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HOLICKÉ LISTY ZAČÍNAJÍ
Jednou z povinností radnice je informovat
obèany o vem, co samospráva mìsta èiní. Dìje se
tak rùznými cestami a jednou z nich je i vydávání
místních novin. Dohady o tom, e se stále nìco tají
jsou naprosto liché. Mùe se o tom nakonec pøesvìdèit kadý, kdo nelituje èasu a navtíví veøejné
zasedání zastupitelstva mìsta. Je zde vdy podána
podrobná zpráva o èinnosti rady mìsta, vechny
body programu jsou projednávány veøejnì a usnesení jsou pøijímána rovnì veøejnì. ádné tajnosti
se nekonají. Vichni si pak mùou pøeèíst usnesení
zastupitelstva i rady jak na úøední desce mìstského
úøadu, tak i v místních novinách. A to vdy v nijak
krácené nebo upravované verzi. Prostì tak, jak
zvolení zástupci obèanù jednali a jak rozhodli.
Vichni se shodujeme na tom, e informace prostøednictvím místních novin je velice dùleitá.
V Holicích u vycházely rùzné tituly. Jen tak
namátkou vzpomeòme Zpravodaj mìsta Holic,
Holický magazín, Holické ozvìny, tøikrát se objevil název Holické noviny a ve výètu bychom
mohli pokraèovat dál. Nyní tedy pøicházejí
Holické listy. Jistì si øada z vás poloí otázku:
proè zase nìco nového? Pokusme se na ni odpovìdìt a omlouváme se, pokud je tak èinìno více
ze iroka.
Rozhodnutím tehdejí rady zaèal od listopadu
1996 vycházet mìsíèník Holické ozvìny, který
nahradil tiskoviny vydávané kulturním domem.
Vydavatelem bylo mìsto a v rozpoètu mìsta byl na
tento úèel vyèlenìn pøísluný peníz. Nejpozdìji
první den v mìsíci byly Holické ozvìny k dostání
na pøísluných prodejních místech. Kdo v nich
zalistuje i po letech, tak lehce zjistí, e pøestoe
byl mìsíèník mìstem vydáván i financován, tak
v nìm nikdo samosprávu neetøil a kritických statí
na adresu radnice tam najde dost. Pøesto nikoho
ani ve snu nenapadlo, e by tak tomu nemìlo být
a e by nìkdo mìl cokoliv cenzurovat a zakazovat.
Èím chceme rozptýlit obavy, e ve vládním
listì je kritika neádoucí.
Koncem roku 2000 pøiel Ing. Denis Hrubý
s iniciativou, e by chtìl spolu s dalími nadenci
vydávat noviny soukromé a zcela nezávislé, tedy
i bez jakéhokoliv pøíspìvku z mìstského rozpoètu.
Radní øekli proè ne a od ledna 2001 se objevily
Holické noviny. Zastupitelstvo rozhodlo zachovat
jetì v rámci soutìe tøi mìsíce i Holické ozvìny

strana

2

a po uplynutí doby rozhodlo dát zelenou Holickým
novinám, které mìly pøece jen lepí provedení
a tisk ne po domácku vydávaný dosavadní mìsíèník. Koncem roku 2002 pak zaèalo vydávání
Holických novin zadrhávat a hrozilo, e si radnice
bude muset zase poradit sama.
V té chvíli pøiel Mgr. Luká Peka s návrhem, e vìtina dosavadní redakce Holických
novin chce ve vydávání pokraèovat. Nikdo z nich
vak není tak movitý, aby se to obelo bez pøíspìvku mìsta. Ten byl poadován ve výi
60 000 Kè a v této výi byl také na rok 2003 v rozpoètu mìsta schválen. Nikdo nezpochybòoval, e
noviny budou dále v soukromých rukách, jen si
mìsto vyhradilo, e nominuje jednoho zástupce do
redakèní rady (Ludìk Kaplan) a e bude zachována jejich pravidelnost a místo pro úøední informace. Zároveò bylo dohodnuto, e mìstu bude
poskytnuta monost reagovat na kritické èlánky
hned v tom samém èísle, aby informace pro obèany byly vyváené a kadý si mohl udìlat názor na
problematickou záleitost sám a hned.
Postupem èasu se vak vìci mìnily. Holické
noviny zaèaly vycházet èím dál pozdìji (nakonec
i s výmluvou, e se tak dìje z viny pozdì dodávaných zpráv z radnice!), cena postupnì rostla
a monost reagovat pohledem z druhé strany
byla odsunuta a na dalí mìsíc, take nikdo u
pak nevìdìl o èem je øeè. Na druhé stranì poádal
vydavatel na rok 2004 o zvýení pøíspìvku na
108 000 Kè. Zastupitelé tento poadavek nejprve
odmítli, ale pak se dali pøesvìdèit a v rámci rozpoètu mìsta ho schválili. Paradoxem je, e nejvìtí
pøímluvce mìly Holické noviny v tìch, které teï
v poslední dobì nejvíce na svých stránkách propírají a nenechají na nich nit suchou.
Kritických hlasù na adresu Holických novin
se zaèalo objevovat èím dál více. Hlavní kritika
smìøovala na termín vydávání (druhá polovina
mìsíce je pøece jenom dlouho) a k cenì. Tìko se
i nìkterým radním a zastupitelùm zdùvodòovalo,
proè lidé z radnice na nìkteré èlánky nereagují
hned. Rada mìsta projednala záleitost kolem
dalí spoluúèasti mìsta na vydávání Holických
novin na své schùzi 11. øíjna a konstatovala, e za
souèasného stavu informování veøejnosti pøíspìvek pro Holické noviny nepodpoøí a uloila øediteli kulturního domu pøipravit návrh na vydávání

místního mìsíèníku s tím, e dotace bude zachována ve stejné výi. Rada také usoudila, e onìch
108 000 Kè bude radi smìøovat do mìstské organizace, ne do soukromých rukou. Na své dalí
schùzi 25. øíjna rada pøedloený návrh projednala
a schválila vydávání mìsíèníku, který v listopadu
dostal název Holické listy. Do mezidobí od zámìru ke schválení pøiel i trochu neseriózní úvodník
éfredaktora Holických novin (dnes vydávaný za
ert). Bývá pøeci dobrým tahem navnadit veøejnost
na spor mezi nezávislým tiskem a pøedtavitelem
moci, v tomto pøípadì starostou. Zvlátì v pøípadì,
kdy u mám zprávy, e s dotací (která mi mimochodem umoòuje natøít to komukoliv a kdykoliv) je to nahnuté. Holické listy jsou prostì na
svìtì a pokud budou vycházet i dalí místní noviny jen lépe. Nakonec to bude vdycky jenom ètenáø, který se rozhodne sám, co bude èíst.
Dostáváte do rukou první èíslo Holických
listù. Ve chvíli, kdy je psán tento redakèní úvod,
nikdo jetì neví, jestli jejich podoba bude taková,
jak si vichni zainteresovaní pøejí. Moná nìkomu
nebude vyhovovat grafické ztvárnìní, nìkdo bude
postrádat více fotografií, nìkdo zase nìco jiného.
Nicménì hlavním posláním Holických listù musí
být objektivnì a nezaujatì informovat o dìní ve
mìstì. Nikdo se nebrání ani kritice, vichni jsme
jen lidé a lidé chyby dìlají a u vìcí veøejných se
zakrývat nemají. Vdy se vak budeme snait, aby
byl dán hlas i druhé stranì, a to v obou smìrech.
Holické listy byste mìli dostat vdy prvního
v mìsíci. Uzávìrka kadého èísla je stanovena na
dvacátý den pøedchozího mìsíce. Pøíspìvky èi
poadavky na inzerci mùete zaslat èi pøedat øediteli kulturního domu nebo tajemníkovi mìstského
úøadu. V elektronické podobì pak na mailovou
adresu branda@mestoholice.cz, o pøípadných
zmìnách vás budeme vèas informovat. Rozsah
Holických listù byl stanoven na 20 stránek a cena
na 10 Kè. Poèet stran by mìl dostaèovat, nebo
Holické listy jsou urèeny pro obyvatele Holic
a zprávy z okolních obcí zde nebudou. Máme za
to, e skoro kadá obec vydává svùj vlastní zpravodaj a není tøeba tuto oblast dublovat. Redakce
pøivítá kadou pøipomínku, námìt, èi doporuèení,
nebo chceme, aby Holické listy slouily svému
poslání a naly si co nejvíce ètenáøù.
Redakce
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Slovo starosty Ladislava Effenberka

Váení obèané, ètenáøi mìsíèníku
Holické listy!
Dovolte mi, abych Vás pøedevím velmi
srdeènì uvítal pøi èetbì nového mìstského
mìsíèníku Holické listy, jeho vydavatelem
je Kulturní dùm mìsta Holic v tìsné spolupráci s Mìstským úøadem v Holicích. Okolnosti,
které nás vedly k rozhodnutí podílet se na
vydávání tohoto listu, jsou charakterizovány
redakèním úvodníkem a bylo by zbyteèné,
abych je jakkoliv doplòoval. Spíe chci Vám
vem popøát do roku 2005 co nejvíce klidu,
pohody, spokojenosti, dostatek úspìchù
v práci, nemálo radosti v rodinném ivotì
a hlavnì to nejcennìjí, co máme  pevné èi
alespoò dostateènì pøimìøené zdraví.
V mém lednovém komentáøi se chci zmínit podrobnìji o jedné investièní akci, kterou

lze oznaèit za zcela mimoøádnou v oblasti
tìlovýchovy a sportu. Ji v první polovinì
roku 2004 se nám podaøilo definitivnì získat
pùvodnì pøislíbenou úèelovou státní dotaci na
rekonstrukci mìstské sportovní haly. Nebyl to
první krok k posílení rozvoje tìlesné výchovy
a sportu v Holicích. Pouze pro pøipomenutí
podobných akcí v posledním desítiletí: vybudování sportovního areálu u domu dìtí a mládee, rekonstrukce volejbalového a nohejbalového høitì, spoluúèast na dokonèení
sportovního areálu u gymnázia, instalace
horolezeckých stìn ve sportovní hale, rekonstrukce nìkterých èástí fotbalového stadionu,
instalace U-rampy pro skateboarding na sportovním stadionu. Náklady jdoucí do milionù
korun a konkrétní výsledky mluví zcela zøetelnì o míøe podpory, kterou mìstské orgány
vìnují tomuto úseku.
Nyní dolo na sportovní halu a mohu
Vás zodpovìdnì ujistit, e to nebyl úkol jednoduchý ani laciný. Pùvodní pøedpoklad, e
k plánované rekonstrukci bude staèit cca 12
milionù, vzal brzy za své. Zastupitelstvo
vzalo v úvahu, e  lidovì øeèeno  kdy u,
tak u, a schválilo vyhledat v rozpoètu dostateènou èástku i za tu cenu, e nìkteré jiné
akce budou doèasnì odloeny. V rozpoètu
bylo vyhledáno dalích 6 300 000 Kè, aby
mohl být rekonstruován objekt haly tak, jak
o nìm píi dále. Je jen politováníhodnou skuteèností, e i tak nìkteøí zástupci sportovních
oddílù byli s tímto stavem nespokojeni, i kdy
lo o výjimky.

Pøejdìme vak k realitì. Rekonstrukce je
v podstatì hotova a pøinesla ve velkém sále
hleditì pro cca 200 sedících divákù, vstupní
prostory do objektu, sociální zaøízení pro
veøejnost, technické prostory, z druhé strany
haly sociální zaøízení, atny, prostory pro ubytování sportovcù a sál pro stolní tenis. Zdokonaleno bylo vytápìní, vzduchotechnika, instalována nová èasomíra, nové basketbalové
koe a dalí drobná zlepení.
Jaké bude vyuití haly? Bude zde pochopitelnì provozována kolní tìlovýchova, dále
se zde bude hrát basketbal, volejbal, sálová
kopaná, tenis, pøedpoklad má i florbal, samozøejmì stolní tenis a v provozu budou nadále
horolezecké stìny. Pochopitelnì, e provoz
haly bude vyadovat pevný øád a pøísnìjí
reim, ne tomu bylo doposud. Nelze si toti
zakrývat, e s celou renovací stoupnou i provozní náklady, na které dosavadní èástky
v mìstském rozpoètu staèit nebudou. To je
vak ji zcela záleitost organizaèní, se kterou
se mìstská správa i uivatelé  koly a sportovní i tìlovýchovné oddíly musí vypoøádat.
V kadém pøípadì vak bude mìstská
sportovní hala v nové podobì velkým pøínosem pro dokonalé vyití naich spoluobèanù
pøedevím z øad dìtí a mládee. Budete se
o tom moci osobnì pøesvìdèit v druhé polovinì mìsíce ledna 2005, kdy pøipravíme Den
otevøených dveøí pro nejirí veøejnost.
Jetì jednou astný a veselý a zdárné
pøeití vládnutí paní Zimy Vám vinuje
Mgr. Ladislav Effenberk, starosta mìsta Holic

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Mìstská tìlocvièna se po mnoha letech
koneènì doèkala a mùe si zaèít pynì øíkat
mìstská hala. Pravda, mohla být jetì lepí
a hezèí, kdyby Ale znáte to  kdyby nepla-

tí. Take máme halu takovou, jaká je. A jaká
je? Na to se pøijïte podívat v sobotu 22. ledna
2005. Ten den toti bude v hale Den otevøených dveøí. A jak jinak sportovní halu pøed-

Pohled na sportovní halu

ročník I., leden 2005

stavit, ne sportem. Ji dopoledne se v 9.00
hodin mùete pøijít podívat na basketbalový
zápas mladích miniákù mezi BVK Holice
a BK Synthesia Pardubice. Od 14.00 hodin
pak uvidíte, které sporty najdou v hale útoèitì. Postupnì se pøedstaví oddíly nohejbalu,
volejbalu, kopané, Jiskry Holice a horolezci.
Odpoledne bude v 18.00hodin zakonèeno
mistrovským utkáním v basketbalu mezi
BVK Holice a TJ Jiskrou Heømanùv Mìstec.
O zpestøení programu se postarají èlenové
Taneèního studia Hany Flekrové a hudební
skupina, její jméno zatím neprozradím, protoe,  no prostì proto.
Pøijïte se tedy podívat v sobotu 22. ledna
2005 do mìstské haly. Urèitì se bude na co
dívat.
Urèitì jste si vimli, e chybí sportovní
zprávy. Je to tím, e nám oddíly zatím ádné
pøíspìvky neposlaly a my si nemùeme za nì
nic vymýlet. Rozhodnì vak mají monost
vichni, kteøí o to budou mít zájem, se
v Holických listech prezentovat. Rádi jejich
pøíspìvky otiskneme.
Ludìk Kaplan
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ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY MĚSTA
Od nového roku je tu malá zmìna. Pod
uvedeným titulkem budou publikovány zprávy
ze schùzí rady (tedy nic nového), ale nebude
tak èinìno jen ve zhutìné podobì, v jaké je
zpráva pøedkládána na zastupitelstvu,

u nìkterých projednávaných záleitostí
i s vysvìtlujícím doplòkem, aby si kadý
obèan mohl udìlat lepí pøedstavu o èem
a proè rada jednala a co ji vedlo k pøijatému
usnesení (tak to je to nové). A jetì jedna

Schùze rady mìsta dne 22. listopadu 2004
Nejprve rada projednala zprávu o èinnosti odboru dopravy naeho
mìstského úøadu, kterou vzala na vìdomí. Na vìdomí vzala i první
návrh provozní èásti rozpoètu mìsta na rok 2005. Dalím bodem programu byla inventarizace majetku mìsta. Rada vyhlásila termín provedení inventarizace k 31. 12. 2004 a schválila sloení hlavní inventarièní komise a harmonogram provádìní inventárních prací. Pøedsedou
hlavní inventarizaèní komise byl schválen èlen rady pan Josef Bartoníèek. Zároveò rada schválila zvýení limitu hlavní pokladny mìstského
úøadu na 20 000 Kè, nebo se stávalo, e pokladní musela s hotovostí
nìkolikrát za den bìet do banky a plátcùm nezbylo nic jiného, ne
èekat na její návrat.
V dalí èásti schùze se rada vìnovala aktualizaci plánu zimní údrby, který po zapracovaných úpravách schválila. V této souvislosti byly
probrány i aktuální problémy odboru technických slueb a rada uloila
starostovi pøedloit návrh na zmìnu právní formy tohoto odboru, a to
buï na pøíspìvkovou organizaci mìsta, nebo na spoleènost s ruèením
omezeným. V bodì pøevody nemovitého majetku projednala rada
ádost Radioklubu OK 1 KHL Holice na odkoupení mìstských
pozemkù u høbitova. Rada tento odprodej nedoporuèila zastupitelstvu
schválit. K rozhodnutí ji vedly tøi dùvody. V první øadì je to území,
s kterým je poèítáno na pøípadné rozíøení høbitova. Dále je to místo,
kde by mìl být ctìn klid a ne zde poèítat s velkou koncentrací osob
a pøípadnì zde poøádat akce. A koneènì víme, e zadní cesta k høbitovu není právì v nejlepím stavu a dalí zvýení provozu by vyvolalo
potøebu její generální opravy a na to teï mìsto nemá peníze. Naopak
doporuèila schválit odprodej poloviny pozemku pro výstavbu obchvatu mìsta. Rozhodnutí o smìnì pozemkù pro výstavbu obchvatu rada
odloila, nebo jí nebyl pøedloen podrobnìjí plán pozemkù, o jejich
smìnu se jedná.
V otázkách pøidìlení bytù rada schválila pøidìlit byt v domì èp. 59
Hradecká ulice panu Leierovi za podmínek navrených bytovou komisí. Pan Leier dosud obývá s dalími tøemi osobami jednu místnost ve
stejném domì. Proto rada vyhovìla jeho ádosti a pøidìlila mu uvolnìné dvì místnosti. V podmínkách je, e nájemní smlouva bude uzavøena jen s panem Leierem na dobu urèenou jedním rokem a e vrátí
dosud uívanou místnost. Rada schválila pøidìlit uvolnìné byty v èp.
61 ulice Bratøí Èapkù (po paní Loskotové) a v èp. 728 Tyrova ulice
(po paní Jilemnické) podle poøadníku uchazeèù.
Na základì ádostí obèanù projednala rada zmìny územního plánu
mìsta. Zastupitelstvu doporuèila schválit zmìnu územního plánu na
pozemcích v místní èásti Podlesí (zmìna na zónu èisté výroby)
a v ulici Vysokomýtská (zmìna na zónu èisté výroby). Nedoporuèila
schválit zmìnu na zónu venkovského bydlení v jiní èásti lokality
Muka a pøiklonila se k stanoviskùm komise výstavby i zpracovatele
územního plánu, které upozoròují na to, e se místo pøibliuje nevhodnì k silnici I. tøídy, bez celkového øeení jak na napojení stávající rozvojové plochy, tak urbanizace èi opatøení proti hluku. Odloeno na
dalí schùzi bylo projednání zmìny územního plánu v místní èásti
Koudelka a u pozemkù u ulice Pod Homolí bylo uloeno vedoucí stavebního úøadu pøipravit návrh zmìny územního plánu pro celé území
na sever od této ulice. Rada se ztotonila s názorem komise výstavby,
e nelze øeit postupnì jednotlivé èásti, ale je tøeba øeit najednou celé
území.
Rada projednala ádost øeditelky Mateøské koly Pardubická
a schválila poskytnutí mimoøádného pøíspìvku na provoz ve výi
17 000 Kè z dùvodu provedených nezbytných oprav. Vyhovìno bylo
i ádosti klubu Stiga Hockey Holice a rada schválila pøíspìvek
6 000 Kè na celostátní turnaj v táhlovém hokeji. Po tìchto rozhodnustrana
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omluva. Zpráva ze schùze rady dne 22. listopadu 2004 byla chystána pro prosincové èíslo
Holických novin, ale ve se zadrhlo na výkladu jednoho usnesení, take ji zveøejòujeme a
nyní.

tích schválila rada i pøíslunou rozpoètovou zmìnu v rozpoètu mìsta.
Ve vìci ádosti paní Ing. Hany Platenkové uloila rada tajemníkovi
mìstského úøadu projednat podmínky spolupráce na internetových
stránkách mìsta. Paní Ing. Platenková poádala o finanèní pøíspìvek
a rada usoudila, e je tøeba projednat celou záleitost podrobnìji.
Rada schválila podle pøísluných právních norem nové platy øeditelùm Základní koly a Zvlátní koly Holubova a Základní umìlecké
koly Holice. Provedla i úpravu platu øediteli Základní koly
Komenského.
V závìreèné èásti schùze rada schválila Kontrolní øád mìsta Holic
(závazná norma pro mìstský úøad) a postup pøi likvidaci nepotøebného
movitého majetku navrený likvidaèní a kodní komisí. Na vìdomí
vzala doèasné pøeruení prací na rekonstrukci zdravotnìtechnické
instalace v domì èp. 168/343 ve Vysokomýtské ulici (naproti pici). Je
to vdycky stejné, jak se provede zásah do starého domu. Tak i v tomto
pøípadì se zjistilo, e bude nutná zmìna trasy vedení potrubí, a tím
dojde i k omezení uívání prodejny. S výhledem, e by obyvatelé
domu zùstali na Vánoce v rozkutaném domì bez vody, souhlasila rada
s pokraèováním prací a v lednu. Rada vyslovila souhlas s názvem
Holické listy pro nový místní mìsíèník a vyslechla informace o pokození støechy na kulturním domì vìtrnou smrtí a o vypsání výbìrového
øízení na místo odborného referenta pro agendu odpadového hospodáøství a ochrany ovzduí.

Schùze rady mìsta dne 6. prosince 2004
Po skonèení mimoøádného zasedání zastupitelstva probìhla øádná
schùze rady. První bod schùze byl projednán za úèasti pøítomných
zastupitelù, nebo se jednalo o druhé ètení návrhu provozní èásti rozpoètu mìsta na rok 2005. Po dotazech a pøipomínkách doporuèila rada
zastupitelstvu navrený rozpoèet schválit.
Rada projednala novelizované zøizovací listiny kol a kolských
zaøízení a doporuèila je zastupitelstvu po zapracování pøipomínek
schválit. Zastupitelstvu rovnì doporuèila schválit obecnì závaznou
vyhláku è. 13/2004, kterou se ruí vyhláka è. 3/2003 o stanovení
pøíspìvku na pobyt dítìte v mateøské kole nebo kolní druinì. Nový
kolský zákon toti pøenáí oblast pøíspìvkù pøímo na øeditelství kol
a není mono to øeit vyhlákou pro celé území mìsta, jak tomu bylo
dosud.
K zastupitelstvu smìøovalo i doporuèení na schválení odprodejù
zaplocených pozemkù v ulici Staroholická a odprodeje pozemku
v místní èásti Kamenec. Naopak rada nedoporuèila schválit smìnu
pozemkù v místní èásti Staré Holice. Na ádaném pozemku v ulici Staroholická vede kanalizace a o nabízený pozemek v ulici K Zastávce
nemá mìsto zájem. Rada schválila prodlouení pronájmu pozemku
v ulici Mládenická manelùm Morávkovým na dobu neurèitou s tím,
e bude umonìn pøíjezd a pøístup panu Januovi k jeho stodole a studni. Rada se vrátila k odloenému projednání ádostí o zmìnu územního plánu a doporuèila zastupitelstvu schválit navrené zmìny pro
pozemky na sever od ulice Pod Homolí a dva pozemky v místní èásti
Koudelka. Ve vech pøípadech se jedná o zmìnu na zónu venkovského
bydlení.
Dále rada projednala plán práce zastupitelstva mìsta a rady mìsta
na první pololetí roku 2005 a doporuèila zastupitelstvu plán schválit.
Na vìdomí vzala pøípravu zasedání zastupitelstva dne 20. prosince
a informaci o prùbìhu rekonstrukce a dostavby sportovní haly. Po projednání rada doporuèila zastupitelstvu schválit smlouvu o sdruení
mezi naím mìstem a obcí Dolní Øedice na zøízení spoleèné jednotky
sboru dobrovolných hasièù. V Dolních Øedicích skonèila jednotka èinročník I., leden 2005
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nost a povinností kadé obce je buï mít vlastní jednotku, nebo se sdruit s jinou obcí na zøízení jednotky spoleèné. Není to zadarmo a kromì
roèního pøíspìvku hradí pøísluná obec vechny náklady vzniklé pøi
poárním zásahu na svém území.
Starosta seznámil èleny rady s dopisy naeho konzula v polských
Katovicích a starosty francouzského mìsta Guer, ve kterých jsou
nabídky na uzavøení druebních stykù s mìstem Holice. Rada uloila
starostovi projednat podrobnosti této spolupráce. Na základì doporuèení sociální komise schválila rada pøidìlení garsoniéry v novém DPS
(po panu Bednáøovi) panu Jiøímu Schejbalovi, Zborovská 608 a poøadí tøí náhradníkù.
Na pøítí schùzi bylo odloeno projednání ádosti kulturního
domu, stanovení ceny za pøipojení k sítím vybudovanými mìstem
a otázka výmìny popelnic. Projednání dodavatele na zpracování Strategického plánu rozvoje mìsta Holic bude øeeno pøi projednávání
kapitálové èásti rozpoètu mìsta. Zpracování strategického plánu bylo
uloeno usnesením zastupitelstva a je tøeba zaøadit do rozpoètu pøíslunou èástku. ádost pana Matouka a paní Knappeové na výmìnu patných oken u jejich bytù bude vyøeena do 31. 3. 2005.

Mimoøádná schùze rady dne 20. prosince
2004
Pøed zasedáním zastupitelstva se rada sela k mimoøádné schùzi,
aby projednala neodkladné záleitosti. Ve své kompetenci schválila
XIV. rozpoètovou zmìnu, nebo se jednalo pouze o pøesuny výdajù
v rámci jednotlivých kapitol rozpoètu. Po projednání ádosti kulturního domu rada uloila øediteli KD pøedloit v lednu návrh organizaèních, personálních a ekonomických opatøení k zlepení hodpodaøení
této instituce. Zároveò rada doporuèila zastupitelstvu schválit XV. rozpoètovou zmìnu spoèívající v posílení poloky daò z pøevodu nemovitostí o 50 000 Kè a v posílení provozního pøíspìvku KD Holice
o èástku 137 500 Kè.

Dalím bodem programu byla zpráva o dokonèení rekonstrukce
sportovní haly. Rada schválila financování dílèích akcí, které nebyly
souèástí smlouvy o dílo, uvedených v bodech I. (zde jde hlavnì o zesílení ocelové konstrukce, pøístupové chodníky a dlaby, dokonèení
místnosti pro monost noclehárny, posílení osvìtlení v hernì stolního
tenisu) a III. (napø. umístìní basketbalových koù na boèní stìnì, osazení dveøí soustavou generálního klíèe, odvodnìní prostoru mezi halou
a sokolovnou) pøedloeného návrhu. Financování tìchto záleitostí je
plnì zajitìno v rámci rozpoètu na tuto akci. Rada rovnì schválila
posunutí termínu dokonèení stavby na 20. 12. 2004.
Rada se vrátila k výbìru dodavatele na zpracování Strategického
plánu rozvoje mìsta Holic a z dolých nabídek vybrala Regionální rozvojovou agenturu Pardubického kraje s tím, e smlouva bude podepsána a po schválení kapitálové èásti rozpoètu mìsta na rok 2005. Dále
rada projednala monost zakoupení areálu VÈE v ulici Pod Parkem
a nedoporuèila zastupitelstvu tento výkup schválit. Rada neschválila
poadovat poplatky od stavebníkù za pøipojení k sítím mìsta v lokalitì
Muka, nebo by tím byli znevýhodnìni proti døívìjím stavebníkùm.
Dále rada projednala dvì ádosti o zmìnu územního plánu mìsta.
V prvním pøípadì se jednalo o pozemek v místní èásti Staré Holice
u silnice smìrem na Ostøetín (zmìna ze zóny zahrad na zónu venkovského bydlení), v druhém pøípadì o pozemek na konci ulice Mjr. Baumanna u parku (zmìna zóny veøejné a ochranné zelenì na zónu bydlení mìstského typu). V obou pøípadech rada rozhodla nedoporuèit
zastupitelstvu tyto zmìny schválit.
V závìru schùze rada schválila ádost Radioklubu o monost pronájmu sportovní haly pro Mezinárodní setkání radioamatérù 2005 za
stanovených podmínek (zakrytí podlahy). Rada rovnì schválila sloení výjezdního drustva Jednotky sboru dobrovolných hasièù Holice
a prominutí poplatku za svoz odpadu a poplatku ze psa pro èleny tohoto drustva jako v letech minulých. Je to jediná monost jak zvýhodnit
ty, kteøí dobrovolnì a bezplatnì nasazují své zdraví a ivoty ve prospìch spoluobèanù.
Mgr. Pavel Hladík, místostarosta mìsta

Pod veřejnou kontrolou
USNESENÍ MIMOØÁDNÉHO ZASTUPITELSTVA
MÌSTA HOLIC ZE DNE 6. 12. 2004
Usnesení è. 232
Mìsto Holice zakládá jako jediný spoleèník spoleènost s ruèením
omezeným s názvem Technické sluby Holice, s. r. o.
Usnesení è. 233
Zastupitelstvo mìsta Holic schvaluje pøevedení nemovitého a movitého majetku v hodnotì urèené znaleckým posudkem do základního
jmìní Technických slueb Holice, s. r. o., dle pøedloeného návrhu.
Usnesení è. 234
Zastupitelstvo mìsta Holic schvaluje pøedmìt èinnosti Technických
slueb Holice, s. r. o., dle pøedloeného návrhu.
Usnesení è. 235
Zastupitelstvo mìsta Holic jmenuje:
1) dva jednatele spoleènosti Technické sluby Holice, s. r. o., p. Josefa
Kozla a Ing. Vladislava Brandu
2) pìt èlenù dozorèí rady spoleènosti Technické sluby Holice, s. r. o.,
p. Antonína Olivu, p. Josefa Bartoníèka, Mgr. Pavla Hladíka,
Ing. Evu Vorlovou, Ing. Stanislava Zahálku
3) øeditelem spoleènosti Technické sluby Holice, s. r. o., p. Josefa
Kozla.
Usnesení è. 236
Zastupitelstvo mìsta Holic ukládá:
1) zajistit vyhotovení znaleckého posudku na majetek pøevádìný do
základního jmìní Technických slueb Holice, s. r. o
ročník I., leden 2005

2) zajistit vyhotovení zakladatelské listiny Technických slueb Holice,
s. r. o.
T: 31. 12. 2004
zodpovídá: starosta mìsta
Usnesení è. 237
Zastupitelstvo mìsta Holic schvaluje XIII. rozpoètovou zmìnu v rozpoètu mìsta na rok 2004.

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MÌSTA HOLIC
ZE DNE 20. 12. 2004
Usnesení è. 238
Zastupitelstvo mìsta Holic schvaluje postup RM Holice dle pøednesené zprávy ze schùzí rady mìsta od posledního zasedání ZM Holice dne
8. listopadu 2004 kromì usnesení o pronájmu pozemkù Morávkovým
v Mládenické ulici.
Usnesení è. 239
Zastupitelstvo mìsta Holic schvaluje provozní rozpoèet mìsta Holic
na rok 2005 ve výi pøíjmù 126 020,9 tis. Kè a výdajù ve výi 122
591,9 tis. Kè a financování ve výi 3 429,0 tis. Kè vèetnì rozpoètového výhledu.
Usnesení è. 240
Zastupitelstvo mìsta Holic deleguje na RM Holice pravomoc k provádìní rozpoètových zmìn v rámci provozního rozpoètu.
Usnesení è. 241
Zastupitelstvo mìsta Holic schvaluje plán práce ZM Holice a RM
Holice na první pololetí 2005.
strana
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Usnesení è. 242
Zastupitelstvo mìsta Holic schvaluje poøízení zmìny územního plánu
mìsta Holice na ádost pana Ladislava Jeøábka, Evy Jeøábkové, Jiøího
Jeøábka, Marcely Jeøábkové, Petra Jeøábka, Martina Jeøábka
a Mgr. Olgy Jirmáskové, Marcela ídka, Josefa Brandy jako vlastníkù
pozemkù, vèetnì rozíøení na celé území z podnìtu mìsta. Mìní se
neurbanizované území na zónu bydlení venkovského typu. Zmìna by
mìla být provedena podle pøiloené situace. Zpracování bude jednostupòové, tj. nebude poøizován koncept zmìny, ale pøímo návrh.
Usnesení è. 243
Zastupitelstvo mìsta Holic zamítá poøízení zmìny územního plánu
mìsta Holic na ádost pana Ladislava Jeøábka, Evy Jeøábkové, Jiøího
Jeøábka, Marcely Jeøábkové, Petra Jeøábka a Martina Jeøábka na
pozemku p.è. 2021/6 v k. ú. Holice v Èechách.
Usnesení è. 244
Zastupitelstvo mìsta Holic schvaluje poøízení zmìny územního plánu
mìsta Holic na ádost p. Ladislava Jeøábka, Evy Jeøábkové, Jiøího
Jeøábka, Marcely Jeøábkové, Petra Jeøábka a Martina Jeøábka na
pozemcích parc. è. 4626/7, 4626/6, 4614/1, 4626/13, 4626/8, 4626/15
a 4614/2 v k. ú. Holice v Èechách. Mìní se zóna zemìdìlské výroby
na zónu èisté výroby. Zmìna by mìla být provedena podle pøiloené
situace. Zpracování bude jednostupòové, tj. nebude poøizován koncept
zmìny, ale pøímo návrh.
Usnesení è. 245
Zastupitelstvo mìsta Holic schvaluje poøízení zmìny územního plánu
mìsta Holic na ádost paní Aleny Hüblové na pozemku p.è. 3713/5
v k. ú. Holice v Èechách. Mìní se neurbanizované území na zónu venkovského bydlení. Zmìna by mìla být provedena podle pøiloené situace. Zpracování bude jednostupòové, tj. nebude poøizován
koncept zmìny, ale pøímo
návrh.
Usnesení è. 246
Zastupitelstvo mìsta Holic
schvaluje poøízení zmìny územního plánu mìsta Holic na
ádost pana Petra Uhlíøe na
pozemcích p.è. 3599/2 a 3599/1
v k. ú. Holice v Èechách. Mìní
se neurbanizované území na
zónu venkovského bydlení.
Zmìna by mìla být provedena
podle pøiloené situace. Zpracování bude jednostupòové , tj.
nebude poøizován koncept
zmìny, ale pøímo návrh.
Usnesení è. 247
Zastupitelstvo mìsta Holic schvaluje poøízení zmìny územního plánu
mìsta Holic na ádost firmy BV elektronik s. r. o. na pozemcích p.è.
2171/24, 2171/31 a 2171/25 v k. ú. Holice v Èechách. Mìní se zóna
mìstského bydlení nízkopodlaního ve výhledu a zóna ochranné zelenì na zónu èisté výroby. Zmìna by mìla být provedena podle pøiloené situace. Zpracování bude jednostupòové, tj. nebude poøizován koncept zmìny, ale pøímo návrh.
Usnesení è. 248
Zastupitelstvo mìsta Holic zamítá poøízení zmìny územního plánu
mìsta Holic na ádost paní Jany Vohralíkové a Blaeny Blakové na
pozemku p.è. 2822/43 v k. ú. Holice v Èechách.
Usnesení è. 249
Zastupitelstvo mìsta Holic zamítá poøízení zmìny územního plánu
mìsta Holic na ádost pana Petra Èerného na pozemku p.è. 985/1
v k. ú. Holice v Èechách.
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Usnesení è. 250
Zastupitelstvo mìsta Holic schvaluje obecnì závaznou vyhláku
mìsta Holic è. 13/2004, kterou se ruí obecnì závazné vyhláky mìsta
Holice è. 3/2003 o stanovení pøíspìvku na pobyt dítìte v mateøské
kole nebo kolní druinì.
Usnesení è. 251
Zastupitelstvo mìsta Holic schvaluje zøizovací listiny M Staroholická, M Holubova ul., M Pardubická ul., Z a ZV Holubova, Z
Komenského, ZU Holice, DDM Holice a kolní jídelny, Holice.
Usnesení è. 252
Zastupitelstvo mìsta Holic schvaluje prodej pozemku p.è. 320/4
o výmìøe 19 m2 z majetku mìsta.
Usnesení è. 253
Zastupitelstvo mìsta Holic neschvaluje prodej èásti pozemku p.è.
357/1 o výmìøe cca 140 m2 a pozemku p.è. 358/1 o výmìøe 233 m2
z majetku mìsta.
Usnesení è. 254
Zastupitelstvo mìsta Holic schvaluje prodej pozemku p.è. 1584/2
o výmìøe 2 m2 z majetku mìsta.
Usnesení è. 255
Zastupitelstvo mìsta Holic schvaluje prodej 1/2 pozemku p.è. 7867/9
o výmìøe 412,5 m2 z majetku mìsta.
Usnesení è. 256
Zastupitelstvo mìsta Holic schvaluje prodej èásti pozemku p.è.
2130/104 o výmìøe cca 2640 m 2 a èásti pozemku p.è. 2130/105
o výmìøe cca 2770 m2 z majetku mìsta.
Usnesení è. 257
Zastupitelstvo mìsta Holic neschvaluje výkup objektu èp. 315
s pozemky p.è. 1003 o výmìøe
6 831 m2 a p.è. 1004 o výmìøe
676 m2 v ulici Pod Parkem do
majetku mìsta.
Usnesení è. 258
Zastupitelstvo mìsta Holic neschvaluje smìnu pozemkù p.è.
3109/3 o výmìøe 593 m2, p.è.
3109/6 o výmìøe 100 m2 a p.è.
3109/7 o výmìøe 208 m2 za èást
pozemku p.è. 3485/9 o výmìøe
901 m 2 v k. ú. Holice
v Èechách.
Usnesení è. 259
Zastupitelstvo mìsta Holic bere na vìdomí informaci o pøípravných
pracích na obchvatu mìsta Holic.
Usnesení è. 260
Zastupitelstvo mìsta Holic schvaluje odmìnu za rok 2004 pro:èleny
finanèního výboru v celkové výi pøed rozdìlením 4 000,-Kè èleny
kontrolního výboru v celkové výi pøed rozdìlením 4 000,-Kè
Usnesení è. 261
Zastupitelstvo mìsta Holic schvaluje smlouvu o sdruení mezi mìstem Holice a obcí Dolní Øedice za úèelem zøízení spoleèné jednotky
poární ochrany.
Usnesení è. 262
Zastupitelstvo mìsta Holic schvaluje XV. rozpoètovou zmìnu v rozpoètu mìsta na rok 2004.
ročník I., leden 2005

holicke listy 1_2005a.qxd

28.12.2004

18:02

StrÆnka 7

Holické

listy

MĚLI BYSTE VĚDĚT …
Usoudili jsme, e informací není nikdy dost, a proto pøicházíme s touto rubrikou. Najdete v ní dokumenty, komentáøe a glosy k aktuálnì projednávaným záleitostem. A to jak radou mìsta, tak i zastupitelstvem mìsta. Víme sice, e pravdivìjí a zaruèené informace jsou k mání
v kadé hospodì, ale ne kadý chodí do hospody nebo na veøejná jednání zastupitelstva. Take snad rubrika Mìli byste vìdìt  nebude tak
zcela zbyteèná.

ZMĚNA PRÁVNÍ FORMY
ODBORU TECHNICKÝCH SLUŽEB

(Zpráva pro mimoøádné zasedání Zastupitelstva mìsta Holic
dne 6. prosince 2004)

Monost zmìny právní formy odboru Technických slueb (dále
jen TS) byla ji nìkolikrát diskutována. V souvislosti s legislativními zmìnami a s ohledem na jejich dalí vývoj, zvlátì pak ve
vazbì na plátcovství DPH, nastal èas se zmìnou vánì zabývat.
Podle právního výkladu zákona o DPH se v souèasné dobì sice
mìsto plátcem DPH ze zákona nestává, ale nikdo neví, zda se tato
situace v blízké dobì nezmìní. A aby se právì nae mìsto stalo
dobrovolným plátcem DPH nám pøi vech dosavadních konzultacích s daòovými poradci nebylo doporuèeno. Nejen z dùvodù
administrativní nároènosti (vyhodnocování èinností zdanitelných,
nezdanitelných nebo osvobozených), ale i z dùvodù ekonomických
(malá uplatitelnost DPH na vstupech). V neposlední øadì vstupuje
do hry i tlak na to, aby se obce oproovaly od vech mimosprávních èinností.
Na základì tìchto skuteèností uloila rada na své schùzi dne
22. 11. 2004 starostovi pøedloit návrh pøemìny TS z dosavadního
odboru mìstského úøadu na pøíspìvkovou organizaci nebo na spoleènost s ruèením omezeným. Po konzultacích s auditorkou a zjitìných skuteènostech v jiných mìstech (napø. Kostelec nad Orlicí)
doporuèujeme zøízení spoleènosti s ruèením omezeným
s názvem Technické sluby Holice, s. r. o. Forma pøíspìvkové
organizace se toti jeví jako nevýhodná a vìtina souèasných problémù by se tím nevyøeila.
Technické sluby Holice, s. r. o. by mìly jediného spoleèníka, a to Mìsto Holice, tedy mìsto by mìlo 100 % majetkovou
úèast. Orgány spoleènosti by byly valná hromada, jednatelé
a dozorèí rada. Má-li spoleènost jediného spoleèníka, vykonává
pùsobnost valné hromady spoleèník. Statutárním orgánem spoleènosti je jednatel a navrhujeme jmenovat dva jednatele, z nich
jeden by byl zároveò øeditelem spoleènosti. Vzhledem k tomu, e
není ádným právním pøedpisem ani naím usnesením dána povinnost vypisovat na místa øeditelù výbìrová øízení, mùeme celou
vìc urychlit pouhým jmenováním. Dále navrhujeme, aby dozorèí
rada mìla pìt èlenù.
Pokud se týká základního kapitálu, existují dvì monosti. První
moností je penìitý vklad v minimální výi 200 000 Kè. Pøikláníme se vak k druhé monosti, a to pøevedením nemovitého a movitého majetku do základního jmìní. U nemovitého majetku navrhujeme pøevod areálu TS ve Vysokomýtské ulici a sbìrného dvora
v Pukinovì ulici, høbitovního domku, a stadionu (pøesná specifikace bude pøedloena písemnì na zastupitelstvu). U movitého
majetku by se jednalo o dopravní prostøedky, stroje a zaøízení,
s kterými TS zajiují svoji èinnost. Pøed pøevodem je nezbytné
zajistit znalecký posudek na hodnotu pøevádìného jmìní.
V zakladatelské listinì by byl vymezen pøesnì pøedmìt podnikání, tedy vechny èinnosti, které by TS provádìly na základì
vystavených ivnostenských listù. Práce pro mìsto by pak provádìly TS na základì uzavøených smluv na jednotlivé okruhy èinností. Pracovnì právní vztahy by byly rovnì øeeny v zakladatelské
listinì tím, e by spoleènost pøevzala do pracovního pomìru dosaročník I., leden 2005

vadní pracovníky. Tím bychom se vyhnuli výpovìdím a vyplácení
odstupného.
Z pohledu ekonomického by se spoleènost stala plátcem DPH
a zaèala by odpisovat majetek. Tím by si vytvoøila i lepí monost
na tvorbu investièních prostøedkù. Práce pro mìsto by byly hrazeny na základì faktur podle výe uvedených uzavøených smluv.
Podle prvních propoètù by zmìna právní formy TS mìla u v roce
2005 pøinést finanèní úspory (odhad minimálnì 300 000 Kè).
Vzhledem k tomu, e jediným spoleèníkem by bylo mìsto a dohlíelo by prostøednictvím urèených orgánù na èinnost i hospodaøení
spoleènosti, nemusí být obavy z neprùhledného hospodaøení èi
úniku majetku.
Pokud zastupitelstvo projeví vùli provést zmìnu právní formy
odboru TS v co moná nejblií dobì (spoleènost by vznikla dnem
zápisu do obchodního rejstøíku), je tøeba ji teï pøijmout øadu
usnesení. Tím se celý proces urychlí a jednotlivé kroky mùou
navazovat na sebe tak, jak nám právní øád pro vznik spoleènosti
ukládá.
(Zastupitelstvo zmìnu schválilo  viz usnesení ze zasedání 6. prosince 2004)

ZMĚNA V ROZPOČTU MĚSTA
Mimoøádné zasedání zastupitelstva mìsta projednalo a schválilo XIII. rozpoètovou zmìnu v rozpoètu mìsta na rok 2004. Na
likvidaci havárie støechy na kulturním domì bylo z pøíjmù za prodej pozemkù pøevedeno 380 000 Kè. Zde se sice poèítá, e nìco
uhradí pojiovna, ale není moné èekat na skonèení likvidace
pojistné události a støechu je tøeba opravit hned. Dále bylo z prodeje neinvestièního majetku pøevedeno 60 000 Kè na poøízení regálù
do archivù stavebního a ivnostenského úøadu.

ČINNOST ODBORU DOPRAVY
(ze zprávy pro radu mìsta 22. listopadu 2004)

Odbor dopravy zaèal na naem úøadì svoji èinnost od 1. èervna
2004, kdy byla celá agenda pøevedena do Holic z Pardubic. Zpráva
obsahuje øadu statistických èísel, ze kterých nìkterá pro ilustraci
rozsahu èinnosti vybíráme. Vechna èísla jsou za období od 1.
èervna do 31. øíjna 2004.
V registru øidièù je vedeno 9 795 osob. Za sledované období
byly vydány 242 øidièské prùkazy, udìleno 158 øidièských oprávnìní a naopak 18 jich bylo odòato.
Ne vichni øidièi se chovali ukáznìnì, a tak bylo øeeno 39 pøípadù pro dopravní nehodu a 17 pøípadù øízení pod vlivem alkoholu. Èástka uloených pokut èiní 153 700 Kè.
V oblasti registru vozidel bylo zaznamenáno 108 dovezených
aut a po jednom motocyklu a pøívìsu. Zaregistrována byla 402
vozidla, vydáno 175 technických prùkazù a provedeny 102 zmìny
vlastníkù vozidla.
Vybrané statistické údaje nedokumentují vechny provedené
úkony. Ale i z nich je patrno, e se na odboru dopravy nenudí.
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KDY SE BUDE ZASEDAT?
K tradièním bodùm programu jednání zastupitelstva patøí ke
konci kadého pololetí schvalování plánu práce zastupitelstva
mìsta a rady mìsta na dalí období. Z pøehledu vyjímáme termíny
zasedání zastupitelstva a schùzí rady.
Zasedání zastupitelstva jsou naplánována na 7. bøezna, 2.
kvìtna a 27. èervna 2005. Zasedání jsou veøejná a probíhají
vesmìs v klubovnách v prvním poschodí kulturního domu.
Pozvánka na zasedání zastupitelstva je vèetnì programu zveøejòována na vývìskách mìstského úøadu a vyhlaována mìstským rozhlasem.
Schùze rady mají tyto termíny: 10. ledna, 24. ledna, 7. února,
21. února, 21. bøezna, 4. dubna, 18. dubna, 16. kvìtna, 30. kvìtna,
13. èervna a 11. èervence 2005. Rada se vìtinou schází i v den
zasedání zastupitelstva na mimoøádných schùzích. Oproti zasedání
zastupitelstva jsou schùze rady neveøejné.

AKTUALIZACE PLÁNU
ZIMNÍ ÚDRŽBY PRO ZIMNÍ
OBDOBÍ 2004/2005

listy

námìstí T. G. Masaryka, Palackého, Josefská, Zahradní, Holubova,
Rùièkova, Dukelská, Jiráskova, Tyrova, Komenského, autobusové nádraí vèetnì spojky do Jungmannovy ulice, U Kaplièky, Klicperova, Dudychova, Podhráz, Havlíèkova, spojovací komunikace
z Hradecké ulice ke gymnáziu, nádraí ÈD, Pukinova, Pod Homolí, Polní, Podlesí, Koudelka.
II. poøadí dùleitosti se týká tìchto komunikací: Kpt. Jaroe,
Pod Parkem, Roveòsko (co je v majetku mìsta), Tylova, Drustevní, Zborovská, panelovka na Muce, parkovitì u Èerného konì, 5.
kvìtna, 6. kvìtna, 9. kvìtna, Revoluèní, Mírová, Vítìzná, rámkova, Vrchlického, 1. Máje, Ve Drahách, Na Balkánì, Nezvalova,
Hanzlova, K Zastávce, zastávka ÈD Staré Holice.
A koneènì ve III. poøadí jsou komunikace: 28. øíjna, afaøíkova, Na Muce (vyjma komunikací pøed domy èp. 1024-1031),
podél Mediky, pøední a zadní cesta ke høbitovu, Kamenec, Blakovec.
Nenali jste v pøehledu svoji ulici? Tak je to právì ten výe
uvedený pøípad, kdy technicky není moné údrbu provést a bude
se sníh uklízet, pokud se tam situace zlepí. V kadém pøípadì se
zimní údrba nebude provádìt na úèelových komunikacích
k objektùm garáových osad, k organizacím a podnikùm a kolem
vnìjí paty valu na stadionu. Vìøme, e pøítí rok bude mít rada
jednoduí úlohu ve svém rozhodování a nezaøazených ulic výraznì ubyde.

(projednáno na schùzi rady mìsta 22. listopadu 2004)

Kadým rokem projednává rada aktualizaci plánu zimní údrby
pro místní komunikace a následnì na jaøe ho pak vyhodnocuje.
Mìsto se stará o cca 37 km místních komunikací a musí je roztøídit
do tøí skupin poøadí dùleitosti. Zákon ukládá zaøadit do I. poøadí
dùleitosti rychlostní a sbìrné místní komunikace s hromadnou
veøejnou dopravou a s linkovou osobní dopravou, pøíjezdové místní komunikace ke zdravotnickým zaøízením a dalí významné
místní komunikace. Lhùty pro zmíròování závad ve sjízdnosti
místních komunikací jsou pak dány zákonem, take v I. poøadí
dùleitosti je urèen èas do 4 hodin, v II. poøadí dùleitosti do 12
hodin a u III. poøadí dùleitosti po skonèení prací v prvních dvou
pøípadech, nejpozdìji vak do 48 hodin. Silnice v majetku státu má
za povinnost udrovat Správa a údrba silnic Pardubického kraje,
a proto nejsou zahrnuty do naeho plánu. Týká se to ulic Bratøí
Èapkù, Hradecká, Husova, Nádraní, Pardubická, Smetanova, Staroholická, Vysokomýtská a hlavního prùtahu pøes námìstí.
Pøi hodnocení minulého období a projednávání letoního plánu
rada konstatovala, e proti èinnosti technických slueb pøi zimní
údrbì komunikací nemá výhrad. Zdaleka ne vechna mìsta likvidují sníh a námrazu na silnicích tak operativnì a v takovém rozsahu jako v Holicích. Díky neukáznìnosti majitelù vozidel jsou vak
místa, kde se sníh nedá odstraòovat, nebo auta parkují po obou
krajích komunikace a adné vozidlo s radlicí u tam prostì neprojede. A to není jenom zimní problém, popeláøi by rovnì mohli
vyprávìt. V minulém období se tak øeila øada pojistných událostí,
kdy chtì nechtì vozidlo provádìjící úklid snìhu zavadilo o parkující auto. Nehledì na to, e se mìsto musí zabývat i takovými stínostmi, jako e se øidiè nemùe dostat do svého auta, nebo má
u dveøí nahrnutý sníh. Dobrou vìcí bývá i to, kdy se obèan rozhodne zbavit se snìhu ze svého dvora a vyhrne ho na projetou silnici. Proto se rada rozhodla tato technicky nezvládnutelná místa
zaøadit takzvanì pod èáru a zabezpeèovat zde zimní údrbu a
podle moností. Víme, e se to nikomu v dotyèných místech líbit
nebude, ale snad to nìkoho pøijme k tomu, e nebude prùjezdnost
silnice stále blokovat.
Do I.poøadí dùleitosti jsou zaøazeny tyto komunikace:
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HOLIČÁCI, HLASTE SE!
Èas od èasu se stane, e se uvolní idle nìkterého úøedníka na
mìstském úøadì. Tu je to odchod do dùchodu, tu je to odchod za
více namazaným krajícem. V souladu s pøedpisy je pak na uvolnìné místo vypsáno výbìrové øízení. Takový akt má svá pravidla
a patøí k nim i øádné zveøejnìní. Byli bychom vichni rádi, kdyby
se o obsazení uvolnìného místa rozhodovalo mezi holickými obèany. Ale ouha, buï se nikdo nepøihlásí, nebo ten, kdo se pøihlásí,
nesplòuje ani okrajovì poadovanou minimální kvalifikaci. Není
moné pøijmout na místo referenta pro investièní akce nìkoho, kdo
se setkal s problematikou stavebnictví jen pøi pøestavbì svého
domu nebo pøi kolní exkurzi.
A tak na uvolnìném místì pro zajiování investièních akcí
mìsta nebudeme mít obèana z Holic, ale z Horního Jelení. Podobnì to nejspí dopadne i s obsazením místa pro agendu odpadového
hospodáøství a ochranu ovzduí. Nechce se vìøit, e bychom
v Holicích nemìli lidi schopné a pøíslunì vzdìlané. Proto voláme
pro pøítì: Holièáci, hlaste se!

HLEDÁTE JEŽÍŠKA?
Ptát se takhle po Vánocích mùe vìtinì ètenáøù pøipadat jako
pìkná hloupost. Ale my nemáme na mysli jeíka obastòujícího
nás dárky na tìdrý den, ale naeho holického Jeíka. Tedy èestného obèana naeho mìsta Frantika Bednáøe. Pozorný ètenáø si ve
zprávì o èinnosti rady pøeèetl, e byla pøidìlena garsoniéra
v novém DPS, kterou dotyèný obýval. Tak vìzte, e Frantiek Bednáø nyní pobývá vzhledem k svému zdravotnímu stavu v pensionu
pro dùchodce s celodenní péèí v Nechanicích. Pøejeme Frantiku
Bednáøovi, aby se jeho zdraví zlepilo a mohl zase co nejdøíve navtívit své milované Holice a potìit tak vechny, kdo ho mají stále
rádi.
Pøipravil Mgr. Pavel Hladík, místostarosta mìsta

ročník I., leden 2005
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ÚŘEDNÍ DESKA
Místní poplatek za komunální
odpad v roce 2005
V listopadu 2004 byla zastupitelstvem mìsta schválena nová
poplatková vyhláka è.11/2004, která vychází ze zákona o odpadech
è.185/2001. Zákon o odpadech definuje poplatek za odpad jako jeden
z místních poplatkù a pøísluný zákon o místních poplatcích pak popisuje nìkolik zpùsobù platby. Loòská novela zákona o místních poplatcích na zpùsobech platby za odpad nic nezmìnila, take vzhledem k ji
zabìhlé agendì, prakticky zavedené ji v roce 2001, zùstáváme i pro
rok 2005 u formy místního poplatku za odpad.
Hlavní zmìnou ve vyhláce è. 11/2004 proti vyhláce z loòského roku
2004, je stanovení vyího poplatku za komunální odpad.
Navýení má dva dùvody. Hlavním dùvodem je zaøazení poplatku za
odpad do základní 19 % sazby DPH, které nebylo zákonodárci napraveno ani poslední novelou, úèinnou od 1.ledna 2005. Dalím dùvodem
je zákonné navýení skládkového o dalích 100 Kè za tunu odpadu,
pøedepsané od 1.1. 2005 zákonem o odpadech. Tyto dva dùvody navyují letoní poplatek za odpad asi o 80 Kè na obèana, proti roku 2004.
Na listopadovém jednání zastupitelstva byl schválen poplatek za odpad
ve výi 480 Kè na obèana a rok 2005.
Pro upøesnìní uvádím, e pro rok 2004 a vyrovnané odpadové hospodaøení vycházejí roèní náklady na obèana asi 540 Kè, pro rok 2005 se
pøedpokládají skuteèné roèní náklady na obèana ve výi kolem
600 Kè. Rozdíl mezi tìmito náklady a pøísluným roèním poplatkem je
pak nutno dodotovat z mìstského rozpoètu; tímto odhadem nám
vychází roèní dotace kolem 0,5 mil. Kè.
Pro sníení této dotace mìsta na likvidaci odpadù od obèanù je tøeba se
pro pøítí rok zamyslet i nad vlastnictvím popelnic. Mìsto Holice je
jedním z mála mìsta, kde nádoby jsou ve vlastnictví mìsta, roènì
vydáváme na obmìnu nádob cca 300 tis. Kè, pøepoèteno na obèana je
to asi 50 Kè na obèana a rok. Nejvìtím problémem je vak separace
odpadù. Do budoucna chceme rozíøit poèet sbìrných hnízd a vhodnou
veøejnou kampaní pøesvìdèit obèany k dùslednìjímu oddìlování sloek odpadu, který je mono dále zpracovávat. Bude tøeba zavést
i systém na svoz biologického odpadu tak, aby zbytkového komunálního odpadu, který konèí na skládce bylo co nejménì. Skládkování
komunálu je toti rozhodující nákladovou polokou a jedinì jejím
sníením mùeme celý systém zlevnit.
Ve vyhláce jsou stanoveny stejné úlevy jako v roce 2004, tj. napø.
úleva ve stanovení polovièní sazby poplatku pro obèany v roce dovrení vìku 75 let, úleva pro chataøe u Hlubáku, novì je zaøazena úleva pro
obèany s adresou trvalého pobytu na ohlaovnì Holubova 1, Holice.
Jsou to obèané, kteøí v Holicích fyzicky nebydlí, a z nìjakého dùvodu
se neodhlásili.
Dalí úlevy nebyly ani navreny, nebo by se to muselo automaticky
projevit ve vyím poplatku pro ostatní obèany.
Ve druhé polovinì ledna 2005 budou do vech holických domácností rozeslány sloenky na zaplacení poplatku za likvidaci komunálního odpadu. Poplatek je nutno zaplatit do 15. bøezna 2005.
Poplatek je mono zaplatit na potì, v pokladnì mìstského úøadu
(v oznaèených kanceláøích v pøízemí radnice) nebo pøevodem v bance.
Domácnosti, které mají poplatkovou povinnost vyí ne 1440 Kè
dostávají automaticky sloenky s platbou v polovièní výi (pouze na
1.pololetí 2005) a do 15. srpna musí zaplatit i poplatek na 2.pololetí
2005 (sloenky budou rozesílány v èervenci 2005); v termínu první
splátky je mono zaplatit poplatek i jednorázovì na celý rok 2005.
Po zaplacení poplatku (platba na potì nebo v bance bude prokázána ústøikem sloenky nebo bankovním výpisem) si zástupce nemovitosti vyzvedne na mìstském úøadì pøísluný poèet etiket roku 2005
a oznaèí si vechny pøidìlené odpadové nádoby (jejich poèet na nemovitost se vypoète z mnoství odpadu 20 litrù/osobu/týden).

ročník I., leden 2005

Právnickým a fyzickým osobám oprávnìným k podnikání umoní
mìsto zapojit se i v roce 2005 do mìstského systému svozu a likvidace
odpadù tím, e uzavøou na likvidaci pøísluného typu odpadù smlouvu
se svozovou firmou ODEKO, s.r.o., Týnitì nad Orlicí. Pro rok 2005
stanovila firma ODEKO, s.r.o., se souhlasem Rady mìsta Holic, tyto
ceny:
a) 3000 Kè za týdenní svoz jedné 110 litrové na zbytkový komunální
odpad ,
b) 2720 Kè za týdenní svoz nádoby 240 litrù na smìsné plasty ,
c) 3793 Kè za týdenní svoz nádoby 110 litrù na zbytkový komunální
odpad a zároveò luté 240 litrové nádoby na plasty.
Právnické a fyzické osoby oprávnìné k podnikání, které mìli v roce
2004 uzavøeny smlouvy s mìstem Holice, resp. s odborem technických
slueb, obeslala návrhem smlouvy ji pøímo firma ODEKO
s.r.o. Návrh smlouvy je mono získat i v kanceláøi odboru technických
slueb a na odboru ivotního prostøedí MÚ Holice.
Kontakt: ODEKO, s.r.o., Smetanova 395, Týnitì nad Orlicí, tel. 494
371 003

Správní odbor
Platnost dosavadních obèanských prùkazù
a) Obèanské prùkazy vydané do 30. dubna 1993 (typ kníka s plátìnými nebo umìlohmotnými deskami) pozbývají platnosti dnem 31.
prosince 2005 a bude tøeba je vymìnit. Prosíme obèany, aby výmìnu
neponechávali na poslední chvíli, ale obèanské prùkazy vymìòovali
v dostateèném èasovém pøedstihu ji v prùbìhu roku 2005, aby bylo
mono bez zbyteèných problémù nový obèanský prùkaz zhotovit
a obèanùm pøedat. Pøi ádosti o výmìnu tohoto obèanského prùkazu
(z dùvodu skonèení platnosti) je tøeba pøedloit dosavadní obèanský
prùkaz, 1 ks fotografie ze souèasné doby a vyplnit pøíslunou ádost.
b) Obèanské prùkazy bez strojovì èitelných údajù, vydané do 31. prosince 2003, pozbývají platnosti nejpozdìji do 31. prosince 2008.
Vláda stanoví svým naøízením lhùty, v nich jsou obèané povinni
provést výmìnu obèanských prùkazù bez strojovì èitelných údajù,
a to podle doby vydání obèanských prùkazù.
Upozoròujeme, e na obèanské prùkazy bez strojovì èitelných údajù
lze cestovat po státech Evropské unie pouze do 31. prosince 2005.

Průkazkové fotografie na
počkání
Obecnì prospìná spoleènost SPID handicap Pardubice provozuje
ji od prosince 2004 v prostorách holického mìstského úøadu ve III.
patøe, v kanceláøi è. 409 fotoateliér.
Prùkazkové fotografie se zhotovují na moderním digitálním zaøízení na poèkání a v cenì 70 Kè za 4 fotografie. Na tomto pracovitì je
mono zhotovit i rodinná foto, popø. i tisk fotografií z digitálních fotoaparátù do formátu 10 x 15 cm.
Pro 50 prvních zákazníkù je do 31. 1. 2005 pøipraven drobný dárek.
Provozní doba je v pondìlí a ve støedu od 8 do 16.30 hodin v pátek
od 8 do 12 hodin.

Odbor životního prostředí
a stavební úřad
upozoròuje právnické a fyzické osoby oprávnìné k podnikání:
1. Upozoròujeme vechny, pøi jejich produkci vzniká více ne 50 kg
nebezpeèných odpadù èi více ne 50 tun ostatních odpadù za kalendáøní rok na povinnost, podávat kadoroènì do 15. 2. roèní hláení
uvedenému povìøenému úøadu.
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2. Provozovatele støedních zdrojù zneèiování ovzduí, e podle
zákona è.86/2002 Sb., o ochranì ovzduí a zmìnì nìkterých dalích
zákonù, mají povinnost zpracovat provozní evidenci u kadého provozovaného zdroje za kalendáøní rok a vypoèítat poplatek za zneèiování ovzduí a oznámit obojí do 15. 2. uvedenému povìøenému
úøadu.
3. Zdroje umístìné v rodinných domech, bytech, stavbách pro individuální rekreaci a spalovací zdroje provozované výhradnì pro podnikatelskou èinnost o jmenovitém výkonu do 50 kw nebo zdroje pouívající jako paliva koks, døevo, zemní plyn nebo topný olej
s obsahem síry do 0,1 %. nejsou pøedmìtem poplatku a nevztahuje
se na nì ani oznamovací povinnost !!!

Odbor dopravy
Upozoròuje majitele motorových vozidel, e pøi jejich odhláení
z evidence je nutné pøedloení potvrzení o likvidaci autovraku
pouze firmou, schválenou krajským úøadem. Bez tohoto potvrzení
nebude vozidlo odhláeno!!!
Dále uvádíme seznam nejbliích zpracovatelù . Blií informace podají pracovníci registru vozidel holického odboru dopravy na
tel. 466 741 244.

listy

Městská policie Pardubice
v Holicích
V minulém roce byla Krajským úøadem Pardubického kraje potvrzena nová veøejnoprávní smlouva Mìsta Holic se Statutárním mìstem
Pardubice, na èinnost pardubické mìstské policie v Holicích a do
konce roku 2006.
Pardubiètí stráníci vykonávají v Holicích nepravidelnì, nìkolikrát
do mìsíce sluby a mají nyní svoji sluebnu v budovì Domu s peèovatelskou slubou, U Kaplièky 1042 v pøízemí, kam si zvou obèany
k øeení pøestupkù. Pro Holice mají pøidìlen mobilní telefon s èíslem:
737 925 359.

Trhy v roce 2005
V pondìlí 17. ledna probìhnou v Holicích, v Holubovì ulici první
letoní trhy. Dalí trhy budou vdy v pondìlí v tìchto termínech:
14.února, 14.bøezna, 18.dubna, 16. kvìtna, 13.èervna, 18.èervence,
15.srpna, 19.záøí, 17.øíjna, 14. listopadu a 12. prosince 2005.
informace z mìstského úøadu a z jeho odborù pøipravil
ing.Vladislav Branda, tajemník MÚ

Seznam zpracovatelù autovrakù
Název firmy

Adresa firmy

Provozovna firmy

Kontaktní osoba

telefon

ESOKOVOROT

Trnová 88
530 09 Pardubice
Kostìnice 140
530 02 Pardubice
Otmarova 1149
534 01 Holice
Tøebízského 695
533 04 Sezemice
Hùrka 1786
530 02 Pardubice

Milheimova 2719
Pardubice
Kostìnice 140
530 02 Pardubice
Bratøí Èapkù 871
Holice
Pukinova
Holice
Hùrka 1786
530 02 Pardubice

Milan Jirouek
jednatel
Karel Voøíek
Petr Bajer

602460999

ALBA s.r.o.
Petr Bajer
FLOR s.r.o.
Hana Janouková
Výkup kov. rotu

466951480
603436679

Josef Ruml

608830835

Hana Janouková

466261766

Pohled na holické námìstí
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KULTURA
DIVADLO - LEDEN 2004 KULTURNÍ DŮM MĚSTA HOLIC

MĚSTSKÉ KINO HOLICE
- LEDEN 2005

ÈTVRTEK 13. LEDNA V 10.30 A 19.30 HODIN
J. K. TYL  TVRDOHLAVÁ ENA
ZAMILOVANÝ KOLNÍ MLÁDENEC
Klasická èeská báchorka o síle lásky, která s pomocí dobrého ducha hor pomùe obmìkèit jedno ivotem zatvrzelé enské srdce. V Tvrdohlavé enì
vytvoøil Tyl jednu z nejpùvabnìjích komedií z èeského venkova a dovril tak ánr dramatické báchorky spojené se svìtem kouzel. V reii Josefa Korába
hrají èlenové Divadelního souboru kulturního
domu.
DS KD Holice.
Velký sál kulturního domu.

pátek 7.1. v 17.00 hodin
PØÍBÌH RALOKA
Oscar je nicotná rybka s velkými sny, Lenny zase
vegetariánský syn raloèího bosse - svého tìstí
v nemilosrdné dungli (vlastnì oceánu) dosáhnou
jen spoleènì.
USA - 90 minut - rodinný animovaný - 55,- Kè

SOBOTA 15. LEDNA V 19.30 HODIN
EPHRAIM KISHON - ODDACÍ LIST
Sviná komedie o úloze lásky v manelství a manelství v lásce. Ajala Ben Curová má moná docela
ráda svého snoubence, nebo spíe jetì neví, co je
to mít rád, ale rozhodnì se chce vdávat. Velice spoøádaný a systematický Robert vak musí pøed svatbou ukázat své matince oddací list rodièù své snoubenky. Ajalininy rodièe, ijící pìtadvacet let
v celkem láskyplném manelství, nemohou vak
tento dokument nalézt. Dokonce marnì vzpomínají,
zda vùbec byli oddáni, a pøi té pøíleitosti si zaènou
klást otázku, proè jsou vlastnì spolu, kdy jim to
pøináí tolik trápení. Zatímco Ajala s hrùzou zjiuje, e patrnì vzela z nemanelského svazku a e se
proto nejspí nevdá, její rodièe postupnì dospívají
k tomu, e by se mìli rozvést. Jene ani to není bez
oddacího listu moné. Koleèka komedie popohánìjí
rafinované pøíchody svùdné sousedky a neèekaný
pøíjezd sympatického mladíka. Legraènì zoufalá
situace nakonec vyústí velmi pøekvapivì. Pøedstavení je zaøazeno v pøedplatném.
Velký sál kulturního domu.
ÚTERÝ 18. LEDNA V 10.00 HODIN
PETR PAN
Petr Pan u nemohl poslouchat, jak malá Wendy
veèer vypráví svým brákùm dobrodruné pohádky
o ïábelském kapitánu Hookovi. A tak je vzal do
Zemì Nezemì, kde si to s piráty, obludami i zavilým kapitánem budou moci rozdat tìlo na tìlo.
Filmové pøedstavení pro koly.
Velký sál kulturního domu.
PÁTEK 21. LEDNA V 19.30 HODIN
MORAVÌNKA
Dechový soubor Moravìnka se svými zpìváky Jarkou Kachyòovou, Jiøím Helánem a Jokou mukaøem je hudebním tìlesem, které ji více jak 14 let
hraje muziku vycházející z citu a srdce vech èlenù
kapely. Díky svému umìleckému podání pøipravuje
Moravìnka pro kadého dobrou duevní pohodu
a vyuívá pøíleitosti zanechat u posluchaèù ty nejlepí dojmy.
Dechový soubor Moravìnka.
Velký sál kulturního domu.
VÝSTAVA VE VITRÍNÁCH
Fantazii se meze nekladou - chceme Vám ukázat, e i v dnení uspìchané dobì, kdy si témìø
vechno mùeme koupit se najdou eny, které
popustí uzdu své fantazii a dárky pro své nejblií
si vyrobí samy - výstavu pøipravilo støedisko slueb
kulturního domu.
Vechny informace o dìní v KD získáte na internetové stránce www.kd.holice.cz. Vstupenky je mono
zakoupit v propagaci Kulturního domu, objednat
telefonicky na èísle 466920476 nebo e-mailem na
adrese kd@holice.cz
ročník I., leden 2005

pondìlí 10.1. v 19.30 hodin
COLLATERAL
Losangeleský taxikáø Max toho prokletého veèera
potkal nejnebezpeènìjího klienta svého ivota. Do
jeho auta nastoupil nájemný vrah, který si øíkal Vincent a hodlal bìhem pìti zastávek zavradit pìt lidí.
Má Max vùbec anci doít se rána? Nebo dokonce
zabijákovy plány pøekazit?

USA - 121 minut - thriller - 55,- Kè
pátek 14.1. v 19.30 hodin DUE JAKO KAVIÁR
Tragikomické kapitoly ze ivota trojice sourozencù
(Tatiana Vilhelmová, Anna Kaiserová, Jan Budaø)
natoèil podle vlastního scénáøe Milan Cieslar a své
hrdiny i jejich protìjky a pøátele nechal tápat
v nekoneèné zmìti milostných omylù, nadìjí a zklamání. Nikdo z nich toti navzdory dospìlosti nedokáe najít uspokojivé øeení svého osobního ivota.
ÈR - 99 minut  cynická komedie - 55,- Kè

pondìlí 17.1. v 19.30 hodin
VETØELEC VERSUS PREDÁTOR
Dvì nejpopulárnìjí filmová monstra z kosmu se
setkávají v hororové sci-fi a lidstvo se tak zaplétá
do vraedného souboje dvou mimozemských ras,
jejich osudy se na Zemi spojily u pøed dávnými
vìky. Tým expertù, který má zjistit, co se vlastnì
dìje, a který se tak dostává do samého støedu dìní,
financuje milionáø Weyland.
USA/VB/ÈR/SRN/KAN - 101 minut - sci-fi - 55,- Kè
úterý 18.1. v 19.30 hodin
VYBÍJENÁ: BÌ DO TOHO NA PLNÝ KOULE
Peter La Fleur (Vince Vaughn) má tìlocviènu a pár
uboáckých pøátel, kteøí mu pomáhají s jejím provozem. Jejich skromnou idylu ale ohrouje konkurence pøedstavovaná Whitem Goodmanem (Ben
Stiller). Ten provozuje sí posiloven a má v plánu

Petera znièit - východiskem je blíící se mezinárodní turnaj ve vybíjené...
USA - 93 minut - bláznivá komedie - 55,- Kè

pondìlí 24.1. v 19.30 hodin
SNOWBORÏÁCI
Rendy a Jáchym jsou dva estnáctiletí kluci, kteøí
jen co pøeijí tìdrý veèer v kruhu rodinném, vùbec
poprvé v ivotì vyrazí sami na hory. Týden ve
pindlu si chtìjí náleitì uít, jene od zaèátku je
stíhá jedna rána za druhou - rodièe jim nabalí
Jáchymovu obludnì protivnou starí ségru, Jáchymùv bratranec, který je ubytoval, si z nich hodlá
udìlat námezdní síly a tøi pùvabné snowborïaèky
padly do oka trojici Snìných panterù. To ve v teenagerovské komedii Karla Janáka.
ÈR - 99 minut - komedie  70,- Kè

úterý 25.1. v 19.30 hodin BRIDGET JONESOVÁ:
S ROZUMEM V KONCÍCH
Léta ila ve svìtì romantické fantazie. Teï dosáhla
svého a pøela do svìta romantické reality. Ukazuje se
ovem, e i splnìný sen se mùe zmìnit v noèní mùru,
a to zejména jste-li Bridget Jonesová a máte-li stejný
smysl pro humor jako talent pøivolávat vemoné
katastrofy. Respektive ve snaze vést perfektní vztah
témìø pøímoèaøe smìøujete k jeho likvidaci. Bridget
Jonesová, tentokrát v reii Beeban Kidronové.
VB/USA/FR/IR -105 minut - romantická komedie - 55,- Kè

pondìlí 31.1. v 19.30 hodin
MILENCI A VRAZI
Viktor Polesný natoèil podle stejnojmenného románu
Vladimíra Párala leporelo lidských osudù, které se
pøed námi odehrávají v rychlém tempu, s nadhledem
a humorem. Je to ale i rozsáhlá sága, zaèínající nìkdy
v 60. letech o konèící epilogem v roce 1990.
ÈR - 108 minut - drama - 60,- Kè
PØIPRAVUJEME NA ÚNOR 2005
ÚASÒÁKOVI * DENÍK PRINCEZNY 2:
KRÁLOVSKÉ POVINNOSTI * DANNYHO
PARÁCI 2 POLÁRNÍ EXPRES * SVÌT ZÍTØKA
Vechny informace o dìní v KD získáte na internetové
stránce www.kd.holice.cz. Vstupenky je mono zakoupit v propagaci Kulturního domu, objednat telefonicky
na èísle 466920476 nebo e-mailem na adrese
kd@holice.cz .
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Městská knihovna
Mìstská knihovna v Holicích informuje o nových titulech ve fondu knih:
Seifert, Dagmar: Støíbrozelený vodopád
Román pro eny. Tøicetiletá hrdinka si umíní
vzít ivot do vlastních rukou a z hodiny na
hodinu ve zmìnit.
Brdeèková, Tereza: Uèitel dìjepisu
Psychologický román ze souèasnosti. Pìtatøicetiletý uèitel dìjepisu nerozumí lidem, kteøí
nepotøebují znát minulost.
Mayle, Peter: Hotel Pastis
Romantický pøíbìh plný laskavého humoru.
Hlavní hrdina se setká na dovolené s pùvabnou Francouzkou a rozhodne se zde usadit
a poøídit si malý luxusní hotýlek.
Vujity, Tvrtko: Vidìl jsem peklo
Unikátní reportáe ze zemí, kam získat turistické vízum je takøka nemoné.

Wassermannová, Sabina: Sethùv hnìv
Historický román ze starovìkého Egypta, ve
kterém je jedna z en faraónova harému nalezena zavradìna a ozdobena bronzovou sokou zakázaného boha.
Balabán, Jan: Moná e odcházíme
Psychologické povídky.
Malloy, Michael: Èarodìní
Fantastický pøíbìh dívenky a jejího kamaráda,
kteøí putují z Kouzlovarù a zase zpátky.
Balík, Jindøich: Chytrá kniha prvòáèka
Obsahuje pohádkové pøíbìhy, øíkanky, hádanky, høíèky a rébusy.
Sojka, Jan: Malé èistírny odpadních vod
Z knihy se dozvíte jaký zpùsob èitìní odpadních vod zvolit pro vá dùm, chatu èi chalupu.
Rodr, Josef: Cestovatelé a dobrodruzi Pardubického kraje

Josef Kajetán Tyl by se
cítil jak v pohádce
(poznámka k ochotnickému pøedstavení Tvrdohlavá ena)
Pokud o tøetí prosincové sobotì procházel v podveèer kolem kulturního domu cizinec, nepochybnì nabyl dojmu, e v tamním sále
hostuje Václav Hyb èi Karel Gott. Nainec vìdìl své: davy divákù
jdou na tradièní pøedvánoèní pøedstavení holických ochotníkù.
Není jednoduché udret si pøízeò návtìvníkù, získanou poctivou
a obìtavou èinností holických divadelníkù. Proto se zdálo skoro troufalé sáhnout po líbivém, ale pøece jen ponìkud archaickém klasikovi
èeského divadla. Pøiznám se, e jsem se obrnil patøiènou mírou shovívavosti jak k autorovým mylenkám, tak k oèekávaným výkonùm.
V obou smìrech jsem byl pøíjemnì pøekvapen.
Josef Kajetán by se patrnì cítil jak v pohádce, kdy by vidìl
a slyel, e i po sto padesáti letech diváci rozumí pojmùm chudoba
a bohatství, fale a poctivost, dobrota, vychytralost, vydøiduství èi
protekce. Neménì si toho byla vìdoma jevitní grupa, která se bez
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Pùjèovní dny v knihovnì vèetnì pøístupu
k internetu:
Pondìlí a pátek: 12.30  18.00 hod.
Støeda: 8.00  12.00 12.30  18.00 hod.

knih

Básnièka pro dìti od holického
spisovatele Jindøicha Balíka:
Snìí
Tie snìí
vzduch je svìí
pièky vìí
zdobí sníh
Zajíc bìí
loukou stìí 
celá leí
v závìjích

báznì a hany, s odvahou i nadením pustila do nelehkého úkolu. Ji
nìkolikrát jsem pøi zmínkách o místních divadelnících poznamenal,
e nehodlám vyslovovat personální úvahy. To patøí do notesu kritikù profesionálních scén. U ochotníkù jde spíe o celkový dojem,
o to, zda se pøedstavení povedlo èi je co dohánìt, nikoliv o to, zdali
ten èi onen mìl mení úlet, zdali kdosi zatápal èi zaspal, zdali mìl
být o krok, slovo èi gesto rychlejí nebo pomalejí.
Soudím, e stará garda odvedla výkon povìtinì suverénní,
mladí udivili elánem, jistotou a pøimìøenou sebedùvìrou, zvlátì pøi
zvládání zpìvních partù. Jistì je nepochybnì nutno ocenit ochotnické ovoce, které pøináí dlouhodobá práce Jitky Juraèkové s dìtským
divadelním souborem. Pozoruhodná byla tuplovaná reijní asistence
v dámském provedení, jev to ne vdy vídaný. Tentokrát to byla trefa.
Pøi ví úctì ke zkuenostem a odvedené práci Josefa Korába enská
ruka byla na pøedstavení znát. Spravedlivé by nebylo opomenout
vechny ostatní. Bez poøádné scény, kostýmù, techniky, svìtel, zvuku
a dalích sounáleitostí dnes u nelze uspìt ani v ochotnickém divadle. V Holicích je tento prvek rozhodnì na úrovni. Jen tak dál! Jak
vidno, vìrné i vdìèné obecenstvo to dovede ocenit.
Miloslav Kment
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??? TŘI OTÁZKY PRO RADNICI ???
Kadý mìsíc se budeme snait poloit pøedstavitelùm naí radnice tøi otázky, které kolují mezi obèany. Nic nebrání tomu, abyste nám
takovéto otázky zaslali i vy, pokud se s nimi v debatách se spoluobèany setkáte.
Starosty Ladislava Effenberka se ptám: Co je pravdy na tom, e
v Holicích byla zruena peèovatelská sluba, e byli proputìni
pracovníci a e se sluby neposkytují?
To je naprosto mylná, lépe øeèeno zcela nepravdivá informace.
Peèovatelská sluba ve mìstì zruena nebyla, dolo pouze ke zmìnì
dodavatele. Do konce øíjna tyto sluby vykonávalo Centrum sociálních
slueb Pardubice, pøíspìvková organizace Pardubického kraje.
K ukonèení smlouvy s tímto dodavatelem jsme museli pøistoupit
vzhledem k neúmìrným finanèním poadavkùm. Pùvodní rozpoètovanou èástku ve výi 1 milionu Kè Centrum vyèerpalo do konce mìsíce
záøí a do konce roku poadovalo navýení o dalích 350 000 Kè. Pøitom se rozsah slueb nezvýil. Zahájili jsme jednání o moném východisku, ovem ke shodì nedolo. Ihned jsme proto vypsali výbìrové
øízení, ve kterém nejlépe obstála nezisková organizace Oblastní charita
Pardubice. Ta také pøevzala od 1.listopadu 2004 vekeré úkoly peèovatelské sluby bez jakéhokoliv pøeruení. Samozøejmì, e jsme v té souvislosti vypovìdìli døívìjího provozovatele z objektu v novém domì
peèovatelské sluby a její místo zaujal provozovatel nastupující. K døívìjím pracovníkùm jsme nemìli ádné pøipomínky, s jejich prací jsme
byli zcela spokojeni. Proto jsme pro nì nabízeli dalí uplatnìní. Tato
nabídka vak byla vedením Centra stroze odmítnuta, øekl k tomuto
problému starosta Effenberk, a dodal: Nynìjí peèovatel  Oblastní
charita  nejene poskytne sluby v plném rozsahu v èástce 800
000 Kè pro následujících ètrnáct mìsícù, avak navíc dává irí nabídku pøi výbìru jídel a mùe poskytovat také oetøovatelské sluby, pro
které jsou její pracovníci kvalifikováni. Vlastní pøevod probìhl za pøítomnosti pracovníkù sociálního odboru, kteøí s pracovníky charity navtívili vechny dosavadní zájemce a v pøípadì zájmu s nimi uzavøeli
nové smlouvy. Je proto rovnì nepravdivé, e by kdokoliv  pokud
projevil zájem  zùstal opomenut.
Místostarosty Pavla Hladíka jsem se zeptal, co nového pøinesl
nový jízdní øád Èeských drah pro obèany mìsta Holic?
Významnou zmìnou v platném jízdním øádu je to, e vìtina
osobních vlakù ze sedmnácti uvádìných spojù pojede z Holic do Pardubic pøímo, tj. bez pøestupování v Moravanech. Obdobnì tomu bude

u øady spojù zpáteèních z Pardubic do Holic, z nich nìkteré nebudou
konèit v Holicích, ale budou pokraèovat do Borohrádku èi do Týnitì
nad Orlicí. Tyto spoje budou velmi výhodné i cenovì (zpáteèní jízdenka z Holic do Pardubic stojí 43 Kè). Rozhodnì budou velmi platné
napøíklad pro návtìvy v pardubické nemocnici. Cestující nastoupí
v Holicích a bez pøesedání se dostane a do stanice Pardubice  zastávka pøímo pod nemocnicí, poznamenal místostarosta Pavel Hladík,
který má resort dopravy ve své péèi. Dodal jetì, e v novém eleznièním jízdním øádu na naí trati pøibyly nyní chybìjící veèerní vlaky,
jezdící v pracovní dny a v nedìli. Napøíklad poslední vlak od Pardubic
a Moravan se vrací do Holic ve 21.30 hodin, pokraèuje do Borohrádku, vrací se zpìt do Holic a ve 22.17 hodin odjídí do Pardubic.
Tajemníkovi mìstského úøadu Vladislavu Brandovi jsem poloil
èasto slýchanou otázku, zdali se osvìdèila spolupráce s Mìstskou
policií Pardubice?
Pøedevím musím poznamenat, e tato spolupráce se rozhodnì
vyplácí, ponìvad náklady na zøízení, vybavení a udrování samostatné mìstské policie pro nae mìsto by byly mnohohonásobnì vyí, pro
ná rozpoèet stìí únosné. Dále mohu konstatovat, e výsledky pùsobení hlídek pardubické policie jsou prokazatelnì kladné. Podaøilo se
výraznì ukáznit dopravní situaci na centrálním parkoviti na námìstí
a dnes u jen minimum øidièù riskuje parkování bez zaplacení poplatkù. Výnosy parkovacích automatù jsou velmi pøíznivé a zcela jsou
vyvráceny námitky odpùrcù tohoto opatøení. Policejní hlídky navíc
provádìjí kontroly v pøilehlých ulicích  Komenského, Klicperovì,
Palackého, Bratøí Èapkù, Holubovì, Rùièkovì  a zúèastòují se i vìtích místních akcí. Pravidelnì pøijídìjí v dobì konání mìsíèních trhù,
asistovaly v prùbìhu mezinárodního setkání radioamatérù, na závoditi
pøi mistrovství svìta v motokrosu, atd. Odchytily také nìkolik toulavých psù, vèetnì odvozu do pardubického støediska. Na tuto okolnost
by si mìli dát pozor majitelé psù, ponìvad takovýto zásah znaènì
ochudí jejich penìenku, uvedl na vysvìtlenou tajemník Branda. Na
závìr vak ji ménì optimisticky poznamenal: Mìstské policejní hlídky uskuteènily ji nìkolikrát radarové mìøení rychlosti na nìkterých
problematických úsecích, kde øidièi povìtinì nedodrují pøedpisy.
Bohuel v tìchto pøípadech i pøes uèinìné nabídky a výzvy nedolo ke
spolupráci ze strany Policie ÈR, která by mohla pøímo pøi akci zasahovat a pøispìt tak k posílení prevence v dopravní výchovì.
Otázky poloil a odpovìdi zaznamenal Miloslav Kment

Netypický pohled na nový dùm s peèovatelskou slubou

ročník I., leden 2005
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Toulky holickou minulostí
Historia magistra vitae  historie je uèitelem ivota. Tuto mylenku poprvé formuloval Cicero a pochází z období samotných poèátkù histografie v Øecku.
I kdy o dìjinách Holic toho bylo ji napsáno nìkolika døívìjími
badateli dost, pøesto si myslím, e pro mladí generaci to lze znovu
opakovat. Historii je tøeba stále pøipomínat, co bych rád èinil ve
svých písemných Toulkách holickou minulostí.
Je na ètenáøích Holických listù, zda budou mít o mé èlánky zájem.
Ètenáøi nech se k tomu vyjádøí.
První doloená zmínka o Holicích pochází z roku 1336, kdy èeský
král Jan Lucemburský zastavil mìsteèko Chvojno a nìkolik vesnic
vèetnì Holic Pertoltovi, probotu vyehradskému, a Janovi Jindøichovi
z Lipé.
Na pamì této události, tj.prùjezdu Jana Lucemburského Holicemi,
uspoøádalo 21. èervna 2002 Mìsto Holice a Kulturní dùm vzpomínkovou akci s napodobením pøíjezdu Jana Lucemburského do Holic.

Holice mìly v prvé polovinì 19. století 788 domù a 5 291 obyvatel. Domy byly vìtinou døevìné  roubené. Bylo tomu tak i na námìstí, kde støechy byly døevìné  indelové. Nìkolik roubených domù
bylo s tzv. podsínìmi. Z domù na námìstí se nejdéle zachovala nároní
stará pota, zboøená teprve roku 1896. Stála v místech nynìjího domu
èp. 19  bývalé Obèanské zálony.

Stará pota na námìstí

Mìstské slavnosti v roce 2002

foto: V. Zavøel

Po uvedených dritelích Holic a okolí následovalo nìkolik dalích
dritelù. Od roku 1493 byl majitelem statkù Hynek Bradlecký z Meèkova, který v roce 1507 prodal holický majetek Vilému z Perntejna.
Od té doby sdílí Holice osudy s pardubickým panstvím.
Perntejnové budovali hustou sí rybníkù, spojenou dùmyslným
systémem kanálù. Nejvýznamnìjí je Opatovický kanál, který má své
jméno podle místa, odkud byl napájen vodami Labe a který se po
témìø 34 kilometrech vrací do Labe u Semína na Pøelouèsku.
Rybníkáøskému podnikání Perntejnù musely na mnoha místech
ustoupit nejen pozemky poddaných, ale i celých osm vesnic. Celkem
bylo na pardubickém panství vybudováno na 250 rybníkù.
Rybníkáøství pøináelo Perntejnùm velké zisky, ale nebylo to
jejich jediné podnikání. Pøitom vemonì podporovali i rozvoj svých
poddanských mìsteèek, mezi nimi i Holic.
Za doby perntejnské bylo i na Holicku nìkolik rybníkù, a to: Hladomoø (2 a 3/8 jitra) pod Hradcemi, Maøánek (4 a 3/8 jitra) mezi císaøskou silnicí a Podlesím, Muka (12 a 3/4 jitra) na loukách na Muce,
Návesník (16 a 3/4 jitra) na obecních loukách mezi potokem a císaøskou silnicí, Dolní ibenièný mezi Homolí a Podlesím, dále rybníky
Baant, Polní, Nový Blaek a Cihelnièka.
Koncem 17. století drelo panství tyto rybníky: Návesní, Muku,
Blaek, Dolní ibenièný a Mordýø. V roce 1795 pardubické panství
drelo jen 109 rybníkù a 44 jich bylo pronajato. V roce 1823 najala
holická obec za roèní nájemné 132 zlatých a 38 krejcarù tyto panské
rybníky: Návesník, Muku, Veliký (4 a 3/8 jitra) a Malý ibenièný (3
a 7/8 jitra).
K uvedeným mírám je tøeba vysvìtlit, e jetì dnes se setkáváme
u nás pøi udávání výmìry pozemkù s plonou mírou sáhovou, platnou
u nás od roku 1806 do zavedení metrické soustavy. Plonou jednotkou
v míøe sáhové je i jitro, které se rovná 55 m2.
Dle urbáøe z roku 1683 dávalo se do Návesního rybníka 131 kop kaprovitého plodu, dvouletého plodu 137 kop a roèního plodu 20 kop. Do
Muky se dávalo 50 kop potìru, do Spodního, Vrchního, ibenièního,
Cihelnického a Maøánku po 90ti kopách roèního plodu (1 kopa je 60 kusù).
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foto: archív

indelová krytina byla i na kostele a teprve s letech 1831  1832
byla nahrazena krytinou takovou. Na bývalé radnici byl indelový
kryt vymìnìn za støechu z pálených taek teprve v roce 1842.
Po velkém ohni, který øádil v Holicích v roce 1836, byly schváleny
plány na novou zástavbu ve mìstì a byla stanovena regulaèní èára.
Souèasnì bylo stanoveno, e se smí stavìt jen tvrdé hmoty s takovým krytem.
Námìstí v Holicích nebylo døíve vydládìné a vykazovalo velké
dolíky a nevysychající loue. Teprve v roce 1850 byly podél tìrkované vozovky v prùtahu námìstím zøízeny po obou stranách dládìné
rigoly. V letech 1884 a 1905 byla vydládìna severní èást námìstí.
Také tzv. Wachtube  stránice  zmizela z námìstí v tìchto letech.
Zmizela také roubená studna s váhou a velký spoleèný haltýø. Na
námìstí zùstal jen kamenný køí z roku 1803 a mariánská socha postavená v jeho jiní èásti v roce 1888 nákladem dobrodincù.
Ani pøilehlé ulice nebyly vydládìny a místy byly nepøekonatelné
nevysychající loue. Proto byly v nìkterých místech zøízeny døevìné
lávky spojující vchody do domù se silnicí. Napøíklad v nynìjí Palackého ulici byly takové lávky zøízeny od domu è. 234 a po dùm è. 246.
Teprve v roce 1822 bylo usneseno zruit ji selé lávky pøes loue od
koly ke kostelu a cesty vytìrkovat.
Od té doby se provádìly na námìstí rùzné terénní úpravy a nynìjí
koneèná rekonstrukce byla provedena v roce 2002, jak je uvedeno na
následující fotografii. Souèasnì byla provedena rekonstrukce nìkterých podzemních inenýrských sítí.

Rekonstrukce námìstí v roce 2002

foto: V. Zavøel

V pøítím vydání Holických listù budu v písemných toulkách
holickou minulostí pokraèovat.
Václav Zavøel
ročník I., leden 2005
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Co se psalo v kronice města Holic v roce 1945
Druhá svìtová válka se chýlila nezadritelnì ke svému konci, od východu i od západu se blíily spojenecké armády, osvobození
bylo na dosah ruky. Nacistická mainérie
vak nadále fungovala a rozkazy i pøíkazy
tvrdì dopadaly na nae obyvatelstvo. Charakterizují to vybrané zápisy z mìstské kroniky, kterou v té dobì vedl Antonín afaøík,
uèitel a øeditel místních kol, regionální spisovatel, historik a vlastivìdný pracovník.
Poèátkem ledna byli dalí mladíci ze
stavu rolnického a uèedníci øemesel, ba i starí do 45 let  celkem 30  povoláni na zákopovou práci za frontou a to: jedni k oproni
u jezera Neziderského, druzí k Hnìvotínu
u Olomouce.
Na naich kolách byly vánoèní prázdniny

do 11. ledna, ale prodloueny do 22. ledna,
poté pak na neurèito.
Dne 16. 1. byly uvolnìny místnosti v dívèí
kole pro 300 nìmeckých osob z Hradce Králové, je v továrnì Hirovì byly zamìstnány
itím vojenských odìvù a správou vojenských
bot. ákynì dívèí koly vyuèovaly se pak støídavì s chlapci ve kole chlapecké.
Dne 16. 1. bombardovalo letectvo naich
spojencù po pùl jedné v noci rafinerii benzinu
v Pardubicích. Aè to bylo od nás 18 km, otøásala se nám okna. (Kronikáø psal zápisky
naèisto zøejmì a po osvobození, proto ji
mohl pouít termínu letectvo naich spojencù. Jednalo se o bombardovací svazky anglického a amerického letectva.  pozn. red.)
24. 1. projelo Holicemi na nákladních
autech 200 zajatých Rusù. Ptali se na cestu

k Týniti, na koly, továrny, na zákopy. 
Tohoto dne, za tøeskutého mrazu, zastavil
v Moravanech vlak s vìzni z Osvìtimi v Polsku. Byli nedostateènì obleèeni, o hladu, nìkteøí jen ve spodním prádle. Lidé jim do otevøených vozù házeli chléb.
31. 1. byl proveden na námìstí odvod evidenèních koní, z nich vybráno pro vojsko 18.

a v tom èi onom oboru zaslouí o poctu být
nìjakým zpùsobem zapsáni v seznamu pozoruhodných osob. Také Holice mají takovýto
seznam, obsahující nemalou øádku jmen. Pro
pøipomenutí budeme v Holických listech
kadý mìsíc zveøejòovat ta z nich, u kterých
se v daném mìsíci a roce objevuje urèité kulaté èi pùlkulaté jubileum.

pracovník Izraelského náboenského hnutí, za
války internován, tajemník Rady idovských
náboenských obcí, èlen Svìtového sdruení
badatelù Starého zákona, pùsobil v Praze

Pro dokreslení situace uvádím i kronikáøský
zápis o tehdejím poèasí:
Jen 4. a 10. bylo slunno, v ostatní dny
oblaèno, mlhavo, se stálými mrazy, a to
v první polovinì do  10 °, v druhé do  16 °.
Ve dnech 3, 7, 9, 10, 11, 22, 25, 27, 29, 30.
snìilo. Silnice byly zaváty, proto uplatòovaly
se snìhové pluhy. Byla nouze o uhlí i døíví.
Z mìstské kroniky vybral mkm-

HOLICKÝ SLAVÍN

FORMÁNEK Josef, MUDr.

(165. výroèí narození)
* 6. ledna 1840 v Holicích,  neznámo kdy
v Praze
absolvent vyího kurzu Josefinské akademie,
úèastník taení severní armády, c. a k. generální tábní lékaø, pùsobil jako vojenský lékaø
ve Vídni, Lublani, Linci, v Halièi a Bosnì,
dále v Josefovì a v Praze, nositel sedmi
vojenských vyznamenání a øádu císaøe Frantika Josefa I.
V historii kadého mìsta, kadé obce se
v prùbìhu vìkù objevují rodáci, pøíznivci,
patrioté, kteøí se tím èi oním zpùsobem

HEITLINGER Ota

(25. výroèí úmrtí)
* 11. èervna 1913 v Holicích,  27. ledna
1980 v Praze

JARO Jan

(135. výroèí narození)
* 9. ledna 1870 v Bohdanèi,  19. prosince
1898 v Holicích
uèitel na holických kolách, pøedèasnì zesnulý nadìjný mladý básník, pøispíval do dobových beletristických èasopisù, pøedevím do
Lumíru

NOVOTNÝ Otakar

(125. výroèí narození)
* 11. ledna 1880 v Beneovì,  4. dubna
1959 v Praze
architekt a urbanista, význaèný pøedstavitel
èeské architektury v první polovinì 20. století, podle jeho návrhù (vèetnì zaøízení interiérù) byla v Holicích postavena sokolovna
a dùm èp. 24 na námìstí, vypracoval i návrh
na novou kolu, který vak nebyl realizován
mkm

Společenská kronika
Vítání obèánkù
V sobotu 11. prosince 2004 byly v obøadní síni Mìstského úøadu
pøivítány mezi obèany Holic tyto dìti:
Tomá Bednáø
(Staroholická 387)

Lucie Tobolková
(Staroholická 441)

Lucie Cibereová
(Pospíilova 1145)

Nikola Koneèná
(Dudychova 313)

Nella Mládková
(Drustevní 879)

Aneta áková
(Podhráz 2)

Adam Hanáèek
(Staroholická 14)

Jiøí Jedlièka
(Smetanova 591)

Kristýna Myslivcová
(rámkova 158)

Monika Králová
(Roveòsko 9)
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Z našich škol
Mìsíc støíbrných vloèek v M Pardubická
Za prosincem konèí rok,
do nového u jen krok.
V prosinci jsou vánoce,
vdycky jednou po roce.
I pro nás je toto období v mateøské kole sváteèní, plné oèekávání
a pøíprav na Vánoce. Nejenom vánoènì vyzdobená kola, ale i uspoøádané akce pøispìly k pøedvánoèní atmosféøe:
1. prosince jsme si s dìtmi prohlédli adventní výzdobu ve Hrádku
u Nechanic,
3. prosince nás navtívili Mikulá s èertem a pøinesli dìtem nadílku,
7. prosince pohádka v M - Jak Andìlka zachránila Vánoce,
9. prosince pohádka v KD - Vánoèní diamant.
Vánoèní pøípravy na vech oddìleních vyvrcholí besídkami s programem pro rodièe. Ve spolupráci s domem dìtí byl uspoøádán dvoudenní
výlet do pøedvánoèní Prahy pro pøedkoláky.
Pohodové proití svátkù vánoèních
a do nového roku pevné zdraví a hodnì lásky
vám i vaim dìtem
pøejí zamìstnanci M Pardubická.

Ve kole asi straí
Poté, co byly za okny koly spatøeny bílé
stíny, vznikla fáma, e ve kole straí.
Po loòské èertovské anabázi vtrhly toti
letos do koly Lucie, neboli Lucky! Pokud

jste se s nimi jetì nesetkali, dejte si 13. prosince pozor na bíle obleèené, rozcuchané
a veteèné bytosti, které navtíví vae obydlí,
prolezou a vysmýèí kadý kout, moná e
i oholí hospodáøe. Pravda je, e èertù loni
pøilo víc. Pøece jen kus èerta máme kadý
v sobì. Lucky zasedly ponejvíce do lavic

Pøedvánoèní zpívání na Z
Holice, Komenského ul.
Pøijïte nìkdy v úterý odpoledne pod okna naí koly. To, co uslyíte,
není rádio, ba ani hi-fi vì. Ve kole se zpívá.
Pìtaètyøicetièlenný sbor Radost ji dlouhá léta øídí paní uèitelka
Jana Èerníková. Neúnavnì
vytváøí nový repertoár souboru a snaí se vtisknout do
dìtských srdíèek lásku
k hudbì a muzicírování. Její
nadení je nakalivé,
a proto holky zpívají dobøe
a rády.
Loni v adventním èase
zapoèala spolupráce s holickou dechovkou. Spoleèný
pøedvánoèní koncert obou
souborù si ihned získal své
pøíznivce, a proto se uskuteènil i v letoním roce.
V pøíjemné atmosféøe
velkého sálu v kulturním
domì nejprve zaznìly tóny
strana
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v sedmých roènících, ostatní áci se zdráhali
oivit tento veøejnosti nepøíli známý obyèej.
Jak je tìké pøiblíit dìtem starý èeský zvyk
na rozdíl od íøení haloweenské tradice nebo
Valentina!
Mgr. Blanka Málková

dechové kapely, která uvedla skladby v rytmu polky a valèíku. Poté
následoval vlastní program sboru sloený z vánoèních písní a èeských
i zahranièních koled. Støední èást programu patøila zase dechové
hudbì, kterou vedl pan Zdenìk Hlásek. Zpívali Eva Èapková a Mirek
Schejbal.
V závìru se oba soubory spojily a pøedvedly pásmo známých èeských koled. Sóla si zazpívaly Mía Èerná, Kateøina Kalousková, Markéta Kmentová a jako host
bývalá èlenka souboru Bára
Pekáèová.
Sedmého prosince sbor
pøedvedl své vystoupení na
odpoledni pro starí obèany
naeho mìsta. Koledy zazní
naposledy 22. prosince pøi
tradièním pøedvánoèním
zpívání na schodech
v budovì koly, poté dìvèata zazpívají v budovì prvního stupnì a ve kolní jídelnì.
Na závìr popøejme celému sboru i paní uèitelce,
aby jim hudba stále pøináela pìkné, neobyèejné záitky.
Mgr. Blanka Málková
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Sebrané glosy Miloslava Kmenta
Módní vlna souèasnosti doporuèuje, psa dìj se co dìj. Ono se
také dìje. Nic proti zálibì v tìchto naich odvìkých souputnících.
Musí s ní být ovem spojen cit pro poøádek, slunost a ohled k ostatním: lidem i psùm. V Holicích o volnì pobíhající psy (i bez náhubku)
a denní hromádky jejich produktù na vemoných místech nouze
není. Mìstský úøad se o jisté øeení snaí. Nemalým penízem platí
provoz útulku u veterináøe, rozmístil psí popelnice, chce výraznì
oznaèit místa, kde je zakázáno psy volnì venèit, projednal s mìstskou
policií pøípadné odchyty volnì pobíhajících psù. Pokud to nepomùe,
chystají se radní k zásahùm rozhodnìjím a citelnìjím. Ké by toho
nebylo tøeba! Staèí opravdu jen trocha obèanské ohleduplnosti.
Zùstaòme jetì chvíli u tohoto ánru. Mìstský úøad nainstaloval
nedávno na nìkolika vybraných místech psí popelnice. Zámìr je
pro kadého myslícího obèana zøejmý: usnadnit majitelùm psù pøi
tzv. venèení bezproblémové odklízení nepoøádku, který po sobì
psíci zcela pochopitelnì zanechávají. Je pøedèasné hodnotit výsledek,
jde vak o jinou vìc. Popelnice jsou mimo jiné opatøeny drákem se
svazkem potøebných papírových sáèkù. Nainec kouká a asne. Sotva
se objeví nový svazek sáèkù, zanedlouho  obvykle pøes noc  mizí.
Domnìnka, e v noci je nejvìtí frekvence vycházek a sáèky proto
nestaèí, se nezdá vìrohodná. Patrnì je ve mìstì nìkolik etøílkù,
kteøí nemají na zakoupení papírového sáèku na svaèinu, a tak si
pomohou touto cestou. Nu, a jim ta svaèina v psím sáèku chutná!
Na tøetí stránce Holických listù zmiòuje starosta Effenberk, jak
mìstská správa peèuje o rozvoj tìlovýchovy a sportu, jaké monosti
jsou nabízeny. Zøejmì to je vak stále málo. Staèí se leckterý podve-

èer podívat na autobusové nádraí, kde se shromaïuje poèetná tlupa
chlapcù (a dívek!) zøejmì i kolního vìku. Neomylnì je poznáte pøedevím podle vybraného vulgárního slovníku a hlavnì speciálních
sportovních odvìtví: hra s kamenem èi jakýmsi pøedmìtem, poskakování po lavièkách, vìení se na tabule jízdních øádù, lezení na støechu
èekárny èi støechy autobusù, cviky s popelnicemi, povykování. Mezitím staèí popíjet z lahví, které rozhodnì nevyhlíejí na PETky s minerálkami. Zkuste je napomenout, to si dáte! Pøísluníky policie zde
neuvidíte, jak je rok dlouhý. Pomyslíte si: co na to rodièe tìchto
sportsmenù, vìdí o aktivitách svých potomkù, nechybí jim doma,
podívají se na nì trochu podrobnìji po návratu? Patrnì si myslí, e je
to starost nìkoho jiného.
Jetì pøed dvìma mìsíci jsem vyvracel jednomu známému jeho
domnìnku, e nemá cenu chodit k volbám. Dává tím anci tìm,
kteøí si to nezaslouí, nabádal jsem ho pøesvìdèivì. Jeho odpovìï
byla lapidární: Je to vechno jedna paká.  V prosinci mìli nai
poslanci dalí monost zbavit se jedné z velkých nepravostí a svìtové
rarity, nemající v demokracii obdoby: poslanecké doivotní imunity.
Vichni uznávají, e je to lendrián, nevar, nespravedlnost, ale ...
Samozøejmì, e poslanci zruení imunity opìt neodsouhlasili. Nikoliv
pro politické pøesvìdèení. Jakmile mohou hrabat pod sebe (imunita,
prebendy z vedlejí èinnosti, cestovní a jiné náhrady, ceny v poslaneckých restauracích, zvyování platù), jsou vichni pospolu. Proti byli
toti témìø vichni, obèanský demokrat vedle komunisty, sociální
demokrat vedle lidovce a unionisty. Jake to øíkal ten mùj známý ... ?

STROMEK OPĚT ZAZÁŘIL
Ji potøetí se první adventní nedìle, která letos pøipadla na 28.
listopadu, stala nedìlí, ve které se rozsvítil na námìstí vánoèní stromek, aby tak zvìstoval pøíchod nejkrásnìjích svátkù roku  svátkù
Vánoèních. O program se tentokrát postarala Dechová hudba kulturního domu, která si tak udìlala malou generálku na svùj vánoèní koncert. Námìstím zaznìly známé vánoèní písnì a koledy, které si mnozí
posluchaèi zazpívali spoleènì se zpìváky dechovky. O pùl páté se stromek rozzáøil lutým svìtlem a Vánoce v Holicích mohly zaèít.
Vánoèní stromeèek se tradiènì rozzáøil i v kulturním domì, aby
vem návtìvníkùm zpøíjemnil a pøipomnìl vánoèní èas. A tady je na
místì velké podìkování Lesnímu drustvu s.r.o. Vysoké Chvojno,
které, tak jako kadý rok, vybralo a vìnovalo kulturnímu domu nádherný smrèek, aby se stal jeho vánoèní ozdobou. Tak tedy jetì jedno 
dìkujeme!
Ludìk Kaplan

MALÉ OHLÉDNUTÍ
S vánoèními a adventními koncerty se letos v naem mìstì roztrhl
pytel. Vdy poèítejte se mnou: adventní koncert na námìstí, adventní
koncert v kostele, vánoèní koncert dechovky a vánoèní koncert umìlecké koly v kulturním domì, vánoèní koncert na Gymnáziu a koncert
poøádaný kulturním domem. Skoro by se chtìlo øíci, zda ménì není
více, i kdy vechny koncerty byly jistì velice pìkné (rozhodnì to platí
o tìch, které jsem navtívil). Ale asi není v lidských silách absolvovat
vechny, také proto, e se nìkteré èasovì kryly. Proto by bylo do
budoucna ádoucí, aby se jednotliví poøadatelé domluvili kdy kdo
a co. Urèitì by to celé vìci prospìlo, u jen s ohledem na návtìvníky
tìchto koncertù.
Ludìk Kaplan
ročník I., leden 2005
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FAUNA & FLORA
Josefská 208, Holice v Èechách
telefon 466 681 393, mobil 603 522 609
prodejní doba út-pá 10 - 12 / 13 - 17,
so 8 - 11,30

LEDEN -

V lednu, za pec si sednu.
Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu.
V lednu, roste-li tráva, neúroda se oèekává.
V lednu silný led, v kvìtnu bujný med.
Kdy krtek ryje v lednu, konèí zima v kvìtnu.

Váení pøátelé, zahrádkáøi a milovníci zahrádkaøení, scházíme se
opìt po ètyøech letech na tìchto stránkách. Budu se snait Vám pøedat
trochu tìch zkueností, rad a nápadù. Sice mi pøipadá, e jetì nìkolik
let budou mnozí z Vás bojovat s drátovci a pochmurnatkami, ne zjistí,
e prostì bez chemie to nejde, pøípadnì, e v obchodì je stejnì sladká
mrkev a na tomté místì by mohlo být vypìstováno nìco jiného, co
zatím na Vaí zahrádce nemá nepøítele. Ale mnozí ji vìdí a kadým
rokem jich pøibývá, e vechno co vypìstují, nemusí být nutnì k jídlu,
e zahrada pøináí nejen mozoly a pot, ale také radost z tvoøení. Je
leden, zahrádka sice vypadá, e jetì spí, ale opak je pravdou. Pod
zemí se dìjí opravdové zázraky pøírody, vak nám to zahrádka na jaøe
dokáe.
Floráèek pomáhá

Láska je jako rùe

Má temnou rudou barvu,
Která mùe být tvou krví,
Má lehkou opojnou vùni,
Která tì mùe zadusit
Má jemné zelenkavé trny,
Které tì mohou pobodat
Má mnoho podob a mnoho tváøí
A pøesto je jen jedna
A je ti vím.
A ty jsi jejím otrokem.
Rùe - ivý symbol lásky, krásy, dokonalosti, pøátelství, míru, kvìtina
nejoblíbenìjí, královna kvìtin.
Dnes se chci vìnovat hlavnì pìstování rùí, ale protoe je to tak
poetické téma, nemohla jsem si odpustit trochu poezie, vdy u pan
Suchý napsal, e ta nikoho nezabije.
Královnou kvìtin nazvala rùi u v 6.století pø. Kristem slavná
øecká básníøka Sapfo. Tisíce let je inspirací umìlcùm, ze Støední Asie
se postupnì rozíøila do celého svìta. Køesané ji pojali za svùj symbol
a po nìkolika staletích. Stala se symbolem krve prvních muèedníkù,
pìt korunních lístkù pøipomíná pìt ran Kristových, od 11.století je
známa modlitba rùenec, díky ní získala výsadní pozornost.

Desatero o pìstování rùí

1. Rùe potøebují pùdu bohatou na iviny, kyprou a hlinitou, bohatou
na vápník, dobøe propustnou a slunnou, tam kvetou nejlépe a poupata se dobøe vyvíjejí.
2. Vzduné místo, kde ranní rosa rychle osychá, aby tolik nepodléhaly
napadení plísnìmi a padlí. Ale na druhé stranì je tøeba se vyvarovat
prùvanu.
3. Nejlepí doba pro výsadbu je na podzim. Pùda je jetì teplá, prostokoøenné rostliny dobøe zakoøeòují, pùda na podzim ji tolik nevysychá. Pøi jarní výsadbì musíme poèítat s vìtí péèí. Na podzim je
tøeba rostliny obrýt a pøihrnout zeminou.
4. Zasazujeme do hlubí jamky, aby koøeny nebyly stoèené. Pøed zasazením koøeny seøízneme, aby dobøe pøijímaly vodu.
5. Pozor na hloubku zasazení. Místo tìpu (naoèkování) musí být pøesnì v úrovni okolní pùdy. Zem kolem keøíku pevnì, ale opatrnì pøilápnìte.
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6. Nepøidávejte do jamky èerstvý hnùj, jedinì kompostovanou zeminu
nebo substrát k tomu urèený.
7. Na hnojení jsou nejlepí hnojiva pøímo urèená k rùím. Jsou organického pùvodu a èásteènì chrání rùi i proti chorobám.
8. Chcete-li mít rùe okrasné i listem, je tøeba první postøik proti chorobám  èerné skvrnitosti, padlí a plísním, udìlat ji na jaøe pøi raení.
9. Postøik proti kùdcùm  pilatka, mice  je tøeba dìlat vèas, ne jsou
rostliny obalené kùdci, potom staèí jen jeden postøik pøi výskytu
kùdce, rùe vám za nìj budou vdìèné, budou mít krásné listy
a bohatì pokvetou.
10. Kvìty odstøihujte vdy asi 1 cm nad listem, budou vám bohatì
kvést. Nikdy nenechávejte kvìty úplnì rozkvést, nato udìlat ípek,
velmi se tím rostliny vysilují.
Pøeji Vám, aby se vám pìstování rùí daøilo. Základem pro pìstování
je vybrat rùe silné, nepøelechtìné, obzvlá, nemáte-li pro nì to nejvhodnìjí místo. Potom je tøeba dát zvlátní dùraz na kvalitu odrùdy.
A jetì k výbìru rùí.
Velkokvìté rùe  èajohybridy  by se mìly pìstovat hlavnì pro
kvìt k øezu, nejsou vhodné do pøedzahrádky, na ozdobu, pìstujeme je
tedy radìji nìkde uvnitø zahrady.
Mnohokvìté rùe  floribundy  a sadové jsou ozdobné mnoha
kvìty a proto vhodné okolo vjezdù, do pøedzahrádek. Neustále bohatì
kvetou.
Miniaturní, zakrslé rùe a pùdopokryvné rùe  opìt vyuijeme na
ozdobu  skalky, vjezdy, do nádob.
Pnoucí rùe  zde je tøeba obzvlá dobøe vybírat a dobøe si uvìdomit, kolik èasu na ochranu tìchto rùí chceme vìnovat. Vhodné na
pergoly, ozdobu zdí a loubí.
Anglické a staré historické rùe  opìt jsou velmi ádané a rùové
kolky se jim více vìnují. Mají plné kvìty a úchvatnì voní. Ale narùstají do znaèných velikostí, je tøeba je dobøe proøezávat.
Stromkové rùe  chlouba zahrádky, dnes u se pìstují i pøevislé,
tzv. detníkové, jsou nádherné, ale potøebují dobré oetøení, obzvlátì
na zimu.

Ptáèci na zahradì.

Pøesvìdèujete nás kadoroènì vysokým nákupem sluneènicových
semen, e se ptáèkùm vìnujete. Vdy v Holicích jsou i takoví milovníci a ochránci ptáèkù, e za zimu zkrmí 0,5q sluneènice, a to u se pár
ptáèkù opravdu napase. Pravdou je, e i ta nejmení zahrádka mùe
být pro ptáèky nesmírnì pøitalivá, postaráte-li se, aby se v ní cítili
v bezpeèí, aby se nestali snadnou koøistí koèek a jiných nepøátel. To,
jací ptáci Vai zahradu navtíví, záleí na oblasti, kde bydlíte, ale také
na potravì, kterou jim pøipravíte. Ptáci si pochutnají nejen na zrní, ale
také na hmyzu, a tak jsou tìmi nejlepími bojovníky s drobnou havìtí
na zahradì. Témìø vechny druhy mají na svém jídelníèku i housenky
a hmyz, tak nejlépe pomáhají odstranit z Vaí zahrady neádoucí hosty.
Je-li Vae zahrada dostateènì veliká, mùete pak její èást nechat pustou, mrtvé døevo je pro ptáky velmi pøitalivé, protoe pod ztrouchnivìlou kùrou ije spousta hmyzu a husté stromy a keøe nabízejí ptáèkùm chránìné místo k hnízdìní. A jak pomoci ptáèkùm pøeèkat
zimu? Mimo krmítka s rùznými semeny, byste jim mohli pøipravit
burské oøíky navleèená na òùrce, tukové kulièky se semeny, které se
dají dobøe vyrobit z rozputìného fritovacího tuku smíchaného se
zrním. Tuto hmotu je vhodné také nalít do malých kvìtináèkù a rozvìsit po zahradì po stromech. Dìkujeme Vám, e se o ptáèky staráte.

Aktuální nabídka naí prodejny:

V mìsíci lednu Vám mùeme nabídnout ji podstatnou èást semen,
vèetnì bio semen, kde není pouita ádná chemie. Novinkou jsou
i nová semena zelenin a kvìtin. Ze ivoèiné øíe Vám mùeme nabídnout kuøice na zaèátku snùky.
Tìíme se na Vás v naí prodejnì.
Za Faunu & Floru Alena Rabasová
ročník I., leden 2005
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Pranostiky s komentářem
Leden 2005
Meteorolog Jan Munzar napsal ve své
knize Medardova kápì aneb Pranostiky
oèima meteorologù, e pranostiky o poèasí
jsou zajímavé útvary lidové meteorologie,
které vak provázejí ivotem i moderního èlovìka. Kdo by také i dnes neznal slepièí krok
na Nový rok, vrzajícího skøivánka i za
mrazu, ji zmínìnou Medardovu kápi èi
èápa pøes moøe letícího. Dnes bereme tuto
pøedpovìdní klasiku sice s nádechem humoru,
ale pøesto si ji èasto pøipomínáme. Budeme
tak èinit v Holických listech kadý mìsíc
ve skromnìjím výbìru s trochou aktuálního
komentáøe.
Pro první mìsíc v roce vìnujme pracantùm vech kategorií V lednu za pec si
sednu, optimistùm pøihrajme Leden jasný,
roèek krásný, pro pesimisty urèeme Je-li
teplo v lednu, sahá bída ke dnu. Zahrádkáøùm zaøadíme Leden studený, duben
zelený, houbaøe zcela jistì potìí Mnoho
snìhù v lednu, mnoho høibù v srpnu, hospodáøi nepochybnì neodmítnou Bílý leden,
mokrý máj, ve stodole bude ráj!
Klasickou novoroèní Na Nový rok o slepièí krok asi pøivítá kadý, pro zimomøivce

je dùleitý pátý leden: Na Jména Jeí ke
kamnùm nejblí. Ani následující den nelze
vynechat, ponìvad kdekdo zná pranostiku
Na Tøi krále  o skok dále, vak zima stále.
Kdopak by se dnes nechal pojmenovat
Erhart? To jméno vak existuje i se rèením
O svatém Erhartu zima leze do nártu. Hop
a skok, jsme v polovinì ledna a je nám stále
zima. I dne estnáctého, kdy Na svatého
Marcela zima leze do tìla. Pìt dnù nato slaví
Aneka Øímská, o jejich jmeninách se prohlauje, e O svaté Anece od kamen se
nechce.
Leden konèí, ovem paní Zima obvykle
vládne pevnou rukou, je to její mìsíc. Ono
slùvko obvykle je nenápadnì zamontováno
do pìtadvacátého lednového dne, kdy se dovídáme, e Na Pavla obrácení té i zima se
promìní  buï popustí, nebo zhustí. Co
potvrzuje na sklonku mìsíce (29.1.) pranostika tohoto znìní: Na Saleského Frantika
meluzína si èasto zapíská. Pokud jsou mezi
naimi ètenáøi senioøi, kteøí svým vnuèkám
a vnukùm budou pøedèítat tyto pranostiky,
musí jim vysvìtlit, co to meluzína je. Aby si
dítka tøeba nemyslela, e se to prodává
v hypermarketech.
Miloslav Kment

Radniční koleda
Tříkrálová
My tøi králové jdeme k vám,
tìstí, zdraví pøejeme vám.
tìstí, zdraví a jetì více,
my jsme k vám pøili z radnice.
Já purkmistr veho lidu
chci, aby obec ila v klidu.
Já námìstek mám té pøání,
spokojeni buïte bez pøestání.
Já tajemník, co stojím vzadu,
rád vás pøivítám na úøadu.
My vichni tøi vám vinujem,
rok na radnici snad pøeijem.
Na motivy vánoèní koledy My tøi králo-

vé upravil -mkm-

Z nových staveb v Holicích

Vestibul
městského
úřadu

Interiér
sportovní
haly

ročník I., leden 2005
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NABÍDKA INZERCE
Nabízíme vem firmám, obchodníkùm a ivnostníkùm monost inzerce v Holických listech. A jaká je její cena? Tady je.
Cena mìsíèního inzerátu:
1 strana
1/2 strany
1/4 strany
1/8 strany

Zahájení kurzu ve čtvrtek
13. ledna 2005 od 16 hodin

1.200.-Kè
600.- Kè
300.- Kè
300.- Kè

Pochopitelnì je moné si inzerát pøedplatit na více mìsícù.
V tomto pøípadì je cena stanovena po vzájemné dohodì. Inzeráty
je mono dodat ji graficky zpracované v elektronické podobì (emailem na adresu branda@mestoholice.cz, nebo na disketì èi CD
na mìstském úøadì u pana Brandy a v kulturním domì). Mùeme
Vám také sami reklamu zhotovit podle Vaeho pøání. Vyuijte
tedy monosti prezentovat se v Holických listech.

Holické listy. Vydavatel Mìsto Holice prostøednictvím Kulturního domu mìsta Holic. IÈO 00371106, registrace MK ÈR E 15598. Redakèní rada: Vladislav Branda, Pavel Hladík, Miloslav Kment, Ludìk Kaplan. Sídlo redakce: Kulturní dùm mìsta Holic, Holubova 768, 534 11 Holice. Tel.: 4666920476,
603725924. E-mail: kd@holice.cz nebo branda@mestoholice.cz. Grafická úprava a tisk: PORS 52, s.r.o. Chrudim. Redakce si vyhrazuje právo jazykové
korekce dodaných textù a jejich redakèního krácení. Nevyádané rukopisy se nevracejí. Vychází mìsíènì. Uzávìrka kadého èísla vdy k 20. v mìsíci.
Náklad 600 kusù. Pøítí uzávìrka 20. ledna 2005.
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