíte �
Nechoïte jen tak, pátého bude vernisá� �                                                            Noviny stojí 6,- Kè � Dìkujeme, vycházíme

KVĚTEN

Mise Velichovky 2011
Po�estnácté se vypraví do Hoøic majitelé historic-

kých vojenských vozidel aby si pøipomnìli misi pod-
plukovníka Pratta, která se objevila v na�em mìstì
na sklonku druhé svìtové války.

Dne 7. kvìtna od 15 do 20 hodin je sraz v�ech
úèastnílù v kempu U Vì�e. Zde bude probíhat výsta-
va v�ech historických a vojenských vozidel. V nedìli
8. kvìtna ve 13 hodin vyjede kolona vozidel z kempu
do Velichovek. Tam polo�í úèastníci kytice u po-
mníèku 23. squadrony 16. obrnìné divize 3. US ar-
mády a opìt probìhne výstava vozidel.

Poøádá Vehicle Club WWII.

V pátek nebo v sobotu?
Který den provozovat trhy v Hoøicích? V pátek

nebo v sobotu? Co na nich zlep�it? Nasbírali jsme
rùzné názory od obèanù, které Vám pøedkládáme
vèetnì mo�nosti hlasování.

1. Argumenty pro trhy v pátek:
+ Vzhledem k prodejní dobì (nejvíce lidí chodí

od 9.00 do 12.00 hod. a poté od 13.30 � 16.30 hod.)
je vìt�í zájem z øad prodejcù a tím i vìt�í nabídka
sortimentu

+ Mìsto je plné lidí (úøady, lékaøi, banky a dal�í
slu�by mají otevøeno, probíhají nákupy na víkend)

+ Ve mìstì jsou lidé ze spádových obcí.
-  Vìt�í dopravní zátì�, ztí�ené parkování.
- Lidé, kteøí pracují pøes týden mimo Hoøice, ne-

mají mo�nost úèasti na tìchto trzích.
2. Argumenty pro trhy v sobotu:
+ Vhodné pro obèany, kteøí pracují pøes týden

mimo mìsto.
+ Lep�í podmínky pro parkování.
-  Men�í úèast prodejcù vzhledem ke krátké pro-

dejní dobì (pouze dopolední hodiny, v odpoledních
hodinách je zájem veøejnosti minimální), prodejci
dávají pøednost zajímavìj�ím akcím, jako jsou jar-
marky, poutì a akce s celodenním prodejem.

- Zhor�ená dopravní obslu�nost oproti v�edním
dnùm a tím omezené mo�nosti dopravy lidí
z okolních obcí.

Trhy v Hoøicích:
Hlasujte v anketì na www.horice.org

Komenského uzavřena
do 20. července

Odbor dopravy Mìsta Hoøic oznamuje obèanùm,
�e od pondìlí 18. 4. do støedy 20. 7. 2011 dojde
z dùvodu rekonstrukce povrchu komunikace v rám-
ci projektu Mìsto bez bariér k uzavírce Komenského
ulice.

Uzavírka dlouhá cca 1100 m bude øádnì oznaèena,
stejnì tak i objí�ïka v délce cca 1800 m. U�ivatelùm
pøilehlých nemovitostí bude umo�nìn po dohodì
s provádìcí firmou vstup do objektù tak, aby nebylo
omezeno jejich u�ívání.                         www.horice.org

Moudrost z úředního dopisu:
Vá�ený daòový poplatníku,
vracíme Vám k pøepracování formuláø Va�eho

daòového pøiznání. V kolonce �vy�ivované oso-
by� uvádíte nesprávnì, by� pravdivì �vláda, par-
lament a státní úøedníci�.

Zelené pivo letos točí
mistr republiky

Mistrovství Èeské republiky v èepování piva
probìhlo minulou støedu v Lidovém domì ve
Kbelích. Vyhrál Ludìk Matou�ek z Hoøic a získal
titul Hvìzda výèepu. V soutì�i musel prokázat
øadu teoretických znalostí a v praktické zkou�ce
pøedvést èepování domácí znaèky do sklenic 0,3 a
0,5 litru a také prémiové znaèky Heineken (poøa-
datele soutì�e) do sklenice s obsahem 0,25 litru.
Souèástí výhry je i luxusní výlet do Amsterdamu
za poznáním tamních pivovarù a pivovarských
muzeí.

Přijďte ochutnat zelené pivo. Teče
v hospůdce U Matoušků od Zeleného čtvrtka

dokud nedoteče. Čepuje mistr republiky.

Hořičtí skauti utržili
za železo skoro 50 tisíc

Místní skauti v sobotu poøádali tradièní sbìr �ele-
za. Technické slu�by jim zapùjèily tøi nákladní vozy
(hradilo mìsto), posádky star�ích skautù s nimi ob-
jely ráno od pùl osmé a� do ètrnácti hodin celé mìs-
to. Hoøiètí obèané pøipravili pøed své domy celkem
asi 11,5 tuny starého �eleza a 50 kilogramù barev-
ných kovù. Ve sbìrnì junáci utr�ili 49 tisíc korun,
co� je o nìco ménì ne� v minulých letech.

Skauti dìkují, vybrané finance budou pou�ity na
skautskou èinnost, na letní tábory nebo opravu klu-
bovny v Máchovì ulici.

Vladimír Preclík o něm v knize o hořických symposiích napsal:„Poznal jsem Vojtu už ve škole
v ateliéru profesora Wagnera jako mladíka plného vášně, zapáleného pro sochařskou pravdu.
Oslňoval nás všechny svou kresbou i vzděláním. Nadchl i profesora Baucha, ke kterému jsme

všichni chodili kreslit a který Adamcovi fandil skoro jako členu vlastní rodiny. Když Vojta mluvil,
sázel argumenty, když modeloval, lítaly od něho jiskry. Z Wagnera v něm zůstala pokora, z Baucha

vášeň. Zaujat novou figurací vysekal v Hořicích sousoší nazvané Spáči. Ani zde neopustil své
hluboce cítěné téma lidské figury v jedné z jejích typických a samozřejmých chvílí. Spánek jako

slast, spánek jako odpočinek, spánek jako nabývání nové energie.“
Sochu, kterou její autor nazval Spáči, najdete na Gothardě mezi sochami ze symposia 1992.

Když Vojtěch Adamec letos 28. března náhle zemřel, bylo mu 77 let.

Anketa

Indové získají celou Miletu
Hoøice 4. dubna (ÈTK) - Vìt�inový vlastník textilní

spoleènosti Mileta Hoøice, indická firma Alok, získá
v�echny akcie hoøické firmy. Za akcii o jmenovité
hodnotì 196 korun dostanou drobní podílníci ná-
hradu 81 korun. Rozhodla o tom 4. dubna mimoøád-
ná valná hromada Milety. Alok dosud ve spoleènosti
Mileta vlastní podíl 93,2 procenta a za zbylé akcie
zaplatí 6,5 milionu korun.

Vytlaèení minoritních akcionáøù z Milety indická
firma Alok provede prostøednictvím své dceøiné
spoleènosti Alok Industries International z Brit-
ských Panenských ostrovù, která je oficiálním dr�i-
telem akcií hoøické textilky. Necelých sedm procent
akcií Milety mimo dr�ení Alok je rozdrobeno mezi
více ne� 4700 akcionáøù.

Proti vytìsnìní se na valné hromadì vyjádøil mi-
noritní akcionáø Pavel Dobranský. Uvedl, �e vytìs-
nìní akcionáøù je podle nìj v rozporu s ústavou a
Listinou práv a základních svobod. Pøedsedající val-
né hromady k tomu uvedl, �e jednání valné hromady
je v souladu s èeským právním øádem.

Vytlaèení minoritních podílníkù umo�òuje dr�ite-
lùm více ne� 90 procent akcií novela Obchodního
zákoníku z roku 2005. Od té doby mo�nosti zbavení
se drobných akcionáøù vyu�ilo nìkolik stovek firem.
K vytìsnìní v hradeckém kraji napøíklad pøistoupily
Krkono�ské papírny, Rubena, Východoèeská ener-

getika, Stavostroj, Kablo Elektro, Rybáøství Chlu-
mec, Juta.

Nosným výrobním programem Milety jsou ko�ilo-
viny, batisty a dama�ky. Kapesníky, které byly v mi-
nulosti stì�ejním sortimentem, nyní tvoøí pøes dese-
tinu obratu. Vedle hlavního závodu v Hoøicích má
podnik je�tì úpravnu v Èerném Dole na Trutnovsku
a barevnu ve Dvoøe Králové nad Labem. Spoleènost
zamìstnává pøibli�nì 370 lidí.

Mileta v úèetním roce 2009/2010 utrpìla ztrátu
20,3 milionu korun a v èervených èíslech skonèila
pátý rok po sobì. V posledním úèetním roce, který
zaèal 1. dubna 2010 a skonèil letos 31. bøezna, firma
plánovala návrat do zisku. Tr�by podniku v úèetním
roce 2009/2010 èinily 457 milionù Kè, pro rok
2010/2011 firma plánovala pøekroèení pùl miliardy.
Generální øeditel podniku Otakar Petráèek uvedl, �e
podle pøedbì�ných výsledkù se cíle pro právì uply-
nulý finanèní rok podaøilo naplnit.

V pøedminulém úèetním roce se také Mileta úèet-
nì vypoøádala se ztrátami z minulých let ve vý�i pøes
300 milionù korun, kdy� sní�ila základní kapitál ze
393 milionù korun na pìtinu. Nominální hodnota
akcie klesla z 1000 na 196 korun. Indická firma Alok
poté základní kapitál navý�ila, kdy� úpisem nových
akcií Milety kapitalizovala své pùjèky textilce ve vý�i
154 milionù korun.                                  Zdenìk Rychtera

Zemřel sochař Vojtěch Adamec

...soupeř vedení Hořic psychicky nezvládl, herně se zhroutil a následně vyprovokoval za pomoci brutálního faulu na Karbana (škaredá sekera
do ruky) hromadnou bitku. Ta se z ledové plochy brzy přenesla i na střídačky obou soupeřů a dokonce v obecenstvu došlo k natržení masky medvě-
da, bubnu, deformaci trumpetky a k úplné ztrátě paliček. Za pleskotu ran, boxerských chvatů, osobních urážek a vzrůstajícího povyku krvežíznivých

davů fanoušků si hořičtí opět se svým soupeřem snadno poradili...  (Úplné znění reportáže z Lomnice přinášíme na straně 8).

Grizzlies: Dramatické okamžiky zápasu 21 sekund před vítězným koncem

Letos pochodoval
rekordní počet turistů

Nádherné poèasí Bílé velikonoèní soboty pøilákalo
rekordní poèet turistù a cyklistù dálkového pocho-
du/cyklojízdy  O �i�kùv �tít. Leto�ního ji� 39. roè-
níku se zúèastnilo na 2 tisíce pì�ích a cyklistù.
Proti dosud rekordnímu loòskému roku bylo vysta-
veno a pøedáno o necelých 300 diplomù více. �Pøi-
pravit takové mno�ství diplomù nám dalo opravdu
zabrat� okomentoval leto�ní roèník Vilda Neèesaný
z KÈT Hoøice.

Detailní pøehled o úèasti registrovaných úèastníkù
na 39. roèníku pøiná�í následující tabulka. Vedle
nich se úèastnilo mnoho neregistrovaných, nejèas-
tìji rodièù doprovázejících své dìti.

Pì�í trasy Poèet chodcù

Klokánek (ZTP) 4 km 24

7 km 488

15 km 531

25 km 214

35 km 57

50 km 12

Pì�í trasy celkem 1326

Cyklotrasy Poèet cyklistù

25 km 124

35 km 198

50 km 210

80 km 45

100 km 9

Cyklotrasy celkem 586

Celkem registrovaných úèastníkù 1912
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Policejní zpravodajství

Zloděj ukradl navigaci
Láznì Bìlohrad - Nemilé pøekvapení èekalo v úte-

rý 8. bøezna na majitele osobního vozidla VW Passat
Variant, který svùj automobil pøede�lý den odpoled-
ne zaparkoval v ulici Kotykova alej v Lázních Bìlo-
hradì. V èasných ranních hodinách zjistil, �e mu ne-
známý pachatel rozbil okno levých pøedních dveøí.
Následnì prohledal celé vozidlo a odcizil navigaèní
satelitní systém vèetnì dr�áku a napájecího kabelu,
hotovost a osobní doklady s platební kartou.

Zlodìj po�kozenému zpùsobil �kodu ve vý�i 9 tisíc
korun. Pøípad pro�etøují novopaètí policisté pro po-
dezøení ze spáchání pøeèinu kráde�e vloupáním a
pøeèinu neoprávnìné opatøení, padìlání a 

Chtěl celou tržbu,
nakonec mu stačilo
na autobus

Necelé dva týdny pátrali jièín�tí kriminalisté po lu-
pièi, který v pondìlí 28. bøezna pøepadl jednu z ho-
øických heren. 

Do herny na námìstí tehdy ve�el asi tøicetiletý
mu�. Pøes oblièej mìl svìtlou rou�ku, na hlavì èepici
a v ruce pistoli, kterou na barmana míøil a pøitom na
nìj køièel: �Dá� mi peníze z trezoru.� Pøepadený
mu� neztratil nervy a jeho po�adavek odmítl. Jeho
jednání lupièe natolik zaskoèilo, �e zaèal smlouvat.
Nakonec chtìl alespoò dvì stovky na autobus. Ani ty
ov�em nedostal, a tak radìji hernu opustil.

Jièín�tí kriminalisté jeho identitu nyní odhalili.
Jedná se o tøiadvacetiletého mladíka z okresu Jièín,
kterého zadr�eli a obvinili ze zloèinu loupe�e. Hrozí
mu a� deset let vìzení.  (kl)

Vloupání do čtyř garáží
v Hořicích

Hoøice - Ve støedu 13. dubna ve veèerních hodi-
nách se vloupal neznámý pachatel v Hoøicích do ètyø
øadových gará�í v Husovì ulici.

Uvnitø odcizil disky s pneumatikami, pístový kom-
presor, elektrické vrtaèky, horkovzdu�nou pistoli,
otoèný svìrák a dal�í náøadí. Majitelé vyèíslili celko-
vou �kodu na nejménì 34 tisíc korun. Kdo má vlou-
pání na svìdomí a kde odcizené vìci skonèily, teï
vy�etøují hoøiètí policisté.

Dopravní nehoda
skončila lehkým
zraněním motocyklisty

Hoøice - Støet osobního vozidla s motocyklem
skonèil v pondìlí 11. dubna odpoledne v Hoøicích
lehkým zranìním motocyklisty.

Pìt minut pøed osmnáctou hodinou odboèovala
�estadvacetiletá øidièka osobního vozidla Renault
Megane v Riegrovì ulici vlevo na místo le�ící mimo
komunikaci a pøitom zøejmì pøehlédla øidièe moto-
cyklu BMW, který ji právì pøedjí�dìl, a do�lo ke
srá�ce. Motocyklista, který po nárazu upadl na vo-
zovku, utrpìl lehké zranìní.¨

Alkohol byl u obou úèastníkù vylouèen dechovou
zkou�kou, celková �koda byla vyèíslena na 210 tisíc
korun. Pøíèina nehody a míra zavinìní jsou pøedmì

Krádež věcí z domu
v Bílsku

Bílsko - Ve støedu 13. dubna vnikl v dopoledních
hodinách neznámý pachatel do jednoho z domù v
Bílsku u Hoøic, kde v prvním patøe odcizil z neuza-
mèeného pokoje volnì odlo�ený notebook Acer a z
penì�enky hotovost v cizí mìnì¨

Majitel vyèíslil �kodu na nejménì 22 tisíc korun.
Pøípad �etøí hoøiètí policisté jako pøeèin kráde�e a
poru�ování domovní svobody, za co� mu hrozí trest
odnìtí svobody a� na dva roky.

PØIPRAVTE SE NA LÉTO!
BETAKAROTEN
a opalovací pøípravky
se slevou 20 %

ZDRAVOTNÍ
PANTOFLE  Santé
se slevou 10 %

LÉKÁRNA NIKÉ
Husova 322, Hoøice

Ka�dý ètvrtek pro klienta s receptem èaj ZDARMA!

Dostavba dálnice D11
je společnou prioritou
krajského města
i kraje

Dostavba dálnice D11 k Hradci Králové a dále na
sever k Jaromìøi je jednou ze spoleèných priorit
Královéhradeckého kraje a statutárního mìsta Hra-
dec Králové. Shodli se na tom 25.2.2011 radní kraj-
ského mìsta a kraje na svém spoleèném jednání.
Obì samosprávy budou usilovat o pokraèování pøí-
prav výstavby této strategické dopravní stavby, za
kterou odpovídá stát. Vedle této problematiky mìli
dnes radní na programu dal�í více ne� dvì desítky
spoleèných témat.

�Podle informací z ministerstva dopravy by se pøi
optimistických odhadech mohlo zaèít stavìt k Jaro-
mìøi zhruba do dvou let. Vyjednávání o sporných
pozemcích pro stavbu dálnice pøed Hradcem stále
pokraèují,� uvedl Josef Je�ina, krajský radní pro
oblast dopravy.

Pro krajské mìsto je dùle�ité také pokraèování
rychlostní silnice R35, která by po dokonèení mìla
slou�it jako ji�ní obchvat Hradce:�Úsek Opatovice �
Èasy by mìl do konce tohoto roku podle informací
ministerstva dopravy získat územní rozhodnu-
tí,� informoval na dne�ní schùzce Jindøich Vedlich,
námìstek hradeckého primátora, který odpovídá za
oblast rozvoje a investic s tím, �e podle státu by vý-
stavba této komunikace mohla probíhat formou PPP
projektu spojujícího veøejnou a soukromou oblast.

Obì samosprávy by v budoucnu mohly spoleènì
postupovat také pøi pøípravì výstavby cyklostezky
spojující lidnatou hradeckou ètvr� Tøebe� se soused-
ní obcí Vysoká nad Labem, kde se nyní intenzivnì
staví rodinné domky. �Silnice mezi Hradcem a Vy-
sokou je velice frekventovaná a pro cyklisty, kteøí ji
hojnì vyu�ívají, velice nebezpeèná. Mohli bychom
spoleènì s Vysokou nad Labem zalo�it obecnì pro-
spì�nou spoleènost, která by pøípravu této stavby
mohla koordinovat a její realizaci významnì pøiblí-
�it,� øekl dnes hradecký primátor Zdenìk Fink.

Královéhradecký hejtman s touto iniciativou kraj-
ského mìsta souhlasil, av�ak upozornil, �e tento
projekt má zatím problém s finanèními prostøed-
ky: �Cyklostezka po bøehu Labe z Hradce, její� stav-
ba by mìla zaèít bìhem leto�ního roku, vyu�ívá fi-
nanèního pøíspìvku evropských fondù. To není pøí-
pad cyklostezky kolem Labe k Vysoké: zaji�tìní pe-
nìz pro stavbu této cyklostezky proto bude pro ten-
to zámìr klíèové,� uvedl hejtman Lubomír Franc.

Autor: Imrich Dioszegi

Zprávy z kraje

Počet obyvatel
hradeckého kraje
loni stoupl o 401
na 554 803 lidí

(ÈTK) - Poèet obyvatel Královéhradeckého kraje
loni stoupl o 401 na 554 803 lidí. O rùst se zaslou�il
výhradnì pøirozený pøírùstek, kdy se více lidí naro-
dilo, ne� zemøelo. Pøirozený pøírùstek èinil 468 lidí.
Z kraje více lidí ode�lo, ne� se pøistìhovalo. Migrací
kraj ztratil 67 lidí, vyplývá z dne�ních údajù Èeského
statistického úøadu.

Poèet obyvatel hradeckého kraje roste od roku
2005. Výjimkou byl rok 2009, kdy se se poèet oby-
vatel meziroènì mírnì sní�il. Dùvodem tehdej�ího
poklesu bylo hlavnì to, �e se v dobì hospodáøské
krize razantnì sní�il pøíliv cizincù. Loòské opìtovné
zvý�ení poètu obyvatel je tak dáno tím, �e úbytek lidí
migrací výraznì zpomalil. Zatímco loni kraj migrací
ztratil 67 lidí, pøedloni to bylo 468 obyvatel.

V roce 2010 se do Královéhradeckého kraje z ji-
ných èeských a moravských regionù a z ciziny pøi-
stìhovalo 5051 lidí, ode�lo jich 5118. Migraci zásad-
nì ovlivòují cizinci, kteøí v minulých letech táhli po-
èet obyvatel kraje nahoru. V dobì hospodáøské kon-
junktury v roce 2007 se do kraje pøistìhovalo 4275
cizincù, rok na to jich bylo 2472. Pøedloni v�ak do
kraje z ciziny pøi�lo jen 1051 lidí a loni jich bylo pou-
ze 764.

V kraji se loni narodilo 6021 dìtí, v roce 2009 bylo
novorozeòat 6261. Loòský pøirozený pøírùstek je
pøes ni��í poèet narozených dìtí dán výraznì ni��í
úmrtností. Loni v kraji zemøelo 5553 lidí, zatímco
pøedloni zemøelo 5911 obyvatel.

Pøírùstek obyvatel zaznamenaly loni okresy Jièín a
Hradec Králové, a to v poètu 547 a 367 osob. Na Ná-
chodsku poèet obyvatel klesl o 48 a na Rychnovsku o
86. Pøíhranièní okres Trutnov vykázal úbytek 379
lidí. Nejlidnatìj�ím okresem je tradiènì Hradec
Králové s 163.378 lidmi. Na opaèné stranì bylo ke
konci loòského roku Rychnovsko se 79.152 lidmi.

Statistika sòatkovosti a rozvodovosti loni v kraji
výrazné zmìny nezaznamenala. Poèet sòatkù i roz-
vodù meziroènì shodnì vzrostl o necelá tøi procenta
na 2484 uzavøených man�elství a 1640 rozvodù. V
man�elství se narodilo 59 procent dìtí, zbytek se na-
rodil nesezdaným párùm.

Nejstar�í obyvatelkou hradeckého kraje je Marie
Fi�erová z Hoøic, která na konci loòského listopadu
oslavila 106. narozeniny. Fi�erová patøí podle do-
stupných údajù mezi deset nejstar�ích obyvatel Èes-
ka.

Poèet obyvatel Èeské republiky se loni zvý�il o
26.000 na 10,533 milionu. Pøírùstek byl o tøetinu
ni��í ne� v roce 2009. Meziroènì ubylo narozených
dìtí.

Krádež nafty ze třech
tater v Tetíně

Tetín - V noci z pondìlí na úterý 19. dubna vnikl
neznámý pachatel do objektu jedné z firem v Tetínì,
kde ze tøí zaparkovaných nákladních vozidel Tatra
815 odèerpal a následnì odcizil 400 litrù motorové
nafty.

Majitel vyèíslil �kodu na témìø 15 tisíc korun. Pøí-
pad �etøí hoøiètí policisté jako pøeèin kráde�e, za co�
mu hrozí a� dva roky vìzení.

Hořičtí policisté řeší dvě
krádeže nafty

Hoøice - V noci na sobotu 16. dubna vnikl neznámý
pachatel do areálu jedné z firem v Hoøicích, kde ná-
slednì odcizil ze zaparkovaného nákladního vozidla
Liaz 166 litrù motorové nafty. Majitel vyèíslil �kodu
na nejménì 5.300 korun.

Dal�í zlodìj �naf�ák� úøadoval v noci na nedìli 17.
dubna v Bílsku, kde se zamìøil na nákladní vozidlo
Daf, ze kterého odèerpal a následnì odcizil 214 litrù
nafty v hodnotì pøesahující 7 tisíc korun.

Oba pøípady �etøí hoøiètí policisté jako pøeèin krá-
de�e, za co� pachatelùm hrozí a� dva roky vìzení.

Blondýnka v dùchodu hledá solidního praktického
mu�e pro spoleèné chvilky do 70 let.

Malá vada nevadí. Zn. Náhoda. Telefon 608 135 519.
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ZPRÁVY Z RADNICE
Radnice už nebude
propouštět, má šanci
získat téměř milion

(Jièínský deník) Mìstský úøad v Hoøicích pro
leto�ní rok dostal od státu na výkon pøenesené
pùsobnosti o tøi miliony korun ménì ne� vloni.
Muselo zde proto dojít k úsporným opatøením.
Ètyøi zamìstnanci byli propu�tìni, z toho dva z
nich z odboru �kolství, jeden pracovník ze �iv-
nostenského úøadu, dále matrikáøka, která od-
chází do dùchodu. Tímto krokem mìsto postup-
nì u�etøí a� 1,5 milionu korun.Dal�í místo, kde je
pracovnice na rodièovské dovolené, zùstává z fi-
nanèních dùvodù neobsazené. �Nemù�u pøi-
jmout nové zamìstnance, dokud nedostaneme
zpátky alespoò èást penìz,� vysvìtluje tajemník
úøadu Michal Kuchta.

Hoøiètí proto poslali dopis ministrovi financí s
�ádostí o navý�ení pokráceného pøíspìvku, zjis-
tili toti�, �e nìkteré obce s roz�íøenou pùsobností
s podobným po�adavkem uspìly a obdr�ely zpìt
èást penìz. Ministr financí Miroslav Kalousek
odpovìdìl, �e pokud v�e projde legislativou Par-
lamentu, má být mezi obce s roz�íøenou pùsob-
ností pøerozdìleno 220 milionù korun jako èás-
teèná kompenzace zkráceného pøíspìvku. Hoøic-
ký úøad má �anci získat asi devìt set tisíc korun.
Pokud finance neobdr�í, musí je mìsto najít ve
svém rozpoètu.

Dal�í propou�tìní si u� opravdu nemù�eme do-
volit. Ve srovnání se sedmi vybranými mìsty
kraje máme nejménì pracovníkù,� dodává Mi-
chal Kuchta.

V Expivovaru se vaří!
Dne 6.5.2011 bude v areálu místního Expivovaru

slavnostnì otevøena nová restaurace s nostalgickým
názvem  �Staré Èasy� (v pøekladu �Old Times� - pro
anglicky mluvící ètenáøe tohoto plátku). V klidném a
útulném prostøedí starého pivovaru, kde díky no-
vým nájemcùm zaujme v�ímavého labu�níka jistì i
nový, stylovì pojatý interiér, bude k dispozici nejen
rozmanitý výbìr pivního moku z produkce Plzeò-
ského Prazdroje, ale i rozsáhlá vinotéka s kvalitními
znaèkovými a archivními víny. Samozøejmostí je i
výbìr alkoholických a nealkoholických nápojù.
Av�ak asi nejvýznamnìj�í zmìnou oproti letùm mi-
nulým je otevøení nové, supermoderní kuchynì,
z její� útrob bude mo�né plnì uspokojovat chu�ové
pohárky náv�tìvníkù celého areálu. Za ostøí�ího do-
hledu zámeckého �éfkuchaøe  který v minulosti
mimo jiné dokázal plnì uspokojit nároèné labu�nic-
ké choutky hrabìnky Petry Sternbergové z Èastolo-
vic, zde bude k dostání nabídka výhodného polední-
ho menu, minutkových jídel a speciálních pochutin
(jehnìèí koleno, jablka v �upanu apod.). K dispozici
bude i celoroènì provozuschopný vnitøní gril na
steaky, pa�íky, krùtièky a dal�í peèínky. Na restaura-
ci navazuje pøilehlá zahradní pergola, z jejího� pøí-
jemného stínu mohou rodièe snadno a pøehlednì
kontrolovat rozpustilé hrátky svých drahých ratoles-
tí na pøilehlém, velkoryse pojatém dìtském høi�ti.
V restauraci bude mo�no poøádat firemní akce,
svatby a rodinné i jiné oslavy. Bude mít celoroèní
provoz s otevírací dobou od 11:00 do 23:00 hodin a
pro veøejnost se novì zrekonstruované brány jejího
podniku otevøou ji� v sobotu 7.5.2011 od 11:00 hod.

Dal�ím lákadlem pivovarnického komplexu pro le-
to�ní sezónu bude prodej pravé èeské toèené zmrzli-
ny z proslulé produkce zmrzlináøského pøívìsu pøed
motorestem �U kanonýrka Jabùrka� v Sadové. Den-
nì od 10:00 do 20:00 hodin zde bude k dostání
smetanová vanilková  a vodová s rùznými ovocnými
pøíchutìmi (��ubrtovka�).

Vzhledem k tomu, �e v loòském roce minimálnì
tøikrát nav�tívil komín zdej�ího objektu pták èáp
(pojmenovaný OSKAR), byly na jeho vrcholu letos
provedeny stavební úpravy vhodné pro jeho pøípad-
né pohodlné zahnízdìní (pro ornitologicky neznalé
ètenáøe HON se jedná o ptáka vy��ího vzrùstu, bílo
èerného opeøení s dlouhým èerveným zobákem, ve
kterém podle jednìch nosí lidské potomky, podle
druhých je to celé nesmysl a jedná se pouze o cíle-
nou mystifikaci). Doufejme tedy, �e se areál hoøic-
kého Expivovaru doèká OSKAROVY trvalé pøítom-
nosti, co� by byla dal�í pikantní perlièka v neustále
se roz�iøující nabídce slu�eb pro místní i pøespolní
náv�tìvníky.                                                                       V.p.K.

Nejdůležitější jsou
občané

Dne 19.dubna, ji� podruhé za sebou, pøevzal
starosta Ivan Dole�al v budovì Krajského úøadu
Královéhradeckého kraje ocenìní za 3. místo
v soutì�i o Èistou obec 2010 v kategorii nad
5000 obyvatel pro Mìsto Hoøice.

Hlavním cílem projektu �Èistá obec, èisté mìs-
to, èistý kraj� je vytvoøit funkèní a efektivní sys-
tém oddìleného sbìru vyu�itelných slo�ek ko-
munálních a obalových odpadù, který umo�ní
naplnit plán odpadového hospodáøství Králové-
hradeckého kraje a cíle spoleènosti EKO-KOM,
a.s.

Tímto chceme podìkovat v�em obèanùm Ho-
øic, kteøí tøídí svùj smìsný komunální odpad a
odevzdávají ho do pøíslu�ných kontejnerù. Mìs-
to Hoøice se sna�í vytvoøit stále lep�í podmínky
pro tøídìní domovního odpadu hlavnì tím, �e
zahu��uje sbìrnou sí� a tím zkracuje doná�ko-
vou vzdálenost.

Dìkujeme, �e tøídíte.
RNDr. Jiøí Kopáèek, vedoucí odboru �P

Kam s odpady
SKLO: ZELENÝ KONTEJNER � barevné sklo

+ tabulové sklo z oken a dveøí
BÍLÝ KONTEJNER � èiré sklo (lahve, skleniè-

ky)
Nevhazovat keramiku, porcelán, zrcadla, auto-

skla, drátované sklo !
PLASTY: �LUTÝ KONTEJNER � PET lahve

(se�lápnuté), fólie, sáèky, igelitové ta�ky, obaly
od kosmetiky a drogerie, kelímky od jogurtù,
obaly od CD, polystyren ...

Nevhazovat mastné a zneèi�tìné obaly, obaly
od �íravin, barev, podlahové krytiny, novodur !

PAPÍR: MODRÝ KONTEJNER � èasopisy,
noviny, se�ity, krabice, knihy bez vazby �

Nevhazovat uhlový, mastný èi jinak zneèi�tìný
papír !

NÁPOJOVÉ KARTONY: �LUTÝ KONTEJ-
NER na plasty - oznaèený nálepkou, �e je mo�né
vhazovat i nápojové kartony

ELEKTROODPAD drobný - ÈERVENÝ
KONTEJNER nebo KONTEJNER V PØÍZEMÍ
MìÚ -  baterie, klávesnice, PC my�i, mobily,
drobné audio, elektr. hraèky, holicí strojky �

Nevhazovat záøivky, úsporné �árovky, autoba-
terie!

ELEKTROODPAD objemný (TV, mikrovln-
ky, praèky�) � ZPÌTNÝ ODBÌR V PRODEJNÌ
nebo TECHNICKÉ SLU�BY

NEBEZPEÈNÝ ODPAD � 2x roènì sbìr v
areálu TECHNICKÝCH SLU�EB

Dne 20. dubna 2011, po 588 letech, probìhla na
vrchu zvaném Gothard bitva, ve které se utkala zne-
pøátelená vojska Jana �i�ky z Trocnova a Èeòka
z Vartenberku. V ranních hodinách se malí husité
(dìti z mateøské �koly Na Daliborce) vydali koòmo a
po zuby ozbrojení papírovými koulemi na vrch Go-
thard, kde opevnìni kartonovými �títy za vozovou
hradbou tvoøenou starým trakaøem, napjatì vyèká-
vali  pøíjezdu Èenka z Vartenberka (�ákù 9. tøídy Z�
Na Daliborce). Malí husité inspirováni bitvou u Do-
ma�lic zvolili strategii zahnat protivníka zpìvem. Po
neúspì�ném pokusu se strhla krátká zuøivá bitva
papírovými koulemi, kterou pøeru�il a� sám Jan
�i�ka, který pozvedl bílý prapor na znamení míru
mezi v�emi zúèastìnými. Na stvrzení mírové dohody
se v�ichni úèastníci bitvy objali a zasedli ke spoleèné
hostinì. Bylo to krátké pøipomenutí bohaté historie
na�eho národa a mìsta ve kterém �ijeme.

                              Magdaléna Sochorová

Kdo bude mít na
starosti autobusové
nádraží?

(Jièínský deník) To je�tì není jasné. Zatím je
stále v pronájmu spoleènosti BusLine, ale po
tom, co se hoøická radnice dozvìdìla, �e firma
má z nádra�í roèní výnos 800 tisíc korun z po-
platkù za vjezdy autobusových linek, zva�ovala
smlouvu z roku 2004 rozvázat a vybírat taxy za
vjezdy sama. Hoøice dostávají pouze 150 tisíc ko-
run, které vyu�ívají technické slu�by na údr�bu
prostoru.

Generální øeditel BusLine Tomá� Roubièek
prohlásil, �e vydìlané peníze jsou zpìt investo-
vány do autobusového nádra�í. Jedinou podstat-
nou novinkou je zatím ale pouze elektronická ta-
bule odjezdù linek v hodnotì 479 tisíc korun,
která sem byla instalována teprve zaèátkem le-
to�ního bøezna.

BusLine toti� o zdroj pøíjmù nechce pøijít a na-
bídl Hoøicím nové výhodné mo�nosti spoluprá-
ce. Mezi nì patøí napøíklad vybudování odbavo-
vací haly, o které se ji� v Hoøicích mluví v pod-
statì od postavení autobusového nádra�í. ,,Vzali
bychom si také pod kontrolu úklid a ve�kerý od-
voz snìhu, opravu lavièek a zábradlí, samozøej-
mostí jsou i standardní výlepy jízdních øádù a je-
jich aktualizace vèetnì provozu informaèní kan-
celáøe. Zva�ujeme také sní�it poplatky za vjezdy
z nynìj�ích sedmdesáti korun na ètyøicet,� øekl
Deníku Tomá� Roubièek. 

Hoøice mají tedy dvì mo�nosti: pøistoupit na
novou výhodnìj�í nabídku BusLine, nebo
smlouvu vypovìdìt a vzít si nádra�í pod svùj do-
hled. 

�V souèasné chvíli nevím, jak se rozhodneme.
Shroma�ïujeme informace, pracujeme také na
vlastním návrhu o podobì spolupráce s BusLi-
ne,� vyjádøil se k situaci starosta Hoøic Ivan Do-
le�al. Co hrozí Hoøicím, kdy� smlouvu se semil-
ským dopravcem rozvá�ou, nechtìl generální øe-
ditel Tomá� Roubièek komentovat. Vìøí, �e se
obì strany dohodnou.

V sousedním Jièínì dosud mìsto autobusové
nádra�í spravovalo samo a za vjezdné nevybíra-
lo. Pøed nedávnem mìsto odmítlo nabídku Bus-
Line o pronajmutí tohoto prostoru. Místo toho
radní zpoplatnili vjezd taxou ètyøicet korun pro
nedotované spoje a pìt pro dotované.

Tereza Èerná

Ze zastupitelstva 18. 4.
(Jièínský deník)  Znovu se diskutovalo o Spor-

tovních zaøízeních mìsta, kromì témìø dvou mi-
lionového dluhu za loòský rok se mluvilo o
úsporných opatøeních a vy��í náv�tìvnosti v
prvním kvartálu a� o 800 lidí ne� ve stejnou
dobu vloni.

�etøit se bude na poli personálním (ètyøi pra-
covní úvazky dvou plavèíkù a uklízeèek budou
zøejmì poní�eny na polovinu) i na provozních
nákladech (kanceláøské potøeby, mobilní telefo-
ny). Mìsto chce rovnì� více propagovat zaøízení,
plánuje napøíklad uspoøádat turnaj v malé kopa-
né na høi�ti s umìlým povrchem. Zastupitelka
Hana Richtermocová (VpM) v�ak pøítomné upo-
zornila, �e by se akce mìly konat co nejdøíve,
proto�e se u� blí�í polovina roku.

Více èinnosti by mìlo být vyvinuto i v kulturní
sekci, pøedev�ím ve vyu�itelnosti Biografu Na
�pici, který nav�tìvuje v prùmìru 18 lidí za
pøedstavení. Mìsto tak roènì na zaøízení doplácí
asi tøi ètvrtì milionu korun. Prostor byl v minu-
lých letech rekonstruován, budova ov�em potøe-
buje je�tì zateplit, kino má k dispozici rovnì�
zastaralou zvukovou techniku.
JAK VYUŽÍT BIOGRAF?

Je jasné, �e v nejbli��ích letech nebudou mít
Hoøice finanèní prostøedky na nákladnìj�í reno-
vaci, cesty se hledají jinde. Jedna z nich vede
skrz evropské dotace, druhá kolem komerèního
vyu�ití sálu a foyer, kde by vybrané peníze za
nájem mohly biografu pomoci. Zále�itostí se
bude dále zabývat mìstská rada.

Na øadu pøi�ly mimo jiné i technické slu�by,
které vloni skonèily v plusu. Úklid mìsta probí-
há v poøádku, organizace èeká na nový kom-
paktní zametaè, který by mìla obdr�et koncem
tohoto roku.
NOVÝ PŘÍTOK PRO KOUPALIŠTĚ

Nejvíce ztrátové je podle nich koupali�tì Da-
chova, kde je problém hlavnì se stavem vody. Si-
tuace by ale mìla být vyøe�ena díky výmìnì sta-
rého dachovského vodovodu, který byl pøed ne-
dávnem nahrazen novým. Bývalý vodovodní øad
nebude zlikvidován, poslou�í jako dal�í pøítok
do místního pøírodního koupali�tì, které se ka�-
dý rok potýká se sinicemi. Jeliko� se v okolí ná-
dr�e vyskytují chránìní èolci, nemù�e ji mìsto
o�etøovat chemikáliemi. Nový pøítok vody by tak
mìl pomoci k èist�í vodì.
LAMPIČKY KOLEM OBELISKU

Úsmìv na tváøi pracovníkù technických slu�eb
kazí i vandalismus, který se v Hoøicích za po-
slední dobu nebezpeènì rozmohl. Jmenujme
napøíklad po�kozená nová svìtla na Gothardì u
Riegerova obelisku, která  v�ak budí rozporupl-
né reakce pøítomných obèanù i zastupitelù. Na
jednu stranu je nepøijatelné chování vandalù, na
druhou stranu nízké lampy svojí velikostí a po-
ètem témìø provokují. �Je jich tu moc, obelisk je
jimi doslova osázen,� upozoròují.

Zastupitel Martin Pour (TOP 09) navrhl: �Vím,
�e svìtla zde byla instalována v rámci projektu
Hoøice � mìsto bez bariér, ale osobnì bych byl
pro, aby byla odsud odstranìna, ne� zde vznik-
nou dal�í �kody.� Jen�e za nedodr�ení projektu
by mohl hrozit mìstu postih. �Jednáme o tom,
aby na Gothard byla instalována dal�í kamera,
která by prostor monitorovala a tím omezila pøí-
padnou kriminalitu,� reagoval starosta Ivan Do-
le�al.

Jak se povedlo mìstu splnit nové úkoly, dozví-
me se na dal�ím zasedání, které je plánováno na
20. èervna.                                                  Tereza Èerná

Obrazy Vlastislava
Doležala zase po třech
letech

Vlastislav Dole�al se narodil v Peøimovì na Ji-
lemnicku 29. srpna 1930. Záliba v kreslení jej pøi-
vedla k profesi textilního návrháøe - jistì k tomu
pøispìla skuteènost, �e v oblasti se soustøeïoval
textilní prùmysl. Dlouhá léta navrhoval textilní
vzory, pøedev�ím kapesníky a tato práce se mu
stala �ivotní náplní. Výrobky navr�ené v hoøic-
kém textilním ateliéru se prodávaly a vyvá�ely do
celého svìta. Jeho nápady a návrhy tak na�ly
uplatnìní �irokého, skuteènì celosvìtového vý-
znamu.

Kdy� se návrháøství textilních vzorù stane pro
èlovìka koníèkem, staèí udìlat jenom malý krù-
èek k malování obrazù. Narodíte-li se navíc pod
krkono�ským Strá�níkem máte nejlep�í pøedpo-
klady vidìt svìt výraznì barevnìji ne� ostatní.
Krása krkono�ské krajiny svùdnì budí mladého
umìlce, nutí stále èastìji brát do ruky �tìtec a na-
máèet jej do pastelových barev krkono�ské kraji-
ny. Ka�dý kapesník formátem pøipomíná trochu
formát obrazu. Kapesník a obraz jsou rùznými
výtvarnými díly. Oba mají nepøeberné výtvarné
mo�nosti skládat jemné pastelové nebo výraznì
barevné barevné kolority. Svìtle pastelové jaro,
barevnì výrazné léto a sienovì hnìdý podzim
nebo jiskøivá zima. Kapesník i obraz mohou pù-
sobit klidným realistickým dojmem, ale jejich
dne�ní pojetí je øe�eno modernì a abstraktnì.

Zájem o kreslení mìl autor ji� od základní �koly.
Umìlecké p�edpoklady se mu podaøilo roz�íøit
pøi hodinách kreslení v Tkalcovské �kole v Jilem-
nici. Následovalo úspì�né slo�ení pøijímacích
zkou�ek na Vy��í �kolu kreslíøskou v Brnì a její
absolutorium pevnì nastavilo smìr jeho dal�ích
umìleckých a profesních krokù. Na této �kole byl
�ákem pedagogicky nadaného profesora kreslení
Stanislava Langra. Pan profesor pocházel z gene-
race na�ich pøedních malíøù. Pøi výuce va�adoval,
aby absolventi zvládali kresbu a uvolòovali si
ruku v zápìstí cvièením pøímek, køivek nebo
kru�nic. Pøipomínal, �e toto pravidelné cvièení
vede k pozdìj�ím úspìchùm v dobrém vytváøení a
kreslení. Studium Pedagogického institutu v
Hradci Králové výtvarníkovi umo�nilo vyuèovat
kreslení na hoøickém gymnáziu, uènovské textilní
�kole a dlouhých 17 let vedl výtvarný potìr pøi Z�
Komenského. Celý �ivot s velikou láskou pracoval
jako textilní návrháø kapesníkù, ko�ilovin a batis-
tù v hoøické Miletì. Zodpovìdné vedení odboru
technické pøípravy výroby zaji��ovalo podniku
dlouhodobou úspì�nost odbytu daleko za hrani-
cemi na�í zemì.

Vlastislav Dole�al vystavoval vHradci Králové,
Jièínì, Ústí nad Orlicí, v Peøimovì, Lázních Bìlo-
hradì a nìkolikráte v Hoøicích. Navrhoval obaly
na hoøické trubièky, miletínské perníky a modlit-
bièky a pracoval na propagaèních materiálech a
obalech tradièních podkrkono�ských výrobkù.

Jeho oblíbenou technikou jsou kombinované
pastely. Fixované pastely mají velmi dlouhou tr-
vanlivost a neztrácejí pùvodní barevné odstíny. S
oblibou pou�ívá základní barevné spektrum. Stá-
le více jej pøitahuje abstraktní motiv, který pøiná-
�í uvolnìní my�lenek  a tvùrèích nápadù. Hledá
nové smìry. Malba s pokorou ale pro radost mu
pøiná�í klid a potì�ení. Soubor prací z posledních
let je inspirován pøevá�nì pøírodou. Dílo tvoøí ce-
lou �kálu nápaditých barevných výrazù a malíø-
ských podání. Výtvarné práce jsou drobnìj�ích
formátù, které v�ak nikterak neubírají z hodnoty
sdìlení. Z obrazù do nás vstupuje autorova pøiro-
zená touha po nové tvorbì a výtvarném poznání.

Zdroj:
Publikace k malíøovu �ivotnímu jubileu

pøipravená krou�kem pøíbuzných a pøátel
v roce 2010.

Pokus o přepsání dějin
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(Pokraèování èlánku z èísla 3/2011)
Nové rozrùstání tvrze a její statika tedy byla zaji�-

tìna. Majitelùm tvrze v�ak chybìl prostor, kde by se
mohly uchovávat nápoje a vybrané potraviny �
sklep. V areálu tvrze v�ak nemohl být kvùli vysoké
hladinì spodní vody vybudován, byl proto vyhlou-
ben o nìco ji�nìji (zhruba 60 m). Poté co tvrz ztrati-
la svoji sídelní funkci zaèala chátrat, a� byla nakonec
str�ena a její stavební materiál byl rozvezen a pou�it
na stavbu jiných budov ve vesnici. Rybníky rovnì�
ztratily svoji funkci, a do dne�ních dnù pøetrval jen
ten nejvìt�í, jeho� hráz se v roce 1909 protrhla a
svým zpùsobem i zapøíèinila následný výzkum tvrze.

Bìhem výzkumu bylo vyzvednuto na 268 nálezù
(263 se dochovalo do souèasnosti). Jejich výpovìï
je v�ak omezena skuteèností, �e tvrz nebyla odkryta
v celém rozsahu a také tím, �e do�lo k selekci nálezù.
Ke stavební podobì tvrze mù�eme doplnit, �e se na
tvrzi nacházela okna zasklená kulatými okenními
terèíky. Ke svícení v noci, èi v temnìj�ích prostorech
slou�ily men�í keramické kahany. Dal�ími souèást-
mi tvrze byly pevné i visací zámky, klíèe, panty, pet-
lice, èi dr�adlo dveøí. Jako zdroj tepla slou�ila kach-
lová kamna, jejich� èásti byly té� nalezeny. O výbavì
domácnosti si ji� mù�eme díky rùznorodosti nálezù
vytvoøit celistvìj�í pohled. Obyvatelé tvrze hojnì po-
u�ívali keramiku. Máme dolo�enou kuchyòskou
(hrnce se stopami oèazení) i jemnou stolní (redukè-
nì pálené d�bány, poháry, èi mlad�í bohatì glazova-
né zbo�í). Pøi stolování se od poslední tøetiny 16.
století uplatnilo i stolní sklo (poháry, èí�e, lahve,
d�bány, atd.). Jako dopravní prostøedek nepochyb-
nì slou�il kùò, jak máme dolo�eno i nálezy udidel.
Tvrz slou�ila samozøejmì krom jiných stejnì dùle�i-
tých funkcí i k ochranì majetku a �ivota. Militárie
jsou zastoupeny èástí pozdnì gotické plátové zbroje
a hrotem nejspí�e halapartny. Obyvatel se v�ak dale-
ko více ne� váleèné události dotýkaly ka�dodenní
starosti o údr�bu a chod tvrze. Tyto práce nám do-
kládají nálezy sekery, háku a rýèe. Díky pøíhodným
podmínkám ulo�ení se nám dochovaly i usòové
zbytky pocházející patrnì z ko�ené obuvi. Objeveny
rovnì� byly i doklady nového zpùsobu stolování
v raném novovìku � l�ièka a malý no�ík.

Příběh středověké tvrze (2)

Tøebovìtická tvrz nebyla jen domovem a útoèi�-
tìm svých majitelù, plnila i funkci správního centra
tøebovìtického panství. Jako taková k sobì pøitaho-
vala i nejrùznìj�í aktivity s spojené s takovou èin-
ností. Nález miskovitého lotového záva�í nám mù�e
dokládat kontakt s obchodem.

 Svùj volný èas si i drobná �lechta mohla krátit lo-
vem zvìøe. Na Tøebovìticích máme dolo�enu lebku
medvìda a kusy jeleních parohù, které patrnì byly
trofeje z úspì�ného lovu. Nález emailem bohatì
zdobené èí�e, upomínající na svatbu Johanky Sá-
dovské ze Sloupna (pøipomínané k roku 1571)
s Bohuslavem Zárubou z Hustíøan nám pak pøipo-
mene dùle�ité �ivotní mezníky jednotlivých majitelù
tvrze, kteøí v jejích zdech pro�ívali své osudy.

Na závìr je nutné ocenit smysl pro odpovìdnost
tehdej�ích obyvatel Tøebovìtic, kteøí ohlásili stav-
bou ohro�ené pozùstatky tvrze. V neposlední øadì
pak patøí hold úsilí a obìtavosti prof. E. Dufka, díky
kterému mù�eme i témìø jedno století po uplynutí
výzkumu nahlédnou do �ivota lidí, kteøí �ili v na�em
kraji pøed více jak pìti sty lety, co� vlastnì není a�
tak dávno, kdy� si uvìdomíme, �e nás od této doby
dìlí jen nìco okolo 14 generací.

Bc. Pavel Drnovský, 2011

5. května tomu bude rok,
co nás opustil náš bratr, pan Jiří Barth.

S láskou vzpomínají sestry.

Vzpomínka

Poděkování
Dovolte, abych podìkovala p. MUDr. Adámko-

vi, øediteli Mìstské nemocnice Hoøice, p. MUDr.
Procházkovi, primáøi Mìstské nemocnice, kolek-
tivu zdravotních sestøièek a ostatnímu personálu
oddìlení A za vzornou péèi o na�i maminku, ba-
bièku a prababièku, paní B. Tolarovou z Chvaliny.

Eva Vodnárková s rodinou

S námi se neztratíte
Klub Maják Hoøice, oslavil v bøeznu 2011 pouho-

pouhý rok od svého zalo�ení a byl to vskutku úspì�-
ný rok! Nebudeme v�ak pøipomínat, co u� bylo, ra-
dìji se s Vámi podìlíme o novinky, které chystáme
na rok leto�ní.

Pro na�e èleny u� od ledna bì�í �Celoroèní pro-
gram�, který zahrnuje tvoøivé dílny a rehabilitaèní
plavání. Na dílnách u� si na�e dìti vytvoøily kvìtino-
vé eskymáèky, hvìzdièkový závìs pro klidné sny a
také pracovaly s keramickou hlínou. Dílny jsou pro
nì rozplánovány a pøipraveny  prùbì�nì po celý rok
a díky vstøícnosti DDM v Hoøicích máme prostory
na tvorbu. Dal�í èástí �Celoroèního programu� je re-
habilitaèní plavání. Paní  Hindrová pomocí her se-
znamuje dìti s vodním prostøedím a jeliko� se v�ech
na�ich èinností úèastní i dìti zdravé, tak je to pøiro-
zený zpùsob integrace dìtí se zdravotním handica-
pem.

V èervenci se uskuteèní v poøadí ji� tøetí psycho-
rehabilitaèní pobyt pro na�e dìti pod stanem, který
se bude konat v Tereziných Darech. Doufáme, �e
nám poèasí vyjde stejnì jako v minulých letech a
v�ichni si to krásnì u�ijeme.

Se závìrem prázdnin se chystáme na psycho-reha-
bilitaèní pobyt pro ZP dìti se sportovní tématikou do
Dlouhých Rzù. Bude to prodlou�ený víkend naplnì-
ný, tvoøením, soutì�emi, výlety a urèitì nebude chy-
bìt ani stezka odvahy. Ná� host zasvìtí dìti do nìko-
lika druhù sportù, vhodných právì pro osoby
s posti�ením (napø. atletika, cyklistika, lukostøelba,
závìsný ku�elník, boccia, atd.)

V leto�ním roce nás taky èeká akce pro veøejnost
Rozlouèení se �kolním rokem aneb Hurá na prázd-
niny II., které se bude konat 25. 6. 2011 ve Smetano-
vých sadech v Hoøicích. Tuto akci poøádáme ve spo-
lupráci se èleny druhého skautského oddílu Jitøenka
Hoøice a jsou zvány v�echny dìti hoøické i okolní,
které mají  chu� se zúèastnit. Mají se opravdu  na co
tì�it. Hudební doprovod bude zaji��ovat (ostatnì
jako loni) DJ Kamil, budou soutì�e, trampolína,
obøí bublifuk, ale i nìkolik novinek, které se nechá-
me zatím jako pøekvapení.

V�echny na�e aktivity by se neobe�ly bez pomoci
Mìsta Hoøice, sponzorských darù a pomoci v�ech,
kteøí nás podporují jak finanènì, hmotnì, ale i mo-
rálnì. A pøedev�ím nic by se neuskuteènilo bez obì-
tavé práce na�ich èlenù, kteøí v�e dìlají ve svém vol-
ném èase a bez jakékoliv finanèní odmìny. Dìkuje-
me.                                                        Zdroj: Hela Hindrová

Rušný březen v knihovně
Mìsíc bøezen je v posledních letech nazýván Mìsí-

cem ètenáøù, a proto se v knihovnách sna�íme pøilá-
kat své ètenáøe, a nejen je, na spoustu zajímavých
akcí. Také v na�í knihovnì jsme pøipravily bohatou
nabídku.

Jako první probìhla turistická pøedná�ka Tomá�e
Kube�e, který zaujal svým, opravdu nev�edním, vy-
právìním o dobrodru�ství pøi expedici Srdce Afriky,
její�  hlavním cílem bylo nalezení civilizací nepozna-
menaných kmenù Pygmejù. Cestovatelù je mnoho,
ale ne ka�dý se umí dívat nejen oèima, jako pan
Kube�, ne ka�dý se dostane pod �povrch�. Pøi vyprá-
vìní tohoto skromného, nenápadného a sympatic-
kého cestovatele se náv�tìvníkùm nejednou tajil
dech a neopakovatelnou atmosféru, kterou umocòo-
valy ú�asné fotografie, bylo pøímo cítit.

Veliký ohlas také sklidila novináøka, spisovatelka a
humanitární pracovnice Petra Procházková, která .
zahájila  výstavu fotografií Afghánistán � dejme mu
nadìji, kterou si bylo mo�né prohlédnout na hoøické
radnici. Pøi besedì v knihovnì si  poté získala poslu-
chaèe bezprostøedností a otevøeností s ní� poutavì
vyprávìla o Afghánistánu a mentalitì Afgháncù, o
své práci, �ivotì a obèanském sdru�ení Berkat, které
se sna�í pomáhat obyvatelùm Afghánistánu zlep�it
jejich �ivotní a zdravotní podmínky. Aè mìla za se-
bou nároèný den a na programu nebyly úplnì veselé
vìci, málokdo se ubránil pøívalu optimismu, který z
ní sr�el. Náv�tìva se uskuteènila díky panu Daliboru
Hátlemu  a jeho sestøe paní Jarmile Müllerové, kte-
rá tvoøí s Petrou Procházkovou nerozluènou dvojici.

Probìhly také informaèní lekce internetu pro seni-
ory, které mají ji� nìkolikaletou tradici. Úèastníci si
pøi nich osvojí základní práci s poèítaèem a  to hlav-
nì s elektronickou po�tou a internetem,  co� jim
usnadní vyhledávání rùzných informací .

Mìsíc bøezen je také nerozluènì spjatý s Nocí
s Andersenem, kdy se v knihovnì sejdou dìti a kni-
hovnice, aby pro�ily neobyèejný veèer a noc mezi
kní�kami. Tentokrát jsme veèer zahájily seznáme-
ním se pøi muzikoterapii s paní Alenou Honegro-
vou. Také jsme nahlédly do zákulisí cannisterapie
s paní Janou Peèenkovou a jejími psími pomocníky
�beròáky� Harrym a Kaèenkou, na které se dìti
s nad�ením vrhly. Pak do�lo na lu�tìní  køí�ovek
s postavièkami z pohádek Václava Ètvrtka, výrobu
pohádkových  masek a pøed spaním jsme absolvova-
ly nezbytný noèní výlet s plnìním  tajných úkolù a
stezkou odvahy. Energii nám dodávaly dobroty,  kte-
ré nám vìnovaly Potraviny �vamberk, za co� jim
moc dìkujeme.

Nejvìt�í a nejvýznamnìj�í událost v�ak knihovnu
èekala na zaèátku mìsíce dal�ího. Na�e kolegynì
Stáòa Najmanová se zúèastnila celostátní pøehlídky
knihovnických besed OknA (O Knihovnických akti-
vitách), která probìhla v Jièínì. Po celý rok pomáhá
základním i mateøským �kolám se vzdìláváním dìtí,
ve kterých se sna�í svými tematicky zajímavými be-
sedami ( Sedmilháø Josífek, Licho�routi, Rù�e a
krokvice, Ty má� ale odvahu, Praha v povìstech, De-
vatero pohádek, Teta to plete atd.) probudit zájem
dìtí nejen o literaturu. A právì její nejnovìj�í poøad
Pohádkový svìt Václava Ètvrtka obstál i pøed pøís-
nou porotou a pøinesl ji zaslou�ené prvenství, z
èeho� jsme mìly velkou radost.                       H.�. a I.B.

Základní umìlecká �kola MELODIE, s. r. o.
srdeènì zve na taneèní pøedstavení

Cesta kolem světa
Tanec je jako jedna dlouhá cesta. Ná� pøíbìh nemá

hranice v prostoru ani v èase. Hudba vás pøenese do
rùzných koutù svìta, tam, kde jste mo�ná nikdy ne-
byli. Va�e mysl se promìòuje, cítíte energii míst v
nich� se ocitáte, stáváte se jejich souèástí ... a tanèí-
te.

Zpravodaj a cestovatel Jirka Kolbaba z �místního
rádia Hoøice� se s vámi podìlí se svými zá�itky z ces-
tování po celém svìtì. Z Ameriky vláèkem do Afriky,
pøes divoký prales na tanèících slonech se setkáte s
dobrou vílou, která vás ve snech pøemìní na krásné
princezny. Potkají vás také kamarádi �neci, vèelí
medvídci, tanèící koèky i chechtací indiáni. Nejvìt�í
pøekvapení na vás ale èeká doma. Lidové tradice na-
�ich babièek a prababièek, pøeru�í na okam�ik zná-
mý Veèerníèek. Ná� pøíbìh kolem svìta konèí kou-
zelnì... Kde? Nechte se pøekvapit! 

A kdo pøijde s námi za�ít toto nezapomenutelné
dobrodru�ství, urèitì si tancem v mysli také protáh-
ne své kosti!

TERMÍNY PŘEDSTAVENÍ
Pro mateøské a základní �koly:
16. 5. 2011  (pondìlí) A) 8:00 hodin

B) 10:00 hodin
17. 5. 2011  (úterý) A) 8:00 hodin

B) 10:00 hodin
Pro rodièe a veøejnost:
16. 5. 2011  (pondìlí) 17:30 hodin
Divadelní sál RADNICE v Hoøicích
Vstupné 20,- Kè
Taneèní pøedstavení nacvièili �áci taneèního obo-

ru ZU� Melodie, s. r. o. Hoøice ve vìku 4-14 let, pod
vedením paní uèitelky Mgr. art. Adriány �oltisové.

Dìkujeme v�em, kteøí na�e pozvání neodmítnou a
vìnují na�í práci pozornost.

Re�ie a choreografie: Mgr. art. Adriána �oltisová
Námìt: Mgr. art. Adriána �oltisová, Marek Fiedler
Scénáø: Mgr. Ivona Èivrná
Scéna, rekvizity: Alena Teimerová
Kostýmy: Vlasta Jahelková, Michaela Jahelko-

vá, Mgr. art. Adriána �oltisová
Hudební kolá�: Mgr. art. Adriána �oltisová, Marek

Fiedler, Ivan Magyar.

V Konecchlumí chtějí
zdolat Everest

(Nové noviny)  Expedice Mount Everest, tak zní
název dal�ího pokusu o zdolání rekordu, který pøi-
pravují v Konecchlumí. Po loòském vytvoøení rekor-
du v bìhu se stavebním koleèkem tentokrát pùjde o
zdolání vý�kového rekordu.

�Leto�ní úkol zní zdolat nadmoøskou vý�ku nejvy�-
�í hory svìta Mount Everestu. Vzhledem k pomìrnì
znaèné vzdálenosti Mount Everestu od Konecchlu-
mí byl organizátory zvolen nev�ední zpùsob pøeko-
nání nejvy��í hory svìta. Vý�ka 8 850 metrù bude
zdolána pomocí dvoumetrových �taflí, které bude
nutné pøekonat 4425krát,� øíká jeden z organizátorù
Ale� Hlawatschke.

Podle nìho bude potøeba minimálnì stejného nad-
�ení obèanù Konecchlumí a Kamenice jako pøi vy-
tvoøení rekordu se stavebním koleèkem.

Pokusy jednotlivých úèastníkù budou sèítány a
nejlep�ích pìt bude odmìnìno. Zdolávání Mount
Everestu je v Konecchlumí pøipraveno na sobotu
30. dubna. Zaèátek je naplánován na 7. hodinu a
velké finále se slavnostním výstupem na �vrchol� se
pøedpokládá zhruba ve 21 hodin. 

Více informací na www.konecchlumi-obec.cz,
kde se zájemci o úèast mohou i pøihlásit. (to)

Výstavě dominuje ideální rekonstrukce třebovětické tvrze v kresbě Mgr. Václava Drnovského

Situace tvrze a změna koryta rybničního
potoka v tzv. stabilním katastru 1841

 Nalezené kachle (nahpoře) a zlomky číše, upomínající na svatbu Johanky Sádovské ze Sloupna
(připomínané k roku 1571) s Bohuslavem Zárubou z Hustířan (dole).
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Výstavy

Vlastislav Dole�al
po tøech letech

Mìstské muzeum od 5. do 29. kvìtna 2011
 9-12/13-17 dennì mimo pondìlí.

Vernisá� 5. kvìtna od 16 hodin.

Pøíbìh støedovìké tvrze
Výstava archeologického materiálu ze sbírek

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

Malá síò muzea 9-12/13-17 mimo pondìlí.

Koruna v květnu
Neděle 1. května 2011 ve 14.30 hodin

POTOPENÝ ZVON
Loutkáøský soubor MARTÍNEK z Libánì

vstupné 30,- Kè

Pátek 6. května 2011 v 17.30 hodin
IT´S ALL A QUESTION OF RHYTHM

Spoleèné vystoupení �ákù �kol Z� Na Habru
v Hoøicích a Scuola Media Bonifacio VIII

z Anagni, Itálie, vstup volný.

Úterý 17. května 2011 v 19.30 hodin
RADÙZA S KAPELOU

Zahajovací koncert festivalu
Hoøické hudební slavnosti 2011,

vstupné 230,- Kè (v pøedprodeji),
250,- Kè (na místì).

Sobota 21. května 2011 ve 14.30 hodin
�ÍPKOVÁ RÙ�ENKA

Loutkáøský soubor ZVONEK
Vstupné 30,- Kè.

Sobota 21. května v 19.30 (RADNICE)
BONA VITA, FELIX SLOVÁÈEK,

MARTIN STREJC
Slavnostní koncert k výroèí 20 let pìveckého

sboru BONA VITA, vstupné 150,- Kè.

Středa 25. května v 19.30 (RADNICE)
RATIBOR A VESNA

Tradièní festivalový koncert pìveckých sborù,
dobrovolné vstupné.

Čtvrtek 2. června 2011 v 19.30 hodin
BESÍDKA

PØEDSTAVENÍ DIVADLA SKLEP
Vstupné 270/250/230,- Kè.

V leto�ním roce slaví Klub Klokánek významné vý-
roèí. Pøed deseti lety 12. bøezna se nìkolik rodièù a
pøátel zdravotnì posti�ených dìtí rozhodlo zalo�it
klub, který bude rodiny s posti�enými dìtmi sdru�o-
vat. V té dobì v Hoøicích ani nejbli��ím okolí �ádné
podobné sdru�ení neexistovalo. Rodièe tak mìli
mo�nost setkávat se, sdìlovat si zku�enosti, získávat
cenné rady a postøehy. Spoleènì vyrá�eli na výlety,
scházeli se pøi tvùrèích dílnách. Klub Klokánek se
dostával do povìdomí veøejnosti. Hlavním cílem
klubu je prosazovat rovnoprávnost zdravotnì posti-
�ených dìtí a mláde�e a øe�it jejich integraci do spo-
leènosti zdravých vrstevníkù. Akce jsou velmi oblí-
bené a hojnì nav�tìvované. V�dy� letos se uskuteèní
v areálu ÚSP ji� 9. dìtský den a v Ostromìøi 8. práz-
dinová Srandiáda. Kromì tìchto, ji� tradièních a ke
Klokánku neodmyslitelnì patøících akcí, Klub Klo-
kánek bìhem své desetileté existence uspoøádal
mnoho dal�ích akcí. Vzpomìòme napøíklad na be-
nefièní koncerty Handi(c)kapsa, kdy pozvání Klo-
kánku pøijali hudební skladatel a muzikant Richard
Pachman, houslový virtuos Jaroslav Svìcený, zpì-
vaèka Dita Hoøínková. Velmi úspì�ný byl také pro-
jekt Andìlské Vánoce, který svým vystoupením za-
konèila stálice formace Spirituál kvintet Irena Bud-
weiserová. A zajisté v �ivé pamìti v�ech malých i vel-
kých milovníkù magie zùstalo loòské pøedvánoèní
vystoupení iluzionisty Pavla Ko�í�ka.

Klub Klokánek vznikl jako místo pro setkávání ro-
dièù zdravotnì posti�ených dìtí. V prùbìhu deseti
let se klub postupnì rozrùstal a mìnily se také po�a-
davky èlenù klubu. V roce 2007 se Klub Klokánek
stal poskytovatelem aktivizaèních sociálních slu�eb
a otevøel se tak v�em zdravotnì posti�eným, které
mají o nabízené slu�by zájem. Pravidelnì funguje
napøíklad muzikoterapie nebo tvùrèí dílny.

Pro své èleny Klub poøádá pravidelné akce. Ka�do-
roènì jezdíme na psycho-rehabilitaèní pobyt, vyrá-
�íme na výlety, scházíme se v klubovnì v Domì dìtí
v Hoøicích, jezdíme do solné jezkynì,  se pøed Váno-
ci se setkáváme v knihovnì, �

Deset let je dlouhá doba a Klub Klokánek se bì-
hem této doby zmìnil. Dalo by se øíci trochu vyrost,
dospìl a zmoudøel, stejnì tak jako dìti Klokánku. I
po deseti letech máme neustále chu� a dostatek elá-
nu budovat to, co jsme zapoèali. Vstupujeme do dru-
hého desetiletí klubu a doufáme, �e bude stejnì
úspì�né a mo�ná i úspì�nìj�í, ne� to uplynulé.

Leto�ní rok se ponese v duchu oslav. Zveme vás na
velikou narozeninovou pátry IX. Den dìtí aneb
KLOKÁNEK MÁ NAROZENINY  4. èervna od
14 hodin v areálu ÚSP. Pøijdou témìø v�ichni,
kteøí se na minulých roènících podíleli, je pøipraven
bohatý program a slavit budeme a� do veèera. Proto
neváhejte a pøijïte Klokánku popøát i vy.

Slavíme v�ak ji� od zaèátku roku. Zaèali jsem vese-
le únorovým ma�karním pro èleny klubu. V dubnu
jste Klokánka mohli potkat na pochodu O �i�kùv �tít
a letos poprvé 30. dubna probìhl èarodìjnický rej v
Dobré Vodì, na kterém se spoleènì s Klokánkem
podílela i obec Dobrá Voda. A kde se s námi mù�ete
v leto�ním roce je�tì setkat

� 28. srpna  na Srandiádì v Ostromìøi kde se roz-
louèíme s prázdninami

� na konec záøí pøipravujeme Velký charitativní
bazar. Pokud doma máte obleèení, hraèky, domácí
potøeby a jiné pøedmìty, které se vám ji� nehodí, ale
vyu�ít by je mohl je�tì nìkdo jiný, mù�ete je na ba-
zaru prodat a podpoøit tak Klub Klokánek

� 10.prosince vás zveme na pøedná�ku Dr. Lidmily
Pekaøové na téma Vývojové zvlá�tnosti dìtí ve vìku
3 � 7 let

� � a dal�í  budou následovat
�ádná z akcí by se neuskuteènila bez finanèní, ma-

teriální i osobní podpory na�ich pøíznivcù. Dìkuje-
me v�em, kteøí se podíleli jakýmkoliv zpùsobem na
akcích klubu. Velmi si vá�íme va�í pøíznì a podpory
a uvìdomujeme si, �e bez va�í náklonnosti by klub
stì�í fungoval v takovém rozsahu. Dìkujeme také
mìstu Hoøice za dlouholetou podporu. Jsme velmi
rádi, �e mìsto Hoøice uznává Klub Klokánek jako
rovnocenného partnera v oblati sociálních slu�eb a
vidí smysl ve fungování klubu.

Do nového desetiletí Klokánku vstupujeme s vel-
kými plány. I nadále chceme být poskatovateli soci-
álních slu�eb a rádi bychom nabídku slu�eb roz�íøili.
I nadále chceme poøádat akce pro veøejnost a doufá-
me, �e poøád budou tak hojnì nav�tìvované. I nadá-
le chceme organizovat program pro èleny klubu a
vìøíme, �e jim pomáháme v jejich nìkdy velmi ob-
tí�né situaci.

Na závìr bych ráda Klubu Klokánek popøála je�tì
mnoho smysluplných let v Hoøicích se skvìlými lid-
mi.                                                        www.klubklokanek.eu

a novì nás najdete i na facebooku
Jana Kocourková

Klokánek má narozeniny

Hořické hudební
slavnosti (19. ročník)

Mimoøádnì bohaté kulturní tradice mìsta a dlou-
holetá a stále �ivá èinnost hoøických kulturních
spolkù pøivedly pøed lety poøadatele v DK Koruna
na my�lenku uspoøádat hudební festival. Ten mìl
práci souborù pøedstavit �iroké veøejnosti, umo�nit
jejich setkávání a tøeba i spoleèné �muzicírování�.
Právì v Podkrkono�í má tato èinnost bohaté tradice,
a tak nebyla o úèinkující nikdy nouze. Ve mìstì ak-
tivnì pracuje Hudební spolek Dalibor, Hoøický ko-
morní orchestr, pìvecké sbory Ratibor, Vesna a
Bona Vita, dechová hudba, jazz band, loutkáøský
soubor Zvonek a ochotnický soubor J.K.Tyl. Histo-
rie nìkterých spolkù sahá do 19. století a jejich èin-
nost v�dy pøispívala k místnímu kulturnímu povì-
domí a bohatému spoleèenskému �ivotu. Festival
Hoøické hudební slavnosti se v prùbìhu let stále roz-
�iøoval a v poslední dobì se jeho program rozrostl ji�
do období dvou mìsícù. Stal se nedílnou souèástí
kulturní nabídky ve mìstì a v regionu. V kvìtnu a
èervnu  probíhá tradiènì série koncertù hudebních
souborù a promenádních koncertù ve Smetanových
sadech. Významnou souèástí festivalu jsou od jeho
zaèátkù také koncerty profesionálních koncertních
umìlcù, které celý program rámují.

Úterý 17.5.2011 v 19.30 (DK Koruna)

RADŮZA s kapelou
Zpìvaèka, multiinstrumentalistka a autorka hudby

i textù, zaèínala s pøevá�nì bluesovì zabarveným re-
pertoárem na ulici, kde ji v roce 1993 objevila zpì-
vaèka Zuzana Navarová. Ji� tøi dny na to byla Radù-
za pøedstavena �ir�ímu publiku v Lucernì na kon-
certì Konec èeské kultury - ne!. V kvìtnu tého� roku
stála opìt na pódiu pra�ské Lucerny jako pøedsko-
kanka hvìzdy amerického popu Suzanne Vegy. Poté
zaèala její u��í spolupráce se skupinou Nerez, která
trvala témìø dvì sezóny. V roce 1993 byla Radùza
pøizvána jejími èleny k natáèení vánoèního alba Ne-
rez v Betlémì, vydala MC u firmy Black point a ve
spolupráci s agenturou Krach Jiøího Korna natoèila
videoklip pro Èeskou televizi. V roce 1996 vystupo-
vala jako host legendární skupiny Marsyas a v únoru
96 to pak byla spolupráce s Michalem Pavlíèkem a
skupinou Abraxas na natáèení poøadu Na Klobouè-
ku a koneènì v létì 1999 pøedskokanka Mikea Oldfi-
elda. Rok 2003 pøinesl Radùze ocenìní v podobì tøí
so�ek zlatých Andìlù, které jí udìlila Akademie po-
pulární hudby v kategoriích Zpìvaèka roku, Objev
roku a Folk & Country.  Její album ... pøi mnì stùj se
dr�elo nìkolik týdnù na pøedních místech v �ebøíèku
prodejnosti a tak nebylo pøekvapením pøedání zlaté
desky, které se uskuteènilo v èervnu. V roce 2004
získala Radùza ocenìní v anketì Èeský slavík jako
skokan roku.

Rok 2010 je pro Radùzu pøelomový. Zalo�ila vlast-
ní label Radùza records, na kterém vydala album
Miluju vás, které se dr�elo 5 týdnù v èele hitparády
IFPI.

V Hoøicích vystoupí Radùza podruhé, tentokrát se
svojí doprovodnou kapelou, slo�enou ze skvìlých
muzikantù.

Sobota 21.5.2011 v 19.30 (sál radnice)
SLAVNOSTNÍ KONCERT
K VÝROÈÍ PÌVECKÉHO SBORU

BONA VITA,
FELIX SLOVÁČEK,
MARTIN STREJC

Sbor Bona Vita slaví 20. narozeniny. Na koncertní
oslavu pøijde pogratulovat a zahrát zakladatel sboru
a první dirigent Martin Strejc. S ním také vzácný
host - Felix Slováèek, který bude na hoøickém jevi�ti
vùbec poprvé.

�ijící legenda èeské populární hudby Felix Slo-
váèek je absolventem kromìøí�ské konzervatoøe a
Janáèkovy akademie múzických umìní v Brnì. Slo-
váèek pøedstavuje na èeské hudební scénì �pièku
mezi hráèi na klarinet a saxofon. Do jeho stálého re-
pertoáru patøí díla jak z oblasti klasické, tak i
z oblasti jazzu a popu.

Martin Strejc je varhaníkem farního kostela sv.
Antonína na Novém Hradci Králové. Svoji hudební
èinnost smìøuje k popularizaci èeské varhanní tvor-
by u nás i v zahranièí. Jeho posledním poèinem je
CD ÈESKÉ VARHANY, kde hudebnì zadokumento-
val zvuk ètyøech pozoruhodných varhan v dílechèes-
kých i svìtových skladatelù.

Středa 25.5.2011 v 19.30 (sál radnice)
FESTIVALOVÝ KONCERT
PÌVECKÝCH SBORÙ

RATIBOR-VESNA
Jarní koncert pìveckých sborù Ratibor a Vesna

bude opìt ladìn v národním tónu a v novém nastu-
dování zazní v�ech �est moravských dvojzpìvù An-
tonína Dvoøáka. Mìly by pøipomenout nejen 170.
výroèí narození slavného skladatele, ale i jeho hoøic-
ký koncert, který se uskuteènil v bøeznu 1892 rovnì�
v Divadelním sále. V tomté� roce vznikl i cyklus mo-
ravských dvojzpìvù. Kulaté 120. výroèí tìchto udá-
lostí nás èeká v pøí�tím roce. Bez pov�imnutí veøej-
nosti probìhlo i loòské 100. výroèí postavení první
ho Dvoøákova pomníku ve Smetanových sadech .

Úèinkují: pìvecké sbory Ratibor a Vesna
Sólisté Hana Marksová, Olha Kolodiy a Martin

Holan
Sbory øídí: Olha Kolodiy
Klavírní doprovod: Svatoslav �èyhol.

Radůza vystoupí v Koruně 17. května

Hořičtí šachisté druzí
v České republice

5. a 6. dubna probìhlo v malebném jihoèeském
�tìdronínì republikové finále pøeboru støedních
�kol v �achu. Královéhradecký kraj byl zastoupen
dru�stvy gymnázií J. K. Tyla Hradec Králové
a Hoøice.

Obì dru�stva bojovala po celou dobu na �pici. Po-
slední kolo je svedlo ke vzájemnému duelu, ze které-
ho vy�li vítìznì Hoøièáci. Vítìzství je posunulo
na druhou pøíèku v celkovém poøadí. Zopakovali tak
ú�asný výkon dru�stva Z� Na Daliborce z roku
2002, kdy hráèi Bene�, Hrouda, Souèek, Tulka
a Vedra dosáhli tého� umístìní v Pøerovì mezi dru�-
stvy z I. stupnì Z�. Jediný Jakub Souèek byl èlenem
obou tìchto dru�stev. Letos mu dopomohli vesmìs
rovnì� hráèi z Daliborky � Petr Tázlar, Jakub �afa-
øík a Luká� Vaníèek.

Zatímco velcí �achisté hájili barvy mìsta v Ji�ních
Èechách, malí se mohli utkat na krajských pøebo-
rech mláde�e. Dva z nich probìhly v Hoøicích.
26. bøezna v Rapid �achu ve �kolní jídelnì se zúèast-
nilo na 50 hráèù a hráèek do 14 let. Nejvíce se daøilo
Tomá�i Ptáèkovi, Vojtìchu Wagnerovi, Filipu �olco-
vi, Lence Rojíkové a Anièce Vítové (v�ichni z Hradce
Králové), kterým se podaøilo vybojovat tituly kraj-
ských pøeborníkù a pøebornic. Domácí Vojta Kykal
byl druhý, Kamil �afaøík �estý. O dva týdny pozdìji,
9. a 10. dubna, bojovali v hoøické sokolovnì  chlapci
a dívky o tituly krajských pøeborníkù a pøebornic
v praktickém �achu do 16 let. Nejvíce se daøilo Pavlu
Horníèkovi, který si kromì trofeje pro vítìze odvezl
do Rychnova i putovní pohár. Kategorii do 14 let vy-
hrál Jiøí Gregor, nejúspì�nìj�ími dívkami byly Len-
ka Rojíková, Kateøina Skybová a Anna Vítová. Do-
mácí Kamil �afaøík obsadil mezi �estnáctiletými
krásné tøetí místo a vybojoval postup na Mistrovství
Èech.

Dlouhý se pořád prodlužuje
Dlouhý ve stejnojmenné høe v podání Divadel-

ního souboru Skleróza a Acoustic Bandu prodlu-
�oval v�echny svoje údy natolik úspì�nì, �e pøed-
stavení je opakováno je�tì v tomto týdnu (v úterý
26. dubna 2011 opìt v sále Radnice a velmi prav-
dìpodobnì nikoliv naposled).

Pøesto�e bìh èasu od poslední reprízy na konci
bøezna poskytl øadu podnìtù pro doplnìní kolori-
tu pohádky o nové momenty inspirované takøka
souèasností, bude hra provedena v pùvodním
znìní. A tak naivní kralevic opìt ostrouhá mrk-

vièku, princezna Terezka se provdá a pùvodnì
èernoknì�ník se odejde tu�it na Strahov. Král
s královnou si budou i nadále v hradní knihovnì
rovnat svoje dluhopisy a Krok bude chodit na Vy-
�ehradský høbitov.

Skleróza i Acoustic Band  proto vìøí, �e jistì po-
èetní diváci si v závìreèné písni s celým soubo-
rem je�tì nejednou s chutí zazpívají bujaøe opti-
mistické poselství pohádky, �e i kdy� nám nako-
nec nezbyde vùbec nic, nemusíme chmuøit tváøe,
proto�e dál se dá zpívat z plných plic.

Nahoře děkovačka při druhé repríze, pod článkem Vypravěč. Obě fotografie od Víta Volšičky.

Blondýnka v dùchodu hledá solidního praktického
mu�e pro spoleèné chvilky do 70 let.

Malá vada nevadí. Zn. Náhoda. Telefon 608 135 519.
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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

KERAMIKA HOØICE
(za �eleznièním pøejezdem vedle pekárny)

Nabízí trvale obèanùm Hoøic ve své prodejnì
pøímo u dílny mo�nost nákupu keramiky

za výrobní ceny,
tj. v prùmìru za 50 % bì�ných cen v maloobchodì.

Nabízíme �iroký sortiment
u�itkové a ozdobné keramiky malované

i v mnoha barevných variantách.
Napøíklad: nìkolik typù ozdobných kvìtináèù
a obalùve velikostech 7�30 cm, kávové a pivní

soupravy, talíøe, d�bánky, vázy, hrníèky,
cukøenky, aromatické lampy, adventní svícny atd.

Navíc jako loni výprodej nìkterých star�ích
skladových zásob kvìtináèù a obalù a dal�ích
výrobkù ve II. jakosti za podstatnì ni��í ceny.

Akce platí do vyprodání urèených výrobkù.

Prodejní doba:
Pondìlí - pátek 6:00 � 14:00 hod

Telefon: 493 62 36 27, 776 18 22 11



V Hořicích 27. dubna 2011

Strana 7

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

EKOLOGICKÁ 

LIKVIDACE

VOZIDEL

JILEMNICE

ZDARMA

odvoz vraku zdarma

kontakt: 
481 368 442

606 764 937Comfort in Time

ekologická doprava 
s autobusy na zemní plyn a•  na Zlat é návrší v Krkonoších

KYVADLOVÁ DOPRAVA
Hor. Míseèky - Zlaté návrší
a•  do výšky 1 411 m n.m.

KYVADLOVÁ DOPRAVA
Hor. Míseèky - Zlaté návrší
a•  do výšky 1 411 m n.m.

Miroslav a Marta Voboøilovi
Vedení a zpracování daòové evidence a podvojného úèetnictví

Zpracování daòových pøiznání, mzdové agendy
Poøizování nahrávek v novém nahrávacím studiu v Hoøicích �Hrachovec 2189

Výroba hudebních spotù a  reklam, filmová a scénická hudba

Hudební re�ie, produkce, ozvuèení a nasvícení akcí
Hudební produkce kapely SERVIS-VOKAP

mobil 603 806 683,   603 207 344
www.miroslav-voboril.cz, www.servis-vokap.estranky.cz

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  13,00 -19,00 hodin
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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

Rozjímání o eutanázii
Vèera veèer jsme s mojí �enou vedli trochu hlub�í

rozhovor o rùzných �ivotních situacích. Pøi�la øeè na
eutanázii. 

K tomuto citlivému tématu o volbì mezi �ivotem a
smrtí jsem poznamenal: 

�Nechci, abys mì nechala �ít v takovém stavu, kdy
bych byl závislý na pøístrojích a �ivený tekutou stra-
vou z nìjaké fla�ky. Kdybys mì nìkdy takhle vidìla,
vypni ty ma�iny, co mì dr�í na�ivu.� 

Ona vstala, vypla televizi, poèítaè i lednièku a vylila
mi pivo do záchodu. 

No není blbá!?? 

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

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.

Pozvánka

Kdo porazí dědky?

Kdo rád hraje hokej s míèkem? Choïte s námi
ka�dou nedìli od 10 hodin dopoledne na venkov-
ní høi�tì u �koly Na Habru. Potøebujeme doplnit
mu�stvo (nebo soupeøe), 5-6 lidí, vìk 15-80 let.
Kdo porazí dìdky?

Informace na èísle 603 898 391.

Další případ s blondýnou
Pøijde v Praze blondýna do banky a nechá se uvést

k úøedníkovi ohlednì pùjèky. Prý cestuje obchodnì
do Ameriky a potøebuje si na dva týdny pùjèit 1000
korun. 

Úøedník na to, �e banka potøebuje nìjakou záruku,
tak�e blondýnka mu nechá klíèky od nového BMW. 
Auto bylo zaparkované u chodníku, mìla od nìj do-
klady, v�e bylo v poøádku. 

Banka tedy souhlasí, �e si ho vezme jako záruku
pùjèky. 

Prezident banky a v�ichni úøedníci se potom od
srdce zasmáli blondýnce, která dá bavorák za 2,5
milionu korun jako záruku na pùjèku 1000 korun. 
Jeden zamìstnanec auto odvezl a zaparkoval v gará-
�ích banky. 

Po dvou týdnech se blondýna objeví, zaplatí 1000
korun a k tomu 17,41 korun jako úrok.

A úøedník na to: �Sleèno, jsme velmi rádi, �e jsme s
Vámi uzavøeli obchod a �e v�echno tak hladce pro-
bìhlo, ale i tak nám to vrtá hlavou. Kdy� jste byla
pryè, trochu jsme vás provìøili a zjistili, �e jste mul-
timilionáøka.� 

�To jo, ale kde bych uprostøed Prahy zaparkovala
na ètrnáct dní za sedmnáct korun?�

Zdražuje se všude
Francouz: �V poslední dobì u nás zdra�ily kurvy.� 
Èech: �Jako u nás. Ty kurvy zdra�ily v�echno.�

Nejpopulárnìj�í hokejový celek na sportovní mapì
mìsta a v�dy obávaný protivník v�ech pøespolních
soupeøù � tým Grey Grizzlies Hoøice dokázal
v sobotu 26. 3. 2011 pøed zraky poèetné skupiny
svých fanou�kù prolomit zakleté ledy  Lomnického
okresního pøeboru. Na tamním zimním stadionu si
toti� ve finálovém duelu (hraném na dva zápasy)
lehce poradil s dru�stvem HC Black Rooks Syøenov
v pomìru 3:1 (1:0,1:1,1:0). První finálový zápas ode-
hraný tøi dny pøedtím vyhráli G.G. díky gólùm Kar-
bana a Molièe 3:2 na s.n. (1:0,1:2,0:0,0:1), kdy� ví-
tìzný nájezd promìnil opìt Dan Moliè. Tímto bra-
vurním výkonem si popisovaní borci zajistili premi-
érové vítìzství této soutì�e a na svá bedra si mohli
s hrdostí zavìsit zlaté medaile.

Pøedem je nutné zmínit, �e finálový soupeø HC B.
R. Syøenov se vyznaèuje úpornou bojovností a témìø
zvrácenou zálibou faulovat protivníka za zády sudí-
ho (vyprovokovat ho a donutit k oplácení ji� za jeho
dozoru). Na�i borci zøejmì pod finálovou tíhou, spí-
�e v�ak po brilantní aplikaci uklidòujících prostøed-
kù  z produkce trenéra G.G. Petra Draslara st., za-
chovali 100 % disciplínu a pod palbou �neviditel-
ných� bodyèekù a seker z protivníkovy produkce
mlèky a trpìlivì èekali na svou první pøíle�itost. Ta
pøi�la ji� v 9. minutì, kdy� Dan Moliè (zvaný té�
Jugo�) vyu�il pøesnou pøihrávku Máry Neèesaného
a bezproblémovì zasunul tou� za záda pøekvapené-
ho brankáøe hostí. Tím se G.G ujali vedení 1:0. Ve
25. minutì díky nedùslednosti v øadách hoøických
útoèníkù Syøenov upoceným gólem vyrovnal, èím�
se na dlouhou dobu zklidnil herní projev obou sou-
peøù. Ve 37. minutì vzal na sebe zodpovìdnost kapi-
tán G.G. Joska Erben, který pøi pøíkladném clonìní
brankáøe protivníka �zákulisním� zpùsobem teèoval
tvrdou støelu Jardy Èerného. Ta zapadla pøímo do
rù�ku soupeøovi branky, èím� si G.G. opìt zajistili
vedení v pomìru 2:1. Hned z dal�ího protiútoku
soupeø sice pøekonal na�eho gólmana Zdeòka Str-
nada, ale pohotovým golfovým úderem puk tìsnì
pøed brankovou èarou vy�krábl Ondra Kopecký.
Tím ve�keré �ance Syøenova skonèily a hokej se po-
èal utápìt v osobních soubojích a �arvátkách, co�
dokazuje i poèet vylouèených v pomìru 14:11. Grey

Na pøelomu mìsícù dubna a kvìtna se ke v�eobec-
nému zármutku místních i pøespolních sportovních
nad�encù definitivnì zastavila herní osidla neregis-
trovaného turnaje v ku�elkách na 4 x 60 hodù. Letos
se do této nejmasovìj�í sportovní akce konané na
pùdì na�eho mìsta pøihlásilo opìt neuvìøitelných
78 dru�stev a svùj zápas zde odehrálo 413 hráèù
(320 mu�ù a 93 �en).

Nejlep�ím, ryze domácím dru�stvem se stal samo-
zøejmì celkový vítìz 1. ligy � team Tespo A, který
ve slo�ení Rolc Ladislav, Rücker Petr, Frait Pavel,
Novotný Zbynìk a Lutz Radomil dokázali docílit  vý-
borného prùmìru 1013 shozených ku�elek na zápas.
V jednotlivcích pak bezkonkurenènì ovládl tabulku
domácí Zbynìk Novotný (Tespo A) s ku�elkovým
prùmìrem 267.67 na zápas. Na druhém místì se
umístil Radislav Pra�ák (Swell HC) s 266,17 ku�el-
kami. Tabulce �en letos �o parník� vévodí domácí
Andrea Dufková (SZ Hoøice) s prùmìrem 269,67
shozených ku�elek na zápas.

Ve 4.A lize naplno zazáøil klub Sporting Havana
(ozdoba soutì�e), který nechal zapomenout loò-
ským výkonnostnì chudým výsledkùm, kdy� naplno
zúroèil tvrdý tréninkový dril z ku�elny v Bøezovi-
cích. V úvodních zápasech postupnì �smetl� dru�-
stva KC Libáò A a TJ � T Lamy neèekanì snadno
10:0 a pøekvapivì podlehl (smolnì) dru�stvu Jesva
HC 2:8. Naopak ji� v naprosté herní pohodì zdolal
Technické slu�by 8:2 a dru�stvo L-Team 10:0,
aby v�ak pod postupovým tlakem opìt smolnì a za
naprostého zdì�ení v�ech pøihlí�ejících  fanou�kù
podlehl dru�stvu DO-DO Team 4:6. V následují-
cím duelu se na�tìstí borci z Havany psychicky utu-
�ili a dokázali zvítìzit nad pøespolním SO-PO
Team 8:2, èím� si ve slo�ení Zdenìk Vale�, Tomá�
Juríèek, Marek Drbohlav, Ondra �picar a Ví�a Kotr-
báèek tzv. �o prsa mladé ���� zajistili postup do
tøetí výkonnostní ligy (gratulujeme nám a omlouvá-

Druhá liga kuželek míří
do Hořic

K utkání roku zají�dìli hoøiètí hráèi do Liberce,
kde se s místním Dynamem v pøímém souboji utkali o
postup do druhé ligy. V tomto duelu byli vìt�ími favo-
rity domácí, nebo� hráèi SKK v posledních kolech pro-
hospodaøili slibný náskok, kdy� prohráli s Akumou
Kosmonosy a Trutnovem. Pøi vstupu do ku�elny nevì-
øili domácí vlastním oèím, proto�e spolu s hráèi hostí
ve�el v èele s místostarostou Ale�em Svobodou dav fa-
nou�kù, který obsadil celé hledi�tì, a nebylo divu,
nebo� jich pøijel celý autobus. Ti se hned od zaèátku
pustili do hlasitého povzbuzování a za podpory bubnù,
trumpet a sirény hnali své hráèe vstøíc druhé lize. Prv-
ní dvojice ve slo�ení R. Kroupa � Z. Mìkota vlétla do
zápasu neskuteèným zpùsobem proti duu otce a syna
Wajsarových. Pøesto�e star�í z nich zaèal dráhu slu�-
ných 143, nemìl oproti Radkovým 171 nárok a
v podstatì nena�el na koncentrovaného hráèe Hoøic
recept, kdy� jednoznaènì prohrává 533:594! Jestli�e
Radkovi �estistovka je�tì odolala, v pøípadì Zdendy
tomu ji� bylo naopak. Pøes prohranou první dráhu se
rozehrává k vynikajícímu výkonu a hodovkami nièí
Wajsara mlad�ího. Za v�e hovoøí druhá �edesátka,
328! (177 + 151). V souètu 529:601! Rázem Liberec
prohrává 0:2 o neuvìøitelných 133! ku�elek. Druhá
dvojice ve slo�ení I. Vondráèek � V. Tulka bojovala,
bohu�el Ivan nemìl svùj den, naopak domácí R. �e�ul-
ka podal excelentní výkon a vítìzí 583:534. Vojta svádí
vyrovnaný souboj s J. Zejdou a pøi vyrovnaném stavu
2:2 na dráhy prohrává o jednu jedinou ku�elku!
554:553. Srovnáno na 2:2, av�ak hosté je�tì vedou o
slibných 73 døev. Závìr obstarala dvojice R. Ko��ál - J.
Baier. Za domácí nastupuje proti Radkovi nejvìt�í
hvìzda Liberce Z. Pecina a nervóznímu hráèi Hoøic
ukazuje, kdo je tady pánem. Precizní strojovou hrou
�nakládá� Radkovi na první �edesátku 78 ku�elek
322!:244. Jirka sice porá�í Jire�e na první �edesátku
277:265, ale náskok je rázem pryè. Hosté støídají, za
Ko��ála nastupuje M. Nálevka, ale ani jemu se nedaøí
zastavit rozjetého Pecinu a pøipisuje si dal�í ztrátu 36
ku�elek, 146:110. Pøesto�e Jirka nad soupeøem o 5 ku-
�elek vyhrává, mají domácí k dobru pøed poslední drá-
hou 24 døev. Tento prùbìh se odrazil i na atmosféøe
v hledi�ti mezi fanou�ky hostí, kteøí utichají ve skan-
dování a u� snad ani nevìøí v obrat. A tak hoøický
pøedseda SKK, jako jeden z mála vìøící v dobrý konec,
neustále burcuje hráèe a sna�í se nabudit i diváky. Ja-
koby ho hráèi vysly�eli, zaèínají se dít vìci, Mirek chytá
plné 100:85, Jirka sice 93:100 prohrává, ale pøed po-
slední dorá�kou ukazuje totalizátor pouhých 16 ku�e-
lek pro hráèe Liberce. V tuto chvíli neskuteènì o�ili i
fandové hostí, kteøí svými hlasivkami a v�ím co mají
po ruce �enou hráèe k vytou�enému cíly. Nyní pøichází
chvíle Jirky, který neustále dr�í prapor SKK a výraznì
se zapisuje do historie. Jeho hodovky v poøadí 18.,19.,
20. totálnì pøevrací poèítadlo plusù na stranu hoøic-
kých. �e se vyplácí bojovat do posledního hodu názor-
nì pøedvádí dvojice z mìsta kamenné krásy a� do kon-
ce utkání. Míra nakonec porá�í na poslední dráze sou-
peøe 153:136 celkovì v�ak prohrává 507:604, a kdy�
Jirka vy�perkoval svoji dorá�ku (78) dal�í hodovkou,
propukl na liberecké ku�elnì ji� 4 hody pøed koncem
celého utkání dlouho nekonèící aplaus fanou�kù Ho-
øic. Celkovì porá�í svého soupeøe 592:545. Hosté do-
kázali poslední dráhy vyhrát o neuvìøitelných 47 døev!
a celkovì vítìzí 5:3. Nelze vyzdvihovat jednotlivce,
nebo� v�ichni bojovali. Co v�ak stojí za zmínku, bylo
chování hráèù a pøíznivcù Liberce, kteøí závìrem, aè
zklamaní po prohraném zápase, jako jeden mu� skan-
dovali Hoøice! Hoøice! Samozøejmì, �e hosté jim tuto
poklonu ihned vrátili. Kdo tam nebyl, mù�e litovat,
nebo� takováto atmosféra k vidìní èasto není, co� po-
tvrdili i domácí, kteøí, dle jejich slov, toto je�tì neza�ili.
V�dy� se také otáèeli i kolemjdoucí, kteøí procházeli
kolem budovy a ti zvìdavìj�í se pøi�li zeptat, co se tam
dìje, nebo� hokejová hala je naproti. Závìrem lze jen
podìkovat hráèùm, celému realizaènímu týmu a sa-
mozøejmì v�em vìrným hoøických fanou�kùm, se kte-
rými se rádi opìt uvidíme ve 2. lize.                               F.K.

Zlatí Grey Grizzlies!
Grizzlies Hoøice i pøesto precizní a trpìlivou hrou
postupnì nahlodávali soupeøovo sebevìdomí, co�
mìlo za následek z jeho strany velmi ostré pøitvrzení
hry. To vygradovalo vylouèením hned dvou hráèù
HC Syøenov. Dvojnásobné pøesilovky se z na�ich
borcù nejlépe zhostil Ivo� Karban (zlatý bom-
barïák), který si hned nadvakrát vymìnil puk se
Zdendou Koko�ínem (zlý mu� G.G.) a nekompro-
misní �pumelicí� od modré zavìsil tou� do soupeøo-
vy branky. Tím zvý�il vedení hoøických barev na 3:1,
co� ji� soupeø psychicky nezvládl, hernì se zhroutil a
následnì vyprovokoval za pomoci brutálního faulu
na �. Karbana (�karedá sekera do ruky) hromadnou
bitku. Ta se z ledové plochy brzy pøenesla i na støí-
daèky obou soupeøù. Za pleskotu ran, boxerských
chvatù, osobních urá�ek a vzrùstajícího povyku kr-
ve�íznivých davù fanou�kù si hoøiètí opìt se svým
soupeøem snadno poradili a v následujících pìti mi-
nutách ji� zápas v poklidu dohráli do vítìzného kon-
ce. V tu chvíli se v hoøických øadách za pøívalu �umi-
vého sektu vzedmula mohutná vlna euforie, hokejis-
té nìkolikráte pøedvedli vítìznou rybièku a v obe-
censtvu do�lo k natr�ení masky medvìda, bubnu,
deformaci trumpetky a k úplné ztrátì palièek. Vítìz-
ný autobus spoleènosti Jarda Stria Raisen poté do-
vezl hráèe i nejvìrnìj�í fanou�ky domù do spøátele-
né restaurace Koruna, kde probìhla krátká tisková
konference s autogramiádou a následná plnì vyèer-
pávající besídka v�ech zúèastnìných. V pozdních
noèních hodinách se ti nejotrlej�í borci pøesunuli
besedovat i na právì probíhající �ibøinky, kde ji�
sice nebyla potøeba tak rozmanitá slovní zásoba,
av�ak o to více zde bylo zábavy a potì�ení.

Je na místì vyslovit veliký dík v�em zástupcùm
�iroké sponzorské obce, kteøí ekonomicky podpoøili
èinnost klubu Grey Grizzlies - Láf nerez Nová Paka,
Hoøická cukrárna, Hasièská poji��ovna aj. Výslovný
dík patøí i mìstu Hoøice, které díky svému grantové-
mu programu významnì podpoøilo èleny týmu ve
zdárném zvládnutí prùbìhu obou soutì�í (v Novém
Byd�ovì skonèili G.G. støíbrní). Závìrem popøejme
v�em hráèùm a trpìlivým fanou�kùm mnoho vyni-
kajících hokejových zá�itkù a radosti z vítìzství i pro
pøí�tí sezóny.                                              CUK. @ V.p.K.

me se soupeøùm). Tím se i pøesvìdèivì pøiblí�ili
pevnému pøedsevzetí pøedsednictva týmu, �e celý
turnaj nejpozdìji do roku 2019 celkovì vyhrají (bez-
odkladnì se tím ru�í i loòská skromnìj�í prognóza,
která kladla celkové ovládnutí neregistrované soutì-
�e spí�e do roku 2022 a� 2025).

Skvìle se rovnì� daøilo dal�ím hoøickým týmùm,
které dokázali naplno zúroèit domácí sportovní
pùdu a vesmìs na úkor pøespolních dru�stev doká-
zali postoupit do vy��ích lig (samozøejmì za nemalé-
ho radosti a úsilí øeditele pøilehlého kiosku Romana
Kneifla). Z 1. místa 2.A ligy do první postupuje tým
STS Chvojkovice Brod ve slo�ení Novotný Jin-
døich,  Jandera Milan, Koòák Josef, Palm Radek,
Fejfar Milo� a Le�tina Jan. Mo�ná (do uzávìrky
HON nebylo rozhodnuto) i z 2. místa 2.A ligy do
první postupuje Hek�ák A ve slo�ení Hadinec Ota,
Marek Lubo�, Bartoníèek Tomá� a Svoboda Petr.
Z prvního místa 3.A ligy do druhé postupuje dru�-
stvo Junior Team ve slo�ení Kráèmar Franti�ek,
ml. Ruml Dominik, Palm Patrik, Zívr Ladislav a Ma-
zura Martin. Z prvního místa 3.B ligy do druhé po-
stupuje  dru�stvo Kozinec Team ve slo�ení Peká-
rek Milo�,  Ruml Jaroslav, Ruml Pavel a Kulhánek
Jindøich. Z 1. místa 4.B ligy do tøetí postupuje tým
Exoti ve slo�ení Zajíc Milo�, Rumlová  Dagmar,
Procházka Václav, Rücker Jiøí, Kada Oldøich. A ko-
neènì z 1. místa 5.A ligy do ètvrté postupuje popu-
lární HC Borek ve slo�ení Sehnal Roman, Tóth Pa-
vel, Kopuletý Petr, �ulc Standa a Zívr Ladislav.

Závìrem nezbývá ne� podìkovat øeditelce turnaje
Mí�e Kuèerové a celému zdej�ímu klubu SKK Hoøi-
ce, kteøí se bezchybnì podíleli na bezproblémovému
prùbìhu celé soutì�e a zároveò i popøát v�em zú-
èastnìným sportovcùm co nejvíce zdaru do pøí�tí se-
zóny, aby se zde po roce opìt v�ichni vespolek hezky
ve zdraví a pohodì se�li k novému pøátelskému mì-
øení sil.                                    Sportu zdar Ví�a Kotrbáèek

Je dokoulíno Pronajmu byt
Pronajmu byt 2+1 v Hoøicích.
Telefon 602 618 882.

Zahájení kroketové
sezóny 2011

V sobotu 16.4.2011 uspoøádal kroketový klub první
klubový turnaj v asociaèním kroketu. Za sluneèného
rána se se�lo na høi�ti na Gothardu 16 hráèù, kteøí
byli rozlosováni do ètyøech skupin. Z ka�dé postu-
poval pouze vítìzný hráè.

V první skupinì vyhrála domácí Dagmar �tìpán-
ková, ve druhé skupinì Hana Hajnová z Dynama
Telè. Ze tøetí skupiny postoupil domácí Petr Bárta
jun., který vyøadil na kroketovém �ebøíèku prvního
Davida Hajna a ze ètvrté skupiny postupoval Jiøí
Plachý opìt z Dynama Telè. V prvním semifinále
se utkali domácí hráèi, Petr Bárta porazil Dagmar
�tìpánkovou. Ve druhém semifinále zvítìzil Jiøí
Plachý nad Hanou Hajnovou. Finále nemìlo dlou-
hého trvání. Petr Bárta pustil ke høe soupeøe  cel-
kem 2 x a dovolil mu projet pouze dvì branky.
Ukonèil hru rychlým 6-brankovým   breakem.  Petr
Bárta � Jiøí Plachý +12.

Èlenové kroketu v leto�ním roce uspoøádají
na fotbalovém høi�ti v Hoøicích je�tì 4 turnaje.  Dne
21.kvìtna golfkroket, na kterém se budou pøipravo-
vat na mistrovství republiky. V èervnu dvoudenní
deblový turnaj v soutì�i dvojic v asociaèním kroketu
a golfkroketu. V srpnu je plánovaný dvoudenní GS
turnaj v asociaèním kroketu o Pohár mìsta Hoøice,
jeho výsledky budou zapsány do �ebøíèku svìtové
kroketové federace. V záøí 2011 odehrajeme posled-
ní turnaj první tøídy v asociaèním kroketu. Pøedpo-
kládáme, �e  se ná� nejlep�í hráè Petr Bárta jun. le-
tos zúèastní Mistrovství Evropy v asociaèním kroke-
tu, které se koná dne 16.-18. záøí 2011 v Dublinu.

Mudr. Leona Vorlová

Blondýnka v dùchodu hledá solidního praktického
mu�e pro spoleèné chvilky do 70 let.

Malá vada nevadí. Zn. Náhoda. Telefon 608 135 519.


