holicke listy 7_2005.qxd

29.6.2005

23:18

StrÆnka 1

ROČNÍK I., ČERVENEC-SRPEN 2005

CENA 10,-Kč

holicke listy 7_2005.qxd

29.6.2005

23:18

StrÆnka 2

Holické

listy

NEVŠEDNÍ UDÁLOSTI VŠEDNÍHO ŽIVOTA
SLOVEM I OBRAZEM
Kadý rok v èervnu se v kulturním domì
pøedstaví holické veøejnosti Taneèní studio Hany
Flekrové. V pestré paletì taneèních ukázek
nazvaných V Rytmu 2005, jejich choreografie
je v pøeváné vìtinì dílem Hany Flekrové, se
pøedstavili taneèníci a taneènice od tìch nejmeních a po páry, které u mají za sebou nejednu
soutì. Milým zpestøením letoního vystoupení
byla pøítomnost hostù, kteøí zavzpomínali na
doby minulé, kdy i oni byli souèástí holického
Tancklubu. Jako první se pøedstavil pan Josef
vec, který v edesátých letech Tancklub zaloil
a poté dlouhá léta v Holicích taneèní vedl. Coby
tancmajstr tak nìkolika generacím mladých
dam a pánù zprostøedkoval jejich první krok sem
krok tam a seznamoval je s pravidly spoleèenského chování. Dalími hosty pak byli Ludmila
Mièjanová (také vedla v Holicích taneèní) a starosta mìsta pan Ladislav Effenberk (dlouholetý
èlen Tancklubu). Kromì zaslouilých se publiku pøedstavili dva také Hanini odchovanci 
Jakub míd a Michal Mládek, kteøí ji jsou ozdobeni taneèními mistrovskými tituly. Oba dva se
podle svých slov hodlají tanci vìnovat i nadále.
A taneèní rej pokraèoval, a dospìl do finie.
I letos se diváci doèkali malého pøekvapení, tentokrát v podobì taneèní kreace na motivy proslulé
pohádky Mrazík. Po závìreèné písnièce se kulturní dùm rozeznìl zasloueným potleskem, který
patøil vem vystupujícím, ale hlavnì Hanì Flekrové za její práci, odvahu a trpìlivost se svými svìøenci. Na shledanou za rok.
V roce 1875 zaznamenaly Holice dvì události, které jejich tváø ovlivòují do dneních dnù. 31.
øíjna bylo v hostinci U slunce sehráno první
ochotnické divadelní pøedstavení Modlitba na
høbitovì, kterým byla zahájena pravidelná èinnost divadelních ochotníkù. O nìkolik mìsícù
pøedtím, konkrétnì 2. kvìtna, byl pøi tìlovýchovné jednotì Sokol zaloen Dobrovolný sbor hasièù. Po skonèení pøípravných akcí a schválení
stanov zapoèalo v roce 1876 cvièení sboru. Tehdy
se pøihlásilo 34 aktivních a 25 pøispívajících èlenù.
O sto tøicet let pozdìji sbor eviduje 26 èlenù.
Za toto stotøicetileté období vyjeli holiètí
hasièi, poárníci a opìt hasièi k mnohým poárùm, zatopeným sklepùm èi haváriím. A protoe
stotøicítka je èíslo docela kulaté, rozhodli se Holièáci toto výroèí oslavit. Minulé oslavy se nesly
v duchu historie, ty letoní byly zamìøeny na souèasné moderní prostøedky, které mají hasièi k dispozici. Proto mohli diváci v soboru 18. èervna
vidìt vysokozdvinou ploinu i s ukázkou slanìní, vyproovací vùz Skania, jeøáb, chemické
vozidlo, zásahové vozy. Hasièi pøedvedli výjezd
k autohavárii, rùzné druhy zásahù, zkrátka vìci,
které k jejich profesi patøí. A holiètí hasièi na to
nebyli sami, protoe na oslavy se sjeli dobrovolné
hasièské sbory z irokého okolí, nechybìli ani
profesionální hasièi z Holic a Záchranného sboru
Pardubického kraje.
O kulturní dìní se postaralo Taneèní studio
Hany Flekrové a Barevná muzika, toèilo se pivo
i selátko, poèasí ukázalo svou vlídnìjí tváø.
Návtìvníci mìli také monost prohlédnout si
v malém sále KD výstavu k tomuto výroèí. Oslavy se vydaøily, snad jen divákù se èekalo víc.
A na závìr si Vám vem dovolím popøát,
abyste hasièe nikdy nepotøebovali.
Ludìk Kaplan
Foto Vladislav Branda
Foto na titulní stránce Marie Hladíková
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Slovo starosty Ladislava Effenberka

Váení obèané, ètenáøi mìsíèníku
Holické listy!
Polovina letoního roku a celý kolní rok
2004/2005 jsou za námi, prázdniny a vìtinou
podstatné èásti dovolených pøed námi. Ideální
èas pro zhodnocení uplynulého pololetí. Proto
mi dovolte, abych se pokusil struènì popsat
toto období z hlediska starosty mìsta.
Do nového roku jsme vstoupili tradièním
setkáním, spojeným se slavnostním ohòostrojem, hned prvního ledna a díky Vaí hojné
úèasti to bylo setkání zdaøilé.  V pøedchozích
letech se osvìdèilo obèasné pùsobení Mìstské
policie Pardubice v naem mìstì. Proto jsme
hned v lednu s pardubickým magistrátem prodlouili veøejnoprávní smlouvu o aktivitách
jejich policie u nás i pro tento rok.  Dobrou
zprávou z oblasti hospodáøské je jistì otevøení
informaèního místa pro podnikatele. Krajská
hospodáøská komora Pardubice jej otevøela
v èp. 38 na rohu Palackého ulice.  iroká
veøejnost se zajímá o výstavbu obchvatu
mìsta na silnici I./35 od Hradce Králové do
Vysokého Mýta. Organizaèní a pøípravné
práce probíhají úspìnì, èemu aktivnì pomáháme pøi vyjednávání o výkupu pozemkù. 
Za dùleité povaujeme, e zastupitelé mìsta
s koneènou platností rozhodli zruit odbor
technických slueb mìstského úøadu a naopak

se usnesli ustavit pøíspìvkovou organizaci
mìsta Technické sluby Holice. Podrobné
informace k tomuto tématu se v Holických
listech ji objevily.
Letos se Holice staly cílem krátkých
návtìv dvou ministrù vlády ÈR: v kvìtnu
zde nìkolik hodin pobyl ministr prùmyslu
a obchodu Milan Urban. Na radnici byl informován o úspìích i problémech mìsta, poté
navtívil firmu BV elektronik, kde se seznámil s výrobním programem a pohovoøil
o moném rozvoji firmy. Poèátkem èervna se
v Holicích seel ministr pro vnitøní rozvoj
Radko Martínek se starosty Dobrovolného
svazku obcí Holicka. Vyslechl jejich pøipomnínky a názory, seznámil je s vlastními stanovisky, navrhl pokraèování v tìchto výmìnách poznatkù a pøislíbil konkrétní pomoc
v opodstatnìných záleitostech.
Poèátkem roku jsme pøipravili mení slavnost pro milovníky i pøíznivce sálových sportù. Do uívání byla pøedána rekonstruovaná
mìstská sportovní hala, kde nalézají ideální
podmínky basketbalisté, volejbalisté, tenisté,
florbalisté, stolní tenisté, èlenové drustev
sálové kopané, uivatelé horolezeckých stìn,
sportovní taneèníci, tìlocvikáøi a pochopitelnì
kolní tìlovýchova.
Zapomenout nemohu ani na pøíznivce
tìchto sportù, diváky, fanouky, kteøí naleznou dostatek míst na novì vybudované divácké tribunì.  Slavnosti pro nejirí veøejnost
jsme pøipravili k 60. výroèí holického povstání a ukonèení 2. svìtové války. Oslavy byly
dùstojné, zdaøilé a vìtina z vás se jednotlivých akcí zúèastnila. O jejich úspìnosti bylo
øeèeno i napsáno tolik, e povauji jakékoliv
dodatky za zbyteèné.  Sbor dobrovolných
hasièù mìsta Holic má bohatou tradici a jistì
zcela zaslouenì vzpomínal v uplynulém
mìsíci 130. výroèí svého pùsobení.
Pøi hodnocení uplynulých mìsícù nemohu
opomenout nìkteré vìtí investièní akce,
ponìvad jsou obvykle co nejvíce na oèích.
Pøedevím se podaøilo vyøeit vyuití bývalé
staroholické koly. V tiskových zprávách
jsme vás informovali o problémech, které
s dalím osudem kolní budovy vznikly.

Odborné stavební studie a hygienické posudky nám poøádnì zamotaly hlavu, ponìvad
jejich výsledkem byl pøedpoklad nákladù na
rekonstrukci ve výi témìø pìti milionù
korun. Jedinì díky tomu, e se podaøilo docílit zmìny úèelu pøidìlené státní dotace, jsme
mohli rozsáhlou rekonstrukci zahájit a ve
nasvìdèuje tomu, e bude zdárnì dokonèena.
Ve spolupráci s energetickými závody
jsme pøekonali hrozící potíe s úpravami elektrické sítì, s vedením veøejného osvìtlení
a obecního rozhlasu v mìstské èásti Kamenec
a v nìkterých èástech Starých Holic. Zatím se
také daøilo zacelit jizvy po letoní zimì pøi
údrbì obecních komunikací, svùj standard
vykazuje úprava mìstské zelenì. Pokud jsem
zmínil komunikace, nesmím opomenout dvì
rozsáhlejí akce. První je probíhající rekonstrukce Husovy ulice od køiovatky s Hradeckou ulicí a po mostek pøes Øedièku. Tento
úsek vozovky potøeboval opravu jako sùl
a náhradu nevyhovujících dlaebních kostek
za ivièný povrch pøivítají jistì vichni uivatelé. Druhá velká akce v tìchto dnech konèí
v prostoru od radnice podél Malavi-marketu
a k autobusovému nádraí. Poloená zámková dlaba na chodnících i potøebné úpravy
pøilehlého okolí jsou velkým pøínosem pro
vzhled frekventované èásti mìsta.
Listuji ve svém diáøi a doufám, e jsem na
nic podstatného nezapomnìl. Toto moje
ohlédnutí se vak týká pøedevím mìstské
správy, ovem ivot mìsta tvoøí rùzné instituce, koly, kulturní zaøízení, prùmyslové i jiné
firmy, drobní podnikatelé, ivnostníci, obèanská sdruení, kluby a spolky a iroká obèanská veøejnost. Ti vichni se podíleli na ivotì
mìsta rozmanitou èinností, kterou vysoce
oceòuji a v ádném pøípadì neopomíjím,
ovem není v mých monostech ji na tomto
místì hodnotit.
Jestlie jsem Vám vem minule pøál,
abyste si vybrali pìknou dovolenou, tentokrát
Vám vem pøeji, abyste dovolenou (a prázdniny) uili co nejlépe a abyste se  a ji budete
kdekoliv  astnì a plni elánu vrátili do
naich Holic.

S ministrem Radko Martínkem

Pøedávání cen na fotbalovém turnaji

Na oslavách 130. výroèí dobrovolných hasièù

ročník I., červenec-srpen 2005

Mgr. Ladislav Effenberk, starosta mìsta
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ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY MĚSTA
Schùze rady mìsta dne 30. kvìtna 2005
Nejprve rada projednala zprávu o èinnosti obecního ivnostenského úøadu, kterou vzala na vìdomí. Rada schválila pouití èásti
výtìku z provozu výherních hracích automatù za rok 2004 na budování dìtských høi ve výi 350 000 Kè a na úhradu sociálních nákladù  peèovatelská sluba ve výi 253 695 Kè.
V oblasti nemovitého majetku schválila rada pronájem èásti
pozemku v lokalitì Muka (u kotelny), kupní ceny odprodávaných
zaplocených pozemkù v ulicích Staroholická a Nezvalova a výkupní
cenu pozemku v ulici Na Balkánì (komunikace). Dále rada schválila
zpracování jednoduché ideové skicy vstupù do území kolem ulice
Pod Homolí. Rada prodiskutovala plán pøemìny prostranství od KD
k potoku vèetnì pøipomínek z jednotlivých komisí a shodla se, e
základními poadavky budou vybudování parkovitì s 50 parkovacími místy, vyøeení dalí existence obèerstvení Pod bøízkami a zøízení víceúèelového parku s co nejmením poètem pevnì zabudovaných prvkù. V souvislosti s chystanou výstavbou silnièního obchvatu
uloila rada komisi výstavby a ivotního prostøedí a komisi dopravy
a veøejného poøádku projednat poadavek na zmìnu územního plánu
v prostoru jinì od Pardubické ulice pro výstavbu èerpací stanice.
Dalím bodem jednání bylo projednání dolých ádostí. Na
základì ádosti BVK Holice uloila rada vedoucímu odboru správy
majetku a výstavby mìsta pøedloit návrh pøestavby náøaïovny ve
sportovní hale. Rada schválila pøíspìvek 5 000 Kè Taneènímu studiu
Hany Flekrové a pronájem nebytových prostorù v èp. 29 na
nám. T. G. Masaryka panu Arturu Cucmanovi z Chrudimi na provoz
alternativních zdravotnických slueb. Rada rovnì vyhovìla ádosti
øeditele Z Komenského a povolila navýení poètu ákù v estých
tøídách z 30 na 33 dìtí.
Rada projednala návrh likvidaèní a kodní komise na zpùsob
likvidace neupotøebitelného movitého majetku mìsta a tento návrh
schválila. Zastupitelstvu rada doporuèila schválit výkup spoluvlastnických podílù u pozemku v ulici Hanzlova v návaznosti na kanalizaèní projekt VaK Labe  Louèná. V závìru schùze starosta informoval radu, e letos neobdríme státní dotaci na infrastrukturu na
Muce.
Schùze rady mìsta dne 13. èervna 2005
Rada projednala plnìní rozpoètu mìsta k 30. 4. 2005 a doporuèila
zastupitelstvu jeho schválení. Zároveò rada schválila 4. rozpoètovou
zmìnu, spoèívající v uvolnìní èástky 35 000 Kè z rezervy na kulturu
pro KD na poøízení aparatury do zvukové kabiny sálu KD a pro
dechovou hudbu.

Dalím bodem programu schùze byly pøevody nemovitého majetku. Rada doporuèila zastupitelstvu schválit prodej zaploceného
pozemku v ulici Dudychova a pozemkù pod balkóny nového bytového domu na Muce. Naopak nedoporuèila schválit odprodej pozemku
v ulici Na Muce (vedle trafostanice). Dále rada doporuèila zastupitelstvu schválit zøízení vìcného bøemene za úplatu na pozemcích
v lokalitì Muka pro Èeský Telecom a na pozemku u silnice na
Roveòsko pro Øeditelství silnic a dálnic.
Po projednání pøedloeného návrhu doporuèila rada zastupitelstvu schválit plán práce zastupitelstva mìsta a rady mìsta na druhé
pololetí letoního roku. Na vìdomí vzala rada pøípravu zasedání
zastupitelstva dne 27. èervna. Zastupitelstvu rada doporuèila schválit
bezúplatný pøevod majetku Hasièského záchranného sboru Pardubického kraje (pouívaný naí jednotkou) do majetku mìsta a dále
schválit uvolnìní èástky 120 000 Kè z kapitálové rezervy jako navýení èástky na rekonstrukci chodníku od radnice k autobusovému
nádraí.
Rada se seznámila s dopisem Drustva vlastníkù bytù Holice, Na
Muce 1120, ohlednì øeení závad na tomto domì a uloila vedoucímu odboru správy majetku a výstavby mìsta na nìj odpovìdìt. Mistostarostu pak povìøila odpovìdìt na dopis paní Mileny Klouèkové
ohlednì její výpovìdi z KD.
Na základì dolých ádostí schválila rada pronájem kanceláøe
v èp. 38 v Palackého ulici od 1. 7. paní Evì Jónové z Albrechtic nad
Orlicí a pronájem dvou stání na parkoviti na námìstí T. G. Masaryka
panu Jiøímu Chlebnému z Èastolovic pro reklamní akci ve dnech 22.
a 23. èervna. Starostovi rada uloila uzavøít dohodu o udrování
panelového chodníku s majiteli pozemku v lokalitì Muka. Po projednání ádosti Radioklubu OK 1 KHL Holice schválila rada pøevzetí
zátity mìsta nad 16. mezinárodním setkáním radioamatérù, bezplatné pouití mìstského znaku v tiskovinách pro tuto akci a pronájem
sportovní haly pøi dodrení vech podmínek za èástku 25 000 Kè.
Rada se seznámila s návrhy na pøestavbu náøaïovny ve sportovní
hale a trvá na svém pùvodním stanovisku øeit ve a v souvislosti
s dalími úpravami v hale. Komisi pro mláde a tìlovýchovu a komisi kolské uloila rada projednat návrh provozního øádu sportovní
haly. Rada schválila prodlouení termínu oprav oken v budovì èp.
500 v Holubovì ulici do 30. 9. V závìru schùze informoval starosta
o vyjádøení dopravního inspektorátu, kterým není námitek proti nedìlání rekultivace èásti silnice I/35 pøi výstavbì silnièního obchvatu.
Zároveò vysvìtlil otázku podání obce Dolní Roveò, ve kterém se
poaduje zøízení kruhové køiovatky v prostoru u Smetanovy ulice,
co ovem nesouvisí s poadovaným vyjádøením obce k zmìnám
územního plánu v oblasti Homole.
Mgr. Pavel Hladík, místostarosta mìsta

MĚLI BYSTE VĚDĚT …
ZASEDÁNÍ SAMOSPRÁVY
(projednáno na zastupitelstvu mìsta 27. èervna 2005)
Teï trochu pøedbíháme, protoe uzávìrka je pøed zasedáním zastupitelstva. Nicménì se dá pøedpokládat, e termínový kalendáø jednání
zastupitelstva a rady nedozná zmìn.
Veøejnì pøístupná jednání zastupitelstva mìsta jsou v druhém pololetí letoního roku naplánována na 12. záøí, 7. listopadu a 19. prosince.
Zasedání se mùe zúèastnit kadý obèan naeho mìsta a má právo
vznáet pøipomínky a dotazy.
Rada mìsta má naplánované schùze v termínech 11. èervence, 15.
srpna, 29. srpna, 26. záøí, 10. øíjna, 24. øíjna, 21. listopadu a 5. prosince.
Dá se pøedpokládat, e se sejde navíc vdy na mimoøádných schùzích
v podveèer pøed jednáním zastupitelstva. Schùze rady jsou neveøejné.
strana
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ČINNOST OBECNÍHO
ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU
(projednáno na schùzi rady mìsta dne 30. kvìtna 2005)
Nejménì jednou za rok projednává rada zprávy o èinnosti jednotlivých odborù naeho mìstského úøadu. Tentokrát to tedy byla èinnost
obecního ivnostenského úøadu v roce 2004. K 31. 12. 2004 mìl ná
ivnostenský úøad v evidenci 3079 podnikatelù s 4481 ivnostenským
oprávnìním. Z tohoto poètu bylo 132 koncesovaných, 279 vázaných,
1116 øemeslných a 2954 volných.
Kromì toho vede ivnostenský úøad od 1. 5. 2004 i evidenci zemìdìlských podnikatelù pro celý správní obvod. V souèasné dobì je evidováno 100 zemìdìlských podnikatelù, a sice 4 právnické a 96 fyzických osob.
ročník I., červenec-srpen 2005
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Za minulý rok bylo zaregistrováno 286 ohláení ivností a 9 ádostí o koncesi. Na vlastní ádost podnikatele bylo zrueno ivnostenské
oprávnìní ve 113 pøípadech a 728 oznámilo pøeruení provozování
ivností. Podle zákona bylo zrueno 26 ivnostenských oprávnìní.
V kontrolní èinnosti uloily pracovnice ivnostenského úøadu 29 pokut
ve výi 29 300 Kè.
Pod ná ivnostenský úøad spadá i agenda výherních hracích pøístrojù. V prùbìhu roku 2004 jsme mìli na území mìsta 30 kusù tìchto
pøístrojù, které provozovalo (pøevánì v hernách) osm spoleèností.
Provozovatel má ze zákona povinnost uhradit za kadý pøístroj správní
poplatek (16 000 Kè za pololetí) a místní poplatek (5 000 Kè za ètvrtletí). Dále odvádí mìstu èást výtìku, co je 6 % z rozdílu mezi vsazenými penìzi a vyplacenými výhrami. Na srprávních poplatcích bylo
vybráno 1 072 000 Kè, z èeho polovina jde do státního rozpoètu
a polovina do pokladny mìsta. Na místních poplatcích bylo vybráno
pøiblinì 660 000 Kè a èástka pøiznaného výtìku èinila 603 695 Kè.
Tento výtìek musí obec ze zákona pouít na sociální, zdravotní, sportovní, ekologické, kulturní nebo jinak veøejnì prospìné úèely a je
povinna provozovateli doloit uití tìchto prostøedkù. Proto rada rozhodla, e výtìek za rok 2004 bude pouit na dìtská høitì a peèovatelskou slubu.

listy

vým dnem) je rekonstrukce chodníku od radnice k autobusovému nádraí. I kdy se to nìkomu mùe zdát jako zanedbatelná stavební akce,
z mìstské pokladny se na ní muselo vydat 620 000 Kè. Po celé léto
bude probíhat rekontrukce bývalé kolní budovy v ulici Staroholická.
Zde by mìlo být hotovo po polovinì srpna, aby se mohla mateøská
kola vèas pøestìhovat do nových prostorù. V tomto pøípadì se jedná
o nejvìtí investièní akci mìsta v letoním roce v hodnotì cca
4 700 000 Kè. Bìhem èervence se mají provést stavební úpravy kuchynì kavárny v kulturním domì tak, aby provoz vyhovoval hygienickým
pødpisùm.
O stavební ruch se starají i jiné subjekty ne mìsto. Firma BW Stavitelství dokonèuje na Muce dalí obytný dùm a Správa a údrba silnic Pardubického kraje pokraèuje v rekonstrukci èásti Husovy ulice
v úseku od Hradecké ulice k Tyrovì ulici. V závìreèné fázi je akce
Východoèeské energetiky na snesení vrchního vedení v oblasti Starých
Holic a Nádraní a Josefské ulice.

HOSPODAŘENÍ MĚSTA
K 30. 4. 2005
(projednáno na schùzi rady mìsta dne 13. èervna 2005)
V první tøetinì letoního roku se hospodaøení mìsta vyvíjelo pøíznivì. Po úpravách rozpoètu (dùleitým faktem je, e rozpoètem mìsta
ji neprotékají dotace kolám na mzdy a ostatní neinvestièní náklady)
jsou na rok 2005 plánovány pøíjmy ve výi 90 563 700 Kè a výdaje ve
výi 97 832 400 Kè. Rozpoètovaný schodek ve výi 7 268 700 Kè
bude pokryt z hospodáøského výsledku roku 2004 a nejedná se tedy
o ádný dluch do budoucna.
K 30. dubnu èinily pøíjmy 32 915 800 Kè a výdaje 32 618 800 Kè.
Dá se pøedpokládat, e pøi zachování dosavadního trendu pøíjmù
z daòových výnosù a rozpoètové káznì vech, kteøí jsou na rozpoèet
mìsta napojeni, se bude hospodaøení mìsta vyvíjet pøíznivì a mìsto se
nedostane do finanèních potíí.

STAVEBNÍ RUCH NEMÁ
PRÁZDNINY
Podívejme se alespoò ve struènosti jak pokraèuje výstavba
v naem mìstì. Pøed dokonèením (termín je daný posledním èervno-

Oprava Husovy ulice

Pokraèovat budou i drobnìjí opravy komunikací a chodníkù.
Nezapomnìlo se ani na dìtské høitì za kvìtnovými ulicemi a na
rekonstrukèní práce ve kolních budovách. Nejviditelnìjí pro veøejnost bude zøejmì výmìna vìtí èásti oplocení u kolní budovy
v Rùièkovì ulici. Pokud zastupitelstvo schválí uvolnìní kapitálové
rezervy podle pøedloeného návrhu, doèkáme se letos i dokonèení spojovací Ottmarovy ulice na Muce, kde je rozpoètován náklad zhruba
na dva miliony korun.
Rubriku Mìli byste vìdìt pøipravuje Mgr. Pavel Hladík, místostarosta mìsta

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vítání občánků

Antonín Jizba, Podlesí 45

V èervnu letoního roku byly v obøadní síni Mìstského úøadu pøivítány mezi obèany Holic tyto dìti:

David Poláèek, 6. kvìtna 819

Luká Jeøábek, Podlesí 87
Filip Jeøábek, Podlesí 87
Jakub Smítal, Bratøí Èapkù 862
Lucie Rùtová, Lohniského 1132
Kristýna Landsingerová, Podhráz 19
ročník I., červenec-srpen 2005

Matou tìrba, Na Muce 1124

Uzavřené sňatky
Dne 11. 6.

David Machatý a Lenka ieriková

Dne 11. 6.

René Bro a Anna Mühlová
Gratulujeme!
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ÚŘEDNÍ DESKA
(informace z mìstského úøadu a jeho odborù pøipravil ing.Vladislav
Branda, tajemník MÚ)

Výmìny ØP, vydaných do 30. dubna 2004, jsou bezplatné
a k ádosti o výmìnu se dokládá 1 fotografie a stávající prùkaz.

Správní odbor – výměna občanských
průkazů

Silniční správní úřad – uzávěra
„pětatřicítky“

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.

Silnièní správní úøad v souèasné dobì projednává, z dùvodu velkoploných výsprav, ádost o úplnou uzavírku èásti silnice è. I/35
v termínu od 8. do 19. srpna. V Holicích se konkrétnì jedná
o úsek ulice Hradecké od køiovatky s Bratøí Èapkù a ke køiovatce s ulicí Na Muce. Tento úsek bude prùjezdný ve smìru na Hradec králové, opaèným smìrem bude vedena a vyznaèena objíïka
pøes Horní Øedice..

Pøi ádosti o výmìnu tohoto obèanského prùkazu je tøeba pøedloit
dosavadní obèanský prùkaz, 1 ks fotografie ze souèasné doby
a vyplnit pøíslunou ádost.

Obecní živnostenský úřad

Odbor dopravy – výměna řidičských
průkazů
V minulých Listech jsme informovali o prodlouení termínu
výmìny øidièských prùkazù. Pøísluná zmìna zákona vyla ji ve
sbírce zákonù, take 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. Posunuje se i termín výmìn ØP vydaných od 1. 1. 2001 do
30. 4. 2004 a to do konce roku 2013.
Úèinnost tohoto zákona je od 1. èervence 2005 a ze zákona mimo
jiné vyplývá, e od tohoto data je moné pøistoupit k výmìnám
vech øidièských prùkazù vydaných do konce dubna 2004, tedy je
ji mono vechny typy ØP vymìòovat za nejnovìjí provedení
øidièských prùkazù typu EURO.

Podle novely zákona o ivnostenském podnikání, musí od 1. 7.
2005 vichni podnikatelé, kteøí podnikají na základì ivnostenského oprávnìní, vydat zákazníkovi doklad o prodeji zboí nebo
poskytnuté slubì, a to pokud pøesahuje platba výi 50 Kè. Zákon
o ivnostenském podnikání nerozliuje, zda se jedná o doklad
z elektronické pokladny, èi doklad vypsaný ruènì.

Odbor správy majetku a výstavby města
V souèasné dobì odbor zajiuje opravy místních komunikací.
Bìné opravy komunikací jsou provedeny, nyní budou následovat dùkladnìjí opravy, napø. ulice Havlíèkovy a komunikace
pøes Podlesí a na Kamenec, celoplonì bude opravena i ulice
U Kaplièky.
Probíhá rekonstrukce budovy staroholické koly (viz Tøi Otázky),
pracuje se na chodníku od úøadu k autobusovému nádraí. Dalí
akce záleí na rozhodnutí jednání zastupitelù dne 27. èervna, kdy
bude definitivnì rozdìlena kapitálová rezerva pro investièní akce
letoního roku. Projektovì je odborem pøipraveno jak dokonèení
infrastruktury na Muce, tak i oprava komunikace na Podhrázi.
Na snímcích je stav chodníku u Malavi pøed opravou a stav v pondìlí 27. èervna, kdy bylo namontováno nové zábradlí..
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CO JSTE HASIČI, CO JSTE DĚLALI ...?
aneb 130 let činnosti dobrovolných
hasičů v Holicích
Druhá polovina 19. století pøinesla v èeských zemích øíe rakousko-uherské urèité oivení hospodáøského vývoje, s tím vak zároveò
sílící vlastenecké hnutí spoleèenské a spolkové. Mezi nejvýznamnìjí
a nejsilnìjí spolky v naem mìstì patøila Tìlocvièná jednota Sokol
Holice, zaloená na valné hromadì 11. prosince 1870.
Sokolové byli spoleèenstvím velmi poèetným a iniciativním.
Postupnì se stali líhní pro dalí zájmové obory, napøíklad velocipedisty, hasièe, atlety a fotbalisty. Proto se také stalo, e 2. kvìtna 1875
byl ustaven sbor hasièský k ochranì ivota i majetku obèanstva,
který ji mìsíc poté zapoèal s cvièením. Za necelý rok holiètí hasièi
pøipravili veøejné cvièení, kterého se té zúèastnily sbory z Chrasti,
Kostelce nad Orlicí, Týnitì nad Orlicí a Vysokého Mýta.
V roce 1877 sbor pøistoupil k Zemské ústøední hasièské jednotì
a dva roky poté se stal èlenem tvoøící se upy Chrudimské. V té dobì
ji fungovalo druhé oddìlení sboru  Holice II. Dne 18. ledna 1880 se
toto sdruení osamostatnilo jako Sbor dobrovolných hasièù v Holicích.
Jak la léta:
1880  za èestného èlena sboru jmenován holický rodák a africký
cestovatel Dr. Emil Holub
1886  zakoupena první ètyøkolová ruèní støíkaèka
1889  zaloena jinoská druina (14  17 let)
1901  zakoupena speciální hasièská støíkaèka od praské firmy Smékal
1919  první veøejné cvièení hasièstva ve svobodném Èeskoslovensku
1919  pøevzata nová mìstská hasièská zbrojnice
1923  za doprovodu dechové hudby kapelníka Jana Holuba se delegace 52 èlenù sboru zúèastnila 1. sjezdu èeskoslovenského hasièstva v Praze
1926  zakoupena motorová hasièská støíkaèka za èástku 56 000 Kè
1937  v dùsledku mezinárodní situace bylo zaèato s budováním civil-

Holické drustvo hasièù v roce 1915. Foto archiv.

ní protiletecké obrany
1939  nacistickou okupací nastal estiletý útlum svobodné èinnosti
hasièstva
1946  získán první samostatný speciální hasièský automobil
1947  v Holicích se konal první velký oblastní sjezd hasièstva v osvobozené vlasti
1949  oivují úvahy o vybudování samostatného hasièského domu
1950  komunistický reim pøetváøí tradièní pojmenování hasièi na
poárníky
1953  dokonèena a do uívání pøedána jednopatrová budova poárního domu
1961  poární jednotka vybavena moderním výkovým vysouvacím
ebøíkem
1966  holickým poárníkùm pøidìlena automobilová støíkaèka
1975  v Holicích vzniká detaované pracovitì Veøejného poárního
útvaru Pardubice
1986  ve dvoøe poárního domu je postavena nová budova pro VPÚ
a veøejnou bezpeènost
1990  návrat k pùvodním ideím i názvùm hasièstva: ve mìstì je
znovu obnoven Sbor dobrovolných hasièù v Holicích, profesionální útvar zaèíná pùsobit jako hasièský záchranný sbor, nyní
Hasièský záchranný sbor Pardubického kraje
2001  do uívání je slavnostnì pøedán zrekonstruovaný a zmodernizovaný objekt hasièského domu v Hradecké ulici.
2005  veøejnost oslavuje 130. výroèí zaloení hasièského sboru
Sbor dobrovolných hasièù se stává pevnou slokou samosprávné
èinnosti mìsta Holic pøi ochranì zdraví a ivotù obèanù, jako
i majetku mìsta, firem, institucí i iroké obèanské veøejnosti pøi
poárech, ivelných pohromách a jiných mimoøádných událostech.
(Zpracoval Miloslav Kment s pouitím údajù z broury 100 let poárního
sboru a údajù kronikáøe sboru Miroslava Vanie.)

Souèasná moderní technika. Foto Vladislav Branda.

HRAJEME PRO RADOST
Dechová hudba kulturního domu se rozhodla na ukonèení
letoní sezóny udìlat radost vem svým pøíznivcùm i milovníkùm
tohoto ánru. Proto se v pátek vpodveèer od kulturního domu nesly
tóny bøeskné dechovky. Hraní pro radost se ukázalo jako výborný
nápad, koda jen, e si cestu na koncert nenalo více divákù. Vìøím
vak, e to dechovkáøùm moc nevadilo, protoe z jejich hudby
bylo cítit, e hrají opravdu pro radost.
Ludìk Kaplan

ročník I., červenec-srpen 2005

strana

7

holicke listy 7_2005.qxd

29.6.2005

23:18

StrÆnka 8

Holické

listy

KAM NA VÝLET?
(Zpøístupnìné hrady, zámky a dalí vybrané památky východních
Èech  zpracoval Ludìk Kaplan)
Èastolovice  renesanèní zámek z let 1588  1664 na místì starí
tvrze, novogotické úpravy z 19. st. byly odstranìny pøi poslední pøestavbì v roce 1990, kdy byla zámku vrácena renesanèní podoba.
V majetku rodu ternberkù je od roku 1694 do souèasnosti. Významná sbírka obrazù (portréty èeských králù, malby kréty, Tenierse, Schönfelda aj.). Anglický park s rybníkem a mini-ZOO.
kvìten  záøí: 9  18 hodin (dennì kromì pondìlí);
www.zamek-castolvice.cz
Èeská Skalice  Muzeum Boeny Nìmcové  stálá expozice: ivot
a dílo Boeny Nìmcové, Jiøinkový sál, galerie J. W. Mezerové
a Josefa Vondráèka.
Èervenec  srpen: 9  17 hodin (dennì); www.bozenanemcova.cz
Textilní muzeum TIBA  stálá expozice: Bavlnáøství ve východních
Èechách, Historie textilní výroby do konce 18. století, Historie textilního tisku.
èervenec  srpen: 9  17 hodin (dennì); www.bozenanemcova.cz
Zámek Ratiboøice  klasicistní zámek je nerozluènì spjat s osobami
knìny Kateøiny Zaháòské a spisovatelky Boeny Nìmcové. Stálá
expozice: Historické interiéry pøibliující 19. a zaèátek 20. století.
Areál Babièèina údolí - Staré bìlidlo, Rudrùv mlýn, Vodní mandl,
park.
èerven  srpen: 9  17 (dennì kromì pondìlí); www.npu.cz
Doudleby nad Orlicí  støedovìká tvrz Bubnù z Litic pøestavìná
koncem 18. st. na renesanèní zámek ètvercového pùdorysu s bohatou sgrafitovou výzdobou. V 17. st. ranì barokní úpravy (tuková
výzdoba, nástropní malby interiérù). Stálé expozice: Evropská tapiserie 16.  18. století, Renesanèní nábytek a lovectví ètyø století.
Stálá výstava loveckých a sportovních zbraní.
duben  záøí: 9  16. hodin (dennì kromì pondìlí)
Havlíèkùv Brod  Muzeum Vysoèiny  muzeum nabízí návtìvníkùm prohlídku stálé expozice Po stopách Karla Havlíèka Borovského v Nìmeckém Brodì s pùvodním interiérem jeho bytu.
kvìten  záøí: 9  12, 13  16 hodin, (dennì kromì pondìlí);
http://sweb.cz/muzeum VysocinyHB
Heømanùv Mìstec  rekonstruovaná idovská synagoga, ve která
je umístìna galerie moderního výtvarného umìní, idovský høbitov.
èerven  srpen: 9  12, 13  16 hodin (dennì kromì pondìlí)
Hlinsko  betlém  ojedinìlý celek pøevánì roubených domkù
z druhé poloviny 18. století. Expozice dokládající zpùsob ivota
èásti mìstského obyvatelstva (drobní øemeslníci, dìlníci).
kvìten  záøí: 9  12, 13 - 16 hodin (dennì kromì pondìlí);
www.hlinsko.cz
Holice  Památník Dr. Emila Holuba  Africké muzeum  památník
vìnovaný africkému cestovateli a holickému rodákovi E. Holubovi
se skládá ze tøí expozic: ivotopisné, národopisné a pøírodovìdné.
kvìten  srpen: 9  12, 13  17 hodin (dennì kromì pondìlí);
www.kd.holice.cz
Hrádek u Nechanic  zámek ve stylu romantické windsorské gotiky vznikl jako reprezentaèní sádlo F. A. Haracha v letech 1839 
1857.
kvìten  srpen: 9  12, 13  16 hodin (dennì kromì pondìlí)
Hrubý Rohozec  ranì gotický hrad zaloený roku 1280 byl do
zámecké podoby pøestavìn na poèátku 16. a 17. st. Dalí úpravy
v empírovém slohu byly provedeny c první polovinì 19. st.
kvìten  záøí: 9  16.30 hodin (dennì kromì pondìlí)
Humprecht  pùvodnì lovecký zámeèek, zajímavì stavebnì øeený, byl vybudován italským architektem Carlo Luragem v letech
1666  1668 pro hrabìte Jana Èernína z Chudenic.
kvìten  srpen : 9  17. hodin (dennì kromì pondìlí)
Chlumec nad Cidlinou  barokní zámek postavený pro F. F. Kinského podle plánù G. Santiniho v letech 1721  1723 byl nazván
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Karlova Koruna na poèest pobytu císaøe Karla VI. V roce 1723.
Stálá expozice: Rodový majetek Kinských, Dìjiny rodu Kinských
v portrétech.
kvìten  srpen: 8  12, 13 - 17 hodin (dennì kromì pondìlí);
www.kinsky-dal.borgo.cz
Chrast  zámek  bývalé letní sídlo královéhradeckých biskupù.
Dnes Mìstské muzeum s galerií (geologie, paleontologie, pravìké
osídlení a archeologie, historie zámku a Chrasti, významné osobnosti Chrasti, zaniklá øemesla, tkalcovské stavy a výstavní místnost;
k prohlídce bývalá kaple, èínský a øímský sál, zámecké zahrady).
duben - øíjen: út  pá: 8  11, 13  15.15; so  ne: 9  12, 13  15.30
hodin; www.mestochrast.cz
Chotìboø  na místì gotické tvrze bylo vybudováno ètyøkøídlé sídlo
italského typu obklopující )støední dvùr. V pùvodním stavu se
zachovala kaple Nejsvìtìjí Trojice s bohatou tukovou výzdobou
z poloviny 18. st.
kvìten  øíjen: 9  12, 13  17 hodin (dennì kromì pondìlí)
Chrudim  Muzeum loutkáøských kultur  muzeum bylo otevøeno
v roce 1972 v renesanèním Mydláøovì domì a dokumentuje loutkáøské kultury celého svìta s dùrazem na èeské loutkové divadlo.
èerven  srpen: 9  112, 13 - 18 hodin; www.puppets.cz
Regionální muzeum  muzeum sídlí v pùvodní novorenesanèní
budovì v centru mìsta. Stálé expozice: Alfons Mucha  plakáty,
Umìlecké øemeslo, Mozaika z dìjin regionu.
kvìten  srpen: 9  12, 13  17 hodin (dennì kromì pondìlí);
www.muzeumcr.cz
Jaromìø  Mìstské muzeum Josefov  muzejní expozice královského vìnného mìsta Jaromìøe a císaøské pevnosti Josefova se nalézá v I. patøe bývalé radnice. Pøedstavuje nevední historii soumìstí 
militaria, modely pevnostních bran a hradeb.
kvìten  záøí: 9  12. 13  17 hodin(dennì kromì pondìlí);
http://pevnost.josefov.web.tiscali.cz/muzeum-jaromer
Podzemní chodby pevnosti Josefov  podzemní obranný systém
v délce 45 km je nejvìtí atrakcí bývalé pevnosti. Pøístupné jsou
kasematy a lapidárium se sochami M. B. Brauna.
kvìten  záøí: 9  12, 13  17 (dennì kromì pondìlí);
http://pevnost,josefov.web.tiscali.cz
Kladruby nad Labem  zámek a nejstarí høebèín na svìtì  zaloen roku 1552, dvorní høebèín Rudolfa II. od roku 1579. Starokladrubský kùò je jedinou rasou vzniklou pro ceremoniální úèely. Od
roku 1764 se zde chovají bìloui a od roku 2002 je høebèín národní
kulturní památkou.
duben  záøí: úterý a nedìle  prohlídky v 11, 13, 14.30 a 16 hodin
na základì pøedchozí domluvy; www.nhkladruby.cz
Koèièí hrádek  romantickou miniaturu hradu uprostøed lesa na
Slatiòany nedaleko Chrudimi nechala postavit pro své dìti na pøelomu 19. a 20. st. knìna Vilemína Auerspergová. K hrádku vede
nauèná stezka se zaèátkem i koncem v parku slatiòanského zámku.
po celý rok neomezenì
Kost  gotický hrad. Jeho první majitel B. z Vartemberka je pøipomínán roku 1349, kdy vzniklo jádro hradu. Hrad byl dostavován
v 15. a 16. st. Po tøicetileté válce byl vyuíván jen k hospodáøským
úèelùm.
èervenec  srpen: 9  18 hodin (dennì kromì pondìlí)
Koumberk  vznik hradu se pøedpokládá pøed rokem 1300, první
písemná zmínka je z roku 1318. Rodové sídlo Slavatù z Chlumu
a Koumberka, kteøí pøestavìli gotický hrad v reprezentaèní renesanèní zámek.
kvìten  záøí: 10  12, 13.30  17 hodin (dennì kromì pondìlí)
Kuks (hospital)  jedineèný barokní komplex zaloený F. A. porkem roku 1692. Nejprve byla vybudovány lázeòská budova pøi léèivých pramenech (roku 1695 byly ji láznì v provozu). Na druhém
bøehu Labe byl postaven pitál s kostelem Nejsvìtìjí Trojice
ročník I., červenec-srpen 2005
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a kryptou. Autorem soch pøed kostelem je M. B. Braun. Expozice
Èeského farmaceutického muzea.
kvìten  srpen: 9  18 hodin (dennì kromì pondìlí); www.ceskaapatyka.cz
Kunìtická hora  hrad byl zaloen ve 14. st. Za husitských válek
se stává opìrným bodem Divie Boøka z Miletínka. Za Perntejnù
dochází v letech 1491  1548 k nejvìtí pøestavbì, kdy vznikl
mohutný dvouvìový hrad s dùmyslným systémem opevnìní
kvìten  srpen, 9.30  17.30 hodin
Ledeè nad Sázavou  Mìstské muzeum  muzeum obsahuje obsáhlou regionální sbírku z poèátku 20. st.  cechovní památky, výrobky
a nástroje zdejích øemeslníkù, archeologické nálezy, sbírku mincí
a papírových penìz, sbírku zbraní.
èervenec  srpen: 9 12, 13  16 hodin (dennì kromì pondìlí)
Lichnice  hrad zaloený ve 13. st. A rozíøený ve stoletích 14.
a 15. Po poáru v roce 1610 byl oputìn a po tøicetileté válce poboøen. Nedaleko hradu stojí sedm set let starý dub.
kvìten  srpen: 10  17 hodin (dennì kromì pondìlí)
Lipnice  jeden z nejmohutnìjích èeských hradù byl zaloen na
poèátku 14. st. Lichtenburky. Za vlády Trèkù z Lípy na poèátku 16.
st. byl pøestavìn do pozdnì gotické podoby. Roku 1869 vyhoøel, od
roku 1925 postupnì restaurován.
èervenec  srpen: 9  18 hodin (dennì kromì pondìlí); www.npu.cz
Litice  gotický hrad poprvé pøipomínaný roku 1304 byl pøestavìn
Jiøím z Podìbrad v letech 1450  1468. Od 70. let 17. st. Byl oputìn a postupnì chátral.
kvìten  srpen: 9  17 hodin (dennì kromì pondìlí)
Litomyl  renesanèní zámek se sgrafitovou výzdobou postavený
v letech 1568  1581.
kvìten  záøí: 9  12, 13 -17 hodin (dennì kromì pondìlí);
http://muzeum.asa.litomysl.ff.cuni.cz
Náchod  ranì gotický hrad zaloený kolem roku 1270. Na pøelomu
16. a 17. st. byl pøestavìn v renesanèním a ranì barokním slohu.
Fortifikaènì opevòován do 20. století. Stálá expozice zamìøená na
tøicetiletou válku.
kvìten  záøí: 9 - 16 hodin (dennì kromì pondìlí);
www.pruvodce.com/nachod
Nové Hrady u Skutèe  unikátní rokokový zámek postavený
v letech 1774 - 1777 ve stylu francouzských letních sídel je pro své
jedineèné kvality i umístìní v umìle vybudovaném pøírodním areálu
nazývaný Malý Schönbrunn nebo Èeské Versailles.
èervenec  srpen: 10  16 hodin (dennì kromì pondìlí);
www.nove-hrady.cz
Nové Mìsto nad Metují  pùvodní tvrz z poèátku 16. st. byla pøestavìna na renesanèní zámek a po tøicetileté válce na zámek barokní. Ve mìstì je mono navtívit i Galerii Zázvorkù a Mìstské
muzeum.
kvìten  èerven: 9  16 hodin (dennì kromì pondìlí);
www.novemestonm.cz/zamek
Opoèno  pùvodnì strání hrad byl v 16. století pøestavìn na reprezentaèní renesanèní zámek Trèkù z Lípy. Po roce 1634 byl baroknì
upraven. V zámku jsou umístìny etnografické sbírky z Afriky
a Ameriky, obrazárna, orientální zbrojnice, lovecký a rytíøský sál.
Rozlehlý pøírodní park se vzácnými døevinami.
èervenec  srpen: 9  11.30, 12.30  16.45 hodin (dennì kromì pondìlí); http://zamekopocno.hyperlink.cz
Pardubice  Východoèeské muzeum  vzácný doklad pøechodného
typu mezi hradem a zámkem. V paláci jsou dochovány velmi hodnotné zbytky ranì renesanèních nástìnných maleb v Rytíøském sálu.
Stálé expozice: Sbírky zbraní, Orbis Pictus (sbírka pohlednic), Peníze v Èechách 1520  1620, Pøíroda východního Polabí.
èervenec  srpen: 10  18 hodin (dennì kromì pondìlí);
www.vcm.cz
Pecka  hrad vznikl na poèátku 14. st. jako sídlo s pevným obranným systémem na svou dobu neobvyklým. Roku 1603 byl dritelem
hradu Krytof Harant z Polic a Bezdruic, proslulý èeský humanisročník I., červenec-srpen 2005
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ta, cestovatel a hudební skladatel.
kvìten  srpen: 9  12, 13  17 hodin (dennì kromì pondìlí);
tel 493 799 129
Polièka  Mìstské muzeum a galerie  v muzeu je památník hudebního skladatele Bohuslava Martinù. Galerie  Staré umìní na Polièsku, Moderní umìní na Polièsku, Bohuslav Martinù ve výtvarném
umìní.
duben  záøí: 9  12, 12.30  16 hodin
Pottejn  hrad byl zaloen koncem 13. st. Po roce 1495 byl pøestavìn na renesanèní sídlo. Nejznámìjím majitelem je Jan Ludvík
Harbuval de Chamaré, který zde 38 let marnì hledal poklad loupeivého rytíøe Mikuláe z Pottejna.
kvìten  záøí: 9  17 hodin (dennì kromì pondìlí)
Pøibyslav  zámek postavil kolem roku 1560 Zachariá z Hradce,
který se nechal inspirovat renesanèní architekturou, kterou dodnes
pøipomíná pùvabný arkádový ochoz tvoøená sloupoøadím toskánského charakteru. V zámku sádlí Muzeum Sdruení hasièù Èech,
Moravy a Slezska.
èerven  srpen: 8  16 hodin (dennì kromì pondìlí);
tel 569 430 050
Tvrz Hanièka  tvrz byla vybudována v letech 1936  1938 jako
souèást èeskoslovenského pøedváleèného opevnìní. Vlastní tvrz
tvoøí 6 objektù vzájemnì spojených podzemními chodbami v délce
1,5 kilometru v hloubce od 18 do 36 metrù.
èervenec  srpe: 9.30  17 hodin (dennì kromì pondìlí);
tel 494 595 393
Rychnov nad Knìnou  barokní zámek postavený v letech 1676 
1690. V 18. st. byl upraven a rozíøen. Ve mìstì je rovnì mono
navtívit Okresní muzeum Orlických hor a bývalou idovskou
synagogu.
kvìten  srpen: 8  12, 13  17 hodin (dennì kromì pondìlí);
www.moh.cz
Slatiòany - pùvodní renesanèní zámek z let 1580  1590 stál na
místì staré tvrze z konce 13. st. poslední stavební úpravy byly prostrana
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vedeny v 19. st. za Auerspergù. Expozice o chovu koní a výbìhy
s konìm Pøevalského a starokladrubskými vraníky. Hipologicko
muzeum.
èervenec  srpen: 9  17 hodin (dennì);
www.hrady-zamky.cz/zamek-slatinany
Toulovcovy matale  pøírodní rezervace  pískovcové skalní útvary. Údolí vyhloubily pramenné toky a poboèky Novohradky.
V Tolulovcových a Mìstských matalích náznaky skalních mìst.
Toulovcova rozhledna.
èervenec  srpen: 10  12, 13  17 hodin (dennì kromì pondìlí)
Tøebechovice pod Orebem  Tøebechovické muzeum betlémù.
Expozice více ne sto let starého Tøebechovického Probotova døeveného mechanického betlému.
kvìten  záøí: 9  17 hodin (dennì kromì pondìlí); www.betlem.cz
Turnov  Muzeum Èeského ráje  sbírky muzea tvoøí bohaté fondy
archeologie, mineralogie, historie, národopisu, výtvarného umìní
a archiválií.
kvìten  záøí: 9  12, 13 - 17 hodin (dennì kromì pondìlí);
www.muzeum-turnov.cz
Trosky  dominantu Èeského ráje tvoøí zbytky vìí hradu Vartemberkù ze 14. st. Po tøicetileté válce hrad vyhoøel a postupnì pustl,
a se stal zøíceninou, která byla znovu zhodnocena v období
romantismu.
kvìten  záøí: 8.30  18 hodin (dennì kromì pondìlí)
Úpice  Mìstské muzeum a galerie J. W. Mezerové  muzeum
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obsahuje historii mìsta, hradu Vizmburk, národopis a galerii úpické
rodaèky.
kvìten  srpen: 9  12, 13  17 hodin
Valdtejn  hrad byl zaloen v druhé polovinì 13. st. Zpustl ve století 16. V roce 1621 tvoøí souèást panství Albrechta z Valdtejna.
Dnení vzhled dovrily úpravy v 19. století.
kvìten  záøí, 9  16.30 hodin; www.hrad-valdstejn.cz
Vamberk  Muzeum krajky  stálá expozice vývoje èeské krajky
a krajkáøství.
kvìten  záøí: 9  12, 13  17 hodin (dennì kromì pondìlí);
www.moh.net
Soubor lidových staveb Vysoèina  Veselý kopec, Svobodné
Hamry, Modìnice  soubor lidových technických památek a roubených usedlostí dokumentuje ivot a zpùsob hospodaøení drobných
rolníkù a øemeslníkù do poloviny 20. st.
kvìten  srpen: 9 - 17 hodin (dennì kromì pondìlí);
www.pupce.cz, www.hlinsko.cz
Vraclav  barokní památkový areál, slovanské hraditì kmene
Vrovcù, barokní kostel sv. Mikuláe, láznì pøi pramenu léèivé
vody.
kvìten  polovina záøí (støeda, sobota, nedìle), 9  12, 14  17
hodin
acléø - acléøské muzeum dokumentuje dìjiny, ivot a souití èeského a nìmeckého obyvatelstva na acléøsku.
èervenec  srpen: 10  16 hodin (støeda  nedìle); www.zacler.cz

HOLIČTÍ RADIOAMATÉŘI ZVOU CELÝ SVĚT
16. mezinárodní setkání radioamatérů
HOLICE 2005
Holický radioklub OK1KHL poøádá ve dnech 26.  27. srpna 2005
v areálu a okolí místního kulturního domu 16. Mezinárodní setkání
radioamatérù. Uskuteèní se pod zátitou Èeského radioklubu, ministra
prùmyslu a obchodu Ing.Milana Urbana a starosty mìsta Holic
Mgr. Ladislava Effenberka.
Program naplní odborné pøednáky, setkání zájmových klubù
a kroukù, radioamatérská prodejní výstava, klubové stánky radioamatérských organizací okolních státù, výstava sovìtské vojenské spojovací techniky pouívané Èeskoslovenskou lidovou armádou, tradièní
bleí trh. Centrum setkání  vèetnì sídla øídícího tábu  je jako
obvykle v kulturním domì, populární tradièní bleí trh bude v sokolovnì a na parkoviti kulturního domu, do rekonstruované sportovní
haly se po dvou letech vrací stánky prezentaèní a prodejní výstavy.
Jetì speciální informace: vysílací støedisko bude jako kadoroènì
v malé klubovnì v sokolovnì a vysílá pod znaèkou OK5H. Pod dohledem operátorù Radioklubu OK1KHL si bude moci návtìvník odzkouet spojení jak na KV tak na VKV zaøízení. Odtud bude také pracovat
navádìcí stanice na 145,275 MHz.
Areál mezinárodního setkání bude jako vdy uzavøen, vstupné
zùstává ve výi 50,- Kè za osobu na oba dva dny. Vstupné neplatí dìti
do 15 let, invalidé a dùchodci pøes 70 let.
V pátek 26.8. ve veèerních hodinách bude pøipraven táborák
s ivou hudbou a patøièným obèerstvením v rekreaèním zaøízení
Radost u Horního Jelení.
Dotazy  informace  pøipomínky:
Radioklub OK1KHL: ok1khl@holice.cz
Øeditel setkání: David mejdíø, OK1DOG,
rklub@c-box.cz, tel: +420 605 843 684
Hlavní poøadatel: Michal Burget, OK1TYP,
michalburget@seznam.cz, tel: +420 723 972 666
Výstavní trhy: Svìtlana Kamenická,
ok1khl-trhy@holice.cz, +420 602 165 134
strana
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Adresa: Radioklub OK1KHL, Bratøí Èapkù 872, 534 01 Holice
Webové stránky radioklubu: www.ok1khl.com
Tìíme se na Vai návtìvu 26.27. srpna 2005 v Holicích!
RADIOKLUB OK1KHL HOLICE
ročník I., červenec-srpen 2005
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??? TŘI OTÁZKY PRO RADNICI ???
Pane starosto, ve zprávách o jednání rady mìsta je psáno, e
radní vyslechli informaci o moném navázání druebních vztahù
s polským mìstem Strzelce Opolskie. Nic proti novým drubám,
ovem proè není slyet o existující drubì se slovenským mìstem
Medzev?

napøíklad stadion, sportovní halu, mìstský høbitov, sbìrný dvùr, veøejnou zeleò, veøejné osvìtlení, údrbu bytového fondu. Bude naím
cílem tyto zakázky dobøe plnit a udret. Navíc chceme obèanùm
postupnì nabízet urèitý sortiment dalích technických slueb na
zakázku.

Je pravdou, e druební smlouva se slovenským mìstem Medzev
z roku 1999 nepøinesla oèekávané výsledky. Nìkolik vzájemných
návtìv pøedstavitelù vyústilo sice v konkrétní plán, ovem realizace
narazila na obou stranách na prozaickou pøekáku  velkou vzdálenost
obou míst, popsal situaci starosta Ladislav Effenberk a dodal:
Dohodli jsme se napøíklad na výmìnì kolních zájezdù, rekreaci dìtí,
na vzájemných klubových návtìvách a výmìnách umìleckých souborù. Ovem vzdálenost (Medzev leí a u Koic) nesmírnì prodrauje
náklady na dopravu. Zájem byl minimální. Napøíklad dùm dìtí a mládee poadoval pøítomnost autobusu po dobu týdeního pobytu. To
bychom v ádném pøípadì nemohli zaplatit. Dechová hudba zase radìji jede do Nìmecka, kde má letité druební svazky. koly, kluby
a obèanská sdruení zájem nemìly. Popravdì øeèeno, druba se scvrkla na minimum, ani k plánovaným kontaktùm mezi obìma úøady
nedolo. Pokud jde o polské Strzelce Opolskie, celá záleitost je zatím
v pøípravné fázi. Bude tøeba ve dùkladnì zváit, aby se situace neopakovala.

Pane, tajemníku, pøed èasem byl nejasný osud objektu bývalé staroholické koly. Avak v dubnovém èísle Holických listù bylo sdìleno, e rada potvrdila výsledky výbìrového øízení na dodavatele
rekonstrukce této budovy. V týdeníku Perntejn bylo poté zmínìno, e
mìstu byla kladnì vyøízena ádost o zmìnu úèelové dotace ve výi 4,5
milionu Kè právì na tuto akci. Mùete popsat souèasnou situaci?

Pane Josefe Kozle, v èase, kdy spolu mluvíme, jste jetì vedoucím
odboru technických slueb mìstského úøadu. Ve chvílích, kdy budou
obèané èíst tyto øádky, budete ji øeditelem novì ustavené pøíspìvkové
organizace Technické sluby Holice. Co je na této zmìnì dùleité
pro obèany?
Pokud bych mìl odpovìdìt struènì, tak pro obèany se nezmìní
témìø vùbec nic. Celá pøemìna má význam právní a ekonomický,
ovem pøedevím pro mìsto Holice a následnì pro vzniklou pøíspìvkovou organizaci. Od 1. èervence budeme mít svoji právní subjektivitu,
budeme samostatnì hospodaøit a volnì podnikat, nebudeme vázáni
nìkterými omezujícími vyhlákami a pøedpisy, které se týkají struktury
i hospodaøení státních orgánù. To budou výhody. Pokud jde o nevýhody, tak ádné nebudou. Pøibudou ovem rizika samostatného podnikání, kterých se vak nebojím. To si musí uvìdomit vichni zamìstnanci
technických slueb. Navíc  jako vechny dalí pøíspìvkové organizace mìsta  budeme dále za èinnost zodpovìdni radì a zastupitelstvu,
charakterizoval souèasnou situaci Josef Kozel. Dodal zároveò, e ve
vnitøním uspoøádání se momentálnì nic mìnit nebude, organizace pøejímá vechny dosavadní závazky i zamìstnance. Jakékoliv zmìny
nelze momentálnì proklamovat, ty pøinese teprve dalí vývoj. Pøebereme vechny povinnosti, které jsme mìli jako odbor mìstského úøadu.
Na objednávku mìsta budeme peèovat v plném rozsahu o dílèí úseky,

ročník I., červenec-srpen 2005

Abych situaci nejdøíve ètenáøùm pøipomnìl. Projektová dokumentace byla zadána jako rekonstrukce budovy bývalé základní koly na
Starých Holicích a hlavním zámìrem bylo pøemístit do nové èásti
budovy staroholickou mateøskou kolku od Vitínù. Do pøízemí ve starí èásti budovy by se mìla pøestìhovat pùjèovna divadelních kostýmù
kulturního domu, v 1. patøe budovy bude ze dvou tøíd vytvoøena nová
tìlocvièna, z dalí tøídy pak herna kuleèníku. Sloitost rekonstrukce
starí èásti budovy spoèívá ve zvýení nosnosti stropù, které pro dalí
pouívání nevyhovovaly, a pochopitelnì bude nutno rekonstruovat
vekeré elektrické rozvody a sociální zaøízení v celé budovì. Bude se
nutno zbavit i mokrých zdí v pøízemí severní èásti budovy, kde rostly
doslova houby v oknech. Novìjí èást budovy se musí pøizpùsobit
potøebám mateøské kolky, tj. z hygienického hlediska budou nutné
úpravy stávající kuchynì a jejího pøísluenství, jako jsou pøípravny
a sklady potravin. Dále se musí vybudovat vhodná herna a místnost
pro odpoèinek dìtí apod.
Na tuto akci bylo vypsáno výbìrové øízení, ve kterém zvítìzila
firma SKOS s. r. o., z Chrudimi s nabídkou na 4,25 mil. Kè. Rekonstrukce byla zapoèata koncem dubna, koncem srpna dojde ke stìhování mateøské kolky do nových prostor tak, aby od 1. záøí kolka fungovala v nových prostorách. V souèasné dobì jsou ji hotové hrubé
práce, tj. stropy jsou vyztueny, jsou vybourány nepotøebné pøíèky
a nové vyzdìny, probíhají rekonstrukce elektroinstalace a nové rozvody vody a odpadù, opravy sociálek apod.
Zároveò nyní, ve spolupráci s øeditelkou staroholické kolky
paní Krátkou, pøipravujeme provedení venkovních úprav celého
areálu a organizaènì øeíme jeho budoucí správu, o její optimální
variantì rozhodne rada mìsta na poslední schùzi pøed dovolenými.
Protoe akce je pøedevím na Starých Holicích bedlivé sledována,
bude vhodné uspoøádat po dokonèení Den otevøených dveøí. Na
snímcích vidíte postup prací v èervnu, tj, rozdìlení souèasné tìlocvièny na hernu a místnost pro odpoèinek dìtí a celkový pohled na
stavenitì.
(Otázky poloil a odpovìdi zaznamenal Miloslav Kment)
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Z PAMÁTNÍKU DR. EMILA HOLUBA
Váení ètenáøi,
Pøed námi se otevírá doba prázdnin, dva mìsíce cestování,
poznávání èi relaxování jiného druhu. Nìkdo rád lenoí, dalí chce
stihnout, co se v jiných obdobích roku nestihne. Pokud patøíte mezi
ty ètenáøe, kteøí se rádi seznamují s poklady historie, nabízím
návtìvu sousedního mìsta  Chrudimi. Návtìvu lze podniknout
rùznì  autobusem, autem, vlakem i na kole. A protoe mùj pøíspìvek vychází z památníku Dr. E. Holuba, urèitì se Holuba alespoò
okrajovì dotýká. Ale abych Vás déle nenapínala.
Královské mìsto Chrudim slaví v tomto roce 950. výroèí svého
zaloení. K tomuto významnému výroèí je a do 25. 9. 2005 k nahlédnutí v Regionálním muzeu v Chrudimi nìkolik zajímavých výstav.

Já jsem se pøed nedávnem zúèastnila semináøe muzejních pracovníkù, kteøí se v tomto krásném mìstì seli, aby nejen podiskutovali na téma muzejní spolky døíve a nyní, jejich pøínos vzdìlanosti, aby se seznámili s problémy i jiných mìstských muzeí, ale
aby se zúèastnili i slavnostního otevøení dalí z výstav s názvem
Chrudimský muzejní spolek, tentokrát z pokladù depozitáøe,
který vznikl pílí muzejního spolku v Chrudimi. Návtìvníkovi jsou
nabídnuty zajímavé exponáty. Samozøejmì se setkáme i s Dr. E.
Holubem. A nejen na této výstavì. Dr. Holub toti patøil mezi
významné hosty, kteøí navtívili královské mìsto Chrudim, navázal
zde mnohá pøátelství, podaroval nejen Muzejní spolek, ale i koly
mnohými africkými zajímavostmi. e to byl i èlovìk, který mìl rád
legraci, byl vstøícný i ertíkùm, o tom svìdèí nìkolik dokumentù,
s nimi je moné se v chrudimském muzeu seznámit. Moná si
nìkteøí vybaví informaci o zvlátním spolku Prahnízdu chrudimských kosù. Tento spolek vznikl jako jakási trucspoleènost proti
Mìanské besedì, aby té vánosti v královském mìstì nebylo
pøíli. Spoleènosti kosácké byla blízká satira, humor a vtip. Mezi
èleny tehdy patøil nejen redaktor Èeského východu pan Jar.
Galant, ale napøíklad i básník Vít. Hálek nebo nakladatel a redaktor
Jos. Vilímek. Tento spolek nael následovníky v Litomyli, ve Slaném i ve vzdáleném Chicagu. Èlenství bylo nabídnuto i Dr. Holubovi. e to byla spoleènost velmi rozverná, o tom svìdèí zápis
o jeho pøijetí za èlena. Dle nìho byl Holub:  pøijat za èlena po
velké a velmi vtipné debatì obyèejnì meninou hlasù, pojmenován
Svìchynem z Pauberka a poádán, aby zájmy kosácké mezi Zulukafry íøil  Pan doktor odpovìdìl prostøednictvím kosa Douska
z Vertejna (tj pana V. ara), e volbu rád pøijímá. K návrhu Rokosa
von Paula upravena, recte zvýena byla, prskotní taxa. Obrkos
pan Galant pronesl slavnostní pøípitek Dr. Holubovi jako jednomu
z nejvìtích kosù národa èeského. O této zajímavosti psal Posel
z východních Èech 13. listopadu 1880. I toto je jedna z ukázek, e
vìdci, badatelé a dalí význaèné osobnosti jsou lidé z masa a kostí,
kteøí ijí normální ivot a kteøí pøijmou i vtip a legraci, nebo i toto
je koøením ivota. Na fotografii kosákù je Dr. E. Holub v levém
dolním rohu v pozici pololee.
Na tomto pøíkladu vidíte, e v muzeích je moné se setkat
nejen se suchopárnými historickými fakty, ale i s kouskem vtipu.
Pro budoucnost takováto zastavení vedou k zamylení nad nutností stále si pøipomínat koøeny a historii svého místa a okolí.
Pøeji Vám mnoho krásných záitkù pøi objevování naí bohaté
historie.
Jitka Koudelková
Foto archiv Památníku Dr. Emila Holuba

Městská knihovna
Mìstská knihovna chce oznámit svým ètenáøùm, e do fondu knihovny pøibyly dva
významné titul z oblasti psychologie. Jsou to
Psychologický slovník, jeho autory jsou
Pavel Hartl a Helena Hartlová a Poruchy
osobnosti od Jána Praka a kol. První titul
je úspìným a oblíbeným slovníkem obsahujícím pøes jedenáct tisíc pojmù z oblasti psychologie, doplnìným témìø dvìma tisícovkami jmen èeských, ale i zahranièních
psychologù. Druhý titul je první èeskou
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monografií o poruchách osobnosti a zabývá
se skupinou psychických poruch døíve oznaèovaných jako psychopatie. Knihovna získala uvedené tituly díky sponzorovi  ordinaci
privátního stomatologa MUDr. Jaroslava
Dandy. Manelé Dandovi pamatují na holickou knihovnu kadý rok, a proto jim i touto
cestou za jejich pøízeò dìkujeme.
Básnièka pro dìti od holického spisovatele
Jindøicha Balíka:

Jak se pozná léto
Jak se pozná letní poèasí?
Jak asi?
Nosíme trièka a kraasy
Pùjèovní dny v knihovnì vèetnì pøístupu
k internetu:
Pondìlí a pátek: 12.30 - 18.00 hod.
Støeda: 8.00 - 12.00 12.30 - 18.00 hod.
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CO SE PSALO V KRONICE MĚSTA HOLIC V ROCE 1945
Druhá svìtová válka skonèila (alespoò
v evropském mìøítku), zapoèal svobodný
ivot v 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 mìsícù
èervenec a srpen 1945.
Ve dnech po osvobození dolo k zajitìní osob prokazatelnì spolupracujících
s nacisty, jako i osob podezøelých z kolaborace, a to z Holic a blízkého okolí. Pod
pravomocí místního národního výboru byli

Bourání holické radnice. Foto archiv.

uvìznìni v budovì okresního soudu, jednalo se cca o padesát osob. Poèátkem èervence byly tyto osoby pøevezeny do Pardubic
a pøedány do pravomoci tamního okresního
národního výboru.
e se veobecná situace poèala stabilizovat, potvrzuje i skuteènost, e od 14. èervence 1945 po váleèné pøestávce zaèalo
Bio Sokol s uvádìním filmových pøedstavení. Do bìných kolejí  i kdy samozøejmì s èetnými omezeními a nedostatky 
vstupovaly vechny formy zásobování,
v plném provozu pracovali v daných podmínkách drobní i vìtí podnikatelé. V mìsíci èervenci a srpnu pokraèovalo bourání
radnice a odklízení trosek, podíleli se na
nìm v dobrovolných brigádách obèané
i rùzné spolky.
V obci (jako i v celé republice) pøetrvávala jetì urèitá euforie z osvobození,
a proto se také dost oslavovalo. V nedìli
12. srpna uspoøádala mláde z Holic a okolí
sjezd, na námìstí koncertovala vojenská
hudba z Hradce Králové. Ve støedu 15.
srpna byly vyvìovány vlajky a prapory na
poèest ukonèení druhé svìtové války (kapitulace Japonska). Ve støedu 22. srpna probìhla pietní tryzna u hrobù padlých pøi
povstání 5. a 6. kvìtna 1945. Prùvod el a
ze Starých Holic a nad hroby promluvili
místní pøedstavitelé. Ochotnický spolek
Tyl uvedl v pøírodì pod velinskou strání
divadelní pøedstavení.
Koncem mìsíce srpna poèaly první
odvody brancù (váleèných roèníkù), kteøí
museli nastoupit rùznì krácenou základní
vojenskou slubu. Týkalo se to esti roèníkù. Místní národní výbor schválil na návrh
sociální komise první podpory ze sbírky

Snímání pamìtní desky Dr. E. Holuba. Foto archiv.

pro pozùstalé po padlých a pro ranìné pøi
holickém povstání. Bylo rozdìleno 729 000
korun pro pozùstalé a 169 000 korun pro
ranìné. Ze zùstatku 487 000 korun byl zøízen Fond národního odboje v Holicích
pro dalí pøípadné podpory, které by byly
vdy 5. kvìtna udíleny potøebným osobám.
Poèasí pøed edesáti lety nebylo nijak
valné. Pøevánou èást èervence bylo detivo, v mnoha dnech i chladno. Slunné
a horké dny se vyskytly zøídkakdy, navíc
mìsíc obohatila dne 22. 7. vichøice, která
rozmetala panáky obilí a v lesích nadìlala
mnoho vývratù. Také srpen nijak nezazáøil,
kronikáø popisuje jen málo pìkných dnù,
vìtinou promìnlivo a detivo.
Z mìstské kroniky vybral a upravil Miloslav Kment
(e-mail: miloslavkm@volny.cz)

PŘEHLED SPORTOVNÍCH A TURISTICKÝCH AKCÍ
NA MĚSÍCE ČERVENEC A SRPEN 2005
ČERVENEC
\
\
\
\

Kunìtická hora - cykloturistika - DTJ Holice
2. a 6. - Pìtidenní akce - cykloturistika - Sokol Holice
a KÈT Holice
9. - Èeský ráj - cykloturistika - Sokol Holice a KÈT Holice
20. a 30. - Týdeòák - cykloturistika - Sokol Holice
a KÈT Holice

SRPEN
\

6. - Krkonoe - pindlerova bouda - cykloturistika - Sokol

ročník I., červenec-srpen 2005

\
\
\
\
\
\
\

Holice a KÈT Holice
6. - Míèový sedmiboj muù - DDM Holice
7. - Míèový sedmiboj en a veteránù - DDM Holice
13 - Láznì Podìbrady a Nymburk - cykloturistika - Sokol
Holice a KÈT Holice
20. - Èeskomoravská vysoèina - cykloturistika - Sokol
Holice a KÈT Holice
27. - Krkonoe - Èerná hora - cykloturistika - Sokol Holice a KÈT Holice
25. a 27. - 16. mezinárodní radioamatérské setkání Radioklub Holice
27. - Cyklopeklo - cykloturistika - DTJ Holice
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Z našich škol
Škola v přírodě ZŠ v Komenského ulici
kola v pøírodì nám zaèala 14. 5. 2005. Jeli jsme do Snìného
u Dobruky a bylo to tam moc krásné!!! 4. tøída bydlela v chatì Snìenka, 1. a 2. tøída v Horalce. V Horalce byla jídelna a ve Snìence
tìlocvièna. Ve Snìence byly dvì oslavy narozenin a jedna diskotéka.

Diskotéku jsme mìli ve ètvrtek. Byli jsme také na výletech, napø.
v Janovì, Novém Hrádku, Sedloòovì a v tvrzi Skutinì. Mìli jsme celotýdenní soutì Zdatný horal. Ètvrtek byl naím posledním dnem. Ve
ètvrtek jsme si sbalili a v pátek 20. 5. jsme jeli domù. Je koda, e ná
pobyt brzo skonèil.
U se tìíme na dalí kolu v pøírodì.
Barbora Králová a Dominika Vaòková, ákynì 4. tøídy

TĚŽKO NA CVIČIŠTI, LEHKO NA BOJIŠTI
Lichý rok Komenského, sudý roh Holubova, lichý rok Komenského, sudý rok Holubova Máme 2005 to je, to je lichý rok!
Komenského! A safra. Tak máme zase na krku akademii. Co vymyslet? Èím se pochlubit? Musíme udìlat vechno proto, aby se akademie povedla a holubáci zùstali koukt.
Moná, e nìco podobného napadlo uèitele a áky základní koly
Komenského pøi pohledu do kalendáøe na zaèátku letoního roku.
Obì holické základní koly mají toti mezi sebou uzavøenu nepsanou
dohodu, e se v poøádání akademií budou pravidelnì støídat. Sudý
rok, lichý rok. A letos proto tato povinnost, nebo lépe øeèeno èest,
pøipadla na Z Komenského.
A tak zaèalo vymýlení, zkouení, nacvièování a pilování jednotlivých korálkù akademie. A také je potøeba vymyslet scénu a celkové
aranmá akademie. A celé toto úsilí smìøuje k jednomu cíli: aby ve

SPŠ automobilní a SOU
automobilní v Holicích
Dne 26. dubna probìhlo v prostorách
poøádající SP automobilní a SOU automobilního v Holicích krajské kolo soutìe Automechanik junior. Kromì naí koly se jí
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dobøe dopadlo. A e vechna ta námaha nebyla zbyteèná, o tom jsme
se mohli pøesvìdèit 8. a 9. èervna v kulturním domì.
Po zahajovací písnièce Rozhlédni se èlovìèe se roztáhla opona
a ve lo v rychlém sledu: taneèní vystoupení rùzných ánrù: latinskoamerické tance, hip hop i rap, roztleskávaèky, rytmy diskotéky,
dolo i na travesti show. Jezdilo se, èi lépe akrobatilo, na kole, propukla malá breakdanceová válka gangù, podívali jsme se do banky,
panìlska, Afriky, Japonska i na Mars. K vidìní byly myi, ba i drak
Policie zasahovala, superstar superstarovala, pìvecký sbor zpíval, kdo
chtìl, mohl se nauèit i anglicky.
To ve bylo spojeno mottem Svìt  kvìt, kdy byla na scénì
zemìkoule spojena pomyslným ebøíkem s naím mìstem. Zkrátka 
akademie se povedla, o èem svìdèil potlesk a bouølivá reakce divákù
nejen na jejím konci, ale i po jednotlivých výstupech. A na závìr
velké podìkování paní uèitelce Janì Pressové, která to mìla ve na
triku.

zúèastnily tøi dalí koly z Pardubického kraje
 IS technická Vysoké Mýto, SO a SOU
automobilní Ústí nad Orlicí a SOUT a U Pøelouè. Kadá kola nominovala po dvou úèastnicích, celkem tedy soutìilo osm ákù.
Kadý ze soutìících se musel vypoøádat
s osmi úkoly rozdìlenými na vlastní praktický
úkol a urèování souèástek a èidel automobilù.
První dvì místa v regionálním kole obsadili áci holické koly  Lubo Mühlfait ze
tøídy 3. A a Martin Buøval ze tøídy 3. C.Tøetí
místo získal Petr Unèovský ze koly v Ústí
nad Orlicí. Vítìzové dostali hodnotné ceny od
sponzorù, jimi jsou ÈSOB, CK Rekrea Litomyl, SKP Chrudim. Za podporu soutìe jim
patøí nae podìkování.
Do celostátního kola, které se uskuteèní
25. a 26. kvìtna v Mladé Boleslavi, postupuji
první a tøetí z výe jmenovaných ákù, tedy

Ludìk Kaplan

po jednom zástupci ze kol v Holicích
a v Ústí nad Orlicí.
Na fotografiích jsou vítìzové - Martin
Buøval, Lubo Mühlfait (oba ze SPA
a SOUA Holice) a Petr Unèovský (Ústí nad
Orlicí) a zábìr z prùbìhu soutìe.
I. Pertotová, SPA a SOUA Holice
ročník I., červenec-srpen 2005
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Léto v MŠ Pardubická
Kadý rok se nae dìti tìí na kolu
v pøírodì. Letos jsme odjídìli v pátek
3. èervna, sluníèko pøíjemnì høálo a ukazovalo nám cestu k penzionu Mlýn v Herlíkovicích.
Spoleènì jsme se ubytovali, vybalili
vechny vìci a vydali se na první procházku podél øeky Labe. Od druhého dne se sluníèko schovávalo, obèas zaprelo, ale to
nám nebránilo, abychom trávili co nejvíce
èasu venku na vycházkách, v lese nebo na
výletì do Vrchlabí. Stihli jsme si také
zatancovat a zasoutìit si pøi karnevalu.

listy

Celý týden nám utekl velice rychle a u
jsme se chystali na cestu domù, pøi které
nás opìt provázelo sluníèko.
Dne 24. èervna odjely dìti z celé mateøské koly na kolní výlet do lebù, kde byl
pøipraven program s názvem Výprava za
bílým jelenem.
Dne 28. èervna si pøedkolní dìti zkusily, jaké je to zùstat ve kolce i pøes noc a jít
na stezku odvahy.
Vem ètenáøùm Holických listù pøejeme nádherné prázdniny plné slunce, dobré
pohody a hlavnì zdraví, abychom se mohli
sejít 1. záøí v novém kolním roce!
M Pardubická Holice

DEN DĚTÍ V MŠ STAROHOLICKÁ

organizování dalího roèníku!
Krásné léto, hodnì sluníèka a málo mráèkù pøejí
M Staroholická

Jedna z posledních akcí v tomto kolním roce, která se uskuteènila ve spolupráci s rodièi a místními organizacemi a spolky byl
DEN DÌTÍ.
Ten se konal za slunného poèasí dne 22. kvìtna 2005. Pøi pøípravì letoní oslavy se podaøilo oslovit Èeskou Kooperativu, MO
ÈSSD Holice, DTJ Holice a i nìkteré rodièe z øad Policie ÈR
a hasièù, manele Kokovi.
A tak po vystoupení pana Luovského mohly dìti vidìt ukázky
hasièské techniky, mohly si tkz. ,,osahat a vyzkouet pro nì
zajímavé a tajuplné vìci, které policisté a hasièi pouívají pøi své
profesi.K tìmto záitkùm dìtí rovnì pøispìla poutavì provedená ukázka nasazení a poslunosti sluebního psa, jeho si dìti
mohly pohladit.
V odpoledním programu nechybìly soutìe v rùzných disciplínách, jako je hod míèkem, hod kroukem, pøekáková dráha.
Svoji odvahu vyjádøily v soutìi taneèní, pìvecké a recitaci
básnì. Za svoji odvahu a vytrvalost byly vechny dìti odmìnìny
sladkostmi. Nechybìlo ani tradièní opékání pekáèkù.
Vichni organizátoøi vìnovali svùj èas dìtem a nejvìtí odmìnou
jim bylo nadení, spokojenost a rozzáøené dìtské oèi.
Jetì jednou dìkujeme sponzorùm a tìíme se na spolupráci pøi

75 LET DĚTSKÉHO
DOMOVA V HUSOVĚ
ULICI
V roce 1930 byl slavnostnì otevøen
Okresní sirotèinec v Husovì ulici v Holicích.
A protoe od tohoto okamiku uplynulo
celých 75 let, rozhodl se Dìtský domov, jak
se dnes tato instituce jmenuje, toto jubileum
oslavit.
Proto si na pátek 3. èervna dìti z domova
spoleènì s tetami pøipravily pro holické koly
a hosty v kulturním domì pestré pásmo, ve
kterém ukázaly, co vechno dovedou. K vidìní byly tance folklórní i diskotékové, sportování; k slyení pak písnièky i hra na flétnu. To
ve uvádìli dva králíci z klobouku kouzelníka Pokustona spoleènì s Machem a ebestovou. Celé dopoledne pak zakonèila pohádka
ročník I., červenec-srpen 2005

91 SCHODÙ K LANOVCE V HERLÍKOVICÍCH

o tom, jak Maøenka chodila ke dvanácti
mìsíèkùm pro , ale vdy tu pohádku urèitì
znáte. Vechny dìti (a také jejich tety) si
zaslouí velkou pochvalu, nebo vechna
vystoupení se jim velice vydaøila, o èem
svìdèil nadený potlesk publika.
Na sobotní odpoledne pøipravil Dìtský
domov, opìt v kulturním domì, program pro
veøejnost, ve kterém se postupnì pøedstavili
zpìvák Petr Koláø, Taneèní studio Hany Flekrové a hudební skupina Mt. Øíp.
Po oba dva dny pak program pokraèoval
v prostorách zahrady Dìtského domova
vystoupením ermíøské skupiny Kornelius,
soutìemi pro dìti, diskotékou a táborákem
s opékáním buøtù.
I kdy venkovním akcím poèasí pøíli
nepøálo, oslavy 75. výroèí zaloení Dìtského
domova v Husovì ulici v Holicích se urèitì
vydaøily.
Ludìk Kaplan
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Současná činnost Lesního družstva Vysoké Chvojno, s.r.o.
Ve svém poèátku bylo LD èlenìno na 3 organizaèní jednotky  polesí, ve kterých se nacházelo
8 lesnických úsekù (LÚ) a celkovì byl majetek
øízen z lesní správy (LS) LD. V souèasné dobì
je organizace firmy dvoustupòová s tím, e jednotlivé LÚ jsou øízeny pøímo z LS. Mimo správu historického majetku, který je obhospodaøován na základì nájemní smlouvy, LD
vykonává funkci odborného lesního hospodáøe
(OLH) a hospodaøí v lesích dalích drobných vlastníkù z øad fyzických osob i obcí na výmìøe cca 1500 ha. Nejvyím orgánem LD je
valná hromada, která je tvoøena starosty jednotlivých obcí a kontrolní èinnost je svìøena dozorèí radì. V èele LD je jednatel, který je
zároveò øeditelem spoleènosti, odborným lesním a mysliveckým
hospodáøem. Na øídící èinnosti se dále podílí 18 TH pracovníkù,
z nich nìkteøí mají ve své pracovní náplni pøedevím oblast slueb
pro jiné vlastníky lesù. V rámci svých aktivit provozuje LD tyto èinnosti: lesnictví, rybníkáøství, autodoprava, výroba oplocenkových
dílù, myslivost, poradenství v oblasti lesnictví a myslivosti, drobná
zemìdìlská výroba a vechny tyto èinnosti nabízí jako slubu dalím
subjektùm.
Výnosy z vekerých èinností slouí jednak k výplatì nájemného
vlastníkùm a jednak k údrbì nemovitostí a pochopitelnì k zajitìní
pìstební èinnosti. V honitbách LD se roèní lov spárkaté zvìøe skládá
z cca 150 kusù zvìøe srnèí, 80 kusù zvìøe danèí a 200 a 250 kusù
èerné zvìøe.
Produkce vlastní zvìøiny èiní roènì a 8 tun a proto je v areálu LS
zøízeno sbìrné místo zvìøiny, které slouí i okolním mysliveckým
subjektùm. LD obhospodaøuje asi 25 ha rybníkù dvouhorkovým
zpùsobem s roèní produkcí kolem 120 q ryb. V rámci slueb pro
ostatní vlastníky lesù roènì vykupuje LD kolem 5000 m3 døevní
hmoty a pomáhá tak drobným vlastníkùm lesù zobchodovat jejich
produkci. Pro svoji èinnost je firma vybavena odpovídající technikou, mezi kterou patøí pøibliovací a pìstební traktory, odvozní souprava, vyváecí souprava, drtièka klestu Merri, èelní nakladaè Volvo
a dalí drobná technika. Prùmìrný pøepoètený poèet zamìstnancù
firmy je 55, pøièem pokrytí pìstební èinnosti vlastními zamìstnanci je cca 80 % a tìební èinnosti cca 30 %, na zbylou volnou

kapacitu jsou uzavírány smlouvy o dílo s místními podnikatelskými subjekty. Pro lepí vydruhování døevní hmoty, zejména z rozptýlených tìeb a z výkupù, slouí malý manipulaèní sklad s roèní
kapacitou 12.000 m3 hmoty. Firma je dritelem certifikátù PEFC
a C-o-C a její hospodaøení je plnì v souladu s principy trvale udritelného hospodaøení v lesích. V rámci svého majetku LD umoòuje odborné praxe studentùm lesnických kol a pravidelnì poøádá
exkurze zamìøené zejména na pìstování lesa. LD zároveò na svém
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majetku poøádá i dalí odborné akce pro pracovníky státní správy
a ve spolupráci s MZ ÈR na jeho majetku probìhla i exkurze pro
pracovníky státní správy ze vech krajù ÈR. V roce 2001 se LD
podílelo s ÈLS a LÈR s.p. na poøádání odborného semináøe Dub døevina budoucnosti.
Lesní drustvo Vysoké Chvojno s.r.o. je èlenem Sdruení vlastníkù
obecních lesù v ÈR.

Cíle a poslání LD
Základním cílem LD je kvalitní obhospodaøování lesního majetku
pøírodì blízkým zpùsobem v souladu s pravidly TUH a s maximálním vyuitím ekonomického potenciálu. Tento cíl je naplòován
zejména:
a) podporou pøirozené obnovy lesù
b) zvyování biologické diverzity lesù
c) uplatòování melioraèních a zpevòujících døevin
d) volba ekonomicky výhodných a k lesu etrných technologií
výroby
e) diferenciace výchovných zásahù v návaznosti na druhou skladbu
a SLT
f) zvyování stability lesních porostù zejména proti ivelným
èinitelùm
g) zvyování ekonomické hodnoty svìøeného majetku
h) udrování provozních nemovitostí ve stavu, který dobøe reprezentuje firmu i vlastníky
i) budování úzkých vztahù s laickou veøejností vèetnì osvìtové
èinnosti
j) podpora lesnického výzkumu a kolství
Vzhledem k tomu, e majetek obhospodaøovaný LD VCH je majetkem komunálním, spoleènost plní i významnou sociální funkci
z hlediska pracovních pøíleitostí pro obyvatelstvo obcí a mìst, spoluvlastnících majetek Lesy LD dále plní velmi významných zpùsobem rekreaèní funkci a majetkem prochází nìkolik cyklostezek,
v jeho prostoru se nacházejí 3 chatové oblasti a dále jeho územím
vede novì zøízená Poorlická nauèná stezka.
Lesy Lesního drustva Vysoké Chvojno s.r.o. jsou v rámci Pardubického kraje nejvìtím nestátním lesním majetkem.
Dá se øíci, e nejhlavnìjím cílem hospodaøení LD je obhájit u iroké veøejnosti podstatu lesnického hospodaøení v lesích jako cestu
k jejich trvalé udritelnosti.
Na fotografiích je manipulaèní sklad za Vysokým Chvojnem a novì
opravená hájenka Suté bøehy.
Radomír Charvát, øeditel LD
ročník I., červenec-srpen 2005
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Sebrané glosy Miloslava Kmenta
Dovolte mi, abych se nejdøíve zaradoval nad nejedním ohlasem, který nae
glosy vyvolávají. Úmyslnì píi nae,
ponìvad glosy sice sestavuji, píi a zveøejòuji za svoji osobu, avak podnìty v mnoha
pøípadech vycházejí od vás, obèanù Holic.
 Pøed Albertem se ji objevily kýené
stojany na kola pro zákazníky. Pokud i pøesto nìkdo opøe kolo o stromek  a bohuel
se to stává  potom u nainec neví, co si
o takovém konání myslet.  Na pravé stranì vozovky, protínající námìstí z Komenského ulice k pìtatøicítce, se ji objevil
zákaz zastavení a stání. Hned je na této
trece volnìji a pøehlednìji.  Kradaèi
sáèkù u psích toalet se polepili a patrnì si
sáèky na svaèiny kupují v papírnictví. 
Mailová pota doruèila obsáhlý ohlas na
kauzu straka obecná, tentokrát z odborných kruhù mysliveckých. Naleznete jej
v plném znìní v na stránce 12. Autor ohlasu je nejen znalcem straky obecné, ale 
nemýlím-li se  i profesionálem pøes straky èlovìèí. Tøeba nám i o nich pøítì nìco
sdìlí.  Píete o nepoøádku v centru
mìsta, ale mìl byste se zajít podívat do
´kvìtnových´ ulic, jak to tam vypadá!, øekl
mi nedávno pøi obchùzce námìstí jeden
obèan. Poptával jsem se, nikdo se k nièemu
nehlásí. Vydám se tam proto osobnì a pøítì napíi, co jsem vidìl.

Zlobivé závory ve Vysokomýtské ulici

Poznámka

KAŠPAR, FORMÁNEK,
VALENTA ...
Hledal jsem nedávno jakýsi údaj v bøeznových Holických listech a mimodìk

Ani trochu nerozumím eleznièním
závorám na Vysokomýtské ulici pod høbitovem. Z nièeho nic si umanou, e spadnou. Vlak nikde, závory pomrkávají, lakují, øidièi èekají, poté klejí, troubí, vracejí se,
velijak klièkují a objídìjí, pìáci spílají
èoudícím, klièkujícím a klejícím øidièùm.
Jedna fronta vozidel konèí nedaleko Ostøetína, druhá nakukuje do ernova u Chvojence. S houkáním pøijídìjí policisté,
ruènì zvedají závory i dopravní morálku,
situace se jak tak uklidòuje, závory to zjistí a zaènou fungovat. Kocourkovské
pøedstavení konèí, repríza se koná zítra,
jindy za tøi dny, nìkdy za týden, jak eleznièní Pánbùh dá. Èeské dráhy jsou organizací sloitou i rozloitou, moná bude lepí
dotázat se èeské policie. Zeptal jsem se
proto pøímo na zdejím obvodním oddìlení
Policie ÈR. Pøítomný èinitel mi sdìlil, e ví
a e se touto záleitostí velice dùkladnì
zabývají a e prostøednictvím policejního
øeditelství jsou ji podnikány kroky, aby
zodpovìdná instituce pøes závory tyto
závady urychlenì odstranila. Nechme se
(pøíjemnì) pøekvapit.
Na èervnových stránkách tohoto listu
jsem se ve zprávách o èinnosti rady mìsta
doèetl, e  rada schválila poskytnout tradièní pøíspìvek 15 000 Kè Domu dìtí
a mládee Holice na vydání holického
kalendáøe na rok 2006. Slovo tradiènì
znamená, e to není poprvé, nýbr ponìkolikáté. Proè ne, rada jistì ví, jak dalece kadoroèní kalendáø pøispívá k dobrému jménu
a propagaci mìsta. Mám jenom dílèí technickou pøipomínku. Pùvodnì byl tento
mìsíèní kalendáø  jak bývá obvyklé  dvanáctistránkový, co mìsíc, to stránka.
V posledních letech se smrsknul na rozsah polovièní, estistránkový. Vdy dva
mìsíce v jednom. Doufám, e rok 2006
nebude pouze na ètyøech listech  jaro, léto,
podzim, zima.

Jízda na kole kouskem Nádraní
ulice od raòkù k automobilní kole, to je
o ivot, postìovala si mi jedna Staroholièaèka. Zkusil jsem to a dal jí za pravdu.
Ulice je ve vední dny z obou stran doslova
zarovnána auty, a kdy vám za zády funí
jakýsi trambus, proti vám se øítí náklaïák

Spousta místa na parkování u nádraí

a za ním vykukuje kolona aut, pøíjemná
jízda ani pocit to není. Takových situací je
tam dennì pøi souèasné frekvenci desítky.
Poptal jsem se na úøadì a sdìlili mi, e dle
dopravákù je íøe zbývající vozovky dostateèná. Urèitì to pouze zmìøili, jízdu na kole
zøejmì nezkoueli. Chápu také, e osazenstvo a actvo automobilní koly a pøísluné
firmy povaují dojídìní autem za samozøejmost a nìkde parkovat musí. Nenalezlo
by se vak pøi vestranné dobré vùli a ohledu místo na parkování nìkde jinde, napøíklad v pøilehlém a zcela nevyuívaném prostoru eleznièního nákladového nádraí?
(e-mail: miloslavkm@volny.cz)

v ní èasto se vyskytující debaty o nejpoèet-

uívaných pøíjmení v onom roce. Také tehdy

nìjím pøíjmení v Holicích. Z jeho závìrù

vedl Kapar (132), na druhém místì v tìs-

vyplývá, e v souèasnosti je na prvním

ném závìsu byl Formánek (131), tøetí místo

místì pøíjmení Kapar (111 osob), druhý

obsazoval Valenta (103), následoval Vohra-

pøekvapivì Horák (84) a na tøetí pøíèce stojí

lík (101), Kment (86), Faltys (73), Branda

Schejbal (té Shejbal)  77x.

(64), dost bylo i Holubù, Jeøábkù, Jedlièkù,

Vzpomnìl jsem si, e v Holických

Velínských a Vojtìchù, v meninì byli

ozvìnách (roèník 1999) jsem psal na

Schejbalové a Horákové. Hleïme, jak se za

pokraèování o Starém adresáøi. Jednalo se

nìkolik desítek let prodrali vpøed! Prý mají

jsem si znovu pøeèetl sta Pavla Hladíka

o údaje z mìstského adresáøe z roku 1926.

ve títu heslo Milujme se a mnome se!

Ani Formánek, ani Branda, ale ... Zmiòuje

V jedné ze statí byl také výèet nejhojnìji

ročník I., červenec-srpen 2005

(mkm)
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Krajské kolo Svojsíkových závodů
Od pátku 10. èervna jste si mohli vimnout zvýené koncentrace skautù v naem mìstì a zejména pak na Blakovci. Nae støedisko bylo
toti vybráno za poøadatele krajského kola Svojsíkových závodù. Tyto
závody jsou vrcholnou soutìí pro skauty a skautky ve vìku do 15 let
a konají se jednou za dva roky. Z kadého okresu pardubického kraje
postoupili do tohoto závodu dvì chlapecké a dvì dívèí hlídky, co znamená 16 hlídek, postoupit do kola celostátního vak mohla pouze
jedna z kadého kmene Jak jsme ji v minulém èísle psali, tak se nae

hlídka do krajského kola nedostala  v okresním kole skonèila tøetí a tudí první nepostupující..
Sobotní ráno bylo ve znamení pøíjezdu
úèastníkù a také velké pøedsoutìní nervozity. Po slavnostním nástupu, kterého se
zúèastnil i tajemník MÚ, bylo odstartováno.
Na tra v délce pøiblinì 6 km postupnì
vyrazilo vech 16 hlídek. Tra nebyla nijak
vyznaèená  k orientaci po lesním prostranství musela poslouit pouze mapa a buzola. A nutno øíci, e zabloudit
se podaøilo pouze jedné hlídce. Bìhem závodù museli závodníci plnit
mnoho rùzných úkolù jako napøíklad poznávání rostlin, ivoèichù,
minerálù, ukázat své dovednosti pøi rozdìlávání ohnì za detì, ifrování, stavbì stanu, uzlování, stavbì vázaných staveb, znalosti historie
skautské i národní a dalí. Toto vechno stihla nejrychleji hlídka chlapcù z Lankrounu, její èas v cíli byl 2 hodiny 41 minut. Bìhem závodu
probíhaly rùzné soutìe a sportovní klání pro ty, kteøí v závodu nestartovali. Vichni tedy mìli co dìlat. Kdy byl vyhláen nástup pro
vyhláení výsledkù, nervozita nabyla svého vrcholu. Postupujícími do
celostátního kola se stali hlídky skautù i skautek z Lankrounu. Jejich
motivace byla o to vìtí, e se celostátní kolo uskuteèní právì u nich.
Patøí jistì podìkovat vem, kteøí se podíleli na organizaci a pøípravì
této velké akce, které se zúèastnilo okolo 200 lidí, zejména pak Lesùm
ÈR a mìstu Holice.
Ondøej Výborný
Vedoucí skautského støediska Dr. Emila Holuba Holice

Vítìzné drustvo z Lankrouna

STRAKA OBECNÁ,
tentokrát z hlediska mysliveckého
Se zájmem jsem si pøeèetl sebrané glosy Miloslava Kmenta, uvedené v kvìtnovém a èervnovém èísle Holických listù, a to na téma pøemnoení straky obecné. V kvìtnovém èísle pisatel nepøímo vyzývá
k odpovìdi zkueného ornitologa, znalce oboru. Vzhledem k tomu, e
se za zkueného ornitologa nepovauji, reaguji na výzvu uvedenou
v èervnovém èísle jako èlen místního mysliveckého sdruení. Bohuel
musím konstatovat, e pasáe uvedené ve víkendové pøíloze deníkù
Bohemia, ze kterých pisatel èerpal informace, jsou v nìkolika bodech
nepøesné a nepravdivé. Souhlasím, jako asi kadý myslivec, e straka
obecná je povaována za nejvìtí plenitelku hnízd jak drobného
ptactva, tak hnízd koroptví a baantù.
V loòském roce se nìkolik èlenù mysliveckého sdruení zúèastnilo
jednání o ptaèí oblasti Komárov. Zde jsem vznesl otázku na pracovníka CHKO elezné hory na téma úbytku drobného ptactva v dùsledku
pøemnoení strak ve mìstech. Uvedený pracovník, který je oborníkem
 ornitologem, odpovìdìl, e byl proveden rozsáhlý prùzkum, kdy se
úbytek drobného ptactva ze z tohoto dùvodu nepotvrdil. Podle jakých
kritérií byl tento prùzkum provádìn u neuvedl, ale èlovìk, který se
pohybuje v pøírodì, tomuto urèitì nevìøí.
Jako zásadní nepøesnost v uvedeném èlánku povauji vìtu ...myslivci ji neradi vidí, mají vak monost regulovat její pøemnoení, ponìvad straka obecná nemá zákonnou dobu hájení. Tato informace je
nepravdivá, protoe podle Vyhláky Ministerstva zemìdìlství
è. 245/2002 Sb. ve znìní vyhláky è. 480/2002 Sb., o dobì lovu jednotlivých druhù zvìøe a o bliích podmínkách lovu zvìøe, je stanovena
doba lovu straky obecné od 1. 7. do 28. 2.
Regulace straky obecné odstøelem je také ztíena tím, e v minulosti byl tento pták obyvatelem krajiny, kde se støídají pole, louky,
pásová zeleò podél vodních tokù a malé lesíky. V posledních letech se
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straka stala obyvatelkou
osídlených míst, kde hnízdí
(tak jako v naem mìstì)
v parcích zahradách apod.
Tato místa jsou z hlediska
zákona o myslivosti povaována za nehonební pozemky
a z tohoto dùvodu zde nelze
provádìt lov.
Bionomii tohoto ptáka
popsal èásteènì ji p. Kment
ve své glose, snad jen na
doplnìní: straka obecná
nehnízdí jen v horní èásti
vysokých stromù, ale i nízko
nad zemí, rozhodující je
dostupnost hnízda (trnité
keøe a pod.). Hnízdí jednou
roènì v IV.-V. mìsíci. Stavby hnízda se úèastní samec
i samice. V teritoriu tohoto
páru je vìtinou vybudováno více hnízd a do jednoho z nich pak samice snese 3-9 nejèastìji nazelenalých nebo namodralých vajec s hustými skvrnami. Sedí na nich 17-18 dní. Straka je pøevánì stálý pták.
Literatura uvádí, e v letech 1985 a 1989 v ÈR hnízdilo 40 000 a
80 000 párù. Domnívám se, e tato èísla jsou v souèasné dobì nìkolikrát pøekroèena, a musím konstatovat, e z hlediska mysliveckého je
kodlivost straky na drobné zvìøi znaèná.
V roce 2004 bylo v Mysliveckém sdruení Holice (1436 ha honební plochy) uloveno 32 strak obecných. Souèasný poèetní stav strak na
území Holic, kdy jsou mláïata ji vyvedená, si nedovolím odhadnout,
ale asi kadý obèan, který jen trochu kouká kolem sebe, se s tímto ptákem urèitì setkal.
Vladimír Brynda, myslivecký hospodáø MS Holice
ročník I., červenec-srpen 2005
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Pranostiky
s komentářem
Červenec a srpen 2005
Kdy u máme prázdninové dvojèíslo,
musíme uvést pranostiky na èervenec i na
srpen. A mùe tomu vévodit následující tvrzení: Èervenec a srpen jsou nejteplejími
mìsíci v roce.
Pokud jde o è e r v e n e c, latinsky
psaný iulius, prezentuje se nejmením
poètem rèení z celého roku. Znalci uvádìjí,
e rolníci, hlavní tvùrci èeských pranostik,
mìli v tomto mìsíci plné ruce práce
a nezbýval jim èas pøemýlet o formulacích
povìtrnostních poøekadel. Iulius má navíc
renomé nejdetivìjího mìsíce roku, co se
veøejnosti sdìluje takto: Èervenec nese
parna, krupobití, medovice, jesti hojný na
bouøky a na vichøice.
2. èervence je svátek Navtívení Panny
Marie, která má zcela urèitì jakési kontakty
s proslulým Medardem: Kdy na Navtívení Panny Marie prí, ètyøicet dní se voda
vrí. 4. èervence má svátek svatý Prokop
a rovnì se hlásí k mokru pranostikou
Dé na Prokopa  zmokne kadá kopa.

listy

10. èervence, kdy je svátek Sedmi bratøí,
tomu není jinak: Prí-li na Sedm bratøí,
sedm nedìl støecha neuschne.
Vimnìte si, jak poèetná zastoupení
mají pøedpovìdi pesimistické, které bychom
dnes patrnì oznaèili jako íøení poplané
zprávy. A to jde vìtinou o osoby svatých!
Ovem najdou se i optimistiètìjí úvahy. 13.
èervence se sice jedná spíe o výrok neutrální (Svatá Markyta hodila srp do ita),
ovem 18. èervence to napravuje Kamil rèením O svatém Kamilu slunce má nejvìtí
sílu.
Radost vak netrvá dlouho, v mezidobí
Eliá, Daniel, Marie Magdaléna a Jakub starí také mluví spíe o deti. Je to nakonec
logické, proto také tráví støední a chudí vrstvy naincù letní dovolené v dalekých exotických krajích. Korunu tomu dává 26. èervence
veobecnì známá Anna, Anda, Anka, Anièka : Svatá Anna  chladna zrána. Jen
tak pro zajímavost  na Hluèínsku pranostika
zní: Od svatej Anky imné podranky
(imný = studený, podranek = svítání).
S r p e n, latinsky augustus, má zásobu
pranostik mnohem bohatí, chlubí se vak
na úvod také jedním nej-: Srpen má nejkrásnìjí poèasí v roce. To vak v zápìtí
znevìrohodní rèení V srpnu ji nelze slunci mnoho vìøit a naopak zase vyrovnává

tvrzení I kdy v srpnu ze strni obèas
fuèí, horko nás pøece jen muèí. Tak si
vyberte!
Významnou úlohu v tomto mìsíci hraje
desátého dne svatý Vavøinec, který vydává
signály o tom, e je sice jetì léto, ale podzim za dveømi: Svatý Vavøinec  první
podzimec, Svatý Vavøinec ukazuje, jaký
podzim nastupuje. Patnáctého dne se dovídáme, e Panna Maria zøejmì nepohrdne
èíí dobrého vína: Den Nanebevzetí Panny
Marie pìkný èas pøinese hojnì dobrého
vína èi Slunce-li o Nanebevzetí Panny
Marie svítí, lze hojnost vína se nadíti.
Abychom ve nesvádìli jen na Vavøince,
nutno podotknout, e koncem mìsíce se
i jiní svatí hlásí k blíícímu se podzimu: 24.
srpna  Od svatého Bartolomìje slunce
ji tolik nehøeje, Bartolomìj svatý odpoledne krátí, 28. srpna  Svatý Augustin
udìlá z tepla stín, 29. srpna  Stìtí svatého Jana  pøestávají ji parna.
Zase poplané zprávy? Nic si z toho
nedìlejte, netruchlete, nepropadejte panice.
Pokud tyto øádky budou èíst zaèátkem léta
vai potomci a poloí vám otázku co o letoních dovolených, upozornìte je na známé
údajnì Cimrmanovo prázdninové poøekadlo:
O Julianu i Augustu nás letos èeká 
sladká pohoda, slunce, les a øeka.
(mkm)

HOLICKÝ SLAVÍN
vatel soukromé autobusové dopravy na trasách z Holic do Pardubic, Daic, Vysokého
Mýta a Hradce Králové

tova v druhé polovinì roku 1850 zde bylo
pochováno 120 obyvatel, zemøelých ponejvíce na choleru.

Èenìk ZEMÁNEK, MUDr. (140 let od
narození)
* 11. srpna 1865 v Rokytnici na Moravì,  2.
øíjna 1930 v Holicích mìstský lékaø, autor
odborných pøednáek, veøejný èinitel, náèelník a starosta Sokola, iniciátor výstavby místní sokolovny, starosta mìsta (1919-1921)

Dne 18. srpna 2005 uplyne 90 let od
chvíle, kdy bylo pojmenováno holické
námìstí námìstím Císaøe a krále Frantika
Josefa I. Název vydrel tøi roky (1915 
1918). V tom vak není zajímavost, ponìvad jména potentátù C. k. figurovala v tìch
èasech mnohdy a mnohde. Spíe chci zmínit
èetné promìny názvù naeho námìstí.
Pùvodnì byl a do roku 1915 pouíván
název Velké námìstí a uplatnil se jetì
v letech 1918  1933 za první republiky a od
roku 1941 do roku 1945 za nacistické nadvlády. Od roku 1933 to bylo Masarykovo
námìstí, co zaèalo v roce 1941 vadit okupantùm. Po osvobození od roku 1945 se
Masarykovo jméno na námìstí vrátilo, avak
v roce 1950 zaèalo vadit komunistùm. Od
roku 1950 do roku 1962 jsme chodili na
námìstí Stalingradu, kult osobnosti tuto skuteènost zmìnil a a do roku 1990 jsme mìli
námìstí Rudé armády. Po sametové revoluci
v roce 1990 zastupitelé rozhodli o novém
názvu Námìstí T. G. Masaryka. Bùh ví
proè nebylo vybráno ono staré jednoduché
Masarykovo námìstí. Snad nyní v této podobì nìjaký èas vydrí.

Vzhledem ku zmínìnému nedostatku
kulatých jubilantù vyuívám prostoru
k tomu, abych pøipomenul dvì mìstská
výroèí, která nepostrádají zajímavosti.

Reprodukce peèeti mìsta Holic

Pøestoe v tomto dvojèísle by mìl teoreticky figurovat vìtí poèet jubilantù, opak je
pravdou. Prázdninové období ovlivòuje zøejmì
vekeré dìní, a patrnì proto je i v tìchto dvou
mìsících Holický Slavín pomìrnì chudý.
Frantiek HOLICKÝ (110 let od narození)
* 1. èervence 1895 v Holicích,  1. øíjna
1973 v Holicích místní podnikatel, obchodník, továrník, veøejný èinitel, první provozo-

ročník I., červenec-srpen 2005

Dne 25. èervence 2005 uplyne 155 let
od neobvyklé události. Do uívání byl pøedán nový høbitov na návrí za mìstem u silnice k Vysokému Mýtu. Okolnosti budování
høbitova byly nejednou popsány, podrobnì
jsou uvedeny v dobové publikaci Holice
autorù Antonína afaøíka a Otokara Pospíila
z roku 1911. Jen poznamenávám, e hlavní
dùvod byl hygienický, ponìvad pùvodní
høbitov kolem kostela sv. Martina ji nedostaèoval a ani jinak nevyhovoval. K urychlenému rozhodnutí o zaloení høbitova na
novém místì pøispìla nemalou mìrou tehdejí epidemie cholery. Vdy po otevøení høbi-

Miloslav Kment
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FAUNA & FLORA
Josefská 208, Holice v Èechách
telefon 466 681 393,
mobil 603 522 609
prodejní doba út-pá 10 - 12 / 13 - 17,
so 8 - 11.30
Èervenec  Co èervenec neuvaøí, srpen nedopeèe.
Na mokrý èervenec následuje bouøe a krupobití.
Jaký èervenec, takový leden.
Èervenec úrody blíenec.
Co èervenec konèí, srpen zaèíná..
Váení pøátelé, zahrádkáøi a milovníci zahrádkaøení, tak je tady
èervenec, doba krásných prázdninových chvil pro dìti. A taky doba
dovolené, která je krátká, je-li plná pohody, ale nìkdy i dlouhá, kdy
bubnuje dé do støechy a my nìkdy nevíme, co s tìmi naimi ratolestmi dìlat. A tak Vás za nì prosím, vìnujte se jim, hrajte si s nimi,
vymýlejte hry, vymýlejte jim zábavu. Dìti odrostou, ale na krásnou
dovolenou s mámou a tátou tøeba jen nìkde na chatì, budou dlouho
vzpomínat. Dìti ani tak nepotøebují moøe, jako pomylení, e se jim
nìkdo vìnuje a rád.

Floráèek pomáhá

Dnes bych chtìla zodpovìdìt Vae èasté dotazy, snad si v nich
vichni najdete nìjaký ten svùj problém.
Chci se zeptat, jakým zpùsobem se rozmnouje a pìstuje
vlaský oøech. Dìkuji.
Jiøí
Vlaský oøech se dnes zpravidla rozmnouje roubováním,
kupují se naroubované rostliny z odrùd, které mají snadno
oddìlitelnou skoøápku. Mnoit jej mùete také ze semene,
je tøeba vak poèítat s tím, e první plody mùete sklízet
také a za 10 let. Vyaduje vlhèí pùdy a s jeho umístìním
velmi uválivì, nebo v jeho blízkosti mnoho kulturních
rostlin neporoste a také v dostateèné vzdálenosti od domu.
Mám vysazený oøeák hned vedle domu (2m), je vysoký
min.15m a starý pøes 20 let. Mezi domem a oøechem je
úzký chodník a zaèíná se nadzvedávat. Mám obavy, aby
koøenový systém oøechu nenaruil i dùm.prosím o radu,
zda koøeny oøechu jsou pod povrchem a je nutno se obávat, nebo jdou hluboko do zemì a dùm by nemìly ohrozit. Dìkuji.
Zdenìk Valenta
Strom je pøíli blízko u domu, koøenový systém je rovnomìrný, ale myslím,e
obavy jsou na místì. Vysadila bych nový oøeák na jiném vhodném místì
a tento pokácela nejen kvùli koøenùm, ale i kvùli vìtvení. Paøez by bylo nejlepí nevykopávat, ale znièit i s koøeny vhodným prostøedkem(napø. Root,
garlon  oba prostøedky máme v prodejnì a jsou s nimi dobré zkuenosti)
Dobrý den, prosím o doporuèení vhodné odrùdy meruòky do naí zahrady
u chalupy, která se nalézá v 300 m nadmoø.výky (na kopci - skoro rovina,
malinko smìr východojiní) u Mladé Boleslavi. V souèasné dobì tam máme
ji Karolu (6 let), která teprve letos mìla opravdu hodnì plodù. Protoe vak
kmínek praskl a máme místo jetì na jeden stromek meruòku, chceme zasadit jetì jednu meruòku. Z nabízených odrùd mám k dispozici: Velkopavlovickou, Karolu, Krásku a Maïarskou. Která bude dle vás nejvhodnìjí a bude
plodit v jiném termínu ne Karola? Pøedem dìkuji za odpovìï.
Vìra tìpánková
Doporuèuji zvolit Velkopavlovickou èi Maïarskou.
Chtìla bych naroubovat èi naoèkovat oøeák, nevím vak, jestli se roubuje èi
oèkuje a v kterém roèním období.
Jana
Oøeák se roubuje a to v èervnu nebo èervenci.
Chtìl bych naroubovat jabloò. Kdy je to lepí provést? Na jaøe nebo na podzim? Kdy si mám obstarat rouby?
Míra Novák
To závisí na zpùsobu roubování, zda budete roubovat tzv.za mízy (bìhem
vegetace) nebo bez mízy, kdy rostlina má mízy málo.
Je moné si vypìstovat broskvoò z pecky? Slyela jsem, e se broskvoò
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nemusí roubovat. A co ostatní ovocné stromy?
Jana Zelenková
Vechny stromy, které mají jakékoli semínko (peckoviny, jádroviny...) je
moné ze semínka vypìstovat, nicménì tyto rostliny ztrácí vlastnosti lechtìných stromù a plodnost se oddaluje o nìkolik let. Plodit mohou po 5 - 10
letech a nebo tøeba vùbec.
Prosím o radu, co se rzí hrukovou.
Kladivo Václav
S tím se moc dìlat nedá, rez pøezimuje na okrasných rostlinách typu jalovcù,
je tøeba se vystøíhat jalovcù v blízkosti hruní, jinak se aplikuje postøik Novozir, Dithane , nicménì zde pøíli úèinný není.
Jak správnì øezat vzrostlou-pøerostlou meruòku? Je moné ji vice zkrátit na
jedné stranì, která pøerùstá do zahrady sousedovi? Dìkuji za odpovìï.
Vìra Vlasáková
Meruòku je potøeba oøezat stejnomìrnì tak, aby koruna byla vyváená ze
vech stran.
Jak chránit plody jablonì pøed srni a vosami, existuje nechemická metoda?
Kropáèek
V takovém pøípadì bych doporuèila pouít sítì, ale jde o to, jak velké stromy
máte. Nic jiného mne nenapadá
Kmen vestky je napaden kùdcem, který zanechává v kùøe stromu asi milimetrové otvory s klejotokem. Minulý rok na podzim byla napadena v sousedství tøeeò, kde otvory byly a 1,5 mm. Celý strom na jaøe zaschl a byl skácen. O jakého kùdce jde a jak proti nìmu zasáhnout? Jde o strom, který
dává pravidelnou a dobrou úrodu.
Jaromír
Podle vaeho popisu by se mohlo jednat o rakovinné odumírání vìtví. Pokud
je to ve vìtím mìøítku, nezbývá, ne døevinu porazit. Pokud výskyt není a
tak veliký, doporuèuji pouít pøípravky Champion nebo Kuprikol.
Kdy je nejvhodnìjí doba k sázení meruòky a jaká je nejlepí odrùda do
naich podmínek.
Marta
Meruòky a ovocné stromy, kromì broskvoní, je veobecnì nejlepí sázet na
podzim. Jestlie jste tady z Holicka, odolná odrùda je Karola, Veecot, do chránìných míst lze zasadit i Velkopavlovickou..
Dobrý den, nìkde jsem slyel, e se dají paøezy po pokácených ovocných
stromech zlikvidovat chemicky, e se do nich navrtají díry a vyplní nìjakou
chemikálií (snad nìjakým ledkem). Mùete mi prosím poradit, co s tím?
A jak dlouho bude proces rozpadu trvat?
P. Sucháèek
Pouívá se Root, Garlon 4 EC. Znièení paøezu i s koøeny trvá pøiblinì 6-9
mìsícù a nepokodíte si tím okolí stromu. Doporuèuje se té moèovina èi
ledek, ale s tím nemám ádné zkuenosti.
Máme na zahradì pìtiletou hruku, kterou potøebujeme pøesadit. Je to
moné v létì? A jak velký bal je potøeba? Koruna je iroká cca 1.5 m. Do
jaké hloubky a obvodu by bylo potøeba kopat?
Koubková
Doporuèuji nepøesazovat vùbec, nebo riziko neujmutí je veliké, nehledì na
skuteènost, e v létì toto ji vùbec nepøipadá v úvahu. Kdybyste pøece jen na
pøesazení trvala, je tøeba po obvodu koruny vykopat strouhu a tu zasypat dobrou kompostovou zeminou, abyste donutila strom vytvoøit nové koøínky
a nechat tak alespoò 1/2 roku, ale i tak je pøesazení u hrunì velice nejisté.
Máme zakrslou nektarinku pìstovanou ve velkém kvìtináèi.Loni mìla poprvé jen 3 plody, letos obrovsky nasadila a asi ze 30 plodù zùstalo jen 14. Èím
a jak èasto hnojit, aby vechny uzrály a dorostly do bìné velikosti? Od tvorby plodù hnojím 1x za 14 dnù Kristalonem plod a kvìt. Jak dlouho taková
bude rodit? Je moné ji pøesadit do volné pùdy? Máme ji tøetím rokem.
Dana
Do volné pùdy vzhledem k naim klimatickým podmínkám pøesadit nelze,
doporuèuji zakoupit hnojivo na citrusy.
Prosím, mùete mi poradit, zda se dá nìco pìstovat pod oøeákem èi v jeho
nejbliím okolí?
imùnková Jarmila
Velmi obtínì, nebo listy obsahují toxiny, které vadí rùstu jiných rostlin.

Aktuální nabídka naší prodejny:
V mìsíci èervenci nabízíme bahenní rostliny, trvalky a okrasné keøe,
chemické pøípravky na ochranu rostlin. V polovinì srpna jarní cibuloviny a kuøice na zaèátku snùky.
Tìíme se na Vás v naí prodejnì.
Za Faunu & Floru Alena Rabasová
ročník I., červenec-srpen 2005
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Mezinárodní fotbalový turnaj starších žáků
Starí áci FK AS Pardubice zvrátili ve finále nepøíznivý vývoj
a stali se vítìzi Viktoria Cupu 2005
Holice, Horní Jelení  Mladí fotbalisté FK AS Pardubice v rozhodujícím utkání o zisk vítìzné trofeje 35. roèníku Mezinárodního turnaje
starích ákù Viktoria Cup 2005 proti chorvatskému soupeøi NK Proloac dokázali otoèit nepøíznivý poloèasový výsledek a brankami
Tomáe Konvaliny a Jana Jakla v dramatickém a velice kvalitním
utkání zvítìzili 2:1. Mezi první FK AS a tøetí Proloac (oba týmy zvítìzily v základní skupinì), v jeho støedu se pøedstavili technicky zdatní hráèi z jihoevropské fotbalové koly, se vklínil praský Junior.
Z dalích zástupcù okresu se nikdo do finálové skupiny o 1.-6. místo
neprobojoval  Tesla Pardubice obsadila sedmé, Horní Jelení osmé
a domácí Holice poslední, dvanácté místo. Ceny vítìzùm a nejlepím
hráèùm na závìreèném ceremoniálu pøedávali dr. Josef Koøínek, pøedseda krajského fotbalového svazu, Pavel Matejka, pøedseda OFS Pardubice, Mgr. Ladislav Effenberk, starosta mìsta Holic a místostarosta
Holic, Mgr. Pavel Hladík.
Letoní jubilejní roèník, jeho generálním sponzorem byla spoleènost
Viktoria, se zúèastnilo dvanáct ákovských výprav z celé Èeské republiky i ze zahranièí. Mezinárodní punc turnaji dodali dva vyslanci ze
Slovenska  Hlohovec a Sereï a premiérovì chorvatský tým NK
MLADOST DONJ Proloac. Jako Memoriál Ládi Vojíøe se v letoním
roce hrálo ji popatnácté. V areálu na Horním Jelení se odehraje
základní skupina B a novì také utkání ve skupinì o 7.-12. místo.
V hracím systému turnaje dolo oproti loòským letùm k nìkolika inovacím. Nutno doplnit, e finálová skupina nabídla vesmìs utkání
výborné kvality s dramatickou zápletkou, take v nedìlním odpoledni
navtívilo turnaj na sto padesát divákù. Jednotlivá utkání se hrála na
2x15 minut proti døívìjím 2x20. Základní estièlenné skupiny byly
dohrány ji v sobotu a tøi nejlepí z kadé z nich postoupily do skupiny
o 1.-6. místo, která se odehrála v nedìli v Holicích. Týmy na 4.-6.
místì v základních skupinách se utkaly ve vzájemných zápasech o 7.12. místo na Horním Jelení. Výsledky se základních skupin se pøitom
zapoèítávaly.
Základní skupiny otevøel duel Holic s Hlohovcem  domácí na úvod
hned pøekvapili, kdy s nakonec ètvrtým týmem turnaje uhráli remízu
1:1. Domácí Holice sehrály dva výborné zápasy  ten druhý s ligovým
Motorletem pøitom mìli rozehraný na remízu, ale branka v poslední
minutì ve zhatila. Jeliko si svìøenci trenéra Krátkého nepøipsali na
konto jediné vítìzství a podlehli i rivalovi z Jelení, obsadili poslední
pøíèku. Svá první dvì utkání v sobotu zvládl s plným poètem bodù

Vítìzné mustvo FK AS Pardubice

ročník I., červenec-srpen 2005

chorvatský Proloac, v jeho dresu hráli prim skvìlý ofenzivní tvùrce
hry Mirko Toliè a støelec Tomislav Bkopavloviè. Z realizaèního týmu
Chorvatù zaujal horkokrevný trenér, který rozmáchlými gestikulacemi
po jiansku neustále protestoval a spílal rozhodèím; nakonec byl vak
s výsledkem a vystoupením svého týmu i s organizací turnaje velice
spokojen. Sobotní kanonádu Chorvatù odnesly debaklem 1:6 právì
domácí Holice. Zklamáním turnaje byla novì prvoligová Tesla, která
aè oslabena o hráèe základní sestavy, dokázala porazit jen Holice. Ve
si vak pardubiètí hráèi vynahradili v nedìli, kdy tøikrát zvítìzili
a ovládli tak skupinu útìchy. Na loòské prvenství zdaleka nenavázal
ani Zábøeh, naopak daøilo se obìma slovenským zástupcùm. Hlohovec
dokonce mìl po sobotì o skóre lepí bilanci ne Proloac, ale v nedìli
ji vyhrát nedokázal a nakonec na nìj zbyly bramborové medaile.
Sereï doplatila na zmìnu systému  kdyby toti ze skupin postupovaly jen první dva, la by do semifinále s jistotou umístìní v první ètyøce.
Jene s lepími soupeøi se jí nedaøilo a za pìt utkání vstøelila jen jediný
gól  suma sumárum: koneèné esté místo. Ze skupiny A postoupil se
tìstím Motorlet, a to jen díky lepímu vzájemnému utkání s Veselím,

Závìreèné utkání mezi FK AS Pardubice a Mlados Proloac - Chorvatsko

zato vak bez jediného bodu s prvními dvìma týmy, co na lepí, ne
páté místo staèit nemohlo. Své postavení po sobotì naopak vylepil
Junior  ze skupiny postupoval a jako tøetí, ale s celky z áèka získal
sedm bodù a vyhoupl se na koneèné druhé místo pøed Proloac, který
nedosáhl na støíbro kvùli prohøe v posledním utkání turnaje s FK AS
Pardubice. Tým z Pardubic sice nepøekypoval ofenzívním pojetím hry
jako Chorvaté, ale taktickou, disciplinovanou hrou, dovedl est utkání
z osmi k výhøe o jediný gól a ve zbylých dvou uhrál remízu 0:0.
Systém turnaje se osvìdèil, vdy Chorvaté jetì osm minut pøed koncem mìli na dosah celkový triumf, aby jim ho dvìma brankami
vyfoukli Pardubiètí ... Triumf je ve správných rukou, i kdy sympatický Proloac pøedvádìl jednoznaènì nejlíbivìjí pojetí hry. V závìru
turnaje mu vak docházely síly, èeho bezchybní áci FK AS v rozhodujícím støetnutí vyuili.
Nejlepí brankáø: Martin ák (FK AS Pce)
Nejlepí støelec: Tomislav Bkopavloviè (NK Proloac)  9 branek
Nejlepí hráè: Toliè Mirko (NK Proloac)
Koneèné poøadí 35. Memoriálu Ládi Vojíøe: 1. FK AS Pce, 2.
JUNIOR Praha, 3. NK MLADOST DONJ Proloac (Chorvatsko),
4. FC Hlohovec (Slovensko), 5. SK Motorlet Praha, 6. FC Hlohovec
(Slovensko), 7. TJ Tesla Pardubice, 8. AFK Horní Jelení, 9. FK Veselí
nad Moravou, 10. SK Sulko Zábøeh, 11. SKP Agria Choceò, 12. SK
Holice.
Sestava vítìzù FK AS: ák, Pitterle, Konvalina, Vladyka, Javùrek,
Schejbal, Rùièka, Tulach, Morávek, Jakl, Kakrda, Dostál, Roman,
Hostinský, Vratiovský, Kopeèný, Starý, Hofman.
Luká Neumann
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TOULKY HOLICKOU MINULOSTÍ VII.
Utrpení holických občanů v době průchodu
vojsk v minulých válkách – pokračování
Koncem dubna 1757 vtrhly pruské váleèné síly ètyømi proudy opìt do
Èech. Jejich cílem byla Praha. 1. kvìtna byl pruský král ji na Bílé hoøe.
V bitvì u tìrbohol u Prahy utrpìla habsburská armáda úplnou poráku,
která ji donutila uzavøít se v praské pevnosti. Bylo jasné, e tato defenzivní taktika nepovede k nièemu jinému, ne ke kapitulaci, nepøijde-li pomoc
zvenèí. 17. èervna 1757 dolo k rozhodující bitvì u Kolína, v ní byla zase
pruská armáda na hlavu poraena. Habsburské vojenské síly postoupily
potom úspìnì do Slezska. Habsburská armáda vak Slezsko dlouho neudrela. Do konce roku se podaøilo Prusùm vyèistit obsazená území od
habsburských vojsk. Teprve tehdy vyvodili ve Vídni dùsledky neschopnosti velitele Karla Lotrinského a poslali jej jako místodrícího do
Nizozemska.
Vojenské operace v roce 1758 zahájil opìt pruský král vpádem na
Moravu. Zásobovací potíe vak donutily pruskou armádu ustoupit opìt do
Slezska. V té dobì zahájily váleèné akce proti Prusku i ruské vojenské síly.
V oblasti støední Evropy poloila sedmiletá válka základy k pruské hegemonii v Nìmecku. Habsburská monarchie vyla ze sedmileté války
nesmírnì oslabena. Zvlátì èeské zemì doplatily na dynastickou politiku
Habsburkù nejen penìzi, ale i krví.
Sedmiletá válka znamenala svými nièivými úèinky podstatné zhorení
situace venkovského lidu, který naøíkal nad bezohledným pruským øádìním v naich zemích. Zle matièko, zle, Branderburci zde, mají velké èepice, schytali nám slepice. Zle, matièko, zle!
Tato válka a její bitvy vyhnaly témìø vechny obyvatele z naeho mìsteèka do lesù. Prajzové se hrnuli do Holi,a kdy doma nezastihli jejich
obyvatele, vechno vyrabovali.
Kdy Prusové odtáhli, vrátili se obyvatelé do vyplenìných domù zbaveni
témìø vech ivotních prostøedkù, úrody, dobytka a ostatních movitých vìcí.
V té dobì byly dle nìkterých pramenù i Holice jako Ostøetín vypáleny. V té
dobì také postihla nai zem katastrofální neúroda. Ohromné mnoství lidí,
zvlátì venkovská chudina, se ocitly na pokraji smrti hladem. Hlad a podvýiva pøinesly s sebou epidemické nemoci, které po tisících kosily neastný lid.
Souhrnné spisy u té doby uvádìjí, e hladem a nemocemi umøelo tehdy
v Èechách na ètvrt milionu lidí.
Pruský král také pøi cestì pøes Holice nocoval na staré potì a jeho
vojáci zatím plenili, co se dalo, napø. i kostel a faru. Topili starými historickými knihami z radnice. Kronikáø a zdejí pøedstavený Sedlák o nièení
mìstských knih napsal:  Jedno pokolení od druhého se uèiti má, ponìvad vlídnost, dobrota, jednání veøejné pøedkùv, jejich ctnosti a chyby nám
buï vhodným pøíkladem neb pravidlem opatrnosti býti mají. Není vak
pamìtních vìcí mnoho v knize a proèe jich etøiti dluno, ba ji povinností se stalo. Na mnoha místech vyjevují pøedkové naí alost nad nenahraditelnou ztrátou holických pamìtních knih. Taky vojenským nebo jiným
pádem k znièení pøily ...
Pøi této pøíleitosti je správné pøipomenout, e obdobné netìstí
v dùsledku ztráty historických knih a jiných cenností, postihlo mìsto Holice v kvìtnu 1945, kdy Nìmci zapálili radnici.
Na sklonku panování císaøovny Marie Terezie v roce 1778 byla svede-

na poslední bitva s Fridrichem o bavorské dìdictví po smrti kurfirsta Maxmiliána Josefa. Prusové byli vytlaèeni polním marálem Laudonem za hranice a v roce 1779 byl sjednán mír v Tìínì.
Po ukonèení této války bylo do Holic a Øedic dopraveno mnoho zajatých Nidrlandù. Byla zde pro nì zøízena nemocnice, protoe jich bylo
hodnì nemocných. Mnoho jich umíralo a více jak 140 jich bylo pochováno
na kopci, kde je dnes høbitov.
Po smrti císaøovny Marie Terezie èasto projídìl Holicemi její syn
císaø Josef II. Jezdil z Vídnì k Hradci Králové a Josefovu, kdy se tato
mìsta opevòovala. I on zde pøi jedné cestì na staré potì pøenocoval.
V té dobì velmi èasto projídìly Holicemi tìké povozy s náklady
k Hradci Králové a Josefovu. Také dne 16. února 1792 vezli naím mìstem
na deseti vozech støelný prach. V kadém voze bylo zapøaeno 5  6 koní.
Pøi této pøíleitosti je nutné také objasnit pùvod èásti mìsta Roveòska.
V místech nynìjího Roveòska býval od roku 1441 rybník. V nìm se utopilo pøi váleèných událostech roku 1758 mnoho ustupujících Prusù. Po
válce byl rybník vyputìn a o pùdu takto získanou byla rozíøena sousední
baantnice pod nynìjím høbitovem. Na zrueném rybníce byla postavena
myslivna, která v roce 1866 vyhoøela.
Kdy císaø Josef II. v letech 1778  1787 projídìl naím mìstem
k Josefovu, pøi zjitìní nevyuité pùdy po bývalém rybníku naøídil vrchnosti v Pardubicích, aby tato pùda byla svìøena v dìdièný nájem osadníkùm ze sousedních obcí. Rychtáøi sousedních obcí z obavy pøed nedostatkem pracovních sil odpovìdìli, e v úvahu pøicházející osadníky nemají.
Po oznámení této skuteènosti do Vídnì zde bylo usneseno, aby za tímto
úèelem byli povoláni osadníci z Pruského Slezska.
Podobnì bylo na pardubickém panství zaloeno i dalích 12 osad.
V roce 1782 se sem pøistìhovalo 10 rodin z Kladského hrabství. Byli
to vìtinou zámoní lidé, kterým se nelíbilo pod novou vládou Fridrichovou. Kadý pøistìhovalec obdrel 40 mìr pùdy. Pøistìhovalci, kteøí zatím
bydleli v myslivnì, se pustili s velkou pílí do stavby svých nových obydlí,
k èemu obdreli døíví z Viselcù.
Pøíjmení pøistìhovalcù byla: Asman, Luks, Klinke, Beck, Hofman,
Pulz, 2 x Winke, lima, Englich. Kadý z nich obdrel peníze na zakoupení jedné krávy a jednoho vola, co mìl bìhem dalích let splatit. Byli také
osvobozeni od kontribuce a nájemné platil kadý jen 13 zlatých ajnù (1
ajn = 80 haléøù).
Obec byla spravována vlastním rychtáøem a do roku 1850, kdy byla
pøipojena k Holicím. Po stránce náboenské mìli noví usedlíci potíe. Tehdejí holický faráø Daniel Alexius z Lovoce je nechtìl pøijmout za své
kolátorníky, proto byli pøidìleni k farnosti v Rovni. Teprve po roce 1787,
kdy se uvolili dávat desátek 2 ètvrtce ita a 2 ovsa, byli holickou farností
pøijati.
Kadou ètvrtou nedìli se roveòským osadníkùm èetlo evangelium
i ohláky nìmecky. O pùvodu jména Trauerdorf se vypráví následující:
kdy osadníci pøijali své podíly z rukou komise, mìl dosavadní myslivec
své bydlitì opustit. Byl smutný a plakal. I pravil pan vrchní tìnièka:
Kdy ná myslivec pláèe pro své místo a je tak smuten, bude se tato ves
jmenovat Trauerdorf (Smutná ves). Toto jméno se èasto pouívá i v souèasné dobì. V peèeti obce byl nápis Gemeinde  obec  Trauerdorf
a uprostøed obraz plaèícího myslivce.
Václav Zavøel

ČUŇATA A NIČITELÉ MEZI NÁMI
Kdy procházím v Holicích prostorem autobusového nádraí, kolem novinového kiosku,
autobusové èekárny, prodejny obuvi a autobusových stanovi, hlavnì stanovitì do Pardubic,
a dalích míst, zjiuji neradostný pohled a jsem
smutný z toho, co se zde dennì odehrává.
V tomto prostoru a pøilehlých zákoutích,
pøes stálou snahu Technických slueb mìsta
Holic udret zde poøádek, se pohybují poèetné
skupiny lidí, hlavnì z øad mládee, jejich chování nelze jinak nazvat, ne jako chování èuòat
a nièitelù. Mrzí mne, e mezi tìmito výteèníky
jsou i áci a studenti zdejích kol.
Uvedený prostor je zohyzdìn povalujícími
se odpadky a jinou pínou, kterou do nìho takøka nepøetritì vnáejí lidská èuòata. Svým zjestrana

22

vem se od obyèejných lidí zvlá nelií, ale pøi
letmém pozorování se rozdíly projeví velmi
názornì. Velmi zøetelnì a ihned se projevují ti
nièitelé, kteøí nièí v loòském roce instalované
pìkné lavièky, na jejich sedadlech èasto odpoèívají jejich pinavé a zablácené boty, èím znemoòují usednutí sluným lidem. Ponièená
sedadla a zneèitìné záchody v autobusové
èekárnì rovnì patøí do pùsobnosti tohoto specifického druhu naich spoluobèanù a cestujících.
Dalím druhem nepøizpùsobivých uivatelù
autobusového nádraí jsou kuøáci cigaret
a jiných drog, takzvaní vajglíci. Kuøákù je mezi
námi jetì dost, leè aèkoli kadý z nich vyrábí
nedopalky, neboli vajgly, vajglíky se stávají jen
nìkteøí. Kadý z kuøákù je ovem potencionál-

ním vajglíkem. Výjimku tvoøí pouze ti z kuøákù,
kteøí ze zásady na ulici nekouøí. Vajglíkem se
také nestávají ti , kteøí si sice na ulici rádi zapálí,
ale nedopalky vdy a zásadnì uklízejí do míst
k tomu urèených  do odpadkových koù uzpùsobených k zhasínání nedopalkù. Pokud tak èiní
zásadnì, pak i kdy si zapálí mimo dosah takového koe, uhasí nedopalek jinak a odnese ho na
patøièné místo. Tak by to ovem mìlo vypadat,
ale stav holického autobusového nádraí tak
nevypadá. Mezi kuøáky, kteøí holdují své droze
na veøejnosti, patøí ti svìdomití k meninì. Vìtina se kadou vykouøenou cigaretou mìní
z kuøákù na vajglíky. Vajglík vyjme dohoøelou
cigaretu z úst a odhodí nedopalek pøed sebe.
Jiným druhem zneèiovatelù veøejných proročník I., červenec-srpen 2005
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stor jsou vejkalové. vejkalové jsou èuòata,
jejich znakem je, e v ústech zpracovávají výkaèku.
To dìlá i spousta lidí, zvlátì od té doby,
kdy byla veøejnost zasvìcena do zdraví prospìné funkce výkaèky, která dokáe, je-li bez
cukru, ochránit chrup pøed zubním kazem
a bìhem dne doplnit klasické prostøedky ústní
hygieny.
Obyèejný èlovìk vìtinou zabalí upotøebenou výkaèku do kousku papíru a odhodí do
koe. To vejkal postupuje jinak. Vyjme pozùstatek výkaèky z ústní dutiny a pøilepí ji na bìném pohledu skryté místo. Oblíbenými místy
jsou spodní okraje stolu v restauraci, lavièky
v èekárnì nebo venku, spodní èi boèní okraj
sedaèky v autobusu, spodní hrana zábradlí a jiná
snadno pøístupná místa. Zvlátì rafinovaní vejkalové nalepí pozùstatky své pochoutky pøímo
na sedaèku, pochopitelnì k velké potìe následujícího cestujícího. Odstraòovat pak zbytky
vejkalovy pochoutky z obleèení patøí k lahùdkám èitìní.
Ménì rafinovaní vejkalové se pøibliují
svým naturelem k plivníkùm, to je k tìm, kteøí
vypliváním sekretu s choroboplodnými zárodky,
bakteriemi a viry ohroují spoluobèany. Nezatìují se rafinovaným skrýváním pozùstatkù své
vánì, ale bez okolkù jej vyplivnou rovnou pod
nohy na chodník. Nìkteré zbytky si pak odnáejí
spoluobèané domù na podevích svých bot, jiné
zùstávají v podobì placièek leet na dlabì èi
asfaltu.
Dalím druhem nepoøádníkù jsou trousilové.

MLADÍ TRIATLONISTÉ
BOJOVALI U HLUBÁKU
V nedìli 12. èervna 2005 se sjeli do areálu kempinku Hluboký nejmladí vyznavaèi triatlonu
z celé Èeské republiky. Agilní klub Nový vìk
Triatlonu Trusnov pod vedením neúnavného
Milana Dudka zde za spolupráce s holickým
Automotoklubem uspoøádal 2. roèník Bueno triatlonu Nového vìku, který byl zároveò ètvrtým
závodem letoního Èeského poháru actva
a krajským pøeborem v tomto moderním sportovním odvìtví.
Ji první pohled do startovní listiny napovídal,
e se sem dostavili nejlepí závodníci od Plznì
a po Opavu. Poèasí bylo pøíjemné jak pro cyklistickou, tak bìeckou èást soutìe. Zato úvodní

ATLETICKÝ TÝDEN
V pøedposledním èervnovém týdnu mìli mladí
atleti v Holicích napilno. Nejprve se ve støedu
22. èervna uskuteènilo na høiti s umìlým povrchem u gymnázia 3. kolo krajského pøeboru
drustev nejmladího actva. Kolem 150 nejmladích vyznavaèù královny sportù soutìilo
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Jejich øady jsou u autobusového nádraí stále
poèetnìjí. Vìtinou se toti mezi trousily ve
vhodném okamiku zaøadí i ostatní poddruhy
èuòat mezi námi. Charakteristickým rysem chování trousilù je to, e odpadkové koe povaují
za zbyteèný pøepych. Jetì horí je, kdy obsah
odpadkových koù naplnìných ukáznìnými cestujícími vysypávají kolem a nejhorí je, kdy
koe dokonce nièí. Také se stalo, e odpadní
koe jsou házeny pøes plot do sousední farské
zahrady. Tam se také v minulých dnech pøi sekání trávy nael plný pytel rùzných odpadkù
i nefunkèních zapalovaèù.
Trousilovi je v podstatì jedno, jaký druh
odpadkù utrousí, take se v prostoru autobusového nádraí a jeho okolí musí odstraòovat hromádky plastových kelímkù z nápojového automatu v èekárnì, lahví, igelitových sáèkù a obalù
od chipsù a køupek, obalù od zmraených
pochoutek, proloených upotøebenými jízdenkami. Takový nepoøádek nacházejí pracovníci
Technických slueb a správa autobusového nádplaveckou èást v chladné vodì rybníka Hluboký
nikdo z pøihlíejících závodníkùm nezávidìl.
Ale i ti nejmladí dokázali, e triatlon není sportem pro tøasoøitky a teplota vody je pro nì
podruná záleitost. Ve vech kategoriích se
bojovalo od zaèátku a do konce, a to i o místa
daleko za stupni vítìzù. Pøipsat si co nejvíce
bodù do pohárového ebøíèku bylo prostì motivací pro kadého. A vìzte, e ani jeden startující
závod nevzdal.
A zde jsou vítìzové triatlonového pohárového
závodu:
Starí áci (19 startujících): Ondøej Vosáhlo (SK
TT Kovosvit Tábor)
Starí ákynì (5 startujících): Veronika Karlová
(Nový vìk Triatlonu)
Mladí áci (19 startujících): Tomá Kabrhel
(OTC Litomyl)
ve ètyøboji o body do tabulky soutìe skupiny
A. Nejlepími se ukázali áci sportovních tøíd,
soutìící pod hlavièkou kolního atletického
klubu Pardubice, kteøí vyhráli jak kategorii
chlapcù, tak kategorii dìvèat. Mezi dvanácti
drustvy se neztratili ani domácí a drustvo
chlapcù obsadilo páté místo a drustvo dívek
skonèilo ètvrté. Poslední kolo se koná v záøí
v Pardubicích, ale ji dnes se dá øíci, e nejmladí holiètí atleti zùstanou tìsnì za postupovými
místy.
V pátek 24. èervna se na mìstském stadionu
uskuteènil ji 38. roèník atletického Poháru
DDM  Memoriál Bohuslava Michalce. Ve ètyøech kategoriích nastoupila drustva esti kol
z Holic a okolí, kdy atletické výbìry kol
z Dolní Rovnì a Moravan se letoního klání nezúèastnily. V kadém závodì to byl napínavý boj
o kadé místo mezi deseti nejlepími, kteøí si pro

raí kadým dnem. Nejlépe to mùe potvrdit
pracovník Technických slueb pan Kerou, který
je na pøipojené fotografii a károu obsahující jednodenní pøídìl odpadkù.
Na rozdíl od vajglíkù vìtina trousilù nemá
jetì vypracován na své roztruování odpadkù
podmínìný reflex, neboli tato èinnost u nich probíhá zcela vìdomì, u nìkterých docela uvìdomìle. Vìtina z nich tedy dobøe ví, co èiní.
A èást z nich to dokonce èiní zámìrnì, jakoby se
tím mstila svému okolí, mìstu i státu. Svìdèí
o tom reakce trousilù na i to nejopatrnìjí napomenutí, èi prostou otázku, proè nehodí to, èím
právì pratil o zem, spoøádanì do koe. Kdo se
takto slovnì zaplete s trousilem v akci, zjistí ke
svému pøekvapení nejen to, e si s dotyèným
tyká. Vzápìtí je pøejmenován podle pohlaví na
vola èi krávu a pouèen, e se má starat o své
a nezlobit, a to velmi nelaskavì.
Obdobnou odezvu obdrí také ten, kdo poukazuje na nièení zde instalovaných lavièek,
odpadkových koù, jízdních øádù a vývìsních
skøínìk.
Jak ji bylo øeèeno, poèet èuòat mezi námi
roste rok od roku. Hlavním problémem je, e
jsou si vìdomi toho, e to po nich nìkdo uklidí.
Od doby, kdy se na brigádnické úklidy mìst
a obcí zaèalo koukat mezi prsty, zmizela poslední monost, jak èuòata nenápadnì výchovnì
pùsobit. Kdo po sobì alespoò èas od èasu nemusí uklidit vlastnoruènì vyrobený svinèík, ten se
bude chovat jako èunì. I kdy se sám povauje
za homo sapiens, tedy vrchol veho tvorstva.
Václav Zavøel

Mladí ákynì (14 startujících): Tereza Bílá
(Nový vìk Triatlonu)
Ve vloených závodech benjamínku zvítìzili
Jindøich Dáòa a Petra Antoová.
Pavel Hladík

svou kolu pøipisují body. Nejhodnotnìjí soutìí byl bìh starích ákù na 60 m, nebo tøi výkony pod osm vteøin jsme na holické kváøe ji
dlouho nezaili a výkon Ondøeje Klamta z Daic
7,5 vt. je na velice dobré krajské úrovni. V celkovém poøadí obhájila loòské prvenství kola
z Horního Jelení, která svoji sílu naznaèila ji
v prùbìhu letoní olympiády. Druhé místo Býtì
bylo pak pøekvapením. Koneèné poøadí má pak
následující podobu:
1. Z Horní Jelení 260,5 b., 2. Z Bý 208, 3.
Gymnázium Holice 205, 4. Z a Zv Holice 
Holubova 201,5, 5. Z Holice  Komenského
182, 6. Z Daice 59.
Nejlepí v jednotlivých kategoriích: mladí
ákynì Gymnázium 70, mladí áci Horní Jelení
73, starí ákynì Horní Jelení 86, starí áci
Holice  Holubova 57,5.
Pavel Hladík
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V. OLYMPIÁDA ŽÁKŮ ŠKOL HOLICKÉHO REGIONU
PONDĚLÍ 30. KVĚTNA 2005
Nejteplejí den. Sluneèno, teplota nad 30 stupòù.

V osm hodin ráno byli sportovci vech osmi zúèastnìných kol
pøipraveni na mìstském stadionu k slavnostnímu zahájení. Díky
porue na rozhlasovém zaøízení se zaèátek sice o deset minut
zdrel, ale pak ve probíhalo bez závady dle plánu. Po uvítání
pøedsedou organizaèního výboru Pavlem Hladíkem zahájil
V. olympiádu starosta mìsta Holic Ladislav Effenberk. Renata
Nalezencová ze Z Komenského sloila slib jménem vech
úèastníkù a Miroslava Myslivcová (tenis) slib jménem rozhodèích a funkcionáøù. Zástupci vloni nejúspìnìjí koly Z
Komenského vztyèili za zvukù olympijské hymny vlajku olympiády a soutìe mohly zaèít.
Na stadionu zùstala mustva, která sehrála turnaj ve fotbalu.
Systém turnaje se nezmìnil. Podle loòského poøadí byla drustva
rozdìlena do dvou skupin, ve kterých hrál kadý s kadým
a podle umístìní se pak uskuteènila utkání o umístìní. Vechna
utkání se hrála na polovièním høiti na 2 x 15 minut. Turnaj to
byl plný pøekvapení. Vloni jasnì poslední Bý letos vyhrála,
naopak loòský vítìz Komenského skonèil na posledním místì.
Uplynul jen jeden rok a loòtí finalisté tentokrát hráli o 7.  8.
místo. Finále bylo velmi dramatické. Po prvním poloèase se víc
sázelo na Moravany, ale nakonec penaltový rozstøel patøil chlapcùm z Býtì. V boji o bronzovou medaili se utkali stejní soupeøi
jako vloni a opìt více tìstí pøálo Hornímu Jelení.
Ve stejnou dobu bojovala v mìstské sportovní hale dìvèata
o medaile ve volejbalu. Protoe se letos pøihlásilo do soutìe
est drustev, hrálo se nejprve ve dvou skupinách systémem
kadý s kadým. Poté následovalo semifinále a zápasy o umístìní. Vechna utkání se hrála na dva vítìzné sety. A do semifinále
(s výjimkou utkání Dolní Roveò  Holubova) to byly pomìrnì
jasné záleitosti vítìzù. Dramatiènost finále vak ve vynahradila. Obhájce zlata dìvèata z Moravan nastoupila proti Gymnáziu
a po tøísetové bitvì titul obhájila. O urputnosti boje nejlépe svìdèí výsledky jednotlivých setù: 27:25, 23:25, 15:10. Lze konstatovat, e drustvo Moravan bylo pøece jen volejbalovì nejlepí
a zlatá medaile je ve správných rukách.

ÚTERÝ 31. KVĚTNA 2005

Ochladilo se, ale k radosti vech ráno v est hodin pøestalo pret.
Teplota kolem 16 stupòù. Místy silnìjí vítr.
Chladnìjí poèasí vùbec nevadilo dìvèatùm, která se zúèastnila
turnaje v basketbalu. Také zde byla drustva rozdìlena podle
loòského poøadí do dvou skupin, ve kterých hrál kadý s kadým. Stejnì tak i ve skupinì o 5.  7. místo. Nejlepí drustva se
po semifinále utkala v boji o medaile. Vechna utkání se hrála na
2 x 6 minut èistého èasu. Loòské vítìzky ze Z Komenského
dokráèely do finále bez vìtích problémù. Stejnì tak i drustvo
Moravan, které touilo získat koneènì zlato. Dlouho to vypadalo,
e poprvé o vítìzi rozhodne a støelba estek, ale nakonec bojovnìjí celek Moravan strhl vítìzství na svou stranu. Na jednu
z medailí dosáhla poprvé také dìvèata z Býtì, kdy na dalí ze
ètvrtých míst odsoudila loni støíbrnou Dolní Roveò.
Na poèasí nejcitlivìjím sportem je bezesporu tenis. Po veèerní
bouøce a celonoèním deti byly obavy, zda se tenisový turnaj
bude v tento den hrát. Ale ráno pret pøestalo, dva kurty byly pøipraveny v dobrém stavu a bìhem dopoledne se provozuschopný-
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mi staly i kurty zbývající. Za to patøí správci tenisových kurtù
podìkování. Ve dvouhøe chlapcù nastoupilo snad ji tradièních
11 úèastníkù, a tak se uskuteènila kvalfikaèní utkání. V soutìi
dívek to dlouho vypadalo, e se pøi poètu ètyø hráèek bude hrát
systémem kadá s kadou, ale nakonec nastoupilo est dìvèat
a i tady se mohlo hrát klasickým vyøazovacím zpùsobem. A po
ètrvtfinále se hrálo na jeden, od semifinále výe pak na dva vítìzné sety. V soutìi dívek obhájila loòské prvenství Jana Polednová z Komenského, kdy na Helenì Kubelkové z Daic bylo pøece
jen patrné, e se závodním tenisem ji skonèila. V soutìi chlapcù zvítìzil Jiøí Mansfeld z Komenského a pøinesl této kole ji
páté vítìzství v této soutìi v øadì. Mírným pøekvapením byla
finálová úèast nenasazeného hráèe Erika Farky z Býtì. Dle
názoru pøihlíejících mìl letoní turnaj v obou kategoriích hodnotnìjí úroveò ne vloni.

STŘEDA 1. ČERVNA 2005

Otepluje se. Teplomìr u ukazoval 19 stupòù, neprí a vítr
nefouká.
Støeda je vdy vyhrazena chlapcùm a jejich turnaji v basketbalu.
Systém soutìe je shodný se soutìí dívek a také letos se v mìstské sportovní hale selo sedm drustev. A øeknìme hned na
zaèátku, e to byl turnaj s velkým pøekvapením. Po prvním utkání, kdy Moravany prohrály s Býtí zcela hladce 2:15, by na toto
drustvo nevsadil nikdo ani povìstný zlámaný pìtník. V dalích
utkáních ve skupinì vak Moravany porazily tìsnì jak Holubovku, tak i Dolní Roveò a byly rázem v semifinále. Tam si celkem
neèekanì hladce (20:9) poradily s Gymnáziem a pak si ve finále
zopakovaly souboj s Býtí. V tom si u dávaly na dobré hráèe
soupeøe pozor a po dobøe zahraném prvním poloèase odrazily
nápor Býtì, které se nakonec podaøilo náskok Moravan stáhnout
na rozdíl tøí bodù. A na malé výjimky byly vechny zápasy a
do konce dramatické. Nejvìtí drama se odehrálo v semifinále,
kde nakonec Bý porazila Komenského 21:19, kdy o vítìzi
rozhodly poslední vteøiny. Nejpohlednìjí basketbal hrál celek
Býtì, ale v prvním poloèase finále mu to vùbec nevycházelo.
Obhájce prvenství Gymnázium nakonec získal bronzovou medaili, u ètvrtého drustva v poøadí Komenského by mohl jeho èas
slávy pøijít u v roce pøítím.

ČTVRTEK 2. ČERVNA 2005

Poèasí vychází. Neprí a teplota se pøehoupla pøes 20 stupòù.
Na ètyøech stolech byly v mìstské sportovní hale sehrány soutìe ve stolním tenisu. Jak v soutìi dívek, tak v soutìi chlapcù
byli úèastníci rozdìleni do ètyø skupin. V nich hrál kadý s kadým a podle poøadí se pak ji od ètvrtfinále výe hrálo vyøazovacím zpùsobem. Poøadatelùm se nasazení podaøilo dobøe a do
finále postoupili vichni favorité. Ve dvouhøe dívek prola celým
turnajem bez zaváhání Lucie Koálová z Gymnázia. Ta se mùe
pynit jedním primátem. Zúèastnila se vech dosavadních pìti
olympiád a jen jednou skonèila bez medaile. Ji pøi první olympiádì získala støíbro, kdy ve finále podlehla své starí sestøe
Pavlínì. Pak pøilo a ètvrté místo, v roce 2003 vak vyhrála,
vloni skonèila druhá a letos se opìt radovala ze zlaté medaile.
Poraená finalistka Darina Janeèková z Komenského svedla
v semifinále pìtisetové drama s Romanou Bahníkovou (Holubo-
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va) a po radosti z vítìzství pøiel po finále pláè. Ale Janeèková
má vechno jetì pøed sebou. Dalí úspìchy má jistì pøed sebou
i vítìz dvouhry chlapcù Daniel Theodor z Komenského, který
navázal na dvojnásobné vítìzství svého bratra Lukáe. Výsledek
finále mezi Theodorem a Lukáem Peèinkou (rovnì Komenského) 3:0 nenapovídá o dramatiènosti souboje. Ale souboj to byl
skuteènì na ostøí noe a tak kvalitní stolní tenis jsme ve finále
jetì nevidìli. Boj o bronz byl záleitostí hráèù z Býtì.
Odpolední program olympiády pokraèoval na mìstském stadionu, kde zaèaly soutìe v atletice. Na poøadu byly rozbìhy a kvalifikace. Velká pøekvapení se nekonala a favorité podle nahláených výsledkù si zajistili postup do páteèních finálových bojù.

PÁTEK 3. ČERVNA 2005

Za sluneèného a teplého poèasí jsme olympiádu zaèali a také
skonèili. K té teplotì je tøeba dodat, e tentokrát byla (23 stupòù)
pro sportování pøíjemnìjí ne v pondìlí.
Úvod závìreèného dne patøil závodùm v cyklistice. Osvìdèený
stavitel krosových tratí Milan imek opìt vytýèil v areálu mìstského stadionu zajímavý okruh, který dìvèata jela dvakrát
a chlapci tøikrát. V pelotonu dìvèat nebyla tentokrát ádná jasná
favoritka, a tak se èekal zajímavý závod. Po prvním okruhu se na
èele vytvoøila ètyøèlenná skupina, která se roztrhala a pár stovek
metrù pøed cílem, kterým jako vítìzka projela Gabriela Haisová
z Býtì. V závodì chlapcù byl favoritem Ondøej Babka
z Komenského a oèekávání nezklamal. Od startu do cíle se drel
na prvním místì a cílovou èáru projel s náskokem 20 vteøin. Dramatický byl souboj o zbývající dvì medaile a mezi druhým a tøetím rozhodla jedna vteøina. Po dramatických závodech cyklistù
uzavíral program olympiády finálový blok atletiky. Rekordy
olympiády tentokrát odolaly, jen vítìz bìhu na 60 m Ondøej
Klampt z Daic èasem 7.8 vyrovnal dosud nejlepí èas Centnera.
I kdy tedy rekordy nepadaly, lze s potìením konstatovat, e
prùmìr výkonù finalistù pøekroèil výraznì prùmìr minulého
roku. Nejúspìnìjí závodnicí v atletice se stala Markéta Øezníèková z Gymnázia, která vybojovala tøi zlaté medaile (60 m,
800 m a jako èlenka tafety 3 x 300 m). Sedm medailí (z toho tøi
zlaté) si z atletických soutìí odvezli chlapci a dìvèata z Horního
Jelení. Kromì tafet se dramatièností vyznaèovaly obì soutìe
v dálce, kde se o medaile bojovalo a do posledního skoku. Prestiním se pak stal bìh chlapcù na 1500 m, kde v cílové rovince
bojovali o kýenou zlatou pro svou kolu Martin Hoek z Dolní
Rovnì a Filip Hájek ze Z Holubova. Nakonec byl úspìnìjí
roveòský závodník.
Po dobìhu tafet bylo pøipraveno slavnostní pøedávání medailí
a diplomù nejlepím ze vech soutìí olympiády. Medaile
a diplomy pøedali èlenové organizaèního výboru a v soutìi fotbalistù starosta Býtì pan Mlateèek. koda, e se pøedávání
nemohl pro nemoc zúèastnit hráè NBA Jiøí Welsch.
Slavnostní zakonèení mìlo tradièní rámec. Pøedseda organizaèního výboru Pavel Hladík podìkoval vem sportovcùm, uèitelùm, organizátorùm a rozhodèím za hladký prùbìh a s pozváním
na VI. olympiádu v roce 2006 tu letoní ukonèil. Za zvukù olympijské hymny byla sputìna vlajka olympiády, kterou èlenové
organizaèního výboru odnesli ze stadionu.

VÝSLEDKY V. OLYMPIÁDY 2005
Atletika  dívky
60 m: 1. Markéta Øezníèková (Gymnázium) 8.5, 2. Zuzana abročník I., červenec-srpen 2005
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ková (Horní Jelení) 8.8, 3. Jana Polednová (Komenského) 8.9
800 m: 1. Markéta Øezníèková (Gymnázium) 2:49.8, 2. Elena
Èerná (Horní Jelení) 2:52.4, 3. Eva Kubantová (Komenského)
2:54.4
Dálka: 1. Zuzana abková (Horní Jelení) 463, 2. Tereza Tuèková (Gymnázium) 437, 3. Jana Polednová (Komenského) 415
Koule: 1. Renata Hanáková (Moravany) 9.15, 2. Zuzana Hoffingerová (Horní Jelení) 8.93,
3. Lucie Kuèírková (Moravany) 8.65
3 x 300 m: 1. Gymnázium 2:31.7, 2. Horní Jelení 2:33.9, 3.
Moravany 2:40.0
Atletika  chlapci
60 m: 1. Ondøej Klamt (Daice) 7.8, 2. Josef Bidlo (Holubova)
8.0, 3. Luká Sedláèek (Komenského) 8.1
1500 m: 1. Martin Hoek (Dolní Roveò) 5:05.5, 2. Filip Hájek
(Holubova) 5:05.7, 3. Tomá Èerný (Dolní Roveò) 5:06.5
Dálka: 1. Luká Sedláèek (Komenského) 516, 2. Jan Zbìhlík
(Gymnázium) 512, 3. Jan Hetych (Bý) 496
Koule: 1. Martin Kabrhel (Horní Jelení) 11.33, 2. Vojtìch Hlásný (Gymnázium) 11.18, 3. Petr Radimský (Holubova) 10.99
3 x 300 m: 1. Horní Jelení 2:12.2, 2. Komenského 2:13.5, 3.
Bý 2:15.8
Cyklistika
Dívky: 1. Gabriela Haisová (Bý) 8:59, 2. Iva Plecháèková
(Daice) 9:02, 3. Linda Párová (Holubova) 9:04
Chlapci: 1. Ondøej Babka (Komenského) 11:35, 2. Tadeá Balek
(Bý) 11:55, 3. Marek Bae (Gymnázium) 11:56
Stolní tenis
Dvouhra dívky: 1. Lucie Koálová (Gymnázium), 2. Darina
Janeèková (Komenského),
3. Romana Bahníková (Holubova)  finále Koálová  Janeèková 3:0 (11:4, 11:5, 12:10)
Dvouhra chlapci: 1. Daniel Theodor (Komenského), 2. Luká
Peèinka (Komenského),
3. Tomá Richter (Bý)  finále Theodor  Peèinka 3:0 (13:11,
11:9, 11:9)
Tenis
Dvouhra dívky: 1. Jana Polednová (Komenského), 2. Helena
Kubelková (Daice), 3. Jana romová (Holubova)  finále Polednová  Kubelková 6:2, 6:3
Dvouhra chlapci: 1. Jiøí Mansfeld (Komenského), 2. Erik Farka
(Bý), 3. Jaroslav Lukas (Moravany)  finále Mansfeld  Farka
7:6, 6:0
Basketbal
Dívky: 1. Moravany, 2. Komenského, 3. Bý  finále Moravany
 Komenského 9:6 (4:2)
Chlapci: 1. Moravany, 2. Bý, 3. Gymnázium  finále Moravany  Bý 10:7 (6:0)
Volejbal dívky
1. Moravany, 2. Gymnázium, 3. Daice  finále Moravany 
Gymnázium 2:1 (27:25, 23:25, 15:10)
Fotbal
1. Bý, 2. Moravany, 3. Horní Jelení  finále Bý  Moravany
1:1 (0:1), penalty 4:2
Pavel Hladík
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OLYMPIÁDA OBJEKTIVEM VLADISLAVA BRANDY
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Slavnostní zahájení

Penaltový rozstøel ve finále fotbalu

Basketbalový turnaj dívek

Finále dvouhry dívek ve stolním tenisu

Start cyklistického závodu

Ve skoku dalekém rozhodly poslední pokusy
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TANEČNÍ KLUB APEL HOLICE SE LOUČIL SE SEZÓNOU ...
Pokud jste projídìli v pátek 24. èervna v podveèer Ostøetínem,
vá pohled zabloudil pøed tamní Stoletou hospodu, kde se nahromadily desítky osobních automobilù. Taneèní klub Apel Holice poøádal
závìreèný veèer sezóny, a jeliko v jejich stanu probíhá rekonstrukce, obrátil se na majitele obecního sálu, co je Ostøetín. Vstøícnost byla
náramná z obou stran. Vlastnì také ze strany tøetí  z øad pøíznivcù,
fanoukù, rodinných pøísluníkù, jejich valná èást pøijela právì
z Holic. Byl jsem pozván, sluelo se neodmítnout.
Zaèal jsem poèítat návtìvníky, pøi stovce mne to pøestalo bavit.
Bylo jich jistì jetì dalí stovka, úèinkující nepoèítaje. Prostì nabito.
Co jsem vidìl a slyel? Vidìl jsem malé, vìtí i nejvìtí, zaèínající,
pokroèilé i velmi znalé. Vidìl jsem v taneèním podání polku, sambu,
waltz a slow-fox, rokenrol, valèík, tango a quickstep, vidìl jsem úasnou snahu zaèínajících i opatrnou jistotu zkuenìjích, nesmírnou chu
nejen pøedvést, zaujmout, ale té pobavit. To platí od párù nejmladích
a po ètyøspøeení harcovníkù. Slyel jsem pøedevím ílené decibely hudební, ovem já jsem z jiné generace a mladí dnes bez tìchto
decibelù asi ani ít nedovedou. Navíc jsem vak slyel bouøilivý aplaus
a upøímné dìkování vem úèinkujícím.
Spokojeni byli patrnì vichni a klub mùe v pohodì uívat prázdnin s vìdomím úspìné sezóny. A se daøí i v sezónách pøítích!
(mkm)

Jiøí Chvojka - soudní znalec
znalec v oboru ceny a odhady motorových vozidel,
zemìdìlských strojù a zaøízení
 Oceòování motorových vozidel a zemìdìlských strojù
pro úèely prodeje, koupì, dìdického øízení, soudních sporù atd.
 Výpoèet nákladù na opravu havarovaných vozidel
 Vypracování znaleckých posudkù
 Poradenství pøi øeení pojistných událostí na motorových vozidlech
Daice - Prachovice 7 530 02 Pardubice telefon: 466 951 611 mobil: 604 325 591
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