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Sáblíková má nové brusle � �porcl si rozbil modré housle � Váòa ztratil bundu � Tiumen �ere mrkev � V trafice mají
houby � V Ostromìøi øádí rotvajleøi � Karlovkou neprojedete � Zdenìk Pohlreich se o�enil � Vzal si Zdeòku Pohlreichovou
� Bernat si málem zastøelil psa � Vinotéka bude zase mít bo�olé � Igelitky u� nebudou zadarmo � Pùjèujte si i s kaèabou �

Nechoïte jen tak, vybírejte osobnost mìsta                                                                 Noviny stojí 6,- Kè � Dìkujeme, vycházíme

Karlovkou neprojedete
Odbor dopravy Mìsta Hoøic oznamuje obèanùm,

�e od ètvrtka 29. záøí do pátku 25. listopadu
2011 bude zcela uzavøena èást Karlovy ulice v úseku
od køi�ovatky s námìstím Jiøího z Podìbrad
po køi�ovatku s ulicí Maixnerovou, a to z dùvodu re-
konstrukce povrchu komunikace v rámci stavby pøi-
lehlého supermarketu.

Uzavírka dlouhá cca 90 m je øádnì oznaèena, stej-
nì tak i objí�ïka v délce cca 1200 m. U�ivatelùm
pøilehlých nemovitostí je umo�nìn po dohodì s pro-
vádìcí firmou vstup do objektù tak, aby nebylo ome-
zeno jejich u�ívání.

Osobnost města 2011
I letos vyhla�uje Rada mìsta anketu Osobnost

mìsta Hoøic. Úèelem  je oslovit obèany, aby vybra-
li ze svých øad toho, kdo se podle jejich názoru vý-
znamným zpùsobem zaslou�il o rozvoj na�eho
mìsta v oblasti kulturní, sportovní, umìlecké èi
jiné, kterou do�lo k jeho zviditelnìní.

Veøejnost je tímto vyzvána, aby návrhy s odù-
vodnìním nominace pøedala v obálce
na podatelnì MìÚ nebo je zaslala po�tou
na adresu Mìsto Hoøice, nám. Jiøího z Podìbrad
342, 508 01 Hoøice, pøípadnì také e-mailem
na adresu e-podatelna@horice.org  s heslem
�Osobnost mìsta�, a to nejpozdìji do 4. listopa-
du 2011. Rada mìsta pak na svém listopadovém
zasedání vybere z navr�ených nominací laureáta,
jeho� vyhlá�ení je pak plánováno na sobotu
26. listopadu bìhem slavnostního prvního rozsví-
cení vánoèního stromku na hoøickém námìstí.

www.horice.org

Èeská národní banka 2. listopadu vydá emisi pa-
mìtní støíbrné mince v nominální hodnotì 500 Kè
k pøipomenutí 200. výroèí narození na�eho rodáka -
básníka, etnografa, pøekladatele, historika a pra�-
ského archiváøe Karla Jaromíra Erbena. Narodil se
7. listopadu 1811 v Miletínì a zemøel 21. listopadu
1870 v Praze.

Autorem výtvarného návrhu je medailér Jaroslav
Bejvl (1941), vítìz vypsané anonymní soutì�e, které
se zúèastnilo ètrnáct autorù.

Na lícní stranì mince je uveden název státu �ÈES-
KÁ REPUBLIKA� a nominální hodnota mince �500
Kè�. Dominantu této strany tvoøí motiv kytice pol-
ních kvìtin spolu s nápisem �KYTICE Z POVÌSTÍ
NÁRODNÍCH�.

Na rubové stranì mince je romantizující portrét
Karla Jaromíra Erbena, nápis �KAREL JAROMÍR
ERBEN� a dva letopoèty - rok jeho narození spolu s
rokem 200. výroèí �1811 � 2011�.

Ra�bu provedla Èeská mincovna, a.s. v Jablonci
nad Nisou. Mince má prùmìr 40 mm a hmotnost
25 g. Slo�ení mincovního kovu je 925 dílù støíbra a
75 dílù mìdi. Prodej této mince, stejnì jako pamìt-
ních mincí døíve vydaných, zaji��uje Èeská národní
banka prostøednictvím svých smluvních partnerù
(jejich seznam viz www.cnb.cz).    Ing. Milan Brejník

Pamětní stříbrná mince
k 200. výročí narození
Karla Jaromíra Erbena

Moudrost
Nalijeme-li více vody do polévky, máme více

polévky.                                        Vladimír Komárek

Vinotéka oznamuje
Levitùv dùm: Svatomartinské víno bude v pro-

deji od 11. 11. 2011, (té� mladá vína) a francouz-
ské Beaujolais Nouveau od pátku 18. listopadu.

V trafice mají houby
V populární trafice DUDE na námìstí rostou hou-

by a to tak, �e zrovna na pultì. Mají tam také v�elija-
ké telefony od Vodafonu a dne�ní Hoøické noviny.

Složitá objížďka kvůli
opravě mostu
v Nechanicích skončila

(ÈTK) - Slo�itá objí�ïka kvùli opravì mostu pøes
øeku Bystøici v Nechanicích na Hradecku dnes skon-
èila. Most le�í na frekventované trase mezi Hradcem
Králové a Novým Byd�ovem a jeho oprava trvala od
poloviny kvìtna, vyplývá z informací policie. Øidièi
nákladních aut museli jezdit objí�ïkou dlouhou 52
kilometrù. Ostatní auta si pøes okolní obce zajela asi
osm kilometrù.

Aktuálnì nejslo�itìj�í opravou silnice z hlediska
dopravy zùstává rekonstrukce silnice mezi Dolany a
Svini��any na hlavním tahu z Hradce Králové do Ná-
choda a na polské hranice. Rekonstrukce potrvá do
konce øíjna.                                                             Autor: ÈTK

Chrámový sbor přijímá
Pozvání platí pro v�echny spoluobèany, kteøí mají

zájem zpívat v Chrámovém sboru. Pøijïte, jste sr-
deènì zváni, vìk není dùle�itý. Zkou�ky jsou od lis-
topadu ka�dý pátek od 18 hodin na faøe.

Ještě k Havlovým narozeninám

Velká oběť

V leto�ním roce si pøipomínáme 200. výroèí naro-
zení jednoho z nejvìt�ích rodákù na�eho kraje  -
Karla Jaromíra Erbena (1811 Miletín � 1870 Praha)
a pro toto významné jubileum pøipravily pracovnice
Mìstského muzea a Mìstské knihovny Hoøice øadu
akcí, které se skryly pod spoleèný literárnì-výtvarný
projekt nazvaný Karel Jaromír Erben a jeho kraj. V
jeho rámci byly vyhlá�eny dvì soutì�e � fotografická
Tudy chodil Karel Jaromír, a výtvarná Erbenùv svìt
dìtskýma oèima. Knihovna pøipravila pro �áky zá-
kladních �kol dva typy literárních besed - pro mlad�í
Povídám, povídám pohádku a pro star�í vyprávìní
o Erbenovì Kytici.  Tìchto besed, pøi nich� se úèast-
níci dozvìdìli zábavnou formou o Erbenovi mno-
hem víc, ne� je ve �kolních osnovách, se a� do uzá-

vìrky Hoøických novin zúèastnilo celkem 320 dìtí.
Dal�í informace pak �áci a studenti získali v hoøic-
kém muzeu pøi komentované prohlídce výstavy Ka-
rel Jaromír Erben a jeho doba, uspoøádané ve spo-
lupráci s Ústavem pro èeskou literaturu Akademie
vìd v Praze. Vystaveny byly i vzácné pøedmìty z
vlastních sbírek, pøedev�ím rodinná korespondence
a první výtisky nìkterých Erbenových dìl. Poslední
èást výstavy tvoøilo 11 hádanek názvù nejznámìj�ích
Erbenových balad a pohádek. Správní lu�titelé pak
byli pohádkovì odmìnìni z truhlièky pokladù. Také
o tuto akci byl ze strany hoøických i venkovských zá-
kladních �kol, hoøických støedních �kol i veøejnosti
mimoøádný zájem, a tak pracovnice muzea evidova-
ly k datu uzávìrky celkem 950 náv�tìvníkù!

S velkým zájmem se setkaly i obì soutì�e, do nich�
byla pøihlá�ena pøibli�nì stovka prací. O nich pak v
následujících dnech rozhodla odborná porota. Vy-
hlá�ení výsledkù obou soutì�í probìhne v Divadel-
ním sále hoøické radnice v pondìlí 7. listopadu 2011
od 17 hodin, pøesnì ve výroèní den Erbenova naro-
zení. V programu vystoupí �áci  Základní umìlecké
�koly Hoøice. Poté probìhne vyhlá�ení výsledkù a
pøedání cen, které vìnovali Papírnictví Svoboda, Fo-
tograf Martin Hlaváèek, Knihy � papír Hamáèkovi a
nakladatelství Albatros. Na tento slavnostní veèer
srdeènì zveme nejen úèastníky projektu, ale i v�ech-
ny, kteøí si chtìjí pøipomenout osobnost a dílo bás-
níka, spisovatele a historika Karla Jaromíra Erbena.

PhDr. Oldøi�ka Tomíèková

Karel Jaromír Erben a jeho kraj
Pozvánka

A už víte, kudy kam

Hoøická radnice se rozhodla ozdobit Gothard
ukazatelem do míst, s kterými aktuálnì udr�uje
partnerské vztahy.               Zdroj: www.horicko.cz

„Když Václav Havel nastupoval na Pražský hrad, vyjadřovali jeho přátelé obavy, zda v něm politik
a státník nezničí tvůrce a člověka. Nechyběla přání, že by měl z Hradu co nejdříve odejít, než ho

tato zkušenost vnitřně zničí “, napsal v úvaze k nedávnému prezidentovu jubileu Martin C. Putna.
K blízkým Havlovým přátelům a spolupracovníkům patřil od šedesátých let také sochař Jan
Koblasa, který  po dvacetiletém exilu přijal pozvání na hořické symposium. V létě roku 1990

pracoval v lomu U Josefa a Václava a Olgu Havlovy na nedalekém Hrádečku často navštěvoval.
Právě Koblasa patřil k těm, kteří sdíleli obavy o Havlův tvůrčí potenciál velmi intenzívně a často

se nimi svěřoval. Nakonec vytvořil v Hořicích kamennou sochu s názvem Velká oběť. Původně
inspirováno  biblickým příběhem Abrahama chystajícího se obětovat syna Izáka, dílo je výslovně

míněno jako alegorie osudu Václava Havla: „Havlovo prezidentství je ziskem pro národ - ale
ztrátou pro něho samého, pro jeho přátele a pro tvorbu“ (opět z citované úvahy). Buď jak buď,

Koblasova socha patří k tomu nejlepšímu, co ve sbírce na Gothardě máme, a i když ji jubilant sám
pravděpodobně neviděl, okolnosti jejího vzniku se právě v těchto dnech hodí připomenout.
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Policejní zpravodajství

ŽENA NARAZILA S PEUGEOTEM DO PLOTU
Hoøicko - V úterý 4. øíjna jela pøed osmou hodinou

ranní tøiatøicetiletá øidièka osobním vozidlem Peu-
geot 406 ve smìru od Jièína na Hradec Králové

V Bílsku se zøejmì nedostateènì vìnovala øíze-
ní vozidla a narazila do pøed sebou pomalu jedoucí-
ho vozu �koda Fabia. Po kolizi navíc peugeot narazil
do oplocení rodinného domu.

Pøi nehodì utrpìla spolujezdkynì ve �kodovce leh-
ké zranìní, se kterým byla pøevezena na o�etøení do
nemocnice. Alkohol u øidièù byl na místì vylouèen
dechovou zkou�kou, celková �koda byla vyèíslena na
160 tisíc korun.                                                                 (PÈR)

ŘETĚZOVÁ NEHODA TŘÍ VOZIDEL U BÍLSKA
V úterý 4. øíjna ráno do�lo u Bílska ke kolizi tøí

osobních vozidel. Tøiadvacetiletá øidièka, která jela
osobním vozidlem Fiat Dobló ve smìru od Hoøic na
Jièín, zde narazila do stojícího vozu Daewoo Tiko,
které dále po�kodilo pøed sebou stojící Hyundai
Getz a poté skonèilo v pøíkopu.

Pøi nehodì nebyl na�tìstí nikdo zranìn. Alkohol
byl u v�ech úèastníkù vylouèen dechovou zkou�kou,
�koda byla vyèíslena na 50 tisíc korun.                (PÈR)

PŘI NEHODĚ ČTYŘ VOZIDEL U MILOVIC
BYLO ZRANĚNO OSM LIDÍ

Hoøicko - K vá�né dopravní nehodì do�lo v nedìli
9. øíjna pøed pùl dvanáctou v noci na silnici è. I/35 v
Milovicích. Pøi srá�ce nákladního vozidla, dodávky,
obytného vozu a osobního auta bylo zranìno celkem
osm lidí. Na místo události vyjeli profesionální hasi-
èi z Hoøic s technickým automobilem a cisternou,
dále záchranáøi pozemní záchranné slu�by z Hoøic,
Jièína, Nové Paky a Hradce Králové. Hasièi museli
po pøíjezdu na místo vyprostit ètyøi osoby, které zù-
staly uvìznìny ve znièených kabinách dodávky a
obytného vozidla. Ètyøi lidé byli s tì��ími zranìními
transportováni do Fakultní nemocnice v Hradci
Králové, dal�í ètyøi lidé utrpìli lehèí zranìní a byli
pøevezeni do Oblastní nemocnice v Jièínì.

Po vypro�tìní v�ech zranìných do�lo k nepatrné-
mu zahoøení u jednoho z vozidel. Poèínají-
cí po�ár hasièi ihned zlikvidovali a zabezpeèili vozi-
dla proti pøípadnému po�áru odpojením autobaterií
a jedné plynové nádr�e. Po zadokumentování udá-
losti Policií ÈR pomohli s odstranìním vrakù z vo-
zovky a jejich nalo�ením na odtah. Uniklé provozní
náplnì zasypali sorbentem a odklidili ze silnice. Pøí-
èiny nehody �etøí Policie ÈR.                                     (HZS)

Hejtman: Zahájení
dostavby dálnice D11
je dobrou zprávou pro
celý kraj

Pro celý Královéhradecký kraj je zahájení dostavby
dálnice D11 do Hradce Králové velmi dobrá zpráva.
Dota�ení této komunikace do krajského mìsta pro
nás bylo prioritou a je dùle�ité pro dal�í rozvoj celé-
ho regionu. Kraj se k problému dostavby dálnice D11
stavìl aktivnì a jsem rád, �e na�e jednání s minister-
stvem dopravy byla úspì�ná. Nadále budeme usilo-
vat o to, aby výstavba dálnice D11 pokraèovala i na
Jaromìø a k polským hranicím, uvedl hejtman Lu-
bomír Franc.

Reagoval tak na vyjádøení ministra dopravy Pavla
Dobe�e, který informoval, �e Øeditelství silnic a dál-
nic bude moci pøí�tí rok zahájit dostavbu dálnice
D11 do Hradce Králové. Podle �éfa resortu dopravy
to umo�ní chystané zvý�ení rozpoètu fondu dopravy
o ètyøi miliardy korun, na kterém se minulý týden
dohodla vláda.                                         Autor: Jiøí Ho�na

TĚŽKÉ ZRANĚNÍ U HOLOVOUS
K vá�né nehodì, která si vy�ádala jedno tì�ké zra-

nìní, do�lo v pondìlí 10. øíjna veèer u Holovous.
Deset minut pøed devatenáctou hodinou jel sedm-

a�edesátiletý øidiè osobním vozidlem Mazda ve smì-
ru od Hradce Králové na Jièín. U Holovous pøedjí�-
dìl kolonu vozidel a pøitom se pøed pravotoèivou za-
táèkou støetl s protijedoucím nákladním vozidlem
Man. Náraz obì vozidla odhodil do levého silnièního
pøíkopu. Pøi nehodì utrpìl øidiè mazdy lehké zranì-
ní a jeho spolujezdkynì byla zranìna tì�ce. Alkohol
byl u obou øidièù vylouèen dechovou zkou�kou, cel-
ková �koda byla vyèíslena na 521 tisíc korun. 

Komunikace byla z dùvodu pøekládky nákladu z
kamionu do náhradního vozidla èásteènì uzavøena a
policisté provoz na místì øídili do èasných ranních
hodin kyvadlovì.                                                             (PÈR)

HRADEC KRÁLOVÉ, 18. 10. 2011 -  Oblastní
snìm Obèanské demokratické strany, který se 17.
øíjna konal v kongresovém centru Aldis, zvolil
nové vedení Oblastní rady ODS v Hradci Králové.
Pøedsedou Oblastní rady ODS se stal poslanec
Pavel Stanìk, byli rovnì� zvoleni dva místopøed-
sedové � krajský zastupitel Miloslav Plass a ná-
mìstek primátora mìsta Hradec Králové Martin
Soukup. Dal�ími èleny Oblastní rady Hradec Krá-
lové byli zvoleni Michal Moravec, Miroslav Pro-
cházka, Boøek Málek, Václav Øehoø, Petr Wildt,
Milo� Nepilý, Ladislav �imeèek a Pavel Louda.

�Mezi na�e priority patøí udr�ení nastoleného
trendu v rámci komunikace s èlenskou základnou
a komunikace s veøejností. Velmi zásadnì se bu-
deme vìnovat pøípravì na krajské volby, které
nás èekají na podzim pøí�tího roku. Chceme mít
nejen kvalitní zastoupení osob na kandidátce, ale
následnì i dobrou pozici v krajském zastupitel-
stvu a radì. Budeme se sna�it napomáhat i
k tomu, aby se roz�iøovala na�e èlenská základ-
na,� øekl pøedseda Oblastní rady ODS Pavel Sta-
nìk, který byl pøedsedou Oblastní rady ODS i
v uplynulém období.

Novì zvolený místopøedseda Oblastní rady
ODS Miloslav Plass pova�uje za dùle�ité vylep�e-
ní obrazu ODS v oèích �iroké veøejnosti. �Máme
jasné priority, jsou za námi vidìt výsledky a vy-
stupujeme jednotnì,� konstatoval Plass.

�Jsme standardní konzervativní stranou
s jasnými pravidly a s historií. Vìøíme, �e nás ve-
øejnost opìt zaène vnímat pozitivnì � a to jak na
krajské, tak i komunální úrovni,� uvedl Martin
Soukup. Dodejme, �e èlenové Oblastní rady ODS
získali mandát na dva roky, co� jim zaruèuje do-
statek prostoru na koncepèní smysluplnou práci,
jejím� cílem je výrazné posílení pozice ODS
v celém regionu.

ZLODĚJE PŘILÁKALA ODLOŽENÁ PENĚŽENKA
Cerekvice n/B - Hoøiètí policisté pátrají po nezná-

mém pachateli, který se v noci na ètvrtek 13. øíjna
vloupal v Cerekvici nad Bystøicí do zaparkovaného
vozidla Ford Mondeo. Uvnitø z odkládacího prosto-
ru ve dveøích odcizil penì�enku, ve které se nachá-
zely nìkolikatisícová hotovost, osobní doklady a pla-
tební karta. Majitel vyèíslil �kodu na nejménì 10 ti-
síc korun. Pøípad �etøí hoøiètí policisté jako pøeèin
kráde�e a neoprávnìného opatøení, padìlání a po-
zmìnìní platebního prostøedku, za co� pachateli
hrozí a� dva roky vìzení.
VLOUPÁNÍ DO GARÁŽE V SUKORADECH

Sukorady - V noci na ètvrtek 13. øíjna se vloupal
neznámý pachatel do gará�e u jednoho z rodinných
domù v Sukoradech. v�e øádnì prohledal a poté zde
odcizil motorovou sekaèku Stiga �luté barvy a moto-
rovou pilu Stihl. Majitel vyèíslil �kodu na nejménì
20 tisíc korun. Kdo má kráde� na svìdomí a kde od-
cizené vìci skonèily, teï vy�etøují hoøiètí policisté.
TĚŽCE ZRANĚNÝ CHODEC U MILOVIC

Milovice - K vá�né dopravní nehodì, která si vy�á-
dala jedno tì�ké zranìní, do�lo ve støedu 12. øíjna
ráno u Milovic. Pìt minut pøed �estou hodinou ran-
ní jel pìta�edesátiletý øidiè osobním vozidlem Fiat
Palio ve smìru od Hoøic na Hradec Králové. U ben-
zínové èerpací stanice zøejmì pøehlédl pøecházející-
ho dvaapadesátiletého chodce, do kterého narazil.
Pøi nehodì utrpìl chodec tì�ké zranìní, se kterým
byl pøevezen rychlou záchrannou slu�bou do Fakult-
ní nemocnice v Hradci Králové. Alkohol u øidièe byl
na místì vylouèen dechovou zkou�kou, celková
�koda byla vyèíslena na 20 tisíc korun.
U JEŘIC SE SRAZILO AUTO S VLAKEM

K vá�né dopravní nehodì, která si vy�ádala jedno
tì�ké zranìní, do�lo v pátek 14. øíjna odpoledne na
�eleznièním pøejezdu u Jeøic. Dvacet minut pøed se-
dmnáctou hodinou jela �estatøicetiletá øidièka osob-
ním vozidlem Peugeot 106 ve smìru od Jeøic na Ho-
øice. Za Jeøicemi vjela na nechránìný �eleznièní
pøejezd ve chvíli, kdy pøijí�dìl osobní vlak míøící z
Hradce Králové na Turnov. Silný náraz vùz zcela
zdemoloval. Pøi nehodì utrpìla øidièka tì�ké zranì-
ní, se kterým byla pøevezena do Fakultní nemocnice
v Hradci Králové. Alkohol u strojvedoucího byl na
místì vylouèen dechovou zkou�kou, celková �koda
byla vyèíslena na 120 tisíc korun. Pøíèina nehody a
míra zavinìní jsou pøedmìtem dal�ího �etøení.  (tm)

Tisková zpráva

Nové krajské vedení
ODS

Miletínská knihovna je
druhá v České republice

Mìsto se letos pøihlásilo do soutì�e Vesnice roku,
kde získalo v rámci Královéhradeckého kraje cenu
Knihovna roku 2011. Zaøízení se tak posunulo do ce-
lostátních kol, které vyhla�uje ministerstvo kultury,
a umístilo se jako druhé nejlep�í v Èeské republice.

Starosta Miroslav Nosek nám pøibli�uje slavnostní
vyhlá�ení, které se uskuteènilo v Zrcadlové kapli
pra�ského Klementina. 

�Kaple byla zaplnìna k prasknutí. Postupnì byly
vyhla�ovány knihovny podle umístìní. Èekali jsme,
kdy zazní jméno té na�í. Èím více se blí�ilo vyhlá�ení
prvních tøech, stoupala na�e nervozita. Koneènì!
Knihovna Miletín byla ocenìna jako druhá nejlep�í
v republice. Obrovský úspìch pro celý Miletín a ze-
jména pak pro na�i knihovnici Alenu Erbanovou.
Patøí jí velký dík za v�e, co pro Miletín dìlá.� 

Knihovna s bezbariérovým pøístupem, kvalitním
aktuálním fondem a velmi dobrým technologickým
vybavením je umístìna v centru obce v renovova-
ném domì urèeném kulturnímu a komunitnímu
�ivotu obyvatel. Knihovna má nadstandardní poèet
ètenáøù, výpùjèek i náv�tìvníkù. Ministerstvo kultu-
ry hodnotí zaøízení takto: velmi pìkná, prostorná a
modernì vybavená.

 Knihovnice Alena Erbanová nám k ocenìní øekla.
�Je to velká radost a èest. Dodává mi motivaci do
dal�ích let.� Musíme je�tì prozradit, �e Alena Erba-
nová má na starosti dvì zaøízení - jedno v Hoøicích
a druhé právì v Miletínì. Zdej�í knihovna bude na-
víc 5. listopadu pojmenována po rodákovi K. J. Er-
benovi.                                    Zdroj: Denik, Iva Kováøová

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

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

www.horicko.cz/masaze

Dal�í informace: Provozovna koupali�tì Lodín 99, 503 15 Nechanice

Domácí péèe pro rodiny a jednotlivce - masá� do domu
Nabízím také zakoupení dárkových poukazù

Erbenův Miletín
Mìsto Miletín zve v pøedvánoèním èase dne  5. lis-

topadu na Slavnostní veèer u pøíleþitosti 200 let od
narození slavného rodáka K. J. Erbena. 12. listopa-
du se mù�ete tì�it na Posvícenskou zábavu a 4. pro-
since se obyvatelé mìsta a �irokého okolí shledají na
akci Mikulá�ská nadílka.                        www.miletin.cz
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ZPRÁVY Z RADNICE Na území továrny by
mohly vzniknout byty

Zastupitelstvo Mìsta Hoøice na svém zasedání
dne 19. 9. 2011 schválilo poøízení zmìny Územní-
ho plánu sídelního útvaru Hoøice (dále jen
ÚPSÚ) pro lokalitu bývalého podniku Mileta �
budova èp. 551 a pozemky (vèetnì komplexu dal-
�ích budov) za jídelnou Trefa (døíve jídelna Mile-
ta).   V souèasné dobì je toto území v platném
ÚPSÚ vedeno jako plocha prùmyslu.
To umo�òuje nejvy��í zpùsob zatí�ení ploch a je
tedy urèen pro výrobu se stanoveným ochranným
pásmem, továrny a prùmyslové závody.

Tento zpùsob vyu�ití plochy je vzhledem k
umístìní v centru mìsta nevyhovující. Proto za-
stupitelstvo uvítalo a schválilo �ádost firmy SI-
MATEX o zmìnu ÚPSÚ. Firma po�ádala o zmìnu
vyu�ití plochy na funkci smí�enou, tedy pro byd-
lení a komerèní vyu�ití. Investor má zámìr pøe-
budovat celý komplex budov a vytvoøit multi-
funkèní území s mo�ností bydlení (malometrá�ní
byty), obchodù, slu�eb, administrativy a neru�ící
výroby. Teprve po vydání zmìny ÚPSÚ lze v této
lokalitì zaèít realizovat vize, které investor pøed-
stavil zástupcùm mìsta.

Zmìna ÚPSÚ je procesem dlouhotrvajícím (cca
1 rok) a je prvním krokem, který umo�ní ze
støedu mìsta odstranit nevyhovující zatí�ení sou-
èasným prùmyslovým objektem. Území se tak
bude utváøet a vyvíjet smìrem k bydlení, podni-
kání a slu�bám. Umo�níme tak vytvoøit z objektù
bývalé továrny novou �ijící lokalitu mìsta.

Zdroj: MìÚ Hoøice � Oddìlení územního
plánování a regionálního rozvoje

� Úøad územního plánování 

Výběrové řízení
na místo ředitele
MŠ Na Habru

Mìsto Hoøice
vyhla�uje na základì usnesení RM 22/18/

2011 konkursní øízení na místo øeditele/ky
Mateøské �koly Na Habru, Hoøice

Pøedpoklady pro výkon funkce:
Vzdìlání a pedagogická praxe dle zákona è.

563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìj-
�ích pøedpisù, znalost problematiky øízení ve
�kolství a �kolských pøedpisù, obèanská a mo-
rální bezúhonnost, dobrý zdravotní stav.

Obsahové nále�itosti pøihlá�ky:
� ovìøené kopie dokladù o dosa�eném vzdì-

lání (u vysoko�kolského vzdìlání diplom vèet-
nì vysvìdèení o státní závìreèné zkou�ce),

� èestné prohlá�ení o prùbìhu v�ech pøed-
chozích zamìstnání vèetnì èasového vymeze-
ní,

� koncepce rozvoje �koly (max. 2 strany stro-
jopisu),

� výpis rejstøíku trestù (ne star�í 3 mìsícù),
popø.

� èestné prohlá�ení dle § 4 odst. 3 zákona è.
451/1991 Sb., kterým se stanoví nìkteré dal�í
pøedpoklady pro výkon nìkterých funkcí ve
státních orgánech a organizacích Èeské
a Slovenské Federativní Republiky, Èeské re-
publiky a Slovenské republiky, ve znìní poz-
dìj�ích pøedpisù (nedokládají uchazeèi naro-
zení po 1. 12. 1971),

� lékaøské potvrzení o zdravotní zpùsobilosti
k výkonu funkce øeditele/ky mateøské �koly
(ne star�í 2 mìsícù).

Dal�í po�adavky na uchazeèe:
� znalosti v oblasti øízení �kolství a pøehled v

oblasti �kolských pøedpisù a pøedpisù k pro-
vozu M� výhodou

� organizaèní, øídící a komunikaèní schop-
nosti

� zku�enosti v øídící funkci výhodou
� komunikativní znalost min. jednoho cizího

jazyka výhodou
� znalost práce na poèítaèi (min. v rozsahu

znalosti Windows XP, MS Word, MS Excel, e-
mail, internet)

� øidièský prùkaz skupiny B výhodou

Nále�itosti pøihlá�ky:
� jméno, pøíjmení a titul uchazeèe, datum a

místo narození uchazeèe, státní pøíslu�nost
uchazeèe, místo trvalého pobytu uchazeèe,
èíslo obèanského prùkazu nebo dokladu o po-
volení k pobytu, jde-li o cizího státního obèa-
na, tel. kontakt, e-mail, datum a podpis

Pøihlá�ku s vý�e uvedenými nále�itostmi lze
doruèit v zalepené obálce na podatelnu MìÚ
Hoøice nebo zaslat po�tou na adresu: Mìs-
to Hoøice, námìstí Jiøího z Podìbrad
342, 508 19 Hoøice, nejpozdìji do
31.10.2011 do 15.00 hod. Na obálce vy-
znaèit: �Neotvírat � konkurs M� Na
Habru�.

Toto oznámení bylo zveøejnìno dne
11.10.2011 vyvì�ením na úøední desce MìÚ
Hoøice a na oficiálních stránkách mìsta
www.horice.org.

Ivan Dole�al , starosta

Sběr
nebezpečného odpadu
a svoz větví

POZOR, ZMĚNA!
Svoz vìtví
Oproti minulým letùm mohou obèané svá-

�et v ní�e uvedených termínech vìtve na urèe-
ná místa, kde od nich povìøení pracovníci
Technických slu�eb vìtve pøevezmou a obèa-
né je slo�í do pøistavených kontejnerù. Zabrá-
ní se tak èerným skládkám.

V sobotu 29. 10. 2011 budou kontejnery
pøistaveny v období od 8:00 do 16:00 hodin
na stanovi�tích: Pod Invalidovnou (køi�ovat-
ka naproti tenisovým kurtùm), u Doubravky
(køi�ovatka se silnicí na Gothard) a Na Borku
u gará�í.

V nedìli 30. 10. 2011 budou kontejnery
pøistaveny pod Hasièárnou, u Jízdárny a u
Karboxu (bývalé èerpací stanice). Obèané Da-
chov,Chvaliny, Bøezovic a Betléma mohou v
tomto termínu odkládat vìtve na obvyklém
místì jako minulý rok, vìtve z tìchto míst
svezou Technické slu�by v následujícím týd-
nu. Obèany Chlumu, Hrachovce a ostatní
�ádáme o svoz do objektu TS Hoøice po oba
dny.

Odkládání vìtví po tomto termínu a mimo
kontejnery bude posuzováno jako úmyslné
zneèi��ování veøejného prostranství!

Z dùvodu poøádku a èistoty ve mìstì vyzý-
váme obèany, aby tento termín dodr�eli a ne-
odkládali vìtve mimo urèená místa pøed a po
skonèení vý�e uvedeného termínu. Dále vyzý-
váme obèany, aby na urèená místa odkládali
pouze vìtve a ne �ádný jiný odpad, ten patøí
do areálu TS. Kázeò a dodr�ení uvedeného
termínu pøispìje k èistotì v na�em mìstì.

Nebezpeèný odpad:
Obèané mohou odkládat nebezpeèný odpad

do areálu Technických slu�eb Hoøice v pon-
dìlí 31.10. a� pátek 4.11. od 8:00 do 17:00
hodin (polední pøestávka je 11:30 � 12:30),
ve ètvrtek je zavøeno,v sobotu 5. 11. 2011 od
8:00 do 14:00 hodin.

Jako nebezpeèný odpad se øadí zneèi�tìné
obaly, zbytky barev, rozpou�tìdel, zbytky che-
mikálií, zneèi�tìné hadry, tkaniny od olejù,
barev apod.

MìÚ Hoøice, odbor �ivotního prostøedí

Sázení stromů
ve Mžanech 28. října

Hoøické sdru�ení Ecoinstitut pøipravuje na konec
øíjna druhou etapu ozelenìní pøístupové cesty ke
kaplièce svaté Marie Lurdské ve M�anech, obci na
pùli cesty mezi Hoøicemi a Hradcem Králo-
vé. Ètyøicet stromù budou úèastníci akce sázet do ji�
pøedem vykopaných jam a to o státním svátku 28.
øíjna od 10.00 hodin se srazem u kaplièky. Na akci
jsou zváni jak místní obyvatelé a èlenové místních
spolkù, tak pøespolní.                                     Tomá� �tayr

Skautská klubovna
Klubovnu hoøických skautù naleznete v Máchovì

ulici, za Z� Na Habru. Skautské støedisko tento dùm
získalo v roce 1990 od Mìsta Hoøice jako náhradu za
klubovnu na Gothardì, která vzala za své po posled-
ním zru�ení Junáka v dobì totality.

Je to trochu zvlá�tní stavba, je�tì stále se jí øíká
�Na Pile�, i kdy� dílny tam byly naposledy pøed více
ne� 100 lety. Ve zdi tu je�tì najdete zazdìné veliké
pískovcové kolo, které zøejmì bylo souèástí nìjaké-
ho stroje. V archívu hoøického stavebního úøadu
jsou plány z roku 1882, podle kterých byl tento dùm
upraven na nìkolik malých bytù, (snad chudobi-
nec?) a od té doby se jeho dispozice a vzhled moc ne-
zmìnily.

Skautská klubovna v souèasnosti poskytuje zázemí
tøem dìtským skautským oddílùm � 1. oddílu Zla-
tìnky, 2. oddílu Jitøenka a 3. oddílu skautù a také
klubu oldskautù �edí Medvìdi.

Výhodou domu v Máchovì ulici je právì jeho roz-
dìlení na spoustu (dvanáct) místností vìt�inou tak
akorát velkých, aby se do nich ve�la na schùzku jed-
na dru�ina. Spojením dvou men�ích zde vznikla
také jedna vìt�í místnost �velká klubovna� pro akce
s více úèastníky. Vlastní místnost pro dru�inu èi od-
díl, kterou si dìti mohou zaøídit podle svého, pøispí-
vá k posílení pocitu sounále�itosti, ale zároveò také
k odpovìdnosti za její vzhled a upravenost.

Velikost objektu je v�ak i jeho nevýhodou, proto�e
se tím zvy�ují starosti s jeho údr�bou. Navíc stav sta-
vebních konstrukcí byl u� pøi pøevzetí hodnì �patný,
stavba byla toti� urèena k demolici.

Pøedev�ím zde byla vysoká vlhkost zdí, které neby-
ly izolované. Vlhkost mìla za následek i �patný stav
døevìných stropních a støe�ních trámù. I kdy� je
skaut �etøivý a sna�í se postarat o sebe sám, postarat
se o klubovnu v takovémto stavu je hodnì velké
sousto. Na�tìstí jsme mohli v uplynulých letech díky
získaným pøíspìvkùm ze státního rozpoètu i od sa-
mosprávy zaèít provádìt postupnì nejdùle�itìj�í
opravy. Jednalo se o rekonstrukci kanalizace a ko-
mínù, opravu støechy na ji�ním køídle objektu, izo-
lování severních zdí od zemní vlhkosti, izolace pod-
lah a zdí ji�ního køídla, opravy stropù. Letos byly vy-
mìnìny stropy ve ètyøech místnostech, komíny byly
opatøeny nerezovými vlo�kami, také byly polo�eny
nové døevìné podlahy v ji�ním køídle objektu.

To v�e se podaøilo díky podpoøe Mìsta Hoøice a
Ministerstva �kolství, mláde�e a tìlovýchovy ÈR,
kterým tímto velmi dìkujeme. Doufáme, �e podpora
na�emu støedisku bude dále pokraèovat a urèitì by-
chom se nebránili ani pomoci v jakékoliv podobì od
dal�ích na�ich pøíznivcù.

U pøíle�itosti stého výroèí zalo�ení skautingu
v èeských zemích se chystáme v pøí�tím roce na jaøe
(14. dubna 2011) uspoøádat v na�í klubovnì Den
otevøených dveøí. Pøi nìm chceme náv�tìvníky se-
známit s prostøedím, ve kterém se odehrává ná�
skautský �ivot, a pøiblí�it jim na�i èinnost a historii.

Ev�a Hanèarová, vedoucí skautského støediska
Hoøice v Podkrkono�í

Před klubovnou se skautské družiny chystají
na letošní Drakiádu – 15.10. 2011

Mìsto Hoøice prodává byt 1+1 o výmìøe
50,5 m2 v Jablonského ulici èp. 1054. Mini-
mální kupní cena je 580 000,- Kè. Zájemci
mohou své nabídky podávat do 7. listopadu
do 10 hodin.

Dal�í informace na www.horice.org/byty.

Prodej bytu

Halloweenské plavání
29. října

Bazén bude vyzdoben vyøezanými dýnìmi
a svíèkami a náv�tìvníky bazénu namísto obvyklého
personálu èekají duchové a stra�idla.

Zároveò bude vyhlá�ena soutì� tøíd o nejhezèí vy-
øezanou dýni, vítìzové budou 1. 11. sladce odmìnì-
ni. Jako odmìna pro v�echny dìti, které s sebou pøi-
nesou vyøezanou dýni, bude vstup do bazénu zdar-
ma. Na stra�idelné plavání Vás srdeènì zvou za-
mìstnanci SZMH.     Zdroj: Ing. Petr Rücker, SZMH

Věž samostatnosti
bude 28. října otevřena

Vì� samostatnosti bude v den státního svátku
28. øíjna otevøena pro náv�tìvníky od 10 do 16
hodin.
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Co se stalo v listopadu
1. listopadu 1781 (230 let): Ve�el v platnost pa-

tent císaøe Josefa II. o zru�ení nevolnictví. Pod-
daní získali mo�nost svobodnì se stìhovat, uzaví-
rat sòatky, studovat a byli osvobozeni od dvorské
slu�by.

2. listopad: Kdy� na Du�ièky jasné poèasí panu-
je, pøíchod zimy to oznamuje.

3. listopad: Témìø celé 18. století zaèínal �kolní
rok 3. listopadu a konèil 20. záøí. Do letních mìsí-
cù byly prázdniny pøesunuty teprve od roku 1784.
Tøi dny volna mìli �áci o Vánocích, ètyøi dny o
Masopustu a ètrnáct dní o Velikonocích.

5. listopadu 2010 (1 rok) zemøel hoøický sochaø
Roman Richtermoc (nar. 1950).

6. listopadu 1911 (400 let) v Tøeboni zemøel Petr
Vok z Ro�mberka, poslední narozený (1539) i ze-
møelý pøíslu�ník rodu. Patøil k nejvýznamnìj�ím
postavám èeských dìjin.

7. listopadu 1811 (200 let) se v Miletínì narodil
Karel Jaromír Erben,  autor sbírky Kytice. Ze-
møel 21. listopadu 1870. Erbena pøipomíná probí-
hající výstava v hoøickém muzeu.

8. listopadu 1841 (170 let) se v Pøibyslavi narodil
Jan Otto, knihkupec a nakladatel. Jeho nejvý-
znamnìj�ím poèinem byl Ottùv slovník nauèný.

9. listopadu 1966 (45 let) se v londýnské galerii
Indica poprvé setkali John Lennon a Yoko Ono,
která tam mìla zrovna vernisá�. Lennona japon-
ská umìlkynì zaujala, rozvedl se s Cynthií a roku
1969 se s Yoko vzali. Yoko Ono bývá nìkdy ozna-
èována za pøíèinu rozpadu skupiny Beatles, Len-
non zase proslul výrokem �Nevìø nikomu, komu
je pøes 30!� (kdy� se potkali, bylo Yoko skoro 34).

10. listopadu 1871 (140 let) se ve vsi Ujiji asi 10
km ji�nì od Kigomy setkal Henry Morton Stanley
s Davidem Livingstonem, skotským misionáøem
a cestovatelem, který prý inspiroval na�eho Emila
Holuba (a mo�ná i Leo�e �imánka). Livingstone
se proslavil hlavnì objevem Viktoriiných vodopá-
dù, pak se na 4 roky ztratil a myslelo se, �e u� ne-
�ije. Stanley se ho na útraty amerického deníku
vydal s obrovskou výpravou hledat (co� bylo srov-
náváno s hledáním jehly v kupce sena) a uspìl.
Vìta, kterou prý jediného bìlocha �iroko daleko s
klidem oslovil: �Doctor Livingstone, I presume?�
(�Vy asi budete pan doktor Livingstone, �e?�) pa-
tøí k velice obdivovaným a citovaným. O události
byl v roce 1939 natoèen úspì�ný film a klíèová
scéna byla v den 110. výroèí roku 1981 rekonstru-
ována v hoøickém muzeu (30 let). Livingstonova
replika byla ov�em autory rekonstrukce (po inten-
zívním bádání) uvedena na pravou míru: �And
what did You think - Mickey Mouse, I presume?�

19. listopadu slaví svìt Mezinárodní den toalet a
Hoøické noviny pøejí v�em toaletám, záchodkùm
i pisoárùm hodnì klientù a zajímavých zá�itkù.

19. listopadu 1711 (300 let) se narodil ruský pøí-
rodovìdec Michail Lomonosov.

23. listopad 1951 (60 let): Pozdì veèer byl ve své
vile zadr�en generální tajemník KSÈ Rudolf Slán-
ský, zbaven v�ech funkcí, obvinìn mimo jiné z
trockismu, titoismu, sionismu a bur�oasního na-
cionalismu, dopraven do ruzyòské vìznice a do
roka obì�en. Tého� veèera slavil 55. narozeniny
Klement Gottwald (který dal k zatèení pøíkaz).

Středa 2.11.2011 ve 20.00 hodin

Los Rumberos Trio
Los Rumberos Trio je nejmlad�ím a � co do poètu

èlenù � také nejmen�ím pøírùstkem do rodiny kapel
sestavených Petrem Smetáèkem. Stejnì jako v pøí-
padì svých vìt�ích pøíbuzných (Los Rumberos a Los
Rumberos En Grande) je základem repertoáru afro-
kubánská hudba, navíc doplnìná i o jazzovìji ladì-
né skladby. Setkáte se tu tudí� s rytmy jako mambo,
son montuno, cha-cha-chá, afro, ale tøeba i bossa
nova èi swing, a to ve skladbách vlastních i pøevza-
tých. Èlenové tria jsou staøí známí z �klasického�
Los Rumberos: zpìvaèka Kateøina My�ková, kyta-
rista Jan Burian a samozøejmì pianista a perkusio-
nista Petr Smetáèek. Vyu�ívání perkusí v�emi tøemi
muzikanty pak umo�òuje plnohodnotnou interpre-
taci afro-kubánských rytmù i v tomto komorním ob-
sazení.

Pátek 4.11.2011 v 19.00 hodin
(Bluesová kavárna od 18.00 hodin)

Bonzo & The Resonators
Veterán slovenské bluesové scény, zpìvák a hráè

na rezofonickou kytaru Petr �Bonza� Radványi byl
roku 1996 vyhlá�ený Slovenskou bluesovou spoleè-
ností za Bluesmana roku a o dva roky pozdìji získal
spolu se skupinou The Blues Mother-In-Law Výroè-
ní cenu SBS za první koncertní CD v historii sloven-
ského blues. V Hoøicích bude vystupovat
s kytaristou Ivanem Tomovièem a harmonikáøem
Bobo�em Procházkou bìhem festivalu v populární
�bluesové kavárnì� v pøísálí a na �afterparty�
v restauraci Staré èasy v pivovaru po skonèení akce.

Èeské saxofonové
kvarteto
Èeské saxofonové kvarteto tvoøí hráèi, kteøí ovlá-

dají hru na v�echny typy nejvíce u�ívaných saxofo-
nù. Jejich spoleènou motivací je nejenom dlouho-
dobý zájem o saxofon, ale i o hru v komorním an-
sámblu podlo�ený dlouholetými zku�enostmi v kla-
sické i jazzové hudbì. Za svou nìkolikaletou exis-
tenci odehrálo kvarteto stovky koncertù a pøedsta-
vení po celé Èeské republice. Vystupovalo, mimo
jiné, ve Smetanovì síni Obecního domu, Dvoøákovì
síni Rudolfina, Zrcadlové kapli Klementina a dal-
�ích proslulých koncertních sálech. Kvarteto se pre-
zentuje nìkolika typy programù, ve kterých v plné
�íøi uplatòuje �ánrovou rozmanitost svého reperto-
áru. V obsazení soprán, alt, tenor a baryton saxofon
tak pøedstavuje saxofony v hudbì klasické, jazzové,
ale netradiènì i ve spojení se stepem nebo zpìvem.
Na hoøickém festivalu bude hostem kvarteta David
Eben na soprán saxofon.

Michal Pavlíèek Trio
Michal Pavlíèek, obdivovaný kytarový mág, skla-

datel svérázných høíèek i autor introvertních rocko-
vých opusù, stejnì jako melodicky silných pùsobi-
vých balad, skladatel symfonické a scénické hudby
se zcela pùvodním rukopisem, vyhledávaný produ-
cent i mentor mladých hudebníkù, je �iroce respek-
tovanou individualitou, co� koneènì dokumentuje i
øada vítìzství a ocenìní v odborných anketách. V
Hoøicích bude hrát se svým triem v rámci turné �Sr-
deèní zále�itosti�.

Józef Skrzek & SBB
Józef Skrzek se narodil v hornické rodinì ve mìstì

Michalkowice v Horním Slezsku. Ji� jako mladík
získal titul v klavírní tøídì v proslulé �kole Karlowicz
v Katovicích. Dále studovat na tamní hudební aka-
demii. Stal se baskytaristou a pianistou v jedné z
nejlep�ích polských rockových skupin BreakOut. V

roce 1971 zalo�il svoji kapelu SBB, která se proslavi-
la v Evropì i ve svìtì. V prvních devíti letech (do
roku 1980) nahráli pøes deset alb, kterých se proda-
lo v celé Evropì nìkolik milionù. SBB se stali legen-
dou s hlubokými koøeny a jejich koncerty jsou ozdo-
bou souèasných evropských festivalù.

Sobota 5.11.2011 v 19.00 hodin
(Jazzová kavárna od 18.00 hodin)

Swing Sextet Náchod
Tato jazzová formace vznikla náhodnì v roce 1993.

Solisté Náchodského big bandu sestavili pro pøíle�i-
tost oslavy kulatého jubilea zvukaøe, který s orchest-
rem dlouhá léta spolupracuje, men�í kapelu s dixie-
landovým repertoárem. Swing sextet úèinkuje pøíle-
�itostnì na jazzových festivalech po Èeské republice,
v roce 1997 navázal kontakt s vynikajícím brnìn-
ským jazzovým zpìvákem Laïou Kerndlem a pravi-
delnì s ním vystupuje. Kapela pøi stávajícím názvu
roz�íøila pøíle�itostnì obsazení i na sedm hudebníkù
a obohatila repertoár o modernìj�í formy. Hraje
pøevá�nì swing 30. a 40. let, z èásti dixieland v tzv.
chicagském stylu (s ten. sax.) a mainstream, skladby
z repertoáru známých jazzových velikánù: D. Elling-
tona, C. Basieho atd. Opírá se o známá jazzová téma-
ta a dává velký prostor sólistùm pro improvizovaná
sóla.

Walter Phishbacher NY3
Walter Phishbacher pochází z Rakouska, kde vy-

studoval Musikhochschule a Music Conservatory ve
Vídni a pùsobil na rakouské hudební scénì a� do
roku 1994, kdy se rozhodl zdokonalit své hudební
umìní v New Yorku. Tam nav�tìvoval Mannes Col-
lege a New School a hrál v nìkolika kapelách. Aby si
roz�íøil své hudební horizonty, zalo�il si tam nahrá-
vací studio a také ladí klavíry. Spolupracoval s mno-
ha svìtovými hvìzdami. Asi pøed pìti lety dostal na-
bídku vyrazit na turné s Lacem Deczim a jeho Celu-
lou New York. Od té doby se do Evropy vrací ka�dý
pul rok. Pred dvema lety tu také pøedstavil svùj
vlastní projekt Phishbacher, se kterým slaví úspìchy
nejen v Èeské republice a na Slovensku, ale také v
Nìmecku a Rakousku.

Milan Svoboda Quartet
Milan Svoboda patøí mezi pøední osobnosti èeské

hudební scény. Jako jazzový pianista a bandleader
si získal velké mezinárodní renomé. Jeho tvùrèí zá-
bìr, jako skladatele a dirigenta, je velmi �iroký, od
moderního jazzu pøes muzikál, filmovou a scénic-
kou hudbu a� k soudobé hudbì vá�né. Narodil se v
roce 1951 v Praze. Je absolventem varhanního oddì-
lení Konzervatoøe v Praze, studoval muzikologii na
Filosofické fakultì University Karlovy, kompozici na
pra�ské AMU a jako stipendista pùsobil v USA na
Berklee College of Music v Bostonu. V roce 1974 za-
lo�il svùj první jazzový orchestr Pra�ský Big Band,
který se významnì zapsal do historie nejenom èes-
kého, ale i evropského jazzu. Jako dirigent stál poz-
dìji v èele Èesko/Polského big bandu sestaveného
ze �pièkových sólistù zvuèných jmen obou zemí. V
90 letech vedl kreativní jazzový orchestr Kontra-
band. V souèasné dobì opìt diriguje obnovený Pra�-
ský Big Band v plném obsazení a pravidelnì vystu-
puje s vlastním kvartetem. Se svými big bandy i v
komornìj�ích sestavách s kvartetem, v duu nebo
jako sólista úèinkoval témìø v celé Evropì i v zámo-
øí, zúèastnil se mnoha jazzových festivalù a nahrál
28 gramofonových alb pod svým jménem. Spolupra-
coval s øadou významných jazzových osobností, jako
jsou napø.: James Moody, Maria Schneider, Jerry
Bergonzi, Tony Lakatos, Aaron Scott, Phil Wilson,
Sonny Costanzo, Victor Mendoza, Ed Partyka, Sigi
Finkel, Jiøí Stivín a mnoho dal�ích.

Laco Deczi & Celula NY
Trumpetista, skladatel a kapelník Laco Deczi se

narodil v roce 1938 ve vesnici Bernolakovo (kousek
od Bratislavy), na Slovensku. V �edesátých letech byl
èlenem kapely S+HQ Karla Velebného. V sedmdesá-
tých letech nahrál svoje sólové album �Sentimental
Trumpet� se smyècovými nástroji. Jako sólista byl
èlenem orchestru pøi nahráváni desky �Jazz Goes To
Beat� Václava Zahradníka. Na konci roku 1967 zalo-
�il vlastni soubor Jazz Celula a od zaèátku sedmde-
sátých let byl èlenem JOCRu - Jazzoveho orchestru
Èeskoslovenskeho rozhlasu. Nahrál také duety s ky-
taristou Zdeòkem Sarkou Dvoøákem a slo�il velké
mno�ství muziky pro filmy a filmovou produkci
obecnì. Od roku 1985 �ije v USA, kde je lídrem ka-
pely Celula New York. Laco vystupoval ve Spojených
státech s velkou øadou skvìlých jazzových muzikan-
tù, jako jsou Elvin Jones, Bill Watrous, Junior Cook,
Dave Weckl, Sonny Costanzo a dal�i.. V Hoøicích je
Laco jak doma. Hrál zde ji� nìkolikrát, jak v rámci
festivalù, tak na samostatném koncertu.

Hořice JazzNights 2011

Rok se pøekulil a máme tu ji� 17. roèník hoøického jazzového svátku, kterému øíkáme JazzNights. Ty
jazzové noci budou letos tøi. Ve støedu 2.11. zahraje v pøísálí DK Koruna zajímavá mladá partièka,
která si øíká Los Rumberos. Afro-kubánská hudba v jazzovém støihu. Pak u� pøijdou hlavní veèery v
sále se v�ím co k nim ji� léta patøí. Pøípitek, svíèky, noèní obloha, jazz a jedineèná atmosféra, kterou si
za ta léta vytvoøili skalní pøíznivci a muzikanti, kteøí sem za nimi rádi jezdí. Pátek jistì potì�í pøízniv-
ce jazzrocku v podání èeského kytarového mága Michala Pavlíèka a polské muzikantské legendy Jó-
zefa Skrzeka a jeho SBB. Èeské saxofonové kvarteto si pøiveze jako hosta Davida Ebena. Do bluesové
kavárny si pøijede ze Slovenska zahrát Peter Radvanyi se svým triem. Zahraje také na páteèní �after-
party� v restauraci Staré èasy v pivovaru. V sobotu to v kavárnì rozjede Swing Sextet Náchod a na
jevi�ti se potkají staøí harcovníci a hvìzdy hoøických JazzNights Laco Deczi se svojí Celulou NY, Wal-
ter Phishbacher (který s Lacem dlouho hrál) a Milan Svoboda se svým quartetem. Svìtoví muzikanti,
kteøí v Hoøicích v�dy sklízeli ovace. Jejich koncerty budou jistì skvìlou teèkou za leto�ním roèníkem.

Vzpomínka
U� jen kytièku na hrob Ti mù�eme dát, chviliè-

ku postát a ti�e vzpomínat...

14. èervence uplynuly dva roky od úmrtí na�eho
drahého Miroslava Plecháèe z Úhlejova.

S láskou stále vzpomínají man�elka, snacha,
dìti, vnouèata a ostatní pøíbuzní.

Vzpomínka
Ani èas tak stra�nou ránu nezahojí,
ztráta milovaného Mirka nikdy nepøebolí...

6. listopadu uplyne rok od úmrtí na�eho drahé-
ho syna Miroslava Plecháèe z Úhlejova.

S láskou stále vzpomínají maminka, man�elka,
sestra, bratr, dìti, ostatní pøíbuzní a kamarádi.

Klokánkovy novinky
Podzim je v plném proudu, v�e se pomalu chystá k

zimnímu spánku. Klokánek má v�ak energie mnoho
a pojem podzimní únava je mu naprosto cizí. S po-
klesem teplot na venkovním teplomìru sice zaèal
shánìt zásoby na zimu a venku ho spatøíte jen zøíd-
ka, ale urèitì neusne zimním spánkem a co nevidìt
vás nìèím novým pøekvapí.

Od záøí pilnì natíral, maloval, boural i stavìl, aby
se v øijnu mohl definitivnì pøestìhovat do svého no-
vého pùsobi�tì v Janderovì ulici. Nové sídlo Klokán-
ku je ji� v provozu a urèitì se jím v dohledné dobì
pochlubíme a pøedstavíme ho veøejnosti.

Èlovìk by øekl, �e po takové døinì teï bude Kloká-
nek odpoèívat  a� do jara. Omyl. Energie máme na
rozdávání. V záøí jsme uspoøádali klokánkovská ba-
zar, který byl pomìrnì úspì�ný a tak ji� pøemý�líme
o dal�í. Za pomoc pøi jeho realizaci dìkujeme �enám
z Oblastního spolku Èerveného køí�e v Hoøicích.
Nyní se pravidelnì scházíme v nové tvùrèí dílnì a
spoleènì tvoøíme výrobky, kterými se pochlubíme na
11. Adventním trhu 26.listopadu. V�echny vás srdeè-
nì zveme. Pøijïte se podívat a koupí nìkterého z na-
�ich výrobkù podpoøit Klub Klokánek.

Na prosinec jsme pøipravili  zajímavý dáreèek.
10. prosince od 13 hodin vás srdeènì zveme do

Biografu na �pici v Hoøicích na semináø PhDr.
Lidmily Pekaøové, která bude pøedná�et na téma
Vývojové zvlá�tnosti dìtí ve vìku 3-7let.

Dr. Lidmila Pekaøová je   primáøkou oddìlení Re-
habilitace II v Hamzovì léèebnì v Lu�i-Ko�umber-
ku. Má dvacet devìt let praxe v klinické psychologii a
pøedná�kových aktivitách pro pedagogy, �irokou ve-
øejnost a øídící pracovníky �kolství a rùzných firem.
Je autorkou velmi úspì�né kniny �Jak �ít a nezbláz-
nit se�.  Její semináøe jsou oblíbené a velmi nav�tì-
vované. Bìhem pøedná�ky se dozvíte jak vychovat
dítì k poslu�nosti, k ochotì uklízet, co je dìtská prá-
ce a co hra, jak to odli�it nebo odli�ovat vùbec? Co
dìlat kdy� dítì zlobí, jak nauèit dítì projevovat lásku
a spoustu dal�ích zajímavých vìcí týkajících se vý-
chovy a vztahù v rodinì. Paní doktorka nazývá oby-
èejné lidské vìci prostì, mluví tak, aby v�e bylo sro-
zumitelné pro ka�dého. Její rady pochopí ka�dý, po-
kud tedy bude chtít. Je spravedlivá i útoèná vùèi
v�em a bìhem pøedná�ky urèitì zacílí hlavnì do ro-
dièovských øad :) Vstupné na pøedná�ku je 70,- Kè.

Doufáme, �e dáreèek v podobì pøedná�ky Dr. Pe-
kaøové vás potì�í a tì�íme se na setkání 10.12. v Bio-
grafu na �pici.                       Jana Kocourková

Dvojí pozvání
do synagogy

Srdeènì zveme v pondìlí 8. listopadu od 18.00
hodin do synagogy na pøedstavení herce a recitá-
tora Miroslava Gabriela Èástka Cesta k pokoji -
Tomá� Kemperský.

Pøi pøíle�itosti 69. výroèí odsunu �idù z Hoøic a
okolí v dobì nacistické okupace srdeènì zveme na
vzpomínkový veèer - divadelní pøedstavení �OA,
které uvede �vandovo divadlo Praha v pondìlí 21.
listopadu od 18.00 hodin v Divadelním sále na
radnici v Hoøicích.

Zve Církev èeskoslovenská husitská,
Eli�ka Zapletalová - faráøka

Jedním z vrcholů druhého dne festivalu bude
vystoupení Laco Decziho a Jazz Celula NY.

Fotka je z jeho účinkování v Hořicích roku 2006.



V Hořicích 26. října 2011

Strana 5

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.

Tudy chodil Karel Jaromír
Výsledky fotografické soutì�e

Hoøická radnice
Vernisá� 7. listopadu od 17 hodin.

Bohoslužby CČSH
Bohoslu�by Církve èeskoslovenské husitské se

budou konat v synagoze 6. a 20. listopadu.

LEO� A LENKA �IMÁNKOVI

Polovinu svého �ivota jsem �il v omylu, co se týèe
zimy na Novém Zélandu. Kdy� pøi mém prvém po-
bytu pøi�la na tuto roèní dobu øeè, dozvídal jsem se o
studeném, nepøíjemném poèasí. V�echno je v�ak re-
lativní!�Leo�i, proè jsi nás valil? V�dy� to tu je jak u
nás na jaøe!� toto jsou první slova mé man�elky po
pøíletu do Aucklandu.I já zírám. Sluníèko høeje, v�e
je zelené, keøe ibi�kù a camellií v parku pøed leti�-
tìm jsou obalené kvìty. Lidé chodí jen v ko�ilích a
nìkteøí ho�i dokonce v krátkých kalhotách! Je èer-
ven, to znamená jako u nás v lednu. �Buï ráda!� od-
povím spì�nì, abych zamezil výèitkám pro blamová-
ní rodiny a sbalím bundu do batohu. �Jsme tady holt
na severu, na jihu bude vìt�í zima.�Den poté
v karavanu z pùjèovny vyrá�íme na sever, dál za tep-
lem. Jedeme po hlavní silnici, co nejrychleji z mìsta,
ke kterému nemáme �ádný vztah. Na Nový Zéland
jsme pøijeli kvùli pøírodì. V mìsteèku Warkworth
opou�tíme silnici èíslo jedna a zamíøíme k pobøe�í
Pacifiku. Po krátké dobì se nám otevírá pohled na
Kawau Bay, na azurovì modré moøe, na plachetnice
zakotvené v pøístavu. A tentý� den u� koneènì tábo-
øíme s výhledem na nekoneènou vodní plochu Ti-
chého oceánu.Ráno vstáváme za rozbøesku a pokra-
èujeme dál podél pobøe�í. Od silnice není moøe vi-
dìt, zdvihají se tu vysoké pískové duny. Z jejich vr-
cholkù pøehlédneme celý Hauraki Gulf ohranièený
na východì ostrovy a ostrùvky, za kterými vychází
slunce. Po na�í levé ruce stoupají kopce
s loukami a pasoucími se ovcemi. Stránì jsou na-
krátko spásané a tráva vypadá jako èerstvì poseèe-
ná. Jediné rostliny, kterých se ovce nedotknou, jsou
kvetoucí trsy kal. Kolik ka�dý takový bílý kvìt u nás
stojí penìz, tady rostou divoce na pastvinách a ani
ovce je ne�erou, pomyslím si.Jedeme dál, kolem nás
vesnická idylka jako vymalovaná: malá i vìt�í hos-
podáøství, obklopená rozsáhlými pastvinami a nad
nimi sytì zelené lesy.�Jak tady mají v�echno krásnì
udr�ované!� øíká nad�enì Lenka a dodá: �Nejradìji
bych sem vyslala na�e zemìdìlce na �kolení. Tak
bych si to pøedstavovala i u nás doma!��Podívejte,
koníèkové,� volá Veronika. �Tati, zastav! Pro-
sím.�Nedaleko pøed námi stojí budova ranèe, na
louce se pasou asi dva tucty koní. Krásná zvíøata,
�ádní valachové. Pøeskoèíme plot a jdeme ke stádu.
Zvíøata jsou na cizí lidi urèitì zvyklá, vzájemnì se
pøibli�ujeme a ona se nechají od Lenky a Veroniky
pohladit. Vtom se za stodolou objeví mu� a dìvèe
s ohlávkami v ruce. Èekám, �e budou nadávat � pøe-
lezli jsme pøece jejich plot � ale opak je skuteèností.
Zdravíme a chválíme jejich vzorné konì. ��ádné di-
voké nemáme. Na�i se dají vypùjèit, tak�e to tak
musí být,� vysvìtlí chlapík. Vìk se u nìho nedá dob-
øe odhadnout, mezi tøiceti a� ètyøiceti. Tì�ká práce
na ranèi se oèividnì podepsala na jeho vizá�i. �Od-
kud pocházíte, podle pøízvuku nejste anglicky mlu-
vící,� zeptá se.Pøedstavíme se a setkáváme se
s nemalým údivem. S Èechy se Ray, tak se jmenuje,
je�tì nikdy nesetkal. �Dnes mám volno, je nedìle.
Jinak bych byl v sedle a honil krávy. Pracuji tady
jako kovboj,� vysvìtluje. �Jsem domluvený tady
s Barbet, �e si vyrazíme na plá�. Je hned na druhé
stranì dun, tam naproti. Poèasí je perfektní, jako by
bylo léto, tak se u� moc tì�íme! �Prohlédnu si jeho
partnerku, mù�e jí být kolem sedmnácti. Dlouhé
hnìdé vlasy má svázané a její úèes vypadá podobnì
jako ohony jejích koní. Krev a mléko by se o ní moh-
lo øíci staroèesky. Asi umí zabrat, �ádná pápìrka to
není, jinak by asi tì�ko mohla pracovat s koò-
mi.Chvíli se bavíme a pak se nesmìle zeptám: �Koní
máte plno. Bylo by mo�né si ètyøi vypùjèit
a vyrazit na plá� spoleènì?� ��ádný problém,� odpo-
ví Ray. �Jen se musím zeptat �éfa, jestli neèeká nìja-
ké hosty, kteøí by si chtìli nìkam vyjet. Kdy� ne, tak
jejich pùjèení není drahé. �A máme �tìstí, konì jsou
volní. Mù�eme si vybrat mezi anglickým a kovboj-
ským sedlem. Samozøejmì saháme po tom druhém
s hru�kou pro omotání lasa. Na nì jsme zvyklí. I Ve-
ronika u� na takovém jezdila, aèkoli si to nemù�e
pamatovat. Tenkrát jí byly tøi roky, co jsme spoleènì
v sedlech projeli v Americe Severní Kaskády ve Wa-
shingtonu. Pozdìji se ale v jezdecké �kole uèila jez-
dit na anglickém, a tímto to teï bude mít snaz�í,
proto�e ne� èlovìk ze sedla spadne, mù�e se zachytit

hru�ky.Konì máme osedlané, je mo�né vyrazit.
Vtom Ray nìco zabruèí, zmizí v jedné z kùlen a vrátí
se s jezdeckými pøilbami v ruce a øekne: �Navlíknìte
si je! Mù�ou nám být dobrý. Pøed lety jsem spadl
z konì a natloukl jsem si hlavu tak, �e jsem byl dlou-
ho v bezvìdomí. Od té doby bez helmy nevyjedu.
�Ka�dému nám podá èernou helmu, která vypadá
jako od motorkáøù jezdících na Harley Davidson.
Ray v ní vypadá víc ne� legraènì. Je�tì nikdy jsem
nevidìl kovboje s helmou na hlavì. I Barbet si jednu
navléká, a ta jako jediná z nás má bílou, která nevy-
padá tak stra�idelnì. Jenom Ray má bìlou�e, v�ich-
ni ostatní jsme si vybrali hnìdáky s bílými lysinka-
mi, tìch je na pastvinì nejvíc. Vyrazíme. Nejdøív
projí�díme lesem z borovic, kterým se zøejmì
v píseèné pùdì dobøe daøí, a po necelém kilometru
se pøed námi otevøe pohled na oceán. Nebe je sytì
modré a jako vymetené. Voda má azurový nádech,
tì�ko øíci, která z tìchto barev se mi líbí víc. Duny
konèí strmým srázem porostlým teï v zimì uschlou
trávou. Severním smìrem, kam oko dohlédne, se
táhne liduprázdná, dozlatova zbarvená plá�. Vzpo-
menu si na Itálii nebo �panìlsko, na tamní pøelidnì-
ná pobøe�í a pomyslím si, jak krásnì je zde, na No-
vém Zélandu. Moøe svádí ke koupání, na které ne-
mù�e být ani pomy�lení, voda je urèitì studená jako

Dům kultury Koruna v listopadu

Středa 2.11.2011 ve 20.00 hodin
JazzNights 2011

Los Rumberos Trio
Vstup volný

Pátek 4. 11. 2011 v 19.00 hodin
(Bluesová kavárna od 18.00 hodin)

JazzNights 2011
Bonzo & The Resonators, Èeské saxofonové

kvarteto, Michal Pavlíèek Trio, Józef Skrzek &
SBB (noèní after party v restauraci �Staré

èasy� v pivovaru)
250/200,- Kè

Sobota 5. 11. 2011 v 19.00 hodin
(Jazzová kavárna od 18.00 hodin)

JazzNights 2011: Swing Sextet Náchod,
Laco Deczi & Celula NY, Walter Phishbacher

NY3, Milan Svoboda Quartet
250/200,- Kè

Pondělí 7. 11. 2011 v 17.00 (RADNICE)
ERBEN A JEHO KRAJ

Slavnostní veèer s vyhlá�ením výsledkù
výtvarné soutì�e

vstup volný

Čtvrtek 10. 11. 2011 v 19.30 (RADNICE)
�TÌPÑ RAK + JAN MATÌJ RAK

Koncert Klubu pøátel hudby
150,- Kè

  Sobota 19. 11. 2011 v 18.00 hodin
LEO� �IMÁNEK - NOVÝ ZÌLAND
Diashow populárního cestovatele

160,- Kè

Pondělí 21. 11. 2011 v 18.00 (RADNICE)
�OA

�vandovo divadlo Praha,
dobrovolné vstupné.

Úterý 22. 11. 2011 (RADNICE)
VEÈER POPULÁRNÍCH MELODIÍ

Hudební spolek Dalibor
50,- Kè

  Pátek 25. 11. 2011 ve 20.00 hodin
VELKEJ KORUNOVANEJ NÁØEZ

Morokweng, Killerpanda, B_Side, Del Moe
(DE), 80,- Kè

Sobota 26. 11. 2011 ve 14.30 hodin
KA�PÁRKÙV BOJ S ÈERTY

Loutkáøský soubor ZVONEK, 30,- Kè

Pondělí 28. 11. 2011 v 19.00 hodin
SHIRLEY VALLENTINE

Divadlo Rokoko
Willy Russel - Simona Sta�ová

Divadelní pøedplatné,
vstupné 270/250/230,- Kè

Středa 30. 11. 2011 v 19.30 (Radnice)
VOJTA KIÏÁK TOMÁ�KO

Recitál písnièkáøe a folkové legendy
ze západních Èech

80,- Kè
Městská knihovna zve

Madagaskar � �ivot bez DPH  - pøedná�-
ka RNDr. Vladimíra Lemberka

3. listopadu � pøedná�ková místnost od 18.30
spolupoøádá KÈT v Hoøicích

Karel Jaromír Erben � literární pøedná�-
ka Rù�eny Hellingerové  a vystoupení drama-

tického oddìlení ZU� Havlíèkova k 200.
výroèí Erbenova narození

15. listopadu � pøedná�ková místnost od 18.30
Holandskem na lodi � pøedná�ka fotografa

a cestovatele Tomá�e Kube�e
1. prosince � pøedná�ková místnost od 18.30 h

spolupoøádá KÈT v Hoøicích

NOVÝ ZÉLAND V OBRAZECH LEOŠE ŠIMÁNKA

Putování po ostrovech zimních superlativů

led. Mo�ná, �e tady budou v létì davy, a� zaène tu-
ristická sezona. Zeptám se Raye, ale ten moje obavy
vyvrátí.Cváláme po písku bez jediné stopy. Je tvrdý,
koòská kopyta se neboøí a mù�eme jet naplno. Ko-
òùm vlaje høíva ve vìtru a rychlá jízda jim dìlá stej-
né potì�ení jako nám.

 �Tak co, není to tady paráda?� zeptá se Ray a bez
èekání na odpovìï pokraèuje: �Ka�dou nedìli vyrá-
�ím sem k moøi a s vámi mì to je�tì víc baví.� �A teï
do vln!� volá Barbet. �To bude teprve ono!�

Voda vysoko støíká, jsme celí mokøí, ale Barbet má
pravdu � úplná senzace! Je to poprvé, co mù�eme
cválat moøem. Maximální zá�itek! Asi jen málokde
je nìco podobného mo�né � tak dlouhá plochá plá�
s udusaným pískem. Jedeme celou øadu kilometrù,
pak to otoèíme, slunce máme v zádech, nemusíme
mhouøit oèi. V dálce se rýsují skaliska mysu Cape
Rondey.�eneme na�e hnìdáky v plném trysku a
právì kdy� míjíme záøez mezi dunami, kde zahlédnu
malé údolí zarostlé borovicemi, sly�ím za sebou vo-
lání Raye: �Leo�i, vra�te se! Udìláme si tady nìco
k jídlu. �Otoèíme se a zaboèíme do údolíèka. �Pod
stromem pøed námi je mé ohni�tì a v sedlové ta�ce
mám maso,� øekne ná� nový kamarád, vyndá kus
hovìzího a dodá: �Svíèková z mladého býka a správ-
nì odle�elá. Rozdìlejte velký oheò, a� máme hodnì
�havého døeva! Já mezitím nakrájím stejky. �Vytáh-
ne nù� z pouzdra na opasku a �asnu, jak je ostrý.
Vidí, �e ho pozoruji, otøe nù� a øekne: �To je Buck,
americký. Mám ho snad u� vìènost a poøád je stejnì
dobrý. Nedal bych ho za nic na svìtì.�Netrvá to
dlouho a na vidlicích z borových vìtví opékáme tlus-
té bifteky. Vùnì se �íøí �iroko daleko. A kdy� koluje
Rayùv Buck, kterým si odøezáváme sousta, ozývá se
jen mlaskání.�Teï by koplo plzeòský,� øeknu Jaku-
bovi. Mluvíme spolu anglicky, aby nám na�i pøátelé
rozumìli, co� je pro Jakuba zároveò dobrý trénink.
Ray okam�itì zareaguje: �Lep�í pivo jsem je�tì ne-
pil, nikdo jiný tak dobrý neuvaøí,� a dodá s povzde-
chem: �Jen kdyby nebylo tak hroznì drahý, z mého
platu si ho nemù�u èasto dovolit. �Je mi hned jasné,
�e se na zpáteèní cestì od Cape Reinga musíme tady
zastavit s kartonem èeského piva. Den ubìhne tak
rychle, �e se mi to nechce ani vìøit. Zapadající slun-
ce zaèíná barvit mráèky nad moøem. �koda, �e tato
plá� není na západním pobøe�í, kde se slunce brzy
bude noøit do vln Tasmanova moøe. Na ranè dorá�í-
me a� skoro za tmy. Odsedláme konì, vy�eneme je
na pastvinu k ostatním, uklidíme sedla a udidla. Po
rozlouèení s ranèerem, Rayem a Barbet se utáboøí-
me na pobøe�í, abychom mohli pozorovat východ
slunce.

Více o autorovi,  jeho knihách a diashow najdete
na internetových stránkách: www.leossimanek.cz.

Program o putování Novým Zélandem provede
Leo� �imánek v hoøické Korunì 19. listopadu.

Na koních pískovými dunami a po plážích Jellicoe Channel – pobřeží Tichého oceánu
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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

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

POŘÁDÁNÍ VEŘEJNÝCH DRAŽEB
DOBROVOLNÝCH I NEDOBROVOLNÝCH

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

RIEGROVA 1048, 508 01 HOŘICE

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

STAROŽITNOSTI
Hrneèek Jiøí

Vykupujeme
ve�keré staro�itnosti:

nábytek, hodiny, obrazy,
porcelán, zbranì, knihy,

pohledy a jiné
Poradenství a náv�tìva zdarma

Platba hotovì
Telefon: 605 254 511

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)

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

V I N O T É K A

LEVITŮV DŮM
NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 164

V listopadu nabízíme

SVATOMARTINSKÁ
VÍNA

V prodeji od 11. 11. 2011,
(mladá vína o nìco døíve)

BEAUJOLAIS
NOUVEAU
Od pátku 18. 11. 2011.
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RIZIKOVÉ KÁCENÍ
PROŘEZ STROMŮ

ÚDRŽBA ZAHRAD A SADŮ
VÝŠKOVÉ PRÁCE

Antonín Přibyl - 602 216 516

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 

BYTOVÉ
STUDIO

NA PALACKÉHO NÁMĚSTÍ

Prodejna nabízí

BYTOVÝ TEXTIL
Nové druhy povleèení, prostìradel

i atypických rozmìrù, èeských výrobkù,
thermodeky

BYTOVÉ DOPLŇKY
Ratanové a proutìné výrobky,

keramika, koupelnové soupravy

PALACKÉHO NÁMĚSTÍ
„U VNOUČKŮ“

TELEFON 773 666 938

OSVÌDÈENÁ ZNAÈKA

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

PROGRAM XVI. ROČNÍKU
DIVADELNÍHO
ERBENOVA MILETÍNA
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

Sobota 5. listopadu 2011 19:30
Slavnostní veèer k oslavám 200 let narození

Karla Jaromíra Erbena
Køest knihy �Karel Jaromír Erben a Miletín�

Neděle 6. listopadu 2011 15:00
Loutky bez hranic Praha

Jabloòová panna
Loutkové pøedstavení pro dìti

Sobota 19. listopadu 2011 19:30
DS �ebrák

Sládci
veèerní pøedstavení

Neděle 20. listopadu 2011 16:00
ZUÈ Broumov - Kytice

veèerní pøedstavení

Sobota 26. listopadu 2011 19:30
DS Tøebechovice - Brouk v hlavì

veèerní pøedstavení

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ
DOMU KULTURY KORUNA
V HOŘICÍCH
II. POLOLETÍ 2011
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 

KLUB PŘÁTEL HUDBY:
SEZÓNA 2011 - 2012
Sál radnice ve čtvrtek 10. listopadu 2011
v 19.30 hodin 

RAK + RAK
UNIKÁTNÍ KONCERTNÍ PROJEKT
OTCE SE SYNEM 
Na rozdíl od klasického kytaristy a skladatele �tì-

pána Raka, jde jeho syn Jan-Matìj Rak vlastní ces-
tou, nebo� se ji� 10 let zabývá hudbou Jaroslava Je�-
ka, kterou si zpracoval pro sólovou kytaru. Výsled-
kem tohoto úsilí je i CD Je�kovy VWoèi. Kromì slav-
ných úprav písní jako napø. �ivot je jen náhoda èi
Ezop a brabenec, zazní i Tøi strá�níci a dokonce Bu-
gatti � step, co� je v kytarové literatuøe naprosté no-
vum. V programu zazní I úryvky barokní hudby.

NOVĚ OTEVŘENO!

PEDIKŮRA
MANIKŮRA
MODELÁŽ

NEHTŮ
MILENA NOVÁKOVÁ

POD INVALIDOVNOU 1939
HOŘICE

TELEFON 737 704 787, 493 621 973

ZAVÁDĚCÍ CENY!
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 Pøednost mají pøíspìvky døíve do�lé a takové, které
jsou v podobì datového souboru. Podepsané pøíspìvky

nemusí nutnì vyjadøovat stanovisko vydavatele.

Prodám vykrmené králíky
1 kg masa za 100,- Kè. Telefon 776 329 347.

Koupím dům v Hořicích
Men�í, se zahradou (do 2 mil.). Platím ihned.

Telefon 605 218 294, ksimona@volny.cz

Smělý lingvistický
projekt našich sprejerů

Město bez bariér odstraňuje i jazykové bariéry
a dále se tak posunujeme k světovosti.

Dobrovolní lingvisté se tentokrát zaměřili na
frekventovaná four-letter-words, vybrali právě
ta nejfrekventovanější a umístili je do frekven-
tovaného průchodu, od radnice co by kamenem

dohodil (škoda, že už tam nejsou složené
ty dlažební kostičky). Těšíme se na další lekci.

Umění a design

Prodám chalupu
Prodám zemìdìlskou usedlost v Kalu u Pecky.

Levnì.                                             Telefon 608 432 674.

Prodám domeček
Prodám rodinný dùm se zahradou v Bílsku u

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

Prodám pozemek
Prodám pìkný pozemek na výstavbu rodinného

domu v Lukavci, 800 m2. 500,- Kè /m2.

Telefon 773 562 157.

Biograf na Špici v listopadu 2011

Pá 4. listopadu, 17.00 a 20.00,
So 5. listopadu, 17.00

Pohádka, pøístupný, èesky, 80,-

Saxána a lexikon kouzel
ÈR 2011, 90min., re�ie: Václav Vorlíèek, hrají: Jiøina

Bohdalová, Jan Hru�ínský, ...
Saxána nyní �ije normálním �ivotem v krásné rodinné

vile se svým man�elem Janem, dcerkou Saxánkou,
bláznivou tetou Irmou a strýcem Ev�enem. Na co ale
úplnì zapomnìla, je pùda skrývající tajemství o jejím

pøede�lém èarodìjnickém �ivotì...

So 5. listopadu, 20.00
Romantický, pøístupný, titulky, 65,-

Jana Eyrová
Velká Británie/USA 2011, 120min., re�ie: Cary

Fukunaga, hrají: Mia Wasikowska, Michael Fassbender,
Vynikající adaptace slavného románu Charlotte

Brönteové. 19. století. Jana Eyrová neèekanì uprchne
z rozsáhlého a odlehlého panství Thornfield Hall, kde

pracuje jako vychovatelka dívky Adele Varensové, která
zde �ije v opatrovnictví hloubavého majitele...

St 9. listopadu, 20.00                          artkino

Lekce Faust
ÈR/Francie/VB 1993, 97min., re�ie: Jan �vankmajer,

hrají: Petr Èepek, Jan Kraus, ...
Svého Fausta stylizuje �vankmajer jako obyèejného

èlovìka, který je náhodou, z jakési lakonické setrvaènos-
ti vta�en do dìjù dalece pøesahujících jeho dosavadní
ka�dodenní obzor a nutících jej zaujmout postoje vùèi

základním otázkám bytí.

Pá 11. - So 12. listopadu, 20.00
Sci-fi, pøístupný, titulky, 70,-

Zrození planety opic
USA 2011, 105min., re�ie: Rupert Wyatt, hrají: James

Franco, Andy Serkis, Brian Cox, �
Mladý vìdec Will Rodman vyvíjí lék proti Alzheimerovì
nemoci, kterou trpí i jeho otec. Slibný výzkum se ov�em
zadrhává kvùli ne�ádoucím vedlej�ím úèinkùm, které

vykazují pokusní �ivoèichové...

Ne 13. listopadu, 15.00                       bijásek
Pøístupný, èesky, 30,-

Povídání o pejskovi
a kočičce

ÈSSR 1953, 73 min.
Re�ie: Eduard Hofman, mluví: Karel Höger.

Legendární animované pásmo pohádek o nejslavnìj�í
pohádkové dvojici Josefa Èapka.

St 16. listopadu, 20.00                        artkino
Psychologický, od 12 let, èesky, 65,-

Pouta
ÈR 2010, 150min., re�ie: Radim �paèek, hrají: Ondra

Malý, Kristína Farka�ová, �
Antonín, pøíslu�ník tajné policie v sobì má obrovský

nezacílený vztek a v�echno kolem - práce i rodinný �ivot
- ho ubíjí a nudí. Upne se na pro nìj nedosa�itelnou

dívku Kláru, neví, co od ní chce, ale chce to stra�nì...

Pá 18. listopadu, 20.00
Akèní, od 15 let, titulky, 70,-

Drive
USA/Dánsko 2011, 100min., re�ie: Nicolas Refn,

hrají: Ryan Gosling, Ron Perlman, ...
Z brakových vyrostl melancholický artfilm. Magie noci,

ikonická postava, strohý pøíbìh a atmosféra, co se
za�ere do tìla. Øíkají mu Øidiè...

So 19. listopadu, 20.00                       artkino
Poetický, od 12 let, titulky, 60,-

Dvojí život Veroniky
Francie/Polsko 1991, 90 min.

Re�ie: Krzysztof Kieslowski, hrají: Irene Jacob, �
Zvlá�tní pøíbìh dvou identických dívek, Polky

a Francouzky, lze vnímat v nejrùznìj�ích rovinách.
Divákovi se zámìrnì otvírá nekoneèný prostor

pro úvahy a reflexe...

Ne 20. listopadu, 15.00                       bijásek
Pohádka, pøístupný, cz dabing, 50,-

Šmoulové
USA 2011, 102min., re�ie: Raja Gosnell,

mluví: Ondøej Brzobohatý, Oldøich Vlach, ...
Zlý èarodìj Gargamel vy�ene �mouly z jejich vesnièky
a bìhem následného pronásledování v�ichni spoleènì

projdou kouzelným portálem, který je zavede do na�eho
svìta, pøímo doprostøed newyorského Central Parku.

Ne 20. listopadu, 20.00                       artkino
Poetický, od 12 let, èesky, 50,-

Marketa Lazarová
ÈSSR 1967, 162 min.

Re�ie: Franti�ek Vláèil, hudba: Zdenìk Li�ka, hrají:
Magda Va�áryová, Josef Kemr, Vladimír Men�ík, �
Neskuteènì nádherná, a� metafyzická filmová báseò

a opus magnum èeského filmu.

Pá 25. - So 26. listopadu, 20.00
Romantický, od 12 let, titulky, 75,-

Půlnoc v Paříži
USA/Francie/�panìlsko 2011, min., re�ie: Woody Allen,

hrají: Owen Wilson, Rachel Adamsová, �.
Romantická  paøí�ská komedie v kouzelném podání

Woodyho Allena. Svì�í �reklama na Paøí��.

Út 29. - St 30. listopadu, 17.00 a 20.00
Animovaný, pøístupný, cz dabing, 70,-

Tintinova dobrodružství
USA/Nový Zéland 2011, 120min., re�ie: Steven

Spielberg, mluví: Jan �kvor, Jiøí Schwarz,...
Pøíbìh filmu, inspirovaného pøíhodami kni�ního a

komiksového hrdiny Tintina belgického autora Hergé,
sleduje osudy mladého reportéra Tintina a jeho vìrného

psího spoleèníka Filuty.

Přijmu zdravotní sestru
Pøijmu zdravotní sestru do novì zøizované der-

matologické ambulance v Hoøicích. Od ledna.
Kontakt: d.kotatkova@atlas.cz

Prodám byt v Hořicích
Prodám byt 4+1 v Hoøicích. 115 m2 po kompletní

rekonstrukci (2005). K bytu patøí zahrada 457 m2 s
pergolou, gará�í a kùlnou. Støecha nad spoleènou
chodbou pøed rekonstrukcí. Cena 1 650 000,- Kè.

Telefon 603 246 595.

Grey Grizzlies zahájili
sezónu

Úvodním zápasem Lomnické Hokejové Ligy s no-
vopackým týmem Èe�tí Letci zahájili leto�ní sezónu
hoøiètí hokejisté Grey Grizzlies. Koneèný výsledek
0:3 v neprospìch na�ich hokejistù ale není spraved-
livým odrazem jejich celkového výkonu, proto�e
Grey Grizzlies mìli pøed soupeøem minimálnì v
úvodu zápasu nesrovnatelný poèet  gólových �ancí.

Pøedev�ím díky zákrokùm obou brankaøù trval
stav 0:0 a� do poloviny utkání, kdy se do vedení
po teèované støele tìsnì pøed hoøickým gólmanem
Martinem Pourem ujali vedení hokejisté z Nové
Paky. I dal�í prùbìh utkání byl vyrovnaný a zápas
se definitivnì rozhodl a� pøi power play hoøických
hokejistù, kde inkasovali do prázdné branky. Výsle-
dek v�ak není tøeba brát nijak tragicky, proto�e ho-
øické hokejisty je�tì èeká v sezónì pøes 50 zápasù,
bìhem nich� budou moci je�tì potvrdit pozici mis-
trù z let pøedchozích.

Tak už zase máme po štafetě
V sobotu 24. záøí se díky snaze nìkolika obìtavcù z

øad sportovních klubù Sporting Havana a Globál
Team Hoøice, uskuteènil ji� sedmý (jubilejní) pová-
leèný roèník �tafetového bìhu na 9 x 250 m � Bìh
vítìzství. Tento sportovní poèin, který nám ti pøes-
polní jen ti�e závidí, volnì navazuje na �tafetový bìh
k výroèí zalo�ení na�eho státu z období první repub-
liky a jeho první roèník se uskuteènil pøesnì pøed
ètyøiasedmdesáti lety v roce 1937 z iniciativy tehdej-
�ího klubu Grey Grizly.

Trasa tratì dlouhá 2 310 m je pro neznalé ètenáøe
doplnìna hrozivým pøevý�ením a je rozdìlena na 9
délkovì zcela shodných úsekù. Jednorázový start
probíhá v�dy pøed pomníkem Mistra Jana Husa a k
cílovému protnutí pásky (v pøípadì dobìhnutí) do-
chází na prostranství pøed Vì�í samostatnosti. Úse-
ky pro pøedání �tafetových kolíkù jsou do dne�ních
dnù dobøe barevnì patrné a nacházejí se postupnì
pøed obecním biografem, cukrárnou U Draslarù,
pøed hernou Hanoicasino, pøed Mìstskou policií,
vrátnicí továrny Hacar (bývalé), budovou závodu
Abicor Binzell v Borku, u cedule s oznaèením mìsta
Hoøice a v neposlední øadì pod startovací vì�í mo-
tocyklových závodù.

Do �tafety se letos nominovala pouze tøi ostøílená
dru�stva bì�cù � Globál Hoøice, Grey Grizzlies a Ay
Caramba (loòský vítìz). Legendární celek a souèas-
nì i vítìz prvních ètyø roèníkù Sporting Havana se
bìhem nároèné letní pøípravy zcela vy��avil a mo�ná
i proto se z personálních dùvodù tìsnì pøed startem
ze závodu odhlásil. Z kuloárních informací je patr-
né, �e nad jeho úèastí v tomto sportovním odvìtví
visí i do budoucna temný (fuku�imský) otazník.
Start samotného závodu probìhl v 11:11 hod a byl
doplnìn naprosto ohlu�ujícím výstøelem vzduchové
pu�ky J. Kotrbáèka (rána protrhla u�ní bubínky ne-
jen samotného startéra, ale i dvou nejblí�e stojících
divákù). Za blikajícího doprovodu vozidla Policie
ÈR a vozidla Mìstské policie, která svojí pøítomností
brilantnì odvracela ústrky nají�dìjících automobi-
listù z Prahy a obdobných mìst, se k radosti pøítom-
ných divákù, kteøí v hojném poètu hustì lemovaly
celou trasu závodu, strhl naprosto vyrovnaný souboj
sportovních titánù na�eho mìsta. Ti mnohdy svojí
rychlostí doslova cuckovali asfaltový povrch místní
komunikaèní sítì. Nutno podotknout, �e poøadí
dru�stev se bìhem závodu nìkolikrát pøeskupilo a
do poslední chvíle nebylo jasné, kdo zvítìzí. Dùle�i-
tým momentem tohoto bì�eckého klání se stalo per-
sonální selhání týmu Ay Caramba, kterému tìsnì
pøed startem vypadl dùle�itý èlen �tafety. Jeho kapi-
tán Tomá� Je�ek tak musel absolvovat úseky hned
dva, èím� se na 7. úseku tento tým propadl z prvního
na prùbì�né tøetí místo. Cílová fotografie nakonec
jasnì prokázala, �e si leto�ní vítìzství vybojoval ce-
lek Globál Hoøice. Vý�e jmenovaní borci dokázali
protnout cílovou pásku v èase 5:50:50 (loòský vítìz-
ný èas byl 5:47:62), ale i tak byla radost tìchto borcù
tuze veliká, nebo� aèkoliv patøí k pováleèným spolu-
zakladatelùm této sportovní tradice, prozatím se jim
nepodaøilo v tomto klání výraznìji prosadit. Tento
tým reprezentovali Roman Koøínek, Jakub �lambe-

ra, Pavel Ruml, Dominik Dufek, Jakub Vestfál, Ale�
Vávra, Tomá� Neèesaný, Jan Rozsevaè a Matou� Ka-
banos. Druhé místo s èasem 5:52:26 (stejnì jako
loni) obsadil tým Grey Grizzlies Hoøice ve slo�e-
ní: Petr Pospí�il, Jaroslav Va�átko, Tomá� Kuèera,
Marek Neèesaný, Marek Palou�, Milan Jung, Honza
Karban, Radek Bìlina a Ondra Stuchlík. Jako tøetí
dobìhl s mírným odstupem (6:04:24) tým Ay Ca-
ramba Hoøice ve slo�ení: Milan Novotný, Marek
Krátký, Tomá� Petr, Marek Vr�átko, Tomá� Václavù,
Jan Calta, Tomá� Je�ek, Jiøí Palas a Pavel ��ovíèek.
Po vzkøí�ení dobìhnuv�ích aktérù probìhlo slav-
nostní vyhodnocení závodu, pøi kterém byly pøedá-
ny pohárové trofeje z rukou starosty mìsta pana
Ivana Dole�ala. Pøítomní borci se posléze zahltili pì-
nivými dou�ky vítìzných sektù a s uspokojením se
odebrali do svých domovù. Velký dík z úst pøítom-
ných sportovcù patøí sponzorùm celé akce � Mìstu
Hoøice, Kubi�tovým hoøickým trubièkám, Potravi-
nám Globál, prodejnì nápojù Ertlovi, prodejnì ná-
pojù Novákovi, zelárnì v Dobré Vodì, dále Policii
ÈR a Mìstské Policii za ochranu bì�cù, a vlastnì
v�em, kteøí pøispìli ke zdárnému prùbìhu celého
sportovního zápolení.

Sportu zdar Ví�a Kotrbáèek

A také s nohejbalem je už konec

V sobotu 8.10. 2011 probìhl na zdej�ích tenisových
dvorcích TC Hoøice ji� sedmý roèník turnajového
klání v nohejbale trojic O Krakono�ùv pohár
VII. Tento sportovnì bonitní turnaj, jeho� spolupo-
øadatelem je klub Sporting Havana,  probìhl na-
vzdory dìsivé meteorologické pøedpovìdi v celkem
pøijatelném, lehce podmáèeném podzimním klima-
tu. Zúèastnilo se ho rekordních 11. tøíèlenných týmù,
z toho jeden byl opìt stvoøen zástupkynìmi nì�ného
pohlaví (�enami). Po trudomyslném ranním pohle-
du na povrch kurtù, který spí�e pøipomínal lagunu
jezera Balaton (le�í v Hungary), do�lo k jeho blesku-
rychlém vysu�ení, aby se krátce nato plnì rozebìhly
vzájemné souboje ve spravedlivém systému hry ka�-
dého s ka�dým. Díky tomuto rozlosování odehrála
jednotlivá dru�stva hned 10 utkání. V drá�divém
odéru opékaných klobásek a podmanivé chuti dobøe
vyhøátého grog-tea z produkce man�elù Hátlových
se po napínavých a v závìru ji� pomìrnì vysilujících
soubojích z celkového turnajového vítìzství zarado-
valo pøespolní dru�stvo NT Pacholci Dvùr Krá-
lové. Personální slo�ení tohoto týmu se øeditelství
turnaje bohu�el do dne�ního dne nepodaøilo získat

(pacholci jedni pøespolní�). Na druhém místì se
umístil domácí tým Kaèeøi ve slo�ení: Michal An-
drle, �tìpán Jezbera a Láïa Boháè (gratulujeme).
Tøetí pozici obsadil loòský vítìz a rovnì� domácí
tým Grey Grizzlies Hoøice ve slo�ení: Marek Pa-
lou�, Milan Ertl a Ondra Stuchlík. Po slavnostním
vyhlá�ení a pøedání cen z  rukou hlavního poøadate-
le (autor èlánku) ukonèila turnaj (který nám ti pøes-
polní jen ti�e závidí) tématická besídka zúèastnì-
ných hráèù s v�udypøítomnou novopackou pivní
zrzkou. Závìreèné podìkování patøí generálnímu
sponzoru turnaje � firmì Etex Hoøice, velký dík pat-
øí i fotbalovému oddílu FC Hoøice za poskytnutí ba-
lónù, volejbalovému oddílu za zapùjèení kurtu po
tøetím silnìj�ím lijáku a vlastnì v�em, kteøí pøispìli
by� i svou pouhou pøítomností k bezvadnì strávené-
mu dni na poli sportu a zábavy.

Celkové poøadí:
1. Pacholci, 2. Kaèeøi, 3. Grey Grizzlies, 4.

Lipnice, 5. Bali team, 6. Kudlanka Bezbo�-
ná, 7. Dìdci, 8. Sp. Havana, 9. FC Veteráni,
10. Zoufalky, 11. Su�ka Team.

Ví�a Kotrbáèek


