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NEVŠEDNÍ UDÁLOSTI VŠEDNÍHO ŽIVOTA
SLOVEM I OBRAZEM
DECHOVKA,
TANCMAJSTØI,
DIXIELAND,
VELOCIPÉDISTÉ
Rozhodnì to nebyl patný nápad
vstoupit letos do májových oslav ji
v pøedveèer mìsíce kvìtù prezentací
místních zájmových sdruení na prostranství pøed kulturním domem a poté
pokraèovat a do noci filipojakubské
u èarodìjnické hranice na stadionu.
Nìkdy pøispìje trocha tìstí a vyvede se
vechno. Tak tomu bylo tentokrát ve
zmínìný den: dechová hudba bøinkala
vydatnì a dávala iroko daleko vìdìt, e
sláva právì zaèíná, tancmajstøi nenechali nikoho na pochybách o tom, e
tanec mají v tìle i na zámkové dlabì,
Johny Gardenko-dixieland mladých
adeptù hudebního kumtu pøekvapil
melodiemi z první i druhé kapsy, velocipédisté na historických kolech znovu
pøesvìdèili, e ne nadarmo jsou zváni
k produkcím do vech koutù naí vlasti.
Ani diváci nezklamali a potvrdili, e na
svoje domácí kumtýøe dokáí pøijít
a ocenit jejich výkony, a jde o ánr
jakýkoliv. Prùbìh zábavné hodinky
nezklamal patrnì nikoho a velmi pøíjemné bylo i to, e pøítomní pochopili
zámìr poøadatele a zcela samozøejmì
odpochodovali v prùvodu ke sportovnímu stadionu na èarodìjnické pokraèování. To také nemìlo chybu, hranice
plála jak se náleí a velký ohòostroj
celý podveèerní a veèerní program
efektnì zakonèil.
Proto jistì není od vìci touto cestou
podìkovat vem, kteøí k úspìchu letoního Vítání máje na úvod oslav 60.
výroèí holického povstání pøispìli:
dechové hudbì kulturního domu, Gardenko-dezbendu mladých, taneèní skupinì Hany Flekrové, klubu historických
kol Sokola, odboru technických slueb
MÚ, sboru dobrovolných hasièù, SK
Holice. Kromì toho za úèast, pozornost
a trpìlivost vem divákùm a za mimoøádnì pøívìtivé poèasí svatému Petrovi.
Text Miloslav Kment, foto Vladislav Branda
Foto na titulní stránce Marie Hladíková
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Slovo starosty Ladislava Effenberka

Váení obèané, ètenáøi mìsíèníku
Holické listy!
Právì v tìchto chvílích jsem si uvìdomil,
jak ten èas letí závratným tempem. Zdá se mi,
e jsem Vás pøed nìkolika dny na stránkách
tohoto listu vítal pøi vstupu do nového roku.
Zatím ubìhlo témìø pùl roku a vìtina z nás
se zaèíná chystat na letoní letní dovolenou.
Pokud se chystáte nìkam i Vy, pøeji Vám,
abyste vybírali dobøe a pokud mono levnì.
Hovoøím sice o budoucnosti, ovem
v dnením slovu se vrátím do uplynulého
mìsíce. Patøil pøedevím oslavám vítání máje
a 60. výroèí holického povstání a osvobození.

ročník I., červen 2005

Naí snahou a cílem bylo pøipravit tyto jubilejní oslavy rozmanitì, zábavnì i dùstojnì.
Podle mého pohledu, ale pøedevím podle
ohlasù veøejnosti byly oslavy zdaøilé. Pøedveèer prvního kvìtna  Vítání máje  byl
dobrým vykroèením, program holických amatérských souborù i následující tradièní èarodìjnice zøejmì nikoho nezklamaly. Velmi
nám záleelo na tom, abychom výrazným
zpùsobem pøipomnìli jednu z nejvýznamnìjích událostí v historii mìsta  holické
povstání v kvìtnu roku 1945. Nejen k pøipomenutí, ale rovnì k vysvìtlení tìchto událostí byla proto vydána mimoøádná pøíloha kvìtnového èísla Holických listù a kulturní dùm
pøipravil sice krátkodobou, ale velmi pùsobivou a pøesvìdèivou dokumentární výstavu
Holické povstání 1945.
Rozhodnì dùstojný byl letoní pietní akt
u památníku padlých na høbitovì. Význam
akce podtrhla úèast krajského hejtmana
Michala Rabase, øeditele krajského vojenského velitelství plukovníka Josefa Rùta, mìstských zastupitelù, pøedstavitelù politických
stran a nepochybnì té hojná úèast obèanù.
Chci proto jetì dodateènì vyuít této pøíleitosti, abych podìkoval vem aktérùm této
pietní vzpomínky za pøípravu i úèast, zvlátì
pìveckému sboru ákù Základní koly
Komenského ulice, recitátorkám  studentkám Gymnázia Dr. Emila Holuba v Holicích,
dechové hudbì kulturního domu, èestné strái
holických skautù, èlenùm svazu bojovníkù za

svobodu, jako i technickým pracovníkùm za
vzornou pøípravu pietního místa.
Nezapomnìli jsme vak ani na úpravu
pomníèkù padlých. Jak ji psal v kvìtnovém
èísle místostarosta Pavel Hladík, pomníèky
a jejich okolí doznalo potøebných úprav,
ovem vzhledem k vývoji letoního poèasí se
ve dle plánu nestihlo do dnù oslav, proto
v opravách bude bìhem roku pokraèováno.
Ve ètvrtek 5. kvìtna dopoledne jsem s pøedsedou svazu bojovníkù za svobodu Ladislavem
Zemánkem osobnì poloil kytièky na vech
tøiatøiceti místech v katastru mìsta. S potìením Vám mohu tlumoèit názory nezávislých
osob  napøíklad zmínìných zástupcù kraje 
e vzpomínkový akt v Holicích mìl vysokou
úroveò. Tolik jsem povaoval za nezbytné
dodat k letoním májovým oslavám.
A nyní jetì pár slov z jiného soudku.
Ji v rozboru rozpoètu pro letoní rok jste si
mohli vimnout, e poèítáme s èetnými opravami komunikací a chodníkù. Momentálnì
pøijde na poøad úsek chodníku od radnice
podél Malavi  marketu k autobusovému nádraí. Zastupitelstvo na tuto akci uvolnilo pùl
milionu korun, dodavatel je vybrán a souèasnì probíhá jednání o úpravách projektu.
V kadém pøípadì by tento úsek mìl dostat
novou tváø nejdéle bìhem prázdnin.
Pøíjemné proití mìsíce èervna pokud
mono bez hojných medardovských deù
Vám pøeje
Mgr. Ladislav Effenberk, starosta mìsta
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ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY MĚSTA
Mimoøádná schùze rady mìsta dne 2. kvìtna 2005
Mimoøádná schùze rady se konala pøed zasedáním zastupitelstva. V rámci své kompetence schválila rada 3. rozpoètovou
zmìnu v rozpoètu mìsta na rok 2005. Jedná se o pøesun schváleného pøíspìvku 10 000 Kè pro Støedisko køesanské pomoci
Centrum Pardubice mezi kapitolami rozpoètu. Rada rovnì
schválila pøevod majetku (poèítaèe v úèetní hodnotì
26 874,75 Kè) z vlastnictví mìsta do vlastnictví obcí Dobrovolného svazku obcí Holicka. Technika byla zakoupena pro obce svazku s pøispìním státu, take musela být po urèenou dobu vedena
v majetku naeho mìsta.
Rada projednala plán oprav chodníkù a uloila vedoucímu
odboru správy majetku a výstavby mìsta zahájit pøípravu rekonstrukce chodníku od radnice podél èp. 61 v ulici Bratøí Èapkù
k autobusovému nádraí. Zastupitelstvu doporuèila v této souvislosti schválit uvolnìní 500 000 Kè z kapitálové rezervy. Rekonstrukce tohoto nejfrekventovanìjího chodníku by mìla probìhnout do 30. èervna.
Na základì dolých ádostí schválila rada ukonèení pronájmu
kanceláøe v Palackého èp. 38 (paní Èíková) k 31. 5. a bezplatný
pronájem prostoru pøed prodejnou Albert pro firmu Avon na jednodenní akci v rámci boje proti rakovinì prsu. Rada zamítla
ádost o finanèní pøíspìvek na sochu generála Pattona v obci
Dýina.
Po projednání návrhù doporuèila rada zastupitelstvu schválit
vyhláky è. 4 a 5 o odpadech. Dále pak zastupitelstvu doporuèila
schválit podání ádosti o státní dotaci na rekonstrukci kolní
budovy v Holubovì ulici. Vedoucímu odboru správy majetku
a výstavby mìsta bylo uloeno opravit do konce èervna stávající
okna v obytné èásti budovy èp. 500 v Holubovì ulici. Rada
schválila poskytnout tradièní pøíspìvek 15 000 Kè Domu dìtí
a mládee Holice na vydání holického kalendáøe na rok 2006.
Schùze rady mìsta dne 16. kvìtna 2005
Prvním bodem programu bylo projednání zprávy o vyhodnocení zimní údrby místních komunikací v zimním období
2004/2005. Rada vzala zprávu na vìdomí a vyslovila podìkování
technickým slubám za dobrou práci. Na vìdomí vzala rovnì
zprávy o opravách místních komunikací a o pracech na veøejné

zeleni v roce 2005. Rada jmenovala s platností od 1. 7. 2005 pana
Josefa Kozla øeditelem novì ustavené pøíspìvkové organizace
Technické sluby Holice.
V dalí èásti schùze rada projednala zprávu o plnìní svého
usnesení è. 41, které se týkalo studie vyuití ploch mezi kulturním domem a potokem v Holubovì ulici. Seznámila se stanovisky komisí rady a po diskusi rozhodla, e se k tomuto bodu vrátí
jetì na pøítí schùzi. Na vìdomí vzala rada zprávu o èinnosti
Sboru pro obèanské záleitosti.
Rada byla seznámena s výsledky poptávkového øízení na
rekonstrukci chodníku od radnice k autobusovému nádraí. Po
obírné diskusi k navrhovanému øeení rozhodla projednat sporné
body po skonèení schùze na místì samém a koneèné usnesení
schválit na pøítí schùzi. Vedoucímu odboru správy majetku
a výstavby mìsta uloila rada zadat zpracování zastavovací studie
lokality Podlesí. Jedná se o pozemky na kraji této místní èásti.
Rada schválila cenu nákupu chatky v místní èásti Roveòsko
v nabízené výi 15 000 Kè. Nákup této chatky poaduje ji delí
èas osadní výbor v této èásti mìsta.
Poté se rada vìnovala dolým ádostem. Zamítla ádost firmy
Solvit o umístìní prodejního stánku na námìstí s tím, aby byl
tento stánek umístìn na jiném místì ve mìstì. Rada vyhovìla
ádosti øeditelky M Staroholická a schválila zmìnu v projektu
rekonstrukce bývalé kolní budovy ve Staroholické ulici tak, aby
mohla být zvýena kapacita mateøské koly na 27 dìtí.
Rada uloila vedoucímu odboru správy majetku a výstavby
mìsta vypsat poptávkové øízení na zpracovatele projektu rekonstrukce kolní budovy v Holubovì ulici. Navazuje se tak na rozhodnutí zastupitelstva o podání ádosti o státní dotaci na tuto
akci. Dále rada schválila pøíspìvek 10 000 Kè na akce BESIP
v rámci dopravní výchovy dìtí. Pro nìkteré nejasnosti v pøedloených podkladech odloila rada projednání podání obce Dolní
Roveò k zmìnì územního plánu a ádost o stanovisko k rekultivaci èásti silnice I/35 po vybudování silnièního obchvatu mìsta.
Rada se seznámila s dopisem Èeského svazu ochráncù pøírody Èeperka o chystané spalovnì odpadù v Opatovicích nad
Labem a vyslechla informaci starosty o polském mìstì Strzelce
Opolskie, které nám bylo naím konzulátem doporuèeno k navázání druebních vztahù. Rada uloila starostovi zahájit v tomto
smìru potøebná jednání.
Mgr. Pavel Hladík, místostarosta mìsta

MĚLI BYSTE VĚDĚT …
ZIMNÍ ÚDRŽBA MÍSTNÍCH
KOMUNIKACÍ V OBDOBÍ 2004/2005
(projednáno na schùzi rady mìsta dne 16. kvìtna 2005)

První výjezd v rámci zimní údrby se uskuteènil 26. listopadu
2004, poslední pak 12. bøezna 2005. Celkem najezdila technika
technických slueb 4 145,8 km. Po celou dobu byly dreny noèní
pohotovostní sluby. Pro posyp se spotøebovalo 149 kubíkù písku
a 38 kubíkù soli. Podìkování patøí také holickému støedisku Správy a údrby silnic za ochotu a materiální pomoc.
Problémem zùstává jednak stárnoucí technika technických slueb, jednak stále se opakující neukáznìnost øidièù pøi parkování
v ulicích. Zvlátì parkování v protismìru je pøi noèním zimním
strana
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úklidu velice nebezpeèné. O tom, e v nìkterých ulicích se vzhledem k parkujícím autùm nedá s radlicí projet, netøeba hovoøit.
Rada vyslovila podìkování pracovníkùm technickým slueb za
jejich práci pøi zimní údrbì místních komunikací, kterou povaujeme v Holicích ve srovnání s jinými mìsty jako nadstandardní.
Pøipomeòme i fakt, e od 1. ledna 2005 nejsou ji pro práce v technických slubách k dispozici pracovníci náhradní vojenské sluby
a navýení stálých pracovníkù nemohlo být z finanèních dùvodù
provedeno.

ZELENÁ JE TRÁVA
Ne, nebudeme pokraèovat o fotbale, ale o dalí èinnosti techročník I., červen 2005
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nických slueb. Tedy o údrbì travnatých ploch v Holicích. Od
jara do podzimu se vìtina pracovníkù technických slueb musí
vìnovat sekání trávy na veøejných plochách. Tráva si øíct nedá
a jeden zástøih jí nestaèí. Take se jedno místo seká tøikrát, ètyøikrát i vícekrát. Celkem se technické sluby musí postarat o 25 hektarù zelených ploch. Jetì pøed pìti lety to bylo jen 5 hektarù...
Take, váení spoluobèané, nehudrujte, e pøed vá dùm nepøijeli
posekat trávu právì hned a teï. Chlapi z technickejch to urèitì
udìlají zítra èi pozítøí.

OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
(projednáno na schùzi rady mìsta dne 16. kvìtna 2005)

Jarní opravy komunikací byly zahájeny 14. dubna. Jedná se
o tradièní opravy výtlukù, propadù a nerovností po zimním období,
které v naem mìstì provádí firma REAL speciální silnièní práce
s. r. o. Slatiòany. Rozsáhlejí oprava byla v dubnu provedena na
místní komunikaci k cihelnì.
Vìtí opravy budou provedeny na místních komunikacích
v místní èásti Roveòsko (rozpadlá èást u rybníèka) a v Palackého
ulici (úprava komunikace a instalace odvodòovacích labù u støediska lékaøské záchranné sluby). Poèítá se i s celkovou opravou
mostku v místní èásti Podhráz a doplnìním obrubníkù u køiovatky
ulic Zahradní a Josefská.
Celoploné opravy komunikací jsou plánovány v místní èásti
Podlesí (od Kamence k autokempu a silnici I/35), v ulicích Havlíèkova a U Kaplièky, u Mateøské koly Holubova a u silnice na Blakovec.
V pøípadì dostatku financí bude radou zastupitelstvu doporuèeno zaøadit do kapitálové èásti rozpoètu opravu komunikace na Podhrázi, a to èásti od hlavní silnice k mostku pøes Øedièku. Tato èást
toti neváe na pøípadné práce s vybudováním kanalizace. V souèasné dobì probíhají jednání se spoleèností Wienerberger Cihláøský prùmysl a. s. Èeské Budìjovice o finanèní spoluúèasti na
rekonstrukci komunikace k cihelnì. V kladném pøípadì by práce
probìhly v koordinaci se spoleèností VAK Pardubice, která by pøed
tím provedla opravu vodovodu v zájmovém území Hanzlova ulice.

ČINNOST SBORU PRO OBČANSKÉ
ZÁLEŽITOSTI
(projednáno na schùzi rady mìsta dne 16. kvìtna 2005)
Naposledy se rada zabývala èinností sboru pro obèanské zálei-

listy

tosti na své schùzi 12. èervence 2004. Od té doby do 30. dubna
2005 sbor zajistil øadu slavnostních akcí. Pøi esti obøadech bylo
pøivítáno mezi obèany naeho mìsta 26 dìtí ze 30 pozvaných. Osm
manelských párù pøijalo pozvání na hromadný obøad oslavy jejich
støíbrné svatby. V rámci oslavy zlaté svatby se jeden obøad uskuteènil v obøadní síni, ve tøech pøípadech navtívili èlenové sboru
jubilanty pøi domácích oslavách. S osobním blahopøáním a dárkem
navtívili èlenové sboru 13 obèanù starích 90 let a sedmi bylo
zasláno písemné pøání. Obèanùm, kteøí dovrí 70, 75, 80, 85 a 90
let vìku je zasíláno písemné blahopøání. Za uvedené období se tak
stalo ve 126 pøípadech.

PARTYZÁNSKÝ POZDRAV
Bude to asi tak est let co s naím mìstem navázal styk ukrajinský obèan Mikola Ivanoviè Nanka, který se na sklonku války zúèastnil bojù v Holicích
a okolí jako èlen partyzánského oddílu.
Od té doby si píeme
a panu Nankovi se
snaíme posílat informace a materiály
o Holicích, na které
stále vzpomíná. Proto
není divu, e od nìho
v tìchto dnech pøila
odpovìï na ná dopis
doplnìný o pøílohu
Holických listù
vìnovanou 60. výroèí
holického povstání
v kvìtnu 1945. U pøíleitosti tohoto výroèí
zdraví Mikola Ivanoviè Nanka vechny
obèany Holic a pøeje
jim hodnì zdraví,
tìstí a úspìchù v klidném ivotì v míru.
Take milerádi tento pozdrav pøedáváme obèanùm mìsta prostøednictvím naich novin.
Rubriku Mìli byste vìdìt pøipravuje Mgr. Pavel Hladík, místostarosta mìsta

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vítání občánků
Na jaøe letoního roku byly v obøadní síni mìstského úøadu pøivítáni
mezi obèany Holic tyto dìti:
Petr Vlk
(Husova 450)

Zuzana Píová
(Holubova 953)

Lucie Píová
(Holubova 953)

Jakub Rùek
(Holubova 848)

Soòa Hrubanová
( Pod Homolí 887)

Natálie Nìmcová
(Na Muce 1058)

ročník I., červen 2005

Jan Klouèek
(5. kvìtna 759)

árka Jonáová
(Josefská 6)

Markéta Dolealová
(Smetanova 539)

Natálie Bùková
(Jiráskova 654)

Tomá Rùièka
Máje 251)

Uzavřené sňatky
Dne 25.3. Roman Schmeiser a Petra Vokounová
Dne 5.5.

Martin Strnad a árka Kara
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ÚŘEDNÍ DESKA
(informace z mìstského úøadu a jeho odborù pøipravil ing.Vladislav
Branda, tajemník MÚ)

Správní odbor – výměna občanských
průkazů
Pøipomínáme, e obèanské prùkazy (OP typu kníka s plátìnými nebo
umìlohmotnými deskami) vydané do 30. dubna 1993 a první kartièkové OP vydané do 31. 12. 1994 pozbývají platnosti dnem 31. prosince 2005 a bude nutno je vymìnit. Prosíme obèany, aby výmìnu
neponechávali na poslední chvíli, ale obèanské prùkazy vymìòovali
v dostateèném èasovém pøedstihu ji v prùbìhu roku 2005.
Pøi ádosti o výmìnu tohoto obèanského prùkazu je tøeba pøedloit
dosavadní obèanský prùkaz, 1 ks fotografie ze souèasné doby a vyplnit
pøíslunou ádost.

Průkazkové fotografie na počkání
Obecnì prospìná spoleènost SPID handicap, Parník-centrum pro
vozíèkáøe z Pardubic, provozuje v prostorách holického mìstského
úøadu v kanceláøi è. 409 ve III. patøe fotoateliér.
Prùkazkové fotografie se zhotovují na moderním digitálním zaøízení
na poèkání a v cenì 70 Kè za 4 fotografie. Provozní doba je v pondìlí
a ve støedu od 8 do 16.30 hodin, v pátek od 8 do 12 hodin, informace na tel. 466 741 282.

Odbor dopravy – výměna řidičských
průkazů a cesty do zahraničí
V minulých dnech prola poslaneckou snìmovnou novela zákona
o pozemních komunikacích, která øeí prodlouení termínu výmìny øidièských prùkazù (ØP). Termín pro výmìnu øidièských prùkazù, vydaných
do konce roku 1993 se posouvá o dva roky, tj. tyto typy ØP musí být
vymìnìny do konce roku 2007. Termín výmìny ØP vydaných od 1. 1.
1994 do 31. 12. 2000 se prodluuje do roku 2010. Výmìny vech tìchto
ØP, vydaných do konce roku 2000 jsou bezplatné, k ádosti o výmìnu se
dokládá 1 fotografie a stávající prùkaz. Posunuje se i termín výmìn ØP

vydaných od 1. 1.2001 do 30. 4. 2004 a to do konce roku 2013.
Od kvìtna 2004 jsou vydávány tzv. Euro ØP, které jsou uznávány
ve vech zemích Evropské unie. Pokud cestujeme do zahranièí se starím øidièským prùkazem, vydaným do kvìtna 2004, musíme mít jetì
mezinárodní ØP, který vydává na poèkání pracovitì odboru dopravy
(je tøeba 1 fotografie, stávající ØP a správní poplatek je 50 Kè). Mezinárodní ØP je tøeba i k novým euroøidièákùm, pokud cestujeme do
zemí mimo Evropskou unii.

Pozvánka na jednání zastupitelstva
27. června
V pondìlí 27. èervna 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 k 30. 4. 2005,
dalím bodem schválení plánu práce zastupitelstva a rady mìsta na
2. pololetí 2005. 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.

Stavební úřad – opravy komunikací
a chodníků
Silnièní správní úøad v souèasné dobì projednává ádost o úplnou uzavírku silnice è. III/3057 v termínu od 13. èervna do 24. èervence.
Jedná se o èást ulice Husovy od køiovatky s Hradeckou a po potok
Øedièka. Bude provedena celková rekonstrukce této silnice, kostkový
povrch bude nahrazen iviènou smìsí. Objíïka bude vedena ulicí
Tyrovou a Holubovou.
Dalí projednávaná ádost se týká uzavøení chodníku kolem Malavi,
tj. od mìstského úøadu k autobusovému nádraí. V prùbìhu èervna
bude provedena celková rekonstrukce povrch chodníku, provádìcí firmou bude Stavitelství Malý a syn, s.r.o. z Pardubic, rekonstrukce bude
dokonèena do 30. èervna, obchùzkové trasy budou zajitìny a oznaèeny.

Pod veřejnou kontrolou
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HOLIC
ZE DNE 2. května 2005
è. 287 - Zastupitelstvo mìsta Holic b e r e n a v ì d o m í informaci
o stavu na úseku veøejného poøádku a dopravy.
è. 288 - Zastupitelstvo mìsta Holic s c h v a l u j e postup RM Holice
dle pøednesené zprávy ze schùzí rady mìsta od posledního
zasedání ZM Holice dne 7. bøezna 2005.
è. 289 - Zastupitelstvo mìsta Holic s c h v a l u j e výsledek hospodaøení Dobrovolného svazku obcí Holicka za rok 2004 bez
výhrad.
è. 290 - Zastupitelstvo mìsta Holic z ø i z u j e od 1. 7. 2005 pøíspìvkovou organizaci mìsta Holic s názvem Technické sluby
Holice.
è. 291 - Zastupitelstvo mìsta Holic s c h v a l u j e zøizovací listinu
pøíspìvkové organizace Technické sluby Holice.
è. 292 - Zastupitelstvo mìsta Holic s c h v a l u j e prodej pozemku
p.è. 1547/1 o výmìøe 147 m2 z majetku mìsta.
è. 293 - Zastupitelstvo mìsta Holic s c h v a l u j e prodej pozemku
p.è. 1452/2 o výmìøe 89 m2 z majetku mìsta.
è. 294 - Zastupitelstvo mìsta Holic s c h v a l u j e výkup pozemku
p.è. 2078/21 o výmìøe 27 m2 do majetku mìsta.
è. 295 - Zastupitelstvo mìsta Holic s c h v a l u j e výkup pozemku
p.è. 2764/4 o výmìøe 49 m2 do majetku mìsta.
è. 296 - Zastupitelstvo mìsta Holic s c h v a l u j e smìnu pozemkù
strana
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p.è. 7862/8, 7862/9, 851/36, 2402/32 o celkové výmìøe
2100 m2 zatím v majetku pana Jana Novotného, Husova 449,
Holice za èást mìstského pozemku p.è. 1992/2 v místní èásti
Podlesí, o stejné výmìøe.
è. 297 - Zastupitelstvo mìsta Holic s c h v a l u j e obecnì závaznou
vyhláku mìsta Holic è. 4/2005 o stanovení systému shromaïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, vyuívání a odstraòování
komunálních odpadù na území mìsta Holic.
è. 298 - Zastupitelstvo mìsta Holic s c h v a l u j e obecnì závaznou
vyhláku mìsta Holic è. 5/2005 o místním poplatku za provoz
systému shromaïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, vyuívání
a odstraòování komunálního odpadu.
è. 299 - Zastupitelstvo mìsta Holic s c h v a l u j e II. rozpoètovou
zmìnu v rozpoètu mìsta na rok 2005.
è. 300 - Zastupitelstvo mìsta Holic b e r e n a v ì d o m í reklamaci
pana Vladimíra Lochmana, Bratøí Èapkù 61, Holice.
è. 301 - Zastupitelstvo mìsta Holic:
1. o d v o l á v á na vlastní ádost z funkce èlena finanèního
výboru Ing. Jaromíra Lohniského
2. v o l í èlenkou finanèního výboru pí. Hanu Bendovou,
nám. T. G. Masaryka 2, Holice
è. 302 - Zastupitelstvo mìsta Holic s c h v a l u j e podání ádosti
o dotaci na rekonstrukci budovy základní koly Holubova ul.
èp. 47, Holice ve výi 7,5 mil. Kè.
Holice 2. 5. 2005
ročník I., červen 2005
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Dobrovolný sbor hasičů Holice
Dobrovolný sbor hasièù byl v Holicích zaloen v roce 1875 a organizaèní práce se chopila tìlovýchovná jednota Sokol. Po skonèení pøípravných akcí a schválení stanov zapoèalo v roce 1876 cvièení sboru.
Tehdy se pøihlásilo 34 aktivních a 25 pøispívajících èlenù. O sto let
pozdìji, v roce 1975, ji èítala èlenská základna 116 èlenù, z toho 28
en. Do poárních drustev bylo zaøazeno 42 èlenù. K dnenímu dni
sbor eviduje pouze 26 èlenù. Nejvíce èlenù mìl sbor v edesátých
letech minulého století, a to 310.
Od roku 1967 je ná sbor urèen jako výjezdová jednotka, která
úzce spolupracuje s profesionálním sborem z Pardubic.. Ke konci roku
1975 bylo v Holicích detaované pracovitì Veøejného poárního útvaru Pardubice. Stanice byla umístìna v naem poárním domì a do
roku 1986, kdy byl postaven ve dvoøe nový dvoupatrový objekt s prostornými garáemi a dobrou vybaveností. Nyní slouí Hasièskému
záchrannému sboru Pardubického kraje a Policii Èeské republiky.
I my, dobrovolní hasièi, jsme se doèkali lepích podmínek pro nai
práci. Na sklonku roku 2000 zapoèala celková rekonstrukce u chátrajícího hasièského domu, postaveného v roce 1953. Dne 22. ledna 2001
jsme spoleènì s pøedstaviteli mìsta nai hasièárnu slavnostnì otevøeli. Náklady na rekonstrukci pøesáhly 2.5 milionu korun. Nemálo
finanèních prostøedkù investovalo mìsto i na výstroj, výzbroj a dalí
potøebný materiál. V souèasné dobì se vyskytly problémy s výjezdovým vozidlem CAS 25 Trambus a my vìøíme, e spoleènì s Mìstem
Holice najdeme cestu k jejich vyøeení.
Èlenové sboru musí zajiovat údrbu a úklid hasièského domu,
ale hlavnì techniky, která je jim svìøena a musí být vdy akceschopná
pøi záchranì majetku obèanù i mìsta pøi poárech a jiných ivelných
pohromách. Kadý rok absolvujeme øadu koleni: bezpeènost práce pøi
zásahu, zacházení a haení výbuných látek a jedù a jejich likvidace,
cvièení s dýchacími pøístroji, prokolení a práce s motorovou pilou,
kondièní jízdy øidièù a øadu cvièení technikou. Toto ve vyaduje od
naich èlenù nemálo hodin jejich volného èasu vìnovaných této nároèné a bezplatné èinnosti.
Za posledních tøicet let vyjídìla nae drustva ke 193 poárùm,
úèastnila se 61 námìtových cvièení a zajiovala dohled pøi rùzných
kulturních, spoleèenských i sportovních akcí. Z vìtích poárù jmenujme: kolní budovu v Komenského ulici v Holicích, tìlocviènu a klubovnu v obci Chvojenec, odchovnu prasat a pøilehlé stodoly v Radhoti,
stodolu v Èeradicích, byt v Hradecké ulici v Holicích, kde uhoøela
jedna osoba, kravín v Litìtinách, areál pily v Borohrádku, rodinný
dùm v Rokytnì, ve kterém uhoøela jedna osoba (úmyslné zapálení),
osobní automobil mezi obcemi Ostøetín a Vysoká, ve kterém uhoøely
tøi osoby, objekt hostince ve Velinách, farní budovu ve Vysokém

Chvojnì, stoh slámy a.s. Holas ve Starých Holicích, a nìkolik vìtích
lesních poárù. Jednotka vyjídìla k èerpání vody pøi lokálním zatopení po prùtri mraèen obce Bý, Dolních Øedic, Velin, Starých Holic
a na sídlitì Muka v Holicích. Zajiovali jsme pomoc na strhaných
støechách po vìtrných smrtích na bytové jednotce na sídliti Muka
a budovì kulturního domu; rozøezávali a uklízeli jsme i spadlé
a vyvrácené stromy.
Té nelze opomenout, e za posledních dvacet pìt let ná sbor
opustila øada dobrých a kvalitních èlenù: Josef vec, Oldøich Mandys,
Frantiek Vani, Stanislav Schejbal, Jan Jedlièka, Karel Vani, Jaromír
Jedlièka, Karel Holub, Josef Krpata, Miroslav Kapar, Alfréd Pfeifer,
Frantiek Blaek, Jiøí Rusín, Stanislav Holub, Jaroslav Horák, Frantika Vaniová, Jiøí Formánek, Jaroslav Flégr, Václav Havránek, Jaroslav
Hlava, Frantiek plíchal. Na tyto i ostatní zemøelé èleny vzpomeneme
pøi oslavách na místním høbitovì.
V souèasné dobì pracuje výbor sboru v tomto sloeni:
starosta
Jiøí Kerou
námìstek
Zdenìk Èervinka
velitel
Frantiek Mròávek
strojník
Karel Tuèek st., Karel Tuèek ml.
preventista
Petr Novotný, Adéla Tuèková
jednatel a kronikáø
Miroslav Vani
hospodáø
Václav Meli
referent MTZ
Václav vancara, Patrik Klouèek
èlen výboru
Zdenìk Meli
pøedseda Krr
Vladimír Vani
èlen Krr
Kamil Vlétl, Bohumila Hofmanová
èestný èlen sboru
Josef Svoboda
Dle kroniky a zápisù zpracoval Miroslav Vani
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KULTURA
DIVADLO - ČERVEN 2005 KULTURNÍ DŮM MĚSTA HOLIC

pohádka Dlouhý, iroký a Krátkozraký. Urèitì se máte spolu
s dìtmi na co tìit.
ikovské divadlo Járy Cimrmana.
Velký sál kulturního domu.

STØEDA 1. ÈERVNA V 18.00 HODIN
ZU HOLICE
Závìreèný koncert taneèního oboru ZU Holice.
Velký sál kulturního domu.
PÁTEK 3. A SOBOTA 4. ÈERVNA
75 LET DÌTSKÉHO DOMU HUSOVA 623 HOLICE
Pátek 3. 6. v 10.00 hodin.
V poøadu pro koly a hosty se pøedstaví dìti z dìtského domova.
Sobota 4. 6. ve 13.00 hodin.
Slavnostní koncert k výroèí, na kterém vystoupí Petr Koláø,
skupina M. Øíp a Taneèní studio Hany Flekové.
Dìtský domov Husova 623 Holice ve spolupráci s Nadaèním fondem Radost a pod patronací radní pro kolství Pardubického kraje
Marie Málkové.
Velký sál kulturního domu.
STØEDA 8. A ÈTVRTEK 9. ÈERVNA V 18.00 HODIN
AKADEMIE
Akademie ákù Základní koly Komenského v Holicích.
Velký sál kulturního domu.
SOBOTA 11. ÈERVNA V 19.00 HODIN
V RYTMU 2005 - TANEÈNÍ STUDIO HANY FLEKROVÉ
Na gala vystoupení se vám pøedstaví taneènice a taneèníci Taneèního
studia Hany Flekrové Holice.
Velký sál kulturního domu.

ÈTVRTEK 16. ÈERVNA V 16.00 HODIN
AKADEMIE
Akademie ákù mateøské koly Holubova.
Velký sál kulturního domu.
SOBOTA 18. ÈERVNA V 19.30 HODIN
SMOLJAK  CIMRMAN - SVÌRÁK
DLOUHÝ, IROKÝ A KRÁTKOZRAKÝ
V úvodním semináøi k této høe se pøesvìdèíte o tom, e se génius
èeského velikána nesklonil ani pøed takovými mistry pohádek jakými byli bratøi Grimmové èi Boena Nìmcová a smìle se pustil do
tvorby pohádek vlastních. To, e u dìtí i dospìlých vesmìs propadly
a neujal se ani celkem roztomilý Kapárkùv hrobeèek nebylo jeho
vinou, ala na vinì byla tehdejí prudérní spoleènost. e Cimrman
pohádky psát umìl vás pøesvìdèí druhá èást programu a veselá
strana
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VÝSTAVA VE VITRÍNÁCH
ZU HOLICE  výstava prací ákù 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 466 920 476 nebo e-mailem
na adrese kd@holice.cz.
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pondìlí 20. 6. v 19.30 hodin

PÁD TØETÍ ØÍE

Pondìlí 6. 6. v 17.00 hodin

ROBOTI

Chudý manelský pár robotù Copperbottomových si
poøídí malého Rodneyho. Optimistický a talentovaný
chlapec tìce nese, e náhradní díly jeho rostoucího
tìla jsou podìdìné po bratrancích a sestøenicích, a tak
se rozhodne opustit rodné mìsto a stát se v Robot City
vynálezcem u vemi obdivovaného mistra Bigwelda.
Jeho pøedstava o úasném vìdci brzy vezme za své
a Rodney pochopí, e osud robotù urèených k odpisu
záleí na nìm
USA - 92 minut  animovaná rodinná komedie  60.- Kè

Nìkolik posledních dnù tisícileté øíe ve filmu, který
má podobu dokumentárního dramatu, v nìm se údajnì devadesát procent promluv opírá o reálné záznamy.
Centrem dìní je bunkr pod Novým øíským kancléøstvím, ale kromì toho sledujeme i situaci Berlína jako
frontového mìsta, mìnícího se rychle v ruiny. Kromì
zachycení osudù Hitlera a jeho blízkých zde dostávají
prostor epizody dalích postav  profesora, generála,
chlapce z Hitlerjugend
SRN - 156 minut  historický váleèný - 55.- Kè
úterý 21. 6. v 19.30 hodin

ROMÁN PRO ENY

úterý 14. 6. v 19.30 hodin

NENÁVIST

Romantická komedie o milostných pøíhodách a nehodách tøiadvacetileté redaktorky (Zuzana Kanóczová)
èasopisu Vyrovnaná ena a její výstøední matky (Simona Staová). Film podle Vieweghova bestselleru natoèil Filip Renè.
ÈR - 95 minut  romantická komedie - 60.- Kè
Podle japonské tradice je místo, na nìm se odehrál
zloèin z nenávisti, prokleté. Zùstává na nìm smrt, která
si vybírá obìti, je se do osudného prostoru dostanou.
Amerièanka Karen (Sarah Michelle Gellarová) se tom
uprostøed moderního Tokia pøesvìdèí na vlastní oèi,
pardon, na vlastní tìlo.
USA - 92 minut  horor - 60.- Kè

V MÌSÍCÍCH ÈERVENCI A SRPNU KINO
NEHRAJE. NA SHLEDANOU V ZÁØÍ.
Vechny informace o dìní v KD získáte na internetové stránce
www.kd.holice.cz. Vstupenky je mono zakoupit v propagaci
kulturního domu, objednat telefonicky na èísle 466 920 476
nebo e-mailem na adrese kd@holice.cz.

Mistři, Hvězdy...
V televizi, rozhlasu a hlavnì v tisku se dost èasto pouívají tato pøízviska. A to nìkomu patøí nebo ne, rád bych to doplnil jedním poznáním.
V èervenci a srpnu 1945 bylo teplé a krásné léto, Praha se zaèala
vzpamatovávat z tìkých ran i bojù kvìtnového povstání. Opojení ze
znovu nabyté svobody nadenì pokraèovalo hlavnì kulturním ivotem.
Tak se v divadlech hrálo, i kdy by v normálním èase byly divadelní
prázdniny.
Také v divadle, tehdy pojmenovaném 5. kvìtna, to nebylo jiné.
V opeøe se hráli Smetanovi Braniboøi v Èechách a také v èinohøe byl
repertoár pøíznaèný pro tuto dobu. Pøi jednom nedìlním odpoledním
pøedstavení jsem o pøestávce zastihl herce Jindøicha Plachtu jak sedí
v kostýmu na schoditi. Bylo teplo a také my jsme se li nadýchat trochu èerstvého vzduchu. Jak jsme vycházeli z orchestøitì, oslovil mùj
kolega Jindøicha Plachtu tradièním: Jak se máte, mistøe. Ten mu
ročník I., červen 2005

podìkoval a odpovìdìl: Pane kolego, já nejsem ádný mistr, ten byl
jen jeden, a to Mistr Jan Hus.
Tato poznámka mi zùstala v pamìti celá desetiletí a obèas se mi
pøipomene, kdy slyím v TV nebo ètu v tisku toto oslovení. Proto
mne také upoutala odpovìï jednoho mladého úèastníka soutìe
Èesko hledá Superstar, který pøi rozhovoru na otázku, co øíká tomu,
e je tak slavný, odpovìdìl: Já jetì nejsem slavný, ale jenom
známý. Myslím, e je to upøímná skromnost, kterou si u mladého èlovìka cením. koda, e je to výjimeèné. Je to pøirozené, e toto oslovení tøeba lichotí mnoha mladým umìlcùm a mnohdy i tìm, kteøí toho
jetì moc neumí. Snad by ale mìlo náleet jen tìm, kteøí ve svém ivotì u nìco vykonali a znamenali. Proto tedy zacházejme s tìmi hvìzdami a mistry opatrnì.
Josef Severa
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Lesní družstvo Vysoké Chvojno
1. Historie
Lesní drustva jsou v naí republice ménì
známou formou vlastnictví lesních pozemkù
i kdy jejich historie sahá do 30. let minulého století. V tomto období vzniklo i LD obcí ve Vysokém Chvojnì. Lesní majetek obhospodaøovaný
LD Vysoké Chvojno s.r.o. má velmi bohatou
minulost a v historii patøil k panství rùzných
vlastníkù. V 19. století tento majetek patøil k Pardubickému velkostatku, který byl pozdìji transformován do velkostatku Daice. Velkostatek spravoval lesní pozemky o výmìøe cca 7 000
ha a velké mnoství zemìdìlské pùdy. Zhruba v polovinì 19. století
se majetek dostal do velkých ekonomických potíí, které vyøeil
prodej lesní pùdy, nebo pùda zemìdìlská byla v té dobì daleko více
cenìna. Kupcem se stal továrník Liebig provozující textilní továrny
v Náchodì. Jeho pøístup k lesnímu hospodaøení byl velmi koøistnický
a v prùbìhu asi 10 let majetek z velké èásti vytìil a poté prodal lechtici italského pùvodu markrabìti Pallaviccinimu. Nový vlastník se
projevil jako prozíravý lesní hospodáø a zaèal velkoryse obnovovat
vytìené porosty, opravovat hájenky a dalí inventáø patøící k lesnímu
majetku. Jeho zásluhou byla jako bezzásahová èást v roce 1884 vyèlenìna z lesního hospodaøení souèasná rezervace Buky u Vysokého
Chvojna na výmìøe cca 5,80 ha. V roce 1898 markrabì zaloil arboretum ve Vysokém Chvojnì, které se rozkládá na výmìøe cca 6 ha a je
tvoøeno døevinami z celého svìta. Arboretum mìlo být pùvodnì
zámeckým parkem k plánované výstavbì zámku, od které vak markrabì po tragické smrti svého syna upustil. Po 1. svìtové válce vela
v platnost ustanovení 1. pozemkové reformy a vzhledem k tomu, e
zastupitelstvo obce Vysoké Chvojno odmítlo vystavit Pallaviccinimu
èeskoslovenské obèanství, vztahovala se ustanovení pozemkové reformy i na jeho majetek. V dobì sporù o majetek v roce 1928 pøepadla
majetek vìtrná smr, které padlo za obì asi 350 000 m3 døeva. V roce
1929 markrabì definitivnì prohrál svùj majetkový spor u soudního
dvora v Haagu a majetek èekal na nového vlastníka. Èást majetku
o výmìøe cca 1 800 ha zakoupilo mìsto Hradec Králové a pøipojilo jej
ke svému stávajícímu historickému majetku. Protoe v místì ji neexistoval podobný silný kupec doporuèilo tehdejí ministerstvo zemìdìlství obcím soudního okresu Holice, aby vytvoøili svazek obcí a ten
jako celek aby se ucházel o nákup vìtí èásti lesního majetku. Svazek
obcí okresu Holického vznikl v roce 1930 a ji v roce 1931 bylo zaloeno Lesní drustvo Vysoké Chvojno zapsané jako spoleèenstvo
s ruèením omezeným. Majetek za úèelem prodeje byl ocenìn tzv.

Budova lesní správy

závodními podíly jejich poèet byl 767 a jednotlivé obce podle své
ekonomické situace nakoupili majetkové podíly. V roce 1931 se obce
prostøednictvím Lesního drustva ujaly hospodaøení a z výsledku hospodaøení splácely zakoupený majetek. Hospodaøení LD bylo pøetreno
nìmeckou okupací, kdy na majetek byla udìlena nucená správa, ale
i v této tìké dobì se dá øíci, e lesní hospodáøství vzkvétalo. V roce
1945 po osvobození se obce okamitì ujaly opìt svého práva hospodaøení v lesích avak po únoru 1948 ji toto hospodaøení bylo ztìováno
novou politickou mocí a nad LD se vznáelo nebezpeèí zestátnìní. Toto
nebezpeèí se stalo skuteèností v roce 1959, kdy byl celý movitý
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i nemovitý majetek bez náhrady LD zestátnìn. Nové spoleèenské
pomìry po roce 1989 vzbuzovaly nadìje na navrácení tohoto majetku
obcím, avak legislativa restituci tohoto druhu majetku nepøála. Obrat
nastal a 15. 3. 1995 kdy byl obcím, podílníkùm v Lesním drustvu
Vysoké Chvojno, majetek navrácen prostøednictvím vládního usnesení.
Toto vládní usnesení bylo nakonec uzákonìno prostøednictvím zákona
è.114/2000 Sb.
První valná hromada LD Vysoké Chvojno se konala 1. 9. 1995
a na ní byla zaloena spoleènost urèená k obhospodaøování spoleèného
majetku obcí s dnením názvem Lesní drustvo Vysoké Chvojno s.r.o.,
která na majetku zaèala hospodaøit 6. 12. 1995.
2. Lesnicko-hospodáøské údaje
V souèasné dobì majetek patøí do vlastnictví 16 obcí Pardubického
a Královéhradeckého kraje a jeho výmìra èiní cca 4 800 ha pøevánì
lesní pùdy (4730 ha).
Lesní majetek je zaøazen do lesní pìstební oblasti 17 Polabí

Pøírodní rezervace Buky u Vysokého Chvojna

a nachází se v nadmoøské výce kolem 280 m n. m. Z geologického
hlediska jsou pùdy lesního majetku tvoøeny jednak slíny z tzv. Holické køídové tabule a dále pak písky a tìrkopísky , které jsou pozùstatkem èinnosti øeky Orlice. V souèasné dobì je na majetek zpracován
nový LHP s platností od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2014. Celková porostní
zásoba majetku èiní 1 224 850 m3 bez kùry co odpovídá prùmìru
265 m3/1 ha. Prùmìrný mýtní pøírùst je 5,4 m3/1 ha, celkový prùmìrný
pøírùst 7,9 m3/1 ha a celkový bìný pøírùst 8,9 m3/1 ha. Jehliènaté døeviny jsou zastoupeny 80 % a pøevládají døevinou je BOR na výmìøe 51
% a SM ztepilý na výmìøe 26 %. Listnaté døeviny jsou zastoupeny 20
% z nich 8,5 % zaujímají duby, 3 % ole, 2,5 % bøíza a zbytek je tvoøen ostatními listnáèi (OS, JS, HB, LP, BK). V hospodaøení LD se
významnì uplatòuje pøírodì blízké hospodaøení s diferenciovaným pøístupem k jednotlivým porostùm s dùrazem na pøirozenou obnovu lesa
a to zejména v oblasti genové základny borovice lesní. Podíl pøirozené
obnovy z 1. zalesnìní u LD výraznì pøekraèuje celostátní prùmìr
Na majetku jsou dvì kategorie lesa a to lesy zvlátního urèení
a hospodáøské lesy. Lesy zvlátního urèení jsou na majetku jednak
z titulu 2 pøírodních rezervací a to rezervace Buky u Vysokého Chvojna na výmìøe 28 ha a dále rezervace U Parku 4 ha. Do zvlátního statutu spadá 104 ha lesa nacházejících se v Pøírodním parku Orlice. Nejvýznamnìjí èást lesù zvlátního urèení tvoøí genová základna
Borovice lesní o výmìøe 1 728 ha porostní pùdy.
Z cílových HS jsou zastoupeny HS 13, 23, 43, 25, 45, 27, 29
z nich nejvyí zastoupení mají HS 23, 25, 27. Polovina lesních
porostù se nachází na stanovitích ohroených vìtrem a to na SLT 2O,
2P, 2Q. LHP byla stanovena závazná ustanovení dle zákona è. 289/95
Sb. takto
a) maximální celková výe tìeb
280 000 m3 hroubí bez kùry.
b) minimální ploný rozsah výchovných zásahù v porostech do 40 let
vìkù
1 212.89 ha
c) minimální podíl melioraèních a zpevòujících døevin pøi obnovì je
stanoven v souladu s platnou legislativou.
(pokraèování pøítì)
ročník I., červen 2005
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??? TŘI OTÁZKY PRO RADNICI ???
Pane starosto, touto dobou se ji valná èást politikù neskrývá se
svými plány pro letoní letní dovolenou. Není tajemstvím, pro kterou
exotickou zemi se rozhodnete Vy?
Zatím dávám pøednost krásám naí vlasti a dovolenou obvykle
spojuji s turistikou na kolách, odpovìdìl starosta Ladislav Effenberk
a dodal: Moje dovolená není ádné tajemství, strávím ji v mìsíci
srpnu spolu s manelkou u Máchova jezera a cyklistické výlety po
okolí tamní krajiny budou samozøejmostí. Jen nevím, kde mám zaádat o pøíznivé poèasí.
Pane místostarosto, v informacích z jednání zastupitelských
sborù se nejednou mluví a píe o komisích. Slovo komise zní ponìkud stroze, úøednì, ovem pokud o tom nìco vím, skuteènost je trochu jiná.
Podle zákona o obcích mùe rada zøídit jako své poradní a iniciativní orgány komise. Této monosti vyuila i rada naeho mìsta
a nìkolik jich zøídila. Jedná se o komise kolskou (pøedsedkynì
Mgr. Miroslava Myslivcová), pro mláde a tìlovýchovu (pøedseda
Ludìk Kaplan), bytovou (pøedseda Milan Novotný), sociální (pøedseda
Milan tìpánek), výstavby a ivotního prostøedí (pøedsedkynì Marie
Mládková), dopravy a veøejného poøádku (pøedseda Tomá Krátký).
Pro výbìr veøejných zakázek je to ofertní komise (pøedseda Ing. Vladislav Branda) a pro nakládání s obecním majetkem komise kodní
a likvidaèní (pøedseda Josef Nìmec). Mezi komise je tøeba zahrnout
i Sbor pro obèanské záleitosti (pøedseda Mgr. Ladislav Effenberk).
Tyto orgány pracují po celý rok podle svých plánù práce. Jednorázovou bývá inventarizaèní komise (pøedsedou je vdy èlen rady mìsta),
která zajiuje inventarizaci majetku mìsta k pøíslunému datu, øekl
v úvodní pasái místostarosta Pavel Hladík. Dále uvedl pøíklad èinnosti jedné z nich: Napøíklad bytová komise sleduje hospodaøení s mìstskými byty, pøedkládá radì poøadník uchazeèù a návrhy na pøidìlení
mìstského bytu. Pøidìlování bytù v domech s peèovatelskou slubu
vak pøísluí komisi sociální.
Místostarosta rovnì poznamenal, e rada prùbìnì sleduje èinnost
komisí ètením zápisù z jejich jednání a nejménì jednou roènì projednává zprávy jejich pøedsedù. K návrhùm komisí jsou v pøípadì potøeby
pøijímána usnesení. V opaèném smìru rada ukládá komisím projednat

nìkteré záleitosti pøed rozhodováním v radì. Napøíklad prodeje
a výkupy pozemkù a jiných nemovitostí jsou vdy pøedem projednány
v komisi výstavby a ivotního prostøedí. Rada mìsta povauje komise
za svého partnera i z toho hlediska, e je v nich zapojena èást obèanù,
a bere tak jejich názor jako hlas lidu. Pro úplnost uvádím, e podle
zákona u rada nezøizuje finanèní komisi a kontrolní komisi. Tyto
orgány jsou zøizovány jako výbory zastupitelstva, kterému také jejich
èinnost podléhá, uzavøel informaci o komisích místostarosta Pavel
Hladík.
Pane tajemníku, v poslední dobì spatøilo svìtlo svìta nemálo
informací o platnosti obèanských a øidièských prùkazù. Pøitom se
nìkterá sdìlení rozcházejí, v nìkterých pøípadech se zase mluví
o nebezpeèí z prodlení. Mùete k tomu obèanùm mìsta nìco øíci?
Pøestoe se v tomto smìru snaíme obèany podrobnì informovat
a také na dnení úøední desce naich listù jsou podrobné úøední informace o problematice osobních dokladù, chtìl bych to jetì trochu
doplnit. Od konce minulého roku pozorujeme i na naem mìstském
úøadu zvýený zájem o výmìnu vech osobních dokladù . Proti loòskému èervnu je více ne dvojnásobný u OP a CD a v poslední dobì
obzvlátì vzrostly poadavky o výmìnu øidièských prùkazù - prakticky ètyønásobnì.
Nae doporuèení se týká povinné výmìny obèanských prùkazù
vydaných do 31. 12. 1994. Jedná se o vechny typy kníkových obèanek a první typy kartièkových prùkazù. Výmìna je bezúplatná a je
nutno ji provést do konce letoního roku 2005, resp. podat ádost
o výmìnu do konce listopadu 2005. Tento termín urèitì prodlouen
nebude.
U øidièských prùkazù, kde byla situace v minulých dnech i u nás
kritická, dolo z dùvodu prodlouení termínù výmìn ØP ji ke zklidnìní. Jetì jednou zopakuji, e termín povinné výmìny nejstarích
typù øidièákù, tzv. rùových kníek a kartièek vydaných do
konce roku 1993, byl posunut a do konce roku 2007. Pøesto apeluji
na obèany, aby tuto výmìnu zbyteènì neodkládali a nenechávali ji na
a konec roku 2007. Jak jsme uvedli na Úøední desce, ji od kvìtna
2004 vydáváme euroøidièáky, které umoòují bez problémù cestovat
po vech zemích Evropské unie.
Otázky poloil a odpovìdi zaznamenal Miloslav Kment

Fotopřipomínka letošních čarodějnic

Foto: Vladislav Branda

ročník I., červen 2005

Foto: Vladislav Branda
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TOULKY HOLICKOU MINULOSTÍ VI.
Utrpení holických občanů v době průchodu
vojsk v minulých válkách
Holice, leící na komunikaèních spojích mezi Hradcem Králové,
Vysokým Mýtem a Pardubicemi, se stávaly nejen místem odpoèinku
vojsk, ale také pøedmìtem koøistí, rabování, výplat tzv. výpalného.
Èasto také docházelo k vypalování obydlí holických obèanù.
Holice musely obstarávat potaní pøípøee, a to nejen vojskùm
císaøským, ale i nepøátelským. Musely poskytovat potraviny pro vojska a krmení pro konì. Sumy výpalného byly vìtinou vysoké.
Klidnìjí ivot mìsta, který se zaèal slibnì rozvíjet po husitských
válkách, nebyl tak naruen ani po bouøi èeských stavù v roce 1547,
jako za tøicetileté války (1618  1648). Tøicetiletá válka zanechala
nebývale zadluená mìsta a rozvrácené ivnosti. Celá pìtina gruntù ve
vesnicích na pardubickém panství byla zpustlá. Jejich obyvatelé odeli
buï pro víru nebo èastìji pro chudobu a nemonost udret chod svých
hospodáøství. Na celém Pardubicku est vesnic navdy zmizelo a pro
ilustraci jetì uveïme, e v tìchto bídných podmínkách se prostí lidé
doívali prùmìrného vìku 55 let (údaj je z roku 1651).
Ji v lednu 1620 táhlo mìstem vojsko kníete Krnovského. V roce
1640 a potom v roce 1645 zde táboøili védové celé ètyøi týdny. védský plukovník se usadil na zdejí faøe a nechal svá vojska rabovat
v kostele a jinde. Nejvzácnìjí vìci byly nakládány na vozy a odváený do védska. Kostel byl promìnìn na sklad vojenské výstroje
a rabování se dìlo nejen v obydlích obèanù, ale i na høbitovì v hrobech. Pøi hledání pokladù v hrobech vytahovali z hrobù i mrtvoly
a nechali je volnì poházené.
Koncem øíjna 1645 védský generál Torstenson po nezdaøeném
obléhání Brna vtrhl do Èech a snail se dobýt Pardubice. Kdy se mu
to nepodaøilo, táhl dále k Sezemicùm a Holicùm. Obì mìsta pak byla
vypálena. Pøi tomto taení byl také dobyt hrad na Kunìtické hoøe,
který se ji od té doby nevzpamatoval. Ubytování védského vojska
v roce 1648 stálo nae mìsto pøes 150 zlatých.
V Holicích v té dobì zùstalo mnoho gruntù zpustlých a oputìných. Jejich pùvodní obyvatelé se sem vraceli a po dlouhé dobì a na
nìkteré usedlosti se nevrátili vùbec. V dùsledku toho bylo v roce 1651
mìstu povoleno na prázdné usedlosti pøijímat nové pøistìhovalce, kteøí
byli po dobu tøí let osvobozeni od placení daní a roboty.
Oebraèení obyvatelé si po této dlouho trvající válce tìce pomáhali z bídy, do ní byli uvreni vojenskými prùchody a èastými ohni.
Zpustoené domy si zaèali opravovat a vypálené znovu stavìt
V bøeznu 1644 pøitáhl do Holic a okolních obcí se svým vojskem
kníe Holtýnský. Jeho vojáci opìt rabovali a nièili majetek obyvatel.
Po svátku sv. Marka v roce 1644 pøitáhl do Holic pluk Marse de Dio.
Nai obèané museli v kadém domì, kde to bylo moné, ubytovat po
padesáti muketýrech. Od ledna do kvìtna byl také ve mìstì ubytován
pluk dragounù strámistra Veláe. Kadý dragoun musel dostat dennì
30 krejcarù platu a týdnì 2 korce ovsa pro konì.
V letech 1701  1705, za války o dìdictví panìlské, táhlo Holicemi mnoho dalího vojska od rùzných regimentù. Tato vojska museli
holiètí rovnì vydrovat a poskytovat jim pøípøee.

Krátce po nastoupení císaøovny Marie Terezie v roce 1740 na trùn
vystoupili proti ní èetní nepøátelé. Z nich nejodpornìjím byl pruský král.
Zmocnil se Slezska a vtrhl do Èech, které brzy zaplavil svým vojskem.
Dne 10. prosince 1741 pøimaírovalo do Holic pruské královské
vojsko, a to 565 muù a 625 koní, Bylo tu ubytováno tøi dny a tøi noci.
Byl pøedpoklad jeho dalího ubytování, kdyby nedola zpráva, e od
Daic sem táhne vojsko od Bavor, èím vznikla mezi obyvatelstvem
panika a lidé s dìtmi, dobytkem a dalím majetkem naloeným na
vozech utíkali do lesù u Pobìovic. Ukryté a zakopané potraviny, obilí,
mouka, hrách, plátno i obleèení se pøi delím ponechání v úkrytech
èasto znièilo.
Dne 27. prosince 1741 se pøihnalo do Holic 172 husaøi, kteøí zde
zùstali celý týden. Dne 27. dubna 1742 pøijelo do Holic 208 husarù od
braniborského regimentu a nadìlalo zde rovnì mnoho kod a útrat.
Dne 27. dubna pøitáhlo pruské vojsko od regimentu Bredaciského, a to
161 husar, které zde zùstalo jeden den a jednu noc.
Prvého kvìtna 1752 pøimaírovalo 52 granátníci a tého dne veèer
pøijeli z Litomyle vojáci s osmi vozy a 152 koòmi. Jeli do Hradce
Králové pro mouku. 6. kvìtna 1752 pøimaíroval batalion pruského
vojska od regimentu Rocedenského, a to 799 muù a 177 koní. Utáboøili se zde est dnù. 1. èervna sem pøitáhlo 900 muù Hodièského
pluku s 978 koòmi na jeden den a noc.
Pruáci èasto poadovali peníze slibujíce, e kdy je dostanou,
odtáhnou dále. Kdy vak peníze dostali a nadìlali jetì dalích útrat,
v Holicích zùstali.
Pluk Rocendenský byl ubytován na námìstí a v ulici za kostelem
tak, e v domech bylo ubytováno po tøiceti a  padesáti muích. Na
kadé zahradì byly rozestavìny stráe, aby nemohl nikdo uniknout.
Na pøíjezdových cestách byly stavìny døevìné zátarasy a kopány zákopy. Na to jim mìsto muselo dát døevo a na práci dìlníky. Také rozebrali obecní døevìnou stodola døevo z ní pouili na stavbu zábran.
Od 3. øíjna1748 do 30. ledna 1749 zde také táboøili v hojném poètu
Moskvané. Mìsto se neustálými váleèným výdaji silnì zadluilo
a bylo nuceno odprodat mnoho obecních pozemkù.
Útrapám váleèných dob vak nebylo konce. V roce 1756 vypukla
nová válka s Fridrichem II. a Slezsko, která trvala sedm let. Za této
sedmileté války byly Holice opìt prùchodiskem pruského vojska, je
pøináelo jen zkázu.
V roce 1758 pøitáhl od Olomouce do Èech Fridrich II. Táboøil nejdøív v Litomyli, kde rozkázal péci chléb a dováet jej do Hradce Králové jeho vojskem obsazeného. Kdy potom dospìl k Vysokému Mýtu,
tu 7. èervna pìt císaøských regimentù pøitáhlo ke Koumberku a odtud
k lesùm hradeckého kraje. Dolé vojsko se také utáboøilo u Ostøetína.
Generál Doun pøitáhl od Polièky Pardubicùm, generál Bukov se pøipravil na nepøítele u Holic. V místech mezi Ostøetínem, Holicemi
a Velinami dolo k bitvì. Generál Laudon, který sem pøitáhl po vrcích, utkal se s Pruáky v lese u Ostøetína. Pruáci Ostøetín zapálili,
pøièem shoøel i kostel. Generál Bukov se s nimi utkal nejen u Holic,
ale i Borohrádku, aby zastoupil cestu Prusùm.
V pøítím èísle budu o prùchodu vojsk Holicemi pokraèovat.
Václav Zavøel

Výlet za neznámým cílem
edesát dva úèastníci a pìt obìtavých
poøadatelù se v sobotu 23.4. zúèastnilo ji 52.
roèníku této akce holického automotoklubu.
Poèasí se nám vyvedlo. Vìtina úèastníkù
navtívila krásná místa, ve kterých nikdy
nebyla a pravdìpodobnì by je nikdy nenavtívila (napø. zámek Nové Hrady, Mìstské matale a mnohé jiné ve ïárských vrích).
Cílem potom byl hotel Podlesí na Vysoèinì.
Potìující rovnì byla úèast mladí generace,
která to veteránùm nandala  zvítìzila. Výlet
probíhal za plného silnièního provozu s dodrstrana
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ováním jeho pravidel (ne jako v Chrudimi).
Výjimkou byl øidiè jedné posádky, který si
myslel, e sedí v buldozeru a pøi jízdì zruènosti (v uzavøeném prostoru) likvidoval poøadatelùm vytýèení trati. Zábava s tancem
a zpìvem trvala do ranního kuropìní. Je dobré
také poznamenat, e výlet byl bez jakýchkoli
dotací. Vavøíny si letos odvezla posádka
Výek ml.  Jùha s manelkami. Tato posádka
je tudí poøadatelem tajného výletu 2006.
-prročník I., červen 2005
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CO SE PSALO V KRONICE MĚSTA HOLIC V ROCE 1945
Druhá svìtová válka skonèila
(alespoò v evropském mìøítku), zapoèal svobodný ivot v Èeskoslovenské
republice, ovem také spousta starostí
s obnovou zemì. 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.
Ve zvlátní pøíloze kvìtnového
èísla Holických listù jsem konèil popisem povstání a osvobození ve dnech
5. a 9. kvìtna 1945. Správy mìsta se
v té dobì ujal revoluèní národní výbor
v èele s øídícím uèitelem Frantikem
Pilným, úøad se usídlil v oputìné
Schickovì továrnì, kde bylo souèasnì
zøízeno policejní i vojenské velitelství.
Ihned byla èinìna opatøení k tomu,
aby byl obnoven bìný ivot ve
mìstì, odstranìny nejtìí následky
bojù a zajitìno zásobování obyvatelstva vím potøebným.
Ve dnech 9.  12. kvìtna byli zatýkáni a internováni zbylí nìmeètí vojáci, zatýkáni místní faisté a kolaboranti. U zadrených nìmeckých vojákù
dolo v nìkolika pøípadech k  událostmi i dobou ovlivnìnému  pøíli
ivelnému jednání revoluèních gard

a vojáci byli bez jakéholikoliv øízení
èi soudu postøíleni. 10. kvìtna se
konalo shromádìní obyvatel a partyzánù na místním høbitovì ku vzdání
pocty obìtem povstání. V té dobì projídìly mìstem první jednotky Rudé
armády, èást z nich se v obci pøechodnì usídlila.
Jetì dvì kvìtnové pozoruhodnosti
je tøeba uvést. 19. kvìtna v odpoledních hodinách navtívil mìsto ministr
Bohumil Lauman a promluvil na
námìstí ke shromádìnému lidu. Dne
21. kvìtna byl pøi slavnostním shromádìní na námìstí zastøelen neznámým pachatelem jeden z pøedstavitelù
partyzánského hnutí, sovìtský voják
a partyzán Konstantin Alexejeviè
Korovin. Okolnosti této události nebyly nikdy vyjasnìny a místním orgánùm byl dán jasný pokyn touto záleitostí se nezabývat.
V èervnu kronikáø zaznamenal
rovnì nìkolik zajímavých událostí. 2.
èervna se konala mírová manifestace
mládee z Holic a okolí na místním
námìstí. 5. èervna nastupovaly povinnou vojenskou slubu roèníky 1911 a
1916 a poté vichni vojentí gáisté.
Tentý den (mìsíc po bojích) se konala na høbitovì tryzna u hrobù obìtí

povstání. 9. èervna se konala první
oficiální schùze místního národního
výboru s úèastí zástupcù ètyø delegovaných politických stran:národnì socialistické, sociálnì demokratické,
komunistické a lidové. Pøedsedou byl
potvrzen pro období do øádných voleb
øídící uèitel Frantiek Pilný, byli jmenováni dva námìstci a ustaveny
potøebné komise. Národní výbor souèasnì vyhlásil obèanskou pracovní
povinnost k odstraòování následkù
bojù a k bourání radnice.
12. èervna bylo na prostranství
v parku pøed sokolovnou umístìno
nìmecké letadlo Focke Wulf 190,
sestøelené pøi holickém povstání.
Nìjaký èas pøipomínalo obèanùm
i návtìvníkùm mìsta prùbìh osvobozovacích bojù. 23. èervna 1945 odejeli
z mìsta vichni pøísluníci Rudé armády, co komentoval kronikáø tímto
zápisem: Rádi jsme je uvidìli a rádi
jsme se s nimi rozlouèili! Stal se
z toho okøídlený výrok, který vak
nesmìl být v období komunistické
totality publikován.

Pokud jde o kulatá jubilea, figurují
v èervnovém kalendáriu dvì osoby.
ádná z nich sice není holickým rodákem, ovem obì jsou s naím mìstem
spjaty. Jaroslav Porák byl synem místního
uèitele a øeditele kol, veøejného èinitele,
mìstského kronikáøe Petra Poráka a dìtství i mládí proil v Holicích. Ctibor Votrubec byl obdivovatelem díla Dr. Emila
Holuba a stálým spolupracovníkem místního muzea.

ÚJÈ ÈSAV, autor skript uèebnic, kniní
monografie Infinitivní vìty v èetinì,
Èetina husitské doby a Èítanky starých
textù, spoluautor vìdeckých pojednání

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

HOLICKÝ SLAVÍN

Reprodukce peèeti mìsta Holic

ročník I., červen 2005

PORÁK Jaroslav, doc. PhDr. CSc.
(20 let od úmrtí)
* 23. kvìtna 1931 v Odrách u Nového Jièína,
 6. èervna 1985 v Praze
pedagog, znalec historické mluvnice èetiny, docent èeského jazyka, absolvent filozofické fakulty UK, èlen kolegia ÈSAV,
vìdecký redaktor Staroèeského slovníku

VOTRUBEC Ctibor, doc. RNDr. CSc.
(80 let od narození)
* 8. èervna 1925 ve Vodòanech,
 3. bøezna 1997 v Praze
ekonomický a sídelní geograf v Ústøedním
ústavu geologickém v Praze, docent geografie na Univerzitì 17. listopadu v Praze,
Univerzity of Ghana, expert OSN v Africe, autor dìl o Africe a Dr. Emilu Holubovi, velký obdivovatel afrického cestovatele, stálý spolupracovník holického muzea
 Památníku Dr. Emila Holuba, spoluzakladatel afrických sympozií v Holicích
Miloslav Kment
e-mail: miloslavkm@volny.cz
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Z našich škol
Měsíc slunce v MŠ Pardubická

Velin na I. výstavu eleznièních modelù.

V kvìtnu byla nejvýznamnìjí událostí naí
M Akademie 2005 s názvem Vítejte u zpráv
z naí mateøské koly. Dva opravdoví
moderátoøi provázeli diváky celým pøedstavením, dìti nejen tanèily a zpívaly, ale také
pøedvedly své výtvarné umìní na výstavì
výkresù ve vestibulu.
27. kvìtna 2005 jsme se jeli podívat do

Plánované akce na èerven
1. èervna 2005 - Den dìtí - Pohádka ze ZOO v tìlocviènì M od 10.30 hodin
Zveme maminky s malými dìtmi !
3. - 10. èervna 2005 - kola v pøírodì Herlíkovice
3. èervna 2005 - dìti, které nepojedou do
koly v pøírodì, se pùjdou podívat na

vystoupení dìtí z dìtského domova
v KD Holice
23. èervna 2005 - Tøi veteráni - pohádka v KD
Holice
24. èervna 2005 - kolní výlet - leby
28. èervna 2005 - noc v mateøské kole
Kadou støedu Mateøské centrum od 15 do 16
hodin.
M Pardubická

MATEŘSKÁ ŠKOLA STAROHOLICKÁ
Z PRAMÍNKU POTOK, Z ØÍÈKY ØEKA.
I malé dìti je tøeba seznámit a nauèit, jak zacházet, etøit a váit si vody.
A jak jsme na to li u nás ?
Celý týden jsme si v rámci projektu ,,Vodní království povídali
o vodì a jejich promìnách.Dìti u vìdí, e voda je velice dùleitá
a mùe mít rùzné formy napø : sníh, led, rosa, pára, kroupy i mlha.
Také jsme si prakticky vyzkoueli, jak vyèistit na jaøe studánku
(zrcátko na koberci zaházené listím, klacíky, kamínky, ikami )
a pak u následovala recitace básnì ,,Znám køiálovou studánku.
Pøila za námi i kapièka Jára, která nám vyprávìla svùj pøíbìh o putování ( kolobìh vody v pøírodì).
Pøi cvièení kadý den tìlíèko si protáhnem, tentokrát pøi
rozcvièce,,Cesta kapièky vody. Zahráli jsme si pohybovou hru ,,Na
teplý a studený vítr, ,,Z vody ven nebo ,,Na mraky.
A protoe naím mìstem neprotéká ádná velká øeka, poslouchali

jsme její hudební ztvárnìní  B.Smetana ,,Vltava.
Na závìr celotýdenního projektu dìti v prostorách M vytvoøily 
cestu vody. Od malého pramínku, z kterého vznikne v lese studánka
a z ní vytéká potùèek, ten se postupnì mìní v potok. Teèe dále mezi
louky a poli do vesnice, pak opìt loukami a mìní se v øíèku a øeku, na
své cestì potkává i rybník. Pøitéká do mìsta, kde stojí továrna a vysokými komíny a voda se zaèíná zneèisovat. Honem stavíme èistièku
a voda je opìt èistá a u z ní je velká øeka, která se vlévá do moøe.
A její cesta konèí v oceánu.
,,A co nám chybí? No pøece parníky! Tak pojïte, dìti, budeme je
skládat.
A co nás jetì zaujalo v kvìtnu? Návtìva na zubní technice v Holicích.
Dìkujeme laborantkám na poutavé vyprávìní a praktické ukázky.
Plánované akce na èerven
3.èervna - 10.èervna
15.èervna
20.èervna
22.èervna
30.èervna

- kola v pøírodì
- prohlídka mìsta
- rozlouèení s pøedkoláky
- výlet na Kunìtickou horu
- ukonèení kolního roku
Hezké a klidné prázdniny vem!
M Staroholická

Týden sběru starého papíru
S papírem mùete udìlat témìø cokoliv. Tøeba spálit, vyhodit do netøídìného odpadu, odvést do lesa nebo ho roztøídit a následnì odvést do
sbìrných surovin..
Tak to udìlala i Základní kola Holice, Komenského 100. Uspoøádala
týdenní sbìr starého papíru. Nedìlo se tak ovem poprvé! Vlastnì u
je to taková malá tradice.
áci se po celý týden snaili vozit co nejvíce papíru, a proto se vám
strana
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nyní mùeme pochlubit tìmito výsledky.
Na prvním stupni pøinesli papír 93 áci
a pøinesli celkem 5 915 kg. Na pomyslném
druhém místì skonèil druhý stupeò, kam
pøineslo papír 98 ákù, a to 4 830,5 kg.
Dohromady to tedy èinilo 10 745,5 kg.
Myslím si, e letoní lov na starý papír
dopadl více ne úspìnì.
Michaela Èerná, ákynì 9. A Z Holice, Komenského ulice
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Hledáme děti do výtvarného
oboru ZUŠ
V pøítím kolním roce otvíráme v Základní umìlecké kole
v Holicích novou tøídu pro dìti  prvòáèky  výtvarníky. Proto poøádáme první spoleèné kreslení, na kterém se dìti a jejich rodièe setkají
s vyuèující paní uèitelkou a paní uèitelka zase s dìtmi a jejich rodièi.
Setkání se uskuteèní ve støedu 15. èervna 2005 od 16.30 hodin v bývalé opatrovnì v Rùièkovì ulici naproti Z Holubova. (V této budovì
sídlí té druina Z Komenského a v pøízemí najdete výtvarný obor)
Toto setkání bude trvat asi 60 minut a budeme spoleènì kreslit. Proto
prosím zájemce, aby pøili vèas, protoe úvod bude také spoleèný.
Maminky nebo tatínkové tady s námi mohou zùstat.

listy

roèníkù. Zveme také vechny zájemce o výtvarný obor na výstavy. V èervnu probìhnou jak v kulturním domì, tak ve tøídì
výtvarného oboru ZU v Rùièkovì ulici.
Na setkání se tìí Taána Faltysová, uèitelka výtvarného oboru ZU v Holicích

Vyuèování ve výtvarném oboru probíhá s dìtmi ve
dvouhodinových nebo tøíhodinových lekcích jednou týdnì.
kolné za celý rok je 1 200.- Kè. Ve kolném je obsaen vekerý materiál, take si dìti nemusí výtvarné potøeby nosit. Základními pøedmìty jsou ploná tvorba, prostorová tvorba, objektová a akèní tvorba. To znamená, e nejen kreslíme a malujeme,
ale také modelujeme z hlíny, vyrábíme prostorové výtvarné
objekty z rùzných materiálù.
Pøijímáme také starí dìti od 2. tøídy výe na doplnìní

„OKÉNKO“ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
HOLICE, HOLUBOVA ULICE

Pomalu se blíí konec kolního roku a dìti z celé naí mateøské koly
se Vám opìt pøedstaví se svým programem na tradièní
A K A D E M I I,
která se uskuteèní 16. èervna 2005 od 16. 00 hodin v KD Holice.
Souèástí akademie je výstavka výtvarných prací naich dìtí.

Svojsíkovy závody
v Žumberku
Jako kadé dva roky se i letos konají
Svojsíkovy závody. Je to akce pojmenovaná
po zakladateli skautingu v Èechách Antonínu
Benjaminovi Svojsíkovi. Sem se sjedou skauti
z celého okresu a jejich hlídky závodí v rùzných skautských dovednostech, popøípadì ti nejlepí postupují do
krajského kola a pak do kola celorepublikového. A právì tìchto
závodù jsme se zúèastnily také my, skautky, konkrétnì druina Sluníèek z Holic. Spolu s námi jely také svìtluky, aby nás podpoøily,
zkrátka jely nám fandit. Soutìily jsme celkem v jedenácti disciplinách. Byly to: vybavení ku závodu, rozdìlání ohnì na èas, rozpozná-

ročník I., červen 2005

PROGRAM AKADEMIE M HOLICE, HOLUBOVA:
1. uvítání p. øeditelkou Milenou Vohralíkovou
2. POZVÁNÍ
- Motýlková tøída
3. COUNTRY  MIX
- Sluníèková tøída
4. POHÁDKA LESA
- Pohádková tøída
5.VODNÍCI
- Vèelièková tøída
6. KUØÁTKA
- Motýlková tøída
7. ZDRAVÍ Z POSÁZAVÍ
- Sluníèková tøída
8. HOLKY A KLUCI
- Pohádková tøída
9. JE NÁM DOBØE S PÍSNIÈKOU - Rybièková tøída
10. HOLDUJ TANCI, POHYBU
- Motýlková tøída
11. COCA  COLA
- Sluníèková tøída
12. HODINKY
- Motýlková tøída
13. NÁM SE NA TOM SVÌTÌ LÍBÍ - spoleèná závìreèná píseò
Srdeènì Vás zveme na nae vystoupení a vìøíme, e nás pøijdete
podpoøit.
Vá potlesk bude právem patøit vem dìtem, které Vám pøedvedou, co vechno se nauèily.
Vzhledem k tomu, e se blíí doba prázdnin, pøejeme ji nyní vem
naim pøíznivcùm klidné proití dovolené, plno sluníèka a pohody.
Dalí informace naleznete na naí INTERNETOVÉ STRÁNCE:
http://sweb.cz/msholice
Kolektiv M Holice, Holubova ulice

ní savcù a hmyzu, rozpoznání bylin a døevin, práce s mapou a uití
azimutu, uzlování, historie skautského hnutí, astrologie a hvìzdy,
zdravovìda a první pomoc, ifrování, obratnost. Nae Sluníèka se
umístila na tøetím místì z celkem osmi závodících hlídek. Jen o pár
bodù jim unikl postup do krajského kola. Svìtluky, pøestoe nedosáhly vìku k tomuto závodu, se pokusily o hru mimo soutì. Skonèily na sedmém místì a patøí jim mùj obdiv. Jejich èistý èas na trati by
staèil na místo ètvrté v hlavní soutìi a byly dokonce lepí ne holické skautky, byly jim vak pøièteny trestné body za neúplné vybavení.
Opravdu se snaily. Na stanoviti Oheò splnily z celého závodu
poadovaný úkol pouze dvì hlídky, a to skautky a svìtluky u Holic.
Vítìznou stuhu a postup do krajského kola si odvezla Pøelouè, Bohdaneè a Pardubice. Myslím, e nae mìsto jsme reprezentovaly
opravdu dobøe a na nae umístìní mùeme být hrdé.
Tyèka
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Rybáři závodili
Následujícími snímky se vrátíme k poslednímu dubnovému
víkendu, kdy Místní organizace Èeského rybáøského svazu v Holicích uspoøádala na rybníku Blakovec tradièní rybáøské závody.
MO ÈRS Holice a Dùm dìtí a mládee Holice, resp. krouek mladých rybáøù, vedený ji dlouhodobì p. Petrem Izaiaszem, zorganizovaly v sobotu 23. dubna rybáøské závody mládee. Tøicet mladých rybáøù bojovalo o pøízeò ryb i o hodnotné ceny. Vítìzem se
stal Pavel Jiøíèek, který nachytal 245 cm ryb.
V nedìli dopoledne pak probìhly, za úèasti 69 borcù z Holic
a okolí, závody dospìlých rybáøù.
Vítìzem se stal Jiøí Vágenknecht z Koálova úctyhodným
výkonem 463 cm ryb. Druhý pak byl holický reprezentant Emanuel Johanides s výkonem 323 cm. To, e to bralo , dokazuje i 48
úspìných rybáøù, kteøí chytli ryby nebo alespoò jednu rybu.

Triatlon a duatlon v Holicích
Oddíl triatlonu Nový vìk Triatlon Trusnov a AMK Holice poøádají
v autokempinku u rybníka Hluboký v nedìli 12. èervna od 13 hodin
2. roèník závodu Èeského poháru v triatlonu mládee - BUENO
TRIATLON Nového vìku
Kategorie a délky tratí:
benjamínci
mladí áci a ákynì
starí áci a ákynì

plavání
100 m
250 m
350 m

kolo
4 000 m
8 000 m
10 000 m

bìh
500 m
2 000 m
2 500 m

Oddíl triatlonu Nový vìk Triatlon Trusnov a AMK Holice poøádají
v autokempinku u rybníka Hluboký v pondìlí 27. èervna od 9 hodin
ji 4. roèník závodu JUNIOR-DUATLON
Kategorie a délky tratí:

bìh
kolo
benjamínci-áci a ákynì do 5.tøídy
500 m
4 000 m
mladí áci-áci a ákynì 6. - 7.tøída 1 000 m
6 000m
starí áci-áci a ákynì 8. - 9.tøídy
1 500 m
8 000m
závod uèitelù a VIP hosté soubìnì s áky 8. - 9.tøíd

bìh
500 m
500 m
1000 m

Tento závod je náborovým pro pøípadné zájemce o vstup do klubu.
Informace o závodech: www.novyvek.cz, tel. 723 532 673, p.Dudek
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Sebrané glosy Miloslava Kmenta
Podle pøehledu návtìvnosti v místním
kulturním domì lze soudit, e veøejnost pøíli
laèná po kulturním dìní není. Ovem jako
vdy je tøeba vechny statistiky brát s rezervou èi s pozornìjím zkoumáním: jak, kdy,
kdo, co. V tomto pøípadì je zcela nepochybné, e návtìvnost akcí bývá velmi dobrá,
úèinkují-li domácí (napøíklad ochotnické
divadlo, kolní produkce, místní oslavy).
Potvrdilo to zahájení májových oslav v sobotu
30. dubna, co je zmínìno slovem i obrazem
hned na druhé stránce tohoto vydání. Úèinkující i návtìvníci obstáli na jednièku. Vynechal jsem poøadatele? Hned to napravím,
ovem hodnocení vyjádøím èíselnì: 1/3-. Jednièka za celkovou pøípravu a organizaci. Tøi
minus za to, e kromì ètyø lavièek nebylo kde
usednout (schoditì a obrubníky poèítat
nelze). Není to poprvé a nepochybnì by stálo
za úvahu opatøit nìkolik jednoduchých skládacích lavic, aby pøi takovýchto akcích bylo
divákùm poskytnuto alespoò provizorní
pohodlí.
Jako reakce na glosu z kvìnového èísla
se mi objevil v potovní schránce výstøiek
z víkendové pøílohy deníkù Bohemia, kde je
psáno o strakách na sídlitích jako o nepøátelích drobných pìvcù. Uvádím nìkolik pasáí:
 straka se stavbou hnízda zaèíná ji v bøeznu v horní èásti korun vysokých stromù
iví se poctivým sbíráním hmyzu i chytáním drobných hlodavcù . povìst nebezpeèné kodné si vyslouila plenìním hnízd slabích ptákù, vysáváním vajíèek baantù
a koroptví
na sídlitích to mùe znamenat
sníení populace malých pìvcù  sýkorek,
pìnkav, kosù, vrabcù
myslivci ji neradi

vidí, mají vak monost regulovat její pøemnoení, ponìvad straka obecná nemá
zákonnou dobu hájení. Moná nám k tomu
nìco sdìlí i místní myslivecké sdruení.
Jetì jednu odezvu na kvìtnové glosy
musím zmínit. Ozval se jeden z aktérù zmínìného dìní, skater, jeho mailovou adresu
mám k dispozici. Rozhodnì, avak velice
slunì se mnou polemizoval, vysvìtloval
zájmy skaterù, zároveò ádal o pomoc u mìstských orgánù. Odpovìdìl jsem v podstatì ve
smyslu mé pùvodní glosy: nemám nic proti
tomuto sportu, ovem jako nelze hrát tenis na
námìstí èi nohejbal v sokolském parku, nelze
ani tento sport rozvíjet kdekoliv. Za jedno
bych se vak pøimlouval velmi naléhavì.
Akce s výstavbou U-rampy se zdá být èím dál
více ponìkud ukvapená a hlavnì nedotaená. Dohady o tom, kdo co øekl èi neøekl,
nevedou k nièemu. Rada mìsta by mìla
urychlenì povìøit komisi pro mláde a tìlovýchovu, aby tuto záleitost vzala z gruntu
a dovedla ji k rozumnému závìru.
V Holicích jsou tøi penìní ústavy. To
není úvod k rozboru slueb, které nám poskytují. Ponecháme to na jindy. Jisté je, e tam
lze peníze uloit èi vypùjèit. Naproti tomu ve
mìstì je ji pìt heren (!), kde lze peníze prosázet, nìkdy i vyhrát. Pokud máte monost
nahlédnout do jistých údajù a máte schopnost
k jistým poèetním úkonùm, zjistíte, e nepatøíme zrovna k nejchudím regionùm. V tìchto
hernách (a objektivnì musíme pøipoèítat hrací
automaty témeø v kadé druhé hospodì) prosázejí nai bliní roènì tolik milionù, na kolik
prsty jedné ruky nestaèí. I taková je jedna ze
stránek svobody a demokracie. Naposledy

Pranostiky
s komentářem

si stýská, v kvìtnu si výská. Urèitì za
nìho v tìchto rèeních nìkdo silnì lobuje.
Avak zpìt k èervnu.
Èervnové pranostiky hodnì vyhroují
chladem, vlhkem, detìm. Pøedpovìdím
suverénnì vévodí kdekomu známý
Medard (8.6.). Vak je také s jeho jménem spojeno nìkolik desítek rèení v èele
s klasickým Medardova kápì  ètyøicet
dní kape. Také dalí dny straí detìm,
bouøkami a neslibují ani trochu høejivého
slunka: 11.6.  O svatém Barnabái
bouøky èasto straí, 12. 6.  Svatá
Tonièka mívá èasto uplakaná oèièka.
Situaci vcelku nezlepuje ani ná velký
svìtec  svatý Vít (15. 6.): Svatý Vít
dává trávì pít èi Dé o svatém Vítu
kodí jeèmenu i itu.
Trochu lepí náladu slibují dny po 20.
èervnu. Jak by také ne, vdy to ji vstupujeme do astronomického léta. Dne 21.
6. se dovídáme, e Na svatého Aloise

Červen 2005
Pøedstavte si, e ve staroèeských spisech je estý mìsíc v roce  è e r v e n,
latinsky iunius  nazýván malý èerven,
zatímco èervnem se nazývá mìsíc sedmý.
Pìkná motanice! Natìstí se nael kdosi
moudrý, kdo èasem pøidal sedmému
mìsíci pøíponu ec a od tìch dob máme
èerven a èervenec.
Podívejme se, co nám malý èerven
v pranostikách pøináí. Hned v úvodu se
dovídáme, e Èerven studený  sedlák
krèí rameny. Nevím sice, co to znamená, ovem viml jsem si, e sedlák v pranostikách kadý mìsíc cosi èiní. V lednu
se po píci ohlíí, v únoru tahá slámu
z hnoje, v bøeznu mu roste zlato, v dubnu
ročník I., červen 2005

vznikla nová herna z bývalé kvìtinové sínì na
námìstí. S tím nelze nic dìlat, a se to komu
líbí èi nelíbí. S èím vak je nutné urychlenì
cosi udìlat, je pietní skøíòka smuteèních oznámení. Bombastická reklama herny vèetnì
poutaèe dobrého moku pøímo nad zmínìnou
vývìskou, to je skoro trochu moc. Domnívám
se, e tady nestaèí pouze dobrá vùle místního
pohøebního ústavu. Ta zde nepochybnì je.
Ovem podat pomocnou ruku by mìla velmi
rychle mìstská správa. Jde o to nalézt vhodné,
vkusné, ale rovnì frekventované místo,
ponìvad  málo platné  tyto informace
(neboli parte) patøí mezi obèany bezpochyby k nejètenìjím a nejvyhledávanìjím.
(e-mail: miloslavkm@volny.cz)

poseè louku, neboj se!, tøiadvacátý den
nám øíká Na svatou Agripinu odpoèívej
jenom ve stínu a den poté (24.6.) jsme
pouèeni, e Na svatého Jana otvírá se
létu brána. Zbývá jetì nìkolik  u letních!  dnù v mìsíci, avak i v nich si èerven neodpustí zmínìné straení detìm,
kdy u chlad v úvahu víceménì nepøichází: 25. 6.  Svatý Ivan bývá plaètivý
pán, 27. 6.  Prí-li na Ladislava, dé
po sedm nedìl trvá, 29. 6.  Na svatého Petra Pavla kdy hrom tøíská, høiby
do zemì zatiská.
Jetìe jsme na konci mìsíce, to se
ten Medard vyznamenal! Vak kdyby se
vai potomci rozhodli, e nìkterému
z budoucích synù dají jméno Medard,
rozmluvte jim to. Máme pøece kupu
jiných krásných jmen, zasvìcených èervnu. Napøíklad Justus, Romuald, Cyriak,
Jot, Vigil, Leodegar èi Fortunát.
(mkm)
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FAUNA & FLORA
Josefská 208, Holice v Èechách
telefon 466 681 393,
mobil 603 522 609
prodejní doba út-pá 10 - 12 / 13 - 17,
so 8 - 11.30

ÈERVEN -Bonifác a Robert jsou malí ledoví mui.
Jaké poèasí na Medarda bývá, est nedìl trvání má.
Prí-li na Svatého banabáe, padají hrozny do koe.
Neprí-li na sedm bratøí, pak jsou suché nì.
Prí.li na Petra, bude mnoho myí a hojnì hub.
Váení pøátelé, zahrádkáøi a milovníci zahrádkaøení,
tak si tak øíkám, zpátky do chaloupek naich babièek se vrátit mùe
jen málokdo. Nic nám vak nebrání pìstovat bylinky na zahrádce,
na balkonì nebo alespoò za oknem, jako to dìlávali pøedkové.
Mnoho aromatických rostlin bylo vylechtìno k jetì vìtí ozdobnosti, èím se ovem nijak nesniují jejich pùvodní úèinky. Proto
bych se dnes chtìla vìnovat bylinkám, snad Vás tím dokáu zaujmout a místo rùzných voòavých esencí rozvoní Vá byt bylinky, èi
vyuijete kousek na zahrádce a vypìstujete si malou bylinkáøskou
zahrádku.

Floráèek pomáhá

Léèivé rostliny pìstované pro listy a natì vyadují kromì fosforeèného a draselného hnojení i dostatek dusíkatých látek. Rostliny
pìstované pro kvìt a semeno potøebují hnojení zvlá fosforeènými
a èásteènì draselnými hnojivy. Léèivé rostliny aromatické a rostliny
pìstované pro koøen vyadují kromì hlubokých pùd také hnojení
draselnými hnojivy.

Jak zacházet s bylinkami?

Vìtinu bylinek mùete trhat bìhem celé vegetace - tak, aby byly
vdy èerstvé po ruce v kuchyni. Pokud si vak chcete pøipravit zásobu koøení na zimní období, je nejlepí sklízet listy tìsnì pøed tím,
ne rostlina rozkvete. Tehdy toti bývá v tkáních nejvíce aromatických i ostatních úèinných látek. Kvìtùm zase nejlépe svìdèí doba,
kdy vypadají nejkrásnìji - tedy v dobì, kdy se právì plnì otevøely.
Listy je nejlépe trhat po ránu døíve ne se do nich zabodnou sluneèní paprsky, ale a poté, co oschne ranní rosa. Èas sbìru kvìtù pøichází a okolo poledne. Sbírejte jen zdravé listy nebo kvìty, na
nich nejsou ádné známky nemoci nebo napadení kùdci. Naruené rostliny toti nejen ztrácejí chu, ale pøípadný kùdce vám mùe
celou úrodu bìhem suení znièit. Se suením nemá cenu otálet, protoe v rostlinì se po utrení zaèínají spotøebovávat látky, pro nì se
pìstuje. Pokud sbíráte pouze listy, sute je na lískách v dobøe vìtrané, teplé místnosti. Mùete vak také trhat celou na, stonky svázat
a suit zavìené na trámu. Pokud potøebujete pouze listy, po usuení
je snadno odrolíte a stonky zahodíte.

Nìco o bylinkách.

Bylinky se hodí nejen do kuchynì - na co zabírá vùnì...

Základem pro stolní aranmá z bylinek je
samozøejmì kvìtináè - a tady si mùete nechat
poradit hlavnì od svého vkusu. K dostání jsou
keramické kvìtináèe s kapsami, jim se øíká
petreláky, ale právì tak lze pouít plastovou
nádobu anebo vlastnoruènì pøipravenou paøezovou chaloupku. Kvìtináè by se toti mìl pøedevím pøizpùsobit stylu kuchynì. Rostliny jsou
v tomto pøípadì zcela výjimeènì a na druhém
místì: pokud je nebudete vystavovat nízkým
venkovním teplotám, nejsou na kvìtináèe vùbec
vybíravé. V bytech s ústøedním vytápìním vìtinou panuje nízká vzduná vlhkost. Pokud jde
o mikroklima, mùete bylinkám v místnosti pøilepit tím, e pod kvìtináè postavíte irokou misku, kterou zasypete
oblázky nebo keramzitem. Pravidelnì v ní doplòujte vodu. Ta se
postupnì odpaøuje a díky ní je suché bytové prostøedí pro rostliny
o nìco snesitelnìjí.
Chcete-li bylinky pìstovat na zahradì, je velmi dùleitá poloha
pozemku. Pokud jsou rostliny pìstované ve svém pøirozeném prostøedí, dobøe se vyvíjejí a poskytují velkou úrodu s vysokým obsahem úèinných látek. Je vhodné, kdy je nablízku voda. V kukuøièných - tedy nejteplejích - oblastech nacházejí pøíznivé podmínky
rostliny s velkými nároky na teplo. Do horských a podhorských
oblastí jsou vhodné rostliny skromnìjí nejen na teplo, ale i na druh
a úrodnost pùdy. Rostliny obsahující éterické oleje potøebují suché
a teplé podnebí a pøímé sluneèní záøení.

Nespavost - bazalka, levandule, heømánek, rùe, santalové døevo,
vanilka
Zlepení soustøedìní - bazalka, citron
Stres - eukalyptus, jasmín, heømánek, citron, rùe, skoøice, santalové døevo
Nachlazení - eukalyptus, máta, skoøice
Nechutenství - vanilka
Nevolnost - heømánek, citron, máta
Kocovina - citron Nervová vyèerpanost - jasmín
Deprese - jasmín, levandule, heømánek
Uklidnìní - bazalka
Stres - jasmín, heømánek, citron, rùe, skoøice, santalové døevo
Zlepení nálady - jasmín
Uzkost - jasmín, levandule, heømánek, santalové døevo, vanilka
Tìlesná a duevní pohoda - levandule
Bolest svalù - levandule
Bolest hlavy - levandule
Kael - citron
Pro osvìení - citron
Pamì - citron
Dýchací problémy - máta, santalové døevo
Chøipka - rùe, skoøice
Únava - skoøice
Napìtí - vanilka

Hnojení

Aktuální nabídka naí prodejny:

Nìkteré léèivé rostliny nesnáejí chlévskou mrvu, prospívá jim spí
kompost, jiné hnojení nevyadují. Øídíme se zásadou, e jednoletým rostlinám dáváme hnojivo jen na jeden rok. Pøi dvou a víceletých rostlinách zásobujeme pùdu hnojivy na celé období a potom
podle monosti pøihnojujeme prùmyslovými hnojivy. Dobré je také
pravidelné vápnìní za tøi a ètyøi roky.
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V mìsíci kvìtnu Vám mùeme nabídnout sadbu balkónových rostlin, léèivek, okrasné keøe a konifery, skalnièky a trvalky. Nabízíme
i chemické pøípravky ochrany na zahrádce. Ze ivoèiné øíe Vám
mùeme nabídnout brojlery, husy, krùty a kaèata.
Tìíme se na Vás v naí prodejnì.
Za Faunu a Floru Alena Rabasová (e-mail:faunaflora@seznam.cz)
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FOTBALOVÝ oddíl SK HOLICE informuje
1. kolo (OF)
11. 5. 2005 17.00
Torpedo Pce 1
Tesla Pce 3
Chvojenec 1 (2)
Holice
1 (4)
Valy
2 (2)
Dobøíkov 2 (3)
ivanice
5
Stolany
2
Slatiòany
1
Hlinsko
8
Èeská Tøebová 2 (7)
Mor. Tøebová 2 (8)
Litomyl
0
Svitavy
3
Vysoké Mýto 0
Polièka
2

Èeský pohár dospìlých

ho Chvojence, kde jen taktak, e neodelo poraeno. V penaltovém
rozstøelu si nicménì hráèi zachovali chladnou hlavu a vybojovali
postup do dalího kola, v nìm narazí na pardubickou Teslu.

Tesla Pce
Holice

POZVÁNKA DO HLEDITÌ aneb S KÝM NA JAØE (období 4. 6. 
19. 6. 2005):
A tým (doma vdy v nedìli):
5. 6.
AFK Chrudim B (na podzim doma 1:0)  17:00
12. 6.
Polièka (1:0)  17:00
18. 6.
Prachovice (2:2)  17:00
B tým (doma vdy v sobotu):
5. 6.
Vysoké Chvojno  17:00
11. 6.
Døíteè  17:00
19. 6.
AFK SKP Pce  17:00
starí a mladí dorost (doma vdy v sobotu):
4. 6.
Hlinsko  10:15 st. a 12:30 ml.
11. 6.
AFK Chrudim B  12:30, 14:45
18. 6.
Lankroun  10:15, 12:30
starí a mladí áci (doma vdy v sobotu):
4. 6.
Tesla Pce  9:30 st., 11:15 ml.
11. 6.
Choceò - 9:30, 11:15
18. 6.
Svitavy  9:30, 11:15
* tuènì zvýraznìny zápasy doma

2. kolo (CF)
3. kolo (SF)
4. kolo (F)
25. 5. 2005 17.00 1. 6. 2005 17.00 8. 6. 2005 17.00

Dobøíkov
ivanice (hø. iv.)
Hlinsko
Mor. Tøebová
Svitavy
Polièka

I pøed pìti zbývajícími koly letoního roèníku Krajského pøeboru
dospìlých mají fotbalisté Holic stále nadìji na postup do divizní soutìe. Pøinejmením útok na druhou pøíèku nabyl po domácím dvojzápase
s Heømanovým Mìstcem a Èeskou Tøebovou (vítìzství 2:1, resp. 3:2)
reálnìjích obrysù. estibodová ztráta na Svitavy není nedostiitelná,
hned následující kolo vak mnohé napoví. Holice zajídìjí do Stolan
a Svitavy hostí Moravskou Tøebovou. Áèko si také odskoèilo
k osmifinálovému utkání krajského kola Èeského poháru do sousední-

Mladí áci a starí elévové naeho klubu odcestovali v polovinì kvìtna na
týden na turnaj do Francie, kde budou hájit barvy mìsta Holic. Reportá
ze zajímavé konfrontace s evropskými mládenickými týmy pøineseme
v pøítím èísle.
Luká Neumann

Nevlídné počasí neubralo radioamatérům radost v Radosti
Holice  Ostøetín  Horní Jelení  Nedivte se ponìkud nepøehlednému místu konání, ovem je to tak a ne jinak. Jedno z nejaktivnìjích holických obèanských sdruení, Radioklub OK1KHL Holice,
pøipravil na minulý mìsíc v rekreaèním støedisku Radost Horní Jelení
IX. setkání uivatelù obèanských radiostanic. Proè jetì Ostøetín?
Ponìvad pozemky zmínìného støediska leí v katastru této obce.
Podeváté se sjídìla obec radioamatérská, co u je tradice. Tradice úspìná, ovem letos znaènì ohroená nepøíznivým poèasím
pøedchozích dnù. Ve ètvrtek jsme se uklidòovali tím, e je dobøe, e
prí, aspoò se to vyprí , komentoval situaci Svetozar Majce,
dlouholetý èinitel klubu. Nevyprelo a páteèní veèerní program
s hudbou a posezením se musel pøesunout do kryté haly.
V sobotu se vak pøece jen dostavila v Radosti radost. Sluníèko
vítìzilo nad temnými mraky. Zima jak v Rusku, ale neprí a sluníèko pøece jen høeje. Navíc radioamatéøi jsou na zmìny poèasí zvyklí 

a jsou také náleitì pøipraveni, poznamenal øeditel setkání David
mejdíø. Mìl pravdu, hlouèek oficiálních hostí jen závistivì hledìl na
úèastníky, obleèené do teplých vest, maskáèù, pripláù a pevné
obuvi. Kromì vìtího odbytu horkého èaje a mení spotøeby piva se
vak na programu nic nemìnilo. Ukázkový provoz Meteosatu  geostacionární meteorologické druice, pøedvádìní datové komunikace,
výstava starí, avak v mnoha smìrech dosud nepøekonané èeské
vojenské techniky, vysílání na radioamatérských pásmech, zkouení
výukových programù, prodejní stánky a tradièní rozsáhlý bleí trh
 to byla voda na mlýn zhruba pìtistovce zasvìcených radiomatérù
z pardubického regionu i vzdálnìjích míst.
Dalí zdaøilá akce holických radioamatérù  té díky výbornému
prostøedí i slubám zmínìného rekreaèního støediska. Podle slov èinitelù klubu jsou takovéto akce zároveò pøípravou na letoní pièku 
XVI. mezinárodní setkání radioamatérù v Holicích o posledním srpnovém víkendu.
Miloslav Kment

ročník I., červen 2005
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Podpora podnikatelů
CENTRÁLNÍ REGISTR PRODUKTÙ, SLUEB A ÈINNOSTÍ FIREM A INSTITUCÍ HK ÈR
SOUÈÁST INFORMAÈNÍCH SYSTÉMÙ KRAJÙ, MÌST A OBCÍ
Centrální informaèní zdroj Axis4info funguje jako jednotná evidence podnikatelských subjektù a slouí k zadávání a vyhledávání strukturovaných údajù o iroké kále produktù a èinností firem a institucí ze vech oborù prùmyslu, obchodu a slueb. Zámìrem je umonit vekerým
podnikatelským subjektùm nejen získávat, ale hlavnì poskytovat komplexní informace, a to s ohledem i na malé podniky a drobné ivnostníky, pro které jsou ostatní formy úèinné prezentace vìtinou cenovì nedostupné.
V Pardubickém kraji probíhá realizace tohoto projektu se vemi mìsty s rozíøenou pravomocí. Ji jsme zaznamenali aktivní vyuívání sluby
Centrálního informaèního zdroje Axis4info první èástí oslovených podnikatelských subjektù, pøedevím z øad právnických osob. Ale nejenom
jim je portál pøipraven poskytovat prezentaci produktù a slueb a získávání potøebných informací o konkurenci, dodavatelích èi poskytovatelích potøebných slueb. Velký zájem ji projevují také malí èi drobní podnikatelé a ivnostníci.
Zejména jim chceme alespoò krátce pøipomenout hlavní výhody registrace Axis4info.
 uvedení komplexních informací o firmì v Detailu firmy  ve struktuøe odpovídající mezinárodním zvyklostem a poadavkùm (zároveò
i v anglickém jazyce);
 on-line pøístup do uivatelského rozhraní (profilu firmy) 24 hodin dennì pro editaci vlastních údajù (pøidávání a zmìny záznamù
o nabídce/poptávce produktù/slueb, monost umístìní ceníkù a fotodokumentace, upoutávky bannerem na jednotlivé akce a druhy zboí)
podle okamitých potøeb;
 zobrazení sídla firmy vèetnì vekerých organizaèních sloek a sídel obchodních zastoupení firmy v interaktivních mapách pøístupných
z detailu firmy;
 odkazy do kvalitních map pro umístìní na vlastní webové stránky
 detail firmy je pøístupný jako webová stránka s adresou www.firma.axis4.cz - vekeré údaje zde uvedené jsou pøístupné pro indexování
umoòující jejich vyhledání ve vech fulltextových vyhledávaèích
 inzerce nepotøebného, vyøazeného zaøízení (strojù, inventáøe) v rubrice Pouité produkty.
Úèastí v Centrálním registru Axis4info se údaje o registrované firmì a jejích produktech èi slubách stávají souèástí informací o ekonomickém prostøedí, které Hospodáøská komora ÈR spolu s ostatními slokami veøejné správy prezentují za úèelem propagace a dalího rozvoje
podnikatelského potenciálu Èeské republiky i jednotlivých regionù.
Blií informace získáte na www.axis4.cz , informaèních místech Hospodáøské komory nebo pøímo v administraci systému na telefonních èíslech:
491 470 615, 491 487 727, 777 155 825
Provozovatelem systému Axis4info je World Trade Center Prague, a.s., 100% dceøiná spoleènost Hospodáøské komory Èeské republiky.
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