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NEVŠEDNÍ UDÁLOSTI VŠEDNÍHO ŽIVOTA
SLOVEM I OBRAZEM
V lednu to byla velká sláva, kdy se
poslední sobotu otevírala pøestavìná sportovní hala. V tom shonu zanikla skuteènost,
e z celkovì vynaloených 17 milionù Kè
byla vìnována èástka 2,5 milionù Kè na pøístavbu herny pro stolní tenis. Oddíl stolního
tenisu TJ Jiskra Holic si kromì toho z vlastních prostøedkù a za pomoci sponzorù
hernu a pøísluné zázemí kompletnì vybavil
vím potøebným. Vzniklo tak sportovní
zaøízení, které  dle slov pøespolních hostí 
mùe mìstu závidìt celý kraj. Místní pingpongisté (krásné slovo!) nelenili a v sobotu
5. února pøipravili malou slavnost, pøi které
hernu oficiálnì otevøeli starosta mìsta Ladislav Effenberk a Ota Maátko, zástupce
krajského svazu stolního tenisu (první foto).
Makary  kary  kary  makary ...
Bývala to døíve kadoroènì masopustní
událost, avak pøila doba úpadku. To neodradilo èleny souboru divadelních ochotníkù,
dechové hudby a sboru dobrovolných hasièù, aby se pod patronací kulturního domu
nepokusili loni tradici oivit.
Podaøilo se a letos v sobotu 12. února
následoval pokus druhý. Poèasí vak nepøálo a v deset hodin byl neèas, do kterého by
psa ani makaru nevyhnal. Avak asi tøicet
vystrojených makar a parta muzikantù
nepøízeò poèasí odmítly (viz dalí dvì fotografie). Barevní muíèci, povìtrná ena,
mnich, jeptika, smrtka, enich s nevìstou,
kominík, policajt, trestanec, voják, doprovod zdravotní i poøádkový, nezbytná zvìø 
kùò, kohout se slípkou a medvìdi, v neposlední øadì VPZ (Vozík Poslední Záchrany),
poskytující po cestì párek, pivo, èaj a jiné
pohonné látky. Odvedli obdivuhodný souboj s vytrvalým detìm, dorazili a do cílové stanice ve Starých Holicích. Dle oèitých
svìdkù byly letoní makary velmi úspìné, v mnoha domácnostech vítané s masopustním obèerstvením. Díky vem aktérùm
i hostitelùm. A ijí makary 2006!
Po nedávných a stále trvajících rozmíkách mezi dlouholetými bratry  místním
automotoklubem a radioklubem  se Radioklub OK1KHL Holice vydal samostatnou
cestou. Letoní výroèní schùze konstatovala, e klub loni v podstatì splnil vechny
vytèené úkoly, úspìnì uskuteènil významné akce (èeský pohár, sraz síbíèkáøù,
mezinárodní setkání), staèil si po odchodu
z døívìjích objektù opatøit náhradní sídlo
i pracovní pùsobitì. Úèastníci výroèní
schùze (viz poslední foto) chtìjí v letoním
roce definitivnì zakotvit v nových podmínkách, uskuteènit vechny tradièní akce
a vestrannì rozíøit pùsobení radioklubu.
(Foto Vladislav Branda a Rosa Kalousek,
text Miloslav Kment)
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Slovo starosty Ladislava Effenberka

Váení obèané, ètenáøi mìsíèníku
Holické listy!
Pøedevím Vás chci srdeènì pøivítat
v prvním letoním jarním mìsíci. Je to tak,
paní Zima nás sice jetì mùe trochu potrápit,
avak málo platné, jaro se nezadritelnì blíí.
Ovem Vy jste patrnì více zvìdavi na to, jaké
informace Vám pøináím tentokrát. Mnozí
z Vás vìdí, e Holice jsou nejen sídlem úøadu
s rozíøenou pùsobností, ale také centrem
Dobrovolného svazku obcí Holicka.
Tento regionální svazek má za sebou pìt
let existence  byl zaloen 4. února 2000 
a sdruuje následujících sedmnáct obcí: Bý
(+ Beleèko, Hodìovice, Hrachovitì), Dobøíkov (+ Rzy), Dolní Roveò (+ Horní Roveò,
Komárov, Litìtiny), Dolní Øedice, Holice,
Horní Jelení (+ Dolní Jelení), Horní Øedice,
Chvojenec, Jaroslav, Ostøetín (+ Vysoká
u Holic), Pobìovice u Holic, Radho (+
Sedlítka), Trusnov (+ Opoèno, Franclina,
ika), Týniko, Uhersko, Veliny, Vysoké

Chvojno. Kromì Holic se jedná vìtinou
o obce zemìdìlského charakteru, mnohde
vak pùsobí prvky prùmyslu èi lesního hospodáøství.
Vech sedmnáct obcí svazku má dobøe
vybavené zázemí pro pùsobení samosprávy, je
propojeno e-mailovými adresami, nachází se
na solidních komunikaèních spojích. Navíc je
spojují zájmy hospodáøské i nezbytnost spolupráce v øeení samosprávných záleitostí,
v informatice, v propagaci i dalích oblastech
veøejného ivota. Nechci vak psát o minulosti, radìji se zmíním o výhledech svazku.
Ze souèasného plánu èinnosti na rok 2005
a léta dalí je to est prioritních oblastí, které
chceme koncepènì a projektovì pøipravit.
V resortu dopravy se vìnujeme budování
dalí etapy cyklostezek a zajitìní nezbytné
dopravní obslunosti pro vechny obce svazku. V rozvoji ekonomiky chceme vytvoøit
podmínky pro vznik nových pracovních míst,
v obnovì obèanské vybavenosti budeme
zlepovat podmínky pro ivot i v nejmeních
venkovských obcích. V rozvoji cestovního
ruchu vìnujeme pozornost vybudování turistické infrastruktury a podpoøíme charakteristické akce v regionu. V péèi o kulturní
dìdictví budeme dbát na ochranu pozoruhodných památek i pøírodních lokalit na území
svazku, ve spolupráci mìst a obcí zdokonalíme veøejnou infrastrukturu a vynasnaíme se
úèelnì vyuívat sdruené finanèní prostøedky
pro úseky kolství, kultury, sociálních slueb,
tìlovýchovy, sportu a turistického ruchu.
Tyto cíle jsou pochopitelnì podmínìny
pøiznáním dotací i hospodaøením jednotlivých
obcí. Vìøím vak, e budou z valné èásti
uskuteènìny. Pokud se Vám výèet zdá ponìkud veobecný, máte pravdu, ovem na konkrétní údaje by mi nestaèilo ménì ne dalích
osm stránek textu. Pro ilustraci uvádím alespoò nìkolik pøíkladù z tohoto plánu.

Napøíklad
v Býti  Bìleèku
to budou opravy
místních komunikací, v Dobøíkovì
vybudování parkovitì sportovního
areálu.
Výstavba inenýrských sítí se
plánuje v Horních
Øedicích, rekonstrukce komunikací a veøejného
osvìtlení v Dolní Rovni. V Radhoti poèítáme
s dokonèením vodovodu, v Pobìovicích
u Holic s rekonstrukcí obecního úøadu, v Horním Jelení s výstavbou parkovi. S cyklostezkami poèítáme z Holic do Chvojence,
Býtì a do Hradce Králové, rovnì z Holic do
Ostøetína. V Ostøetínì je poèítáno s opravou
vodní nádre, ve Vysokém Chvojnì s výstavbou sportovitì, poèítáno je i s odbahnìním
známého rybníka Lodrant.
Zcela pochopitelnì Vás patrnì nejvíce
zajímá, jestli v plánu figurujít také Holice.
Jistìe ano. Naleznete tam pasá o bytové
výstavbì v lokalitì Muka, poèítáno je
s rekonstrukcí ulic Dudychova, Komenského,
Ve Drahách, na Podhrázi a na Koudelce, s tlakovou kanalizací na Podhrázi, s dìtským
høitìm na Muce a ve Starých Holicích,
s rekonstrukcí základní umìlecké koly, s dispozièními úpravami nìkterých mìstských
objektù, atd. Ovem  musím se v tomto pøípadì opakovat  mnoho z toho záleí na získaných dotacích, eventuálnì jiných zdrojích.
Pokud Vás rozvoj Dobrovolného svazku obcí
Holicka bude i nadále zajímat, rád Vás budu
opìt informovat.
Pøíjemné proití mìsíce bøezna Vám pøeje
Mgr. Ladislav Effenberk, starosta mìsta

ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY MĚSTA
Schùze rady mìsta dne 7. února 2005
Za úèasti øeditelù rada projednala a schválila rozpoèty pøíspìvkových organizací mìsta na rok 2005 s výjimkou Kulturního domu, kde
rada doporuèila øediteli pøedloit nový návrh, který by více zohledòoval pøijatá opatøení k zlepení finanèní situace této organizace. Zároveò rada schválila odpisové plány tìchto organizací. Rada stanovila
poèty dìtí v jednotlivých tøídách mateøských kol. Podle pøísluného
právního pøedpisu mùe nyní zøizovatel povolit výjimku plus mínus 4
dìti ve tøídì z poètu stanoveného vyhlákou (co je 24 dìtí) s tím, e
nesmí pøekroèit stanovenou kapacitu koly. Rada proto schválila ve
vìtinì pøípadù poèet dìtí ve tøídì na 25. Pro úplnost uveïme závazné
kapacity naich mateøských kol: M Holubova (123 dìtí  5 tøíd), M
Pardubická (89 dìtí  4 tøídy), M Staroholická (25 dìtí  1 tøída).
Dalím bodem programu bylo projednání inventarizace majetku
mìsta k 31. 12. 2004. Rada výsledek inventarizace schválila a k tomuto bodu pøijala øadu dalích usnesení. Schválila odúètování èástky
9 960 Kè z úètu 042 (nerealizovaná akce) a pøevod poloek z tohoto
úètu do podrozvahového úètu dle pøedloeného návrhu. Zde se jedná
o projektovou dokumentaci na akce, které nebudou v nejblií dobì
realizovány. Dále rada schválila odpis pohledávek dle seznamu ve výi
ročník I., březen 2005

61 665,20 Kè (vìtinou dluhy za nájemné a poplatky po zemøelých
obèanech, po nich nezùstal ádný majetek, nebo po bývalých obèanech, jejich pobyt nelze dlouhodobì zjistit) a odpis pohledávek
z bývalé Polikliniky ve výi 37 575,76 Kè (pohledávky u zruených
zdravotních pojioven nebo pojiovnami neuznané výkony z let
2002  2003). Zastupitelstvu doporuèila schválit odpisy pohledávek
u nájmu za nebytové prostory paní Ilony Novákové ve výi 20 394 Kè
(soudní vymáhání podle právní kanceláøe je problematické) a u VZP
ve výi 45 479,76 Kè (neuznané výkony Polikliniky). K inventarizaci
uvádíme obsáhlejí informaci v rubrice Mìli byste vìdìt.
Rada schválila bezplatnou výpùjèku kanceláøe pro Mìstskou policii Pardubice ve starém DPS a pro SPID handicap, o p . s., Parník 
centrum pro vozíèkáøe Pardubice pro zajitìní prùkazkové fotografie
v budovì mìstského úøadu. Rada schválila pronájem kanceláøe
v Palackého ulici èp. 38 panu Radku mídovi od 1. 3. 2005, naopak
zamítla ádosti firmy M-byt Pardubice o nezvyování nájemného
a pana Ladislava Nìmce o sníení nájemného. Rovnì tak zamítla
ádost Kamarádù festivalu trampských písní Horní Jelení o zaplacení
tisku broury, nebo se jedná o akci mimo nae mìsto.
pokraèování na stranì 4
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Rada se seznámila s dopisem Bytového drustva nájemcù (ètyøbytovky na Muce), ve kterém se ádá o pøehodnocení usnesení rady
o zpùsobu prodeje pozemkù. Rada se rovnì seznámila s variantami
studie na úpravy prostoru mezi kulturním domem a potokem a uloila
projednat do 31. 3. 2005 návrhy v komisích kolské, pro mláde a tìlovýchovu, výstavby a ivotního prostøedí, dopravy a veøejného poøádku.
Schùze rady mìsta dne 21. února 2005
Prvním bodem programu bylo projednání závìreèného úètu mìsta
za rok 2004. Rada doporuèila zastupitelstvu závìreèný úèet schválit.
Rada schválila rozpoèet Kulturního domu mìsta Holic na rok 2005
a výsledky hospodaøení pøíspìvkových organizací mìsta za rok 2004.
Zároveò schválila vratky zøizovateli dle pøedloeného návrhu (nevyèerpané prostøedky na energie) a uloila M Pardubická odvést
17 000 Kè z investièního fondu do rozpoètu mìsta.
V druhém ètení projednala rada návrh kapitálové èásti rozpoètu
mìsta na rok 2005. Zastupitelstvu doporuèila schválit tuto èást rozpoètu v objemu 10 697 700 Kè (z toho je 6 159 500 Kè na dofinancování
akcí z roku 2004) a poøadí akcí, které se bude odvíjet podle schválení
zmìny úèelu státní dotace. Z toho dùvodu doporuèila zastupitelstvu
podat ádost o zmìnu urèení dotace z akce umìlá ledová plocha na
akci rekonstrukce bývalé koly ve Staroholické ulici. Dále rada
doporuèila zastupitelstvu podat ádost o dotaci na technickou infrastrukturu pro 22 bytových jednotek v lokalitì Muka. Na vìdomí vzala infor-
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maci o stavebních úpravách nutných pro dalí provoz kavárny v KD.
Stanovení pøíspìvku na neinvestièní náklady ákù kol bylo po
diskusi pøesunuto na dalí schùzi rady. Rada schválila pravidla pro
poskytování veøejné podpory z rozpoètu mìsta platná od 1. 3. 2005.
Zastupitelstvu rada doporuèila schválit zmìnu územního plánu v prostoru mezi ulicí Pod Homolí a místní èástí Podlesí. Rada vyslechla
informaci o komplexní pozemkové úpravì z dùvodu výstavby silnièního obchvatu mìsta.
V dalí èásti schùze se rada vìnovala otázkám nemovitého majetku. Schválila prodlouení nájemních smluv na pozemky v ulici Bratøí
Èapkù a v ulici Mládenická. U pozemkù v ulici Staroholická uloila
vedoucímu odboru správy majetku a výstavby mìsta projednat jejich
odprodej. Zastupitelstvu doporuèila schválit odprodej dvou pozemkù
v ulici Staroholická (zaplocené pozemky), podání ádosti o bezúplatný
pøevod pozemkù v ulici Pod Homolí z Pozemkového fondu na mìsto,
uzavøení smlouvy o budoucí smlouvì na zøízení vìcného bøemene
u pozemkù souvisejících s obchvatem mìsta (nové inenýrské sítì),
výkup lesního pozemku v katastru tìpánovsko do podílového spoluvlastnictví obcí v rámci Lesního drustva a zøízení vìcného bøemene
na èásti pozemkù v katastru Nová Ves. Rada vzala na vìdomí ádost
Radioklubu Holice na revokaci usnesení zastupielstva (neschválení
prodeje pozemkù u høbitova) s tím, e trvá na svém usnesení.
Rada doporuèila zastupitelstvu zruit obecnì závaznou vyhláku
mìsta è. 12/2003 ve znìní vyhláky è. 9/2004 o veøejném poøádku. Na
vìdomí byla vzata zpráva o pøípravì zasedání zastupitelstva dne 7. 3.
2005. Rada schválila smlouvu o nájmu a provozování vodovodního øadu
na Muce mezi mìstem a VAK Pardubice. Rada projednala ádosti
o prominutí poplatku za likvidaci odpadu a kladnì vyøídila ádosti Petra
Koudelky a manelù Pacovských, nebo prokazatelnì doloili, e po
celý rok bydlí mimo Holice. Zamítnuta byla ádost Jany Bachurové.
Vzhledem k odchodu do dùchodu rada odvolala Libui Kubelkovou z funkce tajemnice ofertní komise a do této funkce jmenovala
Renatu Kaplanovou. Rada jmenovala hodnotící komisi na investièní
akci rekonstrukce bývalé koly ve Staroholické ulici. Dále rada jmenovala komisi pro pøípravu oslav 60 let od ukonèení druhé svìtové
války ve sloení Ludìk Kaplan, Roman Hyb, Antonín Oliva a Miloslav Kment. Rada schválila na základì doporuèení sociální komise pøidìlení garsoniéry v novém DPS Miloslavu Jirsovi a jako náhradníky
v poøadí Miloslavu èobákovou, Jindøiku Bosákovou a Kvìtoslavu
Kaparovou.
Mgr. Pavel Hladík, místostarosta mìsta

MĚLI BYSTE VĚDĚT …
INVENTARIZACE MAJETKU MÌSTA K 31. 12. 2004
(Projednáno a schváleno radou mìsta 7. února 2005)
V závìru minulého roku probìhla tradiènì inventarizace majetku
mìsta. Hlavní inventarizaèní komisi pøedsedal èlen rady Josef Bartoníèek. Z obsáhlého materiálu vybíráme nejpodstatnìjí vìci. Vechny
údaje jsou pochopitelnì uvedeny v úèetní hodnotì. Kromì toho je
tøeba uvést, e mìsto podle pøísluných právních pøedpisù majetek
neodpisuje.
Celkový objem majetku mìsta k uvedenému datu èinil
548 261 284,32 Kè. Z toho pøipadá na jednotlivé poloky:
Dlouhodobý nehmotný majetek
2 360 017,20
(poèítaèové programy)
Dlouhodobý hmotný majetek
467 392 983,86
- budovy a stavby
348 975 748,19
- movité vìci a soubory
13 919 322,28
- pozemky
104 381 784,39
- umìlecká díla
116 129,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
7 847 642,23
(vìci nad 3 000 Kè, nezapomnìlo se ani na psa k ostraze TS)
Nedokonèené investice
17 194 703,80
Dlouhodobý finanèní majetek
53 133 000,00
- akcie (VaK Pardubice)
52 288 000,00
- majetkové úèasti
845 000,00
strana
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(Lesní drustvo, Odeko, Bytová drustva)
Materiál na skladì
Ceniny

234 237,23
98 700,00

Na bankovních úètech mìlo mìsto 12 610 081,40 Kè. Pohledávky
èinily 9 330 974,49 Kè, závazky pak 21 394 130,30 Kè.
U pohledávek pøipadá nejvyí èástka (5 110 907 Kè) na poskytnuté zálohy dodavatelùm energií, jejich vyúètování probìhne v letoním
roce. Pøes 600 000 Kè èiní pohledávky pøevzaté v rámci správní reformy od bývalého okresního úøadu (výivné, pokuty). Mìstu ale dluí
i obèané, a to na nájemném bytù (93 669,90 Kè), na nájemném za
nebytové prostory (67 132,10 Kè), na poplatcích za uívání veøejného
prostranství (31 080 Kè), na høbitovních poplatcích (22 450 Kè), za
pronájem pozemkù (34 712 Kè) a v neposlední øadì na poplatcích za
odvoz odpadù (211 629 Kè). Zmínit se je jetì tøeba o dluzích v sociální oblasti. Z vyplacených sociálních dávek by mìli obèané vrátit
137 921,40 Kè a u pøíspìvku na výivu 159 609 Kè. Pøes vekerou
snahu jednotlivých odborù mìstského úøadu je vymáhání dluhù velice
pomalé, i kdy exekuèních výmìrù za rok 2004 výraznì narostlo.
Samosprávu mìsta tyto dluhy nenechávají v klidu a rada se rozhodla
vystupovat proti dluníkùm zcela nekompromisnì.
Pokud se týká závazkù mìsta, pak nejvìtí poloku tvoøí zùstatek
nesplaceného investièního úvìru (16 599 998,10), který mìsto umoøuje
ročník I., březen 2005
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osvìdèení o státním obèanství. Od 1. 6. 2004 bylo provedeno v rámci
této agendy v celém správním obvodu 1211 zmìn, z toho pro obèany
Holic 473. Ovìøení podpisu èi kopií listin potøebovaly 1722 osoby.
Kromì toho bylo pochopitelnì v celém rozsahu zajiováno celé spektrum èinností spadajících do oblasti matriky a evidence obyvatel. Zmiòme také vyhotovování volièských seznamù, co pøi èetnosti voleb
v Èesku zabere nemálo èasu.
Nevdìènou, ale dùleitou a potøebnou prací, je vymáhání pohledávek mìsta. Na tomto úseku jsme v roce 2004 zaznamenali 75 výzev,
26 exekuèních pøíkazù a 7 soudních alob. Celkem se podaøilo tìmito
cestami získat od dluníkù 28 746 Kè.
Pokud postrádáte èísla z oblasti pøestupkové agendy, pak vìzte, e
tato oblast bude radou samostatnì projednávána 18. dubna.
V inventáøi je také pes Viki, s inventárním èíslem 26/1

podle stanoveného splátkového plánu. Dalí vìtí polokou je pùjèka
z fondu rozvoje bydlení ve výi 1 900 000 Kè. Zbytek tvoøí dolé faktury, jejich splatnost byla v lednu 2005.
S potìením lze konstatovat, e provedenou inventarizací nebyl
shledán ádný rozdíl mezi inventurním a úèetním stavem. Proti roku
2003 vzrostl majetek mìsta o 7 835 226,98 Kè.
ÈINNOST SPRÁVNÍHO ODBORU
(ze zprávy pro radu mìsta 24. ledna 2005)
S èinností správního odboru se obèan setkává nejèastìji. Do jeho
pùsobnosti spadá toti agenda matriky, evidence obyvatel, vydávání
obèanských prùkazù a cestovních dokladù. Patøí sem ale také krizové
øízení, podatelna, telefonní ústøedna a mìstský rozhlas. S úøedníky
tohoto odboru se setkají i ti, kteøí se dopustili pøestupku. V plném rozsahu zaèal odbor pracovat od 1. èervna 2004, kdy na ná úøad bylo
v plném rozsahu pøevedeno vydávání obèanských prùkazù a cestovních dokladù. Do té doby se na naem úøadì pøijímaly jen ádosti
o tyto doklady. Uveïme nìkolik èísel z èinnosti odboru.
V období od 1. 6. do 31. 12. bylo podáno 1495 ádostí o obèanský
prùkaz a 1201 jich bylo vydáno. Vydaných potvrzení o obèanském
prùkazu bylo 236, ztráty èi odcizení tohoto dokladu byly øeeny ve 192
pøípadech. Ve stejném období poádalo o vydání cestovního dokladu
729 osob, z nich 92 potøebovaly pas vystavit do 24 hodin.
Na úseku matriky a evidence obyvatel bylo bìhem roku 2004 zaevidováno 728 ádostí o výpis z rejstøíku trestù a 103 ádostí o vydání

ANI FORMÁNEK, ANI BRANDA, ALE
Taky jste se dostali nìkdy do diskuse o tom, které pøíjmení má
v Holicích nejvíc nositelù? Já tedy ano, a ne jedenkrát. A jeliko naposledy se tak stalo zcela nedávno, sedl jsem a podle evidence obyvatel
jsem zaèal poèítat. Hranice byla stanovena tak, e se pøíjmení muselo
objevit v muském èi enském rodì minimálnì dvacetkrát. Nyní vás
tedy chci se svým výzkumem seznámit. Na prvním místì to nebude
velké pøekvapení, nebo nejèastìji zastoupené pøíjmení se drí
v popøedí snad ji od pøedminulého století. Ano, je to Kapar. S tímto
pøíjmením ije v Holicích v souèasné dobì 111 osob. Pøekvapením
vak bylo místo druhé, protoe to nebylo v minulosti tak hojnì zastoupené a nepoèítalo se mezi tradièní holická jména. Nebudu vás ji
napínat a prozradím vám, e 84x je zapsáno pøíjmení Horák. Na pomyslné tøetí pøíèce se objevuje pøíjmení Shejbal èi Schejbal (tady je skuteènì tøeba dát do jedné øádky, sám jsem se nìkolikrát v matrikách pøesvìdèil, jak lehce dolo k vynechání písmenka a Schejbalovi mìli
rázem syna Shejbala). Toto pøíjmení je zastoupeno v 77 pøípadech.
A nyní u dalí poøadí a do onìch dvaceti zápisù:
69  Valenta, 66  Branda, 65  Formánek, 61  Novotný, 56  Vohralík, 52  Jeøábek, 48  Jedlièka, Kamenický, 44  Velinský, 39  Dvoøák, Novák, 36  Kment, Sedlák, 33  Kopecký, 32  Hájek, 31 
Kuèera, 30  Krpata, 29  Lohniský, Nìmec, Vojtìch, 28  Kulhavý,
Mládek, Øíha, 26  Faltys, Málek, Uhlíø, 25  Kaplan, Marek, 24 
Bartoníèek, Rychlík, paèek, 23  Holub, Jelínek, Moravec, 22  Bahník, Bidlo, Èerný, Krátký, Machatý, Michálek, 21  Jirout, Malý, 20 
Horèièka, Koubek, Provazník, Svoboda.
Rubriku Mìli byste vìdìt pøipravuje Mgr. Pavel Hladík, místostarosta mìsta

Návštěva biskupa
ve Středisku charitní pečovatelské služby
Svým klientùm zajiujeme peèovatelskou a zdravotní péèi ji ètyøi mìsíce. Po
dobu rozjezdu nezbývalo mnoho èasu na
dalí aktivity, ale pøesto jsme v nedávné dobì
uskuteènili jednu pro nás velmi významnou
akci - slavnostní vysvìcení støediska biskupem Mons. Kajnekem.
Tato událost je pro nás tím významnìjí,
e naím posláním je komplexní péèe o klienty, tj. i poskytování duchovní podpory
klientùm.
Slavnostního aktu, který se uskuteènil
v pátek 11. února 2005, se kromì pana biskupa a obou naich holických farních otcù P. Mannla a P. Tomkiewicze zúèastnili i zástupci
vedení Oblastní charity Pardubice, zástupci mìsta Holic a pracovníci
støediska charitní peèovatelské sluby.
Po úvodním pøivítání vech pøítomných následoval vlastní ehnací
obøad, který øídil Mons. Kajnek. Poté se uskuteènila prohlídka støediska. Posvìcen byl i charitní osobní automobil (znázornìno na snímku).
Souèástí této naí slavnosti byl i pøípitek a drobné pohotìní, pøi
kterém hrála hudba a volnì se diskutovalo. Hosté se ivì zajímali
ročník I., březen 2005

o nai práci a pan starosta Mgr. Effenberk podìkoval vem, kteøí se
podílejí na péèi o seniory, za jejich práci, a velmi nás potìilo, e jeho
slova byla pochvalná.
Celá akce probíhala ve velmi pøíjemné atmosféøe.

Ludmila Èíková,
vedoucí Støediska charitní peèovatelské sluby Holice
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ÚŘEDNÍ DESKA
Obsazování míst úøedníkù mìstského úøadu

Od 1. 1. 2003 je obsazování pracovních pozic úøedníkù provádìno
v souladu se zákonem è.312/2002 Sb., o úøednících územních samosprávných celkù. Na kadé volné pracovní místo úøedníka je vyhláeno
veøejné výbìrové øízení s uvedenými poadavky na obsazovanou pozici. Vyhláení je zveøejnìno v denním tisku, na úøední desce MÚ a na
naí internetové stránce www.mestoholice.cz . Zároveò tajemník MÚ
jmenuje výbìrovou komisi, která posuzuje pøihláky z hlediska správnosti a úplnosti, pøípadnì zve uchazeèe k doplòujícímu ústnímu jednání. Komise je minimálnì tøíèlenná, ve výbìrové komisi na místo
vedoucího úøedníka je vdy minimálnì jeden z radních. Pøipomínám,
e do výbìrového øízení jsou zaøazováni pouze adatelé, kteøí pøedepsaným zpùsobem odpovìdìli na výzvu k podání nabídky. Pracovní smlouva (na dobu neurèitou) je poté uzavøena s uchazeèem,
který splnil podmínky a poadavky vyhláeného výbìrového øízení.
Neúspìným adatelùm vracíme, po obsazení vyhláeného pracovního
místa, vechny materiály, které k výbìrovému øízení dodali. Z dùvodu
tohoto postupu nezakládá mìstský úøad ádnou databázi adatelù
o zamìstnání a pøípadné ádosti, které v prùbìhu roku docházejí na
úøad, uchováváme po dobu max.6 mìsícù, potom jsou skartovány nebo
na vyádání vráceny.
V letoním roce neplánuje Mìstský úøad Holice navýení stavu úøedníkù, ke zmìnám mùe dojít pouze pøi odchodu nìkterého ze stávajících
zamìstnancù úøadu.

Správní odbor - cestovní doklady pro dìti

Zákonný zástupce, za obèana mladího 15ti let, ádajícího o jeho
první cestovní doklad, musí pøedloit od 1. ledna 2005 osvìdèení
o státním obèanství Èeské republiky, které vydává Krajský úøad
Pardubického kraje. ádost o osvìdèení státního obèanství Èeské
republiky podává za osobu mladí 15ti let zákonný zástupce na MÚ
Holice, v pøízemí, dveøe èíslo 116 a pøedkládá tyto doklady:
rodný list dítìte, oddací list rodièù, popøípadì rodné listy rodièù, platný prùkaz totonosti zákonného zástupce, pøípadnì dalí doklady související se státním obèanstvím.
V pøípadì potøeby rychlého vydání cestovního dokladu, je moné
poádat o doklad o státním obèanství ÈR pøímo na Krajském úøadì
v Pardubicích (po pøedchozí telefonické dohodì lze získat osvìdèení
o státním obèanství na poèkání.)
CD pro obèana mladího 15ti let (doba vystavení do 30 dní, platnost
5 let)
Zákonný zástupce pøedkládá:
osvìdèení o státním obèanství ÈR (pøi ádosti o první pas!!!) nebo
pøedcházející cestovní pas dítìte, rodný list dítìte, platný prùkaz totonosti zákonného zástupce, 1x fotografii 35mm x 45mm.
CD bez strojovì èitelné zóny (tzv. pas na rychlovku, s platností 1 rok)
Zákonný zástupce pøedkládá:

osvìdèení o státním obèanství ÈR (pøi ádosti o první pas!!!) nebo
pøedcházející cestovní pas dítìte, rodný list dítìte, platný prùkaz totonosti zákonného zástupce a 2 fotografie (od 17. 1. 2005 je správní
poplatek 600,- Kè)

Obèanské prùkazy vydané do 31. 12. 1994

Pøipomínáme, e obèanské prùkazy (typu kníka s plátìnými nebo
umìlohmotnými deskami) vydané do 30. dubna 1993 a první kartièkové OP vydané do 31.12. 1994 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.
Pøi ádosti o výmìnu tohoto obèanského prùkazu je tøeba pøedloit
dosavadní obèanský prùkaz, 1 ks fotografie ze souèasné doby a vyplnit
pøíslunou ádost.

Prùkazkové fotografie na poèkání

Obecnì prospìná spoleènost SPID handicap Pardubice provozuje od
prosince 2004 v prostorách holického mìstského úøadu v kanceláøi
è. 409 ve III. patøe 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 fota, popø. i tisk fotografií z digitálních fotoaparátù do formátu 10 x 15 cm.
Provozní doba je v pondìlí a ve støedu od 8 do 16.30 hodin, v pátek
od 8 do 12 hodin.

Odbor dopravy - informace k evidenèní kontrole vozidel

K pøihláce vozidla podle § 6 odstavce 5 písmene d) zákona è. 56/2001
Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích je
adatel povinen vdy pøedloit Protokol o evidenèní kontrole.
Tento protokol se pøedkládá vdy pøi zmìnì vlastníka nebo provozovatele vozidla i pøesto, e se na registraèní znaèku ji nevylepuje
nálepka o ovìøení registraèní znaèky. Povinnost vylepovat tuto
nálepku byla vyhlákou è. 401/2003 Sb. zruena.
Protokol o evidenèní kontrole má platnost do doby, kdy dojde ke
zmìnì vlastníka nebo provozovatele.
Evidenèní kontrolu mùe provádìt pouze stanice technické kontroly.
Nejblíe dostupná STK:
STK Zadina Èerná za Bory
STK Autokontrol Staré Hraditì

Veøejná podpora spoleèenských organizací

Upozoròujeme, e termín podávání ádostí o finanèní podporu z rozpoètu mìsta Holic spoleèenským a sportovním organizací je prodlouen do 15. bøezna 2005.

Pozvánka na jednání zastupitelstva 7. bøezna

V pondìlí 7. bøezna 2005 se bude konat pravidelné veøejné zasedání
Zastupitelstva mìsta Holic. Zasedání probìhne v klubovnách kulturního domu od 18 hodin.
V programu je projednání závìreèného úètu mìsta za rok 2004
a navazující schválení kapitálového rozpoètu na rok 2005. Dále se
bude projednávat návrh na zmìnu územního plánu mìsta, návrh na
zruení obecnì závazné vyhláky o veøejném poøádku, kontrolní výbor
pøedloí zprávu o kontrole usnesení zastupitelstva a rady mìsta za
2. pololetí 2004.
Pravidelným bodem budou také pøevody nemovitého majetku mìsta.
Srdeènì zveme obèany na jednání holických zastupitelù.
informace z mìstského úøadu a jeho odborù pøipravil
ing.Vladislav Branda, tajemník MÚ
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Domácí násilí

Vzhledem k tomu, e v souèasné dobì se prolomila vlna mlèení,
která se týkala domácího násilí, lze ji dnes v urèitých mezích získat
ochranu pøed neádoucím a déletrvajícím týráním.
Domácím násilím rozumíme fyzické, psychické èi sexuální napadání, týrání èi obtìování obìti, pøípadnì jejich kombinaci. Èastými
prùvodními jevy domácího násilí bývají delí doba jeho trvání
a postupné stupòování násilných projevù ze strany pachatele. Krutost
a rafinovanost násilného jednání proti obìti se obvykle stupòuje a bez
vnìjího zásahu útoèník s týráním nepøestane. Jak vyplývá ze samého
pojmu ,,domácího násilí, dochází k nìmu mezi osobami, které sdílejí
spoleèný domov (podle zákona ,,spoleènì obývaný byt nebo dùm)
a mají mezi sebou zpravidla blízký vztah).
Domácí násilí je tedy delikventní chování, které se dotýká nejenom
pøímých aktérù, ale má té negativní dopad i na tzv. nepøímé obìti,
zejména dìti vyrùstající v atmosféøe plné násilí a nenávisti. Domácí
násilí mùeme rozliovat na fyzické, které spoèívá v násilí jako je bití,
facky, kopance, krcení, kroucení ruky, ohroování èi pokozování
zbraní (bodání, øezání atd.) apod. Dále na psychické násilí, které spoèívá v poniování, zastraování, vyhroování, hrubém nadávání, zesmìòování (zejm. pøed jinými lidmi); psychické vydírání (napø. vyhroování rozchodem, sebevradou apod. v pøípadì, e obì nevyhoví
násilníkovi); sexuální násilí (zneuívání) - nucení k pohlavnímu styku
èi jiným sexuálním praktikám, znásilnìní; sociální izolaci  bránìní
styku s pøáteli, kontrola korespondence, SMS zpráv apod., tzv. ,, kontrolní telefonáty, návtìvy, vyslýchání (kde jsi byla, s kým, o èem
jste se bavili, ), nucení setrvat doma namísto chození do zamìstnání
(cílem je mít partnerku(ra) co nejvíce pod kontrolou) a ekonomické
násilí  neposkytování penìz na domácnost, zákaz chodit do práce
a tím udrování ekonomické závislosti na partnerovi, braní vìcí
a penìz napø. seniorùm aj. (http://www.mpsv.cz).
Nemalá èást kriminálních kariér pachatelù násilných trestných èinù
má svùj poèátek v rodinách orientovaných na násilí. Z nìkterých
zahranièních empirických etøení vyplynulo, e minimálnì v 66%
rodin s násilnými vztahy vyrùstají malé dìti. Pro nì se domácí násilí
stává vzorcem chování, které si s sebou pøináí i do dospìlosti. Dítì si
vytvoøí názor, e násilím je mono øeit problémy a prosazovat úèinnì
své názory, ukázòovat, ovládat, zastraovat a trestat druhé. Z dìtí vyrùstajících v takových rodinách se stávají osoby náchylnìjí ke kriminalitì, ale také k viktimizaci, poívání drog, prostituci. Násilné chování
má nerozluènou genetickou a zkuenostní sloku. Dìti vystavené násilí, a ji pøímo nebo v roli svìdka, se nauèí zpracovávat podnìty ze
zevního prostøedí jinak ne dìti, které násilí vystaveny nebyly. Nauèená útoènost se u tìchto dìtí èasto stává trvalým rysem osobnosti.
(http://www.mvcr.cz/) Proto se domnívám, e je nutné podchytit domácí násilí v poèáteèním stádiu, kdy se násilí projevuje mírnìjími formaročník I., březen 2005

mi a nedochází jetì k intenzivnìjím útokùm násilné povahy. Mám za
to, e právì tato raná fáze intervence je nesmírnì dùleitá, nebo mùe
zabránit rozvoji násilí a mùe vést k eliminaci tohoto typu chování
v dobì, kdy cyklus domácího násilí jetì není bìnou souèástí vztahu
mezi zúèastnìnými osobami.
S úèinností od 1. èervna loòského roku bylo novelou provedenou
zákonem è. 91/2004 Sb., vloeno do trestního zákona nové ustanovení
§ 215a, kterým je do naeho právního øádu zakotven nový trestný èin
týrání osoby ijící ve spoleènì obývaném bytì nebo domì. Úkolem
novely bylo usnadnit trestnìprávní postih domácího násilí, které byly
pøed novelou èasto trestnìprávnì nepostiitelné, i kdy byly závané.
(Právo a rodina, 2004, str. 1- 4)
Je otázkou, nakolik nová právní úprava pøispìje k øeení problému
domácího násilí v Èeské republice. Je jisté, e kdy obì domácího
násilí sebere odvahu a pùjde na policii, bude v ponìkud jednoduím
postavení ne doposud, protoe do 31.5.2004 muselo být jednání
pachatele buï natolik specifické (znásilnìní, pohlavní zneuívání,
vydírání), nebo natolik intenzivní (ublíení na zdraví), e vyboèilo
z ,,bìného chápání pojmu domácího násilí. Po 1.6.2004 je ji
,,pouze tøeba prokázat, e dolo k jednání naplòující znaky týrání.
Zásadním problémem v pøípadech domácího násilí vak vdy bylo
dokazování toho, e k násilnému jednání dolo. Z podstaty ,,domácího
násilí vyplývá, e jde o jednání, ke kterému dochází za zavøenými dveømi a èasto beze svìdkù. Tento problém nová právní úprava neøeí. Navíc
je otázka, nakolik nová právní úprava dodá odvahy obìtem domácího
násilí, které a dosud mìly strach obrátit se na orgány èinné v trestním
øízení, èi svìøit se napø. svému lékaøi. (Právo a rodina, 2004, str.1- 4)
Jistou inspirací k øeení právní úpravy chránící obìti domácího
násilí mùe být i rakouský model ochrany pøed domácím násilím.
V roce 1997 pøijalo Rakousko samostatný spolkový názor na ochranu
pøed násilím v rodinì. V návaznosti na nìj bylo tøeba novelizovat také
zákon o policii a dalí, napø. o výkonu exekuce. Významnou zmìnou,
posilující ochranu obìtí domácího násilí, je zavedení institutu vykázání z bytu osoby, která èiní spoleèné souití s blízkou osobou nesnesitelným tím, e tuto osobu tìlesnì napadá, vyhrouje jí tím nebo
vykazuje chování zásadnì pokozující psychické zdraví blízké osoby.
Vykázání na ádost blízké osoby uloí soud a takté má monost uloit
zákaz pobývání na urèitých místech a vyhledávání kontaktu s obìtí
násilí. Zákaz pobývání na urèitých místech, resp. v obydlí a jeho bezprostøedním okolí uloí soud maximálnì na 10 dnù podmínky, e byt
slouí k uspokojování naléhavé potøeby bydlení ohroené blízké
osoby. Uvedená rakouská právní úprava nemùe být adekvátnì úèinná
bez vytvoøení potøebné sociální sítì pro obìti domácího násilí  vytvoøení tzv. center intervence proti násilí v rodinì. (Ochrana týraného
a zneuívaného dítìte, 2003, str. 56)
eny i mui mohou být v prùbìhu svého ivota obìtmi násilí.
Kontext násilí se vak lií podle pohlaví. eny se stávají èastìji obìtmi
svých partnerù nebo pøíbuzných, mui èastìji svých známých a cizích
lidí. eny zaívají více násilí v soukromém prostoru, mui èastìji ve
veøejném prostoru. Také rizika, která násilí doprovázejí, jsou rozdílná.
eny jsou èastìji ne mui v kontextu domácího násilí poranìny nebo
zabity. Riziko poranìní u en stoupá, jestlie tìlesné nebo sexuální
násilí vychází od jejího partnera. Pro mue riziko poranìní klesá, jestlie násilí vychází od jejich partnerek. Ovlivòujícím faktorem pøi násilí
je blízkost mezi pachatelem a obìtí, moné existující vazby a závislosti. (http://www.dobrovolnik.cz/)
Sebedokonalejí právní rámec a sebelepí následná pomoc nesníí
poèet en, dìtí a muù pokozovaných domácím násilím, pokud nepøikroèíme k cílené kultivaci spoleèenských vztahù, poèínaje dìtmi a mládeí a politickou reprezentací konèe. Téma domácího násilí je téma
celospoleèenské, interdisciplinární a a chceme èi nechceme, genderové.
Nabízí enám i muùm dialog, jak spolu v budoucnu lépe vycházet.
Ing. Jana Faltusová
vedoucí sociálního odboru
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KULTURA
DIVADLO - BŘEZEN 2005 KULTURNÍ DŮM MĚSTA HOLIC
PÁTEK 4. BØEZNA V 19.30 HODIN
Týdeník TelevIZER
Poøad populárního imitátora a bavièe Zdeòka Izera, ve kterém se
diváci doèkají oblíbených skeèù a parodií.
Velký sál kulturního domu.

uzavøe geniální smlouvu
V únoru letoního roku získalo toto pøedstavení první cenu na Grand
Festivalu Smíchu v Pardubicích.
Klicperovo divadlo Hradec Králové.
Velký sál kulturního domu.

STØEDA 16. BØEZNA V 8.00 HODIN
HOLICKÁ MATEØINKA
Soutìní pøehlídka mateøských kol Pardubického okresu, na které
pochopitelnì nebudou chybìt ani kolky holické.
M Holubova Holice.
Velký sál kulturního domu.
PÁTEK 18. BØEZNA V 11.00 A 19.30 HODIN
Bedøich Smetana / Karel Sabina  PRODANÁ NEVÌSTA
Komická zpìvohra o dvou jednáních
Proslulý pøíbìh o tom, jak nepøijít o lásku, ale ani o peníze, o èeské
povaze, také o pivu, ale pøedevím o lásce, která nad vím zvítìzí.
Ve vsi je pou, vichni se veselí, vichni jsou astní. Jen Maøenka se
trápí. Má si vzít enicha, jeho nemiluje a zapomenout na svého
milého Jeníka. Ten ale Maøenku utìuje, e jejich vìrná láska pøekoná vechny nástrahy. Do vsi pøijídí dohazovaè Kecal, aby dojednal
svatbu s koktavým a hloupým Vakem. Svìták Jeník vak mezitím
STØEDA 30. BØEZNA V 10.00 HODIN
POHÁDKOVÁNÍ
Víte co je pohádkování? To je nìco jako øezání, kování, zasklívání,
svaøování, rozbruování, natírání, malování, vrtání, nýtování Pøipadá to nìkomu zvlátní, e tato slova dáváme dohromady s pohádkou? A proè by ne, kdy se divadelní pøedstavení odehrává v dílnì,
ve které pìt tatínkù vypráví pìt pohádek o pìti dívenkách  Zlatovlásce, Karkulce, Popelce, Rùence a Snìhurce.
Divadlo DRAK Hradec Králové.
Velký sál kulturního domu.
VÝSTAVA VE VITRÍNÁCH
JIØÍ PLATENKA - FOTOGRAFIE
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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MĚSTSKÉ KINO HOLICE
– BŘEZEN 2005
úterý 1.3. v 19.30 hodin

REZIDENT EVIL: APOKALYPSA

listy

Pøestoe se narodil jako syn makedonského krále Filipa
II., matka Olympias mu vdycky tvrdila, e jeho otcem
je bùh. Alexander, hnán její ambicí i vlastními sny,
bìhem svých dobyvatelských let ovládl vìtinu tehdy
známého svìta. ivot legendy pøevedl na filmové plátno Olivek Stone.
USA/FR/VB/HOL - 176 minut  historický  60.- Kè
pondìlí 21.3. v 19.30 hodin
úterý 22.3. v 19.30 hodin

KAMEÒÁK 3

Pokraèování videoherní adaptace nás pøivádí z podzemí
do Ranccoon City, kde øádí zombiové a zbytek lidí
(vèetnì Milly Jovovichové) musí bojovat o pouhé pøeití.
KAN/VB - 94 minut  akèní sci-fi horor - 60.- Kè
úterý 8.3. v 19.30 hodin

OKRSEK 49

Zpátky do Kameòákova, kde se rozladìní místního
stráce zákona (Václav Vydra), zpùsobené sousedstvím
romské rodiny, jetì zvýí, kdy zlovolná tchýnì podnikatele Kohna zpunktuje fotbalový zápas místního mustva s romským, jeho trofejí bude  Dolly Buster!
ÈR - 107 minut  komedie  75.- Kè
úterý 29.3. v 19.30 hodin

RALOK V HLAVÌ

Okrsek 49 je elitní jednotkou hasièského sboru v Baltimore a pod velením kapitána Kennedyho (John Travolta) tu pracuje i Jack Morrison (Joaquin Phoenix), jeho
profesní i lidský osud rekapitulujeme ve chvíli, kdy je
(moná) u konce
USA - 116 minut  akèní thriller - 60.- Kè
úterý 15.3 v 19.30 hodin

ALEXANDER VELIKÝ

Reijní debut Márii Procházkové v hraném filmu je laskavým pøíbìhem podivínského blázna (Oldøich Kaiser),
jen proívá svùj ivot v oknì svého bytu a na chodníku pøed ním, v pozorování a rozhovorech s lidmi, kteøí
ho míjejí èi (obèas) potkávají.
ÈR - 75 minut - laskavá komedie  55.- Kè

PØIPRAVUJEME NA DUBEN 2005
LOVCI POKLADÙ * SAMETOVÍ VRAZI *
ZAHULÍME, UVIDÍME * PØÍBÌHY
OBYÈEJNÉHO ÍLENSTVÍ * FANTOM
OPERY * BLADE: TRINITY * KOUSEK NEBE
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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Z PAMÁTNÍKU DR. EMILA HOLUBA
Váení ètenáøi,
V minulém èísle Holických listù jsem Vás seznámila s událostmi loòského roku a rozlouèila se sdìlením, e v Zambii byla otevøena výstava vìnovaná Dr. Emilu Holubovi. K mé velké radosti
pan velvyslanec Jaroslav Ola jun. poslal z této výstavy mnoství
materiálu, z nìho bude v muzeu vystavena èást dokumentující
vztah Jihoafrièanù k naemu cestovateli. Z obdrených dokumentù
vyplývá, e lidé v Livingstonu, Lusace èi Mongu naeho cestovatele nejen znají, ale i po tolika letech si jej váí, mimo jiné proto, e
byl prvním Evropanem, který sice souhlasil s kolonizací jiní
Afriky, ale byl zastáncem toho, e je tøeba domorodé kultury chránit pøed zánikem a uchovat z nich to dobré a krásné . Navíc byl
prvním Evropanem, který koncem 19. století pøedstavil do té doby
neznámý národ Loziù (Barotse). Do Království Loziù v dnení
západní Zambii jej pøivedla touha po poznání  na rozdíl od dalích cestovatelù  dobyvatelù, èi misionáøù. S kulturou tohoto
národa se mùeme bohuel seznámit pouze v nìmecky vydané
Rakouský velvyslanec v Zambii Michael Brunner, ministr turistiky, ivotního prostøedí
a pøírodních zdrojù Zambie Patrick Kalifungwa a velvyslanec Èeské republiky Jaroslav
Ola jun. pøi zahájení výstavy

publikaci. A opìt musíme konstatovat, e ve své dobì byl Dr. Emil
Holub v naí zemi nedocenìný a pøehlíený; èlovìk, kterého si
v zahranièí váili daleko více.
S informací o výstavì v Zambii souvisí i pozvání k televiznímu
poøadu Letem svìtem, který vysílá Èeská televize pravidelnì
v pondìlí od 21.00 hodin. V mìsíci bøeznu bude tento poøad vìnován i Dr. Emilu Holubovi a jeho cestì zemìmi jiní Afriky. Poèátek natáèení tohoto ètyødílného poøadu, jeho protagonisty jsou
David Vávra a Milan teindler, je v naem muzeu, ve kterém oba
zmínìní pánové strávili nìkolik natáèecích hodin. Právì zábìry
z muzea budou uvádìt jednotlivé díly. Prùvodci poøadu nám nabízejí seznámení se souèasným ivotem na opaèném konci zemìkoule. A jak jinak, ne zábavnou formou:  my jdem, my jdem, dál
za Holubem , ano, i tenhle popìvek moná uslyíte.
Pokud Vás, milí ètenáøi, zajímá i zprostøedkované cestování
a konfrontace ivota v jiných zemích, sledujte nabídku televizních
programù Letem svìtem bìhem letoního bøezna  bude o Africe a Holubovi!!! A jetì se mùete podívat na pohled, který jsme
od obou pánù obdreli z Kimberley.
Jitka Koudelková

Městská knihovna
Březen - Měsíc knihy a internetu
Tak jako ve vìtinì èeských knihoven, tak i v holické knihovnì
v bøeznu probìhnou akce k Mìsíci knihy a internetu. Pro dìti základních kol pøipravila knihovna ve svých prostorách tradièní výstavu
dìtských knih. Vystøídají se na ní témìø vechny tøídy 1. a 2. stupnì
základních kol. Pøi pøíleitosti této výstavy navtíví knihovnu i áci
ze Z v Borohrádku. Pøi návtìvì v knihovnì se áci dovìdí
o nových slubách knihovny, zdokonalují se v orientaci v knihovnì,
vybírají si a pùjèují knihy. Je potìitelné, e zájem základních kol
o tuto tradièní bøeznovou akci poøádanou knihovnou neopadá a e
tím spoleènì pøispívají k popularizaci ètení a kníek.
Pro irokou veøejnost je urèena akce Do knihovny na internet  po
internetu do knihovny. Zúèastnit se mohou vichni zájemci o internet, kteøí dosud nenali odvahu se s celosvìtovou poèítaèovou sítí
seznámit. Akce probìhne ve dnech 7. - 11. bøezna 2005 v pùjèovních
dnech knihovny a bude bezplatná. Na internet se mùete objednat
i telefonicky na è. t. 466 682 092. Pøijïte, poradíme Vám.
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Pùjèovní dny knihovny vèetnì pøístupu k internetu:
Pondìlí a pátek:
Støeda:

8.00  12.00

12.30  18.00 hod.
12.30  18.00 hod.

Básnièka pro dìti od holického
spisovatele Jindøicha Balíka:
Tají ledy tají
èmeláci u hrají
na plyové basy
jarní brnky brnky
Z tlustých
bílých snìhulákù
zùstaly jen hrnky
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??? TŘI OTÁZKY PRO RADNICI ???
Otázka pro starostu Ladislava Effenberka: Pane starosto, o nedávno otevøené zrekonstruované mìstské sportovní hale bylo ledacos øeèeno
i napsáno. Obèané se mohli osobnì pøesvìdèit, co vechno se v hale zmìnilo a také se dovìdìli, kolik to vechno stálo. Bylo vak té údajnì øeèeno, e pøistavìný blok pro stolní tenis pøiel na 5 milionù korun. Proti
tomu se oddíl stolního tenisu ohrazuje. Jaká je skuteènost?
Odpovìdìt bych mohl velice struènì: ohrazují se právem, tento údaj
není pravdivý. O mìstské sportovní hale jsem podrobnì psal ji v lednovém èísle Holických listù. Bude vak patrnì k prospìchu vìci, kdy na
vysvìtlenou jetì nìco pøidám, øekl starosta Effenberk a dále uvedl: Celkový náklad na potøebné úpravy si vyádal 17 milionù Kè, z toho 10 milionù Kè èinila úèelová státní dotace a 7 milionù dodalo mìsto z vlastních
zdrojù. Výsledkem je výstavba vstupního prostoru, hleditì pro 220 sedících divákù, sociálního zaøízení, dvou kluboven, instalace topení, ventilace, obloení stìn, sklopných koù pro basketbal, dvojí nové èasomíry, ve
pro velký sportovní sál. Ve východní èásti objektu byl se samostatným
vchodem vystavìn v poschodí sál pro stolní tenis se sociálním zaøízením
a atnami. V pøízemí pod tímto sálem byla instalována místnost, kterou lze
vyuívat napøíklad k pøechodnému pøespání, jako pøevlékárnu, technickou
èi odkládací místnost, a to pro vechna sportovní odvìtví a probíhající
akce. Náklady na tyto práce nelze detailnì rozdìlit, ovem z dokumentace
je patrné, e právì na tuto èást haly byly vynaloeny cca 3 miliony Kè
vèetnì zmínìné pøízemní místnosti. Podle posudku odborníkù to znamená,
e vlastní obkjekt pro stolní tenis pøiel cca 2,5 milionù Kè. Taková je skuteènost, k èemu bych jetì rád poznamenal, e oddíl stolního tenisu TJ
Jiskra Holice vybavil hernu z vlastních prostøedkù a za pomoci sponzorù
potøebným zaøízením, dodal Ladislav Effenberk.
Zdejí základní koly vyzývaly koncem ledna rodièe prvòáèkù, aby
nezapomnìli pøijít se svými ratotestmi k zápisu do první tøídy. Resort
kolství má víceménì pod palcem místostarosta Pavel Hladík. Zeptal
jsem se ho, zdali u mají na radnici pøedstavu, jak to bude vypadat ve
kolách první záøijový den.
Zápisy do první tøídy probìhly na obou kolách v øádném termínu
a bez problémù. Na Základní kolu Komenského pøilo k zápisu 49 dìtí, na
Základní kolu Holubova pak 44 dìtí. V obou pøípadech budou otevøeny
dvì první tøídy. Otázkou zùstává, kolik dìtí skuteènì od 1. záøí do koly
nastoupí, protoe øádovì deseti dìtem bude zøejmì povolen odklad k nástupu kolní docházky. Nìkdo se mezitím mùe také odstìhovat, èi naopak
pøistìhovat, odpovìdìl na otázku místostarosta Hladík a dodal: Pøi
porovnání seznamu dìtí, které se dostavily k zápisy, s výpisem z evidence
obyvatel jsme zjistili, e se k zápisu nedostavilo pìt dìtí, které mají trvalé
bydlitì v Holicích. Nyní je naím úkolem zjistit proè se tak stalo. Z minulých let víme, e byly nejspíe zapsány do nìkteré mimoholické koly, protoe rodièùm je dána svobodná volba koly. Naopak se k zápisu dostavilo
est dìtí, které mají holickou adresu, ale nejsou hláeny v Holicích k trvalému pobytu. Podle Pavla Hladíka se kromì dìtí z Holic a pøikolených

Do Pardubic vlakem
Od nového jízdního øádu Èeské dráhy výraznì zlepily spojení Holice  Pardubice.
Do Pardubic jede v pracovní dny 18 rychlých spojù, v opaèném smìru jich je 15.
Nejvìtí zmìnou k lepímu je výrazné rozíøení pøímých spojù, kdy odpadá pøestup v Moravanech a celá cesta trvá 30 minut. Zpáteèní jízdenka bez prùkazu na
slevu stojí 43 Kè.
Od záøí 2004 se podaøilo zaøadit Holice do dopravního integrovaného systému
VYDIS. Cestující si mùe zakoupit týdenní nebo mìsíèní jízdenku na vlak
Holice  Pardubice, která zároveò platí jako síovka MHD Pardubice.

ročník I., březen 2005

obcí (Veliny 7, Pobìovice 1, Vysoké Chvojno 1) se na holické koly
nechalo zapsat do první tøídy po jednom áku z Ostøetína, Horních Øedic,
Dolní Rovnì, Horní Rovnì a Platìnic. Místostarosta na závìr vyslovil pøesvìdèení, e tak, jak bez problémù probìhl zápis do prvních tøíd, probìhne
i zahájení nového kolního roku a vem prvòáèkùm se bude ve kole líbit.
Loòského roku probleskly úvahy o moné instalaci umìlé ledové plochy èi dokonce o kryté ledové ploe. Zatím se vak milovníci ledu, hlavnì
mláde, musí smíøit s provizoriem pøírodního kluzitì, které je vak závislé na rozmarech poèasí. Pøesto jsem se otázal tajemníka mìstkého úøadu
Vladislava Brandy: Kteøí obìtavci se o toto kluzitì starají?
To nejsou nijak nové iniciativy a museli bychom zalistovat hodnì
stránek zpìt, abychom nali jména nìkolika nadencù, kteøí s tímto nápadem pøili. V posledních letech vak do této záleitosti vstoupili pracovníci
technických slueb, kteøí vhodnou plochu v areálu sportovního stadionu
vyèistili, upravili, zpevnili, vybudovali osvìtlení a nainstalovali potøebné
technické prostøedky. Plochu udrují a v pøípadì potøeby èistí od snìhu,
poznamenal k vìci Vladislav Branda. Dodal zároveò, e nezanedbatelný
podíl na tomto díle mají rovnì správci fotbalového stadionu a dùm dìtí
a mládee. Je to nepochybnì velmi zásluná èinnost zmínìných institucí
a osob, ponìvad jedinì toto pøírodní kluzitì poskytuje anci milovníkùm
ledních radovánek. Navíc kluzitì kromì iroké veøejnosti vyuívají i místní koly v rámci tìlesné výchovy, dodal tajemník Branda a posteskl si, e
letos bohuel poèasí tìmto iniciativám ani zájemcùm nepøálo. Takováto
pøírodní plocha potøebuje pøece jen déletrvající a tuí mrazy, aby bylo lze
vytvoøit silnìjí ledovou vrstvu, odolnìjí výkyvùm poèasí. Dìti si tentokrát zabruslily velmi málo, navíc ani nebylo lze uskuteènit v posledních
letech tak oblíbený dìtský karneval na ledì. Snad bude pøítí rok pøíznivìjí poèasí, ponìvad výstavba umìlé ledové plochy se do letoních plánù
asi vejde velmi tìko.
Otázky poloil a odpovìdi zaznamenal Miloslav Kment

Zjednoduenì øeèeno: s touto jízdenkou mùete jezdit tøeba celý den mezi Holicemi a Pardubicemi. V Pardubicích lze nastupovat a vystupovat na jakékoli vlakové zastávce. Mìstskou hromadnou dopravou mùete jezdit po Pardubicích
podle libosti. Pøi vech výhodách jsou jízdenky VYDIS levné  vyjdou levnìji,
ne samostatnì zakoupené traové jízdenky ÈD plus síové jízdenky MHD.
Sedmidenní jízdenka obèanská je za 244 Kè, áci do 15 let platí 120,- a studenti
do 26 let 168,- Kè. Tøicetidenní varianta je za 779 Kè, áci ji mají za 384,a studenti za 573,-Kè.
Tomá Vojtìchovský, Èeské dráhy a.s.
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TOULKY HOLICKOU MINULOSTÍ III
Tímto èlánkem se pokusím o informaci o kolství v Holicích
v minulosti.
Ji za panství Neptalima z Frimburka, který po roce 1481, po husitských válkách, získal koupí Holice, je ve farní kronice uvedeno, e
v Holicích byla jednotøídní kola.
Výchovu mládee od prvních dob vzdìlanosti mìla ve svých rukách
církev, která zøizovala koly nejprve pøi kláterech. Zakládání kol zaèalo ji pøed první polovinou 13. století, kdy byla zakládána také mìsta.
Od té doby zaèal boj o patronát nad kolami mezi církví a mìsty.
koly bývaly vìtinou pøi farách, kterých bylo v polovinì 14. století
v Èechách ji pøes 2000. Bylo-li v Èechách tolik kol jako far, nelze
spolehlivì tvrdit.
V 16. století se ji vyskytují koly s øádnými uèiteli (obyèejnì jen
kantory) i na vsích, i kdy ojedinìle. Bývaly to koly nejnií, kde se
uèilo jen èíst a psát. Zøizování vesnických kol záviselo na tìdrosti
vrchnosti.
Jakého stupnì a rázu byla nejstarí kola v Holicích lze tìko urèit.
V roce 1560 vak holická obec uzavøela smlouvu s rektorem koly
s urèením roèního platu. Roènì mìl dostávat 2 pecny chleba a v pøípadì,
e by o chléb nestál, mìl dostávat pod dvou penìzích bílých. Mimo to
musel kadý rolník mající konì odevzdat 4 snopy obilí (2 snopy ita a 2
snopy ovsa). Zahradníci, kteøí konì nemìli, ale mìli jen dùm a zahradu,
byli povinni odvádìt rektorovi po tøech obilních snopech (1 snop ita a 2
snopy ovsa). Kromì toho rektor dostával z milostí na darech za zpìv pøi
pohøbech dalí odmìny. Musel vak také obstarávat chrámový zpìv pøi
bohoslubách. Plat za uèení dìtí byl ponechán na úmluvì jednotlivých
rodièù dìtí.
Dle záznamu z roku 1699 mìl rektor koly v Holicích roènì 12
pecnù chleba, 1 mandel a 13 snopù ita a ovsa, koledu a plat za pohøby
a varhanickou slubu v kostele 2 zlaté a 30 krejcarù. Mimoto dostával
jako varhaník 5 zlatých z vesnic patøících k holickému kostelu a 7 zlatých z kostelù v Albrechticích a Chvojnì. Tento plat mu mìl být zvýen
ji v roce 1672, protoe vak osadníci proti tomu podali odvolání, bylo
od zvýení platu uputìno.
Na konci 16. a na zaèátku 17. století byl v Holicích uèitelem imon
Simonides Holický, v letech 1642  1667 Jan Slavík, v roce 1672 Václav H (neèitelné), v roce 1676 Václav Benjamin vihovský, v roce
1677 Samuel Zelinka, v roce 1684 Jakub Alexandr Pantech a v roce

kola z roku 1799. Foto archiv.

1707 Samuel Jelínek. V roce 1735 je uveden jako uèitel Ferdinand
Lika, kterému dle dekretu pardubického hejtmana byli sousedé povinni
platit: rolníci 2, pùlláníci 1 vrchovatou ètvrti ita.
Do roku 1761 byla 18 let kola v Holicích odsazena kantorem Petrlem narozeným v Ostøetínì. Od roku 1761 do roku 1800 byl v Holicích
uèitelem Tomá Køièenský z Vozic. V té dobì dle øádu opata Jana Ignáce
Felbigera pøevzal vrchní dohled nad kolami stát.
V roce 1799, po zhoøení døívìjích kol v Holicích v letech 1755
a 1788, byla nákladem vrchnosti postavena nová døevìná jednopatrová
kola, na jejím místì dnes stojí kola v Komenského ulici.
Ve smyslu naøízení reformy byla asi v roce 1788 jednotøídní kola
pøemìnìna na dvoutøídní a od tìch dob se vyskytuje v Holicích vedle
kantora i pomocník, který mìl z obecního dùchodu plat 24 zlatých a od
obèanù si vybíral sobotáles 1 ? a 2 krejcary za áka. Za druhého uèitele
byl pøijat Václav Koneèný, který si 23. 11. 1799 stìoval direktoru hlavní koly v Pardubicích Janu Hermannovi, e obec Holická dle úmluvy
nevplácí týdenní plat 30 krejcarù a e od 18ti dìtí obì tøídy navtìvující,
aè by jich mìlo chodit do koly 80, dostává prùmìrem jen 15 krejcarù,
z èeho, i kdyby jen o chlebì a vodì byl, iv býti nemùe.
Pøed nástupem císaøovny Marie Terezie na èeský trùn (1740  1780)
byla výchova mládee v Èechách v rukách knìských. Státu byla ponechána pouze vrchní dohlídka. Jezuity, v jejich péèi a správì koly byly,
bylo vychovávání mládee nedostateèné a zanedbávané. Jezuité nemìli
zájem na pokroku kolství, protoe prý se tím ruilo nezmìnitelné právo
a pravidlo jejich øehole
Císaøovna se rozhodla povznést kolství na úroveò kol v západních
zemích, zejména Anglii, Francii a Vlaích. Pøi této snaze se øídila radami a pomocí svého hlavního osobního lékaøe van Svietena, rodilého
Holanïana. Úèelem oprav kolního vyuèování nebylo jen zlepení
a povznesení vzdìlanosti, ale té snahou, aby se koly staly ústavy státními a aby vláda mìla vyuèování ve své moci.
Reformy ve vyuèovacím øádu smìøovaly té k pìstování nìmeckého
jazyka. I kdy 16. 9. 1747 a potom 7. 9. 1765 vylo naøízení, aby se vyuèovalo i èeskému jazyku, úøady vak k provedení tìchto naøízení nepøihlíely. Hermann, direktor hlavní koly v Pardubicích, ve svém listì
k vrchnímu v Pardubicích se domnívá, e starý uèitel v Holicích, Tomá
Køièenský, palièatý Èech, jest vinen nezdarem nìmeckého vyuèování.
Obecné koly mìly mít na starosti vrchnosti a mìsta, ale tìm to bylo
bøemenem. Proto byly kolní budovy èasto ve patném stavu. Vyuèování
èasto obstarával jen kostelník nebo desátník proputìný z vojny. O jejich
dùchody bylo rovnì patnì postaráno, take si museli hledat obivu ve
vedlejím zamìstnání. Návtìva kol byla nedbalá, take v Èechách
chodilo do koly sotva 30 tisíc dìtí. V tom mìla nastat náprava.
Probot Zahaòský, který byl uznáván jako výteèný pedagog, vypracoval nový kolní øád v prosinci 1774, dle nìho byly obecné koly rozdìleny takto:
1. normální, které mìly být dalím kolám vzorem
2. hlavní ve vìtích mìstech, v kadém kraji alespoò jedna
3. triviální v malých mìstech a na vesnicích, kde byl kostel.
Za uèitele mohl být dosazen jen ten, kdo se prokázal vysvìdèením
ze koly normální a protoe byl ustanoven dekretem, nemohl být libovolnì proputìn. Byl vak èasto odkázán na vedlejí zamìstnání. Nesmìl vak v létì pracovat u sedlákù jako pastucha.
O døívìjím kolství v Holicích budu v pøítím èísle pokraèovat.
Václav Zavøel

Středisko charitní pečovatelské služby v Holicích nabízí

SOCIÁLNÍ
PORADENSTVÍ
zamìøené na pomoc:
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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 naøízení 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.
Dne 3. bøezna zdejí èetníci za vynucené
spolúèasti jednoho sta místních obèanù prohledávali lesy, kde se skrývali uprchlí zajatci.
Nikoho nechytili, ponìvad uprchlíci dostali
vèasné avízo, odeli v noci do mìsta a ukrývali se pøechodnì u spolehlivých obèanù.
Tehdejí kronikáø uvádí z této akce následující humornou pøíhodu. Jeden místní obèan
z nìkolikaèlenné hlídky vidí jakéhosi mue,
jak proti nìmu vylézá z houtí a volá na
nìho: Chytáme zajatce, tady má chleba

a utíkej! Dotyèný odpovídá: Co bych utíkal, vdy já jsem z Koudelky.
Od 3. bøezna jezdila lokálka na místní
trati pouze z Moravan do Holic a zpìt. Tra
do Borohrádku byla zatarasena eleznièními
vagóny s rùzným zboím.
Poslední dvì dekády bøezna byly ve znamení èetných pøesunù vystìhovalcù. 13. bøezna pøijelo do mìsta od Vratislavi na vozech
86 vystìhovalcù, avak celkem pøijelo do
holického okresu 6 000 osob, které zde mìly
zùstat a do konce války. Dalích 1 200 osob
ve mìstì zùstalo pouze pøes noc. V tìch
dnech poèal na radnici úøadovat Frekleiter,
který mìl tyto vystìhovalce na starosti.
Dne 14. bøezna pøibylo od Hradce Králové 600 uprchlíkù s povozy, zùstali pøes noc
ve chlapecké kole a v sále Na pici. Pøíval
uprchlíkù narùstal, 20. bøezna pobývala ve
mìstì dalí poèetná várka, pøes dvì noci
zùstali ve chlapecké kole. Tøi dny poté zde
pøenocovala dalí poèetná skupina, 26. bøezna to bylo 37 vozù, den poté 25 vozù ze Slezska a tentý den veèer 40 vozù nìmecky mluvících uprchlíkù. Mezitím se mìstem rùznými
smìry pøesouvaly útvary nìmeckého vojska,
nìkteré z nich pøespávaly ve staroholické kole
a ve stodolách u rolníkù. Mnozí se doadovali
po domácnostech nìjakých potravin.
Dne 26. bøezna bylo naøízeno obèanstvu
zúèastnit se pod dozorem nìmeckých vojákù
stavby zátarasù na výpadových silnicích ve
mìstì.

Transporty uprchlíkù nadále pokraèovaly,
29. bøezna projídìlo mìstem na 62 vozech
cca 900 osob, u rolníkù na Podhrázi pøenocovali lidé z 25 povozù. Následující den dorazila od Vysokého Mýta poèetná kolona selských povozù a traktorù s nákladními vozy.
Bylo jich plné námìstí i fotbalové høitì. Jednalo se cca o 2 500 osob a vznikaly problémy
s jejich ubytováním. Sotva tato kolona
z mìsta odejela, dorazilo poslední den
v mìsíci opìt velké mnoství rùzných povozù
(cca 2 600 osob). Uprchlíci byli rozmístìni
hlavnì u rolníkù a ve kolách, zùstali ve
mìstì pøes velikonoèní svátky a odejeli dále
a poèátkem dubna.
V té dobì sílila èinnost ilegálního Národního výboru a jeho kontakty s odbojovými
a partyzánskými skupinami. Podrobnìji
o tom v nìkterém z pøítích èísel Holických
listù.

HORÁK Václav
(155 let od narození)
* 13. bøezna 1850 v Holicích
 27. záøí 1915 v Pardubicích
uèitel a øeditel koly, odborný publicista,
autor uèebnic fyziky, spoluautor Fysiky pro
koly mìanské, Tìlo a zdravovìda pro
kolu a dùm, Praktický návod k sestrojení
elektrického pøístroje, pùsobil a uèil v Holicích (1891-1893) a v Pardubicích

máme pro Holický Slavín jména pouze
dvou kulatých jubilantù. Kdy jsem listoval
bøeznovými údaji, zjistil jsem, e ve tøetím
mìsíci tohoto roku tomu nebude jinak. Proto
pøipojuji pro zajímavost jetì popis tøí jubilujících místních událostí.

KMENT Frantiek
(110 let od narození)
* 26. bøezna 1895 v Holicích
 17. února 1977 v Praze
akademický sochaø, øezbáø, plastik, profesor
odborné sochaøské koly v Hoøicích a Akademie výtvarných umìní v Praze, vynikl pøedevím sochaøskými pracemi ve døevì

Pøed sedmdesáti lety (6. bøezna 1935) se
v sokolovnì konalo zasedání obecního zastupitelstva na poèest 85. narozenin
prezidenta T. G. Masaryka, pøi kterém byl
jubilant jmenován èestným obèanem mìsta.

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

HOLICKÝ SLAVÍN

Reprodukce peèeti mìsta Holic

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
ročník I., březen 2005

V únoru jsem si postìoval, e na onen mìsíc

Pøed osmdesáti pìti lety (15. bøezna 1920) byl
zahájen provoz pravidelné autobusové linky
Vysoké Mýto  Holice  Hradec Králové.

Pøed patnácti lety (7. bøezna 1990) pøi oslavì 140. výroèí narození T. G. Masaryka bylo
holické námìstí opìt pojmenováno jeho jménem.
(mkm)

Dne 12. února 2005 uzavøeli sòatek
sleèna Jana Trojanová a pan Ale Pitora.
Gratulujeme!
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Z našich škol
Měsíc sněženek v MŠ Pardubická
V únoru do naí mateøské koly zavítal cirkus, dìtem se pøedstavili malí pudlíci, opièka a klokánek,
dìti také obdivovaly ongléra a jeho umìní. Zvíøátka jsme si mohli také pohladit.
Dìti se také velmi tìily na tradièní kolkový karneval, ten jsme vak z dùvodu chøipkového onemocnìní museli odloit na bøezen.
Od února zaèínáme vydávat svùj vlastní mìsíèník s názvem Sluníèko, ve kterém informujeme rodièe o dìní v mateøské kole.
Plánované akce na bøezen:
16.3. úèast na Holické Mateøince  nai mateøskou kolu reprezentuje kytièkové oddìlení
24.3. pohádka v M  divadélko Jójo  Popletená pohádka  v 10.30 hodin
30. 3. v KD Holice  divadlo DRAK  Pohádkování
Zápis do mateøských kol mìsta Holic probìhne v dobì od 8. bøezna do 29. dubna 2005.
Zveme maminky s malými dìtmi kadou støedu od 15 hodin do mateøského centra.
Pøejeme vem ètenáøùm hezké proití svátkù jara. Zamìstnanci M Pardubická

Karneval v MŠ Staroholická

zaily pøi pøenáení míèku na líci. Nakonec kadé dítì dostalo balíèek s pøekvapením.
PLÁNOVANÉ AKCE NA ÚNOR
 vystoupení naich dìtí v oblastním kole ,, Holická Mateøinka , nae
dìti vystoupí s taneèkem ,, Citrónky 
 výstavka dìtských prací v KD Holice
 saunování kadý pátek
 ukonèení plaveckého výcviku
 3. bøezna 2005  fotografování ,, Velikonoce , Svátek matek 
 divadelní pøedstavení na M Pardubická

Dìti naí mateøské kolky se tìí, jako kadý rok , na únor. Proè, protoe bude karneval. S výrobou a pøípravou masek pomáhali dìtem
rodièe. Ve kolce se zdobilo, vyrábìly se masky a dekorace.
Dìtský karneval se uskuteènil 15. února 2005 v dopoledních hodinách.
Dìti od rána rejdily, tanèily. Po slavnostní svaèince u nazdobených
stoleèkù pøípravy vrcholí a karneval zaèíná. Vyfotografovat nás pøiel
pan Formánek, kterému dìkujeme za krásné snímky. Prùvod masek,
pøehlídka a taneèky s kamarády se moc líbily. Velkou legraci dìti

Tak, jako kadý rok, byly i letos dvì únorové støedy v kulturním domì vyhrazeny
ákùm Základní umìlecké koly v Holicích. Na dvou koncertech áci hudebního
a taneèního oboru pøedvedli, co se za pùl
roku v ZUce nauèili. A e toho nebylo
málo, o tom se pøesvìdèili nejen jejich
rodièe, ale i ostatní diváci. Nemùeme
pochopitelnì zapomenout ani na výtvarný
obor, který pøi obou koncertech vystavil
své práce v hale kulturního domu.
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Základní škola Komenského
Lyaøský výcvik

Svatý Valentýn na Z v Komenského ulici

Základní kola v Komenského ulici
kadoroènì poøádá pro áky sedmých tøíd
lyaøský výcvik v Pøíchovcích u Tanvaldu.
Letoní výcvik probìhl v prvním týdnu
mìsíce ledna. S napìtím jsme oèekávali,
jak se vydaøí, protoe poèasí pøíli nepøálo.
Po pøíjezdu nás pøekvapilo mnoství snìhu,
které na nás èekalo. Dopoledne jsme se
ubytovali a odpoledne hurá na lye.

Moná si vzpomenete na loòský Valentýnský obrázek z naí koly. Byly na nìm
dvì osrdíèkované dívky, které roznáely láskyplnou potu tìm, co si ji nìjak zaslouili.
Letos se situace ponìkud zmìnila 
Amorovými poáky se toti stali pánové 
chlapi  mui  kluci  áci 8.B Karel Vincenc, Lubor Paalka a Ondøej krba.

pøednáely básnièky, vyprávìly pohádky,
kreslily i poèítaly. Za odmìnu byly dekorovány pamìtní stukou a mohly si vybrat
z pestrých dárkù. Pøekvapilo nás, e jsme
i letos zapsaly 49 nových prvòáèkù. Tìíme
se, a je v záøí pøivítáme ve dvou prvních
tøídách.
Zároveò zveme rodièe i veøejnost na
prohlídku jarnì vyzdobené koly 21. a 22.
bøezna od 10 do 16 hodin.
Bìhem týdne jsme zdokonalovali své
lyaøské umìní, uili jsme si vichni spoustu legrace, èas zbyl i na zábavu a pouèení
o práci Horské sluby a o historii lyování.
Velmi se nám líbila návtìva sklárny
a bobové dráhy v Harrachovì. Ve sklárnì
jsme mìli monost si zakoupit výrobky
místních skláøù. Týden ubìhl jako voda,
uili jsme si lyování ve dne, tìili jsme se
i na veèerní lyování. V závìru výcviku
jsme pomìøili své výkony pøi závìreèném
slalomu.
Lyaøský výcvik se nám vem líbil
a pokud by se naskytla monost jet znovu,
urèitì bychom ji vyuili.
Dìkujeme vem uèitelùm za pìkný
týden plný sportu i zábavy. Mladím roèníkùm pøejeme pestrý a zábavný program
a pìkné poèasí i pøi jejich lyáku.

Mgr. Marcela Køíková
Z Holice, Komenského ul.

Máte èas na snìní?

Je pondìlí 14. února  Svatý Valentýn.
Nae kola opìt oívá. Vnitrokolní
Valentýnská pota funguje ji od minulého
týdne a dívky i chlapci mají monost vyjádøit si navzájem své sympatie, pøátelství, ba
i lásku.
A tak nai poslové vysypali z Valentýnské schránky psaníèka velká i malièká,
ozdobená i ponìkud strohá, peèlivì zalepená, ale i pouze narychlo pøeloená z linkovaného papíru. Kadé vak potìilo.
Mgr. Eva Pressová, Bc. Daniela Welschová
Z Holice, Komenského ul.

Trip to England

V mìsíci bøeznu nae kola ve spolupráci s DDM Holice uskuteèní zájezd do
Anglie, který by mìl naim ákùm rozíøit

Hana Vanèurová a Eva Vondrouová
ákynì 7. roèníku Z Holice, Komenského ul.

Zápis do 1. roèníku

Mìsíc leden patøí tradiènì budoucím
prvòáèkùm. Ve dnech 20. a 21. ledna probìhl na naí kole zápis do 1. roèníku. Dìti
ročník I., březen 2005

áci naí koly si ho udìlali a svými
obrázky se zúèastnili soutìe Zimní
snìní, do ní pøicestovaly práce z mnoha
kol naeho kraje. Velikou radost nám udìlalo, e i jinde se líbily práce naich dìtí.
Jak je vidìt z fotografií, Darina Janeèková ze 6.B si pøivezla ocenìní za 3. místo
a Tomá Schejbal ze 4. tøídy dokonce za 1.
místo.
Mgr. Eva Pressová
Z Holice, Komenského ul.

jak jazykové vìdomosti, tak i kulturní znalosti o této zemi s bohatou tradicí.
Vìøíme, e se týdenní pobyt plný
nových poznatkù a záitkù stane velkou
motivací pro jejich dalí studium anglického jazyka.
O záitcích z Londýna a jiní Anglie
Vás budeme samozøejmì informovat.
Bc. Daniela Welschová
Z Holice, Komenského 100
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Stezka odvahy
Skautka je odváná, skautka se
nebojí tmy, skautka se umí pohybovat v pøírodì a dalí mylenky nás
napadaly, kdy jsme se rozhodovaly o programu na dalí oddílovou
schùzku. Samozøejmì jsme si my
vedoucí vzpomnìly, jak jsme chtìly
svou odvahu dokázat, i kdy
v mnohých z nás byla tehdy malá
duièka.
Tak jsme zaèaly pøipravovat
stezku odvahy. Potøebovaly jsme
neosvìtlenou cestu a jetì k tomu
nedaleko Holic, protoe nae dìvèata se musí vèas vrátit domù. Cesta
za høbitovem, to bude to pravé!
Skautky pùjdou potichu, nenápadnì a kadá sama, ale výjimeènost
tohoto místa na nì stejnì bude pùsobit. Cíl udìláme pod idovským
høbitovem.
Dva dny pøedem jsme se vydaly pøipravit trasu, vybrat start a cíl
a urèit délku cesty. U od Vysokomýtské silnice se nám zdálo, e ces-

tou nahoru ke høbitovu je moc svìtla. Jaké bylo vak nae pøekvapení
nahoøe na parkoviti. Vude svítilo veøejné osvìtlení a jetì si na nás
posvítil speciální reflektor umístìný pøed vchodem na høbitov. Také
sám høbitov byl osvìtlen. Sice jsme s uspokojením konstatovaly, e
zlodìji a jiná paká to nebudou mít tak snadné pøi nekalé èinnosti
v tìchto místech jako døíve za úplné tmy, ale bylo nám hned jasné, e
tudy nae cesta nevede. Ani stopy po nìjaké tajemnosti.
Vydaly jsme se tedy hledat jiné vhodné místo. A naly. Cesta od
Èerného køíe na Povìtrníku.
V den zkouky jsme nejprve vyprávìly povìst o èerné mi, které
byl svìdkem holický soused jdoucí na hejtmanství do Pardubic. Dále
o vzniku názvu tohoto místa a hlavnì o tom, e v tomto pøípadì se
není èeho bát, protoe pøíroda nám neublíí. A skautky ly. Kadá
sama, potichu a ve tmì. Jen nae nejmladí svìtluka v polovinì cesty
radìji poèkala na dalí skautku. Ostatní dìvèata dola sama. Spoleènì
jsme si potom prohlédly osvìtlenou Roveò, celé Roveòsko a èervená
svìtla Kunìtické hory a Koliby u Hradce Králové.
Diplom za stateènost, slib, e pøítì se budu bát o trochu ménì,
a radost, e to dokázaly, provázely skautky toho dne ze schùzky domù.

BŘIŠNÍ TANCE
V HOLICÍCH

vou akci 27. února. Bìhem výuky jsme se èásteènì, èasto s úsmìvem,
snaily nauèit a napodobit nai lektorku. Vlnily jsme se, prohýbaly,
krouily boky, hrudníkem, mnohdy k pobavení nás vech. K bøiním
tancùm neodmyslitelnì patøí átky, závoje a obleèení s penízky, jejich
cinkot a orientální hudba doprovázely kadý ná pohyb. Nai partneøi
by jen tìko vìøili svým oèím jaké mají doma pùvabné bøiní taneènice. Vìøím, e pøi vhodné pøíleitosti jim své umìní pøedvedou. Rozíøily jsme si taneèní dovednost, protáhly svá tìla a pøíjemnì se bavily.
Kdy jsem se paní Flekrové zeptala co chystá, odpovìdìla: Kromì
Velkých podzimních taneèních, minitaneèních a Letního taneèního
tábora pøipravuji dalí akce pro dìti a mláde, ale jaké neprozradím.
Pøeji paní Hanì a jejímu taneènímu studiu hodnì dobrých nápadù
a taneèních úspìchù.

Taneèní studio Hany Flekové uspoøádalo dalí zajímavou akci, tentokrát pro eny a dívky  semináø a kurz bøiních tancù. TSHF poøádá
rùzné kulturní akce zamìøené pøedevím na pohybové taneèní aktivity
pro dìti, mláde, dívky, chlapce i dospìlé. Nabídka výuky atraktivních
bøiních tancù oslovila tøicet osm dívek a en, které se sely na semináøi v nedìli 23. ledna v tìlocviènì Z Holubova. Lektorka z Hradce
Králové nás seznámila s tímto orientálním tancem, se základní technikou a jednotlivými prvky. Pro velký ohlas a zájem na semináø navázal
kurz pìti lekcí. Poslední závìreèná opakovací lekce zakonèila zajíma-

Program Sahadža jógy
v Holicích

V sobotu 2. dubna 2005 od 9 do 12 hodin, probìhne v prostorách
základní koly na ul.Holubova 768, program Sahada jógy. Vichni

Vùdkynì druiny Støelek

Klára Moravcová

jste srdeènì zváni bez rozdílu vìkových kategorií. Pøjïte si vyzkouet
tuto jednoduchou meditaèní techniku, která Vám mùe pomoci dosáhnout vnitøního klidu, rovnováhy i zdraví.
Vstupné dobrovolné.
Za spoleènost Sahada jóga:
Leo Peòáz, Zahradní 6, Jihlava, tel. 567 311 047

p ø i p r a v u j e
KROMĚ SVÝCH TRADIČNÍCH AKCÍ:
BŘEZEN

pro mládež Minitaneční pro žáky 7. a 8. tříd, zahájení: 18. března 2005

DUBEN

Taneční pro starší, manželské, přátelské, milenecké a sourozenecké dvojice

KVĚTEN

Minitaneční - při ZŠ Horní Jelení

ČERVEN

Závěrečné taneční vystoupení TSHF v KD - 3. 6. 2005

SRPEN

Letní taneční tábor Běleč n./O., - IV. ročník 6. - 14. 8. 2005

ZÁŘÍ

VELKÉ PODZIMNÍ TANEČNÍ. POZOR: přihlášky od 1. března, zahájení: pátek 23. září 2005
Veškeré akce budou plakátovány a bližší informace ve vývěsce TSHF u samoobsluhy
nebo Hana Flekrová, Hradecká 1031, 534 01 Holice
mobil: 608 141 920, 466 920 608, e-mail: H.Flekrova.T.studio@seznam.cz
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Sebrané glosy Miloslava Kmenta
Ohleduplnost nám nìkdy chybí, o tom
není pochyb. Nedávno se velmi zlobil jeden ze
silnì zdravotnì postiených obèanù, e jim øidièi bez oznaèení zabírají parkovací místa. Je
proto jedinì dobøe, e policie tyto pøestupky
velmi citelnì postihuje. Ovem na stranì druhé
není dobøe drádit býka rudým átkem. Na
vyhrazeném místì zastaví modroedá Felicie
s oznaèením, z ní vak svìe vystoupí pán
v letech, zaène s obchùzkou obchodù, poté obtíen nákupem bez potíí hupsne do auta a odfrèí.
ádného pacienta neveze. Naproti pøes námìstí
obstaroní Opel. Zcela mladá, témìø jásající
osádka zcela bez skrupulí zajede na vyhrazené
místo, svìe mine platební automat a zmizí
v davu. ádná starost ani ohled. Podobnì je na
tom èervená Honda s øidièkou, která sice neskáèe pøes kalue, ale kam se na ni hrabu já s mým
ponìkud ztìklým krokem. Obìhne bez problémù nìkolik tací, obratnì vycouvá z vyhraeného místa a mizí v dál. Na postienou osobu

nevypadá ani náhodou, neveze nikoho. Vìdí
o tom praví majitelé aut a dritelé výjimek? Asi
jim to nevadí, avak budou se dál zlobit na jiné
bezohledné øidièe.
V souèasnosti si dopøáváme více státních
svátkù ne v dobách minulých, avak tehdy se
zase oslavovaly rùzné dny (Den horníkù, Den
eleznièáøù, Den armády) a také se dávaly urèité pøívlastky mìsícùm. Bøezen v tom nezùstával
nijak pozadu, býval bùhví proè Mìsícem
knihy. Dnes je tomu natìstí jinak, kadý si
mùe slavit, co chce, jak chce i za kolik chce,
a pokud je to v pøísluných mezích, nikomu do
toho nic není. Chce to jen vestrannou toleranci.
Proto mne ponìkud pøekvapila udivená reakce
jednoho známého, e neoslavujeme Valentýna.
Pøeji tohoto svìtce vem mladým a zamilovaným, kterým se líbí, ale odmítám tvrzení, e je
to tradièní, historický a n á  svátek. Zato mi
vùbec nedìlá problémy oslava Mezinárodního
dne en, protoe en, kterých si velice váím,

Dobová velikonoèní pohlednice -Grafo Èuda Holice

Pranostiky
s komentářem
Březen 2005

Máme tu bøezen, latinsky martius, nìmecky März, anglicky March, polsky marzec,
eurounijsky  jetì jsem si nestaèil koupit
slovník. Ovem ten ná název je stejnì nejhezèí, takový bøezí, sviný, èerstvý a hlavnì
obvykle tu a tam ji takový jarní. Navíc letos
se na poslední bøeznový víkend vmáèkly stále
nìjak pendlující Velikonoce. My se vak
podíváme, co nám tento mìsíc pøináí v pranostikách.
Nejvíce známá, dá se øíci ústøední martiusovská pranostika je bezesporu Bøezen  za
kamna vlezem. Její platnost je veobecná
a pochybuji, e by kdokoliv posledním dnem
února vypínal ústøední topení èi uklízel do
kolny kaborky. Ostatní celomìsíèní pranostiky se spíe pøiklánìjí k promìnlivosti poèasí:
V bøeznu vítr z bøízy fouká, Panská láska,
enská chu a bøeznové poèasí není stálé,

ročník I., březen 2005

Bøeznové slunce má krátké ruce.
Co nám vak øíkají o prùbìhu mìsíce
kalendáøní data? Hned prvního je zapsáno
velice populární a uívané enské jméno 
Eudoxie. Dovídáme se, e Svatá Eudokije
psa a po ui snìhem zavìje. Vìøme, e se to
týká pouze psíkù malého vzrùstu. Ovem u
estý a sedmý den by mìl vechno napravit:
Na svatého Bedøicha slunko teplem zadýchá a O svatém Tomái sníh bøedne na
kai. Desátého v mìsíci je svátkem témìø
parlamentním  Ètyøiceti muèedníkù. Ti oplývají pesimismem i v pranostice: Mrzne-li na
den Ètyøiceti muèedníkù, pøijde jetì ètyøicet
ranních mrazíkù.
Svatý Øehoø je zapsán dne dvanáctého
a pøináí více ne tucet poøekadel. Pøipomeòme si to nejznámìjí a nejdelí: Na svatého
Øehoøe èáp letí od moøe, ába hubu otevøe,
líný sedlák, který neoøe. Zlí jazykové tvrdí,
e tato pranostika ve zlatém písmu zdobí
vstupní haly ministerstva zemìdìlství
a ivotního prostøedí. Pøemítnìme list a na
devatenáctého a podívejme se na Pepíka èili

mám kolem sebe dost. A zavilým odpùrcùm
veho socialistického si jen dovoluji pøipomenout, e MD je v podstatì výroèním dnem
stávky vadlen z New Yorku v USA z roku
1909 a dnem OSN pro práva en z roku 1907.
Zmínil jsem se o rùzných svátcích a oslavách, proto nemohu nepøipomenout, e letos
oslavíme v kalendáøi stále sem a tam se pohybující Velikonoce ji tento mìsíc, a to o posledním
bøeznovém víkendu. Nepochybuji o tom, e
kalendáø roku je souèástí Vaí domácnosti,
avak pro poøádek: 20. bøezna je Kvìtná nedìle,
poté v týdnu karedá støeda, Zelený ètvrtek,
Velký pátek, Bílá sobota, a Velikonoce jsou tu!
To jsem vak jetì nezmínil, e tomuto nabitému týdnu pøedchází svátek vech svátkù.
V sobotu 19. bøezna budou slavit vichni Josefové i Jozefové, Jóové a Jozkové, Pepové, Pepèové a Pepinové svatí i nesvatí.
Kdy se dva perou, tøetí se smìje, tvrdí
jedno ze starých èeských poøekadel. V mnoha
pøípadech to bývá pravda, výjimky potvrzují
pravidlo. Jednou z výjimek je u dva roky se
táhnoucí spor mezi místním Automotoklubem
a Radioklubem. Tyto dva celky, patøící urèitì
k nejsilnìjím a nejaktivnìjím ve mìstì, spolu
dlouhá léta ily v bratrských svazcích. Pøiel
èas, kdy nìkomu lidovì øeèeno ruplo v bednì,
a dolo k bratrovraednému boji. Ten tøetí, kterým je v tomto pøípadì mìstská správa, se vak
rozhodnì nesmìje a spíe truchlí nad tím, co se
dìje, i nad tím, e situaci nemùe nijak ovlivnit,
nijak zasáhnout. Taková je i jedna strana demokracie. Nezbývá, ne poèkat, a se kohoutci
doperou a nastane klid. Zdá se, e je k tomu
blíe osamostatnìný Radioklub OK1KHL, který
si nael nové pùsobitì, ale také má ji jasno
v konání vech tradièních akcí klubu. Zato automotoklub  jak se povídá  navíc zápasí s vnitøními problémy a situace je pøinejmením ponìkud nejasná. koda, taková to byla velká láska!
(e-mail: miloslavkm@volny.cz)

Josefa. Ten rovnì neetøí slovy a øíká nám
napøíklad, e Svatý Josef s tváøí milou konèí
zimu plnou, Josefova iroèina nièí poslední
ledy, Pìkný den na svatého Josefa zvìstuje
dobrý rok.
V poslední dekádì si u vìtina svatých,
kterých se pranostiky týkají, hodnì fandí.
Podle nich bychom dvacátého bøezna mohli
ji opravdu topení vypínat (Na svatého
Jáchyma skonèila se u zima), i kdy o pìt
dnù pozdìji Panna Maria jetì trochu pochybuje (Den Panny Marie Zvìstování zimu jetì
nevyhání). Ovem jakékoliv chmury rozhánìjí v poslední dva dny bøezna Kvirin a Balbína:
O svatém Kvirinu je teplo i ve stínu
a O svaté Balbínì je u nás po zimì.
Pokud budete tyto pranostiky probírat
s vaimi potomky, asi se podiví jménùm Kvirin, Balbína èi Eudoxie. Vysvìtlete jim, e za
pár desítek let se budou moná jejich potomci
divit dnes tu a tam se objevujícím jménùm
Sharon, Whoopi èi Kylie, v muském rodì
jménùm Ashton, Shoul èi Fabrice.
Miloslav Kment
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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
BØEZEN - Panská láska, enská chu a bøeznové poèasí není stálé.
V bøeznu vítr, v dubnu dé  pak jistì úrodný rok jest.
V bøeznu prach a v dubnu bláto  sedlákovi roste zlato.
Mnoho deù bøeznových  hubené léto.
Jak prí v bøeznu, tak také v èervnu.
Suchý bøezen, studený duben, mokrý máj, bude v stodole ráj.
Váení pøátelé, zahrádkáøi a milovníci zahrádkaøení,
pomalièku se blíí JARO, vichni se tìíme na sluníèko, na zelenou
trávu a spoustu kytek. Letos nás ta zima trochu potrápila a znejistila,
ale pøíroda si zase pomohla a pøipravila nám pùdu, abychom se mohli
vyívat ve svých radostech na zahrádce, soutìit se sousedem, kdoe
má lepí a vìtí a barevnìjí zeleninu a ovoce, které kvìtiny záøí vemi
barvami kvìtù Pøejeme Vám, a se Vám vede, ale nezapomeòte hlavnì na hezké vztahy mezi sebou a také mezi tìmi sousedy.

Floráèek pomáhá
Brambory na zahrádce.
Dnes bych se chtìla vìnovat tomuto tématu.
Zdá se vechno jasné, ale podle Vaich dotazù
vím, e s ledasèím okolo jejich pìstování si
nevíte rady, tak si snad nìco v tomto povídání
najdete, co jste doposud nevìdìli.
1/Støídání plodin.
I kdy brambory je moné pìstovat na stejném
pozemku nìkolik let, není to pøíli vhodné pro
váné íøené chorob a kùdcù. Ideální je, aby
brambory pøily na stejný pozemek tak 1x za
ètyøi roky. Pokud nemùeme tento termín dodret, musíme pozemek dobøe vyhnojit a hlavnì
pìstovat odrùdy brambor, které jsou odolné
háïátku bramborovému, abychom tímto kùdcem pozemek trvale
nezamoøili.
2/Vyhnojení pozemku.
Pokud jste na podzim zaryli hnùj, kompost nebo zelené hnojení, je na
jaøe vhodné pro rychlejí start rùstu rostlin pøed výsadbou rozhodit na
metr ètvereèní pozemku dusíkaté hnojivo, napø. ledek v dávce 20g/m2,
superfosfát  asi 80g/m2 a draselnou sùl v dávce 30g/m2.
3/Pøíprava pozemku.
Na jaøe pøed sázením nakypøíme a provzduníme pùdu do hloubky asi
15 cm, nejlépe v opakovaném týdenním intervalu, èím vydatnì znièíme klíèící plevel.
Brambory pìstujeme v hrobcích, do kterých vysazujeme brambory asi
30-35cm od sebe. Hrobky dìláme ve vzdálenosti 62 cm od sebe, na
zahrádce mùeme i 50 cm od sebe. Zachováme tím vzdunost mezi
øádky a tím i vìtí odolnost proti plísním. Na meních zahrádkách je
vhodný zpùsob výsadby hlíz i do jamek, podle òùry, kdy hlízy zahrneme a zaèínáme s rovinnou kulturou. Vzelé rostliny postupnì pøihrnujeme a vytváøíme hrùbek 20 a 30 cm vysoký. Chybou je, pokud dáme
hlízy pøíli hluboko.
4/Pøíprava sadby brambor.
K výsadbì si opatøíme zdravou sadbu, pøi koupi se zajímáme, zda
kupujeme uznanou sadbu. Pouze zdravá sadba zaruèuje dobrý výnos.
Sadbu k výsadbì je tøeba pøipravit buï pøedklíèením, zakoøenìním
nebo alespoò naraením. Naklíèení probíhá pøi vyí teplotì 10 a 180C
na svìtle 3 a 4 týdny. Úèelem je vytvoøit krátké zbarvené klíèky, které
mohou i mírnì zakoøeòovat, jsou li zasypány. Kdo sází vìtí mnoství
a tyto monosti nemá, je nutné skladované hlízy alespoò teplem probudit, aby zaèaly rait (píchat), kdy se v oèkách objevují bílé zárodky
klíèkù. Tento proces probíhá pøi asi 150C. Naraená sadba poskytuje
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ranìjí sklizeò asi o týden, pøedklíèená o 2 a 3 týdny.
5/Doba výsadby.
Nejranìjí skliznì dosáhneme zakoøenìnou sadbou s pouitím fólií.
Nejvhodnìjí je netkaná bílá textilie, kterou klademe na pozemek po
výsadbì. Zkuenosti ukazují, e problémem je silný rozvoj plevelù pod
fólií a nutná manipulace s fólií, ale tady si mùeme pomoci vhodnými
herbicidy, o tom níeji. Fólii je mono ponechat na rostlinách, kdy by
dolo ke spálení listù sluncem, v závìru je moné pouít tunelu (napø.
zapíchat pruné vìtve nad øádky brambor). Doba výsadby brambor na
zahrádce souvisí s pokozením vzelých brambor noèními mrazy.
Zahrádkáø volí výsadbu brambor podle toho, jak je schopný si poradit
s noèními mrazíky. Pøevánì sází brzo na jaøe (v bøeznu) a riskuje,
pokud si poradí s fóliemi, risk je nií.
Vzelý porost brambor pokozený mrazem je dobré pøihnojit ledkem,
rostliny obrostou, dají normální sklizeò, ale opodìnou o 2  3 týdny.
6/Oetøování brambor.
Oetøování spoèívá v opakované okopávce spojené s navrováním
hrùbku, tím nièíme i plevel. Okopávání opakujeme 2 a 3krát vdy po
7 a 10ti dnech, tím nièíme i plevel. Nízké hrùbky èasto zpùsobí , e
nové hlízy se rùstem vytlaèují na povrch pùdy. Poté je nejlepí oetøit
výsadbu vhodnými herbicidy, protoe protrháváním trávy odstraòujeme hlínu z hlíz, které zelenají a jsou nepouitelné a necháme-li plevel
v bramborách, pøipravujeme dobré podmínky pro nemoci, hlavnì pro
plíseò bramborovou. Je vhodný herbicid na oetøení brambor i s natìmi a je levný.
7/Ochrana pøed chorobami a kùdci.
Na zahrádce provádíme zásahy pouze nezbytné. Èastý výskyt strupovitosti hlíz mùeme sníit a témìø omezit, jestlie nepøipustíme, aby
porost v dobì nasazování hlíz (v dobì tvorby poupat), netrpìl pøísukem. Podle vlhkosti pùdy doplòujeme vláhu zálivkou, nejlépe pøímo
do øádkù.
Nejnebezpeènìjí chorobou, která zpùsobuje hnití hlíz, je plíseò
bramborová. U porostù brambor zaèínáme preventivním postøikem
pøed zapojením porostu, opakujeme 2krát v desetidenních intervalech.
Postøikem bychom mìli vytvoøit ochranný film na listech i na spodní
stranì. Zárodky houby se íøí vzduchem a do rostliny vnikají dýchacími otvory na spodní stranì listù. Jsou ji vhodné pøípravky, které
nesmyje dé.
Hlavním kùdcem je mandelinka bramborová. Ekologicky nejlepí je
ruèní sbìr, ale pøi vìtím výskytu je tøeba pouít chemické pøípravky,
zde si dáváme pozor na ochranné lhùty pøípravkù a velikost brambor.
8/Sklizeò brambor.
Vyzrálé hlízy sklízíme asi 14 dní po odstranìní natì, hlízy je tøeba
ponechat oschnout pøímo na øádku nebo na krytém místì, kde je mùeme po nìkolika dnech pøebrat a uskladnit jen hlízy zdravé.
9/Uskladnìní brambor.
Na vzduném místì bez pøístupu svìtla pøi teplotì 3 a 7 0C. Je potøebná i vzduná vlhkost. Snaíme se je uchovávat v co nejnií vrstvì.
Velmi rané odrùdy jsou urèené pro konzum letní a podzimní, polorané
a polopozdní pro konzumaci a do jara.
Varné typy:
Varný typ A - vaøené hlízy jsou lojovité, pouívají se pøedevím na
salát nebo loupaèku.
Varný typ B - vaøené hlízy jsou polomouènaté, pouití jako pøíloha k hlavnímu jídlu, do polévek, do guláù, i k úpravì opékáním a smaením.
Varný typ C - vaøené hlízy jsou mouènaté, vhodné na pyré, kae, bramborové placky, knedlíky, bramboráky a lupínky.
Aktuální nabídka naí prodejny:
V mìsíci bøeznu Vám mùeme nabídnout semena, cibuloviny a hlízy
mnoha druhù kvìtin a také trvalky. Nabízíme i chemické pøípravky na
jarní ochranu na zahrádce. Hlavnì pøípravky proti kadeøavosti broskvoní, americkému padlí na angretech, na pøedjarní postøik a plevele
na chodnících 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)
ročník I., březen 2005
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SK HOLICE
HODNOCENÍ PODZIMNÍ ČÁSTI SEZONY
2004/2005 – STARŠÍ DOROST KRAJSKÝ PŘEBOR

Do sezony 2004/2005 jsme vstupovali s jednoznaèným cílem
pohybovat se v klidném støedu tabulky a vyhnout se tak pøímým sestupovým starostem. Hráèský kádr byl pøed sezonou oslaben o hráèe,
kteøí pøeli do kategorie muù (Cach, Jílek, Koláèek, Rejnu, ejnoha
a mejda). Z mladího dorostu doplnili kádr Burkoviè, Kuèera
a Madák, z hostování v ligové ákovské Tesle Pardubice se vrátil Jedlièka, na hostování pøiel Hora z Daic.
V prvních ètyøech kolech se nám daøilo v domácích utkáních (2
vítìzství), ovem venku jsme utrpìli dvì poráky. V dalích pìti utkáních jsme nìkdy s pøispìním velké smùly (v Èeské Tøebové jsme
vyrovnávací branku obdreli v 93. minutì po vlastním gólu, s Moravskou Tøebovou jsme neudreli vedení 3 : 1) získali pouze 3 body za tøi
remízy. V následujícím zápase jsme pøekvapivì doma porazili dosud
vedoucí Hlinsko, ale v dalích dvou utkáních jsme opìt odeli poraeni. V posledním utkání jsme po velmi dobrém výkonu vybojovali
vítìzství na pùdì Svitav a vylepili si tak pozici pro jarní boje.
Trenéøi hodnotí podzimní èást jako nepøíli vydaøenou. 8. Místo
sice znamená splnìní oèekávání co se týèe umístìní, ale s náskokem
pouze ètyø bodù na sestupové pøíèky nemùeme být spokojeni. Kromì
dlouhodobých absencí hráèù stabilní sestavy (Kaplan, Chmela, Horvát) se na celkovém výsledku promítla i velmi nízká produktivita støelby (vstøelili jsme pouze 16 branek, co je nejménì ze vech úèastníkù).
Z pozitivních trendù jsme zaznamenali zapracování mladých hráèù do
sestavy (Jedlièka, Cabicar) a zejména výkony Jakuba Jedlièky jsou pøíslibem do budoucna. Vysokou stabilní výkonnost si bìhem podzimu
udreli také Valenta a Centner.
Zimní pøíprava se odehrává v domácích podmínkách s cílem dobøe
se pøipravit na jarní sezonu. Je zamìøena na zlepení fyzické kondice
a nìkterých herních prvkù (konstruktivní zakládání útokù, aktivní

zapojování útoèníkù do mezihry apod.). Její souèástí je úèast ve
Východoèeské zimní lize a ji tradièní soustøedìní v elezném Brodì.
Do pøípravy se ji zapojili vichni hráèi a souèasnì jsme zapracovali
i na posílení hráèského kádru, kde by pro jarní èást mìli být k dispozici dva hráèi na hostování  Jan Louenský (Moravany) a Václav
atecký (Roveò).
Výsledky pøípravných zápasù mustev SK Holice v lednu 2005.
A mustvo: SK Holice - TJ Týnitì n/O 1 : 2 (0 : 1) - Èerný
SK Pøepychy - SK Holice 2 : 1 (0 : 0) - Tomá Velinský
TJ Veleov Doudleby - SK Holice 1 : 5 (1 : 2) - Zeman,
Jedlièka M., Toovský, Absolón
SK Hr. Králové dorost - SK Holice 5 : 5 (2 : 1) - Machatý 2x, Absolón, Toovský, Èerný
st. dorost:
SK Holice - AS Pce MD B 4 : 1 - Chmela 2x, Louenský, Novák
Olympia Hr. Králové - SK Holice 1 : 0
ml. dorost: AFK Chrudim - SK Holice 1 : 1 - Louenský
Halový turnaj mladích elévù (8 let)
1. - TJ Veleov Doudleby; 2. - VFLK Roveò; 3. - SK Pardubièky; 4. FK Pardubice; 5. - SK Holice; 6. - Sokol Moravany; 7. - FK Horní
Jelení. Nejlepí støelec: Pavel Kurka (Roveò) - 6 branek; nejlepí brankáø: Václav Tichý (FK Pardubice); nejlepí hráèi: Jan Bøezina, Marek
Branda (SK Holice).
Halový turnaj mladích ákù (12 let)
1. - SK Vysoké Mýto; 2. - SKP Pardubice; 3. - SK Holice; 4. - Sparta
Daice; 5. - TJ Veleov Doudleby B; 6. - Stavosport Liteøiny; 7. - SK
Pardubièky; 8. - TJ Veleov Doudleby A.
SK Holice - kopaná

SPORTOVCI SNĚMOVALI
Únor bývá mìsícem valných hromad a výroèních schùzí. Shodou
okolností se v jednom týdnu konala nejvyí zasedání dvou nejvìtích
holických sportovních organizací. Ve støedu 16. února se na valné hromadì seli èlenové TJ Jiskra Holice. Schùze to byla poklidná. Zpráva
pøedsedy TJ Jiskra Jana vece a diskusní pøíspìvky zástupcù oddílù
a odborù hodnotily èinnost v uplynulém roce a nastínily smìry do roku
letoního. Èinnost výboru i hospodaøení dostali od pøítomných absolutorium.
V pátek 18. února se klubovny kulturního domu zaplnily èleny
Automotoklubu Holice. Ji øadu týdnù pøed konáním výroèní schùze
se ukalo, e dojde k radikálním zmìnám ve vedení klubu. To se také

nakonec stalo. Rezignaci podal dosavadní pøedseda Jiøí Kuèera
i dozorèí komise, èlenstvo odhlasovalo i poadavek na odstoupení
celého výboru. Kdo oèekával emotivní diskusi, byl zklamán. V diskusi
vystoupil jen starosta mìsta a staronový místopøedseda klubu. Novì
zvolený výbor si ze svého støedu zvolil pøedsedou Karla Kapara,
který tuto funkci zastával ji v dobách minulých. Plán èinnosti ani rozpoèet na letoní rok se nakonec neprojednávaly, nebo ve bude na
programu dalí èlenské schùze, kterou svolá nový výbor do konce
dubna. Snad na ní nìkdo (i by formálnì) podìkuje odstupujícímu
pøedsedovi za jeho nìkolikaletou èinnost.
-ph-

SPORTOVNÍ KALENDÁŘ
– BŘEZEN 2005
 Smìr Borohrádek - pìí turistika - DTJ Holice
 12. - CHJ Pottejn - cykloturistika - 9. roèník - KÈT
Holice
 26. a 27. - Velikonoèní turnaj ve stolním tenisu - Holice
2005 - 23. roèník - TJ Jiskra Holice
 28. - Velikonoèní vyjíïka - Sokol Holice a KÈT Holice
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NABÍDKA INZERCE
Nabízíme vem firmám, obchodníkùm a ivnostníkùm monost
inzerce v Holických listech za tyto ceny:
Cena mìsíèního inzerátu:
1 strana
1/4 strany

Zahájení kurzu ve čtvrtek
10. března 2005 od 16 hodin

1.200 Kè
300 Kè

1/2 strany
1/8 strany

600 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 (e-mailem 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. Email: 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.
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