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 Nová hoøická troj�kola má zbrusu novou øeditelku � Na radnici se bude tanèit èham � Také v synagoze bude veselo �
Klokánek má zase narozeniny � Pøijede autobus z Londýna � Trhy budou zase v pátek � Nový pøejezd bude a� za rok �
Janèík pøivezl medaili � Promìny hoøických hospod � V Tylovce je nové kadeønictví � Co chybí kruhovému objezdu �
Nechoïte jen tak � Nejezte �panìlské okurky �                                                             Noviny stojí 6,- Kè � Dìkujeme, vycházíme

ČERVEN

Moudrost
�eny, kterým nerozumíme, bývají vìt�inou

�eny nerozumné.
PhDr. Jiøí Stanislav Guth-Jarkovský.

Na nový přejezd
si musejí Hořice počkat
ještě rok

�eleznièní pøejezd v Hoøicích, který je v zoufa-
lém stavu a jeho� projetí je pro øidièe osobních
aut èím dál ménì pøíjemné, by mìl bìhem pøí�tí-
ho roku projít celkovou rekonstrukcí. Nahradit by
jej mìl nový pøejezd celopry�ové konstrukce vèet-
nì automatických závor a nové signalizace.

Podle Petra Vodièky, øeditele Správy �eleznièní
a dopravní cesty (dále S�DC) v Hradci Králové, je
rekonstrukce pøejezdu v Hoøicích plánována
v rámci tøetí etapy rekonstrukce stanice.

V souèasné dobì je v pøípravì projekt na opravu
ostromìøského zhlaví (kolejové rozvìtvení) a prá-
vì v jeho rámci dojde i na �eleznièní pøejezd v
Hoøicích a výmìnì zastaralého mechanického za-
bezpeèení. Novì pøibudou výstra�ná svìtla s po-
lovièními závorami a pozitivní signalizací.

Pøesná vý�e investice této stavby, která by mìla
probìhnout v roce 2012, je�tì není stanovena, ale
podle Tomá�e Mátla, øeditele mimokoridorových
staveb S�DC se náklady budou pohybovat  do 20
mil. Kè. �V leto�ním roce jsou pøidìleny pouze
prostøedky na zpracování dokumentace a vzhle-
dem ke komplikované vazbì zabezpeèení pøejez-
du do stávajícího stanièního zabezpeèovacího za-
øízení bude navíc nutné, aby po této stavbì pro-
bìhla je�tì náhrada stávajícího zabezpeèení no-
vým zaøízením, èím� bude rekonstrukce �elezniè-
ní stanice Hoøice v Podkrkono�í zcela dokonèe-
na,� dodává Tomá� Mátl ze S�DC.

Hořickou stanici opravují
po etapách

Hoøická stanice prochází úpravami po etapách
podle finanèních mo�ností správce �eleznice. Re-
konstrukce pøejezdu a ostromìøského zhlaví tak
navá�e na pøedchozí dvì etapy, kdy v roce 2008
bylo vybudováno nové bezbariérové nástupi�tì za
více jak 9 mil. Kè a v minulém roce dìlníci zmo-
dernizovali za zhruba 18 mil. Kè hradecké zhlaví
vèetnì návìstidel.  Výhybky jsou novì vyhøívány
elektrickým topným tìlesem, co� by mìlo zabrá-
nit zamrzání v zimním období.

 �eleznièní stanice Hoøice je té� v souèasné dobì
v soutì�i o nejhezèí �eleznièní nádra�í v Èeské re-
publice, kterou poøádá Asociace Entente Florale
CZ. Svùj hlas mù�ete poslat na email: nejkrasnej-
sinadrazi@cd.cz

Tomá� �tayr, regionální zpravodajský portál
www.mojejicinsko.cz

Dětský den v lomu
U Josefa

Horolezecký oddíl pøipravuje Dìtský den. Bude
se konat v lomu U Josefa 25. èervna od 13:30.

Více informací: www.hohohorice.cz.

Volná místa
na Obchodní akademii

Upozoròujeme �áky 9. tøíd základních �kol, �e
na Obchodní akademii v Hoøicích jsou je�tì volná
místa do prvního roèníku jak na ètyøletý maturit-
ní obor Obchodní akademie, tak na tøíletý uèební
obor prodavaè. Je mo�né se je�tì v dal�ím kole
pøijímacího øízení pøihlásit.

Máme také nìkolik volných míst i ve tøídách
vy��ích roèníkù zmiòovaných oborù pro pøípadné
zájemce o pøestup na na�í �kolu.

Informace na telefonu: 493 622 921 (JK)

Ostroměřské slavnosti
Ostromìøské slavnosti budou opìt dvoudenní a

konat se budou ve dnech 11-12. èervna na høi�ti za
�kolou.Mù�ete se tì�it napø.na vystoupení Pavly
Tomicové, Heidy Jankù,Celtic Witches, Davida
Mattiolio, Milana Drobného s Yvonne Pøenosilo-
vou a mnoha dal�ích vystupujících. 

V sobotním programu vystoupí dìti z DDM Ho-
øice, dìtský sbor Z� Ostromìø, dìti z M� Ostro-
mìø, dìti z dìtského domova Nechanice, dìti z TJ
Sokol Ostromìø, zpìvaèka Heidy Jankù, ARTrosa
z Hoøic, Sidonie- ukázky orint. aj.tancù, Èarodìj-
ky -Celtic Witches - irské tance, italský zpìvák
Davide Mattioli, taneèní zábava s hud.skupinou
Servis-Vokap. 

V nedìlním programu vystoupí populární de-
chovka Javorka, Milan Drobný s Yvonne Pøenosi-
lovou 

Doprovodný program: podveèerní m�e v místní
kapli, výstava hasièské techniky SDH Ostromìø a
zhotovení extravagant.úèesù pro dìti 

Patronem leto�ních Ostromìøských slavností je
hereèka Pavla Tomicová 

Leto�ní Ostromìøské slavnosti nav�tíví hereèka
Klicperova divadla v Hradci Králové Pavla Tomi-
cová - dobøe známá i z filmu Snowborïáci, èi jako
protagonistka kadeønice Simony ze seriálu Ulice .

Spoleènì se starostou na�í obce ing.Tomá�em
Gabrielem slavnostnì zahájí jako jejich patronka
leto�ní slavnosti. Bude pøipravena i autogramiá-
da.                                              Zdroj: Miroslav Voboøil

Více na: http://www.podchlumi.cz/ostromer

Rok 2011 je pro skauty velice významný. Probí-
há Svojsíkùv závod, a to znamená, �e dru�iny
skautek a skautù (dìti ve vìku 11�15 let) mezi se-
bou soutì�í v rùzných, nejen skautských doved-
nostech. Závod je rozdìlen do tøí postupových
kol. Základní okresní kolo probìhlo v sobotu
7. kvìtna v Lázních Bìlohradu. Se�lo se zde
19 hlídek � 11 chlapeckých a 8 dívèích. Na�e støe-
disko velmi úspì�nì reprezentovalo celkem 5 hlí-
dek ze tøech oddílù. Vlastní závod dle sdìlení rád-
cù dru�in nebyl vùbec jednoduchý. Na trati mu-

V SOBOTU 4. ÈERVNA OD 14 HODIN
V AREÁLU ÚSP

IX. Den dětí s Klokánkem
PROGRAM:
Ohnivá show. Výcvik (agility) psù. Ma�oretky,

bøi�ní taneènice, malování na oblièej (za popla-
tek). Divadelní pøedstavení, zumba s Luckou
Nìmcovou zábavné soutì�ní disciplíny a k tomu
tombola, odmìny, obèerstvení, �ivá hudba.

Vstupné dobrovolné.
POZOR:
Vyhla�ujeme soutì� o nejkrásnìj�í a nejorigi-

nálnìj�í narozeninové pøání pro Klokánka: Pøi-
neste Klokánkovi vlastnoruènì vyrobené pøáníè-
ko a budete zaøazeni do soutì�e ve své kategorii.

Více na www.klubklokanek.eu

V Krkonoších je opět
k vidění
Mapa republiky

(ÈTK) - Unikátní zbytek snìhu ve tvaru bývalé-
ho Èeskoslovenska zvaný Mapa republiky je opìt
k vidìní v Krkono�ích. Le�í na úboèí Studnièní
hory a dobøe je vidìt napøíklad z cesty z Pece pod
Snì�kou na Výrovku a z cesty z Výrovky na Luèní
boudu. Za pøíhodných podmínek je mapa dobøe
viditelná a� z Hradce Králové, øekl ÈTK mluvèí
Krkono�ského národního parku Radek Drahný.

Proto�e pøírodního snìhu bylo v leto�ní zimì
málo, odtaje Mapa republiky døíve ne� obvyk-
le. �Èervence se zcela jistì nedoèká,� dodal.

V lokalitì Studnièní hory sníh ka�doroènì vydr-
�í nejdéle. Kdy� je zima bohatá na sníh, vítr tam
ulo�í snìhové vrstvy o síle a� 17 metrù. Samotná
Mapa republiky je turistùm nepøístupná, proto�e
le�í v nejpøísnìji chránìné první zónì národního
parku.

Mezi krkono�skými horaly se øíká, �e dokud
sníh na Mapì republiky neroztaje, nepøijde do
Krkono� letní poèasí. Traduje se také, �e pøed de-
sítkami let vydr�el sníh na tomto místì a� do dal-
�í zimy. Tradiènì dlouho le�í sníh také ve Velké
jámì v Obøím dole, ale toto místo není vidìt a je
veøejnosti nepøístupné. V tìchto dnech v Krkono-
�ích vládne sluneèné poèasí a teplota na høebe-
nech se pohybuje kolem 12 stupòù Celsia.

Autor: ÈTK

Hořičtí skauti bodovali
seli prokázat znalosti z poskytování první pomo-
ci, z orientace v terénu podle mapy a buzoly,
z historie a souèasnosti skautingu, co nejrychleji
postavit stan, a to v�e v týmové spolupráci. Odde-
chovými disciplínami byly napø. lanové aktivity,
pozorování a v�ímavost, manuální zruènost
a znalost pøírody. Závod se stal triumfem 2. oddí-
lu Jitøenka z hoøického støediska Junáka. Hlídky
skautek Kaèenky  a skautù Jestøábi zvítìzily ve
svých kategoriích a postupují do krajského kola,
které se bude konat 18. � 19. èervna v Pot�tejnì.

Kdy budou trhy
Komerèní trhy na námìstí se budou v letních

mìsících konat v�dy v první pátek pøíslu�ného
mìsíce: 3. èervna, 1. èervence a 5. srpna.

Pøedstavení zvané Besídka se uskuteèní ve ètvrtek
2. èervna 2011 od 19.30 hod. v DK Koruna. 

Úèinkují:  David Vávra, Milan �teindler, Jiøí Fero
Burda, Franti�ek Vá�a, Lenka Andelová, Jana Haná-
ková, Tereza Kuèerová, Marta Marinová, Hana Na-
varová, Roman Fojtíèek, David Noll, Jiøí Podzimek
a Vladimír Vytiska.

Vstupné: 270/250/230 Kè.

Besídka divadla Sklep

Prohlášení AUTOMOTO
klubu v AČR Hořice

Vzhledem k rùzným dohadùm a spekulacím
se vedení AUTOMOTO klubu v AÈR Hoøice rozhod-
lo podat toto prohlá�ení o budoucnosti závodù
v Hoøicích: V roce 2012 má AMK Hoøice pøed sebou
významný jubilejní 50. roèník FUCHS OIL 300 za-
táèek Gustava Havla, který v ka�dém pøípadì chce
uspoøádat a závody veteránù � Èeská tourist trophy
jsou prozatím v jednání.

za AMK Hoøice, Martin Sodomek
http://www.amkhorice.cz

Do Hořic míří londýnský
autobus

Souèástí kampanì Èeského olympijského výboru
�ijeme Londýnem budou také propagaèní jízdy le-
gendárního londýnského doubledeckeru. Ten
v úterý 7. èervna nav�tíví Hoøice (Námìstí Jiøí-
ho z Podìbrad) a ve støedu 8. èervna pøijede do Jièí-
na (Vald�tejnské námìstí). V tìchto mìstech bude
v�em zájemcùm k dispozici od 9 do 17 hodin.

Hořice navštíví tibetští
mniši

Hoøice jsou jedním z pìti míst, kde tøináctièlenná
skupina mnichù poprvé v Èesku pøedstaví starobylý
rituál èham - tanec v maskách a obøadních kostý-
mech za doprovodu pùvodních rituálních nástrojù.
V sále hoøické radnice se vystoupení uskuteè-
ní 3. èervna od 19.30. Kromì Prahy a Hoøic zaví-
tá skupina mnichù také do Plznì, Brna a Zlína.

Ředitelkou spojených
hořických středních škol
bude
Hana Richtermocová

Minulý týden bylo ukonèeno výbìrové øízení na
obsazení místa øeditele Gymnázia, støední odborné
�koly, støedního odborného uèili�tì a vy��í odborné
�koly Hoøice. Z devíti pøihlá�ených uchazeèù vybra-
la v pondìlí odborná komise Mgr. Hanu Richtermo-
covou a ve støedu výbìr potvrdila Rada Královéhra-
deckého kraje. Funkce se ujme vítìzná uchazeèka
1. srpna 2011.
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Policejní zpravodajství

OÈNÍ AMBULANCE
NA POLIKLINICE II V HOØICÍCH

MUDr. IVAN NOVÁK
ORDINAÈNÍ DOBA KA�DÉ ÚTERÝ OD 9:30 DO 18:00.

Prodlou�ením ordinaèní doby se sna�ím vyjít vstøíc lidem, kteøí se mohou
jen obtí�nì uvolnit ze zamìstnání, napøíklad pro pøedpis brýlí.

Objednání k vy�etøení ka�dé úterý osobnì èi na telefonu oèní ambulance - ordinace 493 622 172.
Ostatní dny na mobilu 731 936 993. Pokud dojde k úrazu oka,

bolesti oka èi náhlému zhor�ení zraku, budete o�etøeni ihned bez objednání.
Ve spolupráci s Oèní optikou jsme pro vás pøipravili cenovì dostupné ochranné brýlové èoèky

vhodné pro ochranu sítnice èasto oslabené ve vy��ím vìku (makulární degenerace). Pan profesor
Svìrák z oèní kliniky v Hradci Králové stál u zrodu tìchto ochranných brýlových èoèek.

Zloději od hořické
pumpy
dopadeni v Thajsku

  

PRAHA  24. kvìtna 2011 - Thajsko vydalo dvojici
Èechù, kteøí v lednu roku 2008 ukradli 74 milionù
korun z auta bezpeènostní agentury u Hoøic.

Podle serveru Tn.cz zemì Josefa Bla�ka a Rudolfa
Tesárka vyhostila. Èeské úøady si je pøevzaly a v
pondìlí veèer je pøepravily do Èeska. Thaj-
ská policie mu�e zatkla v polovinì kvìtna.

Dvojka zlodìjù v roce 2008 u Hoøic na Jièínsku
ukradla 74 milionù z auta bezpeènostní agentury,
soud je pak poslal na deset let za møí�e. Tam se ale
ohøáli pouze rok, jeliko� jim exministrynì spravedl-
nosti Daniela Kováøová kvùli údajnému poru�ení zá-
kona tresty pøeru�ila.

Kdy� se dostal do èela rezortu spravedlnosti Jiøí
Pospí�il, oznámil, �e rozhodnutí své pøedchùdkynì
zru�í. Bla�ek s Tesárkem v�ak mezitím zmizeli do
Thajska, kde je na základì mezinárodního zatykaèe
a eurozatykaèe pomohl vypátrat rakouský krimina-
lista.

Mu�i byli zatèeni ve mìstì Pattaya, které je jedním
z nejnav�tìvovanìj�ích turistických center v Thaj-
sku. Podle informací rakouských médií tam zjevnì
od svého zmizení �ili a úøady na stopu hledaných
mu�ù pøivedla tìhotná pøítelkynì jednoho z nich.

Bla�ek a Tesárek pøed hradeckým i odvolacím sou-
dem ob�alobu odmítli a tvrdili, �e s pøípadem nema-
jí nic spoleèného. Oba také zpochybnili výpovìï
údajného komplice Milana Horycha, který se k podí-
lu na kráde�i pøiznal a od soudu ode�el s pìtiletým
trestem vìzení.

Benzina otevřela
v Česku první kompletně
samoobslužnou čerpací
stanici,
další bude v Hořicích

Pod názvem Expres 24 spustila spoleènost Ben-
zina první kompletnì samoobslu�nou èerpací stani-
ci na èeském trhu. Expres 24 je v provozu od
1. dubna ve Vysokém Mýtì, jak uvedl Martin Pavlí-
èek ze spoleènosti Unipetrol.

�Expres 24 je první skuteènì plnì samoobslu�ná
èerpací stanice v ÈR. Zákazníci u ní mohou naèerpat
palivo rychleji a také levnìji, proto�e díky úspoøe
nákladù mù�eme u Expres 24 nabízet ni��í ceny,�
øekl Martin Durèák, jednatel Benziny.

�Tato èerpací stanice je na rozdíl od benzínky
v Prùhonicích plnì samoobslu�ná, tedy bez jakého-
koli personálu,� uvedl pro Novinky Václav Loula
z Benziny. Jak pøipomnìl, v benzínce ve Vysokém
Mýtì je nainstalováno 46 kontrolních èidel. Podle
prùzkumu motoristé zatím více èerpají naftu ne�
benzín, co� odpovídá i celkové poptávce
na jednotlivých èerpacích stanicích spoleènosti Ben-
zina.

Èerpací stanice Expres 24 je v provozu od 1. dubna
ve Vysokém Mýtì. Øidièùm je k dispozici nonstop.
Ti musí k zaplacení pou�ít platební kartu, která
se naète, a po naèerpání paliva a po odeètení èástky
opìt vyjede z terminálu. V blízké budoucnosti
se uva�uje o zavedení hotovostní platby prostøed-
nictvím penì�ních automatù na stojanech.

Podle Durèáka se uva�uje o dal�ích samoobslu�-
ných stanicích na nìkolika desítkách vytipovaných
míst.
TESTOVÁNÍ NOVÝCH ZNAČEK

Od dubna do konce roku 2011 budou testovány
èerpací stanice Orlen (ve Velké Dobré, v Chomutovì
a Mnichovì Hradi�ti) a Star (dvì v Praze 9, dvì
v Novém Mìstì nad Metují a jedna v Hoøicích
v okrese Jièín) které vznikly pøemìnou sedmi pù-
vodních stanic Benzina. Tento test by mìl podle
Durèáka ukázat, zda mù�e být takovýto koncept
v Èeské republice úspì�ný.

Benzina v souèasné dobì provozuje v Èesku
337 veøejných èerpacích stanic a je 100% dceøinou
firmou holdingu Unipetrol. Tr�ní podíl Benziny
na tuzemském maloobchodním trhu ke konci roku
2010 dosáhl 14,2 %.

Zdroj: pit, Novinky

Obec Tøebnou�eves
dle par. 39 zákona è. 128/2000 Sb.

zveøejòuje

Zámìr pronájmu bytu v bytovém domì
è. p. 79 v Tøebnou�evsi.

Bli��í informace budou poskytnuty na
obecním úøadu v Tøebnou�evsi v úøedních

hodinách (ètvrtek 18:00 -20:00)
nebo na telefonních èíslech 724 38 68 08,

724 18 42 19.

Oznámení

Obec Tøebnou�eves
dle par. 39 zákona è. 128/2000 Sb.

zveøejòuje

Zámìr pronájmu bytu v bytovém domì
è. p. 58 v Tøebnou�evsi.

Bli��í informace budou poskytnuty na
obecním úøadu v Tøebnou�evsi v úøedních

hodinách (ètvrtek 18:00 -20:00)
nebo na telefonních èíslech 724 38 68 08,

724 18 42 19.

Oznámení

Hořičtí úředníci nejlépe
čerpají evropské dotace

Hoøice � Místní úøedníci prozatím nejlépe èerpají
evropské dotace v rámci Královéhradeckého kraje.

Peníze jdou na informaèní technologie a vzdìlává-
ní. Mezi obcemi s roz�íøenou pùsobnostínemají v re-
gionu konkurenci. �Hoøice dosáhly v rámci krajské-
ho hodnocení nejlep�ích výsledkù, pøesto�e patøí
mezi men�í mìsta kraje.

Orgány veøejné správy si mezi sebe rozdìlí pøes 10
milionù korun,� hodnotí èerpání Pavel Kry�tof, øedi-
tel Odboru strukturální fondù Ministerstva vnitra
ÈR.

Jedním z realizovaných projektù v Hoøicích je
koncept na zvý�ení kvality øízení mìstského úøadu.
�Cílem projektu je zkvalitnit èinnost úøadu a posky-
tovaných slu�eb obèanùm mìsta a okolních obcí.
Chceme také posílit kvalitu managementu mìstské-
ho úøadu a zlep�it transparentnost vnitøních proce-
sù,� øíká Ivan Dole�al, starosta mìsta.

Na projekt mìstského úøadu pùjdou ètyøi miliony
korun z dotace, dal�ích 705 tisíc uhradí pøíjemce
podpory z vlastních zdrojù.

ZLODĚJ UKRADL MĚĎ
ZA TÉMĚŘ 23 TISÍC KORUN

Hoøice - V dobì od soboty 7. kvìtna do pondìlí
9. kvìtna vnikl neznámý pachatel do objektu jedné
z firem v Hoøicích, kde se následnì vloupal do skla-
du. Uvnitø odcizil nejménì 228 kilogramù mìdi
v hodnotì témìø 23 tisíc korun. Kdo má kráde� na
svìdomí a kde odcizená mìï skonèila, vy�etøují ho-
øiètí policisté.
Z FIRMY V DOBRÉ VODĚ ZMIZELY PENÍZE
A PLATEBNÍ KARTA

Dobrá Voda - V úterý 10. kvìtna dopoledne úøado-
val neznámý pachatel v areálu jedné z firem v Dobré
Vodì, kde nikým nezpozorován vnikl do stavební
buòky, ze které odcizil dvì penì�enky s osobními
doklady, hotovostí a platební kartou. V tomto pøípa-
dì mìl zlodìj opravdu �tìstí, nebo� v penì�ence na-
�el PIN kód k platební kartì, pomocí ní� pak vybral
z bankomatu nìkolik tisíc korun.

Celková �koda tak byla vyèíslena na nejménì 22 ti-
síc korun. Po pachateli pátrají hoøiètí policisté, kteøí
pøípad �etøí jako pøeèin kráde�e a neoprávnìného
opatøení, pozmìnìní a padìlání platebního pro-
støedku. Policie ÈR tímto upozoròuje majitele pla-
tební karet, aby byli velmi opatrní a v �ádném pøípa-
dì neponechávali v jejich blízkosti vyznaèené PIN
kódy. Jen tak mohou pøedejít pøípadnému zneu�ití
karty, popøípadì neoprávnìnému výbìru penìz
z bankovního úètu.

NENÍ UMĚNÍ JAKO UMĚNÍ
DALŠÍ SPREJER ŘÁDIL NA HOŘICKÉ GALERII

Hoøice - Budova galerie v Hoøicích poslou�ila v po-
slední dobì nìkolika �umìlcùm�, kteøí její fasádu
posprejovali rùznými nápisy. K barevným písme-
nùm RZA, která jsou dílem dvaadvacetiletého mla-
díka, pøibyla dal�í, napøíklad WOOV Blow-job a
TRA, která má na svìdomí zatím neznámý sprejer.
Majitel objektu vyèíslil �kodu na nejménì 3 tisíce
korun. Kdo má výtvory na svìdomí, teï zji��ují ho-
øiètí policisté, kteøí pøípad �etøí jako pøeèin po�koze-
ní cizí vìci, za co� pachateli hrozí a� rok vìzení.

HOŘICKÉ „ZATÁČKY” PŘEDČASNĚ UKONČILA
TRAGICKÁ NEHODA
TŘICETILETÝ ZÁVODNÍK NA MÍSTĚ ZEMŘEL

Hoøice - Tragická nehoda, pøi ní� zemøel tøicetiletý
závodník, poznamenala v nedìli 15. kvìtna motocy-
klové závody 300 zatáèek Gustava Havla. Krátce po
�estnácté hodinì do�lo bìhem závodu volné tøídy do
600 ccm v pravotoèivé zatáèce v prostoru zvaném U
køí�ku ke kolizi dvou motocyklù Yamaha, pøi které
tøicetiletý závodník vyjel vlevo mimo tra� do lesa,
kde narazil do stromu. Pøi nehodì utrpìl zranìní,
kterým na místì podlehl. Druhý, devìtatøicetiletý
závodník byl s tì�kým zranìním transportován le-
teckou záchrannou slu�bou do Fakultní nemocnice
v Hradci Králové. Bezprostøednì po nehodì byl zá-
vod pøeru�en a poté leto�ní závody ukonèeny.    (tm) 

TRAGICKÁ DOPRAVNÍ NEHODA
U OSTROMĚŘE ZEMŘEL ŘIDIČ DODÁVKY

Ostromìø - K tragické dopravní nehodì, která si
vy�ádala jeden lidský �ivot, do�lo v pondìlí 23. kvìt-
na  u Ostromìøe.

Deset minut po deváté hodinì jel devìtaètyøiceti-
letý øidiè vozidlem Citroen Jumper ve smìru od
Hradce Králové na Jièín. Pøed Ostromìøí dostal z
nezji�tìných pøíèin na konci pøímého úseku smyk,
který nevyrovnal, a vjel do protismìru, kde havaro-
val do silnièního pøíkopu, pøi tom se dodávka pøeto-
èila pøes støechu. Øidiè pøi nehodì utrpìl zranìní,
kterým i pøes ve�kerou snahu záchranáøù na místì
podlehl. Pøíèina nehody a míra zavinìní jsou pøed-
mìtem dal�ího �etøení. (tm)

SENIORKA V MILETÍNĚ PŘIŠLA
O ÚSPORY
POD ZÁMINKOU BROUŠENÍ NOŽŮ
SE K NÍ VLOUDILI ZLODĚJI

Miletín - V rámci kraje v poslední dobì pøibývá
okradených seniorù, dal�í pøípad øe�í i policisté na
Jièínsku. Zlodìji a podvodníci vyu�ívají dùvìøivosti
a neprùbojnosti star�ích lidí a v okam�iku je pak
okradou mnohdy i o celo�ivotní úspory.

Své o tom ví i pìtaosmdesátiletá �ena z Miletína,
kterou v pátek 20. kvìtna krátce pøed patnáctou ho-
dinou vyru�il zvonek u dveøí. I kdy� �ádnou náv�tì-
vu neèekala, pøesto odemkla a otevøela dveøe. To
ov�em nemìla dìlat. Za nimi stáli mu� se �enou, kte-
øí na ni vyhrkli, �e brousí no�e. Dùchodkynì je od-
mítla s tím, �e jí no�e brousí pøíbuzní. To ov�em dr-
zou dvojici nijak neodradilo. Tak dlouho na ni nalé-
hali, a� byli najednou v kuchyni. Mu� rozbalil na ku-
chyòské lince brusku a dal se do práce. Za ètyøi na-
brou�ené no�e pak po�adoval dva tisíce korun. Seni-
orce se zdála cena vysoká, ale brusiè byl neoblomný
a na po�adované èástce trval. Ode�la tedy ke skøíni,
kde mìla peníze ulo�ené. Oba vetøelci pøitom seni-
orku velmi bedlivì sledovali a poté ji zamìstnali vy-
plòováním dokladu. Ne� s tím byla hotova, tak u�
dvojice mìla její úspory u sebe. Poté oba rychle byt
opustili. A� po jejich odchodu �ena zjistila, �e jí
v penì�ence chybí nìkolik desítek tisíc korun.

K popisu mu�e seniorka uvedla, �e byl ve vìku
mezi 50 a 55 lety, asi 165 cm vysoký, silnìj�í postavy
a na oèích mìl tmavì zelené brýle. �ena byla ve vìku
kolem 50 let, asi 160 cm vysoká a mìla hubenou po-
stavu.

Policie ÈR tímto �ádá obèany, kteøí by k uvedené
dvojici nebo pøípadu mohli podat jakoukoliv infor-
maci, aby tak uèinili prostøednictvím linky tísòové-
ho volání 158 nebo pøímo na policejní slu�ebnì. 

Hana Kleèalová, tisková mluvèí PÈR

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

ZÁPIS DO MATEØSKÉ �KOLY
TØEBNOU�EVES

2. KOLO ZÁPISU DO MATEØSKÉ �KOLY TØEBNOU�EVES
PRO �KOLNÍ ROK 2011 � 2012

SE BUDE KONAT
V BUDOVÌ OBECNÍHO ÚØADU TØEBNOU�EVES

DNE 3. 6. 2011 OD 15:00 DO 19:00 HODIN
Informace na telefonních èíslech: 724 � 18 42 19, 724 � 38 68 08

K ZÁPISU VÁS SRDEÈNÌ ZVOU
ZØIZOVATEL OBEC TØEBNOU�EVES

A ØEDITELKA MATEØSKÉ �KOLY TØEBNOU�EVES
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Vypracování návrhù soukromých zahrad
a jejich èástí, realizace, údr�ba.
Vodní prvky, bazény, závlahy, 

stavební a ozdobné prvky.
Konzultace zdarma.

 

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

SLOUPEK STAROSTY Základní umělecká škola
Hořice (Havlíčkova 1107)
vypisuje talentové
přijímací zkoušky

Vypisujeme talentové pøijímací zkou�ky pro obor
hudební, výtvarný a literárnì dramatický.

Zkou�ky se konají ve dnech  2. � 3. èervna  od
13:00 do 17:00 hod. v budovì �koly a 15.-16.èervna
od 13.00 hod. v budovì �koly (výtvarný obor - 3.
èervna v budovì �koly).

Hudební obor (pro �áky od 5 let), mo�nost studia
hry na klavír, housle, zobcovou flétnu,
akordeon, kytaru, klarinet, kontrabas, elektronické
klávesové nástroje, sólový a sborový zpìv,

trubku a lesní roh. Bicí nástroje pro �áky od 9 let.
Elektronická kytara a baskytara pro �áky od 13 let.

Výtvarný obor (pro �áky od 6let) � plo�ná tvorba
(kresba, malba, grafika), prostorová tvorba (mode-
lování, keramika), objektová a akèní (pro�itková)
tvorba.

Literárnì dramatický obor (pro �áky od 7let) �
dramatická prùprava, dramatika a slovesnost, práce
v souboru, práce s loutkou, hlasová prùprava.

Ve�keré informace získáte na telefonech:
493 622 685 � øeditelka,

493 528 060 � zástupkynì (výtvarný obor),
email: zushorice@raz-dva.cz, www.zushorice.cz

Hromadné očkování psů
proti vzteklině

Mìstský úøad upozoròuje na povinné oèkování
psù proti vzteklinì, které probìhne 15. èervna 2011:

� oèkování je povinné pro psy ve stáøí od 3 mìsícù
� oèkovat se mohou pouze klinicky zdravá zvíøata
� dr�itelé psù pøedvedou své psy opatøené náhub-

kem a pøi oèkování poskytnou potøebnou
pomoc (neposílejte se psem dìti!)
� oèkování si hradí ka�dý dr�itel psa sám v èástce

120 Kè za jednoho psa
� dr�itelé psù musí mít s sebou oèkovací prùkaz.
Pokud se k oèkování nedostavíte a nemáte k tomu

vá�ný dùvod, vystavujete se nebezpeèí ulo�ení poku-
ty podle zákona o pøestupcích è. 200/1990 Sb.

Termíny oèkování 15.06.2011:
Hoøice � �kroupova ulice 16:00 -  17:30
Dachova 17:45 � 18:00
Chvalina 18:15 � 18:45
Doubrava 18:00 � 18:15
Bøezovice 18:30 � 19:00
Chlum 18:00 � 18:15
Libonice 18:30 � 18:45
Vý�e uvedené se netýká psù vakcinovaných v sou-

kromých veterinárních ambulancích!
Dovolujeme si upozornit na Obecnì závaznou vy-

hlá�ku èíslo 3/2009, kterou se stanovují pravidla
pro pohyb psù na veøejném prostranství mìsta Ho-
øice, a Obecnì závaznou vyhlá�ku èíslo 4/2009 k za-
ji�tìní udr�ování èistoty ulic a jiných veøejných pro-
stranství mìsta Hoøice, která zakazuje zneèi��ování
veøejného prostranství psími exkrementy, za které
mù�e být ulo�ena sankce a� 20.000 Kè.

Finanèní odbor Mìstského úøadu Hoøice

Návrat dramatiků ZUŠ
Hořice z Itálie

Italské mìsto Vieste se pro na�i �kolu stává tradiè-
ním místem, kde vznikají ty nejkrásnìj�í projekty.
A� to byli mladí hudebníci, kteøí  zahajovali velkole-
pé slavnosti La Fiesta S. Merino di Vieste, výtvarníci
a letos dramatici.

Velmi odvá�ný projekt, který zpracovala paní �tì-
pánka Fléglová, vypráví o záchranì mìsta pøed po-
topou.

Vieste a vùbec jih Gargána je velmi katolický, lidé
si potrpí na zachování úcty k Pannì Marii, která je
symbolem mìsta. Strach, jestli Italové pochopí na�i
snahu, byl zbyteèný. Potlesk na otevøené scénì nás
v�echny pøekvapil. �koda, �e nebylo mo�né celý pøí-
bìh zahrát na nìkolika místech.

Ale nebylo to jen vystoupení. Bìhem pobytu �áci
pøipravili hru V. Dyka  Krysaø, kterou Hoøièáci uvidí
na zahájení Hoøického sochaøského symposia
v lomu 8. èervence v 18.00 hod.

Krásné poèasí, bezproblémový pobyt, výlety, co
více si pøát.

Vzorná reprezentace �koly a mìsta a zároveò na-
bídka prezidenta festivalu na pøí�tí rok je urèitì milá
a souèasnì zavazující.                                                          ZV

Bona Vita slavila 
Byl jsem pozván jako bývalý èlen sboru na koncert,

který se konal 21.5. v sále Radnice u pøíle�itosti 20.
výroèí zalo�ení sboru. Pozvání jsem pøijal a byl jsem
velmi potì�en , �e mohu krásné dvacáté narozeniny
oslavit s lidmi, se kterými jsem 5 let zpíval. V podání
Bona Vity zaznìlo nìkolik krásných písní. Vrcholem
koncertu bylo vystoupení pánù Martina Strejce a
Felixe Slováèka. Známé skladby v jejich podání po-
hladily na du�i. Po letech jsem opìt vidìl Martina
Strejce, èlovìka, který mne pøivedl ke zpívání, èlovì-
ka, který �ije muzikou a dìlá ji skvìle. Bylo to velmi
milé setkání. Dìkuji èlenùm sboru Bona Vita za milé
pozvání, kterého si nesmírnì vá�ím. Do dal�ích let
pøeji mnoho zdraví, spoustu umìleckých zá�it-
kù, krásné skladby, vnímavé posluchaèe a neutucha-
jící ovace.                                                             Petr Jedlièka 

KOMUNIKACE AŽ PO POUTI
Komunikace, která vede od hoøické invali-

dovny pøes Gothard k provozovnì Strix pana
Dlouhého bude rekonstruována a� po hoøic-
ké pouti. Dùvodem odkladu této pro nás vel-
mi dùle�ité a potøebné opravy komunikace je
skuteènost, �e právì probíhající Gothardská
pou� by mohla po�kodit její nový asfaltový
povrch. Kdy se tedy mù�eme tì�it na pro-
cházku po novém povrchu? Nový asfalt by
mìl být polo�en zhruba do polovièky èerven-
ce. Prozatím se tedy mù�eme tì�it z rozlehlé-
ho parkovi�tì, které poslou�í nejen náv�tìv-
níkùm høbitova a turistùm pøi prohlídkách
sochaøského parku, ale i pøíznivcùm fotbalu
pøi náv�tìvách fotbalových utkání. Zásadní
v�ak je, �e se koneènì po letech budeme moci
pochlubit pøed obdivovateli na�ich sochaø-
ských kulturních památek i novou pøístupo-
vou cestou, za kterou se nemusíme stydìt.

KDO BUDE PROVOZOVATELEM
AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ?

Hoøické autobusové nádra�í má v proná-
jmu  spoleènost BusLine a.s., která je nejvìt-
�ím provozovatelem hromadné autobusové
dopravy v ÈR. Smlouva, která byla v minu-
losti s touto spoleèností uzavøena zaji��ovala
pouze pøíjem pro Technické slu�by Hoøice,
s.r.o.  za údr�bu tohoto rozlehlého objektu.
Provozovatel autobusové dopravy inkasoval
od ostatních spoleèností, které pou�ívají na�e
nádra�í nemalé èástky za prùjezdy  nádra-
�ím. Spoleènost BusLine v poslední dobì obo-
hatila své slu�by o elektronickou informaèní
tabuli, která informuje cestující pøehlednì o
odjezdech autobusù, ale v minulosti byly po-
dobné investice zanedbatelné. Je pravdou, �e
spoleènost  provozuje informaèní kanceláø
v prostorách nádra�í, která slou�í ku prospì-
chu cestujícím.

Rada obce povìøila starostu mìsta jednat o
ukonèení tohoto smluvního vztahu. V pøípa-
dì ukonèení smlouvy budou dozor nad prù-
jezdy autobusù provádìt TS Hoøice, které si
pøíjmem za prùjezdy budou vytváøet penì�ní
fondy na opravy a obnovu strojového parku.
A spoleènost BusLine? Bude nadále vozit svý-
mi autobusy spokojené cestující.

POZEMKY JDOU NA ODBYT
V uplynulém mìsíci byla odstartována sou-

tì� na prodej zasí�ovaných pozemkù v ulici
�alounova. Pozemky, které mìsto pøipravilo
k nabídce stavebníkùm rodinných domkù
byly exportovány na trh v cenových relacích
dle jejich atraktivity od 800 -1.200 Kè. Dva-
cet z tøiceti devíti prodávaných pozemkù je
ji� zarezervováno. V souèasné dobì je vol-
ných pozemkù osm a jedenáct jich pustí na
trh èervnové zastupitelstvo. Ukazuje se tedy,
�e zájem o výstavbu je i v dobì probíhající
stagnace stavebnictví. Cenová mapa a polo-
ha nezarezervovaných pozemkù je
k dispozici na internetových stránkách hori-
ce.org.

REKONSTRUKCE ULICE KOMENSKÉHO
ZAHÁJENA

V uplynulých dnech byla koneènì zahájena
dlouho oèekávaná a potøebná rekonstrukce
Komenského ulice. Investici, bylo nutno na
sklonku minulého roku odlo�it vzhledem
k nejasnostem v polo�ení sítí v jedné z na�ich
nejstar�ích ulic. Pøedmìtem rekonstrukce je
oprava chodníkù a komunikací vèetnì pod-
kladních vrstev, zøízení pøechodù a bezbarié-
rový prùbìh komunikace. Po dobu výstavby
jsou obchody v Komenského ulici pøístupné.
Odstranìno bude 1.454 m3 vrchních a pod-
kladních konstrukcí komunikace z betonu a
�ivice. Nové komunikace budou mít povrch
ze �ivice a ze �ulové dla�by. Chodníky budou
ze �ulové mozaiky, zámkové dla�by a pískov-
cové dla�by. Termín zahájení provozu v Ko-
menského ulici je nasmìrován na 1. záøí 2011
- to znamená první �kolní den.

ELIŠKA POJEDE NA ME
TJ Jiskra Hoøice, oddíl �achy, po�ádal

mìstskou radu o zmìnu úèelu pøidìleného
grantu. V 1. kole grantového systému byl na
projekt �Eli�ka Johnová na MS mláde�e
v �achu� pøidìlen finanèní pøíspìvek. Celkové
náklady na reprezentaci mladé �achistky na
MS, které se bude konat v daleké Brazílii do-
sahují  neúnosné èástky, rozhodla se proto
Eli�ka z dùvodu velké finanèní nákladnosti
z úèasti na MS odstoupit. Místo toho se hodlá
zúèastnit ME, které se uskuteèní v Bulharsku
(v termínu 10.-21.9.2011). Z tohoto dùvodu
po�ádali zástupci TJ Jiskra, oddílu �achy o
zmìnu úèelu pøidìleného grantu a jeho sní�e-
ní.  Mìstská rada se zmìnou vý�e a úèelu
grantu souhlasila. Pøejeme Eli�ce, která ji�
v minulosti ukázala, �e je na �achovnici
opravdový mistr, co nejlep�í výsledek.

POZVÁNÍ NA FOTBALOVÝ ZÁPAS
POHODY PROTI ZASTUPITELŮM MĚSTA
HOŘICE 2. ČERVNA 2011

V poøadí druhý fotbalový zápas hoøických
zastupitelù proti Nízkoprahovému klubu Po-
hoda se odehraje ve ètvrtek dne 2.6.2011
na  fotbalovém høi�ti u Sportovního zaøízení
mìsta Hoøic od 16.00. V posledním utkání
pøed mìsícem sice vyhráli zastupitelé 6:5, ale
utkání bylo vyrovnané a prùbìh velmi dra-
matický. V modrých barvách hoøických za-
stupitelù se opìt objeví Martin Pour, Vít Ko-
trbáèek, Ale� Svoboda, Ivan Dole�al, Franti-
�ek Dole�al, Pavel Moravec (Diego), Vláïa
Lejsek a velitel mìstské policie Stanislav No-
sek� �olíka tajíme. V�ichni se tì�íme na pøá-
telskou atmosféru a nasazení, které prováze-
lo i první zápas. Kdo uloví druhý zápis vítìze
na putovní pohár je otázkou. A o co se bude
je�tì hrát? To prozatím tajíme. Kdo nepøijde,
neodejde� utkání bylo vyrovnané a prùbìh
velmi dramatický. V modrých barvách hoøic-
kých zastupitelù se opìt objeví Martin Pour,
Vít Kotrbáèek, Ale� Svoboda, Ivan Dole�al,
Franti�ek Dole�al, Pavel Moravec (Diego),
Vláïa Lejsek a velitel mìstské policie Stani-
slav Nosek��olíka tajíme. V�ichni se tì�íme
na pøátelskou atmosféru a nasazení, které
provázelo i první zápas. Kdo uloví druhý zá-
pis vítìze na putovní pohár je otázkou. A o co
se bude je�tì hrát? To prozatím tajíme. Kdo
nepøijde, neodejde�

MFF POD ZVIČINOU
Ing. Zdeòka Rychterová, po�ádala mìst-

skou radu  jménem Mezinárodního folklorní-
ho festivalu POD ZVIÈINOU o finanèní pøí-
spìvek ve vý�i 8.000 Kè na uskuteènìní kul-
turních programù konaných v rámci Meziná-
rodních folklorních slavností POD ZVIÈI-
NOU, které se pøedstaví se svými zahranièní-
mi hosty 17. 6. 2011  také v Hoøicích v DK Ko-
runa.

Ji� tradiènì bude tento nejstar�í folklorní
festival v Èechách poøádat dopolední kultur-
ní poøad �Èlovìk a zemì� pro �áky hoøických
základních �kol. Následovat bude veèerní
program s názvem �Hrajte mnì, muziky�. Bì-
hem celého dne se v Hoøicích pøedstaví folk-
lorní soubory z Turecka, Srbska, Ruska, Uz-
bekistánu, Polska a dìtský soubor z Lázní Bì-
lohrad Hoøeòáèek. Na oba programy je
vstup volný.

NAVÝŠENÍ ŠKOLNÉHO V MATEŘSKÝCH
ŠKOLÁCH ZŘIZOVANÝCH MĚSTEM HOŘICE

Z dùvodu neustále se zvy�ujících cen zbo�í a
slu�eb a k tomu i provozních nákladù mateø-
ských �kol, ulo�ila mìstská rada øeditelùm
mateøských �kol zøizovaných mìstem Hoøice
zvý�it od následujícího �kolního roku 2011/
2012 mìsíèní vý�i úplaty za pøed�kolní vzdì-
lávání ze souèasných 300 Kè na 400 Kè. Vý�e
poplatku stagnuje od roku 2003. I pøes zvý-
�ení poplatku zùstává na�e mìsto na spodní
hranici této úhrady mezi obcemi na okrese Ji-
èín.  Finanèní prostøedky plynoucí z poplatku
jsou vyu�ívány na zvý�ení kvality prostøedí
u�ívané dìtmi. Proto�e je pøedpoklad neuspo-
kojení poptávky ve smìru umístìní dìtí v M�
pro tento �kolní rok v Hoøicích a následují-
cích dvou letech, máme rezervovány i místa
v M� v Chodovicích a v novì vzniklé M�
v Tøebnou�evsi.

Ivan Dole�al

Chodím u� dlouho okolo a èekám. Èekám a èe-
kám. Tak dnes zase nic.

Asi na nìj zapomnìli. Nebo to nezapadlo do nì-
jaké �Celkové koncepce�? Nebo nejsou peníze.
�Kolik by to asi stálo?� ptám se. Osázela bych to
rostlinami odolnými na slunce, sucho a zneèi�tì-
ní, nízkými, aby nebránily pøehledu pøes køi�o-
vatku øidièùm, napøíklad obyèejný stálezelený zi-
molez kloboukatý (Lonicera pileata, cca 30,-Kè/
ks), kvetoucí tavolník japonský (Spiraea japoni-
ca, 40,-Kè/ks), jehliènatý jalovec plazivý (Junipe-
rus horizontalis, 80,-Kè/ks), voòavý kdoulovec
japonský (Chaenomeles japonica, 55,- Kè/ks) èi
po zemi plazivý zimolez kozí list (Lonicera capri-
folium, 80,-Kè/ks), by dobøe vyhovovaly. Pøi tak
malé plo�e (cca 16 m2) by staèilo vybrat jen tøi
druhy a kdyby tak snad zbyly je�tì peníze, mohlo
by to tu  i zakvést, osadilo by se pár odolných tr-
valek � napø. øebøíèek bertrám (Achillea ptarmi-
ca, 35,-Kè/ks), èi jiné, provoz je tu malý, rostly by
tu jistì a kvetly i ménì odolné. Pøi potøebném po-
ètu kusù by náklady na rostliny vy�ly øádovì na
cca 1500,- Kè. (Bez práce. Tu by musel také nìkdo
udìlat a nìkdo zaplatit.) Poèítám, �e na tak vy-
sokou èástku, pøi milionech vydaných za tento
objezd, u� nezbylo.

Pomyslíte si, �e takový detail Vás nezajímá, be-
rete to èistì funkènì, prostì tudy rychle profrèíte,
nic jiného od toho neèekáte, a jste pryè.

Asi jedete nìkam, kde to mají hezèí, upravenìj�í
a opeèovanìj�í, kde je se na co podívat, kde se
hezky bydlí a �ije.                                    Ing. Krausová

(Autorka je specialistka na zeleò ve veøejném
prostoru a její kompozici.)

Názor

LÁVOVÉ KAMENY,
REGENERAÈNÍ MASÁ�

OBJEDNÁVKY NA 604 602 181
Jana Slezáková

Červnové
akce v synagoze:
VEČER S JIDIŠ PŘÍBĚHY

O moudrosti �idù, jejich zku�enostech a �alu
bude vyprávìt Jaroslav Achab Haidler, herec a
re�isér Èinoherního klubu v Ústí nad Labem.

Akce se uskuteèní v rámci celoroèního projektu
Církve èeskoslovenské husitské - Moudrost
�idovského humoru - ve ètvrtek 16. èervna 2011
od 19 hodin. Dobrovolné vstupné bude pou�ito
na rekonstrukci synagogy.
ANTIQUARIUS

Koncert skupiny Antiquarius consort Praga, za-
mìøující se na interpretaci staré hudby na dobo-
vých nástrojích, se uskuteèní v rámci festivalu
Hoøické hudební slavnosti v úterý 21. èervna 2011
od 19,30 hodin. Vstupné dobrovolné.

Na v�echny akce srdeènì zveme.                     -tom-

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.

Chtělo by to dodělat
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Červnové koncerty
Hořických hudebních
slavností
Neděle 5. 6. 2011 v 15.00 hodin (sady)

HUDEBNÍ SPOLEK
DALIBOR

Promenádní koncert hoøického hudebního spol-
ku s velice dlouhou historií. Z iniciativy Dalibora
byly ve mìstì více jak pøed sto lety zalo�eny Sme-
tanovy sady a odhalen první pomník Bedøicha
Smetany v r. 1903 a první pomník Antonína Dvo-
øáka o sedm let pozdìji. Hudební spolek Dalibor
spolupracoval s nejvýznamnìj�ími pìvci a hudeb-
níky. Z jeho iniciativy, za spoluúèasti v�ech hoøic-
kých spolkù, se uskuteènil i tzv. Dvoøákùv kon-
cert, na kterém slavný Mistr spolu se svými kole-
gy Lachnerem a Wihanem z pra�ské konzervatoøe
v r. 1892 osobnì úèinkoval. Letos opìt zahraje
Hudební spolek Dalibor ve �svých� Smetanových
sadech pod vedením Mgr. Jana Bílka.

Čtvrtek 9.6.2011 v 16.30 (Koruna)

HOŘICKÝ TRIANGL
Pøehlídka dìtských pìveckých sborù SE SKUPI-

NOU KANTOØI.
Na pøehlídce dìtských pìveckých sborù vystou-

pí LILIUM � sbor Základní umìlecké �koly B.
Smetany z Litomy�le, ÈTYØLÍSTEK - sbor Zá-
kladní �koly s roz�íøenou výukou hudební výcho-
vy v Pardubicích  - Polabinách, PÍSNIÈKA - pøí-
pravný sbor Základní umìlecké �koly v Hoøicích a
MUSICA - sbor Základní  umìlecké �koly
v Hoøicích.

Spoleèné koncertní setkání 3 sborù, které jsou
nejen nìkolikanásobnými dr�iteli zlatých pásem
z krajských sborových soutì�ních pøehlídek a
úspì�nými  úèastníky celostátních soutì�í, ale
pøedev�ím jsou to zpìváci, kteøí se sna�í sebe i své
posluchaèe potì�it hezkou muzikou a zajímavými
sborovými úpravami.

Od 18.00 hodin vystoupí jako host programu
skupina KANTOØI.

Neděle 12.6.2011 v 15.00 (sady)

PODKRKONOŠSKÁ
DECHOVKA

Promenádní koncert.

Středa 15. 6. 2011 v 19.30 hodin
(Chrám Narození Panny Marie)

HOŘICKÝ KOMORNÍ
ORCHESTR

Øídí PhDr. Vladimír Kulík.
Hoøický komorní orchestr vznikl na jaøe r. 1986

a oslavuje tedy letos výroèí 25 let své èinnosti.
První koncert orchestru se uskuteènil ji� na pod-
zim roku 1986 ve starém radnièním sále. (Posled-
ní akce v sále pøed jeho dvacetiletým uzavøením).
Jako host vystoupil tehdy hoøický rodák, vynikají-
cí houslista Jaroslav Krátký. V následujících le-
tech se podaøilo navázat spolupráci s profesorem
Janem Tome�em (housle), Jiøím Hanouskem (vi-
oloncello), zpìvaèkou Editou Adlerovou a dal�í-
mi. Za dirigentským pultem se postupnì vystøída-
li Ale� Beránek, Ludìk Václavù, Jan Sezima, Ros-
tislav Tvrdík a PhDr. Vladimír Kulík, který øídí
orchestr dodnes. Orchestr pravidelnì vystupuje
nejen v Hoøicích, ale i v dal�ích mìstech v blízkém
i vzdálenìj�ím okolí.

Pro leto�ní sezónu si orchestr pøipravil reperto-
ár slo�ený ze skladeb A.Vivaldiho, Edvarda Grie-
ga, Jeana Sibelia a Samuela Barbera.

Neděle 19.6.2011 v 15.00 (sady)

DECHOVÁ HUDBA VČE
HRADEC KRÁLOVÉ

Promenádní koncert.

Úterý 21. 6. 2011 v 19.30 (synagoga)

ANTIQUARIUS
Antiquarius consort Praga (umìlecký vedoucí

Václav Návrat) je v Èechách ojedinìlý soubor sta-
ré hudby, který si jako umìlecký program stanovil
provozovat hudbu minulých století tak, jak s nej-
vìt�í pravdìpodobností znìla. Pro tuto my�lenku
nalezl øadu zapálených hudebníkù, kteøí ovládají
hru na dobové nástroje. Dùle�itou stránkou jejich
èinnosti je soustavné studium archívních materi-
álù, z nich� lze èerpat cenné informace o dobové
interpretaci hudby. Soubor hraje ve slo�ení Vác-
lav Návrat, Simona Tydlitátová �  housle, Ivo
Aný�, Zuzana Peøinová � viola, Petr Hejný � vio-
loncello.

V prostorách starobylé hoøické synagogy bude
koncert jistì mimoøádným zá�itkem.¨

Neděle 26. 6. v 15.00 (Smetanovy sady)

HORALKA
Promenádní koncert.

Poděkování
Vøelé díky Peèovatelské slu�bì v Hoøicích za vzor-

nou a dlouhodobou péèi o moji zesnulou matku,
paní Annu Vágnerovou. Paní Dagmar Èapková, paní
Jana Krouská, paní Blanka Brzková a paní Alenka
Petrová byly pro ni nejen peèovatelky, ale i milé spo-
leènice, na které se dennì tì�ila.

Jménem rodiny: Naïa Stoltzová, dcera.

Poděkování
Chtìla bych podìkovat v�em pøátelùm, sousedùm

a známým, kteøí se pøi�li dne 29. dubna 2011 napo-
sledy rozlouèit s mým man�elem Ladislavem 
Jezberou. Celé mé rodinì pomohla jejich pøítom-
nost a skuteènost, �e ná� zármutek sdíleli s námi. 
Mùj man�el byl nìkolik posledních mìsícù svého
�ivota hospitalizován v nemocnicích v Hradci Králo-
vé, v Jièínì a v Hoøicích, a proto chci té� podìkovat
v�em ochotným a obìtavým sestrám a lékaøùm. 

Hana Jezberová 

Staré časy 
Pøed nedávnem jsem opìt nav�tívila své milované

rodné mìsto Hoøice. Se svými pøáteli jsme spoleènì
za�li na obìd do restaurace Staré èasy. Byla jsem ve-
lice mile pøekvapena, na jaké úrovni se dá dìlat po-
hostinství i v tak malém mìsteèku. Milé prostøedí,
kde je na co koukat. Døevaøská práce se krásnì
snoubí s prací kováøskou, co� ruku v ruce dopòuje
celkový pøíjemný dojem z prostøedí. Musím vy-
zdvihnout gastronomický zá�itek, to jsem opravdu
neèekala. Pan Zdenìk Pohlreich by mo�ná koukal.
Bylo to skvìlé. Dìkuji v�em z této restaurace za milé
zá�itky, které si odvá�ím do Prahy. Dìkuji a pøeji
mnoho zdaru ve Va�í, jistì nároèné práci. Pøeji pøe-
dev�ím mnoho spokojených hostù.

MUDr. �árka Rohlová

Malujeme pro Hospic
Dobrovolníci o.s. Duha Hoøice, ve spolupráci

s mìsty HOØICE � LÁZNÌ BÌLOHRAD vyhla�ují
výtvarnou soutì�  �Malujeme pro Hospic�.

Téma: dialog mládí a stáøí, já a dìdeèek /babièka,
�ivot je cesta, sladkosti � radosti �ivota, procházka
s tím koho mám rád.
CÍL SOUTĚŽE

Cílem soutì�e je vzbudit zájem veøejnosti o �íøení
hospicové my�lenky a podporu hospicové péèe
v na�em regionu.
SOUTĚŽÍ VŠICHNI

Soutì� je urèena nejen pro dìti, ale i dospìlé.
Kategorie: I. M�, II. 1 � 5 tøída, III. 6 � 9 tøída, IV.

Odborná uèili�tì a S�, V. Ostatní vìkové kategorie.
CO A JAK

Kreslit , malovat , tvoøit mù�ete jakoukoli výtvar-
nou technikou.
ROZMĚR OBRÁZKU MAXIMÁLNĚ FORMÁT A3

Údaje o autorovi: jméno a pøíjmení, vìk, adresu,
téma obrázku � pi�te na zadní stranu, pokud vlast-
níte email rovnì� ho uveïte.
DO KDY A KAM

Soutì�ní práce pøedejte v informaèním centru
v Hoøicích, nebo pøímo v hospici � areál nemocnice
(ètvrtek 15 � 16,30h.), popø. zasílejte na adresu: Mi-
chal Ludvík, �alounova 1794, Hoøice  508 01 do 1. 9.
2011.
HODNOCENÍ

V ka�dé kategorii budou vybrána tøi nejlep�í díla,
která budou odmìnìna drobnými vìcnými cenami a
diplomem. Vyhlá�ení probìhne v den Svìtového
dne Hospicù. Porota: Kateøina Ka�parová, Roman
Morcinek, Jana Sieberová , Mgr. Jakub Holman ,
Mons. Pavel Rousek

Nejzdaøilej�í tvorba bude prùbì�nì vystavována
na webových stránkách www.dobrovolnici-duha-
horice.czV�echna díla budou vystavena ve vestibulu
Kina v Hoøicích.

Úèastí na soutì�i autoøi dávají souhlas s tím, �e se
jejich díla stanou majetkem Hospicového obèanské-
ho sdru�ení Duha Hoøice a budou slou�it
k propagaci a �íøení my�lenky hospicové péèe.

Dobrovolníci Duha Hoøice
e-mail: dobrovolnici.duha@seznam.cz

web: www.dobrovolnici-duha-horice.cz

30. května uplyne již pět smutných let
od chvíle, kdy nás opustila naše drahá

manželka, maminka a babička
Věra Voříšková (roz. Štěpničková) z Hořic.

S úctou stále vzpomínají manžel Miloš
a dcery Věra a Jana s rodinami.

Vzpomínka

Vzpomínka

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

ZDRAVOTNÍ
PANTOFLE  Santé se slevou 10 %

LÉKÁRNA NIKÉ, Husova 322, Hoøice
Ka�dý ètvrtek pro klienta s receptem èaj ZDARMA!

LÉKÁRNA NIKÉ

Tak nevím, asi se do dne�ní doby nehodím, proto-
�e nemám rád, kdy� jsou na sebe lidi jako psi. Tøe-
ba kdy� si berou do zamìstnání rozladìní z nevy-
daøené schùzky, �patného prospìchu svých ratoles-
tí, pøípadnì z rozhoupaného �aludku po po�ití ne-
zøízeného mno�ství pitiva o pøede�lém bujném ve-
èeru. Je úplnì lhostejné, kde na takového individu-
um narazíte. Mù�e èíhat za pøepá�kou na po�tì èi
jiném úøadì, sedìt u pokladny v supermarketu
nebo být zalezlý do bílého plá�tì v ordinaci.

Taky mi není poka�dé do zpìvu, pøesto se sna�ím
pøinést i do rizikových míst aspoò malièko dobré
pohody. �petièka laskavého humoru, malièko ohle-
dù, kdy� je pøed pøepá�kou nával, náznak pokory,
kdy� potøebuji poradit, pùsobí jako ledoborec. Zlo-
mit nevrlou náladu nedá ani moc práce. Úsmìv za
úsmìv, pár nezávazných slov, pøípadnì ze sebe
udìlat blbeèka a vyjasní se nebe.

U� se mi tak podaøilo proplout úskalím mo�ných
nepøíjemností z chybièek ve vyplnìném formuláøi
na úøadech, dokonce i pøi jednání s dopravními po-
licisty. A ti umí být nepøíjemní jako ukradená penì-
�enka i s doklady.

Minulý týden jsem byl po�ádán osobou blízkou,
abych s jejím autem absolvoval prohlídku na STK a
mìøení emisí, neboli správnì èesky, abych zajel na
�technickou�. Co nemusím odkládat, udìlám hned.
Zjistil jsem na internetových stránkách, �e nejbli��í
Stanice technické kontroly zahajuje pracovní pro-
ces u� v sedm hodin. Skvìlý èas.

Hned ráno pøesnì o sedmé jsem postavil vozidlo
pøed vjezd s nápisem MÌØENÍ EMISÍ.  U� dlouho
jsem areál STK nenav�tívil, ale pamatoval jsem si,
�e nejdøíve se mìøily emise, po�adovaný obnos se
slo�il na dlaò pøíslu�nému technikovi, a poté se
s potvrzením o provedení mìøení a jeho zaplacení
smìlo do kanceláøe k dal�í proceduøe.

V provozovnì se ji� svítilo. Jsou tam! Jdu na to!
Budu brzy doma. Vylezl jsem opatrnì z auta. Pod
nohama bylo kluzko jako v kinì po zdaøilé veselo-
høe. Smekl jsem se ke dveøím. Vzal jsem za kliku a
ouha. Ani se nepohnuly. Asi je tøeba poøádnì za-
brat. Dodal jsem si kurá�e a je�tì jednou, tentokrát
vìt�í silou zatáhl. Nic. Jen na druhé stranì dveøí
zarachotila vnitøní èást kliky a s cinknutím spadla
na zem.

Okam�itì jsem odstoupil. Je�tì aby to bylo na
mnì! Opatrnì jsem se rozhlédl po liduprázdném
okolí a zahájil ústup do pøijímací kanceláøe. Uvnitø
mì zalilo pøíjemné teplíèko. Du�e pookøála.  

 Na optimistický pozdrav nepøi�la �ádná odpo-
vìï. Nikde nikdo. Zasklenou pøepá�kou jsem vidìl
do otevøených dveøí v boèní zdi, vedoucích do nìja-
ké dal�í místnosti. I tam bylo ticho jako v románské
bazilice.

Vytahal jsem z kapes potøebné doklady a opøel se
o pøepá�ku. Vlevo jsem postøehl neurèitý pohyb.

No ano, úplnì v koutì se krèila paní støednì vy-
zrálého vìku, pøimáèknutá ke stojánku s vaøièem,
jako by chtìla být neviditelná, a nìco kutila. Usou-
dil jsem, �e se nestaèila nasnídat a klohní si nìco na
zub. Kdopak mù�e poèítat s tím, �e nìjaký podì�ený
mamlas se pøi�ene hned na zaèátku pracovní doby,
kdy� ráno se ka�dému nejlíp spí.

Je�tì jednou jsem to zkusil s pozdravem, a chviliè-
ku poèkal na pøípadnou odezvu. Marnì.

�Jsem tu asi moc brzy,� nahodil jsem téma a zvolil
omluvný tón. �Moc èasnì vstávám a pak� Man�el-
ka se kvùli tomu na mì taky zlobí�� obìtoval jsem i
svou �enu. Marnì.

�Musíte chvíli poèkat,� utrhla se na mì po chvíli
goticky �pièatým akcentem zalomených okenních
obloukù. Mìl jsem vtíravý dojem, �e asi potlaèuje
nutkání probodnout mì za�pièatìlou fiálou. O krok
jsem ustoupil. �e musím poèkat, mi bylo jasné od
samého zaèátku.

�Nevadí, je teprve ráno, èasu dost,� pravil jsem
smíølivì a polo�il potøebné papíry do okénka. �Za-
jel jsem si rovnou ke kontrole emisí, ale tam je je�tì
zavøeno,� pronesl jsem jen tak. Jednak aby øeè ne-
stála, jednak proto, aby mi nevyèinila, proè k ní
lezu, kdy� nemám provedenou kontrolu výfuko-
vých plynù, jako se mi to stalo poslednì.

�Nejdøív musíte jít sem, zaplatit, pak teprve pùjde-
te tam!� Naostøený odstín øeèi zùstal nezmìnìn.

Pøesunula se k poèítaèi. Trochu jsem se bál cokoli
dodat, aby to nebylo pou�ito proti mnì. Pozoroval
jsem mlèky, jak stiskla startovací tlaèítko. Za tiché-
ho �evelení se komputer naèítal. Dlouho a peèlivì se
hrabal ve svých vnitønostech. Kdy� se koneènì shle-
dal schopným provozu, povolil  jí pøístup do soubo-
ru. Odevzdal jsem papíry a èekal, jak mi bylo dopo-
ruèeno.

Paní se lehouèce dotýkala koneèky prstù klávesni-
ce, obèas stiskla my�, ani� by zapi�tìla, a souèasnì
nahlí�ela do dokladù.

���� set devadesát korun,� vy�tìkla na mì po
chvíli úporné práce.

Zatracená hluchota! Zase budu trapnej.
�Prosím, já sly�el jen devadesát korun, stovky mi

nìjak unikly� Jsem dnes po ránu jako poleno�,�
pokáral jsem se radìji hned sám a zatváøil se provi-
nile ve strachu, �e pro odpovìï pou�ije chrlièe.

�Osm set devadesát!� �lo o prachy. Gotické lomené
oblouky se vytratily. Nahradil je praktiètìj�í funkci-
onalismus. Vysázel jsem koruny tak, aby se nemu-
sela hned na poèátku smìny hrabat v drobných. Je
èasné ráno, mohlo by ji to popudit. Pøepoèítala ob-
nos a ulo�ila do místa, kam jsem nevidìl.

�Tak teï pùjdu k autu a ho�i mì u� nasmìrují�!?�
konstatoval jsem opatrnì a vlo�il do toho lehce uta-
jenou otázku.

�Jo, voni vám øeknou.� Funkcionalismus byl je�tì
funkèní.

Vrata od zku�ebny emisí se otevøela, zajel jsem
k mìøicímu aparátu a nechal bì�et motor. Zatímco
se je�tì chvíli ohøíval, probral jsem v pøátelském
rozhovoru s rù�olícím, usmìvavým, jemnì rokoko-
vì naladìným technikem mikro- i makroekonomic-
kou situaci, dotkli jsme se letmo zlodìjen na nejvy��í
úrovni, pøi èem� jsem staèil nenápadnì zavadit
okem o pøíjemnì neodìné dámy na plakátech visí-
cích nad pracovním stolem. Vida, ho�i se zdají být
úplnì normální.

Ze zku�ebního aparátu vylezl dlouhý papírek, kte-
rý technik rozdìlil na nìkolik dílù, èást si nechal,
èást mi dal, pochválil mi spalování a za odmìnu vy-
lepil èervenou známku. Pøátelsky a neradi jsme se
odlouèili. To by se to je�tì kecalo!

Dlouho jsem èekal pøed dal�ími vraty, které byly
branou k cílové rovince aktu technické kontroly vo-
zidla. Uva�oval jsem, jestli snad nepøíjemná paní
neukuchtila a nevyservírovala na stùl snídani pro
v�echny, a pánové teï neèekají, a� jim slehne.

Kdy� jsem vylu�til køí�ovku, které si pro podobné
pøíle�itosti vozím s sebou, bylo mi dovoleno se hned
napoprvé trefit nad montá�ní jámu. Témìø vøele
pøivítán jsem �lapal na brzdu, kroutil volantem,
rozsvìcel a zhasínal svìtla.

A bylo hotovo. Smìl jsem opustit vùz a poèkat na
protokol.  Dveøe do pracovny technikù byly otevøe-
ny. U postranního stolku sedìla moje známá se l�ící
v ruce nad kastrùlkem. Zavonìla snídanì! Na vid-
lièku! �ádná �brynda. Nerozeznal jsem, co to mù�e
být, ale byl jsem rád, �e jsem se nemýlil.

�Ááá, tady se snídá. Pøeji dobrou chu�,� neudr�el
jsem zobák a vyslou�il jsem si opovr�livý pohled,
který mi jasnì øíkal, �e si mám hledìt svého. �Co ti je
do mé chuti? Je�tì abys mi to se�ral, obejdo!� vyèetl
jsem z levého oka dodatek.  Èirý socialistický realiz-
mus je�tì ke v�emu necitlivì umístìný doprostøed
historické zástavby starého mìsta. Vrátil jsem se k
autu.

Zatímco mì technik v montérkách lepil na regis-
traèní znaèku vozidla zelenou známku, vysvìtloval
mi, jaké nepatrné závady musím v brzké dobì ne-
chat odstranit. Èinil to tak sympatickým zpùsobem,
�e jsem pocítil nutkání nejezdit s autem domù,
nýbr� neprodlenì nav�tívit nejbli��í servis a nechat
je okam�itì odstranit.

Pouze na jazyku jsem cítil nahoøklou pachu� neú-
spìchu. Tu neprùstøelnou herdekbabu jsem k úsmì-
vu nepøinutil. Byla jako ze �eleza. Studená a natvr-
do zakalená. V dubnu tam pojedu se svým vlastním
vozem. Jen poèkej, babo, �.!

Miroslav Kusý

S úsmìvem by �lo v�echno líp
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Výstavy

Zmizelé Hoøice
Výstava pøipravená u pøíle�itosti uvedení

 stejnojmenné publikace na trh.
Vernisá� ve ètvrtek 16. èervna

od 16 hodin.
 Otevøeno 9-12/13-17 dennì mimo pondìlí.

Bohoslužby CČSH
Bohoslu�by Církve èeskoslovenské husitské se

bude slou�ena v synagoze v nedìli 5. èervna.

Zmizelé Hořice: Proměny hospod (1)

Dům kultury Koruna v červnu

Čtvrtek 2. června 2011 v 19.30 hodin
BESÍDKA

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

Pátek 3. června 2011 v 19.30 (RADNICE)
ÈHAMOVÉ TANCE TIBETSKÝCH MNICHÙ

Jedineèné vyjádøení duchovních nauk a
poselství prostøednictvím starobylého a

naprosto unikátního rituálu.
Vstupné 150,- Kè

Neděle 5. června v 15.00 (SADY)
HUDEBNÍ SPOLEK DALIBOR

Festivalový promenádní koncert. Vstup volný.

Středa 8. června 2011 v 18.30 hodin
SPOLEÈNÁ VÌC

Unikátní koncert Tomá�e Pfeiffera
Vstupné 110/80,- Kè

Čtvrtek 9. června 2011 v 16.30 hodin
HOØICKÝ TRIANGL + KANTOØI

Pøehlídka dìtských pìveckých sborù
s hostující skupinou KANTOØI

Dobrovolné vstupné

Neděle 12. června v 15.00  (SADY)
PODKRKONO�SKÁ DECHOVKA

Promenádní koncert ve Smetanových sadech
Vstup volný

Středa 15. června 2011 v 19.30 hodin
(Chrám Narození Panny Marie)

CHRÁMOVÝ KONCERT
Festivalový koncert Hoøického komorního

orchestru. Dobrovolné vstupné.

Pátek 17. června 2011 v 19.00 hodin
HRAJTE MNÌ, MUZIKY

Vystoupení zahranièních úèastníkù folklorní-
ho festivalu v Lázních Bìlohradu, vstup volný

Neděle 19. června 2011 v 15.00 (SADY)
HUDBA VÈE HRADEC KRÁLOVÉ

Promenádní koncert ve Smetanových sadech
vstup volný

Úterý 21. června v 19.30 (SYNAGOGA)
ANTIQUARIUS

Koncert ojedinìlého pra�ského souboru staré
hudby. Dobrovolné vstupné.

Neděle 26. června 2011 v 15.00 (SADY)
HORALKA

Promenádní koncert. Vstup volný.

Nový lékaø
se pøedstavuje

Navazuji na dlouholetou tradici péèe o �eny
Hoøicka MUDr. Franti�ka Kolátora. Tento zku-
�ený gynekolog a porodník, bývalý primáø gy-
nekologicko-porodnického oddìlení hoøické ne-
mocnice, se vìnoval své práci v�dy velmi dobøe a
zodpovìdnì. Zavazuje mne to k tomu, abych se
sna�il pokraèovat v péèi o klientelu, kterou pøe-
bírám, co nejlépe. Pøesto�e ji� del�í dobu �iji
v Krkono�ích, na Hoøice stále vzpomínám jako
na své rodné mìsto a �ijí zde mí nejbli��í pøíbuz-
ní. V budovì, kde se dnes nachází gyn.-por. am-
bulance, jsem krátký èas pobýval ji� pøed mnoha
lety coby �student� mateøské �koly a �studium
nultého stupnì� jsem zavr�il v M� Daliborka.
Hoøické �kolství se na mnì podepsalo i dvìma
dal�ími stupni. Pamatuji je�tì dvì pùvodní vrby
pøed Daliborkou, které ji� dnes nahradily dvì
jiné, skoro stejnì velké... Nemohu nevzpomenout
na své skvìlé uèitele. Pøedev�ím tøídní paní uèi-
telku �ulcovou na prvním a paní uèitelku Rich-
termocovou na druhém stupni. Z dal�ích, kteøí
formovali mùj pohled na svìt bych rád jmenoval
paní uèitelku Munzarovou, Vítkovou, Èihákovou,
Josefiovou, pana uèitele Soukupa, Li�ku.. Hoøic-
ké gymnázium jsem absolvoval v letech 1986-
1990 je�tì v pùvodní budovì v Komenského ulici
za pana øeditele Munzara, kterého po prvním
roèníku nahradil prof. Josef Lindauer. Jeho jmé-
no bylo pak spjaté s pojmem �hoøický gympl� po
mnoho dal�ích let a bez nìho by se jistì nepodaøi-
lo v�e, co se podaøilo. Byl mým prvním støedo-
�kolským tøídním profesorem. Na dal�í tøi roky
se jím pak stal prof. Jiøí �afránek. Skvìlý a èest-
ný èlovìk s �ivotním nadhledem, který dokázal i
pro mne nìkdy nezá�ivnou látku matematiky
podat stravitelnì a prolo�it vyprávìním, je� se
zaujetím poslouchali i ti �áci, které bychom dnes
oznaèili za nositele hyperaktivní lehké mozkové
dysfunkce. V�dy mì fascinovala jeho noblesní,
pøirozená a klidná autorita. Nemohu nevzpome-
nout i na dal�í profesory. Mé neèitelné slohové
práce (hor�í písmo mìl ji� jen Marcel Tomá�ek) a
má �veledíla� ve výtvarném krou�ku hodnotila
prof. Marie Nosková. Do tajù problematiky �sí-
delních jednotek vesnického a mìstského typu� a
ostatních zemìpisných divù jako�to i sportov-
ních dovedností na hodinách tìlocviku mì zasvì-
coval prof. Petera. Jen díky prof. Kumberové
jsem alespoò na krátkou chvíli pochopil, co je to
vakantní orbital a proè je kyslík dvoumocný.
Z hloubi du�e se omlouvám, ji� zesnulému, prof.
angliètiny Øezníèkovi, kterého jsme v�ichni tak
hroznì zlobili. Krásu historie mì uèili znát prof.
�vandová a Tomíèek . Mojí oblíbenou biologií
jsme spoleènì proplouvali s prof. Schröffelovou.
Nebýt prof. Hánové, patrnì bych ke konci studia
nebyl schopen èíst díla ruských literátù v origi-
nále a nezdály by se mi ruské sny v pùvodním
znìní bez titulkù... a kdy� dnes vidím v televizi
kouzelníka Ko�í�ka, pøipomene mi to dobu PZV �
�pestrých zábavných veèerù�. Dobu, která byla
vskutku kouzelná, proto�e mi bylo 18 let a u Hu-
sova pomníku hoøela spousta svíèek v dobì Sa-
metové revoluce.

Mé studium pak dále pokraèovalo na 1. lékaø-
ské fakultì University Karlovy v Praze a Hoøice
jsem v letech 1990-1997 vymìnil za �i�kov a Pra-
hu 2. I tam jsem se setkával s lidmi, kteøí mají
k Hoøicím úzké vztahy. Napøíklad s MUDr. Prof.
Antonínem Dole�alem, který je, krom své praxe
porodníka a vysoko�kolského profesora i literár-
nì èinný. Po zakonèení lékaøské fakulty jsem na-
stoupil v roce 1997 na gyn.-por. odd. nemocnice
v Trutnovì, kde jsem se vìnoval pøedev�ím po-
rodnictví � perinatologii. Podílel jsem se napøí-
klad na výzkumu vlivu a rizik porodnických ope-
rací pro matku a plod a publikování výsledkù
v odborné literatuøe. Za 14 let pùsobení v trut-
novské porodnici jsem pomáhal na svìt pøibli�nì
dvìma tisícùm novorozencù, provádìl jsem
v�echny operativní gynekologické zákroky bì�né
v nemocnicích okresního typu. Od roku 2005,
kdy jsem získal specializovanou zpùsobilost
v oboru, slou�ím slu�by �star�ího lékaøe�, 2,5
pracovního dne v týdnu jsem trávil v ambulanci
a ka�dý týden jsem se té� vìnoval ultrazvukové-
mu vy�etøování. V roce 2010 jsem se stal dr�ite-
lem certifikátu k provádìní prvotrimestrálního
screeningu u tìhotných. V letech 2002-2006
jsem té�, krom své práce v nemocnici, slou�il u
záchranné slu�by Trutnov a jsem té� dosud dlou-
holetým dobrovolným èlenem horské slu�by.
Jsem �enatý a mám osmiletého syna a pìtiletou
dceru.                                      MUDr. David Pech, 2011

Od leto�ního jara dochází ke zmìnì lékaøe v gy-
nekologickoporodnické ambulanci v budovì bý-
valé �kolky v Barákovì ulici. MUDr. Kolátora
nahradil MUDr. David Pech. Pan doktor usoudil,
�e by se mìl v novém pùsobi�ti pøedstavit, a na-
psal o sobì a o svém vztahu k na�emu mìstu
text, který bude hoøické ètenáøe urèitì bavit.

Hostinec Na Špici koupila sociálně demokratická strana v roce 1920 a přejmenovala ja¨jej na
Lidový dům. Ten se stal záhy centrem společenského života hořického dělnictva. Za hostincem

bývaly stáje a jízdárna. Zbořen byl v roce 1998.

Hostinec Stoletá býval na náměstí v místech, kde je dnes prodejna textilu a potravin. Dům byl
zbořen koncem roku 1938, vzniklá proluka byla zastavěna po dalších třiceti letech.

�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 mimo pondìlí.

Zdenìk Mézl
Výstava pøedního èeského grafika

a ilustrátora.
Galerie plastik do 19. èervna

Při vernisáži 16. června bude slavnostně
představena veřejnosti nová kniha o Hořicích.

Bývalá Lenečkova hospoda v Havlíčkově ulici
před zbouráním v roce 1951.

Hostinec Doubravka postavil hořický stavitel
a podnikatel Václav Klečekv roce 1903.

Tak, aby mohl sloužit návštěvníkům Výstavy
českého severovýchodu v létě toho roku. Dnes

slouží hlavně výrobě hořických trubiček

Na samém severním konci města, v části
nazývané Betlém, býval hostinec Peking.

Pivovar vlastnil v Hořicích dvě hospody.
Pražákův hostinec (také U Karšů, ještě

později Na Borku, nahoře) a Korunu (Pivovar-
ský hotel na snímku z roku 1929, dole).
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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

PRONÁJEM
NEBYTOVÝCH

PROSTOR
Nabízíme pronájem

jedné místnosti cca 20 m2

nad CK Datour
(roh Husovy a Jungmannovy ulice).

Vhodné k podnikání jednotlivce
(ekonomické slu�by, projekce apod.)

K nastìhování
v èervnu - èervenci 2011.

Tel/fax: 493 623 738.
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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

OSVÌDÈENÁ ZNAÈKA
KVALITNÍ KOLA

OLPRAN
VÝBÌR ZE 200 JÍZDNÍCH KOL

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

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

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

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

VÝPRODEJ

SLEVA a� 50%
NA VYBRANÉ TYPY KOL
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 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

Šestnáctého se budou
v synagoze bavit
o židovském humoru

Vyptává se mladý �id uèeného profesora ze
�idovské �koly na rùzné záhady nábo�enské, a je
mu divná jedna vìc. 

�Jak to pøijde, �e rabín má dìti. V�dy� pøece ne-
dìlá nic jiného ne� studuje písma.� 

�To ti mohu øíci. Veèer, kdy� studuje a studuje a
není tomu studiu �ádný konec, pøistoupí k nìmu
ètyøikrát dvanáct tisíc andìlù. Dva tisíce z nich ho
vezmou za jednu ruku, dva tisíce za druhou ruku,
dva tisíce za jednu nohu, dva tisíce za druhou
nohu - a tak ho lehce snesou na lo�e k jeho man-
�elce.� 

�A co tìch ostatních ètyøicet tisíc andìlù?� 
�Ti ho pak zas tahají zpátky ke studiu.�

Icik má hlad. Zajde do Hells Angels Kosher Salt
Beef Baru, posadí se a hned je u nìj èí�ník:

�A èímpak by si pán pøál zaèít? Jestlipa by pá-
novi nepøi�la k chuti ��opièka ko�er Jelínek slivo-
vièky?� Icikovy chu�ové buòky jsou pro, ale Iciko-
vy finanèní buòky váhají. Nakonec Icik váhavì
pøikývne. 

�A to pán udìlal moc dobøe,� pokraèuje èí�ník,
�proto�e dnes byl vyhlá�en milostivý veèer a sli-
vovièka pána pøijde na pouhou jednu korunu èes-
kou!� 

Po páté ��opièce je Icik hotov uèinit objednáv-
ku: �Hot pastrami, latkes a velkou oblohu.�

Èí�ník kolem nìj krou�í, v�echno si znamená,
nakonec utrousí: �To u� ale bude stát nìjaké pe-
níze.� 

Icik zbystøí: �Kolik by to tak mìlo být?� 
Èí�ník: �No, asi pìt korun dohromady.� 
V Icikovi klíèí podezøení: �Ale to je absurdní!

Takhle nemù�ete podnikat! Takto si nevydìláte
ani na slanou vodu! To budete cobydup plajte! Ví
o tom majitel, jak mu to tady vedete? Zavolejte
mi ho!� 

Èí�ník se kroutí: �To asi hned tak nepùjde.� 
Icik: �A proè by to ne�lo? Kde je?� 
Èí�ník: �Nahoøe. S mojí �enou.� 
Icik se u� opravdu zlobí: �A co tam dìlá v tuto

dobu s va�í �enou?� 
Èí�ník: �Toté�, co já tady dole s jeho podnikem.�

Kohn je èlenem pohøebního bratrstva. Jednou
jde taková typická øeè. 

�Já bych chtìl být pohøben vedle Alberta Ein-
steina,� praví Chajim Jankel. 

�To já,� osmìlí se Hyman Rose, �já bych chtìl le-
�et vedle Igora Stravinského.� 

Kohn cítí na sobì pohledy ostatních: �Já bych
chtìl le�et vedle Meryl Streepové.� 

Ostatní se jen chechtají. �Voni jsou ale chó-
chem, Kohn! Maryl Streepová je�tì �ije!� 

Kohn na to: �Právì proto!�

Nízkoprahový klub
Pohoda vyzval
k zápasu ve fotbale
zástupce Města Hořice

Øekli byste, �e kluci z Pohody  dostali nakládaè-
ku od velkých chlapù? Tak to se pletete.

I kdy� nakonec  FC Pohoda prohrála s Mìstem
5:6, kluci bojovali o ka�dý míè jako lvi a  tým
Mìsta Hoøice mìl co dìlat, aby nakonec vyhrál.

Byl to výborný zápas plný pìkných fotbalových
situací a právem si zaslou�il ocenìní, které o nìm
na konci pronesl pan starosta Ivan Dole�al �
�dneska zvítìzil fotbal�. Zároveò dodal, �e to urèi-
tì nebyl poslední zápas a vyzval FC Pohoda
k odvetì.

Co se mnì osobnì na celé akci také líbilo, byla
akce samotná.  Pova�te, �e úøedníci, kteøí se sta-
rají o chod mìsta, si jdou zahrát fotbal s dìtmi  -
s jeho obèany.  A pøi�li rádi a bylo to opravdové.
Tomu øíkám obèanská spoleènost v praxi.

Nízkoprahový klub Pohoda nabízí dìtem a mlá-
de�i sociální slu�by, které jsou souèástí individu-
álního projektu Slu�by sociální prevence v Králo-
véhradeckém kraji. Projekt je financován z pro-
støedkù ESF a státního rozpoètu ÈR prostøednic-
tvím Operaèního programu Lidské zdroje a za-
mìstnanost. Dále na provoz pøispívají také Mìst-
ský úøad Hoøice a MPSV.

Bc. David Rejlek
øeditel Oblastní charity Jièín

Hledám kanceláře
Hledám dvì men�í kanceláøe v Hoøicích.

Telefon: 603 485 435.
Mail: martin@podkrkonosi.com.

Jára Flašar z Daliborky
vítězem Velké ceny
Královéhradeckého
kraje

Na 90 malých �achistù a �achistek se sjelo 30.
dubna do Hradce Králové k poslednímu klání
Velké ceny Královéhradeckého kraje. V nìkterých
kategoriích bylo ji� o celkovém vítìzi rozhodnuto,
ne tak v kategorii nejstar�ích, kde se se�li skuteè-
nì vynikající mladí �achisté. Teprve poslední par-
tie posledního kola rozhodla nejen o vítìzi po-
slední VC, ale také o vítìzi celkovém. Stal se jím
skromný chlapec z Hoøic, Jaroslav Fla�ar. Mezi
dìvèaty je�tì obhájila celkové vítìzství Eli�ka
Johnová, i kdy� v poøadí poslední velké ceny ji
pøedstihla vynikající domácí hráèka, Lenka Rojí-
ková. V mlad�ích kategoriích jasnì kralovali hra-
deètí Wagner a �olc, mezi nejmlad�ími potom bì-
lohradské nadìje Fojt a Sucharda.

Pochvalu za skvìlý výkon zaslou�í kromì dìtí i
poøadatelé z �K Lípa, kterých se se�lo nebývale
mnoho a pro malé i vìt�í úèastníky vytvoøili nád-
hernou atmosféru korunovanou skuteènì nebý-
vale bohatým cenovým fondem. Ani poslední,
kteøí mìli mnohdy, zejména v mlad�ích kategori-
ích, slzy na krajíèku, nemohli témìø pobrat
mno�ství drobností pro radost, kterými byli po-
èastováni. Vítìzové samozøejmì obdr�eli nádher-
né poháry, diplomy a medaile. Vítìzùm blahopøe-
jeme a poøadatelùm dìkujeme za skvìlý a ne-
smírnì obìtavý výkon.                                                    jj

Biograf Na Špici v červnu

HLAVNĚ NEZÁVAZNĚ
Úterý 7. 6. a støeda 8. 6. ve 20:00

Praktická Emma (Natalie Portman) k tomuto
svéráznému �ivotnímu stylu dospìla pøedev�ím

proto, �e jako doktorka aspirující na atestaci nemá
na �ádný vztah èas a energii, jen obèas potøebuje

povolit ventil. To Adam (Ashton Kutcher) má
mnohem bolestivìj�í dùvody. Poslední pøítelkynì

ho podvádìla s jeho vlastním otcem (Kevin Kline) a
vùbec ji neomlouvá, �e je to slavný televizní
producent, jen� má �armu na rozdávání�

Mláde�i pøístupný, 108 minut, 70,- Kè, èeské titulky

NEZNÁMÝ
Pátek 10. 6. a sobota 11. 6. ve 20:00

Liam Neeson ztva´rn¡uje roli Dr. Martina Harrise,
ktery´ se po autonehode¡ probere v Berli´ne¡ a

zjisti´, z¡e jeho z¡ena (January Jones) ho najednou
nepozna´va´ a jiny´ muz¡ (Aidan Quinn) se
zmocnil jeho identity. Vs¡ichni ho ignoruji´,

prona´sleduje ho za´hadny´ atenta´tni´k a on je
na vs¡echno sa´m, unaveny´, opus¡te¡ny´ a na
u´te¡ku. Pomoc najde u nepravde¡podobne´ho

spojence (Diane Kruger). Martin se vrhne
str¡emhlav do smrtelne´ za´hady, ktera´ zpochyb-
ni´ jeho pr¡i´c¡etnost, jeho identitu a prove¡r¡i´,

kam az¡ je ochoten zaji´t, aby odhalil pravdu.
Mláde�i pøístupný, 113 minut, 70,- Kè, èeské titulky.

PIRÁTI Z KARIBIKU:
NA VLNÁCH PODIVNA

Ètvrtek 16. 6., pátek 17. 6.
a sobota 18. 6. ve 20:00

Johnny Depp se vrací ke své ikonické roli kapitána
Jacka Sparrowa v akèním pøíbìhu plném pravdy,

zrady, mládí a odchodù. Kdy� se Jack setká se
�enou ze své minulosti (Penelope Cruz), není si jistý,

zda jde o lásku - nebo zda tato �ena jen �hraje na
city� a vyu�ívá ho, aby na�la legendární Pramen

mládí. Kdy� ho donutí, aby vstoupil na palubu
Queen Anne�s Revenge, lodi obávaného piráta

Èernovouse (Ian McShane), Jack se ocitá v
neèekaném dobrodru�ství, kde neví, koho se obávat

více: Èernovouse nebo �eny ze své minulosti.
Mláde�i pøístupný, 141 minut, 80,- Kè, èeské titulky

VŠEMOCNÝ
Úterý 21. 6. a støeda 22. 6. ve 20:00

Eddie Morra (Bradley Cooper) je zlenivìlý
spisovatel, kterému se zaèíná hroutit svìt. Chtìjí ho
vyhodit z práce a rozchod s pøítelkyní Lindy (Abbie
Cornish) ho jen utvrdí v pøesvìdèení, �e jeho �ivot je

v troskách a budoucnost nemù�e pøinést nic ne�
dal�í zklamání. To se ale zmìní ve chvíli, kdy

Eddieho nav�tíví jeho starý pøítel z dìtství, Vernon
(Johnny Whitworth). Nabídne mu pilulky NZT -

utajovanou drogu, která umo�òuje vyu�ívat mozek
na 100 % a dodává èlovìku extrémní sebevìdomí�

ÚTĚK ZE SIBIŘE
Pátek 24. 6. a sobota 25. 6. ve 20:00

Drama, zalo�ené na skuteèné události z roku 1940,
popisuje útìk mezinárodní skupinky vìzòù z

ruského gulagu. Uprchlíci se vymaní ze sevøení
nelítostné sibiøské zimy, projdou oblastí jezera

Bajkal a pøekroèí Transsibiøskou magistrálu. Pøed
sebou v�ak mají je�tì mnohem krutìj�í zkou�ky
lidské odolnosti a vùle, pou�� Gobi, Himálaje a

Tibet. Zachrání se a� po 4 000 mílích v Indii. Film
Útìk ze Sibiøe je zalo�en na pamìtech Slawomira

Rawicza popisujících jeho útìk ze sibiøského
gulagu. Spolu s tisíci dal�ími vìzni podstoupil

Rawicz krutý tøímìsíèní transport do pracovního
tábora na Sibiøi.

Mláde�i pøístupný, 115 minut, 70,- Kè, èeské titulky

FIGHTER
Úterý 28. 6. a støeda 29. 6. ve 20:00

Hvìzdnì obsazené biografické drama The Fighter v
hlavních rolích s Markem Wahlbergem a Christia-
nem Balem vypráví skuteèný pøíbìh o nepravdìpo-
dobné cestì Mickyho Warda za boxerským titulem
v kategorii velterovy váhy. V jeho rockyovské cestì

jej vedl nevlastní bratr Dicky, bývalý �ampión,
který kdysi úspì�nou kariéru vymìnil za drogy a

kriminální èinnost. Touha porazit soupeøe v ringu
se mìní i v boj za rodinu a vlastní hrdost.

Mláde�i pøístupný, 115 minut, 70,- Kè, èeské titulky

Oprava výsledků
z minulého čísla

Bohu�el vinou neèekaných technických problé-
mù a mozkovému black outu pisatele èlánku do-
�lo v minulém vydání HON ke zveøejnìní krajnì
nepravdivých údajù o postupujících týmech v ne-
registrovaném turnaji v ku�elkách na 4 x 60
hodù. Tým Exoti ve slo�ení Zajíc Milo�, Rumlová
Dagmar, Procházka Václav, Rücker Jiøí, Kada Ol-
døich samozøejmì  ze ètvrté do tøetí ligy nikdy ne-
postoupil, proto�e to z druhého místa prostì ne-
jde. Místo nich zaslou�enì postoupil populární
domácí celek záchranáøských a bezpeènostních
slo�ek - HASPOL HC ve slo�ení Jahelka Petr, Ko-
váø Jan, Lhota Jakub, Buben David a Nekvapil
Jaroslav. Rovnì� i tým HC Borek ve slo�ení Se-
hnal Roman, Tóth Pavel, Kopuletý Petr, �ulc
Standa a Zívr Ladislav skonèil ve své 4B skupinì
(díky vzájemnému zápasu) a� na druhém místì a
tudí� na úkor pøespolního Valc HK nikam (ke
smùle svojí i domácích fanou�kù) opìt nepostou-
pil�.                                                                                V.p.K

Po své loòské premiéøe na mistrovství svìta ve-
teránù v bìhu do vrchu v Polsku za sebou má ho-
øický bì�ec Boøek Janèík premiérový start také na
mistrovství Evropy veteránù v bìhu na silnici. S
stejnì jako loni se i letos z francouzského Thion-
ville vrátil s medailí. V obou pøípadech �lo o
umístìní v hodnocení dru�stev, loni si �estaètyøi-
cetiletý atlet bìhající za Svartes Hoøice pøivezl
støíbrnou, letos bronzovou. 

Na nedávném ME v bìhu na silnici ve Francii
Janèík velmi slu�nì odbìhl dva tì�ké závody.
Nejprve byla na �ampionátu, kterého se zúèastni-
li atleti z 28 evropských zemí, na programu tra�
na 10 kilometrù. Na startu se ve ètyøech vìkových
kategoriích postavilo 150 závodníkù a hned od
zaèátku se bì�elo velmi ostøe. Tempo nìco málo
pøes tøi minuty na kilometr bylo velmi rychlé a
doplatila na nìj øada borcù, èásteènì i hoøický re-
prezentant. Postupnì musel zpomalit a byl z toho
výsledný èas 35:04, tedy o dvì minuty za osob-
ním rekordem z loòského roku. Ani s èasem, ani s
umístìním sice nebyl Janèík spokojen, ale ve své
kategorii 45 a� 49 let obsadil 16. místo ze 47 bì�-
cù, kteøí závod dokonèili, co� v silné konkurenci
urèitì není �patné. 

O dva dny pozdìji se ve Francii bì�el pùlmara-
tón. Opìt velmi silná konkurence, ve které hlavnì
v barvách domácí Francie èi �panìlska nechybìli
bývalí profesionální bì�ci, pøinesla nároèný zá-
vod. V nìm hoøický atlet dlouho spolupracoval s
èeským kolegou Pavlem Kratochvílem a vypadalo
to na velmi slu�ný èas. Bohu�el druhá polovina
závodu se bì�ela proti silnému vìtru, co� pozna-
menalo výkony v�ech závodníkù. Janèík do cíle
více ne� 21 kilometrù dlouhého závodu dorazil za
1:17:07 min, co� mu staèilo na 9.místo v katetago-
rii 45 a� 49 let, kdy� tentokrát v ní závod dokonèi-
lo 41 borcù. Výsledný èas je sice rovnì� o více ne�
dvì minuty hor�í ne� nedávný osobní rekord z
Pardubic, ale podobnì dopadli i ostatní, pøírodní
podmínky tentokrát nebyly rychlým èasùm na-
klonìny. 

Bořek Jančík přivezl medaili z mistrovství Evropy

Umístìní v pùlmaratónu v nejlep�í desítce bor-
cù pøi premiéøe na vrcholné evropské akci velmi
cenné, navíc ho hoøický atlet mohl doplnit neèe-
kanou medailí v hodnocení dru�stev. Vedoucí
èeské výpravy ho toti� pøed závodem nahlásil
jako tøetího èlena týmu vìkové kategorie 35 a� 39
let a ukázalo se to jako výborný tah. Janèík nejen-
�e svým kolegùm pomohl ke tøetímu místu, ale
navíc je�tì nejlep�ím èasem. 

Výbornou formu na silnièních tratích pak Jan-
èík potvrdil i po svém návratu z Francie. V pres-
ti�ním silnièním bìhu na 20 kilometrù na trati
mezi Kolínem a Velkým Osekem toti� skonèil v
absolutním poøadí na 2. místì, kdy� na vítìzného
Jiøího Milera ztratil nìco málo pøes pùl minuty a
èasem 1:13,11 hod. bezpeènì vyhrál svoji vìkovou
kategorii 40 a� 49 let.                    Radomír Machek.

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

Prodám byt 2+1
Prodám byt 2+1 v ulici Pøemyslova 2149, Hoøi-

ce. Cena dohodou.   Kontakt: 737 647 776.

Prodám pískovec
Prodám levnì opracovaný pískovec. Vlastní od-

voz. Hoøice.  Kontakt: 721 332 050.

Prodám byt se zahradou
Prodám byt 4+1, 115 m2 s vlastní pøilehlou za-

hradou 457 m2. Zajímavá dispozice, po rekon-
strukci, k nastìhování ihned. Klidná okrajová lo-
kalita Hoøic.                                 Telefon 603 246 595.


