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NEVŠEDNÍ UDÁLOSTI VŠEDNÍHO ŽIVOTA
SLOVEM I OBRAZEM
Ve støedu 13. srpna by mìl z naeho mìsta
Sbor kocourkovských uèitelù radost. Do
Holic, potamo do kulturního domu, se toti
sjely dìtské pìvecké sbory z celého kraje, aby
zde pøedvedly své umìní na Krajském kole
národní pøehlídky pìveckých sborù. Selo se
jich celkem tøináct ze vech koutù kraje  od
amberka, Jablonného nad Orlicí, pøes Svitavy
a Vysoké Mýto a po Pardubice.
Po spoleèném rozezpívání se zaèalo soutìit. V podání malých i vìtích zpìvaèek a zpìvákù (ti byli ve výrazné meninì) zaznìly písnì
lidové i populární, folklórní, country i trampské,
vokální, filmové i muzikálové. Nechybìly písnièky od Beatles, bratøí Ebenù èi slavné dvojice
V+W. Zpívalo se nejen èesky, ale i anglicky
a latinsky. Celému tomu dìní pozornì naslouchala odborná porota, aby mohla vyhlásit vítìze
v jednotlivých kategoriích. A jak ve dopadlo
a kdo se umístil ve zlatém, tedy postupovém,
pásmu? V kategorii I A sbor Písnièka z Ústí
nad Orlicí, v kategorii I B sbor Zlatý klíèek
opìt z Ústí nad Orlicí, v kategorii II A sbory
Pramínek z Pardubic, Zvukoboráèek z Chocnì a Svitavánek ze Svitav a koneènì v kategorii II B sbor Rubínek z Vysokého Mýta.
Tak tedy sláva vítìzùm a èest poraeným.
Jetì se sluí dodat, e i Holice mìly na pøehlídce své zástupce. Byli jimi áci ZU Holice, kteøí
v programu vystoupili jako hosté. A pokud se
ve podaøí, vrátí se pøítí rok sbory opìt do
Holic, aby zde svedly dalí postupovou bitvu.
Na shledanou za rok v Holicích!
Poslední bøeznovou nedìli se konala
v rekonstruovaném sále restaurace Na Trandì
výroèní èlenská schùze místní organizace Èeského rybáøského svazu Holice. Jedna z nejvìtích spoleèenských organizací v Holicích byla
zaloena v roce 1989 a v souèasné dobì vzrostla
její èlenská základna ji na 206 rybáøù, z toho je
17 èlenù ve vìku od 15 do 18 let. Ve zprávì
o èinnosti, kterou pøednesl její pøedseda Karel
Rosenberger, zaznìlo, e místní organizace eviduje 49 dìtí do 15 let, navtìvujících rybáøské
krouky pøi holickém Domì dìtí a mládee.
MO ÈRS Holice hospodaøí v souèasné dobì
na pìti rybnících, z toho 4 rybníky jsou chovné
a rybník Blakovec je sportovní vodou pro
holické rybáøe. Ve zprávì Jiøího Záleského, hospodáøe holické organizace, zaznìlo mnoství
èísel, napøíklad na zmínìném Blakovci nachytali
rybáøi v loòském roce 826 ryb o prùmìrné váze
2,58 kg, celkem tedy 2130 kg ryb a dalích 950
ryb o váze témìø 1000 kg bylo holickými rybáøi
nachytáno na vodách v celé Èeské republice.
Celkové mnoství témìø 60 metrákù
odchovaných ryb pak svìdèí o dobrém hospodaøení organizace na chovných rybnících. Úspìný
rok holické organizace byl potvrzen ziskem ve
výi 85 tisíc Kè za rok 2004. Ve zprávì o finanèním hospodaøení organizace, kterou pøednesl
ing.Karel Jansa, byl èlenské schùzi poté pøedloen ke schválení vyrovnaný rozpoèet na rok 2005
s celkovým obratem ve výi 308 tis.Kè.
Na posledním snímku je zábìr z prvního
letoního výlovu, kterým byl výlov rybníka
v Býti v sobotu 16.dubna.
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Slovo starosty Ladislava Effenberka

Váení obèané, ètenáøi mìsíèníku
Holické listy!
První vìta patøí jako vdy srdeènému
pozdravení pro Vás pro vechny. Máme pøed
sebou pùvabný jarní mìsíc a moje slovo by
mìlo být patrnì romantické. Jene na takovéto téma moc psát neumím, nemluvì o tom, e
pøi mojí funkci romantické záleitosti ani
nepøevaují. Doufám vak, e Vás zaujme
námìt nikoliv májový, zato aktuální, lze øíci
dennodenní. Jde o bezpeènost, veøejný poøádek a dopravní situaci ve mìstì. Touto problematikou se zabýváme kadoroènì v radì
mìsta i na veøejných zasedáních a nebude
jistì od vìci seznámit Vás s ní touto cestou.
Jak je Vám jistì známo, nae mìsto uzavøelo ji v roce 2003 s pardubickým magistrátem smlouvu o pùsobení Mìstské policie Pardubice v Holicích. Zatím mùeme hodnotit

tuto dohodu jako velmi pøínosnou. Hlídky
mìstské policie se pøi návtìvách (úmyslnì
nepravidelných!) zamìøují na kontrolu dodrování dopravních pøedpisù s dùrazem na
centrum mìsta, provádìjí mìøení rychlosti
motoristù na problematických úsecích, vykonávají dohled nad veøejným poøádkem pøi
mìsíèních trzích, pøi poøádání diskoték a pøi
vìtích sportovních èi spoleèenských akcích,
kontrolují placení na vyhrazených parkovitích. Vykonávají té dohled na pøechodech
pro chodce a provádìjí odchyt volnì pobíhajících psù.
K efektivnosti jejich pùsobení: v roce
2004 zjistili 119 pøestupkù pøekroèení povolené rychlosti v obci, desítky pøestupkù stání
v zákazu zastavení, stání v køiovatce èi na
chodníku. Kontroly pøispìly k vysoké kázni
pøi placení parkovného. Spíe preventivnì
pùsobí pøítomnost mìstských policistù pøi
rùzných akcích, podstatné závady nebyly zjitìny ani na diskotékách.
Trochu odliný charakter má èinnost
Obvodního oddìlení Policie ÈR v Holicích.
Sám název hovoøí o tom, e se útvar nezabývá pouze Holicemi, nýbr stanoveným obvodem. Navíc je pùsobnost policistù ÈR irí,
ne policie mìstské. Tomu odpovídá výkaz
èinnosti za rok 2004. Nedolo k ádnému
závanému naruení veøejného poøádku, hláeny byly jen mení pøestupky (nesváry mezi
manely, sousedy, hádky, uráky) Dopravní
problematiku podstatnì ovlivòovala situace
na silnici I/35, kde existuje sedm nehodových
úsekù.Jedním z nich je prùjezd Holicemi. Za
loòský rok na této trase dolo ke 38 dopravním nehodám, zranìno bylo 5 osob, koda
pøesáhla 1 845 000 Kè. Obdobný byl poèet
tzv. malých nehod, kde nedolo ku zranì-

ním ani vìtím hmotným kodám. Bohuel se
stále vyskytují nenapravitelní hazardéøi  øidièi pod vlivem alkoholu. Loni byli v takovémto stavu pøistieni 22 øidièi, jejich pøípady
byly pøedány k vyøízení pøíslunému správnímu orgánu. Jak je patrné, nepouèitelní jsou
té nai poslanci, kteøí stále oddalují pøijetí
pøísnìjích zákonù vùèi takovýmto osobám.
Potìitelné je, e kriminalita v Holicích
nedoznala vzestupného trendu. Trestných èinù
na území mìsta bylo sice spácháno 96 (pøedchozí rok 98), co také není málo, ovem
nebyl spáchán ádný závaný trestný èin. lo
o vloupání do motorových vozidel, do firemních objektù, krádee kol, penìz a penìenek.
Nikoliv pro útìchu, nýbr pro srovnání lze pouít tato èísla: v bývalém okrese Pardubice bylo
v roce 2004 spácháno 4 584 trestných èinù, zato
na území mìsta Holic pouze 96 èinù.
Vechny tyto údaje neznamenají, e není
co øeit. Chceme ve spolupráci s policií ÈR
i mìstskou vylepit dopravní situaci, docílit
toho, aby nejen v centru byl poøádek. Chceme
vyøeit situaci v okolních ulicích, uvaujeme
o zøízení záchytných neplacených parkovi
mimo centrum mìsta. Doufáme, e pøínosem
bude proponovaný obchvat mìsta. Rádi
bychom zamezili íøícímu se vandalismu,
chceme posílit kontroly nalévání alkoholu
mladistvým, chceme se vypoøádat s øádìním
jistých skupin pøed a po konání diskoték ve
mìstì i v okolí. Budeme vemi prostøedky
dbát na udrování poøádku. Na tom jistì záleí mnohým z Vás.
Pøíjemné záitky v mìsíci kvìtnu, kdy
budeme vzpomínat také 60. výroèí holického povstání a konce druhé svìtové války,
Vám pøeje
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., květen 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
Schùze rady mìsta dne 4. dubna 2005
Nejprve rada projednala zprávu o èinnosti odboru ivotního prostøedí a stavebního úøadu naeho mìstského úøadu, kterou vzala na
vìdomí. Poté projednala ádosti o veøejnou podporu z rozpoètu
mìsta pro holické organizace a obèanská sdruení na rok 2005
a pøedloený návrh schválila. Podrobnìjí informaci najdete v rubrice Mìli byste vìdìt.
Starosta informoval èleny rady o plánovaném umístìní informaèní
tabule s mapou cyklotras a rada navrhla dvì monosti  u kulturního
domu nebo v Nádraní ulici pøed firmou Cyklo pana imka. Na základì ádosti Obèanské spoleènosti Pardubický mládenický fotbal vyslovila rada souhlas s tím, aby starosta s touto spoleèností spolupracoval.
Tato spoleènost má ve svém programu rozvoj mládenického fotbalu
na Pardubicku, vèetnì ochrany mladých hráèù pøi pøestupech. Rada
schválila finanèní podporu ve výi 10 000 Kè pro Støedisko køesanské
pomoci  Centrum Pardubice na obnovu vybavení azylového domu
pro eny a matky s dìtmi Paprsek. Jedná se o zaøízení, které prostøednictvím sociálního odboru vyuívá i nae mìsto. Starostovi rada uloila iniciovat zaloení bytového drustva pro výstavbu bytového domu
Muka VI. Rovnì tak starostovi uloila jednat s VÈE montáe
a. s. o dokonèení plánované elektrifikace Muka IV.
Èlen rady Ing. Miloslav Jirsa podal radì obírnou informaci
o stavu výkupu pozemkù pro výstavbu silnièního obchvatu mìsta.
Rada zamítla poadavek Taneèního klubu Apel o prominutí nájemného
v tìlocviènì bývalé koly v ulici Staroholická. V závìru schùze informoval starosta o zajitìní rekonstrukce veøejného osvìtlení v místní
èásti Kamenec, která byla zahájena ve spolupráci s VÈE.
Schùze rady mìsta dne 18. dubna 2005
Prvním bodem programu byla informace èlena rady Pardubického
kraje Ing. Petra ilara o energetickém vyuití odpadu. Jednodue øeèeno lo o seznámení s koncepcí kraje v oblasti likvidace odpadù, která
by v budoucnu mìla být provádìna pomocí spalovny v elektrárnì Opatovice, nebo dosavadní skládky budou postupnì likvidovány. Pochopitelnì na prvním místì by mìlo být tøídìní a recyklace.
Za úèasti zástupcù Policie ÈR, Mìstské policie Pardubice a profesionálních i dobrovolných hasièù projednala rada zprávu o stavu na
úseku veøejného poøádku a dopravy, kterou vzala na vìdomí. Na vìdo-

mí vzala rovnì zprávy o èinnosti komise dopravy a veøejného poøádku a o èinnosti správního odboru naeho mìstského úøadu na úseku
pøestupkù.
Rada schválila stanovení pøíspìvku na neinvestièní náklady ákù
základních a mateøských kol v Holicích. Po zapracování pøipomínek
doporuèila rada zastupitelstvu schválit zøizovací listinu pøíspìvkové
organizace Technické sluby Holice.
V oblasti nemovitého majetku schválila rada prodlouení nájemní
smlouvy na pozemek v ulici 1. Máje a zveøejnìní zámìru pronájmu
pozemku v Hradecké ulici. Dále pak zveøejnìní zámìru odprodeje
pozemkù v ulicích Staroholická a Rùièkova. Zastupitelstvu doporuèila schválit výkup pozemku v ulici Na Balkánì do majetku mìsta
(chodník). Rada schválila výpùjèku garáe na stadionu pro Policii ÈR
v pøípadì smìny garáí ve dvoøe za mìstským úøadem a pronájem
èásti støechy na domì èp. 2 firmì COMA Polièka. Zastupitelstvu pak
doporuèila schválit smìnu pozemkù nutných pro výstavbu silnièního
obchvatu mìsta.
Rada vzala na vìdomí pøípravu zasedání zastupitelstva dne 2. 5.
2005 a schválila v rámci své kompetence ètyøi zmìny v rozpoètu
mìsta a jednu zmìnu v rozpoètu kolní jídelny (jedná se o pøesuny
v rámci kapitol) s tím, e jednu zmìnu neschválila. Zastupitelstvu
doporuèila schválit druhou rozpoètovou zmìnu dle pøedloeného návrhu. Dále rada schválila kalkulaci kolného v Základní umìlecké kole
Holice pro kolní rok 2005/2006 pøedloenou øeditelem koly v roèní
výi 1 200 Kè pøi kolektivní výuce a 1 600 Kè pøi individuální výuce.
Na vìdomí vzala rada stínost manelù Lochmanových z Podhráze na
stav tamní komunikace.
V závìreèné èásti schùze rada schválila odmìnu øeditelce kolní
jídelny k jejímu ivotnímu jubileu a zruení veèerního spoje na autobusové lince Holice  Veliny od 1. kvìtna 2005 vzhledem k tomu, e
spoj je vyuíván minimálnì a mìsto na nìj doplácí nìkolikatisícové
èástky mìsíènì. Po projednání dolých ádostí schválila rada bezplatné
pouití znaku mìsta na pamìtní medaili Místní organizace Èeského
svazu chovatelù Holice a podporu snaze Støední prùmyslové koly
automobilní Holice o získání objektu èp. 377 v Hradecké ulici. Jedná
se o bývalý objekt dopravního znaèení, který je v majetku Pardubického kraje, tedy zøizovatele koly. Zamítnuta byla ádost vedoucího
rybáøského krouku DDM o finanèní pøíspìvek na rybáøské závody,
protoe financování by mìlo probìhnout v rámci rozpoètu DDM.
Mgr. Pavel Hladík, místostarosta mìsta

MĚLI BYSTE VĚDĚT …
VEŘEJNÁ FINANČNÍ PODPORA ORGANIZACÍ
Z ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2005
(Projednáno a schváleno radou mìsta dne 4. dubna 2005)
Rada mìsta projednala podané ádosti a schválila tyto finanèní
prostøedky z kapitoly Podpora obèanským sdruením rozpoètu
mìsta na rok 2005:
Automotoklub (akce pro mláde a ME veteránù)
20 000 Kè
Basketbalový vesportovní klub (èinnost mládee)
10 000 Kè
Bike Freaks (závod horských kol Koudelka 2005)
5 000 Kè
Èeský kynologický svaz (vybavení)
5 000 Kè
Èeský svaz chovatelù (výstavy v roce 2005)
10 000 Kè
Èeský zahrádkáøský svaz (provoz motárny a výstavy)
5 000 Kè
DTJ (èinnost a akce v roce 2005)
10 000 Kè
Gymnázium (projekt protidrogové prevence)
5 000 Kè
Junák  svaz skautù a skautek (tábory v roce 2005)
15 000 Kè
Radioklub OK 1 KHL (závod Holický pohár 2005)
10 000 Kè
Taneèní klub Apel (úèast na soutìích)
5 000 Kè
Tìlovýchovná jednota Sokol (mládenický nohejbal)
10 000 Kè
Tìlovýchovná jednota Jiskra  (soutì ASPV)
1 000 Kè
strana
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 (sedmiboj smíených dvojic)
 (turnaje stolního tenisu)
Tenisový klub (turnaje mládee)

2 000 Kè
5 000 Kè
5 000 Kè

Kromì toho rada neschválila ádosti organizace Junák na vybavení
nových kluboven (mìsto se ji finanènì podílelo na zaøízení nových
kluboven) a Mateøské koly Staroholická na uspoøádání dne dìtí (jedná
se o pøíspìvkovou organizaci mìsta a je tøeba øeit z jejího rozpoètu).
Pro úplnost uveïme, e pøi schvalování rozpoètu mìsta na rok
2005 bylo zastupitelstvem schváleno i konkrétní rozdìlení financí
v kapitole Spoleèenské aktivity mìsta. Pøehled zde uvádíme.
Akce k 60. výroèí Holického povstání a ukonèení
II. svìtové války
Novoroèní oslava s ohòostrojem
Adventní koncert na námìstí
Druební zájezd dechové hudby do Nìmecka
Africké sympozium 2005
Olympiáda kol holického regionu

120 000 Kè
50 000 Kè
5 000 Kè
20 000 Kè
20 000 Kè
25 000 Kè
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Holická mateøinka
Holický kramflíèek
Den dìtí (celomìstský  zajiuje DDM)
Den dìtí (osadní výbor Koudelka)
Oslavy 130. výroèí Sboru dobrovolných hasièù

10 000 Kè
5 000 Kè
5 000 Kè
3 000 Kè
15 000 Kè

PROČ NEPOJEDE VEČERNÍ AUTOBUS SMĚREM
NA VELINY

Na základì ádosti osadního výboru na Koudelce byly po dohodì
s obcí Veliny a firmou CONNEX Východní Èechy a. s. pøidány na
autobusové lince Holice  Veliny od 1. záøí 2004 dva veèerní spoje.
Autobus tak odjídìl z Holic v 19.10 hodin v návaznosti na pøíjezd
autobusu od Pardubic a jel po trase Staré Holice  Koudelka  Veliny
a pak se vracel zpìt do Holic. Mìsto Holice a obec Veliny se musely
zavázat, e budou tyto spoje dotovat ze svých rozpoètù. Dotace se dá
vypoèítat snadno. Cena za jeden kilometr je stanovena na 26,95 Kè,
kadý den se projede 17 kilometrù, od výsledné èástky se odpoèítá
vybrané jízdné a co zbývá zaplatí dané obce vèetnì pøipoèítané sazby
DPH. Celkovì tak Holice a Veliny musely mìsíènì doplácet kolem
8 500 Kè.
Výe penìz se tak odvíjí od vyuívání spojù. A to je ten druhý problém. Autobus byl vyuíván zcela minimálnì. Pro pøíklad uveïme statistiku za mìsíc bøezen 2005. Autobusový spoj jel celkem 22 dnù.
Z toho na Koudelku 7 dní nejel nikdo a 5 dní jeden cestující, do Velin

listy

11 dní nikdo, 6 dní jeden cestující. Na Starých Holicích nemusel autobus prakticky zastavovat, protoe ho èas od èasu vyuívala jen jedna
studentka do zastávky Dìtský domov. Ve dnech 4. bøezna a 25. bøezna
mohl autobus klidnì zùstat stát na autobusovém nádraí, protoe se
v nìm svezl jenom øidiè.
Suma sumárum, pro Holice a Veliny se tyto spoje staly drahým
luxusem a vyhazováním obecních penìz. Proto se rada mìsta pøipojila
na své schùzi 18. dubna k poadavku obce Veliny, aby tyto spoje byly
od 1. kvìtna 2005 zrueny.

POMNÍČKY PADLÝCH SE OPRAVUJÍ

O nìco výe jste se doèetli, e na akce k 60. výroèí Holického
povstání a ukonèení druhé svìtové války bylo v rozpoètu mìsta pamatováno èástkou 120 000 Kè. Mezi tìmito penìzi je zahrnuta i úprava
pomníèkù padlých. Na katastru naeho mìsta jsou na 33 místech.
Z nich je jen menina v dobrém stavu. U tìch dalích se jedná hlavnì
o výmìnu ji neèitelných tabulek se jmény padlých, pøípadnì drobnou
úpravu okolí. Rozsáhlou obnovu je tøeba provést na hlavní desce pøed
památníkem padlých na høbitovì. Neobvykle dlouhá zima dovolila
zaèít s opravami a v polovinì dubna. Mùe se tedy stát, e se ve
nestihne provést do 5. kvìtna, nicménì do konce kvìtna by mìly být
vechny pomníèky ve sluném stavu. Mìsto Holice si váí vech, kteøí
poloili svùj ivot za svobodu a nikdy na nì nezapomene.
Rubriku Mìli byste vìdìt pøipravuje Mgr. Pavel Hladík, místostarosta mìsta

Pozvánka na jednání zastupitelstva 2. května 2005
V pondìlí 2. kvìtna 2005 se bude konat pravidelné veøejné
zasedání Zastupitelstva mìsta Holic. Zasedání probìhne v klubovnách kulturního domu od 18 hodin.
V programu je projednání hospodaøení Dobrovolného svazku
obcí Holicka za rok 2004, za úèasti zástupcù Policie ÈR i Mìstské
policie Pardubice a zástupcù hasièù se bude projednávat stav na
úseku bezpeènosti a veøejného poøádku. Dále se bude projednávat

ročník I., květen 2005

návrh zøizovatelské listiny pøíspìvkové organizace Technické sluby
Holice a návrh na novou obecnì závaznou vyhláku o systému
likvidace odpadù v Holicích.
Pravidelným bodem budou také pøevody nemovitého majetku
mìsta.
Srdeènì zveme obèany na jednání holických zastupitelù.
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ÚŘEDNÍ DESKA
(informace z mìstského úøadu a jeho odborù)

Projednávání přestupků – práce nevděčná, ale potřebná
Na základì zákona è. 200/1990 Sb., o pøestupcích, ve znìní
pozdìjích pøedpisù (dále jen zákon o pøestupcích), projednávají obce
pøestupky proti poøádku ve státní správì ve vìcech, které jsou jim svìøeny, pøestupky proti poøádku v územní samosprávì, proti veøejnému
poøádku, proti majetku, jako i pøestupky proti obèanskému souití,
pokud nebyly spáchány poruením zvlátních právních pøedpisù o provozu na pozemních komunikacích apod. K projednávání nìkterých
pøestupkù mohou obce zøídit pøestupkovou komisi.
Pøestupkovou komisi (PK), jako zvlátní orgán mìsta Holic, zøizuje starostou mìsta. Zákon o pøestupcích ukládá, e pøedsedou PK
mùe být pouze osoba s právnickým vzdìláním nebo se zvlátní
odbornou zpùsobilostí pro projednávání pøestupkù. Oba dva pøedsedové, kteøí nyní projednávají pøestupky (ing.Frumert a p. ídek), tuto
podmínku splòují. Komise zasedá vdy v tøíèlenném sloení  pøedseda + 2 èlenové. Pøedsedové PK té vyøizují vekerou agendu, která je
s touto èinností spojena nezøídka vèetnì objasòování a vyetøování
i tìch pøestupkù, které PK oznamuje Policie ÈR..
V roce 2003 byly mezi mìstem Holice a obcemi Dolní Roveò,
Dolní Øedice, Chvojenec (pro rok 2005 nebyla prodlouena), Ostøetín
a Pobìovice u Holic uzavøeny veøejnoprávní smlouvy, na základì kterých holická PK vykonává ve správních obvodech výe uvedených
obcí pøenesenou pùsobnost, tj. projednávání pøestupkù.
V roce 2004 øeila PK celkem 139 pøestupkù, z toho 18 jich pøecházelo z r. 2003 a 121 vznikl bìhem r. 2004. Postoupeno jinému
úøadu bylo 36 pøestupkù, odloeno bylo 43 pøestupkù a se zbývajícími
60 pøestupky bylo naloeno takto:
- 9 pøestupkù bylo vyøeeno napomenutím,
- 27 pøestupkù bylo vyøeeno pokutou (uloeno 21900,- Kè)
- 7 pøestupkù bylo vyøeeno zastavením øízení
- 17 nezpracovaných pøípadù bylo pøesunuto do r. 2005.
Z výe uvedených 43 zpracovaných pøestupkù byly 2 pøestupky proti
poøádku ve státní správì (nedodrování pøedpisù a naøízení), 3 pøestupky proti veøejnému poøádku (ruení noèního klidu a pokození veøejnì
prospìného zaøízení), 25 pøestupkù proti obèanskému souití (uráky
na cti, drobné ublíení na zdraví, hrubé jednání) a 13 pøestupkù proti
majetku (drobné krádee nebo úmyslné pokození cizí vìci). PK se
v tomto roce sely celkem 16x.
Samotným správním odborem bylo v roce 2004 øeeno 19 pøestupkù. Postoupen jinému úøadu byl 1 pøestupek, 1 pøestupek byl odloen a se zbývajícími 17 pøestupky bylo naloeno takto:
- 16 pøestupkù bylo vyøeeno pokutou (uloeno 12000,- Kè)
- 1 nezpracovaný pøípad byl pøesunut do r. 2005.
Z uvedených 16 zpracovaných pøípadù bylo 8 pøestupkù na úseku
obèanských prùkazù (pøestupci nepoádali do 10 dnù po odcizení nebo
ztrátì jejich OP o vydání nového a nedostavili se ani na opakovanou
výzvu na MÚ k provedení úkonù souvisejících s vydáním obè. prùkazu), v 7 pøípadech dolo k pøestupku na úseku zbraní a støeliva (pøestupci neodevzdali neplatný zbrojní prùkaz, nezabezpeèili zbrojní prùkaz, pøíp. zbraò, proti odcizení nebo nenahlásili do 10 pracovních dnù
zmìnu pobytu a neprovedli výmìnu zbrojního prùkazu) a 1 pøestupek
byl na úseku ochrany zvíøat proti týrání. Vechny tyto pøestupky byly
øeeny v pøíkazním øízení.
Na Mìstském úøadu Holice pøestupky projednávají i odbor ivotního prostøedí a stavební úøad, ivnostenský úøad a od 1.6.2004 i odbor
dopravy.
Odbor ivotního prostøedí a stavební úøad v r. 2004 øeil 25 pøestupkù, z nich 2 pøestupky pøecházely z r. 2003 a 23 jich vzniklo
v r. 2004. Z tìchto pøestupkù bylo 15 pøípadù v r. 2004 vyøeeno (9
pøípadù projednáním, 1 pøípad pokutou  uloeno 1000,- Kè a 5 pøípadù zastavením øízení), 2 pøestupky byly postoupeny jinému úøadu a 8
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nezpracovaných pøípadù bylo pøesunuto do r. 2005. Vech 15 zpracovaných pøestupkù bylo na úseku stavebního zákona  realizace staveb
bez stavebního povolení.
Obecní ivnostenský úøad v r. 2004 øeil 27 pøestupkù (3 pøestupky ve správním øízení a 24 pøestupky v blokovém øízení) a uloil pokuty ve výi 13500,- Kè ve správním øízení a 8800,- Kè v blokovém øízení. Vechny pøestupky byly vyøeeny pokutou. Pøestupky se týkaly
neohláení nebo neoznaèení provozovny (25 pøípadù) a neoprávnìného podnikání (2 pøípady).
Na odboru dopravy Mìstského úøadu Holice bylo v období èerven - prosinec 2004 øeeno 167 pøestupkù, z toho 19 jich bylo postoupeno jinému úøadu a 20 pøestupkù bylo odloeno. Se zbývajícími 128
pøestupky bylo naloeno takto:
- 2 pøestupky byly vyøeeny napomenutím
- 101 pøestupek byl vyøeen pokutou (uloeno 194300,- Kè)
- 1 pøestupek byl vyøeen zastavením øízení
- 24 nezpracované pøípady byly pøesunuty do r. 2005.
Z výe uvedených 104 zpracovaných pøestupkù byly 92 pøestupky
proti bezpeènosti a plynulosti silnièního provozu a 12 pøestupkù na
úseku ochrany pøed alkoholismem a jinými toxikomaniemi.
Ing. Jaroslav Frumert, vedoucí správního odboru

Sociálně-právní ochrana dětí, výkon
kolizního opatrovníka dětí
Jedním úsekem èinnosti sociálního odboru je sociálnì-právní
ochrana dìtí (SPO) a tento úsek je tak pøísluným orgánem sociálnìprávní ochrany dìtí . Orgány SPO mají mnoha právními pøedpisy uloeny úkoly a povinnosti, z nich ádné nelze podceòovat zejména
proto, e sociálnì-právní ochrana je urèena nezletilým. Podle teorie
práva je sociálnì-právní ochrana veøejnoprávní oblastí práva, která se
aplikuje teprve tehdy, jestlie zájmy dìtí nemohou, nechtìjí nebo
nejsou schopni chránit jejich rodièe nebo jiné osoby, odpovìdné za
výchovu dìtí. Zákon è. 359/1999 Sb., o sociálnì právní ochranì dìtí ,
ve znìní pozdìjích pøedpisù ( dále jen ,,zákon o SPO), vymezuje
v §1 sociálnì-právní ochranu dìtí jako: Ochranu práva dítìte na
pøíznivý vývoj a øádnou výchovu, ochranu oprávnìných zájmù
dítìte vèetnì ochrany jeho jmìní a pùsobení smìøující k obnovení
naruených funkcí rodiny.
Z hlediska výkonu kolizního opatrovníka je podstatné, zda je orgán
sociálnì-právní ochrany schopen vykonávat opatrovnictví v nejlepím
zájmu dítìte. Jestlie ano, není nezbytné, aby mìl dùvìru rodièù dítìte,
protoe zájmy rodièù mohou být v rozporu se zájmy dítìte. Ostatnì
proto se opatrovník ustanovuje. Pokud rodièe nesouhlasí s ustanovením opatrovníka jejich dítìte, mají monost podat proti usnesení soudu
odvolání. Jestlie tak neuèiní a teprve pøi jednání soudu poukazují na
podjatost opatrovníka, je plnì vìcí soudu, zda a jak se bude takovou
námitkou zabývat.
Skuteèností je, e orgány SPO mají chránit zájmy dìtí, avak
pøi respektování rodièù jako pøirozených nositelù rodièovské zodpovìdnosti.
K tomu mají nìkolik nástrojù, vyjádøených v zákonì o SPO, které
mají zejména sociálnìvýchovný a preventivní charakter, nikoliv charakter donucovací. Rozmìr sociálnìvýchovné a preventivní èinnosti,
vykonávané pøedevím metodami sociální práce, není zákonem urèen.
Zákon o SPO, vedle pùsobení orgánù sociálnì-právní ochrany dìtí
k obnovì naruených funkcí rodiny, upravuje jejich povinnost pùsobit
na rodièe, aby tito plnili povinnosti, které vyplývají z rodièovské zodpovìdnosti a povinnost projednat s rodièi odstranìní nedostatkù ve
výchovì dítìte.
Orgánu SPO nepøísluí asistovat u setkávání rodièe s dítìtem,
aèkoliv si to napøíklad jeden z rodièù pøeje nebo se toho dokonce doaduje. Mùe ale v této dobì navtívit rodinu nebo z povzdálí sledovat,
jak styk probíhá, jak dítì nebo rodièe reagují apod., a tak získávat
vlastní poznatky pro pùsobení na sanaci rodinných vztahù.
ročník I., květen 2005
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Je zøejmé, e role orgánù sociálnì-právní ochrany jsou v dnení
velmi významné a dùleité pro ochranu práv dìtí.
Ing. Jana Faltusová, vedoucí sociálního odboru

Sběr nebezpečného odpadu, televizorů
a chladniček
V pátek 20. kvìtna probìhne formou mobilního sbìru pravidelný sbìr

listy

nebezpeèného odpadu, tj. drobného chemického odpadu, lednièek
a televizorù. O místech stanovi a èasech zastávek budou obèané
informováni letákem doruèeným do kadé domácnosti. Lednièky
a domácí elektrospotøebièe bude také mono odevzdat ve sbìrném
dvoøe v Pukinovì ulici v termínech:
v pátek 13. kvìtna od 13 do 18 hodin
v sobotu 14. kvìtna od 8 do 13 hodin
v pondìlí 16. kvìtna od 15 do 18 hodin

Ilustraèní fotografie námìstí T. G. Masaryka

Podpora podnikatelů
CENTRÁLNÍ REGISTR PRODUKTŮ, SLUŽEB A ČINNOSTÍ
FIREM A INSTITUCÍ V INFORMAČNÍM SYSTÉMU HK ČR
SOUČÁST INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ KRAJŮ, MĚST
A OBCÍ
Na konferenci Podpora podnikání v Pardubickém kraji, kterou
uspoøádali dne 14. února krajský úøad spoleènì s Krajskou hospodáøskou komorou, byl pøedstaven internetový informaèní systém Centrální evidence produktù a firem Axis4info. Tématem konference byla
spolupráce regionální a podnikatelské samosprávy pøi tvorbì a vyuívání tohoto informaèního systému pro potøeby krajù, mìst a obcí
v rámci podpory malého a støedního podnikání a dále podpora rozvoje
podnikatelského prostøedí regionu.
Centrální informaèní zdroj Axis4info funguje jako jednotná evidence podnikatelských subjektù a slouí k zadávání a vyhledávání
strukturovaných údajù o iroké kále produktù a èinností firem a institucí ze vech oborù prùmyslu, obchodu a slueb. Zámìrem je umonit
vekerým podnikatelským subjektùm nejen získávat, ale hlavnì poskytovat komplexní informace, a to s ohledem i na malé podniky a drobné
ivnostníky, pro které jsou ostatní formy úèinné prezentace vìtinou
cenovì nedostupné.
Hospodáøská komora ÈR a samospráva krajù, mìst a obcí tímto
chtìjí sjednotit své aktivity pøi tvorbì a vyuívání informaèních zdrojù
s cílem zajistit úèast co nejirího poètu subjektù pøi výmìnì firemnì
obchodních informací.
Centrální registr Axis4info jako souèást informaèních systémù
krajù, mìst a obcí tak v rámci podpory malých a støedních podnikatelù
umoòuje:
ročník I., květen 2005

 poskytování a získávání aktuálních informací on line samotným uivatelem dle jeho okamitých potøeb
 usnadnìní výbìru optimálních obchodních partnerù na vstupu
i výstupu výrobního cyklu, zmapování konkurence èi zahájení podnikatelských aktivit ve vybraném regionu
 zvyování konkurenceschopnosti firem a odbytu zboí a slueb
v regionálním, národním i mezinárodním mìøítku
 zobrazení profilové struktury (podle zvolené kategorie výrobkù, slueb nebo èinností) podnikatelských subjektù a institucí v daném
regionu a zobrazení jejich sídel v mapách a do úrovnì ulic
 získání pøehledu o celkové infrastruktuøe, rozmanitosti a hustotì slueb za úèelem prezentace a propagace ekonomického a podnikatelského potenciálu regionu (rozvoj cestovního ruchu, posílení místních
tradic a oborových specifik regionu atd).
Celé uivatelské rozhraní i vechny údaje jsou kromì èetiny k dispozici také v angliètinì.
Komplexní strukturované údaje o firmách a jejich sortimentu produktù, slueb a èinností z centrální evidence Axis4info se stávají souèástí informací o ekonomickém prostøedí, které Hospodáøská komora
ÈR za podpory orgánù státní správy a veøejné samosprávy prezentuje
za úèelem propagace a dalího rozvoje podnikatelského potenciálu
Èeské republiky a jednotlivých regionù.
Provozovatelem systému Axis4info World Trade Center Prague,
a.s., co je 100% dceøiná spoleènost Hospodáøské komory Èeské
republiky.
Dalí informace o informaèním portálu Axis4info naleznete na
www.axis4.cz
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KULTURA
DIVADLO - KVĚTEN 2005 KULTURNÍ DŮM MĚSTA HOLIC
PÁTEK 6. KVÌTNA V 19.30 HODIN
HLAVNÌ ÁDNÉ ODØÍKÁNÍ
Devadesát minut vyprávìní a písnièek na téma Jídlo, váeò, sex,
partnerské vztahy a hubnutí bez odøíkání, to je zábavný a pøitom
pouèný poøad Lenky Koøínkové nejen na daná témata. Poøad je pøesunut z 15. dubna 2005.
Talk show Lenky Koøínkové.
Velký sál kulturního domu.

SOBOTA 21. KVÌTNA V 19.30 HODIN
F. R. ÈECH - DÍVÈÍ VÁLKA
Dìj této historické komedie zaèíná na veselohru dosti neobvykle pohøbem knìny Libue. Poté se kníe Pøemysl, kolísající mezi
smutkem po ztrátì milované eny a radostí nad novì nabytou svobodou, stává terèem útokù vdavekchtivé a ctiádostivé Vlasty, která
dovede nejistotu a strach dívek o podíl na veøejném ivotì vyuít ve
svùj osobní prospìch a ambice nastoupit na místo knìny Libue.
K tomu neváhá pouít jakékoli prostøedky a snad ani válku. Abonenti mají monost vyuít kupónku èíslo 3.
Èechovo prozatímnì osvobozené divadlo.
Velký sál kulturního domu.

PÁTEK 13. KVÌTNA V 8.30 A 10.00 HODIN
ZVÌØINEC
Pavel Novák pøedstaví ve svém poøadu svìt zvíøat v písnièkách,
které si s ním budou moci dìti zazpívat. Písnièky doplòuje vyprávìní
o vztahu k pøírodì.
Pavel Novák.
Velký sál kulturního domu.

STØEDA 25. KVÌTNA V 18.00 HODIN
ZU HOLICE
Závìreèný koncert ákù hudebního oboru Základní umìlecké koly
v Holicích.
Velký sál kulturního domu.
VÝSTAVA VE VITRÍNÁCH
GRAFO ÈUDA  výstava o holickém rodákovi z archivù L. Formánka a V. Kmenta.
ÈTVRTEK 19. KVÌTNA V 8.00 A 16.00 HODIN
AKADEMIE
Akademie ákù Základní koly Komenského v Holicích.
Velký sál kulturního domu.
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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.

ročník I., květen 2005

holicke listy 5_2005.qxd

26.4.2005

23:00

StrÆnka 9

Holické

listy

MĚSTSKÉ KINO HOLICE
– KVĚTEN 2005
úterý 3. 5. v 19.30 hodin

SKØÍTEK

ský profesor Suchar se má no co tìit!
SNR/VB/P - 91 minut  rodinný animovaný - 60.- Kè
úterý 24. 5. v 19.30 hodin

KREV ZMIZELÉHO
Ve vegetariánské grotesce Tomáe Vorla se èlenové
jedné obyèejné rodiny pokouejí najít vlastní ivotní
cestu. Kolem vak mejdí záhadný skøítek
ÈR - 90 minut  groteska - 60.- Kè
pondìlí 9. 5. v 19.30 hodin

HLEDÁNÍ ZEMÌ NEZEMÌ

O tom, jak se britský dramatik James M. Barrie (Johnny Depp) zamiloval do cizí rodiny a napsal legendární
divadelní hru o Petru Panovi, vypráví pùvabný ivotopisný snímek reiséra Marca Fostera.
USA - 102 minut  ivotopisný - 60.- Kè
úterý 10. 5 v 19.30 hodin

SMÍM PROSIT?

Podle scénáøe Vladimíra Körnera natoèil Milan Cieslar
výpravné historické drama, jeho hrdinky bojují uprostøed
velkých dìjin svou soukromou bitvu o lásku a dùstojnost.
ÈR - 126 minut  historické drama - 60.- Kè
úterý 31. 5. v 19.30 hodin

LETEC

Úspìný právník (Richard Gere) hledá v romantickém
snímku Petera Chelsoma východisko z plíivé ivotní
krize v tom, e se zapíe do taneèních kurzù. Co se asi
stane, kdy potká sliènou uèitelku tance (Jennifer
Lopezová)?
USA - 107 minut  romantická komedie - 60.- Kè
pondìlí 16. 5. v 19.30 hodin

HRA NA SCHOVÁVANOU

Po maminèinì smrti se malá Emily (Dakota Fanningová) sblíí s vymyleným kamarádem Charliem. Po sérii
straidelných událostí její vydìený otec David (Roberto De Niro) pochopí, e Charlie moná není úplnì
vymylený.
USA - minut  horor - 55.- Kè
pondìlí 23. 5. v 17.00 hodin

HRDINOVÉ Z ØÍE GAJA

Pohádková øíe Gaja je ve smrtelném ohroení, ale animovaní hrdinové to tak samozøejmì nenechají. Padou-

ročník I., květen 2005

Howard Hughes (L. DiCaprio) je muem, pro kterého
není ádný sen nedosaitelný. Ve 20. a 40. letech minulého století toèí odváné a velkorysé filmy, pøekonává
rekordy v létání, miluje nejpùvabnìjí hollywoodské
hereèky, podniká v leteckém prùmyslu a trpí úzkostnými stavy, zejména ve vztahu k hygienì. To ve ve filmu
Martina Scorseseho.
USA/SRN - 170 minut - ivotopisný - 60.- Kè
PØIPRAVUJEME NA ÈERVEN 2005
ROBOTI * NENÁVIST * PÁD TØETÍ ØÍE *
ROMÁN PRO ENY
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
Váení ètenáøi,
Sezona v muzeu se pomalu rozbíhá, slibované malé pøekvapení je
nainstalováno, nastal tedy èas, abych Vás s novou èástí expozice
seznámila. A èiním tak s radostí, nebo si myslím, e malé osvìení
prospìlo a oivilo sbírku.
Pøipomínám, e novou èást sbírky jsme získali od Jaroslava Oli
jun., velvyslance Èeské republiky v Zambii, Zimbabwe, Malawi,
Angole a Mozambiku v záøí 2004. Dokumenty z výstav v Zambii
a Zimbabwe jsme obdreli v bøeznu letoního roku. Pro nae pøívrence èi fanouky jsou to dokumenty velmi zajímavé.
A nyní se spolu mùeme pøenést na øeku Zambezi, do západní provincie Zambie  bývalé Barotse  ke kmeni Loziù, do období, kdy
zaèíná nejvìtí slavnost v roce.
V období deù, kdy Zambezi rozlije své vody a zmìní se v nedozírné jezero, král kmene Loziù (Litunga) obøadnì opoutí svùj palác
uprostøed øeky a se svou rodinou a sluebnictvem odplouvá do bezpeèí
 do tzv. zimního paláce na náhorní ploinì.
Po dva veèery pøed slavností svolává temné dunìní bubnù králov-

ské veslaøe do královského paláce. Nejvyí poctou pro pøísluníka
kmene Lozi je jmenování veslaøem na královské bárce s názvem
Nalikwanda.
Opìt duní bubny, aby zvìstovaly lidu v irém okolí, e zaèíná KUO-MBOKA, nejdùleitìjí ceremonie v roce  slavnost vyjití z vody.
Majestátní Litunga v edém ranním obleku s cylindrem vychází z paláce v doprovodu rádcù, odìných v pestré skládané suknice, a královských bubeníkù s bubny a døevìnými xylofony  silimbami. Na lodi je
zaehnut oheò, jeho kouø je odznakem velikosti Nalikwandy.
Na øece se objevuje konvoj èlunù, vedených královskou bárkou
s legendárním jménem Nalikwanda. Nalikwanda pluje po celý den po
ocelovì modré hladinì Zambezi, v ní se zrcadlí tìká mraèna. Celým
údolím zní bubny a rytmické skandování veslaøù. Padesát a edesát
urostlým veslaøù je odìno do plátìných sukní a zástìrek z leopardích
koein, na hlavách èervené barety zdobené lví høívou.
Tìsnì pøed soumrakem vrcholí ceremonie v mìsteèku Limulunga
nedaleko Mongu, hlavního mìsta provincie. eny sedí na bøehu ve
svých barevných krojích, neúnavnì zpívají a tleskají do rytmu. Tlumené staccato bubnù se neustále ozývá nad vodní hladinou. Slunce pomalu zapadá a koupe se v krvavé lázni Zambezi.
Jedna za druhou pøistávají mení kanoe s pøísluníky dvora a sluebnictvem, po nich pøiráí ke bøehu lodice pohánìná dvacet pìti veslaøi. Na bøeh dùstojnì vystupuje vládkynì Sesheke, zdraví se s ministry a hodnostáøi. Dunìní bubnù sílí a náhle se zvedá mohutný jásot. Ze
soumraku se vynoøuje silueta královské bárky loï pøirazí pøesnì
doprostøed pøístavitì. Král pomalu vystupuje palírem veslaøù
a ochráncù. Jásot neutuchá. Litunga se odebírá do svého sídla na návrí, kde má podle tradice vyèkat, ne opadne voda.
Jedna u nejkrásnìjích a nejbarvitìjích slavností, která se koná
více jak sto let, konèí
Proít takovou oslavu musí být nezvyklé, fascinující a my se
mùeme pøenést v pøedstavách na øeku Zambezi s pomocí modelu
bárky Nalikwanda, kterou obsluhují statní domorodci se lví høívou na
hlavách a se vzpomínkami manelù Plochových z Prahy, jejich
vyprávìní jsem pouila.
Jitka Koudelková

Městská knihovna
Do mìstské knihovny zavítala ve dnech 5. a 7. dubna 2005
holická hradní paní Markéta ze ternberka se svým mudrcem, aby spoleènì pasovali prvòáèky ze Z Komenského
a ze Z Holubova na ètenáøe knihovny. Zde je èekali rodièe,
prvòáèci a paní uèitelky Doupalová a Nekvindová, díky kterým se mohla akce uskuteènit. Prvòáèci samozøejmì museli
dokázat, e u znají celou abecedu a umìjí èíst. Kadý pøeèetl svùj úsek z pøíbìhu nebo básnièky. Pan mudrc je po sloení slibu pasoval na ètenáøe knihovny. Paní Markéta kadému novému ètenáøi vìnovala prùkazku do knihovny, záloku
do knihy a pamìtní list. Malá slavnost skonèila pùjèováním
knih pro nové ètenáøe.

Básnièka pro dìti od holického spisovatele Jindøicha Balíka
Pøiel kvìten
je tu máj
zpívej ptáèku!
Hudbo hraj!

Kvìten

Stromy kvetou
louky voní
myka koèku
v trávì honí

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.
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??? TŘI OTÁZKY PRO RADNICI ???
Pane starosto, nedávno projednávala rada mìsta kromì jiného
bod, nazvaný informace o èinnosti správního odboru na úseku pøestupkù. Mohl byste popsat, co tato na první pohled ponìkud krkolomná vìta znamená?
Kdybych citoval pøísluná ustanovení zákona, bylo by to stejnì
krkolomné. Pokusím se ve vyloit co nejsrozumitelnìji, podotkl starosta Ladislav Effenberk a pokraèoval: Jsme jen lidé a není výjimkou,
e se nìkdy dopoutíme i jistých pøestupkù. To sice nejsou èiny, za
které by obèané museli k soudu èi do vìzení, na stranì druhé nelze
takováto konání zcela tolerovat, to bychom tu brzy mìli dungli. Proto
jsou v souladu se zákonem ustaveny pøestupkové komise, které øeí
pøestupky proti veøejnému poøádku (napø. ruení noèního klidu), proti
majetku (napø. drobné krádee), proti obèanskému souití (napø. hrubé
jednání, uráky na cti), proti poøádku ve státní správì (napø. nedodrování pøedpisù). Pokud jsem dobøe informován, správní odbor a jeho
pøestupkové komise øeily v loòském roce 139 pøestupkù, z nich 18
jich pøecházelo z roku 2003 a 121 vznikl v roce uplynulém. Jednalo se
vìtinou o pøestupky proti obèanskému souití a proti majetku. Pokud
jde o postihy, záleí pochopitelnì na charakteru a rozsahu pøestupku.
Napøíklad u zmínìných deliktù postaèilo podle úvahy komise v devíti
pøípadech napomenutí, v sedmi pøípadech bylo vzhledem k okolnostem øízení zastaveno, ovem ve dvaceti sedmi pøípadech byly uloeny
pokuty. Ostatní pøípady jsou jetì v jednání. Za poznámku rovnì stojí,
e viníky nejsou pouze Holièáci, ponìvad zmínìné komise øeí na
základì uzavøených smluv pøestupkovou agendu té pro obce Dolní
Roveò, Dolní Øedice, Chvojenec, Ostøetín a Pobìovice u Holic.
Je vak tøeba vzít na vìdomí, e pøestupky projednávají i jiné
odbory, dodal k tomuto tématu starosta Effenberk. Napøíklad odbor
ivotního prostøedí a stavební úøad øeí pøestupky proti stavebnímu
zákonu, vìtinou se jedná o realizaci staveb bez stavebního povolení.
Dalí odbor, pøesnìji øeèeno ivnostenský úøad, trestá napøíklad nedostatky v oznaèování provozoven, v ohlaovací povinnosti èi v neoprávnìném podnikání. Poté, kdy mìstský úøad pøevzal i agendu dopravní,
projednává pøísluný odbor i pøestupky proti bezpeènosti a plynulosti
silnièního provozu a pøestupky, spadající do ochrany pøed alkoholismem a toxikomanií. A e s dopravní kázní jsme stále jetì dost na
tíru, to dokazuje v naem nevelkém regionu 167 zjitìných pøestupkù, z nich pøeváná vìtina musela být øeena nemalou pokutou. Jetì
je nezbytné poznamenat, e uvedené odbory mají na starosti zmínìnou
agendu ve vech ètrnácti obcích, spadajících pod rozíøenou pùsobnost
naeho mìstského úøadu. 

Ponièená silnice - odboèka k cihelnì

ročník I., květen 2005

Pane tajemníku, paní Zima se u pravdìpodobnì vrátila do
svého království a nastává èas sèítat kody, které zpùsobila. Pokud
èlovìk jezdí na kole, na motorce èi automobilem, zjiuje, e na
komunikacích se s pøíchodem jara objevila nejedna mení èi vìtí
díra, jáma, výmol. Pokud jde o komunikace mìstské, co s tím bude
vá úøad dìlat?
Jak je vcelku veobecnì známo ze zpráv tisku, rozhlasu i televize,
následky zimy na veøejných komunikacích nejsou letos o nic mení
ne v letech minulých. Po døívìjích zkuenostech jsme s touto okolností poèítali pøi projednávání rozpoètu na letoní rok a v rámci
finanèních moností uplatnili maximum potøebných èástek, okomentoval otázku tajemník Vladislav Branda a pøipojil dalí podrobnosti:
Na opravy místních komunikací je vyèlenìno 800 000 Kè a na tzv.
celoploné opravy èástka 1 100 000 Kè. Pøi poptávkovém øízení jsme
na tyto práce vybrali firmu Real s.r.o. Slatiòany, která pøedloila nejvýhodnìjí nabídky. Kromì toho máme s touto firmou ty nejlepí zkuenosti z pøedchozích zakázek. V souèasnosti jsou ji hotovy opravy ulic
Dudychova, Komenského, Zborovská a èásteènì i komunikací v místní
èásti Podhráz. Kromì toho byla opravena znaènì zdevastovaná odboèka k cihelnì ve Starých Holicích-viz foto. Pokraèovat budou opravy
v ulicích Mládenická, Budovatelù a Drustevní.
Tajemník Branda se rovnì zmínil o druhém a tøetím poøadí oprav.
V druhém poøadí dojde na opravy v celé lokalitì Muka a ulice
Holubova, Dukelská, Tyrova a ulice v kvìtnovkách. Tøetí poøadí se
bude týkat vech navazujících komunikací na ulici Staroholickou poèínaje ulicí Josefskou a konèe ulicí Hanzlovou. Pokud jde o celoploné
opravy, nelze s nimi poèítat døíve, ne to dovolí pøíznivé poèasí. Co
znamená, e to bude a v letních mìsících. Jedná se o horní silnici
v místní èásti Podlesí, o komunikaci uvnitø Kamence a o èást komunikace a mostek za Janem Nepomuckým na Podhrázi. Do tìchto oprav
spadá i komunikace v Roveòsku, a to sice od rybníèku k vyústìní na
silnici do Dolní Rovnì. Pro informaci veøejnosti poznamenávám, e
pøístupová komunikace do Roveòska (od ulice Pod Parkem a do støedu osady) je silnicí státní a patøí do údrby správy silnic.
Poznámka: Postrádáte tøetí otázku pro radnici? Máte pravdu a já
se vám za toto oizení velmi omlouvám. Je to moje chyba, e jsem
vybral otázky, jejich zodpovìzení zabralo pøíli místa. Pro vyèerpávající informaci to vak bylo nezbytné a doufám, e pro vás i zajímavé.
Otázky poloil a odpovìdi zaznamenal Miloslav Kment

Silnice po opravì
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TOULKY HOLICKOU MINULOSTÍ V.
V dubnovém èísle Holických listù pøi psaní
o døívìjím kolství jsem doel k roku 1876,
kdy byla v nynìjí Komenského ulici vedle
kostela postavena nová zdìná dvoupatrová
kola. Byla postavena na místì døívìjí døevìné
jednopatrové koly z roku 1799 nákladem vrchnosti po shoøení pøedchozích kolních budov
v letech 1755 a 1788.
V nové ètyøtøídní kole z roku 1876 byly
vyuèovány dìti obojího pohlaví a do roku
1891. Po roce 1872, patrnì pøílivem obyvatelstva, muselo dojít k postupnému roziøování
koly. V kvìtnu 1871 dolo v nové budovì ke
zøízení nové tøídy, na ní byl ustanoven uèitelem
Alois Berger a v roce 1877 byla otevøena tøída
pátá a na ní ustanovena uèitelka A. Bendová.
I kdy v této dobì ji byla vìnována vìtí
pozornost kolství a rostl modernizující duch
ve kolství, povinnost ke kole ze strany obce
nebyla jetì dostateènì vita. Jetì v roce 1871
pardubické hejtmanství pohrozilo obci, e bude do
Holic vysláno dvacet vojákù na koních na exekuci,
nebudou-li vèas zaplaceny kolní pøiráky.
V souvislosti s rostoucím poètem ákù
vyvstala nutnost výstavby dalí koly a vznikl
také poadavek, aby holickým dìtem bylo
poskytováno rozsáhlejí vzdìlávání, ne mùe
poskytovat kola obecná. Vznikl proto poadavek na zøízení chlapecké mìanské koly. Za
tím úèelem byla v roce 1888 podána ádost na
její ustanovení, která vak byla teprve 27. bøezna 1891 kladnì vyøízena.
Pro uskuteènìní stavby nové koly obec
zakoupila od dr. Emila Holuba pozemek, na
kterém mìla být kola postavena. Na její stavbu
byla vypsáno oferta  výbìrové øízení. Ne jeho
základì byla pøijata nabídka stavitele Potùèka,
který nabídl postavit kolu dle schválených
plánù za 42 216 zlatých a 29 krejcarù.
Se stavbou se bylo zapoèato 14. srpna 1891
a ji v listopadu 1892 bylo v nové budovì koly
zahájeno vyuèování.

Bývalá obecná a mìanská kola v Holubovì ulici. Foto autor.

Stavitel Potùèek teprve 3. února 1893 pøedloil úèet za stavbu koly s èástkou 58 763 zlatých. Z ní po reklamacích dodateènì slevil 738
zlatých. Ani po této slevì vak obec nechtìla
vyúètování uznat a vedla se stavitelem delí
spor. Teprve v roce 1896 byl spor ukonèen
a uznána koneèná èástka 54 750 zlatých se 4%
úrokù za tøi roky.
V nové budovì byla umístìna mìanská
kola se ètyøtøídní kolou obecnou. V roce
1892 bylo místní kolní radou usneseno zavést
na kolách v Holicích, poèínaje od tøetí tøídy
obecné koly, vyuèování nìmeckému jazyku
a na obou mìanských kolách jazyku francouzskému.
V roce 1893 byla také pøi chlapecké kole
zøízena kolní zahrada. Od roku 1894 bylo na
mìanské kole chlapecké ve 2. oddìlení
zahájeno vyuèování høe na housle. Od roku
1895 dolo na holických kolách k vyuèování
evangelického náboenství. Stalo se tak na
základì protestantského patentu z 8. dubna
1861, který znamenal ji nejen tolerování protestantských vyznání (to platilo ji od roku
1781), nýbr jejich formální zrovnoprávnìní
s oficiálním katolickým vyznáním.
Rozhodnutím c.k. kolní rady z 28. záøí
1895 se zaèalo také v této kole s vyuèováním
izraelského náboenství. Vyuèování bylo svìøeno Moritzi Pickovi.
Na mìanské kole pùsobil od roku 1899
jako øeditel Jan Bure, od roku 1901 katecheta
Vincenc Halama a od roku 1894 Tomá Jindra.
Jako uèitel pùsobil na kole od roku 1900
Antonín afaøík, od roku 1894 Frantiek
Kohoutek a od roku 1903 Václav Petráò. Na
obecné kole vyuèovali od roku 1904 Otakar
Pospíil, od roku 1907 Josef Michal a od roku
1910 Josef Kostelecký.
V roce, kdy bylo povoleno zøízení mìanské koly chlapecké v nynìjí Holubovì ulici,
byla od roku 1892 c.k. kolní radou povolena
té mìanské kola dívèí v nynìjí Komenského ulici.
Nyní je tøeba uvést, jak se vyvíjelo kolství
v døívìjích Starých Holicích. O staroholické
kole je první zmínka v mìstské zápisní knize
a po roce 1830. Pøesto nelze pøesnì zjistit
datum zaloení této koly; snad k jejímu osamostatnìní dolo v roce 1838. Zjitìno bylo, e
v této dobì se vyuèovalo v soukromém objektu
è. 102  bývalé hospodì  patøící Frantiku
Vohralíkovi, za co se mu vyplácelo nájemné
40 zlatých. Toto nájemné hradila ze dvou tøetin

vrchnost a z jednou tøetinou sousedé.
Od té doby se staroholická obce snaila
postavit vlastní kolu. Za tím úèelem podali
staroholiètí obèané ádost k vrchnosti, aby jim
byla kola povolena. Pøi povolení stavby koly
byla stanovena podmínka, e si obec zaopatøí
budovu, uèitele i pomocníka a tìmto poskytne
ubytování. Uèiteli byl stanoven plat 100 zlatých, pomocníkovi 70 zlatých. Dalí podmínkou bylo, e uèitel smí vyuèovat nejvíce
130 dìtí.
Pøes tyto potíe a dalím vyjednávání
s úøady byla v roce 1842 postavena nynìjí
kolní budova, v ní bylo zahájeno vyuèování
ji v roce 1842.

Souèasná podoba staroholické koly. Foto autor.

Prvním uèitelem ve staroholické kole,
tehdy jetì vydrovaný ze soukromých prostøedkù, byl Ignác Hovorka a po nìm Jan Jedlièka, rodák z Býtì. Dalím uèitelem se stal
Frantiek Lejhanec.
V roce 1855 navtìvovalo kolu 111 chlapcù a 124 dívek. Za 191 dìtí platili jejich rodièe
sobotáles. Celkový pøíjem obou uèitelù èinil
457 zlatých a 35 krejcarù, z èeho pøipadalo na
uèitele 307 zlatých a 35 krejcarù a na pomocníka 150 zlatých. Na této kole se vystøídalo
nìkolik uèitelù a a v roce 1874 zde byl urèen
øídícím uèitelem Josef Chaloupecký, který zde
pùsobil a do své smrti v roce 1899. Za jeho
pùsobení byla kola znaènì zvelebena a rozíøena. V roce 1880 byla rozíøena o tøetí tøídu
a v roce 1887 o tøídu ètvrtou.
V roce 1895 bylo pro druhé oddìlení ètvrté
tøídy v dùsledku nedostatku místností stanoveno, aby áci tohoto oddìlení postupovali do
pátých tøíd v novoholických kolách.
Ve kolních letech 1910  1911 byl v holický kolách následující poèet dìtí: v chlapecké
kole 543 dìti, v dívèí kole 493 dìti a ve staroholické kole 216 dìtí.
Václav Zavøel

Do projekèní kanceláøe v Holicích pøijmeme projektanta
pozemních staveb na plný úvazek a administrativní pracovnici
na polovièní úvazek.

Ing. Karel Vrbický, tel. 603 527 426, 466 923 008
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HOLICKÝ SLAVÍN
majitel známé firmy Grafo Èuda Holice, produkující pohlednice mìst a obcí, i ánrové
a gratulaèní pohlednice v celém Èeskoslovensku, mecená místního spolkového hnutí, spoleèenského ivota, kulturního dìní a sportu
HOLUB Bohumil (125 let od narození)
* 23. kvìtna 1880 v Holicích,
 31. bøezna 1951 v Brnì
z hudebního rodu holického kapelníka
Èeòka Holuba, varhaník, vynikající interpret soudobé hudby, hudební pedagog, uèitel, sbormistr, pùsobil jako varhaník na
Strahovì a v Loretì v Praze, doèasnì
i v Jugoslávii, posléze trvale v Brnì jako
profesor brnìnské konzervatoøe, té organizátor madrigalového sdruení
Reprodukce peèeti mìsta Holic

Zalistujete-li v dubnovém èi bøeznovém
vydání Holických listù, naleznete obvyklou rubriku HOLICKÝ SLAVÍN s obsahem ponìkud skromným. Jubilantù bylo
potenku. Zato mìsíc máj pøináí vzpomínku na
pìtici pozoruhodných jubilantù, z nich u Jana
tursy jde dokonce o jubileum tuplované.
ÈUDA Karel (125 let od narození)
* 14. kvìtna 1880 v Hradci Králové,
 9. srpna 1955 v Holicích
pùvodnì fotograf, pozdìji úspìný podnikatel v tomto oboru, nakladatel a vydavatel,

HOLUBOVÁ Rùena (140 let od narození)
* 11. kvìtna 1865 ve Vídni,
 28. záøí 1958 ve Vídni
manelka nejslavnìjího holického rodáka,
afrického cestovatele Dr. Emila Holuba (sòatek 2.11.1883), úèastnice II. cesty do jiní
Afriky (1883 -1887), pøíznivkynì manelova
rodného mìsta, které nìkolikrát navtívila
i po jeho smrti, odkázala muzeu pozoruhodné exponáty a osobní pøedmìty z rodinné
pozùstalosti
HORNOF Vladimír, msgre (135 let od
narození)
* 10. kvìtna 1870 v Holicích,
 26. èervence 1942 v Praze
gymnazijní profesor náboenství, katolický

básník, spisovatel, hudební skladatel, vydal
úpravy písòových textù Staroèeské roráty
a Velký èeský kancionál (1921), z literárních
dìl Souboj na horách (1922), Královna
máje (1939), pùsobil v Hradci Králové
a nìkolika dalích mìstech východoèeského
kraje
TURSA Jan (125 let od narození, 80 let od
úmrtí)
* 15. kvìtna 1880 v Novém Mìstì na Moravì,
 2. kvìtna 1925 v Praze
akademický sochaø, medailér, kreslíø, profesor a rektor AVU v Praze, Myslbekùv ák,
hledaè vlastních smìrù sochaøství, tvùrce
monumentù Humanita a Práce na Hlávkovì mostì v Praze, autor nejvýznamnìjího
díla èeského sochaøství Ranìný, vytvoøil
pamìtní desku Dr. Emila Holuba, umístìnou
v roce 1909 na cestovatelovì rodném domì 
na holické radnici, nyní se toto dílo nachází
na èestném místì v Památníku Dr. Emila
Holuba
Miloslav Kment
e-mail: miloslavkm@volny.cz

Poznámka redakce:
Vzhledem k tomu, e pøílohou kvìtnového
èísla je rozsáhlá samostatná a bezplatná pøíloha Holické povstání  kvìten 1945, ve
které jsou obsaeny i zápisy z mìstské kroniky, vynecháváme tentokrát rubriku Co se
psalo v kronice mìsta Holic v roce
1945.V èervnovém èísle budeme v tìchto
popisech nadále pokraèovat.

Do redakce jsme obdreli dopis týkající se U-RAMPY. Bohuel jeho autor si nepøeje být jmenován. Pøesto jej otiskujeme.

U-RAMPA – NOVÝ POMNÍK V HOLICÍCH
U druhým rokem stojí za tribunou fotbalového høitì U-RAMPA. Byla postavena
pro prkýnkáøe, kteøí nièili dlabu a schody
u muzea. Ale rampa nesplòuje úèel, pro
který byla postavena. Dnes slouí jako rozhledna a shromaditì nedospìlých kuøákù.
Prkýnkáøi jezdí na cestì vedoucí k hlavnímu
vchodu na stadion. Ono nutit je jezdit od
jednoho vrcholu rampy k druhému, to je
jako skákat do bazénu bez vody. V èem je ta
chyba? Mìlo být nejdøív postaveno prkýnkáøské høitì, prostor, na kterém by se
zájemci o tento sport mohli nauèit základní
prvky jízdy a postupné pøekonávání pøekáek a pak teprve to zkouet na rampì.
Souèasná situace kolem rampy je taková, e vzniká nebezpeèí jejího moného
pokození. Rampa je postavena na pískovém podkladu a ten u okrajových podpìr
konstrukce mizí jednak vìtrem a detìm, ale
nìkdy i zásahem zvenèí. Pískové podloí
rampy se vak sesypává i po celém obvodu.

ročník I., květen 2005

Pøíèiny celé nedobré situace?
1. Nezodpovìdný a odbornì naprosto
nepodloený poadavek navrhovatele
výhradnì na postavení rampy, a po bìném øízení a schválení v orgánech mìsta
nakonec i zdùvodnìní vyuití grantu
kraje na rozvoj tìlovýchovných aktivit
výhradnì výstavbou U-RAMPY. (Kraj
nenaøizuje zpùsob vyuití, o tom rozhoduje obec)
2. Neplnìní Zákona o sportu Sb.z.115/2001
§ 6 úkoly obci èl a b c (obce zajiují
udrování svých sportovních zaøízení
a kontrolují úèelné vyuívání svých sportovních zaøízení).
Nemohu nereagovat na tento èlánek,
coby jeden z aktérù mnoha støetù, polemik,
rozèilování a jednání se skateboardisty,
a pod svùj názor se podepíi. Mìsto se rozhodlo prkýnkáøùm vyjít vstøíc a postavit
jim areál (s pomocí krajského grantu), kde

by mohli svùj sport provozovat. Jeliko si
nikdo z nás si netroufal urèit, zda je dùleitìjí U-RAMPA nebo høitì s pøekákami,
poádali jsme jejich zástupce, aby oni
navrhli, co je pro nì nejdùleitìjí. A jejich
hlas byl jasný - chceme U-RAMPU. Proto
také byla její stavba realizována. Take jetì
jednou: U-RAMPA byla vybrána na základì
poadavkù skateboardistù a proto také byla
takto podána ádost o grant na její výstavbu
a následnì i vybudována. Høitì bylo pro nì
a na druhém místì. Pokud by nìkdo dnes
tvrdil nìco jiného, tak prostì a jednodue
nemluví pravdu. Proto pokud se pisatel ptá,
v èem je ta chyba, je odpovìï jednoduchá 
v tom, e prkýnkáøi chtìli U-RAMPU.
Tady se vak sluí poznamenat, e ani firmy,
se kterými bylo o výstavbì U-RAMPY jednáno, nedokázaly jednoznaènì urèit, zda je
lepí zaèínat rampou nebo høitìm. No a pak
si vyberte.
Ludìk Kaplan
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Z našich škol
ZŠ Komenského - Zpráva ze zájezdu do
Anglie
V minulém èísle jsme Vás informovali, e se tìíme na zájezd do Anglie. Uteklo to jako voda, u jsme doma a chceme se s Vámi podìlit
o své záitky.
Zájezd poøádala Z v Komenského ulici ve spolupráci s DDM Holice.
Na 24 hodinovou cestu do Londýna nás vyrazilo 16 prùkopníkù. Mìli
jsme jen mlhavé pøedstavy, co nás vechno bude za kanálem èekat.

Londýnské ráno na bøehu Teme.

Picadilly Circus

MŠ STAROHOLICKÁ
DÌTSKÁ KNÍKA VÍTÌZÍ
Krásnì ilustrovaná kníka stále pøetrvává jako oblíbená ,, hraèka 
naich dìtí. kolní knihovna, plná pìkných nových i starích knih, je
dìtmi stále navtìvována. Není den, aby si nelistovaly encyklopediemi nebo tøeba kníkami se zvíøátky. Velmi ocení, kdy si s nimi sedneme a øíkáme jim, co je na obrázku. Pøestoe máme hodnì kníek,
dìti nosí zamilované kníky z domova a z nich èteme vem dìtem.

Měsíc květin a včel v MŠ Pardubická
Svìtem letí novina,
e prý kvìten zaèíná.
Vechno kvete,
krásnì voní,
motýlci se spolu honí.
Zaèátek dubna jsme v naí mateøské kole proili nejen aprílovì,
ale také pohádkovì. Báli jsem se v pohádce O straidle z dubového
lesa a zasmáli se Kátì a kubánkovi v KD. 20. dubna probìhl
v mateøské kole DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ spojený s pohádkou

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

V dubnovém vydání Holických listù jsme vás
seznámili s umístìním naich ákù v okresním kole
soutìe ZU, ze kterého postoupili tøi áci do krajského kola soutìe konaného v Èeské Tøebové. Ve høe na
klavír získala Monika Øezníèková 3. místo, Veronika
Roèková 2. místo a ve høe na kontrabas Jitka Schejba-

lová 1. místo.
Kvìten je na základní umìlecké kole ve znamení zvýené koncertní èinnosti. Nejinak je tomu i v tomto kolním roce.
I. koncert absolventù - 11. kvìtna 2005 v 16.30 hod.  Aula holického gymnázia
II. koncert absolventù - 18. kvìtna 2005 v16.30 hod.  Základní
umìlecká kola, Husova
Závìreèný koncert ákù vech oborù  støeda 25. kvìtna 2005 v 18
hodin v KD Holice
Závìreèný koncert taneèního oboru  støeda 1.èervna 2005 v 18
hodin v KD Holice
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Skuteènost byla skvìlá. Moc se nám líbilo ubytování v rodinách, kde
jsme se procvièili (museli) v angliètinì. Jen anglické jídlo je dost odliné od støedoevropského, ale kdy poznávat cizí kraje, tak se vím.
Vidìli jsme spoustu pøírodních a kulturních památek v Londýnì
a v jiní Anglii. Z naich toulek Vám pøináíme nìkolik fotografií.
A na závìr dobrá zpráva pro nìmèináøe. Zaèínejte etøit!! Bavorsko,
Sasko èi Rakousko není tak daleko.
Robert Matouek a Ondøej krba
áci Z Holice, Komenského ul.

St. Pauls Cathedral

Nultý poledník  na západ
èi na východ?

Kníky pøedèítáme po obìdì a dìti smlouvají: ,, Ukáete nám obrázky? Samozøejmì, e ano.Odpoledne si v nich listují a prohlíejí si
obrázky, které z postýlek nevidí.
Nedávno nás potìila návtìva v knihovnì v KD Holice. Dìti
naslouchaly poutavému vyprávìní paní knihovnice Boøíkové, která
nás seznámila s prostøedím a chodem knihovny.
Pro nìkteré bylo známé, protoe sem docházejí s rodièi a pro nìkteré
nové, neznámé.
Jetì jednou dìkujeme !
M Staroholická

O malé beruce. Na pohádku byly pozvány i maminky s dìtmi,
které pravidelnì navtìvují mateøské centrum. Koncem dubna se na
naí zahradì létalo, konal se zde Rej èarodìjnic a èarodìjù. Jak u
to kadým rokem bývá, v mìsíci kvìtnu vrcholí pøípravy na kolní
akademii. Vechna oddìlení a zájmové krouky chystají svá vystoupení.
Chtìli bychom vás srdeènì pozvat na
KOLNÍ AKADEMII 2005
- 19. KVÌTNA 2005 v KD HOLICE OD 16 hodin
M Pardubická
www.volny.cz/ms.pardubicka

Pøi obou závìreèných koncertech se budou konat výstavy
prací ákù výtvarného oboru.
Od 25. kvìtna 2005 do 10.
èervna 2005 probìhne zápis
a pøijímací zkouky ke studiu na
ZU v taneèním, výtvarném
i hudebním oboru. Rodièe, kteøí
mají zájem poskytnout svým
dìtem vzdìlávání v estetické oblasti, nás mohou s dìtmi v této dobì
navtívit. Po zjitìní pøedpokladù ke studiu v hudebním oboru si
mohou zvolit hru na klavír, akordeon, housle, kytaru, trubku, lesní roh,
pozoun, flétnu, zobcovou flétnu, klarinet a saxofon.
Dìti s výtvarnými a pohybovými schopnostmi mají monost své
vlohy dále rozvíjet ve výuce výtvarného a taneèního oboru.
Øeditelství
Základní umìlecké koly Holice
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Reprezentační ples SPŠA Holice
Støední prùmyslová kola automobilní a Støední odborné uèilitì
automobilní v Holicích poøádaly v pátek 18. bøezna v Kulturním domì
Dukla Pardubice svùj v poøadí u ètvrtý reprezentaèní ples. K tanci
a poslechu hrál Taneèní orchestr Milana Reinberka z Pardubic, vystoupila s ním uèitelka naí koly Ing. Lubica Smitková.
Na efektním slavnostním nástupu maturantù podmalovaným Èajkovského Klavírním koncertem b moll a pøíznivì pøijatým návtìvníky
plesu byla patrná promylená a nároèná pøedchozí pøíprava. Za pøítomnosti øeditele koly Mgr. Michala edivky dekoroval studenty erpami
tøídní uèitel Ing. Otakar Svoboda. Oba pánové pak chlapcùm popøáli
úspìch u maturitní zkouky. Po krátkém vystoupení zástupce studentù
Leoe Vondry zaznìl zpìv studentské hymny Gaudeamus igitur. Kadý
student pak pøinesl rùi své mamince a vyzval ji k tanci.
Pøedtanèení zajioval Taneèní klub Apel Holice vedený Tomáem
Formánkem. Mezi taneèníky standardních tancù zaujal ák naí koly
Tomá Lohnický ze tøídy 2.D. Latinské tance pak pøedvádìl s ostatními taneèníky jiný ná ák, Martin Tøasák ze tøídy 3. C.
Poèáteèní slova zmínìné staré latinské písnì Gaudeamus igitur 
buïme tedy veselí, radujme se  jakoby se stala mottem celého vydaøeného veèera. Studenti se výbornì bavili, kdy vybírali drobné, aby

jimi naplnili model tatry  symbol naí koly. Nechybìlo ani pùlnoèní
zalapávání stuh. Stalo se milou tradicí, e plesy poøádané naí kolou
jsou hojnì navtìvovány nejen souèasnými áky, ale i bývalými absolventy. Ètvrtý reprezentaèní ples skonèil, a ije pátý!

Škola v Komenského ulici v jarním kabátě
Ve dnech 21.  23. bøezna probìhla na 1. stupni koly jarní výstava.
Jarními motivy jsme vyzdobili stìny, okna a vechny nástìnky.
Mohli jste tu vidìt rùznì ozdobená vajíèka, králíèky s tulipány, slepièky a kohoutky, kuøátka ve skoøápkách, zdobené vrbové proutí. Na
výzdobì koly se podíleli vichni áci 1.  5. roèníku.

Díky této výstavì byly uskuteènìny dny otevøených dveøí. Rodièe,
prarodièe a mnoho dalích lidí se mohlo pøesvìdèit o tom, jak má
kola ikovné áky.
O. Filipi, V. Hofmanová, O. Kaèírek, T. Kalinová, B. Králová, Z. Vanická
 áci 4. tøídy

Z REDAKČNÍ POŠTY
Dobrý den,
Obracím se na Vás s prosbou o otitìní podìkování pro zamìstnance firmy THENZ Holice.
29. 3. 2005 jsme cestou na 5. semifinálové hokejové utkání v Pardubicích navtívil holickou firmu THENZ. Evidentnì rozruen vidinou napínavého utkání jsem v areálu firmy nechal penìenku se
vemi doklady, kreditními kartami a pomìrnì velkou èástkou penìz.
To, e penìenku nemám, jsem zjistil a po pøíjezdu do Pardubic. Po
dùkladném prohledání auta  6x obvinìní vech spolucestujících (e u
té legrace bylo dost)  mi koneènì dolo, e vechny vìci jsou pryè.
ročník I., květen 2005

Kadý si zøejmì dokáe pøedstavit tu obrovskou úlevu a radost,
kdy mi v THENZu potvrdili, e penìenka je u nich a veèer si ji
mohu vyzvednout, radost podpoøenou navíc skvìlým gólem Tomáe
Blaka v samostatných nájezdech a postupem do finále.
Byl to zvlátní veèer, plný emocí a nakonec i se astným koncem.
Moc za nì dìkuji!
Jan Klíma
vedoucí obchodního místa
GE Money Svitavy
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PÁTÁ OLYMPIÁDA ŽÁKŮ ŠKOL HOLICKÉHO REGIONU
V pondìlí 30. kvìtna 2005 bude v 8 hodin na mìstském stadionu
zahájena ji pátá Olympiáda ákù kol holického regionu. K úèasti
bude pozváno tradiènì osm kol z Holic a okolí. Jedná se o základní
koly Holice  Komenského, Holice- Holubova, Bý, Daice, Dolní
Roveò, Horní Jelení, Moravany a holické gymnázium. Tato soutì se
stala nedílnou souèástí ivota kol a vìøíme, e vechny pozvané koly
se olympiády zúèastní i letos. Program nedoznal zmìn a soutìit se
bude opìt v atletice, basketbalu, cyklistice, fotbalu, stolním tenisu,
tenisu a volejbalu. Rámcový program jednotlivých soutìí je následující:
Pondìlí 30. kvìtna 2005
8.00
Slavnostní zahájení
stadion
8.30
Fotbal
stadion
8.45
Volejbal dívek
hala
Úterý 31. kvìtna 2005
8.00
Basketbal dívek
hala
8.30
Tenis
tenisové kurty
Støeda 1. èervna 2005
8.00
Basketbal chlapcù
hala
(8. 30
Tenis  rezervní den
tenisové kurty)
Ètvrtek 2. èervna 2005
8.00
Stolní tenis
hala
13.15
Atletika
stadion
Pátek 3. èervna 2005
8.15
Cyklistika
stadion
9.15
Atletika
stadion
Po skonèení sportovního programu: vyhláení vítìzù a slavnostní
zakonèení.
Ze statistických pøehledù olympiády v loòském roce uveïme, e
se soutìí zúèastnilo 236 dìtí, z toho 108 dívek. Nejúspìnìjí kolou

byla Z Holice  Komenského, která získala 9 zlatých, 2 støíbrné a 6
bronzových medailí. Mezi jednotlivci byla nejúspìnìjí Kateøina
Dudková z Dolní Rovnì ziskem 3 zlatých a 1 støíbrné medaile.
Vichni vìøíme, e budeme opìt svìdky pìkných sportovních soubojù i pøíkladù fair play jako v letech pøedchozích. Jeden z loòského
roku byl právem ocenìn i Èeským klubem fair play, který v rámci udílení cen za pøíkladné sportovní èiny v duchu fair play ocenil na slavnostním zasedání v Praze i Pavla Kopa z Holic. Jakoto pøedkladatel
návrhu na jeho ocenìní musím uvést na pravou míru znaènì vybájenou
informaci
v dubnovém èísle
Holických novin. Jak
to tedy opravdu bylo?
Pøi soutìi cyklistù
rozbil do té doby
bronzový Jan Bøeèka z Dolní Rovnì pøi
posledním stoupání
kolo a doel do cíle a
na estém místì. Bronzová medaile tak spadla do klína Pavlu Kopovi,
který ji pøi slavnostním vyhlaování pøedal soupeøi s prohláením:
Takto získaná medaile by mì netìila, on byl po celý závod lepí
a medaile patøí jemu. Dále uveïme, e Jan Bøeèka není v ádném pøípadì z dìtského domova, nenavtìvuje zvlátní kolu a vùbec se mu
pøi jeho sportovním netìstí nikdo nesmál.
Pokud budete mít èas, pøijïte se na zápolení mladých sportovcù
podívat a povzbudit je.
Pavel Hladík

Holičtí ochotníci na své příznivce nalíčili dokonalou past
Dramatik Robert Thomas se rozhodl napsat detektivní hru a hledal
napínavou zápletku. Nechtìl se zamotat do klubka scén, postav ani èasù,
zaèal vehovudy s esti osobami (dva policajty nepoèítaje) a natahoval
dìj, jak se dalo. Pøedstavení trvalo sto padesát minut! Pøesto z toho vzela hra napínavá, se zcela pøekvapivým rozuzlením. To jsem nikde nevyèetl (program jako obvykle za 5 Kè a jako obvykle na slovo úsporný), to
jsem si vykombinoval jako nadstavbu.
Tím spíe obdivuji Jitku Juraèkovou, e  a) hru
objevila, dokázala ji pøeèíst, strávit a zaøadit do plánu
 b) vyhledala, oslovila a pøesvìdèila est pratìných ochotníkù, kteøí do toho skoèili po hlavì
a kdy zjistili, co za kládu na sebe vzali, tak jim
ochotnická èest nedovolila z tìchto galejí utéci.
Na Thomasovu detektivní hru PAST v provedení Divadelního souboru KD Holice pøilo o premiéøe v sobotu 2.dubna divákù, jako smetí. Jev ve
velkém sále málokdy vídaný, u ochotníkù díky vìrnému obecenstvu
tradièní. Pøed zvonìním jsem byl moná nervóznìjí, ne aktéøi
u okének opony. Po dìjství prvním jsem nabyl klidu, po dìjství tøetím jsem zíral, po oponì poslední jsem spolu se vemi na sedadlech

PŘEHLED SPORTOVNÍCH
A TURISTICKÝCH AKCÍ NA MĚSÍC
KVĚTEN 2005
✸ Údolím Doubravy do Chotìboøe - pìí turistika - DTJ Holice
✸ 1. - Prvomájová jízda - cykloturistika - Sokol Holice a KÈT
Holice
✸ 2. - Turnaj ve vybíjené chlapcù a dívek - DDM Holice
✸ 7. - Míèový sedmiboj - kvalifikace muù - DDM Holice
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pøipendlenými diváky tleskal, tleskal .
Bylo to jedno z nejvydaøenìjích pøedstavení posledních sezón,
moná i proto, e bylo repertoárovì trochu jiné. Zdùrazòuji, e
u ochotníkù divadelní kritiku nemám rád. Pøesto musím øíci, e onìch
osm lidí odvedlo perfektní práci.Ètyøi z nich (Vladimír Hladík jako
Daniel Corban, Lída Voøíková jako Florence, Pavel Hladík jako komisaø a Vítìzslav Vondrou coby abbé Maximin) témìø
neslezli z jevitì a role mìli nikoliv nauèené, ale
doslova zaité. Dva dalí (oetøovatelka Ivany Vondrouové a tulák Davida mejdíøe) odvedli výkon,
který se od nich pøi jejich zkuenostech oèekával,
a do dìje perfektnì zapadli. Petr Hlavatý s Frantikem Bìhounkem si v rolích nemluvících policistù
pøili na své. Sluí se nezapomínat na techniku.
Bez ikovné nápovìdy, vkusné scény, kostýmù, dobrého zvuku a svìtel by vekerá snaha byla k nièemu.
Díky, jetì jednou díky, chaso ochotnická! koda, e inscenaci
nelze prodat vícekrát doma èi na jiných scénách. Za pokus by to
stálo  a nejen tentokrát.
Miloslav Kment

✸ 7. - Jarní setkání CB a radioamatérù - Radioklub Holice
✸ 7. - GOLD FREN CUP v motokrosu mládee  AMK Holice
✸ 8. - Jízda osvobození - cykloturistika - Sokol Holice a KÈT
Holice
✸ 27. - Den dìtí - DDM Holice
✸ 28. - amberecký pohár NATIV CUP - hobby motokros - AMK
Holice
✸ 28. - Cyklomaraton - cykloturistika - 8. roèník - KÈT Holice
✸ 28. - Klopoty - cykloturistika - DTJ Holice
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Sebrané glosy Miloslava Kmenta
Je to ulice beze jména, nebo moná
bezejmenná. Jak také pojmenovat ulici, která
je souèástí námìstí? V daném pøípadì jde o èást
vozovky, která na námìstí T. G. Masaryka
vybíhá z ulice Komenského, rozdìluje mìstský plac na dvì poloviny a ústí proti Albertu (nebo chcete-li po staru proti hotelu
U Krále Jiøího) na povìstnou pìtatøicítku.
Není vedního dne, aby tento krátký úsek
komunikace nebyl po pravé stranì od výjezdu
z Komenského ulice zarovnán parkujícími
auty. Nikoliv, e by tamní parkovitì bylo
plné. Jde o známou odrùdu automobilistù,
kterým se øíká vychytrálkové anebo i trochu
jinak. Ne e by poruovali pøedpisy, ne e by
se dopoutìli nìjakého pøestupku. ádný
zákaz stání ani zastavení tam není (?), pouze
ponìkud komplikují frekventovaný prùjezd
ostatním. Ti ostatní se èílí a tie klejí. Samozøejmì jen do té doby, pokud tam sami nezaparkují. Doporuèení? Neèilte se, máme pøece
policii státní, policii mìstskou, komisi pro
poøádek a dopravu, radu mìsta, zastupitele

Straka je pták z rodu pìvcù z èeledi
krkavcovitých s dlouhým ocasem, lze ji snadno ochoèit. To jsem se doèetl v Malé iluistrované encyklopedi A  Z, jinak o tom nic
nevím. Avak jeden místní obèan mi nedávno
sdìlil, e tìchto strak se v naem mìstì pohybuje víc, ne je ádoucí, e jsou pøemnoeny
i v centru mìsta, hnízdí v sokolském parku
a okolí. Ovem hlavní dùvod jeho pøipomínky
spoèíval v tom, e tyto straky jsou zároveò
ptákem velmi útoèným, a dravým, e vylupují hnízda drobného zpìvného ptactva, neobstojí pøed nimi mláïata, dokonce zaútoèí i na
drobnìjího pìvce. A e by potøebovaly (ty
straky) pøistøihnout køídla. Moná to je
pravda, moná by bylo tøeba nìco uèinit.
Odpoví na to zkuený ornitolog, znalec
oboru?
Podle slovníku skateboarding, podle
obecného podání prkýnkáøi. Nový sport ve
mìstì. Vlastnì ani ne nový, ji nìkolik let se
snaí mladí adepti prkýnkového sportu
otrávit spoluobèany, kde to jen jde. A zatím to
jde. Dlouho trvalo, ne se podaøilo zakázat
jim nièit novì upravené prostranství u kulturního domu. Èást dlaby a schodi je tam
ponièená dodnes. Je to sport jako kadý jiný,
jistou èást mládee to baví, tak proè to zakazovat? Takové byly názory dotyèných i jejich
zastáncù. Nìco na tom je, øekla si mìstská
správa a dala vybudovat za více ne
100 000 Kè U-rampu s pøísluenstvím na
nejpøíhodnìjím moném místì, na sportovním stadionu. Prý je to daleko, kdo by se tam
táhl, navíc to není ono ... To jsou slova nìkterých sportsmenù. Tìch, kteøí zcela zabírají
prostor na autobusovém nádraí, na pìí cestì
u Malavi-marketu, u prodejny Jednoty. Nejen-

Pranostiky
s komentářem

ráj. Èert vzal toto rèení, ponìvad mìsíc
máj je mnohem pøijatelnìjí pro vechny
vìkové kategorie, kdy je sluneèný a teplý.
Letos bychom si mìli obzvlátì pøát radìji
teplo a ve stodolách volnìji. Podle na nás se
chrlících zpráv jsou stodoly jetì dnes plné
loòské úrody a neví se, co s ní. Vìøte pak
tomu, e je ve svìtì hlad!
1. kvìtna by èlovìk pøedpokládal samý
lásky èas. Zatímco Prí-li na prvního kvìtna, bývá málo ita a sena. Té prý pøicházejí jiné pohromy vèetnì hukotu chroustù.
Svìtec Florián se 4. kvìtna zamotal do pranostik patrnì díky jeho hasièskému patronování, ponìvad Je-li o dni svatého Floriána veliký vítr, je toho roku mnoho ohòù.
Jsme u dne jedenáctého, dvanáctého tøináctého a nestaèíme asnout. Kdo by neznal
jména Pankrác, Servác, Bonifác? Klepou se
pøed nimi zahrádkáøi, zahradníci, ovocnáøi,
chovatelé, rolníci. A pøedstavte si, e pra-

Květen 2005
Kdesi jsem èetl, e je to jediný ze vech
mìsícù, který má dvì pojmenování: starí
máj, mladí kvìten. Lze o tom pochybovat,
ponìvad duben se té oznaèuje druhým
jménem apríl. Pro pranostiky známé
i neznámé to vak vùbec není rozhodující.
Pøejdìme k následující radì: potkáte-li
v kvìtnu výskajícího sedláka, spìchejte
domù pro detník, ponìvad Kdy se
v máji blýská, sedlák si výská. Domnívám
se, e stejnì tak byste dopadli v dubnu èi
v øíjnu.
Dosti øeèí o deti, on bude staèit v èervnu Medard. Nyní se podívejme na kvìten.
Dá se øíci, e centrální a ve zdùvodòující
pranostika zní: Studený máj, v stodole

ročník I., květen 2005

e bezohlednì jezdí mezi chodci, ale najídìjí
na schoditì, na zábradlí, na kontejnery, na
lavièky, na cokoliv, co se jim hodí. Øeè s nimi
není, jsou drzí, arogantní, vyzývaví. Oni toti
nechtìjí sportovat, oni se hlavnì chtìjí pøedvádìt. Èást jejich výbìru vidíte na fotografiích. Doporuèení? Neèilte se, máme pøece
policii (viz konec vìty u odstavce prvního).
(e-mail: miloslavkm@volny.cz)

nostiky o nich jsou velice skromné, témìø
ádné. Ovem ví se velmi dobøe, e to jsou
ledoví mui, chasníci zlí, chlapci tvrdí
a nesmlouvaví.
Svatá ofie políèka èasto zalije. S tím
mùete poèítat 15. kvìtna, vechno ostatní
puste z hlavy, ponìvad ofka je prý jinak
enská studená. Deset dnù nato je Urbana,
avak stále nám tam kdosi vsouvá májový
chlad: Urban bývá studený pán. Jako celý
mìsíc je i jeho konec plný pochybností,
ponìvad historie zaznamenává roky, kdy se
koncem kvìtna objevují nejen chladné, ale
dokonce i mrazivé noci. Ne nadarmo se
dnùm 26.a 27. kvìtna (Beda a Filip) øíkávalo malí ledoví mui. Budete-li vak rozebírat kvìtnové pranostiky se svými potomky, vynechte studené pøedpovìdi a pøeètìte
jim radìji Karla Hynka Máchu. Alespoò
zaèátek
(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

KVÌTEN - Studený máj-v stodole ráj.
Májová kapka platí dukát.
Suchý kvìten  mokrý èerven.
Jsou-li májové høíbky èervivé, bude suché léto.
Je-li u máj zahradníkem, není stodol milovníkem.
Váení pøátelé, zahrádkáøi a milovníci zahrádkaøení,
tak si tak øíkám, jaké je letos krásné jaro, vytouené jaro po
dlouhé zimì. Co by byla zahrada bez nakvetlých stromù
a keøù, bez pestrosti barev trvalek a cibulovin. Vechno je
pøipraveno pro namlouvání a hnízdìní ptákù, jen ledoví
mui pøináejí poslední dozvuky zimy. Kvìten nám pøináí
i lásku, tak se mùeme radovat a uívat si sluníèka..

Floráèek pomáhá

Výsadba cibulovitých a hlíznatých rostlin
Cibulovité a hlíznaté rostliny jsou vlastnì
zvlátní skupinou trvalek. Jejich pupeny jsou
pøes zimu ukryty v podzemních zásobních
orgánech, cibulích a hlízách. Èasto se ptáte
kdy, jak a kam tyto rostliny vysazovat, pokusím se Vám na to odpovìdìt.

Zahradní meèíky - gladiolus
Hlízy vysazujeme zaèátkem kvìtna, aby rostliny
nepomrzly pøíchodem ledových muù. Máte-li
hlíz vìtí mnoství, je vhodné je vysazovat
postupnì v rozmezí nìkolika dnù, aby nevykvetly najednou. Sázíme je asi 10 cm hluboko, v lehèích pùdách jetì
hloubìji, aby se zvýila stabilita stonkù, aby se rostliny s velkými
kvìty nevyvracely, i kdy vysoké a mnohokvìté kultivary je stejnì
zapotøebí vyvazovat. Jamku vyhnojíme dobrým draselným hnojivem a vydatnì zaléváme.
Ze zemì se hlízy vyrývají koncem øíjna, hlízy se oèistí, stonek zkrátí asi na 5 cm a nechají se pøezimovat v suché bezmrazé místnosti
pøi teplotì asi 5 °C.
Kvìtiny umísujeme do záhonù, kde jsou umístìny kvìtiny k øezu,
dobøe se kombinují s jiøinami, protoe obojí se musí na zimu
vyzvednout ze zemì. Ovem je tøeba vybírat zvlátì obezøetnì
barevné kombinace, nebo barev meèíkù je ji nepøeberné mnoství
a jsou i dvou i více barevné. Dokonce jsou k dostání i modré meèíky, které se dlouho lechtitelùm nedaøily vypìstovat.
Meèíky mohou kvést od èervna a do podzimu, záleí na dobì vysazení.

Jiøinky  dahlia
Hlízy vysazujeme zaèátkem kvìtna. Není vhodné je pohnojit led-
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kem (pøípadnì nakvaeným slepièím trusem), jak od Vás èasto slyím, protoe rostliny tak pøíli narostou a rozklesávají se. Je zapotøebí pohnojit draslíkem na kvìt. Odkvetlé úbory odstøihujeme, prodlouíme tak celkovou dobu kvetení. Jestlie chceme docílit
krásných velkých kvìtù, musíme vytipovat postranní poupata.
Po prvních mrazech odstøihneme nadzemní èást a rostlinu vyjmeme
ze zemì. Hlízy oèistíme a uloíme do místnosti s asi 4 °C stonky
dolù, aby støed rostliny neuhníval.
Jiøinek je ji mnoho druhù. Hlavní skupiny dìlíme na jednodue
kvetoucí, pivoòkovité, kaktusovité, pomponkovité, náhrdelníkovité
a také veliké s dekoraèními kvìty, které se ale pøíli nehodí k øezu.
Velmi rychle uvadají, je lépe je nechat na rostlinách.
Novì se pìstují i zakrslé jiøinky, které jsou novou a vítanou kvìtinou do truhlíkù. Kvetou a do podzimu bez zvlátní péèe a i jejich
uchování není tak problematické jako u jiných balkónových kvìtin.

Lilie  lilium
Vysazují se na podzim nebo na jaøe. Pokud se vysazují pozdì na
podzim, doporuèuje se ochránit je pøed mrazy mulèem. Vysazují se
tak hluboko, aby vzdálenost pièky cibule od povrchu pùdy se rovnala výce cibule. Pokud se vysazují do jílovité pùdy, je vhodné
udìlat jamku dvakrát vìtí a podsypat lilii pískem. Lilie má ráda
vodu, ale nesmí být trvale namoèená. Po odkvìtu lilie seøízneme
alespoò 20 cm nad zemí a necháme zatáhnout. Hnojíme plným hnojivem. Na zimu cibuli necháváme v zemi, pøezimuje.
Ideálním místem pro pìstování lilií je slunné místo se zastínìnými
koøeny.
Lilie patøí ke kráskám zahrad, mají sice mnoho nepøátel, s kterými
si ale dobrý zahrádkáø umí poradit. Nejádanìjími liliemi jsou
hybridy, a u asijské, americké nebo èínské neboli trubkovité. Jsou
to lilie s nádhernými, èasto vonnými kvìty.
A jetì nìco pro Vás, na vyzkouení!
Odzkouený zpùsob pìstování okurek: V paøeniti se vyhloubí
rýhy na íøku lopaty do hloubky 40 cm, naplní se vrstvou kompostu,
na nìj se pøidá pøes zimu nahromadìný rostlinný odpad, koòský
hnùj, shrabané listí a tráva, poté pøípadnì opìt koòský hnùj a na nìj
se navrství kompost. Takto upravené paøenitì se pøekryje èernou
mulèovací fólií, která se prodìraví v místech, kam se pøímo zasadí
semena do zemì. Pochopitelnì semena F1. Výsev se provádí kolem
10. kvìtna bez ohledu na poèasí. Vyzkouený zpùsob zajiuje, e
vznikající teplo dostateènì zahøeje zeminu. Rostliny se pøichycují
na døevìné tyèky (a do 2,2 m výky) nebo øídké pletivo (napø.bulwark), pøípadnì na møíku pro pìstování okurek, která se prodává
pøímo ji k tomuto úèelu. Uspoøí se tím místo k pìstování i na malé
ploe. Uvedeným zpùsobem se dá vypìstovat 60 - 90 sklenic okurek
o obsahu 0,7 litru z plochy dvou paøenitních oken 100x150cm.

Aktuální nabídka naí prodejny:

V mìsíci kvìtnu Vám mùeme nabídnout semena zeleniny, léèivek,
kvìtin i biosemena. Pro velký zájem jsme jetì dokoupili hlízy jiøin
a meèíkù v mnoha barvách a barevných kombinacích. Okrasné keøe
a konifery, skalnièky a trvalky budeme prodávat od konce mìsíce
dubna. Nabízíme i chemické pøípravky ochrany na zahrádce. Ze
ivoèiné øíe Vám mùeme nabídnout kuøice na zaèátku snùky,
brojlery a kaèata.
Tìíme se na Vás v naí prodejnì.
Za Faunu a Floru Alena Rabasová (e-mail: faunaflora@seznam.cz)
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DTJ HOLICE SE PŘEDSTAVUJE
Mezi tìlovýchovné spolky v Holicích patøila odjakiva Dìlnická
tìlovýchovná jednota (DTJ), která svoji èinnost provozovala v sále
hostince U Konvalinù (Staré Holice). Její aktivita v oddíle ákù, dorostu, muù a en byla nemalá. Po slouèení tìlovýchovy její samostatná
èinnost zanikla a nìkteøí cvièenci a èlenové pøeli do Sokola.
Po dlouhé odmlce se nìkolik pamìtníkù a nadencù selo a podaøilo se jim DTJ v roce 1991 znovu oivit. Ustanovili výbor, jeho pøedsedou se stal a dosud je M. tìpánek. Èlenská základna se postupnì
rozrùstala právì tak jako èinnost.
V souèasné dobì úspìné akce celoroènì poøádají oddíly cykloturistiky, pìí turistiky a oddíl kuleèníku.
Oddíl cykloturistiky absolvoval v roce 2004 Klopoty, cyklo Peklo,
cyklování a 25 km dlouhý úsek smìr Bìleèko  Koliba. Byly to úspìné akce s pomìrnì velkou úèastí.
Oddíl turistiky uspoøádal pochod smìr Borohrádek, na podzim tradièní ,,houbový pochod na Horní Jelení a výlet do Albrechtic nad
Orlicí. Akcí se pravidelnì zúèastòují dìti nebo vnuci èlenù. Oddíl se
také podílí na zajiování sportovních akcí pro dìti.
Oddíl kuleèníku kromì pravidelné èinnosti uspoøádal 25. 12. 2004
tradièní ,,Vánoèní turnaj. ,,A oddíl kuleèníku hraje 2 B. skupinu
východoèeského pøeboru. ,,B oddíl hraje 3. tøídu. V klubovnì na Starých Holicích, vystavìné svépomocí, jsou pro èleny i veøejnost poøádány akce zpestøené napøíklad koncertem pod irým nebem s vynikajícím
programem hudebníkù z Prahy. Spokojených posluchaèù bylo více jak
edesát. Nechybí také u øadu let setkávání s bývalými èleny ve vìku
seniorském, kde nechybí vzpomínky, zábavný program a nìjaká ta
,,dobrùtka.

Pro letoní rok stojí pøed výborem, kromì zajitìní plánovaných
akcí, zlepení prostor v areálu a bìná údrba celého objektu i zelenì 
to ve svépomocí.
Díky patøí vem, kteøí ochotnì pøispívají na èinnost DTJ  sponzorùm, mìstu Holice a také tìm,kteøí ochotnì a rádi pøiloí ruku k dílu
bez ohledu na svùj volný èas. Tak a se daøí !
Za výbor DTJ E. Sedláková

Radioklub dělá na
Radosti radost.
Ptáte se komu? Vem, kteøí pøijedou v pátek 6. 5. naveèer
nebo v sobotu 7. 5. ráno do areálu rekreaèního zaøízení Radost na
Horním Jelení.
Máme tady toti kvìten, a to se na tradièní jarní setkání uivatelù obèanských radiostanic (CB) a radioamatérù sjede na 500
návtìvníkù, pro které témnìø 30 poøadatelù z Radioklubu
OK1KHL Holice pøipravuje ji po devìt roèníkù dny plné zábavy a pouèení.
Tak pokud se spoleènì s námi budete chtít pobavit i Vy, pøijeïte v pátek posedìt k táboráku s peèeným masem, toèeným
pivem a od 19.00 vystoupením skupiny DOBROTA BAND.
Pokud chcete v blízké dobì rozíøit øady lidí pratìných anténou nebo pouze poøídit dìtem stanice pro lítání po lese, pøijeïte v sobotu ráno, kdy u naich prodejcù nakoupíte za holické
ceny, pøípadnì se mùete pokusit smlouvat na bleím trhu, kde
seenete od starých roubù èi gramofonových desek pøes cibuli
snad opravdu vechno. Pokud jste zamìøeni spíe sportovnì, pøijeïte také, protoe sobotní CB-DESETIBOJ provìøí ve svých
ílených disciplínách opravdu kadého.

Tak nezapomeòte v pátek 6. a sobotu 7. 5. na
Radosti.
Blií informace o akci i dìní v samotném Radioklubu na
www.ok1khl.holice.cz
Za realizaèní tým David mejdíø OK1DOG
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