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NEVŠEDNÍ UDÁLOSTI VŠEDNÍHO ŽIVOTA
SLOVEM I OBRAZEM
Nejprve se dvěma snímky vracíme
na počátek září, neboť 4. září začaly
opět dětem školní povinnosti.
Na prvním obrázku jsou prvňáčci
ze základní školy v Holubově ulici,
pro které je zatím ještě doslova škola
hrou. Nutno se zmínit, že do prvních
tříd v Holicích nastoupilo letos celkem 77 dětí, v základní škole v Holubově ulici byly otevřeny dvě třídy se
44 dětmi a dvě třídy byly otevřeny
i na druhé základní škole v Komenského ulici.
Druhý snímek je ze staroholické
mateřské školky. Přes prázdniny se tu
činily naše Technické služby a nákladem 266 tisíc korun zde bylo vybudováno zcela nové dětské hřiště, které
již vyhovuje všem evropským normám, což dokazují i bezstarostné
úsměvy na tvářích hrajících si dětí.
Další snímek je z posledního
zasedání zastupitelstva města, které
proběhlo v klubovnách kulturního
domu 11. září. Prvním a určitě slavnostním bodem bylo projednání
a schválení partnerské smlouvy s polským městem Strzelce Opolskie. Jednání se zúčastnili dva nejvyšší představitelé tohoto polského města,
burmistrz Kryzstow Fabianowski
a předseda městské rady Bartodziej
Gerhard. Polští hosté pozdravili jednání zastupitelstva a po jednomyslném schválení byla smlouva představiteli obou měst podepsána. Na
poslední zářijový víkend jsou pozváni
představitelé našeho města na slavnostní shromáždění Rady města Strzelce Opolskie, kde dojde k podpisu
smlouvy i na půdě našeho partnerského města.
Nebývale úspěšný start do nového
ročníku krajského přeboru mají holičtí fotbalisté. V době uzávěrky to znamenalo 7 zápasů = 7 vítězství = 1.
místo v tabulce. Jen tak dál!
Poslední ilustrační záběr je
z mistrovského fotbalového utkání
SK Holice.
Text a foto Vladislav Branda

Na titulní straně je herna stolního tenisu –
foto Vladislav Branda
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SLOVO STAROSTY LADISLAVA EFFENBERKA

Vážení občané, čtenáři měsíčníku
„Holické listy“!
Obvykle zahajuji tuto stať poznámkou
k nějaké mimořádné události, někdy k přízní
či nepřízní počasí, jindy k tomu, co nás čeká
a nemine. Tentokrát počasí vynechám a přejdu hned k události mimořádné. Budou jí
v tomto měsíci volby do obecních zastupitelstev, u nás do Zastupitelstva města Holic. Je
to zároveň důvod k tomu, abych se vrátil
k uplynulým čtyřem letům volebního období
současných zastupitelů a pokusil se nezaujatě
popsat, co se v našem městě v tomto čase
podařilo udělat,
Především nemohu opomenout nejdůležitější událost, týkající se jak samosprávy,
tak státní správy. Vzhledem k novému
územnímu uspořádání se z našeho města
stalo sídlo úřadu s rozšířenou působností pro
správní obvod Holice. To přineslo nejen rozšíření a posílení úřadu a jeho pravomocí, ale
vyžádalo si přístavbu, rekonstrukci a modernizaci radniční budovy včetně technického

vybavení, bezbariérových přístupů, atd.
Město je rovněž sídlem Dobrovolného svazku obcí Holicka.
Úspěšné akce se podařilo uskutečnit
v investiční výstavbě, ať již přímo či s pomocí
státních dotací. Ve výčtu za ony čtyři roky
zmiňuji výstavbu nového domu s pečovatelskou službou, výstavbu velkých bytových
domů a tzv. „čtyřbytovek“ v lokalitě Muška,
kompletní přestavbu bývalé staroholické
školy na školu mateřskou a společenské středisko, celkovou rekonstrukci a modernizaci
městské sportovní haly a rekonstrukci „starého“ domu s pečovatelskou službou.
Pokud padla zmínka o sportu, v zapomnění jistě neupadla úprava hřišť vedle
sportovní haly, renovace některých objektů
fotbalového stadionu, výstavba U-rampy,
hřiště pro plážový volejbal, horolezecké
stěny ve sportovní hale, instalace dětských
hřišť dle evropských norem v květnových
ulicích, na Mušce a v domě dětí a mládeže.
Počítáno bylo i s péčí o příjemné prostředí
v obci. Dle možností byly upraveny městské
parky, udržována a doplňována zeleň, nemalé peníze byly vloženy do úpravy hřbitova,
opraveny byly dvě kaple. Podařilo se zainteresovat veřejnost ke spolupráci při udržování veřejného pořádku, především v třídění
odpadu a celkovém odpadovém hospodářství. V té souvislosti bylo účelně investováno do budování sběrného dvora.
Na velmi dobré úrovni byla prováděna
údržba městských komunikací. Kromě oprav
bylo uskutečněno několik celoplošných
rekonstrukcí, nové chodníky byly položeny
u radnice a Malavi-marketu, v části Hradecké
a Holubovy ulice a u pošty. Kompletní infrastruktura včetně komunikací byla vybudována
na sídlišti Muška, velkým přínosem je dlážděné parkoviště u kulturního domu. V této souvislosti je třeba zmínit i to, že obec iniciovala
opravy státních silnic – části Husovy ulice
a Hradecké ulice. Největší úspěch však přine-

sla snaha o realizaci obchvatu města trasou
I/35. Spoluprací s příslušnými orgány se
podařilo docílit toho, že ještě v letošním roce
budou práce na obchvatu zahájeny.
Dobrá zpráva: přejímka staveniště firmou SKANSKA se uskuteční ve čtvrtek
12. října t. r.
V městském rozpočtu se pravidelně objevuje nemálo částek zdánlivě nevelkých,
ovšem s jejich použitím bylo uskutečněno
mnoho důležitých prací. Například v objektech škol byly provedeny četné opravy
a rekonstrukce, v kulturním domě se podařilo
vyřešit problém kavárny a jejího zázemí,
v domě dětí a mládeže a ve školní jídelně udělat nezbytné stavební úpravy. Souvisí s tím
také trvalá péče o centrální objekt pro zdravotní péči – polikliniku, jakož i o objekt
záchranářské péče – „hasičárnu“.
Ocenit je třeba podstatné zlepšení spolupráce s Policií ČR, významný přínos Městské
policie Pardubice pro zlepšení dopravního
pořádku, výrazné zlepšení spolupráce s některými institucemi a podnikatelskými subjekty.
Domnívám se, že byly nastoleny i velmi
dobré vztahy s většinou občanských sdružení,
klubů a spolků. Jsme si zároveň vědomi toho,
že ne vše se nám vždy podařilo uskutečnit
k úplné spokojenosti všech občanů a že za
námi možná zůstal i nějaký drobný rest. Naší
cílem však vždycky bylo blaho města.
Chtěl bych využít závěr mého posledního
„Slova starosty“ v tomto volebním období
k tomu, abych poděkoval zastupitelům města
i všem ostatním, kteří se aktivně zapojili do
práce pro naši obec. Zároveň Vás všechny zvu
k volbám do Zastupitelstva města Holic ve
dnech 20. a 21. října t. r. Máte možnost vybrat
si dle vlastního uvážení z kandidátů zdejších
demokratických stran ty, o kterých jste přesvědčeni, že mohou pro město Holice něco
užitečného udělat.
Ať máte šťastnou ruku Vám přeje
Mgr. Ladislav Effenberk, starosta města

MĚSTO HOLICE A SVAZ BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU

VÁS ZVOU NA VZPOMÍNKOVÝ AKT
U PAMĚTNÍ DESKY PADLÝCH V I. SVĚTOVÉ VÁLCE
(školní budova v Růžičkově ulici)

K 88. VÝROČÍ VZNIKU SAMOSTATNÉHO
ČESKOSLOVENSKA
SOBOTA 28. ŘÍJNA V 10 HODIN

ročník II., říjen 2006

strana 3

Holické

listy

ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY MĚSTA
Schůze rady města dne 28. srpna 2006
Jako první bod schůze bylo projednáno hospodaření města
a jeho příspěvkových organizací za první pololetí letošního roku.
Rada doporučila zastupitelstvu schválit plnění rozpočtu města
k 30. 6. 2006 a schválila hospodaření příspěvkových organizací
města k témuž datu.
Rada doporučila zastupitelstvu schválit změnu územního
plánu města na pozemku za ulicí Na Povětrníku. Rovněž doporučila schválit uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě, kterou
po vybudování silničního obchvatu přejdou do majetku města části
komunikací I/35 (v délce 1,63 km) a I/36 (v délce 0,82 km). Dále
doporučila zastupitelstvu schválit zřízení věcného břemene za
úplatu na pozemku v ulici Staroholická (elektrický rozvod). Rada
zamítla žádost manželů Kašparových o finanční příspěvek na
vybudování vjezdu k nemovitosti v Zahradní ulici.
V bytových otázkách schválila rada směnu bytů v čp. 61
v ulici Bratří Čapků a v čp. 59 v ulici Hradecká a přidělení bytů
v čp. 59 v ulici Hradecká a v čp. 731 v ulici Tyršova dle pořadníku
uchazečů pro druhé pololetí 2006. Rada schválila pronájem prostranství na náměstí T. G. Masaryka dne 1. 9. 2006 firmě AVON
na akci podpory boje proti rakovině prsu.
Vzhledem k tomu, že valná hromada společnosti VAK Pardubice neschválila vstup strategického partnera, musí proběhnout
nákup Biologické čistírny odpadních vod Semtín prostřednictvím
bankovního úvěru. Za směnku ve výši 285 000 000 Kč by ručilo
město Pardubice a potažmo další akcionáři, v případě našeho
města se jedná o částku 18 420 901 korun. Proto rada doporučila
zastupitelstvu schválit smlouvu o smlouvě budoucí na tuto transakci, která je pochopitelně odvislá od rozhodnutí zastupitelů města
Pardubic.
Rada vzala na vědomí informaci o zajištění říjnových komunálních voleb ve správním obvodu Holice a zprávu o přípravě
zasedání zastupitelstva dne 11. září. Na základě žádosti ZŠ
Komenského schválila rada výjimku z počtu žáků v 7. třídách na
32 a 31 dětí. Ve své kompetenci schválila rada 7. rozpočtovou
změnu v rozpočtu města na rok 2006 (přesun v kapitolách)
a zastupitelstvu doporučila schválit 8. rozpočtovou změnu. Dále
rada schválila odměny ředitelům příspěvkových organizací města
za první pololetí 2006 a prominutí poplatku za odvoz a likvidaci
komunálního odpadu Simoně Kotýrové, která doložila, že poplatek platí v místě svého současného pobytu.

Schůze rady města dne 11. září 2006
Před zasedáním zastupitelstva se rada sešla k vyřízení nezbytných záležitostí. Po projednání doporučila zastupitelstvu schválit
9. rozpočtovou změnu v rozpočtu města na rok 2006. Ve své kompetenci pak schválila 10. rozpočtovou změnu, kde z kapitoly
veřejná podpora uvolnila 5 000 Kč jako příspěvek města na provoz
azylového domu pro ženy v Pardubicích a stejnou částku na provoz linky důvěry.
Rada schválila pronájem části pozemku v Nádražní ulici firmě
Rengl na umístění plakátovací plochy. Na nové podmínky k prodeji objektu čp. 240 v Nádražní ulici (stanovení podmínek nové
výstavby na tomto místě) reagovala jedna nabídka, a to od firmy
BW Stavitelství. Rada proto schválila prodej nemovistosti této
firmě. Zastupitelstvu rada doporučila schválit nákup pozemku
v lokalitě Muška do majetku města.
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V souvislosti s rozpočtovou změnou, ve které je také zahrnuta
nezbytná rekonstrukce technologického zařízení kašny na
náměstí T. G. Masaryka, doporučila rada zastupitelstvu schválit
provedení rekonstrukce dle dispozic akad. arch. Bohuslava Horáka. Rada se seznámila se studií rekonstrukce Školní jídelny Holice
a vzhledem k návrhům v ní obsažených (zvláště rozsahu prací
a finančního nákladu) uložila vedoucímu odboru správy majetku
a výstavby města ihned zastavit přípravu projektu na tuto akci.
Rada zamítla žádost firmy Vydavatelství NW Brno na použití
znaku města pro výrobu samolepek na auta. V souvislosti se soudním vyklizením bytu Michala Burgeta schválila rada poplatek
200 Kč na den za poskytnutí přístřeší v jedné místnosti domu
čp. 61 v ulici Bratří Čapků. Dále rada zamítla s ohledem na finanční podmínky nabídku firmy Daruma Plzeň na umístění prezentace
města na zvukovém informačním panelu v Hradci Králové.

Schůze rady města dne 25. září 2006
Rada vzala na vědomí zprávu o činnosti komise výstavby
a životního prostředí. Rovněž tak vzala na vědomí zprávu o plnění
kapitálových výdajů v rozpočtu města k 31. 8. 2006. Ze zprávy
vyplynulo, že většina investičních akcí z plánu na letošní rok je
buď již dokončena, nebo těsně před dokončením.
Na základě usnesení zastupitelstva o prodeji některých pozemků schválila rada ceny prodávaných pozemků v ulici Bratří Čapků
a v místní části Roveňsko. Rada schválila přidělení uvolněných
bytů v čp. 107 Hradecká ulice a v čp. 14 Staroholická ulice podle
pořadníků uchazečů o obecní byt. V případě holobytu o jedné
místnosti v čp. 59 v Hradecké ulici schválila rada jeho převedení
z normálního bytového fondu do režimu azylového bydlení a rozhodla přidělit ho Václavu Bártovi. Rada vyhověla žádosti Aleny
Vrané a ukončila její pronájem nebytových prostor v čp. 240
v Nádražní ulici k 30. 9. 2006.
Dále rada schválila dodatky č. 4 veřejnoprávních smluv na
výkon státní správy na úsecích státní památkové péče a náhradní
rodinné péče, které pro nás vykonává Magistrát města Pardubic.
Tímto se platnost veřejnoprávních smluv prodlužuje do 31. 12.
2008. Rada schválila dva dokumenty pro činnost Technických služeb Holice, a sice Směrnici pro provádění hospodářské činnosti
a Odpisový plán organizace. Po projednání odvolání nájemníků
z čp. 1042 v ulici U Kapličky se rada usnesla setrvat na svém dřívějším usnesení a žádosti o snížení nájemného po dobu prováděné
rekonstrukce nevyhovět. Rada vyšla z toho, že jinak nebylo postupováno ani při rekonstrukcích v jiných městských bytových
domech, řada prací byla prováděna i na přání nájemníků tohoto
domu a během prací nebylo znemožněno užívání bytů nájemníky.
Na základě žádosti Střední školy automobilní Holice schválila
rada bezplatný pronájem části parkoviště na náměstí T. G. Masaryka pro pořádání tradičního servisního dne školy 4. října. Rada
schválila úpravy rozvrhu v městské sportovní hale na období
2006/2007 a vzala na vědomí rozvrh hodin v tělocvičně gymnázia
pro holické sportovní kluby s tím, že smlouvy si se školou uzavře
každý uživatel sám.
Podle návrhu sociální komise schválila rada pronájem dvougarsoniéry ve starém DPS manželům Formánkovým ze Starých
Holic. Rada schválila služební cestu ve dnech 29. 9. – 1. 10. 2006
pro delegaci města k podpisu družební smlouvy do polského
města Strzelce Opolskie. Delegaci tvoří Mgr. Ladislav Effenberk,
Mgr. Pavel Hladík, Ing. Vladislav Branda a Milan Štěpánek.
Mgr. Pavel Hladík, místostarosta města
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ÚŘEDNÍ DESKA
(informace z městského úřadu a jeho odborů připravil ing.Vladislav
Branda, tajemník MÚ)

Správní odbor – konec platnosti občanských průkazů
vydaných do 31. prosince 1996
Upozorňujeme občany, že nejpozději dnem 31. prosincem 2006
skončí platnost všech občanských průkazů bez strojově čitelných
údajů vydaných do 31. prosince 1996.
Konec platnosti se vztahuje i na občanské průkazy s vyznačenou platností „bez omezení“, s výjimkou občanských průkazů občanů narozených před 1. lednem 1936. Žádost o vydání občanského průkazu se
strojově čitelnými údaji je občan povinen předložit nejpozději do
30. listopadu 2006.
Obracíme se na naše spoluobčany, kteří mají takové občanské průkazy,
se žádostí, aby výměnu neponechávali až na listopad tohoto roku, ale
žádosti o výměnu podávali v dostatečném časovém předstihu.

Výměna občanských průkazů občanů narozených
před 1. lednem 1936
Upozorňujeme, že i pro občany narozené před 1. lednem 1936 platí
příslušné ustanovení zákona o občanských průkazech a to že: „Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů, vydané do 31. prosince
2003, pozbývají platnosti nejpozději do 31. prosince 2008.“
To znamená, že tito naši spoluobčané musí žádost o vydání
občanského průkazu se strojově čitelnými údaji předložit nejpozději do 30. listopadu 2008 a to bez ohledu na to, mají-li občan-

ské průkazy s vyznačenou platností „bez omezení“ nebo mají-li
v občanském průkazu dobu platnosti vyznačenu konkrétním
datem po 31. 12. 2008.
Doporučujeme, aby ani tito občané výměnu neponechávali na poslední chvíli (na listopad roku 2008), ale žádosti o výměnu podávali průběžně, abychom se vyhnuli zbytečným problémům koncem roku 2008.
Mají-li tito občané v občanském průkazu dobu ukončení jeho platnosti vyznačenu konkrétním datem před 31. 12. 2008, platnost
tohoto občanského průkazu končí tímto vyznačeným datem a NE
až dnem 31. prosince 2008. Tito občané musí v dostatečném časovém
předstihu předložit žádost o vydání občanského průkazu se strojově
čitelnými údaji.
Informace na správním odboru Městského úřadu Holice na tel.
466 741 216!!!

Podzimní úklidy v Holicích
V říjnu bude holický městský úřad a firma Odeko z Týniště n.O. organizovat dvě pravidelné úklidové akce.
Od srpna již probíhá mobilní sběr biologického kompostovatelného
odpadu dle harmonogramu, který dostali všechny holické domácnosti.
Připomínáme, že se bude jednat o čtvrtek 5. října a poslední sběr se
uskuteční ve čtvrtek 19. října.
V pátek 13. října zajistí firma ODEKO s. r. o. mobilní sběr nebezpečných odpadů, včetně elektroodpadů, jako jsou např. televize, ledničky
a počítače. O této akci budou informovány všechny holické domácnosti letákem, který jim bude v nejbližší době polovině doručen.

POD VEŘEJNOU KONTROLOU
Usnesení zastupitelstva města Holic
ze dne 11. září 2006
U s n e s e n í č. 446 – Zastupitelstvo města Holic s c h v a l u j e
partnerskou smlouvu mezi městem Holice a městem Strzelce
Opolskie.
č. 447 – Zastupitelstvo města Holic s c h v a l u j e postup Rady
města Holic dle přednesené zprávy ze schůzí rady města od
posledního zasedání ZM Holic dne 26. června 2006.
č. 448 – Zastupitelstvo města Holic s c h v a l u j e plnění rozpočtu
města Holic k 30. 6. 2006.
č. 449 – Zastupitelstvo města Holic s c h v a l u j e prodej pozemků
p.č. 825/5 o výměře 266m 2, ul. Bratří Čapků a p.č. 825/2
o výměře 18 m2, ul. Dudychova z majetku města .
č. 450 – Zastupitelstvo města Holic s c h v a l u j e prodej pozemků
p.č. 5808/3, 5810/2, 5810/3, 5810/4 a 5810/12 o celkové výměře 1 315,5 m2, městská část Roveňsko.
č. 451 – Zastupitelstvo města Holic s c h v a l u j e zřízení věcného
břemene na části pozemku p.č. 363, ul. Holubova, Holice pro
Jiřího a Alexandru Kamenických za úplatu.
č. 452 – Zastupitelstvo města Holic s c h v a l u j e zřízení věcného
břemene na části pozemku p.č. 322/5, ul. Staroholická, Holice
pro ČEZ Distribuce, a. s. Praha za jednorázovou úhradu
500,– Kč.
č. 453 – Zastupitelstvo města Holic r u š í usnesení č. 395 ze dne
6. března 2006.
č. 454 – Zastupitelstvo města Holic s c h v a l u j e přijetí daru komunikace I/35 v délce 1,630 km a komunikace I/36 v délce
0,820 km a uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě.
č. 455 – Zastupitelstvo města Holic s c h v a l u j e koupi pozemku
p.č. 2011/9 v lokalitě Muška do majetku města.
č. 456 – Zastupitelstvo města Holic b e r e n a v ě d o m í informace
o organizaci a průběhu voleb do obecních zastupitelstev ve
správním obvodu ORP Holice.
č. 457 – Zastupitelstvo města Holic s c h v a l u j e Strategický plán
rozvoje města Holic.
č. 458 – Zastupitelstvo města Holic s c h v a l u j e „Smlouvu o smlouvě
budoucí“ o poskytnutí půjčky městu Pardubice až do výše
ročník II., říjen 2006

18 420 901,– Kč na nákup BČOV Semtín do majetku VaK a. s.
Pardubice.
č. 459 – Zastupitelstvo města Holic u k l á d á projednat „Smlouvu
o smlouvě budoucí“ s právníkem města Holic o půjčce městu
Pardubic ve výši 18 420 901,– Kč.
Termín: ihned
Zodpovídá: starosta
č. 460 – Zastupitelstvo města Holic s o u h l a s í se svým budoucím
ručením za úvěr pro společnost VaK a.s. Pardubice, účelově
vázaný na splacení nákupu BČOV Semtín a na rekonstrukci
BČOV za podmínky, že obce z řad akcionářů společnosti budou
společně dle svého obchodního podílu ručit maximálně za 50 %
ročních splátek úvěru.
č. 461 – Zastupitelstvo města Holic s c h v a l u j e 8. rozpočtovou
změnu v rozpočtu města Holic na rok 2006.
č. 462 – Zastupitelstvo města Holic s c h v a l u j e 9. rozpočtovou
změnu v rozpočtu města Holic na rok 2006.
č. 463 – Zastupitelstvo města Holic s c h v a l u j e pořízení změny
územního plánu na žádost pana Jiřího Udržala, Pardubice na
pozemku p. č. 2057/71, ul. Na Povětrníku v k. ú. Holice
v Čechách.
č. 464 – Zastupitelstvo města Holic s c h v a l u j e vstup města Holic
do Místní akční skupiny Holicko.
č. 465 – Zastupitelstvo města Holic j m e n u j e Mgr. Ladislava
Effenberka zástupcem města Holic ve správní radě Místní akční
skupiny Holicko.
č. 466 – Zastupitelstvo města Holic s c h v a l u j e rekonstrukci kašny
dle ideového řešení akad. arch. Bohuslava Horáka.
č. 467 – Zastupitelstvo města Holic o d v o l á v á dle § 120, odst. 3.,
zákona 128/2000 Sb. o obcích, z funkce předsedy Osadního
výboru Koudelka p. Jaroslava Karase, Koudelka 65, Holice.
č. 468 – Zastupitelstvo města Holic v o l í do funkce předsedy Osadního výboru Koudelka, p. Martina Jirouta, Koudelka 46, Holice.
č. 469 – Zastupitelstvo města Holic s c h v a l u j e odměny členům
výborů Zastupitelstva města Holic za rok 2006 pro: a) členy
finančního výboru v celkové výši před rozdělením 6 000,– Kč,
b) členy kontrolního výboru v celkové výši před rozdělením
2 000,– Kč
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KOMUNÁLNÍ VOLBY 20. – 21. ŘÍJNA 2006
VOLEBNÍ STRANY SE PŘEDSTAVUJÍ
OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA
(volební strana číslo 1)
KANDIDÁTNÍ LISTINA
1. Mgr. Pavel Hladík, 55 let, místostarosta města, člen ODS
2. Mgr. Roman Matoušek, 44 let, ředitel Základní školy Komenského, člen ODS
3. Mgr. Miroslava Myslivcová, 45 let, ředitelka Základní školy
Holubova, členka ODS
4. Ing. Jaromír Lohniský, 33 let, ekonom, člen ODS
5. Petr Rychlík, 43 let, majitel pohřebního ústavu, bez politické příslušnosti
6. Jiří Růžička, 33 let, obchodník – drogerie Pluto, člen ODS
7. Luděk Kaplan, 52 let, ředitel Kulturního domu, člen ODS
8. Hana Dalecká, 52 let, zubní laborantka, členka ODS
9. Ing. Ladislav Mandys, 59 let, ekonom, člen ODS
10. Valdemar Holický, 53 let, obchodník – cukrárna Valma, člen
ODS
11. Ivan Mikan, 41 let, číšník – Zlatá koruna, člen ODS
12. Ing. Hana Platenková, 42 let, majitelka internetové firmy, bez
politické příslušnosti
13. Ing. Hana Vondroušová, 43 let, obchodnice – Barvy a laky, bez
politické příslušnosti
14. Josef Branda, 32 let, obchodní manažer, člen ODS
15. Bc. Dagmar Kulhavá, 48 let, ředitelka Mateřské školy Pardubická, bez politické příslušnosti
16. Kateřina Fialová, 35 let, zdravotní sestra, bez politické příslušnosti
17. Zdeněk Štross, 56 let, obchodník-Fauna a Flora, člen ODS
18. Tomáš Kopecký, 27 let, mediální konzultant, člen ODS
19. Anna Boříková, 53 let, vedoucí městské knihovny, bez politické
příslušnosti
20. David Šmejdíř, 35 let, truhlář, bez politické příslušnosti
21. Tomáš Krátký, 40 let, obchodník-trafika, bez politické příslušnosti

HLAVNÍ CÍLE VOLEBNÍHO PROGRAMU
„HOLICE – NÁŠ DOMOV“
– Přijímat jen vyrovnaný rozpočet města bez zadlužení města.

– Vybudování silničního obchvatu města v celé plánované trase.
– Rekonstrukce místních komunikací včetně okrajových částí města.
– Zahájení výstavby cyklistických stezek.
– Provedení kanalizace podle projektu „Labe – Loučná“
(Podhráz, Podlesí, Staré Holice – Koudelka)
– Zavedení kamerového systému na problematických místech
v rámci ochrany před drobnou kriminalitou.
– Nekompromisní postup proti vandalismu a rušení nočního klidu,
proti dlužníkům a neplatičům nájemného.
– Dostavba sídliště „Muška“ a vytvoření podmínek pro výstavbu
v prostoru „Homole“.
– Plnění přijatého plánu oprav městského bytového fondu.
– Vybudování nových prostor pro základní uměleckou školu.
– Rekonstrukce ploch a zařízení na městském stadionu.
– Využití prostoru „školních políček“ v Holubově ulici pro veřejné
účely.
– Příprava projektu na využití prostoru „Hluboký“ pro rekreační
a volnočasové aktivity.
– Zachování a dle možností rozšiřování služeb pro občany v oblastech úřadů, školství, kultury, sportu, volnočasových aktivit, zdravotní péče, sociálních služeb, činnosti Technických služeb, likvidace odpadů, dopravní obslužnosti.
– Podpora podnikatelským subjektům při vytváření nových pracovních míst ve městě a rozšiřování služeb pro občany.
– Podpora kulturních, společenských a sportovních akcí nadregionálního charakteru a podpora účasti v republikových soutěžích a přehlídkách.
Zveme srdečně všechny občany Holicna předvolební setkání
s kandidáty ODS v pondělí 16. října 2006 od 18 hodin
v klubovnách Kulturního domu města Holic
Kandidáti Občanské demokratické strany děkují všem voličům, kteří
jim dají své hlasy a umožní jim tak volební program realizovat. Volte
kandidáty na kandidátní listině číslo 1!

ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ
(volební strana číslo 2)
KANDIDÁTNÍ LISTINA
1. Mgr. Ladislav EFFENBERK, 50 let, ČSSD, starosta města Holic,
člen RM a ZM, zastupitel Pardubického kraje
2. Milan NOVOTNÝ, 56 let, ČSSD, vlakvedoucí, člen ZM, předseda bytové komise, předseda Odborového svazu železničářů
Chrudim, funkcionář SK Holice
3. Helena KNAPPEOVÁ, 50 let, ČSSD, učitelka mateřské školy,
členka ZM, předsedkyně finančního výboru
4. Radek CHOTĚNOVSKÝ, 36 let, ČSSD, strojní mechanik, předseda Rady zaměstnanců a člen dozorčí rady BSH Holice a.s.
5. Zdeňka KRÁTKÁ, 42 let, ČSSD, ředitelka mateřské školy, jednatelka DTJ Holice
6. Ing. Miloslav JIRSA, 57 let, BPP, školní inspektor, člen RM
a ZM, aktivní činitel při zabezpečování výstavby obchvatu města
7. Josef BARTONÍČEK, 44 let, BPP, majitel soukromé autoškoly,
člen RM a ZM
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8. Milan ŠTĚPÁNEK, 62 let, BPP, důchodce, člen ZM, předseda
sociální komise, předseda DTJ Holice
9. Hana FLEKROVÁ, 48 let, BPP, vedoucí úpravny vody, členka
ZM, učitelka tance
10. Roman HYBŠ, 50 let, BPP, stavební technik, člen RM a ZM,
člen dechové hudby KD
11. Ing. Luboš VALENTA, 38 let, BPP, soukromý podnikatel, jednatel firmy BV elektronik
12. Hana VOŘÍŠKOVÁ, 65 let, ČSSD, důchodkyně, dlouholetá pracovnice městského úřadu
13. Jiří DANĚK, 21 let, BPP, vysokoškolský student, člen tanečního
studia
14. Ladislav KAŠPAR, 54 let, BPP, montér vodovodů, předseda m.
o. Českého svazu chovatelů
15. Michaela PÍŠOVÁ, 30 let, ČSSD, administrativní pracovnice,
členka dechové hudby KD
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16. Michal VOJTĚCH, 27 let, BPP, podnikatel, předseda cyklistické
klubu Vomit Racing Team
17. Martin LOCHMAN, 34 let, ČSSD, soukromý podnikatel
18. Miluše JEDLIČKOVÁ, 44 let, ČSSD, prodavačka, pokladní DTJ
Holice
19. Božena ŠULCOVÁ, 57 let, ČSSD, důchodkyně
20. Martin SEDLÁK, 28 let, ČSSD, autoklempíř
21. Václav KYNCL, 77 let, BPP, důchodce, starosta TJ Sokol Holice,
činitel klubu důchodců
(ČSSD = člen České strany sociálně demokratické v Holicích, BPP =
bez politické příslušnosti, člen RM = člen Rady města Holic, člen
ZM = člen Zastupitelstva města Holic)
Česká strana sociálně demokratická Vás srdečně zve k volbám
do Zastupitelstva města Holic ve dnech 20. a 21. října 2006
Česká strana sociálně demokratická stojí ve vedení města spolu s dalšími demokratickými stranami již tři volební období a dosažené úspěchy
v rozvoji a zvelebení města jsou každému soudnému občanu zřejmé.

listy

Město se za poslední desítiletí rozrostlo, zmodernizovalo, zkrásnělo
a na tom máte – kromě všech politických seskupení – nemalý podíl i Vy,
občané. Jistě Vám je za tato léta rovněž patrné, že v Holicích se vede
poněkud jiná „politika“ než v centrální úrovni. Nejsme příznivci urputných a nenávistných bojů a kampaní o pozice, moc a zisk. Víme, že naše
snažení se neobejde bez chyb a že ne vždy se každému zavděčíme. Naším
společným cílem však je vždy blaho města a spokojenost jeho občanů.
Proto Vás ještě jednou zveme k volbám městských zastupitelů.
Přijďte si zvolit své zástupce, kteří budou v příštích čtyřech letech
pečovat o další rozvoj města Holic.
ZVOLTE ČSSD – volební číslo 2. Náš volební program bude dodán
do každé domácnosti v Holicích.
SRDEČNĚ ZVEME SPOLUOBČANY NA SETKÁNÍ STAROSTY
MĚSTA A DALŠÍCH KANDIDÁTŮ ČSSD S OBČANY:
Středa
Pátek
Úterý
Středa

11. října 2006 v 19 hodin v restauraci „Staroholická“
13. října 2006 v 19 hodin v restauraci „U Novotných“
17. října 2006 v 19 hodin v klubovnách kulturního domu
18. října 2006 v 19 hodin v restauraci „V Ráji“

Další dvě kandidující politické strany KDU-ČSL a KSČM svoji prezentaci
do Holických listů nedaly.

INFORMACE O VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA HOLIC
Volby do obecních zastupitelstev jsou stanoveny na 20. a 21. října 2006.
V pátek 20. října budou volební místnosti otevřeny od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 21. října pak od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Volební lístky budou rozesílány tak, aby je voliči obdrželi nejpozději 3 dny před volbami.
Okrsek číslo
Volební místnost
1
Kulturní dům Holice

Voliči s bydlištěm v ulici (v městské části):

Holubova, Husova, Pod Homolí (část od ul. Husova k ul. Polní), Polní, Tyršova

2
Gymnazium

Bratří Čapků, 28. října, Šafaříkova, Hradecká, Luční, Na Mušce, Neptalimova, Lohniského, Ottmarova, Pospíšilova,
Pod Homolí (čp. 1146, 1147)

3
ZŠ Holubova

Dudychova, Dukelská, Jiráskova, Josefská (část. od ul.Palackého k rest. Na Trandě), Nádražní, Palackého,
Růžičkova, Žižkova

4
MŠ Pardubická

Budovatelů, Družstevní, Klicperova, Mládežnická, Na Povětrníku, Pardubická, Sadová, Tylova, U Kapličky,
Zborovská

5
ZŠ Komenského

Nám. T. G. Masaryka, Havlíčkova, Jungmannova, Komenského, Kpt. Jaroše, Mjr. Baumanna, Nerudova,
Pod Parkem, Smetanova, Vysokomýtská, Zahradní, a v městské části Roveňsko a Podhráz

6
Dům chovatelů

5., 6. a 9. května, Josefská (zbývající část), Mírová, Puškinova, Revoluční, Vítězná, Šrámkova, Vrchlického,
Zástěrova, Staroholická (od Nádražní k čp. 44)

7
ZŠ Staré Holice

Hanzlova, K Zastávce, Na Balkáně, Ve Drahách, 1. máje, Nezvalova, Staroholická (od čp. 46 na konec St. Holic)

8
Kadeřnictví
na Podlesí
9
Koudelka-restaurace

v městské části Kamenec a Podlesí

v městské části Koudelka

Připomínám, že ve volební místnosti musí každý volič prokázat svoji totožnost, proto si včas zkontrolujte platnost svých dokladů!!!
Městský úřad Holice
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KULTURA
DIVADLO – ŘÍJEN 2006 –
KULTURNÍ DŮM MĚSTA HOLIC

PÁTEK 13. ŘÍJNA V 19.30 HODIN
BENGT AHLFORS – POPEL A PÁLENKA

STŘEDA 4. ŘÍJNA V 19.30 HODIN
PAVEL NOVÁK – ČTYŘI ROČNÍ DOBY

Koncert Pavla Nováka, jednoho z nejpopulárnějších zpěváků sedmdesátých a osmdesátých let, je složený z písniček starších i novějších.
Téma pořadu se s nadhledem zamýšlí nad čtyřmi ročními obdobími,
která jsou vlastně čtyřmi postupnými životními kroky. Autor se snaží
nalézt to nejpozitivnější z každého ročního období a písničky doplňují myšlenky celého pořadu. Lyrika se střídá s úsměvnými životními
příběhy Pavla Nováka. Staré hity, nové písničky bez přetvářek
i moudrý slovní projev jsou pohlazením v dnešní uspěchané době.
Velký sál kulturního domu.

Poměrně černá komedie z pera finského autora o manželství, vztahu
rodičů a dospělých dětí, urně s popelem, domácí pálence a pečlivě
utajených plánech, které nakonec stejně vyjdou najevo. Pod rouškou
černého humoru ukrývá hra svou laskavost, životní optimismus
a nechybí ani láska, která kvete v každém věku.
V hlavních rolích Libuše Straková a Josef Koráb. Režie Jitka Juračková.
Divadelní soubor kulturního domu.
Velký sál kulturního domu.
PÁTEK 20. ŘÍJNA V 19.30 HODIN
D. L. COBURN – THE GIN GAME

ČTVRTEK 5. ŘÍJNA V 8.30 A 10.00 HODIN
VÝLET
Pavel Novák zazpívá dětem výběr toho nejlepšího, co pro ně napsal.
A tak zazní písničky z pořadů „Sport a hry“, „Řemesla“, „Zvěřinec“
a dalších.
Velký sál kulturního domu.
ČTVRTEK 12. ŘÍJNA V 8.30 A 10.00 HODIN
MBUNDA AFRIKA
Když v sedmdesátých letech minulého století napsal americký autor
D. L. Coburn svůj „The Gin Game“ (zkráceně Gin, nebo-li česky Džin,
což je druh karetní hry) netušil, že tento dramatický text pro dva starší
herce obletí celý svět. Zamyslet se nad stářím, jako nedílným obdobím
života člověka, je nejen nutnost. Pro takové herce jakými jsou paní Blanka Bohdanová a pan Josef Somr je tragikomická úvaha na téma ohlédnutí se za životem a pochopení jeho současné podoby skoro povinností.
Nebo výzvou najít odvahu nahlédnout až na dno svých duší. A o všechen
ten smutek, ale i poznání, které tam naleznou, se podělit s druhými.
PKS Praha.
Velký sál kulturního domu.
Skupina Mbunda Afrika (Bubny Afriky) tvoří hudebníci z Konga
a Pobřeží slonoviny. Jejím uměleckým vedoucím je Anderson Mulenda, který hraje na bubny, xylofon a další nástroje. Pětice muzikantů,
tanečníků a zpěváků si vás získá nezdolným temperamentem a exotičností a přiblíží vám nenapodobitelné a podmanivé rytmy černého
kontinentu.
Velký sál kulturního domu.

VÝSTAVA VE VITRÍNÁCH
Přemysl Šulc – Obrazy a kresby
Všechny informace o dění v KD získáte na internetové stránce www.kd.holice.cz. Vstupenky je možno zakoupit v propagaci kulturního domu, objednat
telefonicky na čísle 466 920 476 nebo e-mailem na adrese kd@holice.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V HOLICÍCH
Ve spolupráci s Českou spořitelnou
v Holicích připravila pro veřejnost akci:

Cesty do knihovny – tentokrát zvládnutí
INTERNETBANKINGU
Akce proběhne v rámci „TÝDNE KNIHOVEN“

ve čtvrtek 5. října 2006 od 13.30 do
18.00 hodin v prostorách knihovny
a bude bezplatná.
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ZÁJEMCI MUSÍ MÍT SJEDNANÝ SERVIS
24 KE SVÉMU ÚČTU U ČESKÉ
SPOŘITELNY A SEBOU SI PŘINESOU
PŘIDĚLENÉ BEZPEČNOSTNÍ
PŘÍSTUPOVÉ ÚDAJE.
• KAŽDÝ ZÁJEMCE BUDE
INDIVIDUÁLNĚ VYŠKOLENÝ ZA
NĚKOLIK MINUT.

• NA AKCI JE NUTNÉ SE PŘEDEM
TELEFONICKY OBJEDNAT NA
Č. TEL.: 466 682 092.
• PŘIJĎTE, TĚŠÍME SE NA VÁS.
• KNIHOVNA SE NACHÁZÍ V 1. PATŘE
KULTURNÍHO DOMU.
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MĚSTSKÉ KINO HOLICE
– ŘÍJEN 2006
Pondělí 9. 10. v 19.30 hodin
LET ČÍSLO 93

11. září roku 2001 změnilo moderní dějiny naší planety víc než jakákoliv jiná událost. Film „Let číslo 93“ je
strhujícím dramatem, vyprávějícím příběh lidí, kteří se
stali přímými svědky únosu čtvrtého letadla v den nejhoršího teroristického útoku v dějinách Ameriky. Při
natáčení filmaři úzce spolupracovali s pozůstalými po
pasažérech a členech posádky a využívali všechny
dostupné materiály, které dokumentovaly osudný let
a události na jeho palubě, jež vedly až k pádu letadla
v Pensylvánii.
USA/VB/FR – 111 minut – historický katastrofický – 55 Kč
úterý 10. 10. v 19.30 hodin
RYCHLE A ZBĚSILE: TOKIJSKÁ JÍZDA

listy

kočku, která vypadá stejně jako on. A Garfield si začíná svoji novou roli královsky užívat.
USA – 81 minut – komedie – 60 Kč
úterý 24. 10. v 19.30 hodin
X-MEN: POSLEDNÍ VZDOR
Nastává rozhodující souboj. V závěrečné kapitole této
filmové trilogie ohrožuje vývoj světových dějin „lék“,
jenž dokáže proměnit mutanty v obyčejné lidské bytos-

ti. Mutanti mají poprvé možnost zvolit si svou budoucnost: buď si mohou zachovat svou výjimečnost, které
je však příčinou jejich izolace a odcizení od ostatních,
nebo se svých schopností vzdát a stát se normálními
lidmi. Protichůdné názory vůdců mutantů Charlese
Xaviera, který hlásá toleranci, a Magneta, podle nějž
přežívají jen ti nejsilnější, jsou podrobeny poslední
zkoušce – rozpoutají válku, která má všechny války
definitivně zničit.
USA – 104 minut – akční fantastický – 55 Kč
úterý 31. 10. v 19.30 hodin
ROZCHOD!

Do kin se vrací asi nejrychlejší akční série současnosti.
Absolutní outsider Sean Boswell (Lucas Black) vidí
v nelegálních automobilových závodech jediný způsob
jak utéct před tíživou realitou světa sešněrovaného
konvencemi a nesmyslnými zákazy. Tím ovšem proti
sobě poštveš řadu oficiálních autorit, které ho po jednom velmi nepříjemném karambolu chtějí poslat do
vězení. Aby se této nepříjemnosti vyhnul, odjíždí Sean
do Tokia žít ke svému příbuznému. V tokijských ulicích bude brzy pořádně horko.
USA/SRN – 104 minut – akční – 60 Kč
úterý 17. 10. v 17.00 hodin
GARFIELD 2

Garfiedl, všemi milovaný kocour, odjíždí do Evropy.
Cestuje společně s věrným parťákem psem Odie, aby
překvapil svého páníčka Jona, který je právě s přítelkyní Liz v Londýně. V zemi Big Benu, Buckinghamského paláce, Scotland Yardu a především „fich and
chips“, začíná Garfieldovo skutečné dobrodružství,
když dojde k jeho záměně za Prince, královskou
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Romantická komedie „Rozchod!“ začíná přesně tam,
kde většina podobně žánrově laděných filmů končí.
ON a ONA se potkali, zamilovali se do sebe až po uši
a našli si společné hnízdečko, ve kterém chtěli žít šťastně až do smrti... což by mohli, kdyby se záhy nezačali
nenávidět. Záminkou pro ukončení jejich společného
života se stane jedna z mnohých banálních hádek, které
provázejí sto procent partnerských vztahů. Na jejím
konci se Brooke (Jennifer Aniston) a Gary (Vince
Vaughn) rozhodnou, že se každý vydá vlastní cestou.
Potíž je v tom, že nádherný byt, který si pořídili a zařídili, patří jim oběma a ani jeden nemá vůli se z něj
vystěhovat. V tu chvíli se rozjíždí velmi zábavný souboj pohlaví, který mí prostřednictvím kamarádů, nastrčených podivínů a menších i větších ústrků dostat toho
druhého z bytu. Komu budete fandit vy?
USA – 107 minut – komedie – 55 Kč
PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD 2006
BÍLÁ MASAJKA * DIVOČINA * NOVÁ FRANCIE
* POSEIDON * KRÁSKA V NESNÁZÍCH *
NAPOLA
Všechny informace o dění v KD získáte na internetové
stránce www.kd.holice.cz. Vstupenky je možno zakoupit
hodinu před začátkem promítání v pokladně kina v kulturním domě, objednat telefonicky na čísle
466 920 476 nebo e-mailem na adrese kd@holice.cz.
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Z PAMÁTNÍKU DR. EMILA HOLUBA
Vážení čtenáři,
V minulém čísle jsem slíbila, že vás budu informovat o nedávno
ukončené výstavě o Africe. Pokud se někteří z vás nechali zlákat na
cestu do Prahy do historického Karolina, věřím, že nelitovali. Výstava
pod názvem „Afrika – divočina v srdci“ nám předvedla nejen nádhernou divokou africkou přírodu, ale i některé domorodé kmeny ve svém
přirozeném prostředí. Tuto výstavu připravila česká pobočka National
Geographic ve spolupráci s dalšími partnery; kurátorem výstavy byl
Pavel Radosta. Výstava nabízela výběr nejlepších fotografií divoké přírody od špičkových autorů National Geographic. Hlavní část výstavy
představoval projekt současného šéfredaktora NG Chrise Johnse „Divočina v srdci“. Padesát fotografií ukázalo krásnou, divokou, ale i ohroženou Afriku. Dalším autorem, který se díval na Afriku „očima bohů“ byl
Robert B. Hasss. Čtyřicet
velkoformátových fotografií
zachytilo úchvatným způsobem divoká zvířata i krajinu
z ptačí perspektivy. Třetím
autorem byl dvorní fotograf
předešlého papeže Gianni
Giansanti, který nám předvedl na padesáti fotografických
obrazech život pozoruhodných kmenů domorodců žijících v nepřístupném údolí
řeky Omo. S údivem jsme se
dívali na animistické kmeny
zapomenutého, od světa
odříznutého koutu jižní Etiopie. Tuto rozsáhlou kolekci

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vítání občánků:
V měsíci září byly v obřadní síni Městského úřadu přivítáni mezi občany Holic
tyto děti :
Tošovský Jaroslav, Podhráz 45
Pirklová Michaela, Šafaříkova 682
Bartoníčková Aneta, Dudychova 142
Klusoň Oliver, Holubova 46
Tobola Matyáš, Staroholická 130
Jílková Tereza, Komenského 99

fotografií doplňovaly i trojrozměrné
exponáty zapůjčené nejen z Národního či Náprstkova
muzea, z Botanické
zahrady, od soukromých sběratelů, ale
i – a to nás velmi
potěšilo, z Památníku dr. Emila
Holuba. Vitrína
s exponáty z našeho muzea a doprovodné fotografie lovce Bedřicha
Machulky byly umístěny na počátku putování výstavou. Navozovaly
atmosféru objevů cestování po neznámých oblastech Afriky z konce
19. a začátku 20. století. Procházka výstavou byla podbarvena příjemnou směsí autentické africké hudby. Součástí výstavy byly i přednášky
a besedy se zajímavými hosty, např. s cestovatelem M. Kratochvílem,
profesorem T. Halíkem, horolezcem J. Rakoncajem, St. Lichtagem.
O tvorbě reportáží po stopách Emila Holuba na černý kontinent hovořil
šéfredaktor NG Tomáš Tureček a redaktor Hynek Adámek.
Na této velkolepé výstavě se mi opět potvrdila skutečnost, že
postava našeho rodáka a cestovatele dr. Emila Holuba zaujímá velmi
pevné a důležité místo mezi průkopníky objevování nových krajin,
kteří chtěli seznamovat veřejnost s africkým světadílem jinak, než byl
politický zájem. Opět jsem se přesvědčila, že je důležité, nutné
a potřebné seznamovat mladou generaci s osobnostmi, které jsou uznávány i v zahraničí. A náš rodák dr. Emil Holub si to zaslouží.
Jitka Koudelková
Foto autorka.

Machatý David, Holubova 838
Ó Brien Charlie, 5. května 713
Pražák Viktor, Staroholická 439
Kyselová Tereza, Staroholická 69
Kubelka Aleš, Na Mušce 1124
Kocková Lucie, 1.máje 299

Radek Prášek a Kristýna Winklerová
Dne 9. 9. 2006
Peter Sloboda a Iveta Bělohoubková
Dne 16. 9. 2006
Karel Pěkný a Miroslava Pospíšilová

Uzavřené sňatky:

Pavel a Ivana Dvořákovi
Václav a Věra Kmentovi
Miroslav a Marie Horynovi
Miroslav a Alena Aligerovi
Josef a Jana Píšovi
Václav a Jaroslava Kopeckých

Dne 25. 8. 2006
Petr Špaček a Renata Bláhová
Jiří Stárek a Hana Spilková
Dne 8. 9. 2006
Zdeněk Nývlt a Libuše Kmentová

Stříbrné svatby:

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás opustil pan Jan Hruban, který zesnul tiše 16. září 2006 ve věku 69 let. Jan Hruban byl dlouholetým ředitelem Vojenských lesů Borohrádek a bydlel v Holicích v ulici Pod Homolí (dříve Polní) čp 887.
Zarmoucená rodina

ČESKÁ POLICIE „POD ČAROU“
Policie ČR – Obvodní oddělení Holice poměrně často šetří krádeže vloupáním do motorových vozidel, zejména krádeže vloupáním do
osobních automobilů. Tyto případy jsou šetřeny jako trestný čin krádeže podle § 247/1b trestního zákona. K této trestné činnosti dochází jak
v denní, tak v noční době. Místa krádeží vloupáním jsou různorodá.
V Holicích se jedná o parkoviště, okolí silnice I/35 (zejména u motorestů), o sídliště Muška, okolí hřbitova, o místa frekventovaná (např.
náměstí T.G. Masaryka), avšak rovněž o místa odlehlá.
Předmětem zájmu pachatelů krádeží jsou v automobilech především viditelně odložené věci a autorádia. Tato trestná činnost patří na
Holicku mezi nejfrekventovanější. Jen v letošním roce je evidováno již
devatenáct takovýchto případů. Riziko vykradení vozidla lze snížit
vhodným parkováním. Samozřejmě, že nejbezpečnější je parkování
v uzavřené garáži, ovšem jinak je vhodné parkovat na přehledných
a veřejností navštěvovaných místech, v nočních hodinách na osvětlených místech. Pokud vozidlo opouštíte – a to i na zdánlivě velmi krátstrana 10

kou dobu – je nutné nenechávat ve vozidle na viditelných místech
kabely, kufříky, notebooky, fotoaparáty, mobilní telefony a jiné předměty. Před opuštěním vozidla u restaurací, obchodů, diskontů nedávejte věci do zavazadlového prostoru, ale vezměte je sebou. Pachatelé si
často své oběti typují právě na takovýchto místech.
Před opuštěním vozidla zkontrolujte uzavření všech oken, motorového i zavazadlového prostoru a uzamčení všech dveří. Máte-li vozidlo
vybaveno zabezpečovacím zařízením, nezapomeňte jej aktivovat. Lhostejnost i opomenutí zlodějům nahrává. V této souvislosti se na vás
policie obrací s žádostí, abyste byli všímaví k pohybu podezřelých
osob i podezřelých posádek hlavně na parkovištích, v okolí restaurací,
obchodů, různých shromáždění, ale také například u hřbitova. Předejte
nám informace i v případě domnělého podezření včas, třeba i anonymně, na linku 158. Nikdy nevíte, zdali tato všímavost například vašich
sousedů někdy neochrání i váš majetek.
kpt. Petr Chrudimský, Policie ČR – Obvodní oddělení Holice
ročník II., říjen 2006
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VOLEBNÍ OBDOBÍ 2002–2006
ve fotografiích Ing. Vladislava Brandy
Ve volebním období 2002 – 2006 pracovala samospráva města v následujícím složení.
Starosta: Mgr. Ladislav Effenberk (ČSSD)
Místostarosta: Mgr. Pavel Hladík (ODS)
Další členové rady města: Josef Bartoníček (SŽJ), Roman Hybš
(ČSSD), Ing. Miloslav Jirsa (ČSSD), Mgr. Roman Matoušek (ODS),
MUDr. Petr Skála (ODS)
Další členové zastupitelstva města: MUDr. Hana Bažantová (KDUČSL), Hana Flekrová (ČSSD), akad. arch. Bohuslav Horák (ODS),
Luděk Kaplan (ODS), Helena Knappeová (ČSSD), Tomáš Krátký
(Nezávislí), Jiří Křepelka (KDU-ČSL), Marie Mládková (Nezávislí),

Mgr. Miroslava Myslivcová (ODS), Milan Novotný (ČSSD), Antonín
Oliva (KSČM), Petr Rychlík (Nezávislí), Milan Štěpánek (ČSSD),
PaedDr. Václav Vojtěch, CSc. (KSČM)

Rekonstrukce a přístavba budovy radnice

Nové bytové domy Muška II a Muška III (48 bytů)

Čtyřbytové domy v sídlišti Muška (36 bytů)

Nové komunikace v sídlišti Muška (na obrázku Ottmarova ulice)

Nový dům s pečovatelskou službou v Palackého ulici

Rekonstrukce domu s pečovatelskou službou v ulici U Kapličky včetně vybudování 7 garsoniér pro sociální účely
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Nelze na vyhrazeném prostoru v „Holických listech“ zmapovat vše,
co v právě končícím volebním období samospráva města řešila
a zajišťovala. Přesto však chceme alespoň malou obrazovou rekapitulací připomenout to nejviditelnější z práce samosprávy, a sice
investiční akce. A snad i největší kritici připustí, že zvolení zastupitelé netrávili čtyři roky funkčního období v klídku a se založenýma
rukama.
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Nové fasády na městských domech v Holubově ulici

Nové parkoviště u kulturního domu a sportovní haly

Rekonstrukce komunikace a mostku v místní části Podhráz

Rekonstrukce komunikace Holice – Podlesí

Celoplošná oprava Vrchlického ulice (Staré Holice)

Rekonstrukce komunikace v místní části Roveňsko

Terénní úpravy prostranství v místní části Koudelka

Nový chodník a oplocení hřiště v Holubově ulici

strana 12
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Nový chodník od radnice k autobusovému nádraží (ulice Bratří Čapků)

Nový chodník před poštou a naproti poště (ulice Hradecká)

Oprava kapličky sv. Jana u kostela

Oprava kaple na hřbitově

Výměna veřejného osvětlení v místní části Kamenec

Dětské hřiště za ulicí 9. května

Úpravy a rozšíření sběrného dvora za Puškinovou ulicí

Nový sklad v areálu Technických služeb (Vysokomýtská ulice)

ročník II., říjen 2006
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Přestavba bývalé školy pro účely Mateřské školy Staroholická

Nová veřejná tělocvična v budově Mateřské školy Staroholická

Venkovní i vnitřní úpravy školní budovy v Růžičkově ulici

Rekonstrukce kotelny v Základní škole Holubova

Rekonstrukce a přístavba městské sportovní haly

Nová herna pro stolní tenis - městská sportovní hala

Oprava budov šaten a tribuny na městském stadionu

Vybudování U – rampy v areálu městského stadionu
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HOLICKÝ SLAVÍN LETOPISY HOVOŘÍ
Též v měsíci říjnu vám přinášíme výběr
pozoruhodných událostí minulých let, týkajících se města Holic. Pokud však postrádáte
přesná data z první poloviny druhého tisíciletí, není to nedostatkem událostí, nýbrž tím,
že přesných a doložených údajů se zachovalo minimum. Obvykle jsou tyto události
datovány „… kolem roku …“, „… již v roce
XY je zmiňován…“ nebo „… patrně v letech
XY…“. V uváděných letopisech uvádíme
pouze konkrétní data a na ně je zmíněná
doba velmi chudá.

Reprodukce pečeti města Holic

Jako obvykle v úvodu této rubriky poznamenám, kdo z pozoruhodných osob pro město
Holice se v měsíci říjnu narodil či zemřel.
Z žijících i nežijících se v říjnu narodil například sportovec Leoš Hlaváček, cestovatel
Dr. Emil Holub, výtvarník Mgr. František
Juračka, herec a režisér Jan Kačer, učitel
hudby a skladatel Bohumil Kašpar, vídeňský
podnikatel Jaroslav Kment, kapelník Josef
Lukeš, sochař a malíř Karel Malich. V tomtéž
měsíci zemřeli podnikatel František Holický,
kapelník a nakladatel Jan Holub, lékař a veřejný činitel MUDr. Čeněk Zemánek. V „Holickém Slavíně“ však uvádím pouze kulatá výročí pozoruhodných osob již nežijících a pro
říjen nám zůstalo opět pouze jedno jméno.
D R T I N A Zdeněk (80. výročí úmrtí)
* 7. listopadu 1895 v Holicích, † 28. října
1926 ve Fukově v okrese Děčín, strážmistr
finanční stráže v Žitavě a Fukově, spisovatel,
redaktor odborného věstníku a knižnice
„Český voják“, autor článků, statí a obrázků ze
života a drobných beletristických děl, napsal
například sbírku „Z podzimních zahrad“
a Kamenný host“.
e-mail: miloslavkm@volny.cz

****************
JUBILEUM
Pro milovníky divadla, filmu a televize, jakož
i pro vyznavače kvalitního mluveného slova je
nepochybně vhodné připomenout, že 3. října
oslaví významné životní jubileum holický
rodák Jan Kačer (* 3. října 1936), divadelní,
filmový a televizní herec a režisér, recitátor
v rozhlase a televizi, jeden z organizátorů
nadace „Adventní koncerty“. Působil v Činoherním klubu, Státním divadle v Ostravě, ve
Vinohradském divadle, posléze v Národním
divadle v Praze. V letech 1989-1992 byl
poslancem Federálního shromáždění ČSFR, je
nositelem státního vyznamenání „Medaile za
zásluhy“ a čestným občanem města Holic.
Jeho manželkou je herečka Nina Divíšková.

1645 – koncem října švédský generál Torstensson po nezdařeném obléhání Pardubic
při cestě zpět vypálil Sezemice a Holice.
1840 – 6. října navštívil městečko Holice
arcivévoda František Karel.
1857 – nákladem měšťanů Karla Holuba
a jeho synů Václava a Karla byla na hřbitově
postavena kaple Nanebevzetí Panny Marie,
která slouží svému účelu dodnes.

1875 – 31. října bylo v hostinci „U Slunce“
sehráno ochotnické představení „Modlitba
na hřbitově“, kterým byla zahájena pravidelná činnost divadelních ochotníků v Holicích.
1901 – 1. října byla při místní živnostenské
pokračovací škole zřízena obuvnická třída
a stala se základnou pro další rozvoj „ševcoviny“ ve městě.
1908 – 30. října zdejší organizace sociálně
demokratické strany zřídila v tehdejší Neptalimově ulici „Konsumní a výrobní družstvo“.
1909 – 10. října byla na budově radnice, rodném domě cestovatele, odhalena pamětní
deska Dr. Emila Holuba, jejímž autorem je
sochař Jan Štursa. Dnes se deska nachází
v Holubově muzeu.
1918 – 28. října v 16 hodin došla do města
první telefonická zpráva o událostech
v Praze a vzniku Československé republiky.
1922 – 31. října byla při místní organizaci
Československé strany lidové založena
tělocvičná jednota Orel.
1927 – 1. října zahájil místní podnikatel
František Holický provoz soukromých autobusových linek Holice – Sezemice – Pardubice, Holice – Hradec Králové a Holice –
Dašice.
1936 – 30. října schválily městské orgány

žádost Jana Holuba na propůjčení titulu
městského kapelníka bez nároků na odměnu.
1938 – 27. října se vzhledem k napjaté mezinárodní situaci dohodli funkcionáři politických stran ve městě na jejich rozpuštění
a vytvoření strany Národní jednoty.
1947 – 5.–12. října se konaly pod záštitou
významných osobností v Praze a v Holicích
oslavy 100. výročí narození cestovatele
Dr. Emila Holuba za účasti Růženy Holubové.
1949 – 16. října byla na holickém náměstí
odhalena socha cestovatele Dr. Emila Holuba od sochaře Jindřicha Soukupa. Slavnosti
byla přítomna manželka cestovatele Růžena
Holubová.

1958 – 5. října se v ulicích města uskutečnil
motocyklový závod, kterého se zúčastnil
populární a špičkový motocyklový závodník
František Šťastný.
1968 – 27. října se v dozvucích „Pražského
jara“ a následné sovětské okupaci se konalo
v kulturním domě slavnostní zasedání městských orgánů k 50. výročí vzniku Československa.
1975 – 1. října zahájil v Holicích činnost
první profesionální veřejný požární útvar.
1983 – 29. října byly v Holicích završeny
„divadelním bálem“ oslavy „Roku českého
divadla“.
1991 – 5. a 6. října uspořádal místní radioklub první mezinárodní setkání radioamatérů,
z něhož se postupem doby stala jedna z nejvýznamnějších tradičních radioamatérských
akcí v republice.
1997 – 3. a 4. října připravilo město oslavy
150. výročí narození cestovatele Dr. Emila
Holuba. Na čelní stěně muzea byla odhalena
cestovatelova busta, dílo sochaře Jana Holinky.
(mkm)

(mkm)
ročník II., říjen 2006
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Z NAŠICH ŠKOL
MŠ Pardubická informuje
Já jsem malý předškolák,
školku mám velmi rád.
Tady si hraji, tady zpívám,
svět okolo poznávám.
Mateřská škola Holice Pardubická 992 má 4 oddělení:
pohádkové:
učitelky Eva Rázková
Ivana Slabá
2. motýlkové: učitelky Miluše Horáková
Miroslava Vaculíková
3. kytičkové: učitelky Marie Bohunková
Jaroslava Prudičová
4. sluníčkové: ředitelka Bc. Dagmar Kulhavá
učitelka Jitka Červinková
Ve školním roce 2006/2007 máme opět připravenou řadu nadstandardních činností:
• Klíček – hudebně-pohybový kroužek
• Veselé pískání – zdravé dýchání (rekondice hrou na zobcovou flétnu,
dechová gymnastika dle metody prof. Žilky)

• Veselá paleta – výtvarný kroužek
• Sportovní kroužek
• Základy dětského aerobiku
• Kroužek německého jazyka
Logopedická prevence, která se na naší mateřské škole uskutečňuje ve
spolupráci s Pedagogicko psychologickou poradnou, je zajišťována
ředitelkou Dagmar Kulhavou, Miroslav Vaculíkovou a Jitkou Červinkovou.
• Navštěvujeme divadelní představení, koncerty
• Umělce zveme i do naší mateřské školy
• Jezdíme na výlety
• Jezdíme do školy v přírodě
• Vystoupení dětí na besídkách potěší nejen rodiče
• Děti se seznamují s vodou v kurzu plavání aj.
Nyní se účastníme výtvarné celonárodní soutěže „Česko hledá
Ježíška“.
Od středy 4. října 2006 opět začínají středeční hrátky dětí, které do
mateřské školy ještě nechodí – od 15 do 16 hodin.
Těšíme se na vás
MŠ Pardubická Holice
www.volny.cz/ms.pardubicka

Mateřská škola Holice, Staroholická 236

PLÁNOVANÉ AKCE – MĚSÍC ŘÍJEN

Školní rok 2006/2007 začíná

– divadelní představení v naší MŠ
– výlet do Častolovic (sběr přírodnin)
– společné výtvarné odpoledne s rodiči
– hudební představení v KD Holice – Pavel Novák

I nám začal nový školní rok. Do uklizené a upravené školky se vrátily
děti po prázdninách.
Děti a rodiče uvítali vybavenou zahradu – pískoviště, skluzavku, pružinové houpačky, které nám při pobytu venku chyběly. Hry v pískovišti jsou oblíbenou činností dětí, stavějí se hrady, cesty, pečou
,,bábovičky“…
Nový školní rok skládáme jako velký mozaikový obraz od prvního
dílečku. Hodně vody uteče než bude kompletní. Děti se okoukají a sem
tam ukápne i slzička. Až se přesvědčí, že pro ně maminka opravdu
každý den přijde, uklidní se. Až zjistí, že na ně čeká spousta zajímavých činností, začnou se těšit. Až usoudí, že je do školky škoda nechodit a je to tam prima, bude vyhráno. I my se přizpůsobíme tempu
a zájmům dětí, jejich požadavkům a přáním. Až budeme vědět, co od
nich můžeme čekat, co umějí, co se chtějí naučit, až se poznáme
s jejich rodinami, až je provedeme čtyřmi ročními obdobími, bude
další školní rok minulostí.
Specializace: – hudebně pohybový kroužek
– speciální péče o mladší děti
– otužování dětí (saunování, plavecký výcvik)
– logopedická prevence a péče

Krásný a úspěšný školní rok dětem i dospělým přeje
MŠ Staroholická.

PLÁNOVANÉ AKCE – MĚSÍC ZÁŘÍ
– prohlídka výstavy ovoce a zeleniny
– výlet na zámek a do zahrad – Litomyšl
– divadelní představení v knihovně ,, Pejsek a kočička“
– slavnostní zahájení školního roku – dětská diskotéka v MŠ

SKAUTSKÉ ODPOLEDNE
Dne 7. září jsme se my, holičtí skauti, sešli v parku
u sokolovny abychom uspořádali odpoledne ve skautském duchu. Pro děti zde byly připraveny různé hry,
například lanové aktivity, tlučení špačka, lyžování po
trávě, hlavolamy, bludiště, polštářová bitva... Rodiče
strana 16

se zase mohli podívat na různé malé výstavky. Den na to, 8. září, pak
proběhl ve školách nábor do skautských oddílů.
Myslím, že jsme si to všichni pořádně užili a zveme Vás na příští
rok!!
Tyčka
ročník II., říjen 2006
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DTJ HOLICE
Mezi tělovýchovné spolky v Holicích patří od začátku Dělnická tělovýchovná jednota (DTJ), která svoji činnost provozuje v městské části
Staré Holice ,,NA VAGONĚ“.
V současné době úspěšné akce celoročně pořádají oddíly cykloturistiky, pěší turistiky a oddíl kulečníku. Oddíl cykloturistiky úspěšně absolvoval výlety na Kunětickou horu, do Klopot a Pekla. Na konci září se
uskuteční tradiční ,,scyklování“. Jsou to úspěšné akce s poměrně velkou účastí.
Oddíl se také podílí na zajišťování sportovních akcí pro děti:
• Dětský den
• Sportovní žákovské dny škol regionu Holic
Už řadu let výbor DTJ organizuje setkání s bývalými členy ve věku
seniorském, na kterém nechybí vzpomínky a zábavný program.
Na letošní výroční členskou schůzi, která se uskutečnila 2. září 2006
byli pozváni členové oddílu DTJ, sponzoři a hosté. Na snímku představitelé DTJ se starostou L. Effenberkem a poslankyní za ČSSD Ladislavou Zelenkovou.

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA HOLICKU

V červnu tohoto roku jsme Vás informovali o počátku
Komunitního plánování sociálních služeb na Holicku. První
etapa tohoto projektu měla za úkol nejen informovat širokou
veřejnosti, ale i zajistit vzdělávání triády, která je zastoupena
v tomto složení:
• za zadavatele paní Edita Moučková, sociální pracovnice MěÚ
v Holicích,
• za poskytovatele Dana Kohoutková, vedoucí střediska pečovatelské
služby Oblastní charity Pardubice v Holicích,
• za uživatele Ing. Marta Janků, předsedkyně Sdružení postižených
civilizačními chorobami.
Tímto je zvána široká veřejnost na společné setkání dne 17.
10. 2006 od 14 hodin do Kulturního domu v Holicích. Při této příležitosti se zúčastnění seznámí s principy spolupráce a partnerství
v tomto společném projektu.

Proč se zajímat o sociální služby?
Každý z nás se může dostat do situace, kterou sám nezvládne
a kdy bude potřebovat pomoc v podobě využití některého typu sociálních služeb.
Abychom měli jistotu, že vždy nalezneme kvalifikovanou a efektivní pomoc ve chvíli, kdy ji budeme potřebovat, je nutné vytvořit
v našem regionu síť kvalitně fungujících sociálních služeb a podporovat takové projekty a programy, které odpovídají skutečným potřebám občanů naší městské části.
Pokud chcete ovlivnit kvalitu sociálních služeb na území našeho města – spolupracujte!
Projekt ,,Komunitní plánování sociálních služeb na Holicku“ je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České
republiky a Městem Holice.

VYNIKAJÍCÍ HODNOCENÍ MĚSTA HOLIC
Na internetových stránkách „Aktuálně.cz“ Holice obsadily
první místo v hodnocení kritéria bydlení.
Měsíc před komunálními volbami v unikátním průzkumu zjišťuje
agentura „Aktuálně.cz“stupeň životní úrovně, konkrétně kde se lidem
v republice žije nejlépe. Naše město v tomto průzkumu docílilo vynikajícího výsledku v kritériu „bydlení“. V odpovědi na otázku „Kde se
nejlépe bydlí?“ jsou jako nejúspěšnější jmenovány Holice.
Citujeme příslušnou pasáž z internetových stránek: „Unikátní je

případ Holic (7 000 obyvatel), kde byl v letech 2003-2005 postaven
jeden nový byt na šedesát občanů. V této obci se stavělo třikrát víc, než
v kterémkoliv jiném sídle Pardubického kraje s výjimkou Lanškrouna,
kde vznikl jeden byt na sto obyvatel.“ V následném žebříčku jsou
Holice (v porovnání k počtu obyvatel) uváděny v tomto kritériu na
1. místě! Nepochybný úspěch zastupitelstva a rady města v právě končícím volebním období.

NEJDOU, HODINKY NEJDOU …

o holické časomíře nestačil nikomu předat. Město teď hledá (zatím
marně) firmu, která by holické hodiny uvedla znovu do chodu. Věřme,
že se podaří najít toho pravého „mistra Hanuše“ a hodiny budou v co
nejbližší době opět vykonávat své poslání – odměřovat čas.

Asi jste si již také všimli, že někdy od června nejdou světelné hodiny na náměstí. Tak proč je neopravíte, řekne si jistě každý. Leč v tom je
právě háček. Autor jejich znovuoživení totiž letos zemřel a své znalosti
ročník II., říjen 2006
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TOULKY HOLICKOU MINULOSTÍ XIX.
Návštěva habsburského panovníka Ferdinanda Dobrotivého a manželkou v Holicích v roce 1836
Přede dnem 22. srpnem 1836, kdy císař František Dobrotivý se svou chotí
Marií Annou měl přijet do Holic v souvislosti s cestováním ke korunovaci do
Prahy, konaly se k jejich uvítání velké přípravy. U bývalé staré pošty stála
vítězní brána z chvojí a po obou stranách stáli zástupci holických cechů, a to
řeznického, krejčovského, ševcovského a tkalcovského s praporci, městští
střelci s hudbou, měšťané a školní mládež.
Radní dům a i mnohé jiné domy byly vyzdobeny a u pernikáře Faltyse,
tenkrát „Hotel Koníček“, stály dvě pyramidy. Na čtvrt hodiny cesty od Ostřetína, na pomezí tehdejšího pardubického panství, stála 18 sáhů vysoký
vítězná brána s německým nápisem „Již jste korunováni v srdcích všechněch“. U brány je přivítali: vrchní panství Jan, rytíř z Klanneru, kamerální
rada Fišer, okolní duchovenstvo, lesní úředníci, rychtáři a velký počet lidí.
Ve tři čtvrtě na dvanáct přijeli do Holic, kde se měly přepřahat koně. Mezitím se panovník vyptával vikáře a osobního děkana Karla Štěpánka německy: „Kolik je duší v Holicích? (3000) Kolik duchovních? (2) To je málo,
zde by měli být alespoň čtyři.“ Pan děkan odpověděl: „Všechno se dá
obstarat, poněvadž bytující zde lid dosti pohromadě jest.“
Na panovníkovo přání jim
byla na faře připravena hovězí
polévka. Císař s císařovnou se
potom ruku v ruce odebrali na
faru v průvodu hraběte Ditrichstejna a jedné dvorní dámy. Lid je
provázel k faře, líbaje jim ruce.
Na faře byl císař pohoštěn v modrém pokoji vlevo od sálu, císařovna v pokoji k bývalému hřbitovu
kolem kostela, kde každý pozřel
trochu hovězí polévky. Před farou
hrála hudba městských střelců
krásnou sonátu. Na faře se zdrželi
asi 25 minut. Z fary vyšli za volání lidu „Vivat“ a došli až k mydláCísařský pár
ři Kmentovi – tenkrát „Hotel
Vohralík“ č. 5, kde na ně čekal vůz se spřežením. U vozu se císař obrátil
k děkanovi se slovy: „Děkuji vám za vaši lásku a odporoučím se do vaší
modlitby.“ Potom projeli davem lidí směrem k Hradci králové za ustavičného volání „Vivat“. Lid se potom rozešel až večer.
Při odjezdu císaře tehdejší poštmistr Josef Holub v bílých kalhotách,
vysokých botách, červeném kabátě, s dlouhými bílými rukavicemi a s napoleonským kloboukem na hlavě, seděl na podsedním koni prvého páru v šestispřeží císařova kočáru. Na slavobráně stála jako družička paní Kubíčková
z č. 293, tenkrát coby dvanáctileté děvče. Erární (státní) silnici, že po ní jel
císař do Prahy ke korunovaci, se po dlouhý čas říkalo „Korunovační“.
V Hradci Králové se císař také zdržel, neboť si přál navštívit Kladruby,
Jaroměř a pevnost Josefov.
Císař Ferdinand Dobrotivý se narodil jako druhé dítě v pořadí, šestnáct
měsíců po prvorozené Marii Louise, 19. dubna 1793., na začátku válek
s Francií. Chlapeček byl neduživý a vyvíjel se pomalu, ale všichni věřili, že
je to dočasný problém a že děcko počáteční zpoždění brzy dožene. Kdež!
Velká jakoby hydrocefalická hlava, disproporčně krátké, rachiticky rostlé
tělíčko, pokroucené oči na první pohled signalizovaly vážnější poruchu.
Problémy s kojením narůstaly v batolícím věku. Ferdinand pozdě a s obtížemi začal mluvit, vždycky pak i v dospělosti zadrhával. Nekonečně dlouho
trvalo, než se postavil a začal lézt, reakce na běžné podněty okolí bývaly
pomalé nebo neadekvátní. Lékaři nevěděli, v čem příčina arcivévodova zaostávání tkví, a tak jako diagnózu označili tenkrát všezahrnující „psotník“.
Ve čtyřech, pěti letech bylo zřejmé, že princ vstupní handicap nedožene, že zůstane duševně a fyzicky postižen i v dospělosti. K hlubokému zármutku rodičů lékaři prohlásili arcivévodu za „beznadějný případ“. Hlava
chlapce dále rostla v očividné proporci k rachitickému tělu, zejména ke
krátkým a neohrabaným nohám. Občas se dostavily křeče, tu očí nebo hlasivek, jindy končetin a trupu, načež lékaři v zoufalství ordinovali pouštění
žilou, nebo přikládali pijavice za uši a na oholenou Ferdinandovu lebku.
Podobné zákroky dítěti nepomáhaly. Epileptický záchvat, provázený sem
tam i bezvědomím, musel odeznít sám od sebe. Jeho dětství nemělo žádný
příběh, odehrávalo se v pasivitě. Protože těžce koktal, dospělí hovořili jednoznačně za něho, ba dokonce si jak nad nemluvnětem sami odpovídali,
jen aby se chlapec nenamáhal. Zničující nicnedělání se stalo Ferdinandovým údělem až do jeho desátého roku.
Jeho nový vychovatel Franz von Steffaneo-Carnea, po dámách z okruhu
hraběnky Vrbnové vůbec první muž, který se měl ujmout arcivévodovy
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výchovy, si při nástupu do funkce v dubnu roku 1802 zapsal a v zápětí ohlásil
i císaři, že Ferdinand si nedovede sám otevřít dveře, nesejde ze schodů, aniž
by se přidržoval zábradlí, není schopen nalít si vodu do karafy a bez pomoci ji
vypít, natož aby zvládal úkony složitější.
Tenkrát si císař konečně uvědomil, že autoritativní názory lékařů byly pro
pokroky syna jenom brzdou. Napříště již jejich příkazů a varování tolik nedbal
a postavil se za výchovnou koncepci nového guvernanta, který žádal, aby byl
Ferdinand krok za krokem podrobován rostoucí zátěži. A hle, nový výchovný
přístup začal nést ovoce.
Svobodný pán Steffaneo-Carnea, který se předtím osvědčil jako císařský úředník v balkánských provinciích, převzal výchovu Ferdinanda (zajisté ne sám) mezi desátým a patnáctým rokem jeho života. Zřejmě byl prvním člověkem, jenž se v otázkách výchovy prince odvážil postavit
lékařským kapacitám u dvora. Na vlastní odpovědnost začal s arcivévodou
zacházet jako s dítětem normálním a možná mu tím zachránil život. Teze
o nezbytnosti naprostého klidu nahradil Carnea požadavkem aktivity a pravidelného režimu, samozřejmě při zajištění dostatečného spánku a rozumné
výživy. Vypracoval pro arcivévodu denní řád, v němž se učební hodiny
vyváženě střídaly s volným časem a hlavně se stupňovanou mírou pohybu,
až dosud vlastně zakázaného. Rostoucí fyzická zátěž, jíž se začal arcivévoda krok za krokem podrobovat, sice děsila okolí, chlapci ale kupodivu viditelně prospívala. Souběžně probíhala výuka psaní, čtení, matematiky, dějepisu, zeměpisu a dalších vzdělávacích předmětů. Také jazyků, zprvu
němčiny a latiny. Ukázalo se, že propad inteligence je i přes některá „hluchá místa“ z velké části zastaven a že zejména pro řeči má arcivévoda
talent i značnou kapacitu paměti, takže časem přibral ještě italštinu, francouzštinu, později též maďarštinu. Za svého pozdějšího dlouholetého pobytu v Praze zvládl Ferdinand i mnohé fráze v češtině.
Pokroky Ferdinanda ve výchově byly nesporné, avšak stejně nesporné
i patrné zůstávaly známky jeho postižení. Arcivévoda koktal, pomalu
a těžko mluvil, opakoval slova i útržky vět. Měl zvláštní trhanou chůzi. Jen
málo se ví o tom, jak často se vracely útoky padoucnice. Na štědrý den
v roce 1832 měl prý 22 záchvatů.
V roce 1835 Ferdinand na trůně nahradil zemřelého otce. Svéprávného chování nebyl ovšem schopen. Proto ještě před smrtí František I. zařídil, aby vládu vykonával triumvirát ve složení arcivévoda Ludvík, kníže
Metternich a hrabě Kolovrat.
Oficiální publicistika mu
dala přezdívku Dobrotivý.
A opravdu, ač měl od dětství
potíže s navazováním kontaktů,
vždycky byl vůči druhým dobrácký a vstřícný. Na procházkách ho museli hlídat, aby
ochotně nerozdal vše, co měl
při sobě. S patřičnou režií,
nácvikem a nápovědou Ferdinand postupně zvládl audience,
státní návštěvy i slavnostní
ceremoniály, a pokud snad
začal selhávat, byl s omluvným
poukázáním na chorobu okamžitě stažen se scény.
Císař Ferdinand Dobrotivý
Zatímco panovník oblékal
slavnostní uniformy, salutoval při parádemarších a podpisoval výnosy,
jejichž smyslu příliš nerozuměl, výkonnou moc obstarávala státní konference ve složení arcivévoda Ludvík, státní kancléř Metternich a ministr vnitra
hrabě Kolovrat. Protože vedla veřejné záležitosti od deseti k pěti, vznikla
brzy průpovídka, že říše má tříčlennou vládu: tři gerouty a jednu nulu.
Ferdinand Dobrotivý byl posledním panovníkem v našich dějinách,
jenž absolvoval rituál tradiční české královské korunovace, do detailu kdysi
propracované císařem Karlem IV.
Habsburské říši vládl po smrti otcově v letech 1835 – 1848. Revoluční události v roce 1848, v nichž ztratil orientaci, se převalily přes
jeho hlavu. Poté, co byl trochu proti své vůli odstraněn (sám ovšem
v deníku tvrdí, že abdikoval po zralé úvaze, protože „měl všeho dost“),
dožil se svou ženou Marií Annou v Praze. Pobýval zde dlouhých 27 let,
Na hradě mu bylo vykázáno jedno křídlo na druhém nádvoří. Pražané
ho milovali, potkávali ho na dnešní Národní třídě (Ferdinandově), kde
při každých procházkách dětem vlídně rozdával bonbony a chudým
drobné mince. Ačkoliv mu lékaři kdysi předpovídali jen krátký život,
dožil se požehnaných 82 let. Zemřel na mozkovou mrtvici 29. července
1875. Marie Anna manžela přežila o devět let a zemřela roku 1884.
Václav Zavřel
člen České genealogické a heraldické společnosti
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HOLICE MÉHO DĚTSTVÍ (1878 – 1889)
(8. pokračování)
V době mého dětství byl provozován ve městě obchod s prasaty,
která se dovážela ze Srbska, Uher a Haliče. Obchodníkům říkávalo se
„prasáčníci“. Takovými byli tehdá: Holub „zakrámský“, Šoulavý za
Koníčkem, Vaniš na královéhradecké silnici, Dudych na kopečku,
Holub „zakostelský“ a Jeřábek „závodský“. Obyčejně používalo se
u některých z nich jen přízvisek a vědělo se, který z nich je míněn.
Obchod měl tradici již od počátku 19. století. Nakoupený vepřový
dobytek se rozprodával po Čechách. Početné houfy vepřů honívali dva
až tři honci s velmi dlouhými karabáči na krátkém, silném držadle.
Práskání karabáčů, jež se klukům velmi líbilo, působilo dojmem
výstřelů. Mnohé z rodin výše jmenovaných obchodníků nabyly značného majetku a podle toho žily. V polovici let devadesátých bylo pro
zamezení zvířecích nakažlivých nemocí honění dobytka v houfech
zakázáno, a tím byla zasazena „prasáčnictví“ smrtelná rána. Někteří
z těchto obchodníků, kteří nebyli dobrými hospodáři, přišli úplně na
mizinu, jiní uchytili se, jak se dalo. Tak „zakrámský“ Holub byl ve
Vídni hostinským v „České besedě“. Syn jeho Jaroslav, můj spolužák,
stal se důstojníkem z povolání u c. k. střelců a dosáhl v Československé armádě hodnosti podplukovníka či plukovníka.
Dům u Šornerů byl v nároží jednopatrový, k východu proti masným krámům přízemní. V přední
jednopatrové části rohové budovy
bydlela dlouhá léta rodina berního
Dvořáka, muže patriarchální
postavy s bílým, dosti dlouhým
plnovousem. Jeho choť byla
Němka, jež se nikdy česky nenaučila. Měli tři dcery. Berta byla učitelkou v Holicích, druhá, vynikající kráska Pavlína, provdala se za
nadlesního Hammana a třetí Klotylda byla duševně chorá.
Vedle Šornerova domu jako
druhý roh stavebního bloku byl
hostinec „U Koníčka“. V sále
prvého poschodí bývaly pořádány
všechny místní zábavy, bály, divadelní představení jak místních
ochotníků, tak i kočujících divadelních společností. Spolek ochotníků byl vyspělý, hrál pilně a vyznačoval se dobrým členstvem. Holice
mají bohatou tradici ochotnického divadla. V roce 1843 sehráno bylo
první divadelní představení ve starém rathausu. K založení ochotnického spolku „Klicpera“ došlo však teprve v roce 1880, od kteréžto
doby byla pořádána představení plánovitě. Mezi nejagilnější členy
patřila choť kožešníka Petružálka a V. Lohnický. Ze společností
hereckých byla tehdy nejoblíbenější Sukova, jejíž ředitel svým uhlazeným a společensky slušným vystupováním, jakož i svou inteligencí
si zajistil hojnou návštěvu divadelních představení, jež vždy vynikala
dobrou režií i hrou jednotlivých herců. Ředitel byl všude v místní
společnosti vítán, jakož i členové souboru. Mezi oblíbené herce patřil
komik Kaška.
V hostinci „U Koníčka“ hostovalo také Lašťovkovo loutkové divadlo, jež mělo rozsáhlé jeviště s pěknými dekoracemi a velkými figurami. Byla to pro děti i velká atrakce prvého řádu. Lašťovka hrál zde na
místní poměry dosti dlouho a návštěvu měl až do poslední chvíle víc
než slušnou.
Naproti bloku s domy u Šornerů a „U Koníčka“ stojí vedle nových
masných krámů dva jednopatrové domy, z nichž dům sousedící se dvorem radničním, resp. s novými masnými krámy, vlastnil židovský
obchodník sukny Jindřich Kačer, ve vedlejším domě měl Adolf Kačer
továrnu na obuv.
Od hostince „U Koníčka“ běžela ulice podél potoka k někdejšímu
parnímu mlýnu řečenému „párníku“, a na Staré Holice. Za hostincem
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vpravo byl domek kloboučníka Vambery. Z někdejšího parního mlýna
vybudoval holický rodák Břetislav Štěpánek se židovským společníkem Fantou rafinerii cukru. Rodina žila v blahobytu, Štěpánek býval
i okresním starostou, když přišel k úpadku, odstěhoval se z Holic. Ve
„školské“ ulici postavil si „červený dům“, o němž byla řeč již vpředu.
Zde bydlel později kapelník Čeněk Holub, jehož sokolská hudba (po
celých východních Čechách známá), vystupovala v Praze o výstavách
i sokolských sletech. Před svátky význačných patronů hrávala hudba
v plném počtu odpoledne zastaveníčko různým holickým notáblům
a jejich manželkám. Bývalo tak před svátkem sv. Josefa, sv. Anny, sv.
Václava a snad i ještě jiných svatých. Před svátkem sv. Josefa bývalo
zahráno první dostaveníčko, či jak se říkalo „štandrle“, o jedné hodině
odpolední mému otci před domem, kde jsme bydleli. Otec posílal
hudebníkům jeden zlatý. Při prvních akordech bylo ihned celé náměstí
vzhůru a omladina okukovala nejraději bubeníka s malým bubínkem
a hudebníka s heligonem, kteří vždy byli předmětem klukovského
obdivu. Kromě toho starala se mládež, aby mohla držeti noty, což jí
způsobovalo nejvýše dosažitelný „požitek hudební“ a pokládala si to
za čest. Kapelník Holub vychoval i ze svých dětí znamenité hudebníky.
Poněvadž Holub silně šňupal, zpívala se po celých Holicích parafráze
na časovou tehdejší písničku v tomto znění: „Kapelnice vaří kafe,
a kapelník šňupe rappe, nejde to, nejde to, necháme to na léto.“
Od bývalé rafinerie počínaly
Staré Holice. Byl jsem tam nekolikrát jako malý chlapec, ale jinak
se na ně dobře nepamatuji. Jen
vím, že na Starých Holicích měli
továrničku na obuv Václav Branda
a Arnošt Marek, kteří vyváželi do
Rumunska a Egypta. V roce 1881
se rozdělili a zřídil si každý svůj
vlastní závod. Arnošt Marek hotovil boty dlouhou dobu pro tatínka
a bratra Josefa, i když jsme již
byli mimo Holice.
Na Starých Holicích bývalo
mnoho starých dřevěných chalup,
jichž dvorky bývaly uzavřeny
rázovitými dřevěnými vraty
s postranními vrátky pro pěší. Na
špici šindelových nebo i doškových střech stávaly makovice, tu
a tam s letopočtem na plechových korouhvičkách. Kabřince mívaly
i nápisy. Poněvadž chalupy byly dřevěné, zuřilo zde nejvíce požárů.
Někdejší ves Holice, později zvaná Staré Holice, se táhla podél potoka
a silnice přes Veliny do Borohrádku, asi 3 km od rafinerie.
V ulici vedoucí z náměstí k Vysokému Mýtu bydlel za domem
Holinkovým v přízemním domku jediný holič v Holicích jménem Theodor, který měl při bytě v krámě holičskou oficinu, ale většinou chodil
po domech stříhat a holit lepší zákazníky. Tatínka holíval třikrát
v týdnu v kanceláři.
Za někdejším rozsáhlým dvorem staré pošty na rohu odboček silnice k Pardubicím a Moravanům stojí bývalý zájezdní hostinec „Na
Špici“ s tmavohnědým nátěrem, vystavěný ve slohu, jaký býval v Holicích obvyklý v prvé polovici 19. století. Dosti rozsáhlé přízemí mělo
uprostřed nástavbu s atikou, v níž byla místnost s jedním oknem. Dvě
postranní okna byla slepá. V jižní části domu měl majitel Vohralík řeznický krám a rodinný byt. Ostatek přízemí byl hostincem. K rozsáhlému dvoru s vedlejšími budovami patřila dosti velká zahrada s kuželníkem, hraničící s váhou holicko-moravanského cukrovaru, kde se na
podzim vážila cukrovka a se vozila i skládala na sousední pozemek.
Zahradu navštěvovala holická pánská honorace a koulela kuželky.
Docházel sem i bratr lékárníka Thumy Karel, holický učitel a zručný
kreslíř, jak již vpředu bylo řečeno, který na zdi váhy kreslíval trefně
hráče. Někdy, zejména v neděli, sedávaly v hostinské zahradě i celé
rodiny.
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Na pardubické silnici pamatuji si z domů po levé straně jen ten,
jenž byl až po střechu v průčelí celý porostlý břečťanem. V něm bydlel
krejčí Holík, z jehož synů jeden sloužil v c. a k. rakousko-uherském
námořnictvu. Silnici a i některé ulice provázely příkopy na odpadovou
vodu, přes něž se po můstcích vcházelo do stavení nebo dvorů. Za
domem Holíkovým, na rohu u polní vozové cesty vedoucí k rybníku
„Vorláčku“ a do Roveňska pod Maršovým kopcem, stál domek cukráře
a perníkáře Koletuse, bohatého na mnoho dětí. Honza, v obličeji silně
pihovatý hodný kluk, byl mým spolužákem. Na ostatní se již tak dobře
nepamatuji. Když jsem byl ve třetí třídě, zemřel mu otec a Kaletusová
si vzala z královéhradecké silnice písaře Horynu, který měl rovněž četnou rodinu. Tak to dali dohromady, aby toho bylo víc.
Roveňsko neboli Trandorf byla malá víska založená císařem Josefem II. pro německé osadníky z Kladského hrabství, jimž se pod novou
vládou Bedřicha II. ve Slezsku, odcizenému české koruně, nelíbilo.
Děti z Roveňska chodily do holické školy obecné a měly většinou
německá jména. Pamatuji si ještě na spolužáka, který se jmenoval Lux.
Z obyvatelů již nikdo německy neuměl.
Od křižovatky u domku perníkáře Koletusa pokračovala pardubická silnice, vroubená oboustranně ještě několika staveními, z nichž
poslední byl v zahradě stojící domek rodiny Konečných. Měli hezkou
dceru Růženku. Silnice jinak velmi smutného vzhledu, vedla dále
k návrší, kde stával dřevěný větrný mlýn a kamenný kříž.
U okresní silnice vedoucí od hostince „Na Špici“ přes Roveň a Platěnice do Moravan bylo jen málo domků. Vlevo stál domek truhláře
Hanzla, v posledním napravo bydlel starý, hodný a málomluvný listonoš, jehož jméno mi
vymizelo z paměti. Na
stráni pod jeho domkem
a silnicí - až k polní cestě
pod Maršovým kopcem –
byl někdy v letech osmdesátých založen pěkný
městský sad, jenž má
dnes již asi mohutné stromy. Pod sadem byla štěpnice, v ní sušárna na
ovoce, vonící na podzim
příjemně po sušených
švestkách. Mám zato, že
patřila tabáčníkovi Jeřábkovi.
U silnice k Moravanům naproti „Špici“ tvořil
roh ulice k Ostřetínu
domek klempíře Hebkého. Za ním byl Baladův hostinec „Na Zavadilce“ a v posledním domku bydlel povozník Fuxa, který jezdíval s jedním koněm.
Zde odbočovala vpravo od silnice dosti strmá cesta na hřbitov
zvaný „na kostelíku“, kde stávala podle pověsti Českými bratry vystavěná dřevěná kaple Božího těla, již používali k pobožnostem strana
podobojí a později evangelíci.
Při vysokomýtské silnici poblíže k Ostřetínu po levé straně pod
strání byl pramen dobré vody, zvaný „Pod Javůrkou“. Stály zde malé
lázně, kam se chodívalo koupat. Lázničky za mé doby vlastnili staří
manželé Shejbalovi, kteří měli menší hospodářství a jejich syn statek
v Ostřetíně. Od starého Shejbala dostal jsem otisk stromových listů ve
vápenci, jejž hojně obsahovala tamější voda. Zařadil jsem jej do své
sbírky zkamenělin a měl jsem jej donedávna, kdy jsem věnoval celou
svou sbírku přírodopisnému kabinetu Jiráskova gymnázia v Praze II.
Před „Javůrkou“ po pravé straně od města stávala „hromová“ hruška,
nesoucí jméno patrně od toho, že hrom do ní uhodil a ji poškodil.
Počátkem školního roku, jenž na venkově počínal dnem 1. září,
nastaly mně zase povinnosti a končila volnost pohybu na zdravém
vzduchu beze strachu, že to druhý den ve škole třeba nějak špatně
dopadne. Začátek školy byl vždy těžkou zkouškou. Měl jsem starost,
kterého z učitelů dostaneme, bude-li přísný či k našim vědomostem
a jinakým klukovským nezdarům shovívavý. Po zápisu koupil jsem si
u knihaře Černého na náměstí školní knihy, sešity, psací a kreslicí
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potřeby. V několika dnech bylo vyučování v plném proudu se všemi
radostmi i starostmi školáka.
Spolužák Vohralík, podle malé postavy u nás v rodině zvaný
Vohralíček, běhal mi o přestávce v deset hodin pro chléb se sádlem,
poněvadž věděl, že mu maminka namaže také krajíc, a zrovna tak
velký jako mně. Když jsem chodil do třetí třídy, byli jsme již od Růžičků přestěhováni k Procházkovům proti farské zahradě. Zde jsem se
roznemohl na záškrt. Maminka mi dala odpoledne „čtyrák“, abych si
koupil ke svačině na „Nové“ malé pivo. Učinil jsem tak, ale truňk mi
již nechutnal a cítil jsem v těle nevolnost. Druhý den jsem ulehl
a zavolaný lékař Dr. Baur konstatoval záškrt. Chodil ke mně každý den
a štětičkou připevněnou na ohnutém drátu mně vymazával krk. Choroba trvala dlouho a byla v té době nebezpečná, poněvadž nebylo známé
sérum proti difterii. V jedné krásné měsíční noci se však dostavil po
dlouhé době klidný spánek a ráno, když přišel lékař, prohlásil, že krize
je překonána a že jsem mimo nebezpečí. Když jsem opět po delší době
přišel do školy, vyvolal mě učitel Berger, abych z čítanky něco přečetl.
Vstal jsem, vzal knihu do ruky, ale hlásku jsem ze sebe nevydal. Na
otázku proč nečtu, odpověděl jsem, že nevidím. Byla to přechodná
ztráta zraku, jeden z následků difterie.
Ve třídách bývalo nás tehdy přibližně po 120 žácích a koedukace
zavedena via facti bez jakéhokoliv nařízení vyšších školních úřadů. Poněvadž nebylo místa, byli dáni chlapci s dívkami v některých třídách dohromady a sice tak, že buď děvčata jako ve druhé třídě u řídícího učitele Hornofa seděla v předních lavicích a hoši vzadu, anebo ve třetí třídě u učitele
Bergera seděli hoši v levé a děvčata v pravé polovici třídy. Ovšem bylo to
odvislé od délky školních
lavic. Ve druhé třídě byly
lavice dlouhé přes celou
šířku třídy, hodně staré
a snad ještě více pořezané,
kdežto ve třetí třídě byly
již poloviční. Že při tom
kluci prováděli různá skotáctví na úkor děvčat,
netřeba se zmiňovati.
Po školních chodbách
visely na tvrdé lepence
podlepené obrázky zvířat
a ptáků provedené v barevné litografii, jež mě neustále k sobě lákaly, takže
jsem si udělal sešitek a do
něj kreslil různá zvířátka
i ptactvo z přírodopisu,
jenž zbyl doma po bratru Josefovi. Ve třídách nebyly skoro žádné obrazy,
jen ty, jež, jak jsem se již vpředu zmínil, vyvěsil učitel Berger a musel je
opět odstraniti. U učitele Austa rozvěšeny byly po zdích některé jeho
výrobky, kterými nám činil za své vlastní peníze zeměpis a přírodopis
stravitelný a vzbuzoval tak větší chuť k těmto předmětům.
Ve školním kabinetu uchovány byly různé učební pomůcky, zejména se mimo jiné pamatuji na sbírku minerálů a zkamenělých velkých
lastur. Když bývaly tyto předměty na konci školního roku umístěny na
veřejné výstavě vedle prací žákovských, zajímal mě nejvíce předchůdce našeho kinematografu, buben zhotovený z lepenky, v němž byly po
stranách proříznuty úzké otvory směrem svislým, otáčející se na dřevěné ose. Jezdci na koních a různí panáčci vymalovaní na papírovém
pásu, jenž byl dovnitř bubnu vložen, se pohybovali.
Ze školních předmětů měl jsem rád kreslení, dějepis, zeměpis, přírodopis a náboženství, pokud šlo o dějiny Starého zákona.
Třídy byly poměrně velké a světlé, jen v zimních měsících při
pošmourném počasí nedostávalo se světla těm, kteří seděli na opačné
straně oken. Vyučování začínalo ráno v osm hodin, odpoledne v jednu
hodinu a ve tři byl konec. Umělé světlo tenkráte ve třídách nebylo.
V každém poschodí byly záchody, jež po chodbách šířily nepříjemný zápach. V přízemí byly ještě na školním dvorečku, jenž se choulil
v objetí tzv. zahrady, na níž byly vysázeny břízy, dosahující v mé době
již úctyhodné výše.
(pokračování příště)
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SEBRANÉ GLOSY MILOSLAVA KMENTA
Snažím se dodržovat v sebraných glosách určitý systém. Především vždy v úvodu
popsat ohlasy, souhlasy, nesouhlasy či jiné
hlasy. Tentokrát to bude zcela jednoduché:
kde nic, tu nic. V podstatě je to logické. Vlastně nikoliv, logické to rozhodně není. Možná
pochopitelné, avšak ani to není přesný výraz.
Spíše se hodí napsat „obvyklé“. Občan se
přece jen někdy ozve, úřad pouze z donucení.
Habry dále rostou do nebe, u sběrných
„zvonů“ se nadále objevují pohozené pytle
a krabice, bezprizorné auto si klidně stojí na
parkovišti, vandalové a noční řvouni na sebe
nedávají zapomenout. Co si více přát?!
Na jeden ohlas jsem si však přece vzpomněl. Krátce po vydání minulého čísla mne
zastavil holický občan, který – vzhledem ke
svému povolání – toho po městě najezdí jako
málokdo a má zmapovánu kdejakou ulici.
K bezprizornému autu z parkoviště v Palackého ulici jen poznamenal, že to zdaleka není
ojedinělý případ. V Holicích takovýchto
„autosirotků“ prý existuje, že by jedna ruka ke
spočítání nestačila. Bůh ví, kdo je kompetentní se na tuto záležitost veřejného pořádku
důkladně podívat.

Když už je řeč o veřejném pořádku,
poslední dobou bylo při různých příležitostech konstatováno, že díky zvýšené iniciativě Policie ČR a rovněž díky objednaným
službám Městské policie Pardubice se zlepšila hlavně dopravní kázeň, celková situace
na náměstí T. G. Masaryka i na silnicích.
Neřešeným problémem zůstává chování
jisté části mládeže hlavně ve večerních hodinách v některých lokalitách (autobusové
nádraží, náměstí a okolí kulturního domu).
Už se prý promýšlí, jak na to. Přidal bych
další problém, který se stupňuje: téměř
samozřejmostí se stává jízda „kolařů“ po
chodnících, navíc jízda mnohdy velmi bezohledná, vynucující si ústupky pěších. Viníci
jsou sice ve valné míře děti školou povinné
a mládež, avšak velmi rychle se připojují
i dospělí. Doporučuji proto namísto akce
„Kryštof“ vyhlásit v Holicích akci „Z kola
dolů!“.

Tak nám opravili kapličku! Kdo nevěří, ať tam běží. Kdo neví, jde o kapličku sv.

Jana Nepomuckého proti místnímu kostelu.
Řekl bych, že je opravená účelně, vkusně,
včetně úpravy nejbližšího okolí a za peníz
pro městský rozpočet únosný. Vzpomínám,
co bylo kolem této záležitosti svého času
zbytečně bojových nálad. „To všechno odnes
čas“, avšak patrně by nebylo od věci říci:
„Zastupitelé a městská správo, díky za to, že
jste bez velkého povyku kapličku dali do
kupy, aby k světu vypadala.“ Nezbývá nic
jiného, než aby se nalezli příznivci, kteří se
postarají o to, aby kaplička k nečemu vypadala i uvnitř.

Nemálo chvály se sneslo na skutečnost,
že se ve městě množí dětská hřiště. Totiž aby
nebylo mýlky, to není dnes zdaleka jednoduchá záležitost. Dětské hřiště zde bylo nejedno,
ovšem evropské normy značně „přitvrdily“
a dnes mnohá města tato hřiště spíše ruší,
poněvadž provozování podle zmíněných
norem není jednoduché a finančně i organizačně velmi náročné. Proto oceňme, že existuje dětské hřiště v květnových ulicích, na sídlišti Muška, v areálu domu dětí a mládeže,
nepočítaje neveřejná dětská hřiště ve všech tří
mateřských školách. Navíc – možná, že se
mýlím! – se připravuje dětské hřiště i na autobusovém nádraží. Již nějaký čas tam stojí
modře vybarvené kovové dětské prolézačky.
e-mail: miloslavkm@volny.cz

INFORMACE PRO PODNIKATELE
Vyhledání norem a zprostředkování
prodeje – nová služba InMP
Informační místa pro podnikatele nabízejí
novou službu, a to vyhledání příslušných
norem z databáze.
Pracovníci InMP jsou schopni zjistit, zda je
určitá problematika upravena normou, číslo
normy, její platnost, uveřejnění ve Věstníku ,
zda je náhradou jiné normy nebo má nějaké
změny, z kolika částí se skládá, zda je har-
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monizovaná s předpisy EU, zda byla přeložena do češtiny nebo bude v brzké době zrušena, zda má zrušená norma nějakou náhradu, zda harmonizovaná evropská norma byla
zavedena do soustavy českých norem a pod
jakým označením atd. S obsahem normy je
možno se seznámit v podstatné většině formou anotace. Vybranou normu si lze u pracovníka InMP přímo objednat. ČNI poté
zajistí její odeslání do dvou týdnů.

V případě zájmu kontaktujte:
Expozituru RM Holice
Palackého 38, 534 14 Holice
Tel.: 724 613 929
E-mail: LemberkovaI@inmp.cz,
RMPardubice@inmp.cz
Úřední den ÚTERÝ od 7.30 do 12.00 hod.
Informační místo pro podnikatele Pardubice
Iveta Lemberková
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FAUNA & FLORA
Josefská 208, Holice v Čechách
mobil 603 522 609
prodejní doba út – pá 10 – 12 / 13 – 17,
so 8 – 11.30

Znamení zvěrokruhu a alespoň obecné charakteristiky, které k nim
přísluší, zná každý. Méně známý je ale keltský stromový horoskop,
který odvozuje vaše vlastnosti ze stromu, který vám podle data narození přísluší. Budu Vám uvádět jednotlivá data narození a k nim příslušné vlastnosti stromu, třeba v tomto keltském stromovém horoskopu najdete sami sebe.

Příslušné datum narození:
* 24. 9.–3. 10. – Líska
* 4. 10.–13. 10. – Jeřáb
* 24. 10.–3. 11. – Ořešák
Líska
Všechny úkoly, které se před vámi vyskytnou považujete za rukavici
hozenou vám osobně a vrháte se do nich po hlavě a s nezdolnou
energií. Dokážete být neuvěřitelně pracovitá, houževnatá a vytrvalá.
Lidé kolem vás mají dojem, že jste naprosto nezničitelná a cokoli si
zamanete, dokážete. Zároveň jste však smyslná a dokážete si užít
všech radostí života. Vaše okolí by však mohlo napsat tlustou knihu
o vaší zoufalé paličatosti.
Jeřáb
Je vaším patronem jeřáb? Pak jste pravděpodobně hloubavé povahy
a dokážete být k ostatním lidem velmi velkorysá. Umíte odpouštět
i ty největší prohřešky a pozorováním ostatních lidí se dobře bavíte.
Jste zároveň velmi skromná a obětavá, za svou pomoc nečekáte ani
odměnu, ani uznání. Máte velký strach z konfliktů a snažíte se znovunastolení harmonie. Tato vaše snaha však může na vaše okolí
působit i jako zbabělost.
Javor
Předurčilo vám vaše narození javor? Potom jste pravděpodobně
velmi svobodomyslná a nesnášíte stádnost. Milujete individualitu,
originalitu a nezávislost. Jste také velmi citlivá a vnímavá ke svému
okolí, snadno se učíte a máte vynikající paměť. Líbí se vám nekonvenční věci a možná máte, stejně jako mnoho osob ve znamení javoru, umělecké sklony. Není však jednoduché s vámi navázat a udržet
partnerský vztah.

Dobrý den,
vážení čtenáři. Když vidím tu spoustu ovoce okolo sebe,
které se těžko využije, napadlo mne, že by se mohlo i usušit.
Je to vlastně nejjednodušší forma konzervace potravin
a navíc velice zdravá. Tak hurá do práce.
Sušení ovoce patří k nejstarším a zároveň k nejzdravějším způsobům konzervace potravin. Jak tedy při sušení postupovat?
Teplota při sušení ovoce bys se měla pohybovat v rozpětí 30 až
60° C. Také doba sušení by měla být optimální. Znamená to
individuální přístup ke každému ze sušených druhů ovoce, ale
v podstatě by v ovoci mělo po usušení zůstat určité množství
vlhkosti. Odborníci hovoří zhruba o pěti procentech. Laik by
tuto hranici mohl poznat podle vzhledu ovoce. Jakmile se zásadně začíná měnit vzhled, barva a pružnost ovoce, mělo by být
sušení ukončeno.
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Možnosti sušení:
• Ve stínu v teplém prostředí (tady hrozí riziko, že se ovoce nebude
sušit dostatečně rychle a začne plesnivět).
• V klasické troubě (nejméně vhodná je plynová, špatně se u ní reguluje teplota, naopak horkovzdušná s ventilátorem je vynikající).
• Na radiátoru, ústředním topení či kamnech (tato metoda je využitelná spíše v zimě).
• V sušičce (ideální způsob zaručující profesionální výkon).
• My doporučujeme rozhodně vhodné sušičky, trh jich nabízí
v množství i sortimentu dostatek.
Co je dobré vědět při výběru sušičky ovoce:
• Sušící síta by měla být zvnějšku neprůsvitná, aby si ovoce mohlo
zachovat původní barvu.
• Rozvod vzduchu urychluje dobu sušení.
• Ventilátor rovněž urychluje dobu sušení.
• Vhodným doplňkem sušičky bývá regulátor teploty.
• Při nákupu zařízení se zajímejme o spotřebu el. energie.
Na čem a jak sušit?
V domácnostech bývá ovoce sušeno snad nejčastěji na plechu.
Není to nejvhodnější způsob, protože plech neumožňuje vzduchu procházet ovocem. Také získaná kovová pachuť a ztráta
původní barvy bývají důsledkem uvedeného způsobu sušení.
Částečným zlepšením uvedených vlastností by mohlo být podkládání ovoce pergamenovým papírem. V žádném případě by se
však ovoce nemělo sušit na potištěném papíru. Barvy obsahují
zdraví škodlivé látky, které se v procesu sušení mohou dostat do
ovocné struktury.
Při výběru ovoce musíme také dbát na několik zásad:
• Mělo by být nejen čerstvé, ale i vyzrálé.
• Vždy je dobře omyjeme a teprve potom krájíme na tenké plátky.
• Jablka, hrušky, kiwi, banány, ale též větší peckoviny, by neměly
být silnější než 5 mm.
• Zmíněné peckoviny je dobré rozpůlit a vyjmout pecku.
• Na sušící síto rovnáme ovoce v jediné vrstvě.
• Dobře usušené ovoce bývá vláčné, ohebné, bez nadměrně vlhkých
částí.
• Správnost usušení poznáme, když je rozpůlíme a zmáčkneme – na
řezu by se neměly vyskytnout vlhké kapičky.
• Po usušení je možné produkty uskladnit ve sklenicích s dobrým
uzávěrem, ale osvědčují se též plátěné pytlíky.
•Sušíme hlavně švestky, meruňky, broskve, banány (suší se často
předsmažený), ananas, višně, jablka, hrušky, třešně, borůvky, bezinky a šípky.
Hůře sušitelné, avšak ne nemožné jsou jahody, maliny, ostružiny.
Nebojte se zeleniny
Vhodným doplňkem zimní přípravy jídel může být sušená zelenina.
Má stejné vlastnosti jako ta zmrazená. Sušit můžeme mrkev, petržel, pastinák, celer, papriku, rajčata (výtečná jsou nakládaná v olivovém oleji), natě, proslazenou dýni a další druhy. Fantazii se meze
nekladou.
Mějte se moc hezky. Rádi Vás uvítáme v naší prodejně. Můžeme
Vám nabídnout cibuloviny ve velkém výběru a ovocné stromky
k podzimní výsadbě. Prodáváme slepice před snůškou.
Alena Rabasová
(e-mail:faunaflora@seznam.cz)
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HOLICKÁ SOKOLOVNA SE DOČKALA
Sokolovna v Holicích bude za několik let
slavit 100. výročí otevření. Její výstavbě
předcházela léta velkého úsilí členů Sokola.
V roce 1905 zakoupila jednota pozemek, byl
založen stavební fond a vydány dluhopisy.
V září 1910 bylo konečně rozhodnuto o stavbě. Bylo to rozhodnutí odvážné, poněvadž
jmění jednoty činilo necelých 10 000 K. Ojedinělý projekt vypracoval architekt Otakar
Novotný. Plastický model byl vystaven na
uměleckých výstavách, dokonce i v Římě.

Rozpočet předpokládal náklady 31 000
K, po změnách 54 000 K, po skončení stavby
činily však náklady 120 000 K. Holický
Sokol si musel chybějící finanční prostředky
vypůjčit a dluh byl splácen ještě mnoho let.
Se stavbou bylo započato 15. srpna 1912
a již 13. srpna 1913 byla sokolovna slavnostně otevřena župním sletem. Po vybudování

sokolského parku patřila tato část města
k nejkrásnějším. Sokolovna nesloužila jen
sokolům a ke cvičení. V 1. světové válce zde
byla umístěna vojenská nemocnice, ke konci
2. světové války byla využívána německou
armádou. Nikdo se nestaral o její údržbu, tím
vznikaly velké škody a také zub času ji značně nahlodal.
Již v roce 1947 stál holický Sokol před
náročným úkolem budovu opravit. Zrušením
Sokola v roce 1952 se práce odkládaly. Jedinou venkovní opravou byla výměna střešní
krytiny v roce 1987. To již byl objekt ve
vlastnictví TJ Jiskry Holice, která též neměla
prostředky na potřebnou údržbu. Sokolovna
je v seznamu kulturních památek, přesto se
nepodařilo získat příspěvek od příslušných
orgánů.
V roce 1998 došlo k obnovení činnosti
Sokola a nejvyšší soud rozhodl o navrácení
nemovitostí. K tomu došlo teprve 14. 5.
2001. Obnovená TJ Sokol Holice měla jen
29 členů a ti se museli podílet na krytí běžné
činnosti dobrovolnými dary, protože celé
jmění jednoty čítalo zhruba 2 000 Kč! Od
prvních chvil se výbor snaží získávat finanční prostředky, aby se mohla uskutečnit
potřebná oprava. Vzhledem k tomu, že jde
o památkově chráněný objekt, nemohla být
oprava provedena svépomocí či jinou cestou.
Práce musí být provedeny specializovanou
firmou.

Po mnoha usilovných jednáních se všemi
nezbytnými orgány se podařilo letošního
roku získat příspěvek jak od památkové

péče, České obce sokolské i od města Holic
k částečnému krytí finančních nákladů
i k zajištění odborné firmy. V pondělí 18.
září byla oprava zahájena, prováděcí firma
započala s opravou střechy a venkovního
opláštění. Po více než 90 letech se sokolovna
dočkala!
Pro úplnost informací je třeba dodat, že
rozpočet je stanoven částkou 2 961 000 Kč,
což nemusí být částka konečná. Oprava je
rozdělena na etapy a proběhne v několika
letech. Holičtí sokolové však věří, že oslavy
100. výročí otevření sokolovny proběhnou
již ve zcela zrenovované budově, která bude
opět chloubou města Holic.
Václav Kyncl, starosta TJ Sokol Holice

PŘEHLED SPORTOVNÍCH A TURISTICKÝCH AKCÍ NA ŘÍJEN 2006
„Scyklování“ – cykloturistika – DTJ Holice

Jiskra Holice

Olympiáda základních, středních škol a učilišť pardubického kraje
ve stolním tenisu – TJ Jiskra Holice

O pohár DDM v nohejbalu žáků základních škol

„Přes tři Rybné“ – 12. ročník – cykloturistika – KČT a TJ

ce a TJ Jiskra Holice

7. – „Podzimní paprsek“ – 22. ročník – cykloturistika – KČT Holi-

OLDŘICH TŮMA
ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE, REVIZE – PŘIHLÁŠKY
ELEKTOINSTALACE V BYTECH, CHATÁCH,
CHALUPÁCH, DÍLNÁCH, PRODEJNÁCH, APOD.
534 01 HOLICE, KPT. JAROŠE 747, MOBIL: 603 498 444, 604 742 653
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Rozpis XII. ročníku Kurzu společenského tance a společenského chování
6. října
13. října
21. října

pátek
pátek
sobota

20.00–22.30 hod.
20.00–22.30 hod.
20.00–23.00 hod.

sál na Poběžovicích
sál na Poběžovicích
sál KD Býšť – KOTILIÓNOVÁ PRODLOUŽENÁ

27. října
3. listopadu
10. listopadu
17. listopadu
24. listopadu
1. prosince
8. prosince
16. prosince

pátek
pátek
pátek
pátek
pátek
pátek
pátek
sobota

20.00–22.30 hod.
20.00–22.30 hod.
20.00–23.00 hod.
20.00–23.00 hod.
20.00–23.00 hod.
20.00–23.00 hod.
20.00–23.00 hod.
20.00–01.30 hod.

sál na Poběžovicích
sál na Poběžovicích
sál na Poběžovicích
sál na Poběžovicích
sál Na Trandě v Holicích – MAŠKARNÍ REJ
sál na Poběžovicích – ČERTOVSKÁ NADÍLKA
sál na Poběžovicích – lekce zdarma /salsa, mambo/
sál KD Býšť – PLES MLADÝCH

garde pro rodiče a další program

Kurz vede taneční mistrová HANA FLEKROVÁ, MAJITELKA Tanečního studia a členka Svazu učitelů tance,
se svými asistenty Lucií Flekrovou a Jiřím Daňkem.

KLUB ASPV
HOLICE
Vás zve na pravidelné sportovní hodiny do Sokolovny
pondělí a čtvrtek:
pondělí:
pondělí:
pondělí a čtvrtek:
úterý:
úterý:
úterý a pátek:

16.00–17.00
17.30–18.30
18.45–19.45
20.00–21.00
16.30–17.30
17.30–19.00
20.00–21.30

–
–
–
–
–
–
–

předškolní děti
dívky
zdravotní cvičení
ženy – aerobic (městská hala)
rodiče s dětmi
chlapci, florbal
muži

NENECHTE SVÉ DĚTI ZAHÁLET
ZAČÍNÁME OD PONDĚLÍ 9. 10. 2006
• cena za celý školní rok: dospělí: 300 Kč, děti: 200 Kč
• jednotlivá hodina na aerobic: 10 Kč
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a jejich redakčního krácení. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Vychází měsíčně. Uzávěrka každého čísla vždy k 20. v měsíci.
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