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NEVŠEDNÍ UDÁLOSTI VŠEDNÍHO ŽIVOTA
SLOVEM I OBRAZEM
10. a 11. záøí se seli v Holicích nejlepí dvojice míèového sedmiboje z celé republiky. Konalo se zde toti Mistrovství Èeské republiky
v míèovém sedmiboji, které se tak po nìkolika
letech opìt vrátilo do Holic a kterého se ujal
(moná naposledy) osvìdèený poøadatel pan Vladimír Hojka. Z Holické sedmièky postoupilo
na mistrovství osm dvojic, které se rozhodnì
neztratily. Vdy její vítìzové Klusoò - Absolón
z Chocnì se stali mistry republiky, dvojice Jelínek - Koubek (Holice) byli ètvrtí, Nedvìd 
Kanìra (Kobyly) pátí a Hojka  Jedlièka (Holice)
estí. (Podrobné výsledky pøináíme ve sportovní
rubrice) Z tohoto výètu je patrné, e Holická
sedmièka mìla letos výbornou úroveò. Vdy
ètyøi ze esti prvních míst obsadily dvojice postupující z Holic! I samotné mistrovství mìlo výbornou úroveò  o prvním místì se rozhodovalo a
v závìreèné soutìi, kterou je tenis. A moná by
teï nebylo od vìci zopakovat si, z jakých disciplín se míèový sedmiboj skládá. Tak tedy: nohejbal, volejbal, basketbal, stolní tenis, házená,
kopaná a tenis. Vidíte tedy, e ten, kdo chce být
mistrem, musí umìt opravdu vechno.
Nad celým dìním bdìli pøísným okem neúplatní, ale spravedliví rozhodèí, kteøí ji odsoudcovali mnohé pøedchozí sedmièky. Podìkování
patøí urèitì i vem poøadatelùm, kteøí se po celé
dva dny starali o to, aby ve probíhalo hladce
a bez závad a nejvìtí dík patøí jejich éfovi
Vladimíru Hojkovi, který to mìl tak øíkajíc celé
na hrbu a pevnì v rukách.
Po roce se Holice opìt staly rájem vech
radioamatérek, radioamatérù a radioamatérèat
veho vìku i výky. Holický radioklub OK1KHL
se po celý rok pøipravoval na tuto událost, opakující se ji po estnácté. Scénáø mají poøadatelé
pevnì zabìhlý, take vdy zbývá doladit urèité
detaily, vymyslet co vylepit, co zdokonalit, aby
se návtìvníci cítili v Holicích co nejlépe. I letos
jich do Holic pøijelo pøes ètyøi tisíce, co samo
o sobì svìdèí o tom, e Holice jsou skuteènou
Mekkou èeských (a nejen èeských) radioamatérù.
Pøi letoním roèníku Mezinárodního radioamatérské setkání (to oficiální název) se po
dvou letech prodejci mohli vrátit do mìstské
sportovní haly, ve které v pøedchozích letech probíhala rozsáhlá rekonstrukce, a tak se celé setkání
mohlo uskuteènit na jednom pecírku  hala,
sokolovna, parkovitì a kulturní dùm. Na parkoviti a v sokolovnì èile probíhal bleí trh, v kulturním domì se diskutovalo, sházely se rùzné
kluby, vzpomínalo na techniku (ne)dávno minulou, mladí adepti radioamatéøiny stavìli za pomocí lahve od Coca-Coly a mìdìného drátu rádio;
v mìstské hale nabízely renomované firmy své
zboí s patøiènou holickou slevou. V pátek
veèer se v rekreaèním zaøízení Radost u Horního
Jelení konal tradièní HAMFEST s opékáním
selete a s country hudbou i tancem, aby si i radioamatéøi na chvíli oddychli od svého koníèka.
Holiètí radioamatéøi i letos dokázali, e
umí a e holické setkání je nejen radioamatérským svátkem, ale i dùstojnou propagací naeho
mìsta nejen v Èeské republice. Za to jim patøí
dík.
Ludìk Kaplan
Foto: Vladislav Branda a Ludìk Kaplan
Foto na titulní stránce: Marie Hladíková
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Slovo starosty Ladislava Effenberka

Váení obèané, ètenáøi mìsíèníku
Holické listy!
Nemusím patrnì nikomu pøipomínat, e
letoní léto  které mimochodem za moc
nestálo  je za námi a rázem jsme v jednom
z nejvýraznìjích mìsícù podzimu. Nìkdo
øekne ... hlavnì aby rostly houby!, druhý
dodá  ... jde o to, jaké budou brambory...
a tøetí se bude tìit na kvalitní burèák. Urèitì
vak kadému z nás øíjen nìco pøinese a pøejme si, aby to byly vìtinou radosti.
Domnívám se, e jednou z takových drobných radostí je i to, e jsme navázali drubu
s polským mìstem Strzelce Opolskie. Ji
v záøijovém èísle Holických listù jsem vás
informoval o prvních kontaktech a o první
oficiální návtìvì polských pøátel v Holicích.
Dnes se cítím povinován informovat veøejnost
o naí reciproèní návtìvì v Polsku.
Jak bylo schváleno radou mìsta, odjel
jsem v pátek 9. záøí 2005 spolu s místostarostou Mgr. Pavlem Hladíkem a tajemníkem
mìstského úøadu Ing. Vladislavem Brandou
pøes Jeseník a polské Glucholazy na tøídenní

POZVÁNKA

návtìvu do cílového místa Strzelce Opolskie.Toto dvacetitisícové okresní mìsto
obhospodaøuje v regionu dalích ètrnáct obcí
a leí na trase mezi Opolem a Katovicemi.
V pátek odpoledne nás ji oèekával starosta
Krzystof Fabianowski spolu s dalími pøedstaviteli mìsta a po ubytování a pozdním
obìdì jsme absolvovali seznamovací jednání
o strukturách tamního úøadu, mìsta i okresu.
Podveèerní program byl vìnován slavnostní
schùzi okresního sboru dobrovolných hasièù
a byl spojen s prohlídkou vybavení sboru
a hasièské zbrojnice. Musím podotknout, e
èinnost hasièstva v Polsku je postavena na
mnohem irí bázi ne u nás. Dá se srovnat
s hasièským hnutím u nás v minulosti:
v kadé obci je silný hasièský sbor, který je
zároveò oporou a nositelem kulturnì-spoleèenského ivota. Páteèní veèer jsme strávili
v rozpravì s pøedstaviteli tamní mìstské rady
a samozøejmì se hovoøilo o konkrétních
cílech druby.
Strzelce Opolskie  vzhledem k velikosti
mìsta  disponují znaènou sítí kol, sociálních zaøízení, sportovních areálù, ale také
kostelem, kláterem a zámkem. Pamìtihodných objektù vak pøíli nemají, ponìvad
(dle slov opolských pamìtníkù) kdy se
sovìtská vojska po konci druhé svìtové války
vracela pøes polská mìsta domù, staèila hlavnì tyto objekty zcela znièit. V sobotu jsme
mìli na programu návtìvu gymnázia a sociálního ústavu. Tamní gympl patøí mezi
moderní kolské objekty, vybavené vekerým
potøebným zaøízením i zázemím, mezi nì
patøí v interiéru sportovní hala, v exteriéru
høitì s umìlým povrchem. Rádi jsme ocenili
úroveò tohoto areálu a zároveò jsme si vzpomnìli na nae gymnázium s ujitìním, e i my
se máme v tomto smìru èím chlubit. Dále
jsme navtívili Sociální ústav s denním stacionáøem pro mentálnì postiené obèany (dìti
i dospìlé) i tzv. BARKU, sociální komunitu, která má otevøené dveøe pro sociálnì postiené, lidi v pøechodné krizi, bezdomovce
a podobné osoby. Je to pozoruhodné, i kdy
pro nás ne zcela obvyklé zaøízení.

Jetì v pozdním sobotním dopoledni jsme
si stihli prohlédnout èistièku odpadních vod,
která slouí nejen mìstu, ale i dosti rozsáhlému okolí. Odpolední hodiny patøily ponìkud
opodìnému obìdu a dalím rozpravám
o vzájemnì moných kontaktech. Veèer jsme
byli pozváni na párty v pøírodì s pøedstaviteli mìsta a mìstských institucí.
V nedìli 11. záøí dopoledne jsme absolvovali prohlídku zajímavostí v centru mìsta
(námìstí, kostel, památník, pozoruhodné
budovy) a proli jsme èástí rozlehlého mìstského parku. Odpoledne jsme odejeli do
nedaleké obce Kadlub, kde se konaly
DOZYNKI GMINNE neboli okresní doínky. Zemìdìlství je v této oblasti Polska silnì
významným prvkem a dle toho i slavnost probíhala. Velký prùvod s alegorickými vozy,
bohatì krojovaní úèastníci, slavnostní me,
poèetné taneèní, pìvecké i hudební soubory
z obcí, vestranné bohaté obèerstvení. Veèer
doínky pokraèovaly veobecnou zábavou,
ovem my jsme po rozlouèení ji ujídìli
k domovu.
Domnívám se, e tato návtìva byla velmi
zdaøilá a uiteèná. Mnohý z vás by mi vak
nyní mohl øíci: co z toho plyne pro Holice?!
Je to správná otázka a následuje pøísluná
odpovìï. Pøítí rok probìhnou v obou místech mìstské slavnosti. Strzelce Opolskie
poèítají s prvním èervnovým víkendem, my
pøedpokládáme, e vybereme druhý èi tøetí
èervnový víkend. Pøi tìchto pøíleitostech
poèítáme se vzájemnou návtìvou vìtích
delegací, ve kterých by figurovali pøedstavitelé kol, kulturních souborù, sportovních klubù
a obèanských sdruení. Ti by se nejen vzájemnì seznámili, ale rovnì uzavøeli konkrétní dohody èi smlouvy o dalích kontaktech,
spolupráci, výmìnných návtìvách, atd. To by
bylo nejlepí potvrzení druby mezi naimi
mìsty.
Ji v úvodu jsem se rozhovoøil o moných
radostech mìsíce øíjna, a tak ji pouze dodám:
mnoho zdaru!
Mgr. Ladislav Effenberk, starosta mìsta

28. øíjna 1918

V pátek 28. øíjna 2005 bude v 10 hodin u památníku padlých v 1. svìtové válce (pamìtní deska na opatrovnì v Rùièkovì ulici) vzpomenuto
87. výroèí vzniku samostatného Èeskoslovenska.
K úèasti zveme irokou veøejnost.

28. øíjna 2005

Z tradiční posvícenské výstavy Českého svazu zahrádkářů v Holicích
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STRZELCE OPOLSKIE
Návštěva delegace města Holic v polském Strzelce Opolskie hledáčkem
fotoaparátu Vladislava Brandy.
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Setkání naí delegace se èleny mìstské rady

Prohlídka areálu gymnazia

Návtìva Barky  komunity pro lidi v nouzi

V prùvodu na doínkách v obci Kadlub

Oba starostové zdraví úèastníky doínek

Vystoupení dìtského folklorního souboru na doínkách
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ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY MĚSTA
Schùze rady mìsta dne 29. srpna 2005
První èást schùze byla vìnována hospodaøení. Rada doporuèila
zastupitelstvu schválit plnìní rozpoètu mìsta k 30. 6. 2005 a schválila
hospodaøení pøíspìvkových organizací mìsta za první pololetí. Dále
rada schválila VIII. rozpoètovou zmìnu v rozpoètu mìsta spoèívající
jednak v zapojení rezervy na rozíøenou pùsobnost ve výi 170 000 Kè
do provozního rozpoètu (zvlátì na poloku potovné k sociálním dávkám) a pak v pøesunech dvou poloek v rámci kapitol. Zastupitelstvu
rada doporuèila schválit IX. rozpoètovou zmìnu v rozpoètu mìsta,
která se týká ètyø zmìn vyvolaných pøijatými dotacemi z vyího rozpoètu a sedmi zmìn ve vlastních zdrojích.
Po projednání materiálù k otázkám pøevodù nemovitého majetku
doporuèila rada zastupitelstvu schválit odprodej èásti pozemku v trase
silnièního obchvatu, odprodej pozemkù v lokalitì Muka (ètyøbytovky)
a v tée záleitosti bezúplatný pøevod spoluvlastnického podílu pøíslunému bytovému drustvu (po dvaceti letech od kolaudace konkrétního
bytového domu a pøi dodrení ostatních dotaèních podmínek). V souladu s usnesením valné hromady Lesního drustva Vysoké Chvojno
o navýení základního jmìní doporuèila rada zastupitelstvu schválit
pøevod nemovitostí z podílového spoluvlastnictví obcí v celkové hodnotì 42 825 210 Kè (dle znaleckých posudkù) do vlastnictví organizace. Toto rozhodnutí podléhá schválení v orgánech vech 16 obcí.
Rada vzala na vìdomí pøípravu zasedání zastupitelstva dne 12.
záøí. Rada schválila uzavøení nájemní smlouvy mezi Èeskou republikou  Ministerstvem vnitra a naím mìstem na ètyøi garáe ve dvoøe za
radnicí s platností od 1. záøí a pronájem nebytových prostor v èp. 38
v Palackého ulici pro Èeskou pojiovnu Pardubice a.s. od 1. øíjna.
Rovnì tak schválila dlouhodobý pronájem prostor pod kolní jídelnou
pro druinu Z Holubova. Rada rovnì schválila zpracování zastavo-

Pod veřejnou kontrolou
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MÌSTA HOLIC ZE DNE
12. záøí 2005
U s n e s e n í è. 319 - Zastupitelstvo mìsta Holic s c h v a l u j e
postup RM dle pøednesené zprávy ze schùzí rady mìsta od posledního
zasedání ZM Holice dne 27. èervna 2005.
320 - Zastupitelstvo mìsta Holic s c h v a l u j e plnìní rozpoètu
mìsta za 1. pololetí 2005.
321 - Zastupitelstvo mìsta Holic z a m í t á poøízení zmìny územního
plánu mìsta Holic na ádost Mgr. Romana Zimy, na pozemku p.è.
2054/33 v k. ú. Holice v Èechách.
322 - Zastupitelstvo mìsta Holic s c h v a l u j e odprodej pozemku
p.è. 753/7 o výmìøe 124 m2 z majetku mìsta.
323 - Zastupitelstvo mìsta Holic n e s c h v a l u j e odprodej èásti pozemku p.è. 2020/66 o výmìøe cca 286 m2 v ul. Na Muce z majetku mìsta.
324 - Zastupitelstvo mìsta Holic s c h v a l u j e odprodej èásti pozemku p.è. 2019/1 (p.è. 2019/34, 2019/35, 2019/36 a díly a a b)
o výmìøe 51 m2 v lokalitì Muka.
325 - Zastupitelstvo mìsta Holic s c h v a l u j e odprodej podílu ve
výi 10/24 pozemku p.è. 7867/8 o celkové výmìøe 112 m2 v k. ú. Holice v Èechách z majetku mìsta.
326 - Zastupitelstvo mìsta Holic s c h v a l u j e odprodej pozemkù
p.è. 2019/8 o výmìøe 1498 m2, 2019/9 o výmìøe 1536 m2, 2019/10
o výmìøe 1497 m2, 2019/11 o výmìøe 1160 m2, 2020/87 o výmìøe
1416 m2, 2020/88 o výmìøe 1494 m2, 2020/89 o výmìøe 1496 m2,
2020/90 o výmìøe 1515 m2 a 2020/96 o výmìøe 1560 m2 a zastavìných pozemkù p.è. 2019/12 o výmìøe 235 m2 ,p.è. 2019/13 o výmìøe
235 m2, p.è. 2019/14 o výmìøe 236 m2, p.è. 2019/15 o výmìøe 236 m2,
p.è. 2020/111 o výmìøe 205 m2 ,p.è. 2020/112 o výmìøe 235 m2, p.è.
2020/113 o výmìøe 236 m 2, p.è. 2020/114 o výmìøe 235 m 2, p.è.
2020/115 o výmìøe 235 m2 v lokalitì Muka
327 - Zastupitelstvo mìsta Holic s c h v a l u j e odprodej domu èp. 94
a èp. 96 s pøísluenstvím z podílového spoluvlastnictví obcí v k. ú.
Vysoké Chvojno.
ročník I., říjen 2005

vací studie u firmy Ateliér Aurum Pardubice ve výi 29 000 Kè pro
budoucí drustevní výstavbu na èásti pozemku za èp. 1124 v ulici Na
Muce. Na závìr rada schválila sluební cestu starosty, místostarosty
a tajemníka ve dnech 9.  11. záøí do polského mìsta Strzelce Opolskie.

Mimoøádná schùze rady mìsta dne 12. záøí 2005
Ji tradiènì se rada sela pøed zasedáním zastupitelstva. Nejprve
schválila pøíspìvek na provoz Technických slueb Holice do konce
roku ve výi 9 977 300 Kè a 600 000 Kè jako dotaci do investièního
fondu. Zároveò stanovila z tohoto pøíspìvku limity v oblasti mzdových
prostøedkù ve výi 2 900 000 Kè a údrby ve výi 1 500 000 Kè. Zastupitelstvu doporuèila schválit X. rozpoètovou zmìnu v rozpoètu mìsta
na letoní rok a schválila odmìny øeditelùm pøíspìvkových organizací
mìsta za první pololetí.
Po diskusi rada rozhodla odloit projednání komunitního plánování
sociálních slueb na pøítí schùzi. Zastupitelstvu doporuèila schválit
obecnì závaznou vyhláku mìsta è. 6/2005 o veøejném poøádku
a dodatek è. 1 ke zøizovací listinì Základní koly a Zvlátní koly
Holubova, podle kterého se z názvu koly vypoutí pojem zvlátní
kola.
Dále rada schválila dlouhodobé pronájmy a výpùjèky prostor
v mìstské sportovní hale podle pøedloeného rozvrhu hodin. Rovnì
tak schválila provedení fasády na kolní budovì ve Staroholické ulici
jetì v letoním roce, nebo je zde monost vyuít státní dotaci. Rada
schválila odprodej nepojízdného hasièského automobilu pøihláenému
zájemci panu Karlu Hradeckému ze Semil za cenu dle znaleckého
posudku.
Mgr. Pavel Hladík, místostarosta mìsta

328 - Zastupitelstvo mìsta Holic s c h v a l u j e pøevod spoluvlastnického podílu pøíslunému bytovému drustvu, po dvaceti letech od
kolaudace konkrétního bytového domu a pøi dodrení ostatních dotaèních podmínek za symbolickou 1Kè.
Bytové domy èp. 1120 na pozemku p.è. 2020/75
1124 na pozemku p.è. 2020/97
1132 na pozemku p.è. 2019/16
1133 na pozemku p.è. 2019/17
1134 na pozemku p.è. 2019/18
1142 na pozemku p.è. 2020/111
1143 na pozemku p.è. 2020/112
1144 na pozemku p.è. 2020/113
1145 na pozemku p.è. 2020/114
1146 na pozemku p.è. 2020/115
1147 na pozemku p.è. 2019/12
1148 na pozemku p.è. 2019/13
1149 na pozemku p.è. 2019/14
1150 na pozemku p.è. 2019/15 ve v k. ú. Holice
v Èechách.
329 - Zastupitelstvo mìsta Holic s c h v a l u j e smìnu pozemku p.è.
7862/14 o výmìøe 586 m2 za stejnou èást pozemku p.è. 1992/2 v místní
èásti Podlesí.
330 - Zastupitelstvo mìsta Holic s c h v a l u j e pøevod nemovitostí
dle pøedloeného návrhu z podílového spoluvlastnictví obcí v celkové
hodnotì 42 825 210,-Kè (dle znaleckých posudkù k 18. 4. 2005) do
vlastnictví Lesního drustva Vysoké Chvojno s. r. o.
331 - Zastupitelstvo mìsta Holic s c h v a l u j e IX. rozpoètovou
zmìnu v rozpoètu mìsta na rok 2005 dle pøedloeného návrhu.
332 - Zastupitelstvo mìsta Holic s c h v a l u j e X. rozpoètovou
zmìnu v rozpoètu mìsta na rok 2005 dle pøedloeného návrhu.
333 - Zastupitelstvo mìsta Holic s c h v a l u j e dodatek è. 1 ke Zøizovací listinì Základní a Zvlátní koly Holice, Holubova 47, okres
Pardubice o zmìnì názvu na Základní kola Holice, Holubova 47,
okres Pardubice.
334 - Zastupitelstvo mìsta Holic u k l á d á Radì mìsta Holic zabývat
se situací holických støedních kol.
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MĚLI BYSTE VĚDĚT …
PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA K 30. 6. 2005
(schváleno zastupitelstvem mìsta dne 12. záøí 2005)
První èíselný sloupek znamená schválený rozpoèet, druhý pak
skuteènost k 30. èervnu.
Pøíjmy celkem
Daòové pøíjmy
Nedaòové pøíjmy
Kapitálové pøíjmy
Dotace
Výdaje celkem
Provozní výdaje
Kapitálové výdaje

94 926 200
43 834 300
14 380 900
200 000
36 511 000

52 878 700
23 576 300
10 294 700
231 300
18 776 400

102 194 900 47 922 400
86 258 200 41 001 000
15 936 700 6 921 400

V provozních výdajích je plnìní rozpoètu následující:
kolství
6 897 100 3 907 900
Kultura
3 433 700 1 830 700
Správa nemovitostí
8 961 300 3 380 500
Místní hospodáøství
22 707 000 8 473 100
Sociální dávky
15 600 000 8 487 500
Státní správa a samospráva
28 659 100 14 473 700
Vypoøádání se státním rozpoètem za r. 2004
447 600

STAV JEDNOTLIVÝCH AKCÍ V RÁMCI
KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ
(projednáno radou mìsta dne 29. srpna 2005)
Pøi projednávání plnìní rozpoètu mìsta k 30. 6. 2005 se rada
zabývala i stavem jednotlivých investièních akcí zaøazených do
kapitálové èásti rozpoètu.
Na rekonstrukci sportovní haly jsou dokonèeny vechny práce
uvnitø objektu, zbývá provést venkovní úpravy (odvodnìní,
dopravní znaèení apod.). Rekonstrukce èásti støechy kulturního
domu je dokonèena. Hotovo je i u projektové dokumentace na
stavební úpravy ve starém DPS a u rekonstrukce veøejného osvìtlení v místní èásti Kamenec a ulici Josefská. Projektová dokumentace na rekonstrukci veøejného osvìtlení v místní èásti
Roveòsko má být dokonèena do konce záøí. Ukonèeny jsou také
stavební úpravy kuchynì kavárny v KD a zastøeení zadního
vchodu do radnice.
Nejvìtí investièní akce letoního roku, rekonstrukce bývalé
kolní budovy ve Staroholické ulici, je prakticky hotova. Zbývá
dokonèit venkovní úpravy a podle posledního usnesení rady se
provede jetì letos navíc fasáda starí èásti objektu. U projektové
dokumentace na rekonstrukci kolní budovy v Holubovì ulici
probíhá poptávkové øízení na zpracovatele.
V oblasti komunikací je hotový chodník od radnice k autobusovému nádraí, do 15. øíjna by mìla být dokonèena Ottmarova
ulice, spojující sídlitì Muka se silnicí na Podlesí. Práce pokraèují na novì zaøazené akci  komunikace a oprava mostu v místní
èásti Podhráz.
Ve fázi jednání o smlouvì je zpracování strategického plánu
mìsta. Do konce øíjna by mìl být vybudován pøístøeek nad zadní
èástí èp. 29 (poliklinika).
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DEVÁTÁ ROZPOČTOVÁ ZMĚNA
V ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2005
(schváleno zastupitelstvem mìsta dne 12. záøí 2005)
V první øadì se jedná o zapojení získaných dotací do rozpoètu
mìsta. Jedná se o 30 000 Kè na vìcné vybavení jednotky sboru
dobrovolných hasièù, 19 600 Kè na výdaje spojené s evidencí
zemìdìlských podnikatelù, 35 000 Kè na protidrogovou politiku
a 65 000 Kè na úhradu nákladù lesního hospodáøe.
Dále se jedná o krytí nezbytných výdajù v rámci vlastního
rozpoètu a pøesuny v rámci kapitol. Nákup a vybavení poárního
auta ve výi 300 000 Kè bude uhrazen ze zvýených pøíjmù za
pronájem lesa, zøizovací náklady pøi vzniku nové právní formy
Technických slueb Holice (napø. ivnostenské listy, auditorské
sluby, zápis do obchodního rejstøíku) ve výi 90 000 Kè budou
kryty ze zvýených pøíjmù Technických slueb k 30. 6. Prostøedky z vypoøádání výsledkù hospodaøení a odvodù kolských pøíspìvkových organizací ve výi 85 300 Kè budou pøevedeny do
rezervy na kolství.
Po vypoøádání úètu sdruených prostøedkù obcí v rámci Lesního drustva obdrelo mìsto podíl ve výi 717 700 Kè, který
bude rezervován podle dohody valné hromady na budoucí náklady související s navýením základního jmìní této spoleènosti
(napø. znalecké posudky, daò z nemovitosti).
Probíhající rekonstrukce èásti komunikace a mostku Podhráz
si vyaduje pro letoní rok náklady ve výi 610 000 Kè. Na krytí
nákladù se pouije 140 000 Kè z oprav místních komunikací
a 470 000 Kè z rezervy na investice do kotelen s tím, e v pøítím
rozpoètu bude nutné èástku na investice do kotelen opìt vrátit. Na
krytí nákladù zastavovací studie za domem èp. 1124 Na Muce ve
výi 29 000 Kè se pouijí výnosy z pokut.
Podle smlouvy mezi mìstem a Sdruením ochrany spotøebitelù a pacientù pouívá tato instituce k informacím nae internetové
stránky. Za aktualizaci informací hradí mìsto 78 000 Kè a sdruení platí mìstu za provozování stránky 86 000 Kè. I toto je tøeba
zohlednit v rámci rozpoètu mìsta. Pøesunu v rámci poloek kapitálových výdajù se týká i nákup klimatizaèní jednotky (poèítaèová sí úøadu) v hodnotì 36 000 Kè.

DESÁTÁ ROZPOČTOVÁ ZMĚNA
V ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2005
(schváleno zastupitelstvem mìsta dne 12. záøí 2005)
Vznikem pøíspìvkové organizace Technické sluby Holice od
1. 7. 2005 se neèerpané rozpoètované prostøedky dosavadního
odboru, jako i èást sociálního fondu a pojitìní majetku z provozu mìstského úøadu v celkové výi 10 577 300 Kè mìní na pøíspìvek pro novou organizaci s tím, e 9 977 300 Kè èiní finance na
provoz a 600 000 Kè dotace do investièního fondu na poøízení
èistícího vozu pro celoroèní údrbu komunikací.
V souvislosti s pøestìhováním Mateøské koly Staroholická do
nových prostor se posiluje provozní pøíspìvek této organizace
o 90 000 Kè z rezervy kolství a nevyèerpaných prostøedkù na
koly v pøírodì. Dále se do rozpoètu koly pøevádí na dovybavení
dìtským nábytkem èástka 31 000 Kè z kapitálových výdajù
a 5 000 Kè na slavnostní otevøení spojené s dnem otevøených
dveøí z poloky propagace mìsta.
Rubriku Mìli byste vìdìt pøipravuje Mgr. Pavel Hladík, místostarosta mìsta
ročník I., říjen 2005
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ÚŘEDNÍ DESKA

Odbor životního prostředí a stavební
úřad upozorňuje

a Technické sluby Holice organizovat nìkolik úklidových akcí.
V minulých dnech byly vechny domácnosti obeslány bílým letákem
na sbìr biologického odpadu. V øíjnu bude sbìr bioodpadù ze zahrádek opakován dle harmonogramu na letáku, tj. ve ètvrtek 13. a 27.
øíjna.
V nejblií dobì budou domácnosti osloveny modrým letákem, který
je bude informovat o sbìru velkoobjemového odpadu, jako je starý
nábytek, koberce apod. Sbìr probìhne v sobotu 8. øíjna 2005 dle harmonogramu na letáku.
Koneènì v pátek 21. øíjna zajistí firma ODEKO s.r.o. mobilní sbìr
nebezpeèných odpadù, vèetnì elektroodpadù, jako jsou napø. televize
a lednièky. O této akci budou informovány vechny holické domácnosti zeleným letákem v polovinì øíjna.

všechny podnikatele provozující malé spalovací
zdroje

Schůze rady města v říjnu 2005

(informace z mìstského úøadu a jeho odborù pøipravil ing.Vladislav
Branda, tajemník MÚ)

Obecní živnostenský úřad
Z dùvodu kolení vech pracovníkù zdejího obecního ivnostenského
úøadu se ruí v pátek 21. øíjna 2005 úøední hodiny tohoto odboru.
ádosti, ohláení nebo oznámení je mono podávat na podatelnì mìstského úøadu .

Aktuální zákon o ochranì ovzduí stanoví provozovatelùm malých
spalovacích zdrojù zneèiování ovzduí (jmenovitý tepelný výkon do
200 kW) povinnost zajiovat mìøení úèinnosti spalování, mìøení
mnoství vypoutìných látek a kontrolu spalinových cest u zdrojù provozovaných pøi podnikatelské èinnosti provozovatele, a to nejménì
jedenkrát za 2 roky.
Tuto povinnost plní provozovatelé u zdrojù spalujících tuhá paliva od
jmenovitého tepelného výkonu 15 kW a u zdrojù spalujících plynná
nebo kapalná paliva od jmenovitého tepelného výkonu 11 kW.
Tato povinnost se nevztahuje na provozovatele malých stacionárních
zdrojù umístìných v rodinných domech, bytech a stavbách pro individuální rekreaci s výjimkou pøípadù, kdy jsou provozovány výhradnì
pro podnikatelskou èinnost.
Mìøení a kontrolu spalinových cest provádí autorizovaná osoba
povìøená MP. Seznam tìchto osob je uveden na www.env.cz (zpùsob hledání  ivotní prostøedí, ovzduí, autorizované osoby, autorizované osoby k mìøení úèinnosti spalovacího zdroje a vypoutìní
látek ke kontrole spalinových cest). Pøípadné dotazy smìøujte prosím
na tel. è.: 466 741 261.
Provozovatel je povinen oznámit pøíslunému obecnímu úøadu provedení mìøení a kontroly a jejich výsledky (vyhotovený protokol) do 30
dnù od data jejich uskuteènìní. Závady zjitìné pøi kontrole je provozovatel povinen odstraòovat.

V pondìlí 10. øíjna 2005 bude na programu jednání rady mìsta vyhodnocení kolního roku 2004/2005, pravidla pro financování kolství,
kultury a tìlovýchovy a za pøítomnosti pøedsedkynì bude projednána

Ze zasedání zastupitelstva mìsta dne 12. záøí 2005

V øíjnu bude holický mìstský úøad, firma Odeko z Týnitì n.O.

èinnost komise kolské a ustavení kolských rad na holických základních kolách.
V pondìlí 24. øíjna se bude rada zabývat pøípravou zasedání zastupitelstva (bude dne 7.11.2005), projednány budou výsledky hospodaøení mìsta k 30.9. 2005, rada bude seznámena se zprávou o údrbì místních komunikací a zároveò s pøípravou na zimu  TS Holice pøedloí
aktualizovaný operaèní plán zimní údrby. Na jednání rady mìsta
budou prùbìnì zaøazovány majetkové otázky (pøevody majetku
apod.), sdìlení starosty a dalí.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Barevná muzika dobyla Polsko

Mgr. Zdeòka turmová, tel 466 741 262

Podzimní úklid v Holicích

Uzavøené sòatky
Dne 10. záøí 2005 uzavøeli sòatek
sleèna Petra Èervená a pan Tomá Chalupný .
Dne 10. záøí 2005 uzavøeli sòatek
sleèna Dana Zemanová a pan ing. Jan Branda.
Dne 16. záøí 2005 uzavøeli sòatek
sleèna árka Volejníková a pan Ale Michálek.
Gratulujeme!!
ročník I., říjen 2005

Neèekaným úspìchem skonèilo vystoupení Barevné muziky v 700
kilometrù vzdáleném polském pøístavním mìstì Gdaòsk, na jeho
konci nìkolik tisíc divákù ádalo pøídavky. Zpoèátku jsme se obávali
obecenstva, nebo pøed námi i po nás v programu ádná dechovka
nebyla, nato èeská. Byli jsme vak mile pøekvapeni. Jak vysokou úrovní organizace, tak - pro nás dùleitého - místního zvukaøe. Z toho mám
vdy nejvìtí strach, uvedl dirigent Frantiek Machaè. Barevná muzika rovnì dostala pozvání na jaro pøítího roku, kdy by se mìla úèastnit tøídenního festivalu. Toto zatím poslední vystoupení pro nás má
jetì jeden zajímavý moment. Poøádající polská agentura nás oslovila
díky webovým stránkám. Myslím, e to bylo vùbec poprvé, kdy se tak
stalo a vìøím, e ne naposledy, upozornil Vít Vojtìch z managementu
kapely.
Barevná muzika je seskupení muzikantù z holicka. Její základy
byly poloeny v roce 1998, jejím prvním vystoupením bylo Posezení
s písnièkou pro holické penzisty. Od té doby obohatila mnoho privátních i obecních akcí.
strana
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KULTURA
DIVADLO - ŘÍJEN 2005 KULTURNÍ DŮM MĚSTA HOLIC

PÁTEK 21. ØÍJNA V 11.00 A 19.30 HODIN
KAREL SABINA/BEDØICH SMETANA  PRODANÁ NEVÌSTA

SOBOTA 1. ØÍJNA V 19.30 HODIN
ROBERT TOMAS - PAST

Detektivní komedie o ètyøech dìjstvích, která nás zavede do horské
oblasti Chamomix. Hra Vás nechá v napìtí a do posledních okamikù, kdy dojde k neèekanému rozuzlení celého pøíbìhu.
V detektivce uvidíte Ludmilu Voøíkovou, Ivanu Vondrouovou, Pavla
Hladíka, Vítìzslava Vondroue, Vladimíra Hladíka, Davida mejdíøe,
Petra Hlavatého a Frantika Bìhounka. Reie Jitka Juraèková.
Divadelní soubor kulturního domu.
Velký sál kulturního domu.
SOBOTA 8. ØÍJNA V 19.30 HODIN
U JSME ASI TAKOVÍ

Koncertní show rockové skupiny INEXIT zpìváka, textaøe a skladatele Pavla Kotziana. Jako moderátor a zpìvák se Vám pøedstaví
Martin Dejdar a dva exkluzivní hosté  finalisté soutìe Èesko
hledá Superstar árka Vaòková a Standa Dolinek.
Roman Roun Agency.
Velký sál kulturního domu.
PONDÌLÍ 10. ØÍJNA 2005 V 9.00 HODIN
JAK PAN ZAHRÁDKA NA KRTKA VYZRÁL
Po krásném létì, po nejbarevnìjím kousku roku, je tu opìt øíjen.
koláci zaèali chodit do koly, dokonce i malý Péa Zahrádka se uèí
èíst a psát. Zdálo by se, e je vechno v poøádku, ale není. Pan
Zahrádka má na zahrádce krtka! Krtek Ètvrtek rád pana Zahrádku
trápí a zlobí, ale ten se nedá
Karlovarské hudební divadlo
Velký sál kulturního domu.
strana
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Komická zpìvohra o dvou jednáních. Proslulý pøíbìh o tom, jak
nepøijít o lásku, ale ani o peníze, o èeské povaze, také o pivu, ale
pøedevím o lásce, která nad vím zvítìzí. Ve vsi je pou, vichni se
veselí, vichni jsou astni. Jen Maøenka se trápí. Má si vzít enicha,
jeho nemiluje a zapomenout na svého milého Jeníka. Ten ale
Maøenku utìuje, e vìrná láska pøekoná vechny nástrahy. Do vsi
pøijídí dohazovaè Kecal, aby dojednal svatbu s koktavým a hloupým Vakem. Svìták Jeník vak mezitím uzavøe geniální smlouvu.
V reii Vladimíra Morávka hrají a zpívají: Duan Høebíèek, Zora
Valchaøová-Poulová, Andrea Mareèková, Hynek Pech, Martina Eliáová, Jan Sklenáø, Tomá Lnìnièka, Josef Hervert, Pavla Tomicová,
Jiøí Jelínek, Elika Bouková, David Steigerwald, Martina Souèková,
Lucie Bulisová, Petr Vrbecký a Johanka varcová. Pøedstavení je
zaøazeno v pøedplatném.
Klicperovo divadlo Hradec Králové.
Velký sál kulturního domu.
VÝSTAVA VE VITRÍNÁCH
EMIL HOLUB  výstava z archivu Památníku Dr. Emila
Holuba a prací výtvarného oboru ZU Holice.
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., říjen 2005
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pátek 14.10. v 17.00 hodin

KOUZELNÝ KOLOTOÈ

úterý 4.10. v 19.30 hodin

3:15 ZEMØE

Animovaná pohádka inspirovaná populárním francouzským
televizním seriálem ze 60. let. Malá Florence se díky zlému
kouzlu ocitá v ledovém vìzení. Na záchrannou výpravu se
vydávají psík, kráva, nek, králík a dalí zvíøátka.
VB - 85 minut  animovaný rodinný - 60.- Kè
Remake klasického hororu o tom, co se stane, kdy se rodina
nastìhuje do patného domu. Rodina Lutzových vìøí, e
tento dùm bude jejich vysnìným domovem. Ale krátce poté,
co se zabydlí, se zaènou dít podivné a nevysvìtlitelné vìci, ze
vech koutù domu se ozývají podivné hlasy
USA - 90 minut  horor  60.- Kè

pondìlí 17.10. v 19.30 hodin

FANTASTICKÁ ÈTYØKA

pondìlí 10.10. v 19.30 hodin

SIN CITY  MÌSTO HØÍCHU

Dalí komiksová adaptace uvádí na scénu partièku superhrdinù v reii Tima Storyho. Díky genetickým mutacím zpùsobeným kosmickou bouøí získá ètveøice hrdinù neuvìøitelné
vlastnosti, které vyuije k záchranì New Yorku.
USA  123 minut  akèní sci-fi - 55.-Kè

Pondìlí 24.10. v 19.30 hodin
Sin City je zamoøeno kriminálníky, zkorumpovanými policisty a nemilosrdnými sexy enami. Nìkdo touí po pomstì,
nìkdo po spasení a dalí
po obojím. Podle kultovního
komiksu natoèili Robert Rodriguez a Frank Miller
USA - 125 minut  akèní thriller - 60.-Kè

KUNG-FU MELA

úterý 11.10. v 19.30 hodin

BATMAN ZAÈÍNÁ

Píí se 40. léta 20. století a pøedrevoluèní Èínu ovládá chaos.
Uprostøed tohoto zmatku se odehrává pøíbìh zlodìjíèka Singa
(Stephen Chow), který se snaí stát èlenem gangu Sekerníkù.
HONG - 99 minut  akèní komedie - 65.-Kè

PØIPRAVUJEME NA LISTOPAD
MR. & MRS. SMITH * LEGENDY
Z DOGTOWNU * VALIANT * DOBLBA!
Milionáøský synek Bruce Wayne (Christian Bale) je svìdkem
toho, jak jsou oba jeho rodièe na ulici zastøeleni, a toto trauma ho provází na cestách svìtem. V Asii se setká s tajemným
mistrem bojových umìní (Ken Watanabe) a jeho zbrojíøem,
kteøí z nìj vychovají neúprosného bojovníka  Batmana.
VB/USA - 141 minut  dobrodruný fantastický - 60.-Kè

ročník I., říjen 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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Z PAMÁTNÍKU DR. EMILA HOLUBA
Váení ètenáøi.
V minulém èísle jsem slíbila seznámit Vás s obsahem pøipravovaného sympozia  setkání pøátel Afriky, které se koná v den narozenin
Dr. E. Holuba, to je 7. øíjna 2005 od 10.00 hodin v kulturním domì
v Holicích, a které je pøístupné iroké veøejnosti. Je pøístupné vem,
kdo se chce nìco dozvìdìt o dobì od pobytu Dr. Holuba v Africe a
po souèasnost. Pozvání pøijali nejen nai staøí známí (napø. Dr. Streit), ale i pøátelé z Vídnì: Dr. H. Schifter z Pøírodovìdného historického muzea a univerzitní profesor, Dr. A. Duchateua . Pøednáky budou
doprovázeny promítáním diapozitivù èi ukázkami z lidové nebo pøejaté hudební tvorby. Souèástí sympozia bude i výstava, o které jsem se
zmínila ji minule. Jedná se o putovní výstavu Cestovatelé východních Èech do poloviny minulého století. V Africkém muzeu bude ke
shlédnutí do konce øíjna. Dále bude návtìvníkùm nabídnuta tvorba
naich malých umìlcù ze základní umìlecké koly vedených T. Faltysovou, kteøí se inspirovali nejen návtìvou muzea, ale i èetbou pohádek a pøíbìhù o Africe. A vìzte, milí ètenáøi, jsou to dílka velmi zdaøilá. Vìøím, e se setkání vydaøí, e nás nové informace obohatí a e
budou navázány dalí pøátelské vztahy.
A jetì jedna zajímavost. Moná, e nìkteøí z Vás v Televizních
novinách Èeské televize v pondìlí 19. záøí vyslechli informaci, e
v daleké Zambii, ve mìstì Livingstone nedaleko Viktoriiných vodopádù, byla odhalena socha naemu rodákovi, cestovateli Dr. Emilu Holubovi. Ji v lednu 2004 jsem se dozvìdìla, e i díky spolupráci velvyslanectví Èeské a Rakouské republiky byla odhalena v daleké Africe
socha naemu cestovateli. Musím pøipomenout, e zásluhy Dr. Holuba
jsou u nás stále málo cenìny. Byl první, kdo pøedstavil svìtu do té
doby neznámý národ Loziù, byl prvním Evropanem, který sice souhlasil s kolonizací jiní Afriky, ale byl zastáncem toho, e domorodé kul-

tury je tøeba chránit a uchovat pro dalí generace. Byl první, kdo
podrobnì popsal Viktoriiny vodopády a zmapoval je. Díky panu velvyslanci J. Olovi jr. byly vydány v roce 2004 v Bulawayu faksimile jeho
The Viktoria Falls z roku 1879.
Jitka Koudelková
Foto archiv Památníku Dr. Emila Holuba

FOTOVZPOMÍNKA NA AFRICKÁ SYMPOZIA

Iniciátorem prvního setkání byl neúnavný docent Ctibor Votrubec.

V roce 1993 navtívili sympozium úèastníci svìtového kongresu
Spoleèností Alberta Schweitzera.
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Psal se 14. èerven 1975
a v Holicích se sela skupina
odborníkù i laických zájemcù
o Afriku na prvním Africkém
sympoziu. Pùvodnì jednorázová akce se natolik zalíbila,
e se z ní stala pravidelná
událost a sympozia se pak
konala kadý lichý rok a do
roku 1993 (dalí pak v letech
1997 a 2002). Poèet zájemcù
brzy pøesáhl kapacitu kluboven v kulturním domì a akce
se musela pøestìhovat do velkého sálu. Zvlátì, kdy se
pak od roku 1981 pøipojilo
i sympozium o ivotì a díle
Alberta Schweitzera. Jsem
rád, e jsem se mohl seznámit
s tolika bájeènými lidmi.
Jsem smutný, e z otcù
zakladatelù mùu vzpomínat
u jen já. Z bohatého fotoarchivu jsem vybral alespoò
ètyøi historické snímky.
Pavel Hladík

K pravidelným úèastníkùm patøili profesoøi Hans Manndorff
a Armand Duchateau z Vídnì a Bernd Arnold z Dráïan (uprostøed).

Mezi nimi byla i dcera proslulého lékaøe a humanisty Rhena
Schweitzer  Miller.
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??? TŘI OTÁZKY PRO RADNICI ???
Pane starosto, obèany Holic prùbìnì zajímá, jak pokraèují
pøípravy plánovaného silnièního obchvatu kolem mìsta. Podrobnìji se k tomu vyjadøoval èlen rady mìsta Ing. Miloslav Jirsa
v dubnovém vydání Holických listù. Jak se situace vyvíjí nyní?
Radní Jirsa z povìøení rady i nadále celou situaci velmi bedlivì sleduje a prùbìnì nás informuje. Shodou okolností jsem
nedávno s Miloslavem Jirsou navtívil pardubické øeditelství silnic
a dálnic, kde jsme jednali s námìstkem øeditele panem Jedlièkou,
take mám i osobnì velmi èerstvé informace, odpovìdìl na danou
otázku starosta Ladislav Effenberk a pokraèoval: Velmi dùleitý
je pøíznivý stav ve výkupu pozemkù. Ze sto padesáti v úvahu pøicházejících pozemkù je jich nedoøeeno pouze pìt. Z toho vlastnì
jediný se týká první etapy celé trasy, tj. úseku od Pluhovského
cesty a po konec obce Na Povìtrníku. Právì tam jde o pozemky
budoucí kruhové køiovatky a my chceme pøijít s nabídkou výhodné smìny pozemkù. Dùleité je, e v rozpoètu pardubického øeditelství silnic a dálnic pro rok 2006 se objevuje 20 milionù Kè na
zahájení první fáze stavby. V dohledné dobì bude vypsáno výbìrové øízení na dodavatele stavby a ihned bude poádáno o stavební
povolení pro zmínìnou první etapu ze silnice od Hradce Králové
a k horní silnici vedoucí do Pardubic. Jak je z uvedených skuteèností patrné, s nejvìtí pravdìpodobností bude v prùbìhu roku
2006 se stavbou obchvatu zapoèato.
Pane Frumerte, na záøijovém zasedání zastupitelù mìsta
nebyla schválena oèekávaná a dle mínìní èlenù rady mìsta
potøebná vyhláka o veøejném poøádku, najmì o volném pohybu
psù a o jízdách skateboardistù na urèitých prostranstvích. Jak
bude v této záleitosti dál postupováno?, ptám se Ing. Jaroslava
Frumerta, vedoucího správního odboru holického mìstského
úøadu.
Na zmínìné vyhláce jsme pracovali delí dobu, byla pøipravena dobøe a ovìøena rovnì krajským úøadem. To ovem nevyluèuje pøipomínky, avak kdybych byl pozván na pøedchozí jednání
zdejí komise dopravy a veøejného poøádku, mohli jsme následujícímu nedorozumìní pøedejít. Na dalí schùzi této komise 10. øíjna
pøizván budu a vìøím, e sporné body si vyjasníme a e dojde ke
shodì. Hlavní smysl vyhláky  zákaz volného pohybu psù po
mìstì a rovnì zákaz projídìní skateboardistù na urèitých prostranstvích  se vak mìnit nebude. Pøesto bude poté nutné, aby
upravenou vyhláku znovu projednala rada mìsta a do zastupitelstva se dostane nejdøíve na listopadové veøejné zasedání, popsal

dalí postup Jaroslav Frumert.
Pane tajemníku, obyvatelé mìstské èásti Podhráz se nejednou
doadovali opravy komunikace a mostku za svatým Jánem. Ve
vázlo na jakýchsi technických problémech a nedostatku financí.
Jak se pøihodilo, e byl tento problém v minulých dnech dozajista
ku spokojenosti podhrázských tak rychle vyøeen?
Technické problémy znamenají, e v této èásti Holic je poèítáno s vybudováním tlakové kanalizace, proto se celková oprava
komunikace odkládala. Ani v letoním roce nebyla tato akce zaøazena do kapitálového rozpoètu, ale byla vedena na prvním místì
mezi akcemi tzv. pod èarou. Nutno dodat, e se vak jednalo
pouze o opravu mostku a èásti komunikace od hlavní silnice, které

by se i pøípadné kopání kanalizace ji nedotklo. Co se týèe financí,
pøi hodnocení hospodaøení mìsta za 1. pololetí 2005, které se ukázalo v pøíznivém svìtle, rozhodla rada mìsta na své schùzi
29.srpna o realizaci této opravy jetì v letoním roce. Zároveò
schválila výsledky poptávkového øízení a tím i vítìznou nabídku
od pardubické firmy Stavitelství Malý a syn. Zastupitelstvo mìsta
projednalo a schválilo pøíslunou rozpoètovou zmìnu 12. záøí ,
uvolnilo na tuto akci 610 tis.Kè a výsledky vidíte na snímku, který
byl poøízen v pátek 23.záøí v 8 hodin. Z nìho je ji patrno, e na
Podhrázi nebude ementálská ale nová silnice s asfaltovým povrchem a opravený mostek s novým zábradlím, odpovìdìl tajemník
mìstského úøadu Vladislav Branda.
Otázky poloil a odpovìdi zaznamenal Miloslav Kment

Poděkování za podporu skautingu v Holicích
Junák  svaz skautù a skautek ÈR není
výdìleènì èinnou organizací a je proto
závislý na pøíspìvcích a dotacích. Nae
skautské støedisko Dr. Emila Holuba má
od mìsta Holice v pronájmu chaty na
Blakovci, které jsou vyuívány celoroènì. Bìhem zimy tam dolo k havárii
vody, kdy zamrzla na nìkolika místech.
Ponièené potrubí bylo opraveno, a kdy nám pøila faktura za
vodu, která vytekla po rozmrznutí, zjistili jsme, e není v naich
silách uhradit tuto vysokou finanèní èástku z naeho rozpoètu.
Proto jsme se obrátili nejprve na mìsto Holice a posléze na

ročník I., říjen 2005

veøejnost a holické firmy s prosbou o pomoc. Díky ochotì, se
kterou jsme se setkali, jsme k dnenímu dni obdreli 9000 Kè,
co je rovno necelým dvìma tøetinám dluné èástky. Rád bych
proto podìkoval firmì BV Elektronik s.r.o., Penta servis spol.
s.r.o., paní Václavì Výborné, panu Jiøímu Kaparovi a dalím
drobným dárcùm, e jim nae tíivá situace nebyla lhostejná. Pro
nás je to také povzbuzení, e èinnost s dìtmi a jejich výchova
nejsou naim obèanùm lhostejné. Zároveò to vak bereme také
jako závazek, e skauting v Holicích bude i nadále poskytovat
kvalitní zázemí a výchovu nejen dìtem a dospívajícím, ale
i celoivotní mravní hodnoty pro kadého svého èlena.
Ondøej Výborný, vedoucí skautského Støediska Dr. Emila Holuba
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TOULKY HOLICKOU MINULOSTÍ IX.
O strádání holických občanů
v dobách roboty a nevolnictví.
Robota a nevolnictví byly nejvìtím poniováním lidské dùstojnosti.
V dobách poddanství mìla vrchnost kadého jednotlivce v náleité evidenci. Rychtáø musel být nápomocen vrchnosti pøi zajiování robotních
a poddanských povinností. Nesmìl dovolit odprodat èást od poddanské
usedlosti, patnì na ní hospodaøit, nebo svìøený majetek  grunt opustit.
Po tøicetileté válce leela v celé zemi asi tøetina obdìlávané pùdy
ladem a na nìkterých panstvích zpustla dokonce vìtina selských
pozemkù. Nejinak tomu bylo v Holicích. Nedostávalo se pracovních sil,
pole zarùstala plevelem a køovím, dobytek byl vìtinou vybit. lechtiètí
velkostatkáøi zabírali pustou nevolnickou pùdu a zakládali nové panské
dvory. Pracovní síly, které k tomu potøebovali, opatøovali si ukládáním
stále vyích robotních povinností nevolnému lidu. Zatímco v dobì pøedbìlohorské robotovali poddaní vìtinou jen nìkolik dnù v roce, po Bílé
hoøe v druhé polovinì 17. století a v první polovinì 18. století se robotní
povinnost nesmírnì stupòuje. Panský velkostatkáø vymáhá robotu témìø
dennì po vìtí èást roku a na obdìlávání rustikálních polí zbývá nevolníkùm èasto jen noèní doba nebo nedìle a svátky.
Kromì robot, jimi jsou rolníci nejvíce zatìování, stupòuje se
i zatìování dávkami penìitými a naturálními, které feudální velkostatkáøi neustále zvyují. Rovnì daòový systém doléhá na poddané stále
bezohlednìji. To ve dostoupilo takových rozmìrù, e v první polovinì
18. století byl sedlák nucen odvádìt témìø celý výtìek své práce. Jednu
polovinu odvádìl ve formì daní (které se nazývají kontribuce) a z druhé
poloviny odvádìl vìtí èást vlastníkovi pùdy, mení èást pak faráøi.
Nedostatek pracovních sil, zpùsoben¨ý hlavnì katastrofálním poklesem poètu obyvatelstva a neustálým zbíháním nevolníkù, vedl ke stále
tuímu zostøování pøedpisù proti utíkání poddaných z panství, jak
dotvrzuje zápis z kroniky rukojemství:
 Jako jest zùstával ve vìzení, které Dolejí labské slove, na
zámku jeho milosti císaøské pardubském, Jan Blaek, soused z Holic za
tou pøíèinou, e jest od gruntu svého mìsteèka Holic pryè odeel a jeho
prázdného a pustého zanechal. I jest za to nadepsaný vìzením náleitì
potrestán, z nìho na ten a takový zpùsob proputìn, aby ihned jak
odsud øeèený vyjde, do gruntu svého do mìsteèka Holic se dal a v nìm
dobrým hospodáøem byl a jej náleitì opatroval. Zaèe, e se tomu
vemu tak a nejinak stane, slíbili za nìj pøed panem hejtmanem pod propadnutím pokuty do dùchodu jeho milosti císaøské 100 kop mí.: Martin
Bouchal, soused a Mikulá Blaek, té konel, bratr vlastní nadepsaného
Jana. Jestlie by on pøi tém gruntì zùstati nechtìl, z toho pryè odeel,
budou povinni obadva rukojmové tého Jana Blaka hledati, jej na
zámku v Pardubicích postavit a nadepsanou pokutu do dùchodu J.M.C.
sloiti. Na Pardubicích 21. máje 1648 
Nevolník je pevnì pøipoután pùdì a feudální pán si osobuje právo
i na jeho dìti, z nich si vrchnost vybírá pro dvorskou slubu. Bez jeho
svolení nesmìjí dìti poddaných odcházet do kol nebo na øemeslo, enit
se a podobnì.
Vrchnost mùe svévolnì ztrestat nevolníka na hrdle za opakované
zbìhnutí, ba dokonce pro lov zvìøe nebo ryb. Takové naøízení vydal
napøíklad roku 1633 na svém panství hrabì Harach: poddaný pøistiený
pøi sbìru døíví v jeho lesích mìl být ztrestán smrtí. Nevolníci byli trestáni za sebemení pøestupky èi nedodrení povinností bitím, muèením,
vypalováním potupných znamení, pranýøem a jinými krutými tresty.
Trestání záviselo zcela na libovùli feudálního pána nebo jeho úøedníkù
a nevolník nemìl monost se dovolat ochrany. Vechny úøady a soudy
byly v rukou vrchnosti
Sedláci byli povinni týdnì robotovat s potahem dva dny. Kdy nerobotovali s potahem, byli povinni vykonávat pìí robotu celý týden.
Zahradníci a chalupníci byli povinni týdnì robotovat dva dny a kdy
pracovali více dní, platilo se jim jako dìlníkùm: za den sekání obilí, za
den setí, za den hrabání, za den vázání obilí, za den sekání trávy a za den
hrabání a suení trávy vem po sedmi krejcarech.
Nejen takzvaný usedlý èlovìk mìl povinnost k vrchnosti, ale i øemeslník musel, kdy to vrchnostenský úøad ádal, pracovat pro vrchnost,
co je zøejmé z následujícího:
 Veznìn Matìj, syn Jana Michalièky z mìstys Holic, tesaø, e jest
své vùle uíval, kde se mu líbilo dìlal, do díla jeho milosti choditi nechtìl.
Poruèeno mu, jak bude proputìn, by do díla jeho milosti el a zakoupení
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ve vsi Èasích uèiniti a se oeniti hledìl. Rukojmími pod pokutou 20 kop
byli: Jiøí oltys z Èasù a Václav oltys z Paltenic. 20. máje 1653 
Kdo se chtìl usadit ve mìstì a nebyl místní obèan, musel k tomu mít
svolení vrchnosti.
Dalí zápis v knize rukojemství potvrzuje, jak bylo trestáno zbìhnutí
z panství:
 Václav Rausek, soused odtud (z Holic), za Jakuba, syna svého, kterého do sluby Janovi Kohoutovi, mlynáøi daickému na 1 rok poøád zbìhlý zanechal, slibuje za nadepsaného syna svého pod ztracením celého svého
majetku, e z panství nikam neodejde, nýbr e jeho kdykoliv, kdy by
toho potøeba následovala, pøed vrchnost postaviti chce. 26. Juni 1721.
Èemu nadepsaný Václav Rousek s tím doloením, e on za nìj to
slíbiti mùe, jest se podepsal 
Zesílený útlak zostøoval boj nevolníkù proti lechtì. Celou druhou
polovinou 17. století a do sklonku 18. století se táhne témìø nepøetritý
øetìz nevolnických rebelií, je èasto zachvátily iroké oblasti èeských
zemí. Rokem 1680, dobou selské vzpoury proti robotním útrapám, zùstaly
Holice v tomto smìru nedotèeny, aè kolem na Hradecku, Chrudimsku
i Èáslavsku byla povstání veobecná. Je to dùkaz toho, e v naem mìstì
nebylo nevolnictví pravdìpodobnì tak tìce pociováno. Jinak tomu vak
bylo na venkovì pardubického panství, kde nespokojenost rychle rostla.
V roce 1775, pøi veobecném selském povstání, bylo koncentraèním
místem mìsto Pardubice. Vzbouøení sedláci vnikli do oputìného zámku
a pomstili se na písaøi, který zde byl zanechán ke hlídání kanceláøí. Sedláci jej na dvoøe svlékli do naha, polili inkoustem a posypali posýpátkem. Toto povstání neslavnì skonèilo u chlumeckého rybníka, kam èást
sedlákù po výstøelu vojska naskákala a ostatní se rozutekli. Z toho zbylo
poøekadlo Vyhráli jako sedláci u Chlumce.
Dùsledkem tìchto povstání byl robotní patent z 13. srpna 1775, kterým byla robota sníena na polovinu. V nìkterých krajích dolo ke krvavým srákám císaøských vojákù se selskými houfy. Na sta povstalcù
bylo muèeno a popraveno, tisíce jich bylo uvreno do panských vìznic
nebo deportováno na pevnostní práce do Uher, poznamenáno vypálením
potupných cejchù na oblièeji a i jinak zohaveno.
Patentem z roku 1738 se napøíklad stanovilo, e pøi ruèní robotì má
robotíø nìco dýl ne hovado vytrvati.
Na pardubickém panství byl vrchním pán z Claneru (1829  1844),
pravý panský úøedník, který si poèínal témìø neomezenì. Jeho autokracii
se stavìly na odpor nejen Pardubice, ale i Holice.
Nevolníci si vynucovali neustálým bojem proti lechtickým velkostatkáøùm odstranìní robotních povinností a stále èastìji odmítali vykonávat robotu. Propukaly stále nové a nové místní nevolnické vzpoury,
které konèily krutými represáliemi. Bída venkovského lidu nesmírnì
vzrostla na poèátku sedmdesátých let 18. století, kdy po katastrofální
neúrodì nastal hladomor. Rozíøily se epidemie, jím padla za obì asi
desetina obyvatelstva v Èechách.
Nakonec se lechta musela smíøit s odstraòováním pøehnaných
robotních povinností, Jedinì v takoví situaci mohla panovnická moc pøikroèit ke zruení nevolnictví. Stalo se tak významným patentem císaøe
Josefa II. ze dne 1. listopadu 1781, jím byly odstranìny nejhrubí formy
nevolnictví a roboty. Venkovský lid ji nebyl nadále povinován ádat
vrchnost o svolení, chtìl-li se z panství vystìhovat a vrchnost ji nemìla
práva zabraòovat poddaným ve sòatcích, posílání dìtí na øemesla, studie
a podobnì. Venkovský lid vak zùstal i nadále ve stavu poddanství. Byl
vázán nadále urèitými robotními povinnostmi k vrchnosti a náleel pod
jejich správní a soudní pravomoc.
A teprve zákonem ze 7. záøí 1848 bylo zrueno i poddanství
a vechny zákony, které se na tento pomìr vztahovaly. Bylo prohláeno,
e pùda má být zbavena vrchnostenských bøemen a odstranìn rozdíl
mezi pozemky selskými a panskými. Dosavadní uivatelé hospodáøských usedlostí se stali jejich vlastníky, vrchnostenská pravomoc se pøesunula na státní orgány - na okresní hejtmanství, berní úøady a soudy.
Vechna bøemena vyplývající z poddanského svazku mìla pøestat.
Na pamì zruení roboty byl v Holicích dne 8. záøí 1908 uspoøádán
tábor lidu na polích pod kopcem Javùrkou za úèasti osmi tisíc lidí.
V probouzejícím se obyvatelstvu Holic poèal váti svìejí vzduch.
Pokrokovìjí obyvatelé se scházívali U Koníèka, který náleel panu
Faltysovi a tam byly proèítány Havlíèkovy noviny, které psaly o tehdejích vìcech. Zpráva o svobodì a konstituci naplnila celou zemi radostí.
Václav Zavøel
ročník I., říjen 2005
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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
øíjna 1945.

ÈSR. V nedìli 28. øíjna program pokraèoval budíèkem a promenádním koncertem dechové hudby na námìstí.
Z øíjnového jednání místního
národního výboru (16. 10. 1945)
kronikáø zmiòuje zvolení osmièlenné komise pro øízení Mìstského elektrického podniku, pøijetí
smluvního kanceláøského úøedníka pro tento podnik, jmenování
Rudolfa Theodora kolníkem pro
chlapeckou kolu, prodlouení
pachtù (pronájmù) obecních
pozemkù pro sedmdesát ètyøi
pachtýøe, jmenování dvou nových
èlenù rady a ètrnácti èlenù rùzných komisí národního výboru.
Kronikáø také podotýká, e
mìsta Holic se dost silnì dotklo
osídlování pohranièí naimi obèany. A ji byly dùvody odchodù
mnoha rodin do pohranièních
oblastí jakékoliv, skuteèností bylo,
e mìsto zaznamenalo úbytek cca
1 200 osob.

V popisu pozoruhodných událostí kronikáø líèí oslavu pìtadvacetileté èinnosti Junáka, oslavu
zestátnìní tìkého a klíèového
prùmyslu a vzpomínkové oslavy
k výroèí samostatnosti Èeskoslovenska.
V nedìli 14. øíjna 1945 se na
høiti Slavoje uskuteènily okrskové junácké slavnosti. Jejich
souèástí byly junácké závody,
bìh O tít mìsta Holic a kulturní veèer v sále Na pici. Ve
ètvrtek 25. øíjna 1945 se konal
manifestaèní prùvod dìlnictva
Památník padlých v 1. svìtové válce byl na budovì opatrovny
z holických továren. Za dopro- v Rùièkovì ulici odhalen 7. èervna
vodu dechové hudby proel prù- 1931. Zdobená mìdìná deska uvádí jména 128 padlých holických
v o d S t a r ý m i H o l i c e m i a  n a obèanù a stala se tradièním místem vzpomínkových shromádìní ke
Pokud vás snad zajímá, jaké
námìstí. V sobotu 27. øíjna 1945 vzniku samostatnosti Èeskoslovenska.
bylo v øíjnu roku 1945 poèasí,
pøipravil místní národní výbor
kronikáø tyto poznatky odbyl
vzpomínkové shromádìní k uctìní obìti válek u pamìtní velmi lapidárnì: Øíjen poèal ponurým dnem, poté obèasné
desky padlých z první svìtové války (budova opatrovny pøeháòky. Slunno 10. a 12., 22., 28. a 31.
v Rùièkovì ulici  pozn. red.). Veèer v sále Na pici se
Z mìstské kroniky vybral a upravil Miloslav Kment
(e-mail: miloslavkm@volny.cz)
konal slavnostní kulturní veèer k 27. výroèí samostatnosti

Pranostiky s komentářem
Říjen 2005
Úvodem si neodpustím obvyklý kalendáøní zmatek: ø í j e n je sice desátý mìsíc
roku, avak podle starého øímského kalendáøe byl mìsícem osmým (rok zaèínal v bøeznu) a nazýval se proto october. Takto také
figuruje ve vìtinì evropských jazykù. My
vak máme svùj øíjen, údajnì odvozený od
doby jelení øíje. Dejme tomu.
V kadém pøípadì vak jde o mìsíc podzimní, co potvrzuje nejedna pranostika:
Teplé záøí  øíjen se mraèí nebo Divoké
husy na odletu  konec babímu létu èi
Øíjen a bøezen rovné jsou ve vem. Co na
to denní kalendáø? Bere to hned zkraje
zostra:
2. 10.  Panny Marie Orodovnice  Den
Marie Orodovnice  první mrazíky
do píce.
3. 10.  Terezie Jeíkovy  Den svaté

ročník I., říjen 2005

Terezièky nebývá bez vlaièky.
4. 10.  Frantiek z Assisi  Svatý Frantiek zahání lidi do chýek.
5. 10.  Svatého Placida  Na svatého Placida zima teplo vystøídá.
Po tomto datu na deset dnù jako kdy
utne. ádná pranostika v dohledu, a estnáctého v mìsíci se objeví velké moudro.
16. 10.  Svatého Havla  Jaký den svatý
Havel ukazuje, taková zima se objevuje.
Následuje série sympatických i neobvyklých jmen  Hedvika, Luká, Vorila, Urula, Kordula  a neurèitých, ba dokonce
choulostivých vyjádøení.
17. 10.  Svatá Hedvika medu do øepy
zamíchá.
18. 10.  Do svatého Lukáe ruce volné
mìj, po svatém Lukái za òadra je
dej.
21. 10.  Svatá Urula perlièky rozsila,
ráno vstala, posbírala, ani jediné

nenechala.
22. 10.  Kdy na Urulu a Kordulu vìtry
dují, po celou zimu nás navtìvují.
Øíjen se chýlí ku konci, je dvacátého
osmého a svátek mají imon a Juda. Píe se
o nich, e imona a Judy  zima je
vudy, imona a Judy  koich neste
z pùdy, nebo také imona a Judy  buï
sníh, nebo hrudy.
Oba zmínìní svìtci byli apotolové,
o jejich pùsobení v druinì Kristovì pøíli
zmínek není. Pokud by se Vás v této souvislosti potomci zeptali, zdali imon a Juda
nìjak ovlivnili státní svátek 28. øíjna  Den
vzniku samostatnosti Èeskoslovenska,
vysvìtlete jim, e nikoliv. Na to nám poslouili jiní apotolové  Tomá Garrigue
Masaryk, Milan Rastislav tefánik, Edvard
Bene, Karel Kramáø, Alois Raín, Antonín
vehla a dalí. To vak pravdìpodobnì víte
sami.
Miloslav Kment
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HOLICKÝ SLAVÍN

Reprodukce peèeti mìsta Holic

SKICÁK OSIŘEL
Tento obrázek nakreslil Lubomír Matouek.
Uèinil tak v roce 1997 pro výstavu karikaturistù na téma Dr. Emil Holub a Afrika
v Holicích. Byl jsem rád, e úèast na výstavì
pøijal, nebo jsem ho znal od svých kolních
let. Tehdy jsem toti navtívil výstavu roveòských výtvarníkù v tamní sokolovnì. Mezi
portréty a krajinami mì zaujal jeden veselý
obrázek, jeho autorem byl právì Lubomír

strana
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Ø í j e n se u nás øadí mezi mìsíce s prùmìrným poètem oslav. V úvahu pøichází den
jediný, státní svátek 28. øíjna  Den vzniku
samostatného Èeskoslovenska. Nic ménì, nic
více. Nahlédneme-li do holického lexikonu
Kdo je kdo  významné osobnosti Holic,
nalezneme tam pro tento mìsíc hezkou øádku
jmen, patøících datem narození èi úmrtí do
mìsíce øíjna: spisovatele a redaktora Zdeòka
Drtinu, místního podnikatele Frantika Holického, nejslavnìjího místního rodáka
Dr. Emila Holuba, klavíristku Annu Holubovou a kapelníka Jana Holuba ze slavného
hudebního rodu Holubù, továrníka-rukavièkáøe Jaroslava Kmenta, radu zemského soudu
JUDr. Josefa afránka, z ijících pak reprezentanta ve sportovní støelbì Leoe Hlaváèka, výtvarníka Mgr. Frantika Juraèku, herce
Jana Kaèera, sochaøe Karla Malicha. ádný
z tìchto jmenovaných nemá vak letos kulaté jubileum.
Zbývá nám tedy 75. výroèí úmrtí

MUDr. Èeòka Zemánka ( 2. 10. 1930
v Holicích), kterého jsem vak podrobnì
vzpomínal v prázdninovém èísle v souvislosti
s kulatým jubileem jeho narození, a poté
níezmínìný Bohumil Kapar.

Matouek, bratr mého spoluáka. O nìkolik
let pozdìji se pak jeho kreslené vtipy zaèaly
objevovat pravidelnì v Pochodni i celostátních novinách. Patøil mezi ty karikaturisty,
jejich rukopis byl nezamìnitelný. Kolik
humorných obrázkù pøivedla jeho ruka na
svìt nevím. Ale jistì by to bylo èíslo úctyhodnì ètyømístné.
Nemohu slouit ani ivotopisnými daty.
Pøiznám se, e jsem jeho osobní ivot nijak
nesledoval. K spokojenosti mi staèila nae

obèasná setkání. Poslední léta ho suovala
tìká nemoc, take se mohl pohybovat jen na
invalidním vozíku. Byl rád, e získal garsonku v novém DPS v Holicích. A já zase, e
bude mít v listopadu výstavu v KD. To vak
u bohuel není pravda. Lubomír Matouek
zemøel ve svém bytì letos 13. srpna ve vìku
pouhých 63 let.
Milý Lubomíre, bude nám, pøátelùm
dobrého humoru, setsakramentsky scházet.

Bohumil KAPAR (135. výroèí narození)
* 5. øíjna 1870 v Holicích,  11. dubna
1924 v Praze
uèitel zpìvu a hudby, varhaník, skladatel,
organizátor, odborný publicista, zastánce
reformních snah v chrámové hudbì, zakladatel Jednoty øeditelù kùrù, varhaníkù a kapelníkù (1896), publikoval v èasopisech Dalibor, Hudební revue, Hudební obzor,
podstatnou èást svého ivota pùsobil v Praze.
Abych alespoò trochu zpestøil chudí øíjnový Slavín, hledal jsem kulaté jubileum
nìjaké významné mìstské události. Nenael
jsem nic. Tak snad a pøítì.
Miloslav Kment

Pavel Hladík
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FOTOREPORTÁŽ
Vladislava Brandy ze slavnostního otevření rekonstruované budovy bývalé staroholické školy

Slavnostního otevøení se zúèastnili i manelé Vitínovi, v jejich domì mateøská kolka
doposud sídlila

Projevy pøednesli starosta mìsta Ladislav Effenberk a ministr Radko Martínek

K dobré pohodì pøispìla i hudba Barevné muziky
Dìti z mateøské kolky nacvièily v krátké dobì taneèní vystoupení

Taneèníci z klubu APEL pøedvedli svoje umìní
Program probíhal i na pøilehlém venkovním høiti

ročník I., říjen 2005
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Z našich škol
ZŠ Komenského - zveme
Vás na návštěvu!
Tak u nám to zaèalo! Prázdniny utekly jako
voda a my u chodíme mìsíc do koly. Nìkterým z nás se moc nechtìlo, ale u je to dobré.
Zvykli jsme si rychle. K tomu nám pomohla
nejen paní uèitelka a kamarádi, které jsme dva
mìsíce nevidìli, ale i krásnì vymalovaná
kola. Cítíme se v ní skoro jako doma. To se
musí vidìt!
Zveme Vás proto do koly na dny otevøených
dveøí. Budete si moci prohlédnout vechny tøi
budovy koly a pøesvìdèit se, e se nám vem

ve kole líbí. A samozøejmì nás i uvidíte, jak
se uèíme nebo i zlobíme. Nevíme, jestli se na
Vás tìí i starí kamarádi z druhého stupnì,
ale i je mùete vidìt v akci.
Málem jsme zapomnìli na to nejdùleitìjí:
èekáme Vás v pondìlí, úterý nebo ve støedu
od 24. do 26. øíjna 2005 v budovì 1. stupnì
vedle poty nebo v budovì 2. stupnì u kostela a nebo v budovì kolní druiny
v Rùièkovì ulici. A to vdy od 8 do 16
hodin.
Tak papapáááááááá
prvòáci a druháci Z Holice, Komenského ulice

Mš Staroholická - NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
ZAČÍNÁ
Nový kolní rok zaèíná pro naí kolku netradiènì. Nae ,,mateøinka
zahájila dne 1. záøí pùsobnost v novém, moderním, rekonstruovaném
prostøedí bývalé základní koly. Nìco hezkého skonèilo, nìco nového
a hezkého zaèíná, a to právì platí pro M Staroholická. Prázdniny
slouily k budování a stìhování do nových prostor. Díky ochotì vech
kompetentních osob mohla M Staroholická zahájit 1. záøí svoji èinnost a hned následující víkend uspoøádat ve spolupráci s MÚ Holice
a KD Holice ,,DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ.
kolka sídlí v novìjí èásti budovy, v pøízemí je kuchyò se sklady, pøípravnami a potøebným pøísluenstvím, prostorná jídelna s novým
nábytkem a atna dìtí.
V patøe je velká tøída a herna, která slouí jako tìlocvièna, dále samostatná lonice, øeditelna, atna pro personál, a provozní místnosti.
V tento den byly zpøístupnìny i dalí prostory ve staré èásti budovy 
tìlocvièna, místnost s kuleèníkem a prostory pro pøestìhování pùjèovny kostýmù.
Pozvání pøijali pøedstavitelé mìsta v èele se starostou panem L. Effenberkem a místostarostou panem P. Hladíkem. Pøítomni byli i dalí èlenové
Zastupitelstva a Rady mìsta Holic a zástupci mìstského úøadu Holice .
Velikým pøekvapením byla pøítomnost ministra pro místní rozvoj pana
Mgr. Radka Martínka, který si vekeré prostory se zájmem prohlédl.
Program byl pestrý a k pìkné atmosféøe pøispìlo i slunné poèasí.

Základní umělecká škola
v Holicích
Pozvánka na výstavu o Africe a informace
z výtvarného oboru
7. øíjna 2005 probìhne na sympoziu o Africe a Dr. Emilu Holubovi výstava Trochu o Africe. Bude to rozíøená repríza výstavy výtvarného oboru z èervna loòského kolního roku.
Na výstavì budou vystaveny kresby, malby,
grafiky (suché jehly i linoryty), malé kníky 
leporela, která vznikla pøi návtìvách muzea
jako malé kreslené sbírky zvíøat.
Nebudou tu ale k vidìní pouze ploné práce,
budou tu také práce prostorové, jako jsou tøeba
africká zvíøata modelované z hlíny nebo skládaná z døevìných odøezkù a kombinovaná s dalími materiály a malá samoobsluná papírová
divadla. Ta vznikla na motivy dvou pøíbìhù
o afrických zvíøatech  jedné africké bajky
a pohádky souèasné èeské spisovatelky pro dìti
Aleny Ostré. Bìhem záøí vzniknou vìtí kaírované objekty afrických zvíøat.
Výstava bude umístìna v prvním patøe kulturstrana
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V nových prostorách dìti z M pøedvedly hudebnì-pohybové pásmo
,,Námoøníci a ,,Rotaci. Na dìtském høiti byly pro dìti pøipraveny
soutìe a sportovní disciplíny se sladkou odmìnou (pøi organizaci
pomáhali èlenové DTJ Holice).
Program pokraèoval taneèním vystoupením taneèního seskupení
APEL Holice a pøedvedena byla herna s kuleèníkem. K pøíjemné
atmosféøe pøispìla i muzika  pro ty mladí skupina pod vedením pana
Krále a pro ty starí tradièní dechovka (díky ochotì pana Víta Vojtìcha). Jetì jednou moc dìkujeme! A komu chceme také podìkovat?
Manelùm Vitínovým, u kterých mateøská kola pùsobila bez pøeruení od roku 1948, za jejich ochotu, vstøícnost, dobrou spolupráci a kladný vztah k dìtem.
Fotoreportá k otevøení kolky je na stranì 15 tìchto øíjnových
Listù.
A co nás v novém kolním roce nabízíme?
Pøedevím klidné, rodinné prostøedí, nadstandardní aktivity, napø. plavecký výcvik, saunování, kolu v pøírodì, hru na zobcovou flétnu,
spoleèné výlety rodièù a dìtí. V mìsíci záøí jsme se byli podívat na
Výstavì zvíøectva a Výstavì ovoce a zeleniny v Holicích, jeli na výlet
do Èastolovic  prohlídka zámku a zahrady, poslechli pohádku v naí
M ,,Pohádky víly Srdíèkové.
Plánované akce na øíjen:
- sbìr pøírodnin
- výtvarné odpoledne s rodièi
- vycházka do lesa na Koudelce
M Staroholická

ního domu ve vitrínách a na panelech naproti nim.
Tuto èást výstavy bude moné navtívit po celý
øíjen. Druhou èást výstavy najdete ve vestibulu
pøed sálem. Tu budete moci navtívit v pátek 7.
øíjna bìhem sympozia a v sobotu 8. øíjna, kdy bude
otevøena zájemcùm na poádání slubou v atnì.

Foto autorka

Tìíme se, e výstavu navtíví nejen dìti  výtvarníci a jejich rodièe, ale také holická veøejnost, která
má monost pøijít si poslechnout pøednáky na
sympoziu.

Jetì jedno objasnìní: v minulém èísle
Holických listù jste se mohli doèíst, e Základní
umìlecká kola v Holicích poøídila pec na výpal
keramiky pro výtvarný obor. Zatím ale je pec
stále jen naím pøáním. Byla pøislíbena panem
øeditelem Rùkem a mìla by být umístìna
v budovì tzv. opatrovny v Rùièkovì ulici, kde
výtvarný obor sídlí. Pro pec se místnost musí
jetì upravit. V uvedených 130 tisících na nákup
pece je zahrnuta i úprava místnosti, instalace atd.
Doufejme, e se to vechno do konce kalendáøního roku, jak bylo pøislíbeno, stihne.
Zatím musíme podìkovat paní Machaté
z Dolních Øedic, protoe jí vdìèíme za výpal
vekeré keramiky z loòského kolního roku.
Paní Machatá nám zdarma keramiku nejen vypálila ve vlastní peci, kterou si nedávno poøídila,
ale také odvezla a zase pøivezla. Patøí tak ke
sponzorùm výtvarného oboru, a to dokonce
i pøesto, e si svùj sponzorský dar nemùe odepsat z daní.
Taána Faltysová,
uèitelka výtvarného oboru ZU v Holicích
ročník I., říjen 2005
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Sebrané glosy Miloslava Kmenta
Záøijové glosy nevyvolaly témìø ádný ohlas. Zamýlím-li se
vak znovu, musím toto tvrzení velmi rychle opravit. Vzkázala mi
jedna obèanka (nepøeje si být jmenována, ovak její totonost znám)
zhruba toto: Èetla jsem o kvìtnových ulicích. Nebyla jsem tam léta,
a tak jsem tam ze zvìdavosti zala. Nestaèila jsem se divit, jaký
pìkný, klidný a uspoøádaný kout mìsta to je! Hleïme, hleïme,
takováto chvála, to se kvìtnováci pýchou nafouknou. Co je nakonec v poøádku, vdy není cílem tìchto glos pouze kritika.
A jetì jeden rozhodnì velmi podstatný ohlas: Ementálská ulice
na Podhrázi se náhle zmìnila. Jak k tomu tak rychle dolo, na to
odpovídá v jedné ze tøí otázek pro radnici na stranì 11 tohoto vydání tajemník mìstského úøadu Ing. Vladislav Branda.
Vandalismus není v naem mìstì  bohuel  ádnou ojedinìlostí, výjimkou. Kdy u pominu sem tam pøevrácený odpadkový ko èi
pøemístìné lavièky, tak v ádném pøípadì nelze tolerovat nesmyslné
nièení. Dalí úmyslnì zlomený vzrostlý ozdobný stromek na námìstí,
dalí pokozené èi znièené dopravní znaèky, dalí ukradené lavièky ...
Není to tak dlouho, co byla novì poloena a upravena plocha chodníkù od mìstského úøadu podél Malavi-marketu a k autobusovému
nádraí. Lemují ji moderní díly zábradlí, slouící zároveò k odkládání
kol. Vidìl jsem nedávno skupinu adolescentù, kteøí toto zábradlí jakoby podlézali èi na nìm cvièili. Moc se mi to nezamlouvalo, ovem oni
vzápìtí na zábradlí jakoby sedìli. Nu a co? Nic! Ovem druhý den
jsem zjistil, e dva díly zábradlí jsou znaènì povytaeny, pøesnì øeèeno vytreny ze zemì (viz dokumentární fotografii). Pachatelé samozøejmì nikde, vandalismus, jaký má být. Opraváøi budou muset tyto
díly odstranit a znovu zabudovat. Za pìtistovku, za tisícovku èi za
víc? Mìli bychom si dát za úkol, e kolem takovýchto výstøelkù nebudeme chodit neèinnì.

Aby toho nebylo dost, o víkendu 10. a 11. záøí se o záønou vizitku vandalù pøièinil dalí hrdina (nebo hrdinové). Kolikrát ji
v posledních letech nìjací burani, dacani a lemplové (dalích titulù
snad u netøeba) ponièili maketu historické holické radnice, umístìnou na travnaté ploe u muzea. Mnohokrát se nadenci z odboru tech-

nických slueb mìsta pustili do oprav a úprav, mnohokrát si vyhráli
s renovací rùzných miniatur makety. Dost se kolem toho na toto téma
øeklo a napsalo, dokonce se v poslední dobì nìkolik mìsícù zdálo, e
bude od pokozování miniradnice pokoj. Ovem do mozkù a duièek slabomyslných vandalù zøejmì ádná náprava nevstoupila. Zatím
neznámý pachatel patrnì v noèních hodinách zmínìných dnù utrhl èi
urazil celou plechovou radnièní kopuli, odnesl ji a velmi výraznì
ponièil celou maketu. Více ne nepochopitelný èin èlovìka, patrnì
holického obèana.
Ve sportovní rubrice záøijové vydání tohoto listu jsem se doèetl,
e je znaènì ohroeno konání dalích roèníkù populární a tradièní
Holické sedmièky. Jak bylo poznamenáno, pøední èinitel soutìe
Vladimír Hojka se rozhodl v této bohulibé èinnosti nepokraèovat.
koda, ovem to se stává. Nìkdy i sebezapálenìjího èlovìka nìco
otráví, pøestane ho to bavit, dojdou mu síly. Vladimíru Hojkovi budi
vzdán zaslouený dík, e tak dlouho konal a vytrval. Je vak známo,
e jednotlivci odcházejí a svìt se toèí dál. A pokud vím, tak poøadatelem a hlavním organizátorem zmínìných míèových her byl uvádìn
vdy a jedinì Dùm dìtí a mládee v Holicích. Proto se domnívám, e
jedinì této instituci patøí zcela otevøenì øíci, zdali v budoucnu s poøádáním této soutìe poèítá, èi lépe øeèeno, zdali je schopna konání
takto zavedené akce zajistit.
e-mail: miloslavkm@volny.cz

Z REDAKČNÍ POŠTY
Žáci druhého stupně Základní školy Holubova
vystavují výtvarné práce v Litomyšli.
V interiéru prodejny výtvarných potøeb akademického malíøe, restaurátora a pedagoga pan Jiøího Látala na Smetanovì námìstí v Litomyli opìt vznikla v dobì prázdnin pìkná výstava výkresù. Ty jsou
výsledkem píle a výtvarné tvorby ákù druhého stupnì Základní koly
Holubova, kteøí pracují pod vedením uèitele výtvarné výchovy Pavla
Komùrky.
Takto tvoøivým, snaivým ákùm patøí dík za to, e svým celoroèním výtvarným úsilím zde mnoho lidí osvìili a potìili i v letních
prázdninových dnech.
A je tato výstava inspirací a pøáním mnoha úspìchù vem ákùm
v nadcházejícím kolním roce.
Pavel Komùrka, uèitel výtvarné výchovy koly E. Holuba.
Foto autor
ročník I., říjen 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 øíjen:
Po teplém záøí, zle se øíjen tváøí.
Teplý øíjen  studený listopad i únor.
V øíjnu mráz a vìtry  leden, únor teplý.
Mlhy v øíjnu  snìhy v zimì.
Èím døíve listí opadne, tím úrodnìjí pøítí rok.
Váení pøátelé, zákazníci!
Babí léto se u neprodlenì vytratilo, podzim nezadritelnì vbìhl
do finále, ale pøesto není dùvod ke smutku. Podzimní lesy jsou
tak krásnì vybarvené, strakaté, jakoby postøíkané teplými barvami. I v tomto èase jsou krásné vycházky do pøírody, i kdy edavé mlhy
ohlaují usínání pøírody a vùnì tlejícího listí
pøipomíná duièkový èas. Pøichází první mrazíky a my bychom mìli udìlat poslední úpravy
na zahradì pøed zimou.
- vyhrabeme a zkompostujeme spadlé listí
a plevel, není vhodné ho pøímo zarývat do
záhonkù, k lepímu rozkladu si pomùeme prosypáváním dusíkatým vápnem. Nejene dojde
k rychlejímu rozkladu, ale zbavíme se také
krtonoek, drátovcù a semen plevelù. Èást listí
mùeme nechat nìkde v rohu na zahradì, abychom tak dopomohli k úkrytu jekùm a jiným
pøátelùm naí zahrady.
- suché a nemocné stromy vykácíme, odstraníme ztrouchnivìlé
døevo a oetøíme stromovým balsámem. Jestlie se na jablkách
objevily skvrny-hnìdé, pod nimi je zkorkovatìlá dunina (hoøká
pihovitost), posypeme okolí stromu vápencem, vápnem mùeme
natøít i kmeny stromù  zahrada potom vypadá velmi upravenì
a èistì. Na uvolnìná místa mùeme zasadit stromky nové, ale
nikdy ne pøímo do jámy po vykácených stromech. Sázíme stromky resistentní, aby netrpìly strupovitostí ani padlím. Uetøíme si
tak mnoho práce a i penìz za chemickou ochranu.
- vechny stromy i okrasné dostateènì zaléváme, alespoò jednou týdnì a dùkladnì a do zamrznutí pùdy, povrchové zalití
spíe ukodí. Èasto si myslíme, e nám tyto rostliny vymrzly, ale
spíe uschnou právì vlivem nedostateèné zálivky na podzim.
- máte-li na zahradì okrasné trávy- napø.pampovou trávu - svate trsy nahoøe, aby byl vnitøek chránìn, a nastrkejte kolem nìkolik smrkových vìtví, mùete také jetì obalit rákosovou rohoí,
pøípadnì dát kolem trávy drátìné pletivo a zasypat listím.Hlavnì
listy neodstaòujte, to udìláte a na jaøe!
- jetì nyní mùete do trávníku vysazovat kvìtinové cibule,
jestli to poèasí dovolí. Sázejte je do hnízd, abyste na jaøe pøi prvním seèení mìli ménì práce. Vhodné jsou cibuloviny skalkové 
nízké. Nevhodné jsou tulipány, protoe se musí po dvou letech
pøesazovat, jinak by nekvetly.Vyuít mùete krokusy, nízké narcisky, snìenky, bledule, ale i okrasné èesneky, nádhernì pùsobí
i nové odrùdy kosatcù. Musíme ale poèítat s tím, e cibuloviny
musíme po jejich odkvìtu jetì alespoò mìsíc obsekávat, aby
nabraly sílu na vykvetení v novém roce. Jejich hnojení je jednoduché, pohnojíme je spoleènì s trávníkem. Jestlie jste tak u
neuèinili, nezapomeòte pohnojit trávník, aby byl na zimu v kon-
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dici a nevyleel ho sníh.
- rùe, pokud to jejich umístìní dovolí, støíhejte a na jaøe, nyní
je jen zahròte dobrým humusem nebo kompostem a hlavnì dobøe
zalévejte, aby nezmrzly. Stejnì jako ostatní døeviny je vhodné je
pohnojit síranem draselným, aby novì narostlé døevo vyzrálo.
- bobulové køoviny støíhejte a na jaøe, jejich plody jsou výbornou potravou pro ptáky. Mìli byste na nì myslet ji nyní postavením krmítek, mìla by být asi 1,6 - 2m nad zemí, aby nebyla
dosaitelná pro koèky.Støíka by mìla být otevøená na vechny
strany, aby ptáci mohli dobøe vlétat. Jako krmivo pro ptáky jsou
vhodná semena, bobule, ale nejradìji snad mají sluneènicová
semena. Pøed zmrznutím bobulí si nezapomeòte ustøihnout pár
vìtvièek pro zimní dekoraci bytu. Nìkteré bobule velmi pìknì
voní.
- nyní pøila doba k rytí vyklizených ploch, nejlepí je nechat
pùdu pøes zimu ve velkých hroudách. Promrznutí má na pùdu
velmi pøíznivý vliv. Pøi rytí mùete zapracovat hnùj, ale ne na
plochy, kde chcete pìstovat cibuli a koøenovou zeleninu . Nikdy
nezpracovávejte mokrou pùdu. Máte-li potíe s krtonokami,
drátovci a jinými nepøáteli zahrádek, zaryjte spoleènì s hnojivem
i dusíkaté vápno. Vyèistí Vám pùdu. Toto je obzvlátì vhodné ve
sklenících a foliovnících.
- pokud není pùda trávníku pøíli mokrá nebo zmrzlá, je ten
pravý èas na provzduòování trávníku. Pøi malých plochách
postaèí vidle nebo proøezávací hrábì. Zbavíte se tím také dobøe
staøiny a rostlinky trávy mohou lépe zakoøenit. Zaèíná-li vám
v trávníku rùst mech, také se ho tím zbavíte. Takový trávník je
nutné poházet vápencem, dává se 20-60 kg na 100m2.
- je-li pìkné poèasí, mùete zakládat nové cesty a terasy. Èasto
se pouívají ploché kameny, dobøe pálené cihly, ale zajímavou
moností je stromová kulatina, která musí být pøedem dobøe
impregnovaná. Na cestu je potøeba pouít materiál, který se hodí
do zahrady.
- nezapomeòte ze zemì vyndat meèíky, nechte je dobøe oschnout,
seøíznìte listy a dobøe uskladnìte ve sklepì nebo bezmrazé místnosti.
- chcete-li si na jaøe udìlat radost, vysaïte si ji nyní do nádob
drobné cibuloviny, a to spí ty nií, skalkové a zalote je
i s nádobou do zemì. Po rozmrznutí pùdy je vyjmete i s nádobou
a ozdobíte si jimi místa, kde budou dobøe vidìt a budou Vám
dìlat radost. Vdy je to tak krásné, kdy po zimì zaènou kvést
první bledule a snìenky, krokusy a narcisky a dalí nádherné
cibuloviny.

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),
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 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.
Tìíme se na Vai návtìvu.
Za Faunu a floru Alena Rabasová (e-mail: faunaflora@seznam.cz)

ročník I., říjen 2005
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BYLI JSME NA FOTBALE
Dvìma snímky Vladislava Brandy se vracíme k utkáním krajského
pøeboru. V nedìli 4.záøí zvítìzilo mustvo SK Holice nad FK Jiskrou Heømanùv Mìstec 4: 1 a jedna branka je zachycena i na
snímku.

V nedìli 18. záøí hrály SK Holice s týmem SK Stolany a opìt vyhrály
v pomìru 2:1. Na snímku je dramatická situace pøed brankou Stolan.
V nedìli 2. øíjna pøivítáme v Holicích FK Èeskou Tøebovou, 16. øíjna
Dobøíkov a 30. øíjna tým z Vysokého Mýta.

FINÁLE MISTROVSTVÍ ČR V MÍČOVÉM SEDMIBOJI HOLICE 10. – 11. 9. 2005
Absolón - Klusoò *
Kokojan  Pavelka
Dvoøák  elezný
Jelínek  Koubek *
Nedvìd  Kanìra *
Hojka  Jedlièka *
Motl  Hendrych
Svoboda  Moc
Komùrek  Grmela
Poèarovský  Kyncl
Duda  Hájek
Haek  Èepek

Choceò
Nymburk
Praha 8
Holice
Kobyly
Holice
Nymburk
Nymburk
umperk
Sadská
Praha 9
Nymburk

28 bodù
28 bodù
27 bodù
24 bodù
24 bodù
22 bodù
21 bodù
20 bodù
19 bodù
18 bodù
18 bodù
17 bodù

1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo
7. místo
8. místo
9. místo
10. místo
11. místo
12. místo

Moravec  Mládek *
Straka  tancl
Barto  Pihera
Bahník  Paøízek *
Polanský  Petøík *
Skácelík  Trochta
Valenta  tìrba *

Holice
Nové Mìsto n/M
Praha 8
Holice
Hradec Králové
Karviná 4
Holice

16 bodù
16 bodù
16 bodù
16 bodù
16 bodù
14 bodù
11 bodù

13. místo
14.  15. místo
14.  15. místo
16. místo
17. místo
18. místo
19. místo

Pøi rovnosti bodù rozhodoval o poøadí poèet nejlepích umístìní.
Dvojice oznaèené hvìzdièkou postupovaly na mistrovství z Holické
sedmièky.

PŘEHLED SPORTOVNÍCH A TURISTICKÝCH AKCÍ – ŘÍJEN 2005
] Scyklování - cykloturistika - DTJ
Holice

ročník I., říjen 2005

] 8. - Podzimní paprsek - 22. roèník cykloturistika - KÈT Holice

] 22. - Pøes tøi Rybné - 11. roèník - cykloturistika - KÈT Holice
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Rozpis Kurzu spoleèenského tance
a spoleèenského chování 2005
XI. roèník
sál restaurace Na Trandì v Holicích
ZAHAJOVACÍ A SEZNAMOVACÍ VEÈER s výukou
30. záøí  pátek 20.00  23.00 hod.
7. øíjna - pátek 20.00  22.30 hod.
14. øíjna - pátek 20.00  22.30 hod.  prodej srdíèek
21.øíjna - pátek 20.00  22.30 hod.  prodej srdíèek
SRDÍÈKOVÁ PRODLOUENÁ - garde pro rodièe,
dalí program
29. øíjna  sobota 20.00  23.30 hod.
4. listopad - pátek 20.00 - 22.30 hod.- spoleèné foto
MAKARNÍ REJ i pro rodièe! - vyhláení nejlepích masek
11. listopad  pátek 20.00  23.00 hod.
18. listopad  pátek 20.00  22.30 hod.
Doplòková akce:

Holický kramflíèek  taneèní soutì  Mìstská sportovní hala
20. listopad  nedìle 9.00  19.00 hod.
26. listopad  sobota 20.00 - 22.30 hod.
MIKULÁSKÁ NADÍLKA
2. prosinec  pátek 20.00  23.00 hod.
PLES MLADÝCH
10. prosinec - sobota 20.00  01.30 hod.
- závìreèný ples taneèního kurzu
- slavnostní nástup absolventù
- uvedení do spoleènosti
- taneèní soutì pro absolventy kurzù
- garde pro rodièe
- pøedtanèení, dalí program

Kurz vede taneèní mistrová
HANA F L E K R O V Á
majitelka Taneèního studia
a èlenka Svazu uèitelù tance se svými asistenty
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strana

20

ročník I., říjen 2005

