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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MĚSTSKÉ
SPORTOVNÍ HALE SLOVEM I OBRAZEM
Den otevøených dveøí zrekonstruované mìstské sportovní haly v sobotu 22.
ledna 2005 pøedstavil holické (i pøespolní) veøejnosti ve, v èem se sportumilovní adepti pøedevím z øad mládee budou
vyívat. V prùbìhu dne se v hale vystøídalo pìt a est stovek divákù. Mohou
potvrdit, e prostory jsou zasvìceny basketbalistùm, nohejbalistùm, florbalistùm,
fotbalistùm, hráèùm stolního tenisu,
volejbalistùm, horolezcùm, moná
i milovníkùm sportovního tance, místo by
se patrnì nalo i pro hudební skupinu
Johny Gardenko Dixieland, která se
v tento den starala o hudební kulisu.
Samozøejmými hosty v hale budou koly.
Horolezecký a turistický klub se
pochlubil pøedevím tìmi nejmladími,
kteøí cvièné stìny zvládali výbornì.
V roli pavouèího mue, který neváhá
ani nad procházkou po stropì, vak u
nebyl ádný nováèek, nýbr mezinárodnì
ostøílený borec Petr Hostovský z místního
klubu (první fotografie). Druhý snímek
patøí zdejímu BVK (basketbalový vesportovní klub), který bude hostovat na
centrální ploe èasto. V sobotu v dopoledním utkání mladích miniákù hrálo
domácí mustvo s BK Synthezia, naveèer
se uskuteènilo mistrovské utkání východoèeské ligy muù mezi BVK Holice
a TJ Jiskra Heømanùv Mìstec s vítìzstvím domácích 113:77.
Pravdu o útoèiti pro netradièní sporty potvrzuje snímek tøetí. Florbal patøí
mezi velmi mladé sporty, ovem v Holicích o utkání v tomto odvìtví nouze rovnì nebude. Mladí se s hrou, jejími prvky,
systémy a metodami seznámili velmi
rychle a na parketu si vedli jako doma.
Vak také v podstatì doma byli. A e
na palubovku lze pøijít i bez míèe
a v gala, to stvrzuje ètvrtá fotografie,
na které úèastníci spoleèenských akcí
bezpochyby poznají jednu ze skupin
Taneèního studia Hany Flekrové. Perfektní plocha, dostateèný prostor, pohodové
zámezí  tady by ani dnes ji proslulý
Holický kramflíèek nepøiel k úhonì.
Tolik v nìkolika letmých snímcích
i slovech k nevední události vedního
ivota. e se nyní v tìlocvièném a sportovním hnutí bude v Holicích èím chlubit,
o tom pochyb není. Nezbývá, ne za to
podìkovat vem, kteøí ke zdaru díla jakékoliv polínko pøiloili.
Text Miloslav Kment, foto Vladislav Branda
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Slovo starosty Ladislava Effenberka

Váení obèané, ètenáøi mìsíèníku
Holické listy!
V èase, kdy píi tyto øádky, se leden
roku 2005 pomalu chýlí ku konci, ovem
hlavní èást roku je pøed námi. Vichni jsme
pochopitelnì v oèekávání rozmanitých událostí a jevù v rodinì, na pracoviti i ve
veøejném ivotì. Zcela logicky si Vy, obèané Holic, mùete poloit otázku: co nám
v tomto roce pøinese nae mìsto, samospráva i státní správa? Povaoval bych se za
proroka, kdybych na takovouto otázku
dokázal v plném rozsahu odpovìdìt. Mohu
Vám vak zcela zodpovìdnì sdìlit, co jsme
pro Vás pøipravili v rámci schváleného rozpoètu.
Zastupitelstvo mìsta jako nejvyí
orgán pro tuto záleitost schválilo na veøejném zasedání dne 20. 12. 2004 ... provozní rozpoèet mìsta Holic na rok 2005 ve výi
pøíjmù 126 020 900,- Kè a výdajù ve výi
122 591 900,- Kè a financování ve výi 3
429 000 Kè, vèetnì rozpoètového výhledu.

Co obèanovi celková èísla vyrovnaného
rozpoètu øíkají? Pøedevím bych chtìl uvést
nìkolik poloek, které zajímají témìø kadého z nás a které zajiují základní obory
veøejného ivota  kolství, sociální zabezpeèení, zdravotnictví, kulturu, tìlovýchovu
a sport, veøejné sluby. Napøíklad ve kolství se jedná o èástku více ne 43
milionù Kè, z èeho 36 milionù Kè èiní
státní dotace na mzdy a 6,5 milionù poskytuje mìsto z vlastních zdrojù. Navíc je tu
dobrá zpráva: majetkový odbor  správa
nemovitostí  vyèlenil na údrbu kolních
budov èástku 800 000 Kè.
Na èinnost Kulturního domu mìsta
Holic (vèetnì mìstské knihovny a muzea)
je urèen pøíspìvek 3 434 000 Kè. Na spoleèenské aktivity mìsta je vìnováno 285
000 Kè, co zahrnuje napøíklad náklady na
novoroèní setkání, na oslavy 60. výroèí
osvobození Èeskoslovenska, na Africké
symposium, olympiádu kol, Den dìtí, atd.
Sociální dávky budou pokryty úèelovou
státní dotací ve výi 18 milionù Kè. Rovnì nedávno tolik diskutovaná peèovatelská sluba má v rozpoètu své okénko,
které obsahuje více ne pùlmilionový pøíspìvek.
irokou veøejnost budou urèitì zajímat
èástky, urèené na sluby obèanùm. Za
pozornost stojí, e se pro rok 2005 je
vyèlenìn trojnásobek loòské èástky na
údrbu místních komunikací. V souèasnosti
ji pøísluný odbor pracuje na konkrétním
rozpisu témìø 3 milionù Kè, v èem budou
zahrnuty napøíklad úpravy chodníkù
u Malavi-marketu, u poty, atd. Zcela
pochopitelnì se poèítá s pokraèováním
úprav místního høbitova v èástce cca pùl
milionù Kè, na provoz a údrbu veøejného

osvìtlení je urèena èástka 2 721 800 Kè,
údrba, úprava a roziøování veøejné zelenì
nás bude stát více ne 3 miliony Kè. Na
odpadové hospodáøství a provoz sbìrného
dvora musíme nezbytnì poèítat s èástkou 3
715 000 Kè.
Samozøejmì, e v rozpoètu figuruje
péèe o tìlovýchovu a sport, podpora klubu
dùchodcù a spoleèenských organizací. e
na tìlovýchovu a sport je pamatováno
dostateènì, o tom bylo ji mnoho napsáno.
Dalí èísla z rozpoètu to jen potvrzují. Na
provoz sportovního stadionu je dána èástka
témìø 1 milionu Kè, po pøístavbì sportovní
haly jsme museli zvýit i provozní pøíspìvek na 1 266 000 Kè. Bylo té potvrzeno
zachování podpory pro SK fotbalový klub
ve výi 250 000 Kè, ostatním spoleèenským organizacím bude podle pøedloených poadavkù rozdìleno 156 000 Kè,
klub dùchodcù a zdravotnì postiených
mùe poèítat s podporou 50 000 Kè, na
pùsobení sboru dobrovolných hasièù bylo
vyèlenìno 275 000 Kè.
Tolik k èíslùm, která by Vás mohla zajímat. Pochopitelnì, e schválený rozpoèet
bude hlavním vodítkem pro èinnost samosprávy i státní správy, ovem není to dogma.
Tak jako kadým rokem, i letos mùe dojít
v prùbìhu roku k dílèím zmìnám, které
jsou vak podmínìny schválením rady èi
zastupitelstva. Takté se mohou v rozpoètu
objevit dodateènì mimoøádné krajské èi
státní dotace, pøíspìvky, granty. O tìchto
záleitostech Vás budeme vdy informovat
na stránkách Holických listù.
Milovníkùm zimních sportù pøeji
v únoru hodnì dobrého snìhu a ledu, ostatním pøeji trpìlivost pøi èekání na teplé jaro.
Mgr. Ladislav Effenberk, starosta mìsta

ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY MĚSTA
Schùze rady mìsta dne 10. ledna 2005

Prvním bodem programu bylo projednání poøadníku uchazeèù
o pøidìlení obecního bytu na první pololetí roku 2005, který radì
pøedloila bytová komise. Rada poøadník, ve kterém je uvedeno 26
adatelù, schválila a zároveò ji podle nìj pøidìlila byt v domì èp.
749 v Holubovì ulici. Dále rada schválila prodlouení nájemní
smlouvy paní Kvìtì Bidlové, Staroholická 236, do 30. 6. 2005 za
podmínky, e jmenovaná uhradí mìstu dluh. Dále rada schválila
neprodlouení nájemní smlouvy (uzavøená do 28. 2. 2005) paní
Marii Hrubé, nám. T. G. Masaryka èp. 2, s vyzváním k vyklizení
bytu. V tomto pøípadì je vìtí dluh na nájemném. Rada rozhodla,
e se nebude od 1. ledna zvyovat smluvní nájemné uzavøené do
30. 9. 1997 z dùvodu postupného vyrovnávání výe nájemného

ročník I., únor 2005

v obecních bytech. V souèasné dobì je u mìstských bytù uplatòováno pìt sazeb nájemného daných vývojem právních pøedpisù. Od
roku 2002 nelze zvyovat jednostrannì regulované nájemné, a tím
dochází k velkým rozdílùm mezi regulovaným a smluvním nájemným a rada usoudila, e by se v souèasné dobì rozdíly nemìly
nadále zvìtovat.
Rada projednala a schválila pøíspìvky na provoz kolským
pøíspìvkovým organizacím mìsta na rok 2005. Ve schváleném rozpoètu mìsta je ve zahrnuto v jedné poloce, a proto je tøeba stanovit jednotlivým organizacím konkrétní èástky, aby mohly sestavit
svùj rozpoèet. Na základì usnesení zastupitelstva o prodeji nìkterých pozemkù schválila rada kupní ceny pozemku v ulici Dukelská
pokraèování na stranì 4
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pokraèování ze strany 3

(19 m2) a pozemku v ulici Revoluèní (2 m2). Rada se seznámila
s ádostí pana Janue pro zastupitelstvo mìsta o revokaci usnesení
rady ve vìci pronájmu pozemku v ulici Mládenická a rozhodla se
trvat na svém usnesení z 6. prosince 2004, nebo v nìm byl oetøen
pøístup pana Janue k jeho nemovitostem. Koneèné rozhodnutí pak
uèiní zastupitelstvo.
Po projednání ádosti èlenù Bytového drustva nájemcù Holice
(ètyøbytovky na Muce) schválila rada uzavøení smlouvy o budoucí
smlouvì kupní na prodej pozemkù za cenu 160 Kè/m2 v pøípadì, e
tuto cenu nabyvatel uhradí do 31. 12. 2006. Pokud cena nebude
uhrazena v daném termínu, pak za cenu obvyklou v roce 2024.
Z tohoto usnesení vzelo i usnesení o stanovení nájemného za tyto
pozemky. V prvním pøípadì budoucí nabyvatel bude platit symbolickou èástku 1 Kè roènì, v druhém pøípadì 5 Kè za kadý metr
ètvereèný a rok. Tímto rozhodnutím se èlenùm drustva zaruèuje,
e po uplynutí lhùty dvaceti lety od kolaudace (dané závaznými
podmínkami státní dotace) získají pozemky do osobního vlastnictví, co jim dosavadní nájemní smlouva nezaruèovala.
V dalí èásti schùze rada schválila platy øeditelù pøíspìvkových
organizací mìsta v souladu s novým vládním naøízením. Rovnì
tak schválila odmìny èlenùm komisí rady mìsta za rok 2004
a odmìnu pøedsedovi likvidaèní a kodní komise, u nìho je odmìna øeena vdy jednorázovì za celý rok. Dále rada schválila uzavøení veøejnoprávní smlouvy mezi mìsty Holice a Pardubice na
zajitìní pøenesené pùsobnosti v oblasti civilní sluby dané zákonem o zruení civilní sluby a zákony s tím související. Pøenesenou
pùsobnost v této vìci pro nás vykonával Magistrát mìsta Pardubic
a po zruení civilní sluby je tøeba uzavøít vechny osobní spisy
a pøedat je na ministerstvo práce a sociálních vìcí. Rada schválila
zpracování projektové dokumentace na veøejné osvìtlení v ulici
Josefská (od Starých Holic k ulici Zahradní) v èástce do
12 000 Kè. V pøípadì realizace by bylo postupováno s pracemi,
které zde hodlá provádìt VÈE. Dále rada schválila pronájem kanceláøe v èp. 38 Palackého ulice Krajské hospodáøské komoøe Pardubice, která chce v Holicích jeden den v týdnu provozovat informaèní místo pro podnikatele.

Schùze rady mìsta dne 24. ledna 2005

Nejprve rada projednala zprávu o vyøizování stíností, pøipomínek a ádostí obèanù o informace za rok 2004, kterou vzala na

listy

vìdomí. V uplynulém roce doly na mìstský úøad ètyøi stínosti,
z nich dvì byly na èinnost firem a byly pøedány k vyøízení pøísluným orgánùm (firmì Nippon Moravská Tøebová a Úøadu
práce Pardubice). Zbývající dvì se týkaly postupu øeditelky kolní
jídelny Holice (nevydání obìda bez pøedloení karty strávníka)
a postupu pracovnice sociálního odboru pøi stanovení péèe o nezletilé dítì. V obou pøípadech bylo po proetøení konstatováno, e
nedolo k poruení daných pøedpisù. Na vìdomí vzala rada i zprávu o èinnosti správního odboru naeho mìstského úøadu.
Jako informaci kvalifikovala rada první ètení návrhu kapitálové
èásti rozpoètu mìsta na rok 2005. K této vìci se rada vrátí jetì na
schùzi 21. února, kdy bude pøipravovat návrh pro jednání zastupitelstva. Struènì øeèeno: poadavkù je hodnì, penìz krutì málo.
Dalím bodem programu bylo plnìní usnesení rady è. 386 ze dne
20. prosince 2004. Rada vzala na vìdomí opatøení k zlepení
finanèní situace Kulturního domu mìsta Holic, která pøedloil øeditel KD pan Ludìk Kaplan.
Poté rada projednala aktuální záleitosti z oblasti správy nemovitého majetku. Rozhodla, e výe nájemného pro Oblastní charitu
Pardubice (prostory pro peèovatelskou slubu v novém DPS)
zùstane na úrovni roku 2004 a výe nájemného pro Úøad práce
(kanceláøe v èp. 38) bude zvýena o vyhláenou míru inflace.
Vzhledem k tomu, e paní Marie Hrubá (nám. T. G. Masaryka 2)
uhradila dluné nájemné, zruila rada své usnesení è. 4 ze dne 10.
ledna a schválila prodlouení nájemní smlouvy se jmenovanou do
30. 6. 2005. Rada vyhovìla ádosti pana Ladislava Navrátila a souhlasila s tím, e mùe pouívat adresu svého bydlitì jako sídlo
firmy Leslana. Dále rada schválila na základì ádosti paní Moniky
Knìourové ukonèení nájemní smlouvy na nebytové prostory
v Palackého ulici èp. 38 (kanceláø) k 31. lednu 2005 s podmínkou
úhrady nájemného.
Rada schválila vypsání výbìrového øízení na veøejnou zakázku
na rekonstrukci budovy bývalé koly ve Staroholické ulici. Na
vlastní ádost uvolnila z funkce èlena komise pro mláde a tìlovýchovu pana Vladimíra Hojku a novým èlenem jmenovala pana
Mgr. Pavla Hojku. Rada rovnì schválila bezplatné pouití mìstského znaku na vlajeèky oddílu stolního tenisu TJ Jiskra Holice.
V závìru schùze zhodnotila rada den otevøených dveøí v rekonstruované sportovní hale dne 22. ledna a povauje ho za zdaøilý.
O prùbìhu akce se doètete na jiném místì Holických listù.
Mgr. Pavel Hladík, místostarosta mìsta

MĚLI BYSTE VĚDĚT …
POØADNÍK UCHAZEÈÙ O PØIDÌLENÍ OBECNÍHO
BYTU PLATNÝ PRO PRVNÍ POLOLETÍ ROKU 2005

(Schváleno bytovou komisí 30. prosince 2004 a radou mìsta
10. ledna 2005)
Poøadník je sestavován podle Smìrnice pro pøidìlování bytù do nájmu
obèanùm a pøed pøidìlením bytu provìøuje bytová komise v místì bydlitì správnost vech údajù uvedených v ádosti.
1. Linda Schättingerová
2. Marie Filipi
3. Kristýna Bednáøová
4. Petr Smítal
5. Iveta Hudeèková
6. Eva Bukaèová
7. Lenka Vorlová
8. Romana Nadrchalová
9. Marcela Duková
strana
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Holice
Holice
Holice
Holice
Holice
Holice
Pobìovice u Holic
Holice
Holice

10. aneta Frýdová
11. Gabriela Baová
12. Jana Chejnovská
13. Jiøí Spolek
14. Monika imonová
15. Milan Absolon
16. Monika Spilková
17. Jaroslav Pitora
18. Ján Mikár
19. Ladislava Schubertová
20. Milan Gregor
21. Pavel Seidl
22. Oldøich Mihulka
23. Hana Zemanová
24. Vladislava Janebová
25. Iveta Frýdová
26. Iveta Petránková

Holice (pøechodný pobyt Daice)
Holice
Holice
Holice
Dolní Roveò  Litìtiny
Pardubice (pøechodný pobyt Holice)
Holice
Holice
Holice
Holice
Dolní Roveò
Holice
Èasy
Holice
Holice
Dolní Roveò  Litìtiny (pøechodný
pobyt Holice)
Holice
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PROVOZNÍ ÈÁST ROZPOÈTU MÌSTA NA ROK 2005

(Schváleno zastupitelstvem mìsta 20. prosince 2004)
Vzhledem k termínu uzávìrky nemohl být rozpoèet uveden ji v lednovém èísle Holických listù. Pro úplnost uveïme, e kapitálová èást
rozpoètu mìsta na letoní rok bude projednávána zastupitelstvem 7.
bøezna 2005. Dìje se tak vdy proto, e kapitálová èást je odvislá od
výsledku hospodaøení mìsta za uplynulý rok.

Mimoøádná dotace  poplatek od rodièù mateø.koly
Mimoøádná dotace  poplatek od rodièù kol.druiny
Dotace na koly v pøírodì
Placené nájemné za koly
Ostatní výdaje
Dotace z kraje na mzdy a neinvestièní náklady
Rezerva

300 000
100 000
40 000
80 000
32 000
36 000 000
200 000

PØÍJMY CELKEM

126 020 900

KULTURA

3 433 700

DAÒOVÉ PØÍJMY

43 807 300

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

8 871 300

MÍSTNÍ HOSPODÁØSTVÍ

22 707 000

Daòové výnosy
Daò z pøíjmu ze závislé èinnosti
Daò z pøíjmu fyzických osob
Daò z pøíjmu právnických osob
Daò z pøidané hodnoty
Sráková daò
Ostatní daòové pøíjmy
Správní poplatky
Daò z nemovitosti
Místní poplatek ze psù
Místní poplatek z ubytování
Místní poplatek za uívání veøejného prostranství
Místní poplatek za provoz výherních automatù
Výtìek z provozu hracích automatù
Poplatek za komunální odpad
Parkovací automaty

NEDAÒOVÉ PØÍJMY

Støedisko Technických slueb
Poplatek za hrobové místo
Pronájem lesa
Pronájem pozemkù
Doèasný pronájem pozemkù
Sportovní hala  pronájem
Stadion  pronájem pozemku
Realizace finanèního majetku
Poplatek za pobyt dìtí v mateøských kolách
Poplatek za pobyt dìtí ve kolních druinách
Pronájem nemovitostí celkem
- Bytové domy
9 529 100
- Kotelny
341 600
- Nebytové domy
2 485 900

KAPITÁLOVÉ PØÍJMY

(Prodej pozemkù z majetku mìsta)

DOTACE

Dotace ze státního rozpoètu
Na kolství
Na státní správu
Na rozíøenou pùsobnost
Na sociální dávky
Dotace od obcí
Na kolství
Na støediskovou funkci knihovny
Na veøejnoprávní smlouvy
Dotace z kraje
(Na mzdy a neinvestièní náklady kol)

VÝDAJE CELKEM
KOLSTVÍ

Pøíspìvek na provoz
ročník I., únor 2005

34 335 000
9 283 000
1 270 000
9 030 000
14 280 000
472 000
9 472 300
2 240 000
2 500 000
175 000
30 000
140 300
550 000
480 000
2 952 000
405 000

14 320 900

300 000
50 000
960 000
96 300
7 000
50 000
1 000
100 000
300 000
100 000
12 356 600

200 000
67 692 700

30 487 700
1 219 800
3 847 900
9 820 000
15 600 000
1 205 000
1 140 000
40 000
25 000
36 000 000

122 591 900
43 297 100

6 545 100

Pøíspìvek na provoz KD
Úèelová dotace  knihovna
Úèelová dotace  pøíspìvek obcí na knihovnu
Úèelová dotace  vydávání Holických listù
Rezerva

Bytové domy
Kotelny (nákup paliv)
Nebytové domy
(v tom 800 000 údrba kolních budov)

Místní komunikace
- údrba a opravy
- celoploné opravy
- úpravy dìtských høi
Støedisko Technických slueb
Správa høbitova
Veøejné osvìtlení
Veøejná zeleò
Stadion
Sportovní hala
Ukládání odpadù
Sbìrný dvùr
Parkovací automaty

3 040 700
145 000
40 000
108 000
100 000

3 672 500
3 140 000
2 058 800

2 947 600

1 500 000
1 097 600
350 000

STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA

7 253 200
504 100
2 721 800
3 275 000
973 800
1 266 200
3 000 000
715 300
50 000

44 282 800

Sociální dávky
15 600 000
Klub dùchodcù a podpora zdrav. postiených
50 000
Peèovatelská sluba
560 000
Protidrogová politika
35 000
Dopravní obslunost (dotace na místní linky)
60 000
Opatøení pro majitele psù
30 000
Péèe o obecní lesy
95 000
Obèanské obøady  obøadní síò
100 000
SK Holice  fotbalový klub
250 000
Mìstský rozhlas
50 000
Spoleèenské aktivity mìsta
375 000
- propagace mìsta
90 000
- významné akce (pøíspìvky)
285 000
Veøejná podpora spoleèenských organizací
156 000
Zastupitelský orgán
1 895 000
Jednotka sboru dobrovolných hasièù
275 000
Splátka úroku k investiènímu úvìru
1 107 000
Provoz mìstského úøadu
23 644 800
(kromì obvyklých provozních poloek sem spadají i poplatky za pojitìní majetku, znalecké posudky, právní sluby, pøíspìvky mìsta ve
sdrueních, daò z pøevodu nemovitostí,veøejnoprávní smlouvy a prostøedky na krizové øízení, informaèní systém mìsta)
Rozdíl mezi pøíjmy a výdaji 3 429 000 bude pouit na:
Splátka investièního úvìru
3 360 000
Splátka pùjèky do Fondu bydlení
69 000
Rubriku Mìli byste vìdìt pøipravuje Mgr. Pavel Hladík, místostarosta mìsta
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ÚŘEDNÍ DESKA
Správní poplatky
od 17. ledna 2005
Dne 17. ledna 2005 nabyl úèinnosti nový
zákon o správních poplatcích (zákon
è. 634/2004 Sb.) Tento zákon novì upravuje
správní poplatky a výkon jejich správy,
zejména jejich vymìøování a vybírání . Pro
objasnìní zde uvedu nìkolik základních
pojmù a informací z tohoto zákona.
Pøedmìtem správních poplatkù je vdy nìjaké
správní øízení nebo èinnost správních úøadù
souvisejících s výkonem státní správy, které
je upraveno pøísluným zvlátním právním
pøedpisem. V pøíloze zákona o správních
poplatcích jsou popsány úkony, které podléhají zpoplatnìní, jsou zde popsány i dùvody
osvobození, popøípadì úkony, které nejsou
zpoplatnìny, celkem pøíloha obsahuje 163
poloek zpoplatnìných správních úkonù. Zde
pøipomenu, e správní úkony zahájené z moci
úøední (s výjimkou místního etøení) a úkony
související s pøestupkovým a s trestním øízením nejsou zpoplatnìny.
Poplatky vymìøuje, vybírá a vymáhá správní
úøad, pøísluný k provedení úkonu. Mìstský
úøad Holice je tzv. povìøeným úøadem, je tedy
zvlátními zákony povìøen k výkonu státní
správy a správní poplatky vybírané naim úøadem jsou jedním z významných zdrojù financování provozu úøadu. Pro rok 2005 plánujeme pøíjem ze správních poplatkù ve výi 2,24
mil. Kè.
Blií informace o zmìnách v sazbách správních poplatkù získáte u pøísluného vedoucího
odboru, kde je k nahlédnutí i nový zákon
o správních poplatcích.
V následující tabulce uvádím nìkolik vybraných poloek, u kterých dolo od 17. ledna
2005 ke zmìnì:

Popis poloky správního poplatku

do 17. 1.

od 17. 1.

100 Kè

300 Kè

200
300
100
100
10
100

500
800
500
700
100
200

10

50

2000

1500

500

1000

200
100
20
10

500
50
50
100

Správní odbor, obèanské prùkazy a pasy, ovìøování
Vydání stejnopisu rodného,oddacího nebo úmrtního listu
Ovìøení stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu ze spisù apod.
Cestovní doklady  zrychlený výdej CD obèanùm do 15 let
Obèanské prùkazy  zápis nepovinných údajù
Vydání nového OP za znièený, ztracený nebo odcizený

50
20
150
25
-

100
30
600
100
100

Obecní ivnostenský úøad
Zmìna rozhodnutí o udìlení koncese vèetnì zmìny koncesní listiny
Zruení ivnostenského oprávnìní na ádost podnikatele

500
150

1000
0

Odbor ivotního prostøedí a stavební úøad
Vydání stavebního povolení ke drobným stavbám a jejich zmìnám
Vydání rozhodnutí o prodlouení platnosti stavebního povolení
Vydání povolení informaèního, reklamního nebo propagaèního zaøízení
Vydání povolení terénních úprav
Vydání rybáøského lístku s platností kratí ne 1 rok
Vydání rybáøského lístku s platností 1 rok, 3 roky
Vydání rybáøského lístku s platností 10 let
Vydání rybáøského lístku ákùm základních kol do 15 let na 1 rok

30
50, 100
20

300
300
1000
1000
60
100, 200
500
50

Odbor dopravy, registr vozidel a schvalování technické zpùsobilosti,
registr øidièù
Zápis do registru vozidel - motocykl do 50 ccm
- motocykl o obsahu nad 50 ccm vèetnì motocyklu s pøívìsným
nebo postranním vozíkem nebo motorové tøíkolky nebo ètyøkolky
- motorové vozidlo s nejménì ètyømi koly
- pøípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti vèetnì
- pøípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti
- doèasné vyøazení vozidla z registru vozidel
- vydání tabulky registraèní znaèky (za kadou tabulku)
- zápis zmìny do technického prùkazu vozidla a do registru vozidel
(za kadou zmìnu)
Schválení technické zpùsobilosti jednotlivì dovezeného vozidla,
jemu bylo udìleno osvìdèení o homologaci ES
Schválení technické zpùsobilosti vozidla po pøestavbì, schválení
uití vozidla k výcviku v autokole
Schválení technické zpùsobilosti vozidla po pøestavbì spoèívající
v úpravì na alternativní pohon palivo benzin-zkapalnìný plyn
Vydání øidièského prùkazu (ØP)
Rozíøení ØP
Zmìna v osvìdèení profesní zpùsobilosti øidièe

Finanční odbor – místní
poplatek ze psů
Protoe mìstský úøad rozesílá v této dobì sloenky pro placení poplatku za psa, pøipomeneme nìkolik bodù z vyhláky mìsta Holic
è. 7/2003 o místním poplatku ze psù, která je v platnosti od 1. 1. 2004:
Èlánek 5  Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1) Poplatková povinnost vzniká v kalendáøním mìsíci, ve kterém pes
dovril stáøí 3 mìsícù. Poplatek se platí za kadý i zapoèatý kalendáøní
mìsíc.
Èlánek 4  Ohlaovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku ústnì do protokolu do
10 dnù vznik své poplatkové povinnosti, tj. dovrení stáøí psa 3 mìsícù
nebo poèátek drení psa starího. Stejným zpùsobem a ve stejné lhùtì
je poplatník povinen ohlásit zánik své poplatkové povinnosti.
(2) Povinnost ohlásit drení psa má i osoba, která je od placení poplatku podle zákona o místních poplatcích osvobozena.
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Èlánek 6  Sazba poplatku
Poplatek èiní za kalendáøní rok:
(1) 300,- Kè za prvního psa, chovaného v rodinném domku, 600,- Kè
za kadého dalího psa tého poplatníka.
(2) 600,- Kè za prvního psa, chovaného v ostatních domech, 1200,- Kè
za kadého dalího psa tého poplatníka.
(3) 180,- Kè za prvního psa, jestlie je poplatníkem poivatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého dùchodu, který je jeho
jediným zdrojem pøíjmù, anebo poivatel sirotèího dùchodu /tuto
skuteènost nutno doloit souèasnì se splnìním ohlaovací povinnosti
dle èlánku 4 této vyhláky èestným prohláením (§ 39 zákona
è. 71/1967 Sb., o správním øízení, ve znìní pozdìjích pøedpisù),
300,- Kè za kadého dalího psa tého poplatníka.
(4) 600,- Kè za prvního psa, jeho vlastníkem je právnická osoba
nebo fyzická osoba, uívající psa v rámci své podnikatelské èinnosti,
1200,-Kè za kadého dalího psa tého poplatníka.
Èlánek 8  Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný do 30. 4. kadého roku. Èiní-li více ne
1000,- Kè roènì, je splatný ve dvou stejných splátkách, vdy nejpozdìji do 30. 4. a do 31. 8. kadého roku
ročník I., únor 2005
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Odbor životního prostředí
a stavební úřad – kácení stromů
Kácení stromù mimo les probíhá na základì zákona è. 114/1992 Sb.,
ve znìní pozdìjích pøedpisù. Povolení ke kácení je v plné kompetenci

listy

místnì pøísluného obecního úøadu. Pøi povolování se vychází z ji
citovaného zákona, §§ 7, 8, 9 a dále z provádìcí vyhláky 395/1991
Sb. Pro odborné posouzení a vydání posudku, který vak není závazný,
bývá oslovena Agentura ochrany pøírody a krajiny ÈR Pardubice. Tak
tomu je i v pøípadì kácení vzrostlých smrkù obecných (Picea abies)
v zástavbì. V posudku agentury se uvádí:
v zástavbì jsou vzrostlé, vysoké smrky pro okolí nebezpeèné. Za
nepøíznivého poèasí, jaké se v posledních letech na naem území èasto
objevuje (bouøky s nárazovým vìtrem nebo silný vítr dosahující a
hodnot vichøice), hrozí zlom v horní polovinì nebo tøetinì kmene. Silný
vítr mùe ulomený terminál odmrtit o desítky metrù dál. Také koøenový systém smrku obecného má nedostateènì vyvinutý kùlový koøen
a vedlejí koøeny se rozprostírají v pùdì mìlce. Proto smrk obecný trpí
ve vìtrných polohách vývraty. Zásahy do korun vzrostlých jedincù
smrku nelze provádìt, protoe napø. odstranìním vrcholové èásti koruny dochází k pøímému otevøení vnitøních pletiv kmene. Také habituelnì
jsou takto oetøené stromy trvale pokozeny. U jehliènatých stromových døevin nelze realizovat zásahy, které snáejí listnaté døeviny,
a kterými lze zajistit vyhovující provozní bezpeènost (zdravotní nebo
stabilizaèní øez). V zástavbì je jediným moným opatøením pro zabezpeèení okolí vzrostlé, vysoké smrky skácet a je-li to moné, nahradit je
novou výsadbou vhodnìjího taxonu.
Dále pøipomínáme, e v rozhodnutí o povolení kácení je naøízena
náhradní výsadba (§9 citovaného zákona), èím je úbytek zelenì vdy
kompenzován.
No fotografii je budova Finanèního úøadu na námìstí a v popøedí
mladej vánoèní. Na podzim 2004 jsme toti zasadili budoucí
mìstský vánoèní smrk, protoe zdravotní stav starýho u není
nejlepí a jeho èas se krátí.
informace z mìstského úøadu a z jeho odborù pøipravil
ing.Vladislav Branda, tajemník MÚ

Finanční úřad Holice informuje
Upozornìní pro poplatníky danì z nemovitostí  zmìny
v dani z nemovitostí od 1. 1. 2005
Novelou ustanovení § 3 odst. 2 zákona è. 338/1992 Sb., o dani
z nemovitostí ve znìní pozdìjích pøedpisù, dolo s úèinností od 1. 1.
2005 k zásadní zmìnì pøi urèení osoby poplatníka danì z nìkterých
pozemkù.
Podle nové právní úpravy je nájemce poplatníkem danì z pozemkù
u pronajatých pozemkù pouze tehdy, jde-li o pozemky:
a) evidované v katastru nemovitostí zjednodueným zpùsobem
(na listu vlastnictví je takový pozemek veden bez oznaèení druhu
a zpùsobu vyuití pozemku  tzn. není oznaèen jako orná pùda nebo
trvalý travní porost),
b) spravované Pozemkovým fondem ÈR nebo Správou státních hmotných rezerv nebo
c) pøevedené na Fond národního majetku ÈR.
V ostatních pøípadech je poplatníkem danì z nemovitostí vlastník
pozemkù.
V této souvislosti je tøeba pøipomenout, e dohody (nájemní smlouvy)
uzavøené s tím, e daòovou povinnost ponese místo daòového subjektu
zcela nebo èásteènì jiná osoba, napø. nájemce, nejsou pro daòové øízení úèinné.
Vlastníci jsou povinni podat daòová pøiznání k dani z nemovitostí
z vekerých (i pronajatých) pozemkù v k. ú. Holice v Èechách,
Dolní Øedice, Bý, Hrachovitì a Uhersko v prodlouené lhùtì
nejpozdìji do 30. dubna 2005.
V tìchto katastrálních územích ji byla provedena obnova katastrálního operátu podle zákona è. 344/1991 Sb., o katastru nemovitostí ve
znìní pozdìjích pøedpisù, novým mapováním nebo pøepracováním
geodetických informací nebo na podkladì pozemkových úprav.
Podkladem pro správné zpracování daòového pøiznání je aktuální
ročník I., únor 2005

výpis z listu vlastnictví, který lze získat na Katastrálním úøadì v Pardubicích, Èechovo nábø. 1791 (naproti Hotelu Zlatá tika)  úøední
dny: pondìlí a støeda od 8,00 do 17,00 a ètvrtek od 8,00 do 12,00
hodin. Výmìru pozemku a druh vyuití (napø. orná pùda, trvalý travní
porost, zastavìná plocha ...) lze ovìøit za jednotlivé pozemky konkrétních parcelních èísel prostøednictvím internetu na stránkách Èeského
úøadu zemìmìøického a katastrálního na adrese www.cuzk.cz  nabídka Nahlíení do katastru a prùbìh øízení  informace z KN  volba
parcela.
FÚ pøipomíná, e dolo-li v roce 2004 ke zmìnì okolností rozhodných pro vymìøení danì z nemovitostí nebo ke zmìnì v osobì
poplatníka, byl poplatník povinen podat daòové pøiznání do
31. ledna 2005 (koupì, prodej, darování, dìdictví, pøístavba, odstranìní stavby, kolaudace...). V katastrálním území Holice v Èechách
dolo ke kompletnímu pøeèíslování vech parcel, proto by mìli vichni
poplatníci podat daòová pøiznání, nebo dolo ke zmìnì vech údajù
v døíve podaných daòových pøiznáních k dani z nemovitostí.
Finanèní úøad upozoròuje na monost zpracování daòového pøiznání
na internetových stránkách Ministerstva financí www.mfcr.cz, kde prostøednictvím programu Adobe Acrobat Reader lze vytisknout poèítaèovou sestavu tiskopisu daòového pøiznání k dani z nemovitostí nebo lze
vyplnit údaje pøímo ve formuláøi MF a poté jej vytisknout.
Tiskopisy je moné vyzvednout si i pøímo na kterémkoliv finanèním
úøadì.
Kontakt na FÚ v Holicích: úøední dny: pondìlí a støeda od 8,00 do
17,00 hodin
- telefon: 466 001 382, 466 001 383, 466 001 386
Základní ceny pozemkù a dalí informace jsou vyvìeny na úøední
desce Finanèního úøadu v Holicích.
ing. Jana Machatá, FÚ v Holicích
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KULTURA
DIVADLO - ÚNOR 2004 KULTURNÍ DŮM MĚSTA HOLIC
STØEDA 2. ÚNORA V 18.00 HODIN
POLOLETNÍ KONCERT
Pololetní koncert ákù hudebního oboru Základní umìlecké koly v Holicích.
ZU Holice.
Velký sál kulturního domu.

a jeden z nejlepích hráèù na foukací harmoniku, vzpomíná se skupinou
Pøímá linka na svého kamaráda Michala Tuèného. Jeho písnièky má u nás
kadý rád, ale málokdo ví, e díky velmi podobnému hlasu Michala
a Tomáe byly mnohé písnì, které nazpíval Tomá, pøiznávány Michalovi. Oba zpìváci spolu kamarádili dlouhá léta a vystupovali spoleènì ve
skupinách Greenhorns a Feáci.
Tomá Linka a skupina Pøímá linka.
Velký sál kulturního domu.
PÁTEK 25. ÚNORA V 19.30 HODIN
CARLO GOLDONI  SLUHA DVOU PÁNÙ

STØEDA 9. ÚNORA V 18.00 HODIN
POLOLETNÍ KONCERT
Pololetní koncert ákù taneèního oboru Základní umìlecké koly v Holicích.
ZU Holice.
Velký sál kulturního domu.
ÈTVRTEK 17. ÚNORA V 8.30 A 10.00 HODIN
PIRÁTSKÁ POHÁDKA
Pohádka úsmìvnou a zábavnou formou øeí odvìké vytahování se silnìjího na slabího. Madla má na starosti chod celé domácnosti, Gaspar, její
mu, jí s nièím nepomùe, celé dny jen vzpomíná na dobu, kdy se plavil

Brilantní komedie, ve které si nebudete jisti u vùbec nièím. Excelentní
dílo italského dramatika inspirované tradièními maskami i zápletkou
komedie dell´arte. Vìènì hladový chytrák, ejdíø, mudrlant a podvodníèek Truffaldino pøijímá místo sluhy u kuráné Beatrice i u jejího milého
Florinda. Záhy vak zjiuje, jak zapeklitá a nevdìèná je sluba dvìma
pánùm.
li jsme na pøedstavení Sluha dvou pánù s trochou obav, abychom nevidìli jen kopii slavného pøedstavení Národního divadla s Miroslavem
Donutilem. Vae inscenace vak zcela urèitì pøedstihla toto pøedstavení.

po moøi. Jednoho dne se nechá najmout na loï, která vyplouvá za pokladem. Madla dostane strach o svého mue, a tak se tajnì vloudí na palubu
za ním. V pøevleèení pak zachrání Gasparovi nìkolikrát ivot. Ten ji
v pánském obleèení nepoznává a slouí jí oddanì jako svému kapitánovi ale co se stane, kdy loï pøepadne moøská pøíera? Jak seberou pirátùm poklad? A co se stane, kdy Gaspar doma zjistí, e kapitán nebyl
kapitán, ale Madla ???
Divadýlko Mrak Havlíèkùv Brod.
Velký sál kulturního domu.
SOBOTA 19. ÚNORA V 19.30 HODIN
VZPOMÍNKA NA MICHALA TUÈNÉHO
Tomá Linka, v souèasné dobì jeden z naich nejlepích country zpìvákù

Luká Homola je skvìlý hladový sluha a nenechá diváka oddechnout.
Scénka Truffaldina pojídajícího my je nádhernì realistická, o èem svìdèí výkøiky dam z publika. Je to prostì nádherná komedie.
Pøedstavení je zaøazeno v pøedplatném a je náhradou za muzikál Kdekdo
to rád horké, který musel být z technických dùvodù zruen. Hrají herci
Støedoèeského divadla Kladno.
Støedoèeské divadlo Kladno.
Velký sál kulturního domu.
VÝSTAVA VE VITRÍNÁCH
Fotografie Petra Juraèky.
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
– ÚNOR 2005
úterý 1. 2. v 17.00 hodin

ÚASÒÁKOVI

listy

Pøed tøemi lety odlehèili Dannyho paráci pokladnì tøí
lasvegaských kasin. Teï má Danny Ocean (Georgie
Clooney) nový a jetì drzejí plán  loupe v galeriích
v Amsterodamu, Øímì a Paøíi najednou!
USA - 99 minut - kriminální komedie  60.- Kè
úterý 15. 2. v 19.30 hodin

Být superhrdinou je tìká práce, poøád ale lepí, ne
odejít do výsluby a hnít ve støedostavovské idyle.
Kdy se vak tatínek  Pan Úasòák  zaplete do problémù, nezbývá milující manelce a dìtem nic jiného,
ne nahodit nové kostýmy a vyrazit do boje za jeho
záchranu. Kromì hlavy rodiny je samozøejmì ohroen
i celý svìt.
USA - 110 minut - rodinný animovaný - 60.- Kè
úterý 8. 2. v 19.30 hodin
DENÍK PRINCEZNY 2:
KRÁLOVSKÉ POVINNOSTI

SVÌT ZÍTØKA

Retro sci-fi debutujícího scénáristy a reiséra Kerryho
Conrana se vrací do 30. let, kdy mìsto Gotham proívá
útoky obøích létajících robotù a kdy se pùvabná reportérka Polly (Gwyneth Paltrowová) spojí s leteckým
dobrodruhem Joem (Jude Law), aby odhalila jejich pøíèinu a navíc i dùvod únosù pøedních svìtových vìdcù.
USA/VB/IT - 107 minut  retro sci-fi  55.- Kè
Pondìlí 21. 2. v 19.30 hodin
SUPER PROHNILÍ
Legendární nesourodá policejní dvojice (Philippe Noiret a Thierry Lhermitte) opìt v akci! Do hry o balík
penìz tentokrát vtahují i mladého a horlivého stáistu
Juliena.
FR - 99 minut - kriminální komedie  60.- Kè
pondìlí 28. 2. v 17.00 hodin

POLÁRNÍ EXPRES

Princezna Mia má díky intrikám bezcharakterního
vikomta pøesnì mìsíc na to, aby si nala manela
a nepøila tak o nástupnictví královského trùnu
v Genovii.
USA - 114 minut  romantická komedie  60.- Kè
pátek 11. 2 v 19.30 hodin

DANNYHO PARÁCI 2

Je tìdrý veèer, venku plno sbìhu a malý chlapec
nemùe ve své posteli usnout, kdy vtom za zamleným oknem zaburácí tøpytivý èerný vlak a vezme ho
na výlet do zemì Santa Clause.
USA  100 minut  rodinný animovaný  55.- Kè
PØIPRAVUJEME NA BØEZEN 2005
REZIDENT EVIL: APOKALYPSA * ALEXANDER
VELIKÝ * KAMEÒÁK 3 * RALOK V HLAVÌ
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
S mìsícem lednem pøichází i zhodnocení uplynulé sezony v Africkém
muzeu. Poslední zájezd jsme vyprovodili 22. prosince, popøáli astné
a veselé , podtrhli, seèetli, hodnotili. Rok takový normální. A pøesto
se objevilo jedno nej , a nìkolik zajímavých setkání.
Dne 3. èervna 2004 prolo Památníkem 466 platících návtìvníkù
v 17ti zájezdech. Takto velký poèet návtìvníkù v jednom dni byl
naposledy 10.6.1999. V loòském roce Památník navtívilo celkem
12 343 návtìvníkù, 207 výprav a 167 cizincù. Z návtìvníkù nejvzdálenìjích byl pan Koré s manelkou. Pan Koré je øeditelem projektu
na rekonstrukci zásobování vodou v Zambii; v této zemi ije více jak
20 let. V roce 2004 pùsobil v èásti území, které souviselo s cestou E.
Holuba. Pøislíbil nám dodat informace o zajímavostech z oblasti øeky
Zambezi.
V èervencovém èísle èasopisu National Geographic vyla zajímavá
reportá z cesty Hynka Adámka a Jaroslava Oli jun. Po stopách
dr. Emila Holuba. Autoøi pøijali pozvání do Holic, pøivezli nezvyklý
dar k obohacení naí expozice a pøislíbili i pøednáku o své cestì.
Jaroslav Ola jun.  velvyslanec ÈR v Zimbabwe, Zambii, Malavi
a Angole  nás upozornil, e v Zambijském národním muzeu v Lusace
se otevírá výstava Emil Holub  èesko-rakouský cestovatel, kterou
spoleènì organizují èeské a rakouské velvyslanectví v Harare. Ètenáøi
denního tisku byli informováni o této události 15. 12. 2004 v Pardubických novinách.

Poèátkem øíjna Èeský rozhlas II Pardubice s moderátorkou Jitkou Slezákovou vysílal reportá z Památníku  pøipomenutí narozenin cestovatele.
Nìkolik zábìrù pøijela natoèit i Èeská televize studio Ostrava do svého
poøadu Pod poklièkou, který byl vìnován africké kuchyni. Také zde
jedna hudební skupina, zabývající se etnickou hudbou, nafotila fotografie na obal svého CD.
V loòském roce se nae sbírky rozrostly o nìkolik exponátù z ivé
i neivé pøírody a o ji zmínìný dar, který bude malým pøekvapením
pro návtìvníky v nadcházející sezonì. Také odborná knihovna se
pomalu rozrùstá o zajímavé publikace s africkou tématikou.
Památník nevítá pouze turisty, ale je vyuíván i pøi výuce výtvarné
výchovy áky ZU a studenty Gymnázia, kteøí zde nalézají i dalí námìty na seminární práce. Na krátké prohlídky pøijídìjí èastìji i klienti Ústavu sociální péèe v Rábech. I tato setkání jsou vzájemnì obohacující.
V loòském roce jsme také byli poádáni o spolupráci a zapùjèení
exponátù na dvì výstavy ve východních Èechách. Na jaøe byl
dr. Holub pøipomenut v Regionálním muzeu v Chrudimi a v zimì
v Regionálním muzeu ve Vysokém Mýtì.
Tak vidíte, milí ètenáøi, a pak e o nás není zájem. U se tìím na dalí
sezonu a na dalí zajímavá setkání  ké je rok 2005 alespoò takový,
jako byl ten pøedelý.
Jitka Koudelková

Pøístav eecký

Z NOVÉ LITERATURY
V loòském roce vyla holickému rodákovi panu Ladislavu Køepelkovi básnická sbírka V peøejích vìkù. S laskavým svolením pana
doktora Jiøího Kotyka pøetiskujeme její recenzi, která vyla ve Zprávách klubu pøátel Pardubicka, roèník XXXIX, èíslo 9  10.
V èervnu t. r. se na ná redakèní stùl dostala laskavostí autorovou
básnická sbírka holického rodáka a èlena naeho KPP Vladislava Køepelky V peøejích vìkù, kterou vydalo svitavské nakladatelství P. Sejkory TRINITAS ve spolupráci s Køesanskou akademií v Øímì jako
117. svazek edice Vigilie. Pùvabná kníka (46 stran, obálka L. edivý)
pozoruhodným zpùsobem reflektuje nabitý ivot svého autora. Vladislav Køepelka (nar. 8. 7. 1920 v Holicích v Èechách), bojovník proti
komunistické totalitì, na sebe upozornil ji v únoru 1948 jako aktivní
úèastník demonstrací praských V. 11. ledna 1949 byl zatèen
a odsouzen v èervnu t.r. Krajským soudem v Chrudimi na jeden rok
vìzení za úèast ve skupinì ing. Jana emly. V letech 1951  53 studoval V. Køepelka Cyrilometodìjskou bohosloveckou fakultu v Praze,
r. 1953 vykonal vojenskou slubu u PTP. Pracoval jako chemik
v Rybitví u Pardubic (do r. 1955). Toho roku se oenil se Svìtlou ilínovou z Holic a roku 1956 se jim narodil syn Vladislav. Od roku 1960
pracoval V. Køepelka st. jako vedoucí nemocnièní laboratoøe v Opoènì, v letech 1964  68 dálkovì studoval Pøírodovìdeckou fakultu tehstrana
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dejí UJEP v Brnì. Srpnová okupace 1968 jej zastihla na dovolené
v Jugoslávii. Zùstal ve výcarské Basileji, kde ije dosud. Do r. 1991
zde pracoval v chemickém podniku CIBA-GEIGY. Roku 1988 získal
licenciát filozofie na Filozofickohistorické fakultì tamní univerzity.
Od prvních exilových krokù byl èlenem krajanského spolku DOMOV
a Sdruení bývalých ès. politických vìzòù v exilu. V letech 1988  92
pøedsedal dokonce Svìtovému sdruení bývalých ès. politických vìzòù
v Curychu. Je èlenem ès. køesanských odborù v Basileji a øímského
Velehradu. Roku 2003 inicioval ve svých rodných Holicích obnovu
pomníku TGM a stal se hlavním sponzorem akce.
V jeho básnické sbírce najdeme napø. reflexe druhé svìtové války
(Nedoletìl Literátor, Holièákùm padlým v kvìtnu 1945 atd.),
báseò 21. srpen 1968 èi vere vìnované enì líbezné, tj. Sv. Anece Èeské. Roku 1991 napsal 45 let maturity pardubických gymnazistù, kde øíká mimo jiné:
Není vak smrti tam kde Kristus ije
po Jeho Vzkøíení jej její osten zlomen
nezemøe nae studentská legie
k ní jsme my patøili a vìènì patøit budem.
Doporuèuji naim ètenáøùm tuto kníeèku i jako milou regionální
bibliofilii.
PhDr. Jiøí Kotyk
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??? TŘI OTÁZKY PRO RADNICI ???
Starosty Ladislava Effenberka se ptám: Pane starosto, pøi oslavách
666. výroèí mìsta (v roce 2002) se hovoøilo o tom, e zhruba jedenkrát za tøi roky by se jakési mìstské slavnosti mohly konat. Pøipravujete tedy nìco takového pro letoní rok?
Pro letoní rok skuteènì urèité oslavy pøipravujeme. Jak je vcelku
veobecnì známo, celá republika oslaví edesáté výroèí osvobození
Èeskoslovenska a ukonèení druhé svìtové války. Pro obèany Holic
a okolí je toto výroèí zvýraznìno jetì vzpomínkou na velkou místní
historickou událost  Holické povstání  , ku kterému dolo ve
dnech 5. a 6. kvìtna roku 1945. U dnes je jisté, e od soboty
30. dubna 2005, kdy se uskuteèní tradièní èarodìjnice s ohòostrojem, bude k tomuto jubileu pøipraveno nìkolik speciálních programù.
Kromì toho ve ètvrtek 5. kvìtna 2005 se uskuteèní jako kadý rok 
tentokrát v irím rozsahu  pietní shromádìní u památníku hrdinù
povstání na místním høbitovì. Chystají se i doprovodné akce, napøíklad pøednáky pro kolní mláde, vzpomínkový veèer s pamìtníky,
dokumentární výstava, hlídky u pomníèkù padlých, popsal pøípravy
slavností starosta Effenberk a dodal: V tomto roce oslaví významná
jubilea i nìkterá obèanská sdruení. Pokud vím, jisté akce chystá Sbor
dobrovolných hasièù, který si pøipomene 130. výroèí vzniku (2. kvìtna
1875 byl pøi TJ Sokol zaloen hasièský odbor) a 125 let od ustavení
samostatného sboru v Holicích (18. ledna 1880 se hasièi oddìlili od
Sokola a zaloili samostatný Sbor dobrovolných hasièù). Jubilovat
bude takté ji zmínìná Tìlocvièná jednota Sokol, která bude slavit
135. výroèí od svého zaloení (byla ustavena 11. prosince 1870).
K uvedení vekerých podrobností o chystaných oslavách poøadatelé
zcela urèitì vyuijí stránky Holických listù.
Pane Pavle Hladíku, ve Vaí pùsobnosti místostarosty mìsta je rovnì péèe o hasièský sbor. V tisku se v tìchto dnech objevilo sdìlení,
e v nìkterých obcích rozpoutìjí jednotky dobrovolných hasièù.
Ptám se Vás proto, zdali nehrozí nìco podobného také v Holicích?
V ádném pøípadì nehrozí. Na jedné stranì bychom poruili
zákon, který ukládá kadé obci jednotku zøídit, nebo se k jejímu zøízení s jinou obcí sdruit. Na druhé stranì k tomu není ádný dùvod.
Holická jednotka sboru dobrovolných hasièù je na velice dobré úrovni.
V souèasné dobì má 24 èlenù, z nich jsou vichni schopni zúèastnit
se zásahu. Potìitelné je, e se daøí výraznì sniovat vìkový prùmìr
jednotky. Vìtina èlenù má i potøebnou kvalifikaci pro práci s dýchacími pøístroji a pro práci s motorovou pilou. Kadoroènì projdou zdravotní prohlídkou a odbornými koleními podle svého zaøazení v jednotce. V rozpoètu mìsta mají dobrovolní hasièi samostatnou kapitolu, ve
které je pamatováno na obnovu výstroje a výzbroje. Pøed nìkolika lety
se podaøilo nemalým nákladem rekonstruovat i hasièský dùm v Hradecké ulici. Jsem rád, e pøi kadém projednávání otázek spojených
s hasièi jsou slyet v radì èi zastupitelstvu jen pochvalné hlasy na
adresu jednotky. Tyto hlasy jsou slyet i od vyích sloek záchranného systému pøi zásazích èi námìtových cvièeních. Mùeme být na nai
jednotku dobrovolných hasièù hrdi. Dokáí likvidovat poáry i následky pøírodních kalamit v kadou dobu a za kadé situace. Díky patøí

JEZDĚME VLAKEM !
O nový jízdní øád ÈD se kadoroènì zajímám. eleznici stále pokládám za nejetrnìjí
hromadnou dopravu a jsem ráda, e traový úsek 016 (døíve 015) Borohádek  Holice 
Moravany  Chrudim stále funguje. Má smysl, protoe nás spojuje s hlavní tratí 010 a tratí
020. V roce 1997 jsme uspoøádali proti ubývání spojù na této trati, eventuálnì proti jejímu
celkovému zruení, PETICI, kterou tehdy podepsalo 2 598 obèanù z Holic a pøilehlých obcí.
V lednových Holických listech hovoøil no novém jízdním øádu ÈD Miloslav Kment
v èlánku ???Tøi otázky pro radnici??? s místostarostou mìsta Pavlem Hladíkem. K tomuto rozhovoru bych chtìla dodat, e sobotní a nedìlní spoje nejsou teï nijak pøíznivé.
O víkendu nejezdí sice tolik cestujících, ale je koda, e zmizel napø. i vlak, který jezdil
jetì vloni kadodennì kolem 13. hodiny z Holic smìrem na Moravany. Právì ten pouívali cestující z Holic a Rovnì k návtìvì pardubické nemocnice, a to i v sobotu a nedìli.
Po seznámení se s novým jízdním øádem jsem zjistila, e by nic nebránilo tomu, aby
spojení v tuto dobu bez èekání v Moravanech bylo bez zvýení nákladù ÈD obnoveno. Pøipomínku jsem zaslala jak ÈD Pardubice, tak MÚ Holice. V této pøipomínce jsem uvedla,
aby vlak ve 12.20 z Holic v sobotu a v nedìli nejezdil dále na Moravany a aby místo nìho
jezdil pravidelnì kadý den vlak z Holic ve 12.59. Právì tento vlak má v Moravanech
dobré spojení ve vech smìrech, a to na Pardubice, Chrudim a Èeskou Tøebovou  a to bez
dlouhého èekání v Moravanech. Doufáme, e tento vlak nám bude od 6.3.2005, kdy probíhá první zmìna jízdního øádu, opìt jezdit. Druhá nae pøipomínka se týkala opìt sobotního
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i zamìstnavatelùm, kteøí nebrání svým zamìstnancùm tuto dùleitou
èinnost pro ochranu ivotù a majetku spoluobèanù vykonávat. A uveïme, e je to èinnost dobrovolná a neplacená! Jedinou odmìnu, kterou
mìsto mùe dobrovolným hasièùm pøiznat, je osvobození od poplatkù
za likvidaci odpadu a ze psù, popsal souèasný stav v holické hasièské
jednotce místostarosta Hladík, a dodal: Chci jetì uvést, e v letoním
roce oslaví Sbor dobrovolných hasièù Holice 130 let své èinnosti. Ke
gratulaci pøidávám pøání, a se jim daøí tak jak dosud i v dalích
letech.
Pro tajemníka mìstského úøadu Vladislava Brandu mám tuto otázku: V lednovém èísle Holických listù se ètenáøi dozvìdìli, e dosavadní odbor technických slueb se pøevádí na spoleènost s ruèením
omezeným. Kdy se tak stane, jakým zpùsobem bude mìsto tuto firmu
øídit a uplatòovat zájmy mìsta a obèanù, bude se v nové firmì propoutìt?
Ke zmínìnému rozhodnutí zastupitelstva skuteènì dolo a nestalo
se tak ze dne na den. Je to reakce na novelu zákona o DPH a snaha
mìsta vyhnout se plátcovství DPH  pro mìsta to je ekonomicky nevýhodné. Ji delí èas tuto záleitost zkoumala odborná skupina a výsledkem bylo doporuèení na zmìnu právní subjektivity odboru technických slueb a konkrétnì byla doporuèena transformace na spoleènost
s ruèením omezeným. Pro tuto organizaci bude naopak plátcovství
DPH, z dùvodù moných odpoètù DPH na vstupech, ekonomicky
výhodné. Kdy k oficiálnímu pøevodu dojde nemohu zatím øíci, doufám, e se tak stane bìhem nìkolika mìsícù. Nyní pracujeme na oceòování movitého i nemovitého majetku, který bude do majetku spoleènosti vloen. Kromì drobného hmotného majetku, tj. nábytku,
strojního vybavení dílen, náøadí a dopravních prostøedkù a mechanizací to budou i nemovitosti, napøíklad dosavadní areál technických slueb, areál sbìrného dvora a èást areálu fotbalového stadionu. Rovnì
pracujeme na potøebných organizaèních a personálních agendách,
poznamenal úvodem tajemník Branda, a pokraèoval: Zájmù veøejnosti se tato zmìna v ádném pøípadì nedotkne. Pokud jde o systém øízení
a spolupráce s mìstem, je podstatné, e dohled nad spoleèností bude
mít dozorèí rada jmenovaná zastupitelstvem. Jsou v ní tøi zastupitelé
mìsta a dva reprezentanti mìstského úøadu. Úlohu valné hromady spoleènosti bude plnit rada mìsta, øeditelem a jednatelem spoleènosti byl
jmenován zastupitelstvem dosavadní vedoucí odboru pan Kozel. Provozní kontakty zajistí majetkový odbor, který bude objednávat a kontrolovat vechny potøebné práce a èinnosti. Takto smluvnì bude oetøena napøíklad péèe o mìstský høbitov, veøejnou zeleò, zimní i letní úklid
a údrba komunikací a ploch, veøejné osvìtlení, odpadové hospodaøení, provoz domù s peèovatelskou slubou, polikliniky, sportovní haly,
atd. Èili práce dost a dost, a proto je zavádìjící hovoøit o nìjakém propoutìní souèasných pracovníkù. Nelze vak vylouèit, e praxe pøinese
nutnost nìkterých zmìn, pøesunù, úprav pracovních náplní. Zcela
nepravdivé jsou vak fámy o jakýchsi chystaných èistkách.
Otázky kladl a odpovìdi sepsal Miloslav Kment

a nedìlního spojení v ranním èase ze smìru od Holic. Cestující, kteøí chtìjí v Pardubicích
pokraèovat osobním vlakem ve smìru na Pøelouè a dále, to nemohou bez dlouhého èekání
uskuteènit.
Nìkomu se zdá vlakové jízdné drahé. Vezmeme-li ale v úvahu, e ÈD nabízejí ve
svých obchodních nabídkách asi 14 rùzných slev, které nae jízdné sníí, tak zjistíme, e
cestování vlakem je v porovnání s autobusovou pøepravou mnohdy i levnìjí, navíc tam
neplatíme ani za dosti objemná zavazadla  kufry, krosny, lye apod.  která s sebou èasto
vezeme. Pøi koupi jízdenky v pokladnì ÈD nebo u prùvodèího, lépe vak v pøedstihu, je
dobøe se o slevách informovat. Pracovníci ÈD Vám vìtinou ochotnì poradí. Novì je
u nás zaveden dopravní integrovaný systém VYDIS.
Pokud má nìkdo pøed sebou dalekou cestu, mùe pouít s pøíplatkem vlak vyí kvality (SC, EC, IC). Pohodlnou jízdu do Prahy mùeme ale proít napøíklad v rychlíku z Brna
do Prahy (tzv. Brnìnský drak), který je velmi pøíjemnì zaøízen a je bez pøíplatku. Pokud
jedeme z Pardubic do Prahy osobním poschoïovým vlakem PANTOGRAF, budeme také
velmi spokojeni, a hlavnì to bude záitek pro dìti.
Nám Holièákùm jde ale hlavnì o to, aby nae regionální tra byla zachována
i v budoucnosti a abychom mìli dobré spojení v Moravanech a Borohrádku na vechny
strany  to znamená mít kadoroènì dobrý jízdní øád. Pak se snad zase nauèíme ve vìtí
míøe vlakem cestovat. Být v Pardubicích z Holic zhruba za pùl hodiny, co je podle jízdního øádu moné, je pøece velmi dobré!!!
Pro vechny Holièáky napsala Hana Faltysová

strana

11

holicke listy 2_2005a.qxd

28.1.2005

15:06

StrÆnka 12

Holické

listy

TOULKY HOLICKOU MINULOSTÍ II
Holice, tak jako i jiná mìsta a obce po tøicetileté válce v letech
1618  1648, utrpìly mnoho zlého. Váleèné zpustoení prohloubilo
hospodáøskou stagnaci a úpadek, patrné v 17. století v celé Evropì.
Poklesla ekonomická váha mìst a plnì se prosadila hegemonie lechtických velkostatkù, èím se podstatnì rozíøilo jejich podnikání
a dolo souèasnì k rozíøení robotní práce.
Koncem øíjna 1645 védský generál Torstenson po nezdaøilém
obléhání Pardubic táhl k Sezemicím a Holicím, které vypálil. Potom
zùstalo v Holicích mnoho usedlostí zpustlých, vypálených a oputìných.
V té dobì se v Holicích nacházelo pouze 5 tkalcù, 4 øezníci, 3 krejèí, vec a barvíø plátna. lechta vak mìstu dovolila na prázdné grunty
pøijímat pøistìhovalce, kteøí byli na tøi léta osvobozeni od daní a robot.
Zchudlí obyvatelé si tìko pomáhali z bídy. lechta vak mìla zájem
na tom, aby vekerá pùda byla obdìlána, oputìné usedlosti obsazeny,
èím získala nejen robotníky, ale i pøíjmy do své pokladny.
Dle berní ruly z roku 1654 vak ji bylo v Holicích 40 hospodáøù,
kteøí obhospodaøovali od 21 do 104 strychù (korcù) orné pudy. Jeden
korec = strych = 800 ètvereèních sáhù = 29 arù (1 ar = 100 m2). Dále
zde bylo 13 chalupníkù, kteøí obhospodaøovali od 3 do 20 strychù orné

I krav se pouívalo jako tané síly. Foto archiv

pùdy a 12 zahradníkù, kteøí mìli jen dùm a zahradu.
V rámci berní ruly bylo vyhotovení prvého berního katastru pro
Èechy. Tím byly evidovány vechny poddanské usedlosti a mìanské
domy v zemi, uvedeno jejich vybavení polnostmi, dobytkem, zamìstnání dritelù a údaje o svobodnících a idech. Bylo zjitìno, e v zemi
je asi 1/3 domù pustých. Dle berní ruly se odhadovalo, e Èechy mìly
jen asi 930 000  1.000.000 obyvatel. Rùst panských dvorù na neosídlené pùdì pøispíval ke zvyování robotních povinností poddaných.
V roce 1713 ji bylo v Holicích 77 øemeslníkù a obchodníkù;
z tìch bylo 19 tkalcù, 7 øezníkù, 2 handlíøi s obilím, handlíø s dobytkem, kramáø, koeník, provazník, tesaø aj. Mezi nimi byl i písaø, kantor, serbus (úøední /obecní/ sluha) a výbìrèí akcísù (daní). Bylo zde
také napoèítáno 140 koní, 43 volù, 136 krav, 89 kusù hovìzího dobyt-

do padesátých let, kdy dolo k zemìdìlské velkovýrobì.
Zvíøecí síla byla pouívána té k pohonu tzv. entourù. entoury
byly pohánìny mlátièky, rotovníky, mlýny, koláøské soustruhy, øezaèky píce apod. Pùvodní entoury byly døevìné. Zhotovovali je mlynáøi
a sekerníci. Od poloviny 19. století ji byly v prodeji entoury tovární

elezný entour ve skanzenu na Veselém kopci u Hlinska. Foto autor

výroby.
Nejrozíøenìjím pohonem mlýnù a strojù byla vodní síla. První
vodní mlýny se u nás pøipomínají na poèátku druhé poloviny 13. století.
V souèasné dobì si nelze pøedstavit sklizeò obilí bez výkonných
kombajnù. Jeden èlovìk  øidiè kombajnu  dokáe za jediný den
posekat, vyèistit a naloit obilí z nìkolika hektarù polí. Nahradí tím
døíve tìkou døinu zemìdìlcù a jejich rodinných pøísluníkù.
V roce 1770 bylo v Holicích provedeno mìøení pozemkù, tzv.
zástìrovské, podle inenýra Zástìry. Toto mìøení bylo pozdìji pouito
jako podklad mìøení za císaøe Josefa II. v letech 1785  1788 k tzv.
Josefskému katastru. Josefský katastr evidoval hospodáøskou uitkovou pùdu v zemi (poddanskou i panskou). Neplodná pùda (veøejné
prostranství, cesty, vodní toky a jiné) nebyla do katastru pojata. Poddanská i panská pùda mìla být zdanìna stejnì. Základem zdanìní byl
hrubý výnos pozemkù zjitìný ocenìním pøiznané skliznì podle prùmìrných cen za desetiletí 1774  1784. Berní sazba z jednotlivých kultur pøihlíela k výi výrobních nákladù (vyí u pastvin, lesù a luk,

Kombajn pøi sklizni na poli na Podhrázi. Foto autor

nií u polí a vinic).
Na základì Josefského katastru byla provedena i nová úprava poddanských povinností. Dle tohoto mìøení bylo v Holicích 2314 jiter
a 699 sáhù polí. Polí ze zruených rybníkù bylo 459 jiter, pùdy leící
ladem bylo namìøeno 162 jiter a 803 sáhù. Luk bylo namìøeno 471 jiter
a 123 sáhù, pastvin 141 jiter a 150 sáhù, lesù 2091 jiter a 872 sáhù.
Z toho mìla obec 72 jiter a 297 sáhù, vrchnost 1488 jiter 1179
sáhù. Církev vlastnila 47 jiter a 1454 sáhù.
V prvé polovinì 19. století byl v holickém katastru 1794 jiter panských lesù (1 jitro = 2 korce = 3 míry, 1 sáh = 3.6 m2).
Myslivna pro tento holický revír stála na obecním pozemku na
rohu námìstí, kde nyní stojí dùm èp 9.
Václav Zavøel

Konì byli hlavní tanou silou. Foto autor

ka a 622 koz.
Tìchto potahù zemìdìlci pouívali jetì po druhé svìtové válce a
strana
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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 8. února pøijelo od Vysokého Mýta
do Holic na noc sedm muù vlády polského
Gouvernementu s dvaceti devíti koòmi, které
umístili ve stájích jatek. Pøeváeli jakýsi
archiv.
Dne 9. února odjídí tøicet místních mladíkù na kopání zákopù k Olomouci. Ètyøi
dny poté dává ze svých dìlníkù k tému
úèelu firma Gussmettal tøicet mládencù.
Dne 10. února projídí mìstem velké
vozatajstvo nìmeckého vojska od Hradce
Králové k Vysokému Mýtu. Tého dne dorazil do Holic od Vysokého Mýta transport sto
sedmdesáti pìti zajatých Rusù a byl ubytován
v chlapecké kole. Tento a následující den

projelo mìstem ku Hradci Králové pøes sto
selských povozù ze Slovenska. Stìhovali se
Nìmci od Spiské Nové Vsi. Ptali se, kde
jsou statky, které jim byly slíbeny.
Dne 11. února proly mìstem k Hradci
Králové tøi tisíce zajatcù  Anglièanù, Kanaïanù, Amerièanù a Australanù. Vude jim
nai lidé házeli chléb, housky, buchty. Nìkteøí
nìmeètí stráci jim to ze zemì sbírali a podávali, jiní jim v tom násilím bránili. Je tøeba
vìdìt, e nai obèané tímto konáním velmi riskovali, nebo dle rozkazu nìmeckého velení
hlásil místní rozhlas opakovanì varování, e
podávání potravin zajatcùm je trestným
èinem!
Dne 15. února prolo dopoledne mìstem
od Ostøetína dva tisíce Anglièanù, Kanaïanù,
Australanù, posléze ètyøi tisíce Rusù, kteøí li
velice zbìdováni v døevácích a hadrech.
Tého dne pøilo do mìsta est set padesát
anglických zajatcù, kteøí zùstali pøes noc na
slámì v budovì chlapecké koly. Pro Anglièany vaøily nae eny na ochozech sokolovny. Zajatci k tomu údajnì øíkali: V Sudetech
na nás plili, mezi Èechy pro nás nastal ráj!
Dne 18. února projídìlo mìstem smìrem

k Hradci Králové vozatajstvo Vlasovcù,
tého dne pøibylo do Holic pøes est set anglických a tisíc sedm set ruských zajatcù. Byli
umístìni ve kolách, v sálech hostincù a ve
stodolách. Tento i následujcí den prolo mìstem ku Hradci Králové jetì nìkolik tisícovek
zajatcù.
Od 20. do 28. února proly mìstem od
Vysokého Mýta smìrem ku Hradci Králové
jetì èetné mnohatisícové kolony zajatcù,
pøevánì zuboených Rusù, ale té skupiny
Anglièanù a Australanù. Ti vak byli mnohem lépe vybaveni a v pomìrnì dobrém zdravotním stavu. Ze zmínìných kolon ruských
zajatcù obèas nìkteøí jedinci uprchli a za
pomoci naich obèanù se uchýlili k partyzánským oddílùm, které v té dobì ji pùsobily
v blízkých lesích.
Jaké bylo v únoru roku 1945 poèasí?
Kronikáø píe, e únor byl vcelku mírný, ale
vlhký s bohatými pøeprkami i noèními mrazíky. est dnù prelo, ètyøi dny byly sluneèné,
ostatní pod mrakem.

herce Václava Lohniského a 5 let od úmrtí filmového reiséra Miloe Makovce.

Pro vechny Holièáky i obdivovatele nejslavnìjího místního rodáka vak nesmíme
opomenout pøipomínku jeho nekulatého výroèí. Tento mìsíc uplyne 103 let od pøedèasné
smrti afrického cestovatele Dr. Emila Holuba.

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

HOLICKÝ SLAVÍN
LOHNISKÝ Václav

* 5. listopadu 1920 v Holicích
 18. února 1980 v Jilemnici
divadelní, filmový a televizní herec a reisér,
hrál v praském Vìtrníku, v Ostravì
a v Plzni, øeditel Divadla S. K. Neumanna
v Praze (1958  1965), uvedl na edesát divadelních reií a sehrál sedmdesát filmových
rolí, z filmù napø. ikovská romance,
Vichni dobøí rodáci, Mareèku, podejte mi
pero!, nositel titulu Zaslouilý umìlec,
zemøel náhle pøi natáèení filmu v Krkonoích,
v roce 2003 po nìm byla pojmenována jedna
z místních ulic v lokalitì Muka

MAKOVEC Milo
Reprodukce peèeti mìsta Holic

Jestlie jsme v lednu uvedli Holický Slavín jmény ètyø jubilantù s kulatým výroèím, následující mìsíc je v tomto smìru chudí. Takovéto události zaznamenáme v únoru
pouze dvì: uplyne 25 let od náhlého úmrtí

MASOPUST
Ano, u je to tady zase. Rok se seel
s rokem, únor bílý pole sílí (moná) a masopust je za rohem. V loòském roce byla po
mnoha a mnoha letech v Holicích obnovena
tradice masopustního prùvodu. Nebude tomu
ročník I., únor 2005

* 11. prosince 1919 v Turnovì
 10. února 2000 v Praze
filmový reisér a scenárista krátkého, dokumentárního i hraného filmu, napøíklad ijí
mezi námi, Ztracenci, natoèil té film
Velké dobrodruství o africkém cestovateli
Dr. Emilu Holubovi (premiéra se uskuteènila
v Holicích 1. listopadu 1952)
jinak ani v roce letoním. Opìt spojí své síly
Dobrovolný hasièský sbor, Dechová hudba
kulturního domu a místní ochotnický soubor,
aby se v sobotu 12. února po desáté hodinì
mohl od kulturního domu vydat masopustní
prùvod po mìstì. Urèitì v nìm nebude chybìt
ádná z tradièních masek vèetnì neodbytného

HOLUB Emil, MUDr.

* 7. øíjna 1847 v Holicích
 21. února 1902 ve Vídni
africký cestovatel, lékaø, vìdec, badatel a spisovatel, nejslavnìjí holický rodák, podnikl
dvì cesty do jiní Afriky (1872  1879
a 1883  1887), shromádil mnoství rozmanitých sbírek, bohaté etnografické a pøírodovìdné sbírky jsou v Náprstkovì muzeu
a v Národním muzeu v Praze a v Památníku
Dr. Emila Holuba v Holicích, je autorem èetných vìdeckých pojednání a cestopisù, nejznámnìjí Sedm let v jiní Africe a Druhá
cesta do jiní Afriky. Z Kapského mìsta do
zemì Maukulumbù. Je èestným obèanem
mìsta Holic (1880), jeho jméno nese místní
gymnázium a také jedna z místních ulic, ve
které stojí i cestovatelùv pomník a rovnì
Památník Dr. Emila Holuba  Africké muzeum.
(mkm)

medvìda, øízná kutálka zahraje vem
k pochodu i k tanci a kasièky budou pøipraveny vybrat nìjaký ten obolus. Tak tedy: hospodyòky usmate kobliky, hospodáøi pøipravte
nìjakou tu lahvinku a pøijmìte vlídnì masopustní prùvod, pokud k vám zavítá.
Ludìk Kaplan
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Z našich škol
MATEŘSKÁ ŠKOLA STAROHOLICKÁ

V zimì nás èeká Velké snìhové dovádìní . Ale poèasí zatím pro
nás velké pochopení nemá.
Bìhem nìkolika dnù sníh zmizel. A tak si na zimu, sníh hrajeme ve
kolce. Z papíru maèkáme koule, které koulíme po zasnìené pláni
(koberci), lepíme je a seskupujeme.
Zima pøináí i nemoci, kterým bychom chtìli pøedcházet. Proto M
do svého programu zaøadila saunování. Saunovat se chodí starí dìti
1 x týdnì na M Pardubická díky ochotì paní øeditelky a MÚ Holice.
Pravidelné saunování vede k takovému ovlivnìní imunitního systému, e dochází k poklesu virózních onemocnìní dýchacích cest. Dítì
si uvìdomuje své tìlo, osvojuje si zruènost pøi oblékání a svlékání,
zouvání, nazouvání bot, uspoøádání odloeného odìvu atd.
Dále kadou støedu jezdíme na plavecký výcvik do Hradce Králové.
Pod vedením zkuené lektorky se dìti uèí základùm plavání.
A jetì stihneme výlet do Planetária v Hradci Králové .
Plánované akce na únor

PANÍ ZIMA JEDE
A je zima, a je mráz,
nebojí se ádný z nás,
a si mrzne a je zima,
zimní sporty ty jsou prima.

 divadelní pøedstavení na M Pardubická
 karneval v naí mateøské kole
 plavecký výcvik v Hradci Králové ( kadou støedu )
 saunování dìtí ( kadý pátek)
 výlet do Planetária v Hradci Králové

SOS Asie

26. prosince 2004 se stala v jihovýchodní
Asii velká pøírodní katastrofa, pøi ní zahynuly tisíce lidí, ostatní lidé pøili o støechy
nad hlavou, o své blízké. Tato pøírodní
katastrofa zarmoutila i naí kolu. Èeská
republika do postiených oblastí poslala
nìkolik miliónù korun, aby pomohla tìm, co
to opravdu potøebují. Do této akce se zapojili
i áci Základní koly Holice, Komenského
ul. S nápadem pøiel osmák Petr Malý.
Pomohli mu Honza Skoumal, Jiøí Horák
a Jiøí Chocholou. Vybírali peníze od dìtí
a uèitelù. Celou akci nazvali SOS Asie.
Nejvíce pøispìly osmé tøídy. Celkem se
vybralo 2 760,- Kè. Vichni vìøíme, e peníze dorazí na správné místo a pomohou tam,
kde nièivé vlny napáchaly nejvíce kod.
Jana Hanousková 8.A
Z Holice, Komenského 100

ÚNOR V MŠ
PARDUBICKÁ
Zimo, zimo, kde jsi...?
takhle se stále ptají dìti, touící po snìhové
nadílce.
Dìti v naí mateøské kole jsou urèitì na
zimu dobøe pøipravené, a to pøedevím z pravidelného saunování. V pátek nai saunu navtìvují dìti z M Staroholická a ze kolní druiny Z Holubova.
V lednu zaèaly nejstarí dìti z kytièkového oddìlení nacvièovat vystoupení na Holicstrana
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kou Mateøinku.
A protoe se blíí zápis do kol, byli nai
pøedkoláci pozváni do l. tøídy Z Holubova
a Z Komenského. Ve kole se dìtem líbilo
a poznaly, co vechno se jejich kamarádi ji
nauèili.
9. února 2005 navtíví nai M Zdravìnka a Kuba s pohádkou U pana doktora zveme maminky s malými dìtmi v 10.30
hodin
Kadou støedu probíhá MATEØSKÉ
CENTRUM - od 15.00 do 16.00 hodin
Snìhovou nadílku (alespoò v únoru) pøejí
Zamìstnanci M Pardubická

Společenská
kronika
VZPOMÍNKA
Dne 2. bøezna 2005 by se doil 80ti let
známý holický lékaø a veøejný èinitel
MUDr. Vítìzslav Hrubý
Vzpomíná rodina.
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Skautské Ohlédnutí za rokem 2004
Uplynulý rok pro nás  skauty
v Holicích - byl plný velkých událostí. Tou nejvìtí, která se prolínala naí èinností témìø celý rok, bylo
stìhování do nové klubovny, kterou
jsme dostali od mìsta v budovì dìtského zdravotního støediska. V souèasné dobì vyuíváme dvì místnosti. Máme vak pøislíbeny jetì
dalí dvì. Moná Vám to pøijde
mnoho, ale nae støedisko má 6
oddílù, ve kterých je dohromady
registrováno 67 lidí. A v roce leto-

ním máme èlenù jetì více!
Veliký dík patøí vem vedoucím, kteøí pracují s dìtmi ve svém volném
èase, bez nároku na jakoukoli odmìnu. Tou je jim pocit dobøe vykona-

né práce a musím øíci, e zejména díky nim je zdejí skautské støedisko na takové dobré úrovni. Èinnost oddílù spoèívá v kadotýdenních
schùzkách a pøiblinì jednou mìsíènì je víkendová výprava. O prázdninách se jede na tábor. Letos v naem støedisku probìhly dva tábory
stálé a jeden putovní. Dalí naí èinností je aktivní pomoc pøi dobroèinných akcích typu Kapka nadìje, Tøíkrálová sbírka a jiné. Pro veøejnost jsme minulý rok pøipravili napøíklad Výstavu naich výrobkù,
Skautské odpoledne s èajovnou, nebo Vánoèní besídku. V roce letoním bychom rádi u pøíleitosti kulatého výroèí zaloení naeho støediska uspoøádali Výroèní skautskou výstavu.
Také bych rád podìkoval za spolupráci rodièùm a dalím, kteøí pochopili, e skauting není jen krouek, ale e zde dìti získají kromì táborových a jiných dovedností i morální zásady platné v kadém vìku.
Ondøej Výborný
Vedoucí skautského støediska Dr. Emila Holuba Holice

Z činnosti Charitní pečovatelské služby v Holicích
Jsou tomu témìø tøi mìsíce od chvíle, kdy v Holicích zahájila svou èinnost
Charitní peèovatelská
sluba (CHPS). Ètvrtina
roku je pomìrnì dlouhá
doba, ale je pøíli krátká
na to, aby se dalo hovoøit
o nìjakých výsledcích.
Pøesto se domnívám, e obèané Holic by mìli
být pravidelnì informováni alespoò o nejpodstatnìjích záleitostech, týkajících se èinnosti CHPS.
Nae první výsledky a zkuenosti
V listopadu 2004, kdy jsme v Holicích zaèali
fungovat, jsme od peèovatelské sluby HELP
HOME pøevzali péèi o 60 klientù (vìtinou
lidí dùchodového vìku),
z nich 45 vyuívá naich
slueb pravidelnì.
Pøímou péèi o klienty
zajiují 4 lidé  3 peèovatelky a sociální pracovník. Pracovníci peèovatelské sluby se mnohdy
stávají tìmi nejbliími,
zejména pro klienty ijící
osamìle.
Velmi podstatnou mylenkou naí práce, kterou se
snaíme íøit mezi nae
spoluobèany, je toto: péèe
o starého èi hendikepovaného èlovìka by nemìla
být pouze záleitostí
státu, ale pøedevím rodiny, pøíbuzných, pøátel,
sousedù. Tato teze do
znaèné míry ovlivòuje naí práci. V naprosté
vìtinì k nám pøicházejí lidé, ádající
o poskytování slueb sociální péèe pro své
rodièe èi pøíbuzné, tehdy, kdy u na tuto péèi
sami nestaèí. Spoleènì pak vymezíme okruh
poskytovaných slueb a jejich èetnost.
Peèovatelská sluba tedy nastupuje v okamiku, kdy rodina z jakéhokoliv závaného dùvoročník I., únor 2005

du nemùe péèi o starého èi nemocného èlovìka plnì poskytovat. Naím úkolem je také
zajistit podporu rodiny tak, aby, pokud je to
moné, sama postupnì zvládla péèi o naeho
klienta a pøitom mohla dál fungovat bez
zásadních zmìn.
Oblastní charita Pardubice provozuje vedle
CHPS v Holicích a okolí také Charitní oetøovatelskou slubu (CHOS)  jedná se o péèi
o klienty v oblasti zdravotních potøeb. CHOS
zajiují kvalifikované zdravotní sestry.
Vánoèní veèírek
Protoe nai klienti projevili chu spoleènì se
setkat, posedìt a popovídat si, uspoøádali jsme
malé vánoèní posezení ve støedisku CHPS
v novém domì s peèovatelskou slubou.
Na veèírku se selo 35 hostù. Obèerstvení pro

vechny zajiovaly peèovatelky, a bylo vidìt,
e vem naim klientùm chutná. Posezení
provázely hudbou a zpìvem nejen vánoèních
koled dìti pracovníkù charity (Luká Kyncl
z Pardubic a Vojtíek projcar z Daic) a studentky gymnázia v Holicích (árka Bucharová, Iva Martinková, Klára Schejbalová a Lída
Debelková).

Tøíkrálová sbírka 2005
Dalí aktivitou naeho støediska peèovatelské
sluby byla pøíprava Tøíkrálové sbírky. Ve
spolupráci s Øímskokatolickou farností Holice jsme oslovili øeditele zdejích kol s prosbou o pomoc s realizací sbírky, smìrovanou
k ákùm a studentùm, kteøí by byli ochotni jít
koledovat.
Tøíkrálová sbírka 2005 probìhla v Holicích
a okolí (Pobìovice, Roveò) ve dnech 7. a 8.
ledna. Zúèastnilo se jí znaèné mnoství dìtí
ze základních kol v Holubovì ulici a v ul.
Komenského, gymnázia, mateøské koly
v Holubovì ulici a z øad holických skautù.
Celková výe vykoledovaných penìz èiní
64 110 Kè.
Èást výtìku z Tøíkrálové sbírky poslouí starým lidem a lidem se
zdravotním postiením
pøímo v naem regionu,
èást odejde na pomoc do
oblastí jihovýchodní
Asie postiených pøírodní katastrofou.
Dìtem i dospìlým, kteøí
se na sbírce podíleli,
patøí ná velký dík.
Vichni odvedli obrovský kus práce a pøièinili
se tak o dobrou vìc ve
prospìch vech, kteøí
tuto pomoc potøebují.
Nae podìkování patøí
také vem obèanùm
Holic,
Pobìovic,
Rovnì, Ostøetína, Uherska, Vysokého Chvojna
a vem ostatním, kteøí
pøispìli koledníkùm do pokladnièek.
Co øíci na závìr? Jsme vdìèni za vechny
podnìty nejen ze strany klientù a jejich rodin,
ale také ze strany veøejnosti. Vae pøipomínky
èasto mohou pøispìt ke zkvalitnìní naich
slueb. Obrázek o tom, zda se nám nae práce
daøí, si nakonec stejnì utvoøíte Vy sami.
Ludmila Èíková, vedoucí støediska CHPS v Holicích
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SPORT
HOLICE ZTRÁCEJÍ NA SVITAVY
ŠEST BODŮ
Pátý rok pùsobení v krajském pøeboru zahájili holiètí fotbalisté
pod taktovkou trenéra Stanislava edivky s cílem ovìøit schopnosti
dosavadního kádru, který by mohl v pøítí sezonì usilovat o postup do
divize. S prùbìným ètvrtým místem panuje v oddíle spokojenost,
ménì ji se estibodovou ztrátou na vedoucí Svitavy.
Holický tým se na podzim nevyvaroval herních výkyvù a ukázalo
se, e zatím není pøipraven zaútoèit na postupovou pøíèku do divize.
Oporou týmu byla osa Svoboda  M. Jedlièka  Veis, mnozí mladí
hráèi vak zatím nedokáí pøevzít v utkáních odpovìdnost a v nìkterých zápasech se víceménì hledali.
A tady je bilance podzimu SK Holice v èíslech: 13. utkání, est
výher, tøi remízy, ètyøi prohry  skóre 19:18; 21 bodù. Doma Holice
ze esti utkání vyhrály ètyøikrát, dvakrát remizovaly; skóre 12:5, ètrnáct bodù. Ze sedmi utkáni venku zaznamenaly Holice dvì výhry,
jednu remízu a ètyøi prohry; skóre 7:13, sedm bodù. Lépe se holické-

O 3.ligu v nové herně
stolního tenisu
19.února
ZÁPAS PRVNÍHO S DRUHÝM,TZV.
SOUBOJ FAVORITÙ KTERÝ VE
ROZHODNE, SE HRAJE 19.ÚNORA
V 9.00 HODIN V NOVÉ HERNÌ
STOLNÍHO TENISU V HOLICÍCH

Mui oddílu stolního tenisu OST TJ Jiskra Holice A (Dostál, Jelínek, vec, Koubek) mají jediný cíl-postup do tøetí ligy. Od
poèátku sezóny si vedou skvìle a na svém
kontì mají ji 11 vítìzství a jen jednu poráku s druhou Lokomotivou Pardubice 8:10
z jejich stolù. I ta pomýlí na výhru v divizi
a tím návrat do ligy, kterou hrála pøed tøemi
roky. Jene postupuje jen vítìz celé soutìe.
Zatímco nai s nikým jiným nezaváhali,
Loko prohrála s nováèkem soutìe ve Skutèi. Tím si cestu k prvenství zkomplikovala,
nebo naim právì v tomto vzájemném
utkání na domácích stolech staèí k postupu

jakákoli výhra.Oba týmy mají pøed svými
soupeøi (pøed tøetím) témìø 30 bodový
náskok a tak je to opravdu souboj dvou
obrovských favoritù.
Proto Vás zvu na tento veledùleitý
zápas, pøijïte povzbudit ná tým, zafandit si
a pobavit se do novì vybudované herny stol-

strana

16

mu týmu daøilo v prvých poloèasech  estkrát jej vyhrál, dvakrát
remizovala a tøikrát prohrál. V druhé pùli byl tøikrát úspìnìjí, estkrát remizoval a ètyøikrát prohrál. Støelci dali celkem 19 gólù: 8 
Veis, 3  Erber, 2  Toovský, Hladík, 1  mejda, Skalický, Èerný,
vlastní Hlinsko. Starty (celkem 17 hráèù): 13  Svoboda, Veis, Zeman,
Toovský, J. Velinský, Èerný, 12  M. Jedlièka, Erber, Skalický, 11 
Machatý, Hladík, 10  T. Jedlièka, mejda, 9  Kysela, Jílek, 3  T.
Velinský, Koláèek.
Výsledky pøípravných zápasù mustev SK Holice v lednu 2005.
A mustvo: SK Holice  FK AS Pardubice B 3 : 1 (1 : 0)  Jílek 2,
Absolón
SK Holice  Sokol Libèiny 2 : 2 (2 : 0)  Machatý, Èerný
Sokol Chvojenec  SK Holice 1 : 4 (0 : 1)  Jílek, Zeman,
Latovka, Kopa
ml. dorost: SK Holice  Slatiòany 2 : 1 (1 : 0)  Chmela
st. dorost: SK Holice  AFK Chrudim 2 : 0 (0 . )  Louenský
ml. áci:
Hradec Králové  SK Holice 2 : 3 (2 : 1)  Paálka, Flasch

ního tenisu (1.patro) v mìstské sportovní
hale v Holicích. Zápas zaèíná pøesnì v 9.00
hodin. V sále na Vás èeká 60 míst k sezení.
Na naich nových stránkách www.ostjiskraholice.net si mùete prohlédnout, jak
vypadala herna stolního tenisu tìsnì po pøedání k uívání.Ètyøi stìny, podlaha a strop,
prázdné atny. Ve ostatní co v hernì uvidíte
(ohrádky, stoly, závìsy, stolky, poèítadla,
výsledková svìtelná tabule, skøíòky hráèù,
rùzná vybavení v sociálním zaøízení a v atnách, na chodbì), si poøídil oddíl z vlastních
zdrojù a sám si dobudoval. Ti z Vás, kteøí
pøili na Den otevøených dveøí 22.ledna
nebo pøijdou na slavnostní otevøení herny
5.února, èi tento zápas 19.února, se mohli
(mohou) pøesvìdèit na vlastní oèi. Tedy jetì
jednou, srdeènì zveme do naí nové herny
stolního tenisu.

SK Holice

Michal Jelínek  v divizi ze 45.utkání 36 vyhrál
tj. 80% úspìnost

Dosavadní výsledky sezóny 2004/2005:
OST TJ JISKRA HOLICE A
10 : 5
Skuteè A
10 : 6
Sokol Chrudim A
10 : 7
Èeská Tøebová A
10 : 4
Ústí nad Orlicí B
10 : 0
Litomyl A
8 : 10
Moravská Tøebová A
10 : 5
OST TJ JISKRA HOLICE B
Synthesia Pce A
7 : 10
Loko Pardubice B
Moravská Tøebová B
10 : 2
Hlinsko A
Èeská Tøebová B
10 : 4
Linea Chrudim B
Trojovice
10 : 6
Synthesia Pce A
Chrast
9: 9
Moravská Tøebová B
Tesla Pardubice C
10 : 5
Èeská Tøebová B
OST TJ JISKRA HOLICE C
Tesla Pardubice D
8 : 10
SK Starý Máteøov
Slovan Pardubice B
4: 4
Loko Pardubice C
USK Pardubice
5 : 13
ÈOS Sokol Pøelouè A
Loko Pardubice D
12 : 6
Synthesia Pce C
Rosice nad Labem A
8 : 10
Tesla Pardubice D
TJ Spartak Sezemice
13 : 5
Èeská Tøebová A
Ústí nad Orlicí B
Litomyl A
Moravská Tøebová A
Choceò B
Loko Pardubice A
Tesla Pardubice B

10 :
10 :
10 :
10 :
10 :
10 :

6
3
6
4
2
3

10 : 6
7 : 10
10 : 2
10 : 6
10 : 4
9: 9
10 : 8
8 : 10
10 : 8
12 : 6
13 : 5

Za OST Jiskra Holice Jiøí Koál

ročník I., únor 2005

holicke listy 2_2005a.qxd

28.1.2005

15:06

StrÆnka 17

Holické

listy

Sebrané glosy Miloslava Kmenta
Tak nám pøejmenovali technické sluby, øekla posluhovaèka panu vejkovi.
Který technický sluby, paní Müllerová?,
otázal se vejk, nepøestávaje si masírovat
kolena opodeldokem ...  Moná by takto
zaèínal rozhovor zmínìné dvojice v Holicích
souèasnosti a pokraèoval by originální vejkovskou úvahou o rozliènosti slueb, jejich
uiteènosti i dùvodech jejich pøejmenování.
Patrnì by se pøidala i nemalá skupina naich
obèanù, kteøí toto téma na rùzných diskusních
místech probírají. Je to vak mudrování zbyteèné. Zastupitelé mìsta rozhodli na základì
dùkladných rozborù, e pro mìsto bude z ekonomických i provozních dùvodù výhodnìjí,
kdy z dosavadního odboru mìstského úøadu
vytvoøí eseróèko neboli samostatnou firmu.
Jak jste se doèetli v odpovìdi mìstského
tajemníka Vladislava Brandy, pro veøejnost
by se v zajiování rozmanitých slueb nemìlo v podstatì nic mìnit, obec by mìla dokonce cosi uetøit a firma  bude-li se jí daøit  by

mìla prosperovat. Poèkejme proto, jak se
vechno vyvine, a poté buï pochvalme nebo
kritizujme.
Zaèíná se v Holicích rodit velmi pìkná
tradice novoroèních podveèerních setkání
obèanù, doprovázených koncertem dechové
hudby, projevem starosty a uzavíraná slavnostním ohòostrojem. Letoního prvního
ledna se na prostranství v okolí kulturního
domu seel zøejmì dosud nejvìtí poèet úèastníkù (odhady mluví o tom, e do dvou tisícovek mnoho nechybìlo) a také zlatý høeb setkání  ohòostroj  byl patrnì nejvìtí
a nejpùsobivìjí. Chvála a ocenìní byly slyet
z nejednìch úst, avak samozøejmì bychom to
ani nebyli my, kdyby tu a tam nezaznìl ponìkud jedovatý dodatek: Vak to také muselo
stát poøádný balík! Odpovìï je jednoduchá:
Rada mìsta pro tento úèel na celou akci (vèetnì hudby, technického zaøízení, ohòostroje
a úklidu) schválila v rozpoètu èástku
45 000 Kè. Ono toti nic není zadarmo.

A pokud se nìkdo domnívá, e by se takovéto
davy lidí z celého mìsta i okolí sely k uvítání
nového roku pøi vypálení deseti èi dvaceti amatérských svìtlic a petard a odehrání nìkolika
písnièek z reproduktoru, tak se zcela urèitì mýlí.
Následující glosa má urèitou souvislost
s obìma pøedelými. Oslavovalo se vlastnì ji
s dùkladným pøedstihem a od silvestrovského
odpoledne a podveèera znìly mìstem zvuky
petard a nebe hýøilo vemi barvami. O pùlnoci ve vyvrcholilo, a pokud kdokoliv mìl
monost shlédnout ohòostroj, který uvedla
restaurace U Skrblíka, musel uznale pokývat hlavou. Zcela pochopitelnì nepoøádku
zùstalo vude habadìj. Na Nový rok pøed
polednem jsem odjídìl z mìsta a ku cti
a slávì mìstských uklízeèù nutno poznamenat, e na vìtinì veøejných míst bylo èisto.
Obrst obecních metaøù, pan Jindøich
Kerou, v té dobì jetì peèlivì dojídìl
námìstí, odpoledne u bylo na vech kritických místech jak po gruntování. I to patøí
k øádným a poøádným oslavám.
Velkoprodejna Albert na námìstí T. G.
Masaryka se zøejmì ji zabydlela, èemu
nasvìdèuje celkem sluná frekvence zákazníkù. Jeden nedostatek je vak oèividný, zvlátì pro zákazníky, kteøí pøicházejí s jízdním
kolem. Pøed prodejnou chybí stojany na kola!
Jeden mení stojan je umístìn ponìkud
bokem, spíe patøí k poliklinice, dva vìtí
hodnì stranou  a pøed kavárnou Na
rynku, kde je navíc v létì zcela pøikrývá venkovní restauraèní zahrádka. Co vak v té situaci zbývá kolaøùm? Opírat kola o stromky
pøed prodejnou! Nejene to nepøidá na kráse,
ale navíc  podívejte se sami, jak zaèínají být
kmeny stromkù odrbané. Je to urgentní
výzva nejen pro vedení prodejny, ale hlavnì
pro pracovníky majetkového odboru mìsta:
urychlenì s tím nìco udìlejte!
(e-mail: miloslavkm@volny.cz)

Pranostiky
s komentářem
Únor 2005
Máme pøed sebou únor, latinsky februarius, druhý mìsíc roku. Je mìsícem nejkratím,
obèas i pøestupným, celkovì ponìkud nevrlým. Jak praví Karel Èapek v Zahradníkovì
roku, jde o mìsíc ...nedonoený, nesolidní,
vynikající nad vechny svými potmìilými
záludy, ve dne loudí na keøích pupence
a v noci je spálí, jednou rukou nám lahodí
a druhou nám luská pod nosem.... Pokud
vak jde o pranostiky, vùbec nezaostává za
svými mìsíèními bratry.
Co si tedy z februária vybrat? Nelze
samozøejmì opomenout klasickou Únor bílý
 pole sílí, co té podporuje rèení
V únoru sníh a led  v létì nanesou vèely
med. Námitku, e ne kadý únor je zasnìeročník I., únor 2005

ný, lze brát v potaz konstatováním Únorová
voda  pro pole koda èi Kdy únor vodu
spustí, bøezen ji ledem zahustí.
Podívejme se vak na prùbìh zatracovaného mìsíce. Hned druhého února se milovníci jasu a svìtla potìí klasikou: Na Hromnice o hodinu více. Mimochodem  k tomuto
dni se vztahuje zhruba padesátka poøekadel,
v této sféøe poèet to rekordní. Navíc je v nich
zamotáno kdeco a kdekdo  zima, jaro, noc
a den, slunce, snìnice, sedlák a selka, kùò,
kráva, pes, vlk, medvìd i skøivánek. Vdy
jistì víte , e Na Hromnice musí skøivánek
vrznout, i kdyby mìl zmrznout.
Po Hromnicích se vlády ujímají eny.
Ètvrtý den hlásá, e O svaté Veronice bývá
jetì sanice, pátého dne Svatá Háta bývá
na sníh bohatá, den estý Na svatou Dorotu odme sníh od plotu a o dni devátém
Svatá Apolena v mlhu je èasto zahalena.
Ani polovina února nic nemìní na odhadech,
i kdy jsou ji patrné jisté koalièní neshody:

Na svatého Valentina zamrzne i kolo mlýna
(14. 2.), O svaté Juliánì pøiprav vùz a schovej sánì (16. 2.), O svatém imonì schází
sníh ze stránì (18. 2.).
Jakousi nadìji milovníkùm jara teprve
v poslední dekádì poskytuje oblíbený Matìj
(24. 2.). Zahajuje sice trochu výhrunì 
Svatý Matìj ledy láme, nemá-li je, nadìlá
je  ovem vzápìtí pøevauje pøece ji více
optimismu: Na svatého Matìje, lidské srdce
okøeje, slunce pozøe závìje, nad polem si skøivan zapìje.
Jetì malé pøipodotknutí. Vimnìte si, e
na Hromnice si skøivánek chtìl jen vrznout,
na svatého Matìje u by nad polem velijak
trilkoval. V této souvislosti je tøeba vysvìtlit
vaim potomkùm, e skøivánek kdysi skuteènì býval existující ptáèek nad poli létající,
ovem popravdì øeèeno pìvec nic moc. To
pouze v pranostikách a textech písnièek se mu
pøipisuje vyí hudební vzdìlání.
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

ÚNOR -

Únorová voda - pro pole koda.
Kdy únor vodu spustí, ledem ji bøezen zahustí.
V únoru prudký severníèek  hojné úrody bývá poslíèek.
V únoru sníh a led  v létì nanesou vèely med.
Teplý únor  studené jaro, teplé léto.
Kdy v únoru mráz ostro drí, to dlouho ji nepodrí.

Váení pøátelé, zahrádkáøi a milovníci zahrádkaøení, venku jetì
vládne paní zima, i kdy v dobì, kdy píu tyto øádky, nepøíli intenzivnì. Mám obavy z toho, aby letos nepøila pøíli pozdì ta pravá zima,
jakou známe a neprotáhla se a do jara, na které se vichni tolik tìíme. Jistì pøemýlíte, kam co zasadit, jestli jetì budete pìstovat to, co
vloni, èeho se Vám urodilo a co se Vám nepovedlo. Chtìla bych se
s Vámi zamyslet nad novým pøístupem k pìstìní.

Floráèek pomáhá

Jak se u výsadbou a výsevem zbavovat kùdcù a chorob.

Zkuste letos záhonky na zahrádce utøídit trochu jinak, zkuste smíené kultury. Zamyslete se nad tím, jak rostliny
rostou v pøírodì, napodobte pøírodu, ta monokulturu vùbec nezná. Na kadém stanoviti
v pøírodì najdeme druhovì bohaté rostlinné
spoleèenství, v nìm se rostliny harmonicky
doplòují. Pøedstavte si tøeba pøirozenou louku,
tam na nìjakém metru pùdy najdeme a na 50
rozlièných rostlin.
Naím úkolem by tedy mìlo být vytvoøení
také takových harmonických rostlinných spoleèenství i na záhonech v zahradì. Kadý rostlinný druh s pùdou jinak zachází pokud jde
o èerpání ivin, provzduòování a vyluèování
produktù koøeny a také se rostlinné druhy
navzájem chrání.
Napø.: 1/molice a tøásnìnky pøitahují jen zelené rostliny na hnìdém pozadí, take kdy pìstujeme øádek kedluben a pod nimi hned
øádek salátu, hnìdé pozadí se tam nevyskytuje.
2/ jednotlivé druhy zeleniny a koøeninových bylin vydávají specifickou vùni, která pomáhá hmyzu pøi vyhledávání oblíbených rostlin.
Pøi smíených kulturách dochází ke zmatení vùní, take kùdci ztrácejí orientaci.
3/ nìkteré rostlinné druhy, pøedevím koøeninové rostliny a kvìtiny
s intenzivní vùní, pùsobí na mnohé kùdce odpudivì; záhonùm s takovými rostlinami se hmyz radìji vyhne.
4/ takzvané zachycovací èi lapací rostliny k sobì pøitahují kùdce
a tím chrání pìstované kultury. Známým pøíkladem je lichoøeøinice,
pøi vysázení pod ovocnými stromy pùsobí jako magnet na mice. Ve
folnících se zase osvìdèuje jako ochrana mladých paprikových rostlin
pøed svilukami lilek. Výsevy neutrálních rostlin pùsobí jako bariéra.
5/ smíené kultury podporují výskyt uiteèných hmyzích druhù.
To platí pøedevím tam, kde mezi zeleninu vysadíme kvìtiny, protoe
ty poskytují mnohým pøirozeným hmyzím nepøátelùm zeleninových
kùdcù nektar a pyl.
Zamyslete se nad pøíbuzností rostlin, které náleí ke stejným
botanickým èeledím a zpravidla je postihují stejné choroby a kùdci.
Nemìli bychom je tedy pìstovat po sobì ani vedle sebe. Dalí pomùckou jak rozdìlit rostliny je jejich zakoøenìní, jsou rostliny mìlce
a hluboce koøenící. Nedáváme vedle sebe rostliny stejnì koøenící,
protoe tak mohou lépe vyuít iviny. Pokud chceme pìstovat rostliny
po sobì, dbáme, aby na místì kde byly mìlce koøenící, vysázíme
v druhé trati hluboce koøenící a naopak.
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Pøíklad, jak naplánovat smíenou kulturu na zahrádce.
Podle této metody se zahrádka nerozdìluje na záhony, jak je normálnì
zvykem. Místo toho osejeme brzy na jaøe celý prostor penátem v øádcích vzdálených 50cm od sebe bez jakýchkoliv cestièek. penátové
øádky vytváøejí urèitou sí, která nám pøehlednì rozdìluje prostor, ale
slouí také jako zelené hnojení, protoe vzrostlý penát pozdìji poseèeme a necháme na místì lehce zkompostovat. Potom ho spolu s kompostem zapracujeme do zemì. Uprostøed mezi øádky penátu vyséváme a vysazujeme vlastní zeleninové kultury; penátové øádky nám
pøitom té slouí jako jakési cestièky. penát je pro tento úèel velmi
vhodný, mùe se vysévat brzo na jaøe, rychle klíèí a roste a je dobrým
partnerem pro vechny zeleninové druhy. Navíc bezpeèné chrání sousední øádky pøed napadením døepèíky.
Uprostøed mezi øádky penátu zaloíme v odstupech 2 metrù tzv.
øádky a  v nich porostou hlavní plodiny  napø.: rajèata, papriky,
okurky, cukety, tyèkové fazole, celer, pozdní odrùdy hlávkového
zelí, brambory. Patøí sem i víceleté plodiny, napøíklad jahody,
èerný koøen.
Na vzdálenost jednoho metru od øádku a umístíme øádek b se
zeleninou, její vegetaèní doba je pøiblinì polovièní ve srovnání
s pøedchozími plodinami, napø.: pór, cibuli, mrkev, kvìták, rané zelí,
hrách, keøíèkové fazole, petrel.
Mezi øádky a a b pøijde dvojnásobné mnoství øádkù c se zeleninou, které se v domácnosti spotøebuje nejvíce, napø.: vechny saláty,
øedkvièky, øedkve, karotka, kedlubny, jednoleté koøeninové druhy
a také letnièky k øezu. Øádky typu c mùeme podle prostoru, které
zabírají plodiny v øádcích a, osít nebo osadit 1x a 3x za vegetaèní
období (napøíklad ne dorostou brambory nebo rajèata atp.)
Jednoduchý nákres plánu osevu èi osázení
penát===========================================
50cm
napø. pozdní koáloviny, celer atp.
øádek a
penát===========================================
50cm
napø.salát, øedkvièka, karotka,
øádek c
penát==========================================
50cm
napø. cibule, pór, mrkev
øádek b
penát===========================================
50cm
napø.kedlubny, karotka, jednoleté koøeninové druhy øádek c
penát===========================================
50cm
napø.rajèata, papriky, brambory
øádek a
penát===========================================
50cm
napø.øedkvièka, salát, dubáèek, letnièky k øezu øádek c
penát===========================================
50cm
napø.èekanka, hrách, keøíèkové fazole, petrel
øádek b
penát===========================================
50cm
napø. øedkev, salát, øedkvièky, koøeninové druhy øádek c
penát===========================================
Toto rozmístìní støídáme a do velikosti pozemku. (Jestli jsem to
patnì vysvìtlila, a mìli byste chu to vyzkouet, pøijïte, prosím, za
mnou do krámku Fauny a Flory, ráda podám blií vysvìtlení a také
Vám nabídnu tabulku vhodných sousedù do tìchto smíených kultur)
Toto støídání plodin by se sice dalo zajistit i na obyèejných záhonech, ale výhoda spoèívá i v tom, e vzhledem k nepøítomnosti cestièek nedochází ke zbyteènému slehávání pùdy; vechny rostliny mají
stejné podmínky, protoe vlastnì neexistují okrajové øádky. Je tøeba se
zamyslet nad tím, která zelenina potøebuje více èi ménì vody a podle
toho si udìlat plán, ale to u závisí na tom, co vlastnì chcete pìstovat.

Aktuální nabídka naí prodejny:

V mìsíci únoru Vám mùeme nabídnout nejen semena, ale i cibuloviny a hlízy mnoha druhù kvìtin a také trvalky. Nabízíme i chemické
pøípravky na jarní ochranu, ale o tom a pøítì. Ze ivoèiné øíe Vám
mùeme nabídnout kuøice na zaèátku snùky.
Tìíme se na Vás v naí prodejnì.
Za Faunu & Floru Alena Rabasová
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