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 Pivo bude na Zelený ètvrtek zelené � Daòové pøiznání je opìt rù�ové � Zimy vláda je svr�ena (vláda
ov�em taky) � Hoøické noviny mají dùkazy o tom, �e v sobotu nastalo jaro � Proslýchá se, �e budou i Velikonoce

� V Austrálii se pøemno�ili klokánci � Krocani mají tuhý Koøínek � Medvìdi mají drápy (ale køehké kosti) �
Pravé bohatství se skrývá uvnitø listu                                                  Hoøické obèasné noviny stojí poøád jen 6,- Kè

OBČASNÉ

Pozvánka

Slavnost svěcení
základního kamene
Hospicového sdružení
Duha

Vá�ení pøátelé,
pøijmìte pozvání na setkání s obèanským sdru-

�ením Duha, které se uskuteèní dnes, ve støedu
25. 3. 2009 v 15 hodin v Radnièním sále Mìst-
ského úøadu v Hoøicích. Sdru�ení Vám pøedstaví
svùj program související s domácí hospicovou
péèí. Základní kámen sdru�ení posvìtí Mons. Do-
minik Duka OP, biskup královéhradecký.

V kulturním programu vystoupí Alfréd Strejèek
a �tìpán Rak.

Èestným hostem bude MUDr. Marie Svato�ová,
prezidentka Asociace poskytovatelù hospicové
paliativní péèe. Tì�íme se na Vás.

Jana Sieberová

Kladný ohlas z Příbrami
Jiní ètenáøi byli naopak únorovým vydáním

Hoøických novin potì�eni:

Poděkování
Dobrý den,
dostaly se mi do rukou Hoøické noviny

z 25. února 2009, kde v èlánku Vrchní sestra
vzpomíná  je dost obsáhle vzpomenut mùj dìde-
èek, MUDr. Eugen Levit. Èlánek mì moc potì�il,
�e mìsto Hoøice nezapomíná na tak výjimeèné
lidi,  jako byl  doktor Levit. Po devastaci jeho hro-
bu sbìraèi barevných kovù v loòském roce byl
tento èlánek náplastí.

Dìkuji za nìj,
Eugenie Michovská, roz. Levitová, Pøíbram

Vá�ená
paní Zatloukalová,

dovolte mi, abych Vám jménem oblastního vý-
boru Unie èeských pìveckých sborù v Hradci
Králové upøímnì poblahopøál k získání Jivínské-
ho �tefana. Byl jsem svìdkem celého slavnostní-
ho aktu v sobotecké sokolovnì a informoval jsem
o nìm výbor. Neobyèejnì si vá�íme Va�eho hlu-
bokého vztahu ke sborovému zpìvu, osobního
nasazení i neúnavné práce pro zachování staro-
slavného hoøického sboru Ratibor-Vesna.

Paní Blažena Zatloukalová
byla za dlouhodobou činnost v oblasti kultury

oceněna v anketě o Jivínského Štefana.

Inspiruje nás té� Va�e nefal�ované vlastenectví,
èinorodost a kulturnost. To jsou dnes u� vzácné a
ryzí vlastnosti, které si zaslou�í hluboký obdiv a
úctu. M. Bure� v Otvírání studánek napsal: �Z
ruky do ruky si podáváme tì�ký klíè, klíè od do-
mova.� Vy jste dal�í generaci pøedala  �tì�ký
klíè sborového zpìvu�, nebo� aby pøinesla hudba
ten obtí�nì definovatelný radostný pocit z dobøe
odvedené skladby, èi obyèejné písnì, musí si to
zpìváci na èasto úmorných zkou�kách �odpraco-
vat�. Není jiné cesty, to vy ve své moudrosti dob-
øe víte. Proto dáváte sílu a odvahu jiným, aby
podstoupili tu - nìkdy mo�ná strastiplnou - pou�
za krásou sborového zpìvu, kterému se musí po-
kornì slou�it, aby se nám odmìnil. Paní Zatlou-
kalová, pøeji Vám dobré zdraví a radost z ka�dé-
ho, by� nìkdy i drobného, kulturního poèinu.

Mgr. Jaroslav Vávra,
pøedseda oblastního výboru Unie èeských

pìveckých sborù v Hradci Králové.

(Zpráva o udílení ��tefanù� také uvnitø listu.)

Hořické trubičky
aneb
jak je to opravdu

V únorovém výtisku jsme se doèetli informace,
�e Sdru�ení výrobcù hoøických trubièek otevøelo
v bistru u èerpací stanice v Hoøicích svou prodej-
nu hoøických trubièek. Proto�e v poslední dobì
dochází k rùzným dezinformacím na téma výrob-
ci hoøických trubièek a pota�mo i k polemice o
tom, kdo vlastnì produkuje ty �originální� nebo
�pravé� hoøické trubièky, cítím potøebu uvést nì-
kolik skuteèností..

Otevøení zmiòované prodejny není aktivitou
Sdru�ení výrobcù hoøických trubièek, ale interní
zále�itostí výrobce sídlícího v Miletínì.

Pro pochopení vzniku sdru�ení je tøeba vzpo-
menout hlavní popud, který výrobce pøimìl used-
nout ke spoleènému stolu a øe�it pro v�echny
strategický zámìr chránit název místního pro-
duktu v rámci zemìpisných oznaèení EU. Proto�e
dle platné legislativy musí o zápis produktu, který
vyrábí ve vymezené oblasti více výrobcù srovna-
telné specifikace po�ádat jedinì sdru�ení tìchto
producentù, nebyla jiná mo�nost.

Pro úspì�né schválení �ádosti bylo zapotøebí
opatøit øadu dokumentù a listin, které deklarova-
ly historickou sounále�itost hoøických trubièek
s na�ím mìstem a okolím. Dùle�itou souèástí
bylo také vypracování specifikace výroby, která
detailnì vypovídá o postupu výroby, pou�itých
surovinách  i vlastnostech hotového produktu.

V�ichni èlenové sdru�ení nakonec s nad�ením
uvítali zprávu, �e �ádost byla ratifikována a hoøic-
ké trubièky získaly mezinárodní ochranu. Co to
vlastnì znamená pro konzumenta? Podstatné je,
�e produkt, oznaèený názvem �hoøické trubièky�
je garancí pùvodu výrobku, to znamená pochází z
Hoøic a jeho okolí. Pokud by nìkterý výrobce po-
ru�il tuto podmínku, vystavuje se velkému fi-
nanènímu postihu. Èlenové sdru�ení postupnì
zavádìjí na své obaly logo chránìného zemìpis-
ného oznaèení EU, ale to není pro orientaci kupu-
jícího to podstatné.

Získáním tohoto oznaèení pro jednotlivé výrob-
ce nenastalo nic pøevratného. Ka�dý vlastní své
receptury, které ve výsledku znamenají urèité od-
li�nosti v chuti výrobku.

A to je pro konkurenèní prostøedí jistì dobøe,
v�dy� ka�dý zákazník má mo�nost si vybrat �ty
své�. A nic na tom nezmìní ani rùzné slogany èi
reklamní snahy o to, pøivlastnit si je�tì jeden pøí-
vlastek, který by mohl znamenat zvýhodnìní na
trhu pøed ostatními. V�dy� jedinì spokojený kon-
zument  doká�e rozpoznat kvalitu, porovná chu-
�ové vlastnosti výrobku a sám identifikuje,  které
hoøické trubièky jsou pro nìho ty �pravé�.

 Ing. Ludìk Dlouhý,
pøedseda sdru�ení

František Budínský se letošního skautského svátku nedožil.
V červenci tomu budou tři roky, co podlehl zhoubné nemoci. Fotografie je z 1. května 2003 a skaut

„Budík“ na ní  hodnotí výsledky Svojsíkova závodu (vysvětluje skautkám, co udělaly špatně).

Hořičtí skauti oslavují devadesát let své činnosti
Dìjiny skautského hnutí se poèítají od roku

1907, kdy Sir Baden-Powell vydal v Anglii pøíruè-
ku Scouting for Boys. Posláním hnutí je podpora
rozvoje osobnosti mladých lidí, jejich duchov-
ních, mravních a tìlesných schopností. Cílem je
pøipravenost jedince plnit povinnosti k sobì sa-
mému, bli�ním, vlasti, pøírodì a lidskému spole-
èenství. Hnutí se rychle roz�íøilo do dal�ích státù,
z Èechù se s ním nejprve seznámil A. B. Svojsík
pøi náv�tìvì Anglie v roce 1911. V roce 1914 zalo-
�en spolek Junák - èeský skaut a v roce 1915 byl
zalo�en skauting dívèí. Roku 1940 byl Junák roz-
pu�tìn nacisty. Roku 1945 obnoven. Do let 1948-
1950 se datuje likvidace Junáka komunisty, roku
1968 byl obnoven, roku 1970 opìt rozpu�tìn ko-
munisty. V roce 1989 byl Junák potøetí obnoven.

Powellova „učebnice skautingu“. Vzácné
vydání chované v jedné hořické skautské

rodině už po několik generací. Jeden z exponá-
tů probíhající výstavy v muzeu.

A JAK TO ZAČALO V HOŘICÍCH
O propagaci skautské my�lenky v Hoøicích se

zaslou�ila �kola pro �enská povolání VESNA, kte-
rá v  roce 1913 uspoøádala   pøedná�ku A. B. Svoj-
síka. Pøedná�ka nadchla øadu mladých lidí i ho-
øickou kulturní veøejnost. Byl zde pokus ustavit
první dívèí oddíl, ale ne� se mohla èinnost rozvi-
nout, vypukla první svìtová válka. V roce 1919 se
skautská my�lenka v Hoøicích znovu probouzí,
vùdcem byl bratr Kubík, pracoval zde bratr Kver-
ka a sestra Sehnalová. Byly konány zdaøilé tábo-
ry, pravidelné skautské schùzky. Pracovali bratøi
Høíbal, Zeman, v èele sboru stál bratr Pra�ák. Ho-
øiètí skauti mìli dva oddíly. První vedl bratr Ze-
man, který byl rovnì� sborovým tajemníkem, vel-
kou práci odvedl bratr Huml. V èele druhého od-
dílu byl bratr Høíbal. V srpnu se z tohoto oddílu
od�tìpili star�í bratøi a ustavili OS s klubovním
èíslem 38 a jmenovali se �Podzvièín�tí hranièáøi�.
Po nezdaøeném �upním sjezdu v roce 1922 rezig-
novali bratøi Pra�ák a Zeman a sbor zùstal bez
vùdcù.

Podzvièín�tí hranièáøi, klub OS 38, to byli ti,
kteøí po srpnovém krachu sboru znovu uvedli
skauting v Hoøicích k �ivotu. U� v bøeznu 1923
obnovili èinnost a byli to tito bratøi, kteøí pilnì
pracovali pro obnovu skautingu v Hoøicích: Høí-
bal Vávra, Janu� Maixner, �afka, Zeglitz, Podzi-
mek, Militký, Passer, Machek, Jeøábek, Nejedlý,
Bergman, Horák. Tak na jaøe 1923 mìli hoøiètí
skauti dva chlapecké oddíly vedené bratry Passe-
rem a Podzimkem a klub OS. V té�e dobì byl také
ustaven vedoucím sboru bratr Antonín Vávra,
který si rázem získal popularitu junácké veøejnos-
ti svou energií, vytrvalostí a schopnostmi tábor-
nickými. Sborovým tajemníkem byl bratr Podzi-
mek. V roce 1926 do�lo k zalo�ení �upy jièínské a
k té byli hoøiètí skauti pøidìleni jako samostatný
okres. Prvním okresním zpravodajem byl bratr
Nìmeèek.

Pøelom roku 1926 a 1927 byl dùle�itý pro dívèí
skauting, uskuteènila se my�lenka z roku 1913.
Byl ustaven samostatný dívèí oddíl skautek vede-
ný sestrou Marií Novákovou.

Pouze jeden rok byl pøi sboru kmen roverský, øí-
kali si �Bílí zálesáci�. Po jeho rozpadu v roce 1927
vstoupili tito bratøi do OS. V tomto roce byl za
svou obìtavou èinnost v JUNÁKU odmìnìn

(pokraèování na stranì 4)

V únorovém èísle jsme na tomto místì pøinesli
nesprávnou informaci: Není toti� pravda, �e
Sdru�ení výrobcù hoøických trubièek otevøelo
v bistru u èerpací stanice prodejnu hoøických
trubièek, ale je naopak pravda, �e Sdru�ení vý-
robcù hoøických trubièek prodejnu hoøických
trubièek u èerpací stanice neotevøelo.

Sdru�ení výrobcù hoøických trubièek se touto
dezinformací cítí být dotèeno a poslalo nám
správnou informaci:

Kritický ohlas z Hořic

„Golem - najdi svůj šém“
Srdeènì zveme na pøedná�ku Mgr. Terezie Du-

binové Ph.D, konanou v rámci stejnojmenného
celoroèního projektru k leto�nímu 400. výroèí
smrti vynikajícího �idovského uèence rabi Leva.
Synagoga ve ètvrtek 23. dubna 2009 od 18 hodin.
Poøádá Církev èeskoslovenská husitská a Mìstské
muzeum Hoøice.
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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

Inzerce v Hořických novinách:
mag@cbox.cz

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

Tiskové zprávy z kraje

Miroslav Uchytil:
Nový zákon výrazně
urychlí
výstavbu dálnic

Hradec Králové � Výstavba a hlavnì dostavba
dálnic a rychlostních silnic trvá v Èeské republice
dlouhé roky. Situace by se mìla zmìnit díky
zvlá�tnímu Liniovému zákonu propagovanému
starostou Chlumce nad Cidlinou a krajským rad-
ním Miroslavem Uchytilem, který by stavby dùle-
�itých komunikací výraznì urychlil. Konstrukci
speciálního zákona by mìli za podpory Asociace
krajù ÈR vytvoøit nejlep�í odborníci v republice.

�Liniový zákon funguje v celé støední Evropì,
jenom u nás chybí. To je také dùvod, proè nejsou
stále vyøe�eny dostavby desítky silnic. Èeská re-
publika je tranzitní zemí a kvùli nedokonèeným
dálnicím je oproti ostatním evropským zemím
znaènì znevýhodnìna. A to se musí zmìnit,� ape-
luje na pøijetí této legislativy radní Miroslav
Uchytil (KDU-ÈSL) a jeden z iniciátorù zákonù.

Nový liniový zákon definitivnì urychlí výstavbu
dálnic, rychlostních silnic a také sítì produktovo-
dù na dopravu zemního plynu. Zákon napøíklad
zjednodu�í výkup pozemkù pro stavbu dálnic a
po schválení trasy by vlastníci museli státu pro-
dat pùdu za takovou cenu, která je v daném místì
obvyklá.
V NĚMECKU STAVÍ ZA TŘI MĚSÍCE,
V ČR ZA DESET LET

�V souèasné dobì je potøeba v republice dosta-
vìt osm set kilometrù dálnic, které jsou na pìta-
dvaceti místech nìjakým zpùsobem blokovány,�
upozoròuje na aktuální nevyhovující stav Uchytil.
�anci na dostavbu by tak mìla i dálnice D11 a
rychlostní silnice R35.

V záøí leto�ního roku by mìla Asociace krajù ÈR
pøedlo�it zákon parlamentu a podle slov radního
Uchytila je mo�né, aby zákon do konce roku na-
byl úèinnosti. Nyní od první iniciativy do chvíle,
kdy se kopne do zemì, uplyne neuvìøitelných
sedm a� deset let. V Nìmecku je podle Uchytila
tato lhùta mnohonásobnì krat�í. Staèí jim pouhé
tøi mìsíce.

V Královéhradeckém
kraji loni přibylo zhruba
2300 obyvatel

(ÈTK) - Na konci loòského roku �ilo v Králové-
hradeckém kraji 554.520 lidí, meziroènì se tak
zvý�il jejich poèet o 2308 osob. Za nárùstem oby-
vatel stojí zejména lidé, kteøí se do kraje pøistìho-
vali. Vyplývá to z údajù, které zveøejnil Èeský sta-
tistický úøad.

V kraji vzrùstá poèet obyvatel od roku 2005,
pøedchozí roky naopak zaznamenali statistici
úbytek lidí. V posledních letech nárùst ovlivòuje
pøistìhovalecký trend. Pøedloni se do kraje pøi-
stìhovalo 2033 lidí, vloni v kraji díky pøistìhová-
ní pøibylo 1580 osob.

Tradiènì se nejvíc lidé stìhují na Hradecko, i v
loòském roce pøibylo v regionu 790 lidí. Jde o
okres s nejni��í nezamìstnaností, i v bytové vý-
stavbì si v�dy stojí nejlépe. Za Hradeckem zazna-
menalo nejvy��í celkový pøírùstek Jièínsko.

V Královéhradeckém kraji se loni narodilo pøes
6250 dìtí. Pøedloni lékaøi v porodnicích odrodili
zhruba o 150 dìtí ménì. Nejvíce porodù zvládá
hradecká porodnická a gynekologická klinika.
Ka�doroènì pøijme o desítky víc rodièek. �Loni
jsme mìli 2396 porodù, pøedloni 2240. V roce
2005 jsme mìli 2122 porodù,� øekl pøednosta kli-
niky Jindøich To�ner.

V kraji vloni zemøelo 5526 lidí. V roce 2007 ze-
møelo v kraji 5526 lidí. Pøirozený pøírùstek (tedy
rozdíl mezi narozenými a zemøelými) loni èinil
728 osob.

Poèet obyvatel vzrùstá v Èeské republice �estým
rokem. Zejména díky migraci se loni zvý�il poèet
osob asi o 86.400 na 10,467.542 lidí.

Autor: Imrich Dioszegi

Vladimír Derner
upozorňuje na lichváře

V poslední dobì se rozmohla nabídka firem,
které nabízejí finanèní pomoc lidem v nouzi. Tato
pomoc se ale ukazuje jako lichváøská, proto�e
tyto firmy mají nastavené smluvní podmínky tak,
�e èlovìk v krátké dobì pøijde i o to, co by mu po
øádné soudní exekuci zùstalo. Zásadní problém je
v tom, �e smlouvy o pùjèce kromì úrokù obsahují
vysoké poplatky a sankce a jsou doplnìny o tzv.
rozhodèí dolo�ku, která zneu�ívá toho, �e se do
tìchto problémù dostávají lidé, kteøí se nejsou
schopni orientovat v základní ekonomické a
právní problematice. V souvislosti s tím jsem do-
pisem vyzval poslance a senátory KDU-ÈSL, aby
podnikli kroky k úpravì souèasného nevyhovují-
cího zákona. Spoleènost by toti� mìla lidi v tì�ké
�ivotní situaci pøimìøenì chránit!

Ing. Vladimír Derner,
námìstek hejtmana Královéhradeckého kraje

http://www.derner.cz/

CO TEDY DĚLAT V NOUZI?
1. Nevyhledávat pomoc u firem, které nabízejí

finanèní pomoc a nic s nimi nepodepisovat!
2. Pozor na slevy, pøedvádìcí akce, nabídky

zbo�í zdarma, drobné písmo na smlouvách a
letácích.

3. Obrátit se v tísni pro radu na pro�kolené za-
mìstnance sociálních odborù na úøadech.

Sociálním pracovníkùm v kraji bylo nabídnuto
Krajským úøadem �kolení �Dluhy trendem sou-
èasnosti,� podpoøené Evropským sociálním fon-
dem. Pokud na nìkterých úøadech není nikdo
pro�kolen, vyzývám tímto pøíslu�né úøedníky
k doplnìní vzdìlání!)

4. Vyhledat pomoc v nouzi v poradnách, kde po-
skytují dluhové poradenství:

Hoøice, Husova 321, tel: 739 801 852,
e-mail: obcanska.poradnadk@centrum.cz.

Poradna pro lidi v tísni, Hradec Králové, Velké
námìstí 34, tel: 495 591 382, 777 737 612, e-mail:
plt@hk.caritas.cz, Konzultaèní hodiny: PO+ÈT
pro objednané, ÚT 8:00 � 12:00 a 13:00 �
16:00; ST 8:00 � 12:00 a 13:00 � 18:00)

Obèanské poradenské støedisko, o.p.s. � obèan-
ské poradny (www.obcanskeporadny.cz).

Město Hořice vypisuje
výběrové řízení na dva
strážníky

Starosta  mìsta Hoøice vyhla�uje výbìrové øízení
na obsazení dvou pracovních míst: strá�ník  Mìst-
ské  policie  Hoøice. Pøihlá�ky je nutné podat
do 20. dubna. Vznik pracovního pomìru strá�ní-
ka je podmínìn splnìním pøedpokladù dle zákona
è. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znìní,
a dále splnìním dal�ích po�adavkù pro výkon 
pøedmìtné  pracovní èinnosti.

STRÁŽNÍKEM SE MŮŽE STÁT:
� fyzická osoba, která je obèanem Èeské republiky
� dosáhla vìku 21 let
� je bezúhonná  dle § 4a zák. è. 553/1991 Sb.
� je spolehlivá  dle § 4b zák. è. 553/1991 Sb.
� je zdravotnì zpùsobilá dle § 4c zák. è. 553/1991

Sb. (vyhl è. 44/2008 Sb.)
� dosáhla støední vzdìlání s maturitní zkou�kou

DALŠÍ POŽADAVKY:
� znalost jednacího jazyka, vstøícný pøístup

k obèanùm
� øidièský prùkaz skupiny B
� zbrojní prùkaz skupin D, E výhodou
� znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook)
� znalost regionu, èasová flexibilita, ochota dále

se vzdìlávat
� praxe v bezpeènostních slo�kách vítána
� morální pøedpoklady pro výkon pracovní èinnos-

ti strá�níka.
PŘIHLÁŠKA MUSÍ OBSAHOVAT:

� jméno, pøíjmení a titul uchazeèe, datum a místo
narození, státní pøíslu�nost, místo trvalého pobytu
(uveïte tel. èíslo nebo e-mail), èíslo obèanského
prùkazu, datum a podpis uchazeèe.
K  PŘIHLÁŠCE UCHAZEČ PŘIPOJÍ:

� strukturovaný �ivotopis, ve kterém budou uvede-
ny údaje o dosavadních zamìstnáních a  o odbor-
ných znalostech a dovednostech týkajících se èin-
ností mìstské policie

� výpis z evidence Rejstøíku trestù ne star�í 3 mìsí-
cù

� èestné prohlá�ení o spolehlivosti dle § 4b zák. è.
553/1991 Sb. ne star�í 3 mìsícù

� výpis ze zdravotnické dokumentace a lékaøský
posudek o zdravotní zpùsobilosti dle § 4c zák. è.
553/1991 Sb. (vyhl. è. 44/2008 Sb., Pøíloha è. 1 a 2)
ne star�í 3 mìsícù

� ovìøenou kopii dokladu o nejvy��ím dosa�eném
vzdìlání

� výpis z evidenèní karty øidièe
� �ádost o zaøazení do výbìrového øízení kMìstské

policii Hoøice (formuláøe �ádosti jsou kdispozici
vkanceláøi MìP nebo vsekretariátu MìÚ Hoøice
nebo na www.horice.org).

Pøihlá�ku s uvedenými doklady v zalepené obálce
doruète na sekretariát starosty mìsta Hoøice, pøíp.
za�lete po�tou na adresu:

Mìstský úøad Hoøice,  nám. Jiøího z Podìbrad
342,  508 19 Hoøice, nejpozdìji do 20. dubna 2009
do 17.00 hodin.

Na obálce vyznaète:  
�Výbìrové øízení � Strá�ník MìP � Neotvírat�

Bli��í informace o pracovním místì podá velitel
mìstské policie, tel. 493 622 512  nebo  733 532 926.
Pøedpokládaný nástup v mìsíci  èerven 2009,  pøíp.
po dohodì s vybraným uchazeèem.

Radnice se dohodla
s policií na nové smlouvě
o spolupráci

Kvalitnìj�í a efektivnìj�í spolupráci mezi re-
publikovou a mìstskou policií v Hoøicích slibuje
nová dohoda, kterou uzavøela radnice a obvodní
oddìlení. Ta by mìla zajistit lep�í koordinaci pøi
zaji��ování veøejného poøádku a v boji proti kri-
minalitì. �V �ádném pøípadì to není postaveno
tak, �e by se republiková policie zøíkala nìkterých
povinností. Naopak, jde o to, jak co nejefektivnìji
zkoordinovat èinnost a upøesnit, kdo a za jakých
podmínek bude za co zodpovídat. V tomhle smì-
ru mi dohoda pøipadá smysluplná,� øíká hoøický
starosta Ivan Dole�al. Smlouva napøíklad stano-
vuje podmínky spolupráce pøi mìøení rychlosti
vozidel. Obì strany deklarují také napøíklad zá-
jem spolupracovat pøi kontrolách nalévání alko-
holu mladistvým, pøi ochranì bezpeènosti lidí
a majetku nebo pátrání po osobách a vìcech. �Pøi
nìkterých úkolech spolupráce u� fungovala, je-
nom dosud nebyla sepsána do takových podrob-
ností a potvrzena smluvním vztahem,� pozna-
menal starosta.

www.horice.org, foto: Michal Jakl
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STØÍPKY Z JEDNÁNÍ RADY
MÌSTA  HOØIC
KONANÉ 16. BØEZNA 2009

Blíží se splatnost
poplatku za odpad
a poplatku ze psa 2009

V�em obèanùm mìsta Hoøic pøipomínáme,
�e dne 31. bøezna je splatný poplatek za odpad
a poplatek ze psa. Poplatky lze platit hotovì
v podatelnì Mìstského úøadu Hoøice nebo pøevo-
dem na úèet èíslo 19�1161157329/0800, ÈS a.s.,
variabilní symbol rodné èíslo.

Poplatek za odpad platí ka�dá fyzická osoba,
která má v Hoøicích trvalý pobyt. Sazba poplatku
za odpad na rok 2009 zùstává stejná jako
v loòském roce 480,- Kè za osobu. Polovièní saz-
bu 240,- Kè platí dìti do 15 let, uèni a studenti.
Zmìny v poplatkové povinnosti (napø. zmìna tr-
valého pobytu, ukonèení studia, dlouhodobý po-
byt v zahranièí del�í ne� 6 mìsícù, hospitalizace
ve zdravotnickém zaøízení del�í ne� 3 mìsíce
a jiné zmìny) oznamte na finanèním odboru
Mìstského úøadu Hoøice, kde Vám bude vymìøe-
na správná vý�e poplatku za odpad na rok
2009.Poplatek ze psa platí dr�itel psa, který má
trvalý pobyt v Hoøicích, a to ze psù star�ích 3 mì-
sícù. Dr�itel psa je povinen oznámit do 15 dnù
na finanèním odboru Mìstského úøadu Hoøice,
�e se stal dr�itelem psa. Sazby poplatku ze psa
na rok 2009:

� pes chovaný v rodinném domì: 300,- Kè
� pes chovaný v bytovém domì: 900,- Kè
� pes, jeho� dr�itelem je po�ivatel invalidního,

starobního, vdovského nebo vdoveckého
dùchodu, který je jeho jediným zdrojem
pøíjmù: 200,- Kè   

Upozoròujeme, �e pokud nebudou poplatky za-
placeny vèas nebo ve správné vý�i, vymìøí Mìst-
ský úøad Hoøice poplatky platebním výmìrem
a mù�e nezaplacené poplatky zvý�it a� na trojná-
sobek.

PO�TOVNÍ  POUKÁZKY 
SE  V ROCE  2009 ROZESÍLAT  NEBUDOU!  

MÚ Hoøice � finanèní odbor

Střípek z hořického
minitenisu

Minulou slunnou sobotu se koneènì odvá�il je-
den z mála zástupcù této tenisové disciplíny) hra-
je se pøes speciální sí� na �íøku tenisového kurtu),
Kuba Rejmont, vyjet na turnaj do Náchoda a zú-
roèit tvrdou zimní pøípravu pod vedením trenéra
Krejcara. Jeho první zku�enost z takovéhle akce
dopadla dobøe. Ve své skupinì postupnì vyøadil
tøi domácí soupeøe a potom je�tì dva z postupo-
vého pavouka. Prohrál a� ve finále s �ikovnou
Evièkou �i�kovou z oddílu Dvora Králové.

SLOUPEK  STAROSTY

Cestička do školy
Jedna maminka �la pro potomka do hudební

�koly a na pøechodu narazila na pøeká�ku, která jí
pøi�la legraèní. Tak ji vyfotila a poslala do novin:

Jaro začalo jako obvykle
zase v Koruně

Jaro přivítali hořičtí otevřením skautské
výstavy, výletem k řece, utopením Morany

a zlatým hřebem byl večerní koncert skupiny
Krucipüsk v Koruně. Její frontman výmluvným

gestem upozorňuje, že jaro je tady.

Základní èlenìní
Rozpoèet 2009 Výhled 2010 Výhled 2011 Výhled 2012 Výhled 2013

Daòové pøíjmy 101 440 102 000 104 000 106 000 108 000

Nedaòové pøíjmy 19 922 20 000 20 000 20 500 21 500

Kapitálové pøíjmy 1 052 1 000 1 000 1 000 1 000

Dotace provozní 20 306 21 000 21 800 22 600 23 000

Dotace investièní 2 009 0 0 0 0

PØÍJMY 144 729 144 000 146 800 150 100 153 500

Bì�né výdaje 115 630 118 000 120 000 122 000 124 000

Investièní výdaje 94 352 10 000 13 000 14 000 19 000

VÝDAJE 209 982 128 000 133 000 136 000 143 000

Saldo -65 253 16 000 13 800 14 100 10 500

FINANCOVÁNÍ 65 253 -16 000 -13 800 -14 100 -10 500

z toho:

Pøijaté úvìry 48 156 0 0 0 0

Splátky úvìrù -9 926 -14 296 -12 400 -12 400 -9 000

Zmìna stavu BÚ 27 023 -1 704 -1 400 -1 700 -1 500

Investièní úvìr 2007: doba splácení 5 let (3,4 mil.Kè/rok)
- doèerpání v roce 2009 ve vý�i 3,156 mil. Kè.
Investièní úvìr 2009: doba splácení 5 let - od roku 2010 (9 mil. Kè/rok).
Splácení úvìrù pøijatých v letech 2005 a� 2009: rozvr�eno do období 2006 a� 2014.

Rozpočtový výhled města na období 2010-2013

Zpracování rozpoètového výhledu se stává zákonem stanovenou povinností obce. Výhled obsahuje
pouze souhrnné základní výdaje o pøíjmech a výdajích, zejména o dlouhodobìj�ích závazcích a pohle-
dávkách, o finanèních zdrojích a potøebách. V�dy pøi schvalování roèního rozpoètu je mo�né èasovou
øadu doplnit o dal�í rok a pøehodnotit souhrnné ukazatele podle aktuálního stavu legislativy a realizo-
vaných zámìrù mìsta.                                                                                                                         Ing. Helena Nosková

(Je�tì jedna tabulka, která se do minulé informace o rozpoètech neve�la.)

HOSPICOVÉ SDRUŽENÍ DUHA
Na jednání byla pøizvána paní Jana Siebro-

vá, která radu informovala o vzniku sdru�ení
DUHA, které se bude zabývat provozováním
terénních slu�eb hospicové paliativní péèe.
Rada vzala  informaci o zøízení hospicové pa-
liativní léèby v Hoøicích na vìdomí a bude
podporovat my�lenku vzniku domácí hospi-
cové péèe v Hoøicích.  Rada mìsta schválila
hospicovému sdru�ení Duha finanèní pøíspì-
vek ve vý�i 20.000,-Kè.

PŘI ZŠ NA DALIBORCE
PO LETECH OPĚT ŠKOLKA

Mgr. Lada �tìpánková, øeditelka Z� Na Da-
liborce Hoøice nabídla svým dopisem zøizova-
teli � Mìstu Hoøice volné prostory
v odlouèené budovì v �i�kovì ulici èp. 811.
Rada mìsta vzala  na vìdomí nabídku volných
prostor pro dvì tøídy  mateøské �koly, která
se stane souèástí Z� Na Daliborce. V nabídnu-
tých prostorách tak vznikne øada nových míst
pro pøed�koláky, která nám zaèínají v Hoøi-
cích chybìt.

ZA TŘÍDĚNÝ ODPAD BUDEME
PROZATÍM PLATIT

Technické slu�by Hoøice po�ádaly o úhradu
poplatkù za likvidaci odpadu ve vý�i
170.000,- Kè. Dùvodem této �ádosti jsou pod-
statné zmìny pøi sbìru tøídìného odpadu, tj.
výrazné sní�ení výkupních cen a zavedení po-
platku za likvidaci  odpadu (papír, plast).
Rada mìsta  souhlasila s pøefakturací poplat-
ku za likvidaci odpadu, na základì skuteènì
prokázaných faktur uhrazených TS Hoøice,
výjimeènì po dobu výbìru poplatku.

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA SOUTĚŽ
Posádka Zdravotní záchranné slu�by Hra-

dec Králové z Hoøic po�ádala radu o finanèní
pøíspìvek na pokrytí startovného na meziná-
rodní soutì�i záchranných slu�eb Rallye Re-
víz, které se koná ka�dý rok ve Zlatých Ho-
rách.

Posádka z Hoøic v uplynulém roce obsadila
v této soutì�i jedno z pøedních míst, které
chce v leto�ním roèníku je�tì vylep�it. Cílem
posádky je dosáhnout na umístìní v první de-
sítce. Rada mìsta se rozhodla poskytnout fi-
nanèní pøíspìvek ve vý�i 5.000,- Kè na èásteè-
né pokrytí nákladù se startovným.

ZVÝŠENÍ KAPACITY ŠKOLNÍ DRUŽINY
V ZŠ NA HABRU

Rada mìsta projednala �ádost o zvý�ení ka-
pacity �kolní dru�iny v Z� Na Habru.

Pan Mgr. Roman Chalupa, øeditel Z� Na
Habru, pøedlo�il mìstské radì �ádost o sou-
hlas se zvý�ením kapacity �kolní dru�iny ze 75
na 100 �ákù. Souèasná kapacita nedovoluje
uspokojit zájem rodièù o �kolní dru�inu. Rada
mìsta souhlasila se zvý�ením kapacity �kolní
dru�iny v Základní �kole Na Habru ze souèas-
ných 75 na 100 �ákù. Rada mìsta ulo�ila ta-
jemníkovi Ing. Vaisovi pøipravit stanovisko
mìsta  pro Krajský úøad Královéhradeckého
kraje.

MĚSTSKÁ POLICIE HOŘICE
DO BUDOUCNA V OSMI

Velitel Mìstské policie Hoøice Stanislav No-
sek po�ádal radu mìsta o zvý�ení poètu strá�-
níkù Mìstské policie ze sedmi na osm. Nepøe-
tr�itý provoz Mìstské policie byl v poslední
dobì zaji��ován pouze �esti strá�níky, kteøí se
støídali ve slu�bì v nepøetr�itém provozu ve
dvanáctihodinových smìnách. Ji� vminulosti
jsme uva�ovali o zvý�ení poètu strá�níkù ze
sedmi na osm, ale dva roky starý problém
s bývalým velitelem �mìstské� na nìjaký èas
sní�il její kredit a bylo velmi slo�ité povìst po-
licie vrátit na místa, kam patøí. Obecnì toti�
platí, �e na jeden tisíc obyvatel �ijících ve
mìstì se rovná jeden strá�ník Mìstské poli-
cie. Ke zvý�ení poètu strá�níkù nás vedla ze-
jména potøeba fyzického �zdvojení� ve slu�-
bách. Musíme si zcela otevøenì pøiznat, �e ná-
rùst podnikù s nepøetr�itým provozem, jako
jsou bary, herny a restaurace jsou zároveò
pøíèinou nárùstu kriminality v na�em mìstì.
Mìstská policie se v�ak podílí také na zaji��o-
vání hlídkové slu�by na na�ich tradièních ak-
cích, jako jsou napøíklad 300 ZGH, Èeská TT,
Svatogothardská pou�, jarmarky, zahradní
slavnosti a celá øada novì vznikajících akcí, ze

kterých chceme v Hoøicích udìlat tradici.
Rada mìsta schválila vypsat výbìrové øízení
na dva strá�níky podle zákona o obcích.

VOLNÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY
Rada schválila ulo�ení volných finanèních

prostøedkù  ve vý�i 20 mil. Kè na spoøící úèet
s výhodnou úrokovou sazbou a ulo�ila staros-
tovi Ivanu Dole�alovi

podepsat smlouvu. Volné finanèní prostøed-
ky budou ulo�eny pouze do doby rozjezdu
rozsáhlých investièních akcí naplánovaných
na tento rok.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA INVESTIČNÍ ÚVĚR
Dne 5.3.2009  byla  zveøejnìna výzva k po-

skytnutí úvìru pro Mìsto Hoøice na rekon-
strukci V�ehrdovy ulice, rekultivaci skládky
v Lískovicích a akci �Mìsto bez bariér�. Pøijetí
investièního úvìru ve vý�i 45 mil. Kè bylo
schváleno usnesením Mìstského zastupitel-
stva dne 23.2.2009 v rámci rozpoètu mìsta.
Rada mìsta schválila komisi pro otevírání
obálek a výbìrové øízení investièního úvìru
dle pøedlo�eného návrhu.

 VÝSLEDKY VEŘEJNOPRÁVNÍCH KONTROL
Rada mìsta vzala na vìdomí zprávy o prove-

dených veøejnosprávních kontrolách v orga-
nizacích zøízených a zalo�ených Mìstem Ho-
øice a zprávu Ing. I. Schneiderové vèetnì je-
jich doporuèení. Firma provádìjící audit hos-
podaøení na�ich organizací zjistila pouze nì-
kolik obecných drobných nedostatkù  ve vede-
ní úèetnictví, které nikterak výraznì neovliv-
nily výsledky jejich hospodaøení. Odhalené
závady poukázaly, kde nejvíce tlaèí bota na�e
pøíspìvkovky, a ve kterých oblastech musíme
klást dùraz na jejich odstranìní.

Ze sumáøe zji�tìných nedostatkù musíme
vytvoøit jednotnou �mìstskou metodiku�, kte-
rá usnadní na�im organizacím orientaci
v úèetních problémech.

Rada mìsta ulo�ila  øeditelùm pøíspìvko-
vých organizací zajistit odstranìní v�ech zji�-
tìných závad v souladu s provedeným audi-
tem a pøedlo�it zprávu o jejich odstranìní
radì mìsta.

ŽÁDOST TJ JISKRA
OPĚT NA POŘADU JEDNÁNÍ

TJ Jiskra Hoøice, jako ji� ka�doroènì, po�á-
dala o pøíspìvek na úhradu doplatku energií
ve vý�i 440 tis Kè. Ka�doroèní pravidelný ri-
tuál odsouhlasení dotace na zvy�ující se ná-
klady na teplo dodávané do zaøízení TJ Jiskra
Hoøice nikterak dlouhodobì neøe�í provozo-
vání organizovaného sportu v Hoøicích. Mìs-
tu chybí dùrazný partner  ke komunikaci, kte-
rý má zájem vzniklou situaci øe�it a umo�nit
mìstu podat pomocnou ruku chátrajícím
sportovi�tím. Odpovìdnost pøi vyjednávání
za TJ by mohli vzít na svá bedra spolu
s vedením TJ mo�ná pøedsedové jednotlivých
sportovních oddílù. Výjimku mezi sportovní-
mi kluby snad tvoøí pouze oddíl fotbalu, který
ji� v minulosti nìkolikrát nabízel pøevod  ma-
jetku TJ a zároveò projevil ochotu se podílet
na správì  a hlavnì komunikovat o vznik-
lém problému. Financování pøipravených
sportovi�� není toti� úplnì levnou a bezpro-
blémovou zále�itostí. Obecnì v�ak platí, �e
mohu utratit pouze do vý�e svého pøíjmu. Vý-
hledový problém financování a koncepce or-
ganizovaného sportu bude øe�it pracovní ne-
veøejné zastupitelstvo, které se sejde
30.03.2009.  Rada mìsta doporuèila MìZ  ke
schválení finanèní èástku ve vý�i 440.685,- Kè
na úhradu doplatku tepla za rok.

PRÁVNÍ ROZBOR NAVRŽENÝCH ORGANI-
ZAČNÍCH ZMĚN

Rada mìsta vzala na vìdomí právní rozbor
navr�ených organizaèních zmìn zpracovaný
advokátem Mgr. Robertem Tschöplem a Mgr.
Kristinou Chrástkovou. Rada ulo�ila tajemní-
kovi Ing. Vaisovi konat ve smyslu závìrù
právního auditu navr�ených organizaèních
zmìn a èinit potøebné kroky vedoucí k realiza-
ci po�adavkù, které navrhla firma BNV con-
sulting s.r.o. Praha v rámci personálního au-
ditu. Rada mìsta ulo�ila tajemníkovi zapraco-
vat do Organizaèního øádu Mìstského úøadu
navr�ené organizaèní zmìny a dopracovat ná-
vrh rozhodnutí o organizaèních zmìnách.

Ivan Dole�al, vá� starosta



 Hořické občasné noviny (dříve HOŘICKÝ OBČASNÍK)

Strana 4

A zase soutěž
 

I kdy� pro mladé zpìváky  ze Základní umìlecké
�koly Hoøice skonèila soutì� �u�� v krajském
kole, je to úspìch velký, hezký, ale co tøeba pøí�tì?

Václav  Rachota získal ve své kategorii 2. místo,
pøi èem� první nebylo udìleno. Va�ek má urèitì
na víc. Ale pocit zodpovìdnosti a urèitá dávka tré-
my v�dy udìlají své.

Petra Hamáèková je velká trémistka, ale bojova-
la a s druhým místem urèitì nikdo nepoèítal.

Kateøina Killarová patøí k tìm zpìvaèkám, které
mají dar pøíjemného hlasu, velké muzikálnosti a
vystupování na jevi�ti. Právì od ní se èekal po-
stup do oblasti. Ale zase to -  ale. Od zaèátku se
nedaøilo tak, jak by chtìla a výsledkem bylo dru-
hé místo. Ale pravidla jsou neúprosná.

Kateøina Killarová se v souèasné dobì pøipravu-
je na pøijímací zkou�ky na konzervatoø do Brati-
slavy a zároveò na mezinárodní pìveckou soutì�.
Pøejme, a� jí v�echno vyjde, a� dobøe reprezentuje
sebe a na�i �kolu.                  Va�kovová Zdenka

Antonín Bittner
osmdesátiletý

Dlouholetý uèitel hry na housle a violu Antonín
Bittner oslavil 80. narozeniny. V Hoøicích pùsobí
od �edesátých let minulého století. Za dobu své
praxe na Základní umìlecké �kole v Havlíèkovì
ulici (døíve Lidové �kole umìní) vyuèil desítky
mladých muzikantù.

Byl znám jako velmi pøátelský uèitel s porozu-
mìním pro individualitu ka�dého �áka. Pár let
byl také èlenem hudebního sdru�ení Dalibor, kde
hrál na violu.

Jivínský Štefan zamířil
do Hořic

Ve støedu 25. února 2009 se v Sobotce uskuteè-
nilo tradièní udílení ceny - Jivínského �tefana,
které je ocenìním kulturních aktivit, uskuteènì-
ných v uplynulém roce na území bývalého jièín-
ského okresu. Ocenìní se letos udìlovalo ji� po
tøinácté, opìt v kategorii �Za kulturní poèin roku�
a v kategorii �Za dlouhodobou èinnost v kultuøe�.
Vybíralo se z celkem 218 nominací. V kategorii
�Za kulturní poèin roku� byla opìt cena losována
a ze 134 obálek si tu správnou vytáhl Milan Ertl,
student hoøického gymnázia, který byl zároveò
jedním z nejmlad�ích nominovaných. Milan byl
navr�en za napsání zdaøilé seminární práce o ho-
øickém �idovském lékaøi MUDr. Jaroslavu Kauf-
manovi, s ní� velmi úspì�nì reprezentoval �kolu
na soutì�i mladých historikù. Na základì své prá-
ce pøipravil i velmi pìkné vyprávìní o doktoru
Kaufmanovi, s ním� vystoupil v hoøické synagoze
pøi pietním setkání, vìnovaném výroèí odsunu
hoøických �idù. V kategorii �Za dlouhodobou èin-
nost v kultuøe� rozhodovala o udìlení ceny osmi-
èlenná porota slo�ená ze zástupcù vìt�ích obcí
bývalého okresu. Jejím rozhodnutím pøevzala
ocenìní za svou dlouhodobou èinnost v pìvec-
kých spolcích  Ratibor a Vesna v Hoøicích paní
Bla�enka Zatloukalová.

Paní Bla�enka je u� více ne� pùl století vìrnou a
obìtavou èlenkou tìchto pìveckých sborù a po
øadu desetiletí vykonávala funkci pøedsedkynì
Vesny, pro�ívala se sborem èasy dobré i zlé a
stmelovala èleny v jednu velkou rodinu. Díky její-
mu diplomatickému jednání se podaøilo vrátit
sboru nejen právní samostatnost, ale i zabavený
majetek, tak�e Vesna jako jeden z mála spolkù
dnes netrpí existenèními problémy. Porota pak
zejména ocenila její nezmìrné úsilí, díky nìmu�
se v 90. letech, kdy sbor procházel hlubokou krizí,
podaøilo pro dal�í léta zachovat existenci obou
více ne� stoletých hoøických spolkù. Jako zvlá�tní
uznání a podìkování poroty byly pøedány také
kvìtiny jièínským knihovnicím Lidmile Ko��álové
a Alenì Pospí�ilové. V�em ocenìným uøímnì bla-
hopøejeme.                                                                   -tom-

Zlatá svatba
Zlatou svatbu oslaví 21. dubna man�elé Libu�e

(72) a Václav (77) Svobodovi. Pøesto�e ji� 33 let
nebydlí v Hoøicích, jsou alespoò aktivními èleny
pra�ského Spolku rodákù a pøátel mìsta Hoøic.
Pøipomeòme mlad�ím roèníkùm, �e oba pracova-
li v Miletì a p. Svoboda byl dlouholetým sportov-
ním trenérem mláde�e. Do dal�ích let pevné zdra-
ví a radost pøi spoleèné �ivotní cestì pøeje rodina,
pøátelé a sportovci z Hoøic.

ho sjezdu v Králíkách - III. oddíl na kolech, ostat-
ní na nákladním autì pod plachtou. Po sjezdu za-
èala pøíprava na tábory. To je�tì nikdo netu�il, �e
to budou na dlouhou dobu tábory poslední. I. od-
díl odejel znovu táboøit na �umavu do Prá�il a tá-
bor byl opìt úspì�ný. Skautky se svìtlu�kami a
vlèaty jely opìt na chatu do Krkono�.

V prùbìhu tohoto roku byla na�e organizace
pøinucena vstoupit jako kolektivní èlen do ÈSM.
Èlenstvo na�eho støediska øe�ilo svùj vztah k tak-
to novì vzniklé organizaci individuálnì. Nìkteøí v
èinnosti je�tì ze setrvaènosti nebo z jiných dùvo-
dù pokraèovali, mnozí svoji èinnost ukonèili. V
roce 1949 jsme museli ná� ve�kerý majetek pøe-
dat ÈSM, a tím na dlouhých dvacet let èinnost
úplnì ustala.
1968 - 1970

Dne 30. 3. 1968 byl do Hradce Králové svolán
sraz èinovníkù Junáka Jiráskovy oblasti s progra-
mem obnovení èinnosti Junáka. Za okrsek Hoøice
v Podkrkono�í se zúèastnili bratøi Stanislav �ulc a
Zdenìk �andera. Na 4. 4. 1968 byla svolána první
schùzka v�ech bývalých èinovníkù a èlenù Junáka
do schùzové místnosti v hostinci �U Kar�ù�, které
se zúèastnilo asi dvacet bývalých èinovníkù a èle-
nù Junáka. V�ichni pøítomní byli ochotni usilovat
o obnovení skautského hnutí v na�em mìstì. Na
pøí�tí schùzce bylo rozhodnuto obnovit èinnost
dvou chlapeckých oddílù, jednoho dívèího oddílu,
roje svìtlu�ek a smeèky vlèat. V dubnu uspoøáda-
la novì ustavená støedisková rada informativní
schùzku pro hoøickou veøejnost, kde seznámila
pøítomné s plány a mo�nostmi obnovení junácké-
ho hnutí. Na 27. 4. 1968 byli pozváni chlapci a
dìvèata bývalých junákù, kteøí se chtìli stát èleny
skautské organizace v Hoøicích. Se�lo se 40 dìv-
èat a chlapcù. Byly ustaveny dva chlapecké oddí-
ly, I. vedl bratr Jezbera, II. vedl bratr Kára, smeè-
ky vlèat se ujal bratr Bruk, I. dívèí oddíl vedla se-
stra Chrzová, svìtlu�ky sestra �tìpánová. Pøichá-
zely dal�í dìti a bìhem mìsíce kvìtna mìlo na�e
støedisko 150 dìtí. V kvìtnu byl zalo�en oddíl OS,
do jeho èela byl zvolen bratr Drbohlav, SPJ vedl
bratr Zdenìk Kubín. Ke konci kvìtna 1968 byla
ustavena prozatímní Støedisková rada, v jejím�
èele byl bratr Slavoj Jezbera. V èervenci 1968 byl
postaven u hájovny na By�ièkách první stanový
tábor, kde si bìhem týdne budoucí rádcové a rád-
kynì dru�in osvojovali skautské dovednosti. Od
poèátku �kolního roku se naplno rozbìhl �ivot ve
skautských oddílech, a to jak na schùzkách v na�í
klubovnì, kterou nám vrátili kynologové, tak na
výpravách a výletech v krásné podzimní pøírodì.
Èlenové OS obìtavì pracovali na opravì a vnitøní
úpravì klubovny, tak�e v sobotu 24.11.1968 ve 14
hodin, na poèest III. junáckého snìmu, který pro-
bíhal v Praze, mohl být zahájen provoz klubovny.
V prosinci se v sále hotelu Bystøice konala junác-
ká Mikulá�ská besídka.V prosinci byl ustaven III.
oddíl junákù, který vedl bratr Chrz.

9.5.1969 se skautky a junáci poprvé pøedstavili
hoøické veøejnosti v krojích ve slavnostním prù-
vodu k Vì�i samostatnosti. V èervnu byl v Láz-
ních Bìlohradì okresní sraz Junáka, jeho� sou-
èástí bylo okresní kolo Svojsíkova závodu dru�in
a závodù svìtlu�ek a vlèat.

Od 30.6.1969 si v kouzelném prostøedí na By-
�ièkách vybudovali svoje tábory junáci, skautky,
svìtlu�ky a vlèata. Tìmto prvním táborùm pøálo
poèasí. Prázdniny skonèily a v oddílech zaèal dal-
�í skautský rok. 4. a 5. øíjna se velmi poèetná vý-
prava hoøických skautek a skautù zúèastnila v
Nové Pace závodu hlídek na memoriálu Ládi Ko-
tyka.

V prosinci 1969 se konala druhá Mikulá�ská be-
sídka v Bystøici. 10. ledna 1970 se konal v sále Ko-
runy skautský ples, který navázal na tradici pová-
leèných skautských plesù. Veøejností byl hodno-
cen jako nejlep�í ples roku.

1. kvìtna 1970 i pøes nepøízeò poèasí se celé
støedisko Junáka v Hoøicích zúèastnilo prvomá-
jového prùvodu. Svìtlu�ky, vlèata, skautky, juná-
ci, oddíl OS a èlenové SPJ.

Pøi�lo tou�ebnì oèekávané léto v Èeském ráji, v
údolí pod Troskami nedaleko rybníku Vì�áku vy-
rostly 6. 7. 1970 tábory svìtlu�ek, vlèat, skautek a
junákù. Bohu�el, byly to tábory poslední, co�
jsme vìdìli. Skautské hnutí bylo po prázdninách
opìt zakázáno. V záøí 1970 se v klubovnì støedis-
ka Junáka v Nové Pace naposledy se�li èinovníci
jièínského okresu. Naposledy zaznìla skautská
hymna a ruce se zvedly ke skautskému pozdravu,
a zase na dlouhých dvacet let byla èinnost Junáka
zakázána.
1989 – 2009

Dne 1. prosince 1989 zaèal hoøický Junák opìt
po dvaceti letech svoji èinnost. V prostorách
Mìstského muzea se se�lo 24 bývalých skautek a
skautù, aby se poradili o mo�nostech obnovy
støediska. Do konce roku bylo zvoleno vedení
støediska a organizaènì zaji�tìn kurz pro vedoucí
oddílù. Od ledna do bøezna 1990 probíhal tento
kurz v Domì dìtí a mláde�e, nebo� na�e skautská
klubovna na Gothardì byla zbourána. Probírala
se témata: junáctví, výchova dìtí, junácká praxe,
pøíroda a zdravovìda.

První táborový oheò byl zapálen 30.bøezna
1990 a u nìho noví èinovníci skládali skautský
slib. Následující den bylo slavnostní pøijímání
dìtí do oddílù. Od tohoto dne zaèala pravidelná
èinnost celé skautské organizace v Hoøicích. Ve-
doucím støediska se stal opìt bratr Slavoj Jezbe-
ra. Mimo práce ve støedisku se èinovníci podíleli i
na práci Okresní rady Junáka v Jièínì.

Na podzim roku 1990 Mìstský úøad v Hoøicích
pøedal støedisku dùm �Na Pile� jako náhradu za
na�i klubovnu na Gothardì. Ihned zaèaly práce
na opravì a renovaci domu. Od samého zaèátku
usilovalo støedisko i o vrácení chaty v Krkono-
�ích, a to se podaøilo. Soudním rozhodnutím byla
chata vrácena støedisku 14. 8. 1993.

Obnovená èinnost probíhala v �esti dìtských
oddílech � vznikly dva oddíly skautù, dva oddíly
skautek, roj svìtlu�ek a smeèka vlèat. První tábo-
ry organizovalo spoleènì celé støedisko � v roce
1990 v Bílých Polièanech, v roce 1991 ve Vidoni-
cích. Dal�í tábory u� si pak zaji��ovaly oddíly sa-
mostatnì, i kdy� ve vzájemné spolupráci. Podle
vyvíjejících se potøeb èlenù docházelo postupnì
ke spojování nìkterých oddílù, a také ke vzniku
nových. Jako vedoucí støediska pracovali obìtavì
bratøi Slavoj Jezbera, Vladimír Chrz � Muskwa a
Jaroslav Preussler � Pirát. Mnoho práce pro roz-
víjející se skautské hnutí v Hoøicích v této dobì
vykonali i dal�í zku�ení skauti, za v�echny jme-
nujme alespoò Sylvu Jezberovou, Vìnku �tìpá-
novou, Járu Hájkovou, Èíèu Chrzovou, Vlastu
�afaøíka, na postu pokladníka pak Ruda �ádek,
jako hospodáø Ferda Fikar. Dobrou du�í, srdcem
støediska a jeho dlouholetým motorem byl a� do
své smrti v roce 2006 talentovaný støediskový
kronikáø Franti�ek Budinský � Budík. Jeho nád-
hernì psané a kreslené kroniky jsou opravdovým
pokladem hoøických skautù.

V souèasné dobì je vedoucí støediska Ev�a Han-
èarová, pracují zde tøi oddíly dìtí: 1.oddíl �Zlatìn-
ky�, 2. oddíl �Jitøenka� a 3. oddíl, a také klub do-
spìlých �OS �edí medvìdi�. Mláde� nále�ející do
jednotlivých oddílù se vìnuje i spoleèným aktivi-
tám jako kmen roverù a rangers �Abyloti�.

Vìt�í rekonstrukce klubovny probìhla pøede-
v�ím v letech 2003 a 2004, kdy byly provedeny
sanaèní práce pro odstranìní vlhkosti zdí v polo-
vinì objektu. V roce 2008 jsme díky finanèní
podpoøe Královéhradeckého kraje a Mìsta Hoøice
mohli vymìnit do�ilou støechu na ji�ním køídle
budovy. Královéhradecký kraj rovnì� pøispìl na
táborové vybavení (podsady) a vnitøní zaøízení
klubovny (stoly a lavice). Mìsto Hoøice také fi-
nanènì podpoøilo akci letní tábor Kousky 2008.

Naplòování skautských my�lenek se daøí i díky
podpoøe �iroké veøejnosti � rodièù dìtí, bývalých
èlenù a pøátel skautingu.

Zdroj: kroniky hoøického støediska Junáka.
Jubilejní výstava v muzeu potrvá do Velikonoc.

Devadesát let hořického skautingu
skautským vyznamenáním SWASTIKOU bratr
Antonín Vávra. V roce 1929 mìl sbor hoøických
skautù jeden oddíl OS, dva oddíly chlapecké, ve-
doucí bratøi �ulc a Vavru�ka, jednu smeèku vlèat,
vedli je bratøi Adler a Michek a jeden dívèí oddíl,
který vedla sestra Dreslerová. Sbor vydával svùj
èasopis Ozvìna. Do�lo té� ke zmìnì okresního
zpravodaje, kterým se stal známý prùkopník
skautingu na Semilsku bratr Ladislav Flekna,
který se pøistìhoval do Hoøic. V roce 1930 bylo v
Hoøicích zalo�eno rovnì� Sdru�ení pøátel svazu
skautek a junákù.

V tomto krátkém pøehledu nemù�eme zapome-
nout na klubovny. Od roku 1920 byla klubovna v
kanceláøi u Koruny. To trvalo necelý rok a skauti
byli v roce 1922 bez støechy nad hlavou. V prosin-
ci 1922 pan Tomek zapùjèil skautùm bývalou bar-
vírnu na Habru, kde byli hoøiètí rok a ètvrt. Poté
pøesídlili do jedné ze tøíd Sochaøské �koly, v let-
ním období jim propùjèil døevìný altán pan Jaro-
slav Vojtìch. Dívky se scházely v bytì sestry Fleè-
kové. V tomto èase byla skautùm vyøízena jejich
�ádost o pøidìlení místnosti, tuto získali v okres-
ním domì. Zde v�ak nepobyli ani rok, proto�e do-
�lo ke zmìnì správy okresù a skauti byli opìt bez
støechy nad hlavou. V roce 1929 získali skauti las-
kavostí Mìstské spoøitelny dùm o nìkolika míst-
nostech. Proto�e byly neustále problémy se shá-
nìním místností pro schùzky, rozhodli se skaut�tí
funkcionáøi v roce 1935 postavit si vlastní klubov-
nu na Gothardì za høi�tìm. A v roce 1936 ji� stojí.
Pøi pøíle�itosti otevøení nové klubovny se konaly
skautské závody, odpoledne byl slavnostní prù-
vod a pøedání klubovny. Této slavnosti se zúèast-
nili jako èestní hosté MUDr. Jan Levit a generál
Klecanda.

V roce 1936 stoupla èlenská základna na 120
osob, z toho bylo 69 dìtí.

4. øíjna 1940 byl Junák zakázán, oddíly rozpu�-
tìny, jmìní zabaveno, nábytek rozprodán, obrazy
a so�ky zcela znièeny. Ve�kerá èinnost ustala na
dlouhých pìt let.
1945 –1948

 Skonèila II. svìtová válka, a to znamenalo ob-
novení èinnosti i pro na�i organizaci. Poslední
dny války byly pro hoøické skauty velmi smutné,
proto�e jeden z na�ich bratøí, Karel Hlaváè, byl
pøi plnìní svých vlasteneckých povinností, a tím i
skautského zákona - pomáhal zranìnému druho-
vi - u budovy Obchodní akademie zastøelen nì-
meckými vojáky.

Na�e klubovna na Gothardì znovu o�ila dìtskou
zábavou a prací. Zavá�el se rybníèek, aby na jeho
místì bylo vybudováno høi�tì. Kdo mohl, zapojil
se do budování prvního pováleèného tábora. Ne-
byl to tábor rekreaèní, ale jak se tehdy v�ilo øíkat -
pomoc pøi �ních. Pøihlásili jsme se v Holovousích
na statku a na�e pomoc byla velmi pøivítána. V
lese za statkem byl vybudován velice jednoduchý
tábor, stany pouze na nízkých podsadách, slam-
níky na zemi. Denní program by1 naplnìn místo
her a soutì�í pomocí pøi �ních. Svùj úkol jsme
splnili. Dal�í významnou akcí bylo pøevezeni so-
chy Mu�e práce na jeho pùvodní místo ve Smeta-
nových sadech. Tato bronzová socha, ukrývaná
po celou válku, se za vydatné pomoci dívèího od-
dílu dostala opìt tam, odkud byla odvezena.
V tomto roce nebylo mnoho èasu na opravdovou
junáckou èinnost.

V roce 1946 se ji� mù�eme pochlubit celou øa-
dou úspì�ných akcí. Alespoò nìkteré: Bratr
MUDr. Rondiak, pøedseda SPJ, získal pro støe-
disko Junáka v Hoøicích od FNO chatu ve Velké
Úpì v Krkono�ích. Na této chatì byla provedena
spousta práce, zejména pøestavba pùdního pro-
storu na lo�nice a sociální zaøízení. V èervnu se
konal sjezd Jiráskovy oblasti v Josefovì. My z
Hoøic jsme jeli na kolech, nìkteøí nákladním au-
tem pod plachtou a vlakem. Byl to pìkný pohled
na vyrovnané øady junákù na josefovském cvièi�ti
pøi pøedávání polnice tehdej�ímu ministrovi ná-
rodní obrany generálu Ludvíku Svobodovi.

Následovala výstavba tábora pro skautky, svìt-
lu�ky a vlèata v Javoøí. Tábor vedla sestra Marie
Militká. I. oddíl junákù odejel táboøit do údolí
Metuje k Novému Mìstu za vedení bratra Knapa,
II. oddíl podnikl putovní tábor pì�ky z Liberce
pøes Jizeru, Harrachov, Labskou boudu, �pindle-
rùv Mlýn a Snì�ku do Pece a Vrchlabí, odtud pak
kvùli rozbitým botám vlakem domù. Na podzim
byl uspoøádán rádcovský kurs. Byl to úspì�ný rok
èinnosti na�eho støediska.

Stejnì tak se daøilo i v roce 1947. Nejdøíve to byl
oblastní sjezd v Pøelouèi, kde jsme se ji� zúèastni-
li Svojsíkova závodu. Jedna tøíèlenná hlídka ze
III. oddílu a jeden èlen I. oddílu se zúèastnili zá-
vodù jednotlivcù. Po sjezdu zaèala pøíprava na tá-
bory. I. oddíl odejel táboøit na �umavu v rámci
akce sbìru lesních plodù. Svìtlu�ky, vlèata a
skautky táboøily na chatì v Krkono�ích. To se ji�
ale zaèalo mluvit o sjednocení mláde�nických or-
ganizací a dá se øíci, �e to pro nás nevìstilo nic
dobrého. Ve�kerá èinnost ji� nebyla perspektivnì
usmìròována, ale pokraèovala pouze setrvaènos-
tí. Pøesto jsme se v roce 1948 zúèastnili oblastní-

(pokraèování ze strany 1)

Skautská klubovna na Gothardě, vystavěna podle projektu Jindřicha Maliny v roce 1936.
Po zákazu skautingu ji užíval ČSM, Svazarm a nakonec neudržovaná stavba zanikla.

Velikonoce na Hořicku
Tradièní i moderní. Výstava v Malém sále Koru-

na (1. poschodí) od 7. do 10. dubna, v�dy od 9:00
do 17:00.  Srdeènì zve Klokánek.

Přednáška
Mgr. Helena Barto�ová zve na pøedná�ku, pøi

ní� promluví na téma:
Sebeláska: Umìní milovat sám sebe

aneb jak najít sám sebe, být sám sebou a
zùstat sám sebou.

V pondìlí 6. dubna od 18 hodin v Knihovnì Vác-
lava Ètvrtka v Jièínì.
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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 plastik v Hoøicích do 5. dubna 2009,

dennì mimo pondìlí 9-12/13-16.

90 let skautingu v Hoøicích
�torchova síò mìstského muzea
dennì mimo pondìlí 9-12/13-17.

Výstava potrvá do 11. dubna 2009.

Spolek podkrkono�ských
výtvarníkù

�torchova síò mìstského muzea
dennì mimo pondìlí 9-12/13-17.

Vernisá� 18. dubna ve 14 hodin.

Pokojíèky
Káti Krausové, Jany Hasmanové

a Blanky Bihelerové
Regionální muzeum a galerie Jièín do 12. 4.

Dagmar �tìpánková Èerná
Obrazy a plastiky.

Výstavní prostory Filharmonie
Hradec Králové do 27. dubna 2009.

Bohoslužby
Bohoslu�by Církve èeskoslovenské hu-

sitské se slou�í v nedìli 5. dubna a 12. dubna
v�dy od 14 hodin v bývalé synagoze v Tovární
ulièce.

Pøedseda Spolku rodákù a pøátel na�eho mìsta
Ing. Milan Brejník poslal obvyklou informaci
o leto�ních schùzkách Spolku a pøizdobil ji zají-
mavými informacemi. Potì�te se té�:

Vá�ená paní, vá�ený pane
- milí Hoøièáci!

Víte, �e Královéhradecký kraj je nyní rozdìlen
do 15 správních obvodù obcí s roz�íøenou pùsob-
ností? Víte, �e mìsto Hoøice je obcí s roz�íøenou
pùsobností, v její� správní oblasti o rozloze 187,6
km2 je dal�ích 28 obcí? Víte, �e zaèátkem roku
2009 bylo v této správní oblasti pøihlá�eno
k trvalému pobytu 18 787 obyvatel, z toho 14,5%
bylo mlad�ích 15 let? Víte, �e zaèátkem roku 2009
bylo ve mìstì Hoøice pøihlá�eno k trvalému po-
bytu 9 088 obyvatel, z toho 12,8% bylo mlad�ích
15 let? Víte, �e souèástí mìsta Hoøice jsou Bøezo-
vice, Chlum, Chvalina, Doubrava, Libonice a Sva-
togothardská Lhotka?

Jistì víte, �e se v Praze pravidelnì schází dobro-
volný, neziskový a nepolitický Spolek rodákù
a pøátel mìsta Hoøice v Podkrkono�í.

Také jistì víte, �e na pøátelská setkání pøíznivcù
Hoøicka, �ijících nyní v Praze, pøijí�dìjí z Hoøic
osobnosti se znalostmi nejen regionální historie,
ale i souèasných radostí a starostí �ivota obyvatel
mìsta nad Bystøicí a pod Gothardem.

Nezapomeòte prosím, �e schùzky rodákù a pøá-
tel mìsta Hoøice se v Praze také v roce 2009 ko-
nají poblí� Národního divadla, v salonku re-
staurace Mánes, v�dy od 18 hodin!

Letos to bude dne 17. bøezna, 21. dubna, 19.
kvìtna, 20. øíjna a 24. listopadu.

Na v�echny tyto schùzky jste Vy i Va�i pøátelé
srdeènì zváni! Program schùzek bude v�dy ozná-
men na pøedchozí schùzce a písemné pozvánky
na jednotlivé schùzky nebudou rozesílány!

Poznamenejte si zároveò prosím, �e své dotazy,
pøipomínky, námìty èi omluvy neúèasti mù�ete
telefonovat na èíslo 606 218 608 nebo psát na
adresu milan.brejnik@seznam.cz .

Srdeènì Vás zdraví a na setkání s Vámi se tì�í
Ing. Milan Brejník, v Praze 17. února  2009.

A je�tì druhá strana pozvánky, Hoøice ve
vzpomínkách slavných (úryvky z textù vyda-
ných tiskem):

Vladimír Preclík, sochaø a spisovatel
(23.5.1929 Hradec Králové � 3.4.2008 Praha),
Ti�e se pøemis�ovati (Hradec Králové 1989,
strana 53):

Èasto se stává, �e si zamilujeme mìsto, které ve-
�lo ti�e do na�eho �ivota a my ho pozvolna staví-
me mezi mìsty ostatními do popøedí, ani� je tøe-
ba nìèím proslavené, ani� je v kraji dùle�ité, ani�
je ve státì jedineèné, ani� si to nìjak zaslou�í.
Máme to mìsto prostì rádi. Je to mìsto, ve kte-
rém jsme si odøeli poprvé koleno nebo poznali
sílu støíbrného vìtru, dostali u tabule výhru�nou
ètyøku z matematiky, a odkud jsme vy�li posléze
do velkého svìta. Nemusím zdùrazòovat, �e tím
mìstem nemusí být vùbec mìsto rodné.

Mám také takové mìsto. Jsou jím Hoøice
v Podkrkono�í. �

Jaroslav Seifert, básník (23.9.1901 Praha -
10.1.1986 Praha), V�echny krásy svìta (To-
ronto 1981; Praha 1985, strana 357; Praha 1992,
strana 489):

Ve chvíli, kdy vyjdete v Hoøicích z nádra�ní bu-
dovy, opøe se vám o tváø svì�í voòavý vzduch. Je
to vánek z blízkých Krkono�. Vdechujete laènì
vùni krkono�ských lesù a vod. Lidé z kraje u� tuto
vùni tak pøekvapivì nevnímají, jsou na ni navyklí,
ale my, kteøí pøicházíme a zanecháváme za sebou
oblaka pra�ského kouøe, sazí a prachu, ocitáme se
rázem ve svìtì úplnì jiném a krásnìj�ím.

A� �ijí Hoøice v Podkrkono�í, to mìsto kamene a
sochaøù! �

MUDr. Jan Levit, chirurg (14.6.1884 Hoøice
� 13. 10.1943 Osvìtim), úvod sborníku Hoøice
v Podkrkono�í � mìsto a okres (Praha 1934,
díl I., strana 10):

� kdykoliv jedu do Hoøic, u� na cestì od nádra�í
si v�dycky uvìdomuji � proè se øíká Hoøicùm Ho-
øice v Podkrkono�í. Tento koutek zemì vyvolává
ve mnì v�dycky pocit jakési lehkosti v údech a
mysli. Hoøice mají ��astnou polohu. Zbaveny drs-
nosti hor a tìsného styku s nimi, zachovávají si
nicménì svì�est horského vzduchu a nadbytek
kyslíku, který v tìle lidském zpùsobuje odjak�iva
nejsilnìj�í a nejzdravìj�í opojení. �

Karel Vik, malíø a grafik (4.11.1883 Hoøice �
8.10.1964 Turnov), Èeský ráj (Turnov 1930,
strana 63):

Není tomu tak dávno, kdy ulicemi mìsta Hoøic,
mého rodi�tì, je�tì nejezdil automobil. Bylo na
nich klidno a bezpeèno, a ka�dý den k veèeru
s pøibývajícím soumrakem pøijí�dìl postilión
Pra�ák s po�tou ze Dvora Králové. Pravidelnì
sáhl na hoøej�ím konci rozsáhlého námìstí po své
zakroucené postiliónské trubce a furiantsky vøe�-
tìl do u�í celého mìsta, �e jéde, jéde, po�tovský
panáèek. �ivotní tempo nebylo je�tì tak ostré
jako nyní a my kluci vyu�ívali èasu bezstarostnì
ke svým hrám, jak na ulici � ve mìstì, tak i po
stráních, zahradách a lesích v okolí. Byly to skoro
denní toulky pøírodou, ve kterých luka, pole i les
byly doslova na�e, ve v�ech roèních poèasích �

Kulturní dům Koruna v dubnu 2009

Středa 1. dubna 2009 v 19.30 (radnice)
JANÁÈKOVO TRIO

Odlo�ený koncert Klubu pøátel hudby.
Klub pøátel hudby, vstupné 100,- Kè

(studenti 50,- Kè)

Sobota 4. dubna 2009 ve 14.30 ( radnice)
NEPOVEDENÁ STRA�IDLA

Studio PH-Pohádka - Hradec Králové
Hoøický divadelní apríl - vstupné 30,- Kè

Sobota 4. dubna 2009 ve 20.00 hodin
XANTIPA & ROCK FRIENDS

Jimi Hendrix Memory Band, Mixed Pickles,
Xantipa + speciální host,

vstupenky v papírnictví Malpa, 100,-Kè
(pøedprodej), 130,- Kè (na místì).

Středa 8. dubna v 19.30 (sál radnice)
JAROSLAV HUTKA

Recitál známého písnièkáøe,
vstupné 100,- Kè.

Sobota 11. dubna ve 14.30 (sál radnice)
JAK BYLA ÈERTÙM V PEKLE ZIMA
Divadelní soubor Klicpera - Chlumec nad

Cidlinou
Hoøický divadelní apríl - vstupné 30,- Kè

Úterý 14. dubna 2009 v 19.30 (radnice)
OSUDY DOBRÉHO VOJÁKA �VEJKA
Derniéra úspì�ného pøedstavení hoøického

divadelního souboru J.K.Tyl.
Hoøický divadelní apríl - vstupné 50,- Kè.

Středa 15. dubna 2009 v 19.30 hodin
LÍBÁNKY

aneb LÁSKA A� JDE K ÈERTU
AP-Propsper - Noel Coward, Hrají: Ivana

Jire�ová/Klára Issová, Jiøí Langmajer, Jan
Teplý ml./Kry�tov Rímský/Michal Slaný,

Kristýna Frejová/Jitka Èvanèarová.
DIVADELNÍ PØEDPLATNÉ, vstupné 200/

180/160,- Kè.

Pátek 17. dubna 2009 ve 20.00 hodin
KABÁT REVIVAL

vstupenky u poøadatele (773596690)

Sobota 18. dubna ve 14.30 (radnice)
O ZAKLETÉ PRINCEZNÌ

Loutkáøský soubor MARTÍNEK - Libáò
Hoøický divadelní apríl - vstupné 30,- Kè

Úterý 21. dubna v 19.30 (sál radnice)
SE� NORMÁLNÍ?

Divadelní soubor TEMNO - Týni�tì nad Orlicí
Hoøický divadelní apríl - vstupné 50,- Kè

Sobota 25. dubna 2009 ve 14.30 hodin
(loutková scéna DK Koruna)

POHÁDKA O SLUNCI
Loutkáøský soubor ZVONEK - Hoøice
Hoøický divadelní apríl - vstupné 20,- Kè

Středa 29. dubna v 19.30 (sál radnice)
NOOR

Indická hudba - prémiový koncert Klubu pøátel
hudby. Klub pøátel hudby, vstupné 100,- Kè

(studenti 50,- Kè)

Zelené pivo je charakteristické svým zeleným
zabarvením a hustou pìnou, má vysoký øíz, plnou
chu� a jemnou hoøkost. Skrývá v sobì nejen barvu
jara, ale také jeho sílu. Tak si na Zelený ètvrtek
nezapomeòte pøipít skvìlou zelenou �tøináctkou�
o obsahu alkoholu 5,8%, proto�e tuhle pøíle�itost
máte jen jednou v roce. A v Hoøicích jej mù�e-
te okusit právì U Matou�kù, kde poteèe u�
od 6. dubna a za rozumných 22,- korun.

Ženské ženské umění
Sochaø Pavel Doskoèil obratnì oznaèuje výstavu

Pokojíèky v jièínské galerii za ��enské �enské
umìní� a pøibli�uje divákùm tvorbu tøí autorek,
které zde právì vystavují. A pokraèuje: �V�echny
tøi si svou rodovou roli �eny uvìdomují, ale ne-
pro�ívají ji jako trauma, ale jaksi radostnì a se
schopností nadhledu. Hrdì se hlásí k tradièní
�enské práci, která probublává ve vystavených dí-
lech.

Novopacká Ká�a Krausová je �ivel, který vás ne-
kompromisnì pøeválcuje svojí vitalitou. Doká�e
naprosto bravurnì pracovat s fenoménem kýèe a
dovést jej do roviny, která nás nutí k pøemý�lení.
Ostrovská Jana Hasmanová je ve svém projevu
nejracionálnìj�í i kdy� nahlí�í na vìci z jakéhosi
nadhledu. Naopak hoøická Blanka Bihelerová na-
bízí pohled na zcela jiný svìt plný tajemna
s pøíchutí dekadentních básníkù, a to obzvlá�tì u
látkových kolá�í. Je nejzáhadnìj�í ze v�ech tøí
tvùrkyò...�

Tuto zajímavou výstavu autorek z výtvarné sku-
piny Neprùbojní mù�ete nav�tívit v jièínské gale-
rii do 12. 4. letos.                                                        nom.

Kofránkova Dívka po koupeli, zápůjčka ze
sochařské školy. Soudilo se dlouho, že plastika

je ztracena a zbyla po ní jen fotografie - a tu
použil grafik pro pražskou i hořickou variantu
projektu. K překvapení tvůrců výstavy se při

vernisáži přihlásila profesorka sochařské školy
s informací, že o soše ví, má ji ve své modelov-

ně, jen doposud nevěděla o její skutečné
identitě, protože není nijak označena. Škola
plastiku zapůjčila a tak se stala dodatečnou

součástí výstavy.  Výstavu však provázejí ještě
další objevy. O potvrzení existence sochy Jana

Křtitele jsme na tomto místě psali minule.
A na Novém hřbitově byl na jednom z náhrobků

identifikován půvabný reliéf. Na téma „zno-
vunalezených“ Kofránkových děl promluví
v hořické galerii kurátorka výstavy Sandra

Baborovská při komentované prohlídce
výstavy, na kterou srdečně zveme. Uskuteční se

už tuto sobotu (28. března) od 14 hodin.
Samotnou výstavu si mohou zájemci prohléd-

nout až do první dubnové neděle.

Pozdrav od Hořičáků z PrahyZáhady kolem
Dívky z plakátu budou
objasněny
už tuto sobotu

Blanka Bihelerová: Andělské šaty.
Z výstavy v Regionálním muzeu Jičín.

OBLASTNÍ CHARITA ÈERVENÝ KOSTELEC
VÁS SRDEÈNÌ ZVE NA

VELIKONOÈNÍ BENEFIÈNÍ KONCERT
HOØICKÝCH SBORÙ

RATIBOR A VESNA
 29. 3. 2009 v 16.30

 V �I�KOVÌ SBORU
CÍRKVE ÈESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ

V ÈERVENÉM KOSTELCI,
MAN�ELÙ BURDYCHOVÝCH 305

NA PROGRAMU BUDOU ÁRIE Z OPER
G. VERDIHO, G. FR. HÄNDLA,

 BEDØICHA SMETANY, V. BLODKA A DAL�Í.
SBORMISTR:

PaedDr. BO�ENA STOPKOVÁ
SÓLISTÉ:

JAN MÛLLER A HANA MARKSOVÁ
KLAVÍRNÍ DOPROVOD:

SVATOSLAV �ÈIHOL

VSTUPNÉ 70,- Kè.
ZLEVNÌNÉ VSTUPNÉ PRO DÙCHODCE,
DÌTI DO 15 LET A DR�ITELE PRÙKAZÙ

ZDRAV. POSTI�ENÝCH 50,- KÈ.
VÝTÌ�EK KONCERTU JE URÈEN PRO HOSPIC

ANE�KY ÈESKÉ.
TÌ�ÍME SE NA VA�I ÚÈAST!

KONTAKTNÍ OSOBA:
EVA WAGENKNECHTOVÁ, TEL.: 491 610 330

Autor termínu „ženské ženské“ (vlevo)
 a ženské (vpravo) při vernisáži.

Na Zelený čtvrtek
poteče opět U Matoušků
zelené pivo

22,-

V Miletě se bude vařit
i nadále

Jídelna Mileta oznamuje, �e bude pokraèovat i
nadále ve svém provozu, sice pod jiným názvem, 
ale ve stejném kuchaøském obsazení. Jídelna
se po rekonstrukci znovu otevøe 20. 4. 2009, ten-
tokrát nabídne nové a pøíjemnìj�í prostøedí. Vý-
dej jídel bude od 10.30 do 13.30 hod.

�  Pøipravujeme pro vás za stálé ceny vìt�í
a rozmanitý výbìr jídel.

�  Pro seniory a stálé zákazníky budou
vytvoøeny pøíznivìj�í finanèní podmínky
formou slev.

�  Pøijímat budeme i v�echny druhy stravenek.
Pøedprodej stravenek na duben od 24. 3.
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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
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CELKEM 231 m2

KANCELÁŘE V HOŘICÍCH
(I JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI OD 18 m2)

KONTAKT: 603 501 830

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.

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

VYZNEJTE SE
VE VAŠICH PENĚZÍCH   (5)

Finanční poradce

Pokud budete poøizovat bydlení, mù�ete vhod-
nou kombinací hypotéky a státní dotace u�etøit
110 tisíc na úrocích. Na financování bydlení je
mo�né vyu�ít státem dotovaného úvìru s velmi
pøíznivým úrokem 2%. Státní fond rozvoje bydle-
ní tak umo�òuje významnì sní�it celkové náklady
na splacení úvìru.

Programù na podporu bydlení je hned nìkolik.
Jedním z nich je v rámci Podpory mladých �Úvìr
300�, který je urèený pro mladé rodiny do 36 let
vìku a splatnost je a� 20 let. Úvìr se státní pod-
porou lze kombinovat se standardní hypotékou.
Pokud byste vyu�ili této mo�nosti a sní�ili tak cel-
kovou vý�i hypotéky o 300 tisíc, u�etøíte pøi dva-
cetileté splatnosti na úrocích 110 tisíc (pøi úroku
na hypotéce 5%).

Splátku jistiny lze navíc odlo�it a� o deset let. To
mù�e jednak pomoci vyvá�it rodinné cash-flow
nebo u�etøené zdroje vyu�ít k vy��ímu zhodnoce-
ní.

Státní fond rozvoje bydlení má v nabídce i jiné
programy � jejich pøehled najdete na adrese
www.sfrb.cz

Poøizování bydlení je finanènì velmi nároèné.
Vyplatí se proto zvá�it v�echny mo�nosti a nejed-
nat pøíli� unáhlenì. Pøi financování bydlení lze na
vhodné kombinaci produktù u�etøit i dal�ími
zpùsoby, ale o tom zase nìkdy pøí�tì.

Dal�í rady a tipy najdete zde:
www.milenahlavackova.cz
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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

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

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

Telefon 604237339, 605883327.

Koupím parcelu nebo domek
Místní rodák s rodinou koupí v Hoøicích poze-

mek na stavbu domku, zahradu nebo star�í ro-
dinný domek. Platím hotovì, nabídnìte.

Telefon 722 133 368.

Výběrové řízení

Pronájem kiosku
Obecní úøad Milovice oznamuje zahájení výbì-

rového øízení na pronájem kiosku v areálu kempu
na letní sezonu 2009. Nejpozdìji do 7.kvìtna t.r.
mohou zájemci podat písemné �ádosti spolu se
struèným �ivotopisem, výpisem zku�eností
v pohostinské èinnosti a vý�í navrhovaného náj-
mu (min.vý�e je stanovena na 65 tis. Kè).

Adresa podání �ádostí: Obec Milovice u Hoøic,
èp. 46, 50801, tel: 493698149 èi elektronicky:
obecni.urad@camp-milovice.cz

LEVNÉ DĚTSKÉ
KNIHY

PAPÍRNICTVÍ
Komenského 276
(naproti �kole)

Po-Pá: 7:30-12:00/13:00-17:00
So: 8:30-11:00

Dodavatel vývojových slu•eb  
pro automobilový průmysl hledá  
do útvaru prototypové výroby 
pracovníky na pozice:  

            CNC PROGRAMÁTOR 
     CNC OBSLUHA ● NÁSTROJAŘ 
           
  

 
 

 
 
 
 
 

  KONTAKT: 
 SWELL, spol. s r.o., nám. J. z Poděbrad 236, 508 01 Hořice 

           Ing. Lenka Vyhlídalová, email: lenka.vyhlidalova@swell.cz 
tel.: 493 546 943 

www.swell.cz 
 

Sezóna zaèíná:
Buïte pøipraveni!

VÝBÌR
ZE 150 JÍZDNÍCH KOL

V PRODEJNÌ
OLPRAN
Prùmyslová 1128,

493 506 635,
obchod @marbi.cz

Otevøeno: Po-Pá: 9:00-17:00
So: 9:00-11:00

Naleznete nás u kruhového objezdu,
vedle marketu Billa

Nabízíme rovnì� skútry JMSTAR
�iroký výbìr fitness, posilovacích strojù

a cyklodoplòkù

Monika Krejèová
Husova 10 Hoøice

OBCHÙDEK
A DÌTSKÝ KOUTEK

S MO�NOSTÍ
KONÁNÍ OSLAV

ÈAJOVNA MONTEA
PRODEJ KOUPELOVÉ SOLI

BIO MÝDLA
MASÁ�E

DETOX TÌLA
Telefon 604 422 240

Umístění žáků
Základní umělecké školy
MELODIE, s. r. o.
na soutěžích

Výborných výsledkù dosáhli �áci na�í Základní umì-
lecké �koly MELODIE, s. r. o. v okresních kolech Ná-
rodní soutì�e ZU� v sólovém zpìvu, ve høe na døevìné
dechové nástroje a v okresním kole soutì�e recitátorù
Dìtská scéna 2009.

Sólový zpìv
- soutì�ní kategorie I.:
JANA KOTHEROVÁ � 1. místo s postupem
(do soutì�e �ákyni pøipravila Vìra Mûllerová Kubán-

ková / po odchodu na mateøskou dovolenou pøevzala
Tereza Sedláèková)

Hra na døevìné dechové nástroje
ZOBCOVÁ FLÉTNA
- soutì�ní kategorie III.:
LUCIE KONÍØOVÁ � 1. místo
JANA KOTHEROVÁ � 2. místo
- soutì�ní kategorie IV.:
GUSTAV LUBICH � 1. místo s postupem
ANETA ÜVEGE�OVÁ � 2. místo
JOHANA PLOCHÁ � 2. místo
KLARINET- soutì�ní kategorie III.:
LUKÁ� ÈERNÝ � 1. místo s postupem
PØÍÈNÁ FLÉTNA- soutì�ní kategorie IV.:
ANNA MACHKOVÁ � 1. místo s postupem
DARJA MÁDLOVÁ � 1. místo s postupem
- soutì�ní kategorie IX.:
JINDØI�KA DUBNOVÁ � 1. místo s postupem
JANA KOZLOVÁ � 1. místo s postupem
(do soutì�e �áky pøipravili Ale� Beránek a D. Vlèek)
Soutì� recitátorù DÌTSKÁ SCÉNA 2009
- soutì�ní kategorie I.:
VERONIKA ZÁMEÈNÍKOVÁ � postupové místo
JAROSLAV TOMÁ�EK � postupové místo
- soutì�ní kategorie II.:
MARTIN KLAPIL � èestné uznání za výrazný projev
PAVLÍNA WÜNSCHOVÁ � bez umístìní
- soutì�ní kategorie III.:
VÍT LUKÁ� � pamìtní list za výrazný projev
MILAN LUKAVEC � bez umístìní
- soutì�ní kategorie IV.:
DENISA HRADECKÁ � postupové místo
VÍT KLAPIL � postupové místo
(do soutì�e �áky pøipravila Renata Hradecká)
Dìkujeme uèitelùm a soutì�ícím za vzornou pøípravu

a reprezentaci �koly a postupujícím �ákùm pøejeme
hodnì úspìchù v krajských kolech!

Speciální podìkování patøí panu Svatoslavu �èyholo-
vi za klavírní doprovod.                        Michaela Jahelková

Princezna české pohádky

Princezna a princ èeské pohádky je soutì� pro dìti
od 6 do 12 let. Roèníkem 2008 bylo zahájeno úsilí o
rozvoj a zachování èeské literatury a mluveného slo-
va s mottem: NECHME DÌTI VYPRÁVÌT ALES-
POÒ 10 MINUT DENNÌ A POSLOUCHEJME JE !

Celý projekt probíhal v Praze pod zá�titou pana re-
�iséra Zdeòka Tro�ky. Jednalo se o literárnì-drama-
tickou soutì�, kde dìti pøedvedly  pøed porotou (Vl.
Harapes, J. Pøeuèil, E. Hru�ková, I. Delévová, G.
Mackù, J. Zboøil) svoji fantazii v hlasovém projevu a
schopnost improvizovat na vybrané pohádkové po-
stavì, napø. nejen na princeznì, ale i je�ibabì, dra-
kovi, vodníkovi a nebo na pohádkovém zvíøeti.

Úèastnilo se asi 1400 pohádkových bytostí z celé
Èeské republiky. Mezi nimi byla i �aèka na�í �koly
ZU� Melodie, s. r. o. Hoøice, která nav�tìvuje
ji� tøetím rokem literárnì-dramatický obor p. uè.
Renaty Hradecké � Veronika Zámeèníková.

Soutì� probíhala v nìkolika kolech. Verunka v�dy
oslovila porotu urèitým pøednesem na téma, proè si
danou pohádkovou postavu vybrala a co ji na ni zau-
jalo. Verunka postupovala od jednoho kola ke dru-
hému a nakonec se probojovala a� do finále soutì�e,
kde skonèila na vynikajícím 2. místì ve své ka-
tegorii.

Gratulujeme k tak velikému úspìchu.
øeditelka �koly, Vlasta Jahelková
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Biograf Na Špici v dubnu 2009

Hledáme pronájem bytu
Man�elský pár bez závazkù hledá pronájem

bytu 1+1, nebo vìt�ího pokoje s mo�ností vaøení
a sociálním zaøízením. Pomoc v domácnosti mo�-
ná.                                            Mobil 728 626 411.

Prodám byt v Jičíně
Prodám byt 3+1 v OV v ulici U Stadionu v Jièínì

(Valdické pøedmìstí).
Dispozice: chodba, WC, obývací pokoj, dìtský

pokoj, kuchyò, koupelna, lo�nice, balkon. Celko-
vá plocha bytu: 67 m2. K bytu nále�í sklepní koje.
Celý dùm je udr�ovaný, novì zateplený a má nová
plastová okna. Dùm se nachází v klidné èásti Jièí-
na, z bytu je krásný výhled lipovou alej, Zebín...
Pøed domem je parkovi�tì, sportovní areál, fotba-
lové høi�tì, tenisové a volejbalové kurty, dìtské
høi�tì, bazén.

Cena: dohodou. Kontakt: Ing. Kateøina
Zichová, Tel: 604 660 442.

Mail: katerina.zichova@centrum.cz

Prodám dveře a okna
Prodám dveøe vchodové plastové vè. zárubnì,

2 ks bílé a hnìdé z neuskuteènìné stavby. PC 9 a
22 tis. Kè, nyní 4800 a 8000 Kè. Dále rùzná plas-
tová okna bílá. V�e nové s dokladem a zárukou.
Dopravu zajistím zdarma. Tel: 777106709.

Pronajmu byt v Hořicích
Pronajmu byt v Hoøicích 3+1 po rekonstrukci s

balkónem. Byt je zdìný, slunný a zaøízený.
Kontakt: 739096616

Pátek 3.4. a sobota 4. 4. ve 20:00

Austrálie
(romantický velkofilm)

Lady Ashly je bohatá anglická aristokratka, která se
rozhodla vzdát se ve�kerého svého komfortu a pøestìho-
vat se do Austrálie, kde právì zdìdila statek o velikosti
Marylandu a k tomu dvoutisícihlavé stádo dobytka...

Pøístupný, 165 minut, 70,- Kè, pro seniory 50% sleva.

Úterý 7. 4. a středa 8. 4. ve 20:00

Underworld 3: Vzpoura
Lycanů

Akèní horror. Tento film o vìèné válce mezi upíry
a vlkodlaky nás zavede do doby, která pøedchází obìma

pøedchozím filmùm.
Do 15 nepøístupný, 92 minut, 70,- Kè, èeské titulky

Úterý 7. 4. a středa 8. 4. ve 17:30

Madagaskar 2
(animovaný, rodinný)

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 tuèòáci.

Mláde�i pøístupný, 65,- Kè, 89 minut, èeský dabing

Pátek 10. 4. a sobota 11. 4. ve 20:00

Město Ember
(dobrodru�ný, rodinný)

Zábavné dobrodru�né fantasy s velmi pìknou stylizací
podzemního mìsta a sympatickými herci (Bill Murray,

Tim Robbins). Pøístupný, 96 minut, 60,- Kè, èeské
titulky. Pro seniory 50% sleva.

Úterý 14. 4., středa 15. 4. v 17:30 a 20:00

Peklo s princeznou
(èeská pohádka)

Princezna Aneta se nechce vdávat - a u� vùbec ne za
ne�ikovného prince Jeronýma ze sousední zemì,

kterému byla jako dítì zaslíbena výmìnou za vojenskou
ochranu království pøed výbojnými nájezdy. Král

Leopold by rád dceru uchránil pøed nechtìným sòatkem,
ale nemù�e poru�it královský slib. Zru�ení svatby by

znamenalo válku s mocným vojevùdcem, králem
Bedøichem. A tak Leopold vymyslí velkolepou lest: po�le
sousedovi zprávu, �e se o princeznu uchází sám Lucifer.
Netu�í ov�em, jakou lavinu nepøedvídatelných okolností
spustí, �e vyvolá nejen hnìv pekla, ale hlavnì Muribany,

�árlivé nevìsty samotného Lucifera...
Pøístupný, 105 minut, 70,- Kè, èeská pohádka.

Pátek 17. 4. a sobota 18. 4. v 17:30 a ve
20:00

Líbáš jako bůh
(èeská komedie)

Hlavní hrdinkou filmu je støedo�kolská profesorka,
která øe�í prekérní situace v práci i doma, kde �ije

s bývalým man�elem, úspì�ným spisovatelem. Její �ivot
dále o�ivují ovdovìlá sestra, syn i zamilovaná babièka,

ale zejména vztah s lékaøem záchranné slu�by.

Úterý 21. 4. a středa 22. 4. ve 20:00

Růžový panter 2
(rodinná komedie)

Steve Martin se znovu vrací potírat zloèin v roli
Jacquese Clouseau. Ve druhém díle Rù�ového pantera to
bude mít mnohem tì��í, proto�e musí dopadnout lupièe,

který se zamìøuje na slavná historická díla.

Středa 22. 4. v 17:30

Bolt – pes pro každý
případ

(animovaný film úplnì pro ka�dého)
�ivot superpsa Bolta je plný dobrodru�ství, nebezpeèí
a nástrah � pøinejmen�ím tehdy, pokud bì�í kamery

Pøístupný, 103 minut, 65,- Kè, èeský dabing

Pátek 24. 4. ve 20:00

Nouzový východ
(romantické drama)

Film o �ivotì. O páru, který nechtìl zapadnout do zoufalé
�edivosti bytí a øídit se v�eobecnými pravidly správné
��astné rodiny. Zji��ují v�ak, �e jsou pøesnì tam, kde

nechtìli být a �e je tì�ké najít odvahu se z toho vymanit.
Hrají: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet a dal�í.

Do 15 nepøístupný, 119 minut, 70,- Kè, èeské titulky,
pro seniory 50% sleva.

Sobota 25. 4. ve 20:00

Deník nymfomanky
(drama)

Val je velmi atraktivní a vzdìlaná mladá dáma posedlá
sexem. Je schopna milovat se s kýmkoliv, kdykoliv a
kdekoliv. Permanentnì loví nové mu�e a ka�dé toto

setkání jí pøiná�í uspokojení.
Do 18 nepøístupný, 100 minut, 70,- Kè, èeské titulky

Úterý 28. 4. a středa 29. 4. v 17:30

Lovecká sezóna 2
(animovaný pro dìti)

U�vanìný a potrhlý jelen Elliot a zdomácnìlý medvìd
grizzly Boog tvoøili tu správnou dvojku, která v prvním

díle Lovecké sezóny uhájila les a jeho obyvatele pøed
krvelaènými lovci...

Úterý 28. 4. a středa 29. 4. ve 20:00

Podivuhodný případ
Benjamina Buttona

(romantické drama)
Pøíbìh o mu�i (Brad Pitt), který se narodil jako

osmdesátiletý a stárne pozpátku ... pro�ijeme s ním
napøíè èasem v�echna jeho setkání, lásky, radosti,

�ivotní prohry a smutek ... dále hrají Cate Blanchett,
Taraji P. Henson, Julia Ormond a dal�í ...

Pøístupný, 166 minut, 70,- Kè, èeské titulky,
 pro seniory 50% sleva.

Daň za vítězství.
Zlomená klíční kost  patří I. Karbanovi.

Hořické noviny (a zajisté i spoluhráči) přejí
brzké (a nekomplikované) uzdravení.

Podle hokejového pravidla povolit a pøitáhnout
napínali Grizzlies jak sebe, tak hlavnì diváky.

Obì mu�stva zvolila v zaèátku utkání vyèkávací
 taktiku, kde pøeva�ovala obranná èinnost.
V druhé tøetinì pøevzali iniciativu hráèi GG. Prv-
ní branka padla z brejkové situace finálového ka-
nonýra Radka Su�íra. Po vyu�ité pøesilovce zvy-
�oval na 2:0 Marek Palou� do prázdné branky
po vynikající pøihrávce Honzy Karbana. Po dal�í
brejkové situaci zavr�il druhou tøetinu gólem
na 3:0 Dan Moliè.

Ne� staèili diváci po obèerstvení opìt zaplnit
tribuny, zvy�oval z nacvièeného signálu po vhazo-
vání v útoèném pásmu nekompromisní bek Jarda
Èerný na 4:0 umístìnou støelou k tyèi.

Po neubránìném oslabení GG inkasovali z pøe-
silovky soupeøe. Kdy� do�lo ke zranìní Iva Karba-
na, ochabla obrana Hoøických a soupeø vrhl
v�echny síly do útoku. Tøi minuty pøed koncem
tøetí tøetiny se povedlo Krocanùm srovnat na 4:4,
po celkem náhodných gólech.

Zápas musel mít vítìze a tak pøi�la na program
trestná støílení, která ovládli Krocani z Jièína.

V tuto chvíli to bylo na vítìzná utkání 1:1.
Rozhodnutí o celkovém vítìzství muselo pøijít

v sérii 5 nájezdù z ka�dé strany. Po úspì�ných ná-
jezdech Plecháèe, Petery a Palou�e skonèil stav
3:1 pro GG. Výborný výkon pøedvedl gólman
Medvìdù Jiøí Hradecký a tím zavr�il úspì�nou
sezonu hoøických hokejistù vítìzstvím v  Novo-
byd�ovské hokejové lize 2008�2009.             (cuk)

Takhle se oslavuje vůbec první vítězství
hořických hokejistů v Novobydžovské lize.

Gólman Hradecký je poněkud vychýlen
neb po vítězném nájezdu Medvědů mu spadl
kámen ze srdce - a možná i z něčeho jiného.

Hokejky nad hlavou:
vedeme už 3:0

Áááááá do ......... rameno.
Na obrázku nahoře je situace, jejíž následek je

na obrázku dole:

Vítězství ve finále se po osmi letech dočkali:
Palouš, Tomášek, Erben, Karban Š.,Petera, Čihák, Černý • Nečesaný, Molič, Pospíšil, Sušír, Jalový,

Karban J., Plecháč • Hradecký.

Krocani mají tuhý Kořínek (Medvědi zase drápy)

O kvalitu reprodukce tohoto obrázku máme obavy:
prostředí Labyrintu, kam se vítězové uchýlili, bylo notně zakouřeno „vítěznými “doutníky.

VELKOLEPÉ VÍTÌZSTVÍ HOØICKÝCH HOKEJISTÙ V BYD�OVÌ


