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ŘÍJEN

 Prázdniny v prachu, léto skonèilo a u� je tu zas ten smutnej èas � Blízko, blizouèko �tìdrý den, pak pøijde jaro, po  jaru
léto (a potom zas ten smutnej èas) � Nezapomeòte podìkovat bohùm za krásné léto � Nenadávejte ministrùm, mohli by

vás pokousat � Zase rostou houby � Nìkteré jsou jedovaté � Hoøický sen: u� to brzy bude! � Mezitím oslavte Den seniorù �
A nechoïte jen tak, ka�dý dlu�íme 142 433,- Kè                                                             Noviny stojí 6,- Kè � Dìkujeme, vycházíme

Hořický sen

Koupaliště Dachova na závěr sezóny ožilo hudbou, zpěvem i tancem. První zářijová sobota znamenala pro hořické koupaliště velký nápor
nejen plavců,  ale i diváků, kteří se přišli podívat na již třetí ročník ukončení letní sezóny. Tuto akci opět pořádalo taneční seskupení hořických

mužoretů, za podpory Města Hořice. V příjemném prostředí a za krásného počasí představil svůj gala program lázeňský orchestr Dalibor, který celou
slavnost hudebně doprovázel. V přestávkách vystoupila nejen ARTrosa, ale i místní břišní tanečnice, které daly celému dění exotický nádech.

Více jak 300 diváků (někteří i v dobovém prvorepublikovém ustrojení), ještě viděla soutěžení ARTrotiků, např. hod otevřeným deštníkem na dálku
nebo jízda stálosti na invalidním vozíku. K pohodovému odpoledni patřilo i koupání. Zaplavali si i někteří tanečníci, kteří dali vyniknout svému
mužnému tělu v celotělových plaveckých kompletech. Již po ukončení oficiálního programu z řad diváků pršely dotazy, zda bude i příští ročník.

Odpověď zněla: „pokusíme se“. Vyfotografovala a slovem popsala Leona Vorlová.

Moudrost
...Mnì se nelíbí ani to, �e po�ta vydává známky

bez uvedení ceny, a víte proè? Aby mohla zdra�o-
vat po�tovné a nebylo to vidìt. Já vìdìl, �e ta bl-
bost k nám také pøijde, kdy� jsem to vidìl na
známkách z Francie. Jedním z pùvabù známek
bylo, �e jste podle toho, jak se vyvíjely od �edesáti
haléøù do deseti korun, cítili vývoj prezidentù...

Ludvík Vaculík, LN.

Zemřela
Bohumila Krutilová

12. záøí náhle zemøela uznávaná specialistka na
vlastnosti kamene, kameniva a jejich testování,
nìkdej�í èlenka mìstské rady a mimo jiné také
zástupkynì �éfredaktora na�eho listu Bohumila
Krutilová. Bylo jí 63 let.

Do veøejného �ivota mìsta vstoupila u� pøed lis-
topadovou revolucí: patøila tenkrát k pøedním ak-
tivistùm nezávislé iniciativy, je� v Hoøicích vedla
boj za záchranu nemocnice a organizovala akce,
ke kterým bylo tehdy tøeba jisté odvahy. Zcela lo-
gicky se v øadách tìchto lidí, u� tehdy do znaèné
míry organizovaných, konstituovalo jádro hoøic-
kého Obèanského fóra. Bohumila Krutilová se tak
octla ve støedu revoluèních událostí a zúèastnila
se i budování nové správy mìsta. Obìtavì praco-
vala i pro Hoøický obèasník v jeho poèátcích a sa-
mozøejmì také po jeho transformaci v Hoøické
obèasné noviny. Za mimoøádný je tøeba oznaèit i
její profesionální úspìch ve vlastním oboru zku-
�ebnictví kamene - a tu je tøeba zároveò øíci, �e v
jejím pøípadì byl pouze a jedinì výsledkem od-
borných znalostí, zku�eností, odvahy podstoupit
poèáteèní rizika a hlavnì tvrdé práce.              (vab)

Slavnostní ukončení plavecké sezóny 2011 na Dachovech

Textil U Patermanů
oslavuje
a nabízí slevy

Textil a sbìrna èistírny U Patermanù v Hoøicích
si právì nyní pøipomíná 20 let od svého vzniku.

V tomto týdnu (od 26.9 do 1.10.2011) pro své
zákazníky pøipravil øadu akcí:

� výprodej vybraného zbo�í za 20% ceny,
� losování o ceny,
� slevové kupóny za nákupy nad 500 Kè nezlev-

nìného zbo�í -20% sleva na dal�í nákup.

Občanům netrpělivě nahlížejícím skulinami mezi oplocením staveniště trpělivě sdělujeme, že
společnost Lidl by ráda zahájila prodej na Mikuláše. Přejeme hluboké nákupní zážitky.

Kdy se otevře roh hojnosti u zámku? A co spatříme po odstranění plotu?

Dobeš po přijetí u Klause
slíbil dokončení dálnice
do Hradce příští rok

V pøí�tím roce se podle ministra dopravy Pavla
Dobe�e veøejnost doèká dokonèení dálnice D11
z Prahy do Hradce Králové. Dobe� to øekl po schùz-
ce s prezidentem Václavem Klausem na Pra�ském
hradì. Dobe� ho pøi�el informovat o souboji o mili-
ardy pro dopravu ve vládì i o svých dal�ích plá-
nech.

Dostavbu dálnice D11 blokovaly dlouho spory
s farmáøkou Ludmilou Havránkovou.  Teprve letos v
èervnu byla smlouva o prodeji pozemkù podepsána.

Stavba posledních 2,5 kilometru dálnice k Hradci
Králové má stát 1,5 miliardy korun. �V roce 2012 se
u� doèkáte dokonèení dálnice D11,� øekl po pøijetí na
Hradì Dobe�. Mo�né to podle nìj bude proto, �e pro
fond dopravy získal na poslední chvílipenízenavíc.

Dobe� se vypravil za Klausem pár dní poté, co vlá-
da schválila návrh rozpoètu na pøí�tí rok. Ministrovi
dopravy vláda pøidala 4 miliardy korun navíc pro
fond dopravy. �ádal pøitom minimálnì o 8,8 miliar-
dy navíc, proto�e jinak by Èesku hrozilo, �e bude v
roce 2015 muset vrátit tøi desítky miliard korun do
evropských fondù.                                      Zdroj: MF Dnes

Projekt Město bez bariér dokončen
Za pøítomnosti hejtmana Královéhradeckého

kraje, bývalých i souèasných pøedstavitelù Hoøic,
pozvaných hostù i hoøické veøejnosti  do�lo
ve èvrtek 22. záøí na vrchu Gothardu k symbolic-
kému zakonèení úspì�ného projektu Mìsto bez
bariér. Projektová pøíprava si vy�ádala 2 roky
práce, samotná realizace pak v Hoøicích roky tøi,
celkové výdaje dosáhly 161 milionù korun. Bìhem
slavnostního odpoledne vystoupil s projevem sta-
rosta Ivan Dole�al, který celou akci zrekapituloval
a podìkoval v�em, kdo se na ní podíleli. Zároveò
pøedal nìkolik symbolických dárkù tìm, kdo
se na úspì�nosti v Královéhradeckém kraji neví-
daném projektu nejvíce zaslou�ili. Z pøítomných
dále krátce promluvili v podobném duchu zá-
stupci dodavatelských firem Hochtief a Colas
a také královéhradecký hejtman Lubomír Franc.
Po pøestøi�ení pásky coby symbolu zakonèení
projektu vystoupil s kulturním programem sou-
bor Hoøeòák, k tanci a poslechu pak Acoustic

Band a k pøíjemné atmosféøe i hoøické ma�oret-
ky. Souèástí celé akce bylo i improvizované výsta-
vi�tì s panely zachycujícími prùbìh stavebních
prací v jednotlivých místech Hoøic. Výstava byla
po skonèení akce pøesunuta do radnice, kde bude
i nadále k vidìní v prvním poschodí ve foyer vedle
Divadelního sálu.                 Zdroj: www.horice.org

Pozvánka

Výstava plná hádanek

Literární výstavy obecnì trpívají neduhem kte-
rému se øíká �uèebnicovost� nebo také �papíro-
vost� a je na autorech, jak se s tímto záludem vy-
poøádají. V hoøickém muzeu se spolehli na v�eo-
becnou znalost Erbenových pohádek a balad,
pro�mejdili depozitáøe a ukryli do instalace vý-
stavy o Karlu Jaromíru Erbenovi jedenáct háda-
nek. A tak kromì obvyklých panelù a vitrin s fot-
kami, kní�kami a texty potkáte Zlatovlásku, sou-
èásti vodníkovy garderoby, truhlièku plnou zla-
tých valounkù, nebo zlatý kolovrat. A v koutì se
povalují kohout, vùz i husárek. Inu, povinná �kol-
ní èetba pøece jen trochu jinak.

Hádanka číslo pět

Oslavte s námi
Svátek seniorů

Na první den mìsíce øíjna pøipadá Meziná-
rodní den seniorù.

Stáøí je etapou �ivota, která èeká ka�dého z nás,
proto bychom ji nemìli ignorovat. Nezapomínej-
me na to, �e je to etapa aktivního pøístupu k �ivo-
tu. V Èeské republice jsou více jak tøi miliony
osob nad 55 let vìku. Hoøické muzeum  se pøihlá-
silo k tìm muzeím, která oznámila, �e 1. øíjna bu-
dou mít senioøi vstup zdarma.

V sobotu zazní
v Praze
hudba z Hořic

Hoøický hudební skladatel Miroslav Voboøil na-
psal hudbu pro nový multimediální projekt na téma
DOBRO A ZLO pro Øád sv. Huberta v rámci 18. Sva-
tohubertských slavností. Premiéra se uskuteèní dne
1.10.2011 pøed prostranstvím  Strahovského klá�tera
� Královské kanonii premonstrátù na Strahovì v
Praze za úèasti presidenta ÈR. Zá�titu nad 18. roèní-
kem Svatohubertských slavností pøevzal pra�ský ar-
cibiskup Mons. Dominik Duka a primátor hl.mìsta
Prahy Bohuslav Svoboda. Vokály do nového hudeb-
ního projektu �Dobro a zlo� nazpívali Tereza Sedláè-
ková, Kateøina Voboøilová a Fredy Bøezký, Mluvené
slovo:  MUDr. Franti�ek Jansa a Kateøina Voboøilo-
vá. Mediálními partnery jsou Èeská televize a Èeský
rozhlas Praha.               Zdroj: www.horice.org pb+mj
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Policejní zpravodajství

Muže usvědčily
z krádeže otisky prstů

Jièín�tí kriminalisté objasnili  pøípad pokusu krá-
de�e dvou vozidel, ke kterému do�lo v noci z pondìlí
na úterý 19. èervence v Hoøicích.

Tehdy neznámý pachatel vnikl ve Strozziho ulici
do vozidla Volkswagen Transporter, které se pokusil
nastartovat. To se mu ov�em nepodaøilo, a tak vzá-
pìtí vnikl do vedle stojícího golfu. Auto ale opìt ne-
nastartoval.

Policisté zjistili, �e se jedná o tøiatøicetiletého
mu�e z Hoøicka, který se pod tíhou dùkazù nakonec
pøiznal. Uvedl, �e ten veèer �el pì�ky domù, a proto-
�e se mu nechtìlo �lapat, rozhodl se, �e se sveze. V
autì nechal, zøejmì po vzoru kriminálních seriálù,
otevøené okénko, prý proto, aby po sobì nezanechal
pachovou stopu.

Na otisky prstù ov�em zapomnìl. Kriminalisté je
porovnali s daktyloskopickou databází osob. Jeho
otisky se v ní nacházely, pachatel se toti� ji� v minu-
losti dopustil trestné èinnosti. NyníHrozí mu 5 let
vìzení?                                                                                     (kle)

Zloděje vyděsil spuštěný
alarm

Hoøice - Bez jakýchkoliv zábran se v úterý 9. srpna
vloupal po poledni neznámý zlodìj do prodejny zlat-
nictví v Hoøicích. Uvnitø nakonec nic neodcizil,
nebo� ho zøejmì vylekal zvuk alarmu, který se spus-
til, a  tak radìji z prodejny utekl. Pøípad �etøí hoøiètí
policisté jako pøeèin pokusu kráde�e, za co� pacha-
teli hrozí a� dva roky vìzení.

S lÈky od n·s bude podzim barevnÏjöÌ

Lékárna Agnes
PodzimnÌ akce
na p¯Ìpravky k lÈËbÏ prostaty
GS Triomen Quattro

AkËnÌ cena na tonometrry
Omron M6 Comfort

Vaše Oční optika Zuzana Ježková pro Vás otvírá
OD 1. ZÁŘÍ NOVOU VYŠETŘOVNU

Co Vám nabízím?
� Špičkově vybavenou vyšetřovací místnost, umožňující změřit váš zrak
• ODBORNOU APLIKACI KONTAKTNÍCH ČOČEK, poprvé v Hořicích
• Měření zraku kvalifikovanou optometristkou, jedinou v Hořicích

.     ... že nevíte kdo je to optometrista?
Optometrista je zdravotnický pracovník, který má více času se věnovat
zákazníkovi, a to od zjištění vady, až po návrh řešení daného stavu.
Optometrista zajistí veškerý servis od vyšetření až po výběr brýlí
či aplikaci čoček.
Na měření se lze objednávat buď přímo v Oční optice anebo na telefonu
493 623 657 nebo 776 342 944

Oční optika Zuzana Ježková Vám dále nabízí
• Široký výběr brýlových obrub – stálé a nízké ceny
• Různé druhy dioptrických čoček
• Veškeré opravy včetně letování
• Sluneční brýle – polarizační
• Čištění ultrazvukem zdarma
• Doplňkový prodej – pouzdra, čisticí roztoky, lupy
• Speciální brýlové čočky pro seniory

Přijďte a vyzkoušejte nové služby!

Palackého náměstí 138, Hořice
Po-Pá 8:00-12:00 / 13:00-17:00, So 9:00-11:00

Oslavte společně s námi
Světový den hospiců

Srdeènì zveme v�echny pøíznivce Hospicového
obèanského sdru�ení Duha k oslavì Svìtového
dne hospicù, který se uskuteèní v Centru domácí
hospicové péèe dne 7. 10. od 8 -18 hodin.

Oslavu zahájíme dnem otevøených dveøí, kdy si
budete moci prohlédnout prostory domácího
hospice, pøedvedeme vám zdravotnické pomùc-
ky, které slou�í ke zlep�ení kvality �ivota pacien-
tù, seznámíte se se zdravotnickým personálem a s
dobrovolníky.

V 16 hodin probìhne vyhlá�ení výsledkù výtvar-
né soutì�e �Malujeme pro hospic� s následným
ocenìním.

Hlavním cílem obèanského sdru�ení Duha je
podpora péèe hospicového typu v západní èásti
Královéhradeckého kraje s dùrazem na domácí
hospicovou péèi. Sdru�ení usiluje o zaji�tìní kva-
lifikované pomoci nemocným s pokroèilým onko-
logickým onemocnìním a umírajícím v posled-
ních dnech �ivota. Èlenové sdru�ení pøitom pøí-
nos péèe hospicového typu nevidí pouze v lep�ím
zvládání bolesti a dal�ích jevù terminálních stádií
onkologického onemocnìní, ale i v tom, �e ne-
mocní a jejich blízcí nejsou v rámci hospicové
péèe ponecháni napospas tí�i, samotì, du�evní-
mu a duchovnímu strádání, které sebou smrt a
umírání pøiná�ejí. Posláním sdru�ení je prosazo-
vat úctu k lidskému �ivotu ve v�ech jeho stádiích,
s dùrazem na respektování lidské dùstojnosti
v závìru �ivota. Sdru�ení Duha aktivnì �íøí my�-
lenku hospicového hnutí a pøispívá k promìnì
vztahu a umírání v na�í spoleènosti.

Sdru�ení zøídilo k 1. 4. 2010 nestátní zdravot-
nické zaøízení - Centrum domácí hospicové péèe -
jde o zdravotnické zaøízení v oboru v�eobecná se-
stra domácí péèe, pouze pro pacienty v terminál-
ním stadiu onkologického onemocnìní. Zaøízení
bylo otevøeno v nevyu�ívaných prostorách v areá-
lu MìN v Hoøicích. Adaptace prostor byly prove-
deny svépomocí za pøispìní mnoha dárcù. Za
dobu fungování pro�lo jeho péèí 41 pacientù. Za-
øízení je vybavené pùjèovnou zdravotnických
pomùcek, které jsou nezbytnì nutné pøi péèi o
onkologické pacienty v domácím prostøedí.

V souèasné dobì sdru�ení zøizuje dobrovolnické
centrum. Vzhledem k tomu, �e stále není domácí
hospicová péèe hrazena ze systému veøejného
zdravotního poji�tìní, bylo nutné pøistoupit
k vypracování ceníku poskytovaných slu�eb. Bì-
hem roku 2012 se zaregistrujeme jako poskytova-
telé sociálních slu�eb. V plánu je provoz speciální
poradny, odlehèovací slu�by a telefonická krizová
pomoc. Nadále se sna�íme ve spolupráci s Asoci-
ací poskytovatelù hospicové paliativní péèe ÈR,
její� jsme øádnými èleny, o zaøazení domácí hos-
picové péèe mezi slu�by hrazené ze zdravotního
poji�tìní.

Hlavním cílem sdru�ení Duha je dal�í roz�íøení
dostupnosti domácí hospicové péèe. Vzhledem
k nárùstu nádorových onemocnìní se souèasnì
zvy�uje potøeba i poptávka po domácí hospicové
péèi. Chceme proto umo�nit vìt�ímu poètu ne-
mocných do�ít své poslední chvíle doma mezi
svými blízkými. Centrum domácí hospicové péèe
by se mìlo stát zdravotnì-sociálním zaøízením,
které bude schopno svým multidisciplinárním tý-
mem (lékaøi, zdravotní sestry, sociální pracovník,
duchovní, dobrovolníci) poskytnout komplexní
domácí hospicovou péèi.

Hlavní aktivitou pro rok 2012 zùstává zaji�tìní
domácí hospicové péèe v Hoøicích a blízkém oko-
lí. V souèasné dobì zamìstnáváme 2 zdravotní
sestry, v plánu je pøijetí sociálního pracovníka.

Po prùkopnické fázi, která trvá od roku 2009, se
sna�íme o dostupnost hospicové péèe v tomto re-
gionu. Vyzýváme ke spolupráci lékaøe a sestry
v�ech medicínských oborù. Jednáme o spolupráci
s Èeskou asociací sester, Svazem praktických lé-
kaøù, Èeskou spoleèností paliativní medicíny,
s církvemi. Zapojujeme se do celorepublikové
diskuse k danému tématu. Nejzávaznìj�ím nedo-
statkem souèasné hospicové péèe je neexistence
zákonné úpravy poskytování specialisované péèe
o umírající. To v praxi vede k tomu, �e hospicová
péèe je dostupná pouze malému procentu tìch,
kteøí ji skuteènì potøebují. Pokud je poskytována,
tak pøedev�ím v lù�kových hospicích. Aèkoliv
v ÈR existuje 8 mobilních týmù, jejich fungování
se potýká s mnohými pøeká�kami, nebo� tuto for-
mu zákon nezná, a proto nemají mo�nost se dále
rozvíjet a roz�iøovat. Svìtová zdravotnická orga-
nizace pova�uje rozvoj kvalitní hospicové péèe za
jednu za svých priorit. Podle jejího doporuèení by
mìl pøipadat jeden mobilní hospicový tým na
100 000 obyvatel, tak�e napø. v Praze by nemìl
fungovat ne jeden, ale dvanáct týmù a v celé re-
publice bychom mìli být na èísle 105. Má-li být
kvalitní hospicová péèe dostupná, musí paralelnì
fungovat v�echny její slo�ky, domácí hospicová
péèe, kamenné hospice, ale také paliativní jed-
notky v nemocnicích. Jedinì tak lze zajistit, aby
se hospicová péèe dostala v�em, kdo ji potøebují.

Jana Sieberová
Centrum domácí hospicové péèe
Hospicové obèanské sdru�ení Duha
ÈSA 1815, 508 01 Hoøice
e-mail: hospic-horice@seznam.cz
tel.: 773 652 844, www.hospic-horice.cz

Zloděj ukradl
426 krabiček cigaret

V noci na pondìlí se vloupal neznámý pachatel do
jedné z prodejen v Riegrovì ulici. Dovnitø se dostal
vstupními dveømi, které po�kodil, a poté ji� mìl vol-
ný pohyb po celém objektu. Z regálù pak odcizil 426
krabièek cigaret rùzných znaèek, èokolády a dal�í
zbo�í. Majitelka vyèíslila celkovou �kodu na témìø
28 tisíc korun. Pøípad �etøí hoøiètí policisté jako pøe-
èin kráde�e.                                                                            (kle)

Silniční kontrola
odhalila opilého řidiče,
prohřešků bylo víc

Pecka - Ve ètvrtek 22. záøí dopoledne kontrolovala
policejní hlídka na Pecce vùz Opel Campo Crew s
pøívìsem, který øídil devìtaètyøicetiletý mu�. Prove-
dená dechová zkou�ka u nìj prokázala pøes 0,8 pro-
mile alkoholu. Ale to nebylo v�e. Øidiè navíc nebyl za
jízdy pøipoután bezpeènostním pásem, nemìl pøi
sobì øidièský prùkaz, zelenou kartu ani technický
prùkaz k pøívìsu. A aby toho nebylo málo, tak sa-
motné vozidlo nesplòovalo technické podmínky pro
provoz na pozemních komunikacích, nebo� nemìlo
platnou technickou kontrolu a karoserie mìla pøíli�
ostré hrany. Stejnì dopadl i pøívìs, který rovnì� ne-
splòoval technické podmínky pro provoz na silni-
cích. Policisté v�e zadokumentovali a postoupili
místnì pøíslu�nému správnímu orgánu, který ve
vìci rozhodne.

Nepoučitelní zákazníci
Jièín - I kdy� policisté opakovanì upozoròují zá-

kazníky obchodních domù a supermarketù, aby si
do nákupních ko�íkù neodkládali ta�ky a kabelky,
pøesto mnozí berou tato varování na lehkou váhu.

Jako napøíklad �estapadesátiletá zákaznice, která
ve ètvrtek 22. záøí nakupovala v jednom z obchod-
ních domù v Jièínì na autobusovém nádra�í. Po
vstupu do prodejny si odlo�ila kabelku do nákupní-
ho ko�íku a poté se vìnovala vystavenému zbo�í. Její
chvilkové nepozornosti vyu�il neznámý pachatel a v
nestøe�eném okam�iku jí z kabelky odcizil penì�en-
ku. Spolu s ní tak �ena pøi�la o nìkolikatisícovou ho-
tovost, platební kartu, osobní doklady a dal�í písem-
nosti. Celková �koda byla vyèíslena na nejménì
5.300 korun.

Po drzém zlodìji pátrají jièín�tí policisté, kteøí pøí-
pad �etøí jako pøeèin kráde�e a neoprávnìného
opatøení, padìlání a pozmìnìní platebního pro-
støedku.

Vloupání do herny
v Miletíně

Miletín - V noci na ètvrtek 22. záøí se vloupal ne-
známý pachatel v Miletínì na námìstí do jedné z he-
ren. Uvnitø odcizil alkohol a z trezoru hotovost. Ma-
jitel vyèíslil celkovou �kodu na nejménì 15 tisíc ko-
run. Pøípad �etøí hoøiètí policisté jako pøeèin kráde-
�e, za co� pachateli hrozí a� dva roky vìzení.

Jízdní kolo skončilo
v cizích rukách

Dobrá Voda - V úterý 13. záøí vnikl neznámý pa-
chatel do areálu jedné z firem v Dobré Vodì, kde
z neuzamèené budovy �aten odcizil jízdní kolo Kel-
lys èernoèervené barvy a batoh Ferrari èerné barvy,
ve kterém se nacházely osobní vìci majitele.

Celková �koda byla vyèíslena na 13 tisíc korun. Pøí-
pad �etøí hoøiètí policisté jako pøeèin kráde�e, za co�
pachateli hrozí a� dva roky vìzení.                             (kle)
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ZPRÁVY Z RADNICE

LHOSTEJNOST K PREVENCI NEPATØÍ!

Pøipus�te, �e jste to Vy, kdo urèuje, jak o sebe bu-
dete peèovat. Tato základní vy�etøení otestují Va�e
zdraví a zbaví Vás nejistoty.

Pøítomná odborná lékaøka (interna a diabetologie)
výsledky na místì vyhodnotí a doporuèí pøípadný
dal�í postup.

Dne 8. øíjna 2011 (sobota) 8.00 � 11.00 hod.
pøedná�ková  místnost za knihovnou, nám. Jiøího

z Podìbrad, Hoøice.
Dále budou pøítomni:
Mìstský úøad Hoøice � pracovnice odboru sociál-

ního a zdravotního  odpoví na dotazy s touto témati-
kou. Ostýchavost nechte doma!

ROCHE, Praha � výroba a distribuce diagnostické
techniky. Ve�keré informace podá zástupce firmy.

Úèastnit se budou hoøické firmy:
KERAMOART, Hana Barto�ová � bude pøímo de-

monstrovat, �e zdravé jídlo lze pøipravit chutnì a
zdravì /bez tuku/. O tom Vás pøesvìdèí pokrm, kte-
rý bude pøipraven pøímo pøed Vámi /napø. palaèin-
ky/ a ochutnávat budete Vy sami. Dotazy ohlednì
stravování budete moci polo�it i pøítomné dietolo�-
ce /zdrav. sestøe/.

TEXTIL �U PATERMANÙ� - nabídka zdravotních
pono�ek  -  80 % bavlna, jemné, beze�vé, pru�ný lem
bez gumièek, �necestují� po chodidle. Koupit je bu-
dete moci, pøi této pøíle�itosti, za Kè 38,- a� 40,-, ji-
nak bì�nì Kè 70,- a� 90,-.

�kolní zvonek nám oznámil konec prázdnin, ale
pøed tím, ne�  se dìti definitivnì vrátily do �kolních
lavic, vyrazili èlenové Klubu Maják Hoøice na psy-
cho-rehabilitaèní pobyt do Dlouhých Rzù
v Orlických horách, za finanèní podpory Králove-
hradeckého kraje a Mìsta Hoøice.

V odpoledních hodinách dne 1.9.2011 se zaèali do
rekreaèního zaøízení Astra v Dlouhých Rzech sjí�dìt
èlenové Klubu Maják Hoøice, ji� na tøetí víkendový
pobyt. Jak ji� bývá zvykem i tentokrát byl program
nabitý.  V dopoledních hodinách jsme tvoøili a vyrá-
bìli, dìti vytvoøily vitrá�ové obrázky, obrázky ze za-
�ehlovacích korálkù a trièka jsme zdobili technikou
sítotisku.

I odpolední programy byly rozmanité a plné zá�it-
kù, v pátek jsme nav�tívili oboru Bydlo, kde si dìti
mohly nakrmit muflony, daòky, kozy, atd. Po té se
k nám pøidala paní Alena Honegrová, v rámci muzi-
koterapie jsme si s ní zazpívali a zahráli na nejrùz-
nìj�í hudební nástroje. Dal�í podìkování patøí panu
Novákovi, který pøivezl projektor a plátno, a dìti si
díky tomu mohly vybrat program, který chtìli ve
spoleèenské místnosti - kinì vidìt. V sobotu po obì-
dì jsme se vydali na dìlostøeleckou tvrz Skutina. Ab-
solvovali jsme prohlídku s výkladem o historii a sou-
èasnosti tvrze a ti odvá�nìj�í z nás sestoupali a� 36
m pod zem. Odpoledne si dìti, ale i rodièe, vyzkou-
�ely hod o�tìpem, diskem a vrh koulí zpùsobem, jak

Hořická radnice
se připojila k výzvě
poslancům
a senátorům zvoleným
za Královéhradecký
kraj:

Vá�ení zákonodárci Královéhradeckého kra-
je,

z titulu zvolených zástupcù obcí a mìst si
dovolujeme jménem obèanù tohoto kraje,
tedy tých� obèanù, jejich� volbou vznikly i
Va�e mandáty, obrátit se na Vás ve vìci  nove-
ly rozpoètového urèení daní.

Ji� mnoho let se vede veøejná diskuze na
téma spravedlivého rozpoètového urèení daní
a nyní tento proces vyústil ve skuteènost, kdy
Ministerstvo financí na základì odborného
posouzení vìcných argumentù pøedlo�ilo no-
velu zákona è. 234/2000 Sb. o rozpoètovém
urèení daní.

Dle navrhovatele je hlavním principem této
novely dlouhodobá stabilní dohoda, která for-
mou zákonastanoví pøíjmy obcí tak, aby se
sní�il souèasný diskriminaèní rozdíl pøíjmù
na obyvatele mezi �nejchud�ími� a �nejbohat-
�ími� obcemi tak, aby to odpovídalo situaci ve
vyspìlých zemích Evropské unie.

I my máme za to, �e pøedlo�ený návrh mù�e
významnì pomoci narovnat stávající diskri-
minaèní disproporce mezi jednotlivými obce-
mi a mìsty tak, aby byla více zaruèena rovno-
právnost v�ech obèanù Èeské republiky.

Rovnoprávnost nepochybnì znamená i to,
�e �ádná skupina obèanù na�eho státu by ne-
mìla být zvýhodòována ani diskriminována
zákony na�í republiky a obèané �ádného kra-
je, mìsta èi obce by tedy nemìli být obèany
druhé kategorie.

Svùj mandát vykonáváte osobnì v souladu
se svým slibem a nejste pøitom vázáni �ádný-

skuteènì hází reprezentanti z øad osob se zdravot-
ním posti�ením. Rovnì� jsme vyzkou�eli závìsný
ku�elník, co� byl pro nás v�echny skvìlý zá�itek. Do-
konce nìkteøí projevili velký talent a zaèínáme uva-
�ovat o sestavení závodního dru�stva. V�e pod od-
borným dohledem Ládi Noska (trenéra TJ Spastic
Sport Praha), kterému za zapùjèení sportovního ná-
èiní dìkujeme. Stezka odvahy se stala ji� tradicí a
pod pøíkrovem tmy ji absolvovali v�ichni, jak malí
tak i dospìláci. Za stateènost a �ikovnost byly dìti
v nedìli dopoledne odmìnìny diplomy a sladkost-
mi. Po výborném obìdì jsme se vydali k domovùm,
a v�ichni s velkým pøáním, �e pøí�tí rok zase na inte-
grovaný psycho-rehabilitaèní pobyt urèitì vyrazíme
a �e nám bude pøát poèasí jako letos.

Tato akce by se neuskuteènila bez pomoci sponzo-
rù Jana Hátlová � Tabák,  AutoMoto Bure�, Jiøí Sla-
vík � MikroS. A samozøejmì bez obìtavé práce rodi-
èù - dobrovolníkù, kteøí v�e pøipravili. Za to patøí ve-
liké díky v�em, kteøí pøilo�ili ruku k dílu. Pokud bys-
te nám chtìli pomoci i vy, pøijïte nás podpoøit na
vánoèní trhy, které se budou konat na námìstí Jiøí-
ho z Podìbrad 26.11.2011 napø. zakoupením na�ich
výrobkù. Pøejeme v�em pøíjemné a poèasím pøízni-
vé babí léto.

Za Klub Maják Hoøice, Renata Bro�enská.
Více èlánkù o èinnosti

i fotogalerie na www.klubmajak.cz.

Víkendové dobrodružství Klubu Maják Hořice

OÈNÍ OPTIKA, Zuzana Je�ková, Palackého nám.
- víte, �e i v optice si mù�ete nechat zmìøit zrak,
pøíp. aplikovat kontaktní èoèky?

Víte, �e vy�etøení zraku a aplikaci èoèek v této opti-
ce provádí optometrista + optik paní Zuzana Je�ko-
vá, pøímo ona sama? V�echno na jednom místì +
spolehlivost, kvalitnì odvedená práce bez reklama-
cí. Informace, jak si dobøe udr�ovat zrak, mù�ete se
Z. Je�kovou konzultovat té� zde. Samotné vy�etøení
zraku lze dohodnout hned, provedeno bude kvùli
nepøenosnosti pøístrojù v Oèní optice.

Tuto èinnost podpoøili:
Rada mìsta Hoøice, Mìstská nemocnice Hoøice,

MUDr. P. Adámek, øeditel. Bez nich bychom Vám
toto mìøení nabídnout nemohli!

Svaz diabetikù, Hoøice,
L. Tolárková, pøedsedkynì.

Město zjišťovalo
spokojenost svých
občanů

Jedním z bodù poslední schùze zastupitelù
byl strategický plán rozvoje mìsta´.

To je koncepèní a rozvojový dokument vy-
tváøený mìstským nebo obecním úøadem,
jen� vychází ze souèasného stavu veøejných a
soukromých aktivit demografického, ekono-
mického, sociálního, kulturního a ekologické-
ho charakteru na území mìsta.

Jeho hlavním smyslem je organizace rozvo-
je na bázi slaïování jednotlivých zájmù tak,
aby mìsto prosperovalo jako celek. �Chceme
zajistit na�im obèanùm co nejvìt�í komfort,�
øekl nám k projektu starosta Ivan Dole�al. 

Do výbìrového øízení na zpracování nové
strategie se pøihlásilo 16 uchazeèù. Vybrána
byla firma DHV CR, spol. s r.o. Nyní byl
ukonèen a vyhodnocen dotazníkový prù-
zkum, který byl právì zamìøen na spokoje-
nost obyvatel se �ivotem ve mìstì.

Otázky smìøovaly na zaji�tìnost sociálních
slu�eb, mo�nosti bydlení, sportovní vy�ití
ad.                     Zdroj:Pavla �kaloudová, Deník

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 

XIV. ročník bezplatného měření cholesterolu, tlaku a cukru v krvi

Nečekejte na doktora

Uživatelé
městského internetu
by si měli
zařídit
pokračování přípojky

Mìsto Hoøice - Dovolujeme si pøipomenout
blí�ící se konec bezplatného provozu sítì! Záøí
je poslední mo�nost získat zvýhodnìný ko-
merèní tarif u nového majitele sítì, který vze-
�el z výbìrového øízení.

Informace byla sdìlena u�ivatelùm sítì pro-
støednictvím kontaktního e-mailu, který
uvedli pøi registraci. Dále byly informace o
ukonèení bezplatného provozu zveøejnìny 18.
7. 2011 na stránkách www.horice.org/cz/
clanky/freenet-prodan-spolecnosti-fastlink/.

Nový provozovatel sítì, firma Fastlink, ne-
mù�e kontaktovat stávající u�ivatele sítì.
Nemá na nì �ádný kontakt a  ani neví, kdo sí�
vyu�ívá. Novému majiteli sítì nebyl pøedán
�ádný kontakt ani jiný osobní údaj a databáze
u�ivatelù sítì byla pøed prodejem vymazána.

Pokud chcete vyu�ít zvýhodnìné nabídky,
vyberte si v pøíloze citovaného èlánku jeden z
tarifù (zvýhodnìnou, trvale platnou cenu lze u
Fastlinku uplatnit pouze do konce záøí). Po-
kud Vám nabídka nevyhovuje, vyberte si bì-
hem záøí jiného poskytovatele, od øíjna Vám
stávající pøipojení pøestane fungovat.

Kontaktní údaje na nového provozovatele
MBS najdete na  stránkách www.fastlink.cz 

(Zdroj:www.horice.org)

mi pøíkazy. Proto pevnì vìøíme, �e i rozpoèto-
vé urèení daní budete posuzovat vìcnì a �e
svým rozhodnutím pøispìjete k øádnému na-
plnìní èl. 8 Ústavy Èeské republiky, který za-
ruèuje samosprávu územních samosprávných
celkù. Rovnoprávnost mezi obèany v�ech obcí
a mìst pak patøí mezi opory právního státu.

Touto otevøenou výzvou si Vás dovolujeme
pozvat na spoleèné jednání o novele, která
mù�e mít zcela zásadní dopady pro obèany
Královéhradeckého kraje. Proto se domnívá-
me, �e je v jejich zájmu, abychom jako pøed-
stavitelé veøejné moci vzájemnì toto téma dù-
kladnì projednali.

S ohledem na vá� harmonogram jsme se
sna�ili termín setkání stanovit na týden, který
má poslanecká snìmovna vyhrazen na práci
poslancù v regionu. Jednání tedy probìh-
ne dne 18. 10. 2011 v 10:00 v sále zastupitel-
stva Královéhradeckého kraje.

Pøedem dìkujeme za vá� zájem.
Jan Sobotka, Pavel Louda, Miroslav Uchy-

til, Ivan Dole�al (Vrchlabí, Nový Byd�ov,
Chlumec nad Cidlinou, Hoøice).

Předsedkyně
poslanecké sněmovny
navštívila Hořice

V pátek 9. záøí zavítala do Hoøic pøedsedky-
nì poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské
republiky Miroslava Nìmcová. Bìhem setkání
s obèany si prohlédla sochaøský park U Sv.
Gotharda a potom si na nedalekém høi�ti po-
povídala s obèany.

(Zdroj: www.horice.org)
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Vzpomínka

V pátek 30. záøí tomu bude 20 let co nav�dy
ode�el pan Jaroslav Fátor. Kdo jste ho mìli rádi,
vzpomeòte s námi.

Man�elka a synové Jaroslav a Jiøí s rodinou.

Co se stalo v říjnu
1. øíjna 1881 (130 let) se narodil William Ed-

ward Boeing, americký letecký konstruktér.
V roce 1916 spoluzalo�il firmu, která se stala nej-
vìt�ím svìtovým výrobcem civilních proudových
letadel. Zemøel 28. záøí 1956 (55 let).

3. øíjna 1901 (110 let) se narodil èeský básník
Franti�ek Halas. Zemøel 27. 10. 1949.

10. øíjna 1911 (100 let) byl v Èínì svr�en posled-
ní císaø Pchu-I a vyhlá�ena republika. Do jejího
èela byl zvolen prezident Sunjatsen.

8. øíjna 1911 (100 let) se v Praze narodil dirigent
a kapelník swingového orchestru Karel Vlach. Ve
30. letech zaèínal v souboru Blue Music a ve
vlastním souboru Charles Happy Boys. V roce
1939 zalo�il vlastní orchestr s názvem Orchestr
Karla Vlacha. Od roku 1940 vystupoval na Støe-
leckém ostrovì a zaèal spolupracovat s triem Ses-
ry Allanovy a s øadou pøedních zpìvákù (Arno�t
Kafka, Inka Zemánková, Jiøina Salaèová). Po vál-
ce sestavil nový orchestr, který se orientoval pøe-
dev�ím na zvuk po vzoru Glenn Millera. Pùsobil
v divadlech V+W, ABC. S ním vystupovali v této
dobì hlavnì Rudolf Cortés, Václav Irmanov a na-
dále Jiøina Salaèová. V �edesátých letech se vìno-
val spí�e populární hudbì a spolupráci se zpìváky
jako je Yvetta Simonová a Milan Chladil. Zemøel
v únoru roku 1986.

14. øíjna 1861 (150 let) se narodil èeský spisova-
tel Alois Mr�tík, spoluautor (s bratrem Vilémem)
známého dramatu Mary�a. Zemøel roku 1925.

16. øíjen: na tento den pøedpovìdìla profesorka
jasnovidectví potí�e studentky Levandule Brow-
nové (viz Harry Potter, Vìzeò z Azkabanu).

19. øíjen: svátek má Michaela.
19. øíjna 1781 (230 let) porazily americké a fran-

couzské jednotky u Yorktownu armádu britského
generála Cornwallise. Skonèila tak válka za ame-
rickou nezáviskost.

23. øíjna 1956 (55 let) zaèalo v Budape�ti v�eli-
dové povstání proti stalinistickému re�imu.
O den pozdìji se novým pøedsedou vlády stal
Imre Nagy, který odstranil vládu jedné strany a
oznámil vystoupení Maïarska z Var�avského
paktu. Povstání bylo krvavì potlaèeno ruskou ar-
mádou (co� si pøipomeneme 4. listopadu).

Blahopøejeme panu Antonínu Rudlovi k vý-
znamnému �ivotnímu jubileu. Pøejeme zdraví,
spokojenost a �ivotní pohodu.                   Rodina.

Blahopřání

K nedožitým sedmdesátinám Jana Wagnera

JAN WAGNER se narodil 22. záøí 1941 v Praze.
Vìt�í èást mládí pro�il v rodièovském domì v Ho-
øicích. V roce 1959 maturoval na zdej�í jedenácti-
leté støední �kole, v letech 1960 - 1966 studoval
sochaøství na Akademii výtvarných umìní v
Praze u profesorù Makovského a Hladíka. Je�tì
za studií poprvé samostatnì vystavoval, roku
1965 v Laternì Magice. Akademii ukonèil diplo-
movou prací na téma Cirkus. Od roku 1966 do
1969 studoval medailérství na Akademii výtvar-
ných umìní ve Vídni v ateliéru profesora Ferdi-
nanda Welze. Získal cenu Akademie a stal se We-
lzovým osobním asistentem (1969-1971). Od roku
1971 do roku 1974 vyuèoval modelování a dìji-
nám umìní jako profesor hoøické sochaøské
�koly. Následujících dvacet let pracoval jako svo-
bodný umìlec, �il støídavì v Praze a v Hoøicích.
Zúèastnil se více ne� tøiceti výstav doma i v za-
hranièí. V roce 1984 mu byl udìlen èestný titul
vídeòské akademie Magister artium a byl po-
zván k velkolepé výstavì v aule akademie v roce
1987. Té pøedcházelo je�tì samostatné vystoupe-
ní v Malé síni hoøického muzea. Od roku 1993 té-
mìø a� do konce �ivota opìt vyuèoval na kame-
nickosochaøské �kole v Hoøicích. Zemøel 1. èer-
vence 2005. Je pohøben v rodinném hrobì na No-
vém høbitovì v Hoøicích.

Sen sochaře Wagnera, 1963

Jan Wagner při vernisáži poslední výstavy
v Trutnově na jaře roku 2004

Na základì vnìj�ích podobností zaøadíme so-
chy-stroje a elektronické objekty Jana Wagnera
do dnes ji� bohatì diferencovaného proudu me-
zinárodního kinetismu, pøesnìji do souvislostí
s luminodynamismem. Navzdory progresívní vý-
razové poloze Wagnerových dìl se v�ak do zá-
kladního pøístupu k sochaøské hmotì, smyslu
pro proporce a celkové umìøenosti výrazným
zpùsobem vepsala tradice.

Pro Jana Wagnera není tradice umìlým korek-
tivem v�tìpeným za studií, ale má zcela konkrét-
ní podobu. Oba jeho rodièe, rovnì� sochaøi, po-
cházeli z rodin s dlouholetou sochaøsko-kame-
nickou tradicí. Sochaøství bylo Janu Wagnerovi
dáno do vínku: ji� jako dítì pronikal do jeho tajù
a ke svým prvním pracem pøistoupil neobyèejnì
dobøe øemeslnì pøipraven.

Svými ranými díly se pohyboval v rámci figura-
tivního pojetí, navazujícího úzce na odkaz otce
Josefa Wagnera (1901-1957). Vrcholným dílem
raného období je Sen (1964), v nìm� dospìl Jan
Wagner k osobité poetické stylizaci inspirované
cirkusovým svìtem Franti�ka Tichého. Kdy� si
uvìdomil, �e na otcovo dílo, je� pøedstavuje vr-
chol urèitého sochaøského názoru, lineárnì navá-
zat nelze, hledal své vlastní pojetí vìèného so-
chaøského problému � pohybu. Nalezl jej ve
strojových konstrukcích. Vnìj�ím impulsem,
který mu potvrdil oprávnìnost pøechodu od figu-
rálního konceptu do polohy inspirované strojo-
vými mechanismy, byla výstava dìl Jeana Tin-
guelyho v Paøí�i roku 1962. Na rozdíl od Tingue-
lyho apokalyptických vizí jsou v�ak Wagnerovy
sochy � stroje projevem dùvìøivého vztahu ke
svìtu a lidem. Tato vzta�enost k osobì diváka je
jedním z konstantních rysù Wagnerova díla (i
kdy� bývá obèas  zastøena humorem èi sebeiro-
nií).

Od chvíle, kdy si Jan Wagner uvìdomil své
vlastní sochaøské téma � spojení technického a
biologického principu � se vyvíjí jeho dílo
v podstatì monotematicky, jen vzájemný pomìr

mezi obìma póly se mìní. Konkrétní mechanický
pohyb, nebo aspoò jeho symboly v motivech
�roubù a anagramù pøipomínajících technická
data na hlavách motorù, nahradil Jan Wagner
v 70. letech pohybem sublimovaným � svìtlem.
Ve svých ekologických pulsátorech a adaptérech,
protkaných spoji a svìtelnými signály, dosáhl fra-
pantní ambivalence mezi obìma póly, je� vede
k výsledné nejistotì o tom, co tu vlastnì pøedsta-
vuje svìt techniky a co princip pøírodních sil. Jak-
koli technicistnì a� in�enýrsky v�ak Wagnerova
díla na první pohled mohou pùsobit, ve své pod-
statì jsou pravým opakem racionálního pøístupu:
jsou výsledkem spontánní estetické hry, pøi ní�
sochaø pomocí svìtla sjednocuje disparátní �so-
chaøský� materiál: elektronické souèástky, sério-
vì vyrábìné chromované díly, neosobní plexi-
sklové boxy, malované detaily i pøímé citace pøí-
rody. Tato estetická hra mu umo�òuje vrátit se
bez tradièní významové zátì�e k hranicím figura-
ce.

Pøes v�echnu precíznost pùsobí Wagnerova díla
dojmem èehosi záhadnì organického, �ijícího.
Nejsou nepøístupnì uzavøena do svých dokona-
lých tvarù, ale naopak: vycházejí nám vstøíc, vysí-
lají nám své signály, komunikují s námi. V�dy�
konec koncù � mírou v�ech vìcí je èlovìk.
S pøekvapením si uvìdomujeme, �e odpovídají-li
formálnì nekonvenèní a významovì autentická
díla Jana Wagnera této prastaré devíze, stávají se
zároveò logickou souèástí tradice: tradice chápa-
né ov�em nikoli jako bezrizikové napodobování
provìøených hodnot, ale pojímané jako neúplatné
hledání výrazu, který je v souladu s vlastní vùlí,
pocity a pøedstavami. Tohoto souladu Jan Wag-
ner nepochybnì dosáhl: z jeho pulsujících svìtel-
ných objektù vyzaøuje romantické okouzlení ob-
jevy v moderní vìdì a technice a nepotlaèitelná
pøedtucha vzájemných souvislostí nejen mezi
makro- a mikrokosmem, ale i mezi umìlým svì-
tem techniky a pøírodními silami.

Anita Pelánová
(z úvodního slova pøi vernisá�i Wagnerovy

výstavy v Hoøicích 30. 4. 1987).

Mžourající příšera, kombinovaná technika, 1987.
Vlevo pohled do útrob Wagnerových objektů. Fotografoval Václav Bukač.

Jako vypravěč žertovných příběhů byl
Jan Wagner nepřekonatelný. Obrázek byl
pořízen v hořickém muzeu před 15 lety.
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Výstavy

Zmizelé Hoøice
Výstava pøipravená u pøíle�itosti vydání

stejnojmenné knihy.
�torchova síò muzea

dennì mimo pondìlí 9-12/13-17 hodin.

Karel Jaromír Erben
a jeho doba

Literární výstava s hádankou.
Pøipraveno k 200. výroèí narození spisovatele.

V Malé síni muzea do konce listopadu.

Matou� Há�a
Po Krok

Galerie plastik od 11. záøí do konce øíjna
dennì mimo pondìlí 9-12/13-17 hodin.

Martina Hozová
Connecting People

Galerie AMB Hradec Králové,
Sbor knìze Ambro�e, Ambro�ova 721/1.

Bohoslužby CČSH
Bohoslu�by Církve èeskoslovenské husitské se

budou konat v synagoze 2. a 16. øíjna.

Dům kultury Koruna v říjnu

Sobota 1. října 2011 ve 14.30 hodin
DLOUHÝ, �IROKÝ, BYSTROZRAKÝ

Ka�párkùv loutkový podzim
Divadlo Rolnièka z Nové Paky, vstup 30,- Kè.

Středa 5. října 2011 v 19.30 hodin
VÌRA MARTINOVÁ & JAMIE MARSHALL

LIVE A SPOL.
Koncert 1. dámy èeské country music s kapelou,

vstupné 270/250/230,- Kè

Pátek 7. října 2011 ve 20.00 hodin
FROM BEAT TO BEAT Vol. 2

Raggan Hras & Guests, vstupné 50,- Kè

Sobota 8. října 2011 ve 14.30 hodin
�ÍPKOVÁ RÙ�ENKA

Ka�párkùv loutkový podzim
Divadlo Zvonek z Hoøic, vstupné 30,- Kè

Středa 12. října 2011 v 19.30 (RADNICE )
TWO VOICES

Jana Rychterová, Edita Adlerová
Zahajovací koncert sezóny Klubu pøátel hudby

Vstupné 150,- Kè

Sobota 15. října 2011 ve 14.30 hodin
PY�NÁ PRINCEZNA

Ka�párkùv loutkový podzim
Divadlo Srdíèko z Jièína, vstupné 30,- Kè

Sobota 22. října 2011 ve 14.30 hodin
JAK NAUÈIL KA�PÁREK

VODNÍKA TANCOVAT
Ka�párkùv loutkový podzim

Divadlo Matìj z Ostromìøe, vstupné 30,- Kè

Pondělí 24. října 2011 v 18.00 hodin
ZOBÁCKÝ BÁL

Gymnázium Hoøice, vstupenky u poøadatele

Pátek 28. října 2011 v 19.00 hodin
PUNK ROCK SESSION

HOUBA, THE FIALKY, �ÁDNEJ STRES,
BAÈKÙRKY Z MECHU, ZAMÈENÁ HLAVA

Vstupné 100,- Kè

Pondělí 31. října 2011 v 19.30 hodin
AFRICKÁ KRÁLOVNA

Hrají: Linda Rybová, Hynek Èermák,
Philipp Schenker

DIVADELNÍ PØEDPLATNÉ,
vstupné 270/250/230,- Kè.

Seznámit se?
Žádný problém.

Tak u� zase zaèal nový �kolní rok a spolu s jeho
pøíchodem pøi�li do 6. A Z� Na Habru i noví �áci.
Aby se novì vzniklý kolektiv tøídy lépe poznal, usku-
teènil se pro nì ve dnech 5. � 7. záøí adaptaèní kurz.
Cílem kurzu bylo zapojit novì pøíchozí �áky do ko-
lektivu tøídy a upevòovat pozitivní vztahy
v kolektivu. Po tøi dny tedy mìli �áci mo�nost
v pøírodním prostøedí Hoøic a blízkého okolí pro-
støednictvím nejrùznìj�ích her a èinností lépe po-
znávat své spolu�áky i sami sebe. První den byl za-
mìøený na seznamování v lomu u sv. Josefa a spor-
tovní aktivity na �kolním høi�ti. V úterý následoval
celodenní výlet do Prachovských skal, kde mìli �áci
mo�nost otestovat svoji fyzickou zdatnost a také
spolupráci v kolektivu. Následující den v autokem-
pu U Vì�e pokraèovali v aktivitách rozvíjejících spo-
lupráci, sna�ili se domlouvat beze slov, rozvíjeli
vlastní tvoøivost, zji��ovali, jaké to je spolehnout se
na druhého� Na odpoledne si pøipravili hry pro ro-
dièe na �kolní zahradì, které jsme spojili
s posezením u ohnì a opékáním vuøtù. Na závìr ce-
lého kurzu �áci slo�ili �prázdné� puzzle a spoleèný-
mi silami na nìj zakreslili obraz kurzu tak, jak jej
vnímali. Poté zbývalo jen ulehnout do spacákù a celý
kurz zavr�it nocí ve �kole.

Adaptaèní kurz se sna�il pomoci nejen novì pøí-
chozím �ákùm zaèlenit se do kolektivu, ale i �ákùm,
kteøí se ji� zdánlivì dobøe znají, v hledání nových
pøátelství a v lep�ím poznávání lidí i vìcí okolo sebe.
Domníváme se, �e kurz pomohl �ákùm uvìdomit si,
jak je dùle�ité umìt spolupracovat a vzájemnì si dù-
vìøovat, jak mù�e být ka�dý èlovìk jiný a pøesto dù-
le�itý a nepostradatelný pro ostatní. Vìøíme, �e pro
nì byl pøínosem, �e byl nejen zábavou, ale i pouèe-
ním, �e jim pøinesl mno�ství zá�itkù a zku�eností,
které pøetrvají�                                                     K. Lhotová

Zmizelé Hořice: jak zmizely zvony

Poděkování Základní
školy Na Habru

Z� Na Habru Hoøice by touto cestou ráda podìko-
vala mìstu Hoøice a Královéhradeckému kraji za po-
skytnutou finanèní podporu ve �kolním roce 2010/
2011 u tìchto projektù: Orbis Pictus, Vytváøení tis-
kového a internetového média, It´s all a question of
rhythm: in music, dance and languages, �kolní Aka-
demie. Vá�íme si va�í pomoci a vìøíme, �e cesta, kte-
rou jsme se vydali, je správná.                        K. Lhotová

Největší hořický zvon Václav Donát
fotografován zavěšený ve zvonici kostela, byl

115 cm vysoký a měl 132 cm v půměru.

Hořické a mlázovické zvony ve skladišti.
Vzadu rozbitý Donát.

Zvony po sejmutí z věže kostela
naloženy na valník.

Dělníci rozbíjejí zvony. Fotografoval Antonín Mára v roce 1917.

Kromì jiných útrap zpùsobila první svìtová vál-
ka také to, �e vìt�ina èeských kostelních vì�í,
kaplí i zvonièek onìmìla, nebo� jejich zvony byly
zabaveny pod záminkou získání barevných kovù
pro váleèné úèely. U� od roku 1915 se zaèalo se
soupisy, ke skuteènému rekvírování se pøistoupi-
lo od 8. srpna 1916 a z ka�dého okresu mìly být
odevzdány 2/3 celkové hmotnosti zvonù. Druhá
rekvizice z 22. 5. 1917 se vztahovala na v�echny
zvony kromì tìch s historickou hodnotou a mìla
následovat je�tì tøetí v roce 1918, ale to u� válka
skonèila. Rekvizice vyvolaly vlnu odporu a pokud
se nepodaøilo zvony ukrýt, byly poøízeny alespoò
jejich fotografie, nebo dokonce odlitky. Hoøice
mìly v tomto smìru �tìstí: ve mìstì fungovalo
prùmyslové museum personálnì spojené s kame-
nickosochaøskou �kolou a tak bylo mo�no pøi-
stoupit k poøízení odlitkù celých zvonù, nebo je-
jich segmentù a sejmutí reliéfní výzdoby. Tato
dokumentace se v museu dochovala a na probí-
hající výstavì �Zmizelé Hoøice� se s ukázkami
mohou náv�tìvníci seznámit. Vystaven je seg-
ment druhého nejvìt�ího zvonu darovaného Sos-
novcem z Vlkanova, ulomeného srdce, závìsného
jaøma, fotografie rozbitého Donáta a dìlníkù roz-
bíjejících zvony.
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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

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

SEKÁNÍ TRÁVY
ÚDRŽBA ZAHRAD
¨ sekání trávy s mulèováním
¨ odvoz travní hmoty
¨ provzdu�òování, vertikutace

a odstraòování mechu z trávníkù
¨ hnojení a dosévání
¨ støíhání �ivých plotù
¨ odvoz kompostù
¨ sbìr listí, proøezávání stromù

a keøù

Aleš Smolař

TEL. 777 123 001
www.posekanitravy.cz

POSEKÁME COKOLIV A KDEKOLIV,
PLOCHU VELKOU ÈI MALOU,

ZA VA�Í ZAROSTLOU BRANOU

POŘÁDÁNÍ VEŘEJNÝCH DRAŽEB
DOBROVOLNÝCH I NEDOBROVOLNÝCH

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

RIEGROVA 1048, 508 01 HOŘICE

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

elektr, vody, pøímotopy, kach. kamna. 608 135 519.

OK-PLASTSTAV
V�E V JEDNOM

 PLASTOVÁ OKNA • DVEŘE • ŽALUZIE
ROLETY • MARKÝZY

AKCE: PODZIMNÍ SLEVY
NA OKNA AŽ DO 50%

ZDARMA: CENOVÁ NABÍDKA • ZAMĚŘENÍ A DOPRAVA
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, VZORKOVNA: 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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Program XVI. ročníku
Divadelního Erbenova
Miletína
Neděle 2. října 2011 19:30

DS Comedia Poprad
Sníh se smál, a� padal

Veèerní pøedstavení

Pátek 7. října 2011 9:00
DS MASKA È.Skalice

Stra�idýlko z Hradu Metrwill
Pøedstavení pro �koly

Sobota 8. října 2011 19:30
K-Klub Jièín

Dalskabáty høí�ná ves
Zahájení XVI.DEM

Sobota 22. října 2011 19:30
DS Èervený Kostelec

Dítì, pes a starý herec na jevi�tì nepatøí
veèerní pøedstavení

Sobota 29. října 2011 19:30
DS Dobrovice

Hrobka s vyhlídkou
veèerní pøedstavení

Pátek 4. listopadu 2011 19:30
Pivovarská zahrádka Miletín

Vázání Kytice
veèerní pøedstavení

Vážení přátelé,
občanské sdružení
Katalpa

vás srdeènì zve do výtvarné dílny v Hoøicích
v Podkrkono�í na program, který se koná v rámci
projektu Pøehlídka a výuka umìleckých øemesel a
tvùrèí dílny pro veøejnost.Tento projekt podporuje
mìsto Hoøice.

8. a 22. 10. Malování na HEDVÁBÍ
9:00- 16:30 hod. Vede Irena Slavíková (Apták);

Dva volnì na sebe navazující kurzy zamìøené na
techniky malování na hedvábí. Domù si odnesete
krásné módní doplòky a drobné i velké obrázky,
hedv.�ál èi kravatu. Budete pracovat pod vedením
zku�ené textilní výtvarnice.

Cena jednoho kurzu je 390 kè.

12. 11. Práce s PEDIGEM
14:30- 17:30 hod. Vede Kateøina Dubcová; Pletení

z pedigu pro zaèáteèníky i pokroèilé, výroba origi-
nálních u�itných pøedmìtù, dekorací a bytových do-
plòkù. Cena 350 Kè.

26. 11. ADVENTNÍ DÍLNA
14:30- 17:30 hod. Vede Jarmila Gregorová (greja);

Výroba tradièních i netradièních adventních vìncù
a originálních vánoèních dekorací z pøírodních ma-
teriálù. Cena 350 Kè.

Dílna se nachází v severní èásti mìsta Hoøic (vedle
vily Anny) na adrese: ÈSA 1027.

Místo si rezervujte pøihlá�kou na: e-mail: gregoro-
va@greja.cz, po�tou: Jarmila Gregorová, ÈSA 2124,
Hoøice 508 01, telefonicky: 604 280 086.

Tì�íme se na tvùrèí setkání s vámi
www.katalpa-horice.cz

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ
DOMU KULTURY KORUNA
V HOŘICÍCH
II. POLOLETÍ 2011
15.9.2011 v 19. 30 hod. 

Agentura Harlekýn � Robert Thomas

TURECKÁ KAVÁRNA
Re�ie: Pavel Há�a 
Hrají: Václav Vydra, Naïa Konvalinková, Matìj

Hádek, Jana Bou�ková, Martin Kubaèák 

31.10. 2011 v 19.30 hod. 
Agentura AP Prosper - C. S. Forester

AFRICKÁ KRÁLOVNA 
Re�ie: Viktorie Èermáková
Hrají: Rosie Sayerová - Linda Rybová, Charles

Allnutt - Hynek Èermák, hlas nìmeckého dùstojní-
ka - Philipp Schenker 

28.11.2011 výjimečně v 19.00 hod. 
Agentura FDA � Willy Russell 

SHIRLEY VALENTINE
Re�ie: Zdenìk Kaloè. 
Hraje: Simona Sta�ová. 

7.12.2011 v 19.30 hod 
Klicperovo Divadlo � Karel Èapek

VĚC MAKROPULOS 
Re�ie: Vìra Herajtová 
Hrají: Filip Richtermoc, Kamila Sedlárová,Jiøí

Zapletal, Vojtìch Dvoøák, Vlastimil Èanìk, Franti-
�ek Stanìk, Du�an Høebíèek, Kristýna Kociánová,
Eva Kratochvílová, Marie Kleplová a Josef Èepel-
ka. 

CENY MÍST V PŘEDPLATNÉM :
1. místo 800,- Kè, 2. místo 750,- Kè, 3. místo 700,-

Kè. Prodej legitimací v DKK od 25. 8. 2011 v pracov-
ní dny v 9.30 - 12.00 a 13.00 - 15.00 hod. (v pondìlí
a ve ètvrtek do 16.00, v pátek do 14.00). Tel.: 493
622727.  Zbylé vstupenky budou v pøedprodeji v�dy
dva týdny pøedem. Zmìna programu vyhrazena.

KLUB PŘÁTEL HUDBY:
ZAČÍNÁ
SEZÓNA 2011 - 2012
Sál radnice ve středu 12. října 2011
v 19.30 hodin 

TWO VOICES 
EDITA ADLEROVÁ A JANA RYCHTEROVÁ
Jedineèné spojení dvou rùznorodých �enských

hlasù v dokonalém souznìní. Mezzosopranistka
Edita Adlerová a �ansoniérka Jana Rychterová zpí-
vají nejen vá�nou hudbu ve velmi neobvyklém poje-
tí. Autorské texty J.Rychterové dávají slavným hu-
debním malièkostem klasické hudby pøekvapivé
rozmìry, nìkdy doká�í z instrumentálních dìl udì-
lat zále�itost k popukání (�avlový tanec, Na krás-
ném modrém Dunaji, Turecký pochod), jindy písnì
vyznívají nì�nì a poeticky (Patetická, Air, Intermez-
zo z opery Carmen), to v�e za pøedpokladu skvìlého
hudebního zvládnutí skladeb. Duo Two Voices se
èasto pohybuje i mezi jinými �ánry (vybrané lahùd-
ky populární hudby, spirituály, �idovské písnì, kla-
sická hudba, autorská tvorba, lidové písnì) a vytvá-
øejí sametový soulad v pùsobivém celku. Neobvykle
znìjící hlasy s doprovodem kytary skvìle doplòují
housle Vladimíra Iljièe Pecháèka.

Více na www.twovoices.cz 

Nechce Máňa doma vařit?
Nahoï Trabant, přijeï pařit!

Obec Tøebnou�eves Vás zve na veèeøe v pøíjemném prostøedí
rekonstruované hospody v areálu koupali�tì.

Vaøí se klasická èeská kuchynì. Mo�nost poøádání svatebních
i smuteèních hostin, oslav �ivotních jubileí v uzavøené spoleènosti.

Dobré jídlo a chlazené pití se tì�í na Va�i náv�tìvu.

Co připravila ZUŠ
Hořice?

Dobrou náladu uèitelù, pøíjemné prostøedí pro
�áky a mnoho novinek ve výuce.

Je�tì koncem èervna zaèalo natáèení CD, které je
v�em �Pro radost�. Stalo se tak trochu pøepychem
�koly, ale proè ne. Je urèeno pro radost  dìtem a ka�-
dému, koho na�e práce zajímá. CD se nahrávalo
v prostorách divadelního sálu na radnici a dotáèelo
se v nahrávacím studiu v Hradci Králové. Není vydá-
no k �ádnému výroèí, nic neoslavuje, snad jen práci
uèitelù a dìtí. Je  neprodejné a pro ka�dého, je
k dostání ve �kole a na koncertech.

A aby toho nebylo málo, právì vy�la Roèenka ZU�
2010/11. Roèenka se stává tradicí �koly a
s pøispìním mìsta Hoøice bude vycházet ka�dý rok.
Ètenáø se seznámí s prací uèitelù, dìtí a dozví se, co
je nového, co se ve �kole v minulém roce událo ale i
to, co pøipravujeme. Plno fotografií z koncertù, ple-
néru a rùzných akcí,  pøiblí�í ètenáøi na�i práci a vù-
bec celou �kolu.

A technické zázemí �koly? Bìhem prázdnin pro�la
opravou výtvarná dílna, nakoupily se nové hudební
nástroje, které �kola bezplatnì pùjèuje �ákùm a po-
kraèuje se ve výmìnì dveøí uèeben.

A co nás v novém �kolním roce èeká? Soutì�
M�MT ve høe na dechové nástroje a v sólovém a ko-
morním zpìvu, soutì�e výtvarného a literárnì dra-
matického oboru. Pøipravujeme pracovní výjezd do
Itálie a mnoho dal�ích novinek. Pravidelné koncerty
a vystoupení ZU� jsou samozøejmostí.

V�echny zmìny a nové zprávy mù�ete sledovat na
webových stránkách  na�í �koly a budeme rádi za
va�e pøipomínky a nápady.

Do nového �kolního roku pøeji dìtem mnoho úspì-
chu a rodièùm dobré nervy.

 Va�kovová Zdenka, øeditelka �koly

Městská knihovna zve:
Den pro pøed�koláky s pohádkami Václava

Ètvrtka - 5. 10. - dìtské oddìlení od 9 hodin.
Poøad je urèen dìtem i jejich rodièùm, kteøí jsou s

nimi na mateøské dovolené.
Te�novská pøehrada  Les Království - pøed-

ná�ka Em. Univ. Prof. RNDr. Karla Martin-
ka, Dr.Sc.  - 6. øíjna, pøedná�ková místnost
od 18.30 h � spolupoøádá KÈT v Hoøicích.

Autorské ètení Jaroslava Rudi�e, autora knih
Nebe pod Berlínem, Grandhotel, Potichu, Konec
punku v Helsinkách, spoluautor komiksu Alois Ne-
bel a scénáøe ke stejnojmennému celoveèernímu fil-
mu - 21. øíjna - pøedná�ková místnost od
17.30. Od 19.30 h program pokraèuje v biografu Na
�pici hoøickou premiérou filmu Alois Nebel za úèas-
ti tvùrcù.

Èernobílá Jihoafrická republika � pøedná�-
ka Ondøeje Valá�ka � 25. øíjna - pøedná�ková
místnost od 18.30 h � spolupoøádá KÈT v Hoøi-
cích.

Na ZUŠ ukončeno
přijímání žáků

Ke dni 19. záøí ukonèila Základní umìlecká �kola,
Havlíèkova 1107 pøijímání nových �ákù. Kapacita
�koly je naplnìna a nelze ji jakýmkoliv zpùsobem
navy�ovat. Zájemci o dal�í studium na na�í �kole
mají mo�nost své �áky pøihlásit do poøadníku. Stává
se, �e v pololetí nìkteøí odchází a potom je mo�né
pøijmout nového studenta. Upozoròuji, �e v�ichni
musí projít pøijímacím øízením, ve kterém prokazují
pøedpoklady ke studiu.

Ráda bych podìkovala rodièùm �ákù za to, �e nám
své dìti svìøují a �e vìøí v kvalitu výuky.

 Va�kovová Zdenka , øeditelka �koly
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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

Movitý mu� odchází na odpoèinek a rozhodne
se, �e si udìlá radost. Koupí si poøádné sportovní
nadupané �ihadlo. A hned vyrazí na dálnici. Na-
jednou ve zpìtném zrcátku spatøí policejní auto.
První co ho napadne:

�S tímhle ferrari jim ujedu jako nic!�
160, 180, 220 � Pak si ale øekne �pøece se neza-

biju� a zastaví.
Policajt k nìmu dojede a øíká:
�U� jsem dneska sly�el úplnì v�echny výmluvy,

ale mám poøád dobrou náladu. Kdy� mi øeknete
nìco, co je�tì nikdo nezkou�el, nechám vás.�

Mu� na to:
�Promiòte. Moc se omlouvám, ale pøed dvìma

dny mi man�elka utekla s policajtem. Já se tak
lekl, �e mi ji vezete zpátky��

�JEÏTE!!!!�

U zlatníka Hellera pozdì veèer zazvoní zvonek.
Heller jde otevøít, za dveømi stojí dva cizí mu�i. 

�Dobrý veèer, co byste si pøáli?� 
�My jsme zlodìji a pøi�li jsme si pro va�e zlato.� 
�A kolik toho zlata byste rádi?� 
�Sto kilo!� 
�A mohlo by to být sto tøi kilo?� 
�Jasnì �e jo!� 
A Heller se otoèí pøes rameno a zavolá: 
�Ester, zlato moje, vstávej, pøi�li si pro tebe!!�

�Sáro, proè si sundává� brýle poka�dé, kdy� pøi-
jde tvùj �enich?� 

�No - bez brýlí vypadám líp... a on taky.� 

Tři zábavné historky

Prodám chalupu
Prodám zemìdìlskou usedlost v Kalu u Pecky.

Levnì.                                             Telefon 608 432 674.

Po loòském vítìzství ve své kategorii v silnièním
bìhu Bìchovice � Praha pøidal hoøický bì�ec Boøek
Janèík do pokladnice úspìchù atletù z na�eho mìsta
dal�í premiérové prvenství. 

Jako první Hoøièák byl nejlep�í v nìkteré z katego-
rií presti�ního bìhu do vrchu na trati Janské Láznì
� Èerná hora. Borec Svartesu Hoøice tam v závodì
dlouhém 8,6 km s pøevý�ením 650 metrù triumfoval
mezi bì�ci 40 a� 49 let ve výborném èase, kterým
se o �est vteøin dostal pod ètyøicetiminutovou hrani-
ci. Navíc tím je�tì vylep�il své skvìlé umístìní z loò-
ska, kdy dobìhl v kategorii druhý za výborným èes-
kým reprezentantem Róbertem �tefkem. Tradiènì
nároèný závod, zaøazený v Èeském poháru v bìhu
do vrchu mezi nejlépe bodovì hodnocené, Janèík
skvìle zvládl nejen po bì�ecké stránce, ale i
po taktické. Hned od zaèátku si hlídal nejvìt�í kon-
kurenty své kategorie a platilo to i ve chvíli, kdy
se pøed skupinku, v ní� od startu bì�el, dostal Rado-
mír Soukup. Nejvìt�ího konkurenta v boji o prven-

Fotbalisté Staré gardy Jiskry Hoøice obhájili své
loòské prvenství na mezinárodním turnaji starostu
ctyr mest. K ji� tøetí úèasti na turnaji, který mezi se-
bou vedle Horic hrají slovenské Blatné, moravské
Rakvice a maïarské Mlynky, se po loòském poøada-
telství vypravil hoøický tým do Madarska a domù si
pøivezl nejen poháry za vítìzství, ale také spoustu
zá�itkù z vydaøené akce.

Mlynky, v maïar�tinì Pilisszentkereszt, je obec v
Pe�tianské �upì nedaleko slovenských hranic na
stranì jedné a necelých tøicet kilometrù od Buda-
pe�ti na stranì druhé. Le�í v pøekvapivì kopcovité,
pohledné krajinì, z 2270 obyvatel se více jak 54 pro-
cent hlásí ke slovenské národnosti. Ve velmi hezkém
mìsteèku se hoøické výpravì dostalo vøelého pøijetí,
co� si ostatnì pochvalovali i zbývající úèastníci tur-
naje.

Hrálo se na høi�ti o rozmìrech necelé poloviny kla-
sického fotbalového stadionu, za krásného, a� snad
pøíli� horkého letního poèasí. Los pøisoudil hoøické-
mu týmu v prvním utkání domácí dru�stvo a Jiskra
ho po spolehlivém výkonu porazila 6:2, kdy� tøi její
branky vstøelil Jindøich Kulhánek, dvì pøidal Fran-
ti�ek Trávníèek a jednu Radek Palm. A proto�e
ve druhém utkání zvítìzilo slovenské Blatné nad
Rakvicemi 5:2, bylo obsazení utkání o 1. místo jasné.

Finálový duel mezi Jiskrou a velmi kvalitním výbì-
rem Blatné, v nìm� nechybìl brankáø slovenského
druholigového Sence, nabídl výborný a dramatický
fotbal od zaèátku a� do konce. Po bezbrankovém po-
loèase �el slovenský soupeø dvìma brankami
do vedení, ale Hoøiètí se nevzdali a zásluhou Radka
Palma a Mirka Vondry vyrovnali. A proto�e se v zá-
kladní hrací dobì nerozhodlo, následoval penaltový
rozstøel. V nìm se v brance Jiskry stejnì jako v ce-
lém turnaji osvìdèil Petr Jahelka a kdy� se k nìmu
pøidali úspì�ní støelci Martin Kubi�ta, Robert �afa-
øík a Radek Palm, mohla Jiskra, kouèovaná Vladi-
mírem Táborským mlad�ím, zaèít slavit obhajobu
loòského prvenství. Tu navíc podpoøil Jindøich

Kulhánek prvenstvím mezi kanonýry turnaje, k
èemu� mu vedle støeleckého umu pomohla i jeho
��astná ruka, mezi tøemi borci s tøemi góly si toti�
vytáhl tu správnou sirku.

Biograf Na Špici v říjnu 2011

Sobota 1.10. a neděle 2.10. ve 20.00

MUŽI V NADĚJI
Ústøední otázka této komedie zní, zda mù�e být nevìra
základem ��astného man�elství. �armantní bonviván

Rudolf (Bolek Polívka) je o tom pøesvìdèen: ��enská má
mít pocit, �e o chlapa musí bojovat, musí se sna�it, aby si

ho udr�ela. A hlavnì, �enská se nesmí nudit �!!!�
120 minut, èeský film, pøístupný, vstupné 80,- Kè

Neděle 2.10.2011 v 15.00 hodin

PÁNI KLUCI
Bijásek pro dìti. 

87 minut, èeský film, pøístupný, vstupné 30,- Kè

Středa 5.10. 2011 ve 20.00 hodin

80 DOPISŮ 
Jeden den v komunistickém Èeskoslovensku inspirovaný

�ivotem re�iséra. Ètrnáctiletý Va�ek vyrá�í se svou
matkou po úøadech, aby získali povolení odejít za otcem,

který emigroval do Velké Británie. Re�isér Václav
Kadrnka vypráví osobní pøíbìh o odlouèení a touze být s

milovaným èlovìkem navzdory tì�kým okolnostem, o
vytrvalosti a nezlomnosti, s jakou mnoho lidí v bývalém

re�imu èelilo absurdnímu byrokratickému systému. 

Pátek 7.10., sobota 8.10 2011 ve 20.00

BARBAR CONAN
USA 2011, 110 min., re�ie: Marcus Nispel, hrají: Jason  
Momoa, Ron Perlman, Rose McGowan,... Legendární
Barbar Conan je zpátky! , 110 minut, od 12 let, titulky,

vstupné 75,- Kè

Středa 12.10. 2011 v 17.00 hodin

AUTA 2
USA 2011, 110 min., re�ie: John Lasseter, mluví: Richard
Krajèo, Petr Novotný, Ivana Andrlová, Ondøej Vetchý,

Matìj Ruppert, Jiøí Macháèek, Pavel Li�ka,....
110 minut, èeský dabing, vstupné 70,- Kè

Středa 12.10. 2011 ve 20.00 hodin

STRÝČEK BÚNMÍ /artkino
Thajsko 2010, 114 min., re�ie: Apichatpong Weerasetha-

kul , hrají: Thanapat Saisaymar, Jennira Pongpas,...
Pøedstavte si, �e se vám jednoho dne zjeví duch va�í

�ivotní lásky a ztracený syn se vrátí v podobì podivné
lesní bytosti� vítejte ve svìtì strýèka Búnmího...  114

minut, vstupné 70,- Kè

Pátek 14.10. 2011 ve 20.00 hodin

JMENUJI SE OLIVER TATE
Velká Británie 2011, 97 min., re�ie: Richard Ayoade,

hrají: Craig Roberts, Sally Hawkins, Paddy Considine....
97 minut, pøístupný, titulky, vstupné 60,- Kè

Sobota 15.10. 2011 ve 20.00 hodin

MR. NICE
Tato komedie je zalo�ena na skuteèném pøíbìhu

Howarda Markse, dr�itele diplomu z Oxfordu, který se
stal hlavním dovozcem marihuany v �edesátých letech

ve Velké Británii a podaøilo se mu uniknout na èas
vìzení tím, �e pøedstíral, �e je agent MI6, 121 minut, od

15 let, titulky, vstupné 75,- Kè

Středa 19.10. 2011 ve 20.00 hodin

ÚDOLÍ VČEL /artkino
ÈSSR 1969, 90 min., re�ie: Franti�ek Vláèil, hrají: Petr
Èepek, Jan Kaèer, Vìra Galatíková, � Syrová, melan-

cholická balada o hledání víry a svého místa na slunci v
temném a krutém støedovìku. Sevøené, komorní a

syntetické dílo, kde má v�e, od hereckých výkonù, hudbu
a� po kompozici obrazù, své místo a plnì se podøizuje

krutému pøíbìhu a atmosféøe celku.

Pátek 21.10. 2011 v 19.30 (slavnostní
uvedení s autorskou delegací), sobota
22.10. a neděle 23.10.2011 ve 20.00

ALOIS NEBEL
ÈR 2011, 87 min., re�ie: Tomá� Luòák, hrají: Miroslav
Krobot, Marie Ludvíková, Karel Roden, Ondøej Malý,

Leo� Noha, �. Polozapomenutý kraj na severu Moravy,
malé nádra�í v Bílém Potoce, temné a kruté stránì
jesenických hor, rok 1989 a pøízraky nejen z temné

minulosti, která nechce odejít. Unikátní animovaný film.

Středa 26.10. 2011 ve 20.00 hodin

STROM ŽIVOTA /artkino
USA 2011, 138 min., re�ie: Terence Malick, hrají: Brad

Pitt, Sean Penn, ... Texas, 50. léta minulého století.
138 minut, pøístupný, titulky, vstupné 75,- Kè

Pátek 28.10. 2011 ve 20.00 hodin

CIGÁN
Adamovi, ètrnáctiletému romskému chlapci z osady,

zabijí otce. Nikdo neví, co se stalo. Nejsou svìdkové ani
dùkazy...

Sobota 29.10. 2011 ve 14.00 hodin

KINOHELOUVÍN - DÍVKA
NA KOŠTĚTI

KOMPONOVANÉ ODPOLEDNE PRO DÌTI + FILM
ÈSSR 1971, 76 min., re�ie: Václav Vorlíèek, hrají: Petra
Èernocká, Jan Hru�ínský, Jan Kraus, Vladimír Men�ík,

Josef Bláha,... 76 minut, pøístupný, vstupné 30,- Kè

Sobota 29.10. 2011 v 19.00 hodin

MONSTRUM Z GALAXIE
ARKANA

KINOKAVÁRNA, DOPROVODNÝ PROGRAM + FILM
Normalizaèní b-kult a naprosto nepøíèetný sci-fi

nesmysl s �íleným scénáøem Milo�e Macourka a velmi
svérázným stylem. Film vypráví o hotelovém recepèním,
jen� si spøádá velkolepé pøedstavy o �ivotì ve vzdálené

galaxii, ani� tu�í, �e skuteènost mù�e být nìkdy dìsivìj�í
ne�li sebeodvá�nìj�í fantazie. 84 minut, pøístupný,

vstupné 50,- Kè

První Hořičák vyhrál v prestižním běhu na Černou
Horu jednu z kategorií

ství si dr�el nadohled, v závìreèné tøetinì trati
se pøed nìj dostal a získal malý náskok. Ten si udr-
�el i v posledním, nejprud�ím stoupání a nakonec
do cíle dobìhl 16 vteøin pøed druhým Soukupem,
tøetí v poøadí kategorie Karel �esták na hoøického
bì�ce ztratil témìø minutu a pùl.

Vítìzství v tomto presti�ním závodì je pøekonáním
dal�í mety v úspì�ném Janèíkovì závodìní v posled-
ních sezonách a zároveò potvrzení výborných vý-
sledkù v uplynulých týdnech. Tam urèitì patøí druhé
místo v kategorii v bìhu do vrchu na trati Sázava u
Lan�krouna � Lázek, èi stejné umístìní v kategorii
a celkovì páté místo v hodinovce v Hou��ce u Staré
Boleslavi.

V dobøe rozjeté sezonì se nyní hoøický atlet sou-
støedí na podzimní vrchol, kterým bude silnièní bìh
na 10 kilometrù Bìchovice � Praha. Poslední záøijo-
vou nedìli tam bude obhajovat své loòské prvenství,
co� je opìt velká výzva.

Radomír Machek

Stará garda v Maďarsku obhájila prvenství
Vedle vítìzství a pøíjemného zájezdu, operativnì

doplnìného náv�tìvou sklípku ve spøíznìných Rak-
vicích (cestou na turnaj), mù�e být stará garda Jis-
kry spokojená i s tím, �e se výpravy do Maïarska zú-
èastnili témìø v�ichni její hráèi. Do více ne� 500 ki-
lometrù vzdálených Mlynek se vydalo 22 hoøických
borcù: Ale� Pour, Radek Palm, Lubo� Jezbera, Pavel
Krois, Zby�ek Langr, Josef Koòák, Franti�ek Trávní-
èek, Mirek Vondra, Josef Klapka, Josef Fátor, Jaro-
slav Fátor, Miroslav Souèek, Robert �afaøík, Jin-
døich Kulhánek, Petr Jahelka, Josef Erben, Vladimír
Táborský mlad�í, Kvìtoslav Dostál, Martin Kubi�ta,
Radek Bartoníèek, Nikolaj Ivakhnyuk a Radomír
Machek.

Poháry z leto�ního turnaje starostù jsou tedy v Ho-
øicích, pro ty pøí�tí Jiskra vyrazí zhruba za rok, kdy
se poøadatelství ujme slovenské Blatné, obce le�ící
nedaleko Sence. A je u� témìø jisté, �e i kdy� je Stará
garda náhodou nevybojuje, pøiveze si si minimálnì
stejnì pìkné zá�itky stejnì jako z leto�ního turnaje.
Jak to ostatnì dokládají fotografie z pobytu v Mlyn-
kách�                                                           Radomír Machek

Prodám domeček
Prodám rodinný dùm se zahradou v Bílsku u

Hoøic. Cena 1 580 000,- Kè.  Telefon 737 059 949.

Velká cena Hořic
v parkurovém skákání
neměla chybu

Skvìle pøipravené závody v areálu jízdárny Start
Hoøice nemìly po v�ech stránkách chybu. V progra-
mu byly 4 soutì�e od Z po S. Mladý Venda �matolán
na své nové zaèínající klisnì Grícii skákal  Z a ZL
a oboje �el za jednu chybu. Pak ale jel na své Vibra-
ci, která tentokrát byla obtí�nìji zvladatelná parkur
L (120/130cm) a �el èistì základní parkur i v roze-
skakování a zvítìzil o 5 vteøin. 

V parkuru S(130/140cm) bodoval Venda �matolán
za jednu chybku a vyneslo mu to 5. místo. Tento
parkur bez chyby zajeli pouze 3 soutì�ící, vítìzem
se stal Ondra Málek. Super ale je, �e má Venda ji�
vyskákanou kvalifikaci na MÈR 2012 a tím zaji�tìno
úèinkování na pøí�tím MÈR. V závìru sezony ale na-
stal problém s tím, �e jeho otec a trenér si komliko-
vanì zlomil nohu a Venda tím pádem nemá zaji�tì-
nou dopravu na dal�í závody. Tímto vás alespoò ko-
lektiv JK �maspol Hoøice zve na tradièní 11. Huber-
tovu jízdu, kterou poøádá 8. 10. 2011 v My�tìvsi, kde
vlastní stáje.                                          Zdroj: otec a trenér

Prodám pozemek
Prodám pìkný pozemek na výstavbu rodinného

domu v Lukavci, 800 m2. 500,- Kè /m2.

Telefon 773 562 157.


