
Hořické noviny(   12)2008
Hořický nezávislý občasník                                                                                                                                                                    V Hořicích 17. prosince 2008

Strana 1

EU2009.CZ

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

Veselo bude v novém roce: Evropì to osladíme (osolíme a opepøíme) � Naklepeme a dáme odle�et � Scedíme
a podusíme � Okmínujeme a nakrájíme na nudlièky � Podlijeme vývarem a necháme orestovat � Omouèíme,

obalíme ve vejci a ve strouhance, pøidáme keèup a koøení � Osma�íme na rozpáleném oleji, posypeme
køenem a ozdobíme snítkou petr�elky �                                         Nejlep�í pøílohou jsou Hoøické noviny � Stojí 6,- Kè

Desátý køí�ek nosí paní Marie Fi�erová z Jande-
rovy ulice u� pátým rokem a nikterak viditelnì ji
netí�í. Pamì� jí slou�í lépe ne� vìt�inì mlad�ích,
stále také zvládá samostatnì starosti kolem do-
meèku - a �e jich není málo: nedávno z nìj dokon-
ce zahnala noèního lupièe. Narozeniny slaví s po-
èátkem adventu a na ty leto�ní pøijala pozvání na
radnici. Pøipít si s ní pøijel i nový královéhradecký
hejtman, paní Fi�erová je toti� nejstar�í obèan-
kou kraje. V�echno dobré a hlavnì pevné zdraví
pøejí také Hoøické noviny.

(Fotografie jsou od Víta Vol�ièky)

Skauti opět přivezou
betlémské světlo

Hoøiètí skauti pro pohodu Vánoc. Jak je ji�
skautskou tradicí, i letos opìt pøivezou pøátelùm,
známým i v�em lidem dobré vùle plamínek poko-
je a míru Betlémské svìtlo. Hoøiètí skauti zvou
veøejnost 23. 12.  v 17.00. na setkání pøed rad-
nicí, zazpívat si vánoèní koledy a odnést si své
svìtlo z Betléma do svých domovù.

(A kdo by si chtìl hvìzdu betlémskou upéci,
nech� se øídí pokyny zde vpravo.)

Vánoční (velikonoční, též novoroční) perníčky
Starý rodinný recept prozradila Oldřiška Tomíčková. Suroviny: 10 Dg tuku, 40 Dg cukru moučky, 4 lžíce medu, 4 vejce, 1 kg hladké mouky, 1 lžička

fenyklu, 1 lžička skořice,  půl lžičky badyánu, půl lžičky hřebíčku, 2 lžičky jedlé sody, žloutek na potření. Pracovní postup: Tuk, cukr a med pozvolna
rozehřejeme a vmícháme vejce. Na vál nasypeme mouku, jedlou sodu a rozemleté či rozlučené koření, přidáme rozehřátou směs a vypravujeme

těsto, až je lesklé. Těsto pak necháme v chladnu minimálně týden odležet. Těsto poté rozválíme na slabý plát a vykrajujeme různé tvary. Pečeme ve
vyhřáté troubě na plechu vymazaném tukem nebo vyloženém pečícím papírem. Ihned po vytažení z trouby ještě teplé perníčky mažeme rozšleha-
ným žloutkem a necháme zaschnout. Tím se na povrchu vytvoří lesklá glazura. Zdobíme buď klasicky bílkovou polevou nebo čokoládovou polevou
(bílou a extra tmavou), která se prodává v obchodech. Po rozehřátí sáčku v teplé vodě odstřihneme růžek a můžeme hned zdobit. Po upečení jsou

perníčky tvrdé a doporučuje se nechat je pár dní odležet v chladnější místnosti. Zatím si přečteme Hořické noviny a Pod Zvičinou.

Kdo nepeče, není Čech

A my to peèeme zase
takhle

Oznámení Městského úřadu
Mìstský úøad Hoøice bude na pøelomu roku ote-

vøen pro veøejnost následovnì:
Dne 31.12.2008 (úøední den) budou úøední ho-

diny od 7,30 do 12,00 hod., pøièem� upozoròuje-
me obèany, �e úhrada finanèní hotovosti (napø. z
dùvodu správních poplatkù) bude mo�ná pouze
do 11,00 hod. Pozn.: Tato situace je determino-
vána mo�ností odvodu finanèní hotovosti do fi-
nanèních ústavù.

Dne 02.01.2009 (není úøedním dnem) bude
celý úøad uzavøen.

Zachraňte Ježíška

Pøe�ili jsme Dìdu Mráze,
pøe�ijem i Santu Clause

Tisíce lidí z rùzných koutù svìta se postavilo za
Je�í�ka. Sundejte z balkónù �plhajícího èervené-
ho tlou�tíka! Ucpìte komíny! Vra� se, odkud si
pøi�el, Santo! Takové vzkazy nechávají lidé na in-
ternetových stránkách www.zachrantejeziska.cz,
které chtìjí podpoøit zachování originality tradiè-
ních èeských Vánoc s Je�í�kem.

�U nás bude v�dy nadìlovat dárky Je�í�ek. Vá-
noce slavíme proto, �e se narodil Je�í� Kristus,
tak�e Santa a jim podobní mi nic neøíkají,� odmí-
tá americké vlivy Evík, jedna z úèastnic diskuse.
�Zeptejte se dìtí, kdy dostávají dárky, zda na
�tìdrý den nebo a� den poté a pak je jasné, kdo
nadìluje,� nará�í dal�í diskutující na skuteènost,
�e v Americe si dárky nadìlují a� druhý den ráno.

Svùj podpis pod petici na záchranu Je�í�ka pøi-
pojilo u� nìkolik tisíc signatáøù a ka�dým dnem
pøibývá øádovì mezi deseti a� patnácti sty nových
podpisù. Petièní akci podporují také nìkteøí èe�tí
politici a ve velké míøe krajané v zahranièí. Na se-
znamu se tak objevují lidé �ijící v Anglii, Austrálii
nebo Saudské Arábii.

�Jsem z Èeské republiky a tradice dodr�uji i
v Anglii, kde �iji. Peèu dvanáct druhù cukroví, na
Vánoce nejíme, abychom vidìli zlaté prasátko a
nechápu, proè bychom nemìli dodr�ovat tradièní
èeské Vánoce,� popisuje kouzlo sváteèních oka-
m�ikù dvojice �ijící v Anglii.

�Nechceme nic zakazovat ani naøizovat, ale
myslím, �e se nám podaøilo otevøít diskusi, kde si
èeská veøejnost uvìdomuje krásu a originalitu
tradièních èeských vánoèních svátkù a chce ji za-
chovat i pro dal�í generace,� shrnuje smysl celé
akce jeden z autorù, Tomá� Zdechovský.

Náv�tìvníci internetových stránek mohou dis-
kutovat o podobì Je�í�ka, pøipojit svùj podpis
nebo zaslat vánoèní pøání svým známým a� do
�tìdrého dne. Celá akce vyvrcholí 19. prosince ve
13.00 protestem pøed Úøadem vlády na nábøe�í
Edvarda Bene�e za úèasti organizátorù v kostý-
mech snìhulákù a pøedstavitelù èeské veøejnosti.

Jana Kodysová

Musíme stále �asnout nad prostou monumenta-
litou nìkterých tvarù. Archetyp prvotního høíchu
jako design vánoèního cukroví zvolily dvì sestry
(není to trochu málo, Antone Pavlovièi?) z neda-
leké podkrkono�ské vísky. Vzdáleny od civilizace,
stále poblí� pohanskému pojetí Vánoc, kde je,
podle etnografù, tøeba tradice vánoèního cukroví
hledat. Vìda nám øíká, �e to pùvodnì bylo pohan-
ské obøadní peèivo, které mívalo podobu domá-
cích zvíøat a o svátcích slunovratu se zavì�ovalo
nad pøíslu�né zvíøecí pøíbytky: koza a prase nad
chlívky, kráva nad chlév, slepice nad kurník. Mìlo
po následující rok zajistit hojnost a ochránit pøed
pohromou. Pozdìji se peèivo pøestìhovalo na vá-
noèní stùl a nakonec (ani� ztratilo svou èarovnou
funkci) i na vánoèní stromeèek. Tam zavì�ují
(v mno�ství vìt�ím ne� malém) své peèivo na�e
dvì vypeèené doktorky z Doubravice. Jakou hoj-
nost jim má kouzlo zajistit, pøed jakou pohromou
je má chránit? Co nám k tomu øíká vìda?

Inu: Èas adventní - èas radostného oèekávání.
A nìkteré stromeèky jsou prostì k se�rání.

Šupito přes sto

Poslední objev roku

Na celostátním setkání zástupců pohádkových
říší  na zámku Potštejn objevil Čert Princeznu

s Kašpárkem a vyfotil je pro naše čtenáře.

Radíme při výběru dárků

Dárek pro v�echny,
kteøí mají v�echno: nic

Absolutnì inovativní øe�ení psychologických
potí�í, je� pøiná�í obdarovávání bli�ních, objevil
ná� èlovìk ve velkém londýnském muzeu. Kdy� se
ptáte, co by si pøáli pod stromeèek, lidé èasto od-
povídají: �Nic!� Teï jim mù�ete vyhovìt.

Darovat nic, absolutní nic, je vrchol minimalis-
mu. Nic není tak prosté, posvátné, cenné jako nic.
Obdarovaný (podle návodu opatrnì!) rozbalí dá-
rek a je uchvácen: nic se nestane a mù�e si u�ívat,
jak nic jeho mysl nezaplaví, a uklidòuje du�i. Vy-
chutnávaje kouzlo okam�iku brzy zjistí, �e nic je
mnohem lep�í ne� nìco jiného. Potlesk jednou
rukou, dutina koblihy, zvuk padajícího stromu v
liduprázdném lese, pøíhoda, o které nikdo nemlu-
ví, ostych z dosa�eného úspìchu...

Podivuhodný pøedmìt zakoupíte za £3.49 co�
není za nic mnoho. Výrobce plnì garantuje, �e
produkt opravdu nic neprodukuje, kdyby se pøes-
to nìco dìlo, vrátí plnou cenu. Pou�itím nic neris-
kujete, ani nic nezískáte (kdo by v�ak nic náho-
dou zba�til, mìl by okam�itì nav�tívit psychiat-
ra). Nic je mo�no objednat také na webových
stránkách www.iwantoneofthose.com.
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PRODEJ A SERVIS ELEKTRICKÉHO RUČNÍHO NÁŘADÍ

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

ZAHRADNÍ

PROGRAM

HUSOVA 2087
HOŘICE tel/fax 493 621 615
www.jamal.cz

MÁTE NA
ORIGINÁL...

PŮJČOVNA
ELEKTRICKÉHO

A RUČNÍHO NÁŘADÍ

DVĚ ŽENY CHTĚLY V DOMKU SENIORKY
KRÁST, PENZISTKA NA NĚ VZALA HŮL
 A VYHNALA JE

Neèas - Neskuteènì drzou náv�tìvu mìla ve
ètvrtek 9. øíjna v dopoledních hodinách devìtase-
dmdesátiletá �ena v obci Neèas. V té dobì byla na
dvorku svého domu, kdy� v blízkosti jejich vrat
zatavilo tmavé osobní vozidlo, ze kterého vystou-
pily dvì �eny a okam�itì se sna�ily dostat na dvo-
rek. Seniorka v�ak o jejich náv�tìvu nestála a
hned na nì køièela, aby k ní ani nechodily. Podle
jejího vyjádøení se jednalo o �eny snìdé pleti, kte-
ré se v�ak jen tak nedaly a zaèaly jí vnucovat rùz-
né zbo�í. I kdy� ani poté starou paní nepøesvìdèi-
ly, nasedly do vozidla a odjely.

Tím to v�ak neskonèilo. Po krátké dobì stejné
�eny �naèapala� dùchodkynì ve svém domì, kam
se dostaly zadní brankou. Obì se �hrabaly� ve
skøíòce, kde mìla ulo�enou penì�enku. To �enu
natolik rozèílilo, �e je zaèala z domu vyhánìt ven.
Nezvané náv�tìvnice se v�ak nechtìly hnout.

Stará paní vzala do ruky hùl a zaèala obì �eny
daleko razantnìj�ím zpùsobem z pokoje vyhánìt
a pøitom se je sna�ila i nìkolikrát kousnout. Obì
byly jejím útokem natolik pøekvapené, �e se radì-
ji daly na ústup. Venku pak na nì èekala jejich
dal�í spoleènice, rovnì� snìdé pleti. V tomto pøí-
padì mìly v�echny tøi smùlu, nebo� seniorka do-
kázala svùj majetek ubránit. K jejich popisu
uvedla, �e byly ve vìku kolem 40 let, mìly tmavé
vlasy a obleèeny byly do �atù svìtlé barvy.

Policie ÈR tímto �ádá obèany, kteøí by k uvede-
ným �enám mohli podat jakoukoliv informaci,
aby tak uèinili na linku tísòového volání 158. 

Program obnovy
venkova pro rok 2009:
sběr žádostí o dotaci

Rada Královéhradeckého kraje schválila usne-
sením ze dne 8. 10. 2008 �Vyhlá�ení Programu
obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro rok
2009 � 2013 a Zásad poskytování dotací z Pro-
gramu obnovy venkova Královéhradeckého kraje
pro rok 2009�.

Termín pro sbìr �ádostí byl stanoven od 1. 11.
2008 do 31. 12. 2008. Upozoròujeme v�echny
�adatele o dotaci o dodr�ení tohoto termínu.

�ádost o dotaci pøedlo�íte ve fyzické i v elektro-
nické podobì (pøílohy jen fyzicky) na pøíslu�nou
obec s roz�íøenou pùsobností.

Vánoční přání z městské knihovny

 Vánoce, Vánoce
přicházejí…

O Vánocích se vìt�inou pí�e, �e je to doba klidu
a pohody, i kdy� pøípravy na nì bývají mnohde
plné stresu a napìtí. Ale v�echna práce, a tak tro-
chu i nervozita pøece stojí za to, aby pak byl ná�
domov plný høejivé atmosféry. Bývá to èas
s poetickým kouzlem, èas zastavení, zamy�lení a
tøeba i pøedsevzetí.

V souèasnosti nás provází uspìchaná doba, ale
pøesto nás ka�doroènì dojímá tradice vánoèních
zvykù, která má hluboké koøeny v minulosti.
Nyní sice �ijeme jiným rytmem, obklopeni jinými
vìcmi, øe�íme trochu jiné problémy, av�ak na�e
tu�by a potøeby se od minulých patrnì neli�í.
Ka�dý z nás potøebuje mít koøeny, být nìjak za-
kotven, milovat, dùvìøovat, dávat, �ít v bezpeèí.
Jedná se o ty hodnoty, které jsou v èlovìku cent-
rální. Hodnoty tajemné a zázraèné. Není divu, �e
poetická atmosféra Vánoc je také trvalým inspi-
raèním zdrojem umìlcù. V�dy� i na mnohé z nás
pùsobí umìlecká díla v tuto dobu daleko silnìji, a
v�e okolo sebe vnímáme s vìt�í intenzitou.

Kniha je  pøece stále oznaèována za nejlep�ího
pøítele, dovede zabavit, potì�it, pouèit, pomáhá
nám orientovat se v problémech a slo�itostech
svìta, je zdrojem estetických zá�itkù.

Nás knihovníky tì�í, kdy� se mù�eme podílet na
jedné z pìkných vánoèních tradic, a to �e ve vìt�i-
nì na�ich rodin jsou vánoèní zá�itky spojovány
s dobrou èetbou.

Proto neváhejte a pøijïte mezi nás! Máte mo�-
nost vybrat si pìkné knihy, èasopisy a prohléd-
nout si internetové stránky, kde lze nalézt inspi-
raci nejen pro peèení vánoèního cukroví, ale tøeba
i nápady pro výzdobu interiéru. Nabízíme Vám
nejen tyto knihovnické slu�by, ale také pøíjemné
prostøedí s hezkou vánoèní výzdobou, vstøícnost,
odbornost a ochotu.

Tì�íme se na vás !
V�em na�im vìrným pøíznivcùm pøejeme ra-

dostné svátky a v pøí�tím roce vin�ujeme vlídné
dny a vlídná srdce, úsmìvnost, víru, sebeúctu, a
také pevné zdraví, �tìstí a spokojenost.

Pìkné chvíle nejen pøi èetbì
Vám za Mìstskou knihovnu v Hoøicích pøeje

Ilona Hynková DOPRAVNÍ NEHODA U BENZÍNOVÉ STANICE
V MILOVICÍCH

Milovice - Ve ètvrtek 11. prosince vyjí�dìl v
pozdních noèních hodinách tøiatøicetiletý øidiè
nákladním vozidlem Tatra od benzínové èerpací
stanice u Milovic smìrem na Hradec Králové. Pøi-
tom zøejmì pøehlédl zprava pøijí�dìjící osobní vo-
zidlo Mitsubishi, jeho� øidiè jel po hlavní silnici
od Hoøic a støetl se s ním.

FALEŠNÁ PRACOVNICE VODOHOSPODÁŘSKÉ
SPOLEČNOSTI V HOŘICÍCH

V Hoøicích úøadovala fale�ná pracovnice vodo-
hospodáøské spoleènosti, která se vetøela do jed-
noho z bytù v Macharovì ulici. Jeho majitelce tvr-
dila, �e jde pøekontrolovat vodomìr a prùtok
vody v potrubí. Následnì ji nutila k tomu, aby jí v
koupelnì ukázala, jak potrubím teèe voda. Na-
�tìstí se �ena nenechala zmást a drzou �en�tinu z
bytu vyhnala. Ta pak venku nasedla do vozidla, ve
kterém sedìl øidiè tmavé pleti. Svoje divadelní vy-
stoupení je�tì zopakovala i v Lázních Bìlohradu,
kde rovnì� neuspìla.

ŘIDIČ S ALKOHOLEM V KRVI HAVAROVAL
V RIEGROVCE

Hoøice - V pondìlí 8. prosince jel v pozdních
noèních hodinách osmatøicetiletý øidiè osobním
vozidlem Fiat Brava v Hoøicích smìrem na Mile-
tín. V Riegrovì ulici narazil, zøejmì z dùvodu ne-
dostateènì oèi�tìného namrzlého èelního okna,
do zaparkovaného vozidla Ford Fiesta.

Po støetu byl øidiè vyzván k provedení dechové
zkou�ky, která u nìj prokázala 0,59 promile alko-
holu. A aby toho nebylo málo, tak navíc nepøedlo-
�il osvìdèení o registraci vozidla a doklad proka-
zující poji�tìní odpovìdnosti za �kodu zpùsobe-
nou provozem vozidla. K tomu v�emu je�tì nebyl
za jízdy pøipoután bezpeènostním pásem.

Pøi nehodì nebyl na�tìstí nikdo zranìn a celko-
vá �koda byla vyèíslena na 45 tisíc korun.

LUPIČ OHROŽOVAL OBSLUHU BENZINOVÉ
STANICE ELEKTRICKÝM PARALYZÉREM

Jièín - Zá�itek, na který nikdy nezapomene. má
za sebou obsluhující pracovnice benzínové èerpa-
cí stanice na obchvatu Jièína. Celkem poklidná
slu�ba se ve støedu 10. prosince, deset minut pøed
dvacátou hodinou, zmìnila v horor. V té dobì
toti� vstoupil do prodejního prostoru mu� mas-
kovaný èernou kuklou s otvory pro oèi a ústa.

Rychlou chùzí do�el a� k prodejnímu pultu, kde
po pracovnici po�adoval vydání penìz. Pøitom ji
ohro�oval elektrickým paralyzérem, který dr�el v
ruce. �ena mu v obavì o svùj �ivot otevøela pokla-
du, ze které si sám vzal v�echny papírové bankov-
ky. Poté po ní po�adoval dal�í peníze z trezoru.
Pøepadená pracovnice mu sdìlila, �e �ádný trezor
k dispozici nemá. Nato z provozovny ode�el i s lu-
pem ve vý�i témìø dvacet tisíc korun.

K jeho popisu �ena uvedla, �e se jednalo o mu�e
ve vìku kolem 25 let, byl asi 180 cm vysoký, mìl
�tíhlou atletickou postavu, tmav�í modré oèi a
hovoøil plynule èesky. Na sobì mìl tmavì mod-
rou vestu nebo mikinu s èernými rukávy, døíny a
na nohou sportovní modrobílou obuv.

Policisté zjistili, �e v dobì pøepadení bylo na
hlavní silnici pøed benzínovou èerpací stanicí ve
smìru na Boleslav zaparkované osobní motorové
vozidlo �koda Fabia modré nebo èerné barvy.

Policie ÈR tímto �ádá obèany, kteøí by mohli k
uvedenému pøípadu nebo k osobì pachatele,
zvlá�tì pak k zaparkovanému osobnímu vozidlu
podat jakoukoliv informaci, aby tak uèinili na lin-
ku tísòového volání 158.

H. Kleèalová, tisková mluvèí PÈR

Osobní asistence
Pomoc zdravotnì posti�eným osobám a senio-

rùm. Poskytovatel: Sociální slu�by mìsta Hoøice,
Riegrova 2111, 508 01 Hoøice.

Cena podle zákona 108/2006: 80,- Kè/hod.
Informace: Tel. 493 624 083, paní Èapková.

�Chybìjící dálnice negativnì ovlivòuje �ivot lidí
v øadì na�ich mìst. Proto je také téma výstavby
dálnice jedním z klíèových bodù programu na�í
krajské vlády. Nechceme jen pasivnì pøihlí�et, a
proto chceme povìøit experty z Èeské spoleènosti
pro stavební právo, aby pro kraj vypracovali znì-
ní nového zákona, který by urychlil výstavbu lini-
ových staveb. Tento krok by mìli pozítøí posvìtit
radní a ve ètvrtek kraj�tí zastupitelé,� øekl králo-
véhradecký hejtman Lubomír Franc.

Královéhradecký hejtman ji� koncem minulého
týdne oslovil své kolegy na schùzi Rady Asociace
krajù Èeské republiky, aby se k iniciativì kraje
pøipojili. Nový zákon poté pøedlo�í kraj�tí poslan-
ci ke schválení parlamentu.

�Zákon o liniových stavbách by vyøe�il dlouho-
dobé problémy, které dosud brzdí stavby dùle�i-
tých komunikací v celé republice. Proto je pøijetí
tohoto zákona dùle�ité pro v�echny èeské kraje,
kde na výstavbu dálnice a dal�ích významných
dopravních staveb èekají. Ostatní vyspìlé evrop-
ské zemì ji� na rozdíl od Èeska podobné normy
mají,� øekl krajský radní a starosta Chlumce nad
Cidlinou Miroslav Uchytil, který se dlouhodobì v
této otázce anga�uje. Souèasný zákon, který
umo�òuje výkup pozemkù nutných napøíklad pro
stavbu dálnice, je podle Uchytila nedokonalý a v
jeho výkladu je øada mezer a nejasností. Ty brání
rychlému dokonèení dùle�itých veøejnì prospì�-
ných staveb.

Norma, kterou chce nechat vypracovat Králové-
hradecký kraj, bude vycházet z nìmeckého vzoru
a z návrhu, jen� parlament v roce 2005 ji� jednou
zamítl. Nový zákon bude ale doplnìný a pøepra-
covaný. Jeho úkolem bude pøedev�ím zjednodu-
�it výkup pozemkù pro dálnice a rychlostní ko-
munikace. Umo�ní napøíklad, aby po schválení
trasy dálnice vlastníci pozemkù museli státu pro-
dat potøebnou výmìru za cenu, která se bude blí-
�it cenì stavebního pozemku, je� je v místì ob-
vyklá. Dal�í výhodou bude, �e oslovení vlastníka
nebude mít odkladný úèinek. Odpadnou také tì�-

kosti s komplikovaným hledáním majitelù �ijí-
cích v zahranièí, zesnulých nebo spoluvlastníkù.
�Napøíklad dálnice se v tìchto pøípadech postaví
a èasem, kdy� stát zjistí, kdo je majitelem pozem-
kù, se s ním vyrovná,� dodal Uchytil.

Krajský radní uvedl, �e v �ádném pøípadì nejde
o zákon, který by nìjakým zpùsobem po�kozoval
práva vlastníkù pozemkù nebo zpochybòoval
práva ohlednì soukromého vlastnictví. Podobné
normy má øada vyspìlých státù západní Evropy.
Pokud Èesko rychle obdobný zákon nepøijme,
mohlo by se navíc dostat do problémù. �Èeská re-
publika by mohla kvùli prùtahùm s výkupem po-
zemkù pøijít o miliardy z Evropské unie, které ne-
bude moci prostavìt,� varoval Uchytil.

www.kr-kralovehradecky.com

Dálnice se přiblíží o kousek k Hradci, kraji to nestačí

Dálnice D11, na její� dostavbu motoristé nedoèkavì èekají u� patnáct let, se opìt o kousek pøiblí�í k
Hradci Králové. Øidièi budou od 15. prosince sjí�dìt u Praskaèky a øidièi smìøující do krajského mìs-
ta se tak vyhnou prùjezdu Libi�any. Tam konèí výjimka povolená hygieniky. Podle radních Králové-
hradeckého kraje je výstavba dùle�ité dopravní tepny pomalá a chtìjí ji urychlit pomocí zvlá�tního
zákona. Ten by mìli zaèít pro kraj v nejbli��ích dnech zpracovávat odborníci na stavební právo.

Policejní zpravodajství
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SLOUPEK  STAROSTY

EVROPÌ TO OSLADÍME,
NÁM TO OSOLÍ ÈEZ

Tajemství oranžové
brožury

Národ opìt bezmocnì zuøí nad dal�ím zdra�e-
ním elektøiny a na internetu zatím obíhá návod,
jak alespoò malièko u�etøit. A z nìho si dovolí-
me citovat: �ÈEZ toti� pøipravil jednoduchý trik,
kterým vydìlává desítky milionù mìsíènì. Ty
pochopitelnì nevytáhne z nikoho jiného, ne� z
obèanù. Trik je velice jednoduchý: Ka�dý odbì-
ratel elektrické energie dostal pøed èasem od své-
ho milovaného dodavatele bro�uru Oran�ový
prùvodce. Bì�né kecy na oran�ovém papíøe jste
asi zahodili jako vìt�ina ostatních.

Zásadní chyba, která z va�í kapsy pøihraje
ÈEZu naprosto zbyteènì témìø 150 Kè roènì, kte-
ré nemusíte platit. V bro�uøe je toti� napsáno, �e
vá� milovaný dodavatel oran�ové energie vás
automaticky pøesunul do tarifu COMFORT. Co je
to takový COMFORT made in ÈEZ? Tento tarif
prý obsahuje ��irokou �kálu doplòkových slu-
�eb�. Za místní hovorné si mù�ete zavolat na zá-
kaznickou linku! Mù�ete vyu�ívat nìkterou z fo-
rem elektrinické fakturace. V cenì je i písemná
korespondence s ÈEZem... Co v�ak dìlat, pokud
máte na chatování jiné kamarády, ne� ÈEZ? Ta-
rif BASIC vás pøijde roènì o 142,80 Kè levnìji pøi
stejných cenách energie. Jak tyto peníze u�etøit a
jak pøedev�ím zabránit úplnì zbyteèné podpoøe
milovaného monopolisty, který vyplácí tak pìk-
né odmìny na�im milovaným èlenùm jeho do-
zorèí rady? Zákaznická linka ÈEZu je 840 840
840. Mìla by stát místní hovorné. Na tomto èísle
se mù�ete s tarifem COMFORT rozlouèit. Pokud
to neudìláte, podporujete ÈEZ trik: Oproti mi-
nulému, pøed COMFORTNÍMU období ÈEZ díky
COMFORT triku získává od ka�dého miliónu od-
bìratelù navíc naprosto bezpracnì 12 miliónù
korun ka�dý mìsíc. Kolik je asi v ÈR odbìratelù,
kteøí se automaticky stali èleny onoho COM-
FORTNÍHO klubu ani� o tom vìdí? Vypadá to
tak na tøi milióny...�

TVORBA ROZPOČTU 2009
Zastupitelstvo odsouhlasilo èasový harmo-

nogram pøípravy rozpoètu mìsta na rok
2009. Rozpoèet na rok 2008 by mìl projít
jako obvykle svým vývojem, který bude za-
konèen projednáním návrhu rozpoètu na za-
stupitelstvu konaném dne 16.02.2009. Pro-
to�e se tvorba rozpoètu týká celé øady obèa-
nù, kteøí pùsobí ve výborech zastupitelstva,
uvádím celý harmonogram vèetnì termínù:

Shroma�ïování podkladù, rozborové prá-
ce, pøedlo�ení návrhu rozpoètu pøíspìvkový-
mi organizacemi, organizaèními slo�kami a
vedoucími odborù, termín do 10.12.2008.

Pøedání podkladù a návrhu rozpoètu radì
mìsta a finanènímu výboru, v termínu  5.1. -
9.1. 2009.

Schùze rady mìsta k návrhu rozpoètu:
Jednání finanèního výboru zastupitelstva

mìsta, termín  12.1.- 16.1.2009.
Pøedání návrhu rozpoètu mìsta èlenùm za-

stupitelstva, termín 19.1.- 21.1.2009.
Pracovní zasedání zastupitelstva mìsta,

termín 23.1. - 30.1.2009.
Zveøejnìní návrhu rozpoètu na úøední des-

ce a www mìsta, termín nejpozdìji do
2.2.2009.

Projednání návrhu rozpoètu na rok 2009 a
rozpoètového výhledu na období 2010-2012
na veøejném zasedání zastupitelstva, termín
16.2.2009.
PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2008

Pøipraveným návrhem polo�ek upravujících
pøíjmy radnice za rok 2008, byl rozpoèet  na-
vý�en o 9,1 milionu Kè, z èeho� navý�ení pøí-
spìvku na sociální dávky èinilo 7,4 milionu.
Mìsto splácí ve�keré úvìry z let 2005, 2006,
2007 dle plánu a zadlu�ení mìsta
k 31.10.2008 èiní 23.009,7 tis. Kè. Celkový
objem investièních výdajù by do konce roku
2008 mohl dosáhnout objemu ve vý�i 50,3
mil. Kè. Upravovaný rozpoèet poèítal s inves-
ticemi 67,3 mil. Kè. Rozdíl finanèních pro-
støedkù nasmìrovaných na investice vzniká
v polo�kách �Mìsto bez bariér� (3,2 mil.),
�Suchý poldr Libonice� (2 mil.) �Rekonstruk-
ce V�ehrdovy ulice� (10 mil.), zøízení pøípojek
k rodinným domkùm a projektová dokumen-
tace na odbavovací halu autobusového ná-
dra�í (1,7 mil.). Volné finanèní prostøedky ve
vý�i 15 mil. Kè jsme po odsouhlasení radou
mìsta ulo�ili na termínovaný vklad na 3,8%
pa. Dle zpracované prognózy lze na konci
roku poèítat s èástkou zùstatku základního
úètu ve vý�i cca 20 mil. Kè.

Peníze v�ak budeme pøí�tí rok zcela jistì po-
tøebovat, proto�e mìsto odstartuje celou
øadu zajímavých projektù, které si vynutí ne-
jen veliké èástky na spolufinancování ale
máme i celou øadu investièních akcí, které
jsou rozpracovány a bude je nutno dokonèit.
Vzhledem k nízké zadlu�enosti mìsta poèítá-
me v pøí�tím roce, který bude ve znamení ro-
bustních investic i s nìjakým pøípadným úvì-
rem. Dluhovou slu�bu mìsta se nám podaøilo
v prùbìhu roku srazit zhruba na 4,5 % a mù-
�eme si tedy dovolit pøijmout i nìjaký pomìr-
nì vy��í úvìr.
 VYHODNOCENÍ ČINNOSTI VÝBORŮ
A KOMISÍ

Zastupitelstvo vzalo na vìdomí èinnost vý-
borù zastupitelstva a komisí rady mìsta a
schválilo jednací øád kontrolního výboru, kte-
rý èásteènì upravil a roz�íøil pravomoci toho-
to poradního orgánu hoøických zastupitelù.
ŠKOLSTVÍ V HOŘICÍCH ZA ROK 2008

MìZ vzalo na vìdomí zprávu o �kolství
v Hoøicích za rok 2008.

Vzhledem k vývoji a poètu narozených dìtí
s trvalým pobytem v Hoøicích se nepøedpo-
kládají zmìny v poètu tìchto na�ich pøíspìv-
kových organizací. Zmíním jen tak pro zají-
mavost poèty narozených dìtí v posledních
�esti letech: 2003-62, 2004-66, 2005-74,
2006-73, 2007-109, 2008 zatím 86.

Z uvedených èísel je zøejmé, �e poèty naro-
zených dìtí nám pozvolna rok od roku rostou.
Základní �kolu Komenského nav�tìvuje 186
�ákù, Základní �kolu Na Habru 315 �ákù a
Daliborku 296 �ákù. Celkové kapacity na�ich
hoøických �kol jsou naplnìny zhruba na 70 %.
Zajímavá èísla nám nabízejí �koly mateøské,
které jsou témìø stoprocentnì naplnìny a v
souèasné dobì pojmou 216 míst. Je tedy nade

v�e jasné, �e pokud budeme chtít v budouc-
nosti uspokojit ve�keré po�adavky rodièù na
umístìní dìtí v pøed�kolních zaøízeních, bude-
me muset jejich poèty roz�íøit, nebo zvý�it zce-
la zásadnì jejich kapacitu. Za pozornost zcela
jistì stojí zmínit kapacitu �kolní jídelny Hoøi-
ce, která je velmi dobøe øízena paní Martinou
�orfovou a pojme a� 900 �ákù. Velmi optimis-
tická èísla se objevila i ve statistice øeditelky
Domu dìtí a mláde�e paní Mgr. Jaroslavy
Tou�ové, její� zaøízení organizuje volný èas a
zájmové krou�ky 720 �ákùm. Více ne� pìknou
náv�tìvnost má i Základní umìlecká �kola Ho-
øice pod vedením Zdeny Va�kovové, do které
dochází a� 400 �áklù. Ostatní støední �koly a
odborná uèili�tì nav�tìvuje v na�em mìstì
1495 �ákù. Zøizovatelem tìchto støedních �kol
je královéhradecký kraj. Koncentrace �ákù na
obyvatele na�eho mìsta je ze v�ech mìst kraje
naprosto nejvìt�í a budeme doufat, �e se nám
v budoucnosti budou vyhýbat pøípadné dal�í
�kolské optimalizace.
PLÁN JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA  MĚSTA
NA ROK 2009

Termíny konání mìstských zastupitelstev na
rok 2009 byly schváleny vèetnì základních té-
mat jednání. Stalo se ji� tradicí na�eho mìsta,
�e zastupitelstvo je starostou mìsta svoláváno
pìtkrát do roka. Zpravidla se v�ak stává, �e za-
stupitelstvo je nutné svolat i jednou a� dvakrát
mimoøádnì pøi rozhodování o problémech,
které nesnesou odkladu. Termíny konání za-
stupitelstev jsou pro rok 2009 stanoveny na
16. února 2009, 20. dubna 2009, 22. èervna
2009, 14. záøí 2009 a 30. listopadu 2009.
PRIVATIZACE BYTOVÝCH DOMŮ MÁCHOVA
A JABLONSKÉHO

Pomìrnì ru�ná diskuse se rozproudila pøi øe-
�ení problémù prodeje mìstských bytù. Cena
bytù, kterou navrhla oslovená realitní kance-
láø, je� prodej zprostøedkovává, nebyla nìkte-
rými nájemci respektována. Postup privatiza-
ce byl nìkterými zastupiteli zpochybòován.
Prodej bytù byl znovu projednán na pracov-
ním zastupitelstvu 8. prosince 2008. Pracovní
zastupitelstvo mne po�ádalo vyèkat na vyjád-
øení nájemníkù prodávaných bytù do
31. 1. y2009, provìøit zákonnost postupu by-
tové privatizace, zda sní�ením ceny není poru-
�ován zákon o obcích a o tìchto skuteènostech
vèas informovat zastupitele.

Na zastupitelstvu konaném dne 16. února
2009 bude pravdìpodobnì zastupitelùm
pøedlo�en pùvodní návrh s desetiprocentní
slevou u bytù v ulici Máchova a pìtiprocentní
slevou v ulici Jablonského.

Na prosincovém zastupitelstvu byla projed-
nána celá øada dal�ích problémù mìsta, které
budou zmínìny v lednovém èísle obèasníku.

Závìrem bych chtìl podìkovat v�em obèa-
nùm, kteøí pro na�e mìsto v tomto roce coko-
liv udìlali. Pøedsedùm, vedoucím a v�em, kte-
øí øídí dobrovolné a zájmové kluby, krou�ky a
obèanská sdru�ení, patøí veliké díky.

Pøeji v�em Hoøièákùm veselé vánoèní svátky
a bezproblémový rok 2009.

Ivan Dole�al

STØÍPKY ZE SCHÙZE
ZASTUPITELSTVA MÌSTA HOØIC
KONANÉ 1. PROSINCE

Medvěd míří do Hořic
Ne, nebojte se, nejedná se o ruského medvìda,

ani se tam neblí�í  krvelaèná �elma. Nicménì ve
smyslu pozornosti by se mohlo jednat o neménì
sledovanou událost. Porcování medvìda se toti�
nazývá rozdìlování penìz na investièní akce ve
volebních obvodech. Jedná se o urèitou èást vý-
dajù státního rozpoètu, o jejich� urèení rozhodují
samotní poslanci.

Tato suma v pøedchozích letech dosahovala
èástky �esti a� sedmi miliard korun,  v posledních
dvou letech, i s hledem na pøedchozí schodky,
v�ak byla  stanovena na dvì miliardy. Mluvíme-li
o èíslech, není bez zajímavosti, �e ze státního roz-
poètu putuje do obecních kas napøímo sedmdesát
miliard korun. Dal�ích sedmdesát miliard je
�z vùle ministerských úøedníkù� rozdìleno mìs-
tùm a obcím formou nejrùznìj�ích dotaèních ti-
tulù. Do státního rozpoètu ka�dý z nás doposud
odevzdává, bez mála plnou polovinu, v�eho, co je
plodem lidského úsilí a práce. Navzdory tako-
výmto odvodùm jenom úroky z ,,nastøádaných�
dluhù èiní padesát miliard korun!

Co by tomu øekli na�i prvorepublikoví pøedci,
v jejich�  dobì se do státní pokladny odvádìlo na-
místo souèasné poloviny celého rozpoètu jenom
to, co bývá nazýváno desátky. �kol se pøitom teh-
dy napøíklad stavìlo mnohem více ne� dnes, a �lo
to dokonce i bez dluhù.

Proè se o tom zmiòuji? Ve stejnou dobu, kdy se
projednával rozpoèet, dostal se mi do rukou zají-
mavý èlánek. Pojednával o prapùvodu slova �lho-
ta�. Ponìvad� se sám jmenuji Lhota, vzbudil mou
pozornost. Koøeny jeho významu pocházejí od
slova lhùta. Tato lhùta  byla  ve støedovìku dává-
na mnoha obcím a mìstùm jako výraz osvobození
od nejrùznìj�ích daní. To proto, aby se samy
mohly co nejefektivnìji rozvíjet. Od toho pak po-
cházejí rùzné Lhoty, kterých na mapì Èeské re-
publiky najdeme na pìt set.

Vra�me se v�ak k na�im poètùm. Selsky uva�ují-
cího èlovìka napadne, proè napøíklad onìch 70
miliard v dotacích není dáno obcím pøímo. Zkrát-
ka, proè se docela dobøe nevrátíme k tomu, o èem
se tolik mluví, tedy k seriózním a osvìdèeným ko-
øenùm. Zkuste tuto my�lenku sdìlit minister-
ským úøedníkùm rozdìlujícím dotace! Co by po-
tom dìlali? Ústy ekonomù je to vlak vezoucí
,,mrtvou váhu�. Kdo celou tu vìc pojmenuje, je
zpravidla vytìsnìn. Namísto odpojení jednoho
vagónu je daleko pravdìpodobnìj�í, �e  pøibude
dal�í.

Co k tomu dodat? Snad jen, �e zatímco �porco-
vání medvìda� krmí po nìjaký èas témìø v�echna
média, podstata se mnohdy ztrácí nìkde v mlze.
A pøesto, vìøte nebo ne, skuteènost je taková, �e
�medvìdí prostøedky� jsou jednou z nejvíce prù-
hledných polo�ek. Za sebe se proto klidnì hlásím
k tìm, o nich� jsem mìl mo�nost rozhodovat:
V roce 2006 byly takto vynalo�ené finance pou�i-
ty na opravu zatékající støechy na Základní �kole
v Ostromìøi. O rok pozdìji  prostøedky z této po-
lo�ky mohly smìøovat na odstranìní havarijního
stavu a výstavbu nové tìlocvièny pøi Základní
�kole  v Nové Pace.

A jak to bude letos? Pøi porcování zmínìné
�elmy se mi podaøilo získat prostøedky  na vybu-
dování infrastruktury urèené pro výstavbu rodin-
ných domù, o kterých se v Hoøicích  bez výsledku
hovoøí ji�  více ne� deset let.

Nìkdo hovoøí v této souvislosti o stavbu pomní-
kù, èi kupování volièù. Nicménì akce, o nich�
jsem  mohl rozhodnout, chápu jako úèinnou po-
moc pøi øe�ení palèivých problémù.  Jak se zdá,
v�e bude  je�tì bìh na dlouhé trati. Nicménì, pev-
nì vìøím, �e se mlha jednou rozestoupí a �e i pù-
vod  slova lhùta zase nabude svého významu. Ne-
bojme se obèas ohlédnout a pokusit se  alespoò o
náznak  návratu ke starým dobrým koøenùm!

Zdenìk Lhota, poslanec PS PÈR, prosinec 2008

Nadace Aloise Hlavatého
zanikla
Poslední peníze
jsou investovány

(Nové noviny) - Nadace Aloise Hlavatého, která
vznikla díky miletínskému rodákovi a bývalému
politickému vìzni, jen� finanèní od�kodnìní od
státu vìnoval Miletínu a Hoøicím, definitivnì za-
nikla.  Zbývající zùstatek na jejím úètu ve vý�i asi
130 tisíc korun miletínská radnice pou�ila na
opravu støechy rodného domu K. J. Erbena. S Ji-
øím Nìmeèkem hovoøil miletínský starosta.

�Díky stotisícové dotaci od ministerstva kultury
a penìzùm z nadace se nám podaøilo provést zá-
chranné práce na rodném domì Karla Jaromíra
Erbena. Dokonèili jsme kompletní rekonstrukci
støechy a také jsme zajistili opravu svodu a vy-
pou�tìní de��ových vod, co� by mìlo odstranit vy-
sokou vlhkost zdiva v jedné z místností,� vypoèí-
tává starosta Miroslav Nosek.

Mìsto chce v obnovì Erbenova rodného domu
pokraèovat i pøí�tí rok, kdy bude opìt �ádat o do-
tace. �Dùm potøebuje nové vnìj�í i vnitøní omít-
ky, novou pøístupovou cestu a také dveøe a okna.
Vzhledem k stoupající náv�tìvnosti si to rozhod-
nì zaslou�í,� dodal starosta.                                     (jn)

Toto nejsou tři mušketýři (spíš Tros Sketos),
zkrátka nositelé tarifních triků z brožury.

Předvánoční degustace

Malá (ale vybraná) degustaèní skupina se v pon-
dìlí vypravila do hoøické restaurace U Matou�kù,
aby okusila s napìtím oèekávanou novinku: Kru-
�ovický vánoèní le�ák. Speciální tøináctka je do
vybraných výèepù distribuována od 15. prosince,
díky nadstandardním vztahùm �éfa s pivovarem
tekla U Matou�kù mezi prvními. Polotmavé pivo
má obsah alkoholu 5,9%, je zlatavì rubínové bar-
vy a charakteristické karamelovo-sladové vùnì.
Vyznaèuje se plnou chutí a výraznìj�í hoøkostí.

Ludìk Matou�ek nedá na Kru�ovice dopustit a o
pivo se umí postarat (honosí se dokonce støíbr-
ným umístìním v soutì�i o titul Král výèepních).
V hospùdce je èisto, teplo a útulno, kvùli øádné-
mu prùbìhu degustaèního procesu není problém
se zdr�et trochu déle - a snad proto je toto vydání
Hoøických novin tak velmi zdaøilé.
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Bohoslužby
Bohoslu�by Církve èeskoslovenské hu-

sitské se slou�í v nedìli 21. prosince (ètvrtá ad-
ventní nedìle), na �tìdrý den 24. prosince 2008,
4. ledna 2009 (slavnostní novoroèní bohoslu�ba)
a 17. ledna v�dy od 14 hodin v bývalé synagoze v
Tovární ulièce.

Minulý mìsíc uplynulo dvacet let od úmrtí ho-
øického rodáka, hudebního skladatele Jaroslava
Maliny. Na rodném domì ve Sladkovského ulici
visí pamìtní deska, dílo akademického sochaøe
Romana Richtermoce. Pøipomíná, �e se tady dne
4. èervence 1912 populární písnièkáø svingové éry
narodil. Ètvrtý potomek uèitele a sbormistra Ra-
tibora proslavil Hoøice jako známý a slavný ka-
pelník z kavárny Vltava, kde více ne� deset let
hrál. Pøi náv�tìvì Prahy platilo, �e se �lo do Ná-
rodního divadla nebo na Malinu do Vltavy. �ivo-
topis Jaroslava Maliny je jednou z kapitol histo-
rie èeské populární a taneèní hudby. Napsal stov-
ky skladeb taneèních, i takzvaných lidovek, které
se staly evegreeny. Natáèel na gramofonové des-
ky znaèky Esta a Ultraphon. Nahrál hudbu
ke tøiceti filmùm. Poøady taneèního orchestru Ja-
roslava Maliny pøená�el pøímo Èeskoslovenský
rozhlas.

O tom v�em bylo napsáno hodnì èlánkù, vy�la
i kní�ka o Jaroslavu Malinovi od Jiøího Poláka.
O svém strýci jsem hovoøil i pøi slavnostním od-
halení pamìtní desky v záøí 2006. Dne�ní vzpo-
mínku vìnuji nìkterým ménì známým sdìlením.
Hlavním úèinkujícím ve Vltavì a v programu Or-
chestru Jaroslava Maliny bylo Bajo-trio. Zpívalo
a� dvacet písní za veèer. Obsazení tvoøily dvì ka-
deønice a uèitelka. A právì z iniciál jejich køest-
ních jmen vznikl název tria. �B� byla Bobina Pric-
lová, �A� Andula Priclová a �JO� Jo�ka Srbová.
Kdy� Malina usly�el náhodou v jednom podniku
na pra�ském Uhelném trhu zpívat Inku Zemán-
kovou, nabídl jí úèinkování ve Vltavì. Mìl jednu
podmínku, �e bude zpívat také v Bajo-triu. Sou-
hlasila. Inka Zemánková se proslavila jinak
ve známých comedy-foxech, které pro ni pozdì-
ji JaroslavMalina skládal. Kdy� ode�la na mateø-
skou dovolenou Jo�ka Srbová, zaèala s Bojo-tri-
em zpívat Kvìta Turková. Poprvé se tak stalo
10. února 1941. Bajo-trio mìlo od té doby nové
slo�ení: Andula Priclová, Inka Zemánková a Kvì-
ta Turková, která se stala pozdìji man�elkou diri-
genta Jaroslava Maliny. Dne 22. ledna 1945 na-
zpívala s Orchestrem Jaroslava Maliny známou
píseò Smutná nedìle Kvìta Turková. Tuto zá-
dumèivou romanci slo�il basový muzikant Rezsö
Serres. Kdy� se zaèala hrát v rádiích, zvý�il
se poèet sebevra�d. Proto mìla Smutná nedìle
také oznaèení �hymna sebevrahù�. Smutná nedì-
le se doèkala tøí nahrávek.

Slovenskou verzi s textem F. Svätojanského na-
hrál roku 1936 na gramodesky Esta orchestr Jo�-
ky Pihlíka. K dal�ím dvìma verzím napsal slova
textaø Vilda Dubský. Koncem roku 1941 nazpíva-
la Smutnou nedìli na gramodesky Ultraphon
Zdena Vincíková s orchestrem R. A. Dvorského.

Srdcem patřil rodnému kraji:
Jaroslav Malina

Tøetí verzi natoèil na deskách Esta právì Orchestr
Jaroslava Maliny. Dne 22. ledna 1945 ji nazpívala
man�elka kapelníka Kvìta Turková, u� jako Mali-
nová. �Nedìle zdá se být pomalou øekou, jen dva
tucty hodin, je� lenivì tekou. Býval to nejslad�í
den, co jsem znala a celý jsem lásce jej obìtovala,�
znìl text Vildy Dubského. Hlas milenky Kvìty
Turkové patøil k vynikajícím nahrávkám, ne-li
k nejlep�ím,  jak napsal tehdej�í tisk.

Film Hotel Modrá hvìzda re�iséra Martina Fri-
èe mìl premiéru 28. srpna 1941 a stále patøí
ke klenotùm èeského filmu i vrcholùm Oldøicha
Nového. Známou píseò Sluneènice natoèila
s orchestrem Jaroslava Maliny a Li�áky Inka Ze-
mánková. Ve filmu Malinùv orchestr doprovází
Inku Zemánkovou. Kapelník ohla�uje píseò Slu-
neènice - �Halo, halo. Jak vidím a sly�ím, písniè-
ka se vám líbila. Chcete, abychom ji opakovali?�
a mizí ze scény. Pøed orchestr vbíhá Eman Fiala
a zaène dirigovat. Po písni následuje potlesk
a orchestr hraje dál, ale pøed ním stojí za-
se Jaroslav Malina. Proè to støídání?

I na to se dostalo v na�ich rozhovorech a poví-
dáních se strýcem. Profesor Malina nechtìl, aby
zpìvaèka úèinkovala bez doprovodu jeho orchest-
ru. A výmìna dirigentù ve filmu? Zùstala nevyøe-
�ena i v na�ich vzájemných povídáních.

Ve filmech hrál Orchestr Jaroslava Maliny mno-
hokrát. Tøeba roku 1940 ve filmu Vy neznáte Al-
berta. V roce 1943 spolupracoval Malina se svì-
toznámým orchestrem Petra Kreudera. Bylo to
mimoøádné ocenìní hudebních kvalit orchestru i
dirigenta Jaroslava Maliny Ke stovkám taneèních
písní a lidovek vycházely malé ti�tìné písnièky
s obálkou. Stejnì tak se�itová vydání souborù
skladeb Jaroslava Maliny. Obálky ke v�em písniè-
kám, ale i k písnièkám R. A. Dvorského navrhoval
a maloval mùj táta, Jarkùv bratr Miroslav Mali-
na. Uèitel, výborný klavírista a malíø. U� v Mali-
novì orchestru Raspberry's Bandu v roce 1932
hrál na piano. Mùj otec navrhl a graficky ztvárnil
témìø v�echny obálky k ti�tìným písnièkám Jaro-
slava Maliny. Mìly vysokou výtvarnou úroveò
a líbily se. Táta navrhoval a pøipravil i pulty, za
kterými sedìli jednotliví hráèi orchestru. Dokon-
ce v 50. letech maloval kolá�ové plakáty pro
pøedstavení Divadla Na Fidlovaèce. Obálky k pís-
nièkám posílal pravidelnì do Prahy. V té dobì vy-
uèoval na vesnické �kole na Chroustovì pod Zvi-
èinou. Obratem je dostával nakladatel Urbánek
nebo �vehla a tiskl.

Také toto vzpomínání na tátu patøí k historii
Orchestru Jaroslava Maliny. Patøí k malému za-
stavení k dvacetiletému výroèí, kdy hudební skla-
datel a vynikající èlovìk Jaroslav Malina ode�el.

PhDr. JIØÍ MALINA,
Autor je historik a publicista.

90 let Českobratrské
církve evangelické

Leto�ní rok 2008 pøinesl nìkolik výroèí, která
byla významná pro obèany Èeské republiky. Jed-
ním z posledních výroèí tohoto roku je 90.výroèí
Èeskobratrské církve evangelické (ÈCE).

Tato evangelická církev vznikla slouèením dvou
toleranèních církví, které byly povoleny toleranè-
ním patentem vydaným 13. øíjna 1781 osvíceným
císaøem Josefem II.

�lo o reformovanou církev helvetskou, která
vznikla ve �výcarsku. Jejími zakladateli byli Jan
Kalvín a Huldrich Zwingli. V Èechách a na Mora-
vì byla významnìji zastoupena. Jejím èlenem se
stal i pozdìj�í první president Èeskoslovenské re-
publiky Tomá� Garyk Masaryk.

Druhá církev Lutherská ausburgského vyznání
(a. v.) k nám pøi�la z východního Nìmecka, tehdy
z Pruska, Sárska a Saska. Jejím zakladatelem se
stal mnich Martin Luther, který 31. øíjna 1517 pøi-
bil na vrata kostela ve Wittenbergu svých 95 tézí
proti odpustkùm. Jeho pokraèovatelem se stal Fi-
lip Melanchton. Obì církve vznikly pøi svìtové re-
formaci v XVI. století.

Císaø Josef II. toto rozhodnutí povolit nekato-
lické církve udìlal z pragmatických dùvodù. Chtìl
také zamezit odchodu lidem ze své øí�e � kvùli
svìdomí, pøesvìdèení a víøe. Mnoho obèanù od
bitvy na Bílé hoøe r. 1620 tajnì odcházelo z Èech
a Moravy do zemí, kde se uskuteènila reformace a
byla nábo�enská svoboda. Stali se z nich exulanti.
Historicky se jednalo o první vystìhovaleckou
vlnu.

Josef II. povolil ov�em církve cizí a ne tradièní
èeské, a byly jen tolerované � trpìné. Za �ivota
své matky Marie Terezie o tomto kroku nemohlo
být ani øeèi. Jinovìrectví by ona nikdy nepovolila.
Aèkoliv to tedy byl posun kupøedu a správným
smìrem, nebyla to v na�ich zemích �ádná novin-
ka. Nebo� o 172 let døíve v XVII. století 9. èerven-
ce 1609 císaaø Rudolf II vydal Majestát, který za-
ruèoval nábo�enskou svobodu pro pøíslu�níky tøí
stavù a jejich poddané. Protestan�tí �lechtici si
tento ústupek vymohli na císaøi a platil i pro pro-
stý poddaný, robotný lid. Nebylo tomu v na�ich
dìjinách èasto, aby mocní a bohatí pamatovali i
na své poddané. �lo o pøíslu�níky � èleny Øím-
sko-katolické církve, Kali�níky (staroutrakvistic-
kou � husitskou), Jednotu bratrskou a Evangelic-
kou au�purského vyznání (novoutrakvistickou).

Ti v�ichni napøí�tì smìli vyznávat své nábo�en-
ství volnì, svobodnì, bez utiskování a v�ech pøe-
ká�ek. Èechy se staly zemí, v ní� míra volnosti vy-
znání dosáhla úrovnì v okolní Evropì nebývalé.

Obì toleranèní církve zapustily v Èechách a na
Moravì koøeny, dlouhodobì rostly a sílily a pøece
existovaly vedle sebe bez jakékoliv spolupráce. Za
80 let 8. dubna 1861 císaø Franti�ek Josef I. vydal
císaøský patent, tzv. Protestantský patent, kterým
tak byla vyhlá�ena rovnoprávnost církví. Nyní
mohli evangelíci ke svým kostelùm a modliteb-
nám pøistavovat vì�e a instalovat zvony.

V roce 1903 byla zalo�ena Kostnická jednota, ve
které se obì èeské reformaèní církve zaèaly sbli-
�ovat. Zaèaly objevovat èeskou reformaèní minu-
lost. Programovì se s ní ztoto�òovaly a byl tak
uèinìn krok ke splynutí. To se uskuteènilo za 15
let � 17. a 18. prosince 1918 na Generálním snì-
mu v Praze. Hledal se název pro spoleènou církev
a návrhy byly: Husova církev, Husova bratrská
církev, Církev husitská, Èeská církev bratrská,
Evangelická církev bratrská, Evangelická církev
èeskobratrská.

V roce 1919 probìhlo po sborech písemné hlaso-
vání a jako vítìzná kombinace byla nakonec vy-
brána dne�ní trojslovná podoba �Èeskobratrská
církev evangelická�. Slouèení obou reformaèních
církví se uskuteènilo 51 dní po vyhlá�ení Èesko-
slovenské republiky. Nìmecké vìtve obou církví
zachovaly své konfesijní rozdìlení. A bylo to tak
a� do jejich odsunu po II. svìtové válce.

Ve dnech 17. a 18. prosince si bude Èeskobratr-
ská církev evangelická pøipomínat 90.výroèí exis-
tence. Hoøický sbor ÈCE si pøipomene tuto udá-
lost na ètvrtou adventní nedìli 21. prosince v 10
hod. svátostnými bohoslu�bami s vysluhováním
Svaté Veèeøe Pánì.                          Oldøich Nekvinda

Dotlouklo srdce, utichl hlas,
tak rád mìl �ivot, práci i nás.

Dne 29. prosince 2008 uplyne ji� pátý bolestivý
rok od chvíle, kdy nás opustil ná� starostlivý
man�el, tatínek a dìdeèek, pan Václav Zátko z
Hoøic.

Stále vzpomíná man�elka, synové a vnouèata.

Vzpomínka

Program bohoslu�eb
Církve èeskobratrské evangelické
Nedìle 21. prosince od 10 hodin: Ètvrtá advent-

ní nedìle, 90. výroèí vzniku CÈH, Svatá veèeøe
Pánì.

Ètvrtek 25. prosince od 10 hodin: Narození
Pánì, Hod Bo�í vánoèní, Svatá veèeøe Pánì.

Nedìle 28. prosince od 10 hodin: Bohoslu�by.
Ètvrtek 1. ledna 2009 od 10 hodin: Nový rok,

Svatá veèeøe Pánì.
V�echny bohoslu�by vysluhuje Mgr. Vojen Sy-

rovátka.

Poděkování za podporu
I kdy� od krajských voleb ji� uplynuly zhruba

dva mìsíce, rád bych se k nim krátce vrátil. Chci
touto cestou podìkovat v�em, kteøí mì na kandi-
dátce Volby pro kraj svým hlasem podpoøili. A
nebylo jich málo. V celkovém souètu nám sice pár
hlasù pro vstup do krajského zastupitelstva chy-
bìlo, co� je velká �koda, proto�e Hoøice by mohly
je�tì o nìco  víc ovlivòovat politické dìní na kraj-
ské úrovni, pøesto byl pro mì osobnì výsledek
hlasování víc ne� povzbudivý a zavazující. Dodá-
vá mi dal�í impuls do práce pro mìsto, která nì-
kdy mívá a� sisyfovský charakter.

Je�tì jednou dìkuji v�em, kteøí mì volili, za
podporu a Vám i ostatním obèanùm na�eho mìs-
ta pøeji pìkné pro�ití Vánoc a hodnì zdraví do
nového roku.

Jaroslav Vácha, místostarosta Hoøic.

Jaroslav Malina s bratrem Mirkem, o kterém se
v článku také píše. Čtyřicátá léta.

Detail pamětní desky na rodném domě
ve Sladkovského ulici.

Studentský The Synkops Melody Band, jak vystupoval na hořickém Barrandově. Jaroslav Malina
stojí vzadu, vlevo s houslemi Alois Jilemnický. Třicátá léta minulého století.

Dvanáctý Štefan
Pro vzpomínku na nezapomenutelného

jièínského obèana Josefa �tefana Kubína
rozhodli jsme se ji�  dvanáctým rokem udìlit

Jivínského Štefana
ZA POZORUHODNÝ KULTURNÍ POČIN
ROKU 2008 A  ZA  DLOUHOLETOU KULTURNÍ
ČINNOST

Nechceme, aby �ádné z bohulibých konání zù-
stalo nepov�imnuto. Rádi pozveme v�echny navr-
�ené k  popovídání, rádi v�em podìkujeme. Tì�í-
me se, �e ètenáøi na�í výzvy zavzpomínají na to,
co hezkého se v roce 2008 v kultuøe na okrese
událo a pøispìjí k nominaci. Návrh na �tefana
mù�e provést ka�dý, staèí uvést jméno a adresu
nominovaného (jednotlivce èi skupiny) a struèné
zdùvodnìní, jméno a  adresu navrhovatele.

Své návrhy zasílejte do 31.12.2008 na adresu
koordinátora �tefanské komise Bohumíra Pro-
cházky, Sokolovská 367, Jièín. E mail: pro-
chor.jc@tiscali.cz, tel. 493 523 492.  V nominaci
je tøeba uvést, zda se jedná o dlouhodobé zásluhy
(za nejménì 5 let èinnosti), nebo kulturní poèin
za rok 2008

�tefanská komise & Nadacní fond Jicín mesto
pohádky & Knihovna Václava Ctvrtka Jicín.

Křtiny
ELLEN JILEMNICKÁ
VYDALA KNIHU VER�Ù

Výlet nekončí

Vèera se v Literární kavárnì H & H ve Vy�e-
hradské ulici v Praze konal køest básnické knihy
sochaøky Ellen Jilemnické �Výlet nekonèí�. O kni-
ze promluvil Vladimír Novotný, ver�e pøednesla
Vanda Hyberová a hudební doprovod obstaral
Jazz Duel Felixe Boreckého a Alexe Bondareva.
Pozvánku ilustruje oti�tìná autorèina kresba.
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Výstavy
 Aby vkus umìlecký se budil i pìstoval

a tím �íøil se zájem o vìci krásné...
Sto let Galerie plastik

1908-2008
Výstava k 100. výroèí otevøení.

Malá síò muzea, úterý-pátek 9-12/13-17.

Ladislav Jan Kofránek
Sochaø

mezi tradicí a modernou
Galerie Vysoké �koly umìleckoprùmyslové

v Praze do 14. ledna 2009.
Otevøeno od pondìlí do soboty 10-18.

Výstava L. J. Kofránek (1880-1954), Sochaø
mezi tradicí a modernou, její� uvedení v Praze
a posléze v Galerii plastik podporuje rovnì� mìs-
to Hoøice, bude zpøístupnìna náv�tìvníkùm do
14. ledna 2009 v Galerii Vysoké �koly umìlecko-
prùmyslové.

Vztah vojického rodáka L. J. Kofránka k �mìstu
kamenné krásy� formovala zejména rodová pou-
tu, osobní pøátelství z období studia na sochaøské
�kole a v neposlední øadì se v nìm odrá�el silný
umìlecký potenciál kraje. Galerie plastik obohati-
la Kofránkovu pra�skou expozici dvìma dívèími
portréty v mramoru, je� patøí k nejkrásnìj�ím
pracím nejen v rámci autorovy tvorby, ale
v kontextu èeského secesnì-symbolistního so-
chaøství vùbec. Emotivnì modelované Dìti prole-
táøe, které nechal sochaø v roce 1908 odlít do
bronzu pøímo pro hoøickou galerii, reprezentují
na výstavì krajní polohu expresivních tendencí v
Kofránkovì díle. Sochy z umìleckých sbírek mìs-
ta Hoøice tak spolu s plastikami Galerie hlavního
mìsta Prahy, Národní galerie a díly soukromých
majitelù utváøejí výstavní projekt, jen� si klade za
cíl pøedstavit L. J. Kofránka �ir�í veøejnosti, a po-
dat tak svìdectví o osudech sochaøe, který indivi-
dualistickým zpùsobem reagoval na hektické
zmìny v první polovinì 20. století.                 (cerm)

Leden v Koruně

Úterý 6. ledna 2009 v 9.00 hodin
DEGUSTACE JABLEK

Výzkumný ústav Holovousy
Akce pro pozvané

Pátek 9. ledna 2009 v 19.00 hodin
PLES OBCHODNÍ AKADEMIE

vstupenky u poøadatele

Sobota 10. ledna 2009 ve 20.00 hodin
PLES LESÁKÙ

Vstupenky u poøadatele

Pátek 16. ledna 2009 v 19.00 hodin
PLES SZE� a VO�

vstupenky u poøadatele

Pondělí 19. ledna 2009 v 19.30 hodin
ÈESKÉ NEBE

Pøedstavení Divadla Járy Cimrmana,
Vstupné 290/270/250,- Kè.

(Vyprodáno.)

Středa 28. ledna 2009 v 19.30 hodin
ROZMARNÝ DUCH

Divadelní spoleènost Háta - Noel Coward
DIVADELNÍ PØEDPLATNÉ,
vstupné 200/180/160,- Kè.

Čtvrtek 29. ledna 2009 v 18.00 (RADNICE)
NEUVÌØITELNÁ INDIE

Cestopisný poøad s digitální projekcí,
vstupné 50,- Kè.

Sobota 31. ledna 2009 ve 14.30 hodin
KA�PÁREK A HASTRMAN

Nová pohádka loutkáøského souboru
ZVONEK

Loutková scéna DK Koruna, vstupné 20,- Kè.

Hoøická Jednota divadelních ochotníkù J.K.Tyl
vznikla v roce 1948. Nezasvìcený èlovìk by si
øekl, �e hoøiètí ochotníci tedy mají letos  dùvod
k oslavì kulatého výroèí svého vzniku. Je to sa-
mozøejmì jinak. Pøed �edesáti lety nový re�im
úøednì slouèil do té doby fungující Pelikánovu
jednotu divadelních ochotníkù a Jednotu diva-
delních ochotníkù J.K.Tyl do jednoho souboru.
Slouèení nevedlo na�tìstí k zániku a tak zùstala
hoøickým ochotníkùm úctyhodnì dlouhá a úcty-
hodná, déle ne� 170 let trvající historie. Spolek
s takovou historií má ka�dý rok dost výroèí hod-
ných pozornosti a oslav. Platilo to i pro leto�ní
rok. A nemuselo to, jak øíkávaly na�e babièky
zapla� pánbùh, být zmínìné úøední slouèení.
REŽISÉR A JEHO HERCI

V�echny spolky bez výjimky musí mít samozøej-
mì své èleny, ale stojí, padají a znovu vstávají se
svými pøedsedy, starosty, náèelníky nebo jinak
otitulovanými nad�enci zapálenými pro vìc spol-
ku. Pro ochotnické spolky jsou tìmi klíèovými
osobami jejich re�iséøi. Ochotnický re�isér musí
nejen rozumìt divadlu, znát svùj herecký soubor
a pøíslu�nou divadelní literaturu. Ale mnohem
podstatnìj�í  je jeho schopnost nadchnout, pøe-
svìdèit nebo prostì umluvit èleny souboru pro
secvièení urèitého kusu a potom s nimi tento kus
secvièit. Kdo neza�il zkou�ení divadelního kusu,
neuvìøí, co úsilí, døiny a èasu to znamená. Kdo u
toho  nìkdy sám nebyl, umí si to pøedstavit asi
stejnì obtí�nì jako napøíklad to, co se dìje v pro-
cesoru Intel ® Pentium® Dual-Core jeho poèítaèe.
Hoøiètí ochotníci mají re�iséra, který v�e uvedené
umí. Je to Ladislav Dostál. Cesta, kterou dovedl
k premiéøe divadelní úpravu Ha�kova románu
Osudy dobrého vojáka �vejka, byla pozoruhodná
a je hodna zaznamenání.

Nejprve ke �vejkovi. Je známou vìcí, �e pracov-
nami Jaroslava Ha�ka byla dlouhá øada pra�-
ských hospod a mnoho dal�ích lokálù po vlastech
èeských. Je také známou vìcí, �e �ivorodou plo-

dovou vodou jeho nesèetných literárních postav a
postavièek bylo pivo. Bez nadsázky je potom
mo�né øíci, �e porodním sálem postavy Josefa
�vejka byl zdravì zakouøený hospodský lokál.
ZAČALI SI S TÍM ŠTAMGASTI
VE FORMANCE

Stejnou cestou pøi�la na svìt i hoøická podoba
�vejka. K poèetí do�lo, podle pamìtníkù, nìkdy
na podzim roku 2003 ve Formance hotelu Berá-
nek. Tam se také odvíjely poèetné, netradiènì
dlouhé a èasto se opakující fáze vznikání, bouøli-
vého rozvoje a náhlého skomírání pøístolní diva-
delní spoleènosti Formanka. U jejího zaèátku se-
dìla øada zakládajících otcù a matek, ale po mìsí-
cích vzepjetí a pádù nakonec ti co vydr�eli, skon-
èili v náruèi hoøických ochotníkù. Z èlenù pøístol-
ní divadelní spoleènosti se na premiérovém pla-
kátu divadelního pøedstavení nakonec neobjevili
Libor Pour, Rudolf Kedroò st., Pavel Husman a
ani Josef Svoboda. Naopak vydr�eli Lucie Ma-
tou�ková, Pavel Kuèera, Vladimír Blíma, Zdenìk
Novák a principál a re�isér souboru divadelních
ochotníkù J. K. Tyl Ladislav Dostál. Ten udr�oval
od podzimu roku 2004 zbylé èleny z Formanky
v jejich odhodlání a pro titulní roli získal Michala
Moravce. Dal�í role obsadili kmenoví ochotníci
Oldøicha Kada, Jan Nosek, Marcela Kováèiková,
Libor Dostál, Pavel Paterman, Jan Müller, Milo-
slava Dostálová, Nina Maiksnarová, Pavel Mora-
vec, Josef Moravec, Petr Havlíèek, Jiøí Helinger a
Oldøich Rýgl. Po øadì peripetií se k souboru na
podzim v roce 2007 pøidali je�tì Pavel Hart a
Franti�ek Kozel z ARTrosy a témìø kompletní
soubor zaèal intenzivnì zkou�et i s nápovìdami
Irenou Cvejnovou a Zdenou Zobinovou a s inspicí
dr. Larisou Starou. Kdy� v lednu roku 2008 po-
tom pøistoupily k souboru Radka Hubáèková a

Petra Vávrová, nestálo zdárné pøípravì premiéry
ji� nic v cestì. Její termín byl øeditelem DK Koru-
na ji� nekompromisnì stanoven na únor 2008.
PREMIÉRA 26. ÚNORA 2008 V SÁLE KORUNA
A PRVNÍ HOŘICKÉ REPRÍZY

Podle ohlasu divákù ve vyprodaném sále se dá
øíci, �e se vydaøila, v�ichni se dobøe bavili a ne�et-
øili potleskem. Neobyèejný úspìch mìla skupinka
dìtí s harmonikáøem Josefem Marksem. Hrou a
zpìvem dokázali diváky nále�itì naladit ji� pøed
pøedstavením. Více ne� právem po premiéøe
v�ichni dìkovali pøedev�ím re�iséru Dostálovi,
který asi rekordní, déle ne� ètyøi roky trvající pøí-
pravu dokázal dovést k úspì�né premiéøe. Byla
pøipomenuta i památka dr.  Starého, který
v poèátku pøíprav studoval roli Flanderky.

27. února a 4. bøezna se ji� hrály reprízy v sále
KD Koruna. Sál byl opìt zaplnìn výborným obe-
censtvem a dá se øíci, �e ji� se zaèínali bavit i herci
na jevi�ti, tak�e uvolnìná atmosféra byla pøed
oponou i za oponou. Dal�ími reprízami byla
pøedstavení pro �koly a pro pøedplatné v sále KD
Koruna. Dopolední pøedstavení pro �koly do-
padlo lépe ne� se nìkteøí obávali. �áci byli pozor-
ní a pøedstavení je asi skuteènì bavilo. Pøi veèer-
ním pøedstavení pro pøedplatitele bylo znát, �e
v sále jsou pravidelní náv�tìvníci divadla a v�em
na jevi�ti se hrálo, jak by øekl klasik, znamenitì.
PRVNÍ ZÁJEZDY

První zájezdové pøedstavení v Nové Pace bylo
nároèné zejména  stìhováním kulis a rekvizit, ale
v�e dopadlo dobøe a plný sál vdìènì tleskal pøi
pøedstavení i na jeho konci. Dal�í tøi pøedstavení
v sále Radnice v Hoøicích se opìt konala pøed po-
èetným publikem a soubor se  tam cítil skuteènì
jako na domovské scénì. Dvì pøedstavení v Heø-
manovì Mìstci se konala na zámku, kde je umís-
tìn Domov dùchodcù. Jeho vedení zorganizovalo
odpolední pøedstavení pro své klienty a veèer pro
veøejnost. V�ichni vèetnì divákù se v pøíjemné
pohodì vyrovnali s tím, �e se hrálo v krásném
historickém sále, který ale nemá klasické jevi�tì a
divadelní vybavení, jako tøeba oponu. Po úspì�-
ném zájezdu do Heømanova Mìstce  pøedvedl
soubor jedno pøedstavení v Domovì dùchodcù
v Hoøicích. Nebylo to vpravdì pøedstavení, ale
jen nìkteré vybrané obrazy. To v�ak nebránilo
tomu, aby v jídelnì, kde øada hercù znala øadu
klientù a naopak, vládla velká spokojenost v�ech.
VYSOKÉ VESELÍ

Zájezd do Vysokého Veselí byl celodenní. Sou-
bor byl toti� pozván k úèasti na prùvodu a celých
oslavách výroèí zalo�ení mìsta. V nádherném po-
èasí se v�e daøilo a podaøilo, vèetnì podveèerního
pøedstavení. A vùbec nevadilo, �e jevi�tì mìlo ne-
typické rozmìry. Diváci byli skvìlí. Dal�ím mís-
tem, kde byla pøedvedena inscenace �vejka byla
Lipnice.
LIPNICE

Zájezd do Lipnice byl zvlá�tní a jedineèný hned
ze dvou dùvodù. Nehráli jsme celou hru, ale její
pùlhodinový �sestøih� a nehrálo se v sále a na je-
vi�ti, ale na prostranství pøed novì odhalovaným
pomníkem Jaroslava Ha�ka za pøítomnosti jeho
vnuka. V pøíjemném a pøátelském prostøedí Lip-
nice reprezentoval soubor mìsto Hoøice nejen
vlastním pøedstavením, ale i promenádou na ná-
mìstí a posezením v nìkolika lokálech.
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

V èasném podzimu vyjel soubor na zájezd do
Mariánských Lázní. Pamìtníci  se shodují, �e to
bylo nejdál, kam kdy hoøiètí ochotníci jeli s pøed-
stavením na zájezd. Vìhlasné lázeòské mìsto a
nádherné kamenné divadlo, které naplnili diváky
hoøiètí ochotníci s pøedstavením �vejka.

Pro v�echny bylo pøedstavení v tomto prostøedí
ú�asným zá�itkem. Podle potlesku i pro diváky.
Pøíjemné bylo i setkání s pøedstaviteli mìsta a
mariánskolázeòskými ochotníky.
HORNÍ OLEŠNICE

V leto�ním roce byl posledním zájezd do Horní
Ole�nice. Dvì pøedstavení se hrála  v krásném
hospodském sále. Dopolední �kolní pøedstavení
bylo sice naru�eno náhlým záchvatem jedné
�ákynì, ale i to se stává. Veèerní pøedstavení pøed
naplnìným sálem, bylo ú�asné svojí atmosférou.
Diváci se nádhernì bavili a smích propukal èastì-
ji ne� kdekoliv jinde. Snad to bylo snìhem venku
a pøíjemnou a rychlou obsluhou na sále.

Jestli�e jste správnì poèítali, mìli jste dojít
k poètu sedmnáct pøedstavení v sedmi mìstech a
obcích. Poèet divákù znám není, ale i bez toho je
zøejmé, �e �vejk je nejúspì�nìj�ím kusem hoøic-
kých ochotníkù za dlouhou øadu posledních let.
U� nyní se ale rýsují pøedstavení v dal�ích mìs-
tech v pøí�tím roce a proto v�ichni vìøí, �e leto�ní
�vejkova vydaøená sezóna nebyla jeho poslední.

V leto�ním roce neslavili hoøiètí ochotníci �ádné
kulaté spolkové výroèí. Úspìch �vejka je ale tím
nejlep�ím dárkem a oslavou kulatého �ivotního
jubilea re�iséra Ladislava Dostála. Je to ale také
dárek, který potì�il v�echny nás, kteøí si mù�eme
ve �vejkovi s chutí zahrát. Já sám jsem pak rád,
�e díky nabídce hrát ve �vejkovi se mi dostalo cti
stát se souèástí více ne� 170 let dlouhé historie
hoøických ochotníkù.

Sepsal PhDr. Franti�ek Kozel,
(simulant doktora Grünsteina).

Fotografovali  Zdenìk Morávek (2)
a Milan Maixner (3).

Švejkova vydařená sezóna

Ladislav Dostál a Nina Maiksnarová

Hořická dílka v pražské instalaci.
Vernisáž proběhla v pondělí minulého týdne.

V Heřmanově Městci na zámku

V Lipnici na náměstí

Děkovačka v Mariánských Lázních
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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 vykrmené králíky
1 kg masa za 100,- Kè. Telefon 776 329 347.

Hledám přítele
MUDr. v invalidním dùchodu, ne nepohledná,

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

V I N O T É K A

LEVITŮV DŮM
NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 164

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.

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

CELKEM 231 m2

KANCELÁŘE V HOŘICÍCH
(I JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI OD 18 m2)

KONTAKT: 603 501 830

KANCELÁØ HOØICE:
KOMENSKÉHO 274

TEL/FAX: 493 620 393

PO 8:30 - 11:30 / 13:00 - 17:00

ÚT 8:30 - 11:30 / 13:00 - 15:00

ST 8:30 - 11:30 / 13:00 - 17:00

ÈT 8:30 - 11:30 / 13:00 - 15:00

PA 8:30 - 11:30 / 13:00 - 15:00

ÈT 8:30 - 11:30 / 13:00 - 15:00

JOSEF HODAČ, MAIXNEROVA 749, HOŘICE

SLEVA 15%

Pedikúra Iva
V nabídce slu�eb jsou:

� kombinovaná pedikúra
� peeling nohou, zábaly
� silikonové korektory

(ortopedická rovnátka)
� manikúra

� modelá� nehtù - ruce i nohy
� parafínová lázeò

= komlexní o�etøení
pro Va�e ruce a nohy

Iva Hlaváčková
776 571 356

Od 5. ledna 2009
zahajuje provoz na adrese

Námìstí Jiøího z Podìbrad 172
v Hoøicích

Koupím po�tovní známky, pohledy, obálky,
bankovky, tuzexové bony, celé sbírky - vìt�í
mno�ství i pozùstalost po sbìrateli. Platím v ho-
tovosti nejvy��í mo�né ceny.

Info na telefonu 724229292.
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POŘÁDÁNÍ VEŘEJNÝCH DRAŽEB
DOBROVOLNÝCH I NEDOBROVOLNÝCH

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

RIEGROVA 1048, 508 01 HOŘICE

Ahoj milí spolu�áci, rodièe, uèitelé a v�ichni pøí-
znivci na�í �koly. Opìt se po mìsíci hlásíme, aby-
chom vás informovali o událostech v na�í tøídì.
V které? No samozøejmì v 2.A. V pøedposledním
mìsíci v roce � v listopadu jsme byli doslova na
roztrhání.

Jako první jsme si u�ívali projektový den nazva-
ný �Den duchù�, který byl opravdu stra�idelný.
Celý den jsme èarovali s Harry Potterem a jeho
kouzelnou hùlkou. Harry (paní uèitelka) vyèaro-
val �STRA�IDELNÍK � STRA�IDENÍK� (dal�í díl
pohádkáøe), ve kterém byla ukryta tajemství z
èeského jazyka, matematiky i prvouky. Tøída plná
stra�idel, duchù, èarodìjù a nejrùznìj�ích pohád-
kových pøízrakù mìla nároèný úkol � najít lesní-
ho mu�íèka, zjistit, jak vypadá, a popsat jeho tìlo.
Dále pak vypátrat jehový�ku (odhadnout 42 cm)
a hmotnost, jaké má vlastnosti i záliby, a nakonec
se s ním pokusit spøátelit. Co myslíte, zvládli
jsme to?

Kromì jiného jsme lu�tili zaèarované matema-
tické øetìzce, nauèili jsme se písnièku od Pavla
Nováka �Stra�idýlka� a to nejlep�í pøi�lo nakonec.
Kdy� zaèal Honza Kmoníèkù èarovat se zaplete-
nými krou�ky a ukrytým vajíèkem, nevìøili jsme
vlastním oèím. K nìmu se vzápìtí pøidal i Harry
(p. uèitelka), který se nechtìl nechat zahanbit, a
pøedvedl nám kouzlo s gumièkou navleèenou na
prstech. Do dne�ního dne jsme jejich finty neod-
halili. 

Snad nejvíce jsme se nasmáli u tvoøení �Kouzel-
ného lektvaru�, kdy jsme mìli za úkol ve skupi-
nách sestavit a napsat recept na pøípravu èarov-
ného nápoje, kterým doká�eme pøemìnit záporné
lidské vlastnosti na kladné. Úkol jsme mìli o to
tì��í, �e jsme museli vyu�ít slov, které vymyslel
Harry Potter. S jedním lektvarem vás nyní sezná-
míme, stojí opravdu za to! Citlivìj�í ètenáø by mìl
radìji tento odstavec pøeskoèit...

Pøipravíme my�í u�i, pøidáme pavouèí prdýlky,
dochutíme solí a nakrájíme hadí kù�ièky. Natrhá-
me listy, povaøíme housenku, pøimícháme petr�el
a upeèeme játra.V�echno promícháme, pøisype-
me koøení a pøidáme med. A je hotovo!

Nebojte se, máme rádi zvíøátka a neubli�ujeme
jim. Jenom jsme si na chvilièku zahráli na èaro-
dìje. A povedlo se, ne? Na závìr celého dne jsme
malovali fantastické stra�idlo a vyplòovali jsme
pøihlá�ku do �Klubu ohro�ených stra�idel�. �e
jste o nìm nikdy nesly�eli? My jsme od 14.11. jeho
èestnými èleny, proto�e jsme zaslali spisovatelce
p.Vítìzslavì Klimtové své �Stra�idelníky-Stra-
�i?deníky� s pøihlá�kou, svojí fotografií i s obráz-
ky stra�idel. Odmìnou za celodenní sna�ení nám
bude po vánoèních prázdninách sobotní výlet s
rodièi i s p. uèitelkou za stra�idly na zámek Staré
Hrady u Jièína. U� aby to bylo!

V listopadu jsme je�tì zvládli projektový den
�Já a ty�, ve kterém jsme plnili mnoho úkolù na
téma èlovìk, lidské tìlo, zdraví, nemoc, úraz a
první pomoc. Pracovali jsme ve skupinách a také
jsme spolupracovali se spolu�áky z 2.B. Popisova-
li jsme èásti lidského tìla, oblièeje, nalepovali
vnitøní orgány, èásti lidské kostry, testovali pìt
smyslù, tvoøili mapu zásad slu�ného chování a
také jsme se pokusili vystihnout odli�nosti mezi
námi (vzhledové, povahové apod.). Nakonec jsme
zjistili, jak je výhodné, �e je ka�dý z nás úplnì
jiný. O to zajímavìj�í a bohat�í je svìt!

Pracovali jsme také s fotografiemi svými a své
rodiny, objasòovali jsme si vznik a pùvod lidské-
ho �ivota a prohlí�eli jsme si, jak vypadá mimin-
ko pøed narozením, proto�e nìkteøí z nás mìli od
maminky i svùj snímek z ultrazvuku. Na celý pro-
jekt jsme se pøipravovali ji� ètrnáct dní pøedem v
hodinách èeského jazyka, prvouky a ostatních vý-
chovách. Stihli jsme také namalovat svùj portrét i
portrét svého kamaráda. Pøiznáme se, �e to neby-
lo vùbec jednoduché. Hráli jsme hry, pøi kterých
jsme odhalovali lidské vlastnosti a pokou�eli se
vyøe�it rùzné �ivotní situace, se kterými se mù�e-
me setkat (hádka se spolu�ákem, �ikana, jak po-
mù�u zranìnému spolu�ákovi, dùle�itá telefonní
èísla apod.). 

Pøi obvazování kamarádovy poranìné ruky
jsme se nejprve trochu zamotali do obinadla, ale
nakonec jsme se i zasmáli a v�e zvládli na výbor-
nou. Tento projekt byl pro nás velmi nároèný na
pøípravu, ale s pomocí rodièù i p. uèitelky se nám
podaøilo bìhem dvou týdnù nashromá�dit mno-
ho pouèného materiálu, který jsme si vystavili ve
tøídì i na chodbách na�í �kolièky. Ka�dý z nás si
také vytvoøil knihu �Já a ty�, která s námi �poros-
te� a� do 5. tøídy, proto se k tomuto tématu bude-
me èasto vracet.

A jsme u konce. Je pøed námi prosinec také pl-
ný uèení, zábavy i projektových dní. Èeká nás vá-
noèní knihovna, koncert, divadlo, vánoèní besíd-
ka s rozdáváním dáreèkù a hlavnì �Èertí �kola�.
Pokud jste nás nav�tívili, jistì jste se nelekli �
pøivítalo vás devatenáct malých èertíkù s èerticí
Petronelou!

Ahoj za mìsíc a ji� nyní v�em na�im vìrným
ètenáøùm pøejeme pohodové Vánoce provonìné

láskou, �tìstím a vzájemným porozumìním.
V roce 2009 pevné zdraví pøejí  èertíci z 2. A

s èerticí  Petronelou (P. Varsányiovou).

Listopad
ve 2.A ZŠ Na Daliborce

Hokejisté GG již
nadělovali,
ale také dostali

Soutì�e v N. Byd�ovì i Lomnici jsou v plném
tempu a Grey Grizzlies to zvládájí velmi dobøe.
Zatím v �estnácti zápasech prohráli jen tìsnì
v Lomnici se Syøenovem, v Byd�ovì s Krocany N.
Dvùr a nasázeli soupeøùm 157 branek (to je o
mnoho více ne� v loòské sezonì v obou soutì�ích
dohromady) a dostali 37 branek.

Stručně z výsledků NHL:
HC JV � G.G. 1 : 7 Nováèek soutì�e vzdoroval

hlavnì svou fyzickou silou, ale hokejovì je Hoøice
pøehráli.

� + K � G.G. 1 : 10 �koda, �e Medvìdi zapo-
mnìli na poctu gólmanovi a dopustili, aby do jeho
sítì padl gól.

G.G. � Krocani 4 : 5 Utkání, které patøí
k ozdobám soutì�e. Vyrovnaný zápas rozhodli
více jak pochybné posily soupeøe. G.G. podali
protest pro nadmìrný start registrovaných hráèù
soupeøe, ale disciplinární komise nebyla schopna
pro nepøehlednost v zápisu utkání, kde byli za-
psáni 3 hráèi bez èísla, rozhodnout, a tak proto
platí výsledek ze høi�tì. Medvìdi ode�li ze zápasu
celkem spokojeni, proto�e nedarovali soupeøi ani
metr ledu zadarmo a ve dvou tøetinách je dokon-
ce pøehrávali.

G.G. � M. Králové 4 : 3  Soupeø, s kterým se
velmi tì�ko vyhrává, letos je�tì posílil o nìkolik
juniorù a ty nemìly úctu ke stáøí Medvìdù.
K vítìzství podotkl L. Petera �sem nadøený jak
mezek a otluèený jak pí��alka�.

Tuleni � G.G. 0 : 14 V Byd�ovì jeden z lehèích
zápasù. Postupnì se rozehrály v�echny útoky,
tak�e se sí� v soupeøovì brance èasto vlnila.

Zde se budou v základní èásti hrát je�tì tøi zápa-
sy, ale G.G. má úèast ve finálová skupinì ji� zaji�-
tìnou.

Je�tì ze zákulisí Hoøického hokeje:
Minule jsem psal o hráèích, kteøí pùsobí jinde,

ale mezi Grey Grizzlies jsou i hokejoví trenéøi. L.
Petera pro nedostatek pøíle�itostí v Hoøicích pù-
sobí u juniorského týmu v N. Pace. Dále mají tre-
nérské vzdìlání a svoje znalosti uplatòují u Med-
vìdù M. Zahradník, M. Palou�, O. Kopecký a nyní
novì kouè týmu H. Pácal.

Závìrem by chtìli v�ichni hráèi G.G. popøát
v�em svým pøíznivcùm do nového roku hodnì
zdraví, zvlá�tì pak  fanynce paní Kerhartové, kte-
rá je v�emo�nì podporuje.                                      (cuk)

Stručně z výsledků LHL:
 Rovensko- G.G. 0 : 9  Loòského finalistu

soutì�e pøitloukly k ledu v první tøetinì tøemi
góly a soupeø u� nemìl èas se vzpamatovat.

G.G. � Syøenov  4 : 5 SN Domácí ji� vedli 4:1,
ale pozdìji se utápìli v pøemíøe kombinací v útoè-
né tøetinì a z následných chyb tì�il soupeø rychlý-
mi brejky. A nájezdy se u� tradiènì Medvìdùm
nedaøí.

Zeos Lomnice � G.G. 4 : 7 Po pøede�lém zá-
pase se Grizzlies kousli a porazili dal�ího favorita
soutì�e. Dva vyrovnaní soupeøi aplikovali útoèný
a napínavý hokej.

G.G. � Bene�ov  18 : 5 Ve tøetí  minutì pro-
hrávali G.G. 0:3, potom 1:4. Ale drá�dit hada bo-
sou nohou se Bene�ovu nevyplatilo. Z brankové
smr�ti ve druhé tøetinì se ji� nevzpamatovali a
domù odjí�dìli s debaklem. Erben, Petera, Èihák,
Neèesaný po 3 gólech.

G.G. � �elezný Brod  3 : 2 V tomto klání se
utkaly týmy ze �pice základní tabulky a v hokeji
na této úrovni ji� nejde o støílení jednoho gólu za
druhým, ale o opravdu poctivou práci. Hoøiètí
pøevy�ovali soupeøe svou kombinaèní hrou, ale
s minimem �ancí.

G.G. - HC Mírová  4 : 0  Tým ze støedu tabul-
ky nebyl jednoduchý. Mírová díky svému obran-
nému hokeji dostává málo branek. Snajpr P. Po-
spí�il to okomentoval � v obranì hráli perfektnì,
ale nechtìli nám dát gól�.

Tímto skonèilo v Lomnici základní kolo a nyní
èeká boj o play off.

Klokánek v čase
vánočním

Èas si nevybírá, utíká ka�dému stejnì. A� máte
velkorysé plány nebo skromnì pøihlí�íte v�emu
dìní kolem. Teï nás dohnal do posledních dní le-
to�ního roku, roku velkých politických zvratù a
je�tì vìt�ích zvratù ekonomických. Dìti
v Klokánku tyto vìci netrápí, o to zodpovìdnìji se
musíme v  tìchto situacích zachovat my dospìlí,
rodièe, pøátelé, spolupracovníci. A vìøte, �e je èím
dál tì��í hledat v sobì sílu, pozitivní energii a fi-
nanèní zázemí pro spokojenost vlastní rodiny a
je�tì navíc se naprosto samozøejmì a stejnì dù-
slednì  vrhat do pomoci ostatním, kteøí va�i po-
moc potøebují. O to víc patøí dík lidem, kteøí na
na�e výzvy o pomoc morální èi materiální reflek-
tují. Dìkujeme v�em na�im sponzorùm, mìstu
Hoøice i v�em vám, kteøí jste si tøeba koupili jen
nìjakou drobnost v na�em stánku na adventních
trzích. Dík patøí i paní Najmanové a Hynkové,
které pro nás o støíbrné nedìli pøichystali tradièní
vánoèní besídku s barvitým vyprávìním, vánoè-
ními písnièkami paní Honegrové a tvùrèí dílnou.
V�em vám pøeji hodnì radosti z vykonané práce,
pevné zdraví a hodnì �tìstí. A� alespoò o Váno-
cích je va�e du�e jak zasnì�ená krajina pana
Lady. Aè plná snìhu a èervených nosù, dýchá z ní
teplo lásky, lidského �tìstí, skromnosti a pokory.

  Za Klub Klokánek J.B.

Divadelní předplatné
Domu kultury Koruna
v 1. pololetí 2009
28. ledna 2009

Divadelní spoleènost Háta � Noel Coward
ROZMARNÝ DUCH
V alternacích hrají: Mahulena Boèanová, Adéla

Gondíková, Kateøina Hrachovcová, Lucie Zedníè-
ková, Zby�ek Pantùèek, Daniel Rous a dal�í.

19. února 2009
Agentura Rajcha - Chazz Palminteri
VÌRNÝ-VRAH ZVONÍ DVAKRÁT
Hrají: Dana Homolová, Tomá� Krejèíø a Václav

Mare�.

26. března 2009
Slezské divadlo Opava - Carlo GoldoniM
SLUHA DVOU PÁNÙ
Hrají: Petr Vanìk j.h., Kostas Zerdaloglu, Vero-

nika Senicová, Martin Táborský, Zdenìk Jorda,
Sabina Figarová a dal�í.

Duben 2009 (termín včas oznámíme)
AP-Prosper - Noel Coward
LÍBÁNKY aneb LÁSKA A� JDE K ÈERTU
Hrají: Ivana Jire�ová/Klára Issová, Jiøí Lang-

majer, Jan Teplý ml./Kry�tof Rímský, Michal Sla-
ný, Kristýna Frejová/Jitka Èvanèarová. 

Ceny míst v pøedplatném: 1. místo 700,- Kè, 2.
místo 650,- Kè, 3. místo 600,- Kè

Prodej legitimací v DKK od 8. 12.  2008.
Stálým pøedplatitelùm rezervujeme jejich mís-

ta do 13. ledna 2009.
Zbylé vstupenky budou v pøedprodeji v�dy dva

týdny pøedem. Zmìna programu vyhrazena

Antická bohyně vítězství
Niké mezi úspěšné
sportovce regionu

Nadaèní fond Modrá Niké, jeho� cílem je pod-
porovat motivaci a rozvíjení talentu v oblasti
sportu, kultury èi jiných oblastech, a to zejména u
dìtí a mláde�e, osob se zdravotním, sociálním èi
jiným handicapem v Královéhradeckém kraji - a
pomáhat jim v hledání a dosa�ení �ivotních cílù
èi dùstojného uplatnìní ve spoleènosti, ji� zaèal
pracovat. Patronem nadaèního fondu je poslanec
PS PÈR Zdenìk Lhota. Symbolem nadace se stala
so�ka antické bohynì Niké. Autorem tohoto sym-
bolu vítìzství je akademický sochaø Michal Mora-
vec. Niké se stane metou pro vítìze rùzných sou-
tì�í a sportovních anket, na kterých se bude podí-
let i zmínìný nadaèní fond.

 V minulých dnech jednu ze so�ek pøedal Zde-
nìk Lhota boxerovi Zdenku Vávrovi. �Ve velkém
sále Adalbertina v Hradci Králové se 13. listopadu
uskuteènil Exhibièní galaveèer, na kterém se
v boxerském ringu pøedstavili nejlep�í borci hra-
deckého Box Clubu. Bìhem veèera byl vyhlá�en
Skokanem roku Zdenìk Vávra z Královéhradec-
kého kraje. Pìtadvacetiletý boxer zaèal s tímto
sportem teprve pøed rokem a bìhem nìkolika
mìsícù se vypracoval a� k úèasti na mistrovství
republiky, které se uskuteèní poèátkem prosince
na Plzeòsku. Právì jemu tedy nále�ela so�ka
Niké,� informoval poslanec Zdenìk Lhota.

Bývalý Èeskoslovenský reprezentant a profesio-
nální trenér Franti�ek Patoèka si ocenìní svého
svìøence velice vá�í a vìøí, �e se toto vyhodnocení
stane pøi hradeckých závodech ka�doroèní tradi-
cí. Sportovní �kola, kterou také provozuje, se vì-
nuje závodní pøípravì ligových boxerù, speciální
boxerské pøípravì dìtí, mláde�e a dospìlých, pro-
vozuje kurzy sebeobrany pro �eny a dal�í sportov-
ní aktivity jako napø. aerobic. Spolupoøádá vý-
znamné boxerské události na území mìsta Hrad-
ce Králové, jakými byly v minulosti napøíklad me-
zinárodní interliga èi mistrovství ÈR.  Letos vy-
hráli dorosteneckou ligu a úspì�ní jsou i v II. lize
mu�ù.

Sportovní �kola boxu, která sídlí od roku 2007
v nových prostorách v Gayerových kasárnách, má
velmi silné postavení mezi sportovními organiza-
cemi na území mìsta a okresu Hradec Králové a
také v Královéhradeckém kraji i mimo nìj.

�Za velmi dùle�itou pova�uji práci s mláde�í.
Usilujeme nejen o rozvoj jejich sportovních do-
vedností a umìní boxovat, ale také o smysluplné
trávení volného èasu, rozvíjení jejich vùle a smys-
lu pro fair play a odpovìdnosti za své vlastní cho-
vání. Na�e aktivity jsou zaøazeny do programu
prevence kriminality. Sna�íme se vtáhnout do na-
�eho oddílu i lidi z ulice a máme v tomto smìru
ji� dobré výsledky. Z bývalých rváèù jsou dnes
úspì�ní reprezentanti, kteøí vìdí, jaká pravidla
platí nejen ve sportu, ale i v �ivotì,� zdùraznil
Franti�ek Patoèka a doplnil, �e box není jen bez-
hlavá rvaèka! Je to sport, který má svoji techniku
a taktiku.

Dal�í antická bohynì vítìzství Niké byla udìle-
na 11. prosince nositeli titulu Sportovec roku No-
vopacka a 15. prosince ji získá vyhlá�ený Sporto-
vec roku Jièínska.                                          Eva Veselá

VYZNEJTE SE
VE VAŠICH PENĚZÍCH  (2)

V dne�ním èlánku se dozvíte, jak u�etøit vý-
znamné peníze na Va�í hypotéce. Postup je jed-
noduchý a výsledek stojí za to. Staèí si jenom udì-
lat poznámku do diáøe nebo do Outlooku a vèas
jednat. Recept je jednoduchý, ale klienty bank
málo vyu�ívaný. Spoèívá v tom, �e vèas donutíte
banku k tomu, aby Vám sní�ila úrokovou sazbu a
tím i splátku. Pokud máte hypotéku nebo ji bude-
te sjednávat, je velmi pravdìpodobné, �e tato
rada Vám pomù�e u�etøit hodnì penìz.

Pøedstavte si, �e se Vám podaøí sní�it úrokovou
sazbu jenom o 0,5 %.  U tøímilionové hypotéky na
25 let to dìlá dvì stì padesát tisíc. Sami si mù�ete
spoèítat, kolik by to dìlalo u Va�í hypotéky � na
ní�e uvedeném webu k tomu najdete elektronic-
kou kalkulaèku ...

První sjednání hypotéky bývá èasto spojeno
s nìjakou marketingovou akcí banky. Èasto tak
získáte hypotéku za výhodnìj�í sazbu, ne� která
je v daný okam�ik obvyklá na trhu. Jak u� to ale
v komerèním svìtì bývá, �ádná sleva není zadar-
mo. Banky si obvykle toto zvýhodnìní kompen-
zují tím, �e pøi nejbli��í fixaci nabídnou úrok o
nìco vy��í, ne� je v tu dobu na trhu obvyklý. Pøi
ukonèení fixaèního období mù�e banka mìnit
vý�i úroku a Vy jako klient mù�ete úvìr bez sank-
cí doplatit. Banky mívají sdìlení nové sazby peèli-
vì naèasováno tak, aby klient nemìl mnoho èasu
na pøípadné pøeúvìrování. A jenom dobøe infor-
movaný èlovìk (teï u� jste to i Vy) má �anci na
tom vydìlat. Neèekejte na sdìlení banky a øeknì-
te si o lep�í úrok. Moje zku�enosti øíkají, �e klienti
tímto postupem získají úrok o 0,5 % ni��í, ne�
banky standardnì nabízejí.

TIP pro Vás:
Napi�te bance dva mìsíce pøed uplynutím fixaè-

ní doby dopis, ve kterém po�ádáte o sdìlení nové
vý�e úroku. Nebojte se napsat, �e vý�i úroku po-
tøebujete znát proto, abyste posoudili ostatní na-
bídky na trhu. Tím bance øíkáte asi toto: �Milá
banko, jsem peèlivý klient, který neèeká na to, a�
mi oznámí� vy��í úroky a já s tím nebudu moci
nic dìlat. Øekni mi to vèas, já si to porovnám
s trhem, a kdy� to bude jinde zajímavìj�í, tak ti
uteèu�. (znìní dopisu ve wordu si mù�ete stáh-
nout na ní�e uvedené webové adrese)

Banky se dají pøimìt ke sní�ení sazby i pøi sjed-
návání hypotéky. Hodnì penìz se také dá u�etøit
pøi správné volbì fixaèního období, ale o tom si
povíme nìkdy pøí�tì. Dal�í rady a tipy najdete
zde: www.milenahlavackova.cz

Finanční poradce
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Přijde zedník za šéfem
Pøijde zedník za �éfem a øíká: �Chci pøidat�.
�éf souhlasí: �No tak pøidejte!�

Pronajmu byt 2+1
Pronajmu byt 2+1 v Hoøicích. Se zahradou.
Volné od 1. ledna 2009.

Telefon 604237339, 605883327.

Baví se dvě babičky
 

�Tak jsem ti byla, Amálko, po dvaceti letech v
kinì.� 

�A jaké to bylo?� 
�Hrùza. Samý drogy, jak si to píchaj do �íly,

samý nahý tìla, samej sex a v�echno tam vidí�,
v�echno ti ukazujou...� 

�A proè ses rad�i nedívala na plátno?�

Dôležité upozornenie

Sdelenie ministerstva
financií Slovenskej
republiky 31/12/08 sk 

Radi by sme Vás informovali, vá�ení spoluobèa-
nia, �e vzh¾adom na èlenstvo SR v EU a k oèaká-
vanému prechodu na jednotnú európsku menu
EURO sa od 1. 1. 2009 poloha pri súlo�i, ktorá je
v�eobecne známa ako 69, po kurzovom prepoète
mení na 2,217.

Tisková zpráva
Novináøi zjistili, �e nevra�ivost Bém-Topolánek

údajnì zaèala dvìma esemeskami: 
�Ahoj, Mirku, jsem na Everestu!� 
�Ahoj, prcku, kdo tì tam vysadil?� 

Basketbalové okénko
Výsledky posledních mistrovských utkání dru�-

stev Jiskry Hoøice ve velké Východoèeské basket-
balové lize.

Mu�i: Chrudim-Hoøice   75:82, Pøelouè-Hoøice
96:86, Hoøice-Svitavy B  77:82, Hoøice-Èeská
Tøebová  96: 83, Dvùr Králové-Hoøice  64:62.

�eny:  Hoøice-Litomy�l  52:55, Hoøice-Ústí n. O.
74:67, Jablonec-Hoøice 69:49, Jièín-Hoøice
74:64, Hoøice-Týni�tì  56:71.

Pøí�tí utkání mu�ù: 13.12. Hoøice-Týni�tì, 14.12.
Hoøice-PP Hradec Králové B.

Basketbalistky Jiskry Hořice, nový účastník Východočeské basketbalové ligy.
Stojící: V. Hodková 12, L. Vaníčková 6, V. Krátká 8, M. Turková 16, A. Vernerová 33, J. Němcová 4,
P. Morávková 7. Sedící: P. Kubištová 15, L. Kloutvorová 5, L. Švambergová 11, J. Bartoníčková 10,

P. Čížková 17.  Na obrázku chybí P. Kulhánková.

Jak jsem potkal ryby
(tam, kde by je nikdo neèekal)
Tak a teï by mo�ná mìlo pøijít nìco hodnì

krásného a romantického, nìco, co se odehrává
v nedotèené a dokonalé  pøírodì, nìco, na co
èlovìk po dlouhý èas nezapomene, �e?

Posuïte sami, jestli budou oèekávání splnìna.
Jeli jsme s pøítelem do lesa na døevo, se kte-

rým se u� del�í dobu �potýkáme�. Døina, ale
pìkná.  V pøírodì, v �zelenu�, v tichu. Proøezá-
vání hustì rostoucích oznaèených stromù �
snad pomoc lesu i nám. Tì�ila jsem se na ten
klid, který tam v�dy najdeme. Psy, které jsme
v�dycky brali s sebou, jsme tentokrát nechali
doma, nebo� nás páni myslivci pouèili, �e by-
chom o nì mohli lehce pøijít. Ru�í pøece zvìø,
nièí les. Jejich právo posvìcené zákonem se
musí respektovat, pokud èlovìk o své �ètyøno-
háky� (mimochodem, máme tøi � nalezence, co
se nìkomu nehodili, a pro jednoho hledáme
hodného pána) nechce pøijít, a� u� si o tom ka�-
dý myslí cokoliv. No a vìøte, nic moc dobrého si
o tom zrovna já opravdu nemyslím, tohle se mi
jako zájem pøírody vá�nì nezdá.

Zaparkovali jsme auto na lesní cestì a chysta-
li se pokraèovat se v�ím potøebným na na�e
místo, kdy� nás nadobro zmrazil hrozný obraz.
Na lesní cestì pøed námi, le�ela hromada ryb.
Zùstali jsem stát, jak vytesaní z kamene, na
ryby jsme do lesa opravdu ne�li. Ryby le�ely
jedna pøes druhou, na první pohled se zdálo, �e
jsou mrtvé, ale kdy� jsme se k nim pøiblí�ili,
spatøili jsme jejich boj o pøe�ití. Mrskaly sebou,
lapaly po dechu, jejich oèi byly �ivé, jasné, ale
naprosto odevzdané. Proto�e dost �patnì sná-
�ím jakékoliv utrpení v�eho �ivého, zachvátilo
mì zoufalství. Stála jsem, bulela jak �elva, a ne-
mohla pochopit, jak tohle mohl èlovìk, který se
øadí na samý vrchol �ebøíèku v�eho �ivého,
udìlat. Zaèala jsem se obávat o svùj, snad zdra-
vý, rozum. Cítila jsem �ílenou bezmoc, nevìdìla
jsem, jak zaèít, pomáhat, bojovat, zdálo se mi to
beznadìjné. Pak pøi�la fáze nenávisti a vzteku,
touha po potrestání toho dotyèného. Zavolala
jsem na policii v touze po spravedlivé odplatì.

Mezitím jsme zaèali ryby, které se hlásily o
�ivot, vyndávat z hromady, kde le�ela i tìla bez
hlav a jinak znetvoøení poslové Vánoc. Oddìlo-
vali jsme �ivot od smrti. Moje mysl �ílela pøi vy-
bírání tìch �ivých z mrtvých, bála jsem se � fo-
bie ze v�eho neopeøeného, neosrstìného a z krve
vzala za své, bála jsem se � �e nìkterého �iváè-
ka zapomeneme na hromadì, bála jsem se � �e
to nestihneme vèas. Pospíchali jsme, nosili je do
velké kalu�e, která byla kousek vedle. Nakládali
jsme je pak do ta�ek a vozili je pou�tìt do neda-
lekého rybníèku.

Policie pøijela velmi rychle. Vyfotila, konsta-
tovala, �e jde dle zákona o nalezení vìci, nastí-
nila dal�í mo�ný postup. Dojela pro starostku

obce, která byla pohledem na spou�� taky kon-
sternována. Nabídla pomoc pøi odvá�ení, pro-
to�e jsme postupnì zjistili, �e �ivých ryb je asi
95 procent, tedy spousta práce pøed námi, na-
víc se blí�ila tma.

Dojela jsem domù pro kýble, proto�e ta�ky
váhu nevydr�ely. Nakládali jsme ryby a jezdili
sem tam mezi rybníkem a lesem. Starostka
obce Skála, Zuzana Jezberová, pøijela bìhem
chvíle s celou svou rodinou. Se spoustou kýblù a
s vozíkem za auto. Spìchali jsme, aby nás neza-
stavila tma. Stihli jsme to tak tak. Kdy� jsme
v�ichni spoleènì vyklápìli poslední kýble a bed-
ny ryb do vody, zjistila jsem, �e se mùj vztek,
zoufalství a touha po pomstì rozpustila, nezby-
lo po ní ve mnì ani stopy. Podìkovali jsme za
pomoc, popøáli hezký èas adventní, rozlouèili
se, a je�tì chvíli zùstali sedìt u rybníka.

Dívala jsem se na hladinu, na les kolem, na
tmavé nebe. Cítila jsem �tìstí a radost, �e se
nám to povedlo, aè se to zdálo v první chvíli ne-
mo�né. Prosila jsem za pokoj tìch zachránì-
ných i mrtvých a �posílala� lásku� I tomu, kdo
tohle udìlal. Myslím, �e se mi podaøilo dokona-
le pochopit vìtu z bible �odpus�te jim, nebo� ne-
vìdí, co èiní�. Jistì taky nedìlám spoustu vìcí
správnì, proto�e �nevím�. U� netou�ím po tres-
tu a pomstì, ale po tom, aby v sobì ka�dý na�el
spoustu lásky a soucitu, co� by mu nedovolilo
èinit druhým utrpení.

Pøijeli jsme domù zmrzlí a utahaní, zatopili si
v kamnech a koukali do akvária na vodní �ivot.
Myslela jsem na ryby v rybníku a na toho, kdo
øídil na�e kroky tak, abychom byli ve správnou
dobu na správném místì. Dìkovala jsem
v duchu za nejkrásnìj�í adventní nedìli, kterou
mi bylo umo�nìno za�ít. Dìkovala jsem Zuzanì
a její rodinì, �e mi pomohli vylep�it pohled na
èlovìka, pána tvorstva. Nejsou v�ichni stejní, je
tu nadìje. Jsem ráda, �e jsem ovládla svou im-
pulsivnost, která mi zpoèátku velela zviditelnit
tuhle �patnost v mediích, a nepøidala tak svým
tro�kem do mlýna negativ a nechvalných sen-
zací, které nám jsou ke konzumaci ka�dý veèer
pøedkládány ve zprávách TV.

Mo�ná se teï najde nìkdo, kdo po pøeètení
tìchto øádkù usoudí, �e se zabývám nedùle�itý-
mi vìcmi, kterým nerozumím, a �e jsme dokon-
ce udìlali z jeho pohledu nìco �patného. Poèí-
tám s tím, ale i tak na nìj myslím v dobrém.

Zloba plodí zlobu, láska a odpu�tìní zase lás-
ku a odpu�tìní.

Pøeji v�em lidem a tvorùm na téhle planetì i
jinde, aby se nenechali �strhnout dobou� a pro-
�ili krásný èas adventní a klidné svátky oprav-
du ve jménu toho, kdo nám je �pøinesl�. A je�tì
jednou dìkuji ��. :-)

Irena Bure�ová

Ondřej Šťastný – střelec par excellence
Èas od  èasu se ve sportu  objevují mimoøádné

výkony,  rekordy které se vedou v tabulkách na
rùzných úrovních soutì�í. Taková skuteènost se
stala  v mistrovském utkání mu�ù v nejvy��í sou-
tì�i v kraji � Východoèeské basketbalové lize.

V 7. kole této soutì�e v Pøelouèi dosáhl hráè Jis-
kry Hoøice O. ��astný ojedinìlého støeleckého vý-
konu 53 bodù v tomto utkání. Jako dlouholetý
hráè dovedu posoudit výjimeènost  tohoto výko-
nu. Z technického zápisu lze je�tì vyèíst, �e z cel-
kového poètu 53 bodù hráè promìnil 5 pokusù z

trojkové vzdálenosti a z èáry trestného hodu ze 14
pokusù promìnil v�echny, tedy 100 %! Je to zcela
ojedinìlý  výkon, jistì bude dlouho oddílovým re-
kordem, tì�ko bude pøekonán v celém leto�ním
roèníku VBL. Snad je�tì malou radu hoøickým
fotbalistùm v I. A tøídì, kteøí ve ètyøech utkáních
podzimu nevstøelili ani jedinou branku (ve Vrch-
labí, Chlumci, Roudnici, Bìlohradì). Pøijïte se
nìkdy podívat na basket, tøeba tam potøebný
støelecký prach je�tì najdete!                               (H-è)

Mistrovství světa
masters v kulturistice
Plzeň 2008

Poslední listopadový víkend se uskuteènilo
v Plzni Mistrovství svìta v kulturistice juniorù a
masters.

Na tento kulturistický vrchol se pøipravoval i
hoøický nestor kulturistiky Ivan Horáèek a pøi-
pravil se opravdu perfektnì, obsadil v èím dál
vìt�í konkurenci krásné 2. místo. A my jsme se
zeptali na první dojmy a hodnocení mistrovství
majitele hoøického City Fitness Centra Romana
Sklenáøe (s Ivanem), který v�e sledoval z hledi�tì.

Jak u� jsme uvedli, Ivan se pøipravoval na mis-
trovství opravdu svìdomitì. Jeho nynìj�ímu
úspìchu pøedcházel i úspìch na leto�ním mis-
trovství Evropy,kde obsadil opìt krásné druhé
místo. Zde ho paradoxnì porazil soupeø, který na
MS v Plzni skonèil a� za Ivanem. Ivanovi se neda-
lo nic vytknout, své hluboké, kvalitní, léty vycvi-
èené svaly doplnil perfektním vyrýsováním a se-
parací. Já osobnì jsem ho vidìl na prvním místì,
mé hodnocení potvrdila i Eva Sukupová (bývalá
reprezentaèní trenérka) a vìt�ina divákù. Titul
Ivanovi unikl opravdu jen o vlásek. �e byla kon-
kurence opravdu silná svìdèí to, �e Ivan se jako
jediný z èeských reprezentantù dostal do finále a
tam tak úspì�nì zabodoval.

Ivan oslavil ji� �edesátku a kde jinde, ne� opìt
mezi svými kolegy  fitnesscentra. Zde nám øekl,
�e si nìkolik dní odpoèine a pustí se opìt do pøí-
pravy.

My se pøipojujeme k veliké gratulaci Ivanovi a
pøejeme mu hodnì zdraví a je�tì spoustu tako-
vých úspìchù v reprezentaci na�í republiky, na�e-
ho mìsta a neposlední øadì CITY FITNESS CEN-
TRA HOØICE. S tímto pøáním a brszského získá-
ní  titulu MISTRA SVÌTA  jsme se rozlouèili.

(Roman Sklenáø)

 Co jsme opravdu zažili v neděli 30. listopadu v lese u Maňovic

Biograf Na Špici v lednu 2009

Pátek 2. 1. a sobota 3.1. ve 20:00

007 - Quantum of Solace
Tohle je.... James Bond.

Naplno rozhodnutý se pomstít a najít své malé velké
mno�ství útìchy. Tohle je ten jediný agent, který má styl,
i kdy� neøíká v�e, co by mohl a ani neukazuje minimálnì

deset sekund na plátnì znaèku svých hodinek.
Mláde�i pøístupný, 70,- Kè, 106 minut, èeské titulky

Úterý 6. 1. a středa 7. 1. ve 20:00

Vy nám taky šéfe
Filmová komedie �Vy nám taky, �éfe!� vypráví pøíbìh
podnikatele, který chce nechat svoji firmu �poctivým�

zpùsobem zkrachovat. Aby mìl jistotu, �e v�echno
probìhne nenápadnì, pøijme do ní zámìrnì takové lidi,

o nich� je pøesvìdèen, �e jsou pro svoji práci
zcela a naprosto neschopní. Ukazuje se, �e to byl geniální
tah. Av�ak bohu�el jen do doby, ne� zaènou mít úspìch�
Mláde�i pøístupný, 70,- Kè, 95 minut, èeský film � pro

seniory 50% sleva.

Pátek 9. 1. a sobota 10. 1. ve 20:00

Stmívání – Twilight (TIP)
Nìkterým romantickým svodùm se zkrátka odolat
nedá� �Ve tøech bodech jsem si byla naprosto jistá.

Zaprvé, Edward je upír. Zadruhé, èást jeho osobnosti �
a já nevìdìla, jak silná je to èást � �ízní po mé krvi.
A zatøetí, jsem do nìho neodvolatelnì zamilovaná.�
Mláde�i pøístupný, 70,- Kè, 122 minut, èeské titulky

Úterý 13. 1. a
Středa 14. 1. v 17:30 a ve 20:00

Kozí příběh
Film �Kozí pøíbìh - Povìsti staré Prahy�, je vùbec prvním

celoveèerním 3D animovaným filmem ve východní
Evropì a Èechách. Jeho pøíprava zaèala ji� v roce 2003,

kdy byl také projekt podpoøen grantem z evropského
programu MEDIA. Od ledna 2004 do listopadu 2004
vznikal literární scénáø, hlavní výtvarná koncepce a

byla vytvoøena øada testù a animací ve 3D.
Mláde�i pøístupný, 70,- Kè, 80 minut, èeský film

Pátek 16. 1. a sobota 17. 1. v 17:30

Madagaskar 2
Vzpomínáte si na trosky letadla

zaklínìné v korunì obøího baobabu, které lemuøí král
Julián pou�íval coby trùnní sál?

Tak pøesnì to se stane klíèovou souèástí geniálního
únikového plánu, který vymysleli vynalézaví tuèòáci.

Mláde�i pøístupný, 70,- Kè, 89 minut, èeský dabing

Úterý 20. 1. ve 20:00

Repo – Genetická opera
Opera, která zkultovnìla pomalu døív, ne� ji kdo vùbec
vidìl� Bizarní, perverzní, úchylnì-zábavné, feti�istické
vizuální orgie v nové ta�kaøici Darrena Lynn Bousma-
na. Nádherné podobenství, podbarvené emo a ghotic
stylem, umocnìné ú�asnou rockovou árií, doladìné

obèasnými splatter scénkami, comicsovou stylizací a
cool laciným tv lookem.

Mláde�i pøístupný, 70,- Kè, 98 minut, èeské titulky

Středa 21. 1. a čtvrtek 22. 1. ve 20:00

Mamma Mia
Mladièká Sophie (Amanda Seyfried) �ije s mírnì �ílenou

matkou Donnou (Meryl Streep) na øeckém ostrùvku
Kalokairi, kde vedou lehce uvadající rodinný hotýlek.
Ani s jednou není k vydr�ení, proto�e se Sophie bude

záhy vdávat. Zatímco Donna si v téhle souvislosti dìlá
ryze praktické starosti, Sophie øe�i kdo ji odvede k oltáøi.

Mláde�i pøístupný, 60,- Kè, 110 minut, èeské titulky �
pro seniory 50% sleva.

Pátek 23. 1. a sobota 24. 1. ve 20:00

Anglické jahody
Neokázalý film, který pohnuté okam�iky na�í historie

nahlí�í bez pøedpojatosti. Víc ne� o politiku jde re�isérovi
o problémy obyèejných lidí. Mo�ná, �e Anglické jahody

nejsou zcela dokonalé, ale v kontextu ostatní domácí
tvorby, která se pachtí za napodobováním hollywoodské

sterility, pùsobí velmi sympaticky. Aèkoli jsem je je�tì
nevidìl, velice se na nì tì�ím a doporuèuji fanou�kùm

èeské tvorby.Mláde�i pøístupný, 70,- Kè, 114 minut,
èeský film � pro seniory 50% sleva.

Úterý 27. 1. a středa 28. 1. ve 20:00

Labyrint lží
Pìknì natoèený thriller... doslova podle pravítka.

Napìtí, kulturní rozdíly, zarostlý DiCaprio, obtloustlý
Crowe, fantastický Mark Strong, hrst násilí, �petka
barevných filtrù a to v�echno párkrát zamícháme�
Mláde�i pøístupný, 70,- Kè, 128 minut, èeské titulky.

Čtvrtek 29. 1. ve 20:00

Návrat čápů
Film je urèený lidem,

kteøí podobnì jako hlavní hrdinka, cítí nejistoty, hledají
hodnoty a domov (celoevropský fenomén). Mìl by

oslovit, jak mladé tak star�í, nebo� v sobì nese generaèní
dialog. Jde o pøíbìh mladé letu�ky Vandy, která má

neustále pocit, �e musí létat, a to i v osobním �ivotì bez
toho, ani� by mìla pevnou zem pod nohami.

Mláde�i pøístupný, 70,- Kè, 100 minut, èeské titulky �
pro seniory 50% sleva.


