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OBČASNÉ

-----------------------------------

Karel Gott se o�enil, také máte takovou radost? � I letos se v lednu narodilo miminko � I letos dojde
k únorovým událostem � 2. února dojde k volbì Miss ÈR � 8. února dojde k volbì prezidenta ÈR � 24. února
dojde k udìlení Oskara � 25. února dojde k udìlení Jivínského �tefana � Je�tì �e tu jsou Hoøické noviny �

K èemu v�emu by je�tì mohlo dojít                                       (nebo také nemuselo)  kdyby nebyly � Stojí 6,- Kè

Starosta opět u kolébky

Starší manželé na
Jičínsku (opět) naletěli
podvodníkům.
Přišli o téměř sto tisíc

Døevìnice - Dùvìøivosti star�ích man�elù vyu�ili
v nedìli 20. ledna v dopoledních hodinách dva pod-
vodníci v Døevìnici. Mu� a �ena si zde vybrali pro
své nekalé jednání rodinný domek, u kterého zazvo-
nili a pak u� jen èekali na svoji potenciální obì�.

Otevøít jim pøi�la devìta�edesátiletá majitelka
domu, které hned sdìlili, �e jí nesou pøeplatek za
elektøinu ve vý�i jeden tisíc korun. A jak to v tako-
vých pøípadech bývá, mìli pouze pìtitisícovou ban-
kovku, na kterou chtìli vrátit ètyøi tisíce korun. V tu
chvíli se �ena dopustila nejvìt�í chyby, nebo� oba
pozvala dovnitø.

Pak u� v�e probíhalo podle pøedem stanoveného
scénáøe. Seniorka ode�la do lo�nice pro peníze a
jakmile jim vrátila po�adovanou èástku, oba chvat-
nì z domu ode�li. Chvíli po jejich odchodu man�elé
zjistili, �e mají dveøe u lo�nice zamèené a navíc �e
postrádají klíè. Je�tì netu�ili, �e je povedená dvojice
okradla o celo�ivotní úspory, a to o 93 tisíc korun.
To zjistili a� poté, co se dostali dovnitø.

K jejich popisu uvedli, �e oba byli ve vìku kolem
30 let, �ena mìla na hlavì �átek a na sobì kabátek s
èervenými pruhy. Mu� mìl hnìdé ka�tanové vlasy a
obleèen byl do tmavé bundy.

Policie �ádá obèany, kteøí by mohli k uvedeným
osobám podat jakoukoliv informaci, aby tak uèinili
na linku 158 nebo pøímo na èíslo 974 533 651.

Hana Kleèalová, OØ PÈR Jièín

Takový jest běh světa, že každý rok se někdo někde narodí první. Letos tento úděl potkal
v Hořicích Nikolu Jančíkovou a přihodilo se jí to čtvrtého ledna. Údělem otců (a matek) města pak
bývá navštívit otce (a matku) novorozeněte a přinést něco do začátku. A kdo čte náš list pravidel-

ně už tuší, kolik je v obálce již opatruje paní místostarostka. Pozorní čtenáři totiž pamatují, že
před třemi lety se první novorozeně jmenovalo také Nikola (ovšem Jeřábková).

Hořice na veletrhu
vzbudily zaslouženou
pozornost

Stopy vedou do Hořic
Pøípad loupe�e u Sedmihorek na Semilsku, pøi ní�

dosud neznámí pachatelé odcizili z vozu bezpeè-
nostní agentury asi 75 milionù korun, dostává mo�-
ná jasnìj�í obrysy. Okresní soud v Hradci Králové
na základì nové vy�etøovací verze vzal o víkendu
do vazby jednoho èlena osádky.

Podle zdroje z policie osádka vozu bezpeènostní
agentury s nejvìt�í pravdìpodobností pøi�la o pení-
ze u� u Hoøic, kde si za�la na obìd. Kdy� se vrátili,
zamìstnanci agentury Fenix zjistili, �e jim ve voze
chybí peníze. Jednoho mu�e nyní soud vzal
do vazby, druhého policie vyslechla a propustila. Po-
licie také pøekvalifikovala trestný èin z loupe�e
na kráde�.

Pùvodnì zamìstnanci vypovìdìli, �e jeden z nich
si musel blízko èerpací stanice u Turnova odskoèit
na záchod, mezitím k vozu pøi�el ozbrojený zloèinec
a nechal si vydat desítky milionù korun. Z místa lou-
pe�e pak údajnì odjel bílým vozem.

Policie v�ak od poèátku provìøovala i verzi, �e pe-
níze byly ukradeny jinde a døíve ne� ve ètvrt na
dvanáct u Turnova. Potvrzuje to �ádost, s ní� se po-
licie obrátila na veøejnost. Hledá toti� svìdky z
modrého vozu znaèky �koda Felicia Combi, kteøí
17. ledna pøed desátou hodinou parkovali nedaleko
benzinové pumpy u výrobny hoøických trubièek
v Hoøicích. Ti by mohli pomoci okolnosti loupe�e
objasnit.

Nové skuteènosti policie zatím odmítá komento-
vat. �Se státním zástupcem jsme se dohodli, �e kvùli
naru�ení vy�etøování dnes �ádné informace nesdìlí-
me,� øekla východoèeská policejní mluvèí Iva Mar-
ková.                                          Zdroj: Mladá fronta DNES

Policie hledá svědky

Poslední zprávy

Po síti se zrovna šíří mail
tohoto znění:

�Nesouhlasíte s politikou ÈEZu, s neustálým zdra-
�ováním, nehoráznými odmìnami mana�erù ÈEZu
atd.? Je na èase vyjádøit svùj nesouhlas tím, �e v
pøedem daném èase a to 1. února 2008 v 18:00 pøes-
nì minimálnì na 10 min.  vypneme v�ichni v�echny
spotøebièe! ÈEZ to nepøehlédne, nebo� mu tím
vzniknou technické komplikace. Èiníme tak v nadì-
ji, �e si ÈEZ uvìdomí, �e nemù�e neustále bezosty�-
nì zdra�ovat a my budeme jako ovce poslouchat a
platit, platit, platit. Po�li teto mail v�em tvým zná-
mým, aby byl úèinek zøetelnìj�í.�

Jak se nám na Hořicku otepluje

Hodnoty naměřené na klimatologické stanici v Holovousích v letech 2006 - 2007
a jejich srovnání s padesátiletým průměrem.

Klimatologická stanice Holovousy sděluje svá pozorování

Pøed rokem se nám nepodaøilo vèas zjistit mete-
orologocké údaje za rok 2006, uvádíme je a� letos
spoleènì s rokem 2007.

Jak vidíme z tabulky, v roce 2006 byla prùmìrná
teplota o 1 0C vy��í ne� je 50letý prùmìr. Zpùsobi-
ly to poslední ètyøi mìsíce v roce (IX-XII), které
byly v�dy pøibli�nì o 3 0C teplej�í ne� èiní dlouho-
dobý prùmìr a abnormálnì teplý èervenec, kdy
polovina dní dosahovala tropických hodnot. Nao-
pak chladný byl zaèátek roku (I-III) s minimálními
teplotami v lednu -10 a� -19 0C a v únoru -14,4 0C.

V roce 2007 dosáhla prùmìrná celoroèní teplota
10,1 0C. Pøíèinou této rekordní hodnoty byly vy��í
teploty v první polovinì roku. Zvlá�tì ty zimní,
kdy napøíklad lednová prùmìrná mìsíèní teplota
3,5 0C patøí u nás k absolutnì nejvy��í za posled-

ních 50 let. Jde tedy o opak roku 2006, jeho� led-
nová prùmìrná teplota -4,8 0C patøí mezi nejni��í.

Pokud jde o srá�ky, rok 2006 byl srá�kovì pod-
prùmìrný (604,4 mm). Nejménì srá�ek (3,5 mm)
spadlo v mìsíci záøí. Zato pøedcházející mìsíc sr-
pen byl velmi de�tivý a srá�ky dosáhly 111 mm.
Nejvíce (28 mm) jich spadlo 28. 8. Zemìdìlci mìli
tehdy ve vy��ích polohách znaèné problémy se
sklizní obilí.

Rok 2007 byl naopak srá�kovì nadprùmìrný
(761,5 mm). Urèitý nedostatek vláhy byl sice v mì-
sící dubnu, ale následující tøi mìsíce byly srá�kovì
nad normálem. Hodnì srá�ek spadlo také v mìsíci
listopedu (95,3 mm). Pøekvapivì se u� jednalo (od
10. 11.) o srá�ky snìhové. Vý�ka snìhové pokrývky
dosáhla dne 13. 11. u� 26 cm.            Karel Prskavec

TEPLOTY A SRÁ�KY V LETECH 2006 - 2007

Hořičtí radní odstranili
další překážku
na cestě k výstavbě
rodinných domků

Zastupitelé minulé pondìlí schválili zmìny v
územním plánu, které umo�ní bez vìt�ích problémù
vyu�ít k individuální zástavbì dlouho pøipravova-
nou lokalitu v �alounovì ulici a také ve vnitrobloku v
ulici Aloise Hlavatého, kde by se prý dokonce u� le-
tos mohlo zaèít stavìt.

�Zmìna územního plánu byla jednou z klíèových
podmínek pro dal�í rozvoj mìsta z hlediska výstav-
by, proto jsem rád, �e se podaøilo návrh schválit,�
uvedl hoøický starosta Ivan Dole�al.

�Ve vnitrobloku v ulici Aloise Hlavatého se nová
výstavba rýsuje o nìco døíve, tam by se mohlo zaèít
stavìt u� mo�ná letos na podzim,� dodal. Podle ar-
chitektonického zámìru se poèítá s tím, �e volný
prostor poblí� obchodní a komerèní zóny zaplní asi
ètyøi trojdomky, tedy dvanáct men�ích objektù.

V pøípadì �alounovy ulice se mìsto pøí�tí rok po-
kusí získat dotace na zasí�ování pozemkù, a to v roz-
sahu, který pøedpokládá výstavbu a� pìtatøiceti ro-
dinných domkù. �V první etapì bychom tam chtìli
pøipravit podmínky pro výstavbu pìtatøiceti domù,�
potvrdil starosta s tím, �e celkovì je mo�né v této lo-
kalitì postavit pøes stovku domù.

V �alounovì ulici u� ale panuje poslední dva roky
èilý stavební ruch, nebo� v tìchto místech vyrùstá
tøetí bytový dùm v øadì.                                                     (jn)

Zpráva CVVM:
50% teenagerù vidí svoji budoucnost pozitivnì.

Druhých 50% nemá na drogy peníze.

Kauza Lidl před soudem
Od 22. ledna projednává správní soud v Hradci

Králové odvolání obèanského sdru�ení �Za Hoøi-
ce krásnìj�í� proti územnímu rozhodnutí o stav-
bì prodejny spoleènosti Lidl v Karlovì ulici. Vý-
rok soudu by mìl být znám v tìchto dnech, do
uzávìrky listu v�ak redakci Hoøických novin ne-
byl sdìlen. A� u� bude jakýkoli, jedna vìc je jasná:
není koneèný. Oba tábory jsou rozhodnuty proti
nìmu pou�ít dal�ích opravných prostøedkù.

Vývojem situace a názorového støetu kolem dis-
kutovaného projektu se zabývá zastupitel zvolený
za opozièní obèanské sdru�ení Vít Kotrbáèek na
druhé stranì.                                               (red)

Mimoøádný zájem náv�tìvníkù na leto�ním Mezi-
národním veletrhu turistických mo�ností Region-
tour vzbudil informaèní stánek Hoøic. Kromì boha-
té nabídky propagaèních a sbìratelských materiálù,
ochutnávky pravé hoøické trubièky zde spolupracu-
jící studenti SP�KS pøedvádìli zájemcùm umìlec-
kou tvorbu pískovcové sochy a modelaci hlinìné
plastiky.

Leto�ní ji� 17. roèník Regiontouru hostil pøes
100 vystavovatelù, pøedev�ím obcí a subjektù pod-
nikajících v cestovním ruchu. Hoøice se oficiálnì
pøedstavily v Brnì potøetí, letos poprvé pøímo
v rámci Královéhradeckého kraje. Vìt�í prostory
mìsto vyu�ilo díky laskavé spolupráci pøedstavitelù
mìsta s hoøickou SP�KS k propagaci nejen trubièek,
motoristického sportu èi stávajících místních pamì-
tihodností, ale také k prezentaci sochaøského
a kamenického øemesla, které má v Hoøicích stale-
tou tradici. Vìøíme, �e vynalo�ené úsilí posílí cestov-
ní ruch v na�em regionu a pøiláká do Hoøic alespoò
tolik turistù jako v letech minulých.                        (mic)

Prezentace sochařské tvorby na hořickém
veletržním stánku
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PRODEJ A SERVIS ELEKTRICKÉHO RUČNÍHO NÁŘADÍ

NAJDETE
NÁS
V NOVÉ
PRODEJNĚ
PŘES
ULICI

NOVÁ ADRESA: HUSOVA 2087
HOŘICE, TEL/FAX 493 621 615, WWW.JAMAL.CZ

NOVÁ ADRESA

NOVÁ ADRESA

PŮJČOVNA
ELEKTRICKÉHO

A RUČNÍHO NÁŘADÍ

OTEVŘENO: Po - Pá: 7,00 - 12,00 / 13,00 - 16,30 Sobota: 8,00 - 12,00

Policejní zpravodajství

Zloděj
v restauraci okradl
i spící hosty

Restauraci s nepøetr�itým provozem v Husovì uli-
ci v Hoøicích v Podkrkono�í vykradl zatím neznámý
zlodìj.

V nestøe�eném okam�iku vnikl do kuchynì, kde
ze zásuvky stolu vzal penì�enku s tr�bou a svazek
klíèù od hracích automatù. Z baru pak je�tì zmizel
mobilní telefon a osobní doklady obsluhy. Ve výèe-
pu poberta staèil také okrást dva spící zákazníky
o penì�enku a mobilní telefon. Celková �koda je
30 tisíc korun. Po zlodìji pátrá policie.

Mladá fronta DNES.

Krádež elektroniky
Hoøice - V pondìlí 21. ledna vnikl v ranních ho-

dinách neznámý pachatel do otevøeného skladu
prodejny v Hoøicích, kde odcizil z kovové klece
nìkolik kusù videokamer Samsung a JVC a ètyøi
kusy navigací. Celková �koda byla vyèíslena na té-
mìø 47 tisíc korun. Po drzém zlodìji teï pátrají
policisté obvodního oddìlení v Hoøicích.

Pozor na nezajištěná
okna

Hoøice - Ve støedu 23. ledna vnikl v noci nezná-
mý pachatel v Hoøicích do restaurace v ulici Hu-
sova. Dovnitø se dostal nezaji�tìným oknem v
pøízemí, kde z prostoru baru odcizil z pøihrádky
kasír ta�ku s témìø 20 tisíci korunami. Pøípad
�etøí policisté obvodního oddìlení v Hoøicích.

Pøed tøemi lety mìla firma Lidl zbourat �Gulá�ov-
nu�, postavit jídelnu novou a následnì zaèít stavìt
svùj market nad námìstím. Jak jsme si v�ichni jistì
v�imli, stará jídelna zatím stojí a po marketu není
ani vidu ani slechu. Jak to tedy s tím Lidlem u nás
v Hoøicích vlastnì bylo,  je a bude?

V záøí 2005 narazila zpráva o stavbì Lidlu
v prostorách nad námìstím v na�em mìstì na velký
odpor veøejnosti a mìstem kolovala petice, která
pozdìji obsahovala zhruba 1800 podpisù. Zastupi-
telstvo i pøesto schválilo prodej pozemkù nad ná-
mìstím obchodnímu øetìzci. Odpùrci chtìli dosáh-
nout toho, aby Lidl své aktivity pøesunul na periferii
mìsta a zdùrazòovali, �e nejsou proti Lidlu jako ta-
kovému, nýbr� proti místu výstavby. V návaznosti
na toto téma po�adují referendum o výstavbì. To
bylo vzápìtí bohu�el zastupitelstvem zamítnuto.
Lidl tak podle smlouvy mìl získat zhruba pùl hekta-
ru pozemkù za cenu 12 milionù korun a postavit no-
vou jídelnu namísto staré v oblasti sídli�tì Pod Li-
pou. U� v tuto dobu projevila firma Lidl zájem i o
domy nad námìstím, které by bránily pohledu na
market. Odpùrci výstavby následnì pøichystali ma-
nifestaci (za úèasti cca 100hlavého davu demonst-
rantù) a vsadili na úøední zpochybnìní platnosti
rozhodnutí zastupitelstva. Zástupce sociální demo-
kracie Ing. Iva �edivá tehdy øekla: �Prodej pozemkù
firmì Lidl v prostorách dne�ní mìstské jídelny
mù�e mít pro mìsto negativní dùsledky� a následnì
nechala rozhodnutí zastupitelstva pøezkoumat na
ministerstvu vnitra.

V prosinci 2005 pan starosta Vrba tvrdil, �e prodej
pozemkù firmì Lidl byl èistý. Rozbor, který zpraco-
valo ministerstvo vnitra zní takto: �Pøi prodeji neby-
ly splnìny v�echny zákonné postupy, smlouvu mù�e
kdokoliv napadnout a zpochybnit, pak by ale firma
Lidl mohla za�alovat mìsto a po�adovat finanèní ná-
hradu�.

V srpnu 2006 nabídla firma Lidl mìstu místo po-
stavení nové jídelny 14 milionù korun. Pan starosta
Vrba chtìl dle svých slov u� takto zásadní rozhodnu-
tí ponechat novým zastupitelùm, co� i uèinil.

Mezitím se odpùrci výstavby zformovaní do novì
vzniklého obèanské sdru�ení �Za Hoøice krásnìj�í�
(dále ji� jen o.s.) sna�ili investièní plány Lidlu blo-
kovat formou odvolání proti územnímu øízení na vý-
stavbu nové vývaøovny a zároveò i velkokapacitní
prodejny.

V øíjnu 2006 odpùrci Lidlu neuspìli s odvoláním
proti územnímu rozhodnutí na výstavbu nové jídel-
ny, krajský úøad jej zamítl. Ing. arch. P. �afr tenkrát
napsal: �Pøípad s firmou Lidl se dostal na celostátní
úroveò s výsledkem velice negativním pro Lidl�.

V listopadu 2006 díky volebnímu výsledku v ko-
munálních volbách hledají pøedstavitelé mìsta ces-
tu, jak Lidl z centra odsunout. Nové slo�ení radnice
se pokou�elo Lidl pøesvìdèit o jiné lokalitì (prostor
bývalého øeditelství Milety, bývalý Dùm dìtí a mlá-
de�e nebo u nového kruhového objezdu).

Bìhem èervna 2007 vydal obchodní øetìzec Lidl
prohlá�ení, �e trvá na pozemcích nad námìstím a
jinde prodejnu stavìt nechce. Následná jednání
mìsta byla bezvýsledná. Vzápìtí Lidl vyzývá mìsto
Hoøice, aby dodr�elo dohodu (uzavøená smlouva o
smlouvì budoucí z èervna roku 2006), jinak se bude
soudit o náhradu �kody. Ta by èinila dle nìkterých
odhadù zhruba 10 milionù korun, podle jiných by
mohla být podstatnì ni��í (stejnì v�ak v øádech mi-
lionù - cca 3 mil.). Jídelna v této vìci hraje klíèovou
roli. Bez dokonèení nové jídelny a kolaudace nemù-
�e Lidl zaèít stavìt velkokapacitní prodejnu nad ná-
mìstím. Kdyby ov�em mìsto pøijalo peníze namísto
nové jídleny, stavba marketu by se podstatnì zrych-
lila. Stavební komise mìsta jednoznaènì doporuèu-
je zastupitelùm stavební zámìr velkokapacitní pro-
dejny v tìchto místech nerealizovat.

V øíjnu 2007 nabízí Lidl hoøické radnici za mìst-
skou jídelnu 17 milionù korun. Mìsto by tak prode-
jem mohlo získat celkem a� 29 milionù Kè (12 za po-
zemek a 17 za vývaøovnu). Odborná veøejnost v�ak
vzná�í námitku, �e by investor (Lidl) jenom na vý-
stavbu nové jídelny musel vynalo�it bezmála 30 mi-
lionù. Díky ji� v textu uvedené smlouvì je v�ak pro-
stor pro vyjednání vy��í ceny za jídelnu velmi ome-
zený. Zøejmì díky hrozbì soudní pøe a následných
potencionálních sankcí odhlasovala vìt�ina mìst-
ských zastupitelù v prosinci 2007 prodej pozemku a
staré budovy jídelny firmì Lidl za celkem 29 milio-
nù korun. Starosta byl rovnì� povìøen tím, aby po-
depsal definitivní smlouvu s nìmeckým obchodním
øetìzcem, co� uèinil v lednu 2008. Stávající strávní-
ci mìstské jídelny se mají dle vypracované studie
mìsta rozprostøít do ostatních stravovacích zaøízení
s  potencionálnì volnou kapacitou (domov dùchod-
cù, mìstská nemocnice, �kolní jídelna, jídelna pod-
niku Mileta atd.). Mìstská jídelna má být k èervnu

2008 definitivnì uzavøena a poté je urèena
k demolici. (S tímto stanoviskem nesouhlasíme a
domníváme se, �e zboøení staré jídelny bez ade-
kvátní náhrady je pro mìsto a hlavnì pro jeho ob-
èany krajnì nevýhodné ).

Odpùrci výstavby o.s. �Za Hoøice krásnìj�í� skrz
øadu odvolacích øízení celý spor o územnímu roz-
hodnutí k výstavbì Lidlu v prostorách nad námìs-
tím J. z P. dotáhli a� pøed správní soud v Hradci
Králové, u nìho� podali na ji� vý�e uvedené �alobu.
Dne 22. 1. 2008 dochází k soudnímu pøelíèení,
u kterého zástupce o. s. pøedlo�il své námitky a zá-
sadní pøipomínky ke schvalovacímu procesu územ-
ního rozhodnutí. Vynesení rozsudku v této kauze je
naplánováno na 29. 1. 2008. Jak pevnì vìøíme, bu-
dou námi podané podnìty ohlednì nesplnìní práv-
ních postupù a nedoøe�ení celé øady vìcných otázek
(doprava v dané oblasti, hluková studie atd.) vzaty
soudním tribunálem v potaz a dojde ke zru�ení
územního rozhodnutí, co� z hlediska stavebního
práva posune celou kauzu opìt na samý poèátek.
V opaèném pøípadì je o. s. i pøesto pevnì rozhodnu-
to v boji pokraèovat a je schopno podat dal�í z øady
odvolání, tentokráte ke kasaènímu soudu.

Argumenty proti výstavbì Lidlu
v této oblasti:
� stavba je svým architektonickým pojetím ne-

vhodným doplòkem ke stávajícímu urbanistickému
uskupení mìsta

�  dojde k odlivu penìz z mìsta, nebo� obchodní øe-
tìzec daní svùj zisk mimo region

�  výstavba Lidlu v centru Hoøic natrvalo pozname-
ná tváø mìsta a jeho dal�í vývoj na mnoho let do-
pøedu. Znehodnotí ráz historické èásti mìsta (zá-
mek a budoucí kulturní památka Hirschlùv dùm)

�  dopravní zatí�ení centra mìsta, není známo vy-
øe�ení komunikací v pøilehlém okolí. Je mo�né �e je
bude platit mìsto

�  ekologické zatí�ení (prach, hluk).
Argumenty pro výstavbu Lidlu
v této oblasti:
�  29 milionù pro mìsto, které bojuje s napjatým

rozpoètem
�  dojde k zastavìní urbanistické výluky v Karlovì

ulici zpùsobené unáhlenou demolicí obytných ob-
jektù je�tì v dobách komunismu.

o. s. �Za Hoøice krásnìj�í� V.p.K.

Jak to s tím Lidlem v Hořicích bylo, je a bude?

Půdu rodinného domu
v Nové Pace zřejmě
na Nový rok zapálila
světlice

Nová Paka - I kdy� hasièi bìhem posledního dne
roku 2007 a na Nový rok vyjí�dìli k desítkám udá-
lostí, pøesto oslavy Silvestra z jejich pohledu pro-
bìhly celkem v klidu.

Celkovì profesionálové a dobrovolníci v Králové-
hradeckém kraji zasahovali na ètyøiatøiceti místech,
z toho na Jièínsku vyjí�dìli osmkrát.

Jednou z událostí na okrese byl po�ár v pùdním
prostoru øadového rodinného domku v Nové Pace.
Místní profesionálové i dobrovolníci na místo vyra-
zili 1. ledna 42 minut po pùlnoci.

�Jednalo se o po�ár v pùdním prostoru domku v
øadové zástavbì. Hasièùm se podaøilo po�ár lokali-
zovat v 1.22 hodin,� uvedla krajská mluvèí Hasièské-
ho záchranného sboru Martina �ahourková.

�Hasièi postupnì rozebrali po�kozenou støe�ní
konstrukci, dohasili ohniska po�áru a následnì od-
vìtrali pomocí pøetlakové ventilace prostory domu.
Po�ár s nejvìt�í pravdìpodobností zpùsobila odho-
zená svìtlice.�

�koda na domì a uskladnìných vìcech byla pøed-
bì�nì vyèíslena na dvì stì tisíc korun. Pøi po�áru
nebyl nikdo zranìn.                                                             (to)

Kopidlno zažilo
honičku jako z akčního
filmu
Policisté vyhráli

Kopidlno - Na cestu dlouhou pøes 30 km, z Nym-
burka do Kopidlna  se vydal pì�ky v pondìlí 7. ledna
veèer tøiadvacetiletý mu� spolu se svým o tøi roky
mlad�ím kamarádem z okresu Jièín. Oba zmo�eni
cestou nakonec dorazili do cíle následující den ko-
lem 11. hodiny.

V té dobì v ulici Tomá�e Svobody vìtrala mladá
maminka dìtský pokoj. Právì v tu chvíli procházeli
oba mu�i kolem, mrkli na sebe a bylo rozhodnuto.
Star�í z nich v m�iku vnikl oknem dovnitø, mlad�í
hlídal venku, a odcizil dva mobilní telefony a rychle
pokoj opustil.

Mìl v�ak smùlu, proto�e právì kolem projí�dìl lin-
kový autobus, který øídil majitel domu. Ten hned za-
volal man�elce a na místní oddìlení policie.

Bìhem chvilky se strhla honièka mìstem, pøi které
evidentnì vyhráli policisté, nebo� oba mu�e zadr�eli.
Ti je�tì pøedtím staèili mobilní telefony odhodit do
snìhu.

Nakonec si star�í z nich vyslechl ve zkráceném pøí-
pravném øízení podezøení z trestného èinu kráde�e
a poru�ování domovní svobody, za co� mu hrozí a�
dva roky vìzení.           Hana Kleèalová, OØ PÈR Jièín

Vloupání do chalupy
Podhájí - Ve ètvrtek 10. ledna bylo oznámeno na

policii v Hoøicích vloupání do chalupy v Podhájí.
�etøením bylo zji�tìno, �e neznámý pachatel vnikl v
dobì od 6. ledna na pozemek domu a u stodoly a
domu po�kodil zámky vstupních dveøí, pøièem�
zámky po�kodil ale nepøekonal. Dále u domu rozbil
sklenìnou výplò verandy a vnikl dovnitø, kde páèe-
ním po�kodil, ale nepøekonal zámek dveøí do dal�ích
èástí domu. Z verandy odcizil motorovou pilu, ná-
hradní li�tu a øetìz a odvìtvovací pilu. Majiteli zpù-
sobil �kodu 3.160 Kè po�kozením domu a na odcize-
ných vìcech byla �koda vyèíslena na 8.700 Kè.



V Hořicích 30. ledna 2008

Strana 3

První zastupitelstvo v tomto roce bylo svo-
láno jako mimoøádné a obsahovalo celkem
deset bodù k projednání. Hlavními body jed-
nání byly napøíklad zmìny územního plánu
mìsta, doplnìk strategického plánu rozvoje
mìsta,expertní studie zamìøená na dopravní
infrastrukturu,  dokonèení výkupù pozemkù
v lokalitì �alounova a odsouhlasení Dohody
o partnerství s Gymnáziem a SO� Hoøice.

Nejprve v�ak nìkolik horkých aktualit, kte-
ré hoøická radnice v souèasné dobì øe�í:
ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

Dobrou zprávou pro zastupitele bylo bez-
ztrátové hospodaøení mìsta  za uplynulý
rok. V roce 2007 radnice vykázala plusové
hospodaøení ve vý�i 7,8 milionu korun, pøes-
to�e nìkteré pøíjmy nebyly realizovány.
Pøesný výsledek bude zastupitelùm dán na
vìdomí pravdìpodobnì na dubnovém jedná-
ní zastupitelstva mìsta.
DOTACE

Dotace z Fondu rozvoje a obnovy regionál-
ní infrastruktury ve vý�i 800 tis. Kè, kterou
se podaøilo vyèarovat ze státního rozpoètu
za podpory hoøického poslance  Zdeòka Lho-
ty, na  opravu støe�ního plá�tì Polikliniky II
skuteènì dorazila. Stalo se tak samozøejmì i
na základì rychlého administrativního jed-
nání na�ich úøedníkù.
PŘECHODY V LIBONICÍCH

Dne 29. ledna 2008 je svoláno jednání na
Hoøickou radnici, na kterém by se mìlo roz-
hodnout za pøítomnosti Policie ÈR a ØSD o
znovuobnovení pøechodù �Benzina� a �Libo-
nice�. Investorem tìchto moderních nasvíce-
ných pøechodù bude ØSD. Hodnota investice
pøibli�nì 5 mil. Kè. Zaèátek realizace by mohl
být v èervnu 2008. Po dokonèení stavby  se
chodci na tìchto pøechodech budou pohybo-
vat v takzvaných �svìtelných tunelech�, které
výraznì zvy�ují jejich bezpeènost.
MĚSTO PLÁTCEM DPH

Mìsto Hoøice se od 1. ledna 2008 stalo ze
zákona plátcem danì z pøidané hodnoty.
Pracovníci ekonomického odboru se zaèali ji�
naostro prát s touto problematikou.
NAVRÁCENÍ AREÁLU

V prùbìhu mìsíce ledna 2008 byl Mìstu
Hoøice navrácen areál bývalého Stavokom-
plexu. Soubor budov a pozemkù byl mìstem
získán zpìt v letitém  vleklém soudním sporu
a je pøipravován k následnému pronájmu.
REGIONTOUR

Na poèátku ledna jsme se zúèastnili veletr-
hu cestovních pøíle�itostí Regiontour v Brnì.
Po hubených letech bylo mìsto prezentováno
samostatnì, jako mìsto kamenné krásy, ved-
le takových velikánù, jako je Bánská Bystrica
èi Hradec Králové. V rámci mìsta jsme  pre-
zentovali  i Sochaøsko-kamenickou �kolu,
která nám zapùjèila studenty a ti pøedvádìli
�ivì, èemu je mo�né se na této �kole nauèit.
Návrhy na kulisy k �hoøické scenérii� navrh-
nul René Rejman, trubièky napekl Milan Ho-
vorka a informace za pultíkem podávali Pa-
vel Bièi�tì a Michal Jakl.
ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU

Hlavním dùvodem svolání mimoøádného
lednového zastupitelstva bylo odùvodnìní
návrhu na vydání a následné schválení  zmì-
ny è. 5 územního plánu mìsta Hoøic. Pozem-
ky oznaèené v pùvodním plánu jako pozemky
funkce �obèanské vybavenosti� se mìnily na
�plochy urèené na výstavbu rodinných dom-

kù� Tyto zmìny funkcí pozemkù se odehráva-
jí ve dvou lokalitách urèených pro výstavbu
rodinných domkù, kterými jsou ��alounova�
a �Vnitroblok ul. A. Hlavatého�. Bez tìchto
zmìn bychom �nedosáhli� na dotace na in-
frastrukturu.strukturu.

Stávající platný Strategický rozvojový plán
mìsta Hoøic byl zpracován a schválen na ob-
dobí do roku 2006 (ve výhledu a� do roku
2010). Z toho dùvodu bylo tøeba vytvoøit ak-
tualizaci a doplnìk, který by reagoval na
nový stav. V souladu se zámìry schválenými
zastupitelstvem mìsta a v souladu s progra-
movým prohlá�ením Rady mìstského zastu-
pitelstva Mìsta Hoøic byl firmou SURPMO,
a. s. Hradec Králové zpracován dodatek
k pùvodnímu dokumentu. Strategický rozvo-
jový plán mìsta Hoøic tak zùstává klíèovým
dokumentem potøebným  pro mo�nost èerpá-
ní dotací a podpor z krajských, státních i ev-
ropských zdrojù.
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Zastupitelstvo vzalo na vìdomí Expertní
studii zamìøenou na úpravy dopravní infra-
struktury mìsta. Expertní studie byla vypra-
cována z dùvodu zmapování potøeb obyvatel
a náv�tìvníkù mìsta Hoøic, pøedev�ím pak
zdravotnì znevýhodnìných obèanù, pro za-
ji�tìní lep�ího pohybu ve mìstì a tím zkvalit-
nìní �ivota vùbec. Studie je zamìøená na
úpravy dopravní infrastruktury mìsta a
byla vytvoøena za finanèního pøispìní Stát-
ního fondu dopravní infrastruktury. Takto
komplexnì zpracovaný dokument bude slou-
�it jako výchozí podklad pro øe�ení dopravní
problematiky mìsta a zároveò se
v návaznosti na nìj otevírají mo�nosti èerpá-
ní dotací a podpor z republikových  i evrop-
ských zdrojù.
ZMĚNA GRANTOVÉHO SYSTÉMU

Zastupitelstvo zru�ilo �Smìrnici è. 1/2005
k zabezpeèení grantového systému�, která
nebyla spravedlivá  k nìkterým �adatelùm.

Souèasná smìrnice bude nahrazena smìr-
nicí novou è. 1/2008. Tato nová smìrnice
bude po urèitých úpravách pøedlo�ena ke
schválení Radì mìsta Hoøice, která je opráv-
nìna ji projednat a schválit. Zmìny se týkají
nìkolika ustanovení, pøedev�ím by mìlo dojít
ke zmìnám grantových oblastí a okruhù.
POZEMKY V ŠALOUNOVĚ

Byly schváleny výkupy posledních dvou po-
zemkù v lokalitì �alounova (1. etapa). Pokud
budou ze strany prodávajících podepsány
schválené kupní smlouvy, mù�eme pracovat
na zasí�ování prvních pozemkù urèených pro
zhruba 35 rodinných domkù.
ŠKOLNÍ ATLETICKÉ HŘIŠTĚ

Zastupitelé odsouhlasili Dohodu o partner-
ství, která bude uzavøena mezi Mìstem Hoøi-
ce a Gymnáziem a Støední odbornou �kolou
Hoøice za úèelem realizace projektu ��kolní
atletické høi�tì Gymnázia a SO� Hoøice�. Do-
hoda je vy�adována Královéhradeckým kra-
jem. Uzavøení dohody je podmínìno získání
finanèních prostøedkù  z EHP/Norska. Hovo-
øí o poskytnutí pùjèky ve vý�i 6,5 mil  Kè na
pøedfinancování tohoto projektu, spolupráci
na propagaci projektu a o vyu�ití sportovní-
ho areálu veøejností. Investor výstavby -
Královéhradecký kraj -  v�ak pøedpokládá,
�e finanèní prostøedky na pøedfinancování
projektu nebude potøebovat.

Ivan Dole�al
(mezititulky Hoøické noviny)

STØÍPKY ZE ZASTUPITELSTVA
MÌSTA HOØICE
21. LEDNA 2008

V posledních èíslech minulého roèníku Hoøických novin nalezli ètenáøi vlo�ený list: pøílohu,
její� jedna strana nabádala k tøídìní odpadu, druhá byla vìnována textùm na�eho starosty.
Pan starosta toti� po�ádal o mo�nost pravidelnì informovat o práci radnice a samosprávy
pøímo, bez zprostøedkování (èi dokonce zkreslování) dal�ími novináøskými subjekty.

A minulý týden jsme se dohodli, �e toto autentické, nekomentované zpravodajství z radnice
nebude na zvlá�tním listu, ale budeme je zalamovat dovnitø, v charakteristické, odli�ující gra-
fické úpravì, pokud mo�no stále na tøetí stranì.

V Královéhradeckém
kraji má značku KLASA
již 106 výrobků

Potraviny se znaèkou KLASA jsou výrazem toho
nejlep�ího, s èím se lze v na�em potravináøství se-
tkat. Øada tìchto výrobkù pochází z Královéhradec-
kého kraje. Nejvíce zastoupeny zde jsou peèivo,
mléèné a masné výrobky.

Potraviny se znaèkou KLASA pøedstavují nejvìt�í
kvalitu, jakou mohou výrobci spotøebitelùm nabíd-
nout. Potraviny, které mají právo pou�ívat na svých
obalech logo národní znaèky kvality KLASA, prochá-
zejí nároèným posuzováním kvality. Proto se na nì
mohou spotøebitelé spolehnout.

V Královéhradeckém kraji se daøí zejména výrob-
cùm peèiva. Znaèku KLASA má ji� 51 výrobkù z této
kategorie. Patøí mezi nì pøedev�ím rùzné pekáren-
ské a cukráøské výrobky, ale i mouka. Jejich výrobu
si mezi sebe dìlí 6 výrobcù.

Reprezentativní zastoupení mají i kategorie maso
a masné výrobky a mléko a mléèné výrobky. Ka�dá
kategorie je zastoupena 26 výrobky v Královéhra-
deckém kraji. Do kategorie Maso a masné výrobky
se øadí pøedev�ím maso, uzeniny, salámy a párky.
Kategorie Mléko a mléèné výrobky zahrnuje jak
mléko, smetany, jogurty, sýry, tak i zmrzliny.

Vilém Frèek, tiskové oddìlení SZIF
Dr�iteli znaèky KLASA jsou následující výrobci

z Královéhradeckého kraje: BEAS, a.s., Pekárna
Lièno, BOHEMILK, a.s., CARLA spol. s r.o., CHOV-
SERVIS a.s., JVS, spoleènost s.r.o. PEKAØSTVÍ,
Lactalis KS, s.r.o., Maso Kazda s.r.o., Masokombi-
nát Jièín, spol. s r.o., Mlýny J. Vo�enílek spol. s r.o.,
Náchodský mlýn, a.s., Nova a.s., PEJSKAR & spol.,
spol. s r.o., Pekárny a cukrárny Náchod, a.s., PML
Protein.Mléko.Laktóza, a.s., VH AGROPRODUKT,
spol. s r.o., Zemìdìlský podnik, a.s. Mìsto Albrech-
tice, ZEMKO, k.s.

Vesnice dostanou od
kraje na lepší vodovody

Hradec Králové - Peníze na lep�í zásobování oby-
vatel pitnou vodou a na kvalitnìj�í likvidaci odpad-
ních vod mohou i letos �ádat malé obce v Králové-
hradeckém kraji, který je pøipraven rozdìlit na do-
tacích a� pìtaètyøicet milionù korun. Informuje o
tom krajský úøad na svých internetových stránkách.

Malé obce mohou získat na modernizaci vodovod-
ních a kanalizaèních rozvodù nejménì 45 milionù
korun. To je o pìt milionù víc ne� mìl kraj pøiprave-
no ve svém rozpoètu loni, kdy si dotace na zlep�ení
zásobování pitnou vodou rozdìlilo dohromady pøes
�edesát obcí.

�Skuteèný objem poskytnuté finanèní podpory na
rozvoj vodárenství se mù�e bìhem roku je�tì zvý�it.
Napøíklad vloni bylo pùvodnì schváleno ètyøicet mi-
lionù korun, ale do konce roku se tato èástka zvý�ila
na ètyøiapadesát milionù. Je pravdìpodobné, �e
tomu tak bude i letos,� informuje radní kraje Jiøí
Vambera.

Uzávìrky pro pøíjem �ádostí z dotaèního progra-
mu na projekty v oblasti vodohospodáøské infra-
struktury jsou vyhlá�eny k 31. bøeznu a k 30. záøí
2008.

Na modernizaci vodohospodáøských sítí vyplatil
Královéhradecký kraj od roku 2004 do loòska témìø
215 milionù korun, které èerpalo pøes 180 malých
obcí, ve kterých �ije ménì ne� dva tisíce obyvatel.

(jn)

O národní značce kvality
KLASA

Národní znaèku kvality KLASA udìluje kvalitním
potravináøským a zemìdìlským výrobkùm ministr
zemìdìlství od roku 2003. Tuto presti�ní znaèku
spravuje od poèátku roku 2004 Samostatné oddìle-
ní pro marketing Státního zemìdìlského intervenè-
ního fondu (SZIF). Koncem léta 2007 mohli nalézt
spotøebitelé národní známku kvality KLASA na oba-
lech celkem 1413 potravináøských výrobkù od 210
výrobcù.

Dal�í informace o národní znaèce kvality KLASA
a kompletní seznam v�ech ocenìných produktù jsou
dostupné na internetových stránkách  Státního ze-
mìdìlského intervenèního fondu www.szif.cz
v rubrice Propagace kvalitních potravin a na strán-
kách www.eklasa.cz.

První letošní nehoda
s tragickými následky
na sebe nenechala
dlouho čekat

Ve støedu 16. ledna se u odboèky na Jièín stala vá�-
ná dopravní nehoda dvou vozidel, která si vy�ádala
jeden lidský �ivot. U nehody zasahovali hasièi, poli-
cisté i záchranná slu�ba.

�V osm hodin veèer jel tøicetiletý øidiè osobním vo-
zidlem �koda Octavia ve smìru od Hradce Králové
na Mladou Boleslav,� sdìlila tisková mluvèí policie
Hana Kleèalová.

�Øidiè �kodovky pøejel z dosud nejasných pøíèin
do protismìru, kde se støetl s dodávkou Mercedes
316. Nebyl pøipoután a po nárazu byl vymr�tìn z vo-
zidla. Utrpìl tì�ká zranìní, kterým na místì podle-
hl,� pøibli�uje nehodu krajská tisková mluvèí hasièù
Martina �ahourková.

�Øidiè dodávky utrpìl tì�ké zranìní, se kterým byl
pøevezen do Oblastní nemocnice v Jièínì,� doplnila
Kleèalová. Zasahující hasièi asistovali záchranné
slu�bì pøi o�etøení tì�ce zranìného øidièe a pomá-
hali s jeho nalo�ením do sanity.

�Hasièi zajistili obì vozidla proti po�áru a úniku
provozních látek a po zadokumentování události po-
mohli nalo�it obì vozidla na odtah,� popisuje zásah
hasièù �ahourková.

Celková �koda byla vyèíslena na pùl milionu korun
a pøíèiny nehody �etøí policie.                                        (lu)

Policejní fotografie tragické srážky Octavie
s dodávkou Mercedes u Jičína 16. ledna.

Na silnicích okresu loni
zemřelo šest lidí, ve
srovnání s rokem 2006 je
to podstatně méně

Jièínsko - Bìhem loòského roku do�lo na silnicích
okresu k 1345 dopravním nehodám, co� je o 47 do-
pravních nehod ménì ne� v roce pøedchozím. Cel-
kovì se dá øíci, �e øidièi na okrese jezdili vloni ve
srovnání s rokem 2006 opatrnìji.

Pøesto�e v rámci celé republiky v roce 2007 stoupl
poèet mrtvých na silnicích, na Jièínsku jsme naopak
zaznamenali pokles. V roce 2006 na okrese zemøelo
�estnáct osob, kde�to v roce 2007 �jen� �est lidí.

Naopak pøibylo tì�ce zranìných. V roce 2006 sta-
tistické údaje hovoøily o 44 osobách, co� je o �est
ménì, ne� v roce následujícím.

V loòském roce utrpìlo pøi dopravních nehodách
190 osob lehká zranìní, oproti roku 2006 je to o 12
ménì. Celková �koda na vozidlech byla vyèíslena na
65 779 500 korun, co� je o 15 736 100 ménì ne� v
roce 2006.

Policisté zaznamenali více øidièù, kteøí usedli za
volant pod vlivem alkoholu. V loòském roce se tak
na dopravních nehodách podílelo 93 opilých øidièù,
oproti 72 v roce pøedchozím.

Nejèastìj�í pøíèinou dopravních nehod byla nepøi-
mìøená rychlost a to ve 267 pøípadech, nesprávné
pøedjí�dìní v 55 pøípadech a nedání pøednosti v jíz-
dì ve 242 pøípadech. Nejèastìji se bouralo na silni-
cích první tøídy a to v 512 pøípadech, v 80 pøípadech
byly dopravní nehody zavinìny lesní zvìøí a domá-
cím zvíøectvem.           Hana Kleèalová, OØ PÈR Jièín

Titul Gentleman silnic
získal Petr Andrle

Za záchranu �ivota osmadvacetiletého motocyklis-
ty, který havaroval loni v srpnu na obchvatu Jièína u
Èejkovic, získal v úterý Petr Andrle ze �eleznice jako
první ve východních Èechách titul Gentleman silnic.
Ocenìní tøetím rokem udìluje Èeská poji��ovna a
policie.

�Nebýt pana Andrleho, který okam�itì poskytl
první pomoc, mladý motocyklista by u� dnes ne�il.
Titul Gentleman silnic proto pøedáváme právì tìm,
kteøí nejsou lhostejní k druhým a k tomu mají rychlé
reakce a dostatek odvahy,� øíká mluvèí Èeské poji�-
�ovny Václav Bálek.

Mimoøádnou cenu v podobì diplomu a náramko-
vých hodinek pøedával zástupce poji��ovny a policie
u� po jedenatøicáté. Dosud bylo ocenìno sedmadva-
cet mu�ù a ètyøi �eny. Petr Andrle je pøitom prvním
v celém kraji. Jak øekl, byla to je první zku�enost,
kdy pomáhal pøi záchranì zranìného èlovìka. �Vyn-
dal jsem mu zapadlý jazyk a dr�el ho za ruku, kterou
mi tiskl. Dal�í kolega, který jel se mnou v autì, tele-
fonoval pro záchranku a je�tì jeden kolega hlídal,
aby sanita zbyteènì nebloudila,� popisuje Andrle
napjaté okam�iky, které se odehrávaly bezprostøed-
nì po nehodì.                                                                         (jn)

Kraj pomůže s hřištěm
Loni odlo�ená výstavba atletického høi�tì v Hoøi-

cích se mo�ná dostane na poøad krajských investic
v leto�ním roce.

Pøíslibem je i èerstvì schválené partnerství mezi
mìstem a gymnáziem, které bude stadion provozo-
vat. �Prvního kola podání �ádostí o evropské dotace
se Královéhradecký kraj v pøípadì atletického høi�tì
nezúèastnil, mimo jiné i proto, �e chybìlo prohlá�e-
ní, ve kterém mìsto garantuje zájem na této investi-
ci. Nyní se pøedpokládá zapojení do druhého kola
této grantové výzvy,� informoval starosta Ivan Dole-
�al. Dodal, �e pokud �ádost dopadne kladnì, bìhem
leto�ního léta se sportovi�tì zaène budovat. �Nechci
pøedbíhat, ale pravdìpodobnì by se to mohlo stih-
nout v èervenci. Práce by se zahájily za peníze mìsta
a kraj nám je potom proplatí,� poznamenal starosta.

Høi�tì za zhruba sedm milionù korun, které vyros-
te vedle sportovní haly v �alounovì ulici, by mìlo
splòovat parametry pro vìt�inu atletických disci-
plín. Jeho souèástí bude i men�í, asi dvì stì metrù
dlouhý bì�ecký ovál.    Zdroj:www.jicinsky.net, (jn) 
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Radnice zapůjčí
Kociánova Ábela

Ústí nad Orlicí by rádo získalo kopie nìkterých
sádrových odlitkù svého rodáka Quido Kociána, kte-
ré se nacházejí ve sbírkách Galerie plastik. Rada
mìsta Hoøic schválila první zápùjèku sádrového
modelu sochy Ábela, jeho� bronzový odlitek zdobí
prostranství pøed hoøickou sochaøsko-kamenickou
�kolou. Smlouva o zápùèce byla v lednu podepsána.

Tato zápùjèka je pilotním projektem pokraèující
spolupráce, která by mìstu Hoøice mìla pøinést
i øadu finanèních prostøedkù z EU.

Zápùjèky odlitkù jsou podmínìny jejich navráce-
ním v neporu�eném stavu a jejich pøípadným re-
staurováním. �Návrat ztraceného syna�, jak se celý
projekt jmenuje, zahajuje Ábel za symbolických èty-
øicet tisíc korun. Dal�í vypùjèky odlitkù by mìly být
finanènì podpoøeny z fondù Evropské unie, co� by
pro mìsto mohlo být ekonomicky velmi zajímavé.

Zdroj: www.jicinsky.denik.cz

Úmrtí
Aeroklub Hoøice oznámil na svých interneto-

vých stránkách smutnou zprávu, �e 9. prosince
2007 tragicky zahynul jeho pøedseda, Ing. Petr
Tou�imský. Byl jednou z �esti obìtí havárie leta-
dla Beechcraft C 90, které toho dne letìlo z Hrad-
ce Králové do Kyjeva a pøi pøistávání se zøítilo.

PS: Podpoøte tuto dvojici zasláním Va�eho hlasu do soutì�e o Missis sympatie 2008, a to v podobì kore-
spondenèního lístku, na kterém uveïte jméno Michala a Honza Volákovi. Vámi zaslané hlasy budou zaøa-
zeny do losování o plno hodnotných cen. Pi�te na adresu: Producentské centrum Profil Mariánské Láznì,
Plzeòská 181, P.O. Box 153, Mariánské Láznì 351 01. Své hlasy zasílejte nejpozdìji do 15. února.             V.p.K.

Hoøická rodaèka Mí�a Voláková  - Koøínková (29
let) spolu se svým synem Honzíkem (5) dokázali dík
skvìlé souhøe a podanému výkonu postoupit do ce-
lorepublikového kola soutì�e Missis 2008. Lítý boj
o korunku, který se letos koná ji� po patnácté, je ur-
èen pro maminky do pìtaètyøiceti let a jejich dìti od
ètyø let vý�e.

Do celé soutì�e se pøihlásilo rekordních 3 000
dvojic, které byly poté rozdìleny do dvou regionál-
ních oblastí, èeské a moravské. Neveøejným castin-
gem bylo postupnì vybráno do základních kol obou
soutì�í v�dy 21 párù, ze kterých bylo v hotelovém
komplexu v Brnì odbornou porotou (pod neúpros-
nou palbou øady záludných otázek a úkolù) vybráno
12 mladých maminek se svou ratolestí. Ty postoupi-
ly do èeského zemského finále Missis 2008. To  pro-
bìhlo v chomutovském mìstském divadle dne 27.
øíjna 2007. V této èásti soutì�e se nehodnotila pou-
ze krása aktérù, ale hlavnì sympatie a souhra ma-
minky s dítìtem. Maminky s dìtmi na pódiu se
utkaly hned ve tøech disciplínách � rozhovor s poro-

tou, volná disciplína a módní pøehlídka. Hoøiètí zde
obsadili vynikající tøetí místo, kdy� Honzík zazpíval
romantický duet z produkce P. Koláøe a módnì se
pøevtìlil do role malého motocyklového závodníka.
Tímto vynikajícím umístìním postoupily spolu s
dal�ími ètyømi dvojicemi do celostátního finále Mis-
sis 2008. To se uskuteèní pod patronátem poøádají-
cí agentury Profil Mariánské Láznì dne 23. února
2008 od 15 hodin opìt v  Mìstském divadle Chomu-
tov. Záznam z této soutì�e bude pozdìji odvysílán
ve veøejnoprávní televizi na  ÈT1.

Tato událost nemá pouze spoleèenský charakter,
ale jako ka�dý rok slo�í i k èistì humanitárním úèe-
lùm. Letos byl prozatím výnos ze soutì�e v podobì
finanèního pøíspìvku vìnován Dìtskému domovu
v Chomutovì a Ústí nad Labem. Tak dr�me Mí�e
Volákové, která se �iví v Hoøicích jako zubní instru-
mentáøka a jejímu malému Honzíkovi, který nav�tì-
vuje mateøskou �kolku na Habru v�ichni co nejvíce
palce, a� hoøické barvy zazáøí ve finále soutì�e co
nejvíce.                                                                                 V.p.K.

Hořická Missis si zatím vede dobře

Ukradená socha
Josefa Ladislava Jandery
je na světě

Souhra náhod, pohotová práce kriminalistù a mo�-
ná i trocha �tìstí. I tak lze shrnout kuriózní pøípad
vy�etøování ztráty cenìné kamenné plastiky Josefa
Ladislava Jandery.

Pøesto�e busta není na první pohled nijak výjimeè-
ná, její ztráta z pomníku na Gothardì ke konci loò-
ského roku vzbudila ve mìstì pøekvapivì velký
ohlas. (K rychlému objevení dílka pøispìl prý i roz-
ruch zpùsobený èlánkem v prosincovém èísle na�e-
ho listu). Se stejnou pozorností se setkalo oznámení
policie, která plastiku významného hoøického rodá-
ka bìhem nìkolika dnù zase vrátila.

�Jsme rádi, �e se podaøilo sochu vypátrat a �e se
mù�e vrátit na své místo. Na leto�ní rok poèítáme s
tím, �e Janderùv pomník, který jeví citelné známky
po�kození vandaly, necháme zrestaurovat. Kame-
nické práce pøijdou asi na sto tisíc korun. Na sezna-
mu oprav byl Janderùv pomník u� loni, ale nakonec
jsme nemìli dostatek penìz,� uvedla hoøická mís-
tostarostka Hana Richtermocová.

Okolnosti, za jakých se sochu podaøilo vypátrat,
policie zatím tají. Stále toti� pokraèuje ve vy�etøová-
ní. �Kriminalistùm se bìhem vy�etøování pøípadu
podaøilo sochu zajistit, a to je�tì pøed tím, ne� byl
uskuteènìn její dal�í prodej. Proto�e do souèasné
doby není znám pachatel, policisté se pøípadem na-
dále zabývají,� informovala mluvèí okresního poli-
cejního øeditelství Hana Kleèalová.

 Pøíznaèné je, �e ve stejné dobì, kdy do�lo ke ztrátì
sochy, pøijala radnice od jedné z místních obyvate-
lek 30 tisíc korun na opravu kostela na Gothardì.
Nebyl to pøitom její první dar. �Paní �ije v domì s
peèovatelskou slu�bou a pøíspìvek pochází z jejích
úspor, které �etøí ze svého dùchodu. U� loni nám
také vìnovala peníze na kostelík. V jeho opravì se
bude pokraèovat i letos,� øíká Richtermocová.

Z fondu obnovy památek chce mìsto financovat i
dal�í opravy, restaurování by se tak mohla doèkat
napøíklad Husitská mohyla na Mohejlíku, kolem
které vede nová turistická cyklotrasa v rámci Pod-
zvièinska. Na restaurátorské práce by mìlo jít kolem
350 tisíc korun.                                                                      (jn)

Bělohrad chce nejpozději
do dvou let žádat
o peníze na obchvat

Láznì Bìlohrad - Jednìmi zatracovaný, druhý-
mi vyzdvihovaný obchvat lázeòského mìsta zaèí-
ná mít pøece jen reálnìj�í podobu, alespoò podle
èasového plánu, který si bìlohradská radnice
pøedsevzala. Poprvé toti� padl konkrétní termín,
do kdy má být pøíprava ve�kerých dokumentù.

(Pøipomeòme, �e chystané uzavøení prùjezdu
Bìlohradem se velmi významnì projeví i na do-
pravní situaci v Hoøicích.)

�Nejpozdìji do konce roku 2009 nebo zaèátku
roku 2010 by mìlo být vydané územní rozhodnu-
tí na stavbu, aby bylo mo�né po�ádat o dotaci,�
øíká starosta Pavel �ubr.

V minulých dnech se v Bìlohradì konala dal�í
schùzka za úèasti odborníkù, kteøí mìli dohod-
nout nejlep�í variantu pro obchvat. K dohodì se
podaøilo dospìt, ale dosud není jasné, jak se za-
chovají odpùrci, kteøí odmítají nìkteré navrhova-
né trasy silnice.

�Sdru�ení Bílý hrad i petiènímu výboru, který
nám v této vìci poslal petici, jsme napsali dopis,
abychom jim vysvìtlili, co v�echno se ohlednì ob-
chvatu podaøilo udìlat. Uvidíme, co nám odpovì-
dí. Chceme znát jejich stanovisko, abychom se
zbyteènì nesna�ili pokraèovat v nìèem, co by na-
razilo na dal�í protesty,� líèí starosta.

Mezitím u� námìstek krajského hejtmana Petr
Kuøík povìøil správu a údr�bu silnic, aby zaèala
intenzivnì pracovat na projektové dokumentaci
obchvatu ve smìru východ-západ. To potvrzuje i
skuteènost, �e kraj�tí zastupitelé zaøadili obchvat
na seznam nejdùle�itìj�ích staveb v oblasti do-
pravy.

Pravdìpodobnì na podzim se zároveò rozjede
jednání s vlastníky o výkupu pozemkù na trase
plánované komunikace. �Doufám, �e se podaøí
získat jejich souhlas k prodeji, abychom mohli
po�ádat o územní rozhodnutí,� poznamenal Pavel
�ubr. Pokud by toti� pøípravy na stavbu za desít-
ky milionù korun zaèaly nabírat dal�í zpo�dìní,
kraj by mohl propást pøíle�itost za�ádat o peníze
z fondù Evropské unie. (jn)

U� nìkolik let Hoøice èekají na dokonèení vý-
stavby vnitøního prùtahu mìstem, který by mìl
odlehèit dopravou pøetí�ené Sladkovského ulici
a tranzitní dopravu odklonit mimo námìstí.

Budování tøetí a zároveò poslední etapy komuni-
kace nezaène zøejmì ani letos. Podle starosty Iva-
na Dole�ala se v�ak radnice bude sna�it, aby práce
na pøípravì území pokraèovaly.

 �Aktuální je to zejména z hlediska nové-
ho øe�ení dopravy v Lázních Bìlohradì,
kde se pravdìpodobnì od leto�ního bøezna
uzavøe zku�ebnì asi na pùl roku pro ná-
kladní vozidla Lázeòská ulice, co� zøejmì
zpùsobí èásteèný nárùst dopravy v na�em
mìstì. Tomu se nejspí� nevyhneme, a také
proto jsem nedávno jednal s námìstkem
hejtmana panem Kuøíkem. Dohodli jsme
se, �e je potøeba situaci v Hoøicích co nej-
døíve zaèít øe�it,� øekl Dole�al.

Kraj i mìsto v�ak døíve ne� cokoliv jiného budou
muset nejprve zajistit prùchodnost trasy v tomto
území. Pøípravy toti� stále nará�ejí na skuteènost,
�e nejsou vykoupeny v�echny nemovitosti, kterých
se plánovaná trasa nové silnice dotkne. Kromì

pøevodu pozemkù se poèítá i s demolicí nìkolika
objektù, pøedev�ím gará�í.Vnitøní prùtah Hoøice-
mi, který je prostøednictvím pøivadìèe spojen
s obchvatem a u autobusového nádra�í se na nìj
pøes kruhovou køi�ovatku napojuje dopravní tep-
na mìsta � Husova tøída, konèí dnes na køi�ovat-
ce u Palackého námìstí. �Odtud by mìl pokraèo-
vat vnitroblokem mezi námìstím a Sladkovského
ulicí nahoru smìrem ke Korunì pøes bývalý areál
firmy Olpran,� upøesnil Dole�al.

Pøi samotné výstavbì se pak podle starosty dá
oèekávat øada opatøení na zmírnìní vlivu dopravy
na okolní zástavbu, vèetnì protihlukových. �Ideál-
ní pro obyvatele i motoristy by samozøejmì bylo,
pokud se podaøí postavit severozápadní obchvat
mìsta. Ale to zatím v dohledné dobì není pøíli� re-
álné, proto by urèitì výraznì pomohlo dokonèení
vnitøního prùtahu, hlavnì ve Sladkovského ulici,
kde je situace naprosto nevyhovující.�

Radnice chce proto letos pøimìt kraj, aby zinten-
zivnil pøípravy na uskuteènìní tohoto zámìru. Vý-
kupy nemovitostí ale zøejmì zùstanou na bedrech
mìsta a kraj je pak zpìtnì proplatí. Èasový har-
monogram, nato� konkrétní termín se prý v�ak za-
tím nedají odhadnout.           www.jicinsky.net (jn)

Pokračování nového průtahu městem
zůstane i letos asi jen na papíře

Na vlakové
a autobusové spoje
půjde rekordní suma,
dopravci chtějí
víc peněz na naftu
a platy řidičům

Hradec Králové - O desítky milionù korun na-
rùstají ka�dým rokem dotaèní pøíspìvky provozo-
vatelùm veøejné autobusové i �eleznièní dopravy v
Královéhradeckém kraji. Zatímco dopravci po�a-
dují na leto�ní rok bezmála 580 milionù korun, v
rozpoètu kraje je zatím pøiklepnuto

�V rozpoètu kraje je na dopravní obslu�nost za-
hrnuta èástka, která odpovídá stavu na poèátku
loòského roku, kdy ale do�lo k jejímu dodateèné-
mu navý�ení. A nyní se znovu pøedpokládá, �e do-
jde opìt k posílení tìchto výdajù, aby se vyhovìlo
po�adavkùm jednotlivých dopravcù,� konstatuje
vedoucí ekonomického odboru na krajském úøadì
Miloslav Nejedlý.

Pokud se tak skuteènì stane, na pravidelnou lin-
kovou dopravu v Královéhradeckém kraji pùjde
rekordní suma, a to témìø 580 milionù korun.

�V roce 2006 jsme na dotacích dopravcùm vy-
platili 512 milionù, loni 554 milionù a letos by to
mìlo být 578 milionù. Z toho je patrné, �e tempo,
kterým roste potøeba financí na obslu�nost, je
opravdu progresivní,� dodává Nejedlý.

Dotaèní výdaje na zachování autobusových i vla-
kových spojù nese na svých bedrech pouze kraj, z
jeho� celkového rozpoètu ukrajuje obslu�nost asi
�est a� sedm procent v�ech financí. Obce pøitom
nepøiplácí ani korunu, co� je v rámci Èeské repub-
liky jedna z mála výjimek. Ostatní kraje toti� od
mìst a obcí vy�adují zpravidla spoluúèast.

Podle Tomá�e Jurèeka z krajské spoleènosti Ore-
do, která organizuje veøejnou dopravu v regionu,
zdùvodòují dopravci svùj po�adavek na zvý�ení
dotací pøedev�ím rùstem cen pohonných hmot.
�Kromì nafty jsou to ale i mzdové nároky, obecnì
toti� platí, �e je nedostatek øidièù, kteøí jsou plato-
vì málo motivovaní. Dal�ím faktorem je i obnova
vozového parku,� líèí Jurèek. Dopravci ale mohou
pou�ít je�tì jeden argument, v pøepoètu na ujetý
kilometr toti� dostávají v Hradeckém kraji jednu z
nejni��ích èástek v republice.

Pomoci zmírnit nepøíznivý trend má rozsáhlá
optimalizace dopravní obslu�nosti, kterou chce
kraj spustit od 1. záøí. Hlavní zmìnu podle Jurèeka
pøinese postupné nasazování malých autobusù na
linkách, kde je trvale nízký poèet cestujících. �Je to
jedna z mo�ností, jak sní�it náklady ve veøejné do-
pravì.� Letos bude zároveò nepatrnì sní�en celko-
vý objem kilometrù u autobusové i vlakové dopra-
vy. Poètu spojù se to prý ale nijak zásadnì nedo-
tkne. �Omezují se pouze ty spoje, které nejsou ve-
øejností vyu�ívány,� komentuje leto�ní rok v ob-
lasti dopravy námìstek hradeckého hejtmana Petr
Kuøík.                                                                                  (jn)

Vladimír Preclík vydal
novou knížku

Publikace

Padesát drobných próz Vladimíra Justa
k padesáti drobným plastikám Vladimíra
Preclíka. Vydala Paseka, cena 299 korun.
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Výstavy

 Pøírùstky
a restaurátorské práce

Pøipraveno k 120. výroèí zalo�ení muzea.
Malá síò, úterý - pátek 9-12/13-17.

Vìra Janou�ková
Barevná zastavení

(tvorba z let 1989 - 2007)
Galerie moderního umìní v Hradci Králové

24. ledna - 23. bøezna 2008

Galerie Vladimíra Preclíka
Galerie Vladimíra Preclíka bude otevøena

v úterý 12. února 2008 v 17.00 hodin v areálu
RegioCentra Nový pivovar v Hradci Králové.

Galerie bude otevøena v pracovních dnech
od 9.00 do 17.00 hod.

Sobota 9. února 2008 ve 14.30 hodin
ÈERT A KÁÈA

Loutkáøský soubor ZVONEK - PREMIÉRA
vstupné 20,- Kè

Sobota 9. února 2008 ve 20.00 hodin
LETECKÝ PLES, vstupenky u poøadatele

Čtvrtek 14. února 2008 v 18.00 hodin
TEENAGER PÁRTY, vstupné 40,- Kè

Sobota 16. února 2008 ve 20.00 hodin
PLES HASIÈÙ, vstupenky u poøadatele

Středa 20. února v 8.15 a v 10.15 hodin
PRA�SKÉ POVÌSTI

Jan Pøeuèil a Eva Hru�ková
pøedstavení pro �koly

Čtvrtek 21. února 2008 v 19.30 hodin
KACHNA NA POMERANÈÍCH

Hrají: Martin Stropnický, Veronika �ilková,
Jan ��astný/Michal Pe�ek, Klára Jandová a

dal�í
DIVADELNÍ PØEDPLATNÉ, vstupné 160/

140/120,- Kè

Pátek 22. února 2008 v 19.00 hodin
PLES SP�K, vstupenky u poøadatele

Úterý 26. února 2008 v 19.30 hodin
OSUDY DOBRÉHO VOJÁKA �VEJKA
Divadelní soubor J.K.Tyl - PREMIÉRA

vstupné 80/70/60,- Kè

Středa 27. února 2008 v 19.30 hodin
OSUDY DOBRÉHO VOJÁKA �VEJKA
Divadelní soubor J.K.Tyl - 1. repríza

vstupné 70/60/50,- Kè

Pátek 29. února 2008 ve 20.00 hodin
1. SKAUTSKÝ PLES, vstupenky u poøadatele

Dům kultury Koruna v únoru

Bohoslužby
Bohoslu�by Církve èeskoslovenské husitské se ko-

nají v bývalé synagoze v Tovární ulièce v nedìli 3. a
17. února 2008, v�dy od 14 hodin. Dal�í informace
naleznete ve vývìsní skøíòce na hotelu Beránek.

Pět sester: zleva Věra Karrasová, Eva Jónová, Dagmar Böhmová, Vlasta Sieglová, Zdena Rejlová.

Vánoce jsou nejen svátky klidu, ale i vzájemné
pomoci, a tak studenti Domova mláde�e pøi Ob-
chodní akademii v Hoøicích uspoøádali dal�í sbír-
ku pro psí sirotky v jejich útulku ve Skøivanech.
V�em, kteøí se do této u�lechtilé akce zapojili,
tímto srdeènì dìkujeme. V�echny vybrané dary
nezùstaly u nás, ale samozøejmì putovaly dál jako
vánoèní nadílka pejskùm a koèièkám.

�áci Obchodní akademie se také zapojili do cha-
ritatvní sbírky na podporu boje proti AIDS.

Ani vychovatelky nezahálely a uspoøádaly se
studenty SO� a OA celou øadu vánoèních akcí. V
rámci spolupráce s Obèanským sdru�ením �Pod-
zámèí� pøipravily se �ákynìmi nejen dáreèky, ale i
velice hezké vánoèní vystoupení, kde èlenky této
kulturní skupiny zpívaly a recitovaly seniorùm v
hoøickém Domovu dùchodcù.

V pøestrojení za Mikulá�e, andìla a èerty pro-
nikly dívky i do mateøských �kol. Svým talentem
rozjely svou hereckou dráhu pìknou pohádkou
�O zapomenutém èertovi�. S organizací vánoè-
ních akcí pomohly i Domu dìtí a mláde�e.

V souèasné  dobì zaèínají na Obchodní akade-
mii pøípravy na pøijímací øízení do prvních roèní-
kù. Pøipomínáme, �e se budou otevírat dvì matu-
ritní tøídy studijních oborù �obchodník� a �ob-
chodní akademie�, jedna tøída uèebního oboru
prodavaè s rùznými zamìøeními, novì se letos
otevírá i jedna tøída nástavbového dvouletého
studia, které je urèeno pro absolventy v�ech tøíle-
tých uèebních oborù.

Bli��í infomace ke studiu najdete na interneto-
vých stránkách �koly: skola@isso.cz

Z činnosti obyvatelek Domova mládeže
hořické Obchodní akademie

Pět sester

Ka�dá organizace, má-li dobøe prospívat a mít
kontinuitu, potøebuje mít èleny ve v�ech vìkový-
cu skupinách. Samozøejmì, �e tomu tak je i u
køes�anských sborù. Èeskobratrský evangelická
sbor v Hoøicích, který je souèástí Královéhradec-
kého seniorátu, má skupinky nejmen�ích dìtí, u�
konfirmovanou mláde�, rodiny s dìtmi, støední
generaci a� po seniory. Skupinka dìtí se pravidel-
nì schází na výuce nábo�enství, kterou na faøe
vede faráø Vojen Syrovátka. Také na nedìlní
�kole, kterou vede Gabriela,Cardová. Mláde� se
schází s vrstevníky z jiných sborù pøi seniorátních
akcích. Ve sboru jsou i dùchodci.

Jednu skupinu tvoøí pìt sester, jejich� vìkový
souèet dìlá 406 let. V�echny jsou dlouholeté èlen-
ky sboru, nìkteré od køtu, i èlenky star�ovstva.
Výraznì se podílely a je�tì podílejí na práci sboru
i star�ovstva.

Nejmlad�í Dagmar Böhmová, která rozepisuje
týdenní úklidové slu�by v modlitebnì. V posled-
ních komunálních volbách kandidovala do mìst-
ského zastupitelstva. Následuje Eva Jónová, je�tì
aktivní sokolka, zúèastnila se sletu. Také ona
kandidovala v komunálních volbách. Na loòské
výstavì 150. let hoøické kroniky v muzeu byla v
galerii �Hoøièáci známí, neznámí�. Obì je�tì zpí-
vají ve smí�eném pìveckém sdru�ení Ratibor -
Vesna, který díky nim a s jejich pøispìním nám
pravidelnì zpívá pøi ekumenických vzpomínko-
vých shromá�dìních. Obì jsou pøedèitatelky ká-
zání.

Následují osmdesátnice. Vìra Karrasová oslavi-
la 82 let na Tøi krále. Pravidelnì, bez jediné ab-
sence doprovází pøi bohoslu�bách sborový zpìv

na harmoniku, pøi biblických hodinách na faøe
hrou na piano. Se sestrou Evou vypomáhají pøi
jarních a podzimních bazarech, kde odpracovaly
pøi pøípravì prodeje a úklidu mnoho a mnoho de-
sítek hodin. Sbor si tak prodejem vìcí dovezených
Gabrielou a Josefem Cardovými z Nìmecka vy-
lep�uje svùj sborový rozpoèet a dlu�no øíci, �e nás
tato aktivita dr�í nad vodou. Zbylé neprodané
vìci si pak odvá�í jiný sbor a dále slou�í pro Dia-
konii a charitativní úèely.

Zdena Rejlová oslavuje narozeniny 30. ledna to-
hoto roku. Je zapisovatelkou ve star�ovstvu. V
døívìj�ích dobách i ona pomáhala pøi bazarech.
Poslední, anejstar�í, z této pìtice je sestra Vlasta
Sieglová. Celý produktivní �ivot parcovala jako
úøednice a mzdová úèetní v Miletì, tak jako Zde-
na Rejlová a obì jsou revizorkami na�ich sboro-
vých úètù.

Je jasné, �e pøi tak pokroèilém vìku mají rùzné
zdravotní problémy a onemocnìní. Ale v�da se
zotavily a opìt pøi�ly mezi nás. O v�ech pìt sester
se pøíkladnì starají jejich dcery. Na�e seniorky
mají rády svùj sbor a církev. Rády a dobøe zpívají
a jejich pøítomnost je na bohoslu�bách okam�itì
znát. Nìkteré se je�tì pravidelnì podle rozpisu
podílejí na úklidu modlitebny.

Proto�e jsme nevelké spoleèenství, jsme rádi,
kdy� jsme v�ichni pospolu.

Chceme vám v�em, na�e milé sestry, Dá�o, Evo,
Vìro, Zdeno a Vlasto, podìkovat za celo�ivotní
lásku k Bohu i k na�emu sboru. Do dal�ích let -
doufáme a pøejeme si, aby jich bylo je�tì mnoho -
vypro�ujeme vám od Boha hojnost vybraných
darù.                                                    Star�ovstvo sboru.

Rady z Bylinky

Každé ráno čerstvý chléb
Vùnì èerstvého chleba se nyní line mnoha èes-

kými domácnostmi, nebo� hitem leto�ních vánoc
byla domácí pekárna. Kdo je�tì nesly�el, co
umí tento pøístroj? Je to zaøízení, kam se vlo�í
potøebné suroviny, nastaví se správný program a
ráno se mù�ete nechat probudit vùní èerstvì upe-
èeného chleba.

V na�ich domácnostech je tento pøístroj stále
populárnìj�í. Je vybaven nádobou s nepøilnavým
povrchem, jedním nebo dvìma hnìtacími hádky
a topnou spirálou.

Domácí pekárna slou�í pøedev�ím ke snadnému
peèení rùzných druhù chleba, její dal�í mo�né vy-
u�ití je pøíprava tìsta na kynuté buchty, knedlíky
èi pizzu. Zahøeje suroviny na správnou teplotu
kynutí, v�e promíchá, uhnìte tìsto, ohlídá správ-
nou teplotu kynutí a nakonec skvìle upeèe. �ádné
dal�í �pinavé nádobí, mísy, vály, plechy nebo hrn-
ce.

Pøesto�e pøístroj zvládne obsluhovat i naprostý
laik, první chléb se nemusí povést. Upéci dobøe
chléb je zpoèátku obtí�ný úkol a je tøeba trochu
trpìlivosti. Pro zaèáteèníky a èerstvé majitele pøi-
pojujeme pár rad (aneb � co se na obal neve�-
lo�):

�  Dodr�ujte postup �voda � smìs � dro�dí�. Po-
kud by se dro�dí nasypalo pøímo na vodu, mohlo
by �shnít�. Neodhadnete-li pøesnì mno�ství dro�-
dí, nestane se tolik, jako v pøípadì vìt�ího èi men-
�ího mno�ství vody � doporuèujeme u�ívat od-
mìrku. (Celozrnná mouka potøebuje malounko
víc vody � více �saje� tekutinu, chce i trochu víc
dro�dí ne� bílá, nemá tolik lepku a proto je lenoch
pøi kynutí.)

�  Pro aktivní dro�dí pou�ijte v�dy studenou
vodu. Pokud budete péci s dro�dím su�eným, pøi-
dejte vodu vla�nou.

�  Suroviny by mìly být spí� pokojové teploty,
ale ne pøíli� teplé (nad 25°C).

�  Tìsto má tendenci lepit se po stìnách. Je mo�-
né stìrkou tyto pøilepené zbytky bìhem míchání
tìsta shrábnout zpìt (týká se to pøedev�ím jedno-
vrtulové pekárny).

�  Po dopeèení vyklopíme chléb na døevìné pr-
kénko, ne na talíø. Chléb potøebuje �dýchat�.

Nevzdávejte se, peète a zkou�ejte. Ono to jed-
nou vyjde a pak péct u� nepøestanete.

Chceme, aby se vám chléb podaøil a mìli jste ze
svého díla radost. V�dy� kvalitnímu, èerstvému a
køupavému chlebu se nic nevyrovná. V na�í pro-
dejnì nabízíme velký výbìr rùzných druhù mou-
ky, semínek (sezamové, dýòové, lnìné a sluneèni-
cové), chlebové koøení. Výrobce namíchal i smìsi
z biopotravin � chléb dýòový a chléb sluneènico-
vý. Pro celiaky jsou pøipraveny smìsi na bezlep-
kový chléb, napø. vícezrnný, sluneènicový, jáhlový
a bílý.

Pøijïte a vyberte si. Tì�í se na vás
 Jitka Nosková a Helena Rohlíèková, Bylinka

(Hoøice, Husova 22).
Výstava
o Valdštejnovi
je prodloužena
do 2. března

Jièín, Praha - Osobnost Albrechta z Vald�tejna,
jeho �ivotní dráhu a aktivity pøibli�uje velkolepá vý-
stava v prostorách Val�tejnského palácev Praze na-
zvaná Albrecht z Vald�tejna a jeho doba.

Výstavu poøádá Senát spolu s Vojenským historic-
kým ústavem a Národním muzeem za podpory mi-
nistrù obrany a kultury. Do poøadatelství jsou zapo-
jena i mìsta, která jsou s Vald�tejnem spjata: Praha,
Frýdlant v Èechách, Cheb a právì i Jièín, který na
výstavu zapùjèil øadu vlastních exponátù s vald-
�tejnskou tematikou.

Expozice je rozèlenìna do ètyø oddílù. Ty mapují
osobnost Albrechta z Vald�tejna, jeho �ivot a jeho
�ivotní dráhu, pøedstavují ho jako ekonoma, podni-
katele, organizátora, stavitele a v neposlední øadì
jako mecená�e, vìnují se jeho vojenským aktivitám
a pøedstavují vald�tejnskou legendu, která zaèala
rychle narùstat hned bezprostøednì po jeho smrti.
Kromì výstavy jsou pro náv�tìvníky pøipraveny i
mimoøádné prohlídky Vald�tejnského paláce.

Dr�itelé vstupenek na výstavu Albrecht z Vald�tej-
na a jeho doba budou mít mo�nost absolvovat speci-
álnì pøipravenou prohlídku, která zahrnuje nejvý-
znamnìj�í historické prostory Vald�tejnského palá-
ce i nìkteré prostory veøejnosti bì�nì nepøístupné
(napøíklad chodba Argonautù, grotta). Souèástí pro-
hlídky bude mimo jiné promítání krátkého filmu o
pøípravì výstavy a zhlédnutí výstavy historických
pøedmìtù z depozitáøe Vald�tejnského paláce.

�Je urèitì potì�itelné, �e na pøípravì a propagaci
se podílel i Jièín, který zde má i nìkolik doprovod-
ných programù. Díky této výstavì se výbornì zvidi-
telnil,� soudí o události jièínský starosta Pu�.

K Vald�tejnovu Frýdlantskému vévodství nále�ely
v letech 1627-1634 také Hoøice.

Výstava potrvá do 2. bøezna 2008 dennì od 10 do
19 hodin, ka�dý ètvrtek a� do 21 hodin. Ka�dou prv-
ní støedu v mìsíci je otevøeno od 10 hodin do 20 ho-
din, pøièem� od 15 do 20 hodin bude vstup zdarma.

Více informací o výstavì a otvíracích hodinách je
mo�né nalézt na stránkách www.valdstejn.org.

(zan)

Přednáška

O astronomii a zemìpisných
souøadnicích

Na podzim 1818 byly poprvé urèeny
zemìpisná �íøka a délka Hoøic, na tehdej�í
dobu ojedinìlý odborný výkon. Roku 1819

byla o tom vydána publikace, její� titulní list
reprodukujeme. Událostí, jejím prùbìhem

a odbornou problematikou se bude zabývat
beseda v uèebnì G 218 hoøického gymnázia

dne 12. února od 14 hodin.
Pøedná�í  Ing. RNDr. Petr Holota DrSc.

a Ing. Jaroslav Formánek.
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AUTOSERVIS
Hořice v Podkrkonoší

Autosalon ŠKODA
Čelakovského ulice

Prodej - servis - leasing
 ŠKODA

HAVEX AUTO HOŘICE

Telefon: 493 623 921 / GSM: 737 226 223 / e-mail: ho.servis@havex.cz
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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
Auto�kola Josefa Lejska

Karlova 198, Hoøice, tel. 493623670
vám nabízí provádìní výcviku
v øízení motorových vozidel:

1) malého motocyklu, skupina „M“
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 Fiesta, �koda
Felicia, Ifa 60, Suzuki, Simpson.

Kurzy zahajujeme
ka�dou støedu v 15 hodin.

Autoslužby
� Výmìny a prodej

motorových a pøevodových olejù
� Prodej akumulátorù

Pneuservis
� Montá� a vyva�ování pneumatik
osobních a dodávkových vozidel,
vè. AVIE a motocyklù (provádíme
na moderních strojích Corchi).

Prodej nových  pneumatik zn. Barum,
Matador, Michelin, Continental,
Nokia na v�echna motorová vozidla.

Montá� pneumatik u nás
zakoupených provádíme zdarma!
� Zaji��ujeme protektorování pneumatik

� Opravy vzdu�nic a pneumatik na
osobní i nákladní automobily a traktory.

Informace: 493 623 670

Prodám chutná jablka
Prodám chutná jablka. Prodám také vykrmené

králíky. Jeden kilogram masa stojí 100,- Kè.
Telefon 776 329 347.

Prodám vykrmené králíky
Prodám vykrmené králíky. Jeden kilogram

masa stojí 100,- Kè. Prodám také chutná jablka.
Telefon 776 329 347.

V I N O T É K A

LEVITŮV DŮM
NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 164

Zahradnictví
Ondráček

Březovice
nabízí:

Prodej mace�ek, karafiátù,
sadby salátu, kedlubnù

a kvìtáku k rychlení.
Dále prodej sadby zeleniny na ven

 a velký výbìr sazenic kvìtin
doplnìný prodejem trvalek.

Telefon: 493 621 930
Mobil: 732 584 521

NOVÁ JÍDELNA
NA HUSOVCE

14. ledna byl zahájen provoz
v MINIJÍDELNÌ na náro�í ulic

Husovy a Hlavatého. (Rohový dùm
smìrem ke kruhovému objezdu

u autobusového nádra�í).
V denní nabídce jsou pøesnídávkové

polévky a jídla domácí èeské kuchynì
v pøijatelných cenových relacích.

Tì�íme se na va�i náv�tìvu
a pøejeme dobrou chu�!

Restaurace Bohema nabízí od 1. dubna 2008
volnou kapacitu pro vaøení a dovoz cca 100 obìdù.

Osobní jednání nutné. Mo�nost vydávání omezeného
poètu jídel do jídlonosièù. Výbìr ze 3 jídel.

Podporu pøi øe�ení partnerských problémù
nabízí Psychologická partnerská poradna

v Jièínì, Nábøe�í Irmy Geisslové 605 A,
objednávky na telefonu: 775931363,

e-mail: info@partnerskaporadna.cz
Odborné poradenské slu�by poskytuje

PhDr. Zuzana Li�ková, psycholo�ka
se specializací na man�elské poradenství,
s dlouholetou praxí v man�elské poradnì.

www.partnerskaporadna.cz

PSYCHOLOGICKÁ
PARTNERSKÁ PORADNA

V JIÈÍNÌ

HAVEX AUTO HOŘICE

SOLÁRIUM
U CHAMELEÓNA

Komenského 274, Telefon:493 620 393, 508 01 Hoøice
Mail: dasar@centrum.cz IÈO: 866 96 718 ICQ: 335-286-923

Pondìlí - pátek 8:00 - 20:00, Sobota 8:00 - 12:00.

Cestovní kanceláø
HO�KA - TOUR
vydala kalendáø

svých zájezdù na rok
2008.

Je zdarma k dostání
napøíklad v muzeu

nebo v Informaèním
støedisku.

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
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JÍZDNÍ KOLA

RYS
Velký výběr kol a příslušenství

zn. Author
Wheeler
4Ever…

+ dětská kola
+  kvalitní profi servis

+  vše ostatní na jízdní kola

MILOSLAV RYS
Žižkova 1957, Hořice

Tel: 493 621 932
www.kola.rys.cz

Po - Pá  8.30 - 12.00, 13.30 - 17.00
So 8.00 - 11.00

Mary Staggs Detox
� Je zalo�ena na elektrolýze a podporuje pøiroze-

nou detoxikaci, která tìlu umo�òuje upevnit zdraví.
� Je zalo�ena na bioenergetické stimulaci rùzných

tkání, orgánù a systémù, které potom mohou lépe
vykonávat svoji detoxikaèní funkci.

� Výsledek opakovaného 30minutového sezení je
uvolnìní usazenin a odpadních látek a pøirozená
stimulace orgánù, které mají na starosti odvodòo-
vání a vyluèování �kodlivých látek z tìla.

� Poèet sezení je závislý na vìku a pocitech èlovì-
ka, mìjte na pamìti, �e pokud je Vám tøicet, ètyøicet
nebo padesát, strávili jste stejnì tolik let tím, aby
jste se �dopracovali� ke svému souèasnému zdra-
votnímu stavu a toxicitì.

Nechoïte jen tak, detoxikujte se!

Komenského 274
Telefon:493 620 393

Mail: dasar@centrum.cz
ICQ: 335-286-923

Skládka zeminy a kamene v Lukavci
Správce skládky: Petr Wendlík, Lukavec

119, telefon 731 511 102.
Provozní doba dle telefonické domluvy.

Cena: zemina 200,- Kè / t, kámen 250,- Kè / t.

CELKEM 231 m2

KANCELÁŘE V HOŘICÍCH
(I JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI OD 18 m2)

KONTAKT: 603 501 830

POŘÁDÁNÍ VEŘEJNÝCH DRAŽEB
DOBROVOLNÝCH I NEDOBROVOLNÝCH

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

RIEGROVA 1048, 508 01 HOŘICE

Inzerce v Hořických novinách:
mag@cbox.cz

775 291 242, 493 624 497
1 cm2 / 5,-  Kč

� P I CA R
PROJEKT
PROJEKTOVÁNÍ STAVEB

• Vypracování projektové
dokumentace pro novostavby,
rekonstrukce a modernizace
objektů pozemních staveb.

• Vypracování dokumentace
v jednotlivých stupních projektu

dle Vašich požadavků.
• Vypracování dokumentace

stávajícího stavu stavby včetně
jejího zaměření.

Ing. Jiří Špicar
Třešňová 1960, 508 01 Hořice

Mobil: 732 145 813
http:// www.spicarprojekt.wz.cz

e-mail: spicar@mujmail.cz

www.rychle.penize

Koupím RD i ŘD v Hořicích
Koupím rodinný domek, i øadový, v Hoøicích,

volný do cca 1 roku, do 2,5 mil. Kè.
Nejsem RK.  Telefon 608 051 572.

Pronajmu 3+1 v Hořicích
Pronajmu byt 3+1 v Hoøicích Pod Lipou. Byt má

balkon a je po celkové rekonstrukci.
Telefon 603 210 163.

Prodej bytů
do osobního vlastnictví

Firma IMO-STAR 98 s.r.o., 500 09 Hradec Králové,
Na Hrázce 273, tel/fax: 495 264 007, gsm: 777 955 855

Pokračuje prodej bytů do osobního vlastnictví v Hořicích:
Výhodná investice do bytu v osobním vlastnictví

- jistota budoucnosti. Byty o velikosti od 32 m2 do 84 m2,
VE ZBOROVSKÉ ULICI V HOŘICÍCH.

Výhodné hypoteèní úvìry
prostøednictvím Raiffeisenbank a. s.

poboèka Hradec Králové.

zahájili jsme
stavbu
třetího domu
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Biograf Na Špici v únoru 2008

Nabídku na
pronájem ledové plochy
radní odmítli

Firma ÈKD chlazení neuspìla v Hoøicích s nabíd-
kou na pronájem umìlé ledové plochy patnáctkrát
tøicet metrù. Radní návrh odmítli kvùli pøíli� vyso-
kým finanèním po�adavkùm.

�Nabídka se pohybovala v rozpìtí od necelých �esti
set tisíc korun minimálnì po témìø jeden a pùl mili-
onu korun a to je pro nás zbyteèný nadstandard. To
u� by nás vy�lo levnìji, kdybychom nìkolikrát týdnì
dotovali autobusovou dopravu z Hoøic napøíklad na
zimní stadion do Nového Byd�ova,� líèí starosta
Ivan Dole�al. Mìsto sice do budoucna poèítá také s
výstavbou vlastní ledové plochy, ale nadcházející
období hodlá investovat pøedev�ím do rozvoje byto-
vé výstavby.                                                                              (jn)

Hokejový oddíl Grey Grizzlies Hoøice vyu�íval o
Vánoèních svátcích obøí ledovou plochu na tzv.
�starém dobrém Ba�òáku� ke zlep�ení hokejo-
vých dovedností. Pøi nebývale dobrých podmín-

Stalo se u� tradicí, �e v�dy  na sklonku roku o
Vánoèních svátcích � na �tìpána se poøádá
v Hoøickém CITY FITNESS CENTRU soutì� o
MS. a  MR. fitness. Ani letos nezùstali nic dlu�ni
své tradici kulturisté a v�ichni vyznavaèi fitness a
zdravého stylu �ivota a zúèastnili se opìt v tento
sváteèní den na této tradièní soutì�i. Byl to ji� XI.
roèník této soutì�e a je potì�ující, �e opìt pøijelo
mìøit síly mnoho borcù, kteøí vymìnili vánoèní
tabule za tepláky a trochu zdravého potu. Pøi neú-
èasti  �Jièíòákù� byla soutì� velké derby mezi Pa-
kou a Hoøicemi. Opìt se soutì�ilo v tlaku, na la-
vièce, shybech na hrazdì, sedy lehy a kliky na bra-
dlech. Jako vloni poøadatel a majitel fitness cent-
ra Roman Sklenáø  pøizpùsobil disciplíny meziná-
rodním pravidlùm soutì�e Ocelového mu�e, pou-
ze v�e je�tì ztí�il tím, �e na ka�dou disciplinu mìli
soutì�ící 3 minuty, co� je ale nezaskoèilo a  v�ech-
ny disciplíny zvládli na výbornou. Jak je tradicí,

tato soutì�, kdy� pøijede Jarda �tìpán z Nové
Paky, tak je o vítìzi rozhodnuto pøedem. Roli fa-
vorita mu ale znepøíjemòovali Hoøièáci Roman
Sklenáø /2.místo/ a Ondra Barto� /3.místo/. Na
dal�ích místech se umístili (4. místo) Zdenìk Hlu-
buèek z Nové Paky, 5. místo Jakub Èeøovský
z Lázní Bìlohradu a 6.místo shodnì Honza Vlaèi-
ha/vynikající atlet/ z Nové Paky a Petr Kulhánek
z Hoøic. To jsou tzv. finalisté. Obdiv ale zaslou�í
v�ichni úèastníci,kteøí v tento sváteèní den pøijeli.
Organizátor  byl proto právem spokojen, �e se
celá akce vydaøila. Obdiv zaslou�í soutì�ící a vel-
ký dík patøí sponzorùm, kteøí pøispìli na tuto akci
a které rádi zveøejòujeme.

AMOK-reklama Hoøice, Plynoservis Instal-Top
Hoøice, Silitìs Nová Paka, CS Cargo Jièín, J+V
ko�ená móda Jièín, CITY FITNESS CENTRUM
HOØICE,  umìlecké kováøství Suchomel Hoøice.

(Foto a text poslal Roman Sklenáø)

Global Cup 2008
V sobotu 19.1.2008 byl za velké úèasti sportovní

veøejnosti uspoøádán ètvrtý roèník neregistrované-
ho turnaje v malé kopané GLOBAL CUP 2008. Této
kolosální akce, uspoøádané v ,,nev�edním� prostøedí
sportovní haly TJ Jiskra Hoøice, se zúèastnilo 10 no-
minovaných týmù, rozdìlených dle náhodného losu
do dvou pìtièlenných skupin. Z nich se v�dy kvarte-
to nejúspì�nìj�ích dru�stev utkalo vyøazovacím sys-
témem s adekvátním soupeøem z protilehlé skupi-
ny. Za skvìle øízené sportovní arbitrá�e v podání
rozhodèího (rybáøe) Josefa Bímy (Simíra), se do fi-
nálového duelu probojoval FC Lukavec a Císaø Team
Miletín. Nervy drásající utkání o zlatý vavøín nako-
nec skonèil po normální hrací dobì nerozhodným
výsledkem 1:1 a následující penaltový rozstøel pøi-
soudil vítìzství v celém turnaji týmu FC Lukavec. V
boji o tøetí místo podlehli borci populárního Globál
Teamu svému hou�evnatému soupeøi Celtic Hoøice
nejtìsnìj�ím rozdílem 1:2 a po zásluze tak získali
bramborovou medaili. Nejlep�ím støelcem turnaje
se stal se sedmi èerstvými záøezy na holeni Jakub
Kulhánek a nejlep�ím brankaøem byl vyhlá�en Jar-
da Macháèek, zvaný té� kouzelná ruka.

Velkým zklamáním v øadách úèastníkù akce zpù-
sobila neúèast objednaných dìvèat z týmu ma�ore-
tek DDM, které byly nuceny odlo�it svoje pøislíbené
vystoupení z dùvodu tajemného virového onemoc-
nìní svých dvou sboristek.

O skvìlou náladu trávícího traktu v�ech zúèastnì-
ných borcù a o skvìlý prùtok chmelového pramene
zlatavé barvy se zpoza obslu�ného pultíku postarala
zku�ená kantýnská dvojice krasavic Mí�a Voláková a
Aneta Dundová.

I bez tajemného strýce Vika, bylo nakonec v�ech
10 týmù odmìnìno (z rukou øeditelù turnaje Roma-
na Koøínka a Jakuba Vestfála) nejen graficky hezky
provedeným diplomem, ale zásluhou �iroké spon-
zorské obce i velkým mno�stvím plnohodnotných
cen a neèekaných pochutin (ZD Dobrá Voda, potra-
viny Globál, nápoje Rauch a Petráèkovi hoøické tru-
bièky).

Do nadcházející letní sezóny popøejme v�em zú-
èastnìným borcùm co nejvíce zdaru a aby se zde po
roce opìt v�ichni vespolek pìknì ve zdraví a pohodì
se�li k novému pøátelskému mìøení sil.

Sportu zdar V.p.K

kách zachytil fotoaparát V. Pospí�ila nejen hráèe,
ale i jejich rodinné pøíslu�níky a pøátele bruslaø-
ského sportu. Právì na tomto místì slavný Hoøic-
ký tým zaèínal svoji hvìzdnou sportovní èinnost.

(Fotky a text poslala Hoøická cukrárna)

Grizzly se vrací na místo činu

Opět na Štěpána

ŘÍŠE HRAČEK
Vítejte v nejmagiètìj�ím a nejbájeènìj�ím místì na svìtì
- v Øí�i hraèek Pana Magoria. Musíte ale pøistoupit na
jistá pravidla hry a vìøit v�emu, co vidíte. Prodavaèka
Molly (Natalie Portman) a její 243letý excentrický �éf
Pan Magorium (Dustin Hoffman) kralují magickému

hraèkáøství, kde hraèky �ijí svým �ivotem...

Čtvrtek 7. 2. ve 20:00

HITMAN
Film vznikl jako adaptace stejnojmenné poèítaèové herní

série, která u� nìkolik let trhá �ebøíèky prodejnosti.
Agent 47 je produktem pokusu �íleného vìdce, který

spojil pìt rùzných DNA, aby získal neznièitelného
zabijáka, který by bojoval ve slu�bách dobra. Hitman je
v neustálém nebezpeèí, které je�tì víc vyniká v kontrastu

s luxusem dne�ního znovuzrozeného Ruska.

Úterý 12. 2. v 19:30

PAT GARRET A BILLY KID
Pøedstavení filmového klubu s úvodem

Dal�í z Peckinpahových snímkù, drasticky prostøíha-
ných studiem bez re�isérovy mo�nosti zasáhnout, se
vrací k modelu dvou pøátel, kteøí jsou z vlastní èi cizí

vùle donuceni namíøit kolty proti sobì.

Středa 13. 2. v 17:30

ZLATÝ KOMPAS
Zlatý kompas vychází z úspì�né kni�ní trilogie Philipa

Pullmana. Hlavní postavou prvního dílu je jedenáctiletá
Lyra, která �ije v Anglii 19. století, kde se zastavil èas

a vládne zde pøísná církev. Ka�dý èlovìk zde navíc má
svého du�evního souputníka ve formì zvíøete - takzvané-

ho demona. Lyra musí zjistit proè v�echny dìti mizí
u severního pólu a pøitom porazit zlou èarodìjnici...

Pátek 15. 2. ve 20:00

MÍR S TULENI
Jak se zmìnil ná� vztah ke zvíøatùm? Pøírodní rezervace

ve mìstì, akvaparky místo moøí, lov tulenì s cestovní
kanceláøí na objednávku. Tuleò byl za dob Homérových
nejroz�íøenìj�ím obyvatelem nejvìt�ího biotopu Evropy:
Støedozemního moøe. Dnes je opalování módou a tulenì

vystøídali na plá�ích lidé. Tak se tuleni stali jedním
z nejohro�enìj�ích savcù Evropy...

Sobota 16. 2. ve 20:00

ĎÁBEL NOSÍ PRADU
V závratném svìtì newyorské módy, kde nepovedený
úèes mù�e zabít celou va�i kariéru, je èasopis Runway
vysnìným Olympem v�ech, kdo se jen trochu zajímají

o svùj vzhled. Pøedlohou filmu Ïábel nosí Pradu je
stejnojmenný kni�ní hit z pera Lauren Weisberger.

Pondělí 18. 2. ve 20:00

ALIEN vs PREDATOR 2
Malé americké mìsteèko Gunnison v Coloradu �ije svým

poklidným �ivotem. V jeho blízkosti ov�em dojde
k neèekané katastrofì, kdy� se z nebe pøiøítí po�kozený

vesmírný koráb a ztroskotá v lesích za mìstem...

Středa 20. 2. v 17:30

SPLÁCHNUTEJ
Pøíbìh Spláchnutýho se odehrává v ulicích britské

metropole a pøekvapivì také pod nimi. Jeho hrdinou je
rozmazlený my�ák z lep�í spoleènosti Roddy St. James,

který si u�ívá status domácího mazlíèka. Kdy� se v
luxusní rezidenci jeho páníèkù objeví kanálová krysa

jménem Sid, dostane chu� na jeho místo...

Čtvrtek 21. 2. ve 20:00

BEOWULF
Fantasy snímek Beowulf je filmovou adaptací staré

anglosaské hrdinské básnì (vznikla nìkdy okolo roku
1000 a je pova�ována za základní kámen britské

literatury). Tento slavný pøíbìh vypráví o skvìlém
skandinávském váleèníkovi Beowulfovi, který se vydává
na pomoc králi Hrotgarovi. Od nìho se dozvídá, �e musí

porazit a znièit obávanou pøí�eru jménem Grendel�

Pátek 22. 2., sobota 23. 2. ve 20:00

GYMPL
V prvním plánu jde o pøíbìh party studentù gymnázia,

kteøí se vìnují malování graffiti. Na pozadí se ale
odkrývají problémy mladé generace, konflikt mezi

konformitou a naprostou svobodou, odpovìdností a
�ivotem okam�iku, konflikt mezi �kolou a studenty, kteøí

chtìjí dìlat skuteèné vìci.

Úterý 26. 2. ve 20:00

SUPERBAD
Superbad je varujícím pøíbìhem dvou dospívajících

chlapcù, které èeká maturita. Jsou na sobì obrovským
zpùsobem závislí, ale teï by mìl ka�dý z nich jít na jinou
vysokou �kolu a èeká je odlouèení. Evan (Michael Cera)

je milý, chytrý a stydlivý. Seth (Jonah Hill) je drzý,
náladový a posedlý dìvèaty...

Středa 27. 2. ve 20:00

VRATNÉ LÁHVE
V dne�ní dobì nesmyslného ´kultu mládí´ je tohle

uèinìný poklad a také typicky svìrákovský balzám na
du�i. �ádný vyøvaný humor, ale velice inteligentní

pøíbìh plný �ivotních mouder a postøehù, který èlovìku
vyvolá permanentní úsmìv na tváøi�

Čtvrtek 28. 2. ve 20:00

ONCE
On je poulièní muzikant a obèas si pøivydìlává v dílnì
svého otce. Jeho snem je �ivit se hudbou, ale to se mu
vùbec nedaøí. Ona je talentovaná pianistka z Èech,

která ode�la do Irska kvùli ob�ivì a prodává na ulici
rù�e. Kdy� se ti dva náhodou potkají, zjistí, �e jejich

spoleèná hudba má neobyèejnou sílu a podaøí se jim
získat nejen peníze na pronájem studia, kde natoèí

spoleènou desku, ale také pøízeò a obdiv v�ech, kteøí se
na jejím vzniku podílejí.

Pondělí 4. 2., úterý 5. 2., středa 6. 2. 17:30

Ohlédnutí na konec roku 2007

Pronájem garáže
Hledám pronájem gará�e v Hoøicích.
Cena nerozhoduje. Telefon 777 948 590.

Pronajmu nebytové prostory
Pronajmu jednu místnost vhodnou k provozo-

vání masá�í nebo kosmetiky, pøípadnì firemní
kanceláøe.

Ludmila Brantová, Kadeønictví Pod Lipou
2172. Telefon 774 533 451.

Hledá se ženich
Hledáme �enicha pro na�i psí nevìstu. Brazilská

Fila �íhaná bez PP, 3 roky stará.
Kontakt: 736 124 890.

Pronajmu byt 2+1
Nabízím pronájem pro 1 - 2 osoby. Byt 2+1,

koupelna, automatická praèka, pøímotopy, ku-
chynì, vymalováno.

Máte-li zájem, ozvìte se: 608135519.

Hledám přítele
MUDr. v invalidním dùchodu, ne nepohledná,

upøímná, tolerantní, pracovitá hledá pøítele do 65
let. Mobil 608 135 519.

Koupím knihu
Koupím knihu Aloise Jilemnického O krajinì ,

lidech a vìcech. Telefon 604 370 471.


