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Vážení spoluobčané, 
vážení čtenáři 
„Holických listů“!

Řekne se únor a hned se na jazyk hrne 
oblíbená pranostika: „Únor bílý – pole 
sílí“. Nevím, jak bude v únoru, ale v této 
chvíli, co tyto řádky píšu (18. 1.), to vypadá 
s tou letošní zimou prapodivně a bílo je tak 
akorát na výkresech školáků. Na druhé stra-
ně i to špatné je pro něco dobré. Například 
pro městskou kasu, kde se nemálo ušetří za 
zimní údržbu komunikací. 

Ale není to jen sníh, co v této chvíli není. 
Nejsou například ani zájemci o zaměstnání. 
Jak jsem mohl v poslední době mluvit se zá-
stupci větších holických fi rem, jejich součas-
ným problémem je sehnat pracovníky. Kvali-
fi kované i nekvalifi kované. Pro příklad není 
třeba chodit daleko, stačí zůstat doma na rad-
nici. Na vypsaná výběrová řízení na dvě úřed-
nická místa se přihlásil jeden zájemce! Jsem 
rád, že jsme odolali tlaku některých zastupi-
telů, kteří chtěli budovat v Holicích průmys-
lovou zónu. Jak se během let ukázalo, chodili 
bychom se dívat, jak nám mezi plevelem leží 
v zemi pěkných pár miliónů, které se na roz-
díl od toho plevele nemnoží. Nezaměstnanost 
v Holicích je v této chvíli něco málo přes 4 %. 
Odečteme-li statisticky dokázané procento 
těch, kteří nikdy pracovat nebudou, tak se do-
stáváme skoro k nule. A opět tedy platí, že vše 
má dvě strany. Ta dobrá říká: sláva, nemusí-
me se u nás zabývat nezaměstnaností. 

A do třetice o tom, co není. Nejsou zájemci 
o výstavbu v posledním chystaném bytovém 
domě na Mušce. V minulém volebním období 
se v Holicích postavilo tolik bytů, že jsme byli 
ohodnoceni prvním místem v celé republice. 
Poptávka je zřejmě uspokojena a nová bytová 
družstva čekají na živou vodu v podobě dal-
ších zájemců. 

Byl bych nerad, kdyby ten můj dnešní 
sloupek vypadal, že nic není. Například v ob-
chodech je všeho dost, i toho, co vlastně ani 
nepotřebujeme. A ještě se k nám chystá vtrh-
nout Lidl. Také je zde dost „carských důstoj-
níků“, kteří po každé akci „Na Trandě“ musí 
kolem po silnici rozbít co nejvíce lahví. Ale 
takový už je život a je jedno, jestli bude únor 
bílý nebo třeba zeleněmodropuntíčkovaný. 

Mgr. Pavel Hladík, starosta města

SLOVO STAROSTY
„Místní sbor dobrovolných hasičů patří 

k nejstarším a také nejagilnějším občanským 
sdružením ve městě. Jejich jednotka požární 
ochrany pomáhá při zajišťování bezpečnosti 
a pořádku při mnoha společenských akcích, 
aktivní zásahy při mimořádných událostech 
se dají počítat na desítky. Jsme proto velmi 
rádi, že dostali tolik chybějící druhý požární 
vůz jako „novoroční dárek“ od Hasičského 
záchranného sboru Pardubického kraje“, po-

znamenal starosta Pavel Hladík.

Holická hasičská jednotka, kterou město 

zřizuje podle příslušného zákona, je ke všem 

zásahům náležitě vyškolena. Je též náležitě 

vybavena například pro práci s čerpáním vody, 

s motorovou pilou, dýchacími přístroji i s další 

technikou. Tím spíše je pro kolektiv záchranářů 

nezbytné doplnění stavu požárních vozů.

„Zmíněný dárek od pardubických hasičů je 
pro nás neocenitelným příspěvkem, řekl velitel 
holické jednotky František Mrňávek, „a při-
spěje k defi nitivní akceschopnosti jednotky při 

plnění úkolů požární ochrany v rámci měs-
ta i v některých obcích holického regionu“. 
Strojník jednotky Václav Švancara k tomu do-

dal, že po doplnění patřičného vybavení a dal-

ších úpravách hasičského cisternového auta 

CAS 25 Liaz turbo se stříkačkou bude možné 

vyjíždět k záchranářským zásahům v „plné 

zbroji“ s vědomím, že se jednotka vypořádá 

s jakýmikoliv úkoly, které její služba přináší.

(mkm)

Hasičský sbor získal důležité vybavení

„Kyrill“ řádil také v Holicích
Větrná smršť, která prošla Ev-

ropou pod názvem „Kyrill“, se 

nevyhnula ze čtvrtka 18. na pátek 

19. ledna ani Holicím. Vítr, dosa-

hující v nárazech místy až padesáti 

kilometrů za vteřinu, lámal větve, 

shazoval tašky ze střech, boural 

fóliovníky, kácel popelnice i ploty. 

Nejhůře dopadl dům číslo 1124 Na 

Mušce, jehož střecha byla doslova 

srolována. Vichřice se nevyhnula 

ani škole Komenského, kde servala 

střechu z pomocných budov. O ná-

sledcích řádění větru v Holicích vás 

budeme informovat v dalším čísle 

Holických listů. (eda)

Jak na nás „ten černej“ vystrkoval bradu
„My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví, 

přejeme vám. Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my 
jsme k vám přišli z daleka…“

Česká tříkrálová koleda má šest slok a ce-

lou jsme ji ve vzorném podání „Tří králů“ vy-

slechli. Seděli jsme shodou okolností v pátek 

5. ledna při jistém jednání v kanceláři tajemní-

ka úřadu na holické radnici a slovutní potentáti 

při cestě do Betléma k nám bez okolků přišli. 

Dobře udělali, dobře zakoledovali, povinšovali 

a dobře byli odměněni. 

Tříkrálové charitativní sbírky v takovémto 

podání se stávají „zavedenou“ akcí. Lze jen 

poděkovat organizátorům, že jim dali pevný 

řád, jistou úroveň a jistotu vůči dárcům. Fi-

nanční efekt – jak se obvykle z tisku dovídá-

me – je vysoký a účelnost nezpochybnitelná. 

Stojí rovněž zato poděkovat všem „králům“ 

a jejich doprovodu, že jsou ochotni této akci 

věnovat péči a úsilí. Tím spíše, že jde z valné 

části o mládež.

(mkm)



Rada města schválila „Směrnici pro přidě-

lování bytů do nájmu občanům“, podání žádos-

ti o grant Pardubického kraje na fi nancování 

družebních styků města a první rozpočtovou 

změnu na rok 2007. Souhlasně se vyjádřila 

k návrhu bytové komise na přidělení bytu dle 

schváleného pořadníku na 1. čtvrtletí roku 2007. 

Schválila ponechání nájemného na úrovni roku 

2006 též pro rok 2007 v městských nebytových 

prostorách pro tyto instituce: Úřad práce Pardu-

bice, Oblastní charitu Pardubice, Centrum pro 

zdravotně postižené Pardubice, KHK Pardubice 

a kancelář notářky JUDr. Ullrichové.

Rada města vzala na vědomí zprávu o vy-

řizování stížností, připomínek a žádosti obča-

nů o informace v roce 2006, zprávu o činnosti 

správního odboru MÚ Holice a plnění usnesení 

rady města. Doporučila zastupitelstvu města 

schválit návrh kapitálové části městského roz-

počtu na rok 2007.

Rada města nedoporučila schválit výkup 

pozemků v lokalitě Muška do majetku měs-

ta. Závěrem schůze uložila tajemníkovi měst-

ského úřadu svolat do 31. ledna 2007 jednání 

zainteresovaných stran v záležitosti předmět-

ných pozemků v ulici Staroholická. Vyhověla 

žádosti Taťány Faltysové o odvolání z členství 

v komisi rady města pro propagaci a družební 

styky a současně doplnila tuto komisi o Petra 

Kačera.

Na základě návrhu bytové komise rada 

města schválila pořadník uchazečů o přidělení 

obecního bytu v prvním čtvrtletí roku 2007. 

Dále schválila pronájem nebytových prostor 

v Palackého ulici čp. 1137 včetně sousedních 

garáží Východočeským plynárnám a.s. Hradec 

Králové na dobu určitou do 31. 12. 2008 s opcí 

na dobu 10 let. Potvrdila pro-

dloužení nájemní smlouvy 

s Josefem Jelínkem do 30. 6. 

2007 za předpokladu úhrady 

nájemného dle předloženého 

splátkového kalendáře.

Rada města stanovila li-

mity pro ceny prodávaných 

i nakupovaných pozemků. 

Pro prodej pozemku z ma-

jetku města ve Staroholické 

ulici určila cenu 30 Kč/m2, 

pro nákup pozemků do ma-

jetku města v lokalitě Muš-

ka a v ulici Vysokomýtská 

přijala cenu ve výši 100 Kč/

m2, pozemky při polní cestě 

na Kamenec a při silnici na 

Ostřetín nakoupí město za 20 

Kč/m2, s povýšením o částku odpovídající dani 

z převodu nemovitostí. Schválena byla cena za 

nákup nemovitosti – budovy čp. 814 (viz foto) 

s garážemi a pozemky v Puškinově ulici od 

VčP a.s. Hradec Králové ve výši 1 700 000 Kč, 

uhrazení celé kupní ceny pozemku v Pospíši-

lově ulici Pavlínou Pourovou do 31. 12. 2014 

za částku 160 Kč/m2, povýšenou o každoroční 

koefi cient infl ace.

Stanoveny byly příspěvky školským příspěv-

kovým organizacím města na rok 2007, taktéž 

byly od 1. 1. 2007 schváleny platové výměry 

ředitelů příspěvkových organizací města. Rada 

města potvrdila předložený návrh „Pracovního 

řádu Technických služeb Holice“. Schválila 

podmínky bezplatného pronájmu tělocvičny 

v ZŠ Holubova pro mládež Tancklubu Holice 

v rozsahu pěti hodin týdně, jakož i příspěvek 

ve výši 7 000 Kč klubu Stiga Hockey Holice 

na mezinárodní turnaj v táhlovém hokeji dne 

10. 2. 2007. 

Rada města vzala na vědomí plnění svého 

usnesení č. 360 ze dne 4. 12. 2006, jmenovala

Daniela Tocháčka, Ing. Lubomíra Štek-

la a Ing. Pavla Pamánka za členy komise pro 

školství, mládež a tělovýchovu, zamítla žádost 

BVK Holice o prominutí nájemného v městské 

sportovní hale. Na závěr schůze uložila komisi 

pro školství, mládež a tělovýchovu předložit 

do 5. 2. 2007 návrh programu akce „Sportovec 

roku 2006“, komisi dopravy a veřejného pořád-

ku uložila v tomtéž termínu předložit návrh na 

umístění bezpečnostního kamerového systému 

ve městě, komisi pro propagaci a družební sty-

ky města uložila do 19. 2. 2007 předložit návrh 

programu „Dnů Holicka 2007“. Vedoucímu od-

boru správy majetku a výstavby města uložila 

podat ihned žádost o grant Pardubického kra-

je na pořízení mantinelů pro fl orbalové hřiště 

v městské sportovní hale. Tajemník městského 

úřadu má za úkol předložit do 22. 1. 2007 vyjá-

dření k žádosti Jany Harapátové, bytem Holice, 

Staroholická 135. 

INFORMACE PRO VÁS...

Schůze rady města 
8. ledna 2007
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Schůze rady města 
22. ledna 2007

Zastupitelstvem schválený rozpočet pro le-

tošní rok počítá opět s podporou holických ob-

čanských sdružení všech zaměření. V rozpočtu 

je vyhrazena částka 400 000 Kč včetně potřeb-

né rezervy. Rozdělení dotací pro místní občan-

ská sdružení je vyhrazeno radě města a bude 

posuzováno na základě předložených žádostí. 

Poskytnutí příspěvku je podmíněno konkrétní 

činností, především prací s mládeží a pořádá-

ním akcí přesahujících rámec města. Důležité 

je včasné podání žádosti – nejdéle do 15. února 

2007. Formuláře si lze vyzvednout na fi nanč-

ním odboru Městského úřadu v Holicích. 

PODPORA 
občanským sdružením

Český pohár ve sportovním odvětví „Stiga Hockey“
Již několik let pořádá zdejší 

občanské sdružení – klub „Stiga 

Hockey“ v prvních měsících roku 

veřejné turnaje v tomto sportov-

ním odvětví. Časem se tato klání 

v zajímavé hře – táhlovém hokeji 

– proměnila v bitvy o „Český po-

hár“. Letos dostane turnaj i me-

zinárodní „punc“ (příslib účasti 

zahraničních hráčů). 

Uskuteční se v sobotu 10. úno-

ra 2007 v klubovnách kulturního 

domu. Bude otevřený pro hráče 

všech kategorií včetně hendikepo-

vaných sportovců. Pro tuto orga-

nizačně náročnou akci, která jistě 

neujde zájmu holické veřejnosti, 

schválila Rada města Holic fi nanč-

ní příspěvek ve výši 7000 Kč.

Městská policie Pardubice 
bude pokračovat 

ve svém působení v Holicích
Administrativní průtahy způsobily nepřed-

vídanou lednovou překážku v působení Měst-

ské policie Pardubice v našem městě. V součas-

nosti je již vše v pořádku a pardubické policejní 

hlídky zahájí od 1. února 2007 opět pravidelnou 

činnost. Budou pokračovat v trendech loňské-

ho roku – v kontrole veřejného pořádku a do-

držování dopravních předpisů, včetně kontrol 

na parkovištích, měření rychlosti na hlavních 

i vedlejších komunikacích, dohledem při veřej-

ných akcích, atd.

Stránku připravil místostarosta města 
Mgr. Ladislav Effenberk



Od 1. 1. 2007 platí nový stavební zákon (č. 183/2006Sb.), který je v mnoha postupech naprosto 

odlišný od původního. 

Nově jsou vymezeny stavby (vždy o jednom nadzemním podlaží, nepodsklepené), pro které není 

třeba stavební povolení ani ohlášení, ale stavebník musí obdržet od stavebního úřadu minimálně 

územní souhlas. Nejčastější stavby jsou uvedeny v tabulce:

stavba zastavěná plocha do výška do

zejména: dřevníky, dílny, sklady zahr. nářadí bez 

vytápění, hygien. zařízení, pobytových místností, 

NE k ustájení zvířat, sklady hořlavých látek

25 m2 5 m

stavby pro zemědělství NE k ustájení zvířat, sklady 

hořlavých látek
70 m2 5 m

stavby pro plnění funkcí lesa 70 m2 5 m

stavby pro chovatelství 16 m2 5 m

bazény 40 m2 –

ploty, pokud nehraničí s veřejným prostranstvím, 

komunikací
– 1,8 m

Dále jsou nově vymezeny stavby, které vyžadují ohlášení (v některých případech postačí ohláše-

ní bez předchozího územního rozhodnutí). Nejčastější stavby jsou opět uvedeny v tabulce:

stavba zastavěná plocha do podlaží

pro bydlení a pro rekreaci 150 m2
podzemní do hloubky 3 m, 

max. 2 nadzemní a podkroví

podzemní stavby, pokud nejsou 

vodním dílem
300 m2 hloubka do 3 m

dočasné (do 3 let), nepodsklepené 300 m2 max. 1 nadzemní, výška do 10 m

podsklepené s jedním nadzemním 

podlažím
25 m2 výška do 5 m, hloubka do 3 m

Doba k vydání ohlášení na výše uvedené stavby by měla být výrazně kratší oproti stavebnímu 

povolení. Projektovou dokumentaci a potřebná vyjádření stavebník předkládá k ohlášení, stavební 

úřad nebude požadovat doklad o vlastnictví (zajistí si sám). Stavebník navíc dokládá, že o svém 

záměru prokazatelně informoval vlastníky sousedních nemovitostí (ti mohou na stavební úřad ozná-

mit své případné námitky proti stavbě do 15ti dnů ode dne, kdy byli stavebníkem informováni).

Další novinkou je, že pracovníci stavebního úřadu budou provádět kontroly na stavbě v průběhu 

její realizace. 

U staveb, které byly povoleny do konce roku 2006, bude probíhat kolaudace tak, jak jste 

nyní zvyklí.

Bližší informace získáte na stavebním úřadu, popřípadě v novém stavebním zákonu (ze-
jména § 103 a § 104 ohledně výše uvedeného).

Ing. Blanka Mansfeldová, vedoucí odboru ŽP a SÚ, tel. 466 741 250

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A STAVEBNÍ ÚŘAD
– nový stavební zákon

ČESKÁ POLICIE „POD ČAROU“
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ÚŘEDNÍ DESKA 
(informace z městského úřadu a jeho odborů připravil Ing. Vladislav Branda, tajemník MÚ)

S účinností od 1. ledna 2007 se ruší 

místo pohotovostní sestry na LSPP Holice. 

Z tohoto kroku vyplývá, že o víkendech 

a svátcích zde v ordinační době pohotovosti 

(8.00–22.00 hodin) nebude trvale přítomen 

žádný zdravotník!!! 

Ošetření drobných poranění a banálních 

onemocnění bude provádět posádka rychlé 

lékařské pomoci pouze v době, kdy nebude 

zasahovat u urgentních případů!!! Proto je 

nutné počítat a připravit se na  možné dlouhé 

čekací doby na ošetření mimo prostory po-

hotovosti nebo místo čekání navštívit poho-

tovost v Pardubicích, kde zůstává ordinační 

doba beze změn. 

Od 19. prosince 2006 zároveň pohoto-

vost Holice ukončuje nahlašování náhlých 

onemocnění a úrazů, včetně pohotovostních 

návštěv na svém čísle 466 682 107!!! Pokud 

požadujete výjezd lékaře z jakéhokoliv dů-

vodu, volejte linku 155!!! Na telefonním 

čísle 466 682 107 nebude Váš požadavek 

zpracován a budete nekompromisně vyzváni 

nahlásit svůj požadavek na číslo 155!! 

(Vzniklé změny jsou v souvislosti se zři-

zováním centrálního dispečinku ZZS a cent-

ralizace linky 155 pro Pardubický kraj.) 

MUDr. Martin Hrbáč, vedoucí lékař 
satelitního pracoviště ZZS Holice

Informace Záchranné
zdravotní služby

Odbor dopravy upozorňuje všechny drži-

tele řidičských průkazů, vydaných do konce 

roku 1993, že v rámci novelizovaného záko-

na č. 361/2000 Sb., zákona o silničním pro-

vozu, se platnost těchto řidičských průkazů 

(dále jen ŘP) prodloužila do konce tohoto 
roku, tj. do 31. 12. 2007. 

Jedná se o ŘP typu „růžová knížka“ (byly 

vydávány do roku 1986) a první dva typy 

kartičkových ŘP, které se vydávaly v letech 

1886 až 1993. 

Výměna těchto průkazů je bezplatná, žá-

dosti se podávají na pracovišti agendy řidičů 

odboru dopravy v 1. patře městského úřadu 

v Holicích a k žádosti se přikládá 1 průkaz-

ková fotografi e. 

Doba pro vydání ŘP je do 20 dnů.

Od loňského roku se vydávají i řidičské 

průkazy se zkrácenou dobou vydávání do 

5 pracovních dnů po zaplacení správního 

poplatku ve výši 500 Kč. 

Neponechávejte výměnu na konec roku 

a využijte přitom i pracoviště průkazkových 

fotografi í ve 3. patře, které funguje v úřed-

ních dnech městského úřadu, tj. v pondělí 

a ve středu od 8 do 16 hodin a v pátek dopo-

ledne od 8 do 12 hodin.

Informace na odboru dopravy na 
tel.: 466 741 240 nebo 466 741 243 (agen-
da řidičů)

ODBOR DOPRAVY
– konec platnosti řidičských 

průkazů vydaných do r. 1994

V poslední době, především o víkendech 

ve večerních a nočních hodinách, zazname-

nalo zdejší obvodní oddělení ve zvýšené míře 

narušování veřejného pořádku a nočního kli-

du ze strany mládeže, pohybující se zejména 

v prostoru autobusového nádraží. Ta, většinou 

v podnapilém stavu, pohazuje či převrací různé 

předměty, jako například lavičky, odpadkové 

koše, popelníky nebo konkrétní věci přímo ničí. 

Ulomená zrcátka u zaparkovaného linkového 

autobusu jsou toho důkazem. 

Bylo zjištěno, že se jedná převážně o mla-

díky bydlící na Holicku. Ze strany OO Policie 

ČR bude tato lokalita pravidelně monitorována 

a ve spolupráci s městským úřadem se uvažuje 

o umístění kamerového systému. Rovněž bu-

dou probíhat opakované kontroly v místních 

podnicích pohostinství, zaměřené na podávání 

alkoholu mladistvým. Pokud se u mladistvého 

prokáže požití alkoholu, bude dle míry podna-

pilosti buď převezen na protialkoholní záchyt-

nou stanici nebo předán rodičům.V obou přípa-

dech se bezpodmínečně vyrozumí ředitel školy 

a příslušný odbor sociálně právní ochrany dětí.

Je však třeba si uvědomit, že hlavní příči-

na uvedených problémů s mladistvými spočívá 

především v nedostatečném dohledu rodičů. 

Proto tímto apelujeme na rodiče mladistvých, 

aby dané záležitosti věnovali náležitou pozor-

nost, neboť jsou za ně do 18 let věku plně odpo-

vědni.  npor. Bc. Lukáš Köhler, 
zástupce vedoucího oddělení 
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KULTURNÍ DŮM MĚSTA HOLIC – LEDEN 2007

PÁTEK 16. ÚNORA  V 19.00 HODIN
KELTSKÁ HUDBA Z FRANCIE

Bretaňská keltská skupina GWALARN, což v bretonštině znamená seve-
rozápadní vítr, patří k jedné z nejlepších francouzských skupin, které se 
zabývají keltskou hudbou. Zpívají v bretonštině i ve francouzštině.

NEDĚLE 18. ÚNORA V 15.00 HODIN
DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ 

Loutková, hudební a hóóóóóóódně veselá pohádka. Kromě loutek zpívají, 
hrají a jinak skotačí Karel Zima a Martin Matějka. 

DIVADLO AHA! PRAHA

PÁTEK 23. ÚNORA V 8.30 A 10.00 HODIN
RŮŽENKA A KOPŘÍVĚNKA

Na velkém plese květin jsou hosté královnou růží vyzváni, aby vyprávěli 
příběhy ze svého prostředí.  Jako první vstává růžička, která začne zpívat 
a vyprávět příběh ze své rodné zahrady.

HUDEBNÍ DIVADLO DĚTEM – MICHAELA NOVOZÁMSKÁ

SOBOTA 24. ÚNORA V 19.30 HODIN
Jára Beneš – RŮŽE Z ARGENTINY

Ve slavné operetě Járy Beneše najdete vše, co k správné operetě patří 
– humor, exotiku, vášnivé seňority, podlého intrikána i mladého milovní-

ka, ale především plno horoucích serenád, z nichž mnoho patřilo ve své 
době ke šlágrům.
V režii Libora Žídka hrají, tančí a zpívají: Jiří Štědroň nebo Ernesto Če-
kan, Yveta Dufková, Libor Žídek, Jan Přeučil, Jan Počepický, Josef Dodo 
Slávik, Andrea Sousedíková a další.

PRAŽSKÁ DIVADELNÍ AGENTURA VE SPOLUPRÁCI SE
SPOLKEM PRO RENESANCI ČESKÉ OPERETY

VÝSTAVA VE VITRÍNÁCH
„AFRIKA NA VLASTNÍ OČI“ – výstava fotografi í

Karla a Moniky Horáčkových z Choltic.

DIVADLO

úterý 6. 2. v 19.30 hodin
BORAT: NAKOUKÁNÍ DO AMERYCKÉ 
KULTŮRY NA OBĚDNÁVKU SLAVNOJ 

KAZAŠSKOJ NÁRODU
„Nejlepší televizní reportér Kazašské státní te-
levize“ Borat Sagdijev zamíří do USA natáčet 
dokument o „zemi neomezených možností, ne-
tuší však, že se zamiluje do Pamely Anderson. 
Šílená, necudná a bez rozdílu urážející komedie 
může začít.
USA – 84 minut – satirická komedie – 55 Kč

pondělí 12. 2. v 19.30 hodin
ZAJATCI MLHY

Drama naděje a zoufalství se odehrává ve vá-
lečném roce 1944 v zapadlé vesničce kdesi na 
severu v tajze, ve které jsou jen ženy, děti a star-
ci. A právě sem přijíždí oddíl německých zajat-
ců, aby zde postavil radionavigační věž.
RUS/SRN – 104 minut – válečné drama – 60 Kč

úterý 13. 2. v 19.30 hodin
CASINO ROYALE

Další příběh agenta 007 Jamese Bonda, tento-
krát z doby, kdy si ještě nebyl ani jistý, zda chce 
„protřepat, nemíchat“ diváky či martiny. Nová 

bondovka je „realističtější, temnější a brutál-
nější“ a Bonda představuje jako vznětlivého 
samotáře.
USA/ČR/SRN – 145 minut – bondovka – 65 Kč

úterý 20. 2. v 19.30 hodin
POTOMCI LIDÍ

Nenápadný úředník Theo zachraňuje v originál-
ním sci-fi  thrilleru vymírající svět budoucnosti. 
Dostává se totiž do situace, kdy má chránit dív-
ku jménem Kee, která má nesmírnou cenu – je 
totiž v osmém měsíci těhotenství.
USA/VB –110 minut – sci-fi  thriller – 60 Kč

úterý 27. 2. v 17.00 hodin
SPLÁCHNUTEJ

Další animovaná komedie od Aardmanů vyprá-
ví o tom, co se stane, když se zhýčkaná domácí 
krysa zatoulá do městské kanalizace pod Lon-
dýnem.
USA – 86 minut – rodinný animovaný – 60 Kč

PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN 2007
LOVECKÁ SEZÓNA * OBSLUHOVAL JSEM 

ANGLICKÉHO KRÁLE * APOCALYPTO

* * * * * * * * * * * * * * * * *

Všechny informace o dění v KD získáte na 
internetové stránce www.kd.holice.cz. Vstu-
penky je možno zakoupit v propagaci kultur-
ního domu, na fi lmová představení pak hodi-
nu před začátkem promítání v pokladně kina                  
v kulturním domě. Vstupenky je možno také 
objednat telefonicky na čísle 466920476 nebo 
e-mailem na adrese kd@holice.cz.

PROJEKT RUKODĚLNÁ DÍLNA
Studio Květy Gabesamové

KURZ RUČNÍHO TKANÍ I
pátek 23. února v 17.00 hodin
KURZ RUČNÍHO TKANÍ II
pátek 2. března v 17.00 hodin

KURZ RUČNÍHO TKANÍ III
pátek 9. března v 17.00 hodin

Kurzy se konají v klubovnách kulturního domu. 
Pomůcky: s sebou přinést nůžky, háček a jehlu na 
vlnu. Ostatní materiál a potřebné pomůcky budou 
dodány na místě. Cena kurzovného je 200 Kč

KINO

Městská knihovna
Městská knihovna předkládá veřejnosti výsled-

ky dosažené v knihovně v roce 2006:

Počet zapsaných čtenářů celkem: 1176
Počet zapsaných dětských čtenářů: 390
Počet půjčených knih a časopisů: 70 315
Přírůstek knih: 844 nakoupených

                        172 získaných darem

Počet knih půjčených pro čtenáře z jiných 

knihoven: 54
Počet půjčených knih jiným knihovnám: 71
Počet zájemců o internet: 380
Počet vzdělávacích akcí: 49
Počet souborů knih dodaných do obecních 

knihoven: 30

Počet rezervovaných knih: 331

Půjčovní dny v knihovně včetně přístupu 
k internetu: 
Pondělí a pátek: 12.30–18.00 hod.
Středa: 8.00–12.00 a 12.30–18.00 hod.

Od 1. ledna 2007 zaplatíte u nás za internet 
0,50 Kč. za 1 minutu!

Zveme k návštěvě všechny zájemce o knihy, 
časopisy a internet!

Přijďte, těšíme se na Vás!
Anna Boříková

Památník Dr. Emila Holuba 
– Africké muzeum

Rok 2007 je v Památníku Dr. Emila Holuba ve 
znamení dvou malých kulatých výročí. První 
si připomeneme již 21. 2. 2007. Před 105 lety 
totiž náš význačný rodák Dr. Emil Holub ze-
mřel. Jeho odkaz – poznávat nejen krásu africké 
přírody a život lidí, ale i seznamovat se svými 
zážitky širokou veřejnost nám umožnili splnit 
manželé Monika a Karel Horáčkovi z Choltic. 
Představují v Holicích svou výstavu fotografi í 
s názvem „Afrika na vlastní oči“. Nalezneme 
zde mnoho překrásných fotografi í nejen zvířat, 
ale i lidí. Protože mnohé fotografi e jsou vel-
mi rozměrné, zvláště zajímavé fotografi e go-
ril, bude část výstavy umístěna i v Památníku 
Dr. Emila Holuba. Výstava začíná v pátek 2. 2. 
2007 a potrvá do konce února. Určitě se přijďte 
podívat.

Jitka Koudelková
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Z NAŠICH ŠKOL

Vyplatí se být aktivním „blbcem“?
Promiňte mi tak trochu vulgární nadpis, ale 

pokusím se vám to vysvětlit.

Je to už nějaký ten pátek, co nastal boom ve 

výuce informatiky na školách. Ty byly posta-

veny před nelehký úkol, jak výuku zabezpečit, 

když nejsou ve školách počítače. S nostalgií 

vzpomínáme na dobu po revoluci, kdy bývalý 

pan ředitel Papež díky svým známostem zís-

kal pro školu 10 počítačů. Široko daleko nikde 

nebyly, proto se k nám formou různých krouž-

ků stahovaly děti z celého okolí. Aspoň někde 

mohly pracovat s počítačem. Jenže nám tito 

počítačoví dědečci přestali zcela logicky vy-

hovovat, proto jsme v polovině 90. let zřídili 

z vlastních fi nančních prostředků novou počíta-

čovou učebnu, pracovně nazvanou „malou“. Na 

tu dobu to bylo poměrně slušné vybavení. Na 

prvotní seznámení s počítačem to bylo posta-

čující. Opět k nám chodily děti z celého okolí 

v rámci kroužků DDM. Rušno bylo až do pod-

večerních hodin.

Ale pokrok nejde zastavit a po několika 

letech přístroje zastaraly. Co teď? INDOŠ byl 

ještě v plenkách a speciálně na nákup počíta-

čů jiné dotace nebyly. Jak teď zmodernizovat 

výuku? Pokud jsme chtěli zachovat standard 

výuky, nezbývalo, než si našetřit opět pení-

ze z vlastních prostředků. Ale o to méně na-

koupíme jiné vybavení, nevymalujeme třídy, 

neuděláme nové podlahy atd. Tak čemu dát 

přednost? Vymalované škole nebo nové počí-

tačové učebně? Protože dáváme přednost ob-

sahu před formou (tomu, co se opravdu s dět-

mi dělá a ne to, jak se to navenek prezentuje), 

zvítězila druhá varianta. V roce 1998 jsme 

si nechali zřídit velkou počítačovou učebnu, 

která patřila ve své době k nejlépe vybave-

ným učebnám v celém okrese. A potom při-

šel „spásonosný“ INDOŠ (pro nezasvěcené 

je to projekt Internet do ško). Všechny školy, 

které byly pasivní a žádnou výbavu doposud 

neměly a jenom vyčkávaly, dostaly fi nance na 

vybavení, vzdělávání učitelů a výukový soft-

wer. A ti, co byli podnikaví a sami se snaži-

li, ostrouhali. Takže jsme se cítili jak aktivní 

„blbci“. Ale přece jenom se na nás loni štěstí 

usmálo formou dotace na poslední chvíli, 

když už INDOŠ končil. Doslova jsme vybo-

jovali 180 000 Kč na nové vybavení.To je asi 

polovina našeho záměru. Po výběrovém říze-

ní jsme rozhodli, že učebnu vybavíme celou 

a ne po částech. Proto musíme stejnou část 

vyčlenit z našeho rozpočtu. Ale učebna je. 

A je pěkná. A je moderní. Díky bohu.

Miroslava Myslivcová,  ředitelka

Ze života Holubovy školy

Poněkud zvláštní název pro školní osnovy, 

že? Ráda vám vysvětlím, co se za tím nadpisem 

skrývá. Kdo se zajímá o problematiku školství 

blíže, určitě už slyšel něco o projektovém vy-

učování. Sehnat informace, rozebrat problém 

do puntíku, zhodnotit, vytvořit písemnou, vý-

tvarnou, fi lmovou, fotografi ckou dokumentaci 

a prezentovat. Tak přesně pracovali žáci Holu-

bovky na celoškolním dvouměsíčním projektu 

nazvaném: Cestovní kancelář. 

Každá třída 2. stupně si prostřednictvím svých 

zástupců vylosovala stát Evropské unie a začala 

pracovat na prezentaci této země. Nechali jsme 

skutečně na nich, jakou formu své prezenta-

ce zvolí a kde seženou informace. Pouze jsme 

zadali základní pravidla. Seznámí ostatní žáky 

školy s nejzajímavějšími místy té země, s histo-

rií, kulturními památkami, s osobnostmi a třeba 

i folklorem, či moderní hudbou nebo sportem. 

Částečně budou hovořit jazykem té země. 

Téměř dva měsíce to tiše na škole doutnalo, 

až to 1. prosince vypuklo. Každý den na škole 

vládla jedna cestovní kancelář a zvala ostatní 

žáky k cestě právě do jejich země. Každá třída 

se proměnila ve vylosovanou zemi. 

Takže jsme cestovali s CK ESPANOZA 

do Španělska, zhlédli koridu a zatancovali si 

fl amengo. Další den jsme vycestovali s CK 

OLYMPTOUR a trojským koněm do řecké Tró-

je a zároveň byli na návštěvě na Olympu v ro-

dině bohů. Ve Stockholmu jsme s CK LETEM 

SVĚTEM navštívili hokejové utkání Švédsko: 

Česko a zatancovali si na koncertu populární 

švédské skupiny ABBA. Itálie nás i CK ITA-

LIANI AVVENTURA přivítala hlasitě a srdeč-

ně. Ani jsme v tu chvíli nevěděli, který stánek 

máme navštívit. Jestli italský fotbal, hory, moře, 

hudbu, módu, nebo tisíce kulturních a historic-

kých památek. Ale pizzu jsme si nenechali ujít. 

CK TUHOSZKEMPING nás pozvala pro-

středním virtuální reality a po předchozí jazy-

kové výuce do Maďarska. Proháněli jsme se po 

pastvinách mezi ovcemi, zatančili si s tempera-

mentními Rómy a skončili v krčmě na pravém 

segedínském guláši a debrecínské klobáse.

Předposlední den projektových dní patřil 

„účastníkům zájezdu“ do Polska s CK PO-

ZNANIE. Nejenže jsme nakoupili na typických 

tržnicích, ale viděli i vlastnoručně natočený 

fi lm a poznali polské osobnosti. Poslední zemí, 

kterou jsme navštívili spolu s cestovní kanceláří 

CRAZYTOUR a typickou českou rodinou No-

vákových, bylo Chorvatsko. Pováleli jsme se po 

pláži, nakoupili u stánků a došli na večeři.

Když všechna představení skončila, měli 

jsme pocit, že to ani snad nestvořili naši žáci, 

ale profesionální manažeři cestovních kanceláří 

a herci. Za takový výkon by se nemuseli stydět 

ani výborní holičtí ochotníci. Tušila jsem, že 

hodnocení jednotlivých CK nebude jednodu-

ché. Ale k výsledku jsme dojít museli. Takže 

samy děti zhodnotily práci svých kolegů takto:

1. místo – CK TUHOSZKEMPING – 9.A

               – CK ITALIANI AVVERTURA – 8.A

2. místo – CK LETEM SVĚTEM – 6.A

3. místo – CK CRAZYTOUR – 9.B

Odměnu převzali vítězové i „ poražení“ na 

slavnostním shromáždění v tělocvičně. Všem 

turistům a účastníkům zájezdů děkuji za per-

fektní práci a těším se na další velký projekt, 

který chystáme na jaro příštího roku.

Za realizační tým projektu M. Myslivcová

„Cestovky v Holubovce „

PANÍ ZIMA JEDE
Ať je zima, ať je mráz,
nebojí se žádný z nás,
ať si mrzne, ať je zima,

zimní sporty, ty jsou prima.

V zimě nás čeká „Velké sněhové dovádění“. Ale 

počasí zatím pro nás velké pochopení nemá. 

A tak si na zimu a sníh hrajeme ve školce. Z pa-

píru mačkáme koule, které koulíme po zasněže-

né pláni (koberci), lepíme je a seskupujeme.

Plánované akce na únor
• divadelní představení na MŠ Pardubická

• karneval v naší mateřské škole

• zábavné dopoledne,,Veselé malování “

 • saunování dětí (každý pátek)

MATEŘSKÁ ŠKOLA STAROHOLICKÁ
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Díky aktivitě členů motokrosového odboru v loň-
ském roce závodiště na Poběžovicích doznalo 
podstatných změn k lepšímu. Tohoto si všimli 
i delegovaní pracovníci AČRU Praha, kteří přidě-
lují motokrosové akce.
Na výborové schůze AMK 18. 12. 2006 bylo proto 
předběžně schváleno několik zajímavých podni-
ků:
» 19. 5. 2007 – krajský přebor střediska motospor-

tu Pardubice,
» 19. 8. 2007 – mistrovství republiky,
» 29. 9. 2007 – mistrovství republiky juniorů,
dále pak dva další náborové motokrosové pod-
niky, prozatím bez termínu konání. Dále se bude 
AMK podílet na uspořádání mistrovství republiky 
lodních modelářů a triatlonu mládeže. Na vyhod-
nocení sportovce roku 2006 byl navržen Michal 
Votroubek.

Výroční členské schůze AMK se bude konat v pá-
tek 16. 2. 2007 od 17.00 hodin u Černého koně.
29. 12. 2006 se náš mladík, předseda AMK Karel 
Kašpar, dožil jubilea 70ti let. Gratulujeme a přeje-
me mu stálé zdraví.
Příznivcům mírného sportu, vědění, tance a leg-
race dáváme tímto na vědomí, že se 28. 4. 2007 
koná pod záštitou AMK Holice tradiční „Tajný vý-
let“. Na výletě, který je dvoudenní, poznáte místa 
Čech, kde jste ještě nebyli, a po jeho skončení se 
příjemně pobavíte – je zajištěna perfektní hudba. 
Pozvání platí pro řemeslníky, bezdomovce, profe-
sory, docenty, doktory, magistry a jiné „celebrity“, 
které se chtějí „za větrem“ pobavit. Kapacita star-
tovního pole je omezena. Bližší informace získáte 
u pana Zemana na středisku AMK, případně na 
telefonu 466 682 281

Jaroslav Presse

Milí čtenáři, obdivovatelé všeho krásného na příro-
dě.
I když se už objevují první nesmělé sluneční paprsky, 
nesmíme se jimi nechat zmást. Ve vzduchu je již cítit 
jaro, ale zima, která vlastně ještě pořádně nezačala, 
si svou vládu ještě podrží, s tím musíme počítat. Pro 
únor platí i některé rady, které jsem Vám dávala v led-
nu a zde přináším další, na únor.
» z přezimujících balkónových rostlin provádíme 

odběr řízků a sázíme je „nahusto“ do dobrého pro-
pařeného substrátu nebo lignocelu, kde nám rost-
linky nebudou podléhat plísním. Totéž můžeme 
udělat se řízky fuchsií.

» v této době už můžeme vysévat hořce. Misku s vy-
setými semínky zahrabeme na zahradě do země 
a necháme zapadnout sněhem, tak nám spolehlivě 
vyklíčí.

» chcete-li letos vysévat trvalky tak, aby Vám spo-
lehlivě vykvetly a jejichž klíčení trvá velmi dlouho 
(jako jsou např. zvonky, máky, ale i letničky lobe-
lky, šalvěje, netýkavky, petúnie, vilec-kobeu atp.), 
musíte je zasít už nyní.

» prohlédněte si doma pokojové květiny, je velká 
pravděpodobnost, že budou napadeny škůdci, ať 
už jsou to mšice, svilušky nebo molice. Je třeba je 
ošetřit. Jestliže už přibývající světlo ovlivňuje Vaše 
květiny, je třeba jim dopomoci k růstu a pohnojit je. 
Případně je zapotřebí se připravit na jejich přesazo-
vání, zakoupit vhodné nádoby – ne větší jak o 2 cm 
v průměru do velikosti nádoby 30 cm a 5 cm v prů-
měru při nádobě větší.

» Pokud pěstujete letničky a ranou zeleninu, je 
vhodné rozmístit fóliové kryty na určené místo, aby 
se lépe a rychleji prohřála půda.

» Provádíme zimní průklest hrušní a jabloní a při-
pravujeme starší stromy zmlazovacím řezem k pře-
roubování v pozdějším období řízky resistentních 
odrůd, aby ovoce netrpělo strupovitostí a padlím. 
Toto ovšem neprovádíme při silných mrazech.

» Pokud naše rostliny trpěly loni mšicemi, ploštice-
mi, obaleči, strupovitostí a padlím, nezapomeňte na 
předjarní postřik.

» Chcete-li zakládat nový trávník, již v této době 
začínáme s přípravnými pracemi, jestliže je již roz-
mrzlá půda.

» Jestliže chcete tento rok pěstovat dosny a jiné kve-
toucí okrasné trvalky, přijďte si nakoupit nové 
rostliny do našeho krámku nakoupit nejen je, ale 
i hosty, mečíky, pivoňky, lilie, nevěstiny závoje bílé 
i růžové, okrasné cibuloviny kvetoucí na podzim 
a i některé novinky, které se v Česku zatím nepro-
dávaly.

A ještě recept na celý rok:
Vezme se dvanáct měsíců, pořádně se očistí od 
veškeré zlomyslnosti, chamtivosti a nenávisti. 
Každý měsíc se rozkrojí na 30 nebo 31 dílů, tak-
že zásoba vystačí na celý rok. Potom se každý den 
upraví tak, že se vezme jedna porce důvěry, jedna 
dávka poctivé práce, dvě dávky dobré nálady, při-
dají se tři vrchovaté lžíce optimismu, čajová lžič-
ka snášenlivosti, zrnko trpělivosti, špetka taktu. 
Všechno bohatě zalijeme láskou. Takto připravené 
se ozdobí kytičkou pozornosti a podává se s milým 
úsměvem a dobrým přátelským slovem. Na zdraví, 
přátelé!

Těšíme se na Vás. Za Faunu & Floru Rabasová 
Alena (e-mail:faunafl ora@seznam.cz)

Novinky z atomotoklubu Holice

Sbor dobrovolných hasičů, dechová hudba 
kulturního domu a ochotnická chasa dávají holic-
ké veřejnosti ve známost, že dne 17. února roku 
letošního úderem hodiny deváté ranní vyjde od 
kulturního domu do ulic našeho slovutného města 

průvod masopustní. Průvod maškarní vydá se ulicí 
Holubovou, aby pak plynule přešel do ulice zvané 
Husova a přes náměstí se pustil do Holic „Sta-
rých“. Prosíme všech-
ny velmi pokorně, aby 
průvod ten byl všude 
s vlídností a laskavos-
tí přijímán, psi ať jsou 
pevně přivázáni, kob-
lihy napečeny, vhod 
přijede i něco na za-
hřátí, na škodu nebude 
i nějaký ten penízek 
do kasičky medvědovi 
vložený. Zatrhněte si 
tedy v kalendáři sobo-
tu 17. února, abyste na 
masopustní rej neza-
pomněli.

Masopust

Sobota 3. února 2007
Zahajovací turnaj 27. sezony turnajů Českomorav-
ského klubu veteránů pro rok 2007. Prezident ČMKV 
– pan Ruzha – potvrdil účast i člena výboru Světové 
asociace veteránů, ředitele a organizátora všech mi-
strovství světa a Evropy veteránů ve stolním tenisu 
– pana Hanse Westlinga ze Švédska, který je zároveň 
i viceprezidentem Švédského svazu stolního tenisu. 
Přítomnost potvrdil i předseda České asociace stol-
ního tenisu – pan Pavel Primus. Zahájení v 8.30 h. 
Přijďte se podívat!
sobota 10. 2. mistrovské utkání 3.liga
 15.00 Holice A – Kostelec n. Orl.
neděle 11. 2. mistrovské utkání 3.liga
 10.00 Holice A – Ústí n. Orl.
sobota 24. 2. mistrovské utkání
 3. liga 15.00 Holice A – TJ Jičín
neděle 25. 2. mistrovské utkání
 3. liga 10.00 Holice A – TJ Dvůr Králové

Stolní tenis
TJ Jiskra Holice – únor

Dechový orchestr Kulturního domu města Ho-
lic je jednou z nejstarších zájmových organizací 
v našem městě. Navazuje přitom na své předchůd-
ce, jejichž historie sahá až do 30. let 19. století. 
Uplynulý rok 2006 přitom přinesl do života tohoto 
tělesa několik významných novinek. 

Samozřejmě že i tentokrát se kapela představi-
la na tradičních produkcích, jakými jsou ohňostro-
je, maškarní průvod, prvomájový mítink, adventní 
a vánoční koncerty či městské slavnosti. Krom 
toho ji však čekal nelehký úkol, a sice o prvním 
červnovém víkendu reprezentovat Holice v part-
nerském družebním městě Strzelce Opolskie 
v Polsku. Nutno říci, že se této výzvy zhostila se 
ctí. Nejprve šla v čele slavnostního průvodu smě-
řujícího od radnice k zámeckému parku, kde pak 
odehrála dva koncerty, které se u tamějšího publi-
ka setkaly s velkým ohlasem.

Další významná událost následovala dva týdny 
po polské misi. Členové tělesa se totiž převtělili 
do hlavních organizátorů 8. mezinárodní přehlíd-
ky dechových hudeb, která se uskutečnila na pro-
stranství pře kulturním domem. Na této akci se 
představila kromě domácího souboru i Křídlovan-
ka z Kutné Hory, Dechový orchestr ZUŠ Týniště 
nad Orlicí a také hudba z německého Frohburgu, 
s níž mají zdejší umělci již 35 let trvající družbu. 
Na tomto místě se sluší poděkovat hlavnímu part-

nerovi – městu Holice a mediálnímu partnerovi 
– Českému rozhlasu Pardubice, bez jejichž podpo-
ry by se přehlídka nekonala.

Vrchol první části sezóny přišel zkraje červen-
ce, kdy se místní hudebníci vydali do Prahy, aby 
svými pochody uvedli pardubickou župu na Vše-
sokolském sletu. 

Na přelomu září a října následovaly další dvě vý-
znamná vystoupení – přehlídky dechových hudeb ve 
Skutči, respektive v Pardubicích. Na obou místech byl 
ansámbl důstojným reprezentantem holické kultury. 

Jistou změnou prošel dnes již tradiční adventní 
koncert. Ke spolupráci byl totiž tentokrát přizván 
smíšený pěvecký sbor Gymnázia Dr. Emila Holu-
ba, který spolu s hereckým kroužkem z téže školy 
vtiskl celému večeru nový ráz. 

Jako pozitivní je třeba vidět skutečnost, že se 
orchestr rozrostl o několik perspektivních muzi-
kantů, kteří doplnili a zkvalitnili sekci klarinetů 
a nižších žesťů. Kdyby měl někdo další zájem 
zahrát si v přátelském kolektivu, může přijít na 
zkoušky, které probíhají v kulturním domě každý 
čtvrtek od 18 hodin. Došlo také ke konsolidaci 
repertoáru, v němž se kombinují středně obtíž-
né skladby české a moravské dechovky, melodie 
z muzikálů či operet, směsi s písněmi z různých 
koutů světa a další jednodušší progresivní kusy.

Dechová hudba samozřejmě nabízí za režijní 
náklady svou produkci všem holických 
organizacím a sdružením.

Do roku 2007 vstupuje umělecké 
i organizační vedení s cílem dalšího 
zlepšování a stabilizace hudební úrov-
ně. Inovaci v oblasti propagace by 
měly přinést internetové stránky, které 
budou spuštěny během několika měsí-
ců. Dechový orchestr Kulturního domu 
města Holic vám touto cestou děkuje 
za přízeň, kterou jste mu vloni věnovali 
a těší se na viděnou v roce 2007.

Výbor dechové hudby

Dobrá sezóna dechové hudby

Jak na to?Jak na to?
Rádoby PORADNÍK Aleny 
Rabasové z Fauny & Flory
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K ohlasům: K vykáceným smrkům u fary 

jeden občan konstatoval, že ty staré smrky byly 

hezčí než nová výsadba. Co k tomu říci? Je to 

věc názoru, smrky pryč jít musely a možná za 

několik let budeme obdivovat vysazené „listná-

če“. Druhý ohlas je písemný, zaslal mi jej pan 

Karel Král ml., hudebník a redaktor Holických 

novin (tak se podepsal). Pan Král reaguje na 

moji glosu o adventním koncertu a v úvodu m.j. 

píše: „Plně respektuji Váš názor, avšak…“ a dá-

le rozvádí vlastní poznatky a stanoviska o čin-

nosti dechového orchestru, o jejichž pravdivosti 

nepochybuji. V závěru mi radí, abych napříště 

psal glosy „…úplně a korektně“. 

Tak nevím. Respektuje pan Král plně můj 

názor anebo jej považuje za nekorektní? Ať tak 

či onak, za jeho ohlas mu děkuji. 

Dokolečka dokola lze psát o dění v „kul-

turně-společenském středisku“ puberťáků na 

autobusovém nádraží. Scénář a výsledek stále 

stejný: bezcílné večerní a noční pofl akování, 

randál, rvačky, občasné odbíhání do BUM-

BUM-BARU, ničení všeho možného, nepořá-

dek… Konkrétní popis večera v pátek 12. led-

na: mezi sedmou a osmou večerní se postupně 

scházejí hloučky mládeže. Okupují lavičky 

před čekárnou, samozřejmý je posaz na opěra-

dle, boty na lavičkách. Pokřikování přecházející 

v řev, postrkování, trhání jakýchsi papírů, mum-

raj. Dochází k incidentu s pasažéry zájezdové-

ho autobusu. Krátce po osmé přijíždí do tohoto 

prostoru policejní auto. Vystupují dva policisté, 

jdou ke zmíněným skupinám, patrně jim do-

mlouvají (?). Za několik minut nasedají do auta 

a odjíždějí. Doprovází je řev, pokřik, nevábná 

gesta a posunky. „Zábava“ dotyčné mládeže po-

kračuje v nezmenšené míře dále. Končí v téže 

úrovni v pozdních nočních hodinách, na „místě 

činu“ zůstává neskonalý nepořádek, odpadky, 

přemístěné a převrácené lavičky, stojany. Skon-

čil další večer zmíněného střediska, těšme se 

na dny nadcházející! (Pozn.: pátečnímu večeru 

nelze připsat vybitý novinový stánek, rozbitou 

vývěsní skříňku cyklistů a ohnutou dopravní 

značku. K tomu došlo některý předchozí „kul-

turně-společenský“ večer.)

Podnikatelé, mezi které se v našem ekono-

mickém systému řadí kdekdo – od trhovce až po 

továrníka, lze mimo jiné dělit na stále naříkají-

cí, skromně mlčící a občas jásající. Zamlouvají 

se mi ti skromně mlčící a pilně pracující. Jed-

noho takového pozoruji už několik let. Začínal 

koupí dosti zchátralého objektu, zrekonstruoval 

jej patrně s jasnou vizí, postupně zařídil prospe-

rující hernu, hostinské pokoje, přistavěl restau-

raci, která si vbrzku vydobyla renomé, v sou-

časnosti se na budově rýsuje střešní vestavba. 

Majitele můžete vidět dnes a denně v práci – od 

koštěte až po manažerskou činnost. Bez naříká-

ní, bez jásání, bez okázalostí. Podnik evidentně 

prosperuje a přináší i velmi dobrou vizitku měs-

tu. Bohužel vám nemohu prozradit jméno pod-

niku, bylo by lze označit to do určité míry jako 

nekalou reklamu. Zkuste uhádnout sami! Pouze 

podotýkám, že majitel není můj příbuzný, zná-

mý či kamarád a že z těchto řádků nedostávám 

žádné naturální požitky. 

e-mail: miloslavkm@volny.cz

SEBRANÉ GLOSY MILOSLAVA KMENTA

Kulturní dům města Holic jubiluje. Jde spíše 

o zvyk říkat „…máme v Holicích nový kul-

turní dům!“ Skutečnost je taková, že objekt je 

již v „mužných letech“ a v prvních únorových 

dnech oslaví „pětačtyřicátiny“. Bylo to v neděli 

4. února 1962, kdy uvedením Smetanovy „Pro-

dané nevěsty“ v provedení Národního divadla 

v Praze byl slavnostně otevřen a veřejnosti pře-

dán nový kulturní dům, postavený svépomocí 

občanů dle projektu Ing. arch. Štefana Imricha 

z Bratislavy.

Za poznámku stojí dva paradoxy oné doby: 

stavba trvala pět let (dnes nepředstavitelné) 

a přišla na pět a půl milionů korun (což je dnes 

„tuplem“ nepředstavitelné).

Holičtí ochotníci slavili velký úspěch s prosin-

covou premiérou Werichovy „Tety z Bruselu“.

Repríza na sebe nenechala dlouho čekat. V pá-

tek 12. ledna se ochotníkům dostalo před znač-

ně zaplněným sálem dalších ovací. Avšak žád-

né usínání na vavřínech, jede se dál! Režisérka 

souboru Jitka Juračková již připravuje letošní 

jarní premiéru. Bude to údajně... Nechte se ra-

ději překvapit!

VZPOMÍNKA
Před 105 lety, 21. 

února 1902, zemřel 

ve Vídni nejslav-

nější holický rodák 

Dr. Emil Holub.

Lékař, vědec, badatel 

a spisovatel, africký 

cestovatel, v letech 

1872-1879 a 1883-

1887 podnikl dvě 

cesty do jižní Afriky, 

shromáždil množství 

etnografi ckých a přírodovědných sbírek, které 

se nacházejí v Náprstkově muzeu, v Národním 

muzeu v Praze, v Památníku Dr. Emila Holuba 

– Africkém muzeu v Holicích a mnoha světo-

vých muzeích. Je autorem četných vědeckých 

pojednání a cestopisů, například „Sedm let 

v jižní Africe“ a „Druhá cesta do jižní Afriky. 

Z Kapského města do země Mašukulumbů“. 

Jeho jméno nese jedna z místních ulic, ve které 

stojí cestovatelův pomník i památník. Narodil 

se 7. října 1847, je čestným občanem města Ho-

lic (od roku 1880).

(mkm)

KRÁTCE…

DVOŘÁČEK František, MVDr. (80. výročí 
úmrtí)
* 14. prosince 1868 v Holicích, † 19. února 
1927 v Praze
veterinář, publicista, autor četných statí z cho-

vatelství a péče o hospodářské zvířectvo, z dí-

la např. „Chov psů“ (1909), „Policejní pes“ 

(1914), „Nemoci psů“ (1922), působil v Praze

HOLUB Josef (105. výročí narození)
* 23. února 1902 v Holicích, † 11. května 1973 

v Brně

houslový virtuos, sólista, skladatel a pedagog, 

koncertní mistr opery v Záhřebu a v Bělehradě, 

primarius Ondříčkova kvarteta, člen mnoha or-

chestrů, profesor na konzervatoři v Brně

KMENT František (30. výročí úmrtí)
* 26. března 1895 v Holicích, † 17. února 1977 
v Praze
akademický sochař, řezbář, plastik, profesor 

odborné sochařské školy v Hořicích a Akade-

mie výtvarných umění v Praze, vynikl přede-

vším sochařskými pracemi ve dřevě

THUMA Karel Ladislav (90. výročí úmrtí)
* 14. prosince 1853 v Chrudimi, † 12. února 
1917 v Praze
učitel a kreslíř, jeho karikatury se objevovaly 

v dobových časopisech (Paleček, Humoristické 

listy), knižní ilustrátor (např. „Z českých mlý-

nů“), jako učitel působil v Holicích 

„Na Hromnice o hodinu více“ či „Únor bílý 
pole sílí“, to zná téměř každý. Co se však sta-

lo v únoru před lety v Holicích, to je třeba 

hledat v letopisech. 

Například 23. 2. 1733 bylo přípisem Čes-

ké komory povoleno zbourat starý zchátralý 

kostel a postavit nový. V lednu 1880 byl za-

ložen Sbor dobrovolných hasičů v Holicích, 

9. února téhož roku ustaveno oddělení sboru 

pro Staré Holice. 19. února 1909 byl TJ Sokol 

Holice postoupen pozemek pro stavbu soko-

lovny s hřištěm a parkem. Z ledního hokeje 

jde o událost z 26. února 1944. Utkal se SK 

Holice s tehdejším nepřekonatelným mistrem 

LTC Praha. Uhádnete, kdo zvítězil poměrem 

branek 30: 2?!

Podívejme se však na trio jubilejních událos-

tí: Před 625 lety – 5. února 1382 – bylo do 

zemských desek zapsáno, že držiteli Holic, 

Chlumce a Žumberka jsou Smil ze Šternber-

ka, řečený z Holic, a Oldřich. Před 105 lety 

– 24. února 1902 – se delegace města Holic 

zúčastnila ve Vídni pohřbu nejslavnějšího ho-

lického rodáka, cestovatele Dr. Emila Holuba. 

Před 100 lety – 2. února 1907 – byla zalo-

žena Dělnická tělovýchovná jednota (DTJ) 

v Holicích, jejím předsedou se stal František 

Pavlíček.

(mkm)



Apollo s.r.o. Holice nabízí:

•  levné černobílé a barevné kopírování

•  zvětšování fotografi í na fotografi cký papír

•  zhotovení vizitek dle vašeho přání

•  zajistíme vám výrobu razítek

•  zařídíme svatební oznámení

•  nabízíme prodej alb, rámečků na fotografi e, euroclipů, 

fi lmů

•  vyvěsíme váš inzerát

•  potiskneme hrnečky a trika za zlevněné ceny

•  ve spolupráci s fi rmou Fotostar necháme kvalitně 

vyvolat vaše fi lmy.

Holice, nám. T. G. Masaryka 11 

Otevírací doba: Po–Pa 8.30–12.30

Cestovní agentura Apollo Holice

Myslete již dnes na vaši dovolenou 2007.

Nečekejte na Last Minute, protože právě teď máte 

možnost velkého výběru za stejné ceny jako v létě.

Využijte těch největších slev, které trvají do 31. 1. a 28. 2. 

2007.

Nabízíme dovolenou autem, autokarem, letadlem.

Svozy a odjezdy přímo z Holic. Pokud rádi poznáváte, 

přijďte a vybereme ze spousty zajímavých poznávacích 

zájezdů.

Nezoufejte, že není sníh, můžete s námi vyrazit lyžovat 

do zahraničí. Zajistíme zájezdy pro rybáře a pro cyklisty.

Telefon: 466 923 748

13.00–17.00

Holické listy. Vydavatel Město Holice prostřednictvím Kulturního domu města Holic. IČO 00371106, registrace MK ČR E 15598. Redakční rada: Vladislav Branda, Miloslav Kment, Luděk 
Kaplan. Sídlo redakce: Kulturní dům města Holic, Holubova 768, 534 11 Holice. Tel 466920476, 603725924. E-mail: kd@holice.cz. Grafi cká úprava a tisk: Tiskárna PORS, s.r.o., Chrudim. 

Redakce si vyhrazuje právo jazykové korekce dodaných textů a jejich redakčního krácení. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Vychází měsíčně. 
Uzávěrka každého čísla vždy k 20. v měsíci. Distribuce zdarma.

Pro vás zajistila od 1. 1. 2007 prodlouženou dobu 
na vyšetření zraku

ÚT 9–12 13–16      ČT 9–12 13–16
NABÍZÍME:

kvalitní brýlové obruby, značková skla, precizní a rychlé 
zhotovení všech zakázek, slevy 10 % stálým zákazníkům

S NÁMI VIDÍTE DÁL…
Holice, Palackého 38, tel. 466 920 672

Od 1. 2. 2007 je nově otevřena pobočka naší pojišťovny. 

Najdete ji v I. patře nad ČSOB bankou Náměstí T. G. Masaryka 16.



(Dokončení)

Vedle dvou policajtů měla obec ponocné-

ho, který měl bdíti nad bezpečností v době 

noční, zejména učinit poplach, kdyby někde 

hořelo, anebo zamezit deliktům nenechavých 

jednotlivců. V mé době byl ponocným Čer-

ný, na půl těla ochrnutý, napadající silně na 

levou nohu a neovládající levou ruku. Bydlel 

v blízkosti nás, někde na silnici k Podhrázi. 

Jako potřebnou výzbroj nosil píku, píšťalku 

a lucernu se svíčkou. Na pochůzkách městem 

odpískával na určitých místech hodiny. Pod-

le dupání poznávala maminka, kdy šel Černý 

okolo do služby a kdy se zase vracel domů.

Dr. Václav Baur, nejprve městský, pozdě-

ji obvodní lékař, byl rázovitá fi gura. Postavy 

byl velké, silné, hlavy lysé, zato na bradě měl 

rusý plnovous sahající hluboko na prsa až 

skoro k pasu. V zimě nosil krátký kabát, vyso-

ké boty, na hlavě beranici a v ruce hůl. Byla-

li obzvláště tuhá zima, patřil k výstroji ještě 

myslivecký rukávník na šňůře. Lékařem byl 

dobrým. Povahy veselé. Jednou přišel k nám 

dopoledne přímo od známé rodiny, kde do-

stali přírůstek. Babička se ho tázala ze ženské 

zvídavosti, co čáp přinesl. Na to jí Dr. Baur 

s úsměvem odpověděl, že se zapomněl podí-

vat. Způsob jeho léčení byl někdy originální. 

Kdesi v sousední vesnici byla muzika, při ní 

pranice, jak to bývalo tehdy zvykem, a jeden 

účastník dostal takovou, že mu sanice vylétla 

z kloubu. Přivezli ho k Dr. Baurovi. Ani se 

nezeptal co je, zařval na něho, a nežli se chlap 

vzpamatoval, dostal takovou „lékařskou“ fac-

ku, že se mu sanice zase vrátila na původní 

místo.

U Dr. Voženílka měli malého synka Jení-

ka, který se ve zlosti svalil na zem, svíjel se 

jako v křečích a pěna mu šla od úst. Dr. Baur 

byl na to rodinou upozorněn a požádal, aby 

pro něho ihned vzkázali, kdyby Jeník tako-

vý záchvat dostal. Netrvalo dlouho a příleži-

tost se naskytla. Tentokráte měl Jeník smůlu. 

Dr. Baur šel náhodou po náměstí, a tak ho za-

volali z okna. Vrazil do dveří s holí a rozkřikl 

se na Jeníka: „Setsakramentský kluku, jestli 

to ještě jednou uděláš, zřežu tě jako žito“. 

Výsledek této ordinace byl, že Jeník takový 

záchvat již nedostal. Dr. Baur poznal, že to 

nebyla choroba, nýbrž záchvat vzteku, neby-

li-li mu doma po vůli. 

Někdy v roce 1886 biřmoval v Holicích 

královéhradecký biskup ThDr. Josef Hais, 

rodem a smýšlením Čech. Byl tehdy poměr-

ně mladý, 46 let, tělnatý pán a ve veřejnosti 

oblíbený. Pro Holice bylo to něco neobyčej-

ného a celá veřejnost byla ve varu. Biřmování 

odbývalo se s velikou slávou v kostele a po 

něm konala se hostina na faře, jíž se zúčast-

nily všechny špičky státních úřadů a městské 

samosprávy, mezi nimi i můj otec. Na biř-

mování a biskupa Haise se pak ještě dlouho 

vzpomínalo.

V Holicích bylo také konáno okrskové či 

župní sokolské cvičení, jehož se zúčastnilo 

množství jednot, a bylo pro Holice velkým 

vzrušením. Na cvičišti za zahradou „Na Špi-

ci“ přihlížel jsem dopoledne zkoušce na prost-

ná. Vedl ji Edgar Červený z Hradce Králové, 

který byl snad župním náčelníkem. Pamatuji 

se, že jeden bratr „oral“ prostná, což přimělo 

Červeného k výzvě: „Bratře, tam a tam, dej 

bratru před tebou stojícímu pohlavek, poně-

vadž to dělá špatně.“ Po těchto slovech byli 

někteří bratři proti Červenému popuzeni, pro-

testovali energicky a Červený se omluvil, že 

to tak zle nemínil.

Tatínek byl členem skoro všech spolků 

holických. Při odchodu na nové působiště do 

Litomyšle, odevzdali mu hasiči a veteráni po 

čestném diplomu. Za redakce řídícího učitele 

M. Hornofa vydala hasičská župa, v níž 

byl začleněn hasičský sbor holický, na pa-

mátku snad třicetiletého panování císaře 

Františka Josefa I. almanach „Pod praporem 

hasičským“, uvnitř s obrazem císaře, jejž tatí-

nek koupil a jenž patřil mezi moji oblíbenou 

četbu.

Kterousi neděli konal se v Dašicích ha-

sičský sjezd spojený s odpoledním cvičením. 

Tatínek objednal příležitost a jeli jsme všich-

ni kromě babičky. Bylo to pro mě podívání, 

jak se valí ze střechy a oken jednoho domu 

na náměstí kouř, jak hasiči šplhající po žebří-

cích k ohnisku požáru vynášejí zařízení bytu, 

spouštějí se po šikmo nataženém laně, k ně-

muž jsou připoutáni železnou karabinou, i jak 

seskakují do natažené plachty před domem, 

již dole pěvně napjatou drží jejich soudruzi. 

Napěchován novými dojmy, vrátil jsem se 

s rodiči až večer domů.

Z pařížské výstavy, pořádané roku 1867, 

přivezen byl k nám první skutečný bicykl se 

šlapadly na ose předního kola, podle něhož 

si někteří dovední řemeslníci zhotovili vlastní 

bicykly. Ale soustavnější obliby došel u nás 

velociped teprve ve tvaru vysokého kola, 

které již mělo gumové obruče. Nemělo sice 

řetězový převod, šlapadla byla opět na ose 

předního vysokého kola,  jež mělo průměr 

1,5 m i více, a proto bylo na něm možno jet 

rychlostí dosud nevídanou, i přes 30 km za 

hodinu. 

V mém dětství počala se ujímat cyklistika 

na vysokém kole již i po venkově. V Holi-

cích tento sport provozoval František Holub 

mladší, syn kupce Holuba z náměstí, učitel 

Žďárský ze Starých Holic a mladý Kačer, syn 

majitele továrny na obuv. Cyklistický dres 

HOLICE MÉHO DĚTST VÍ (1878 – 1889) Jan Jirauch



byl: čepice přiléhající k lebce s delším štít-

kem, kratší kabát, pod ním košile s límečkem 

a kravatou nebo tričko, krátké kalhoty s knof-

líčky po straně pod koleny, punčochy a černé 

šněrovací střevíce. Jízda byla dosti obtížná 

a nebezpečná vzhledem k náskoku na kolo 

a jeho výšce, proto neobešla se bez častých 

pádů a zranění.

Dřevěného velocipedu vlastní výroby 

s nižším předním kolem, jež bylo opatřeno 

železnou obručí, používal klempíř Hebký.

V roce 1878 okupovala rakousko – uherská 

monarchie se svolením evropských velmocí 

Bosnu a Hercegovinu a sandžak Novi-Bazar. 

Vojska hrnula se dolů a s nimi též jičínský 

pěší pluk č. 74, k němuž tenkráte příslušeli 

holičtí branci. V době mobilizace byl u okres-

ního soudu zavřen jistý ředický občan, který 

byl vojákem, a poněvadž neměl odpykán trest 

do odchodu pluku, nebyl propuštěn z vězení. 

Po ukončené válce přišel otci za to poděko-

vat, poněvadž pluk, jenž se dostal do těžkých 

bojů, utrpěl značné ztráty a z ředických zá-

ložníků se nevrátil ani jeden.

Podle maminčiny řeči zúčastnil se bosen-

ské okupace s brněnským pěším plukem č. 

8 její synovec František Vávra, kterému se 

u nás říkalo Frantík Pohledecký, poněvadž 

pocházel z Pohledce u Nového Města na 

Moravě. Následkem válečných útrap uhnal 

si souchotiny, jimž podlehl v krátké době po 

návratu z války.

Vojáky jsem míval rád, myslím ty české 

vojáky, vojáky Mikoláše Alše. Proto jsem si 

s kluky hrával na vojáky a kupoval si u kupce 

Picka archy s vojáky v barevné litografi i, s ni-

miž chlapci ve škole vedli výměnný obchod. 

Rád jsem jezdíval s maminkou do Hradce 

Králové nejen kvůli zmrzlině, ale i proto, že 

jsem tam vídával vojáky různých zbraní.

Kdysi přišla do Holic rota pěšího pluku 

č. 98 z Vysokého Mýta a odpočívala na ná-

městí, majíc pušky „Werndlovky“ postavené 

v pyramidách a za nimi tornisty s chlebníky 

v řadě složené. Obcházel jsem zpředu i ze-

zadu složenou výzbroj a pozoroval vojáky. 

Mezi nimi byl též syn tabáčníka Jeřábka. 

Odskočil si domů, měl to jen několik málo 

kroků, zdržel se, a když byl na odchodu ve 

dveřích trafi ky, byla již rota na pochodu ně-

kde u „staré pošty“. Kamarádi vzali jeho vý-

zbroj s sebou a Jeřábek dohoniv rotu, se po 

cestě oblékl. Snad byl za to potrestán anebo 

měl pan hejtman dobré srdce a věděl, co je 

domov, a prominul.

Nejvíce vojska procházelo Holicemi po-

čátkem měsíce září 1889 z Hradce Králové 

a Josefova k Litomyšli, kde se měly konal 

manévry za přítomnosti císaře Františka Jo-

sefa I. Byla to pěchota, myslivci, zeměbrana, 

dragouni, dělostřelci a trény. Co se neveš-

lo k přenocování do města, bylo ubytováno 

v okolních vesnicích. Stodoly i kolny byly 

plny vojska a skoro v každé rodině měli dů-

stojníka na bytu. Řezníci, pekaři, hostinští, 

kupci, trafi kant i vinárník Lohnický se měli 

více než dobře. Všechno vyprodáno, vypito, 

snědeno – a v 6 hodin ráno již vojsko pocho-

dovalo dále. Stejný byl i návrat do výchozích 

stanic v polovici září po skončených mané-

vrech.

Před vojskem brzy ráno odjížděl jsem do 

Hradce Králové k přijímací zkoušce na gym-

názium. Přijela příležitost, kočí naložil můj 

černý studentský kufr s peřinami na kozlík, 

a rozloučiv se s maminkou, nasedli jsme s ta-

tínkem a již se jelo. Maminka vyhlížela za 

námi oknem a vyprovázela mě zrakem, až 

kočár zmizel za chalupou Horačky. 

Tak jsem se rozloučil se svým rodištěm, 

abych se do něho více nevrátil. 

JUC. Jan Jirauch

V Praze na svátek svatých Tří králů 1945. 

Vážení čtenáři, třináctkrát jste se mohli na 
stránkách Holických listů začíst do vzpomínek 
Jana Jiraucha a přenést se o nějakých 120 let 
zpátky. Projít se Holicemi té doby, seznámit 
se s některými obyvateli a událostmi i s tím, 
jak zde rok plynul z pohledu chlapce. Bylo pro 
mě radostí být tím, kdo vám kontakt s dobou 
dětství Jana Jiraucha mohl zprostředkovat.

Pavel Hladík


