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Na Medarda pr�elo � Dálnice a� do Hradce a dál nic � Klokánek a strá�níci slavili (desáté) narozky � Maturanti
mají po (státních) maturitách � Na námìstí u� to nebude tolik drncat � Co zase sliboval trpaslík � Hacar nikdo nechce

Nechoïte jen tak, volte eurobabièku � Na pivo k Matou�kovi � Na pohádku na Bohánku � Na divadlo k Engelen �
Na výstavu do muzea � Na klí��ata do lesa                                                                  Noviny stojí 6,- Kè � Dìkujeme, vycházíme

ČERVENEC

Moudrost
V�eobecnì se soudí, �e politika je druhé nejstar-

�í øemeslo. Moje zku�enost dodává, �e má k tomu
prvnímu zatracenì blízko.                Ronald Reagan

Hořičtí strážníci slaví jubileum
a hlásí se k tradicím

Kraj vítá konec sporu
o pozemky pro dálnici,
její stavba však musí
pokračovat dál

Vedení Královéhradeckého kraje vítá ukonèení
dlouholetého sporu o pozemky potøebné k dostavbì
dálnice D11 ke krajskému mìstu. Pøesto�e Králové-
hradecký kraj zatím neobdr�el oficiální informace,
vìøí, �e dohoda, o které informovala média, bude po
letech sporù koneèná a její naplnìní otevøe �anci po-
kraèování dopravní stavby klíèové pro rozvoj Králo-
véhradeckého kraje. Kraj v�ak chce, aby se stavba
dálnice u Hradce nezastavila.

�Po dota�ení dálnice na ji�ní hranice na�eho kraje
slou�í dálnice pøedev�ím jako rychlé a bezpeèné
spojení s Prahou. To mohou ocenit pøedev�ím oby-
vatelé Hradecka. K odvedení frekventované dopravy
a kamionù z mìst v na�em kraji stejnì jako k rozvoji
dal�ích koutù na�eho kraje v�ak dálnice stále ne-
slou�í. Nutnost stavìt dálnici dál na�ím regionem
deklarovalo patnáct starostù nejvìt�ích mìst na�eho
kraje v memorandu, které podepsali na krajské kon-
ferenci Fórum D11 pøedloni v èervnu. Chceme, aby
výstavba dálnice pokraèovala dále na Jaromìø a pol-
ské hranice,� uvedl královéhradecký hejtman Lubo-
mír Franc.                                       Autor: Imrich Dioszegi

Poslední tři místa
Poslední tøi místa k umístìní dìtí k pøed�kolní-

mu vzdìlávání nabízí Mateøská �kola Tøeb-
nou�eves. Informace na telefonu 724 386 808
nebo pøímo na obecním úøadì Tøebnou�eves.

Vodafone otevřel
v Hořicích prodejnu

Slavnostní otevøení prvního plnohodnotného
zastoupení mobilního operátora v Hoøicích se
stalo v pondìlí dopoledne v trafice DUDE na ná-
mìstí. Zastoupení bude fungovat formou
�shop in shop�.

U Matoušků se bude
tančit a zpívat

Restaurace  U Matou�kù poøádá v sobotu 2. èer-
vence u� tradièní Pùlsilvestr.  K tanci i poslechu
zahraje opìt dobøe známá Country skupina Stará
Vesta z Vamberka s novým i star�ím repertoárem.
Na zub bude pøipravena ro�nìná vepøová kýta, pro
�ízeò ètyøi druhy piv. Na 18.00 je pøipraveno pøe-
kvapení. Akce zaèíná v 17.00, areál bude otevøen ji�
v 16,30. Srdeènì zve majitel restaurace Ludìk Ma-
tou�ek.

Vypravte se na pohádku
Letní kino na Bohánce promítá u� padesát let a le-

to�ní sezónu zahajuje v sobotu 2. èervence. Na
programu je pohádka Certova nevìsta, kterou
pøijede osobnì uvést re�isér  Zdenìk Tro�ka.
Souèástí veèera bude i autogramiáda. Zaèíná se ve
20 hodin. Kino plánuje na léto více ne� 30 pøedsta-
vení, jejich úplný program najdete napøíklad na
www.bohanka.org.

Hotel Pod Zvičinou
zve do divadla

Na terase hotelu Pod Zvièinou bude 3. èervence
od 19 hodin provedena komedie Jaroslava Kolo-
dìje �Dìdeèek, aneb musíme tam v�ichni�.
V re�ii Vladimíra Knì�ourka a Anny Friedrichové
sehraje DS Erben Miletín. Vstupné 50,- Kè (dùchod-
ci a dìti 25,- Kè). Rezervace vstupenek: 499 396 381.
nebo na info@hotelpodzvicinou.cz. V pøípadì �pat-
ného poèasí se bude hrát uvnitø hotelu. Srdeènì zve
Nancy Engelen.

Na náměstí už to nebude
tolik drncat

Jièínský deník se zeptal námìstka øeditele SÚS,
zda se poèítá s opravou nebezpeènì zvlnìné dla�-
by na hoøickém námìstí. Námìstek Jiøí Brandejs
oznámil, �e projekt je hotov, ale s rekonstrukcí se
zaène a� napøesrok. Bude stát dva miliony.

Sochařské symposium
začíná letos 7. července

Sochaøi, úèastníci Mezinárodního sochaøského
symposia 2011, jsou oèekáváni v Hoøicích 7. èer-
vence. Na 16. èervenec je plánován koncert v
lomu, na který organizátoøi srdeènì zvou i obèany
mìsta, závìr probìhne zase v Hradci poslední
èervencovou nedìli. Podrobné informace o umìl-
cích pøiná�íme na stranì 4.

Otevřeno x Zavřeno 2011
Mìstský internetový zpravodaj vyzývá k nominaci

hoøického úøadu do soutì�e Otevøeno x Zavøeno
2011, která ji� devátým rokem hodnotí kvalitu po-
skytování informací obèanùm z úøadù veøejné
a státní správy. Odkaz na stránky soutì�e a více in-
formací (i podmínek) najdete na www.horice.org
nebo pøímo na www.otevrete.cz.

Nominaci mù�e poslat ka�dý vyjma osob spoje-
ných s nominovaným úøadem.

Nominovat mù�ete
V kategorii Zavøeno:
� Pøístup k informacím � Napøíklad vyøízení

�ádosti o informace, zveøejòování informací
o jednání a hlasování zastupitelstva, rady, minister-
stva.

� Svoboda projevu � Nevyvá�enost v radnièním
periodiku, zastra�ování oponentù èi novináøù, vyu-
�ití veøejných penìz  k propagaci vedoucích politikù.

� Úèast obèanù na rozhodování � Napøíklad
(ne)projednání významných rozhodnutí s veøejnos-
tí, zatajení dùle�itých rozhodnutí.

(Poznámka: V roce 2005 se hoøický úøad octl na
druhém místì v kategorii �Zavøeno� pro odpírání
informací a diskuse s obèany o záva�ném rozhod-
nutí mìsta - �lo tehdy o prodej pozemkù Lidlu.)

 V kategorii Otevøeno:
� Transparentní veøejné zakázky � Transparent-

ní zveøejòování veøejných zakázek, jejich zadání, vý-
bìr oslovených firem, nabídky, výbìr vítìze, smlou-
vy a  dodatky, výsledná cena, zhodnocení zakázky.

� Pøístup k informacím � Napøíklad vyøízení
�ádosti o informace, zveøejòování informací
o jednání a hlasování  zastupitelstva, rady, minister-
stva, internetové aplikace poskytující informace on-
line (napø. o èerpání rozpoètu).

� Svoboda projevu � Vyvá�enost v radnièním pe-
riodiku, internetové stránky umo�òující výmìnu ná-
zorù, pravidla pro propagaci instituce a jejích pøed-
stavitelù.

� Úèast obèanù na rozhodování � Napøíklad pro-
jednání významných rozhodnutí s veøejností, zve-
øejòování dùle�itých rozhodnutí, internetové zapo-
jení veøejnosti do zaji�tìní veøejných slu�eb, vytvá-
øení zpìtné vazby (web 2.0).

Nominace se pøijímají prostøednictvím on-line
formuláøe (na www.otevrete.cz) do 5. záøí.

Zdroj: www.horice.org

Hořický internet
už nebude zadarmo

Minulý týden schválili zastupitelé návrh na pro-
dej mìstské bezdrátové sítì privátní spoleènosti
FastLink. Internetová sí�, která slou�í mìstským
organizacím a v ponìkud omezené míøe hoøickým
domácnostem, potøebuje toti� modernizaci, a tu
si mìsto v souèasné finanèní situaci nemù�e do-
volit. Kupní smlouva stanoví cenu 150 tisíc ko-
run, dal�í podmínkou je, �e nový majitel bude je�-
tì 39 týdnù poskytovat pøipojení zdarma. Do té
doby se mají dosavadní klienti rozhodnout, zda
pøipojení po uplynutí lhùty zru�í, èi pøijmou pod-
mínky nového majitele sítì. Spoleènost FastLink
jim rozhodování usnadòuje mimo jiné i pøíslibem
ni��ích cen pro ty, kdo se do tøí mìsícù zaregis-
trují jako její zákazníci.

Dražba Hacaru se bude
opakovat

 ÈTK - Dva rozsáhlé tovární areály zkrachovalé
spoleènosti Hacar v Hradci Králové a v Hoøicích ni-
kdo nekoupil. Vyvolávací cena hoøické továrny byla
13,3 miliónu, hradecké 25,8 miliónu. V záøí se má
dra�ba opakovat s ni��ími vyvolávacími cenami.

Na fotografii jsou hořičtí strážníci před sto lety, v dobách Rakousko-Uherské monarchie.
V sobotu 25. června uplynulo 10 let od znovuzaložení Městské policie v Hořicích. „Původně sloužili

strážníci ve třech, do roka se zvýšil jejich počet na šest a dnes si bezpečnost a pořádek ve městě
žádá osm mužů v nepřetržité službě“ informuje velitel městské policie Stanislav Nosek a zároveň

svým mužům přeje k prvním kulatým narozeninám sboru vše nejlepší ve službě i doma.

Dnešní hořičtí strážníci se dali vyfotografovat před radnicí, přesně tak, jako jejich předchůdci
před stolety. Více o tom, kdo je kdo, o územní odpovědnosti jednotlivých  strážníků a o dalších

činnostech městské policie se poučí čtenáři na stránkách www.horice.org/policie.

Hořické bezpečnostní sbory v průběhu času: četníci v uniformách legionářů, prvorepublikoví
policisté, strážníci s hasiči v roce 1945 a strážníci současní. Foto: archiv muzea (4), M. Hlaváček (2).
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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
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Dětský den
v Čelakovského ulici

V sobotu 11. èervna 2011 poøádal výbor samo-
správy HS 309 Èelakovského Dìtský den pro
na�e nejmen�í a nejmilej�í. Akce se konala v Ho-
øicích a zúèastnilo se jí cca 20 dìtí. Na první roè-
ník to byla skvìlá úèast. Kromì spousty soutì�í a
her se dìti vyøádily na zahradní diskotéce a ná-
sledné opékáèce buøtíkù. Dìkujeme spoleènosti
IMPERIAL Logistics, která byla sponzo-
rem této akce a v�em, kdo jste nás pøi�li podpo-
øit a samozøejmì i tìm, kteøí pøidali ruku k dílu.
Spolu s dìtmi ji� vyhlí�íme dal�í roèník!

Za samosprávu SBDO HS 309 M. Neuman

Volte naši eurobabičku

Ji� po nìkolikáté se letos koná celostátní soutì�
pro �eny s názvem �Eurobabièka�. V tomto roce má
mìsto Hoøice v uvedené soutì�i zastoupení svojí ob-
èankou paní Jaroslavou Hátlovou. 

Do soutì�e ji pøihlásila vnuèka Dominika a udìlala
správnou vìc. Paní Hátlová je nìkolikanásobnou ba-
bièkou, baví ji ruèní práce, jízda na kole, zahrádka
a má je�tì mnoho dal�ích zájmù. Na�e organizace
Èeského svazu �en, její� je dlouholetou èlenkou, by
bez jejích výrobkù nepoøádala �ádnou výstavu,
na èlenských schùzích baví svým veselým vystoupe-
ním v�echny pøítomné. Své problémy pøekonává
v�dy dobrou náladou a je ochotná pomoci i lidem
ve svém okolí. Proto�e paní Hátlová uspìla v úvod-
ním kole soutì�e, konané v Hradci Králové (mimo
to se konala úvodní kola také v Brnì, Ostravì
a v Praze), mohla by postoupit do semifinále.

A k tomu je potøeba jí podpoøit prostøednic-
tvím internetu. Obracíme se proto na veøejnost
mìsta Hoøice (a okolí) s �ádostí, aby obèané mohli
mít kromì pamìtihodností a trubièek i svoji Euro-
babièku.

Za Va�i podporu pøedem dìkuje výbor
Èeského svazu �en Hoøice.

OÈNÍ OPTIKA
E a B BARDOÒOVI

Husova 22, Hoøice 508 01, TEL: 493 620 218

Vá�ení zákazníci, pøipravili jsme pro
Vás letní soutì� o hodnotné ceny!

Ka�dý zákazník, který u nás od 13.6. 2011 do 30.9. 2011
uzavøe zakázku na zhotovení jakýchkoliv dioptrických brýlí

bude zaøazen do soutì�e. Vylosovaní výherci budou zveøejnìni
v Hoøických novinách v øíjnovém èísle.

1. cena:  15 000,-  Dovolená pro dvì osoby
2. cena:  10 000,-  Dioptrické brýle dle vlastního výbìru!

3. cena:    5 000,-  Sluneèní brýle znaèky FERRARI
4. � 10 cena: 1000,- Dárkový poukaz

Co nabízíme na�im zákazníkùm?
V�echny cenové kategorie

Odborné poradenství pøi výbìru
10% sleva na obruby pøí náv�tìvì MuDr. Hovorkové
10% sleva pøi výbìru dioptrických sluneèních brýlí

Ke ka�dé zakázce bez ohledu na cenu
pouzdro na brýle ZDARMA

K progresivním èoèkám utìrka, èistící prostøedek,
optický �roubováèek, psací potøeby a de�tník ZDARMA

Èi�tìní ultrazvukem i �perkù ZDARMA
Servis � �roubky, rovnání brýlí ZDARMA

Pøebrus na poèkání ZDARMA
Garance záruky

Splátkový kalendáø bez navý�ení
Vìrnostní program

A co Vám nabízí Va�e stávající optika?

Dolnolužičtí gymnazisté
opět na hořickém
gymnáziu

Ve dnech 19. � 24. 6. 2011  se uskuteènila  ji� tøetí
náv�tìva studentù z Dolnosrbského gymnázia
v Chotìbuzi (Niedersorbisches Gymnasium Cott-
bus) ve SRN na hoøickém gymnáziu. Na podzim
2010 hostili nìmeètí studenti na�e  studenty, nyní
jim to zase hoøiètí gymnazisté oplácejí. Do Hoøic
pøijelo 14 lu�ických studentù se dvìma profesorka-
mi a na dva dny zavítala s nimi na náv�tìvu na�í
�koly také øeditelka Dolnosrbského gymnázia
v Chotìbuzi paní  A. Hille � Sickertowa.

Nìmeètí studenti bydleli v èeských hostitelských
rodinách, nìmecké profesorky v penziónu.

Leto�ní výmìnná akce je nesena heslem �Poznává-
me �kolství a �kolu na�ich sousedù�. Projekt se reali-
zoval u� v øíjnu 2010 v Chotìbuzi a nyní pokraèuje
s podporou Královéhradeckého kraje a mìsta Hoøi-
ce zde v Hoøicích.

Po pøíjezdu hostù v nedìli odpoledne a volném
programu v rodinách se potom v pondìlí ráno dne
20. 6.  v�ichni úèastníci projektu setkali v hoøickém
gymnáziu, kde byli uvítáni zatupující øeditelkou
�koly Mgr. Evou Slámovou. Studenti pak spoleènì
zaèali pracovat na projektu, øeditelky obou �kol jed-
naly o dal�í spolupráci a paní øeditelka Sickertowa si
pak prohlédla �kolu a vyjádøila obdiv nad dobrou
úrovní vybavenosti  a vzhledu na�í �koly.  Potom si
prohlédla nejzajímavìj�í a nejkrásnìj�í místa
v Hoøicích a po obìdì podìkovala za velmi pøátelské
a milé pøijetí a odjela vlakem domù.

Studenti po obìdì byli rozdìleni na 3 smí�ené èes-
ko nìmecké skupiny a spoleènì se formou soutì�e
vydali poznávat krásy Hoøic. Nìmeètí studenti po-
tom øe�ili kvíz ze znalostí o Hoøicích.

V úterý 21. 6. jsem se vydali spoleènì nejprve ráno
do hoøického muzea na výstavu �Zmizelé Hoøice� a
potom jsme odjeli do Nové Paky, kde jsme si pro-
hlédli muzeum automobilových a motocyklových
veteránù a pro�li jsme se po mìstì.

Po dobrém obìdì v hotelu na námìstí na Pecce
jsme si prohlédli hrad a pøipomnìli si pøesnì na den
a rok kulaté  390. výroèí smrti Kry�tofa Haranta na
staromìstském popravi�ti v Praze. Po prohlídce hra-
du jsme se z vesnice Kalu vydali pì�ky ke Kalskému
mlýnu, kde nám na�e kolegynì RNDr. Helena Trka-
lová pøipravila zajímavou prohlídku s povídáním o
historii mlýna i s pøíjemným obèerstvením. V pùl
páté odpoledne jsme se potom vrátili do Hoøic.

Ve støedu se nìmeètí hosté a na�i studenti za do-
provodu profesorek  Mgr. Marie Noskové a Mgr. El-
len Klouèkové  vydali za krásami Prahy.

Procházka po Praze studenty nadchla. Nejvíce se
jim líbilo v zrcadlovém bludi�ti na Petøínì, obdivo-
vali také krásný pohled na Prahu z vý�ky Petøínské
rozhledny. Na Hradì kromì chrámu sv. Víta a dal-
�ích památek studenty zaujalo støídání Hradní strá-
�e. Pøes Malou stranu a Karlùv most potom studenti
dorazili na Staromìstské námìstí, kde si vedle rad-
nice s orlojem opìt pøipomnìli tragický osud 27 èes-
kých pánù, kteøí zde byli popraveni 21. èervna roku
1621.

Vycházka Prahou byla zakonèena u sochy sv. Vác-
lava na Václavském námìstí. Poslední atrakcí byla
jízda pra�ským metrem na Èerný most.

Ètvrtek byl opìt z vìt�í èásti zamìøen pracovnì.
Studenti pokraèovali v práci na projektu, pøekládali
texty do ètyøech jazykù (èe�tina, nìmèina dolnolu-
�ická srb�tina a angliètina), vybírali k nim fotografie
a podobnì.

Odpoledne mìli studenti poslední volný program
v rodinách a v 17 hodin se se�li s profesory i s rodièi
na dvoøe gymnázia k táboráku. Celá týdenní akce
zde byla vícejazyènì zhodnocena, byly vyhlá�eny vý-
sledky soutì�í, studenti si opekli buøty a spoleènì si
zazpívali písnì v èe�tinì, nìmèinì i dolnolu�ické
srb�tinì.

V pátek ráno na hoøickém vlakovém nádra�í nám
nezbývalo nic jiného, ne� se rozlouèit. Nechybìly
úsmìvy i slzièky a pak u� jen jsme mohli zamávat a
zavolat: �Lube p�ija�ele, na zasejwi�eñje!

Vìøím, �e se lu�ickým hostùm u nás líbilo, a �e ur-
èitì nìkdy v budoucnu zase rádi do na�eho krásné-
ho mìsta zavítají.                                 PhDr. Jan Tomíèek

Za vysvìdèení
knihu!
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Zahradní architekt
Ing. Simona Krausová

 

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

Konzultace zdarma.
 

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

SLOUPKY STAROSTY
SOUDNÍ SPOR O TŘI MILIONY

Správce konkursní podstaty v kauze Stavo-
komplex  Ing. Miloslav Mí�ek podal u Okres-
ního soudu v Jièínì návrh na pokraèování
soudního sporu o nároky neoprávnìné stav-
by. V tomto soudním sporu bylo mìsto Hoøice
�alováno o 3 miliony Kè. Podali jsme vyjádøe-
ní k �alobì prostøednictvím Okresního soudu
v Jièínì, jeliko� jsme byli pøesvìdèeni, �e by
mìlo být øízení zastaveno. Minulý týden pro-
bìhlo  soudní øízení v dané vìci a okresní soud
zamítl �alobu a pøiznal Mìstu Hoøice náklady
øízení ve vý�i 119 tis. Kè.

REKONSTRUKCE KOMENSKÉHO ULICE
Pøi rekonstrukci Komenského ulice se obje-

vily obdobné problémy jako u realizace pøe-
vá�né vìt�iny ostatních projektù v podobì
nutnosti úpravy sítí, které nejsou obvykle ulo-
�eny tak, jak je avizováno v pasportizaci a je
nutno je upravovat dle platných stavebních
norem, co� nám prodlu�uje realizaci jednotli-
vých dílèích projektù. Samozøejmì se tímto
zvy�uje nervozita lidí dotèených stavbou.
V Komenského ulici bylo nutno upravovat vo-
dovodní a plynové pøípojky a øe�it i hloubku a
vzdálenost plynového vedení od ostatních sítí
a dále potom i zastaralé napojení nìkterých
nemovitostí na de��ovou a spla�kovou kanali-
zaci. Situace, do které se na�e investièní oddì-
lení mnohdy dostává je nezávidìníhodná a
jeho pracovníci opravdu v této dobì zasluhují
na�e uznání za pru�ná øe�ení vzniklých situ-
ací.

DOKONČENÍ KRUHOVÉ KŘIŽOVATKY
NA ZÁVISTI

Byly dokonèeny práce na kruhovém objezdu
�Na závisti�. Stavební objekt byl pøebrán a
probìhla na nìm kolaudace. Na �ádost tech-
nického dozoru investora byly je�tì provìøo-
vány vleèné køivky na tomto projektu, které
prokázaly, �e køi�ovatka je pro kamiony prù-
jezdná. Opticky se tento kruhový objezd zdá
být malý a tudí� neprùjezdný pro kamiony,
ale ve skuteènosti je stejnì velký jako kruhový
objezd na pøivadìèi v ulici Aloise Hlavatého.
Mezi u�ivateli má samozøejmì svoje pøízniv-
ce, ale i své kritiky. Dùvodem zastavení prací
v prùbìhu rekonstrukce bylo provádìní hut-
nících zkou�ek na velmi nestálém podlo�í
stavby. Dìkujeme v�em obèanùm dotèených
stavbou za jejich trpìlivost. Provoz na kruho-
vém objezdu mohl být zahájen a� po øádném
pøevzetí stavby a uvedením do zku�ebního
provozu.

PRÁCE NA GOTHARDĚ JDOU DO FINÁLE
Dokonèeny byly i práce na parkovi�ti na

Gothardì, které bezpeènì najde své u�ivatele
nejen mezi pøíznivci fotbalu, náv�tìvníky so-
chaøského parku a náv�tìvníky místa posled-
ního odpoèinku na�ich hoøických spoluobèa-
nù. Právì byl èerstvì polo�en asfaltový po-
vrch mezi provozovnou pana Dlouhého a par-
kovi�tìm u fotbalového areálu. Po zprovoznì-
ní této èásti zrekonstruované komunikace
bude provádìna i rekonstrukce silnice mezi
fotbalovým høi�tìm a ÚSP Hoøice.

ÚSTAVNÍ SOUD PROTI VIDEOTERMINÁLŮM
Jednou z nejèerstvìj�ích novinek je, �e

Ústavní soud rozhodl, �e obce mohou na svém
území zakázat provoz videoterminálù. Potvr-
dil toti� vyhlá�ku mìsta Chrastava, která sta-
novila, �e videoterminály splòují definici vý-

herního hracího pøístroje, a obec je proto
mù�e regulovat. �Ústavní soud je pøesvìdèen,
�e snaha mìsta o regulaci umístìní videolote-
rijních terminálù nezasahuje do kompetencí
MF. Je proto pøípustné, aby obec, poci�uje-li
takovou místní potøebu, regulovala obecnì
závaznou vyhlá�kou umístìní tìchto videolo-
terijních terminálù na území mìsta�.

Pro nás to znamená, �e nemusíme vydávat
novou vyhlá�ku. Místo a èas povoluje mìsto a
provoz nadále ministerstvo. Pokud jsou u nás
videoterminály povoleny v místech, která ne-
jsou v na�í vyhlá�ce, mìlo by ministerstvo
zru�it své rozhodnutí a videoterminály z ta-
kovéhoto místa nechat odstranit.

KRAJ ODMÍTNUL BUDOVU GYMNÁZIA
Rada Královéhradeckého kraje oznámila

mìstu Hoøice, �e dne 27.04.2011 projednala
nabídku mìsta Hoøice na pøevedení budovy
Gymnázia do majetku Královéhradeckého
kraje a vzala tuto nabídku na vìdomí. Záro-
veò ulo�ila èlenu rady KHK Bc. Jiøímu Nos-
kovi, aby informoval mìsto Hoøice o nepo-
tøebnosti tohoto majetku z dùvodu pøipravo-
vaného slouèení �kol ke kterému dojde k
01.08.2011.

KAMENICKÝ CLUSTER SMĚŘUJE DO HOŘIC
Na základì pøedchozích jednání s dru�-

stvem CZECH STONE CLUSTER, které se za-
bývá mimo jiné i s obchodem s kamenivem,
byl potvrzen panem Franti�kem �oèkem
(pøedsedou dru�stva) zájem o poøízení admi-
nistrativní budovy bývalého Stavokomplexu.
Dru�stvo za tímto úèelem získalo v programu
SPOLUPRÁCE � KLASTRY I. dotaci a po�á-
dalo nás o zahájení krokù vedoucích
k uzavøení kupní smlouvy na tuto nemovi-
tost.

DOTACE NA PROJEKTOVOU
DOKUMENTACI SBĚRNÉHO DVORA

Mìstu Hoøice byla schválena dotace na po-
øízení projektové dokumentace sbìrného dvo-
ra. Pøedmìtem na�í �ádosti byla projektová
dokumentace pro územní øízení a zároveò i
projektová dokumentace pro stavební povo-
lení. Dotace byla pøiznána v plné vý�i, tj. 331
tisíc Kè.

Sbìrný dvùr, který bude mít normované
parametry, by tak mohl vyrùst v areálu
Technických slu�eb v hodnotì cca 7 mil. Kè,
samozøejmì za dotaèní podpory s minimální
finanèní spoluúèastí Mìsta Hoøice.

CYKLOMARATON LETOS ODSTARTUJE OD
EXPIVOVARU

Ji� ètvrtý roèník Hoøického cyklomara-
tonu �Královéhradecká padesátka� odstar-
tuje letos ji� v nedìli 3. èervence na Ná-
mìstí Jiøího z Podìbrad.

Záchytným parkovi�tìm pro úèastníky
bude novì vzniklé parkovi�tì na Gothardì.
Délka jednoho okruhu je 28 km. Trasa vede ze
60% po zpevnìných lesních cestách, 20% v te-
rénu a 20% po asfaltovém povrchu.

Registrace startujících  probìhne od 8.00-
10.00 hodin. Výsledky závodu jsou zapoèítá-
vány do Cyklomaraton Tour 2011, jako
jeden ze 14 závodù poøádaných nejen v ÈR,
ale i na Slovensku. Tradièními partnery toho-
to závodu jsou RWE, Seznam.cz, Evropa 2,
Blesk a dal�í významné spoleènosti. Start
hlavního závodu je poøadateli naplánován na
11.30 hodin.                                           Ivan Dole�al

Rozhovor
s trpaslíkem

Jednoho dne se na kruhovém objezdu objevil
trpaslík.

�Dobrý den,� oslovil mne, kdy� jsem se sna�ila
rychle proplí�it kolem, nebo� jsem usoudila, �e
nevím, zda mne ne�álí zrak, a i kdyby ne, tak
kdoví, co je zaè.

�Nejsi ty ta, co psala minule o kruhovém objez-
du?� stále mne sledoval.

�Dobrý den. No, to ano, jsem,� odpovìdìla jsem
nedobrovolnì.

��e by se mìl osázet?� vyptával se dál.
�No, ano,� rychle jsem ho odbyla a v duchu si

pøiznala, �e mluvím s trpaslíkem.
�Co Ty tady? Kdo vùbec jsi a proè se ptá�?� vy-

pálila jsem na nìj na oplátku.
�A nemodlila jsi se snad, aby NÌKDO KOMPE-

TENTNÍ, komu nále�í, si toho v�imnul a dal vìci
do poøádku?� opáèil jasnì.

�No, to ano, ale��
No, tak vidí�!!� zajásal. TAK JSEM TADY. Pøi-

�el jsem na tvé pøání!
�Prosím?!� nechápavì jsem opáèila. �Já to pøeci

myslela jinak,� zaúpìla jsem v duchu.
�Jak JINAK?� zeptal se nahlas, zøejmì umí èíst

my�lenky.
�Kdo JINÝ by dal vìci do poøádku, ne� JÁ?

Vidí� tu snad nìkoho? Je tu nìkdo takový?!�
�No, to ne,� byla jsem nucena pøiznat, i kdy�

váhavì.
�No, tak vidí�!!! JSEM tu správnì. SPLNÍM TI

TVÉ PØÁNÍ A DÁM VÌCI DO POØÁDKU.�
�TØEBA NÁS ZACHRÁNÍ!� napadlo mì a hla-

vou mi bleskly v�echny ty dluhy, které teï mìsto
má a jak teï, kdy� je nìco potøeba, kdy� nìkdo
nìco vymyslí, chce prosadit, zlep�it, udìlat, exis-
tuje jen jedna magická odpovìï: NEJSOU PENÍ-
ZE. NA NIC. MÌSTO JE ZADLU�ENÉ.

A je to. Na to nemù�e nikdo nic øíci, proto�e to
JE PRAVDA,  to je neoddiskutovatelný fakt. A je
klid, ka�dý argument je ji� zbyteèný. Umrtvující
odpovìï, ticho a klid, na léta dopøedu.

Leda, �e by ON�, uva�uji rychle � Ano, my jej
skuteènì potøebujeme, ON by mohl být tím øe�e-
ním, kdy� MY NEMÙ�EME. Oddychla jsem si.

Dáme mu �anci a uvidíme, co zmù�e, jestli se
jen neholedbá. A� je objezd osázený a kdoví co je
tu je�tì potøeba, a� tedy udìlá, co my sami nemù-
�em.

Oddychla jsem si, koneènì. Zrodilo se øe�ení.
Mìstu se narodil Trpaslík.                                       (sk)

Už je to tady zasMìstské muzeum Hoøice a Mìstská knihovna
Hoøice pøipravují pøi pøíle�itosti 200. výroèí na-
rození Karla Jaromíra Erbena (7.11.1811 Miletín
� 21.11.1870 Praha) literárnì-výtvarný projekt:

Karel Jaromír Erben
a jeho kraj

V rámci tohoto projektu srdeènì zveme �koly i
veøejnost k úèasti na tìchto akcích:

TUDY CHODIL KAREL JAROMÍR
Fotografická soutì� nejen z prázdninových toulek
rodným krajem K. J. Erbena.
Uzávìrka soutì�e: 23.10.2011.
Soutì�ní práce je tøeba odevzdat do mìstské

knihovny nebo do hoøického muzea vyti�tìné na
formátu minimálnì A4 a zároveò v digitální po-
dobì na CD nebo na flashdisku, a to maximálnì v
poètu 5 kusù od jednoho autora. Snímky musí být
oznaèeny názvem a místem poøízení a dále jmé-
nem autora, oznaèením soutì�ní kategorie (�kol-
ním roèníkem) a adresou (E-mailem). Vyhodno-
cení soutì�e provede odborná porota v tìchto ka-
tegoriích: 1.-5. tøída, 6.-9. tøída, støední �koly, do-
spìlí. Úèastí na soutì�i dávají autoøi souhlas s
tím �e se jejich snímky stanou majetkem poøada-
tele a mohou být vyu�ity k nekomerèní propagaci
na�eho regionu.

ERBENŮV SVĚT DĚTSKÝMA OČIMA
Výtvarná soutì� inspirovaná dílem K. J. Erbena.
Uzávìrka soutì�e: 23.10.2011.
Soutì�ní práce, provedené libovolnou výtvar-

nou technikou, je tøeba odevzdat do mìstské
knihovny nebo do hoøického muzea. Ka�dou je
tøeba oznaèit názvem, jménem autora, adresou
(E-mail) a soutì�ní kategorií, u �kolních prací ná-
zvem �koly a tøídy. Vyhodnocení soutì�e provede
odborná porota v tìchto kategoriích: 1.-5. tøída,
6.-9. tøída, støední �koly, umìlecké �koly. Úèastí
na soutì�i dávají autoøi souhlas s tím, �e se jejich
díla stanou majetkem poøadatele a mohou být vy-
u�ita k nekomerèní propagaci na�eho regionu.

DALŠÍ AKCE, PŘIPRAVOVANÉ
NA PODZIMNÍ MĚSÍCE:

Karel Jaromír Erben � �ivot a dílo
Výstava pro �koly i veøejnost, uspoøádaná v Malé

síni muzea ve spolupráci s Ústavem pro èeskou lite-
raturu Akademie vìd Èeské republiky (záøí � listo-
pad). Pro zájemce budou k dispozici pracovní listy.

Povídám, povídám pohádku a Kytice
Besedy pro �koly v Mìstské knihovnì (záøí-øíjen).

Tyto besedy roz�íøí úèastníkùm znalosti o díle K. J.
Erbena a zároveò je vhodnou formou pøipraví na
úèast ve výtvarné soutì�i.

V listopadu se v Mìstské knihovnì uskuteèní pøed-
ná�ka o �ivotì a díle K. J. Erbena.

Slavnostní vyhodnocení fotografické a vý-
tvarné soutì�e  se uskuteèní v pondìlí 7. listopa-
du 2011 pøi pøíle�itosti 200. výroèí Erbenova naro-
zení v Divadelním sále radnice. V pøísálí bude nain-
stalována výstava soutì�ních prací, která potrvá do
konce listopadu.

Ceny do soutì�e vìnují Papírnictví Svoboda, Foto-
graf Martin Hlaváèek, Knihy � papír Hamáèkovi a
nakladatelství Albatros.
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Shin Ae Park (Korea)
Shin Ae Park se narodila (1978) v Koreji, kde

studovala sochaøství na støední výtvarné �kole
(Jeon-Nam, 1997) a na univerzitì (Wonkwang,
Chollabuk-do, 2003), výtvarné vzdìlání dovr�ila
v italské Carraøe (Academia di Belle Arti, 2009)
kde v posledních letech �ije.

Shin zastává názor, �e civilizaèní vývoj spoleè-
nosti je tìsnì spjat s vývojem mezilidské komuni-
kace a nejvíce ji zajímá její grafická podoba.
Zkoumá estetickou kvalitu vizuálních symbolù,
znakù a písma, objevuje vývojové souvislosti v je-
jich skryté a jakoby záhadné podobì, provádí ja-
kousi výtvarnou rekonstrukci. Takto pojaté znaky
pak ornamentalizují povrch jejích plastických
dìl, vytváøených v posledním èase hlavnì z bílého
mramoru.

Stefan Curelaru
(Rumunsko)

Stefan pøijí�dí do Hoøic z Rumunska. Narodil se
tam v roce 1975. Studoval sochaøství nejprve na
støední �kole v Galaci (abs. 1994) a dále na uni-
verzitì v Bukure�ti (1994-1999). Zúèastnil se ètyø
symposií ve Slovinsku, po jednom ve Francii, ve
Finsku a v Èesku (Prostìjov 2008). Dvakrát byl
odmìnìn cenou za nejlep�í sochu (Forma Viva
Makole, Slovinsko 2007 a 2009).

Ve své práci se zabývá filosofií vztahù mezi dob-
rými a �patnými lidskými vlastnostmi, ctnostmi a
nectnostmi. Hovoøí o jejich pøevádìní do vyvá�e-
ných trojrozmìrných objektù, jejich� jednoduchý
abstraktní vzhled (v jakési jednotì protikladù)
snadno vstupuje do podvìdomí a stává se urèují-
cím momentem k zamy�lení nad kvalitami jako
jednoduchost, èistota a prostota - a tím pøispívá k
výbìru správných hodnot.

Tanzer Arig (Turecko)
Tanzer se narodil v Ankaøe (1975), získal titul

PhD na fakultì výtvarných umìní univerzity Ha-
cettepe, kde dnes pracuje. Jeho �ivotopis uvádí
úèast na více ne� dvaceti výstavách, vesmìs v An-
kaøe. V posledních letech se zabývá pøedev�ím
prací v kovu a v kameni.

Trin Kittikanampol
(Thajsko)

Narozen v Bangkoku 1971. Bakaláøem se stal v
Technickém ústavu Krále Monkuta v Ladkraban-
gu v Thajsku (1996), dále pokraèoval ve studiu
u�itých umìní v Melbourne v Austrálii (Holmles-
glen Institute of TAFE, 2005) a opìt na Králov-
ském ústavu v Ladkrabangu, který mu udìlil mis-
trovský titul v oboru sochaøství (2008). V letech
2001-2002 nav�tìvoval sochaøský kurs na akade-
mii v San Francisku. Pracoval jako výtvarný pe-
dagog na thajských �kolách. Vystavoval asi tøicet-
krát v Thajsku, v Japonsku, v Argentinì a samo-
statnì dvakrát v Austrálii. Byl odmìnìn øadou
medailí, cen a nìkolika èestnými stipendii. V sou-
èasné dobì je umìlcem na volné noze.

Do Hoøic se tì�í, proto�e �bude mít pøíle�itost
vytvoøit velkou sochu pro veøejný prostor a také
pøedvést schopnosti asijských sochaøù, setkat se s
dal�ími sochaøi a vymìnit si s nimi zku�enosti a
názory�.

Kdo přijíždí na sochařské symposium
Mezinárodní sochaøské symposium zaèíná letos 7. èervence. Toho dne je oèekáván pøílet sochaøù, bu-

dou pøivítáni týmem organizátorù a ubytováni. 8. èervence se vypraví do lomu v Podhorním Újezdì
aby si vybrali kámen a také do stávajících hoøických sochaøských parkù, kde si prohlédnou díla svých
pøedchùdcù. Tého� dne je na radnici slavnostnì pøijme starosta. Na 16. èervenec je plánován
koncert v lomu, na který jsou zváni i obèané mìsta. 24. èervence pojedou sochaøi na exkurzi
po východoèeských a støedoèeských památkách a v pátek 29. èervence práci ukonèí a oslaví slavnostní
veèeøí. Napínavý program bude o následující sobotì: sochy budou pøepraveny na hradecké nábøe�í a v
nedìli budou slavnostnì pøedány veøejnosti za zvukù hudby a svitu ohòostroje. V pondìlí se pak rozje-
dou domù a bude zase po symposiu.                                                                   (Stránku pøipravil Václav Bukaè)

Trin Kittikanampol, Proměny

Trin, kresby pro Hořice

Trin Kittikanampol, Proměny rovnováhy, pískovec a nerez ocel

Shin Ae Park, Komunikace, 2009

Tanzer Arig Stefan Curelaru, Algoritmus, 2009

Tanzer Arig Stefan Curelaru, Jakubův žebřík

Stefan Curelaru, Dokonale vyváženo, 2010
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Výstavy

Zmizelé Hoøice
Pøipraveno k vydání stejnojmenné publikace,

která se v muzeu zároveò prodává.
�torchova síò dennì mimo pondìlí 9-12/13-17.

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.

Východoèeský výtvarný salon
Pravidelná èlenská pøehlídka hradecké

podoèky Unie výtvarných umìlcù.
Galerie Na Hradì (budova Lékaøské knihovny
LFUK Hradec Králové). Otevøeno po-pá 8-18,

so 8-12 od 23. èervna do 5. záøí 2011.
Zavøeno 2. - 14. srpna (dovolená).

Frank Dituri, fotografie
Galerie plastik od 3. èervence do 28. srpna.

Vernisá� 2. èervence od 15 hodin.

Martin Matou�ek
Nový pøípad!

Hoøický výtvarník vystavuje nové obrazy
v �i�kovské vì�i od 22. èervna do 6. èervence.

Jan Nepomuk Franti�ek
hrabì Harrach

(ze �ivota èeského kavalíra)
Krkono�ské muzeum Správy KRNAP

v Jilemnici a Národní památkový ústav
Vernisá� 8. èervence od 17 hodin.

Bohoslužby CČSH
Bohoslu�by Církve èeskoslovenské husitské se

budou konat v nedìli 17. èervence od 14 ho-
din v bývalé synagoze. Slou�í br. biskup �tìpán
Klásek.

Zmizelé Hořice:
Proměny hospod (2)

Obchodní akademie
Hořice:
projekt Francie

Ve dnech 28. 7. � 8. 8. 2011 se studenti Obchod-
ní akademie Hoøice zúèastní programu Evropské
unie Jeunessee en action v rámci projektu Fessti-
val sur un plateau.

Projektu se zúèastní hostitelská zemì Francie,
dále Èeská republika (zastoupená OA Hoøice),
�panìlsko a Rumunsko v celkovém poètu 48 stu-
dentù a 8 èlenù pedagogického doprovodu. Z OA
Hoøice se jedná o 12 studentù z prvních, druhý a
tøetích roèníkù + dva pedagogové. Dorozumíva-
cím jazykem programu je angliètina a francouz-
�tina.

Téma programù:
� divadlo � divadelní stá� v rámci festivalu,

který poøádá spoleènost �Divadelní obzor�
� �urnalistika � novináøská tvorba do divadel-

ních novin, které budou vycházet bìhem festiva-
lu ka�dý den

� dal�í aktivity smìøující do oblasti poznávání
�ivota ostatních zemí, výlety, outdoorové aktivi-
ty, výlety za poznáváním Francie, napø. do mìs-
ta Annecy, oznaèovaného za francouzské Benát-
ky.

Tato akce není výmìnná � nikdo z úèastníkù
není povinen hostit ve své zemi ostatní zúèastnì-
né. Nicménì organizátor celého programu �Cen-
tre Social et Culturel ï Hauteville � Lompnés,
France� vybíral partnery pro svùj projekt podle
toho, zda sami nabídli výmìnný pobyt. Èeskou
republiku a Obchodní akademii Hoøice si vybral
jako prvního partnera právì na základì nabídky
týdenního pobytu pro francouzské studenty
v Èesku na jaøe 2012.

Nejvìt�í zásluhu na úspì�né realizaci tohoto
mezinárodního studentského projektu má na�e
uèitelka francouzského jazyka paní Zuzana Kou-
delková.   Na jaøe 2012 pøijedou francouz�tí stu-
denti do Hoøic, aby zde pro�ili týden ve znamení
èeského støedovìku.                            Marie Grusová

Slavnost mistra Jana
Srdeènì vás zveme na ekumenickou bohoslu�bu

Slavnost mistra JANA HUSA která se bude slou-
�it pøi pøíle�itosti 596. výroèí jeho muèednické
smrti ve støedu 6. èervence 2011 od 17.00
v modlitebnì Èeskobratrské církve evangelické
(Hoøice, Husova 870).

Pøed zaèátkem bohoslu�by bude polo�en vìnec
u Husova pomníku a pøeèten jeden z dopisù M.
Jana Husa. Po bohoslu�bì v 18.00 hod. pøedná�-
ka s diaprojekcí Mistr Jan Hus ve výtvar-
ném umìní.

Poøádá a srdeènì zve Èeskobratrská církev
evangelická ve spolupráci s Církví èeskosloven-
skou husitskou.

Stavebně výrazný, starobylý hostinec na Husově ulici č. 314, známý jako Batalion. Kdysi hospoda
Dvořákova, dále Josefa Šťastného, Václava Jandery, později koupil hostinec Alois Houžvička, po

jeho smrti (1948) zde působil nezapomenutelný Alois Houžvička mladší. Na naší fotografii stojí ve
vstupu do hospody. Ve dvoře byly donedávna stáje (před rokem 1865 v nich byli ustájení poštovní
koně - pošta bývala nějaký čas naproti). Vlevo (Žižkova 313) je další z podniků této oblasti, vinárna

U Rainů, která zanikla už v padesátých letech a ještě více vlevo vidíme štít domu, ve kterém
bývala restaurace U Votýpků (později ČSČK, dnes restaurátorské ateliéry). Naproti na Husovce

(č. 17) pak byl další Šťastného podnik, vinárna U Božích bojovníků (dnes Hořická cukrárna).

Klub Klokánek
slavil
10. narozeniny

V sobotu 4. èervna Klub Klokánek slavil své de-
sáté narozeniny. Na XI. Dìtský den s Klokánkem
mu pøi�lo popøát ke dvìma stovkám dìtí se svými
rodièi, prarodièi a známými. V areálu ÚSP pro nì
bylo pøipraveno devìt zábavných soutì�ních dis-
ciplín, hrneèky s odmìnami a lákavé ceny v tom-
bole. Mnoho dìtí nepøi�lo s prázdnou, pøinesly
Klokánkovi vyrobené narozeninové pøání a zapo-
jily se tak do soutì�e �O nejkrásnìj�í pøáníèko
Klokánkovi.�

Bohatý byl i doprovodný program, který zaháji-
ly ma�oretky a orientální taneènice z Domu dìtí a
mláde�e. Dìti shlédly zajímavé divadelní pøedsta-
vení s velkými nafukovacími loutkami, zaøádily si
pøi zumbì s Luckou. Vidìly také, jak rychle a
pøesnì psi pøekonávali pøipravené pøeká�ky pøi
ukázkách psí agility.

V 18 hodin pøi�lo na øadu slavnostní krájení na-
rozeninového dortu a  vyhlá�ení soutì�e o nej-
krásnìj�í pøáníèko. Porota slo�ená z èlenù klubu
nemìla rozhodování vùbec lehké, v�echna pøáníè-
ka byla moc pìkná a nápaditá. Nakonec se porota
rozhodla udìlit cenu Patriku Pokornému v kate-
gorii 13 let a více, Kristýnì Novotné v kategorii 7
� 12 let a jeliko� kategorie 0 � 3 roky se nikdo ne-
zúèastnil, v kategorii 4 � 6 let porota udìlila dvì
ceny, Tomá�i Fikarovi a Marinì Josefi. Zvlá�tní
cenu získali Matou�, �imon a Bìtu�ka Èepkovi za
robotického klokana. V�em, kteøí se soutì�e zú-
èastnili, velmi dìkujeme za krásná pøání, v�echna
nás moc potì�ila. Klokánkùv narozeninový den
zakonèila ohnivá �ou.

Pro dobrou náladu hrála kapela No Problem
pana �afaøíka. Obèerstvení ke spokojenosti v�ech
pøítomných poskytli Støí�kovi, Kr�kovi a pan
John. S organizací a hladkým prùbìhem dne po-
mohli studenti Gymnázia a SO� v Hoøicích a pøá-
telé a èlenové Klubu Klokánek, stejnì jako obyva-
telé a personál Ústavu sociální péèe v Hoøicích.
Dík patøí i v�em �ivnostníkùm a firmám, kteøí vì-
novali ceny do tomboly a mìstu Hoøice za finanè-
ní výpomoc.

V�em jmenovaným za  poskytnutou pomoc ze
srdce dìkujeme.

Dìtským dnem v�ak setkání s Klokánkem pro
leto�ní rok nekonèí. Poslední prázdninovou nedì-
li pøijeïte za námi do Ostromìøe rozlouèit se s
prázdninami na VIII. Srandiádu.

POZOR!

Klub Klokánek pøipravuje
VELKÝ KLOKÁNKOVSKÝ BAZAR

 Barar probìhne v záøí. Pokud máte doma oble-
èení, hraèky, dárkové pøedmìty, kuchyòské po-
tøeby a dal�í vìci, které ji� nepou�íváte, ale nìko-
mu jinému by poslou�ily nebo udìlaly radost,
mù�ete je v bazaru prodat.

O pøesném datu vás budeme informovat.
Bli��í informace také na www.klubklokanek.eu

Občanská poradna
otevřena jen v pondělí

Bìhem letních prázdnin bude Obèanská porad-
na v Hoøicích otevøena jen v pondìlí! Poradna
nabízí bezplatné, nezávislé a diskrétní poraden-
ství v oblasti právní, sociální, pracovnì právní,
bydlení a mezilidských vztahù.

Otevírací doba:
Po   8 � 12 / 13 � 16 hod.
St   8 � 12 (ne bìhem letních prázdnin)
Telefon: 493 592 026,
e-mail: obcanska_poradna@horice.org
Adresa: Husova 321 (budova bývalé poliklini-

ky), 508 01 Hoøice.
Zøizovatel: Farní charita Dvùr Králové n.L., Pa-

lackého 99, 544 01 Dvùr Králové, www.fchdk.cz.

Blondýnka støedních let
Pracovitá a upøímná hledá solidního praktického

mu�e pro spoleèné chvilky do 70 let. Malá vada
nevadí. Zn. Náhoda. Telefon 608 135 519.

Návštěvníky vernisáže výstavy Zmizelé Hořice
v muzeu přišel pozdravit místostarosta

Aleš Svoboda. V rukou drží knížku
o zmizelých Hořicích, která se od té chvíle

v muzeu prodává (a asi se už brzy vyprodá).

Hostinec Machkův (nahoře) i Hastrdlův (dole)
je pořád na svém místě, mění se jen majitelé

i oficiální názvy. Jenom jeden neoficiální
se houževnatě udržuje a všechny přežívá.

Fotografie, která jistě potěší několik generací
hostů Batalionu, kteří nerozpoznali Aloise

Houžvičku na fotografii hospody nahoře: Alois
Houžvička mladší v mladších letech (asi 1930).

Výletní hostinec Na Klinice v údolí Bystřice provozoval Josef Malina. Nabízel posezení v zahradě,
taneční verandu i kuželník. Při nedaleké řece bývalo na začátku minulého století několik

„koupadel“ jejichž funkci v polovině dvacátých let převzaly Dachovy. V suterénu budovy (která
v 19. století bývala koželužnou) spatřujeme vanové lázně, objekt s vysokým komínem vlevo byl
kotelna, která pro ně ohřívala vodu. Malba připisovaná Františku Charvátovi, který tam býval

častým hostem, zobrazuje „Kliniku“ před rekonstrukcí (před 1930). Po roce 1950 hostinec zanikl.



 Hořické občasné noviny (dříve HOŘICKÝ OBČASNÍK)

Masá�e preventivní, nebo zamìøené na:

Relaxaci a regeneraci � Revitalizace poko�ky
 Korekce projevu celulitidy � Strie

Namo�ená a bolavá záda
Bolavé klouby, svaly a ztuhlou �íji
Zpevnìní svalstva � Redukce tuku

Provozní doba: èerven - záøí, støeda - nedìle (s mo�ností telefonické domluvy).
Mo�nost zmìny provozní doby vyhrazena.

Kontakt: tel.: 605 107 249
Email: masaze@horicko.cz

www.horicko.cz/masaze
Dal�í informace: �Domácí péèe - masá� do domu�, prùbì�nì vykonávám.

RNDr. Peter Hrnèiar
nabízí slu�by

v areálu koupali�tì Lodín:
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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

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

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
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OSVÌDÈENÁ ZNAÈKA
KVALITNÍ KOLA

OLPRAN
VÝBÌR ZE 200 JÍZDNÍCH KOL

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

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

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

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

VÝPRODEJ

SLEVA a� 50%
NA VYBRANÉ TYPY KOL

Panenky z projektu
Adžamal

V rámci bøeznové náv�tìvy novináøky a humanitár-
ní pracovnice Petry Procházkové v Hoøicích se v na�í
knihovnì prodávaly panenky z projektu Ad�amal,
o.s. Berkat,  jeho� výtì�ek je vìnován na transplanta-
ci oèních rohovek lidí v Afghánistánu. My�lenka po-
moci lidem, kteøí jsou slepí nebo postupnì pøicházejí
o zrak, pøesto�e existuje mo�nost operativního øe�e-
ní, oslovila hoøickou organizaci Èerveného køí�e,
pøedev�ím jeho místopøedsedkyni paní Evu Vodnár-
kovou, která pomyslnou �tafetu od knihovny pøevza-
la. S vervou se pustila do práce a  podaøilo se jí získat
pro projekt Ad�amal èástku 8.100 Kè. Celkovì bylo
vybráno 12.000 Kè, co� èiní polovinu  ceny jedné
oèní rohovky.

Velké podìkování nále�í  Automoto klubu Hoøice,
který projekt podpoøil èástkou 3.000 Kè. Vybrané
prostøedky byly pøedány o.s. Berkat v rámci festivalu
RefuFest, konaného v Praze 18. èervna 2011.

Obèanské sdru�ení Berkat touto cestou dìkuje
v�em, kteøí se rozhodli projekt podpoøit a dát tak
kapku nadìje lidem, kteøí �ijí v podmínkách pro nás
Evropany naprosto nepøedstavitelných.                  S.N.

Už jsem čtenář – knížka
pro prvňáčka
a Barevný svět pohádek
Václava Čtvrtka

�U� jsem ètenáø � kní�ka pro prvòáèka� je název
projektu, do kterého se ji� potøetí zapojila na�e
knihovna ve spolupráci s prvními tøídami ze v�ech
hoøických základních �kol.  Vyhla�uje ho Národní
pedagogická knihovna Komenského za finanèní
podpory Ministerstva �kolství,mláde�e a tìlovýcho-
vy. Cílem projektu je rozvoj èetby hned od prvních
mìsícù �kolní docházky dìtí, vytvoøení základù ná-
vyku pravidelného ètení a potøeby vyu�ívat pro zís-
kávání vìdomostí knihovnu.

Na�e spolupráce s prvòáèky zaèala ji� v prosinci
loòského roku. To jsme si povídali o Vánocích a
kní�ce Vánoèní pohádky Zbyòka Malinského. V
bøeznu jsem se seznámili s kní�kami paní spisova-
telky Daniely Krolupperové Sedmilháø Josífek a Jo-
sífkùv pekelný týden. A jen co se venku �udìlalo
jaro�, vyrazili jsme na pohádkovou �ipkovanou s po-
kladem. V nìkterých tøídách jsme je�tì stihli i spo-
lupráci na projektovém dnu a pomalu se blí�il oka-
m�ik, kdy má být dìtem pøedána kní�ka vydaná
speciálnì pro tento projekt a financovaná Minister-
stvem �kolství, mláde�e a tìlovýchovy. V pøedcho-
zích roènících získal kní�ku ka�dý prvòáèek zapoje-
ný do projektu, letos se do projektu pøihlásil vìt�í
poèet úèastníkù a NPKK nezbylo ne� poèet po�ado-
vaných kní�ek v�em úèastníkùm o tøetinu zkrátit.

Nechtìli jsme se smíøit s tím, �e by èást dìtí od-
cházela z knihovny zklamaná a bez kní�ky, proto
jsme oslovili  firmu Swell a po�ádali ji o sponzorský
dar, který by nám umo�nil chybìjící kní�ky dokou-
pit. Setkali jsme se s velmi vstøícným pøístupem.
Vedení firmy Swell si uvìdomuje, �e ètenáøská gra-
motnost je pro ka�dé dítì základním pøedpokladem
pro jeho dal�í vzdìlávání, a proto se rozhodli vstou-
pit do na�eho projektu jako partneøi, kteøí zbývající
knihy dìtem sponzorsky zaplatí. A tak 14. èervna
mohlo probìhnout slavnostní pøedávání kní�ek
Zmizelá �kola Daniely Krolupperové a �kola samá
legrace Jiøího Kahouna, které dìtem pøijela pøedat
sama autorka. Za spokojený úsmìv na tváøi dìtí
chceme  touto cestou firmì Swell podìkovat.

I následující den, støeda 15.èervna, byl pro knihov-
nu hodnì ru�ný. Se�li se zde výherci soutì�e Barev-
ný svìt pohádek Václava Ètvrtka. Byly to dìti
ze v�ech tøí  základních �kol, které se do soutì�e za-
pojily. Ze 120 soutì�ních výkresù vybrala porota
9 vítìzných prací, jejich� autoøi byli odmìnìni kni-
hou, dal�ích 21 dìtí získalo drobná ocenìní.
K slavnostní atmosféøe pøispìla i úèast místostaros-
ty Ale�e Svobody, který dìtem ocenìní pøedal.

Velké podìkování za krásnou atmosféru patøí
�drama�áku� ZU� Havlíèkova pod vedením paní
�tìpánky Fléglové, v jeho� podání jsme spoleènì
zhlédli divadelní pøedstavení O èarodìjce, která za-
spala století podle stejnojmenné kní�ky Ivy Vávro-
vé. Témìø hodinové vystoupení sledovaly dìti s vel-
kým zaujetím a  my dospìlí i s velkým obdivem k je-
jich skvìlé souhøe a spolupráci.

Výstavu výkresù si mù�ete prohlédnout
ve vstupních prostorách dìtské knihovny

Stáòa Najmanová

Druhý projekt s Itálií
na Habru

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

Pøímý záznam  na 24 stop, mo�nost zvuk.záznamù kapel na live produkcích, mastering,
nahrání CD v profi kvalitì ve studiu, bohaté zku�enosti se zvukem

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

U� tøetím rokem informujeme hoøickou veøejnost
o tom, jak na�e �kola naplòuje svoji vizi spolupráce
�ákù na mezinárodní úrovni. Loni jsme dokonèili
projekt �Evropa � rodina rodin� a na poèátku toho-
to roku jsme nastartovali projekt nový �It�s all a
question of rhythm: in music, dance and langua-
ges� (�V�echno je otázka rytmu: v hudbì, tanci i v
jazycích�), kde se pomocí hudby a tance sna�íme
umo�nit dìtem z na�í �koly a ze �koly Bonifacio
v italském Anagni navázat pøátelství, poznat vzá-
jemnì své kultury a pøedev�ím pohloubit jazykové
dovednosti.

Projekt je stejnì jako ten minulý dvouletý a my se
právì teï nacházíme v jeho polovinì. V�dy po roce
probíhá projektové setkání �kol. Tento rok pøijely
italské dìti sem. Hlavní náplní setkání bylo bìhem
osmi dní secvièit vystoupení pro veøejnost. Jak èes-
ké tak italské dìti se od øíjna uèily vybrané lidové èi
umìlé písnì a tance své zemì a nacvièovaly je. Po
pøíjezdu do Hoøic se tance zaèaly navzájem uèit.
Ka�dý den probíhaly taneèní zkou�ky, nìkdy i dva-
krát. Vzhledem k tomu, �e se dìti neznaly, dopro-
vodný program byl cílen na aktivity, kdy se dìti mìly
mo�nost poznávat a komunikovat anglicky. A tak
jsme za�ili PPT prezentace, skupinové práce, soutì-
�e, výlety, diskotéky, fotbalové zápasy, dílny, poví-
dání si o tradicích, atd. (podrobný popis jednotli-
vých dní naleznete na www.ehabr.cz). V�e vyvrcho-
lilo v pátek 6.5. spoleèným vystoupením v DK Koru-
na, kam nás pøi�el ji� tradiènì podpoøit i pan staros-
ta Dole�al a pan místostarosta Svoboda. Pøesto�e
byly dìti po osmi velmi intenzivnì pro�itých dnech
znaènì unavené, daly do vystoupení, co mohly, a vý-
sledek stál za to. A tak diváci mohli vidìt a sly�et èes-
ké a italské lidové tance a písnì v podání v�ech dìtí.

Teprve pøi nelehkém louèení následující den na le-
ti�ti jsme si uvìdomili, do jaké míry se dìti spøáteli-
ly. Louèení bylo více ne� nelehké a slzièky ani ne�ly
spoèítat. I toto je jeden ze zpùsobù dùle�ité zpìtné
vazby pro nás uèitele. Troufáme si øíct, �e leto�ní
projekt se opravdu vydaøil. Nejen proto, �e se po-
vedlo navázat krásná pøátelství, ale i proto, �e byly
splnìny cíle, které jsme si stanovili: dìti se nauèily
písnì a tance jiného evropského národa, zaèínají
chápat, �e aèkoli èlovìk z jiné kultury se mnohdy na-
venek projevuje jinak, pro nás a� nepochopitelnì,
má jiné zvyky a jinak se obléká, uvnitø je stejný jako
my. �Projektové dìti� se nyní nebojí oslovit kamará-
da anglicky a nìco málo rozumí italsky. Jedna z vìcí,
která nás pedagogy potì�ila nejvíce, je, �e bìhem
chvil tvrdé spoleèné práce i zábavy k sobì dìti
uvnitø èeské skupiny na�ly cestu tak, jako nikdy
pøedtím. Celkový dojem ze setkání je tedy maximál-
nì pozitivní a povzbudivý do dal�í práce.

Pøesto v�ak víme, �e za tímto úspìchem nestojí jen
dìti a uèitelé. Jsou to rodièe, kterým nále�í velký
dík. Bìhem celého setkání pro nás byli oporou a zá-
�titou. Dovolte mi tedy, milí rodièe, Vám touto ces-
tou podìkovat za Va�i pomoc po celých 10 dní. Bez
Va�ich jedineèných koláèù a dal�ích dobrot, které
jste ka�dý den posílali do �koly, bez Va�í úèasti na
kuchaøských dílnách, bez umo�nìní náv�tìvy ital-
ských dìtí u Vás v rodinách, odvá�ení a pøivá�ení
dìtí, sponzorských darù, výroby dárkù - perníkù ve
tvaru �koly a spousty jiné podpory by nebylo setkání
tak povedené.

Na�e podìkování v�ak patøí zaslou�enì i na�im
hlavním sponzorùm: firmám Kubi�tovy Hoøické
trubièky Janka, pekárnì Nopek, a.s. Vysoké Mýto �
provozovna Hoøice a firmì Potraviny �vamberk Ho-
øice.                          Mgr. Lenka Novotná, Z� Na Habru

NOVÉ VLASOVÉ STUDIO

Perfect
DO TYLOVY ULICE 1412 V HOØICÍCH SRDEÈNÌ ZVOU:

Lenka Soukupová (737 522 598)
Markéta Seidlová (604 709 301)

NA�E SLU�BY:
Dámské kadeønictví � Pánské kadeønictví

Odborné vlasové poradenství � Spoleèenské svatební úèesy
Vizá�istka - poradenství

Líèení: veèerní, denní, svatební � Celková promìna vizá�e
Prodej vlasové a dekorativní kosmetiky



 Hořické občasné noviny (dříve HOŘICKÝ OBČASNÍK)

Strana 8

Hořické občasné noviny
Vydává Spoleènost pro vydávání

Hoøických obèasných novin, registrovaná MV jako
obèanské sdru�ení, pøedsedou je Jaroslav Kotrbáèek.
Grafickou úpravu a pøedtiskovou pøípravu provádí

Václav Bukaè, tiskne Garamon s.r.o. Hradec Králové.
Registrováno Ministerstvem kultury ÈR

pod èíslem MK ÈR E 11555.
Adresa spoleènosti: �alounova 919, 508 01 Hoøice,
telefon: 493 622 921, (redakce, projednání a sazba

inzerce také 493 624 497 nebo 775 291 242).
E-mail: hon@cbox.cz, mag@cbox.cz

Pøí�tí Hoøické noviny vyjdou 27. èervence 2011,
uzávìrka dvaadvacátého.

 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

Prodám chalupu
Prodám zemìdìlskou usedlost v Kalu u Pecky.

Levnì.                                             Telefon 608 432 674.

Biograf Na Špici v červenci
Pátek 8. 7. a sobota 9. 7. v 17:30

RIO
Film Rio je pøíbìhem vzácného papou�ka jménem Blu,

který �ije na malém mìstì se svoji panièkou Lindou, s ní�
tvoøí nerozluènou dvojku. Linda ho pøed léty zachránila

pøed pa�eráky, kteøí ho je�tì jako papou�èí miminko
ulovili uprostøed brazilského pralesa a odvezli do
zasnì�ené Minessoty. Blu se kvùli tomu sice nikdy

nenauèil létat, ale v bezpeèí a pohodlí Lindina domova se
natolik zabydlel, �e pro nìj není problém uvaøit kávu,
pøipravit snídani, vyèistit si zuby nebo poslou�it Lindì
jako její osobní budík. Kdy� jednoho dne Linda a Blu

zjistí, �e Blu není posledním papou�kem svého druhu na
svìtì, jak si a� doposud mysleli, neváhají a vydají se na
cestu do exotické Brazílie za papou�icí Perlou, která �ije

v samotném srdci Rio de Janeira...

Úterý 12. 7. a středa 13. 7. ve 20:00

LÁSKA
A JINÉ ZÁVISLOSTI

USA, 2010, 112 min
Jamie (Jake Gyllenhaal) se ve chvíli, kdy pra�til s

medicínou, stal profesionálním flákaèem. Jedinou vìcí,
kterou umí, je balení holek. Tenhle talent vy�aduje slu�né

pøesvìdèovací schopnosti, a tak se Jamie nechá zlákat
na práci reprezentanta velkého farmaceutického

koncernu, jeho� výrobky má vnucovat lékaøùm, aby je
�íøili dál, mezi své pacienty. Kdy� èeká na audienci v
jedné èekárnì, uvidí JI, krásnou a smyslnou Maggii

(Anne Hathaway). Domluvit si rande zabere Jamiemu
pár minut, stejnì dlouho trvá, ne� vzájemné romantické

o�ukávání skonèí v posteli. Jako by Maggie mìla na
v�echno málo èasu. Coby pacientka v první fázi

Parkinsonovy choroby ho skuteènì nemá nazbyt...

Pátek 15. 7., sobota 16. 7. ve 20:00

PIRÁTI Z KARIBIKU:
NA VLNÁCH PODIVNA

USA, 2011, 137 min
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, èeský dabing

Úterý 19. 7., středa 20. 7. ve 20:00

THOR
Thorovu (Chris Hemsworth) otci, vládci bohù Odinovi
(Anthony Hopkins), trvalo spoustu let, ne� ve své øí�i

nastolil køehký mír. Jeho arogantní a domý�livý syn ale
dìlá v�echno proto, aby tuhle rovnováhu naru�il. Kdy�

pohár trpìlivosti jeho otce pøeteèe, Odin Thora
exemplárnì potrestá. Odebere mu jeho bo�ské schopnos-
ti a svrhne ho mezi obyèejné smrtelníky na planetu Zemi.

Svr�ený a zavr�ený Thor lidmi zpoèátku opovrhuje,
postupnì se mu ale zaènou dostávat pod kù�i, zejména

slièná vìdkynì Jane Foster (Natalie Portman)...

Pátek 22. 7., sobota 23. 7. a neděle 24.7.
ve 20:00

LIDICE
Pøíbìh Lidic, je pøíbìhem obyèejných lidí, kteøí se

absurdní shodou náhod pøipletli do cesty dìjinám. Podle
scénáøe Zdeòka Mahlera, ocenìného cenou Sazky v r.

2007, nabízí pohled na tragický osud Lidic za 2. svìtové
války z neobvyklé perspektivy. Pøibli�uje osudy obyvatel

Lidic skrz mezilidské vztahy, a to zejména lásku, která
stojí na zaèátku celého pøíbìhu. Jde o velkofilm plný
emocí, který poukazuje na to, jak zdánlivé malièkosti

mohou zmìnit chod dìjin a zpùsobit tragédii. Rok 1942 �
nìmecká propaganda úzkostlivì tají genocidu páchanou
na civilním obyvatelstvu. Po atentátu na druhého mu�e

tøetí øí�e Reinharda Heydricha v�ak udìlá výjimku...

Úterý 26. 7., středa 27. 7. ve 20:00

RYCHLE A ZBĚSILE 5
Nohou za�lapávají pedál plynu do podlahy, jednou

rukou øídí a v té druhé tøímají zbraò nebo aspoò ukazují
vztyèený prostøedník. Jsou prostì rychlí a zbìsilí. U�

popáté. Pod vedením re�iséra Justina Lina, jen� si
vydobyl ostruhy na pøedchozích dvou dílech slavné

akènì závodní série, se potkávají v�ichni staøí známí �
Paul Walker, Vin Diesel a Jordana Brewster � které

tentokrát doplòuje i akèní hvìzda první velikosti
Dwayne Johnson. Èeská policie mù�e zùstat v klidu,

ve�keré silnièní bìsnìní se bude odehrávat v rozpále-
ných ulicích brazilského Ria. A� sem utekli pøed

spravedlností notorický zloèinec s dobrým srdcem Dom
Toretto (Vin Diesel) a Brian O´Conner (Paul Walker),

bývalý polda, který mu naposled pomohl utéci z vìzení.
Ne v�ak náhodou. Do mìsta pod obøí Je�í�ovou sochou je

pøivedl plán, na jeho� konci na nì èeká vstupenka ke
svobodì. Potí� vìzí v tom, �e ten plán, v nominální

hodnotì 100 miliónù dolarù, které na nì èekají v sejfu
policejní stanice, je naprosto �ílený...

Pátek 29. 7., sobota 30. 7. ve 20:00

WESTERNSTORY
Støelená komedie nabitá létem, tak charakterizují tvùrci
celoveèerní komedii WesternStory. Díky ní se do èeského

filmu vrací oblíbený �ánr westernu a romantika
divokého západu. Kolty proklatì nízko, stetsony vra�ené

do èela, kankán v zakouøeném saloonu a dokonce ani
legendární Vinnetou a Old Shatterhand nechybí.

To, �e pùjde pøedev�ím o zábavu, naznaèuje i jedna
z hlavních postav filmu v podání Petra Vondráèka.

Jeho kovboj a hlavní frajer Westernstory má témìø celý
film obì ruce v gypsu. Fenomén Wild West Show zalo�il

legendární Buffalo Bill v roce 1883. Pøedstavení z
divokého západu na novou sezónu pøipravuje i

westernové mìsto v Boskovicích, hlavní hvìzda, �vihák a
frajer Presley, si ale bìhem zkou�ky zlomí hned obì ruce.
Zaskoèit musí populární herec z Prahy. Ten velmi rychle
zjistí, �e házet tomahavk v plné jízdì není taková legrace

jako v televizi a �e celý soubor a obyvatelé mìsta
western nehrají, ale �e ho �ijí. A také, �e z úsmìvu místní

krásky se mù�e zamotat hlava.

Jubilejní tenisový turnaj
V sobotu 11. èervna slavil své 60. narozeniny

dlouholetý hoøický tenista Pepa Hátle. V rámci
velmi zdaøilých oslav se konal také tenisový tur-
naj ve ètyøhøe. Ètrnáct pøítomných hráèù se vylo-
sovalo do dvojic a potom se hrálo systémem ka�-
dý s ka�dým na jeden "supertajbrejk". Pøesto�e u
sportování nechybìla zábava, na kurtech probí-
haly urputné boje. Nejvíce se daøilo a celkovým
vítìzem se stala rodinná dvojice Rychtera s Luòá-
kem,  za nimi na druhém místì skonèil pár Lin-
dauer se �ebestou. Na dìleném tøetím místì
skonèily dvojice Samek-Bíma a Kubi�ta-Hamer-
ský, na dal�ích místech potom byly páry Jahelka-
Hart a oslavenec Josef se synem Radkem.

Dùle�ité bylo, �e v�ichni dohráli v plném zdraví
a ji� se tì�í na dal�í hodnotné sportovní zápolení.

Po nezbytném vysprchování pokraèoval hudeb-
nì-kulturní program, který svoji pøítomností
obohatily zhruba ètyøi desítky gratulantù. V�ichni
se opravdu dobøe bavili.

Pepo díky za hezkou oslavu a hodnì zdraví do
dal�ích let.   JK

Na úspì�nou sezónu hoøických ku�elkáøù se po-
daøilo navázat i ku�elkáøùm neregistrovaným,
kteøí se zúèastnili ve vìt�í èi men�í míøe ètyø nere-
gistrovaných týmových soutì�í a èetných turnajù.

HOŘICKÁ LIGA
V Hoøické lize neregistrovaných, v které hrálo

celkovì 78 mu�ských i �enských týmù, se podaøi-
lo obhájit celkové prvenství týmu Tespo Cerekvi-
ce A (hrající  v barvách svého sponzora, ale slo�e-
ného povìt�inou z hoøických odchovancù) za 12
bodù a v prùmìru 1013 ku�elek. Tým soutì� ode-
hrál v sestavì � Novotný Z., Rücker P., Rolc L.,
Frait P. a Lutz R.. Dal�í z domácích celkù � Bas-
ket 200 obsadil místo tøetí za 10 bodù v prùmìru
993,29 a pátý skonèil tým Springu � 6 bodù a
prùmìr 998,43. I v jednotlicích obsadili Hoøiètí
pøední pøíèky, kdy� nejlep�í byl Zbynìk Novotný
(Tespo A) v prùmìru 267,67, tøetí skonèil Mìkota
Zdenìk st. (Basket) za 265,14, ètvrtý Pra�ák Ra-
dek (Swell) za 264,71 a �estý Rucker Petr (Tespo
A) za 258,17.

Mezi �enami dominovala Andrea Dufková (SZ
Hoøice) prùmìrem 269,67, vùbec nejlep�ím v
soutì�i, a zároveò pøedvedla mezi �enami výko-
nem 287 i nejlep�í nához. Mezi mu�i pak nejlépe
vy�la �edesátka Milo�i Pøibylovi z Tespa B, který
sundal 302 ku�elek.

V presti�ním klání dvanácti nejlep�ích týmù dle
prùmìru zachraòovali èest hoøických hráèi STS
Chvojkovice Brod, kteøí brali 3. místo za 2008.
Tento tým spoleènì s Hek�ákem A roz�íøí poèet
místních týmù v I. lize pro dal�í sezónu.

TURNAJ V JIČÍNĚ
Nejvìt�ím turnajem neregistrovaných ku�elká-

øù v republice se chlubí okresní Jièín. Letos popr-
vé za celou pìtatøicetiletou historii turnaje se po-
daøilo vyhrát presti�ní soutì� týmu z mìsta
trubièek (ale také motocyklových závodù, régéèka
atd.). Husarský kousek � navzdory nepøízni pub-
lika a vyhecované atmosféøe � se povedl Springu
Hoøice, který vyhrál I. ligu ziskem 10 bodù ve
skvìlém prùmìru 1009,71. Na vítìzství se podíleli
� Knap M., Medlík K., Kneifl R., Rücker P. a po
jednom zápasu vypomohli Dufková A. a Váchal P.
Výborné tøetí místo potom obsadili hoøiètí �utr-
mani, kterým se podaøilo ukoøistit pro zmìnu
Prestige Cup, soutì� pro 16 nejlep�ích týmù dle
prùmìru.

Daøilo se i jednotlivcùm � úspìch Springu pod-
trhl prvním místem Karel Medlík za prùmìr 257,
ètvrtý skonèil Rücker Petr v prùmìru 254,86,
pátý Romèa Kneifl za 253,67 a osmý Vláïa Pech
(Tespo) za 249,80. Hráèi Springu královali i v
nejlep�ích výkonech soutì�e, nejvíce nakoulel Ka-
rel Medlík � 296, hned za ním potom Mirek Knap
� 291.

HALK HRADEC KRÁLOVÉ
Dal�í soutì� HALK hostí Hradec Králové, kde

po rekonstrukci tamní ètyødráha patøí mezi nej-
padavìj�í ku�elny v republice. Leto�ní roèník �
kromì zaváhání v  závìru � opanovali hráèi Te-
spo Cerekvice A, kteøí získali 20 bodù (v HK se
hraje 14 zápasù a systémem podzim-jaro) v  prù-

mìru 1052,93!  Za Tespo hráli - Rücker P. (získal
v této sezónì neuvìøitelný hattrick!), Novotný Z.,
Frait P., Lutz R. a jako host Junek F. Hned za
nimi skonèil na 2.místì obhájce loòského prven-
ství, tým Basketu Hoøice (Kneifl R., Vr�átko P.,
Svoboda A., �vamberg M. a Zívr L. ml.) ziskem 16
bodù v prùmìru 1031,14. V jednotlivcích za suve-
rénním hradeckým B. Trejtnarem (prùmìr
273,54!) obsadil druhé místo Frait Pavel za
268,54, ètvrté Zbynda Novotný za 268 a páté
Rücker Petr za 267. Z Basketu byl nejlep�í dva-
náctý Roman Kneifl za 260.

Závìreèný turnaj jednotlivcù TOP 20 na 120hs
vyhrál ve skvìlém výkonu 579 Zbynda Novotný  ,
tøetí skonèil Pavel Frait za 546. Je�tì je na místì
zmínit výkon Petra Rückera z 1. kola, kdy pokácel
fantastických 310 ku�elek!

ŠORMŮV MEMORIÁL
Ètvrtou ligou, kam zají�dìjí i hoøické týmy, je

Memoriál B. �orma v Nové Pace. Jedná se o tur-
naj tøíèlenných dru�stev a letos jej vyhrál tým Ce-
rea Ostromìø. Druhý skonèil hoøický Bankrot
Bøezovice, hrající v sestavì Koòák Josef, Palm
Radek a Le�tina Jan, tøetí Tespo Cerekvice (Su-
chý Zdenìk, Rücker Petr a Frait Pavel). V jednot-
livcích bral tøetí místo Petr Rücker za 244,80.

Hoøiètí se úèastnili i èetných turnajù, asi nejpil-
nìj�í byli hráèi Tespa Cerekvice, kteøí si pøipsali
nejeden úspìch a podaøilo se jim i nìkolik turna-
jù vyhrát, napøíklad v Pøelouèi, Ml. Boleslavi,
Èeské Tøebové, Hradci Králové, Jièínì, v Hoøi-
cích, Nové Pace a ve Dvoøe Králové.

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
Asi vrcholným podnikem pro tzv. �hobíky�, je

Mistrovství Èeské republiky neregistrovaných,
kam se letos premiérovì probojovaly celky Tespa
a Basketu. Oba si vedly výteènì v kvalifikaci, kte-
rá se uskuteènila 21.5. v Èeské Tøebové, kdy� tým
Tespa výkonem 1036 obsadil krásné 2.místo (nej-
lépe Láïa Rolc 275). Baske�áci skonèili na hez-
kém 7. místì za 1019 (nejlépe Romèa Kneifl 274)
a slavil se postup do finále v Pøerovì. Nutno do-
dat, �e hráèi si to u�ili.

Pøerovské finále se uskuteènilo ve dnech 18.-
19.6., pøièem� základního kola se zúèastnilo 28
nejlep�ích týmù z kvalifikací a do nedìlního u��í-
ho finále postupovalo 16 nejlep�ích. Na�e celky
v�ak nezastihla sobota v optimální pohodì. Bas-
ket Hoøice za 980 bral 23. místo (nejlépe Pavel
Vr�átko 276), vedle hrající Tespo Cerekvice poda-
lo vyrovnané výkony (nejlépe Frait Pavel 260),
ale výsledných 1006 staèilo jen na 18.místo, po-
stup tìsnì uniká... Pro oba týmy se v�ak jednalo o
cennou zku�enost, kterou tøeba zúroèí pøí�tím ro-
kem, kdy se �republiky� je�tì za asistence Sprin-
gu opìt zúèastní. Pro fanou�ky hoøického (nejen)
neregistrovaného ku�elkáøského sportu je urèitì
potì�ující zprávou, �e jeden ze tøí kvalifikaèních
turnajù � za úèasti vý�e zmínìných � se odehraje
tøetí kvìtnovou sobotu v Hoøicích!

Co dodat na závìr? Ku�elky patøí v na�em mìstì
a okolí mezi nejpopulárnìj�í masové sporty, po-
dìkování patøí v�em poøadatelùm i nad�encùm
tohoto odvìtví.

Do pøí�tí sezóny v�em � a� to padá! (paf)

Úspěšná sezóna hořických
neregistrovaných kuželkářů

Prvoligoví fotbalisté
Hradce se v Hořicích
utkají s Vlašimí 

Po dlouhé dobì se na hoøickém fotbalovém høi�-
ti na Gothardì opìt pøedstaví prvoligové mu�-
stvo. V sobotu 2. èervence zde toti� sehrají jed-
no z pøípravných utkání hráèi FC Hradec Králové.
Jejich soupeøem bude druholigová Vla�im a sou-
boj obou týmù slibuje výborný fotbalový zá�itek.
Hradec toti� byl jedním z nejpøíjemnìj�ích pøe-
kvapení uplynulé prvoligové sezony, kdy� jako
nováèek domácí nejvy��í soutì�e obsadil výborné
8. místo. navíc Hradeètí si svými výkony získali
pøízeò fanou�kù a mìli jedny z nejvìt�ích náv�tìv
v celé lize. 

Své fotbalové umìní nyní pøedvedou také v Ho-
øicích a místní fotbalový oddíl, který zápas poøá-
dá, vìøí, �e to v sobotu 2. èervence bude pro
pøíznivce fotbalu výjimeèná událost. Proto srdeè-
nì zve v�echny na tento den na Gothard, kde se
zaène hrát v 10 hodin.                 Radomír Machek

Vzpomínka

Milan Polák byl velkým znalcem smírčích křížů
a tak se také nechal s jedním vyfotografovat.

A právě před deseti lety při jedné ze svých
výprav za kamennými kříži nečekaně zemřel.

Bylo to v neděli 8. července 2001 u obce Osečná
na Českodubsku.  Místo dnes označuje kříž

s jeho iniciálami, který mu hořičtí kamarádi při
prvním výročí smutné události nechali zhoto-

vit, a ke kterému se každoročně vypraví.
Milanovi bylo teprve 49 let.


