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NEVŠEDNÍ UDÁLOSTI VŠEDNÍHO ŽIVOTA
SLOVEM I OBRAZEM
CO SE DÌLO V POSLEDNÍ DOBÌ
NA KOMUNIKACÍCH
V HOLICÍCH
Spolupráce mìsta Holic a krajské
správy a údrby silnic nebyla letos
k zahození. Na státních i mìstských
silnicích se dìly vìci! Hodnì dlouho 
chodci, kolaøi i motoristé  jsme si uívali nepohodlí Husovy ulice v úseku
od køiovatky s Hradeckou a po mostek pøes potok Øedièku. Jeliko jde
o silnici tzv. státní, bylo na Správì
a údrbì silnic Pardubického kraje, kdy
se do této trasy pustí. Stalo se a dnes je
radost se tamtudy projít èi projet.
Pokud jste tam jetì nebyli, alespoò
nìco vám napoví první fotografie. Aby
nezùstalo jen u toho, zanedlouho pøily
na øadu èást Holubovy a navazující Hradecká ulice (od køiovatky s Nádraní
a Bratøí Èapkù), jak potvrzuje fotografie
dalí. I to bylo zásluné dílo, které zpøíjemnilo i zpøehlednilo stále více pøetíenou pìtatøicítku.
Velký kus práce byl udìlán na místních komunikacích. Pro obyvatele místní èásti Podlesí, ale rovnì pro vechny
ostatní uivatele a návtìvníky autokempinku Hluboký je jistì nezanedbatelná oprava vozovky ze silnice na
Hradec Králové kolem autokempu a na
Podlesí a dále pøes tuto místní èást ke
køiovatce na Kamenec. Malé nakouknutí fotoobjektivu na tuto vozovku
u podlesského køíku tak moc neøekne,
chce to se tamtudy projet.
Vrame se znovu do centra mìsta.
Nový kabát dostala Havlíèkova ulice
(viz poslední fotografii) a upraveno
bylo rovnì prostranství U Kaplièky
v sousedství Komenského ulice.
Pøipoèíst je nutné jetì nespoèet
drobných oprav, výmolù, výtlukù,
prasklin a jiných pokození, které jsou
provádìny prùbìnì po celý rok. Ty
vak patøí do vedních událostí,
zatímco ony nevední za více ne
jeden milion Kè v provedení firmy Real
Slatiòany, která se specializuje na silnièní práce, jsme vám chtìli tímto pøipomenout.
Text Miloslav Kment, foto Vladislav Branda
Foto Základní koly Holubova ulice na titulní
stránce: Marie Hladíková
strana
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Slovo starosty Ladislava Effenberka

Váení obèané, ètenáøi mìsíèníku
Holické listy!
Záøijové slovo bych chtìl zahájit
domnìnkou, e se vám letoní prázdniny
a dovolená vydaøily, e odpoèati a spokojeni
vstupujete do prvního podzimního mìsíce,
a pokud vlastníte dìti kolou povinné, tìíte se na nový kolní rok. Mnozí z vás patrnì
namítnou, e letoní léto nestálo za nic,
dovolená a prázdniny spíe vyprely.
A pokud jde o kolu, znamená v kadém pøípadì spíe starost ne potìení. Protiargumenty mne nenapadají, ovem mohu vám
alespoò u kolské tématiky podat nìkolik
dobrých zpráv.
Pøedevím chci konstatovat, e se nic
mimoøádného neudálo v dislokaci kol a kolských zaøízení. Jednodue øeèeno dnem 1. záøí

PROGRAM:
10.00
10.30
10.45

11.15  14.00

2005 zahájí nový kolní rok v plném rozsahu
vechny tøi dosavadní mateøské koly  M
Holubova ulice, M Pardubická ulice a M
Staroholická ulice. Poslednì jmenovaná
mateøinka zahájí pùsobnost v novém
moderním prostøedí bývalé základní koly ve
Starých Holicích (viz níe uvedenou pozvánku). Obì základní koly  Z Holubova ulice
a Z Komenského ulice  budou znát pøesné
poèty ákù a tøíd a v prùbìhu mìsíce záøí.
Ve správì mìsta Holic vstoupí do nového
kolního roku i Základní umìlecká kola
Husova ulice, ve správì pardubického kraje
té obì støední koly  gymnázium a automobilní kola.
U kol a kolských objektù pod naí správou jsme vyuili prázdniny k neodkladným
opravám a úpravám. Vlivem posunu jílovitého podloí dolo k popraskání zdiva èásti
budovy v M Pardubická ulice a bylo nezbytné investovat témìø 200 000 Kè do stavebních
úprav. Oprava støechy tìlocvièny a kotelny
v M Holubova ulice spotøebovala
240 000 Kè a práce na odvodnìní objektu
domu dìtí a mládee stály 70 000 Kè. Témìø
ètvrt milionù Kè si vyádala rekonstrukce
rozvodù vody a výmìna vchodových dveøí
v centrální kolní jídelnì a 140 000 Kè bylo
vynaloeno na rekonstrukci venkovní deové
kanalizace u budovy tzv. opatrovny.
Museli jsme sáhnout ponìkud hloubìji do
mìstského rozpoètu, ovem nemalý peníz
vynaloily pøímo i koly z vlastních rozpoètù.
Napøíklad Z Komenského ulice dala instalovat za 260 000 Kè nový plot a chodník
v objektu bývalé opatrovny a dalích
160 000 Kè pouila na vymalování místností.
Základní umìlecká kola poøídila za

130 000 Kè vypalovací pec pro výtvarný
obor. Z Holubova ulice investovala více ne
600 000 Kè do rekonstrukce dlaeb na chodbách, do obkladù stìn, maleb a nátìrù oken.
Chcete-li si tyto èástky seèíst, uèiòte tak,
ovem mohu Vás ujistit, e na vechny zmínìné práce bylo vynaloeno z mìstského rozpoètu (vèetnì vlastních rozpoètù kol) pøes
dva miliony Kè. Jsem pøesvìdèen, e vechny
tyto úpravy a zmìny pøispìjí ku zpøíjemnìní
nového kolního roku ákùm, pedagogickým
a ostatním pracovníkùm.
Z jiného soudku to bude tentokrát zajímavost pøedevím pro obyvatele ulice Na
Povìtrníku, té konce Pardubické ulice
a okolí. Mnohé z nich nedávno ponìkud
vydìsila informace týkající se ádosti
o zmìnu územního plánu v lokalitì Na Povìtrníku.
Navrhovatel poadoval zmìnit pozemek
v neurbanizovaném území obce ve zmínìné
lokalitì na pozemek, kde by bylo moné
vybudovat velkou èerpací stanici pohonných
hmot i s parkovitìm nákladních vozidel nad
3 500 kg a s potøebným zázemím. lo o pozemek, sousedící s budoucí trasou obchvatu
mìsta Holic. Stavební komise sice ádost
doporuèila, ovem stanovisko stavebního
úøadu a dopravní komise bylo záporné.
K tomu se pøiklonila i rada mìsta a nedoporuèuje zastupitelstvu tuto ádost ke schválení.
Koneèné slovo budou mít pochopitelnì zastupitelé na záøijovém veøejném zasedání.
Pøeji Vám co nejpøíjemnìjí proití mìsíce záøí, který by mohl ukázat ponìkud milejí
tváø, ne tomu bylo letos u hlavních letních
mìsícù.
Mgr. Ladislav Effenberk, starosta mìsta

SKUPINA J. G. DIX
PROJEV STAROSTY MÌSTA
VYSTOUPENÍ DÌTÍ Z MATEØSKÉ KOLY STAROHOLICKÁ
VYSTOUPENÍ TANEÈNÍHO KLUBU APEL HOLICE
PROHLÍDKA BUDOVY: MATEØSKÁ KOLA, KULEÈNÍK, TÌLOCVIÈNA, PÙJÈOVNA KOSTÝMÙ

Od 10.00 do 12.00 hodin budou na pøilehlém høiti pøipraveny soutìe pro dìti se sladkou odmìnou.
ročník I., září 2005
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ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY MĚSTA
Mimoøádná schùze rady mìsta dne 27. èervna 2005
Pøed zasedáním zastupitelstva se rada sela na mimoøádné
schùzi. Nejprve projednala návrh V. rozpoètové zmìny v rozpoètu
mìsta, která se týkala rozdìlení financí v rámci kapitálové èásti
rozpoètu. Po projednání rada doporuèila zastupitelstvu rozpoètovou zmìnu schválit. Zastupitelstvu rovnì doporuèila schválit
dodatek ke zøizovací listinì Mateøské koly Staroholická, nebo
se od záøí zmìní její adresa.
V souvislosti se zøízením pøíspìvkové organizace Technické
sluby Holice je tøeba provést také pøevod majetku. Rada proto
schválila smlouvu o výpùjèce mezi mìstem a novou organizací,
soupis majetku k obstarávání a soupis movitého majetku pøevádìného bezúplatnì do vlastnictví technických slueb. Zároveò rada
schválila plat øeditele Technických slueb Holice.
Na návrh øeditele KD schválila rada dlouhodobý pronájem
jedné místnosti v zadní èásti kulturního domu pro nájemce kavárny. Po zapracování vech pøipomínek schválila rada provozní øád
sportovní haly a poplatky za její uívání s platností od 1. 9. 2005.
Zastupitelstvu rada doporuèila schválit prodej nemovitostí èp.
94 a 96 (hájovna na kraji Vysokého Chvojna) z podílového spoluvlastnictví obcí v rámci Lesního drustva. Rada schválila dodatek
k nájemní smlouvì mezi mìstem a Lesním drustvem Vysoké
Chvojno.
Na základì ádosti øeditelky Základní koly a Zvlátní koly
Holubova povolila rada výjimku z poètu ákù pro tøídu 3. roèníku
z 30 na 31 ákù. Dále rada schválila partnerskou smlouvu mezi
mìstem a Støední prùmyslovou kolou automobilní Holice pro
projekt kolení a vzdìlávání pracovníkù v dopravì bez finanèní
úèasti mìsta a pronájem nebytových prostor v èp. 29 (poliklinika)
paní Monice Kaparové z Ostøetína za úèelem provozování pedikury. Schválena byla i ádost Základní umìlecké koly Holice
o umístìní keramické pece spojené s drobnými stavebními úpravami ve kolní budovì v Rùièkovì ulici. Naopak zamítla ádost
organizace Junák o poskytnutí mimoøádné dotace a ádost lékaøù
z budovy èp. 29 (poliklinika) o parkování ve dvoøe za tímto
objektem.
Rada projednala novou ádost firmy BV elektronik Holice
o poøízení zmìny územního plánu na pozemcích u Vysokomýtské
ulice a doporuèila zastupitelstvu tuto zmìnu schválit s tím, e
bude zrueno usnesení zastupitelstva è. 247 ze dne 20. 12. 2004.

Schùze rady mìsta dne 11. èervence 2005
Za pøítomnosti pøedsedy bytové komise pana Milana Novotného projednala rada zprávu o èinnosti komise, kterou vzala na
vìdomí. Rada schválila poøadník uchazeèù o pøidìlení obecního
bytu, platný pro druhé pololetí letoního roku. Dále rada schválila
podání ádosti k okresnímu soudu na vyklizení bytu v pøípadì
paní Marie Hrubé (nám. T. G. Masaryka 2) a paní Zuzany Tøískové (Hradecká 59) z dùvodu delího neplacení nájemného. Na
vìdomí vzala rada zprávu o stavu na úseku bytového hospodáøství a hospodaøení s byty k 30. 6. 2005.
Rada schválila VI. rozpoètovou zmìnu v rozpoètu mìsta, spoèívají v pøevodu 109 000 Kè z poloky rezerva kolství do rozpoètu Mateøské koly Staroholická a 5 000 Kè z poloky ostatní
výdaje kolství na asistenta pro postiení dítì v Mateøské kole
Holubova. Rada projednala a schválila Organizaèní øád Mìstského úøadu Holice a stanovila poèet pracovníkù úøadu na 56.
V dalí èásti schùze rada schválila dodavatele na rekonstrukci
èásti místní komunikace a opravu mostku Podhráz firmu Stavitelstrana
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ství Malý a syn Pardubice v pøípadì realizace akce. Rada schválila prodlouení splatnosti faktury vystavené pro Junák Holice do
31.12. 2005 a podmínky pro prodej pozemkù v lokalitì Muka
(kolem ètyøbytovek) dle ádostí adatelù s tím, e cena bude
navýena o kadoroèní inflaci od roku 2006. Rada zamítla ádost
pana Ing. Valenty z Prahy o smìnu jeho pozemkù (Podhráz) za
pozemky v majetku mìsta (Podlesí). Projednání zøízení kolských
rad na naich kolách odloila rada na 26. záøí, aby se k celé vìci
mìli monost vyjádøit i øeditelé kol. V závìru schùze informoval
starosta èleny rady o návtìvì pøedstavitelù polského mìsta Strzelce Opolskie.

Schùze rady mìsta dne 15. srpna 2005
Nejprve rada projednala zprávu o èinnosti komise pro mláde
a tìlovýchovu a po zodpovìzení dotazù pøedsedou komise panem
Luïkem Kaplanem ji vzala na vìdomí. Na vìdomí rovnì vzala
informaci o prùbìhu transformace technických slueb a schválila
kalkulaci ceny slueb u této organizace. Vedoucímu odboru správy majetku a výstavby mìsta uloila provést do konce záøí kontrolu uívání stávajících vývìsních skøínìk a zajistit umístìní
skøínìk odstranìných pøi rekonstrukci chodníku u èp. 61 v ulici
Bratøí Èapkù.
Rada nedoporuèila zastupitelstvu schválit zmìnu územního
plánu na pozemcích u Pardubické ulice (výstavba èerpací stanice
pohonných hmot a parkovitì pro kamióny). Naopak zastupitelstvu doporuèuje schválit smìnu pozemku mezi panem Novotným
a mìstem. Na základì usnesení zastupitelstva rada schválila ceny
odprodávaných pozemkù v Rùièkovì ulici (150 Kè/m2) a v ulici
Staroholická (30 Kè/m2).
V dalí èásti schùze projednala rada pronájem nebytových
prostor v èp. 61 v ulici Bratøí Èapkù (mení budova) a rozhodla
vrátit tyto prostory do bytového fondu. Rada schválila pronájem
prostor bývalého øeditelství Polikliniky v èp. 29 panu
MUDr. Karlu Holubovi pro ordinaci praktického lékaøe. Schváleno bylo prodlouení nájemní smlouvy paní Kvìtì Bidlové na byt
ve kolní budovì v Staroholické ulici do 31. 12. 2005 za smluvní
nájemné.
Poté se rada vìnovala dalím dolým ádostem. Vyhovìla
ádosti paní Ing. Eliky Èinátlové o prominutí poplatku za odpady, nebo doloila, e poplatek øádnì hradí v místì svého souèasného pobytu v Praze. Naopak v tée vìci zamítla ádost paní
Blanky klíbové. Rada schválila pøíspìvek 3 000 Kè na vydání
publikace k 100. výroèí zdejí organizace Èeského svazu vèelaøù
a VII. rozpoètovou zmìnu v rozpoètu mìsta, kterou se z poloky
rezerva kultura pøevádí 20 000 Kè do rozpoètu Kulturního domu
mìsta Holic na nezbytnou úpravu promítacích pøístrojù.
Rada byla seznámena s výsledky poptávkového øízení na akci
technická infrastruktura pro 22 bytových jednotek v lokalitì
Muka a tyto schválila s tím, e na prvním místì je firma Stavitelství Malý a syn Pardubice. Rada rozhodla uspoøádat Den otevøených dveøí v rekonstruované kolní budovì ve Staroholické ulici
v sobotu 3. záøí a uloila øeditelce M Staroholická a øediteli KD
pøipravit návrh programu této akce. Èlenové rady byli informováni o monostech získání hasièského vozidla pro nai jednotku
a vyslovili podporu této záleitosti. Protoe se jedná o uvolnìní
èástky zhruba 300 000 Kè, musí o této vìci rozhodnout zastupitelstvo na svém jednání dne 12. záøí. Starosta seznámil èleny rady
s odpovìdí starosty francouzského mìsta Guer na nai nabídku
spolupráce, o kterou má zájem i francouzská strana.
Mgr. Pavel Hladík, místostarosta mìsta
ročník I., září 2005
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MĚLI BYSTE VĚDĚT …
PÁTÁ ROZPOČTOVÁ ZMĚNA
V ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2005
(schváleno zastupitelstvem mìsta dne 27. èervna 2005)
Jedním ze stìejních bodù zasedání zastupitelstva 27. èervna bylo
projednání páté rozpoètové zmìny v rozpoètu mìsta na letoní rok.
Stìejní proto, nebo se schvalovalo uvolnìní kapitálové rezervy, tedy
rozdìlení penìz na investièní akce pro letoní rok v objemu
4 038 200 Kè. K tomu je potøeba pøipoèíst i 4 254 000 Kè na rekonstrukci bývalé koly ve Staroholické ulici. Tyto náklady jsou vak plnì
kryty státní dotací, která byla mìstu v èervnu písemnì potvrzena.
Z rozdìlované èástky pøipadne na tuto akci jetì 435 200 Kè, pøevánì na úpravy høitì a dalích venkovních prostor. S èástkou
1 677 000 Kè je poèítáno na dokonèení Ottmarovy ulice v lokalitì
Muka spolu s pøíspìvkem pro VÈE 123 000 Kè. I na tuto akci je ve
høe jetì získání státní dotace (ve by mìlo být jasné koncem srpna).
Pokud by mìsto státní dotaci obdrelo, mohly by se uetøené peníze
pøesunout na rekonstrukci komunikace Podhráz.
Na zpracování strategického plánu mìsta (zadáno na základì usnesení zastupitelstva) je poèítáno s èástkou 250 000 Kè. Ze zákona pro
nás vyplývá pøevést nájemné za kotelny do rezervy na investice do
kotelen, co èiní 538 000 Kè. Pro výkupy pozemkù do majetku mìsta
byla vyèlenìna èástka 34 000 Kè a na stavební úpravy v prostorách
kavárny KD 500 000 Kè. Na rekonstrukci chodníku od radnice k autobusovému nádraí bylo potøeba pøidat 120 000 Kè (celkové náklady
tak budou èinit 620 000 Kè). V souvislosti s podáním ádosti o státní
dotaci na rekonstrukci Základní koly a Zvlátní koly Holubova je
potøeba mít pøipravenou projektovou dokumentaci a na tu bylo vyèlenìno 150 000 Kè. Zvýené náklady na likvidaci loòské havárie na støee kulturního domu si vyádají 11 000 Kè a zastøeení vstupu ve dvoøe
èp. 29 (poliklinika) 200 000 Kè.
Zatím pod èarou zùstávají akce komunikace Podhráz
(830 000 Kè), stavební úpravy v èp. 1042 (stará DPS) (3 900 000 Kè)
a komunikace k cihelnì (1 100 000 Kè).
V rámci páté rozpoètové zmìny bylo z provozní rezervy uvolnìno
80 000 Kè na pøístøeek nad zadním vchodem radnice a dokonèení
elektronického zabezpeèovacího systému budovy a z pøíjmu za reklamu 27 000 Kè na informaèní tabule na pøíjezdech do mìsta.

POŘADNÍK UCHAZEČŮ O PŘIDĚLENÍ
OBECNÍHO BYTU PLATNÝ PRO
II. POLOLETÍ ROKU 2005

20. Jaroslav Pitora
21. Milan Gregor
22. Ivana Holubová
23. Oldøich Mihulka
24. Hana Zemanová
25. Marie Hanuová
26. Martin Jakubec
27. Ale Karlík
28. Martina Kalousková
29. Marie Bártová
30. Vladislava Janebová
31. Radek Machatý
32. Luká Bartùnìk
33. Vlasta Lagronová
34. Jan Brychta
35. Miroslav Kotfald
36. Iveta Frýdová
37. Iveta Petránková

Holice
Dolní Roveò
Holice
Èasy
Holice
Holice
Kostelec nad Orlicí
Holice
Holice
Holice
Holice
Holice
Holice
Holice
Holice
Holice
Dolní Roveò  Litìtiny
(pøechodnì Holice)
Holice

POPLATKY ZA UŽÍVÁNÍ SPORTOVNÍ
HALY A PROSTOR STAROHOLICKÁ
(schváleno radou mìsta po úpravách provedených zastupitelstvem
mìsta dne 27. èervna 2005)
Mìstská sportovní hala v Holubovì ulici
Èinnost a akce holických kol a DDM, èinnost a akce
mládee (po dorost vèetnì) holických sportovních klubù
TJ Jiskra Holice  po dobu umoøování ceny darovaných
pozemkù mìstu
SPA Holice
Èinnost a akce dospìlých holických sportovních klubù
Akce pro mláde ostatních subjektù
Akce pro dospìlé ostatních subjektù
Horolezecký klub  roèní pauál

bez poplatkù
200 Kè/hod
100 Kè/hod
200 Kè/hod
250 Kè/hod
3 600 Kè

Prostory ve kolní budovì ve Staroholické ulici
Tìlocvièna
Herna kuleèníku DTJ Holice  roèní pauál

50 Kè/hod
1 200 Kè

bez poplatkù

Poplatky se hradí od 1. záøí 2005.

(schváleno bytovou komisí dne 30. èervna 2005 a radou mìsta dne
11. èervence 2005)

Organizační řád Městského úřadu Holice

1. Iveta Hudeèková
2. Marie Filipi
3. Kristýna Bednáøová
4. Petr Smítal
5. Lenka Vorlová
6. Eva Bukaèová
7. Monika Spilková
8. Kvìtue Bidlová
9. Marcela Duková
10. aneta Frýdová
11. Gabriela Baová
12. Jana Chejnovská
13. Jiøí Spolek
14. Monika imonová
15. Jana Horáèková
16. Ján Mikár
17. Romana Nadrchalová
18. Ladislava Schubertová
19. Olga astná

Vzhledem k tomu, e od 1. èervence vznikla nová pøíspìvková
organizace Technické sluby Holice, bylo potøeba pøepracovat i stávající Organizaèní øád Mìstského úøadu Holice. Ve zprávì o èinnosti
rady mìsta jste si pøeèetli, e byl stanoven i poèet pracovníkù na 56.
Nemùeme zde publikovat celý organizaèní øád (je to také ètení celkem nezáivné a je to spí vnitøní dokument), a tak vás chceme seznámit alespoò s organizaèní strukturou a poèty pracovníkù.
Do tohoto pøehledu nezahrnujeme starostu a místostarostu. Jedná
se o volené pøedstavitele samosprávy na dané volební období a ti
nejsou zamìstnanci úøadu v obvyklém slova smyslu. V èele úøadu tak
stojí tajemník. Kanceláø tajemníka tvoøí asistentka starosty, informatici, personalistika a mzdy a úklid, tedy i s tajemníkem 7 zamìstnancù.
Novì pojmenovaný odbor finanèní a kolství má 7, odbor správy
majetku a výstavby mìsta 7, obecní ivnostenský úøad 4, odbor správní 8, odbor ivotního prostøedí a stavební úøad 10, odbor sociální 7
a odbor dopravy 6 úøedníkù. Suma sumárum má tedy úøad 56 zamìstnancù, z toho je 54 úøedníkù.

ročník I., září 2005

Holice
Holice
Holice
Holice
Pobìovice u Holic
Holice
Holice
Holice
Holice
Holice (pøechodnì Daice)
Holice
Holice
Holice
Dolní Roveò  Litìtiny
Horní Jelení
Holice
Holice
Holice
Holice

(schváleno radou mìsta dne 11. èervence 2005)

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

Silniční správní úřad – mopedy
na Vysokém Chvojně
Silnièní správní úøad informuje o uzavírce silnice è. III/3051, od køiovatky pod chvojnovským kopcem a po køiovatku u høitì v sobotu
3. záøí 2005. Jedná se o prùjezdní silnici na Vysokém Chvojnì, která
bude v tuto sobotu uzavøena z dùvodu poøádání 1. roèníku dvouhodinovky mopedù. Tyto závody budou probíhat od 13 hodin, prùjezd
Vysokým Chvojnem bude po celou dobu uzavøen, tj od 11 do 17
hodin.

Pozvánka na jednání zastupitelstva
12. září
V pondìlí 12. záøí 2005 se bude konat pravidelné veøejné zasedání
Zastupitelstva mìsta Holic. Zasedání probìhne v klubovnách kulturního domu od 18 hodin.
V programu je projednání plnìní rozpoètu mìsta za 1. pololetí 2005.
Dále se bude projednávat návrh na zmìnu územního plánu mìsta, pravidelným bodem jsou i pøevody nemovitého majetku. K projednání
bude pøedloeno i navýení základního jmìní Lesního drustva Vysoké
Chvojno.
Srdeènì zveme obèany na jednání holických zastupitelù.

Český statistický úřad – strukturální
šetření u zemědělců
Poèínaje rokem 2003 aktualizuje Èeský statistický úøad, formou Strukturálního etøení v zemìdìlství, údaje za zemìdìlce, vyhledané pøi
ploném zemìdìlském sèítání Agrocenzus 2000. etøení se vztahuje,
stejnì jako v roce 2000, na zemìdìlce, kteøí naplòují prahové hodnoty
hospodaøení. Tìmi jsou napøíklad: 1 hektar obhospodaøované pùdy
nebo 1500 m 2 intenzivních plodin (sady, zelenina, kvìtiny) nebo
300 m2 skleníkù nebo chov 1 ks skotu, popø. 2 ks prasat . Vìtinu
fyzických osob navtíví tazatel, podnikùm právnických osob a velkým
podnikùm fyzických osob zale ÈSÚ dotazník potou.
Vlastní zjiování v Holicích organizuje ÈSÚ v termínu od 1. do 30.
záøí 2005, pracovníci provádìjící zjiování v domácnostech se budou
prokazovat prùkazem tazatele ÈSÚ.
strana
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Pod veřejnou kontrolou
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MÌSTA HOLIC z 27. èervna 2005
U s n e s e n í è. 303 - Zastupitelstvo mìsta Holic s c h v a l u j e
postup RM Holice dle pøednesené zprávy ze schùzí rady mìsta od
posledního zasedání ZM Holice dne 2. kvìtna 2005.
304 - Zastupitelstvo mìsta Holic s c h v a l u j e plnìní rozpoètu
mìsta Holic k 30. 4. 2005.
305 - Zastupitelstvo mìsta Holic s c h v a l u j e V. rozpoètovou
zmìnu v rozpoètu mìsta na rok 2005.
306 - Zastupitelstvo mìsta Holic s c h v a l u j e plán práce ZM a RM
Holice na 2. pololetí 2005.
307 - Zastupitelstvo mìsta Holic s c h v a l u j e návrh zadání XV.
zmìny územního plánu sídelního útvaru Holice:
a) zmìna neurbanizovaného území, zóny rekreace a sportu a èást
zóny zahrad na zónu bydlení mìstského typu (nízkopodlaní)
a zónu rekreace a sportu v lokalitì na Starých Holicích za dìtským
domovem.
b) zmìna neurbanizovaného území na zónu venkovského bydlení na
pozemku p.è. 3713/5 v k. ú. Holice v Èechách
c) zmìna neurbanizovaného území na zónu venkovského bydlení na
pozemku p.è. 3599/2 a 3599/1 v k. ú. Holice v Èechách
d) zmìna územního plánu v lokalitì mezi ulicí Pod Homolí a stávající
zástavbou na Podlesí. Mìní se neurbanizované území z èásti na zónu
bydlení venkovského typu, z èásti na zónu rekreace a sportu a z èásti
na zónu èisté výroby.
Zpracování bude jednostupòové, t. j. nebude poøizován koncept, ale
slouèí se fáze projednání konceptu a návrhu XV. ÚPSÚ Holice.
308 - Zastupitelstvo mìsta Holic:
1) r u  í své usnesení è. 247 ze dne 20. 12. 2004
2) s c h v a l u j e poøízení zmìny územního plánu mìsta Holic na
ádost firmy BV elektronik s. r. o. na pozemcích p.è. 2171/25,
2171/24, 2171/31, 2171/30 a 2163/11 v k. ú. Holice v Èechách.
Mìní se zóna mìstského bydlení nízkopodlaního ve výhledu, zóna
ochranné zelenì, zóna prùmyslové výroby a zóna èisté výroby na
zónu mìstského bydlení nízkopodlaního a smíenou zónu. Zpracování bude jednostupòové, tj. nebude poøizován koncept zmìny, ale
pøímo návrh.
309 - Zastupitelstvo mìsta Holic s c h v a l u j e prodej pozemku p.è.
2523 o výmìøe 47 m2 z majetku mìsta.
310 - Zastupitelstvo mìsta Holic s c h v a l u j e prodej èásti pozemku
p.è. 217/1 o výmìøe 8 m2 z majetku mìsta.
311 - Zastupitelstvo mìsta Holic s c h v a l u j e prodej pozemkù p.è.
3222/2, 3222/5, 3222/8 o celkové výmìøe 369 m2 z majetku mìsta.
312 - Zastupitelstvo mìsta Holic s c h v a l u j e výkup objektu èp. 33
v místní èásti Roveòsko do majetku mìsta.
313 - Zastupitelstvo mìsta Holic s c h v a l u j e výkup spoluvlastnických podílù pozemku p.è. 2924/7 v rozsahu 5/24 a 2/24 do majetku
mìsta.
314 - Zastupitelstvo mìsta Holic s c h v a l u j e zøízení vìcného bøemene za úplatu na pozemku p.è. 2019/1 pro Èeský Telecom a. s.,
Olanská 55/55, Praha 3 pro vybudování veøejné telekomunikaèní sítì
pro 22 b. j. Muka IV.
315 - Zastupitelstvo mìsta Holic s c h v a l u j e zøízení vìcného bøemene na pozemku p.è. 2078/21, k. ú. Holice v Èechách za úplatu pro
Øeditelství silnic a dálnic ÈR.
316 - Zastupitelstvo mìsta Holic s c h v a l u j e bezúplatný pøevod
majetku do majetku mìsta v úèetní hodnotì 81 200,-Kè dle pøedloeného návrhu.
317 - Zastupitelstvo mìsta Holic s c h v a l u j e dodatek è. 1 ke Zøizovací listinì M Staroholická.
318 - Zastupitelstvo mìsta Holic s c h v a l u j e poplatek 50,-Kè/hod
za uívání tìlocvièny v ulici Staroholická.
ročník I., září 2005
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BUDOU ČESKÉ HOLICE A POLSKÉ STRZELCE
OPOLSKIE DRUŽEBNÍMI MĚSTY?
V polovinì letoního roku se
objevily první náznaky moné
spolupráce mezi Holicemi a polským mìstem Strzelce Opolskie.
Iniciátorem prvních kontaktù byl
JUDr. Jiøí Kubík, konzul Èeské
republiky v Katovicích. Seznámil
nás s charakteristikou zmínìného
polského mìsta i s okolnostmi,
které vytváøejí pøedpoklady pro
eventuální navázání druebních
kontaktù.
Po výmìnì oficiálních pozvánek byla pøipravena návtìva
pøedstavitelù mìsta Strzelce Opolskie v Holicích na dny 7. a 8. èervence tohoto roku. Pøijela k nám delegace, kterou tvoøil starosta
Krzystof Fabianowski a místopøedseda rady Stanislaw Kowalczykiewicz. Doprovázel je ji zmínìný konzul Jiøí Kubík. První den
návtìvy byli pøijati na radnici a v pøátelském duchu byly probírány otázky samosprávy a státní správy, jak jsou pojímány a øeeny
v obou mìstech. Dalí èást dne patøila vycházce po Holicích
a pochopitelnì i návtìvì nìkterých zajímavých objektù, konkrétnì
Památníku Dr. Emila Holuba, kulturního domu, kostela sv. Martina, sportovní haly, místního gymnázia a sídlitì Muka.
Druhý den byl vìnován rozhovorùm o monostech vzájemné
spolupráce a druebních kontaktù. Poté byla uskuteènìna vyjíïka
po dalích pozoruhodnostech mìsta i blízkého okolí. Poltí pøátelé
navtívili místní høbitov s památníkem hrdinù povstání, motokrosové závoditì, autokempink Hluboký a takté Pardubice, kde si
prohlédli historickou èást mìsta a krajský úøad.
Závìrem tohoto setkání byla dohodnuta reciproèní návtìva,
která se uskuteèní ve dnech 9.  11. záøí 2005 a do polského Strzelce Opolskie odjede delegace ve sloení starosta Ladislav Effenberk, místostarosta Pavel Hladík a tajemník mìstského úøadu Vladislav Branda. Pøi této návtìvì by mìl být té pøipraven návrh
partnerské smlouvy.
Ladislav Effenberk, starosta mìsta,
foto Vladislav Branda

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Uzavøené sòatky
 Dne 24. èervna 2005 uzavøeli sòatek
sleèna Andrea Pìchoèová a pan Roman vanda
 Dne 14. èervence 2005 uzavøeli sòatek
sleèna Milena Fridrichová a pan Jiøí Polák
 Dne 12. srpna 2005 uzavøeli sòatek
sleèna Barbora Plková pan Michal Záruba
Gratulujeme!

ročník I., září 2005

Zlatá svatba
Zlatou svatbu oslavili dne 13. srpna 2005
paní Dagmar Doelová a pan Zdenìk Doel
K tomuto významnému jubileu jim co nejsrdeènìji gratulujeme!
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KULTURA
DIVADLO - KULTURNÍ DŮM
MĚSTA HOLIC
SOBOTA 1. ØÍJNA V 19.30 HODIN
ROBERT THOMAS
PAST
Detektivní komedie o ètyøech dìjstvích, která nás zavede do horské
oblasti Chamomix. Hra Vás nechá v napìtí a do posledních okamikù, kdy dojde k neoèekávanému rozuzlení celého pøíbìhu. V detektivce uvidíte Ludmilu Voøíkovou, Ivanu Vondrouovou, Pavla Hladíka, Vítìzslava Vondroue, Vladimíra Hladíka, Davida mejdíøe,
Petra Hlavatého a Frantika Bìhounka. Reie Jitka Juraèková.
Divadelní soubor kulturního domu
Velký sál kulturního domu.

NABÍDKA DIVADELNÍHO
PŘEDPLATNÉHO 2005/2006
Pátek 21. 10. 2005

B. Smetana  K. Sabina Prodaná nevìsta
Klicperovo divadlo Hradec Králové

Sobota 12. 11. 2005 N. Simon
Pozvání na veèírek
Divadlo Skelet Pavla Trávníèka Praha
Sobota 17. 12. 2005 N. V. Gogol
Revizor
Divadelní souboru kulturního domu.
Sobota 21. 1. 2006

M. Camoletti

Kdy ty, tak já taky,
miláèku
Divadelní spoleènost HÁTA Praha

Sobota 4. 3. 2006

K. Ludwig
Cyrano v Buffalu
Východoèeské divadlo Pardubice.

Sobota 1. 4. 2006

B. Ahlfors
Popel a pálenka
Divadelní soubor kulturního domu

Divadelní pøedplatné je mono objednat ve støedisku slueb kulturního domu.
Zaèátky vdy v 19.30 hodin.

KURZY * KURZY * KURZY * KURZY
Kulturní dùm mìsta Holic pøijímá ve støedisku propagace nebo na
telefonním èísle 466920476 pøihláky na kurzy anglického a nìmeckého jazyka.
VÝSTAVA VE VITRÍNÁCH
AKTY  výstava fotografií pardubického fotografa Miloe Fice.
Vernisá k výstavì se koná v úterý 6. záøi v 17.00 v kulturním domì.
Vechny informace o dìní v KD získáte na internetové stránce
www.kd.holice.cz. Vstupenky je mono zakoupit v propagaci kulturního domu, objednat telefonicky na èísle 466920476 nebo e-mailem
na adrese kd@holice.cz

Finanèní úøad v Holicích pøijme do pracovního pomìru

PRACOVNÍKA DO ODDÌLENÍ DAÒOVÉ KONTROLY
Kvalifikaèní poadavky: V, pøípadnì S, znalost úèetnictví, znalost cizího jazyka výhodou, práce pøevánì v terénu.
Pøedpokládaný nástup: k 1. 1. 2006. Pøihláky pøedkládejte do 30. 9. 2005 na sekretariát Finanèního úøadu v Holicích nebo na adresu:
Finanèní úøad v Holicích, nám. TGM 154, 534 01 Holice, pøihláku lze zaslat i e-mailem: podatelna@hk.ds.mfcr.cz.
Poadujeme: strukturovaný osobní ivotopis s detailním prùbìhem vech zamìstnání, doklady o vzdìlání.
Finanèní úøad si vyhrazuje právo zúit výbìr nejvhodnìjích kandidátù jetì pøed vlastním výbìrovým øízením. Pøednost mají uchazeèi z Holicka.

HLEDÁM ZÁJEMCE O STAVEBNÍ POZEMKY
VE VYSOKÉM CHVOJNÌ  V ROCE 2006
INFORMACE NA TEL.: 737 502 786
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pondìlí 19. 9. v 19.30 hodin

STAR WARS: EPIZODA III  POMSTA SITHÙ

pondìlí 5. 9. v 19.30 hodin

KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ

Království jeruzalémské, ustavené po dobytí Jeruzaléma køiáky v roce 1099, se ocitá v ohroení, nebo vedle vnitøních
sporù o moc hrozí i invaze muslimù. Obráncem mìsta se po
poráce køiáckého vojska stává Balian z Ibelinu (Orlando
Bloom) Historický velkofilm Ridleyho Scotta nás zavádí
do krutì barvitého 12. století, kdy lidé bojovali i umírali ve
jménu køíe.
USA/VB/P/SRN - 145 minut  historický  55.- Kè

Válka! Republika se hroutí pod brutálními útoky vùdce separatistù hrabìte Dooku. Hvìzdné války pokraèují! Po témìø tøiceti letech se uzavírá nejvìtí vesmírná sága, jakou filmové
plátno zná, a nám se koneènì dostane vysvìtlení vech otázek
 pøedevím vak té, jak nadìje galaxie Anakin Skywalker
pøeel na temnou stranu síly.
USA - 130 minut  sci-fi - 60.- Kè

úterý 20. 9. v 19.30 hodin

SAHARA

úterý 6. 9. v 17.00 hodin

MADAGASKAR

Hrdina románu Clivea Cusslera, neprùstøelný a nepotopitelný
Dirkt Pitt, se v podání Matthewa McConaugheye poutí do
nejvìtího dobrodruství svého ivota. Vydává se toti pátrat
v africké pouti po bitevní lodi Konfederace.
USA - 127 minut  dobrodruný - 55.-Kè
Hrdiny animované komedie rodinného støihu jsou zvíøata
z newyorské ZOO  zebra Marty, lev Alex, hroice Glorie
a irafa Melman, která se rozhodnou poznat skuteèný svìt.
Øetìzec tìko uvìøitelných událostí je pøivede a na pobøeí
exotického ostrova Madagaskaru. A tady se tito rodilí newyorèané musí poprvé v ivotì starat sami o sebe a nauèit se
pøeít v divoèinì.
USA - 85 minut  rodinný animovaný - 60.-Kè

úterý 27. 9. v 19.30 hodin

VÁLKA SVÌTÙ

úterý 13. 9. v 19.30 hodin

BLÍZKO NEBE

Na planetu Zemi se øítí nebezpeèí nepøedstavitelného rozsahu.
Má podobu mimozemských predátorù, kteøí se rozhodli nai
civilizaci zlikvidovat a jsou na to technologicky skvìle vybaveni. V hlavní roli Tom Cruise.
USA - 117 minut  sci-fi - 60.-Kè

Pøíbìh o lásce k bílé dívce vyprávìný oèima mladého Afrièana ijícího se svou rodinou v hotelu Blízko nebe. Tragikomické vyprávìní hlavního hrdiny Samuela je propletené s pøíhodami ostatních obyvatel hotelu.
ÈR - 96 minut  multikulturní tragikomedie - 55.-Kè

ročník I., září 2005

PØIPRAVUJEME NA ØÍJEN
3:15 ZEMØE * SIN CITY * KOUZELNÝ
KOLOTOÈ * FANTASTICKÁ ÈTYØKA
Vechny informace o dìní v KD získáte na internetové stránce
www.kd.holice.cz. Vstupenky je mono zakoupit v propagaci
kulturního domu, objednat telefonicky na èísle 466 920 476
nebo e-mailem na adrese kd@holice.cz.
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Z PAMÁTNÍKU DR. EMILA HOLUBA
Váení ètenáøi,
nejdùleitìjí èást turistické sezony je za námi. Nìkteøí se radují
z pøíjemnì strávených chvil o dovolené, nìkomu chybìlo více sluníèka
a koupání. Toto léto pøálo pøedevím návtìvám památek a muzeí.
Zvýená návtìvnost se projevila i v naem památníku. Pøivítali jsme
návtìvníky nejen z rùzných koutù republiky, ale i z ciziny. Bìhem
prázdnin navtívilo Africké muzeum témìø pìt tisíc návtìvníkù, Poèet
není koneèný, nebo je pøed námi setkání radistù. Mnozí u doprovodu
radioamatérù pøicházejí pravidelnì pozdravit i naeho cestovatele.
Aèkoliv na rok 2005 nevychází ádné kulaté výroèí Dr. Emila

Holuba, pøesto  nebo právì proto  se uskuteèní v pátek 7. øíjna setkání pøátel Dr. E. Holuba a Afriky. Sympozium s názvem Afrika od dob
Holubových po dneek je pøístupné veøejnosti. Program bude sestaven podle pøihláených pøíspìvkù. Jsou pozvání i pøátelé ze zahranièí.
Podrobnìjí informace o sympoziu pøinesou øíjnové Holické listy.
Zájemcùm mohu prozradit, e bude pøipravena i zajímavá výstava
o cestovatelích východních Èech z první poloviny 20. století.
Do konce léta jetì chybí nìjaký ten týden. Proto vem cestovatelùm i ètenáøùm Holických listù pøeji dalí pøíjemné záitky.
Jitka Koudelková
Foto archiv Památníku Dr. Emila Holuba

Život je... (hrst aforismů)
ivot je jako trubka: kdy do ní nefouká, nic z ní nevyjde.
Louis Armstrong
ivot je jako telefon: vdycky je na lince nìjaká enská a èlovìk se
nedovolá.
Gabriel Laub
ivot je krásné divadlo, ale repertoár bohuel nestojí za nic.
Oscar Wilde
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ivot lidskej je tak sloitej, e samotnej ivot èlovìka je proti tomu
hadr.
Josef vejk (Jaroslav Haek)
ivot je nemocnice, v ní kadý pacient je posedlý touhou zmìnit
postel.
Baudelaire
ivot je pro mne obnoená vesta, ve, co se dalo, dávno u jsem
proil ...
Jiøí Suchý v písni Léta dozrávání
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??? TŘI OTÁZKY PRO RADNICI ???
Pane starosto, u piva èi na lavièce padnou mnohdy velijaké
otázky, které mohou být momentálním drbem èi na nich mùe být
nìco pravdy. Nyní se napøíklad mluví o tom, e u kulturního domu
má být postaveno nové parkovitì, e se mají ruit bývalá kolní
políèka, dokonce e prý zmizí oblíbená restauraèní zahrádka Pod
Bøízkami. Mùete k tomu øíci nìco konkrétního?
V mìstské radì jsme se zabývali uspoøádáním tohoto prostoru ji
nìkolikrát. Výstavba parkovitì u kulturního domu se jeví jako nezbytná, a to nejen pro návtìvníky kulturního domu a muzea, ale v souèasnosti i pro uivatele mìstské sportovní haly a pøilehlých venkovních
høi. Pokud jde o políèka, jejich vyuití ji dávno pozbylo platnosti
a jsou jako veøejný pozemek ji patnáct let nevyuívaná. Nìkolik pøedloených studií nebylo nezajímavých a posuzovali jsme je nejen
v radì, ale také v nìkolika komisích: výstavby, ivotního prostøedí,
dopravní, kolské, mládee a tìlovýchovy. Právì tyto komise se vak
v ádném pøípadì neshodly na urèité variantì, a ji lo o výsadbu
zelenì, parkovou úpravu, dìtská høitì, atd., uvedl v první èásti odpovìdi starosta Ladislav Effenberk a dodal: Jak jsem ji zmínil, nutné je
vybudování parkovitì a majetkový odbor má za úkol vypracovat
návrh tohoto prostoru s umístìním pro cca 50 vozidel. Místostarosta
Pavel Hladík má za úkol dále pracovat na alternativách vyuití prostoru bývalých políèek. O ruení restauraèní zahrádky Pod Bøízkami
zatím nebyla øeè.
Pane místostarosto, pøi nedávných oslavách 130. výroèí vzniku
dobrovolných hasièù bylo zmínìno, e vzhledem k neoèekávanému
odchodu jednoho zásahového vozidla nemá místní sbor dostateèné
technické vybavení. Jeliko máte sbor dobrovolných hasièù pod palcem, jistì o tomto problému nìco víte.
Na konci jara se stala naí jednotce sboru dobrovolných hasièù
nemilá vìc. Pøi cestì k poáru lesa v oblasti Horního Jelení jim vypovìdìlo poslunost zásahové vozidlo. Nejprve se zkoumala monost
opravy. Odborníci vak konstatovali, e oprava by byla zcela nerentabilní a auto je vhodné jenom na rozebrání na náhradní díly. Variantou
je nákup nového hasièského auta. Na to vak mìsto nemá, nebo cena
se pohybuje v øádu nìkolika milionù korun. Naskytla se i urèitá monost pøevodu starího auta od Hasièkého záchranného sboru Pardubického kraje. Ale zde by k pøevodu dolo nìkdy v pøítím roce, co neøeí souèasnou situaci, popsal problém místostarosta Pavel Hladík
a pokraèoval: Nezávisle na tìchto variantách jsme hledali cestu k získání starího vozu z jiného mìsta. Zde jsme byli úspìní a vyhovující
hasièský vùz se objevil v amberku. Jedná se o Tatru T-148 CAS 32
(viz ilustraèní snímek). V souèasné dobì je pøipravena smlouva mezi
obìma mìsty na zakoupení tohoto vozidla za cenu 250 000 Kè. Dalích zhruba 50 000 Kè je zapotøebí k jeho dovybavení. O této èástce
nemùe rozhodnout nikdo jiný ne zastupitelstvo mìsta, a tak by se
ve mìlo uzavøít na jednání zastupitelstva dne 12. záøí. Vìøme, e hlasování o této velice potøebné vìci bude jednomyslné a problém hasièského auta bude uzavøen.

zahájí 1. záøí 2005 svoji èinnost ji v nových prostorech rekonstruované budovy èp. 236 ve Staroholické ulici. Zastupitelstvo mìsta schválilo 27. èervna 2005 posílení rozpoètu na rekonstrukci o 435 tisíc Kè na
vícepráce vyvolané provozními poadavky mateøské kolky a na úpravy okolí budovy.
kolka se tedy pøestìhuje no novìjí èásti budovy, v pøízemí je
kuchyò se sklady, pøípravnami a s potøebným pøísluenstvím a dále
prostorná jídelna. V patøe je velká herna s tìlocviènou, samostatná lonice pro odpoèinek dìtí a také kanceláø øeditelky kolky.
Ve starí èásti budovy je celé pøízemí upraveno pro pøestìhování
pùjèovny divadelních kostýmù, nahoøe je tìlocvièna s novou parketovou podlahou a herna kuleèníku.
Z venkovních úprav se do otevøení stihnou jetì zbourat nepotøebné kùlny ve dvoøe (viz snímek z demolièních prací), doøeit oplocení
s brankami z ulice 1.Máje a Technické sluby pracují na novém chodníku k hlavnímu vchodu do kolky.
Popisovat souèasný vzhled dále nebudu, protoe na sobotu 3. záøí
je pøipraveno slavnostní otevøení a den otevøených dveøí i s kulturním
programem, take jetì jednou zvu obèany na prohlídku této budovy,
odpovìdìl tajemník Vladislav Branda.
Otázky poloil a odpovìdi zaznamenal Miloslav Kment

Pane tajemníku, na tøetí stránce tohoto listu je zveøejnìna
pozvánka na tzv. Den otevøených dveøí, pøi kterém bude veøejnosti
slavnostnì pøedán rekonstruovaný objekt bývalé staroholické koly.
Oèekává se znaèný zájem obèanù pøedevím z tamní mìstské èásti,
ovem ti uvidí u hotové dílo. Mùete ètenáøùm pøiblíit poslední
mìsíc, kdy do finie ly nejen stavební práce, ale také aranmá
objektu, vnitøní úpravy, stìhování?
V minulém vydání Holických listù jsem ve tøech otázkáchpopisoval èervnovou situaci kolem rekonstrukce budovy bývalé staroholické koly a zároveò jsem se na závìr zmínil o slavnostním otevøení, formou dne otevøených dveøí. Situace je taková, e stavební pøipravenost
ji dovolila zaèít se stìhováním mateøské kolky od Vitínù, take mùu
odpovìdnì prohlásit, e kolka bude. Myslím tím, e M Staroholická
ročník I., září 2005
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TOULKY HOLICKOU MINULOSTÍ VIII.
Utrpení holických občanů v době průchodu
vojsk v minulých válkách - pokračování
Rozvoj Holicka a okolí byl znovu utlumen událostmi války prusko-rakouské v roce 1866, je se citelnì dotkla zdejího kraje.
Od 24. èervna 1866 poèaly naím mìstem táhnout nesèetné
oddíly rakouského vojska k Hradci Králové. Toho dne se pøivalilo do Holic tolik vojska, e nebylo mono vechny ubytovat. Èást
vojska se proto utáboøila na loukách, dále pak na námìstí a na
loukách podél silnice k Hradci Králové a k lesùm. Tenkrát byl
v Holicích purkmistrem Karel Holub, obchodník vepøovým
dobytkem.
Dne 25. èervna bylo v Holicích ubytováno 20 dùstojníkù, 701
mu a 520 koní. Doprovázel je tzv. Colonel magazín se 150ti
vozy. Vìtinou se umístili u køiovatky a na námìstí, ostatní ve
Chvojenci a Ostøetínì. Souèasnì s sebou hnali 333 voli jako zásobu
masa.
26. èervna kolem poledne pøicválali do Holic huláni pluku
Wallmoden.
27. èervna prolo mìstem a èásteènì zde bylo ubytováno:
1 generál, 42 dùstojníci, 798 muù a 805 koní.
28. èervna v ranních hodinách pøiklusala do Holic ve víru prachu
dìlostøelecká rezerva - celkem 16 baterií, které pozdìji odjely
k Èeské Skalici. Jetì tento den do Holic pøibyla celá divize hulánù
a kyrysníkù, která se zde ubytovala.
Dne 1. èervence hlahol zvonù na kostele zval obèanstvo k modlitbám za vítìzství rakouských zbraní. Z nádraí v Zámrsku pøitáhla
pìí brigáda, které velel generál Rothknik. Souèasnì pøijela baterie
dìl, pìí pluk barona Manmate, pìí pluk arcivévody Sobhana
a saská polní nemocnice. Celkem pøitáhlo 114 dùstojníkù, 10 312
muù 460 koní a velké mnoství povozù. Kolem mìsta byly rozestavìny stráe, na kopci u høbitova zaujala postavení baterie dìl. Z kostelní vìe hlídka pozorovala celé okolí. Pìí a jízdní patroly byly
poslány k Borohrádku a pøes Chvojno k Týniti a Hradci Králové.
Vojenské velitelství vydalo pokyn pro obyvatelstvo, aby se zásobilo potravinami, protoe lze oèekávat dalí vìtí pochody vojsk.
Tého dne (1. èervence) po bitvách u Náchoda a Èeské Skalice
docházely do mìsta zprávy o neúspìích rakouských vojsk. Mezi
obyvatelstvem nastal zmatek. Tradice jim pøipomnìla øádìní Prusù
v roce 1758, proto obyvatelé ukrývali ve, co mohli a cenné vìci
zazdívali do sklepù.
Mladí mui, bojíce se násilného odvádìní k pruskému vojsku,
utíkali do lesù u Pobìovic. Ve mìstì ustal vechen obchod i øemesla. I kdy byly na obzoru smutné nadìje pro obyvatelstvo, ve mìstì
panoval hluèný vojenský ivot. Na námìstí støídavì koncertovaly po
celý den vojenské kapely.
Dne 2. èervence doel rozkaz, aby zde stojící vojenská brigáda
nastoupila pochod k Zámrsku a odtud drahou do Èeské Tøebové.
Vojsko bìhem hodiny opustilo mìsto a zanechalo po sobì nepoøádek. Do té doby bylo v Holicích ubytováno 26 generálù. 176 dùstojníkù, 11 000 muù a 1 787 koní. Po jejich odchodu bylo v Holicích
ticho, ale smutno.
V chladné noci na 3. èervence zaèalo pret. Po sedmé hodinì
ranní se ozvalo od Hradce Králové dunìní od støelby, které postupnì
zesilovalo, a se v poledne ji tøásla okna. Ve mìstì nastal velký
rozruch, pláè a náøek. V odpoledních hodinách ji dìlostøelba ochabovala a k páté hodinì se ozývala jen ojedinìle. Rakouská armáda
byla dne 3. èervence poraena v rozhodující bitvì u Sadové u Hradce Králové
K sedmé hodinì veèerní zaèal Holicemi zpáteèní pochod poraené rakouské armády. Smutný byl pohled na zbìdované vojsko, rùzné
dìlostøelecké pluky, vozatajstvo, konì bez jezdcù, pìí oddíly
v úprku a nepoøádku. Ve se ílenì øítilo mìstem a u mnoha ranìstrana
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ných s náøkem rostla hrùza. Èást zranìných byla uloena v mìstské
nemocnici èp. 118/I. a ve staré kolní budovì v èp. 100/I. Lehce
ranìní byli odváeni dále k Vysokému Mýtu.
Vojsko se snailo opatøit si za kadou cenu jídlo a pití, protoe
trpìlo hladem a ízní. Mezitím se mìstem valily nové proudy vojska
nejen po silnici, ale i po okolních pozemcích v íøce cca 15 sáhù.
Nìkteøí vojáci se snaili ubytovat kde mohli  po domech, pùdách,.
stodolách, chlévech, síních, a zbylí pak pod vozy na námìstí.
Byl to truchlivý pohled na zablácené, vysílené a sotva se vlekoucí vojsko se zbranìmi i bez nich. Té noci pøilo do Holic na 100 000
vojákù, kteøí zde vak nemohli nalézti ubytování a proto èásteènì
odelo do Ostøetína. Po odchodù rakouského vojska bylo mìsto
zaplaveno Prusy.
Veèer 5. èervence se pøihnala do mìsta hlídka husarù a ráno
následujícího dne zemì zadunìla pod tìkou jízdou pruských kyrysníkù. Vzápìtí, po 10. hodinì, pøitáhl 5. armádní sbor se esti generály, 50ti dùstojníky, 40 000 mui a 120 koòmi. Obsadili celé mìsto
a okolní návrí. Nìkolik dùstojníkù dolo na radnici, kdy bylo naøízeno, kolik a jakých potøeb musí být zaopatøeno pro jednotlivé
pluky, a to dobytek, mouka, hrách, èoèka, sùl  ve na úèet obce.
Pruáci za ve dávali jen poukázky.
Obyvatelstvo tìko shánìlo poadované potraviny i oves a seno
pro konì, protoe po rakouském vojsku nic nezbylo, zejména ne
oves a seno. Oves na poli byl jetì zelený a místy zalapaný. Dùstojníci vyhroovali svázáním a zmrskáním tìch, kteøí odmítnou potraviny a krmení vydat.
Dne 8. èervence pøibylo do mìsta 116 muù a následujícího dne
se pøivalil 6. armádní sbor se 4 generály, 80 dùstojníky, 20 000 mui
a 2 000 koòmi. Poadováno bylo stravování a do 10. èervence,
dokud zde vojsko pobylo. Následkem nuceného dodávání potøeb pro
vojsko nastal ve mìstì nedostatek potravin a drahota.
Dne 10. èervence projel Holicemi od Pardubic k Vysokému
Mýtu v koèáøe s vojenským doprovodem pruský král Vilém s hrabìtem Bismarkem.. Nad Ostøetínem si prohlédli bojitì z roku 1758.
Dne 11. èervence odeel 6. armádní sbor, poslední to velký oddíl
pruského vojska. Obyvatelstvu se sice ulehèilo, ale zùstal smutný
pohled na vechny kody. Tráva na loukách byla polapána jako
mlat a obilí, pokud nebylo podupáno, bylo poato na krmení koní.
Pruáci úmyslnì táboøili v jiných místech, ne kde døíve mìla leení
vojska rakouská.
Váleèné kody vyèíslené jen v Holicích èinily 33 000 zlatých.
V celém kraji jetì k tomu zaèala øádit cholera.
Vojenské síly obou válèících stran:
Celá rakouská armáda se v roce 1866 skládala z deseti sborù.
Pro válku s Pruskem bylo vyèlenìno sedm sborù jako Severní armáda. Zbývající tøi sbory tvoøily Jiní armádu pro boj v Benátsku.
Podle údajù z literatury mìla rakouská armáda spolu s královským
sborem saským 261 668 muù.
Proti ní stálo 291 738 muù královské armády pruské.3. èervence 1866 se u Sadové odehrála rozhodující bitva, v ní se na obou
stranách støetlo na 440 000 muù. Po bitvì u Lipska v roce 1813 to
byla druhá nejvìtí bitva evropských dìjin do první svìtové války.
Rok 1866 pøinesl naemu mìstu i celé èeské zemi tolik utrpení.
I v souèasné dobì svìtem obchází zákeøná smrt, umírají nevinní
lidé. V Egyptì, Londýnì, Madridu, pøedtím v USA. Nemìli bychom
vak zapomínat, e jetì pøedtím také v bývalé Jugoslávii, na støedním východì, v Afghánistánu a nyní v Iráku. Kde, nebo kdo bude
dalím v èlánku tohoto nebezpeèného øetìzu násilí lze jen tìko
odhadnout. Jisté je to, e násilí plodí jen násilí.
Pomáhejme proto vem tìm, kteøí chtìjí v pøítích letech ít
v míru. Je to nae povinnost vùèi dalím generacím. Hledejme takový systém domluvy mezi lidmi celého svìta, aby se ji neopakovaly
hrùzy a tragédie.
Václav Zavøel
ročník I., září 2005

holicke listy 9_2005.qxd

26.8.2005

16:01

StrÆnka 13

Holické

listy

CO SE PSALO V KRONICE MĚSTA HOLIC V ROCE 1945
Druhá svìtová válka definitivnì skonèila a pokraèoval ivot mìsta v samostatné
Èeskoslovenské republice. Co se v oné
dobì dìlo v Holicích, to zèásti charakterizují zápisy z mìstské kroniky, kterou v té
dobì vedl Antonín afaøík, uèitel a øeditel
místních kol, historik, vlastivìdný pracovník. Zápisy jsou vyòaty z mìsíce záøí
1945.
Záznamy kronikáøe v tomto mìsíci
byly ponìkud skoupé a také celkové uspoøádání zápisù nebylo nejideálnìjí. V té
souvislosti je vhodné poznamenat, e
Antonínu afaøíkovi bylo tehdy 73 let, co
zdaleka není vìk, který by ho pøi výkonu
této funkce nìjak limitoval, zvlátì pøi jeho
znalostech a zkuenostech.
afaøíka vak ji nìjaký èas trápily
potíe zdravotní, a proto nìkolikrát avizoval snahu funkci mìstského kronikáøe pøedat vhodnému nástupci. S ohledem na
váleèné události pøislíbil, e kroniku pøes
toto období povede, co také v roce 1945
splnil. A nejen to. V roce 1946 se funkce
vzdal, letopisecká komise jeho rezignaci
pøijala, zakrátko vak zjistila, e se této
práce nikdo nechce ujmout. Antonín afaøík proto kroniku vedl jetì dalí dva roky,
prakticky a do své smrti v záøí roku 1948.
Co zajímavého lze ze záøijových zápisù
vyèíst? Mìstskou správu zcela pochopitelnì trápil problém znièené radnice. Bylo

zøejmé, e výstavba nové budovy si vyádá
nejen mnoho financí, ale také pøímé pomoci. Proto se v nedìli 9. 9. v odpoledních
hodinách na námìstí uskuteènilo manifes-

Socha sv. Václava v mìstské èásti Kamenec

taèní shromádìní obèanù, na kterém promluvil univerzitní profesor Václav Patzák.
Na výzvu pøedsedy národního výboru
Frantika Pilného byl pøítomnými manifestanty schválen závazek odpracovat 20 000
dobrovolných pracovních hodin pro posta-

vení nové mìstské radnice.
S pøíchodem svobodného ivota oivovala èinnost døívìjích spolkù, klubù, sdruení, sportovních a tìlovýchovných seskupení. Potvrdila to nedìle 16. 9., kdy se po
estileté pøestávce uskuteènilo na høiti
Slavoje veøejné cvièení èlenù Sokola
a DTJ Holice za doprovodu holické dechové hudby. Dalí dùkaz pøinesl pátek 28. 9.,
kdy byla na poèest osvobození ÈSR odhalena a vysvìcena socha sv. Václava, kterou
nechala zhotovit a postavit katolická mláde v mìstské èásti Kamenec. V nedìli 30.
9. se uskuteènily na høiti Slavoje Tyrovy hry  pøebory v házené a cyklistické
závody.
Ze zápisù místního národního výboru
vyplývá, e na schùzi dne 11. záøí 1945
bylo rozhodnuto pojmenovat ulici od restaurace Èerný Kùò a na konec Starých
Holic na Stalinovu tøídu a ulici Chrudimskou (od restaurace Na pici a na konec
mìsta smìrem k Dolní Rovni) na ulici
Zdeòka Nejedlého. Rovnì bylo usneseno
vypsat konkurz na obsazení místa kolníka
ve kole chlapecké a schváleno vydládit
silnici do Starých Holic.
Poèasí v mìsíci záøí 1945 charakterizuje kronikáø jako vcelku mírné, pøevánì
teplé, sluneèné, s obèasnými deovými
pøeháòkami.
Z mìstské kroniky vybral a upravil
Miloslav Kment
(e-mail: miloslavkm@volny.cz)

Pranostiky s komentářem
Září 2005
September  tak je oznaèováno záøí
ve vìtinì evropských jazykù, ponìvad
podle øímského kalendáøe lo o mìsíc
sedmý. Proè se u nás jmenuje z á ø í, je
záleitostí spekulací. Nìkde se doètete, e
to vyplynulo ze slov záøe, záøiti, jinde
se uvádí malý øíjen neboli záøíjen.
Vìtinou nám to je vak zcela jedno.
Jaká jsou ústøední septembrová motta?
Co srpen nedovaøil, záøí nedosmaí èi
Záøí jezdí na strakaté kobyle. Pøidejme
jedno uiteèné motto pro náplò práce
sboru dobrovolných hasièù: V záøí
mnoho poárù bývá, proto se obloha
rdívá.
Co nám vak øíkají dalí pranostiky
tohoto mìsíce? Libozvuèné, i kdy málo

ročník I., září 2005

uívané jméno Jiljí (1. 9.) má vìtinou
optimistické pøedpovìdi: Svatý Jiljí své
poèasí pevnì drí, Jiljí jasný  podzim
krásný. Ovem ji druhého v mìsíci se
dovídáme, e Na svatého tìpána krále
je u léta namále, co potvrzuje té 8. 9.
Panny Marie narození  vlatovièek
rozlouèení s trumfem navrch 14. 9.: Po
svatém Køíi podzim se blíí.
Pøesto stále lze doufat v lepí dny
babího léta. Napøíklad 21. 9. se praví,
e Pohoda o svatém Matoui, ètyøi
týdny se neruí, den poté se lze doèíst,
e Svatý Moøic pøíjemný  podzimek
výjemný (asi výjimeèný?), a ve uzavírá
28. 9. Venda, Václav, Venou, Vaíèek tvrzením Svatováclavské èasy pøinesou
pìkné poèasí. Nic to vak nemìní na
skuteènosti, e Svatý Václav tady  sklízí

hady, èili e podzim je tu. Vdy i na
Holicku velmi dobøe známe, e o záøijovém posvícení se dá nìkdy vyrazit v letním, nìkdy vak dùkladný podzimní havelok není výjimkou.
Mimochodem  pokud se Vás potomci
zeptají, co to je havelok, vysvìtlete jim, e
se v ádném pøípadì nejedná o posvícenský Havlùv lok piva, nýbr e jde
o poøádný kus odìvu. Pøesný údaj hovoøí
o kdysi módním pláti z kvalitního materiálu, s dlouhým límcem, zpravidla bez
rukávù. Nazván je podle anglického generála sira Henryho Havelocka, ijícího
v první polovinì 19. století. Patrnì tento
plá nosil na pøehlídky královské gardy,
co ovem  jak se v souèasnosti s oblibou
øíká  nemohu ani potvrdit, ani vyvrátit.
(mkm)
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HOLICKÝ SLAVÍN
Ing. Karel Horák (80 let od narození)
* 3. záøí 1925 v Holicích,  2. února 1992
v Pardubicích, technik, konstruktér a vynálezce, tvùrce speciálního startovacího zaøízení pro motokrosové závody v Holicích, které
v padesátých a edesátých letech nalo uplatnìní na motokrosových tratích celého svìta,
té autor brusek holického závodu TOS,
v padesátých letech vìznìn z politických
dùvodù komunistickým reimem
Frantiek Holub (35 let od úmrtí)
* 3. prosince 1893 v Holicích v hudební rodinì holického kapelníka Èeòka Holuba,  7.
záøí 1970 v Brnì, houslista, prvnì koncertní
mistr houslí v orchestru Východoèeského
divadla v Pardubicích, poté trvale pùsobil
jako sólista  èlen orchestru Janáèkovy opery
v Brnì
Reprodukce peèeti mìsta Holic

Konec náøkùm na malý poèet kulatých jubilejí pozoruhodných osob, spjatých s naím
mìstem. Záøí je ji dostateènì bohaté na
takovéto kulatiny. Tentokrát v následujícím
výètu figurují ètyøi mui, tøi z nich jsou navíc
pravovìrnými rodáky mìsta Holic.
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Frantiek Jilemnický (30 let od úmrtí)
* 22. srpna 1902 v Holicích,  21. záøí 1975
v Praze, pracovník knihovny Národního
muzea v Praze, dlouholetý pøíznivec a spolupracovník Památníku Dr. Emila Holuba 
Afrického muzea v Holicích, obstaravatel
dokumentace a tiskových zpráv o muzeu
a Emilu Holubovi

Vojtìch Cach (25 let od úmrtí)
* 7. srpna 1914 ve Vídni,  30. záøí 1980
v Praze, spisovatel, autor divadelních her
a románù s tématikou dìlnického hnutí (DS
70 nevyjídí, Duchcovský viadukt, Mostecká stávka), vystudoval reálku v Pardubicích, literárnì zaèínal v Holicích, aktivní èlen
zdejího studentského spolku, pùsobil pøevánì v Praze, nositel titulu laureát státní ceny
Vímavý ètenáø mi pøipomnìl, e jsem
v prázdninovému èísle nezaznamenal padesáté výroèí úmrtí holického fotografa a podnikatele Karla Èudy. K tomu musím uvést
následující vysvìtlení. Pokud nìkterá ze zajímavých osob má shodou okolností v téme
roce dvojí kulaté jubileum, uvádím ji pouze
jednou. Tak tomu bylo právì v tomto pøípadì, kdy jsem v kvìtnovém èísle vzpomínal
125 let od Èudova narození. Podobnì postupuji i v tomto mìsíci v pøípadì autora uèebnic,
uèitele a øeditele kol Václava Horáka (má
výroèí úmrtí, ovem pøipomenut byl v bøeznu
pøi kulatém narození) a napøíklad v øíjnu
nebudu pøipomínat výroèí úmrtí MUDr. Èeòka
Zemánka, kdy jsem o jeho jubilejních narozeninách psal v èervenci-srpnu.
Miloslav Kment
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PRACOVNÍ PRÁZDNINY NA NAŠICH ŠKOLÁCH
VE FOTOGRAFIÍCH
foto Vladislav Branda

Nový plot a chodník u opatrovny v Rùièkovì ulici
Opravená støecha na tìlocviènì M Holubova

Vestibul Z Holubova s opravenou dlabou a obklady
Nová herna v M Staroholická

Oprava chodníku v M Pardubická
Nová tìlocvièna pro veøejnost v bývalé staroholické kole
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Z našich škol
Nový školní rok v MŠ Pardubická
Vracíme se po prázdninách a vzpomínáme na krásné dva mìsíce, ale
pøed sebou
ji máme nový kolní rok 2005/2006.
V tomto kolním roce budou dìti v oddìleních:
pohádkové oddìlení - uèitelky Eva Rázková, Ivana Slabá
motýlkové oddìlení - uèitelky Jaroslava Prudièová, Milue Horáková
kytièkové oddìlení - uèitelky Marie Bohunková, Miroslava Vaculíková
sluníèkové oddìlení - s rozíøenou logopedickou péèí - øeditelka
Bc. Dagmar Kulhavá, uèitelka Jitka Èervinková
Dìti mohou navtìvovat zájmové krouky:
výtvarný, hudebnì-pohybový, aerobik, sportovní, základy nìmeckého

MALÁ ZPRÁVA A FOTOREPORTÁŽ
Z VÝSTAVY VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ
V HOLICÍCH
24. a 27. 6. 2005 probìhla ve výtvarném oboru ZU v Holicích
v Rùièkovì ulici výstava Trochu o Africe.
Co jsme dìlali, ne jsme mohli výstavu otevøít? Chodili jsme do
muzea pozorovat zvíøata, kreslili jsme je na obyèejné i dlouhé papíry,
které jsme naskládali do harmoniky, a vznikla malá kníka  skládané leporelo. Ze své kníky jsme pak vybrali jedno zvíøe (nebo i víc),
a to (nebo ty) jsme pak modelovali z hlíny. Nìkteøí áci vyrábìli zvíøata  objekty  z dalích materiálù. Skládali je z døevìných odøezkù,
kombinovali døevo s rákosem, ohýbali z drátù, pouívali látku, kùi,
písek
Taky jsme si èetli africké pøíbìhy, a tak i díky nim vznikly grafické
listy  linoryty s leopardí hlavou, velké malby a malá papírová divadla
o tom, jak se slon a hroch pøetahovali v pralese a jak zvítìzil elvák.

strana

16

jazyka, seznamování s hrou na flétnu.
Od listopadu se dìti budou saunovat, úèastnit se mohou plaveckého
kurzu, koly v pøírodì a dalích akcí - výlety, divadla, filmová pøedstavení v KD aj.
Akce na záøí:
5. záøí 2005 - akce od pojiovny Kooperativa pro pøedkoláky
28. záøí 2005 - Babièka kolnice - v M od 8.45 hodin
30. záøí 2005 - O rytíøi Ríovi - v M od 8.30 hodin
Na pohádky zveme do mateøské koly maminky s malými dìtmi!
Mateøské centrum kadou støedu od 15 do 16 hodin !
M Pardubická

Pøeèetli jsme si pohádku od Aleny Vostré a poté vznikla dalí malá
divadla o tom, jak si irafa zkracovala krk a hroch zase prodluoval.
Dívali jsme se na podobu Dr. Emila Holuba a zaznamenali ji
v kresbì a grafice. U portrétù jsme vytvoøili grafický rámeèek se zvíøaty, která v Africe lovil. Dívali jsme se do tváøí èerných Afrièanù na
fotografiích, kreslili je a psali o nich pøíbìhy. Ty se nám u ale nepodaøilo vystavit. Snad na podzim v Kulturním domì v Holicích, ve
kterém by mìla probìhnout repríza pøi sympoziu o Africe a Emilu
Holubovi.
Zveme Vás - pøijïte se podívat. Vystavovat budou dìti ve vìku
od esti do tøinácti let. Sympozium se bude konat v pátek 7. øíjna.
A jetì jedna krátká zpráva nakonec: bìhem mìsíce záøí jetì
budeme pøijímat dìti do výtvarného oboru  budeme doplòovat tøídy,
lze také otevøít tøídu novou. Pro informace si pøijïte do výtvarného
oboru v Rùièkovì ulici (bývalá opatrovna) co nejdøíve, protoe
výuka zaèíná ji v záøí.
Taana Faltysová
uèitelka výtvarného oboru ZU v Holicích
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Sebrané glosy Miloslava Kmenta
V minulém èísle jsem popisoval záitky s eleznièními závorami na Vysokomýtské ulici. Od tamních bydlících jsem slyel,
e se tam pohybovala skupina osob, vyhlíejících jako montéøi èi
jako lidé od fochu. Asi to tak bylo, závory od té doby prý dìlají dobrotu. Jiné ohlasy zatím nepøily. Slíbil jsem vak, e se
osobnì podívám do kvìtnových ulic, abych zjistit na místì, co
je pravdy na kritice tamního poøádku, resp. nepoøádku.
Kvìtnové ulice  pro ty z vás, kteøí tuto oblast neznáte 
tvoøí ulice 5. kvìtna, 6. kvìtna, 9. kvìtna, Revoluèní, Vítìzná
a Mírová. Prohlédl jsem je vechny, a pokud jde o mùj dojem,
nebyl v ádném pøípadì nepøíznivý. Zaèátek Revoluèní je sice
ovlivnìn jakýmsi stavebním ruchem (ploty domù), ovem to
bude zøejmì spíe k prospìchu vìci. V ulicích 5., 6. a 9. kvìtna,
jako i ve Vítìzné, jsem se cítil pøíjemnì a nepoèítaje parkující
auta  co je bìné  mne nic pobuøujícího nezaujalo. Jedinì
Mírová mne trochu zmátla, ponìvad pøi vjezdu do jejího ústí
jsem nabyl dojmu, e jsem se ocitl v autobazaru. Jako v pohádce
 auta pøede mnou, auta vedle mne, auta za mnou. Nevím, je-li to
jev trvalý, nevím, zdali to vadí sousedùm, ivnostenskému úøadu
èi majetkovému odboru. Pokud ne, pak není co øeit. Má-li
nìkdo ovem jiné poznatky, staèí je konkrétnì uvést. Bezeveho
se k situaci vrátím.
Vyjmenoval jsem nìkolik místních ulic, v adresáøi jsou jich
vak desítky. Objevují se jména významných holických rodákù,
jména veobecnì známých osobností, místopisné názvy, ovem
marnì byste mezi nimi hledali ulici Ementálskou. Pøesto taková treka v Holicích existuje. Pohlédnete-li na uvedenou fotografii, mnozí z vás poznají komunikaci v místní èásti Podhráz,
a sice kus vozovky za Svatým Jánem a na konec mostku pøes
Øedièku. Mohla by se kromì Ementálské jmenovat také
Samájáma. To je zpráva patná. Ovem následuje zpráva

dobrá, dokonce výborná a potvrzená samotnou radnicí!! Ji
v mìsíci záøí 2005 bude zahájena kompletní rekonstrukce zmínìné èásti vozovky, vèetnì dùkladné opravy mostku. Díky pøíznivým výsledkù hospodaøení mìsta v I. pololetí t.r. byla vzata jako
první z akcí pod èarou právì tato. Firma Malý a syn
s.r.o. z Pardubic ji pøipravuje nákladnou rekonstrukci cca za
600 000 Kè co nejdøíve zahájit. Podle výsledku bude moné
vozovku pøejmenovat na Hladkou, Rovnou èi Hebkou.
Poøádek ve mìstì je ji nìkolik let udrován na velmi sluné

úrovni a oceòují to nejen místní obèané, ale poèetní návtìvníci
Holic. Zásluhu na tom mají pracovníci mìstské správy a zamìstnanci technických slueb, kteøí se tomu vìnují, nutno uznale
pokývat hlavou i nad tím, e mìsto dokáe vyèlenit dostatek
finanèních prostøedkù (a není jich málo!), které je potøeba na tyto
práce vìnovat. Proè ten úvod? Protoe koneèný výsledek dokáí
mnozí z nás nakonec pokazit. Napøíklad: bylo zakoupeno dostateèné mnoství moderních odpadkových kontejnerù. Ke cti obèanù nutno poznamenat, e je dokáí vyuít, e znaènì vymizely
èerné skládky, e se ji neobjevují odpadky na nevhodných místech. Kdy vak ji k onomu kontejneru jdu, dokái jej otevøít
a zbavit se odpadkù, mìl bych mít tolik ohledù (obecných a hlavnì hygienických), abych kontejner i zavøel. Ve dvoøe mìstského
úøadu (za Malavi-marketem) vìtinou zívá tamních est kontejnerù po celý den. Nájemníci z bytového domu èp. 61, zamìstnanci Malavi-marketu, nájemníci domu p. itiny (BumBum bar
a asijský bazar), personále Snack-baru i ostatní, zkuste tento nevar napravit. Tato tichá výzva platí pochopitelnì i pro vechna
ostatní kontejnerová shromaditì, kde  bohuel  není situace
jiná.
(e-mail: miloslavkm@volny.cz)

PŘEHLED SPORTOVNÍCH A TURISTICKÝCH AKCÍ - ZÁŘÍ 2005
] Horní Jelení - Houbový pochod pìí turistika - DTJ Holic
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] 10. a 11. - Mistrovství republiky
v míèovém sedmiboji muù  DDM Holice

] 17. - Louèení s létem - cykloturistika
- 3. roèník - KÈT Holice
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FAUNA & FLORA
Josefská 208, Holice v Èechách
telefon 466 681 393,
mobil 603 522 609
prodejní doba út-pá 10 - 12 / 13 - 17,
so 8 - 11.30

Pranostiky na záøí:

Záøijový dé polím potrava, záøijové sprky pro víno otrava
Po hojných detích v záøí osení zimní se podaøí.
Bouøka v záøí  sníh v prosinci.
Jaké poèasí v záøí, tak se i bøeznu vydaøí.
Babí léto  léto na odchodì.
Záøí, na léto jde stáøí.
Pøedpovìdi poèasí na záøí jsou velmi protikladné, ale my budeme vìøit té nejkrásnìjí
pøedpovìdi, a sice, e bude krásné teplé babí
léto. Pøíroda nám jetì nechá vychutnat tu
paletu sytých podzimních barev a bude k nám
milá a laskavá, abychom mohli s radostí
a v pohodì uskladòovat ovoce a zeleninu,
zpracovávat zbytky rostlin, protoe mnoství
odpadu na zahrádce je zárukou vysokých
sklizní v pøítím roce, pokud s ním ovem
dokáeme pracovat. Rostlinný odpad na
zahrádce buï pøímo zaryjeme (ale musí to být
rostliny bez semen) podobnì jako zelené hnojení anebo zkompostujeme. Aby kompost rychle uzrával, je
dobré vyuít dusíkaté vápno, potom mùeme do kompostu
pouít i rostliny se semeny, dusíkaté vápno je znièí, ale i drátovce, krtonoky a jiné nepøátelé rostlin.
Zelené hnojení  mùeme ho vyuít na vech plochách
v zahradì, které jsou právì bez kultur. Je to nejjednoduí a také
úèinnìjí ne nákladné obohacování pùdy drahými pøípravky
a hnojivy. Navíc zamezíme rùstu plevele na volných plochách,
rotliny zeleného hnojení pùdu zaklopí a plevel nemùe rùst.
Pùda se urovná, nairoko se rozhodí semena a je-li to moné,
plocha se pøikryje bílou nastýlací tkaninou  osivo lépe vzchází
a semena nám nevyzobou ptáci. Pokud to není moné, udrujeme plochu vlhkou. Jakmile rostliny zaènou kvést, pokosí se, rozdrtí a zapraví do pùdy. Také je moné rostliny jen pokosit nebo
vytrhat a nechat leet jako nastýlku, koøeny v zemi pøes zimu
zetlí. Na zelené hnojení pouíváme øepku (akelu), hoøèici, hrách,
peluku, pøípadnì i obilí. Po letech se zase stále èastìji pouívá
svazenka, která naroste nízká a její krásnì modré kvìty nabízí
potravu vèelám.
Výsadba cibulnatých rostlin  jednoduché pravidlo pro
správnou hloubku výsadby øíká, e cibuli sázíme tak hluboko,
jak je sama veliká. V lehèích púdách musí být dvakrát tak vysoko pøikryta zemí. V tìkých pùdách je dobré pod cibuli i nad ní
dát trochu jemného písku. Pokud máte na zahradì hryzce, je
dobré cibule vysazovat do koíèkù k tomu urèených, zatím to
pomáhá. Dáme si dobrý pozor, abychom cibuli vysázeli správným smìrem.
Výsadba cibule  zeleniny  na podzim. Nìkteøí lidé se
tomu diví, ale stále více se roziøuje u nás døíve neobvyklá
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zahrádkáøská zkuenost - sazeèka luté ani èervené cibule pøes
zimu nevymrzne a zahrádkáø má o jednu práci na jaøe ménì.
Cibule z tìchto výsadeb bývá veliká a zdravá a sklízíme
s mìsíèním pøedstihem. Vysazovat se takto na podzim mùe
sazeèka, kterou známe  vetana, stutgartská i carmen, ale
mùete si zakoupit u i ozimou sazeèku, napø. radar.
Máte-li chu vyzkouet, jak vypadají v anglickém trávníku
zakrslé cibuloviny, mìli byste se øídit nìkolika pravidly. Dávat
sem pouze krokus, ladoòky, sasanky , bledulky, snìenky
a zakrslé narcisy, tulipány nejsou vhodné, protoe se musí po 23 letech pøesazovat a vysazené cibule pùsobí nejhezèím dojmem
a po nìkolika letech, kdy se hodnì namnoí. Také musíte poèítat s tím, e se tìmto rostlinkám nesmí pøedèasnì posekat listy,
protoe by patnì kvetly, musí se tedy ostrùvky s cibulovinami
pøi sekání objídìt. Zvate dobøe, máte-li dosti trpìlivosti pøi
sekání. Jestlie se listy posekají brzy, cibuloviny v pøítím roce
nevykvetou Máte-li tìkou pùdu, pøipravte cibulkám dobré loe
smíchané se substrátem a pískem.
Pokud si chcete zaloit pìkný anglický trávník, je vhodné
zaèít ji nyní na podzim. Na pozemek navezte alespoò vrstvu
skuteènì dobré zeminy a peèlivì srovnejte. Alespoò mìsíc
poèkejte, nì vám na pozemku vyroste plevel, pozemek oetøete
vhodným herbicidem a toté opakujte na jaøe, potom teprve sejte
vhodné travní semeno, nebudete potom mít tolik starostí
s odplevelováním trávníku!
Pokud chcete letos rychlit cibule hyacintù, narcisù, tulipánù nebo krokusù, musíte zaèít ji nyní, v záøí. Pouívejte do
nádoby vdy jen jednu odrùdu, chcete-li, aby vám ve stejnou
dobu vykvetly. Misky se zasazenými cibulkami dejte do chladu
a tmy  nejlépe do sklepa a pøikryjte kornoutem z papíru 
a kontrolujte, kdy zaènou cibulky vypichovat. Potom dejte
misky na chladné svìtlé místo a pravidelnì lehce zalévejte.
Nezapomeòte si nechat nìkolik petrelí i s natí na osázení
petrelákù, abyste se mohli pynit èerstvou petrelovou natí
a paitkou i bìhem zimy. Kvìtináèe  petreláky v rùzných velikostech vám mùeme nabídnout .
Jestlie jste mìli na zahrádce léèivé byliny, osaïte si jimi
truhlíky na zimu a nechte je co nejdéle venku, ale nezapomeòte
je pøed nenadálými mrazíky  napø. v záøí  uklidit a potom zase
co nejdéle udrovat venku. Pøes zimu je tøeba truhlíky pøenést
do bezmrazé místnosti, ale co nejchladnìjí. V teplých místnostech jsou bylinky napadány kùdci, hlavnì micemi.

Aktuální nabídka naí prodejny:

Smìsi podle Vaich pøedstav na zelené hnojení, pøípravky na
odplevelení trávníkù, travní smìsi pro podzimní výsev, cibule na
jaøe kvetoucích kvìtin  tulipánù, narcisù, ladonìk,
modøencù,hyacintù, krokusù a mnohých dalích kvìtin, které
jsou tak krásné na zahrádce po dlouhé zimì.Mùete si u nás
vyzvednout nabídku kolkaøských výpìstkù  ovocných stromù,
okrasných keøù, jehliènatých døevin, mùete si u nás objednat
i sazenice na ivé ploty  do poloviny záøí rádi Vám poradíme
s jejich výbìrem.Prodáváme nosnice pøed poèátkem snùky,
podle Vaich poadavkù i kaèata, krùty a brojlery na výkrm.
Tìíme se na Vás v naí prodejnì.
Za Faunu & Floru Alena Rabasová (e-mail:faunaflora@seznam.cz)
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FOTBALOVÝ ZPRAVODAJ SK HOLICE
Daniel Valenta (1986)
Ondøej Vicany (1983)
Josef Zeman (1983).

Výtečný vstup do sezóny
krajského přeboru
Holické A mustvo má za sebou vedle
neúspìného pøedkola poháru ÈMFS s Ústím
nad Orlicí (1:3) ji úvodní dva mistrovské
duely. V nich si vedlo nadmíru úspìnì a po
vítìzství doma nad Prachovicemi 3:2
a v Litomyli 1:0 je na prùbìné tøetí pøíèce
krajského pøeboru za dvìma celky s lepím
skóre  Hlinskem a Moravskou Tøebovou.

Radek Svoboda (1976)
Vladimír Vanìk (1983)

Milan Absolon (1984)
Jakub Èerný (1983)
Tomá Jedlièka (1970)
Jaroslav Jelínek (1974)
Petr Kopa (1980)
Tomá Kysela (1983)
Tomá Velinský (1983).
ÚTOÈNÍCI:
Ale Erber (1985)
Vojtìch Jílek (1985)
Radek Machatý (1980)
Petr Pauker (1982).
REALIZAÈNÍ TÝM  trenéøi: Stanislav
edivka (1954) a Jaroslav Málek (1973),
vedoucí mustva: Luká Neumann (1981),
masér: Milan Erber (1960), pøedseda oddílu
a sekretáø: Jaroslav Toovský (1947).

Miroslav Centner (1986)
Luká Hladík (1980)
Ladislav Skalický (1981)
Jaroslav Toovský (1975)

S KÝM SE TEDY A MUSTVO UTKÁ
NA PODZIM?
14. 8.
Prachovice 3:2 (0:1)
20. 8.
Litomyl 1:0 (0:0)

V pøípravném období vykrystalizoval následující kádr hráèù pro podzimní èást sezóny
2005-06:
SOUPISKA
BRANKÁØI:
OBRÁNCI:

ZÁLONÍCI:

28. 8.
Tesla Pardubice B  17:00
4. 9.
Heømanùv Mìstec  17:00
11. 9.
Lankroun  17:00
18. 9.
Stolany  16:30
25. 9.
Hlinsko  16:30
2. 10.
Èeská Tøebová  16:00
8. 10.
Polièka
16. 10.
Dobøíkov
22. 10.
Skuteè
30. 10.
Vysoké Mýto
6. 11.
Moravská Tøebová
* tuènì zvýraznìny zápasy doma
Luká Neumann

HOLICKÁ SEDMIČKA 2005
Srpen je v Holicích ji tradiènì mìsícem
zaslíbeným míèovému sedmiboji. Proto v sobotu
6. a v nedìli 7. srpna oila holická sportovitì
sedmibojovými nadenci veho vìku a pohlaví.
V sobotu se konala hlavní soutì muù, ze které
est dvojic postoupilo do republikového finále,
které se bude 10. záøí konat opìt v Holicích. Letos
byla soutì poznamenána tím, e se dostavilo
pouze dvacet ètyøi dvojic. Osm se jich toti, zøejmì pod vlivem nepøíznivého poèasí, nedostavilo.
A tady malá poznámka. Poèasí toti letoním
sedmièkám vùbec nepøálo a po oba dva dny se
støídal dé se sluníèkem, v nedìli pak pøila
i nefalovaná prùtr mraèen s kroupami. To ji
soutìily eny a také starí a mladí veteráni.
Sportovalo se s vervou, sbíraly se body a sem tam
i nìjak rámy. Jak ve dopadlo se mùete doèíst
ve výsledkových listinách.
A nakonec jedna patná zpráva. Pan Vladimír Hojka se (z mnoha dùvodù) rozhodl, e
s poøádáním sedmiboje skonèí. Pokud se tedy
nenajde jiný nadenec, který by se tohoto nelehkého úkolu ujal, je letoní rok i rokem posledního roèníku Holické sedmièky. koda.
Ludìk Kaplan
VÝSLEDKOVÁ LISTINA MÍÈOVÉHO
SEDMIBOJE
HLAVNÍ SOUTÌ MUÙ
Absolón  Klusoò
39 bodù
Hojka  Jedlièka
27 bodù
Moravec  Mládek
23 body
Zelinka  Bezdíèek
23 body
Nedvìd  Kanìra
20 bodù
Valenta  Kasal
19 bodù
tancl  Straka
19 bodù
ročník I., září 2005

1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo
7. místo

Tìchto sedm dvojic postupuje do republikového finále, která se bude konat 10. záøí 2005
v Holicích.
Velinský  Èejka
Polanský  Petøík
Kop  Jedlièka
Jelínek  Koubek
Koláèek  Bròák
Tuèek  Teplý
Bahník  Kaèer
Paøízek  Horský
Janata  Janata
Bydovský  Bydovský
Záleský  Záleský
Vaíèek  Pacovský
Velinský  Kasal
Welsch  Welsch
Èapek  Valenta
Mojíek  Trojan
Schejbal  Kapar

18 bodù
17 bodù
16 bodù
16 bodù
16 bodù
14 bodù
13 bodù
12 bodù
12 bodù
12 bodù
10 bodù
9 bodù
8 bodù
7 bodù
7 bodù
7 bodù
7 bodù

8. místo
9. místo
10. místo
11. místo
12. místo
13. místo
14. místo
15. místo
16.17. místo
16.17. místo
18. místo
19. místo
20. místo
21.-24. místo
21.-24. místo
21.-24. místo
21.-24. místo

Pøi rovnosti bodù rozhodoval o poøadí poèet nejlepích umístìní.
SOUTÌ EN
Krátká  Kroutilová
18 bodù
mejkalová  Hejduková 10 bodù
Kuèerová  Jedlièková 10 bodù
Kühnelová  Brücknerová 8 bodù
Valentová  Køíková
8 bodù
Pøibylová  Pøibylová
4 body
Pitorová  Farská
2 body

1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo
7. místo

Pøi rovnosti bodù rozhodoval o poøadí poèet nejlepích umístìní.
MLADÍ VETERÁNI
Valdhans  Vilímek
33 body

1. místo

Marek  Sýkora
vec  Rázek
Janata  Pech
Trojan  Pekáè
Velinský  Machatý
Vacek  Hofman
edivka  Kop
Theodor - Koál
Bae  Èáp
Záleský  Køepelka
Chvojka  Jelínek
Záleský  Valenta
Matouek  Pøibyl
Vaíèek  Kurka
Komzák - Kunír
Ludvík  Pecina
Petrá  Vilím
Jedlièka  Václavík

17 bodù
2. místo
17 bodù
3. místo
15 bodù
4. místo
12 bodù
5. místo
11 bodù
6. místo
11 bodù
7. místo
9 bodù
8. místo
8 bodù
9. místo
7 bodù
10. místo
5 bodù
11. místo
3 body
12. místo
3 body
13. místo
3 body
14. místo
2 body 15.17. místo
2 body 15.17. místo
2 body 15.17. místo
1 bod
18. místo
0 bodù
19. místo

Pøi rovnosti bodù rozhodoval o poøadí poèet nejlepích umístìní.
STARÍ VETERÁNI
Slezák - Kvidera
15 bodù
Hojka - Zeman
16 bodù
Havle  Sedláèek
18 bodù
Hrdlièka  Málek
20 bodù
Kaplan  Hladík
28 bodù
Nìmec  Bydovský
29 bodù

1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo

O poøadí rozhodoval souèet umístìní v jednotlivých disciplínách.
Sdìlení poøadatele: pøítí rok vechny turnaje
Holické sedmièky nebudou ji panem Hojkou
organizovány. Pokud se organizace neujme
nìkdo jiný, je letoním rokem tato tradice ukonèena.
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