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NEVŠEDNÍ UDÁLOSTI VŠEDNÍHO ŽIVOTA
SLOVEM I OBRAZEM
Ve dnech 26. února a 1. bøezna se
v kulturním domì konala ji podruhé Chovatelská pøehlídka trofejí ulovených v roce
2004 na honitbách patøících do pùsobnosti
MÚ Holice. K vidìní zde byly trofeje zvìøe
srnèí, daòèí, mufloní, jezevec i lika. Mezi
vystavenými trofejemi pochopitelnì nechybìly ani trofeje ohodnocené medailemi.
Ladislav Mlateèek získal bronzovou medaili za trofej jezevce z honitby Bý, Tomá
Sosnar pak støíbrnou medaili za trofej liky
z honitby Holice. Dalí ocenìné trofeje zde
byly zastoupeny pouze ve fotografické
podobì: støíbrná medaile za daòèí trofej
Guntera Haase (SRN) z obory Poáry
a bronzová medaile opìt za daòèí trofej
Ing. Pavla Vèeláka z honitby Smejèka. Velice zajímavou trofejí byla nádherná hlava
muflona, který byl uloven v oboøe Bìleèko.
Urèitì nebude nezajímavou informace
o tom, kolik bylo v loòském roce ve vech
honitbách (tìch je celkem osmnáct) a oborách (ty jsou celkem tøi) patøících do pùsobnosti MÚ Holice uloveno zvìøe. Zde jsou
tedy èísla: srnèí - 438 kusù, daòèí - 83 kusy,
mufloní - 1 kus, èerná - 468 kusù, zajíc 541 kus, baant - 441 kus, kachna - 1244
kusù, lyska - 7 kusù, lika - 130 kusù, jezevec - 1 kus, kuna - 43 kusy, nutrie - 2 kusy,
ondatra - 10 kusù, psík mývalovitý -1 kus,
straka - 93 kusy, holub - 143 kusy, husa - 1
kus, pes - 16 kusù, koèka - 106 kusù; celkem tedy 3774 kusù nejrùznìjí zvìøe. Zdá
se vám to hodnì? Také se mi to zdálo, ale
byl jsem ujitìn o tom, e zvìøe je hodnì
a e tato regulace udruje její stav na
rozumné míøe.
Ale teï z trochu jiného soudku. Je ji
témìø tradicí, e mateøská kola Holubova
poøádá v kulturním domì nesoutìní pøehlídku Holická Mateøinka. Nebylo tomu
jinak ani letos a stalo se tak ji po esté.
A tak se 16. bøezna sjely do Holic dìti ze
ètrnácti mateøských kol z celého Pardubického kraje, aby se pochlubily tím, co si
vechno pro své kamarády a kamarádky pøipravily. K vidìní byli vodníci, víly, námoøníci, piráti, beruky, pejskové a koèièky,
taneènice a taneèníci, hodináøi, koníci,
trpaslíci a také malá Mateøinka, která kadé
kolce pøedala pìkný dáreèek. A nám
nezbývá, ne se za rok tìit na dalí Holickou Mateøinku.
Tìko na cvièiti lehko na bojiti, tak
praví jedna známá pouèka, která platí svìte div se - i pro divadlo rázu ochotnického. A tak se holiètí ochotníci potí pøi
zkouení nové divadelní hry (tentokrát rázu
detektivního) a je jim obèas tìko, aby
mohli 2. dubna veèer pøedstoupit pøed své
publikum a pøi premiéøe jim bylo lehko.
Aby vechno dokonale klaplo a bylo se na
co dívat, o to se stará Jitka Juraèková coby
reisérka tohoto kusu. Práci vak má ulehèenou tím, e vichni protagonisté jsou zkuenými matadory, kteøí mají za sebou nejednu roli na holických prknech, která i zde
znamenají svìt.
Ludìk Kaplan
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Slovo starosty Ladislava Effenberka

Váení obèané, ètenáøi mìsíèníku
Holické listy!
Srdeènì Vás vítám v mìsíci dubnu a chci
Vás hned v úvodu ujistit, e a budete tyto
øádky èíst prvního èi kterýkoliv dalí den,
nejedná se v mých slovech o ádný apríl, aè
by se tak mohlo z nìkterých údajù usuzovat.
Proèítal jsem toti v minulých dnech obsáhlou
zprávu sociálního odboru zdejího mìstského
úøadu a napadlo mne, e nejen radní a zastupitelé, ale té iroká veøejnost mìla být informována o stavu sociální péèe a nìkdy a veliké,
pøeveliké sociální náruèi, kterou stát v mnoha
pøípadech naím prostøednictvím otevírá.
Podívejme se tedy alespoò na nìkteré
údaje z tohoto resortu za uplynulý rok 2004.
Prvnì chci zmínit péèi o sociálnì potøebné jednotlivce a bezdìtné dvojice. V této sféøe
vyplatil mìstský úøad v loòském roce jen pro

obèany Holic v 850 jednorázových i opakovaných dávkách celkem 2 633 968 Kè. Velmi
struènì øeèeno  jedná se o dávky, urèené
k zabezpeèení základních ivotních potøeb
pro obèana èi domácnost v tìch pøípadech,
kdy pøíjmy nedosahují ivotního minima
a nelze je ze závaných dùvodù zvýit vlastním pøièinìním. Druhou podobnou skupinu
tvoøí sociální dávky pro rodiny s dìtmi.
V tomto pøípadì bylo vyhovìno 62 holickým
adatelùm, kteøí na dávkách sociální potøebnosti a pøíspìvcích na výivu dítìte inkasovali
úhrnnou èástku 1 338 654 Kè.
Dalí skupinou obèanù, kterým jsou
poskytovány rozmanité sociální pøíspìvky,
jsou zdravotnì postiení obèané. Nejednou
jsem zaslechl, e stát by se mìl o zdravotnì
postiené obèany lépe starat. Domnívám se,
e následující èísla pøesvìdèí i pochybovaèe
o tom, e stát v tomto smìru poskytuje podporu vydatnou a e by bylo dobré v nejednom
pøípadì pohlédnout dùraznìji na to, zdali se
dostateènì stará i vlastní rodina. Vak pohlédnìme na konkrétní èísla. V celém regionu
holického mìstského úøadu bylo za rok 2004
v evidenci 510 osob, kterým bylo vyplaceno
na rùzných dávkách a pøíspìvcích 4 114
462 Kè. Pøímo holickým obèanùm byl v 9 pøípadech vyplacen pøíplatek na zakoupení,
úpravu èi opravu motorového vozidla v úhrnné èástce 585 500 Kè a ve 127 pøípadech pøíspìvek na provoz motorového vozidla v úhrnné èástce 748 094 Kè. Dále byl místním
obèanùm vyplacen v 6 pøípadech pøíspìvek na
opatøení zvlátních pomùcek v celkové èástce
421 395 Kè.
Kromì toho byly poskytnuty individuální
dávky, podpory a pøíspìvky dalím adate-

lùm, a to v péèi o staré a zdravotnì postiené
obèany. Napøíklad ve 44 pøípadech to byla
podpora v péèi o osobu blízkou vèetnì nezletilého dítìte, ve 164 pøípadech lo o pøíspìvek
na zvýené ivotní náklady, ve 25 pøípadech
o pøíspìvek na provoz telefonní stanice, ve
dvou pøípadech o pøíspìvek za uívání bezbariérového bytu, atd.
Kromì uvedených pøíkladù státní sociální
podpory poskytuje mìsto z vlastního rozpoètu
zhruba padesátitisícový pøíspìvek na èinnost
klubu dùchodcù a na aktivity mítní odboèky
svazu postiených civilizaèními chorobami.
Z této èástky zmínìné sdruení podporuje
pøátelská setkání svých èlenù, rehabilitaèní
plavání, kulturní zájezdy, sportovní aktivity.
Samozøejmì mìsto zajiuje i peèovatelskou
slubu, a to prostøednictvím Oblastní Charity
Pardubice  Støediska charitní peèovatelské
sluby Holice. Náklady na zajitìní provozu
této sluby v uplynulém roce èinily zhruba
jeden milion Kè, pøièem poèet klientù se
pohyboval mezi 50  60 osobami.
Vìøím, e si na základì tìchto struèných
informací budete moci upøesnit Vai pøedstavu o sociálních péèi, kterou mìsto kadoroènì
poskytuje svým obèanùm, a ji prostøednictvím dotací ze státního rozpoètu èi vyèlenìním z rozpoètu mìstského.
Na závìr Vám vem pøeji, abyste si uívali vech dnù mìsíce dubna  doufejme, e ji
za pìkného jarního poèasí  hlavnì ve chvílích volna a o víkendech. Uívejte si je plnými
douky v pøírodì, na zahrádkách, na chalupách
a chatách, na kolách i pìmo, pøi sportu,
rekreaci, pøi spoleèenském dìní, a pokud se
Vám to líbí, tøeba i doma u televize.
Mgr. Ladislav Effenberk, starosta mìsta

PROGRAM AKCÍ K 60. VÝROČÍ HOLICKÉHO POVSTÁNÍ
SOBOTA 30. DUBNA 2005
18 hodin  prostranství pøed KD
VÍTÁNÍ MÁJE
vystoupení holických hudebních a taneèních
souborù a Klubu historických kol TJ Sokol
19 hodin
ODCHOD LAMPIONOVÉHO PRÙVODU
OD KD NA STADION
19.15 hodin  stadion
PÁLENÍ ÈARODÌJNIC
s hudbou, obèerstvením a ohòostrojem v 21.15 hod.
PONDÌLÍ 2. KVÌTNA 2005
17.30 hodin  Kulturní dùm
VERNISÁ VÝSTAVY
HOLICKÉ POVSTÁNÍ 1945
ročník I., duben 2005

výstava bude otevøena od 3. kvìtna do 6. kvìtna
2005 od 8 do 16 hodin
ÈTVRTEK 5. KVÌTNA 2005
Dopoledne
POLOENÍ KYTIC K POMNÍÈKÙM
PADLÝCH
17 hodin  høbitov
PIETNÍ AKT U PAMÁTNÍKU PADLÝCH
k výroèí Holického povstání 1945 vyjde i obsáhlá
pøíloha kvìtnového èísla Holických listù
Do tohoto období spadají i tradièní oslavy
Svátku práce politických stran na prostranství
u kulturního domu v nedìli 1. kvìtna 2005.
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ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY MĚSTA
Mimoøádná schùze rady mìsta dne 7. bøezna 2005

Pøed zasedáním zastupitelstva se rada sela k mimoøádné schùzi. Zastupitelstvu doporuèila schválit pøevod infrastrukturního majetku mìsta (jedná se
o novou èást vodovodu a kanalizace v lokalitì Muka) do VAK a.s. Pardubice za pøísluný poèet akcií, pøepoètený z ceny dle znaleckého posudku.
V souvislosti se ádostmi o umístìní antén a podobných zaøízení, zvlátì pro
bezdrátový internet na budovách v majetku mìsta, schválila rada zveøejnìní
zámìru pronájmu pro toto zaøízení na budovì èp. 2 na námìstí T. G. Masaryka za nájmené ve výi 1 000 Kè mìsíènì a jednorázový poplatek za zøízení
ve výi 500 Kè.
Starostovi uloila rada projednat s firmou VÈE Montáe monost splátkového kalendáøe na rekonstrukci veøejného osvìtlení. Jde o souèinnost akcí této
firmy a mìsta pøi snáení vedení
v èásti ulic Staroholická a Josefská a v místní èásti Kamenec.
Rada schválila dokonèení rekonstrukce zdravotnìtechnické instalace v domì èp. 168/343 ve
Vysokomýtské ulici. V rámci
stále projednávaných smìn
majetku mezi mìstem a Policií
ÈR schválila rada zveøejnìní
pronájmu garáe na stadionu.
Vedoucímu odboru správy majetku a výstavby mìsta rada uloila
zajistit projektovou dokumentaci
na rekonstrukci kavárny v kulturním domì.
Cesta na Kamenec

Schùze rady mìsta dne 21. bøezna 2005

Nejprve se rada zabývala sociální problematikou. Po projednání obsáhlého
materiálu o stavu na úseku péèe o rodinu a dítì, sociálnì-právní ochrany dìtí
a péèe o obèany starí a zdravotnì postiené vzala rada zprávu sociálního odboru na vìdomí. Na vìdomí rovnì vzala zprávu o èinnosti sociální komise.
Rada schválila kupní cenu pro prodej zaplocených pozemkù v ulici Staroholická, jejich odprodej schválilo zastupitelstvo mìsta. Zastupitelstvu doporuèila schválit výkup malého pozemku u hranic plánovaného silnièního
obchvatu. Na základì ádosti sociálního odboru a doporuèení bytové komise
bylo schváleno pøidìlení bytu o jedné místnosti v Hradecké ulici èp. 59 panu
Jakubu Markovi. Rada schválila výsledky výbìrového øízení na dodavatele
rekonstrukce bývalé koly ve Staroholické ulici, kde se ze sedmi firem na
prvním místì umístila firma SKOS s. r. o. Skuteè.
V dalí èásti schùze rada projednala a schválila program akcí k 60. výroèí
holického povstání a ukonèení druhé svìtové války. Celý program byste mìli
najít na jiném místì tohoto èísla Holických listù. Rovnì tak schválila odmìny øeditelùm pøíspìvkových organizací mìsta za druhé pololetí roku 2004.
Posledním bodem programu bylo projednání dolých ádostí. ádost Basketbalového vesportovního klubu Holice na stavební rozdìlení náøaïovny ve
sportovní hale vzala rada na vìdomí s tím, e tuto záleitost bude mono
øeit a pøi rekonstrukci zázemí haly. Kladnì byla vyøízena ádost pana
Hampla o prominutí poplatku za likvidaci odpadù, nebo prokázal, e se po
celý rok zdruje mimo Holice a poplatek platí v místì svého pobytu. Rovnì
tak ve prospìch adatelù byly vyøízeny ádosti firmy BSH a. s. Holice (pouití mìstského znaku na upomínkové váze) a Sportovního klubu Holice
(pouití mìstského znaku na vlajeèkách klubu).
Mgr. Pavel Hladík, místostarosta mìsta

POD VEŘEJNOU KONTROLOU
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MÌSTA HOLIC
ZE DNE 7. bøezna 2005

Zpracování bude jednostupòové, tj. nebude poøizován koncept zmìny,
ale pøímo návrh.

Usnesení è. 263
Zastupitelstvo mìsta Holic schvaluje postup RM Holice dle pøednesené zprávy ze schùzí rady mìsta od posledního zasedání ZM Holice dne
20. prosince 2004.

Usnesení è. 270
Zastupitelstvo mìsta Holic schvaluje prodej pozemkù p.è. 2292/2
o výmìøe 158 m2, p.è. 2992/3 o výmìøe 168 m2, p.è. 2993/2 o výmìøe
64 m2, p.è. 2996/3 o výmìøe 163 m2 z majetku mìsta.

Usnesení è. 264
Zastupitelstvo mìsta Holic schvaluje závìreèný úèet mìsta Holic za
rok 2004 bez výhrad.

Usnesení è. 271
Zastupitelstvo mìsta Holic schvaluje výkup pozemku p.è. 296/2
o výmìøe 19 374 m2 v k. ú. tìpánovsko do podílového spoluvlastnictví obcí prostøednictvím Lesního drustva s. r. o. Vysoké Chvojno.

Usnesení è. 265
Zastupitelstvo mìsta Holic schvaluje kapitálový rozpoèet mìsta na rok
2005 v objemu výdajù 10 697 700,-Kè.
Usnesení è. 266
Zastupitelstvo mìsta Holic schvaluje poøadí akcí v rezervì kapitálového rozpoètu dle pøedloeného návrhu.
Usnesení è. 267
Zastupitelstvo mìsta Holic bere na vìdomí zprávu o kontrole usnesení
RM a ZM Holice za rok 2004.
Usnesení è. 268
Zastupitelstvo mìsta Holic ruí obecnì závaznou vyhláku mìsta Holic
è. 12/2003 o veøejném poøádku ve znìní obecnì závazné vyhláky
mìsta Holic è. 9/2004.
Usnesení è. 269
Zastupitelstvo mìsta Holic schvaluje poøízení zmìny územního plánu
mìsta Holice v celé lokalitì mezi ulicí Pod Homolí a stávající zástavbou na Podlesí. Mìní se neurbanizované území z èásti na zónu bydlení
venkovského typu, z èásti na zónu rekreace a sportu a z èásti na zónu
èisté výroby. Zmìna by mìla být provedena podle pøiloené situace.
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Usnesení è. 272
Zastupitelstvo mìsta Holic schvaluje zøízení vìcného bøemene na èást
pozemku p.è. 319/1, k. ú. Albrechtice nad Orlicí a èást pozemku
p. è. 470, k. ú. Nová Ves u Albrechtic pro p. Radomíra Charváta, Nová
Ves èp. 65, 517 21 Týnitì nad Orlicí.
Usnesení è. 273
Zastupitelstvo mìsta Holic schvaluje uzavøení smlouvy o budoucí
smlouvì o zøízení vìcného bøemene na pozemky p.è. 2041/9, 827/10,
2399/1, 841, 845, 2084/72, 2057/37, 2084/47, 2078/6, 2078/8, 2071/1,
2402/6, 2402/4, 2084/62, 2415/9, 1025/2, 2054/53, 2057/37, 2071/1,
833/3 za úplatu pro Øeditelství silnic a dálnic.
Usnesení è. 274
Zastupitelstvo mìsta Holic schvaluje podání ádosti na Pozemkový
fond ÈR o bezúplatný pøevod pozemkù p.è. 2008/49 o výmìøe 8
314 m2 a p.è. 2385/33 o výmìøe 141 m2 v ul. Pod Homolí do majetku
mìsta.
Usnesení è. 275
Zastupitelstvo mìsta Holic trvá na svém usnesení è. 256 ze dne 20. 12.
2004.
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Usnesení è. 276
Zastupitelstvo mìsta Holic schvaluje ádost o zmìnu úèelu vyuití pøiznané dotace ze státního rozpoètu v roce 2005 z pùvodní akce Umìlá
ledová plocha na novou akci Rekonstrukce bývalé základní koly
Staroholická èp. 236.
Usnesení è. 277
Zastupitelstvo mìsta Holic schvaluje podání ádosti o dotaci na technickou infrastrukturu pro 22 bytových jednotek v lokalitì Muka.
Usnesení è. 278
Zastupitelstvo mìsta Holic schvaluje odpis pohledávky ve výi 20
394,-Kè za paní Ilonu Novákovou, Kotìrova 720, Hradec Králové za
pronájem nebytových prostor v èp. 168/343 Vysokomýtská ul.
Usnesení è. 279
Zastupitelstvo mìsta Holic schvaluje odpis pøevzaté pohledávky
z bývalé Polikliniky Holice ve výi 45 479,76 Kè za Veobecnou zdravotní pojiovnu Pardubice za neuznané zdravotní výkony splatné do
24. 1. 2003.
Usnesení è. 280
Zastupitelstvo mìsta Holic schvaluje pøevod infrastrukturního majetku
mìsta Holic v lokalitì Muka do majetku VAK a. s. Pardubice za pøísluný poèet akcií pøepoètený z ceny dle znaleckého posudku.
Usnesení è. 281
Zastupitelstvo mìsta Holic schvaluje odmìny neuvolnìným èlenùm
ZM Holice s platností od 1. 1. 2005:
a) èlenùm RM Holice ve výi 1500,- Kè mìsíènì,
b) pøedsedovi výboru nebo komise ve výi 900,- Kè mìsíènì,
c) èlenùm ZM Holice ve výi 500,- Kè mìsíènì.

USNESENÍ MIMOØÁDNÉHO ZASTUPITELSTVA
MÌSTA HOLIC ZE DNE 21. bøezna 2005
Usnesení è. 282
Zastupitelstvo mìsta Holic schvaluje:
a) XIII. zmìnu územního plánu mìsta Holice, øeící: zruení navrhované kruhové køiovatky u pice a s tím související zruení pøestavbového území a vyputìní z textové èásti ÚPSÚ Holice objektù èp. 20, 343, 169, 170, 172, 174, 175, urèených k demolici
z dùvodu navrené kruhové køiovatky.

b) závaznou èást XIII. zmìny územního plánu tak, jak je uvedena
v obecnì závazné vyhláce è. 2/2005 o závazných èástech územního plánu mìsta Holice, která je doplòkem obecnì závazné vyhláky è. 7/2002
c) vyøízení pøipomínek, uplatnìných v pøipomínkovém øízení tak, jak
je uvedeno v protokolu z pøipomínkových øízení ze dne
15. 3. 2005. K návrhu nebyly vzneseny ádné námitky obèanù
Usnesení è. 283
Zastupitelstvo mìsta Holic schvaluje:
XIV. zmìnu územního plánu mìsta Holice, øeící:
- zmìna neurbanizovaného území na zónu venkovského bydlení.
Zmìna by mìla být provedena na pozemku parc.è. 6685/22 v k.ú.
Holice v Èechách.
- zmìna zóny èisté výroby a zóny veøejné a ochranné zelenì na zónu
smíenou. Zmìna by mìla být provedena na pozemku parc.è.
2057/71 a 2057/72 v k.ú. Holice v Èechách.
- zmìna neurbanizovaného území na zónu venkovského bydlení.
Zmìna by mìla být provedena na pozemku parc.è. 3445/28 v k.ú.
Holice v Èechách.
- zmìna neurbanizovaného území na zónu venkovského bydlení.
Zmìna by mìla být provedena na pozemku parc.è. 4102/22,
4039/22, 4015/2 a 4014 v k.ú. Holice v Èechách
a) závaznou èást XIV. zmìny územního plánu tak, jak je uvedena
v obecnì závazné vyhláce è. 3/2005 o závazných èástech územního plánu mìsta Holice, která je doplòkem obecnì závazné vyhláky è. 7/2002
b) vyøízení pøipomínek, uplatnìných v pøipomínkovém øízení tak, jak
je uvedeno v protokolu z pøipomínkových øízení ze dne
15. 3. 2005. K návrhu nebyly vzneseny ádné námitky obèanù.
Usnesení è. 284
Zastupitelstvo mìsta Holic schvaluje I. rozpoètovou zmìnu v rozpoètu
mìsta na rok 2005
Usnesení è. 285
Zastupitelstvo mìsta Holic ruí svá usnesení ZM Holice è. 232, 233,
234, 235 a 236/2 ze dne 6. prosince 2004.
Usnesení è. 286
Zastupitelstvo mìsta Holic ukládá pøipravit návrh zøizovací listiny
pøíspìvkové organizace Technické sluby Holice.
T: 2. 5. 2005
zodpovídá: starosta

MĚLI BYSTE VĚDĚT …
PRAVIDLA PRO PØIDÌLOVÁNÍ VEØEJNÉ FINANÈNÍ
PODPORY Z ROZPOÈTU MÌSTA
(schváleno radou mìsta dne 21. února 2005)
V souladu se zákonem è. 320/2001 Sb. o finanèní kontrole a kontrolním øádem mìsta se vydávají tato pravidla:
1. Rozpoèet mìsta kadoroènì zahrnuje rozpoètovu poloku Veøejná
podpora spoleèenských organizací.
Tato poloka slouí k finanèní podpoøe èinností subjektù, pùsobících
na území mìsta, provádìjících veøejnì prospìné èinnosti nebo
k jednorázové podpoøe konkrétních akcí poøádaných tìmito subjekty
v daném roce.
Pøidìlování finanèních prostøedkù je moné pouze do výe schválené
èástky v rozpoètu mìsta.
2. Prostøedky mohou být pøidìleny pouze na základì ádosti podané
v podatelnì Mìstského úøadu Holice.
3. Pro podání ádostí se stanovuje jednotný termín do 15. února bìného roku. Po tomto datu lze podat ádost jen u akcí prokazatelnì pøidìlených poøadateli po 15. únoru.
4. ádost musí obsahovat:
ročník I., duben 2005

a) název adatele, IÈO, bankovní spojení a kontaktní osobu, registrace  rejstøík a èíslo;
b) úèel uití (na èinnost nebo na konkrétní akci);
c) poadovanou èástku.
Pøílohou budou:
a) úèetní výkazy za uplynulý rok;
b) rozpoètový výhled na daný rok (pøíjmy  výdaje);
c) celkový rozpoèet konkrétní akce, na kterou je finanèní podpora
poadována (doloení finanèního zajitìní).
Neúplnou ádost nebude moné pøedloit k projednání.
5. Pøed projednáním ádosti v radì mìsta musí být provedena pøedbìná kontrola, kterou zajiuje finanèní odbor Mìstského úøadu
Holice.
6. O vyhodnocení ádosti a o schválení výe pøidìlené finanèní podpory rozhoduje rada mìsta.
O poskytnutí veøejné finanèní podpory bude vdy uzavøena písemná
smlouva mezi mìstem a pøíjemcem podpory.
7. Pøidìlené veøejné finanèní podpory podléhají vdy vyúètování, a to
v termínu do 15. ledna následujícího roku.
8. Platnost tìchto pravidel se stanovuje od 1. bøezna 2005.
strana
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ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET MÌSTA ZA ROK 2004
(schváleno zastupitelstvem mìsta dne 7. bøezna 2005)
Poznámka: údaje v prvním sloupci znamenají rozpoèet na rok 2004,
v druhém sloupci pak skuteènost za rok 2004.
Pøíjmy celkem
Daòové pøíjmy
Nedaòové pøíjmy
Kapitálové pøíjmy
Dotace (státní, krajské)

147 901 100 152 779 900
43 145 900 46 988 800
17 040 700 18 005 800
4 892 900
4 963 700
82 821 600 82 821 600

Výdaje celkem
Provozní výdaje
Kapitálové výdaje

175 013 600 168 716 700
125 680 700 125 501 100
49 332 900 43 215 600

Saldo (rozdíl mezi pøíjmy a výdaji)
- 27 112 500 - 15 936 800
Financování
27 112 500 15 936 800
Splátka investièního úvìru
- 3 360 000 - 3 360 000
Splátka pùjèky z fondu rozvoje bydlení
- 208 000
- 208 000
Zdroje z výsledku hospodaøení za r. 2003 28 980 500 19 504 800
Vyuití debetu
1 700 000
-

Ottmarova ulice propojí lokalitu Muka

Hospodaøení mìsta podléhá podle zákona o obcích kontrole hospodaøení auditorem. Audit byl proveden nezávislým auditorem v termínech
22.  23. 11. 2003 a 9.  11. 2. 2005. Pøezkoumání hospodaøení mìsta
za rok 2004 bylo ukonèeno bez výhrad.

listy

KAPITÁLOVÁ ÈÁST ROZPOÈTU MÌSTA NA ROK 2005
(schváleno zastupitelstvem mìsta dne 7. bøezna 2005)
Pro letoní rok má mìsto k dispozici na kapitálové výdaje
10 697 700 Kè. Z toho vak pøipadá 6 159 500 Kè na dofinancování
akcí z roku 2004. Pro nové akce tak zbývá 4 538 200 Kè. Proto zastupitelstvo rozhodlo poádat o zmìnu pouití schválené státní dotace ve
výi 4 500 000 Kè z akce umìlá ledová plocha na akci rekonstrukce
bývalé koly v ulici Staroholická. Zároveò schválilo podání ádosti
o státní dotaci na vybudování infrastruktury pro 22 nových bytových
jednotek v sídliti Muka.
Kapitálové výdaje na rok 2005 celkem

10 697 700

Dofinancování akcí z roku 2004
Rekonstrukce sportovní haly
Rekonstrukce èásti støechy KD (havárie)
Stavební úpravy v èp. 1042 (projekt)
Veøejné osvìtlení Kamenec (projekt)
Kanalizaèní pøípojka èp. 168 (projekt)
Rekonstrukce bývalé koly Staroholická (projekt)
Investice do kotelen (ze zákona)
Pøevod do provozních výdajù (www stránky mìsta)

6 159 500
5 264 000
370 000
55 000
7 500
6 000
70 000
372 000
15 000

Na akce v roce 2005

4 538 200

Tyto prostøedky zatím nebyly rozdìleny. Do plánu byly zaøazeny tyto akce:
Rekonstrukce bývalé koly ve Staroholické ulici (podána ádost
o zmìnu vyuití dotace)
Spojovací komunikace Muka  dokonèení Ottmarovy ulice (podána
ádost o dotaci)
Strategický plán rozvoje mìsta (zpracování zadáno usnesením zastupitelstva)
Rezerva na investice do kotelen (vyplývá ze zákona)
Výkupy pozemkù do majetku mìsta (dle nabídek a moností)
Veøejné osvìtlení (koordinace akce s VÈE  èásti ulic Staroholická
a Josefská a místní èásti Kamenec)
Stavební úpravy kuchynì v kavárnì KD (výmìr hygieny pro zachování provozu)
Rubriku Mìli byste vìdìt pøipravuje Mgr. Pavel Hladík, místostarosta mìsta

ÚŘEDNÍ DESKA
Separace odpadu se nám vyplatí

Jak funguje systém EKO-KOM
EKO-KOM, a.s. je autorizovaná obalová spoleènost, která zajiuje sdruené plnìní povinností zpìtného odbìru a vyuití odpadu
z obalù, které vyplývají ze zákona è. 477/2001 Sb., o obalech ve znìní
pozdìjích pøedpisù zákona è. 94/2004 Sb. Povinnosti zpìtného odbìru
a vyuití odpadù z obalù mají podle zákona osoby, které uvádìjí obaly
nebo balené výrobky na trh nebo do obìhu, tzn. dováejí, plní, importují do ÈR nebo prodávají. Tyto osoby mohou pro splnìní tìchto
povinností uzavøít Smlouvu o sdrueném plnìní se spoleèností EKOKOM, a.s.
Systém EKO-KOM zajiuje sdruené plnìní povinností zpìtného
strana
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odbìru a vyuití odpadù z obalù prostøednictvím systémù tøídìného
sbìru v obcích a prostøednictvím èinnosti osob oprávnìných nakládat
s odpadem. To znamená, e spoleènost EKO-KOM, a.s. fyzicky nenakládá s obalovým odpadem, ale podílí se zejména na financování
nákladù spojených se sbìrem, svozem, tøídìním a vyuitím obalového
odpadu.
Vychází pøitom ze dvou zákonných povinností:
 Dovozci, plnièi, distributoøi a maloobchody, uvádìjící na trh èi do
obìhu obaly nebo balené výrobky, mají dle zákona o obalech
povinnosti zpìtného odbìru a vyuití odpadu z obalù.
 Obce a mìsta mají dle zákona o odpadech, povinnost tøídit a vyuívat komunální odpad, jeho souèástí jsou také pouité obaly.
ročník I., duben 2005
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Na jedné stranì spoleènost EKO-KOM, a.s. uzavírá Smlouvy o sdrueném plnìní s osobami, které uvádìjí obaly na trh èi do obìhu. Na
základì tohoto smluvního vztahu shromaïuje údaje o produkci obalù
a pøijímá platby, jejich výe je závislá na výi vykazované produkce
obalù.
Na stranì druhé spoleènost EKO-KOM, a.s. uzavírá Smlouvy o zajitìní zpìtného odbìru a recyklaci odpadu z obalù s obcemi a osobami
oprávnìnými nakládat s odpadem. Tyto subjekty mají poté povinnost
vést evidenci o mnoství zpìtnì odebraného a vyuitého odpadu
z obalù, na základì které spoleènost EKO-KOM, a.s. pøispívá finanèními prostøedky na systémy sbìru, tøídìní a vyuití obalového odpadu.
Systém vychází z obdobných modelù, které jsou provozovány v evropských zemích, kde tyto systémy tvoøí integrovanou souèást nakládání
s komunálním odpadem. Kromì zajitìní zpìtného odbìru a vyuití
obalù a obalových odpadù systém EKO-KOM provozuje øadu doprovodných èinností: informaèní, poradenskou, výzkumnou a vzdìlávací.
V roce 2004 probíhala v èeských médiích kampaò spoleènosti EKOKOM na podporu tøídìní odpadù. Jednalo se o svého druhu první plo-
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nou kampaò. V listopadu 2004 se tøídìní úèastnilo na 66 % obyvatel,
zatímco v roce 1999 to bylo pouze 28 % obyvatel. Prùmìrná výtìnost
tøídìného sbìru se pøedbìnì odhaduje na 34,1 kg/obyv.
Kampaò bude pokraèovat i letos. Zatímco loni se nesla pod heslem
Nebuïte líní: tøiïte odpad, letos je motto upraveno na Nebuïte
líní: tøiïte správnì. Cílem kampanì je, aby lidé házeli do kontejnerù to, co tam opravdu patøí. Aby se napøíklad v nádobì na plasty neobjevovaly láhve se zbytky olejù nebo pytle se smìsným, neroztøídìným
odpadem. Více vytøídìných plastù, skla a papíru je nezbytným pøedpokladem k tomu, aby se tyto suroviny mohly znovu vyuít a neskonèily
na skládce nebo ve spalovnì. Jedinì tøídìním pøímo v domácnostech
mùeme získat kvalitní druhou surovinu, øekla pøi loòském zahájení
reklamní kampanì Ivana Jirásková, námìstkynì ministra ivotního
prostøedí.
Stejnì jako loni vyjde reklama v televizi, rozhlase, v tramvajích nebo
na zastávkách mìstské dopravy na tøicet miliónù korun a uhradí ji
EKO-KOM. Tato spoleènost sdruuje více ne 21 tisíc firem, které
jsou ze zákona povinny recyklovat stanovené procento svých odpadù.

A jak funguje systém separace odpadů
v Holicích
Mìsto Holice má se spoleèností EKO-KOM, a.s. ji od roku 2001
uzavøenu Smlouvu o zajitìní zpìtného odbìru a recyklaci odpadu
z obalù. Vlastní systém separace je v Holicích zaloen na rozmístìní
speciálních nádob na separovaný odpad a v souèasné dobì je zde ji 25
úplných separaèních hnízd, tzn. míst s nádobami na papír, sklo
a plasty. Systém provozujeme v úzké spolupráci se spoleèností
ODEKO, s.r.o., která jednak separovaný sbìr sváí a zajiuje jeho
odbyt, dále nám poskytuje speciální kontejnery. Od loòského roku
celý systém optimalizujeme náhradou nádob na plasty o objemu 240
litrù velkokapacitními lutými kontejnery a také jiným rozmístìním
separaèních nádob, dále jsme vytvoøili nové hnízdo v sídliti Muka,
nahoøe v ulici Pod Homolí. V letoním roce pak rozíøíme poèet sbìrných hnízd o dalí 4 místa. Tato opatøení mají za úkol zvýit výtìnost separace ze souèasných a velmi prùmìrných 28 kg/osobu, alespoò
na hodnotu celostátního prùmìru (34 kg/osobu). Prùmìr 28 kg jsme
dosáhli sbìrem 50 tun plastù, témìø 50 tun skla a 80 tun papíru. Promítnuto do financí, na odmìnì za separaci nám spoleènost EKO-KOM
v loòském roce poukázala odmìnu ve výi 450 tis. Kè. Od poloviny
roku 2004 jsme do systému separace zapojili i místní výkupny sbìrných surovin a v letoním roce tím zvýíme mnoství vykazovaného
a skuteènì obèany vyseparovaného odpadu minimálnì o 25 %. O toto
navýení se nám zvýí i odmìna.
Na nìkolika stanovitích s nejvìtí výtìností odpadu zavedeme

oddìlený sbìr bílého a barevného skla, které je zvýhodnìno zvlátním
bonusem a EKO-KOM nám také zkuebnì poskytne nìkolik kontejnerù na sbìr obalù Tetrapack, napø. od mléka a dusù.
Pøipomínám, e systém je urèen pro obèany Holic, podnikatelé
a firmy se mohou do systému zapojit pouze na základì písemné
smlouvy s Odekem. Zneuití je mono dle zákona o odpadech potrestat pokutou do 300 tis.Kè.
Pøíklad pravidelného zneuívání systému ukazuje fotografie sbìrného místa na Starých Holicích a rádi pøivítáme informaci o pùvodci
odpadu.
V rozmístìní kontejnerù pak pøivítáme i názory a pøání obèanù
Holic, kterým tento problém, promítající se do naich penìenek, urèitì není lhostejný.

Ze zprávy o činnosti sociálního odboru
Èinnost sociálního odboru Mìstského úøadu Holice za rok 2004
pøedstavovala nejen poskytování dávek sociální péèe, ale i sociálnìprávní ochranu dìtí. Pùsobnost odboru je nejen ve mìstì Holice, ale
v celém jeho správním obvodì.
Sociální dávky a sluby jsou urèeny obèanùm, kteøí nejsou schopni
zabezpeèit ivotní potøeby a péèi o sebe v potøebném (nezbytném) rozsahu, a to buï z dùvodu nedostateèného pøíjmu, nebo vzhledem
k nepøíznivému zdravotnímu stavu, vysokému nebo nízkému vìku,
spoleèenské nepøizpùsobilosti, zvlátní ivotní situaci (ivelné pohromì) apod. V dávkách sociální péèe bylo rozdìleno bezmála
18 mil. Kè, a to jak mezi obèany sociálnì potøebné, rodiny s dìtmi, tak
staré a zdravotnì postiené obèany.
K velmi výrazné zmìnì v roce 2004 dolo v poskytování peèovatelské sluby, kterou od 1. 11. 2004 poskytuje Oblastní Charita
Pardubice. Na základì provedených sociálních etøení u klientù lze
øíci, e pracovníci charity plní své úkoly peèlivì, svìdomitì
a ochotnì.
Pracovnice oddìlení sociálnì-právní ochrany dìtí vykonává
funkci kolizního opatrovníka nezletilých dìtí a v jejich zájmu èiní
neodkladné úkoly a povinnosti, pøedkládá soudci závìreèné návrhy
pøi vech vìcech (výchova a výiva, styk, otcovství, dìdictví
ročník I., duben 2005

apod). Soudních jednání bylo loni celkem 120. Dále je na sociálním odboru zajitìna èinnost protidrogového koordinátora, který
zpracovává projekt ,,Sám sebou. Cílem projektu je vytvoøit ucelený systém prevence, který napomùe ákùm, studentùm a uèòùm
v pozitivní orientaci na zdravý ivotní styl a odmítnutí souèasné
drogové kultury.
Souèástí oddìlení je i kurátor pro mláde , který peèuje o dìti do
15 let, které se dopustily èinu jinak trestného, mladistvé, u nich bylo
zahájeno trestní stíhání nebo se dopustili pøestupku, dìti a mladistvé
s opakovanými závanými poruchami chování. Celkem je v evidenci
49 dìtí a mladistvých. Dále sociální odbor vykonává èinnost poradce
pro národností meniny, zajiuje koncepèní, koordinaèní a kontrolní
èinnost v oblastech systému samosprávy a pøenesené pùsobnosti obcí
se zamìøením na problematiku integrace národnostních menin a etnik
vèetnì právního poradenství, terénní práce a depistáe. V neposlední
øadì zajiuje agendu koordinátora o spoleèensky nepøizpùsobené
obèany, kteøí potøebují zvlátní pomoc a zprostøedkovává pomoc tìmto
obèanùm v obtíných ivotních situacích. Celkem je v evidenci 35
osob, poèet proputìných z výkonu trestu v roce 2004 byl 8 osob.
informace z mìstského úøadu a jeho odborù pøipravil
ing.Vladislav Branda, tajemník MÚ
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KULTURA
DIVADLO - DUBEN 2005 KULTURNÍ DŮM MĚSTA HOLIC

je návtìva tchána s tchýní, kteøí nìkteré vìci zatím netuí
kolní kino.
Velký sál kulturního domu.

SOBOTA 2. DUBNA V 19.30 HODIN
Robert Thomas - PAST
Detektivní komedie o ètyøech dìjstvích, která nás zavede do horské
oblasti Chamonix. Hra vás nechá v napìtí a do posledních okamikù, kdy dojde k neoèekávanému rozuzlení celého pøíbìhu. V detektive uvidíte Ludmilu Voøíkovou, Ivana Vondrouovou, Pavla Hladíka,
Vítìzslava Vondroue,, Vladimíra Hladíka, Davida mejdíøe, Petra
Hlavatého. Reie Jitka Juraèková. Pøedstavení je zaøazeno v pøedplatném.
Divadelní soubor kulturního domu.
Velký sál kulturního domu.
ÈTVRTEK 21. DUBNA V 9.30 HODIN
KEYBOARDOVÝ KONCERT SKUPINY ZUSZKA
Skupina Zuszka, sloená ze esti a osmi dìtí a kapelníka, pøijede
s veselým koncertem zamìøeným na souèasnou populární èesko-slovenskou i svìtovou hudební scénu (Chinaski, Britney Spears, Monkey Business, Sting, P. Hapka, Elán, Pink). Zazní v nìm ale i èeské
lidové písnì v jazzových úpravách (To ta helpa, Beskyde Beskyde,
Dobrù noc).
Skupina Zuzka Hradec Králové.
Velký sál kulturního domu.

STØEDA 13. DUBNA V 10.00 HODIN
KRAJSKÉ KOLO NÁRODNÍ PØEHLÍDKY KOLNÍCH
PÌVECKÝCH SBORÙ
Soutìní pøehlídka pìveckých sborù z Pardubického kraje.
Støedisko kulturních slueb Krajské knihovny Pardubice.
Velký sál kulturního domu.
PÁTEK 16. DUBNA V 19.30 HODIN
DIETA PRO VÁNIVÉ JEDLÍKY ANEB HLAVNÌ ÁDNÉ
ODØÍKÁNÍ
Na základì své páté kuchaøské knihy si pro vás Lenka Koøínková
pøipravila poøad, který je protkán písnièkami, hranými sekcemi
a vyprávìním. Rozhodnì nejde o pøednáku èi besedu na téma hubnutí a ivotní styl., ale o zábavný a pøitom pouèný poøad jak na dané
téma, tak na témata jiná
Talk show Lenky Koøínkové.
Velký sál kulturního domu

SOBOTA 23. DUBNA V 19.30 HODIN
Jára Bene  NA TÝ LOUCE ZELENÝ
Známá roztomilá opereta nás zavede do jiních Èech, kde spoleènì
s majitelkou panství Alenou poznáváme okouzlující i smìné postavy celého velkostatku. Alena se rozhodla hospodáøství radikálnì
zmìnit, a tak ke stávajícím odborníkùm na myslivost a lesní hospodáøství  inenýru Miláèkovi a hajnému tìtivci  pøizvala jetì svìtovì proslulého profesora Bulfínka, co nemùe pøinést nic dobrého.
No a kdo by neznal písnièky Já bych chtìl mít tvé foto nebo
Venouku, Venouku, které takøka zlidovìly. V hlavní roli se vám
pøedstaví Josef Zíma.
Praská komorní zpìvohra.
Velký sál kulturního domu.
VÝSTAVA VE VITRÍNÁCH
SOUZNÌNÍ  výstava obrázkù Aleny Kaòkovské a Yvony ïárské

ÚTERÝ 19. DUBNA V 8.30 A 10.30 HODIN
SHREK 2
e svatbou vechny pohádky konèí? Ó, nikoliv. Tahle právì zaèíná,
protoe astné zlobøí novomanele èeká daleká cesta. Pøed Shrekem
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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 466 920 476 nebo e-mailem
na adrese kd@holice.cz.
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LOVCI POKLADÙ

listy

vytlaèuje bubliny z pivních lahví tak dlouho, ne do
jeho ivota vstoupí nespoutaná sochaøka Sylvie (Petra
Lustigová). Romantická komedie na motivy stejnojmenné, mimoøádnì úspìné, divadelní hry.
ÈR/SR/SRN - 108 minut - hoøká komedie - 60.- Kè
pondìlí 25.4. v 19.30 hodin

FANTOM OPERY

Benjamin Gates (Nikolas Cage) obìtoval celý svùj ivot
hledání bájného pokladu templáøù, za kterým se honilo
u est generací jeho pøedkù. Teprve Benovi se podaøilo
najít klíèové vodítko k jeho nalezení, háèek je v tom, e
o poklad má zájem i proradný Ian (Sean Bean)
USA - 131 minut - dobrodruný - 65.- Kè
úterý 5.4. v 19.30 hodin

SAMETOVÍ VRAZI

Reisér Jiøí Svoboda se vrátil k celoveèernímu filmu
rekonstrukcí jednoho z mediálnì nejznámìjích porevoluèních kriminálních pøípadù  tzv. orlických vrad.
Sleduje v nìm cestu tøí hrdinù  bývalého policisty,
nájemného vraha a dìlníka, kteøí se z touhy po penìzích a vyím ivotním standardu pustili na cestu, z ní
nebylo návratu
ÈR - 130 minut - kriminální thriller - 60.- Kè

Filmová adaptace svìtoznámého divadelního muzikálu.
Mladá taneènice Christine slaví první velké úspìchy v paøíské Opeøe, povzbuzována tajemným Fantomem. Ten se
vak nehodlá dívat, jak se jeho lásce dvoøí fený mecená.
VB/USA - 143 minut - muzikál - 55.- Kè
úterý 26.4. v 19.30 hodin

BLADE: TRINITY

úterý 12.4 v 19.30 hodin

ZAHULÍME, UVIDÍME

Schyluje se ke koneènému øeení upírské otázky: v syrské pouti je nalezen Dracula a ve Spojených státech
Blada obvinili z tisíce vrad. Poslední tvanice zaèíná
USA - 113 minut - akèní horor - 60.- Kè
pátek 29.4. v 19.30 hodin

KOUSEK NEBE
Dvojice notnì zhulených kamarádù se jedné noci rozhodne, e si nezbytnì musí dát hamburgera. Ovem jen
z konkrétního krámu  a cesta k nìmu nebude ádná
procházka
USA/KAN - 88 minut - komedie - 60.- Kè
úterý 19.4. v 19.30 hodin

PØÍBÌHY OBYÈEJNÉHO ÍLENSTVÍ

Petrovi (Ivan Trojan) je tøiatøicet a ze vech sil se snaí
získat zpìt lásku své nìkdejí dívky Jany (Zuzana uláková). Petrùv otec (Miroslav Krobot) doma odevzdanì

ročník I., duben 2005

50. léta, vìzení na Pankráci: kverulant Lubo (Jakub
Doubrava) a pùvabná Slovenka Dana (Tatina Pauhofová) dokazují, e není na svìtì místo, kde by nemohla
vykvést láska.
ÈR - 88 minut - milostné drama - 65.- Kè
PØIPRAVUJEME NA KVÌTEN 2005
SKØÍTEK * HLEDÁNÍ ZEMÌ NEZEMÌ * SMÍM
PROSIT * HRA NA SCHOVÁVANOU * HRDINOVÉ
Z ØÍE GAJA * KREV ZMIZELÉHO * LETEC
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 466 920 476 nebo e-mailem na adrese
kd@holice.cz.
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Z PAMÁTNÍKU DR. EMILA HOLUBA
Mìsíc bøezen je v muzeu mìsícem velkého gruntování, velké pøípravy
na novou sezonu. Chlupáèe nutno odpranit, vydezinfikovat, nakonzervovat; vyhnat alespoò na chvilku ze vech koutù pracovité pavouky,
vyprat, vyehlit, naletit nejen sklenìné plochy, ale i podlahy, zkrátka
provonìt prostory, nasát èerstvý jarní vzduch.
Kvìtinová výzdoba si také ádá své. Ostøíhat, pøesázet, pohnojit,
vylepit zeleò kolem jezírek. Letoní chladné poèasí jarním úpravám
moc nepøeje, take nìkteré probìhnou pozdìji.
A do tohoto jarního shonu se ohlásila nezvyklá návtìva, se kterou
jsme proili velmi runé odpoledne. Nìkteøí z holických obèanù zaznamenali pøed muzeem vùz Èeské televize s velikým nápisem Nejvìtí Èech. Na dotazy, zda se natáèení týká naeho cestovatele,
musím bohuel odpovìdìt, e ne. Èeská televize zde toti natáèela
jeden díl hudebního poøadu Paskvil, ve které se pøedstaví skupina The
Nihilists, v jejím èele stojí holický rodák Mirek Pape a která zde ji
vloni fotila obal pro svoje první CD. Skupina letos získala malého
Andìla v kategorii dance & hip hop. Zapnìte si tedy 19. dubna veèer

televizi na druhém programu a podívejte se, co se v muzeu dìlo.
Zpátky k bøeznu, který není jen obdobím úklidu a pøíprav, ale
i obdobím objednávek návtìv. A my se tetelíme radostí nad kadým
zazvonìním telefonu: Dobrý den, tady základní kola , mùeme se
objednat?...
Konec bøezna se blíí, pøípravy vrcholí. Ve výtvarném støedisku se rodí
nìkolik nových suvenýrù na obohacení prodejního koutku muzea.
Jetì zbývá nachystat a dotvoøit èást nové expozice, vymìnit aktuální
materiály na velkém panelu  a mùeme zaèít!
Muzeum se letos otevírá v pátek 1. dubna. (Ne, nejedná se o Apríl.) Otevøeno je dennì kromì pondìlí od 8.00  12.00 a 13.00  16.00 hodin. Od
1. kvìtna do 31. srpna je odpoledne otevøeno do 17.00 hodin.
Váení ètenáøi  pøijïte nás navtívit, osvìit si své zalé vzpomínky
a hlavnì  vezmìte s sebou své potomky a pøátele.
A jetì jedna oprava informace z minulého èísla: poøad Letem svìtem autorù M. teindlera a D. Vávry bude ÈT uvádìt v mìsíci dubnu.
Jitka Koudelková

Městská knihovna
Mìstská knihovna v Holicích informuje o nových titulech ve
fondu knih:
Usmìj se Lízo
Kniha obsahuje deset povídek souèasných autorù (abach, Pekárková, Kratochvíl, Klíma, Svìrák, Kraus, Svoboda, Binar, Smoljak,
Legátová).
Schlink, Bernhard: Pøedèítaè
Psychologický román nìmeckého autora zpracovává téma nìmecké
viny za zloèiny druhé svìtové války v rovinì osudového milostného
pøíbìhu.
Assouline, Pierre: Dvojí ivot
V napínavém milostném pøíbìhu se enatý paleontolog Laredo u
dva roky schází se svou milenkou Viktorií. Jednoho dne Viktorie
nepøijde a Laredo je pøesvìdèen, e se jí nìco stalo, a zaène pátrat na
vlastní pìst. K svému úasu zjistí, e nejen on vedl dvojí ivot.
Reinerová, Lenka: Vùnì mandlí
Ve sbírce povídek autorka svým nezamìnitelným stylem citlivì vystihuje atmosféru obklopující konkrétní lidské osudy.
Èervenková, Jana: Pozdní láska
Èásteènì autobiografický román napsaný hlavnì pro eny.
Macksey, Kenneth: Spojaøi
Fascinující kniha o tom, jak radiotechnika ovlivòovala prùbìh obou
svìtových válek.
Na Plovárnì
Kniha obsahuje pìtadvacet rozhovorù z více ne dvou set Plováren
natoèených v letech 1999-2002. Rozhovory se zajímavými lidmi vedl
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Marek Eben.
Neumann, Stanislav K.: Dìjiny eny
Rozsáhlá publikace obsahuje populárnì sociologické, etnologické
a kulturnì historické kapitoly.
Svìrák, Zdenìk  Uhlíø, Jaroslav: Kdy se zamiluje kùò
Kniha obsahuje písnièky s notami a akordy pro dìti i dospìlé.
Rettlová, Christine: Zvìdaví medvídci hledají poklad
Pìt plyových medvídkù s legraèními jmény Ba, Be, Bi, Bo a Bu se
vydalo do svìta hledat poklad. Nìkdy si poradí sami, ale jindy potøebují pomoc ètenáøù.
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.
Básnièka pro dìti od holického spisovatele Jindøicha Balíka
Jaro na louce
Na louce se brouci smìjí
zvonkem zimì odzvánìjí
Vzdaluje se
smutná tichá
Motýl k jarní kytce èichá
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??? TŘI OTÁZKY PRO RADNICI ???
Starostovi mìsta Mgr. Ladislavu Effenberkovi jsem poloil tentokrát
jednoduchou, ale naèasovanou a spíe osobní otázku: Jak Vám
vyhovuje èi nevyhovuje zavedený letní èas?
Samozøejmì, e to pro mne urèitou zmìnu èasového reimu znamená
a první dny si musím trochu zvykat. Staèí mi vak nìkolik dnù a ádné
problémy s letním èasem nemám. Navíc oceòuji, e se urèitým zpùsobem prodlouí den, odpovìdìl starosta Effenberk.
Prý se objevil neèekaný a mìstskou pokladnu znaènì zatìující problém s veøejným osvìtlením v nìkterých obecních èástech. Mùete
k tomu nìco øíci ètenáøùm tìchto listù?, zeptal jsem se Ing. Vladislava Brandy, tajemníka mìstského úøadu.
Mohu k tomu øíci pøesnì to, co jsem sdìlil pro Noviny Perntejn.
Energetické závody mají ve svých plánech rozsáhlé rekonstrukce elektrického vedení, konkrétnì øeèeno poloení kabelù do zemì vude tam,
kde je stávající vrchní vedení na sloupech. Takovouto modernizaci lze
pouze pøivítat. Nám vak pøináí neoèekávané komplikace. V mìstských èástech, kterých se tyto plány týkají, máme v souèasnosti na
mnoha sloupech elektrického vedení instalováno veøejné osvìtlení.
Napøíklad v momentálnì pøipravované rekonstrukci jde o Kamenec,
kde se to dotkne patnácti svìtelných bodù, které jsou umístìny na zmínìných sloupech. Tato mìstská èást je málo osídlená, navíc velmi rozptýlenì. Zatímco v centru mìsta jeden svìtelný bod obslouí nìkolik
desítek èi stovek obèanù, v Kamenci poslouí pouze nìkolika lidem.
Øeení bude pøesto nezbytné, ovem velmi obtíné a nákladné, odpovìdìl tajemník Branda a dodal: Nabízí se nìkolik variant, o kterých
musí zastupitelé rozhodnout na mimoøádném zasedání. Tím vak starosti nekonèí. Kamenec se musí øeit ihned, ovem v pøítích letech
nás èeká obdobná, avak mnohem draí akce na Podlesí, Koudelce
a v Roveòsku. Ji nyní je nutné pøemýlet, jak se s tìmito zmìnami
v rozpoètu vypoøádáme, ponìvad pùjde o èástky milionové. Jeliko
se rozhodnì nebudeme vracet ke smolným louèím a petrolejovým lampám, bude nezbytné leckde sáhnout k úsporným opatøením. S touto
realitou bychom mìli irokou veøejnost otevøenì seznamovat.
(Poznámka redakce: Jak jste se patrnì doèetli ve zprávách z jednání
zastupitelstva, tento orgán na veøejném jednání 21. bøezna t. r. rozhodl,
e rekonstrukce veøejného osvìtlení
v místní èásti Kamenec bude zadána
firmì VÈE  montáe, zèásti bude
zaplacena letos z mimoøádných
finanèních zdrojù - vratek za energie a dokonèena a uhrazena a v pøítím roce. Pokud jde o místní èást
Roveòsko, bude energetický závod
poádán, aby rekonstrukci elektrického
vedení odloil a na rok 2007.)

silnièní obchvat naeho mìsta u není pouze nesplnìným snem. Ji
loòského roku probíhaly nezbytné pøípravné práce administrativního
charakteru, které jsou vak málo viditelné. Bylo nutné ve 150 pøípadech zanést do katastru parcely, kterými bude trasa procházet. Øeditelství silnic a dálnic  investor akce  ve spolupráci s mìstem zajistilo
znalecké ocenìní pozemkù, návrhy smluv, osobní jednání s vlastníky.
Tato doslova mravenèí práce probíhá od loòského srpna dosud. Trasa
obchvatu vede ze silnice od Hradce Králové pøes louky podél èisticí
stanice, odtud povede nadjezdem pøes ulici Bratøí Èapkù a pøes Dudychovu ulici, pokraèuje v úrovni Pardubické ulice, resp. silnice èíslo 36.
Tuto silnici køíí kruhovým objezdem. Poté svauje jiním smìrem
pod mìstem k budovì rozvodny, kde ji bude nadjezdem pøetínat
spojka do Roveòska. Obchvat bude pokraèovat klasickou køiovatkou
pøes silnici na Roveò, podjezdem pøekoná eleznièní tra do Moravan
a posléze se napojí zhruba u Javùrky na silnici k Vysokému Mýtu,
popsal situaci radní Jirsa. Stále se zmenuje poèet vlastníkù pozemkù,
se kterými zbývá jetì jednat. Zaèínali jsme s lidmi, kteøí se pøi pøedbìných jednáních nevyjádøili a rovnì s majiteli rozsáhlejích ploch,
v maximální míøe se snaíme pøistupovat i na nìkteré speciální poadavky, napøíklad zajitìní pøístupù na pozemky, pøedkupní právo, atd.
Trvá jeden zásadní nesouhlas, v pìti pøípadech jistého váhání jednání
pokraèují. To je jistì velmi dobrý prùbìh a vichni doufáme, e nebude
nutné volit krajní øeení, tj. vyvlastòování pozemkù. Chápeme postoje
nìkolika rodin, které znervózòuje plánovaný nadjezd, vedený kolem
jejich obydlí. Mìli by vak vzít na vìdomí, e obchvat bude znamenat
pro stovky rodin z ulic Hradecká, Holubova, Vysokomýtská a pøilehlého okolí obrovskou úlevu. Navíc nadjezd bude stavìn moderním zpùsobem s pouitím hlukových clon. Pokud jde o termín zahájení stavby,
je podstatné, e ji je vypracován projekt stavby. Nevyskytne-li se
nìjaký mimoøádný problém a budou-li k dispozici finance, mùeme
v rozmezí nìkolika mìsícù ádat o stavební povolení. To znamená, e
moná jetì v posledním mìsíci roku èi poèátkem roku 2006 kopneme do zemì, zakonèil optimistickou pøedpovìï radní Miloslav Jirsa.
Otázky poloil a odpovìdi zaznamenal Miloslav Kment

Dokumentace pro územní rozhodnutí - I/35 HOLICE - OBCHVAT
Investor: Øeditelství silnic a dálnic ÈR, spr. Pardubice

Rada mìsta øeí zcela pochopitelnì
vechny záleitosti kolektivnì. Pøesto
si èlenové tohoto orgánu nìkteré
dílèí úkoly berou na starost.
Napøíklad mìstský zastupitel a èlen
Rady mìsta Holic Ing. Miloslav Jirsa
se zabývá problémy silnièní dopravy.
Poloil jsem mu proto otázku, jaký je
souèasný vývoj situace u plánovaného obchvatu mìsta Holic.
Mohu zcela zodpovìdnì prohlásit, e
ročník I., duben 2005
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TOULKY HOLICKOU MINULOSTÍ IV
V minulém èísle Holických listù jsem
psal o døívìjím kolství v Holicích, pøiblinì
do období panování císaøovny Marie Terezie
(1740  1780). Popis byl velice struèný
a nemohl vyjádøit vechno, co se kolem kolství dìlo.
Schválení kolního øádu z 6. 12. 1774 pro
normální, hlavní a obecné koly v Èechách
a v Rakousku, pøineslo nová pravidla pro
kolství. Nový kolní øád zavádìl povinnou
kolní docházku od 6ti do 12ti let. Na venkovì mìly být zakládány tzv. triviální koly
vyuèující ètení, psaní a poètùm, ve mìstech
pak koly hlavní a v hlavních mìstech zemí
koly normální (vzorové), vychovávající té
uèitele. Reforma byla dílem Franze Karla
Hälinga a zahaòského probota Jana Ignáce
Felbigera. V Èechách ji provádìl vrchní
inspektor Ferdinand Kindermann, do té doby
faráø v Kaplicích.
V holické pamìtní knize se nalézal tento
zápis:  Roku 1775 nastalo obnovené kolní
cvièení mládee, neb normální koly. Vichni
uèitelé museli na cvièení do hlavní koly do
Pardubic jeti, neb døíve ádný poøádek v uèení
nebyl a kadý, co umìl, dìti uèil, kadý zvlátì
odøíkával. Zaèátek tìch obnovených kol zaèal
v Prajzku od preláta Zaháòského .
I holická kola se musela podøídit schválené reformì, o co se v té dobì snail uèitel
Tomá Køièenský. Ten se také zaslouil o to,
aby kolní vyuèování v Holicích bylo na
potøebné výi.
Z vizitaèní zprávy královehradeckého biskupa Haye se lze z roku 1782 doèíst, e holická kola byla velmi dobrá, èím byla snaha
uèitele Køièenského potvrzena.
Ve smyslu schválení kolní reformy byla
asi v roce 1798 dosavadní jednotøídní kola
promìnìna na kolu dvoutøídní a od té doby
se v Holicích vedle kantora vyskytuje jetì
pomocník. Pomocník mìl z obecního dùchodù plat 24 zlatých a dalí mzdu (tzv. sobotáles) si sám vybíral pod rodièù dìtí.
Po roce 1800 øídil ji dvouletou kolu syn
Tomáe Køièenského Josef. Dne 5. kvìtna
1800 byl mezi ním a obcí sepsán kontrakt, dle
kterého èinil sobotáles 100 zlatých a 18 krejcarù. V té dobì byla také zpøísnìna kolní
docházka, o èem svìdèí i poznámka v uvede-
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ném kontraktu, e se ustanovují dva obecní
starí, aby ve kole kontrolovali, kteøí by dìti
neposílali do koly, byli potrestáni vìzením
a dvojnásobným placením sobotálesu.
V roce 1829 byly novì upraveny uèitelské
pøíjmy a poitky stanovené v roce 1821 tak,
e byly pøemìnìny na peníze. Uèitel dostával
mìsíènì 50 zlatých a pomocník 28 zlatých
z kontribuèní pokladny. Uèiteli Køièenskému
byl sobotáles jetì zvýen o 12 zlatých, protoe
uèitelskému pomocníkovi poskytoval stravu.
V roce 1836 chodilo v Holicích do koly
ji 297 chlapcù a 250 dìvèat. V roce 1838 byl
v Holicích ustanoven uèitelem Matìj Koneèný, ale ji v následujícím roce nastoupil na
jeho místo uèitel A. Sitta.
V tehdejí dobì byl dozor na kolách
v rukách knìí. Knìz byl kolním dozorcem
a nad vemi kolami v okrese býval dìkan.
V roce 1938 napsal daický dìkan do Holic:
 Jeliko jsem k vizitaci na den 19. èervna pøipadající patronátním komisaøem urèen, naøizuji,
aby 1 pár dobrých koní pro mne pøijelo a to
záhy, abych na místì byl døíve ne biskupský
vikáø, abych mohl tohoto pøivítati. Odpoledne
musí zase 1 pár koní býti pohotovì .
Za uèitelování A. Sitty byla vedle stávajících dvou tøíd zøízena jetì jedna tøída, tzv.
elementárka, pro ní drel uèitel Sitta osobního pomocníka Emanuela áka, vedle dalích
dvou pomocníkù Frantika Pitory a Václava
Hlouka. Tato tøída byla pravdìpodobnì zøízena po roce 1845.
Rok 1848 je novou hranicí ve vývoji kolství, a to zøízením ministerstva vyuèování
a osvìty a péèe o kolství byla svìøena zemským politickým úøadùm. Zájem obcí o koly
vzrostl, kdy v roce 1864 bylo právo na kolní
výuku pøevedeno na obce. Dùsledky toho se
projevily v Holicích tím, e v roce 1862 bylo
usneseno, aby se mìstská rada postarala o to,
aby dosavadní farní kola byla pøemìnìna na
kolu hlavní.
K pokroku ve kolství mìla pøispìt
i volba kolního výboru, který mìl dohlíet na
poøádek ve vyuèování. Za èleny kolního
výborù v Holicích byli zvoleni Václav Èervinka, Karel Holub, Frantiek Holub, Frantiek Rùièka a Jan Vohralík. V roce 1865 byla
zøízena dalí ètvrtá tøída.

14. kvìtna 1869 vyel zákon o veobecné
povinné kolní docházce, který podstatnì
modernizoval zastaralé pøedpisy z poèátku 19.
století. kolní docházka se prodluovala
zásadnì na osm let. kola se mìla v kadém
pøípadì zøizovat vude tam, kde v okruhu
jedné hodiny po dobu nejménì 5ti let ije více
jak 50 dìtí. Zákon zaznamenal významný
krok pøi emancipaci kolství ze závislosti na
katolické církvi a usmìròoval postupnì lepí
pøípravu uèitelù (náklady na obecné kolství
mìly obce, na vzdìlávání uèitelù stát).
Na pøelomu 19. a 20. století pøipadala
jedna národní kola asi na 1000 obyvatel
a prakticky vechny dìti kolou povinné do
koly také chodily.
Jetì v prùbìhu druhé poloviny 19. století byl
v èeských zemích zlikvidován analfabetismus.
K vytápìní ètyø tøíd holické koly poskytovala obec roènì 15 sáhù døíví, které také
dala na svùj náklad roztípat a srovnat. V té
dobì byli uèiteli Chaloupecký, Tobiáek,
Benda a Tamchyna. První byl ustanoven po
smrti A. Sitty v roce 1869.
Tehdejí døevìná budova koly, která
slouila témìø století svému úèelu, byla v roce
1876 demolována a na jejím místì byla postavena nová zdìná dvoupatrová kola nákladem
33 605 zlatých podle plánù stavitele Kapara.
Vlastní stavbu provádìl stavitel Václav
Pacovský. V této kole byly vyuèovány dìti
obojího pohlaví.
Na fotografii je kola v souèasném stavu,
která prodìlala døíve nìkolik rekonstrukcí
a oprav.
O døívìjím kolství v Holicích budu
v pøítím èísle pokraèovat.
Václav Zavøel

kola postavená po roce 1876 u kostela. Foto archiv.

ročník I., duben 2005

holicke listy 4_2005.qxd

30.3.2005

18:24

StrÆnka 13

Holické

listy

Co se psalo v kronice města Holic v roce 1945
Druhá svìtová válka se chýlila ke svému
konci, od východu i od západu se blíily spojenecké armády, osvobození bylo na dosah
ruky. Nacistická mainérie vak nadále fungovala a rozkazy tvrdì dopadaly na obyvatelstvo. Charakterizují to zápisy z mìstské
kroniky, kterou v té dobì vedl Antonín afaøík, uèitel a øeditel místních kol, historik,
vlastivìdný pracovník.
K minulé zmínce o odbojové èinnosti
v Holicích nìkolik struèných poznámek. Jistì
není tøeba zdùrazòovat, e ihned po okupaci
Èeskoslovenska u pøeváné èásti obyvatelstva rostl odpor k nadvládì okupantù a e
v rùzných formách nabýval na síle odboj.
V Holicích se od poèátku soustøeïovala
ilegální èinnost v kanceláøi Okresní hospodáøské zálony a jejími iniciátory byli starosta mìsta Antonín Pfeifr a øídící uèitel Frantiek Pilný. Spolu také ustavili první ilegální
národní výbor, ve kterém dále figurovali uèitelka Lidka Dvoøáková, správce úøadu práce
Josef Klepáè, mìstský úøedník Václav
Kment, dìlník Antonín Kuèera, místní zvìrolékaø MVDr. Josef Tichý. S nimi úzce spolupracovala vìtina èeského èetnictva, obecní

policie, hajní a lesníci, lékaøi, ivnostníci
a dalí obèané.
Toto vedení za odváné spolupráce zmínìných spoluobèanù sledovalo pohyb a èinnost nìmeckých úøadù, opatøovalo policejní
pøihláky, pracovní kníky, potraviny, atstvo
pro osoby ilegálnì se pohybující, navazovalo
styk s dalími ilegálními organizacemi, skupinami parautistù a v koneèné fázi s 5. èetou
partyzánské skupiny Mistra Jana Husi.
A nyní k dubnovým údajùm z kroniky.
Poslední den mìsíce bøezna dorazila do
Holic velká kolona povozù s uprchlíky,
jejich poèet èinil cca 2 600 osob. Byli ubytováni u rolníkù, v sálech hostincù, ve kolách a zùstali ve mìstì pøes velikonoèní svátky. 3. dubna odjeli smìrem západním, ovem
ji 4. dubna zakotvila v obci jiná skupina.
V dalích dnech pøíliv vystìhovalcù ustal,
dalo by se øíci, e nastal klid pøed bouøí.
V polovinì mìsíce (15. dubna) zaznamenal kronikáø, e mìstem projela velká skupina 170 koní, vedených estnáctiletými
nìmeckými vojáèky. 16. dubna vedení
nìmecké zbrojaøské firmy Guss-Metall,
pùsobící v bývalé Schickovì továrnì (dnes
automobilní kola), ukonèilo èinnost. Asi

500 dìlníkù bylo proputìno a nìmecké
vedení zmizelo z mìsta.
Jak u bylo døíve poznamenáno, tra
z Moravan do Borohrádku nebyla urèitý èas
funkèní a byla zaplnìna vagony se zboím
a hlídána maïarským vojskem. Dne 19.
dubna obyvatelé ulic kolem eleznièní stanice zcela rozebrali vagon plný uhlí. Hlídající
vojáci poèali v té dobì se zboím z vagonù
keftovat, vymìòovali rùzné vìci za cigarety a potraviny. Také zaèaly ve vìtí míøe
nájezdy obyvatel na tyto vagony, ponìvad
vojenské hlídky ji nestaèily celou tra uhlídat. Lidé objevili, e tam lze získat cukr, líh,
ale také textilie, vlnu, koeiny. Nejpilnìjí
byli dle kronikáøe obyvatelé konce Starých
Holic a Koudelky, ponìvad mìli k málo hlídaným úsekùm trati nejblíe.
Za zmínku jetì stojí, e 23. dubna musela policie dle pøíkazu zabavit vechna jízdní
kola, která se objevila na ulicích. V té dobì
také obchodníci zaèali odmítat nìmecké
marky, ovem proti tomu velice ostøe zasáhl
jetì fungující nìmecký okresní úøad. Velkonìmecká øíe vak ji mìla na kahánku.

LOHNISKÝ Václav
(160 let od narození, 90 let od úmrtí)
* 4. záøí 1845 v Holicích
 10. dubna 1915 v Holicích
významný hasièský èinovník, autor a vydavatel povídek z hasièského a vojenského ivota

obèanské války, 1864 proputìn jako invalida z armády, usadil se v Chicagu, roku 1888
zaloil s J. Karlem Státní Kaparovu
banku.

Z mìstské kroniky vybral a upravil Miloslav Kment
(e-mail: miloslavkm@volny.cz)

HOLICKÝ SLAVÍN

Jeliko u kulatých výroèí letoního roku
figuruje v dubnu jméno pouze jedné osoby,
pøidávám jetì níeuvedeného V. W. Kapara, kde neznáme pøesné datum narození
a vlastnì bychom ho nemohli do ádného
mìsíce zaøadit.

Reprodukce peèeti mìsta Holic

KAPAR Václav William
(170 let od narození)
* roku 1835 v Holicích
 1922 v Chicagu  USA
èechoamerický bankéø, zvaný nejbohatí
Èech v Chicagu, roku 1853 odeel do New
Yorku, byl nádeníkem, pekaøem, úèastníkem

Rovnì na kulatá data pozoruhodných událostí vztahujících se k Holicím, je duben chudý.
Pøipomeòme si proto alespoò jedno aprílové
výroèí nekulaté, ale pro obec velmi pozoruhodné.
9. dubna 1336 (669 let)
První písemná zmínka o Holicích. Král Jan
Lucemburský zastavil tvrz a mìsteèko
Chvojno s pøilehlými vesnicemi Pertholtovi,
probotovi na Vyehradì, Jindøichovi a Janovi, bratøím z Lipé, za 2 000 kop groù praských. Holice jsou v tìchto zápisech uvádìny
jako osada pod tehdejím názvem Ekleinsdorf.
(mkm)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V úterý 15. bøezna 2004 zemøela v Praze po

kol. Pùsobila v Holicích v padesátých

holetým øeditelem hudební koly, hudeb-

delí nemoci ve vìku 71 let paní Ludmila

a edesátých letech minulého století spolu se

ním pedagogem a koncertním umìlcem

Sedlaøíková, uèitelka a øeditelka mateøských

svým manelem Josefem Sedlaøíkem, dlou-

( 1.8.1988).

ročník I., duben 2005

strana

13

holicke listy 4_2005.qxd

30.3.2005

18:24

StrÆnka 14

Holické

listy

Z našich škol
OHLÉDNUTÍ ZA HOLICKOU
MATEŘINKOU
Sice zhasla svìtla v sále a zavøely se dveøe kulturního domu
v Holicích, pøesto mùeme jetì dnes vidìt úsmìv dìtí a slyet
potlesk divákù, který patøil vystupujícím dìtem
V letoním roce se 6. roèníku Holické Mateøinky, nesoutìní
zájmové pøehlídky pódiových vystoupení, selo 285 dìtí ze 14 mateøských kol Pardubického a Hradeckého kraje. Diváci mohli vidìt
nejen hudebnì pohybová, dramatická a pìvecká vystoupení, ale
vechny jistì zaujala i velmi pìkná výstava výtvarných prací dìtí
z mateøské koly v Rosicích s tématikou blíících se Velikonoc.
Zpestøením dopolední èásti bylo vystoupení aerobiku studia paní

Měsíc duhy v MŠ Pardubická
Bøezen, za kamna vlezem,
duben, jetì tam budem ....
Nejenom my dospìlí, ale i dìti u netrpìlivì oèekávají pøíchod jara.
Mnoho dìtí onemocnìlo chøipkou nebo angínou, proto jsme museli
odloit karneval a na bøezen. Ohroeno bylo také nacvièování na

MATEŘSKÁ ŠKOLA STAROHOLICKÁ
Ukonèení plaveckého výcviku v Hradci
Králové. Odmìnou
bylo Mokré vysvìdèení; diplom ze
závodu,
kapøík
s barevnými upinami a také nìco sladkého na zub.

Vystoupení pøedkolních dìtí na oblastní
pøehlídce mateøských
kol  Holická mateøinka.
M Staroholická

Dakové z Pardubic, v odpolední èásti mìli diváci monost vidìt
ukázky holického taneèního studia paní Flekrové. Vechny mateøské
koly si z Holic odváely ruènì malovaný diplom od Jana Honzy
Luovského, známého umìlce naeho regionu.
Nejen dìtem patøil obdiv, ale i paním uèitelkám podìkování za
péèi a lásku, kterou svým mateøinkovým dìtem vìnují.
K úspìnému zajitìní uspoøádání oblastní pøehlídky napomohla finanèní podpora Mìsta Holic a sponzorské dary holických
podnikatelù.
Podìkování patøí celému kolektivu mateøské koly Holubova ulice
v Holicích, která byla hlavním organizátorem Holické mateøinky.
Tìíme se na setkání v roce 2006 pøi 7. roèníku Holické Mateøinky.

Mateøinku, ale nakonec ve dobøe dopadlo. Dìti se uzdravily právì
vèas, aby mohly nai M reprezentovat s taneèním vystoupením Troseèníci. V uplynulých dnech jsme také ukonèily plavecký výcvik
v Hradci Králové, vichni plavci si odvezli mokré vysvìdèení a fotografie z bazénu.
S prvním jarním sluníèkem nae mateøská kola rozkvétá, malují se
vajíèka, vyrábìjí kraslice, kadé oddìlení chystá velikonoèní výzdobu,
tìíme se na svátky jara, na Velikonoce.
Plánované akce na duben:
5. dubna 2005 - O straidle z dubového lesa
v 10.30 hodin v M
12.dubna 2005 - O kamarádství - Zdravìnka a Kuba v 10.30 hodin v M
29.dubna 2005 - èarodìjnice na zahradì mateøské koly

DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ - 20. DUBNA 2005
Zveme vechny maminky s malými dìtmi, pøijïte si prohlédnout nai
mateøskou kolu, tìlocviènu, saunu, zahradu a v 10.30 hodin zaèíná
v tìlocviènì naí M Velká pohádka o malé beruce - pøijïte nás navtívit!
Kadou støedu probíhá od 15 do 16 hodin Mateøské centrum.
Na setkání se tìí
M Pardubická

TRADIČNÍ PÁLENÍ ČARODĚJNIC
MÌSTO HOLICE VÁS ZVE NA

TRADIÈNÍ PÁLENÍ ÈARODÌJNIC

S OHÒOSTROJEM
v sobotu 30.dubna

NA FOTBALOVÉM STADIONU SK HOLICE
 pro dìti i pro dospìlé zajitìno obèerstvení
 ve 20 hodin zapálení ohnì a koncert holické dechové hudby
 ve 21.15 odpálení ohòostroje
 na závìr èarodìjnická diskotéka DJ Mrázy
ohòostroj zajiuje pan LUCKÝ z Holic, zvuk DJ Mráza,
obèerstvení SK Holice
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Základní umělecká škola
Konec února a zaèátek bøezna je tradiènì obdobím, kdy áci
základních umìleckých kol zaèínají zúroèovat svoji práci v soutìích
základních umìleckých kol, které kadoroènì vyhlauje pro jednotlivé obory MMT ÈR. V letoním roce byla soutì vypsána pro obory
hra na kytaru, klavír, smyècové nástroje a výtvarný obor.
Nae kola byla povìøena krajským úøadem poøádáním okresního
kola ve høe na kytaru. 22. února 2005 se do Holic sjelo tøicet ètyøi
kytaristù z celého pardubického okresu s cílem co nejlepího umístìní
a následného postupu do vyího kola. Mezi nimi se neztratilo ani pìt
ákù naí koly, kteøí se umístili takto: K. Klenorová 1. místo, L. Horèièka 2. místo, D. Klenorová 3. místo. Za organizaci soutìe patøí
podìkování celému pedagogickému sboru a za
sponzorské dary
paní Vìøe Bártové
a panu Waldemaru
Holickému.
24.
února
2005 odjelo do
Pardubic sedm
naich ákù, kde
ve høe na klavír
soutìilo edesát

úèastníkù vech vìkových kategorií. Rovnì výsledky této soutìe jsou pro nás potìující,
nebo V. Roèková a M. Øezníèková vítìzí ve svých kategoriích
a postupují do krajského kola. E.
Kubjátová, T. indlarová
a K. Horèièková obsadily 2.
místa, V. Øepková 3. místo
a K. idková obdrela èestné
uznání.
áci smyècového oddìlení
naí koly získali v konkurenci
edesáti ètyø soutìících tato
ocenìní: J. Schejbalová, kontrabas - 1. místo s postupem do krajského kola, B. Zbìhlíková, housle - 3. místo a J. ejnová, housle - èestné uznání. Vem soutìícím
patøí podìkování za vzornou reprezentaci koly a postupujícím pøání
mnoha úspìchù v krajském kole.
A úplnì závìrem bychom chtìli pozvat Vás, holické obèany, na
Jarní koncert, který se uskuteèní v nedìli 3. dubna 2005 ve 14.30
hodin v kostele sv. Martina v Holicích.
-ZU-

Středoškolská odborná činnost
Na Støední prùmyslové kole automobilní probìhlo 17. bøezna
kolní kolo 27. roèníkù Støedokolské odborné èinnosti. Dva áci ze
tøídy 2. MA, Dominika Mertová a Jiøí Vincenci, obhajovali práci
Dopravní prùzkum mìsta Holic. Tito u osvìdèení soèkaøi tak
navázali na výsledky dosaené v loòském kolním roce. Zásluhy ale
musíme pøiznat i poèetnìjímu kolektivu spoluákù. Cílem prùzkumu
bylo zjistit zatíenost mìstského dopravního systému a pøispìt ke zvýení bezpeènosti provozu. Pro mìøení byla zvolena metoda køiovatkového prùzkumu intenzity pomocí ruèního sèítání. Právì proto bylo
nutno do akce zapojit øadu dalích ákù. Za zpracovanými výsledky
fundovaného a pøehledného materiálu musíme vidìt i tìch celkem 48
hodin a 432 vyplnìné formuláøe (kadý formuláø obsahuje údaje za
jednu hodinu). Zadaný úkol nemá ale jen svoji odbornou stránku. áci
vedle sdìlovaných obecných informací poznali i zpùsoby, jakými lze
obecná tvrzení konkretizovat. Takovým konkrétním podnìtem je
napøíklad øeení køiovatky U Èerného konì jako køiovatky okruní. Rozhodnutím komise byla práce vybrána k postupu do okresního
kola a jako prùkazný podkladový materiál byla pøedána Øeditelství silnic a dálnic v Pardubicích.
Také dalí tøi pøíspìvky do soutìe byly zamìøeny na dopravní
témata. Integrované dopravní systémy mìst øeili tøi áci rovnì druhého maturitního roèníku. Luká Vel si vybral svému bydliti blízkou
Olomouc, Jiøí Vaníèek z Kutné Hory psal o tomto støedoèeském mìstì

a s promyleným návrhem pro mìsto Náchod vystoupil Zdenìk Smola.
I tito áci prokázali dobrou pøipravenost a své práce úspìnì obhájili.
Rozhodli se, e je rozíøí o dalí aspekty a zapojí se tak do pøípravy
dalího roèníku SOÈ. Práce Zdeòka Smoly rovnì postoupila do
okresního kola soutìe.
Podìkování patøí uèitelce pøedmìtu silnièní doprava Ing. Lubici
Smitkové, která vechny jmenované áky odbornì vedla.

Holičtí Sokolové hodnotili rok 2004
V bøeznu tohoto roku se seli èlenové TJ Sokol Holice na VI.
valné hromadì. Starosta jednoty Václav Kyncl ve své zprávì kladnì
hodnotil výsledky èinnosti za rok 2004. Nejvìtího úspìchu dosáhli
èlenové cyklistického oddílu  Klubu historických kol. Na mistrovství svìta v Rakousku získal Jiøí Valenta 1. místo na vysokých kolech,
Kvìta Spitzerová obsadila 2. místo na anglickou míli a na 25 km
a Renata Svatoová 3. místo na pláových kolech. Vladimír Moravec
obsadil 1. místo ve svìtovém poháru veteránù. Oddíl cyklistiky se
podílel na konání rùzných cyklistických akcí (Tour de erlich, Orlické kolo, Pøes tøi Rybné, Poslední kopec).
ročník I., duben 2005

Z oddílu nohejbalu si nejlépe vedl Pavel Kop, který hostuje v SK
Bìlá v dorostenecké lize. áci tohoto oddílu se stali pøeborníky kraje
a úèastnili se mistrovství ÈR. Nejvìtí skupinou jednoty je oddíl
turistiky, jeho èlenové najezdili pøi turistických akcích a 1 000 km.
Velkou starostí jednoty je údrba sokolovny. V letoním roce se
poèítá s výmìnou parketové podlahy, s opravou okapù a se zahájením
oprav venkovního vzhledu sokolovny.
Sokol Holice oslaví koncem roku 135. výroèí zaloení jednoty.

Ze zprávy starosty jednoty Václava Kyncla
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Sluníčka 1998 – 2005
Jetì dnes si pár z nás vzpomíná na nae
zaèátky. Psal se rok 1998 a nìkolik dìvèat
z Holic a okolí ve vìku sedmi a devíti let se
jednou týdnì scházelo ve skautské klubovnì.
To jetì nevìdìly, e bìhem nastávajících
esti let absolvují nìkolik táborù, mnoho
výprav, nespoèetnì schùzek a stane se z nich
dobrá parta. Nynìjí dvanáctièlenná skupina
se schází kadý ètvrtek od 15.45 do 17.30 ve

skautské klubovnì, která se nachází pod dìtskou lékaøskou ordinací.
Letoní kolní rok jsme vedeny dìvèaty z naich øad. Také ná program se od døívìjka znaènì lií. Na schùzkách nehrajeme jen drobné
hry, ale také etapovou hru Stopami stateèných a procvièujeme skautské znalosti a zdatnosti, které snad brzy vyuijeme na letoních Svojsíkových závodech.
Pokud se chce stát jednou z nás a je Ti kolem ètrnácti let, napi na
adresu Ticky006@seznam.cz.
Vá dívèí oddíl Sluníèka Holice

DĚTSKÝ KARNEVAL
V restauraci Na Trandì se celoroènì konají akce pro holickou
veøejnost, a to jak pro dìti, tak pro seniory. Mezi ty dìtské se øadí také
tradièní karneval poøádaný Taneèním studiem Hany Flekrové. Ten
letoní probìhl v nedìli 20. bøezna. Parket opìt ovládly originálnì
pojaté masky. Byli tu k vidìní klauni, princezny, myky, pavouèí mu
a dalí. Mì si nejvíce získala maska Obelixe, která byla v podání malé
Natálky zkrátka dokonalá. Hostem karnevalu byla dìtská DJka
z Radia Èerná hora Klára Nìmeèková, která èást odpoledne uvádìla
a také dìti nauèila nìkolik taneèkù, které si pøivezla z dovolené
v Africe.
Hudební doprovod zajioval osvìdèený DJ Honza Brychta
s pomocí Michala Burgeta. Druhá èást karnevalu probìhla v reii
Hany Flekrové, která ani tentokrát nezklamala a ve své masce na
taneèním parketì øádila a zcela mezi dìtské masky zapadla. Soutìilo
se, zpívalo a tanèilo a také rodièe se na taneèním parketì zapotili. Program byl zpestøen taneèními výstupy jak nejmladích svìøencù Hany
Flekrové, tak i dìtským taneèním párem. Sál Na Trandì byl zcela
zaplnìn maskami a rodièi a vem se karneval líbil. Zdaøilá akce pokraèovala výukou taneèního stylu HIP HOP, který pro èleny TSHF pøipravila a oduèila paní Flekrová spolu se zkuenými taneènicemi Monèou,
Barèou, Gabèou a Romèou, které se pøedstavily jako pøedtaneènice.
Karneval se vem dìtem velice líbil a urèitì se ji tìí na karneval
v roce 2006.
Jiøí Danìk

I to se stalo …

Jak se vyplatí nosit u sebe neustále fotoaparát ukazuje tento senzaèní
snímek, který jsem poøídil v pátek 1. dubna odpoledne na Starých
Holicích. elma, která pravdìpodobnì utekla nìkterému nezodpovìdnému a neznámému chovateli, se procházela témìø v pravé poledne
kolem køíku na Starých Holicích. Snímek zároveò vysvìtluje záhadné
mizení slepic, králíkù a psù v této lokalitì Holic, ke kterým tam
v poslední dobì èasto docházelo. Nebezpeèné elmì jsou vak ji na
stopì holiètí myslivci a snem kadého z nich je získat jeho koich
a lebku, které se stanou vítìznými trofejemi a ozdobami snad ji pøítí
výstavy loveckých trofejí v kulturním domì (o letoní výstavì referujeme na str. 2 naich Listù).
(vb)

PŘEHLED SPORTOVNÍCH
A TURISTICKÝCH AKCÍ –
DUBEN 2005
❉
Bìleè - cykloturistika - DTJ Holice
❉ 9. 4. Skryté kouty východních Èech - 22. roèník - cykloturistika
- KÈT Holice
❉ 30. 4. Holický pohár - radioamatérský závod - Radioklub Holice
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Sebrané glosy Miloslava Kmenta
Jarní úklid býval vdy okázalou a hromadnou akcí bývalého reimu. Nìco to vak
do sebe bezpochyby mìlo a k tomu, aby obec
po zimì prokoukla to jistì pøispívalo.
Letoní tìdrá snìhová pøikrývka ji zcela
zmizela, zato se tím pádem ledaskde objevila
skrytá tajemství nepoøádku. Technické sluby se snaí, ovem v krátké dobì vechno
nestíhají. Nebylo by proto od vìci si jarní
úklid zopakovat po svém: bez organizování se
rozhlédnout po okolí, eventuálnì pøiloit
ruku k dílu a hlavnì nepøidávat dalí nepoøádek. Aby nae mìsto zkrásnìlo.
Stále jsme drobný krùèek pozadu,
øekl mi nedávno jeden pracovník Policie ÈR,
kdy debatovali o problematice vandalství,

Pranostiky
s komentářem
Duben 2005
Podle starého øímského kalendáøe byl
duben druhý mìsíc v roce. Jmenoval se aprilis, co je odvozeno od latinského aperire
a znamená to otvírat, ovem ve smyslu jarního otevírání pøírody. U nás se díky nestálosti a rozmanitosti dubnového poèasí vìøí, e
v tomto období nic nelze brát pøíli vánì.
Navíc první den dubna vás kdekdo mùe
vyvést aprílem!
Pokud vak jde o pranostiky, jde vekerá
legrace stranou. Vechny jsou mínìny vánì,
i kdy vám pøi jejich èetbì leckdy zahraje
úsmìv na rtech. Zaènìme klasikou  Bøezen,
za kamna vlezem, duben, jetì tam budem.
ročník I., duben 2005

výtrnictví a chování (èi spíe nechování)
jistých skupin mládee. Staèí toti vymýlet
neustále nové fígle své mnohdy pochybné
zábavy. O jednom z nich jsem se dovìdìl od
upovídaného naince. Tato mláde, posedávající na lavièkách (pochopitelnì na jejich
opìradlech s botami na sedadlech, jak velí
souèasná móda), èi pokuøující na podezdívkách, rampách a jiných vhodných místech,
u nepije alkohol. lágrem je návrat k pití
koly v lahvích. Fígl tkví v tom, e dotyèný
pøijde se zakoupenou lahví tohoto nápoje, trochu upije, personál pohostinství do lahve
s nevední ochotou naèepuje poøádného panáka tvrdého alkoholu. Na veøejnosti okázale
popíjíte kolu. Dobrý, viï, volevole !

Umìlá ledová plocha v nejbliích letech
na poøadu dne nebude. Nebyl to sice patný
nápad nìkterých èinitelù mìsta, ovem vycházel z pøedpokladu, e se na realizaci této akce
podaøí získat potøebnou státní dotaci. To, co
se povedlo v pøípadì mìstské sportovní haly,
tentokrát nevylo. Pøesnì øeèeno k uskuteènìní akce Umìlá ledová plocha bylo tøeba dle
pøedbìných projektù (i dle zkueností nìkterých mìst) zapotøebí dotace ve výi 15 milionù Kè. Ministerská odpovìï byla sice kladná,
ovem s ohledem na monosti schváleného
státního rozpoètu èiní schválená dotace poze
4,5 milionù Kè. Co za souèasné finanèní
situace mìsta, jako i s pøihlédnutím k projektu (i pøi jeho minimalizování) je zcela neuskuteènitelné. lo tedy o to, aby byl zachránìn
alespoò objem dotace. Zastupitelstvo podalo
okamitou vysvìtlující ádost, jejím cílem
bylo schválit pouití této dotace na rekonstrukci bývalé základní koly ve Staroholické
ulici jednak pro potøeby tamní mateøské koly
pùsobící v soukromém objektu, jednak pro
pùjèovnu kostýmù a pro klubovou èinnost.
ádosti bylo vyhovìno.
Jarmarky  pøesnìji øeèeno pravidelné
mìsíèní trhy èeských prodejcù si získaly na
oblibì. V únoru to sice trochu zaskøípalo
v poèetnosti stánkù, ovem za letoního poèasí nebylo divu. Bøezen vak byl zcela
v normì. Trhy bývají poèetnì navtìvovány,
do Holic se sjídìjí i zájemci z blízkého okolí.
Nejménì nadeni jsou z této skuteènosti nìkteøí místní obchodníci, ovem po pravdì øeèeno na jarmarku jde pøece jen o ponìkud jinaèí
sortiment a hlavnì o zcela jiný druh zákazníkù. Navíc to je jednou za mìsíc jakési speciální oivení mìstského ruchu, ze kterého mají
urèitý prospìch i ostatní strany: mìstský úøad,
obchodníci, hostintí a dokonce i v tyto dny
zde pravidelnì slouící mìstská policie.

Budova bývalé staroholické koly

(e-mail: miloslavkm@volny.cz)

Pro zemìdìlce vyberme Je-li v dubnu teplý
dé, hojné poehnání jes, pro milovníky
dobrého moku vypime Studený a mokrý
duben, plné sklepy a sudy, politikùm vìnujme Panská láska a dubnový sníh za mnoho
nestojí.
Pojïme nyní k jednotlivým aprílovým
dnùm. Hned tøetího se praví, e O svaté
Filipínì detík zmáèí koním ínì, o tøi dny
pozdìji sprchy neubývá, ponìvad Velký
Gennadius zavalí vodou pole kus. Asi
destidenní mezera dává anci aprílovým rozmarùm, ovem v polou mìsíce u zaèíná
úkolování. Patnáctý den ukládá zahrádkáøùm
 samozásobitelùm Na svìtici Stázièku
zemáky pod motyèku, tøi dny poté dalí
úkol: Po Krescenci patronu chraò stodolu
od hromu. petku radosti pøináejí dalí
potentáti: 23. 4.  Na svatého Vojtìcha
v poli samá potìcha (co se dá ovem

vykládat velijak) a následující den veobecnì známé Na svatého Jiøí vylézají hadi
a tíøi. I tam nainec neví, jestli se radovat
èi obávat. Aby nebylo konce pásování, tak
jetì 25. dubna si dovolí dalí svatý postrait
výrokem Svatý Marek  mrazem nás zalek
a pøizvukuje mu jedna z èetných kalendáøních Katuí varováním O svaté Kateøinì
nediv se ze snìhu peøinì.
Chtìl jsem vám poradit, co øíci potomkùm
na otázku, kde se vzalo ono vtipkování první
den v mìsíci. Marnì jsem hledal v knihách
moudrých, a pomohl Ottùv slovník nauèný.
Pod heslem April se mimo jiné praví: Den
prvního toho mìsíce posílá se aprilem. Posílají pùjèit vtipné semínko, muí sádlo ... nedovtípka dojde výsmìchu, kdy se vrátí s nepoøízenou. Zvyk ten panuje po celé Evropì
a pùvod není dostateènì vysvìtlen.
(mkm)
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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
DUBEN - Sníh dubnový jako mrva pohnojí
Kdy duben lakuje, bývá mnoho sena a obilí.
Pakli mokrý a zimavý duben, jest úroda na víno.
Mokrý duben- hojnost ovoce.
Je-li duben pìkný, bude kvìten jetì lepí.
Bouøky v dubnu zvìstují dobré léto.
Váení pøátelé, zahrádkáøi a milovníci zahrádkaøení,
vytouené jaro je tady a s ním i spousta práce na zahrádce. Pokud to
dovolí poèasí, snaíme se udìlat kadý den nìco. Jestlie se budeme
vìnovat zahrádce pravidelnì, vynaloená snaha se vrátí a zahrádka
nám bude dìlat jen a jen radost.

Floráèek pomáhá
Vinná réva.

 Kdykoli piji víno, starosti umírají  Anakreón.
A protoe bych si pøála, aby Vae starosti nejen
s pìstováním vína byly mení, pøípadnì, abyste se
s nimi umìli lépe vypoøádat, chtìla bych se dnes
vìnovat chorobám a kùdcùm této tak oblíbené
ovocné døeviny. Èasto se mne na to ptáte, ale je to
tak iroká oblast, e se na Vae dotazy jen velice
tìko odpovídá, tak Vám snad pomùe alespoò
toto pøiblíení nejèastìjích chorob.
Pìstování a s tím spojený øez vinné révy je tak
specifická a rozsáhlá záleitost, e by na to nestaèilo nìkolik Holických listù a ani bych si netroufla
se do toho plést. To je nutné si nastudovat
a moná i prohlubovat cestou pokusù a omylù.

Nejèastìji se vyskytující houbové choroby révy vinné:

1/Plíseò révová
Je to houbové onemocnìní, které se na listech projevuje lutozelenými
jakoby olejovými skvrnami, které pozdìji hnìdnou a zasychají, ze
spodní strany listù je bìlavý povlak. Napadené kvìtenství nebo mladé
hrozny hnìdnou a zasychají. K napadení dochází pøi detivém a teplém
poèasí.
Je tøeba udrovat keøe vinné révy nepøehutìné a vzduné. Jestlie je
detivé a teplé poèasí, je tøeba provést chemickou ochranu tìsnì pøed
kvetením a potom 2-3 postøiky po odkvìtu. V pøípadì suchého poèasí
není tøeba chemickou ochranu provádìt
2/Padlí révové
Toto houbové onemocnìní napadá listy, letorosty, kvìtenství a hlavnì
nezralé bobule hroznù, které prorùstá bílé a edobílé podhoubí, vypadají jako by byly pomouèené. Napadené bobule pøestanou rùst
a popraskají. K tomuto napadení révy dochází pøi teplém poèasí
s malými srákami, ale pøi velké vzduné vlhkosti(rosy, mlhy, pøeháòky) K nejintenzivnìjímu napadení dochází v èervnu.
I tady je tøeba udrovat keøe nepøehutìné a vzduné, nepøehnojovat
dusíkem. V naich podmínkách se obvykle provádí 1-2 postøiky pøed
kvìtem, potom tìsnì po odkvìtu a ve dvoutýdenních intervalech a do
zamìkání bobulí. V pøípadì intenzivního infekèního tlaku se intervaly
zkracují na 5 dnù. Dobrá zpráva je, e je moné støíkat stejným postøikem jako na plíseò révovou.
3/Plíseò edá  edá hniloba hroznù révy vinné
Napadá hrozny v dobì po odkvìtu a do úplné zralosti. Mladé hrozny
zasychají, u starích trpí i stopky a tøapiny, které také následnì zasychají. Bobule za sucha zasychají, za vlhka hnijí a pokrývají se edavým povlakem houby. Pøíèinou bývá pokození hroznù kroupami nebo
obaleèi, èasto také pøehnojení dusíkem a nesprávné zavlaování.
Základním opatøením proti této chorobì je nepøehnojování dusíkem,
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udrování vzdunosti zvlátì v okolí hroznù a ochrana proti obaleèùm.
Postøik se provádí vìtinou v dobì zamìkání bobulí.

Nejèastìjí kùdci révy vinné:

1/ Obaleèi
Obaleèi jsou malí motýlci, jejich housenky ijící v zámotku spøedeném z pavuèinky v kvìtenství nebo mladém hroznu, kodí jeho okusováním. První generace se rodí jetì pøed kvìtem a není pøíli kodlivá,
ale druhá generace ji pokozuje nezralé bobule a tím usnadòuje napadení hroznù plísní edou, která mùe znièit celý hrozen.
Velmi úèinné je ozelenìní plochy okolo vinné révy kvetoucí bylinnou
vegetací (napø.øepka, hrách vikev  sejeme koncem èervence), která
pøiláká pøirozené nepøátele obaleèù a jejich housenek. Pouívají se
také s úspìchem feromonové lapaèe.
2/Hálèivec révový (kadeøavost) a sviluky
Je to roztoè pouhým okem neviditelný, který kodí hlavnì sáním na
jaøe, kdy réva raí. Pøi jeho pøemnoení letorosty raí pomaleji, èepel
listù je zprohýbána, zkadeøená, a réva je silnì oslabována. Pøi dlouhodobém pùsobení mùe dojít a k odumøení keøe. Sáním na révì
kodí také sviluka ovocná a chmelová.
Nejlepí ochrana je za pomoci dravého roztoèe Typhlodormus pyri,
který napadá sviluky, hálèivce, vlnovníkovce. Pokud se tito kùdci na
rostlinì nevyskytují, iví se pylem. Tento roztoè na vinné révì pøezimuje a vysaje dennì a 8 dospìlých sviluek a 320 hálèivcù. Je odolný
i proti mnoha chemickým pesticidùm.
3/Zobonoska révová
Na jaøe v dobì raení se na révì objevují 5-7mm dlouzí, kovovì zelení
a modøí nosatcovití brouci, kteøí se iví listy révy vinné. Samice nakusují øapíky listù, které zavadají a pak se stáèí do tvaru cigáry, do které
nakladou nìkolik vajíèek.
Ochrana se provádí sbìrem smotkù s vakíèky a larvami.
4/Vlnovníkovec révový (plstnatost)
Na mladých listech révy se na jaøe vyskytují vypouklé naèervenalé
nebo lutavé puchýøky. Jsou to místa sání roztoèe spodní strany listù,
kde vytváøí bìlavý povlak pøipomínající plst. Výskyt na listech není
kodlivý, teprve pøi kalamitním výskytu dochází ke kodám pøi napadení i kvìtenství.
Ochrana jako u Hálèivce révového.

Fyziologická porucha révy vinné:

1/Sprchání a hrákovatìní.
Ke sprchání dochází v dùsledku neopylení kvìtù. Kvìty opadávají
a hrozen je neúplný, bobule se vyvinou jen do velikosti hráku.
Pøíèinou bývá neharmonická výiva, nadbytek dusíku, ale nedostatek
bóru a dalích prvkù. Na vinnou révu jsou ji speciální hnojiva, která
tomuto pøedcházejí.
2/Pokození krupobitím
Listy jsou krupobitím potrhané, letorosty mají pokozenou kùru, horní
èást výhonù se láme, nìkdy i praskají bobule.
Ochrana spoèívá ve vèasném postøiku proti hnilobám. Silnì pokozené
èásti se odstraní a révu oetøíme tak, aby se podpoøilo zrání letorostù
pøed zimou.
3/Jarní mrazy
Pøi poklesu teplot pod -3°C dochází v dubnu a kvìtnu k pokození
øaících letorostù, namrzlé èásti pletiv hnìdnou a zasychají, listové
pletivo se puchýøovitì vydouvá, vrcholky letorostù a listy se deformují, kvìtenství odumírají a èernají.
Ochrana meního mnoství keøù spoèívá v zakrytí papírem nebo textilií (bílou, k tomu urèenou), pøi teplotách pod 1°C se aplikuje postøik
vodou a do doby, ne se teplota nezvýí.

Aktuální nabídka naí prodejny:

V mìsíci dubnu Vám mùeme nabídnout semena, cibuloviny a hlízy
mnoha druhù kvìtin a také trvalky. Nabízíme i chemické pøípravky na
jarní ochranu na zahrádce. Ze ivoèiné øíe Vám mùeme nabídnout
kuøice na zaèátku snùky.
Tìíme se na Vás v naí prodejnì.
Za Faunu & Floru Alena Rabasová (e-mail:faunaflora@seznam.cz)
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Srdeènì Vás zveme do zdravotní astrologické poradny

E. V. HAVELKY
v Proseèi u Skutèe

E.V. Havelka je ná nejúspìnìjí astrolog, který se specializuje na lékaøskou astrologii.
V top ebøíèku svìtových astrologù je pravidelnì zaøazován do první desítky. V cizinì ho nazývají èeský Nostradamus.
Podle data vaeho narození sestaví astromedicionální horoskop, pøesnì urèí pøíèinu vaich
zdravotních potíí a navrhne vhodnou bylinnou smìs s léèivými úèinky, kterou je mono pøímo
zakoupit v astrologické apatyce. Budoucím maminkám urèí i vhodnou dobu poèetí dítìte. Jde o to,
aby se matka vyhnula rizikovému tìhotenství a porodila zdravé dítì, ze kterého bude mít radost.
Krédem E. V. Havelky je slouit èlovìku,
aby byl zdraví.
Tìíme se na Vás, vichni jste
srdeènì zváni.

Termíny nejbliích poraden, na
které je vhodné se telefonicky
objednat na èísle

776 649 649 ,

DEN ZDRAVÍ
v HOLICÍCH
10.00-17.00 hod.

PØIJÏTE SE SEZNÁMIT S METODAMI
ALTERNATIVNÍ LÉÈBY.
PØEDSTAVÍME VÁM:
) MÌØENÍ SUPERTRONICEM

(Jde o pøístroj pracující na principu EAV (elektroakupunktura
podle Dr. Volla), který zjiuje stav energií v jednotlivých meridiánech /energetických drahách/. Podle namìøených odchylek zjistíme pøíèinu zdravotních problémù).

)
)
)
)
)
)
)

KINEZIOLOGII A SYNERGIZACI
REFLEXNÍ TERAPII
MASÁE (uvolnìní krèní páteøe, medovou masá a jiné)
REIKI
NUMEROLOGII
VÝKLAD KARET
TAKÉ NABÍZÍME PRODEJ BYLINNÝCH
PREPARÁTÙ, SOLNÝCH LAMP A ÈAJÙ.
Místo konání:

KULTURNÍ DÙM HOLICE  I. PATRO
VSTUPNÉ: 30,- Kè

Ke kadé 10. vstupence malá pozornost.

INFO: 466 923 102, 737 724 744

jsou

3.4., 17.4. a 1.5.2005

Støedisko charitní peèovatelské sluby
v Holicích nabízí

SOCIÁLNÍ
PORADENSTVÍ
zamìøené na pomoc:

STARÝM OBÈANÙM
ZDRAVOTNÌ POSTIENÝM
OBÈANÙM
RODINÁM A DÌTEM
Poradenství je poskytováno bezplatnì na
základì pøedchozí telefonické domluvy
v kanceláøi Støediska peèovatelské sluby,
Palackého 1131, Holice.
Tel. 466 681 654 nebo 775 296 829,

775 296 831.
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