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NEVŠEDNÍ UDÁLOSTI VŠEDNÍHO ŽIVOTA
SLOVEM I OBRAZEM
Po tøech letech opìt do Holic zavítali afrikanisté, aby zde diskutovali o Emilu Holubovi
a Africe vùbec. Africké sympozium se tentokrát
konalo v pátek 7. øíjna, tedy v den Holubových
narozenin. O jeho prùbìhu se dozvíte uvnitø
listù, tady si budeme povídat o nìèem jiném.
e sympozium nejsou jenom pøednáky na
dané téma, o tom se mohli pøesvìdèit nejen
jeho úèastníci, ale i návtìvníci kulturního
domu nebo prostì vichni ti, kteøí mìli ten den
okolo kulturáku cestu. Na jeho schodech toti
vyrostla malá zoologická zahrada V ní byli
k vidìní sloni, lvi, levharti, elvy, krokodýli,
irafy, opice, hroi, zebry, nosoroci Nikdo
se jich ale nemusel bát a nikdo nemusel mít
strach, e by se mohli rozutíkat po Holicích
a ztíit tak ji dost sloitou dopravní situaci ve
mìstì. Ta zvíøátka byla toti vyrobena z papíru
ikovnýma rukama áèkù výtvarného oboru
základní umìlecké koly v Holicích. Ti nejene
vymodelovali tuto zoologickou zahradu, ale
také svými obrazy, obrázky a sádrovými plastikami zaplnili vitríny a chodbu u kluboven.
A tady musím vzdát velký dík jejich paní uèitelce Taánì Faltysové, která se velice obìtavì
vìnovala pøípravì a instalaci výstavy. A mohu
øíci, e se jí to velice, velice podaøilo.
V klubovnách, kde sympozium probíhalo,
mohli jeho úèastníci zase zhlédnout výstavu
prací studentù gymnázia Dr. Emila Holuba, kterou tvoøily kromì rùzných zvíøátek a obrázkù
s africkou tématikou hlavnì masky nejrùznìjích tvarù z nejrùznìjích materiálù. O tuto
výstavu se zaslouila paní profesorka Zahradníková, která se svými studenty tuto výstavu pøipravila. I jí patøí velké podìkování za pøíjemný
záitek.
V øíjnu zorganizoval holický mìstský úøad
nìkolik úklidových akcí ve spolupráci s Technickými slubami Holice a firmou Odeko
z Týnitì nad Orlicí. O mobilním sbìru biologického, zkompostovatelného odpadu se zmiòujeme na Úøední desce. Obèané Holic byli
informováni modrým letákem o pravidelném
sbìru velkoobjemových odpadù, jako je nábytek matrace, koberce apod. Sbìrovým dnem
byla sobota 8. øíjna dopoledne, na nohách byli
od rána témìø vichni zamìstnanci Technických
slueb, k dispozici byli 4 kontejnery na stálých
stanovitích a tøi vozidla, která objídìla dle
uvedeného harmonogramu jednotlivá sbìrová
místa. O úspìchu akce svìdèí, e obèané Holic
naplnili tímto odpadem 7 kontejnerù, celkem
bylo odvezeno na skládku více ne 25 tun odpadù. Poslední podzimní úklidovou akcí byl pravidelný mobilní sbìr drobného chemického
odpadu a elektrospotøebièù, jako jsou lednièky ,
televize a monitory, které bylo opìt mono
odloit v týdenním pøedstihu na ná sbìrný
dvùr. Tento sbìr se uskuteènil v pátek 21. øíjna
odpoledne a obèané Holic odloili napøíklad 92
televizorù a 86 chladnièek a mrazákù. Dvìma
snímky podzimní úklid pøipomínáme.
Text a foto: Ludìk Kaplan a Vladislav Branda
Foto na titulní stránì: Marie Hladíková
strana

2

ročník I., listopad 2005

holicke listy 11_2005.qxd

31.10.2005

19:19

StrÆnka 3

Holické

listy

Slovo starosty Ladislava Effenberka

Váení obèané, ètenáøi mìsíèníku
Holické listy!
Nevìøil jsem svým oèím, kdy jsem
v tìchto dnech pohlédl do kalendáøe: za dva
mìsíce jsou tady Vánoce! Na mìstském úøadì
vak máme zatím jiné starosti ne vánoèní.
Napøíklad na jednom z minulých jednání rady
mìsta jsme posuzovali nae kolství a mne
napadá, e by vás nìkteré údaje z tohoto
resortu mohly zajímat. Vdy témìø kadý
z naich obèanù je rodièem, prarodièem èi
budoucím rodièem a kolská problematika ho
nemine.
Mìsto Holice je zøizovatelem celkem esti
kol (Základní kola Holubova ulice, Základní kola Komenského ulice, Mateøské koly
v Holubovì ulici, v Pardubické ulici a ve Staroholické ulici a Základní umìlecká kola
v Husovì ulici), dále se jedná o Dùm dìtí
a mládee Holice a nelze nepoèítat ani centrální kolní jídelnu v Nádraní ulici. Na
území mìsta fungují také dvì støední koly
zøizované Pardubickým krajem: Gymnázium
Dr. Emila Holuba v Holicích a Støední prùmyslová kola a støední odborné uèilitì automo-

ročník I., listopad 2005

bilní v Holicích. Tolik oficiální výèet kol
a kolských zaøízení.
Vás vak budou asi mnohem více zajímat
údaje z èinnosti jednotlivých kol za kolní
rok 2004/2005. V Holubovì ulici pùsobí
úplná základní kola s 1.  9. roèníkem a jako
samostatné oddìlení zvlátní kola takté
s 1.  9. roèníkem. Celková kapacita je vyuita témìø na 90 %. estnáct tøíd zaplnili celkem 373 áci, z toho 60 ákù navtìvovalo
kolní druinu. Není bez zajímavosti, e ze 46
ákù, kteøí ukonèili kolní docházku, jich 24
odeli na støední odborné koly, 18 na støední
odborná uèilitì a 4 áci na gymnázium.
Podobnì tomu bylo v Komenského ulici (té
1.  9. roèník), kam docházelo 360 ákù
a druinu navtìvovalo 75 ákù. Je veobecnì
známo, e vlastní budova provozu nestaèí
a kola má odlouèená pracovitì v Holubovì
a té Rùièkovì ulici. Pokud jde o áky, kteøí
kolu dokonèili, 4 z nich odeli studovat gymnázium, 22 áci nastoupili do støedních kol
a 23 do odborných uèili.
Mateøské koly se postaraly o 237 dìtí
holických rodin  Holubovka vychovávala
123 dìti, Pardubická 89 dìtí a Staroholická 25 dìtí. Vechny mateøské koly se prezentují bohatými kolními aktivitami 
návtìvami divadelních a filmových pøedstavení, exkurzemi a výlety, kolou v pøírodì,
plaveckým výcvikem, atp. Ostatnì toté se dá
øíci o obou základních kolách, kde navíc pøichází v úvahu èinnost umìleckých souborù,
úèast v soutìích, pøeborech, v lyaøském
výcviku, zahranièních poznávacích zájezdech.
Nezanedbatelné je také organizování primární
protidrogové prevence ve vyích roènících.
Své specifikum má základní umìlecká
kola, která kromì hlavního pùsobitì v Holicích má odlouèená pracovitì v Býti, Daicích, Horním Jelení, Moravanech a Sezemicích. kola vychovává 245 ákù v hudebním
oboru, 72 áky v taneèním a 86 ákù ve
výtvarném oboru. Leckoho moná zaujme, e
z celkového poètu 403 ákù je 297 dívek.

Velmi dobré výsledky této koly jsou ztìovány nedostateènými prostorovými podmínkami. Souèasný objekt koly je zcela nevyhovující a v takovémto rozsahu mùe fungovat
jedinì vyuíváním prostor v místních základních kolách.
Nezastupitelné místo v síti kolských zaøízení má zdejí dùm dìtí a mládee. K rozvoji
èinnosti tohoto zaøízení pøispìlo i získání
vlastního samostatného objektu a rozsáhlého
zázemí. V zájmových aktivitách v oborech
spoleèenských vìd, pøírodovìdy, techniky,
estetiky a rovnì tìlesné výchovy a turistiky
nalézá uplatnìní témìø tisícovka dìtí (minulý
kolní rok 925 dìtí) celkem v 73 kroucích
a seskupeních.
V úvodu jsem hovoøil o tom, e na území
mìsta pùsobí dvì støední koly zøizované krajem. Pøesto i o nich je nám známo nìkolik
údajù. Gymnázium Dr. Emila Holuba poskytuje úplné støední vzdìlání ve ètyøletém
i osmiletém studiu pro 355 studentù. Ve støední prùmyslové kole a støedním uèiliti automobilním ve studijním oboru (silnièní doprava) se uplatnilo 113 ákù, v uèebních oborech
automechanik 129 ákù, v oboru autoklempíø
bylo 57 uèòù, dále 47 autoelektrikáøù, 29
autotronikù a v dopravním provozu 33 uèni.
Tolik tedy nìkolik základních a domnívám se, e i podstatných èísel pro to, abyste si
uèinili jakousi pøedstavu o holickém kolství.
Samozøejmì, e v pøípadì zájmu jsou dosaitelné i dalí podrobné údaje, zvlátì pøi
Dnech otevøených dveøí, kterou jsou na
vech kolách ji samozøejmostí.
Zaèínal jsem tak trochu vánoèní notou.
Na vinování je vak jetì brzy. Brzy vak
letos není na adventní pozvání. Vzhledem ke
kalendáøní konstelaci letos advent zaèíná ji
poslední listopadovou nedìli 27. listopadu
2005 (viz níe uvedená pozvánka). Pøeji Vám
vem, abyste do tohoto období vkroèili správnou nohou a abyste si adventního èasu náleitì uili.
Mgr. Ladislav Effenberk, starosta mìsta
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ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY MĚSTA
Schùze rady mìsta dne 26. záøí 2005

Nejprve rada projednala zprávu o èinnosti komise výstavby
a ivotního prostøedí, kterou uvedla pøedsedkynì komise paní Marie
Mládková. Rada vzala zprávu na vìdomí. Rovnì tak vzala na vìdomí
zprávu o prùbìném èerpání výdajù v kapitálové èásti rozpoètu mìsta
k 31. srpnu.
Ve smyslu ustanovení kolského zákona zøídila rada pøi Z Holubova a Z Komenského kolské rady a jejich poèet stanovila na 6 èlenù. Za
zøizovatele do nich jmenovala Ing. Miloslava Jirsu a Dagmar Spitzerovou jako èleny kolské rady pøi Z Komenského a Josefa Bartoníèka
a Libìnu Stárkovou jako èleny kolské rady pøi Z Holubova. Zároveò
rada vydala volební øád do kolské rady pøi základních kolách zøizovaných mìstem. Dalí místa budou obsazena tak, e dva zástupci budou
reprezentovat pedagogické pracovníky a dva zástupci rodièe ákù koly.
Rada schválila podání ádosti o poskytnutí grantu Pardubického kraje na
komunitní plánování sociálních slueb pro Holicko.
Na základì pøedchozích usnesení zastupitelstva schválila rada
kupní cenu zaploceného pozemku v Dudychovì ulici ve výi 30 Kè/m2
a pozemkù na Muce (bytový dùm BW Stavitelství) v celkové výi
148 000 Kè. Rada schválila uzavøení kupní smlouvy na dùm èp. 242
v Nádraní ulici s panem Michalem Vojtìchem. Na vìdomí vzala pøípravu rekonstrukce veøejného osvìtlení v místní èásti Roveòsko.
V dalí èásti programu projednala rada dolé ádosti. Po projednání
ádosti firmy Agile s.r.o. Ústí nad Orlicí o koupi nebytových prostor
v èp. 61 v ulici Bratøí Èapkù (market Malavi) uloila rada projednat
nabídku v komisi výstavby a ivotního prostøedí. Rada vyhovìla
ádosti pana Tomáe Krátkého a ukonèila jeho pronájem nebytových
prostor v èp. 2 (Trafika u radnice) k 31. 10. a schválila zveøejnìní pronájmu tìchto prostor. Rada schválila bezplatný pronájem èásti parkovitì na námìstí dne 12. 10. pro Støední prùmyslovou kolu automobilní Holice za úèelem provádìní kontrol technického stavu vozidel pro
obèany celého regionu. Rada zamítla ádost Taneèního klubu Apel
Holice o sníení nájmu pøi vyuívání tìlocvièny v M Staroholická,
kdy ani jeden z návrhù nebyl schválen potøebnou vìtinou. Zamítnuta
byla i ádost Junáka Holice o propùjèení prostor v budovì radnice pro
výstavu, nebo pro tyto záleistosti jsou urèeny prostory v kulturním
domì. Rada schválila poplatek za uívání veøejného prostrantsví pro
VAK a.s. Pardubice na akci Oprava kanalizace  sídlitì Muka ve
výi 2 Kè/m2/den.
Na základì doporuèení sociální komise schválila rada pøidìlení
dvougarsoniéry v novém DPS panu Pavlu Jirmusovi a paní Jaromíøe
Matoukové z Holic a jako náhradníky manely Rejdajovy z Dolní
Rovnì a paní Olgu tìrovskou z Holic.

Mimoøádná schùze rady mìsta dne 3. øíjna 2005

Mimoøádná schùze rady byla svolána na základì usnesení zastupitelstva ukládajícímu radì zabývat se situací kolem holického gymnázia. Tuto kolu zøizuje Pardubický kraj, a proto byli na schùzi pozváni
paní Marie Málková, radní Pardubického kraje pro oblast kolství,
a pan Mgr. Karel Peka, vedoucí odboru kolství, mládee a sportu
Pardubického kraje.
Diskuse, trvající skoro dvì hodiny, vyjasnila nìkteré sporné body.
Èlenové rady vyjádøili dùraznì nesouhlas se zámìrem kraje na slouèení Gymnázia Holice a Støední prùmyslové koly automobilní Holice.
Rovnì tak na konkrétních dokladech vyvraceli argumenty kraje
o malém vyuití prostor gymnázia, nebo krajská èísla o procentu vyuitelnosti jednotlivých uèeben jsou znaènì rozdílná od skuteèného
stavu dle rozvrhù výuky. Jedinou monost vzájemné spolupráce vidí
rada v oblasti vyuívání tìlovýchovných zaøízení.
Zástupci Pardubického kraje informovali o souèasné situaci
a výhledech v oblasti kolství v rámci kraje. Dále konstatovali, e
výraz slouèení byl v materiálech pro radu kraje pouit nesprávnì
a e zámìrem je spolupráce obou kol. Zároveò uvedli, e nic není
namíøeno proti gymnáziu a e ve bude záleet na dohodì obou øeditelù. Rovnì deklarovali, e není ádný zámìr na redukci tøíd na holickém gymnáziu.
Po skonèení diskuse vzala rada na vìdomí informaci odboru kolstrana
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ství, mládee a sportu Krajského úøadu Pardubického kraje o spolupráci Gymnázia Dr. Emila Holuba Holice a Støední prùmyslové koly
automobilní Holice s tím, e se nejedná o zámìr slouèení obou kol
a spolupráce nebude na úkor potøeb gymnázia a bude se øídit nabídkou
Gymnázia Dr. Emila Holuba a ne poadavky Støední prùmyslové koly
automobilní.

Schùze rady mìsta dne 10. øíjna 2005

První èást schùze byla vìnována kolským záleitostem.
Mgr. Miroslava Myslivcová uvedla zprávu o èinnosti kolské komise,
kterou rada vzala na vìdomí. Na vìdomí vzala i zprávu o vyhodnocení
kolního roku 2004/2005 ve kolách a kolských zaøízeních na území
mìsta. V souvislosti s pøípravou rozpoètu mìsta na rok 2006 schválila
rada pravidla pro financování kolství, sociálné péèe, místního hospodáøství, veøejné podpory z rozpoètu mìsta, spoleèenských aktivit a propagace mìsta a metodiku vykazování výsledku hospodaøení pøíspìvkových organizací mìsta v pøítím roce. V této souvislosti vyslovila rada
obecný souhlas s oslavou 670. výroèí první písemné zmínky o Holicích. Rada schválila uzavøení veøejnoprávní smlouvy mezi naím mìstem a obcí Chvojenec k výkonu pøenesené pùsobnosti na úseku projednávání pøestupkù v roce 2006.
Poté se rada vìnovala oblasti nemovitého majetku. Zastupitelstvu
doporuèila schválit odprodej èásti pozemku v Husovì ulici, výkup
pozemku v lokalitì Blakovec (komunikace) a výkup podílu pozemku
v ulici Hanzlova (rovnì v souvislosti s komunikací). V rámci spoleèného majetku Lesního drustva doporuèila rada zastupitelstvu schválit
odprodej pozemku a zøízení vìcného bøemene na tøi pozemky v katastrálním území Veliny. Naopak nedoporuèuje schválit smìnu ani odprodej pozemku v ulici Ottmarova.
Na základì svého pøedchozího usnesení projednala rada otázku
vývìsních skøínìk. Rada schválila provést likvidaci starých vývìsních
skøínìk v severní èásti autobusového nádraí a umístìní nových skøínìk v jiní èásti ( u farské zahrady). Vedoucímu odboru správy majetku
a výstavby mìsta uloila uzavøít do konce listopadu s kadým uivatelem smlouvu na uívání a údrbu vývìsní skøíòky bez nájemného
s tím, e kadý subjekt by mìl mít jen jednu skøíòku, a pokud ji nebude
udrovat v dobrém stavu, bude s ním smlouva ukonèena.
Rada schválila pøíspìvek 5 000 Kè pro pana Oldøicha Jelínka z Holic
na startovné v Evropském poháru tìlesnì postiených lyaøù. Dále schválila uzavøení nájemní smlouvy s panem Jiøím Nìmcem z Chotìboøe na
konání trhù i v roce 2006 za nájemné 12 000 Kè za jeden trh. Po projednání situace kolem nebytových prostor v èp. 61 (market Malavi) nedoporuèila rada zastupitelstvu schválit prodej tìchto prostor.
V závìreèné èásti schùze rada schválila odpisový plán pøíspìvkové
organizace Technické sluby Holice na rok 2005 a pronájem prostranství na námìstí pro pøedvádìcí akci firmy Oriflame dne 19. 10. dle
vyhláky o místním poplatku za uívání veøejného prostranství.

Schùze rady mìsta dne 24. øíjna 2005

Prvním bodem programu bylo projednání plnìní rozpoètu mìsta
k 30. 9. 2005. Rada doporuèila zastupitelstvu plnìní rozpoètu schválit.
Po diskusi ke tøem poadavkùm na zmìnu územního plánu doporuèila
rada zastupitelstvu schválit zmìny v lokalitách Podlesí a Pukinova
ulice, v lokalitì Staré Holice provést zmìnu nedoporuèila. Øeditelem
Technických slueb pøedloený plán zimní údrby místních komunikací rada schválila s tím, e do udrovaných komunikací byla zaøazena
Ottmarova ulice. Na vìdomí vzala rada zprávu o údrbì místních
komunikací provedené v letoním roce.
Delí diskusi vyvolal návrh obecnì závazné vyhláky mìsta
o veøejném poøádku. Rada se shodla, e do návrhu bude zapracován
zákaz jízdy na skateboardech a koleèkových bruslích na komunikacích
v areálu kulturního domu, autobusového a vlakového nádraí a v této
podobì doporuèila zastupitelstvu vyhláku schválit. Rovnì tak doporuèila zastupitelstvu schválit obecnì závaznou vyhláku mìsta o místním poplatku za komunální odpad, kterou je tøeba schvalovat na kadý
rok znova. Na vìdomí vzala rada zprávu o pøípravì zasedání zastupitelstva mìsta dne 7. listopadu.
ročník I., listopad 2005
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Rada schválila pronájem nebytových prostor v èp. 2 (Trafika
u radnice) panu Martinu Ryskovi z Hradce Králové od 1. 11. 2005 za
stávající nájemné a pøidìlení bytu v èp. 14 (Staroholická ulice) dle
schváleného poøadníku. Zatím jako informaci vzala rada koncept
zastavovací studie na Muce (monost státní dotace na drustevní
bytovou výstavbu) s tím, aby byl koncept projednán i v komisi
výstavby a ivotního prostøedí. Na vìdomí vzala rada návrh odboru
správy majetku a výstavby mìsta na pøipojení k sítím pro nové stavebníky v Ottmarovì ulici. Starosta informoval radu o výkupu
pozemkù pro silnièní obchvat, zvlátì pak o jednáních s firmou
IMOS Brno. Ta stále poadovala smìnu pozemkù, ale ádný návrh
mìsta nepøijala a nyní u smìnu nechce a poaduje ji jen výkup za
dvojnásobnou cenu.
Rada projednala návrh na zmìny v úvìrové smlouvì (znaènì pøíz-
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nivìjí pro mìsto) a doporuèila zastupitelstvu zmìny schválit a uloila
starostovi provést nezbytné administrativní kroky k této zmìnì. Poté
rada projednala dolé ádosti. Schválila ádost Kulturního domu na
zmìnu úèelu èástky 30 000 Kè na stojany pro pùjèovnu kostýmù ze
zbylé èástky urèené na rekonstrukci kuchynì kavárny a ádost øeditelky M Holubova paní Vohralíkové o vyplacení odmìny pøi prvním
odchodu do dùchodu. Po obsáhlé diskusi k ádosti Automotoklubu
Holice o prominutí odvodu poplatku za ubytování v roce 2006 a jeho
ponechání na rekonstrukce v kempu nejprve neproel návrh na zruení
pøísluné vyhláky pro vechny poskytovatelé ubytovacích slueb
a poté byla ádost zamítnuta. Rada schválila prominutí nájemného
v tìlocviènì M Staroholická Taneènímu klubu Apel Holice v poètu 6
hodin týdnì (trénink mládee) od 1. 1. 2006.
Mgr. Pavel Hladík, místostarosta mìsta

MĚLI BYSTE VĚDĚT …
PLNÌNÍ ROZPOÈTU MÌSTA K 30. 9. 2005

První èíselný sloupek znamená schválený rozpoèet po provedených
úpravách, druhý pak skuteènost k 30. záøí.
Pøíjmy celkem
Daòové pøíjmy
Nedaòové pøíjmy
Kapitálové pøíjmy
Dotace

96 437 800
43 834 300
15 688 100
200 000
36 715 400

83 396 300
39 462 800
14 103 400
312 300
29 517 800

Výdaje celkem
Provozní výdaje
Kapitálové výdaje

103 706 500
86 780 800
16 925 700

77 598 100
64 142 000
13 456 100

V provozních výdajích je plnìní rozpoètu následující:
kolství
7 057 100
Kultura
3 433 700
Správa nemovitostí
8 961 300
Místní hospodáøství
22 178 700
Sociální dávky
15 600 000

5 927 500
2 673 500
6 120 300
16 444 000
11 684 400

Státní správa a samospráva
29 475 000
Vypoøádání se státním rozpoètem za r. 2004
Krajské granty
75 000

20 832 700
447 600
12 000

ANI VELKÉ, ANI MALÉ
Tak bychom mohli charakterizovat Holice co se týèe poètu obyvatel.
V nedávné dobì vyel Statistický lexikon obcí Èeské republiky,
který jednou za deset let vydává Èeský statistický úøad, aby zveøejnil
oficiální údaje získané pøi sèítání lidu (tedy k 1. 3. 2001). Podle lexikonu je poøadí obcí nad 3000 obyvatel v Pardubickém kraji následující: 1.
Pardubice 90 668, 2. Chrudim 23 898, 3. Svitavy 17 626, 4. Èeská Tøebová 17 036, 5. Ústí nad Orlicí 15 192, 6. Vysoké Mýto 12 279, 7.
Moravská Tøebová 11 586, 8. Hlinsko 10 543, 9. Litomyl 10 358, 10.
Lankroun 9 990, 11. Polièka 9 187, 12. Pøelouè 9 144, 13. Choceò
9 039, 14. Letohrad 6 283, 15. Holice 6 219, 16. amberk 6 153, 17.
Skuteè 5 344, 18. Heømanùv Mìstec 4 885, 19. Králíky 4 826, 20. Slatiòany 3 973, 21. Tøemonice 3 404, 22. Chvaletice 3 312, 23. Èervená
Voda 3 227, 24. Chrast 3 223, 25. Jablonné nad Orlicí 3 119, 26. Láznì
Bohdaneè 3 096, 27. Sezemice 3 007.

VÝVOJ POÈTU ÁKÙ NA HOLICKÝCH KOLÁCH

Souèástí materiálu pro projednávání pravidel pro financování kolství v roce 2006 byla i tabulka o vývoji poètu ákù na holicých kolách, kterou
zde pøetiskujeme v autentické podobì. Komentáøe netøeba, vichni víme, e nám dìtí ve kolním vìku ubývá. Nezoufejme vak, podle evidence
obyvatel zaèala køivka porodnosti opìt stoupat.

Rubriku Mìli byste vìdìt pøipravuje Mgr. Pavel Hladík, místostarosta mìsta
ročník I., listopad 2005
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ÚŘEDNÍ DESKA
(informace z mìstského úøadu a jeho odborù pøipravil ing.Vladislav
Branda, tajemník MÚ)

Odbor životního prostředí a stavební úřad
Mobilní sběr biologicky rozložitelného odpadu v Holicích
V letoním roce probìhl, mimo pravidelné sbìry objemných a nebezpeèných sloek komunálního odpadu, zkuebnì i sbìr biologicky rozloitelných odpadù (listí, tráva, padané ovoce, slupky, døevìné piliny
apod.). Vzhledem k tomu, e se jedná o zcela novou slubu, nás pøíjemnì pøekvapil Vá zájem. Pøi prvním sbìru se shromádilo 1,2 tuny

Zmìna spoèívá v tom , e obèané narození pøed 1.lednem 1936 nemají
povinnost výmìny svých obèanských prùkazy typu kníka a starích
kartièek bez strojovì èitelné zóny, za nové obèanské prùkazy.
Podmínkou je, e ve svých stávajících obèanských prùkazech mají
vyznaèenou platnost do bez omezení.
Pokud mají dobu platnosti omezenou konkrétním datem, pak povinnost výmìny za nový obèanský prùkaz trvá a je nutná výmìna do uvedeného data platnosti.
Správní odbor doporuèuje výmìnu i tìmto starím obèanùm, protoe
se vìtinou jedná o doklady s fotografiemi, neodpovídajícími souèasné
podobì, a tím jsou prakticky nepouitelné. Obèané se pak mohou dostat
do problémù napøíklad pøi ovìøování podpisù a listin nebo pøi pøebírání
doporuèených zásilek, popøípadì penìz na potì apod.
V pøípadì jakýchkoli nejasností se prosím obrate na správní odbor
Mìstského úøadu Holice.
Správní odbor, tel. 466 741 216,466 741 217

Schůze rady města v listopadu 2005
V pondìlí 21. listopadu se bude rada zabývat a hodnotit èinnost odboru
dopravy, nejdùleitìjím bodem bude vak první ètení návrhu rozpoètu
mìsta na rok 2006. Na jednání rady mìsta budou prùbìnì zaøazovány
majetkové otázky (pøevody majetku apod.), sdìlení starosty a dalí.

odpadu a pøi zatím posledním (13.10) to bylo ji 2,52 tuny. Tento
odpad neskonèí na skládce, ale bude pøepracován v kompostárnì svozové firmy Odeko s.r.o., co je v souladu se snahou o opìtovné vyuití
vytøíditelných sloek odpadù. V této souvislosti je také na místì pøipomenout, e se tento druh odpadu nemusí objevovat odloený v rùzných
zákoutích mìsta.
Po vyhodnocení letoních zkueností bude sestaven program svozù na
pøítí rok. Dovolujeme si Vás proto touto cestou poádat o moné pøipomínky èi podnìty týkající se rozmístìní stanovi, termínù nebo
èehokoliv, co budete povaovat za pøínosné.
Mgr. Zdeòka turmová, tel 466 741 262

Správní odbor
Platnost občanských průkazů pro občany narozené
před 1. lednem 1936
Dnem 1. øíjna 2005 nabyla na úèinnosti poslední novelizace zákona
o obèanských prùkazech.

Pozvánka na jednání zastupitelstva města 7. listopadu
V pondìlí 7. listopadu 2005 v 18 hodin se bude konat pravidelné veøejné zasedání Zastupitelstva mìsta Holic. Zasedání
probìhne v klubovnách Kulturního domu.
V programu je projednání výsledkù hospodaøení mìsta za
3. ètvrtletí roku 2005, dalím bodem bude projednání vyhlástrana
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ky o poplatku za odpad v roce 2006 a vyhláky o veøejném
poøádku. Dále se bude projednávat návrh na zmìnu územního
plánu mìsta, pravidelným bodem budou také pøevody nemovitého majetku mìsta.
Srdeènì zveme obèany na jednání holických zastupitelù.
ročník I., listopad 2005
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AFRICKÉ SYMPOZIUM POTŘINÁCTÉ
V pátek 7. øíjna 2005, právì v den narozenin Dr. Emila Holuba, se
v kulturním domì uskuteènilo 13. africké sympozium. Letoní setkání
naich i zahranièních afrikanistù mìlo základní téma Afrika od dob
Holubových po dneek.
Tradièním rituálem zahájil sympozium Pavel Hladík, který zároveò provedl rekapitulaci tøicetileté historie tìchto setkání a pøipomenul
osobnosti, které stály u zrodu holických sympozií a které se významnì
podílely na jejich dobrém jménu mezi vìdeckou i laickou veøejností.
Poté pøivítal úèastníky starosta mìsta Ladislav Effenberk a popøál jim
hodnì zdaru pøi vlastním jednání i pøíjemný pobyt v Holicích.
Prvním pøednáejícím byl známý vídeòský afrikanista Armand
Duchateau, který ve svém rozsáhlém pøíspìvku Holub: Zwischen
Forschergeit und Kolonialen Zweck pøinesl nové pohledy na vztah

Emila Holuba k otázce kolonizace Afriky a jak se bìhem jeho ivota
názory na tuto problematiku vyvíjely. Otakar Hulec z Orientálního
ústavu Akademie vìd ÈR se ve svém referátu Emil Holub v dnením
Zimbabwe a Zambii vìnoval souèasnému ohlasu pùsobení cestovatele v tìchto zemích. Vyzdvihl zvlátì práci naeho diplomata pana Oli
juniora, jeho zásluhou se uskuteènila úspìná výstava o ivotì a díle
Emila Holuba, byly znovu vydány jeho spisy a v neposlední øadì
i postavení Holubova pomníku v Zambii v letoním roce.
Téma Pøínos Emila Holuba k poznávání Afriky, hodnocení jeho
souèasníky si pro své vystoupení vybral Vincenc Streit. Zvlátì se
pak vìnoval hodnocení Holuba anglo-americkými vìdeckými velièinami pøi cestovatelovì pùsobení ve Velké Británii a USA. Ze vech jme-

novaných pøipomeòme alespoò proslulého Charlese Darwina. Ornitolog vídeòského pøírodovìdeckého muzea Herbert Schifter pøednesl
pøíspìvek Dr. Emil Holub und seine Vogelsammlungen. Vycházel pøi
ročník I., listopad 2005

tom z obsáhlého Holubova díla v této oblasti, které napsal spolu s tehdejím kustodem sbírky ptactva ve jmenovaném muzeu Augustinem
von Pelzeln. Na diapozitivech pak dokumentoval souèasnou instalaci
jihoafrického ptactva z Holubových sbìrù v Rakousku. Za nepøítomné
Tomislava Vaíèka a Vladimíra Rozhonì pøednesli jejich pøíspìvky
pracovníci kulturního domu Jitka Koudelková a Ludìk Kaplan.
Odpolední èást zahájilo vystoupení Milana Jeøábka ze Slovenska,
který nás ve svém pøíspìvku Veterináøství v Zambii poutavì sezná-

mil se svým nìkolikaletým pùsobením veterináøe v této zemi. Na
základì podrobného studia vnitropolitické i mezinárodní situace si pøipravil Petr Jelínek pøíspìvek Dopad ozbrojeného konfliktu na státní
správu v postkoloniálním Mozambiku.
Promítáním diapozitivù a malou výstavkou dovezeného etnografického materiálu doplnil svùj pøíspìvek Nigerijská Zamfara není jen
aría Ivan Mrázek z Brna. Pøítomní se tak dozvìdìli mnoho zajímavého
o pùsobení naich expertù i vedním ivotì obyvatel v této muslimské
èásti Nigérie. Hana Novotná z Univerzity Hradec Králové se ve svém
vystoupení na téma Minulost a pøítomnost: Afrika prizmatem Západní

kultury vìnovala historickým i souèasným aspektùm pohledu na Afriku
a její obyvatele z pozice bílé civilizace. Na øadì pøíkladù ukázala, jak
v nás stále pøeívají pozùstatky minulosti v pocitech nadøazenosti
a rasismu. Jednání bylo zakonèeno hudebními ukázkami, které doprovodila Jitka Koudelková slovem nepøítomného Karla Lachouta.
K dobrému prùbìhu letoního sympozia pøispìla i hojná úèast studentù zdejího gymnázia a výtvarné výstavy ákù holické základní
umìlecké koly a holického gymnázia, pøipravené jejich pedagogy
Táòou Faltysovou a Vìrou Zahradníkovou.
Pavel Hladík
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KULTURA
DIVADLO - LISTOPAD 2005 KULTURNÍ DŮM MĚSTA HOLIC
STØEDA 9. LISTOPADU V 8.30 A 10.00 HODIN
NAE PÍSNIÈKA ANEB POSTAVÍM SI DOMEÈEK

Koncert s divadelní výpravou pro dìti, pøi kterém se dìti hravou
a vtipnou formou seznámí se základy hudební nauky. Od základních
kamenù spoleènì s dìtmi stavíme domeèek. Stejnì jako kadý domeèek se i nae písnièka skládá za stavebních prvkù - notová osnova,
houslový klíè, noty. Jednotlivé prvky jsou dìtem pøiblíeny vhodným pøíbìhem a scénickým provedením. Dìti se aktivnì zapojí
a zazpívají si pøevánì nové autorské písnì a pøipomenou si i písnièku lidovou.
Velký sál kulturního domu.

NEDÌLE 13. LISTOPADU V 15.00 HODIN
BOENA IMKOVÁ  JAK SI PRINCEZNA VZALA DRAKA
Nejnovìjí pohádka známé televizní a divadelní autorky nabízí pøíbìh o princeznì a drakovi, který srí vtipem, humorem a laskavostí.
Lidským hrdinùm v ní nepomáhá ádný pohádkový dìdeèek, dobrá
víla nebo skøítek, ale jen a jen jejich vlastní ikovnost. Pøedstavitelem zla také není  jak bychom se mohli z názvu domnívat, ádný
straidelný netvor, ale èlovìk z masa a kostí. Úlohu kouzelné hùlky
hraje lidský cit  láska. Nápaditý pøíbìh je zpestøen celou øadou
písnièek.
V reii Marie Lorencové hrají Radek Valenta nebo Luká Král, Frantiek Kreuzmann nebo Ivan Remta, Hana Beneová nebo Stela Lukeová, Rostislav Trtík nebo Petr Vobecký a Milada Bednáøová.
Divadelní agentura Praha.
Velký sál kulturního domu.
PÁTEK 18. LISTOPADU V 19.30 HODIN
OPERETOU KØÍEM KRÁEM

SOBOTA 12. LISTOPADU V 19.30 HODIN
NEIL SIMON - POZVÁNÍ NA VEÈÍREK

Sólový recitál královny èeské operety Pavly Bøínkové, ve kterém za
klavírního doprovodu J. Pazoura uslyíte slavné melodie z muzikálù
Hallo Dolly, West Side Story, Cats, Les Miserables, My Fair Lady,
Evita, Phantom of the Opera a dalí.
Velký sál kulturního domu.
SOBOTA 19. LISTOPADU V 9.00  12.00 HODIN
KURZ AFRICKÉHO TANCE
Africký tanec vychází z kultury domorodých kmenù. My se necháváme tìmito rituály inspirovat. Pouíváme rytmy a taneèní prvky
tancù západní Afriky, pøizpùsobené naim podmínkám a potøebám
Tanèíme za doprovodu hry na africký buben  djembe, øíká o svém
kurzu lektorka Jana Rùièková.
Tanec je vhodný pro eny i mue a pøedchozí taneèní prùprava není
nutná. Poèet úèastníkù kurzu je omezen!
Klubovna èíslo VIII kulturního domu.

Pozvání na veèírek je komedie o ivotì. ivot je smutný i veselý,
a èlovìk se musí nauèit ho takový brát. Je to komedie, která je jakousi sondou do vech záhybù lidské due, nìkdy veselá, èasto trochu
smutná, hodnì nìná, tichá nebo pobuøující, ale vdycky je nìjaká,
protoe Neil Simon je vynikající autor a umí si hrát s lidskou duí. Je
to mistrovská sonda do lidské due bez rozdílu vìku, která nìkdy
bolí, ale víckrát je kouzelnì komická. V ádném pøípadì Vám postavy na jeviti nebudou lhostejné, nebo pøesnì takový ivot ijete
i Vy.
Hrají: Roman Vojtek, Václav Mare, Pavel Trávníèek, Jana vandová, Svìtlana Nálepková a Milue Bittnerová nebo Dana inkorová.
Reie Pavel Trávníèek. Pøedstavení je zaøazeno v pøedplatném.
Divadlo Skelet Pavla Trávníèka Praha.
Velký sál kulturního domu.
strana
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ÚTERÝ 22. LISTOPADU V 9.00 HODIN
KREV ZMIZELÉHO
Výpravné historické drama, jeho hrdinky bojují uprostøed velkých dìjin svou soukromou bitvu o lásku a dùstojnost
kolní kino.
Velký sál kulturního domu.
VÝSTAVA VE VITRÍNÁCH
85 LET SKAUTINGU V HOLICÍCH - výstava
z archivu holického Junáka.
Vechny informace o dìní v KD získáte na internetové stránce
www.kd.holice.cz. Vstupenky je mono zakoupit v propagaci kulturního domu, objednat telefonicky na èísle 466920476 nebo e-mailem
na adrese kd@holice.cz

ročník I., listopad 2005
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MĚSTSKÉ KINO HOLICE
– LISTOPAD 2005
úterý 8.11. v 19.30 hodin

MR. & MRS. SMITH

John (Brad Pitt) a Jane (Angelina Jolie) Smithovi tvoøí
obyèejný manelský pár s obyèejným ivotem a obyèejnými starostmi. Kadý z nich ale skrývá doslova
vraedné tajemství: oba jsou ve skuteènosti dobøe placenými a velmi výkonnými zabijáky, pracujícími pro
konkurenèní organizace. Oivení jejich nudného manelského svazku pøijde a s novým úkolem od jejich
zamìstnavatelù  zabít svého ivotního partnera.
USA - 120 minut  akèní komedie  60.- Kè
úterý 15.11. v 19.30 hodin

LEGENDY Z DOGTOWNU

V 70. letech pøivedla skupina mladých surfaøù z nehostinné ètvrti Dogtown v kalifornském Venice k ivotu
nový, revoluèní styl skateboardingu. Zakladatelé týmu
Z-Boys zkombinovali dech beroucí surfaøské kousky
se skateboardingem a stali se doslova pøes noc obrovskou senzací a místními legendami. Kadá mince má
vak svùj rub i líc
USA - 107 minut  sportovní  65.- Kè

listy

holub Valiant (tedy Stateèný) touí pro vlast nìco udìlat a pøihlásí se do letky jako dobrovolník. Tím zaèíná
jeho neuvìøitelné dobrodruství.
VB/USA - 76 minut  animovaný dobrodruný  55.- Kè
pondìlí 28.11. v 19.30 hodin

OSTROV

Je polovina 21. století a Lincoln 6-Echo je obyvatelem
obrovského pøísnì støeeného obytného komplexu.
Stejnì jako vichni ostatní doufá, e bude vybrán mezi
nìkolik málo astných, kteøí dostanou monost jet na
Ostrov  poslední nezneèitìné místo na Zemi. Jene
po dosaení svého snu zjistí skuteènosti, které celou
jeho dosavadní existenci obrátí vzhùru nohama.
USA - 136 minut  sci-fi thriller - 60.- Kè
úterý 29.11. v 19.30 hodin

DOBLBA!

Èerná komedie Petra Vachlera o neèekaném dìdictví,
které osudovì zasáhne rodinu Mukových, aneb vechno, co jste kdy komu udìlali, se vám jednoho dne vrátí.
Ve filmu uvidíte Jaroslava a Vlastu Dukovi, Petra
Ètvrtníèka, Lenku Krobotovou a mnoho dalích.
ÈR  112 minut  èerná komedie  60.- Kè
PØIPRAVUJEME NA PROSINEC
NESVATBOVI * NOÈNÍ HLÍDKA * TÌSTÍ *
PANENSTVÍ NA OBTÍ

úterý 22. 11. v 17.00 hodin

VALIANT

V Evropì zuøí druhá svìtová válka. Stateèní pøísluníci
z Královské holubí letky s nasazením ivota pøenáejí
pøes kanál La Manche ty nejtajnìjí zprávy. Mladý

ročník I., listopad 2005

Vechny informace o dìní v KD získáte na internetové
stránce www.kd.holice.cz. Vstupenky je mono zakoupit hodinu pøed zaèátkem promítání v pokladnì kina
v kulturním domì, objednat telefonicky na èísle
466920476 nebo e-mailem na adrese kd@holice.cz.
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Městská knihovna
V prvním øíjnovém týdnu probíhal v celé Èeské republice Týden knihoven. Mìstská knihovna se zapojila do této akce pozváním vysokomýtského Divadélka jednoho herce. Aktér divadélka, pan Jan Havel,

zahrál a zazpíval pohádkové pøíbìhy podle kníky Eduarda Petiky
Bylo jednou jedno loutkové divadlo. Pohádkové pøíbìhy pøíjemnì
pobavily dìti z mateøských kolek a ze Z Holubova.

Pánové, zadejte se !
Tato slova patøí neodmyslitelnì do kurzu spoleèenského tance a spoleèenského chování, který ji po
jedenácté poøádá Taneèní studio Hany Flekrové. V pátek 30. záøí se konal seznamovací a zahajovací
veèer tohoto kurzu v sále restaurace Na Trandì. Slavnostnì obleèení chlapci a dívky se seli na první
lekci, za úèasti rodièù a veøejnosti. Po slavnostním zahájení a pøedtanèení a úvodu do spoleèenského
chování moje slova zaznìla jetì mnohokrát.
Pøeji absolventùm kurzu i jejich rodièùm mnoho pìkných záitkù z taneèních a na parketì
lehký krok.
Taneèní mistrová Hana Flekrová

Mìstská sportovní hala bude v nedìli 20. listopadu 2005
patøit sportovnímu tanci,

XII. roèníku Holického kramflíèku.
Od 9.30 hodin budou probíhat soutìe v kategoriích
dìtí, juniorù i dospìlých,
pøedpokládaný konec tohoto taneèního maratonu
je v 19 hodin.
Hlavní poøadatelé TSHF Holice, DDM Holice a Mìsto Holice
srdeènì zvou irokou holickou veøejnost
na tuto zajímavou kulturní akci.
Hana Flekrová
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??? TŘI OTÁZKY PRO RADNICI ???
Pane starosto, není to tak dlouho, co hladinu zájmu holické veøejnosti rozèeøily zprávy o zmìnách støedního kolství ve mìstì. Hovoøilo se o místním gymnáziu, organizaèních zmìnách èi dokonce o sluèování. Psala o tom mf DNES, okresní Noviny Perntejn, Holické
noviny, jisté zprávy z krajského úøadu jsou na internetu. Mohl byste
se  jako starosta mìsta i jako krajský zastupitel  vyjádøit k souèasné situaci?
Moje stanovisko k této záleitosti je nemìnné, stejné jako stanovisko rady mìsta. Pøedpokládám, e obdobnì se vyjádøí i zastupitelé
na listopadovém zasedání. Mìsto má ke Gymnáziu Dr. Emila Holuba

mých kol se studiem za úplatu (jezdecká kola, anglické gymnázium). Takovýchto nesrovnalostí vidím více, jako krajský zastupitel
proti tìmto trendùm vystoupím.
Je mojí chybou, e druhá otázka není adresná. Chtìl jsem se zeptat
vedoucího odboru technických slueb, jak jsou pøipraveni na zimní
údrbu silnic. Neuvìdomil jsem si, e u není technický odbor mìstského úøadu, nýbr samostatná pøíspìvková organizace Technické
sluby Holice. Ze zprávy této organizace pro radu mìsta vak mohu
uvést následující výtah:
Údrba a posyp mìstských tras v zimním období má tøi poøadí
dùleitosti. V prvním je to støed mìsta (napøíklad Námìstí T.G. Masaryka, Palackého, Holubova, Dukelská, Komenského, Dudychova, Nádraní, atd.), Podhráz, Podlesí, Koudelka, Pod Homolí aj. Pokud vás
pøekvapí, e tam nejsou zahrnuty silnice Hradecká, Vysokomýtská,
Staroholická, Bratøí Èapkù èi Pardubická, vìzte, e ty spadají do kategorie státních silnic a udrovat je musí provozovna správy a údrby
silnic Pardubického kraje. Druhé v poøadí dùleitosti jsou zaøazeny
napøíklad kvìtnové trasy, dále napøíklad ulice Drustevní, Tylova,
Zborovská, Pod Parkem a rovnì Roveòsko. Ve tøetí skupinì se nacházejí Muka, Kamenec, Blakovec a nìkolik dalích tras. Technickém
sluby naopak neudrují úèelové komunikací (garáové osady, komu-

hluboké vazby, i kdy jde o støední kolu spravovanou krajem. Byla
vak postavena za státní peníze se sedmnáctimilionovou podporou
z obecního rozpoètu. Navíc má kola více ne padesátiletou tradici
a úspìnou výchovnì-vzdìlávací èinnost, øekl úvodem starosta Effenberk a pokraèoval: Celá fáma vznikla ne pøíli uváeným vyjádøením
(i jednáním) krajských kolských orgánù. Ve bylo korunováno
nepravdivým internetovým sdìlením, e je v plánu slouèení gymnázia
a støední automobilní koly k 1. 9. 2007. Proto jsme pozvali na jednání
rady mìsta krajské èinitele (radní pro oblast kolství Marii Málkovou
a vedoucího kolského odboru Karla Peku). Jejich vysvìtlení znìlo,
nikace k podnikùm, parky , stadion) dále se podle schváleného plánu
neudrují ulice. napø. Pospíilova, Neptalimova, Lohniského, Budovatelù, Sadová.
Pane tajemníku, v minulých èíslech Holických listù jsme se zmiòovali o komunikacích na Podhrázi a na Muce. Jaký je souèasný èi lépe
øeèeno koneèný stav v tìchto lokalitách?
Na tuto otázku se dá odpovìdìt jediným slovem  dobrý. Firma
Stavitelství Malý a syn z Pardubic pøedala hotové dílo v prùbìhu øíjna,
take Ottmarova ulice na Muce je ji prùjezdná k ulicí Pod Homolí.
Na Podhrázi se jedná o èást cesty k mostku, vèetnì opravy jeho izolací
e v tomto pøípadì nejde o sluèování (internetový údaj vznikl omylem!?), nýbr o zadání úkolu pro øeditele tìchto ústavù zpracovat
výhled budoucí spolupráce a maximální vyuití kapacity kol. To se
podle naeho názoru mùe týkat pouze sportovního areálu gymnázia,
kde lze nalézt monost pro uplatnìní aktivit automobilní koly. Pokud
jde o dalí kapacity, vzhledem k poètu tøíd a ákù (ve ètyøletém studiu
jde o 121 áka, v osmiletém o 233 áky, celkem o 354 áky) i organizaènì-technickým podmínkám,, povaujeme jakékoliv sluèování i pøesouvání výuky z automobilní koly do gymnázia za zcela absurdní.
Starosta Effenberk se pøi této pøíleitosti struènì zmínil také o dalích zmìnách ve støedním kolství kraje: Kraj potøebuje jasnou a ucelenou koncepci støedního kolství, ovem dosavadní rozbory a návrhy
nepovauji za dokonalé. Napøíklad navrhovaná optimalizace se netýká
kol ekonomicky orientovaných, produkujících nejvíce nezamìstnaných, nýbr kol technických a zdravotních, které trh práce ádá. Kraj
navrhuje redukovat vlastní koly a pøitom podporuje vznik soukroročník I., listopad 2005

a nového zábradlí. Na závìr jetì pøipomenu, e mìsto vynaloilo na
tyto dvì akce celkem 2.1 mil. Kè ze svého kapitálového rozpoètu.
(mkm)
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TOULKY HOLICKOU MINULOSTÍ X.
Situace v zemědělství na Holicku
v XVII. století
Tøicetiletá válka (1618  1648) pøinesla nepøedstavitelné útrapy
èeskému národu. Mnohé statky byly vypáleny a na hlavních smìrech
pochodù armád vech bojujících stran zbyly pusté celé vesnice.
V posledních letech války od roku 1645 byly se svolením stavù vypsány vysoké císaøské bernì ve formì spotøebních daní (daò z piva, vína,
obilí a masa) a jejich vybírání bylo vyòato z pravomoci nejvyích berníkù stavovských a zcela svìøeno úøedníkùm zemìpanským. Toto naøízení vak bylo trnem v oèích stavù. Proto kdy byla po ukonèení války
na rok 1652 stavy povolena nová císaøská bernì ve výi 200 000 zlatých, domohli se stavové toho, aby to byla opìt daò z poddaných,
nehledíce na jejich zbídaèení.
Vybíráni danì císaø povolil opìt berníkùm stavovským, ovem
s podmínkou, e se berníci osvìdèí a kontribuci vèas odvedou. Ponìvad se tato bernì v pøítích letech jetì stupòovala, bylo tøeba po postupné konsolidaci válkou rozvráceného hospodáøství, za úèelem spravedlivìjího rozpisu této bernì, uèinit prvý pokus o vypracování jakéhosi
øádného katastru poddanské pùdy (rustikálu), která byla pøedmìtem
zdanìní. Panská pùda (dominikál) byla od èasù Vladislava II. od královské bernì osvobozena. Dùvodem k tomu byla skuteènost, e vrchnosti se dovolávaly (a nìkdy jenom pøedstíraly) znièení svých panství
váleènými pohromami a udávali ve svých pøiznáních stále mení
a mení poèet osedlých.
K tomuto cíli byla zvolena komise k pøípravì tzv. Generální vizitace celé èeské zemì. Pro vlastní práci byly urèeny tøi komise, ve kterých byli zástupci duchovenstva, panského stavu, rytíøského stavu
a mìst. Komisím byly urèeny kraje, ve kterých mìly pøi generální vizitaci navtívit vechna panství a statky, na vlastní oèi shlédnout poddanská pole a poddanské vsi a poøídit soupis skuteènì osedlých, berni
podléhajících poddaných a v závìru stanovit pro kadou obec poèet
osedlých. Pøi tom pojem osedlý byl berní jednotkou. Sedlák se poèítal za jednoho osedlého, dále se za jednoho osedlého poèítali 4 chalupníci a 8 zahradníkù. ivnosti a øemesla byly té pøepoèteny a vyjádøeny
v jednotkách osedlých.
Pøísluníci tøí zmínìných delegovaných komisí byli pøed svým
odjezdem do terénu poèátkem druhé poloviny roku 1653 podrobnì
informováni o svých povinnostech a úkolech, které narostly do velké
íøe. Rozsah tìchto úkolù mìl pak za následek, e nìkteøí vizitaèní
komisaøi neli od usedlosti k usedlosti, aby svoje výpisy z panských
urbáøù a gruntovních knih ovìøili, ale spokojili se èasto s údaji zámeckých úøedníkù. Jako zvlátní úkol dostali vyetøení stavu far a poèty
nekatolického duchovenstva, ale nejvìtí a nejodpovìdnìjí prací mìl
být soupis daní podléhajících poddaných. Vsi mìli osobnì ovìøit spravedlivì napsat.
Podle vrchnostenských urbáøù nebo gruntovních knih mìli delegáti
za povinnost sepsat vechna mìsta, vsi, svobodné dvory, fary, mlýny
a ovèíny; ve mìstech poèet sousedù a ve vsích poèty sedlákù, chalupníkù a zahradníkù, a to oddìlenì. Vynecháni byli pouze nádeníci, podruhové bez vlastního domku a dobytka. Potom mìli navtívit kadý dùm,
statek, chalupu a pouèit hospodáøe, e jde o rovnost v kontribuci
a pomoci chudým a vyetøit za pøítomnosti pøísených osob (rychtáøù
a konelù) skuteèné osedlé.
Do seznamu se zapisovalo:
a) kolik rolí mají pøi svém gruntì  výmìra se udávala v korcích
b) kolik z toho sejí ozimù a kolik jaøin (hospodaøilo se tøípolnì  1/3
orné pùdy se osívala na zimu, 1/3 na
jaøe a 1/3 zùstávala ladem jako úhor pro pastvu dobytka)
c) jaká øemesla a handle nebo ivnosti provozují
d) kolik mají potahù (koòských nebo volských)
e) kolik mají krav a jiného dobytka
f) kolik mají vzrostlého lesa.
Bylo stanoveno dát do seznamu oddìlenì pusté grunty. Vìtina
krajù byla tímto zpùsobem vizitaèními komisemi zpracována do konce
roku 1654 a výsledek práce byl podle krajù svázán do knih a nazván
Berná rula. Ta se tak stala nejen èeským, ale i evropským seznamem
poplatníkù.
V následující tabulce je pøehled holických obèanù zapsaných
v Berní rule z roku 1654.
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Seznam holických obèanù dle Berní ruly z roku 1654
Jméno
má rolí
seje na zimu
seje na jaøe
korcù vìrtelù
korcù vìrtelù
Václav Zbyek
96
14
2
9
3
Mikulá Janda
54
9
0
5
3
Martin vihnos
61
16
2
7
2
Hans Virt
57
14
3
6
3
Václav Drahník
66
7
1
8
0
Mikulá Blaek
36
10
0
13
0
Jan Pavlíèek
104
25
0
10
2
Jan Latovièka
24
5
0
3
2
Jar. Jedlièka
72
14
1
7
2
Jan Michálek
42
10
0
5
2
Matìj Bidlo
66
11
2
7
3
Václav Vani
66
18
0
10
0
Jiøík Holub
20
6
0
6
0
David Bártù
30
8
0
3
1
Jeøábek øezník
23
7
0
4
2
Váv. Záøecký
36
11
1
4
2
Jan oulavý
56
11
0
10
0
Jeøábek øezník
21
6
2
4
2
Pavel Hanzl
41
8
2
4
0
Jiøík Feter
46
9
2
5
3
Mat. Provazník
47
5
2
4
2
Václav koláø
34
4
2
2
1
Mat. Velinský
47
7
0
5
0
Luká Vohralík
42
8
0
1
1
Jakub Horyna
48
10
2
6
2
Mar. Jièínský
42
6
0
7
0
Pavel Mates
42
2
2
4
3
Jan Mates
48
5
1
5
1
Mik. Kapar
74
19
0
5
0
Václ. Kratochvíl
36
5
0
4
0
Lorenc Feter
50
17
0
10
0
Jiøík Jaro
19
8
2
4
3
Jiøík Samuel
18
5
1
7
0
Jan Jedlièka
30
6
3
4
2
Václ. Vohralík
42
10
0
4
2
Jin. Vohralík
36
7
0
4
2
Václ. Markù
78
16
0
6
2
Mikulá Jaro
89
14
0
6
2
Adam Pekaø
48
12
2
4
2
Mikul. Pospíil
60
9
2
4
2
Chalupníci
Jiøík Krásný (tkadlec)
Matìj Rodák
Martin imek
Jakub Páral (øezník)
Jan Kantor
Daniel Hrdlièka (tkadlec)
Jan Doubrava
Václ. Vicina (tkadlec)
Jan Zesovský (tkadlec)
Jan Duras
Václ. Synek (vec)
Václ. imkù
Václav Blusa (krejèí)

11
17
11
12
17
12
20
9
6
10
3
10
13

6
2
2
2
3
3
4
1
3
1
0
3
6

0
0
0
1
3
0
2
2
2
2
0
0
0

6
2
3
1
3
4
7
0
2
3
0
3
2

0
0
2
1
0
0
1
0
0
0
2
0

Zahradníci (dùm a zahrada)
Jakub Holub  krejèí, Václav Holub, Václav Truhláø, Václav Vlach 
barvíø pláten, Mikulá anta, Matìj Valenta, Václav Pùlpán  krejèí,
Jan Lehký, Jiøík Vlachý, Pavel Muík, Jan Adámek, Lorenc Majenù.
Stavení rozboøená a pusty
Selský: Hirnovský  36 korcù, Nováèkovský  30 korcù.
Chalupnický: Handlovský  16 korcù, Macasovský  12 korcù.
Poèet dobytka
Napoèítáno 142 potahù, nìkde chováno a po deseti koních.
Poèet krav 148, jalovic 141, ovcí 278 a koz 115.
1 korec = 2.837,172 m2 = 93 litry
1 vìrtel = 709,923 m2 = 23,25 litrù

Václav Zavøel
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CO SE PSALO V KRONICE MĚSTA HOLIC V ROCE 1945
Druhá svìtová válka skonèila a pokraèoval ivot mìsta v samostatné Èeskoslovenské republice. Co se v oné dobì dìlo v Holicích,
to zèásti charakterizují zápisy z mìstské kroniky, kterou v té dobì
vedl Antonín afaøík, uèitel a øeditel místních kol, historik, vlastivìdný pracovník. Zápisy jsou vyòaty z mìsíce listopadu 1945.
Z událostí mìsíce listopadu 1945, které povaoval tehdejí kronikáø za pozoruhodné, zaznamenal konání veøejného projevu universitního profesora Dr. Kozáka. Ten promluvil v sále restaurace Na
pici v nedìli 4. 11. odpoledne na téma vyvíjejících se politických
pomìrù ve svobodném Èeskoslovensku.
Ve støedu 7. 11. ve veèerních hodinách se v téme sále konala
slavnostní akce. Jak píe pøímo kronikáø, ... na oslavu øíjnové revoluce v Petrohradì pøed 28 roky poøádán slavnostní veèer, kdy ruský
národ ujal se moci ve své velké vlasti.
V úterý 13. 11. dolo k události  patrnì celostátní  která rovnì
stála za zaznamenání. U vech místních penìních ústavù byl usku-

teènìn soupis vkladù a cenných papírù. Byla to bezpochyby pøedzvìst
chystaných mìnových opatøení.
Dalí úterý, tentokrát 20. 11., bylo ovìnèeno bezpochyby pozoruhodnou skuteèností: z mìsta odjely poslední zbytky sovìtských vojsk.
Tentý den vak dolo k jiné, avak tragické události. Na Vysokomýtské silnici srazil a usmrtil jakýsi opilý øidiè místního obèana Václava
Prokopa z Podlesí. Jak je zapsáno ... neznámý ofér byl èetnictvem
dohonìn a zatèen.
Je dost podivné, e kronika neobsahuje v tomto mìsíci ádný
záznam z jednání obecní rady èi zastupitelstva, ponìvad tyto
orgány byly právì v revoluèním roce 1945 zavaleny prací, a tím
pádem byly nuceny vydávat i èetná rozhodnutí. Zato je v knize
uvedena obvyklá  i kdy velmi struèná  zmínka o tehdejím
poèasí: Jen 18. bylo slunno, 11., 12., 27., 28. detì, od 23. do
26. mrazíky.
Z mìstské kroniky vybral a upravil Miloslav Kment
(e-mail: miloslavkm@volny.cz)

Pranostiky s komentářem
Listopad 2005
Máte rádi november? Tak se pùvodnì
mìsíc listopad jmenoval. U nás nese
jméno listopad bezpochyby proto, e v té
dobì padá listí. Osobnì tento mìsíc moc
rád nemám, protoe je nevlídný, podmraèený, uplakaný, ucouraný, smutný, prostì
duièkový!
Vak co na to pranostiky? Kromì celomìsíèních (Kdy dlouho listí nepadá,
tuhá zima se pøikrádá, Listopadová snìení nekodí vùbec osení, Podzim na
strakaté kobyle jezdí) nás v úvodu mìsíce
vítají dva dùleité dny. První patøí od nepamìti Vem svatým (Den Vech svatých
je poslední, který léto zahání, Kdy na
Vech svatých mrazivo, bude zima teplivo,
kdy dé, tu je tøeba za pecu vlézt), druhého v mìsíci se bez ohledu na náboenské
vyznání pøipomíná Památky zesnulých
neboli Duièek: Kdy na Duièky jasné
poèasí panuje, pøíchod zimy to oznamuje.
e by tato pranostika byla vìrohodná,
nelze øíci. Zima toti pøichází, i kdy je na
Duièky pomnourno, mlhavo a mokro 
co vìtinou je. Také to vyvracejí následu-

jících pranostiky: 9. listopadu  Teodor 
Svatý Teodor  mrazy lezou z hor, 11.
listopadu  Martin  Na svatého Martina,
kouøívá se z komína, bývá dobrá peøina,
Svatý Martin rád jezdí na brùnì, Padáli sníh toho dne, øíká se, e svatý Martin
pøijel na bílém koni.
Den svátku svatého Martina patøí k tzv.
kritickým meteorologickým dnùm. Tím
pádem je svázán s mnostvím dalích pranostik. Pøipomeòme jednu neobvykle rozsáhlou: Na svatého Martina nejlepí je
husina; pohleï na hruï i na kosti,
pozná, jaká zima se pøihostí: je-li kobylka
martinské husy hnìdá, bude málo snìhu
a naholo mrznout; je-li vak bílá, bude
hodnì snìhu. Podívejme, co vechno nám
mùe øíci pìkná husí peèínka!
Pokraèujme vak dál, jsme teprve
v polovinì mìsíce. 16. listopadu  Otomar  Na svatého Otomara neuvidí
komára, 19. listopadu  Albìta 
Poèasí o svaté Albìte povídá, jak bude
v létì, 21. listopadu  Obìtování Panny
Marie  Kdy je na Obìtování Panny
Marie noc jasná a èistá, krutá zima se
v lednu chystá, 22. listopadu  Cecílie 

Svatá Cecílie snìhem pole kryje, 25.
listopadu  Kateøina  Na svatou Kateøinu schováme se pod peøinu, Svatá
Kateøina pøichází bíle odìna, Chodí-li
svatá Kateøina po ledì, chodí svatý tìpán po blátì.
Rázem jsme u konce mìsíce. Zbývá
jetì Saturnin 29. listopadu (Na svatého
Saturnina skuèí meluzína) a mìsíc uzavírá Ondøej, který se zhruba ve dvacítce pranostik snaí podstatnì zasáhnout do této
oblasti. Vybírám tøi  první optimistickou
(Na svatého Ondøeje se nìkdy èlovìk
ohøeje), druhou neutrální (Svatý Ondøej
tichý  nebude den lichý) a tøetí ponìkud
studenou (Kdy na Ondøeje snìí, sníh
dlouho poleí).
Pokud si listopadové pranostiky pøeètou vai potomci, moná se vás zeptají, co
je to brùna. Nesnate se jim namluvit, e
to je hudební nástroj, druh prkénka na
koleèkách èi lehká droga. Pouète je, e
podle Hospodáøského slovníku z roku
1905 je brùna kùò, jeho základní barva
srsti je bílá, avak s krycí srstí v rùzných
barevných odstínech.
Miloslav Kment

ČTĚTE OKRESNÍ TÝDENÍK „NOVINY PERNŠTEJN“
Ji nìkolik let vychází na území bývalého pardubického okresu list Pardubicka,
Holicka a Pøelouèska, týdeník Noviny
Perntejn. Je vydáván kadé pondìlí
a pøináí z pøeváné èásti pøedevím sportovní zprávy ze vech odvìtví, vèetnì
ročník I., listopad 2005

podrobných výsledkù niích soutìí
v regionu.
Pøináí vak také aktuální veobecné
informace z dìní v okrese. Holice mají od
února letoního roku v tìchto novinách
zadané tzv. HOLICKÉ OKÉNKO.

V nìm jsou hned na druhé stranì listu
uvádìny aktuální zprávy a informace
z dìní ve mìstì. Chcete-li znát novinky
z Holic, ètìte vdy v pondìlí Noviny
Perntejn.
(red)
strana
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HOLICKÝ SLAVÍN
náí nám dokonce è t y ø i kulatá jubilea
osob, která se v dobrém zapsala do historie
mìsta. Nemusím si proto vypomáhat vyhledáváním nìjakých náhradních dat èi událostí,
kterých je pro tento mìsíc v lexikonu mìsta
beztak poskrovnu.
Tomá HAFFENECKER (275. výroèí úmrtí)
* 20. kvìtna 1669,
 16. listopadu 1730
dvorní architekt a stavitel, podle plánù
K. I. Diezenhofera postavil v letech 1736 1739 kostel sv. Martina v Holicích a postavil
dalí kostely v okolí, napøíklad ve Vysokém
Chvojnì a v Moravanech

Reprodukce peèeti mìsta Holic

Listopad letoního roku je pro Holický
Slavín tìdøejí, ne mìsíce pøedchozí. Pøi-

PhMr. Josef THUMA (125. výroèí narození)
* 30. listopadu 1880 v Holicích,
 20. èervence 1941 v Holicích
lékárník, majitel místní lékárny, kulturní pracovník, veøejný èinitel, aktivní èlen Obèanské besedy, iniciátor spoleèenského dìní ve
mìstì, øeditel Bia Sokol, mecená kultury
Antonín PFEIFER (110. výroèí narození)

* 10. listopadu 1895 v Borohrádku,
 18. prosince 1969 v Holicích
dlouholetý správce a øeditel okresní hospodáøské zálony, významný funkcionáø hasièstva,
veøejný èinitel, mìstský zastupitel, úèastník
protinacistického odboje, starosta mìsta
Holic ve velmi svízelném období nacistické
okupace (1939  1945)
Marie KRATOCHVÍLOVÁ (105. výroèí
narození)
* 10. listopadu 1900 v Holicích,
 30. kvìtna 1982 v Pardubicích
lidová básníøka, autorka nìkolika sbírek
básní s dìlnickou a socialistickou tématikou,
jednu svoji báseò vìnovala rodnému mìstu,
té politicky èinná
V té radosti nad bohatým listopadem
jsem nedoèkavì nakouknul do prosince. To
jsem vak dìlat nemìl, ponìvad tam figuruje pouze jedno jediné jméno! Co naplat, budu
k tomu asi muset pøidat nìjaké vánoèní jubileum.
Miloslav Kment

135. LET SOKOLA HOLICE
V rámci oslav 135. výročí založení TJ SOKOL HOLICE
zveme širokou veřejnost na

„TĚLOVÝCHOVNÉ ODPOLEDNE“
v sobotu 26. listopadu 2005 ve 14 hodin v městské sportovní hale v Holicích.
V programu se představí cvičenci Sokola i dalších jednot z Holic a z pardubického regionu.
Přijte oslavit výročí Sokola – nejstarší tělovýchovné a sportovní jednoty v Holicích.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Uzavøené sòatky
Dne 21. øíjna 2005 uzavøeli sòatek
sleèna Veronika Havlíèková a pan Tomá Horèièka

strana
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Dne 22. øíjna 2005 uzavøeli sòatek
sleèna Martina Kalousková a pan Ludìk Chochola
Dne 22. øíjna 2005 uzavøeli sòatek
sleèna Silvie Vítová a pan Jiøí Florián
Gratulujeme!!
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85. výročí založení skautingu v Holicích
V letoním roce slavíme 85. výroèí zaloení naeho hnutí v Holicích. Proto bych Vám
rád pøiblíil trochu z historie zdejího skautského støediska.
Dìjiny skautingu ve svìtì se píí od roku
1907, kdy byl uskuteènìn první tábor pod vedením Roberta Baden-Powella. Do èeských zemí
se dostal ji v roce 1911 díky Antonínu Benjamínu Svojsíkovi. První oddíl, který v Holicích
vznikl v roce 1920, vedl zdejí uèitel Záboj trunc. Tento chlapecký oddíl
byl díky malému poètu èlenù vedený jako sloka Sokola. V jeho vedení se
vystøídali Karel Pumr. Hubert Novotný, Ladislav Lebeda, spisovatel Vojtìch
Cach a dalí. Roku 1932 vzniká v Holicích také dívèí oddíl vedený Rùenou
Rutterovou. V tìchto letech je na vzestupu také chlapecký oddíl, take zde
vzniká skautské støedisko. Nezamìøuje se pouze na svoji èinnost, ale dává
své síly na pomoc i veøejnosti. Po obsazení ÈSR Nìmci se èinnost Junáka
oivuje, pøedevím díky zániku jiných organizací. Vzniká tak oddíl v Rovni
a Vysokém Chvojnì. V roce 1939 odjídìjí zdejí skauti na tábor do Dobrého v Orlických horách, kterého se kromì nich úèastní i skauti z Tøebechovic
pod Orebem. Klubovna je v tìchto letech u Tuèkù (dnení papírnictví a hraèkárna na námìstí). Starí skauti se zde aktivnì vìnují hudbì, zakládají skautský jazzový klub UMATO, který se schází kadou nedìli. Nacvièí i nìkolik vystoupení pro veøejnost v restauraci Na pici. V tìchto plodných
letech je vak èinnost Junáka násilnì utnuta, kdy 28. øíjna 1940 K. H. Frank
naøizuje jeho rozputìní a odevzdání vekerého majetku. To se týkalo nejen
kluboven a táborového vybavení, ale i vlajek, kronik
Bìhem války vznikla v Holicích ilegální skautská skupina vedená br.
Josefem Sedlákem. Ta byla napojena na mìstský odboj. Zabývala se ukrýváním zajatcù na útìku, dopravou jídla, oacení a jiného zásobování brigádì
Mistra Jana Husi, zpravodajskou èinností Bìhem povstání v kvìtnu 1945
padly v boji s okupanty skauti  Jaroslav Novák, Milan Odstrèil, Ota Navrátil, Karel Kantner a Ladislav Jedlièka. Jejich boj za svobodu pøipomíná
pomníèek v Pardubické ulici.
Po tìchto smutných událostech byla èinnost opìt obnovena. Støedisko
vydává svùj vlastní èasopis, poøádá výstavu ke 25. výroèí zaloení a té se
úèastní prací na úpravì mìstského parku a místa po vypálené radnici.
Skauti a skautky jsou úspìní na závodech skautských hlídek v Daicích,

kde získávají chlapci i dìvèata prvních pìt míst. Bìhem roku 1946 probíhal nábor nových èlenù a také aktivní vzdìlávání skautských vedoucí. Díky
úsilí bylo moné uspoøádat tøi tábory, na kterých se vystøídalo na 100 dìtí.
Také vzniká dvacetiètyøèlenná Junácká kapela, která pod vedením kapelníka Jana Holuba úspìnì úèinkuje nejen v Holicích. Styky zdejích skautù
se neomezují pouze na blízké okolí, ale kontakty se udrují i s kanadskou
rozhlasovou spoleèností. Díky nedostateènì velkému prostoru ke schùzkám, pøipravuje støedisko stavbu nových kluboven. Podle plánù mají
vzniknout v obnoveném parku. Nedostatek stavebního materiálu je øeen
tak, e skauti poøádají brigády v místní cihelnì a sami si vyrábìjí cihly na
nový skautský domov. Toto úsilí vak bylo bohuel zbyteèné. Roku 1948
je Junák rozhodnutím Ústøedního akèního výboru Národní fronty zaèlenìn
do Svazu èeskoslovenské mládee, èím byla zapoèata jeho druhá likvidace. Roku 1950 je oznámen zánik Junáka.
Po Praském jaru 1968 byla èinnost rychle obnovována po celém
území Èeskoslovenska. Tak se tomu dìlo i v Holicích. V dubnu 1968 se
konají volby do øídících funkcí ve støedisku. Klubovnu skauti získávají
od pana Horèièky, který si zakoupil starý dùm a do doby, ne zaène
s rekonstrukcí, zde nechal skauty. Pod holické støedisko tehdy spadaly
oddíly z Borohrádku, Horního Jelení, Ostøetína, Daic a Vysokého
Chvojna. V samotných Holicích pak bylo 170 èlenù. Skauti dostali pøidìleno táboøitì s chatou v lesích za Velinami, které se ovem muselo
zrekonstruovat. Práce probíhaly v rychlém tempu, a tak zde bylo moné
ji o prázdninách 1968 uspoøádat tábory. Junáci nezapomnìli na staré
plány s vybudováním klubovny v parku. Získali dokonce i potøebný
pozemek a plánovali si svépomocí klubovny postavit. To ovem opìt
skonèilo neúspìchem, protoe v roce 1970 byl Junák díky politické situaci rozputìn.
K opìtovnému obnovení dolo po sametové revoluci v roce 1989. Klubovny byly v domì vedle restaurace Èerný kùò. Èasem se zjistilo e jsou
nevyhovující, a tak se støedisko v loòském roce díky pomoci mìsta Holice
pøestìhovalo do budovy dìtského lékaøského støediska u kostela. V souèasnosti máme okolo 65 èlenù vech vìkových kategorií.
Letonímu 85. výroèí zaloení skautingu v Holicích je vìnována výstava, která probíhá v kulturním domì bìhem mìsíce listopadu.
Ondøej Výborný
Vedoucí skautského Støediska Dr. Emila Holuba

Rychlebské hory 2005

s obrovskými krosnami a esti vedoucími z naeho støediska a kamarády z Heømanova Mìstce. První èást tábora byla putovní. Vidìli jsme
spoustu zajímavých pøírodních úkazù. Napøíklad: Vodopády Støíbrného
potoka, Venuiny misky, také jsme navtívili jeskynì Na Pomezí, které
byly vytvoøeny pøed pár lety. Na putovním táboøe jsme zdolávali
mnoho kopcù a hor. Ta nejvyí, na kterou jsme vyplhali, se jmenovala Lví hora (1040 m. n. m.) a pøevýení èinilo na ni 500 metrù na nìkolika málo kilometrech. Prostì stoupák, na jeho vrcholu jsme se
obèerstvili hromadami velkých fialových kulièek  borùvkami. Ty
nám vem moc chutnaly, také vìtina z nás dle toho vypadala. Fialové
fleky nejen na puse, ale i na vìcech a batoinách. Putovní tábor byl
pìkný a rychle utekl.
Do táboøitì jsme dorazili kolem druhé hodiny ráno, protoe nám vedoucí pøipravili noèní bojovou hru  dojít ze zøíceniny hradu Kaltentejn,
kde mìla být údajnì poslední noc na puáku, do chaty u rybníku
Kamila. Jetì e se vyznáme v turistických mapách L. Natìstí jsme
dorazily bez újmy, ale hladoví a unaveni. Stálý tábor probíhal takøka
v poklidu. Pravidelné nástupy, hry v lese, na louce, ve vodì a to
i v noci.Také zpìv nám vyplòoval minuty volna v denním programu.
Poèasí nám pøálo. Ani obèasné bouøky nás nevyvedly z míry.
Putovní tábor byla sice døina a dost èasto padla vìta, nebo spíe
výkøik: U nikdy více, nakonec se nám to vem velice líbilo a rádi si
to v budoucnu zopakujeme. Tøeba u pøítí rok.

Jako kadý rok, jsme se letos vydaly my, skautky z druiny Sluníèek,
na letní tábor. Letos ale poprvé vyráíme na èásteènì putovní a èásteèné stálý tábor do Rychlebských hor. Na cestu jsme se vypravili

Junák – svaz skautů a skautek CR středisko Dr. Emila Holuba Holice si Vás dovoluje pozvat na výstavu u příležitosti

85. výročí skautingu v Holicích
1. 11. – 30. 11. 2005 v kulturním domě a ve vstupní hale radnice
ročník I., listopad 2005
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Z našich škol
Základní škola Holubova ul.
Rytíř Petr a atletický trojboj
Letoní kolní rok uzavøel pøed pár dny teprve svoji úvodní desetinu, ale áci a ákynì naí koly ji absolvovali nìkolik zajímavých
kulturních a sportovních akcí. Na dvì z nich se podívejme podrobnìji.
Ve ètvrtek 15. záøí navtívil nai kolu ermíøský spolek Jeseník se
svým atraktivním pøedstavením Pøíbìh o rytíøi Petrovi. Vichni jsme se
vydali na cestu 15. stoletím a sledovali poutavé souboje s tehdejími
zbranìmi, poslouchali vyprávìní o èestnosti, odvaze a dalích ivotních hodnotách, pozorovali výstavku zbraní a odìvù. Pro mnohé pøítomné byla jistì zajímavá ukázka dvorní etiky ve støedovìku.
Je moné, e by neukodilo nìkteré vìci pøevést do dnení doby, ve
které spoustì lidí prvky sluného chování zøetelnì scházejí.
K vrcholùm vydaøeného dopoledne nespornì patøilo pasování rytíøe, ukázky koly ermu meèem a pøedevím módní pøehlídka, o ní se
do hlavních rolí pøevtìlili nai osmáci a devááci. Za chvíli mìli monost vyzkouet si roli manekýn a projít se na pomyslném molu v obleèení, které do té doby patrnì vidìli jen v historiských filmech èi uèebnicích. Vichni se pak spoleènì shodli, e móda souèasné doby je

Mateřská škola Holubova ul.
Nae mateøská kola, která nazvala svùj kolní vzdìlávací program
Klíèem do svìta a pøírody, dává skuteènì dìtem monost rozhlédnout se po krásách podzimní pøírody.
K citovému proívání dìtí pøispívají nejen procházky parkem, ale
i výlety dìtí do pøírody. Návtìva loutkáøského muzea v Chrudimi
byla spojena s výletem do lesa, kde dìti mìly nejen monost seznámit se s ménì známými pøírodninami, ale i monost pohrát si
v pohádkovém hrádku, i kdy jen koèièím.
V novém programu máme i nový zámìr, rozvíjet více spolupráci
s rodièi a dát jim tak monost spolupodílení se na výchovì a vzdìlá-

Barevný podzim
v MŠ Pardubická
Nae podzimní výletování zaèalo návtìvou
zámku v Èastolovicích. Vzpomínky, pøedevím na zvíøátka v zámecké miniZOO, se
objevují na dìtských kresbách vzniklých po
návratu. Krásy barev podzimu jsme mohli
obdivovat v lesoparku na Vysokém Chvojnì.
strana
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pohodlnìjí. Celý program pøinesl názornou formou netradièní pohled
na období støedovìku a vìtinu pøítomných zaujal.
O necelý týden pozdìji, ve støedu 21. záøí, se seli nejlepí holiètí
atleti a atletky z 3.-9. roèníkù na høiti u místního gymnázia. Mladí
kategorie na zdejím umìlém povrchu bojovala v trojboji. Závody ve
sprintu, skoku do dálky a hodu míèkem zvládla perfektnì pøedevím
nae dìvèata. Lucie Horáková, Kristýna Schejbalová a Sára paèková
stanuly na nejvyích stupních. Toté se mezi chlapci podaøilo Viktoru
Pùlpánovi. Vichni urèitì udìlali vekou radost svým vyuèujícím i rodièùm, a protoe se neztratili ani dalí jejich spoluáci, znamenalo to celkovì jasné vítìzství v kategorii kol.
áci druhého stupnì mají na podzim na programu sprinterské víceboje. V pìti vìkových kategoriích jsme získali celkem deset medailových umístìní. Druhé místo si vybojovali díky své rychlosti Martina
Pitorová, Michael Hájek a Ondøej Valáek, v dalích sedmi pøípadech
se jednalo o umístìní bronzové. Trochu tak zamrzela jen skuteènost, e
na prvenství tentokrát nai sprinteøi nedosáhli.
Nezbývá ne doufat, e i dalí týdny a mìsíce vám pøinesou øadu
dalích atraktivních kulturních poøadù i sportovních soutìí.
M. Novotný

vání svých dìtí. Naí první akcí v tomto roce byl spoleèný výlet
v sobotu 9.øíjna s rodièi a dìtmi do praské zoologické zahrady.
Zahájeny byly také nadstandartní aktivity pro dìti, výuka angliètiny
hrou a logopedická péèe. Velký zájem rodièù je o docházku dìtí do
kroukù, které vak nenahrazují vzdìlávaní dìtí podle vzdìlávacích
programù, ale jsou jednou z moností, jak rozvíjet schopnosti
a talent dìtí. Nae nová tìlocvièna nabízí pøímo ideální podmínky
k odpoledním pohybovým aktivitám.
A na co se pøipravujeme v nejblií dobì? Dìti v listopadu zahájí
pøedplavecký výcvik ve Vysokém Mýtì a jistì se ji tìí na pohádku
v mateøské kole O strachu a tìstí.

Odsud si dìti na památku pøivezly vlastnoruènì nasbírané lesní plody. Ty nás po návratu
inspirovaly k výrobì rùzných pøedmìtù z pøírodnin.
Poslední podzimní výlet nás teprve èeká.
Mùeme se tìit na to, e se ocitneme v království loutek. Pojedeme toti do muzea loutek v Chrudimi. A potom u nás bude pomalu
oèekávat jiné království, ve kterém vládne
paní Zima... Ale to u je zase jiná kapitola.

Kolektiv mateøské koly

Plánované akce na listopad:
2.11. Lidová písnièka na louce kytièka  8.30
hodin v M
Zveme maminky s malými dìtmi!
9.11. Nae písnièka aneb postavím si domeèek  KD Holice
Kadou støedu od 15 do 16 hodin Mateøské
centrum v M.
M Pardubická Holice
ročník I., listopad 2005
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Sebrané glosy Miloslava Kmenta
Nìkolik slov k øíjnovým glosám. Psal
jsem o vandalismu, o znièené maketì holické
radnice. Údajnì se objevily nìjaké stopy
vedoucí k pachateli, ale zatím nevím nic konkrétního. Zato vím, e pøísluným orgánùm
koneènì dola trpìlivost nejen s vandalstvím,
ale i s ruením veøejného poøádku (shromaïování mládee ve veèerních hodinách na
autobusovém nádraí a v okolí BUM BUM
baru, u Montana-baru, výtrnosti na prostranství u kulturního domu a v sokolském parku).
Zabývala se tím dokonce bezpeènostní rada
a bylo dohodnuto posílit aktivity policie, èastìji navtìvovat zmínìné objekty, dùkladnìji
kontrolovat poívání alkoholu mladistvými,
v pøípadech zadrení provinilcù pøedvolávat
i rodièe. Mimochodem, je s podivem, e tito
mladiství rodièùm patrnì vùbec nechybí.
Mláde pochopitelnì nelze vázat doma ke
stolu, ale je snadné po noèním návratu domù
zjistit vábný èi nevábný stav.
Byl jsem minulý týden na mìsíèním
trhu. Lépe øeèeno na jarmarku, který je ji
nìkolik let poøádán zhruba v polovinì mìsíce
v èásti Holubovy ulice. el jsem se jen podívat a vidìl mnoství stánkù èeských prodejcù
s rozmanitým zboím, té mnoství kupujících. Trhovci jsou pøevánì sluní a solidní
a trhy se staly nedílnou souèástí obchodní sítì.
Smíøili se s nimi víceménì i místní obchodníci, radují se restauratéøi. Na trhy pøijídìjí
obèané z okolí. Vak se mne právì jeden
známý z blízké vsi ptal, zdali budou trhy
pokraèovat. Shodou okolností jsem z nedávného jednání rady mìsta vìdìl, e bylo vyhovìno ádosti poøadatele trhù i pro rok 2006.
S výjimkou ledna a února, kdy za nepøíznivého poèasí trhy mohou odpadnout, se budou
konat v obvyklém èase a místì po celý rok.
Ani mìstský rozpoèet nezapláèe: dávka za
konání trhu èiní 12 000 Kè a po zaplacení
nezbytných reijních nákladù jetì nìco zbyde
na bohulibé úèely.
Nebojte se o Malavi-market. Nedávno
prosákla do veøejnosti poplaná zpráva:
Malavi chce koupit nìkterý z obchodních

øetìzcù a vybudovat cosi... Souèasný majitel prý souhlasí! Jene se ukázalo, e nic takového pravda není. Majitel i vedoucí marketu
Ladislav Nìmec o nièem takovém slyet
nechce. Starosta Ladislav Effenberk (objekt
patøí mìstu) sice pøipustil, e zde byly snahy
zástupcù jistého obchodního øetìzce, ovem
rada mìsta se k této záleitosti vyjádøila
zásadnì negativnì. Zkuenosti s dosavadním
nájemcem jsou dobré, patøí mezi spolehlivé
místní podnikatele, získal iroký okruh spokojených zákazníkù a rada rozhodnì nedoporuèí
zastupitelstvu v tomto smìru ádnou zmìnu.
Konec poplané zprávy, konec pochyb, konec
obav nad zánikem oblíbeného obchodu.
Na vríèku kaple, kaple, kaplièka...
Pamìtníci si urèitì vzpomenou na mazurku
tohoto názvu, hrávala se nejen v taneèních, ale
dokonce i na zábavách, pokud vùbec na
mazurku dolo. V Holicích máme na vríèku
kapli pøímo na høbitovì. Byla postavena
v roce 1857 a zasvìcena Nanebevzetí Panny
Marie. Dodnes pøi ojedinìlých pohøbech slouí svému úèelu. Existují vak dalí ètyøi
kaplièky: sv. Josefa z roku 1845 ve Smetanovì ulici, sv. Rocha z roku 1850 v Roveòsku,
sv. Jana Nepomuckého, stojící na prostranství
U Kaplièky v sousedství Komenského ulice
a nejmladí kaple Nanebevzetí Panny Marie
z roku 1923 v místní èásti Koudelka.
Proè o tom píi? V jednom z finanèních
pøehledù jsem v dlouhodobém výhledu výdajù
kapitálového rozpoètu zaregistroval návrh na
opravu kaplièky sv. Jana Nepomuckého
v èástce témìø pùl milionù Kè. Soudím, e jde
o jakési nedopatøení èi zabloudilý návrh. Vìtina tìchto objektù je v souèasnosti k nièemu. S výjimkou høbitovní kaple a do urèité
míry kaplièky v Roveòsku (starají se o ni
tamní vìøící) se k ostatním kaplím nikdo
nehlásí, nikomu neslouí, nejsou to ani pozoruhodné památkové objekty a pùlmilionová
investice je zatím ve mìstì tøeba na mnoha
jiných dùleitìjích místech. Pozor, nemám
nic proti kaplièkám, ovem soudím, e by
v tom pøípadì bylo nejdøíve zapotøebí zpraco-

vat øádnou dokumentaci (i majetkovou), realistický výhled do budoucna a teprve poté
uvaovat o pøidìlení financí.
e-mail: miloslavkm@volny.cz

Byli jsme na výstavě
Holická základní organizace Èeského svazu chovatelù uspoøádala
ve dnech 14. a 15. øíjna ji 6. celostátní výstavu holubù King a Gigant.
Výstavy se zúèastnilo na 60 vystavovatelù z celé Èeské republiky,
vystaveno bylo 480 holubù. Pravidelnou doplòkovou akcí kadé výstavy bývá i trh, na kterém bylo nabízeno kolem 200 holubù. Do konce
roku mìli chovatelé v plánu uspoøádat dalí výstavy, napøíklad
12. listopadu to mìla být jubilejní 25. výstava bradaviènatých plemen
holubù, dalí výstavy mìly probìhnout i v prosinci. Holická organizace
patøí v rámci ÈR k nejagilnìjím, celkem mìlo být uspoøádáno v Holicích 10 významných chovatelských výstav, co je nejvíce z celé ÈR.
V dobì uzávìrky naich Listù bylo vak Ministerstvem zemìdìlství
rozhodnuto, z dùvodu prevence k zamezení íøení ptaèí chøipky,
i o zákazu vech výstav.
Vladislav Branda
ročník I., listopad 2005
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FAUNA & FLORA
Josefská 208, Holice v Èechách
telefon 466 681 393,
mobil 603 522 609
prodejní doba út-pá 10 - 12 / 13 - 17,
so 8 - 11.30

Pranostiky na listopad:
Teplý øíjen-studený listopad.
Listopadové hømìní penici ve zlato mìní.
Kdy dlouho listí nepadá, tuhá zima se pøikrádá.
Studený listopad-zelený leden.
Jaký listopad, takový bøezen.
Váení pøátelé, zákazníci!
Dnes bych chtìla vyuít tuto monost v novinách
a napsat o rostlinì, která se skloòuje v mnoha
pádech. Píete si o rady jak ji pìstovat i vyuívat,
tak bych se tomu dnes chtìla vìnovat Jedná se
o rakytník øeetlákový.
Rakytník je keø nebo mení strom který je
nyní rozíøený po celé Evropì. Je trnitý, obvykle 2metry vysoký, má zeleno-støíbrné listy
a oranové bobule.
U nás se pouívá vìtinou jako okrasný nebo
zpevòující keø na náspech u silnic, léèivé úèinky
této rostliny byly donedávna pøehlíeny. Má 10x
více vitamínu C ne pomeranè a mnoho dalích léèivých látek
(vìdci uvádìjí, e denní doporuèenou dávku vitaminu C pokryje jedna
jediná bobulka). Kromì toho je rakytník vítanou zásobárnou vitaminu
A a organických kyselin. Rakytník výraznì podporuje imunitní
systém, je velmi vhodný pøi rekonvalescenci. Podporuje tvorbu luèi
a trávicích enzymù, stimuluje èinnost jater a plic, reguluje krevní
obìh. Pomáhá tedy pøi plicních nemocech, léèí aludeèní vøedy
a rùzná koní onemocnìní vèetnì akné, je schopný tlumit bolest
a rakytníkové masti a oleje regenerují tkánì pøi omrzlinách a popáleninách. Rakytník také zabraòuje vypadávání vlasù. Vynikající je pro
oèistu organismu od toxických zplodin, dále rozpoutí hleny, zlepuje
stav kloubù pøi revmatismu, vykazuje i protinádorové úèinky. Velký
boom v souèasné dobì zaívá v USA - jsou známy první pozitivní
výsledky pøi léèbì rakoviny dìloního krèku. Plody rakytníku jsou
pøirozeným koncentrátem vech nejdùleitìjích vitamínù. Dobøe
pùsobí na normalizaci vysokého krevního tlaku.
Pìstování:
Je velmi nenároèný a mnohostrannì uiteèný pro zahradu. Dusík poutající bakterie v jeho koøenech obohacují pùdu dusíkem. Snáí velmi
dobøe sucho (nesmí ale zaschnout po vysazení, ne zakoøení!). Má
daleko rozvìtvený a hluboký koøenový systém. Vytváøí koøenové
výhonky, proto ho vysazujte jen tam, kde èasem jeho rozrùstání nebude na obtí. Je ideální døevinou na zpevnìní sutí, pro vytváøení pøírodních porostù na písèitých propustných pùdách. Jemnì vláknité, støednì tìké døevo se pouívá v øezbáøství.
Je to rostlina dvoudomá, proto je potøeba vysadit samèí i samièí
keøe. Samièí rostlina je ta, která plodí, proto se doporuèuje vysazovat
v pomìru dvou a pìti samièích na jednu samèí.
Plody rakytníkù se suí a dìlá se z nich èaj. Výborné jsou kompoty,
protlaky, sirupy a hlavnì pøírodní ovocný rakytníkový likér. Nejvíce
vitaminù a ostatních biologicky úèinných sloek má rakytník na
poèátku zrání (konec léta). Jeho jediným velkým problémem je, e se
velice nesnadno sklízí. Na trnitých vìtévkách plody drí pevnì, protoe nemají stopky a jsou mìkké. Zpravidla se pøi trhání rozmaèkají
a áva pøedèasnì vytéká. Plody se proto sbírají a v zimì - nejlépe
pøi minus deseti stupních Celsia. V zimì se odstøihnou celé vìtvièky,
dají se do mrazicího boxu a pak se lehce vìtvièkami uhodí o tvrdou
podloku a plody opadají. Nebo v terénu rozprostøeme pod keøem
plachtu a zmrzlé bobule setøeseme na zem. Protoe vysokou teplotou
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se vitamin C ztrácí, je tedy velice dobré rakytníkové bobulky zmrazit. V prùbìhu zimního období je mùeme dle libosti konzumovat.
Pouití
Jako léèivý prostøedek se pouívá nálev z listù rakytníku (2 g øezaných listù na álek vody, dennì 2 álky) pøi prevenci nebo ovlivòování
chorob, které byly v pøedelém testu uvedeny. Pokud vznikne potøeba
pouít olej ze semen zejména pro ovlivòování vøedové choroby aludku, pouívá se a 3-5 ml oleje 3krát dennì (v tìkých pøípadech).
Pøi uívání pøípravkù z rakytníku není potøebné pøeruovat léèbu; lze
jej podávat nepøetritì.
Zatím nedocenìný zùstává rakytníkový olej.
Olej z rakytníku má vysoce regeneraèní schopnosti, jedná se o biogenní stimulátor, který pøedevím ovlivòuje rùst tkání pøi pokození
kùe a sliznic. Má také znaèné baktericidní úèinky. Významný je
i obsah vitamínù - hlavnì A, C a E a dalí. Pøi vnitøním uívání pozitivnì ovlivòuje èinnost jater, pankreatu, sniuje sekreci aludeèních
áv, podporuje hojení aludeèních a dvanácterníkových vøedù, zlepuje peristaltiku a velmi dobøe pùsobí i pøi hemeroidech. V neposlední
øadì také výraznì posiluje imunitní systém zvlátì u dìtí. Pøi vnìjí
aplikaci je vynikající pøi termických i chemických popáleninách, ale
také pøi omrzlinách a pøi ozaøování. Zajímavá je i jeho schopnost tlumit bolest pøi naraeninách. Vhodný je jako podpùrný prostøedek pøi
léèbì øady koních onemocnìní (ekzémy,alergie, akné aj.). Znaèný
význam má i v gynekologii, napø. pøi léèbì eroze poevního hrdla,
nebo pokozené poevní sliznice. Velké mnoství vitamínù a dalích
aktivních látek má také své nezamìnitelné místo pøi aplikaci oleje do
koupele nebo po sprchování, kdy zamezuje vysuení pokoky a zlepuje její kvalitu. Pro jeho výborné úèinky ho lze doporuèit k pravidelné péèi o pokoku od malých dìtí a po seniory.
Návod na rakytníkový likér
Sesbírané plody se naloí do osmdesátiprocentního alkoholu, tam se
luhují 8 -14 mìsícù.Takto pøipravený macerát se podle potøeby dosladí zahutìným hroznovým motem a zraje optimální dobu v dubových sudech. Ideální ke konzumaci je po roce zrání. Zdravý likér má
tmavì hnìdou barvu, intenzivní vùni a medovou chu. Panák dennì
staèí k prevenci pøed nemocemi.
Dem z hlohu a rakytníku
1kg bobulí hlohu, 1kg plodù rakytníku øeetlákového, 1kg cukru, 1
litr vody. Omyté bobule hlohu zalijeme vodou a vaøíme na mírném
ohni a zmìknou. Potom je prolisujme pøes síto. Plody rakytníku propláchneme studenou vodou a vymaèkáme z nich ávu pøes husté síto
nebo plátno. Obì hmoty smícháme, osladíme a vaøíme na mírném
ohni a zrosolovatí. Plníme do nahøátých sklenic, zavíèkujeme a sterilujeme pøi teplotì 90 oC 15 min.
Èípky s rakytníkovým olejem
Sloení: do èípkù vmísíme 1,5 g rakytníkového oleje.
Podáváme pøi hemeroidech, prasklinách v koneèníku, erozi dìloního
èípku, zánìtù prostaty.
Aktuální nabídka naí prodejny:
U nás si mùete zakoupit ovocné stromky vech druhù (jablonì, hrunì, tøenì, slivonì i renklódy, meruòky) v mnoha odrùdách, stromky
drobného ovoce (angret èervený i lutý, rybíz èervený, èerný i bílý,
jostu, maliny, ostruiny, malinoostruinu, jeøáb, rakytník øeetlákový),
borùvky, okrasné jehliènany, magnólii, mahónii, okrasné keøe, keøe do
ivých plotù atp. Ve velkém sortimentu barev vám mùeme nabídnout
i rùe , a to velkokvìté, sadové i pnoucí. Pro chovatele nabízíme kuøice pøed snùkou.
V naí prodejnì se také mùete poradit ohlednì realizace Vaí zahrady
v pøítím roce. Pøes zimu byste si mohli dobøe rozmyslet, co by mìla
vlastnì Vae zahrada splòovat, jestli chcete zahradu okrasnou nebo
uitkovou, odpoèinkovou nebo z ní pøípadnì udìlat ráj pro Vae dìti?
Spolupracující firmy Trnka a Allium Vám rády pomohou, poradí
i zrealisují Vae nápady a pøedstavy.
Tìíme se na Vai návtìvu.
Za Faunu a floru Alena Rabasová (e-mail:faunaflora@seznam.cz)
ročník I., listopad 2005
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FOTBALOVÝ ZPRAVODAJ SK HOLICE
Fotbalisté Holic stále s nadìjí na postup do divizní soutìe!
Tøi kola pøed koncem podzimní èásti nejvyí fotbalové soutìe v kraji
se fotbalisté Holic drí v tìsném kontaktu s vedoucím Hlinskem (dvoubodová ztráta). Po vydaøeném úvodu soutìe (domácí výhra nad Prachovicemi 3:2 a na pùdì Litomyle 1:0) si svìøenci trenérského dua
Jaroslav Málek  Stanislav edivka pøipsali v dalích duelech ètyøi
domácí vítìzství, jednu remízu a tøi poráky (vechny na høitích soupeøù). Zatímco domácí holická tvrz je pro soupeøe nedobytná (série
neporazitelnosti trvá ji od jara 2004!), venku se bodovat nedaøí
(v Lankrounì 0:1, v Hlinsku 2:3, v Polièce 0:1). Vìøme, e v závìru
podzimu se potøebné tìstí pøilepí hráèùm na kopaèky také na cizích
høitích a e holické áèko bude po podzimu smìøovat s nadìjí vstøíc
divizním bøehùm!
Bilance SK Holice: 10 utkání  6 výher, 1 remíza, 3 prohry, skóre
18:9, 19 bodù.
Støelci: 4  Jelínek, T. Velinský, 2  Pauker, 1  T. Jedlièka, Èerný,
Vicany, Kopa, Toovský, Skalický, Erber, Jílek.
Pøehled doposud odehraných utkání (10): SK Holice  Holcim Prachovice 3:2 (0:1), Jiskra Litomyl  SK Holice 0:1 (0:0), Tesla Pardubice B  SK Holice 0:0, SK Holice - FK Jiskra Heømanùv Mìstec
4:1 (2:1), TJ Lankroun, fotbalový oddíl  SK Holice 1:0 (0:0), SK
Holice - SK Stolany 2:1 (1:1), FC Hlinsko - SK Holice 3:2 (1:1), SK
Holice  FK Èeská Tøebová 5:0 (2:0), Masokombinát Polièka  SK
Holice 1:0 (0:0), SK Holice  Sokol Dobøíkov 1:0 (1:0). Zbývá ode-

hrát: 22.10. ve Skutèi, 30.10. doma s Vysokým Mýtem a 6.11.
v Moravské Tøebové.

Oddíl stolního tenisu TJ Jiskra Holice

První výsledky naich drustev v mistrovkých soutìích:
Datum
Dom. mustvo
Host. mustvo Výsledek Sety
8. 10. 2005 Holice A
Skuteè A
10:3
33:19
8. 10. 2005 Holice A
Hlinsko A
10:5
34:27
8. 10. 2005 Choceò B
Holice B
10:1
30:4
8. 10. 2005 Litomyl-Sedlec C Holice B
10:5
33:19
8. 10. 2005 Hlinsko B
Holice C
5:10
20:35
8. 10. 2005 Skuteè C
Holice C
2:10
15:31
9. 10. 2005 So Pøelouè D
Holice D
15:3
47:14
16. 10. 2005 Holice D
Synthesia Pce D 0:18
2:54
Pozvánka na domácí utkání:
5.listopadu
v 9.00
Holice A - Ústí n/O B
ve 14.00
Holice A - Synthesia A
13.listopadu
v 9.00
Holice D - Pøelouè C
19.listopadu
v 9.00
Holice B - Trojovice
ve 14.00
Holice B - Linea CR B
20.listopadu
v 9.00
Holice C - Slovan Pce B
ve 13.30
Holice C  H. Mìstec A
27.listopadu
v 9.00
Holice D  Sp. Daice A

XII. OLYMPIÁDA MLÁDEŽE REGIONU PARDUBICE
10. listopadu 2005 poøádá ná oddíl turnaj ve stolním tenisu pro
áky a ákynì základních kol, støedních kol a uèili regionu Pardubice. Byli jsme povìøeni Pardubickou sportovní organizací ÈSTV,
která spolupracuje s MAGISTRÁTEM MÌSTA PARDUBIC, mìsty
PARDUBICE, PØELOUÈ, HOLICE, CHVALETICE, ASOCIACÍ
KOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBÙ, KOLSKÝM ODBOREM,
v rámci akce SPORTUJ S NÁMI.
Do turnaje se pøihlaují tøíèlenná drustva ákù a dvouèlenná drustva ákyò.
Vítìzná drustva postupují na IV. KRAJSKOU OLYMPIÁDU.
Èasový poøad:

prezentace do
slavnostní zahájení
zahájení soutìí
vyhláení vítìzù

ŘÁDKY Z ATLETIKY

8.30 hod.
9.00 hod.
9.15 hod.
13.30  14.00 hod.¨

Ve støedu 21. záøí 2005 se na umìlé dráze høitì u gymnázia uskuteènily tradièní sprinterské víceboje ákù holických kol. Za pøíjemného sluneèného poèasí se na start postavilo skoro 70 závodníkù a závodnic na nì èekaly tratì v délce 50 m, 60 m a 100 m. A zde jsou
vítìzové jednotlivých kategorií:
Roèník 1990: Tereza Formánková (Komenského) a Karel Vincenc
(Komenského)
Roèník 1991: Tereza Tuèková (Gymnázium) a Petr Malý (Komenského)
Roèník 1992: Markéta Øezníèková (Gymnázium) a Julius Duna
(Komenského)
Roèník 1993: Nikola Syrová (Gymnázium) a Leo Horèièka (Gymnázium)
Roèník 1994: Pavla Horáková (Gymnázium), v soutìi chlapcù nebyl
vítìz vyhláen, nebo startoval jen jeden závodník.
Klání nejrychlejích pøedcházel dnes ji rovnì tradièní trojboj
ákù 3.  5. tøíd, kteøí soutìili v bìhu na 50 m, skoku dalekém a hodu
kriketovým míèkem. Podle dosaených výsledkù byli nejlepí:

Dalí holická drustva:
B tým: po jedenácti kolech (dvì pøed závìrem podzimu) je ve III.
tøídì Holicko na druhém místì jen o skóre za lídrem z Døítèe (bilance 9
 0  2, skóre 28:16). Dosavadní výsledky: doma  Litìtiny 4:2, St.
Máteøov 2:1, Jaroslav 1:0, Døíteè 1:4; venku: St. Hraditì B 2:1, Ostøeany 2:1, Opatovice B 3:2, Pardubièky B 2:1, AFK SKP Pce 2:1,
Roveò 1:2, Paramo B 8:1.
Zbývající zápasy: 22.10. venku Nemoice, 29.10. doma H. Øedice
(14:30)
Dorost: - starí po deseti kolech na 12. místì (8 bodù), mladí také na
12. místì (5 bodù). Dosavadní výsledky (poøadí starí, mladí): doma:
V. Mýto 1:5 a 1:1, Pardubièky 1:0 a 1:4, Polièka 2:1 a 1:5; Svitavy 0:2
a 0:4, È. Tøebová 1:1 a 1:1; venku: Hlinsko B 2:5 a 0:5, Litomyl 2:5
a 1:1, Tøemonice 1:1 a 1:1, Ústí nad Orlicí 0:1 a 3:3, Letohrad 1:4
a 0:4.
áci: - starí po osmi kolech na 2. místì (21 bodù, jediná poráka: ve
Chrasti), mladí na pøíèce osmé (est bodù za dvì vítìzství). Dosavadní
výsledky (st., ml.): doma: Proseè 4:0 a 0:1, Prachovice 5:0 a 4:0, Stolany 3:1 a 14:0, pøelouè 2:0 a 1:2; venku: Kamenièky 2:0 a 1:2, Slatiòany 3:1 a 1:2, Chrast 1:3 a 0:1, Pardubièky 1:0 a 0:2.
Luká Neumann

3. tøída: Lucie Horáková (Holubova) a Dominik Langr (Komenského)
4. tøída: Kristýna Schejbalová (Holubova) a Viktor Pulpán (Holubova)
5. tøída: Sára paèková (Holubova) a Luká Hála (Komenského)
V souètu vech dosaených bodù porazila Z Holubova Z
Komenského pomìrem 2840:2393.
Nejmladí áci oddílu atletiky TJ Jiskra Holice bojovali letos
v krajském pøeboru drustev skupiny A. Ve ètyøkolové soutìi se jim
vedlo se støídavými úspìchy a na postupové tøetí místo ani jedno drustvo nedosáhlo. V koneèném úètování obsadila dìvèata 4. pøíèku
a chlapci skonèili na 6. místì. Postupová místa do finále krajského pøeboru si rozebrala drustva pardubických oddílù.
Pìkného úspìchu dosáhlo drustvo dívek holického gymnázia
v krajském finále Støedokolského poháru. Po druhém místì v okresním kole vybojovala dìvèata na tartanu v Pardubicích tøetí místo
v Pardubickém kraji za drustvy z Pardubic (Daická) a Moravské Tøebové. Druhé místo v okresním kole zaruèilo postup do krajského finále
i chlapcùm z naeho gymnázia. Ve finále se jim u tolik nevedlo
a v koneèném poøadí skonèili na 8. místì.
Pavel Hladík

PŘEHLED SPORTOVNÍCH A TURISTICKÝCH AKCÍ – LISTOPAD 2005
] Holický kramflíèek - 12. roèník soutìe ve
sportovním tanci tøídy B, C a D - DDM Holice
ročník I., listopad 2005

] Turnaj en ve volejbalu  TJ Jiskra Holice,
oddíl volejbalu

] Turnaj muù ve volejbalu  TJ Jiskra Holice, oddíl volejbalu.
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VŠECH DRUHŮ ŘIDIČSKÝCH OPRÁVNĚNÍ

VE STŘEDU 16. 11. 2005 V 16 HODIN
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