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Prvním snímkem se vracíme ke středě

1. listopadu 2006, kdy ve velkém sále kul-

turního domu proběhlo ustavující zasedání

Zastupitelstva města Holic, které vzešlo

z říjnových komunálních voleb. Za přítom-

nosti 20 z 21 nově zvolených zastupitelů se

uskutečnila volba starosty města Holic,

místostarosty a dalších 5 radních a předse-

dů výborů zastupitelstva. Kompletní

výsledky voleb orgánů města najdete na

straně 5.

Dne 11. listopadu 1918 v 11.01 hodin

podepsal maršál Foche v železničním vagó-

nu v Compiégne na řece Marně příměří

s poraženým Německem. Byl tak zpečetěn

konec I. světové války – největší a nejstraš-

nější války, jakou kdy lidstvo do té doby

poznalo. Toto datum – 11. listopadu – se

stalo na paměť obětem války v demokratic-

kých zemích Evropy, v USA a Kanadě

„Dnem veteránů“. Den veteránů je i pro nás

příležitostí veřejně si připomenout česko-

slovenské vlastence, kteří ve dvou váleč-

ných apokalypsách dvacátého století nezišt-

ně a bez váhání nasazovali životy za

svobodu své vlasti, za obnovení státní suve-

renity. V pátek 10. listopadu jsme si

i v Holicích připomněli tento svátek polo-

žením věnce u památníku padlých na holic-

kém hřbitově. Druhý snímek zachycuje

zástupce Krajského vojenského velitelství

Pardubice a starostu Pavla Hladíka

u památníku padlých. 

Národní přehlídka jednoaktových her

se již stává v Holicích pomalu tradicí.

Vždy jednou za dva roky se sjedou do

holického kulturního domu nejlepší ochot-

nické soubory z celé republiky, které si

v tomto žánru vybojovaly na krajských

přehlídkách postup na národní finále, aby

se spolu utkaly o právo být nejen nejlepší

mezi nejlepšími, ale také o nominaci na

Jiráskův Hronov. Přehlídka se u nás konala

již po páté a pořadatelé se jí zhostili, ales-

poň podle vyjádření všech zúčastněných

od poroty přes herce až k režisérům, opět

na výbornou. 

Na třetím snímku vidíte členy holické-

ho souboru Ludmilu Voříškovou a Pavla

Hladíka v inscenaci „Ve středu kolem šest-

nácté“, na čtvrtém pak porotce Dušana

Zakopala při předávání ceny Elišce Hube-

rové za nejlepší ženský herecký výkon ve

hře „Pěnkava s Loutnou“.

Luděk Kaplan, Vladislav Branda

NEVŠEDNÍ UDÁLOSTI VŠEDNÍHO ŽIVOTA
SLOVEM I OBRAZEM
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SLOVO STAROSTY PAVLA HLADÍKA

Vážení spoluobčané, vážení čtenáři „Holic-

kých listů“!

Tradice se mají zachovávat, a proto

nacházíte na tradičním místě tradiční „slovo

starosty“. Ve volbách jste rozhodli o novém

složení zastupitelstva, které bude město řídit

v následujícím čtyřletém období. Věřme, že

úspěšně naváže na dobrou práci minulých

zastupitelů a radních. A já bych jim chtěl ještě

jednou za odvedenou práci poděkovat.

Holice nejsou ve špatném stavu. Všechny

základní funkce, které má město plnit, fungu-

jí, noví členové samosprávy nemusí řešit

žádné „krizové stavy“, nezůstaly tu resty

v podobě nedokončených akcí a v žádném

případě se nemusíme za naše město stydět.

Pochopitelně je vždycky co zlepšovat. 

Máme určité dluhy v oblasti infrastruktu-

ry města. Podle závazků naší republiky při

vstupu do EU musíme do roku 2010 dořešit

napojení většiny města na veřejnou kanaliza-

ci. Spokojeni nemůžeme být se stavem části

místních komunikací a chodníků. Jedno velké

plus však oproti jiným městům máme: v říjnu

se naplnil sen mnoha generací a začala stavba

silničního obchvatu města. Snad to ještě ani

v této chvíli neumíme pořádně docenit.

Další oblastí, kam by měl směřovat zvýše-

ný zájem samosprávy, je školství. Čeká nás

rozsáhlá rekonstrukce školní budovy v Holu-

bově ulici. Velkým soustem bude i rekon-

strukce školní jídelny, která musí splňovat

všechny hygienické a provozní požadavky

současné legislativy. V neposlední řadě je

třeba radikálně vyřešit nové prostory pro

základní uměleckou školu, která působí

v zcela nevyhovujících podmínkách. 

Rádi bychom razantněji zasáhli proti van-

dalismu a drobné pouliční kriminalitě. Těch

ukradených kol, poničených dopravních značek

a dalšího veřejného zařízení je už více než dost. 

Tím bych však nechtěl říci, že ostatní

oblasti zůstanou stranou nebo kdesi na okraji

naší pozornosti. To v žádném případě. Naším

přáním a cílem musí být rozvoj života města

v celém rozsahu jeho funkce. Naše přání

a záměry se budou ovšem odvíjet od stavu

městské kasy. V žádném případě totiž nechce-

me městské finance dostat do propasti zadlu-

žení a chovat se hogo fogo s tím, že to naši

nástupci nějak za nás zaplatí a jejich jediným

počinem bude zalepování díry v pokladně.

Myslím si, že nová rada města byla zvole-

na dobře. Alespoň mě o tom přesvědčily první

dvě schůze, které má v této chvíli již za

sebou. Bez nováčkovské trémy se pustila do

díla a řeší neodkladné záležitosti tak, že vlast-

ně nikdo nezpozoroval, že město díky voleb-

nímu času bylo měsíc bez této instituce.

V nejbližší době ji i zastupitelstvo čeká první

těžší zkouška, a to schvalování rozpočtu na

rok 2007. Věřím, že stejně tak jako v minulos-

ti, půjdou i teď stranou všechny osobní a poli-

tické zájmy a bude schválen rozpočet k pro-

spěchu občanů Holic.

Občany vůbec bychom měli mít při kaž-

dém rozhodování na mysli jako první. Ano,

bývá to někdy složité, neboť na jedné straně

někoho potěšíte a zároveň na druhé straně

někoho naštvete. V každém případě jsem vždy

zvažoval, co prospěje té většině a jak o všem

pravdivě a otevřeně informovat, že se na radni-

ci nehraje nějaká „malá domů“ nebo se něco

zametá „pod koberec“. Proto jsem rád, že rada

na své poslední schůzi rozhodla, že od příštího

roku budou „Holické listy“ vycházet v nové

podobě a hlavně, že se dostanou zadarmo do

každé domácnosti v Holicích. Myslím si, že je

to dobrá zpráva pro ty, kteří chtějí vědět, co se

ve městě děje, ale i pro ty, kteří se o to zatím

příliš nezajímali. A byl bych rád, kdybych vám

mohl dobrých zpráv přinášet co nejvíce.

Tradice se mají dodržovat. Je prosinec

a to je měsíc pro tradice jako stvořený. Zahá-

jení adventu, Mikuláš, Vánoce a tak dále.

Takže bych vás chtěl pozvat v neděli 3. pro-

since odpoledne na náměstí k zahájení adven-

tu a 1. ledna před kulturní dům večer na ohňo-

stroj. A u obou akcí bych opět mohl použít

slovo „tradiční“. A i kdybychom se ani na

jedné tradiční akci neviděli, tak vám touto

cestou posílám tradiční pozdrav s přáním pěk-

ných a klidných Vánoc a všeho nejlepšího

v roce 2007. Jinak řečeno: ať se vám tradičně

povede vánočka a cukroví, tradičně se prosko-

tačíte při lapání kapra, tradičně se u vás rozzá-

ří vánoční stromeček, tradičně se radujete

z darovaných bačkor a ponožek a tradičně si

zanadáváte, že ta radnice zase nezajistila na

Vánoce dost sněhu (nebo na druhé straně to

s tím sněhem přepískla). Takže ještě jednou

tradičně: šťastné a veselé.

Mgr. Pavel Hladík, starosta města

MĚSTO HOLICE VÁS ZVE 1. ledna 2007 na NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
u kulturního domu

Program:

v 17.30 hodin – koncert holické dechové hudby, v 18.10 hodin – novoroční zdravice starosty města,

v 18.15  hodin velký ohňostroj s hudebním doprovodem.

Ohňostroj zajišťuje Jiří Krkavec – CIPYTEX z Tišnova, zvuk DJ Mráza.

Město Holice zve srdečně všechny občany na

Z A H Á J E N Í  A DV E N T U
v neděli 3. prosince 2006 v 15.30 hodin

na náměstí T. G. Masaryka pod „vánočním“ stromem
Před zažehnutím vánoční výzdoby zazní koledy 

v provedení Dechové hudby KD Holice a jejich sólistů
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Schůze rady města 6. listopadu 2006
Prvním bodem programu první schůze rady města ve volebním

období 2006 – 2010 bylo projednání „Plánu zimní údržby místních

komunikací v období 2006/2007“. Rada schválila neinvestiční náklady

na žáka holických základních a mateřských škol v roce 2007 ve formě

paušální částky. Dále rada schválila hodinovou sazbu za užívání měst-

ské sportovní haly školami zřizovanými Městem Holice ve výši

200 Kč/hod. od 1. 1. 2007. Rada uložila starostovi města prodloužit

stávající smlouvu mezi Městem Holice a Oblastní charitou Pardubice

na poskytování pečovatelské služby, a to na dobu do 31. 12. 2007. Pří-

pravy rozpočtu Města Holic na rok 2007 vrcholí, rada schválila pravi-

dla pro sestavení rozpočtu a uložila vedoucí finančního odboru zapra-

covat do návrhu rozpočtu vznesené připomínky.

V další části schůze se rada věnovala převodům nemovitého majet-

ku. Doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 1453/2

o výměře 135m2 v ulici Staroholická z majetku města, dále doporučila

zastupitelstvu města schválit výkup lesního pozemku p. č. 4364/5

o výměře 1170 m2 v místní části Kamenec, pozemku p. č. 2008/50

o výměře 11 m2 v lokalitě Muška, pozemků p. č. 2347/25, 2347/58,

2366/12, 2366/23, 2368/21, a 2368/28 o celkové výměře 23 063 m2 při

polní cestě k místní části Kamenec a pozemku p. č. 6040/42 o výměře

2 749 m2 u silnice na Vysoké Mýto do majetku města. Rada též doporu-

čila zastupitelstvu města výkup budovy čp. 814 s garáží a pozemky p. č.

2292/2, 2292/3 a 2292/4 v Puškinově ulici do majetku města. V dalším

bodě rada schválila převody družstevních podílů v Bytovém družstvu

Dubina II k bytu B4 v domě čp. 1133 v Lohniského ulici z Jana a Jind-

řišky Kňákalových na Pavla Skalického, bytem Holice, Lohnického

1133 a k bytu E8 v domě čp. 1133 v Lohnického ulici z Jitky Moravcové

na Libora Strachoně, bytem Pardubice, Nová 546. 

Na základě výběrového řízení rada jmenovala vedoucím odboru

dopravy s platností od 1. ledna 2007 Bc. Petra Vitmana. Pro volební

období 2006–2010 rada zřídila následující komise rady města: komisi

pro školství, mládež a tělovýchovu; komisi bytovou; komisi sociální;

komisi dopravy a veřejného pořádku; komisi pro zvelebování a naklá-

dání s majetkem města; komisi pro propagaci a družební styky; Sbor

pro občanské záležitosti. Dále rada pověřila Petra Rychlíka, Ing. Hanu

Vondroušovou a Radka Chotěnovského, členy Rady města Holic, přijí-

mat ve volebním období 2006–2010 prohlášení snoubenců o uzavření

manželství (oddávat), a to v přítomnosti matrikáře.

Na závěr rada schválila zápis kronikáře města za rok 2005, členství

Roberta Pivky, bytem Holice, Podhráz 44, v Jednotce sboru dobrovol-

ných hasičů Holice s platností od 7. 11. 2006, příspěvek Domu dětí

a mládeže Holice ve výši 9 000 Kč na uspořádání nohejbalového turna-

je „Holická smeč“ dne 11. 11. 2006, úpravu rozvrhu hodin ve sportovní

hale pro školní rok 2006/2007 s rozšířením počtu hodin pro Horolezec-

ký a turistický klub Holice v pátek o dvě hodiny. Tajemníkovi MÚ

Holice uložila vypsat ihned výběrové řízení na funkci pracovníka pro

agendu fondů a grantů.

Schůze rady města 20. listopadu 2006 
Prvním bodem programu rady města byla inventarizace majetku

a závazku města k 31. 12. 2006. K tomuto datu rada vyhlásila její pro-

vedení, jmenovala hlavní inventarizační komisi s předsednictvím Petra

Rychlíka a schválila harmonogram průběhu inventarizace.

Dále rada schválila zveřejnění záměru pronájmu části objektu čp.

1137 a sousedních garáží v Palackého ul., Holice. Rada města též

schválila pronájem části střechy na budově čp. 61 v ulici Bratří Čapků

pro firmu ECOMP s. r.o. Praha, provozovna Chrudim, za účelem insta-

lace a provozování zařízení pro připojení k síti Internet pomocí techno-

logie mikrovlnného spoje za nájemné ve výši 30 tisíc Kč za rok. Zastu-

pitelstvu města doporučila schválit směnu pozemku p. č. 2294/4

o výměře cca 90 m2 v Puškinově ulici, dosud v majetku města, za poze-

mek p. č. 2298/1 a část pozemku p. č. 2303/29 o celkové výměře cca

90 m2 v Puškinově ulici, dosud v majetku Jiřího Kašpara, s doplatkem

případného rozdílu výměru vzniklého vyhotovením geometrického

oddělovacího plánu a výkup pozemků p. č. 1133/9 a 1135/1 v ulici

Vysokomýtská v celkové výměře 639 m2 do majetku města.

Rada města zrušila své usnesení č. 5 ze dne 9. 1. 2006 a schválila

kupní cenu na pozemky o celkové výměře 4 322 m2 v místní části Kou-

delka ve výši 100 Kč/m2. Dále rada schválila přidělení bytů dle pořad-

níku uchazečů schváleného na 2. pololetí roku 2006. Jedná se o byt č. 4

v čp. 731, Tyršova ul. a byt č. 16 v čp. 2 náměstí T. G. Masaryka. Rada

města zrušila pravidla pro poskytování malometrážních bytů pro osa-

mělé matky a otce s dětmi v tísni, schválená usnesením RM č. 171 ze

dne 29. 5. 2006 a schválila pravidla pro poskytování malometrážních

bytů pro občany v tísni s účinností od 1. 12. 2006. Zastupitelstvu města

rada města doporučila schválit Obecně závaznou vyhlášku města Holic

č. 7/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpa-

du. Na závěr své schůze rada města schválila uzavření dodatku k veřej-

noprávní smlouvě č. 1/2004 mezi Městem Holice a Statutárním měs-

tem Pardubice o činnosti Městské policie Pardubice na území Holic,

kterým se účinnost smlouvy prodlužuje do 31. 12. 2010 a schválila

novou koncepci vydávání „Holických listů“ dle předloženého návrhu.

Rada města jmenovala předsedy a tajemníky komisí rady – viz stra-

na 5. Posledním usnesením rada města uložila vedoucímu odboru

SMVM zajistit ihned projektovou dokumentaci na rekonstrukci Školní

jídelny Holice s tím, že projekt bude respektovat finanční limit na reali-

zaci akce ve výši 15 miliónů Kč.

Mgr. Ladislav Effenberk

ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY MĚSTA

POZOR!!! POZOR!!! POZOR!!! POZOR!!!

H O L I C K É  L I S T Y
OD NOVÉHO ROKU NOVĚ

nová úprava, celobarevné provedení
ZAČÁTKEM MÉSÍCE V KAŽDÉ HOLICKÉ DOMÁCNOSTI ZCELA ZDARMA

POZOR!!! POZOR!!! POZOR!!! POZOR!!!
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JAK SE VOLILO V SAMOSPRÁVĚ MĚSTA
Ve středu 1. listopadu se sešlo ustavující zasedání zastupitelstva města.

Z 21 zvolených zastupitelů se dostavilo 20. Na programu byla volba

starosty, místostarosty, členů rady města a předsedů výborů zastupitel-

stva. Všechny volby proběhly tajným způsobem a dopadly následovně:

starosta města: Mgr. Pavel Hladík 16 hlasů

místostarosta města: Mgr. Ladislav Effenberk 18 hlasů

členové rady města: Mgr. Roman Matoušek 20, Ing. Miloslav Jirsa

20, Ing. Hana Vondroušová 20, Petr Rychlík 19, Radek Chotěnov-

ský 18 hlasů – Mgr. Lukáš Peška 3 hlasy

předseda finančního výboru: Ing. Jaromír Lohniský 17 hlasů –

Mgr. Ondřej Výborný 3 hlasy

předseda kontrolního výboru: Antonín Oliva 16 hlasů – Mgr. Lukáš

Peška 4 hlasy

Na schůzi rady města dne 20. listopadu proběhla opět tajná volba, a to

předsedů komisí rady. Přítomno bylo všech 7 členů rady. A takto volba

dopadla:

předseda komise pro školství, mládež a tělovýchovu: Mgr. Mirosla-

va Myslivcová 7 hlasů

předseda komise bytové: Milan Novotný 7 hlasů

předseda komise sociální: Milan Štěpánek 5 hlasů – Helena Knappe-

ová 2 hlasy

předseda komise dopravy a veřejného pořádku: Josef Bartoníček 7

hlasů

předseda komise pro zvelebování a nakládání s majetkem města:
Luděk Kaplan 4 hlasy – Ing. Luboš Valenta 3 hlasy

předseda komise pro propagaci a družební styky města: Jaromír

Lohniský 4 hlasy – Mgr. Lukáš Peška 2 hlasy, 1 člen rady se zdržel

hlasování

SAMOSPRÁVA MĚSTA

starosta města Mgr. Pavel Hladík

místostarosta města Mgr. Ladislav Effenberk

rada města Mgr. Pavel Hladík

Mgr. Ladislav Effenberk

Radek Chotěnovský

Ing. Miloslav Jirsa

Mgr. Roman Matoušek

Petr Rychlík

Ing. Hana Vondroušová

zastupitelstvo města Josef Bartoníček

MUDr. Hana Bažantová

Hana Dalecká

Mgr. Ladislav Effenberk

Mgr. Pavel Hladík

Radek Chotěnovský

Ing. Miloslav Jirsa

Luděk Kaplan

Helena Knappeová

Ing. Jaromír Lohniský

Mgr. Roman Matoušek

Mgr. Miroslava Myslivcová

Milan Novotný

Antonín Oliva

Mgr. Lukáš Peška

Jiří Růžička

Petr Rychlík

Ing. Luboš Valenta

PaedDr. Václav Vojtěch, CSc.

Ing. Hana Vondroušová

Mgr. Ondřej Výborný

(Proti ohlášeným výsledkům voleb došlo k změně u KDU – ČSL, kde se
původně zvolený zastupitel Jiří Křepelka vzdal mandátu a mandátu se
rovněž vzdal první náhradník František Král. Zastupitelem se tak stal
druhý náhradník Mgr. Ondřej Výborný.)

Předsedové výborů zastupitelstva města
finanční výbor Ing. Jaromír Lohniský

kontrolní výbor Antonín Oliva

Předsedové komisí rady města
pro školství, mládež a tělovýchovu Mgr. Miroslava Myslivcová

bytová Milan Novotný

sociální Milan Štěpánek

dopravy a veřejného pořádku Josef Bartoníček

pro zvelebení a nakládání s majetkem města Luděk Kaplan

pro propagaci a družební styky města Jaromír Lohniský

Sbor pro občanské záležitosti Mgr. Pavel Hladík

Třemi snímky připomínáme průběh ustavujícího zasedání zastupitel-

stva. Na prvním snímku je slib nové zastupitelky ing. Hany Vondroušo-

vé, na druhém volba orgánů města a na třetím nový starosta Pavel Hla-

dík při závěrečném projevu.
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ÚŘEDNÍ DESKA
(informace z městského úřadu a jeho odborů připravil ing.Vladislav
Branda, tajemník MÚ)

Odbor životního prostředí a stavební úřad MÚ Holice upo-
zorňuje právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání:

1. Z jejichž činnosti vznikají nebezpečné odpady na povinnost požá-

dat, podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a změně některých

dalších zákonů, pověřený úřad (MÚ Holice) o souhlas k nakládání

s nebezpečnými odpady. 

2. Zároveň upozorňujeme všechny, při jejichž produkci vzniká více

než 50 kg nebezpečných odpadů, či více než 50 tun ostatních odpa-

dů za kalendářní rok, na povinnost podávat každoročně do 15. 2.
roční hlášení uvedenému pověřenému úřadu.

Uvedenou agendu zajišťuje pracoviště odboru ŽP a SÚ městského

úřadu – Mgr.Zdeňka Šturmová na tel. 466 741 261.

Schůze rady města v prosinci 2006 
V pondělí 4. prosince od 16 hodin se bude rada města, rozšířená
o všechny členy zastupitelstva, zabývat projednáváním rozpočtu města na

rok 2007 a plánem práce zastupitelstva a rady města na 1. pololetí 2007.

Další jednání rady města bude dne 18. prosince před zasedáním zastu-

pitelstva. Na jednání rady města budou zařazeny majetkové otázky

(převody majetku apod.), sdělení starosty a další.

Sociální odbor informuje o zákonu o hmotné nouzi
Dnem 1. ledna 2007 nabývá účinnosti zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci

v hmotné nouzi, který nahrazuje v plném rozsahu dosavadní zákon

o sociální potřebnosti.

Přechod ze systému dávek sociální péče vázaných na sociální potřebnost

občana do nového systému pomoci v hmotné nouzi bude postupný a je

rozložen do čtyř měsíců. Přehodnocení nepříznivé sociální situace občanů

bude prováděno v měsíci lednu až dubnu 2007. Občané, kteří nyní pobí-

rají dávky sociální péče vázané na sociální potřebnost (dále jen dávky

sociální péče), tak budou postupně informováni ze strany jejich pověřené-

ho obecního úřadu o zahájení řízení o odnětí dávky sociální péče.

Zároveň budou vyzváni k návštěvě příslušného pověřeného obecního

úřadu, kde jim bude poskytnuta informace o novém systému pomoci

v hmotné nouzi. Současně s tím obdrží nové tiskopisy žádostí o dávky

pomoci v hmotné nouzi, o jejichž přiznání bude rozhodnuto zároveň

s odnětím původní dávky sociální péče. Občané se proto nemusí obá-

vat, že v případě změny jejich dávky v některém z dalších měsíců po

lednu 2007 nebude doplnění jejich příjmu zabezpečeno.

Od 1. ledna 2007 budou mít občané možnost žádat o tři nové dávky

pomoci v hmotné nouzi. Jde o příspěvek na živobytí, který nahrazuje

dávku sociální péče vázanou na sociální potřebnost, o doplatek na bydle-

ní, který spolu s příspěvkem na bydlení ze systému státní sociální podpo-

ry řeší pomoc při úhradě nákladů spojených s bydlením, a o mimořádnou

okamžitou pomoc, která reaguje na některé specifické situace občanů

v hmotné nouzi, spojené s nedostatkem finančních prostředků.

Přitom každý občan má nárok na poskytnutí základního sociálního

poradenství od příslušného orgánu pomoci v hmotné nouzi. V jeho

rámci budou občanovi poskytnuty informace vedoucí k řešení jeho

situace, popřípadě k předcházení vzniku situace hmotné nouze. 

Ing. Jana Faltusová, vedoucí sociálního odboru, tel. 466 741 270

Informace k zákonu o sociálních službách
Dnem 1. ledna 2007 nabývá účinnosti zákon č. 108/2006 Sb., o sociál-

ních službách. Tímto zákonem je zaváděn nový způsob finanční pomo-

ci osobám, které jsou závislé na pomoci druhé osoby, a to prostřednic-

tvím nové sociální dávky – příspěvku na péči.

Pokud občan v současné době pobírá z titulu péče o těžce zdravotně
postiženou osobu dávku sociální péče – příspěvek při péči o blíz-
kou nebo jinou osobu je uveden následující postup.

Uvedený příspěvek bude od 1. ledna 2007 změněn na příspěvek na

péči, který však bude náležet osobě, o kterou dosud občan pečuje. Aby

bylo možno uvedenou změnu provést automaticky, tj. bez nové žádosti,

a tak zabezpečit poskytnutí příspěvku na péči již v měsíci lednu 2007,

je nezbytné, předložit našemu sociálnímu odboru rozhodnutí o přizná-

ní důchodu osobě, o kterou dosud je pečováno. Pro další poskytování

finanční pomoci je totiž důležité zjištění, zda ke stávajícímu důchodu

osoby, o kterou je pečováno, bylo přiznáno zvýšení důchodu pro bez-

mocnost, nebo zda byla osobě, o kterou je pečováno, přiznána pouze

bezmocnost bez následného zvýšení důchodu. Pokud nebude uvedený

doklad předložen, byl by příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu

k 31. 12. 2006 odnět osobě, o kterou je pečováno by nemohl být auto-

maticky příspěvek na péči přiznán. Zvýšení důchodu pro bezmocnost

přitom do konce letošního roku vyplácí Česká správa sociálního zabez-

pečení. Naposledy jej důchodci obdrží v prosinci 2006 ve svých běž-

ných výplatních termínech důchodu. Od ledna 2007 pak budou těmto

osobám obce vyplácet příspěvek na péči, a to přímo na základě záko-

na, aniž by o něj museli žádat. 

Zvýšení důchodu pro bezmocnost
Odnětí výplaty zvýšení důchodu pro bezmocnost provede Česká sprá-

va sociálního zabezpečení automaticky. Aby o tom lidé věděli, začala

už teď v listopadu důchodcům posílat „Oznámení o zastavení výplaty

zvýšení důchodu pro bezmocnost“. Tento dokument obsahuje informa-

ci o důvodech zastavení výplaty zvýšení důchodu pro bezmocnost.

Jeho součástí je rovněž sdělení, že podle zákona č. 108/2006 Sb.,

o sociálních službách, se lidé, kteří mají do 31. prosince 2006 nárok na

zvýšení důchodu pro bezmocnost, považují od 1. ledna 2007 za osoby

závislé na pomoci jiné fyzické osoby a mají tak nárok na příspěvek na

péči podle stupně závislosti na pomoci jiné osoby.

Částky zvýšení důchodů pro bezmocnost, které se až do konce letošní-

ho roku podle stávající legislativy odvozují od životního minima, jsou

následující: 

• zvýšení důchodů pro částečnou bezmocnost – 480 Kč měsíčně, 

• zvýšení důchodů pro převážnou bezmocnost – 960 Kč měsíčně, 

• zvýšení důchodů pro úplnou bezmocnost – 1 800 Kč měsíčně. 

Podle nového zákona o sociálních službách se od 1. ledna 2007
budou lidé, kterým dosud náleželo zvýšení důchodu pro bezmoc-
nost, považovat za osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby: 
• ve stupni I (lehká závislost), bude-li se jednat o osoby částečně bez-

mocné, 

• ve stupni II (středně těžká závislost), bude-li se jednat o osoby pře-

vážně bezmocné, 

• ve stupni III (těžká závislost), bude-li se jednat o osoby úplně bez-

mocné. 

Příspěvek na péči pak od 1. ledna 2007 pro osoby do 18 let bude: 
• 3 000 Kč měsíčně, půjde-li o stupeň I (lehká závislost) 

• 5 000 Kč měsíčně, půjde-li o stupeň II (středně těžká závislost) 

• 9 000 Kč měsíčně, půjde-li o stupeň III (těžká závislost) 

• 11 000 Kč měsíčně, půjde-li o stupeň IV (úplná závislost). 

Lidé starší 18 let budou mít od 1. ledna 2007 nárok na příspěvek
na péči ve výši: 
• 2 000 Kč měsíčně, bude-li se jednat o stupeň I (lehká závislost) 

• 4 000 Kč měsíčně, bude-li se jednat o stupeň II (středně těžká závis-

lost), nebo bude-li se jednat o osobu ve stupni I (lehká závislost),

která je starší 80 let, o niž pečuje osoba, které z tohoto důvodu nále-

žel k 31.12.2006 příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu 

• 8 000 Kč měsíčně, bude-li se jednat o stupeň III (těžká závislost),

nebo bude-li se jednat o osobu ve stupni II (středně těžká závislost),

o niž pečuje osoba, které z tohoto důvodu náležel k 31. 12. 2006 přís-

pěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu 

• 11 000 Kč měsíčně, bude-li se jednat o stupeň IV (úplná závislost). 

Pokud by měl důchodce nárok na zvýšení důchodu pro bezmocnost

před 31. prosincem 2006, ale požádá o něj ČSSZ až po uvedeném datu,

tj. za účinnosti nového zákona o sociálních službách, Česká správa

sociálního zabezpečení zvýšení důchodu pro bezmocnost přizná roz-

hodnutím na dobu od nároku do 31. prosince 2006. Finanční částky

zvýšení důchodu pro bezmocnost ČSSZ pak důchodci za toto období

doplatí zpětně. Kopii příslušného rozhodnutí pak sama prostřednictvím

svých příslušných pracovišť (okresních správ sociálního zabezpečení,

v Praze Pražské správy sociálního zabezpečení, v Brně Městské správy

sociálního zabezpečení Brno) předá obecním úřadům obcí s rozšířenou

působností, které budou příspěvek na péči vyplácet, a to zpětně za

dobu od 1. ledna 2007.

Ing. Jana Faltusová, vedoucí sociálního odboru, 466 741 270
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Civilní pyrotechnika má svoje rizika

Blíží se konec roku a s ním bujaré oslavy. Stalo se tradicí, že

kromě šampaňského a chlebíčků patří k těmto oslavám různé rachej-

tle, prskavky a další svítící a prskající pomůcky. Naštěstí jsou již

pryč časy podomácku vyráběných rachejtlí, ale stejně ještě tito haza-

rdéři svých životů zcela nevymřeli. Pro mnohé „domácí pyrotechni-

ky“ se konec roku proměnil v tragické okamžiky.

V posledních letech se na našem trhu objevují zahraniční

výrobky civilní pyrotechniky. Ale ani ta není zcela bezpečná. Při

nákupu dejte přednost obchodům před různými stánky a vždy

požadujte návod k použití. V rukou dospělé osoby, která postupu-

je podle přiloženého návodu při odpalování i při likvidaci v pří-

padě selhání, je pyrotechnika relativně bezpečná. V rukou dospě-

lé osoby, která má již notně „upito“, však tak zcela bezpečná

není. Proto si návod prostudujte předem v klidu a při samotném

odpalování si do své činnosti nenechte nikým mluvit. Nejhoršími

rádci jsou ti, kteří jsou již řádně „pod parou“. 

Při bujaré oslavě buďte ohleduplní ke svému okolí. Ne každý má

zájem celou noc poslouchat výbuchy petard. Omezte tento rituál jen

na dobu kolem zlomu roku. Nejhůře tyto akce na konci roku snášejí

zvířata. Mají totiž daleko citlivější sluch než my. Proto se poraďte

s veterinárním lékařem, jak co nejlépe zmírnit útrapy vašich zvíře-

cích miláčků.

Poslední den roku by měl být radostný a ne temnou vzpomínkou

s trvalým poškozením zdraví. Proto zvažte, zda příslušné riziko

(a „zábava“) stojí za to. Ještě jedno varování. Občas se mezi lidmi

objeví i vojenská pyrotechnika. Věřte, že patří jen do rukou profesio-

nálů a pouze na určená místa. Nezaměňujte zahrady domů a ulice za

vojenská cvičiště.

Všem čtenářům „Holických listů“ i všem ostatním občanům

Holic přeji krásné a klidné prožití Vánoc a úspěšné vykročení do

nadcházejícího roku.

kpt. Petr Chrudimský, Policie ČR – Obvodní oddělení Holice

ČESKÁ POLICIE „POD ČAROU“

Pozvánka na jednání zastupitelstva města 18. prosince 2006
V pondělí 18. prosince 2006 v 18 hodin se bude konat pravidelné veřejné zasedání Zastupitelstva

města Holic.  Zasedání proběhne v klubovnách kulturního domu.
V programu je projednání a schválení rozpočtu města na rok 2007, dalším bodem bude  projednání plánu práce zastupitelstva a rady města

na 1. pololetí roku 2007. Dále se bude projednávat vyhláška o poplatku za odpad, pravidelným bodem budou také převody nemovitého

majetku města.

Srdečně zveme občany na první jednání nově zvolených holických zastupitelů.

(InMP) fungují již po tři roky, jako veřejná informační služba pro pod-

nikatele a firmy. Dosud měl každý možnost kontaktovat pracovníka

InMP pomocí telefonu nebo osobní návštěvou. Od 1. června 2006 roz-

šiřuje síť InMP svou dostupnost a to prostřednictvím elektronického

formuláře umístěného na adrese: <http://inmp.komora.cz/>. Podnikate-

lé zde mohou vepsat svůj dotaz, vybrat Informační místo pro podnika-

tele, které vyřídí jejich požadavek a je pro ně teritoriálně nejvhodnější.

Odpověď mohou požadovat pomocí e-mailu nebo si ji mohou osobně

vyzvednout na zadaném InMP. 

Snahou Informačních míst je co nejvíce ušetřit podnikatelům čas, který

by věnovali hledání informací. Takto svůj požadavek odešlou na InMP

a mohou se plně věnovat své podnikatelské činnosti.

Světlo betlémské
I letos přivezou naši skauti do Holic „Betlémské světlo“. Můžete si

se svými svítilnami pro ně přijít do kostela sv. Martina na Štědrý den

od 9.30 do 11.00 hodin.

Hana Bažantová

Adventní koncert
Dne 7. prosince 2006 se koná na Gymnáziu Dr. Emila Holuba tradič-

ní adventní koncert. Celá akce začíná v 16 hodin vernisáží výstavy

„Obrazy z našich domovů“. O hodinu později vystoupí Jana Pinka-

sová (studující pardubické konzervatoře – zpěv) za doprovodu Vlasty

Přidalové,  profesorky pardubické konzervatoře. Zazní árie z děl

A. Dvořáka, G. Verdiho, G. Pucciniho a dalších. Se svým pásmem

koled a veršů vystoupí také studenti gymnázia.

Srdečně zveme všechny přátele a příznivce naší školy.

Ing. Milan Hrdlička, ředitel školy

INFORMAČNÍ MÍSTO PRO PODNIKATELE V HOLICÍCH

Společnost přátel železničního modelářství a železnice Holice spolu s kulturním domem města Holic
si vás dovolují pozvat na

„Mikulášskou výstavu železničních modelových kolejišť v provozu“.
Výstava bude umístěna v hale kulturního domu a podívat se na ní můžete přijít v neděli 3. prosince

od 10.00 do 17.00 hodin a v pondělí 4. prosince od 8.00 do 15.00 hodin

Vstupné na výstavu je dobrovolné. Výtěžek bude věnován Dětskému domovu v Husově ulici v Holicích.

Partnery výstavy jsou České dráhy a BV Elektornik s.r.o. Holice.

Srdečně zvou pořadatelé.
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KULTURA
DIVADLO – PROSINEC 2006 –
KULTURNÍ DŮM MĚSTA HOLIC

NEDĚLE 3. PROSINCE VE 14.00 HODIN

ODPOLEDNE S MIKULÁŠEM
Po pohádce Václava Čtvrtka „Divoké labutě“, kterou pro děti sehraje

Dětský divadelní soubor kulturního domu, přijde Mikuláš a bude

dětem rozdávat dárky. A určitě u toho nebude chybět ani čert.

Velký sál kulturního domu.

STŘEDA 6. PROSINCE V 8.30 A 10.00 HODIN

ŠTĚDREJ VEČER NASTAL

Vánoce jsou svátky setkávání. Z domu do domu proudí davy lidí,

v rukách krabice a krabičky, které si předávají a odnášejí si zase

jiné. Inu Vánoce jsou svátky pospolitého života. A i divadlo DRAK

se rozhodlo dát dětem dárek, kterým je toto představení poskládané

z koled, vyprávěnek a z potěšení setkat se s vámi. Dozvíte se, co

ještě nevíte, uvidíte, co jste ještě neviděli a uslyšíte, co jste neslyšeli

o všem, co se může stát na Štědrý den. Jestlipak víte, že anděl páně

zlámal sáně?

Velký sál kulturního domu.

STŘEDA 6. PROSINCE V 18.00 HODIN

VÁNOČNÍ KONCERT
Vánoční koncert žáků ZUŠ Holice.

Velký sál kulturního domu.

PÁTEK 8. PROSINCE V 19.30 HODIN 

JAKUB SMOLÍK – CHCI TI ŘÍCT
Vánoční koncert Jakuba Smolíka se skupinou Františka Kasla Zlatí

paroháči je výběrem jeho nejznámějších hitů, romantických balad

o lásce z alb Samotář, Dopisy lásky a Stýskání pro navození té

správné vánoční nálady.

Velký sál kulturního domu.

SOBOTA 16. PROSINCE V 19.30 HODIN  

Jan Werich – TETA Z BRUSELU
Bláznivá komedie Jana Wericha vypráví ztřeštěný příběh o dvou pří-

ručích a jejich šéfovi, dvou dámách, které snad najdou ženicha, ale

především o tetě, která je možná z Bruselu, ale která zcela určitě má

všechno pod taktovkou. 

V hlavní roli se vám představí Ludmila Voříšková, v dalších pak čle-

nové Divadelního souboru kulturního domu. Režie Pavel Hladík.

Velký sál kulturního domu.

PONDĚLÍ 18. PROSINCE V 9.00 A 11.00 HODIN

MONTE CRISTO
Pocta muzikálovým libretům Zdeňka Borovce – herecký projekt stu-

dentů českých konzervatoří, kteří účinkují v dobových kostýmech

a v jejichž podání uslyšíte všechny melodie tohoto slavného muziká-

lu. Účinkují David Bouša, Káťa Falcová, Helena Hamplová a Jiří

Pek.

Velký sál kulturního domu.

ÚTERÝ 19. PROSINCE V 17.00 HODIN

VÁNOČNÍ KONCERT
Vánoční koncert Dechové hudby kulturního domu a pěveckého

sboru Gymnázia Dr. Emila Holuba.

Velký sál kulturního domu.

PÁTEK 22. PROSINCE V 8.00 HODIN

SPŠA HOLICE – UKONČENÍ ROKU
Besídka studentů SPŠA Holice spojená s promítnutím filmu Účast-

níci zájezdu.

Velký sál kulturního domu.

VÝSTAVA VE VITRÍNÁCH

„PANORAMATICKÁ KRAJINA“ – fotografie Milana Fice.

Všechny informace o dění v KD získáte na internetové stránce

www.kd.holice.cz. Vstupenky je možno zakoupit v propagaci kultur-

ního domu, objednat telefonicky na čísle 466 920 476 nebo e-mai-

lem na adrese kd@holice.cz.

Společenská kronika
Vítání občánků:

Dne 18. listopadu 2006 byly v obřadní síni Městského úřadu

přivítány mezi občany Holic tyto děti:

Formánková Nikol, Staroholická 406, Kovaříková Emma, Druž-

stevní 668, Richtr Tomáš, Podlesí 21, Hanáková Nikola, Mláde-

žnická 933, Eliášová Natálie, Jiráskova 686, Kejzlar David, Holu-

bova 761, Kalousek Jan, Kamenec 28, Hájek Tadeáš, Husova 610,

Kašpar Jan, Hradecká 107, Milfaitová Viktorie, Vrchlického 85,

Rolc Ondřej, Dudychova 133, Kubíková Nikola, Staroholická 348,

Bret Jan, Na Mušce 1029, Rampachová Petra, Komenského 93

Uzavřené sňatky:

Dne 10. 11. 2006
Jindřich Blažek a Alena Molnárová

Dne 18. 11. 2006
Roman Hospodar a Gabriela Sosnarová

Libor Žatecký a Katarína Alezárová
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MĚSTSKÉ KINO HOLICE
– LISTOPAD 2006

úterý 5. 12. v 19.30 hodin

SUPERMAN SE VRACÍ

Superman (Brandon Routh) se po pěti letech vrací

z rodné planety Kryptonu, již nalezl v ruinách. Nastu-

puje znovu jako Clark Kent do redakce Daily Planet

a zjišťuje, že jeho láska a kolegyně Lois (Kate Boswort-

hová) má čtyřletého synka a sympatického snoubence

Richarda (James Marsden). Záhy musí lidstvu opět pro-

kázat své služby, protože je ohrožuje jeho odvěký

nepřítel, ďábelský Lex Luthor (Kevin Spacey), který se

lstí zmocnil krystalů z Kryptonu a chce vybudovat nové

pevniny bez ohledu na zkázu starých. Zápas začíná.

USA – 155 minut – dobrodružný fantastický – 60 Kč

úterý 12. 12. v 17.00 hodin

MRAVENČÍ POLEPŠOVNA

Desetiletý Lucas je nespokojený s novým bydlištěm

i s rodiči a navíc ho šikanuje starší a silnější Steve.

A tak si vybíjí vztek na bezmocných mravencích. Když

jim hadicí vyplaví mraveniště, má už zoufalý hmyz

jeho řádění plná kusadla a rozhodne se k odplatě. Stačí

kapička kouzelného lektvaru, z chlapce je klučíček

velikosti mravenečka a jeho převýchova na správného

„mravence“ se srdcem na pravém místě a se smyslem

pro týmovou práci může začít.

USA – 89 minut – rodinný animovaný – 55 Kč

pondělí 18. 12. v 19.30 hodin

HADI V LETADLE
Sean Jones (Nathan Philips) je jediným svědkem vraž-

dy prominentního žalobce z Los Angeles, který zahyne

rukou známého gangstera Eddieho. Aby mohl být

Eddie odsouzen za vraždu na doživotí, musí se Sean

v doprovodu agenta FBI Nevilla Flynna (Samuel L.

Jackson) dopravit do Los Angeles a tam svědčit před

soudem. Kimově bandě se však do letadla, kterým ces-

tují, podaří dostat stovky jedovatých hadů všech tvarů

a velikostí. Ti mají být ve vhodný čas po vzlétnutí

vpuštěni do letadla a způsobit katastrofu. Jakmile se

dostanou do prostoru pro pasažéry, začíná pravé peklo.

USA/SRN – 106 minut – kriminální thriller – 65 Kč

úterý 19. 12. v 19.30 hodin

GRANDHOTEL

Nový film Davida Ondříčka nás zavede do hotelu Ješ-

těd, tyčícího se nad Libercem. V něm pracuje údržbář

Fleischman (Marek Taclík), amatérská meteorolog,

který pozná, že bude pršet, ještě než začne, a není scho-

pen opustit své rodné město. Liberec je totiž pro něj

klec, místo, které ho svazuje dávným slibem a nechce

ho pustit za své hranice. Každý den myslí na jediné,

vznést se k nebi a uletět z hotelu, z Liberce, ze života,

který se mu vůbec nedaří. Do života mu ale vstoupí Ilja

(Klára Issová), která se zatím trápí ve vztahu s arogant-

ním číšníkem Patkou (Jaromír Plesl), jehož jméno je

třeba vyslovovat pí-ej-tý-ký-ej, protože byl v Americe.

ČR – 96 minut – smutná komedie – 60 Kč

PŘIPRAVUJEME NA LEDEN 2007
PRACHY DĚLAJ ČLOVĚKA * WORLD TRADE

CENTER * ĎÁBEL NOSÍ PRADU * ASTERIX

A VIKINGOVÉ * ILUZIONISTA

Všechny informace o dění v KD získáte na internetové

stránce www.kd.holice.cz. Vstupenky je možno zakou-

pit 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.

Občanské sdružení

zve na návštěvu GGGGAAAALLLLEEEERRRRIIIIEEEE    BBBBĚĚĚĚLLLLEEEEČČČČKKKKOOOO v sále hospody U Gábiny

na pravidelné výstavy obrazů, grafik, soch a fotografií
více na www.belecko.cz
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NÁRODNÍ PŘEHLÍDKA JEDNOAKTOVEK
Nejrůznější přehlídky se staly běžnou součástí našeho života. Ono

se to na první pohled nezdá, ale když se zamyslíte, určitě se vám jich

vybaví celá řada – módní, knižní, vojenské, hudební, filmové a určitě

ne v poslední řadě i přehlídky divadelní. A právě přehlídek divadelních

je naší republice celá řada. Je zajímavé, že největší díl z tohoto koláče

divadelních přehlídek ukrojí přehlídky ochotnického divadla. Ale ono to

zas tak překvapivé není. Vždyť ochotníci jsou družný národ a chtějí se

svým kolegyním a kolegům z ostatních souborů pochlubit svým „umě-

ním“, pokoukat se také na ostatní, pobavit se o tom, jak hrát či nehrát

ten který kus, a v neposlední řadě se pobavit a poveselit.

Jedna taková ochotnická přehlídka zavítala v roce 1998 i do Holic,

a tak se jí tady zalíbilo, že zde již zůstala a v letošním roce se zde

konala již po páté. Je to „Národní přehlídka jednoaktových her“. Již

z názvu vyplývá, že když je to přehlídka národní, tak je to především

republikové finále v tomto žánru. A tady asi nadchází ta pravá chvíle

objasnit, co to vlastně ta jednoaktovka je. Tak tedy – jednoaktová hra

je krátký divadelní útvar odehrávající se v jednom místě a v jednom

čase, který by neměl být kratší dvaceti minut a delší než minut padesát.

Tolik tedy definice. Pokud toto všechno vámi nastudovaná hra splňuje,

můžete se přihlásit do některé z krajských přehlídek a doufat, že pokud

budete tak dobří a zaujmete porotu natolik, že vám přiřkne přední

umístění, získáte nominaci do finále – tedy do Holic.

Letošní přehlídka se konala v sobotu 4. listopadu, kdy se po třinác-

té hodině na holických prknech představilo všech osm souborů nomi-

novaných z celé republiky – Karlových Varů, Kuřimi, Děčína, Ostravy,

Frýdku-Místku, Brna a pochopitelně z Holic. Po krátkém zahájení se

hrálo a hrálo, aplaudovalo a fandilo. A velice rád konstatuji, že se

opravdu letos bylo na co koukat a že ten, kdo se přišel podívat, určitě

nelitoval. Herci nechávali na jevišti srdce i duši a platilo ono okřídlené

„není malých rolí“.

A jak to nakonec dopadlo? Nejlepší inscenací se stala „Pěnkava

s Loutnou“ Divadelního studia D3 Karlovy Vary, která tím získala

i nominaci na Jiráskův Hronov. Za tuto inscenaci obdrželi také Lili

Weinlichová a Eliška Huberová ceny za nejlepší ženský herecký výkon.

Cenu za nejlepší režii si odnesla Hana Franková za hru „Roura k rouře

pasuje aneb Vzorně svorná rodina“ Studia Divadla Dagmar a pedagogic-

ké školy Karlovy Vary. Cenu za herecký koncert pak Jiří Bartoň a Vít

Jakubec v inscenaci „Velkovezír“ Divadla R. K. N Kuřim. Čestná uznání

obdržely Emílie Svobodová za roli Antonie Havlové ve hře „Nanebe-

vstoupení Tonky Šibenice“ Divadelního spolku Karel Čapek Děčín

a Magdaléna Hniličková za roli Gertrudy ve hře „Roura k rouře pasuje

aneb Vzorně svorná rodina“ Studia Divadla Dagmar a pedagogické

školy Karlovy Vary. Další čestná uznání získaly Divadlo Bez Střechy

Ostrava za nasazení v partnerské souhře ve hře „Dědictví“ a Divadelní

soubor Čtyřlístek – ING Kolektiv Frýdek-Místek za autorský nápad

v inscenaci „Věrni zůstaneme aneb Kapitoly z odboje domácího“.

Hry jsou dohrány, ceny rozdány, dotleskáno jest a opona spadla.

Účastníky ještě čeká příjemné posezení s kolegy, kdy je možno tlachat

o čemkoli, ale mohu vás ujistit, že se převážně tlachá o divadle.

V neděli pak ještě všechny čeká seminář, na kterém odborná poro-

ta nemilosrdně rozebere každý kus a nenechá na něm nitku suchou.

Ale abych jí nekřivdil, ona nejenže vytkne chyby a nedostatky, ale také

pochválí a poradí, jak dál. A pak už se všichni rozjedou ke svým

domovům a přáním: „Za dva roky v Holicích na shledanou!“

Ale ještě na úplný závěr vám dlužím informaci, jak dopadl holický

soubor. Ten byl tentokrát hodnocen mimo soutěž, jelikož autorská hříčka

Pavla Hladíka „Ve středu okolo šestnácté“ byla kratší než oněch požado-

vaných dvacet minut, a tím pádem spadala do kategorie skečů. Porota

však byla ohodnocena velice dobře, takže Holičáci se opět neztratili.

Luděk Kaplan

Inscenace „Pěnkava s Loutnou“

Inscenace „Věrni zůstaneme ….“

Zahájení kurzu 16. prosince 2006 v 16 hodin
Informace na tel. 602 888 870 nebo v autoškole

Holice, Palackého 38
tel. 466 920 672

Akce – prosinec
k novým brýlím pouzdro + utěrka zdarma
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LETOPISY HOVOŘÍ
Opět se hlásíme s výběrem pozoruhod-

ných událostí minulých let, týkajících se

města Holic, tentokrát pochopitelně s udá-

lostmi posledního měsíce roku. Opět připo-

mínáme, že přesná data až do 18. století jsou

velmi střídmá, teprve v dalších stoletích je

výběr údajů s konkrétními denními daty

bohatší. I když tentokrát bylo nutné „špend-

líčkem hrabat“. Zřejmě adventní čas klidu

a pohody ovlivňuje dění v kterémkoliv čase

a domácí předvánoční starosti a shony se

v kronikách jako pozoruhodné události neu-

vádějí. I když přece jen jeden záznam z pro-

since roku 1968 stojí za zmínku: po mnoha-

leté odmlce se na holickém náměstí opět

rozzářil vánoční strom!

1507 – 17. prosince prodal Hynek Bradlecký

z Mečkova své panství – „zboží holické“,

zahrnující Holice městečko a Holice ves –

Vilémovi z Pernštejna. Holice se tak staly pro

další staletí součástí pardubického panství. 

1741 – 10. prosince se v městečku na několik

dní utábořilo pruské vojsko v počtu 565

mužů a 625 koní. Obecní kasa na tyto

„nezvané hosty“ velice doplácela.

1798 – 10. prosince byla zdejší jednotřídní

škola přeměněna na dvoutřídní a vedle kan-

tora ve škole působil i „spomocník“. Rok

poté byla vedle kostela postavena nová jed-

nopatrová školní budova (na jejím místě dnes

stojí ZŠ Komenského ulice).

1862 – 7. prosince byl v Holicích ustaven

„Zpěvácký spolek Neptalim“, který

obzvláště v pozdější době pod taktovkou

sbormistra a kapelníka Čeňka Holuba

výrazným způsobem obohacoval kulturní

život města.

1869 – 31. prosince bylo uzavřeno první

úřední sčítání lidu a domů. V Holicích v té

době žilo 4 277 lidí v 747 domech. Pro zají-

mavost: roce 1901 to bylo již 5 335 lidí

v 799 domech.

1887 – 4. prosince byl slavnostně otevřen

divadelní sál restaurace „Na Špici“ uvedením

hry „Divotvorný klobouk“ od V. K. Klicpery.

1919 – 13. prosince vedení obce schválilo

poskytovat místnímu žactvu zdarma školní

pomůcky.

1921 – v prosinci byla založena místní orga-

nizace Komunistické strany Československa.

1936 – v prosinci podaly Holice žádost na

ministerstvo obrany, aby ve městě byla

umístěna vojenská posádka a náhradní

vojenský průmysl. Žádosti nebylo vyho-

věno.

1941 – 16. prosince bylo schváleno zavedení

pouličního rozhlasu ve městě.

1942 – 6. prosince byli dle rozkazu okresní-

ho úřadu odvezeni místní občané – Židé do

tábora v Terezíně. Jejich movitý majetek byl

odvezen, nemovitosti zabaveny. Ze čtyřiceti

židovských spoluobčanů se konce války

dočkalo pouze jedenáct osob.

1944 – 5. prosince pod vlivem blížícího se

konce války bylo rozpuštěno obecní zastupi-

telstvo a okresní úřad k řízení obce jmenoval

sedmičlennou správní komisi.

1953 – 18. prosince byl slavnostně otevřen

„hasičský dům“ v dnešní Hradecké ulici,

který postavili za podpory města svépomocí

holičtí občané, převážně členové sboru dob-

rovolných hasičů.

1963 – 16. prosince byl v Holicích zahájen

automatizovaný provoz místní telefonní sítě.

1969 – 12. prosince byl slavnostně otevřen

nový areál mateřské školy a jeslí v Holubově

ulici v sousedství sokolovny (dnes Mateřská

škola Holubova ulice). 

1990 – 10. prosince na základě výsledků prv-

ních svobodných demokratických obecních

voleb po „sametové revoluci“ zvolilo měst-

ské zastupitelstvo starostou ing. Jaroslava

Skálu (Občanské fórum) a jeho zástupcem

Ladislava Effenberka (Čs. Strana sociálně

demokratická).

(mkm) 

Nejdříve jako obvykle stručný výčet jmen

pozoruhodných osob našeho města, které se

v tomto měsíci narodily či zemřely. V prosinci

se narodil kněz, mecenáš chudiny a odborný

spisovatel Josef Dudych, veterinář a odborný

publicista MVDr. František Dvořáček, kon-

certní mistr houslí František Holub, učitel,

veřejný činitel, osvětový pracovník a odbojář

František Pilný, učitel, kreslíř a ilustrátor

Karel Ladislav Thuma. Zemřel obchodní rada

a diplomat ing. Otto Hlaváček, doc., CSc.,

učitel a nadějný básník Jan Jaro, projektant

a stavitel ing. arch. Jaroslav Koreček, ředitel

záložny a starosta Holic Antonín Pfeifer.

K prosincovým „držitelům“ kulatých či půl-

kulatých výročí patří: 

HOLUBOVÁ Aloisie (Luisa) (125. výročí

narození)

* 24. prosince 1881 v Holicích, † 11. prosince

1962 v Záhřebu v Chorvatsku, z holického

hudebního rodu Čeňka Holuba, virtuoska – har-

fenistka, vynikající sólistka, členka Státní opery

a profesorka konzervatoře v chorvatském Záhře-

bu, kde strávila převážnou část svého života.

HORYNA František (190. výročí narození)

* 10. prosince 1816 v Holicích, † 26. srpna

1882 v Holicích, původním povoláním krejčí,

všestranný amatérský hudebník, výborný

hobojista ve vojenské hudbě, později učitel

hudby v Holicích, kapelník, zakladatel a první

dirigent místní dechové hudby, vyučil četné

hudebníky, mj. svého nástupce Čeňka Holuba.

BEČIČKA Ambrož (145. výročí úmrtí – jeli-

kož není znám měsíc úmrtí, ponecháváme tuto

vzpomínku na poslední měsíc v roce)

* 27. listopadu 1780 v Holicích, † v roce 1861

v Lilienfeldu v Rakousku, kněz, významný

církevní hodnostář, od roku 1825 opat lilien-

feldského kláštera v Rakousku, budovatel

tamní umělecké galérie a bibliotéky, příznivec

a mecenáš vědy a umění, nositel rytířského

kříže řádu Leopoldova.

Ještě jedna poznámka. Minulý měsíc jsme

vzpomínali 45. výročí úmrtí populárního holic-

kého obchodníka, veřejného činitele a mecenáše

města Františka Růžičky. 10. prosince tohoto

roku uplyne 130 let od jeho narození.

e-mail: miloslavkm@volny.cz

Reprodukce pečeti města Holic 

HOLICKÝ SLAVÍN
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Z NAŠICH ŠKOL
Dny otevřených dveří v ZŠ Holice, Komenského ul.
Ve dnech 23. a 24. října jsme měli otevřené dveře pro všechny, kteří

chtěli poznat chod školy, v jakém prostředí se děti učí i jak se děti učí. 

Toho využili někteří rodiče a přišli se podívat přímo do vyučovacích

hodin, aby sledovali svoji ratolest, jak se jí daří školní práce, … Na oba

dny jsme také pozvali budoucí školáčky, aby si přišli zahrát na školu.

Děti si vyzkoušely, jak dorostly do školních lavic, jak se zdraví ve

škole, jak se správně drží tužka, předváděly, jak umí počítat i „psát“.

A že se jim ve škole líbilo, svědčí i to, že spolupracovaly velice sou-

středěně s paními učitelkami, i když „vyučování“ začínalo až ve čtyři

hodiny odpoledne. 

Paní učitelky pozvaly děti i jejich rodiče na další „předškolní vyučová-

ní“ na 10. ledna příštího roku. 

Škola plná sportu
Žáci naší školy se pravidelně účastní řady sportovních klání. V letoš-

ním školním roce tomu není jinak a jako vždy se výborné výsledky

střídají s těmi slabšími.

Na turnaji v minikopané byli mladí

fotbalisté třetí, v nohejbalovém tur-

naji jsme obsadili 4. místo, 38 atletů

se zúčastnilo atletického trojboje

a sprinterského víceboje na hřišti

gymnázia.

Nejvíce úspěchů získali naši stolní

tenisté. Družstvo chlapců ve složení

Dan Theodor, Tomáš Frolík a Michal

Prokeš získalo v regionálním kole

v Holicích pěkné druhé místo. A děv-

čata Darina Janečková a Vendula

Řepková regionální kolo vyhrála a postoupila do krajského finále. 

I krajské finále bylo perfektně zorganizováno oddílem stolního tenisu v Holi-

cích a děvčata školy po velmi bojovném výkonu obhájila loňské třetí místo.

Už se těšíme na 4. a 5. prosince, kdy DDM Holice pořádá okrsková

kola v basketbalu. I zde máme co obhajovat! 

A protože DDM nezapomíná ani na dospělé, 4. prosince pořádá mikulášský

volejbalový turnaj pro pracovníky ve školství. Jelikož naše škola sportuje

celá, od školníka po ředitele, i v tomto turnaji budeme obhajovat 1. místo. 

TAK NÁM VŠEM DRŽTE PALCE!!!

MŠ STAROHOLICKÁ
RODINNÉ TVOŘENÍ
Tvořivé činnosti patří u dětí k těm nejoblíbenějším. Proto jsme na

měsíc říjen připravili ,,Rodinné tvoření“. Děti jsou rády, když mohou

ukázat, co vytvořily v mateřské škole. Jestlipak by něco podobného

dokázali s rodiči? Tak jsme jim dali příležitost a připravili společné

hraní: ,,Mámo, táto, pojď si hrát a se mnou si udělat …“

Děti s rodiči vytvářely bramboráčky, podzimníčky, panáčky, podzimní

věnečky. Společné tvoření provázela pohoda a dobrá nálada. Šikovnost

a fantazie dospělých i dětí nám na dlouhou dobu zdobila mateřskou školu.

VÁNOČNÍ ATMOSFÉRA
Listopad je měsíc krátících se dnů a pochmurného počasí. Děti se však

začínají těšit na svíčky na adventním věnci a zvyky, které se váží

k tajemnému předvánočnímu období.

Ve výtvarných činnostech děti procvičují nejen svoji zručnost a fanta-

zii, ale výsledné práce vytvoří působivou výzdobu mateřské školy. Do

Vánoc zbývá opravdu jen málo času, vrcholí přípravy, zdobí se, vyrábí

se, pečou se perníčky, aranžují se větvičky, bedlivě pozorují Barborky,

voní jablíčka a pomeranče, píšou se dopisy pro Ježíška.

Při vánočním vystoupení se rodiče potěší pokroky a úspěchy svých

dětí a společně se pobaví při shlédnutí programu, který si děti za

pomoci svých učitelek připravily.

Přejeme i Vám, aby chvíle adventní patřily k těm nejkrásnějším v roce.

Plánované akce na prosinec:
• 4. prosince: divadelní představení na MŠ Pardubická

• 5. prosince: Mikulášská nadílka v MŠ

• 7. prosince: výlet do Třebechovic ,,Betlém“

• 14. prosince: pásmo písniček a básniček pro rodiče

• saunování na MŠ Pardubická každý pátek

Přejeme všem čtenářům hezké a klidné Vánoce.

MŠ Staroholická

MŠ Pardubická informuje – prosinec 2006
Přišla zima po roce, a bruslemi do ledu
zmrzla píseň v potoce píší kluci koledu

Na začátku listopadu jsme se jeli podívat na farmu „Apolenka“. Zde se

děti mohly seznámit s mnoha domácími zvířátky. Hned u vstupu nás

vítaly kamerunské kozy, přiběhl i velký pes. V ohradách se pásly ovce,

krávy a také lama. Po stájích nás provedla zkušená trenérka Pavla,

která dětem ukázala mimo jiné i koně na lonži. Zážitky z výletu si

druhý den děti nakreslily.

V listopadu jsme se také začali saunovat, o saunu je mezi dětmi oprav-

du velký zájem. Jedině pravidelné saunování má význam pro organis-

mus, proto chodíme pravidelně každý pátek. Do sauny jezdí také děti

z MŠ Staroholická.

Rodiče jsme pozvali na promítání DVD – Rok v naší mateřské škole,

na kterém byly zachyceny různé události – karneval, sáňkování, pobyt

dětí v MŠ a jiné. 

Od začátku prosince budeme ve sluníčkovém oddělení využívat počíta-

čový program při nápravě řeči – Logomalovánky.

Akce na prosinec:
4. 12. O cukrářce Barborce – 8.45 hodin

5. 12. Mikuláš v MŠ – 8.30 hodin

14. 12. výlet – betlém Litomyšl

Všem čtenářům Holických listů přejeme klidné a pohodové Vánoce, do

roku 2007 hodně zdraví, spokojenosti a lásky.

MŠ Pardubická



Letošní XIII. ročník Holického kramflíčku se v neděli 19 listopadu

vydařil po všech stránkách. Soutěžilo se ve třídách D, C, B., v latinsko-

amerických i standardních tancích a v Hobby soutěžích v kategoriích

dětí, juniorů I. a II. a dospělých. Taneční maratón začínal v 9.30 hod.

a končil v 17.30 hodin. Proběhlo jedenáct soutěží. V městské sportovní

hale v průběhu dne tančil rekordní počet párů – celkem devadesát šest!,

což je nejvyšší počet párů za dobu konání Holického kramflíčku. Do

Holic přijely páry z celé republiky. Z pořádajícího tanečního studia

Hany Flekrové, jehož součástí je Tancklub Holice, získal pár Tomáš

Douděra – Jiřka Váňová dvě zlaté medaile! Za první místo v Hobby

soutěži v kategorii juniorů II. do 15 let a v latinsko-amerických tancích

v dospělých. Všechny vítězné páry si odvážely krásné ceny, které se

podařilo získat za podpory holických podnikatelů a města Holic. Celá

akce se konala pod záštitou města Holic a Krajského úřadu v Pardubi-

cích. Hlavní pořadatelé Taneční studio Hany Flekrové a Dům dětí

a mládeže Holice byli s úrovní taneční soutěže velmi spokojeni, spoko-

jeni byli podle kladných ohlasů i diváci, kteří po celou neděli sledovali

dění na parketě. Za spolupráci a podporu děkuji všem, kteří přispěli ke

zdaru této akce.

Hana Flekrová
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Taneční soutěž Holický kramflíček XIII. – dvakrát zlato pro domácí pár!!

Uprostřed domácí vítězný pár Tomáš Douděra a Jiřka Váňová.

Městská knihovna se spolu ze základními školami v Holicích

snaží přivést děti ke čtení a nadále je v něm podporovat. Spolu hledají

nové nápady a cesty, kterými se za vytyčeným cílem vydat. Tak

vznikla i nová tradice „pasování“ prvňáčků na čtenáře knihovny.

Letos se pasovalo podruhé a ukazuje se, že tato událost našla širokou

odezvu mezi všemi zainteresovanými. Dalšími kroky po „pasování“

byly a jsou společné návštěvy tříd s jejich vyučujícími v knihovně,

kde se žáci učí, „jak to v knihovně chodí“, a zároveň vrací a půjčují si

knihy. V současné době jsou z prvních pasovaných prvňáčků již třeťá-

ci a je potěšující, že stále nacházejí cestu do knihovny. Výsledkem

jejich čtení jsou na ZŠ Holubova „čtenářské karty“, které vytvořili na

základě zadání pí učitelky Blažkové, a ilustrace k přečteným knihám

na ZŠ Komenského, které jim zadala pí učitelka Žižková. Tyto práce

budou celý leden 2007 vystaveny ve vitrínách v kulturním domě v 1.

poschodí. Pro rodiče vystavujících žáků je plánována společná pro-

hlídka prací i s paními učitelkami. Termín bude včas upřesněn.

Přijďte se podívat, těšíme se na Vás!

Básnička pro děti od holického spisovatele Jindřicha Balíka

Prosinec

V prosinci

se v září svíček

spolu sejdem u jesliček

Louky sní

svůj zimní sen

za dveřmi 

je Štědrý den

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.

Přijďte, těšíme se na Vaši návštěvu! Anna Boříková

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V HOLICÍCH

GON Hradec Králové a. s.
Zemědělská 897, 500 03 Hradec Králové, Česká republika

Bělečko 95, 534 01 Holice

TEL. 495580467, FAX 495 580 467, mobil 603 469 897, e-mail GON@GON.CZ

Jsme
soukromá akciová společnost podnikající v oboru geodézie a kartografie ve východních Čechách. Patříme v této oblasti již řadu let ke

dvacítce předních firem v České republice. Naším krédem od začátku podnikání je BÝT SERIÓZNÍ. Nesnažíme se podbízet nejnižší-

mi cenami ani ohromovat zákazníka naleštěnými klikami. Chceme nabídnout našim klientům vždy nejlepší řešení jejich problému.

Prostě chceme, aby se k nám zákazník zase vrátil, protože byl s našimi službami spokojen.

Nabízíme
vytyčování staveb a hranic pozemků naší specialitou je železniční geodézie

vyhotovování geometrických plánů vyhotovování vlečkových plánů

geodetické práce během výstavby zaměřování jeřábových drah

zaměřování skutečného provedení staveb technické mapy měst a závodů

zaměřování plynovodů, vodovodů aj. liniových staveb vyhotovování mapových podkladů pro projektové práce

vyhotovování stavební dokumentace stávajících objektů poradenství a prodej měřicích pomůcek a přístrojů
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Životní podmínky v Holicích i v Čechách za vlády Leopolda I.
(1657 – 1705)

Sotva skončila třicetiletá válka (1618 – 1648), propukly v Evropě

nové konflikty. Už při uzavírání Vestfálského míru (24. 10. 1648) mysleli

jeho signatáři na pokračování v boji. Kdybychom měli pro sedmnáctí

století najít co nejkratší charakteristiku, zněla by takto: Byl to věk nepře-

tržitých válek. Habsburci, jako němečtí císařové a jejich monarchie, jako

evropská velmoc, byli do řetězce mocenských zápasů mnohostranně

vpleteni; s nimi pak automaticky i součást podunajské říše a jeho perla,

český stát. Boje se Švédskem, Francií a věčně revoltující opozicí

v Uhrách, zvláště pak s Turky na jihovýchodě, to byla kulisa vytvářející

pozadí dějům v Čechách a na Moravě: barokní výstavbě, rekatolizační

kampani, utužování nevolnictví, zvyšování robot a jiným jevům.

Takřka po celou druhou půli 17. století vládl říši, monarchii i čes-

kému státu syn Ferdinanda III., císař Leopold I. Zvláštností, ba příjem-

ným paradoxem období věčných válek bylo, že český stát za Leopolda

I. ani za jeho nástupců válku nepoznal, máme-li na mysli její bezpro-

střední přítomnost. Od roku 1648 trval stálý mír na našem území obdi-

vuhodných 92 let. Tím více však národ vnímal, jak je vinou válek ždí-

mán, jak na chod válečné mašinérie Habsburků doplácí padlými

v cizině, finančně, materiálně, duchovně i mravně.

To vše se odehrávalo za dlouhého panování císaře Leopolda I.,

Habsburka, který pro české dějiny zůstal osobností vzdálenou, odtaži-

tou, takřka neznámou, a zdá se, že i málo sympatickou. Přitom s výjim-

kou Františka Josefa I., jenž seděl na trůně neskutečných 68 roků,

nepatřila česká královská koruna nikomu déle, než právě neosobnímu,

respekt budícímu Leopoldovi I. Vládl od svých sedmnácti do pětašede-

sáti lek věku, čili od smrti svého otce v roce 1657 do smrti vlastní

v roce 1705 – celkem tedy čtyřicet osm let.

Za ten dlouhý čas navštívil údajně Čechy všehovšudy třikrát,

respektive čtyřikrát, počítáme-li i jeho inspekční cestu k armádě

v Chebu. Neměl Čechy příliš v lásce, neuměl česky jediné slovo a ani

své děti nedal v češtině vzdělávat. Poprvé byl v Praze na své vlastní

korunovaci v srpnu a září roku1656. Podruhé do Čech zavítal na slav-

nost položení základního kamene k dostavbě svatovítského chrámu

v roce 1673. Věřilo se totiž, že ten, kdo katedrálu dostaví, vyžene Turky

z Evropy. Leopold je později vskutku takřka vyhnal, chrám však dosta-

vět nedokázal. Naposledy byl pak císař v Čechách za útěku před

morem na sklonku roku 1679 a v roce 1680. Tehdy se Praha dočasně

opět jednou stala sídelním městem panovníka.

V důsledku častých ohňů v Holicích, zvláště v letech 1679 a 1680,

a následků válečných pohrom, prosil tehdejší primas Holic Jan Doubra-

va, radní Martin Jeřábek a Jan Macas císaře Leopolda I., který se

v roce 1680 zdržoval v Pardubicích, o udělení výsady na konání tří

výročních trhů, což bylo téhož roku městu povoleno. Stalo se tak také

na přímluvu hraběte Vítanovského z Uherska a císařského komorníka

hraběte Lažanského. Na dosažení těchto výsad si muselo město vypůj-

čit od místního faráře Františka Řeháka, vosického Hájka a jiných

dobrodinců 300 zlatých.

V roce 1654 v listopadu shořelo v Holicích 23 domů a stodol. Ve

městě bylo v té době mnoho gruntů zpustlých a opuštěných. Proto bylo

v roce 1651 městu povoleno na prázdné grunty přijímat přistěhovalce,

kteří byli tři roky osvobozeni od daní a robot. Zchudlí měšťané si po

třicetileté válce těžko pomáhali z bídy. V roce 1650, dne 28. června,

udělila c. k. česká komora holickým měšťanům právo pálení kořalky

z žita, z čehož platili dohromady 7 zlatých a 30 krejcarů. Proto

v mnoha domácnostech byly pořízeny kotle a kořalka se pálila pro

svoji potřebu. Pálení kořalky v dalším století zaniklo.

V roce 1664, dne 20. března, přimašírovalo do Holic a okolních

vesnic vojsko knížete Holštýnského se svým štábem. Vojáci se zde

krutě chovali, vytloukali okna, bourali kamna a ničili nábytek v obyd-

lích měšťanů. Po svátku sv. Marka v témže roce se přivalil do Holic

pluk Marse de Dio. Jednotliví občané museli ubytovat po 50ti mušketý-

rech. Od 1. ledna do 17. května se ložíroval v Holicích pluk dragounů

strážmistra Veláše a každý muž musel dostat denně 30 krejcarů, kůň

pak týdně 2 korce ovsa. Celá útrata tohoto vojska činila 67 zlatých a 44

krejcary.

V roce 1721 Holičtí žádali vrchnost o povolení přeložení třetího jar-

marku z úterka po sv. Mikuláši na den sv. Mikuláše a týdenního trhu ze

soboty na čtvrtek, aby se nekonaly souběžně s trhy v okolních městech;

dále aby směli vybírat clo z formanských vozů celoročně po 2 krejca-

rech. I když město obdrželo zmíněná privilegia, přesto se nezbavilo své

chudoby, neboť je pronásledovaly další pohromy z pozdějších válek.

Tehdejší stagnace ekonomiky českého státu byla hlavní charakte-

ristikou i prokletím 17. století. Města tonula v dluzích, venkov

v rozdrobenosti a izolovanosti dominií. Chyběl kapitál, poptávka

a koupěschopnost obyvatelstva. Hlavním vývozním artiklem byly plát-

no a lněná příze. Předlo se a tkalo po chalupách, přičemž faktoři orga-

nizovali dodávky surovin, přejímku zboží a výplatu mezd.

V roce 1654 se v Holicích nacházelo 5 tkalců, 4 řezníci, 3 krejčí,

1 švec a 1 barvíř plátna. V roce 1713 již zde bylo celkem 77 řemeslní-

ků a obchodníků. Z těch bylo 19 tkalců, 7 řezníků, 2 handlíři s obilím,

1handlíř s dobytkem, 1 kramář, 1 kožešník, 1 provazník, a 1 tesař.

V roce 1713 si již ševci založili svůj cech.

Průměrný sedlák v 17. století musel asi 60 % svého pracovního

úsilí investovat „do cizího“, totiž do bezplatných robot a do vydávání

peněz na daně. Platil kontribuci (státní daň), pozemkový úrok vrchnos-

ti, církevní desátek a mnoho dalších poplatků. Platilo se ze všech řeme-

sel, z mlýnů, z várek piva, z jarmarků, pivovarů, mýt, kořalky, hospod,

ba i z „poslední dílny“ – za rasa a kata. Aby vůbec mohl poddaný

zaplatit své daně a dávky, potřeboval nejméně třetinu výnosu z polí

prodat na trhu. Čili: poddaní pracovali v průměru pouze z jedné třetiny

na sebe a svou rodinu.

Císař Leopold I. se narodil koncem třicetileté války v roce 1640.

Od dětství byl neduživý, slabý vzrůstem, málo temperamentní. Měl

slabý zrak a neobyčejně velká, stále pootevřená, ústa. S výjimkou

hudebního nadání a talentu na jazyky, nebyl Leopold v ničem a ničím

výjimečný. Svým zjevem byl přímo ukázkový Habsburk. Říkalo se

o něm, že byl „nejpyskatějším mužem v dynastii“ Chodil věčně s poo-

tevřenými ústy. Jednou si posteskl svému milci hraběti Portiovi, že mu

za deště do pusy pršívá. Když ho Portia upozornil, že možno ústa

zavřít, císař se velmi z výsledku radoval.

Leopold měl být původně duchovním, ale stal se politikem. Byl tři-

krát ženat. Z celkem šestnácti dětí přežilo otce jen šest, mezi nimi dva

synové, vladaři Josef I. a Karel VI. Dožil se pětašedesáti let a zemřel

v roce 1705.

Václav Zavřel
člen České genealogické a heraldické společnosti

TOULKY HOLICKOU MINULOSTÍ XXI.

Císař Leopold I., archiv autora
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HOLICE MÉHO DĚTSTVÍ (1878 – 1889) Jan Jirauch
(10. pokračování)

Občas k nám zavítal s putnou na zádech Vojtěch z Ředic, muž

vysoké postavy s plnovousem, vyhlížející jako Krakonoš, který obcho-

doval máslem, tvarohem, vejci, drůbeží a zvěřinou kupovanou od pyt-

láků. Maminka řídila se při nákupu chutí a potřebou. Prodával i holu-

by, které maminka pekla nebo dělala na černo. Od té doby, co jsem

odešel z domova, jsem holuba nejedl. 

Jednoho dne sledoval Vojtěcha četník, který, když viděl, že jde

k nám, nechal ho na pokoji a ubíral se dále. Vojtěch vrazil do bytu

s takovým spěchem, jako by ho někdo honil. Když si trochu oddechl,

vyprávěl mamince v jakém byl nebezpečí a jak z něho vyvázl svou

duchapřítomností, že šel srdnatě do domu, kde bydle pan okresní soud-

ce. Tenkrát měl na dně putny zajíce přikrytého neškodným proviantem.

Celou domácnost, kromě hrubých prací, obstarávala maminka

sama. Když pekla v pátek makové buchty, třela sama v hliněné pernici

mák s mlékem velkým kopistem, při čemž obyčejně seděla na zemi

majíc pernici v klíně. Kamna kuchyňská byla u Procházků špatná. Jed-

nou mamince vybouchla při dělání švestkových knedlíků a všechny

saze se rozlétly po kuchyni, takže maminka i knedlíky byly černé jako

kominík. Kuchyň bylo nutno celou uklidit a umýt, jelikož bylo všude

sazí na prst.

V neděli nebo někdy i ve všední

den chodívali rodiče na Královéhra-

deckou silnici na procházku. Mamin-

ka nosila sukni s „honzíkem“, velký

slaměný klobouk „florentinský“ se

sametovou stuhou hluboko pod bradu

sahající a malý slunečník, jak byl

v módě. Já jsem obyčejně pobíhal

kolem rodičů, skákal přes příkop

a podivoval se, že otec nedělá totéž.

Dovolenou trávil otec pravidelně

doma, na letní byt se tenkrát ještě

nejezdilo. Když byl bratr v septimě,

vypravil se s ním tatínek o dovolené

na cestu do Terstu a Pulje, druhý rok

do Budapešti a po Dunaji do Staré

Ršavy a na turecký ostrov v Dunaji

Ada-Kale, odkud přivezl mamince na

památku malý černý koflíček na

moka.

Jako kluk chodil jsem se dívat

s druhými na porážku, či jak se

v Holicích říkalo na „šlachtu“, a na známé, kteří zemřeli a byli doma

v bytě vystaveni v rakvi. Viděl jsem starého krejčího Fajfra, tambora

Holubovy kapely, který bydlel proti škole, hejtmana Sohna a paní

Auerbekovou, jež zemřela při porodu. Pamatuji se, jak ležela v rakvi

ve svatebních šatech se závojem.

Doma na dvoře hrál jsem si s Jeníkem Bergrovým a Tondou Horá-

kovic na vojáky s rakouskými a pruskými šavlemi, jež měl tatínek

z bojiště mezi Nechanicemi a Hradcem Králové z roku 1866. Přitom

jsme ovšem neopomenuli pozlobit krocana a ťopku, patřící paní učite-

lové Bergrové.

Za zvláštní události považovány byly svatby, přijíždějící obyčejně

dopoledne k oddavkám do kostela. Jako vlci hnali jsme se za povozy

svatebčanů a sbírali v prachu po nás házené koláče.

Pohřby bývaly ve všední dny dopoledne v 10 hodin nebo v neděli

po požehnání. Poněvadž v místě nebyl pohřební ústav, nosila se rakev

na márách.

Křtiny odbývaly se obyčejně odpoledne. Porodní bába svátečně

oblečená nesla v parádním velkém šátku na ruce dobře zabaleného

a přikrytého malého světoobčana a vedle ní kromě otce kráčelo kmot-

rovstvo.

Když se mezi kluky po městě roznesla zpráva, že „Ostřetíňáci“

potáhnou na „Holičáky“, připravovali si ihned všichni kluci papírové

čáky, šavle, praky, klacky a sbírali kamení do kapes, aby ani „munice“

nescházela. Srážka s nepřítelem bývala obyčejně na silnici někde

v místech „hromové hrušky“ a končila pravidelně porážkou Ostřetíňá-

ků a boulemi na obou stranách.

Rád jsem chodíval k perníkáři Holinkovi při levé straně ostřetínské

silnice v blízkosti Baladova hostince, buď sám anebo jako docela malý

chasníček, se služkou pro dort, jenž tam dala maminka udělat, když ho

pro někoho potřebovala. Ve svém řemesle se u Holinků vyznali dobře.

Při trzích stávali s boudou v podobě pyramidy na náměstí a prodávali

kromě jemného pečiva ponejvíce různé perníkové výrobky. O Mikuláši

hemžila se celá bouda svatými biskupy, anděly a čerty, ale ani srdce,

husaři a jiní panáci nescházeli. Druhý perníkář byl Kaletus z Pardubic-

ké silnice.

Jako každý kluk sbíral jsem brouky a motýly, na něž mi truhlář

Josef Dudek u „párníka“, bratr Oldy Dudka, zhotovil na zeď pěknou

dřevěnou světležlutě leštěnou skříňku. Měl jsem i album známek po

bratrovi, sbírku mincí, starých pečetí a podpisů a zajímalo mě vše, co

bylo starobylé. Rovněž minerály těšily se mé oblibě a jich sbírku jsem

později rozmnožil množstvím kozákovských polodrahokamů, jež jsem

od někoho dostal.

Doma jsme měli husitskou válečnou šipku nalezenou ve Slepoti-

cích, již tatínkovi někdo z tamějších

osadníků věnoval. Jednou přinesl

soudní doručovatel ze kterési vesnice

asi 10 až 15 stříbrných grošů, jež tam

byly nalezeny. Nebylo možno dobře

rozeznati ani avers ani revers, poně-

vadž byly k sobě rzí přilepeny. Pouze

u jednoho groše dalo se jen stěží pře-

čísti jméno Václava III. Nálezce

požadoval vzhledem k znehodnocení

nepřiměřenou částku peněžitou, proto

odmítl otec koupi.

U Ředic je kopec nazvaný

„Hořánky“, kde byly v době mého

mládí objeveny popelnice ve velmi

značném množství, tak zvané „popel-

nicové pole“. Diviš Čistecký ze

Scherlinku, přednosta stanice v Par-

dubicích a známý archeolog, pole

zakoupil, překopal a obsah vybral.

Někteří rolníci si pole ponechali

a kopali sami. Jeden z nich prodával

nalezené popelnice do Německa.

Tatínek, znaje moji zálibu ke všemu starému, požádal prostřednictvím

soudního exekutora sedláka, aby mi dovolil něco si vykopat. Svolil,

a tak jsem se jednoho odpoledne vypravil do Ředic a se sedlákem

kopal. Přinesl jsem si několik nádobek a spálené lidské zuby. Jen mě

mrzelo, že si sedlák ponechal z nálezu bronzový nůž a dětské chrastít-

ko. Po návratu z pole ukázal mně na půdě celé to množství, jež vyko-

pal na svém poli. Krátce nato vypukl na půdě chalupy požár, jenž veš-

keré to kulturní bohatství zničil. Sedlák měl po „kšeftu“. 

Před Novým rokem chodili po domech kominíci s novoroční gratu-

lací. Na půlarchu byli v barevné litografii zpodobněni kominíci v plné

parádě, hned vedle sv. Florián ulévající oheň a příslušný kalendář. Gra-

tulace byla pro mě událostí, zrovna tak jako poštovní knížka, kterou

roznášel listonoš. Měla na obálce barevný obrázek listonoše a veselé

čtení uvnitř.

V masopustě docházely tatínkovi pozvánky k různým bálům

a zábavám, jak místním, tak i někdy v sousedních městech. Měl jsem

je rád a pečlivě je schovával, poněvadž byly tištěny na pěkném karto-

nu, jehož jsem i někdy používal ke kreslení. Nejvíce se mi ze všech

líbila pozvánka na Šibřinky pardubického Sokola s rázem položeným

někam do Číny. Na pozvánce byli zobrazeni „Čingalesi“ v různých

pozicích a skupinách. Vzpomínám si, jak jsem se v prázdných chvílích

těmito panáčky blažené opájel.
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Velké potěšení mi rovněž způsobovaly ilustrované ceníky, jež otci

posílaly různé firmy. Především byl to ceník firmy Bittnerovy z Prahy,

jež obchodovala s důstojnickými a úřednickými uniformami a potřeba-

mi. Mému zájmu těšily se ovšem šavle a různé vojenské přilby, zejmé-

na dragounské, hulánské, husarské a dělostřelecké, jakož i parádní klo-

bouky úřednické s peřím i bez něho.

Od Lessnera z Vídně přicházely asi dvakráte do roka bohatě ilus-

trované dámské módy, jejímž půvabům se zase oddávala maminka.

Poněvadž v Holicích nebylo v té době ničeho k dostání, opatřovala si

maminka od něho parádu, ač jinak pro ni šil dámský krejčí Merkl. Ale

i já patřil k obdivovatelům obrázkového obsahu ceníku.

Z Turnova posílala nám zahradnická firma Maškova své ceníky

s pěknými barevnými květinami na deskách, nepočítaje v to vyobraze-

ní uvnitř. Všechny tyto na pohled maličkosti, vzbuzovaly ve mně touhu

po obrazech a kreslení. Vášeň kreslířská byla u nás v rodině domovem. 

Tatínek odbíral „Pražský deník“, všude v rodinách nejvíce ctěný

a jehož předplatné činilo měsíčně 30 krejcarů. Maminka byla podrobně

informována o všech událostech u císařského dvora ve Vídni, jež ji

jako ženu zajímaly.

Někdy držívali jsme „černou hodinkou“ a tu maminka, byla-li

dobře naložena, vyprávěla různé vzpomínky rodinné i jiné.

Po večeři, podávané o půl

sedmé, vyřizoval obyčejně tatínek

soudní akta, jež si denně dával posí-

lat domů. Přesně v 9 hodin jsme

chodili spát, babička někdy ještě

dříve.

Domácí pán Procházka měl

ještě přízemní domek s hospodář-

stvím přímo proti zadnímu vchodu

do kostela. V něm bydlel s rodinou

a měl krupařskou živnost. Byl menší

silné postavy, zarostlý plnovousem

již trochu šedivějícím a jako krupař

s čepicí i šaty pomoučenými. Měl

dva syny, nejstaršího Vincence,

který se stal knězem a Václava,

zaměstnaného v živnosti. Pak dvě

dcery, z nichž Aninka byla se mnou

asi stejného stáří a nejmladší, asi

dvouletou, na jejíž jméno si nevzpo-

menu. 

Na Dušičky chodíval jsem se

„na kostelík“ dívat na výzdobu

a osvětlení hrobů. Poněvadž tam

bylo smutno, nikdy jsem na svatém poli se dlouho nezdržel. Na Dušič-

ky pekli holičtí pekaři zvláštní druh pečiva „dušičky“ zvaného, podob-

ného velikonočním „jidášům“, jen prameny těsta byly jinak stočeny.

Maminka je také dělala doma. Při tom současně se zmíním o pekař-

ském pečivu, jež se v Holicích vyrábělo. Byly to rohlíky, žemličky

sypané mákem nebo kmínem a „bandory“ či „bandury“. „Bandury“

slulo černé, solí a kmínem posypané podbělní pečivo, jež se prodávalo

jako ostatní po 2 krejcarech, či jak se říkalo „nových“. 

S dychtivostí jsem vždycky očekával počátkem listopadu, jestli sv.

Martin, patron místního kostela, jehož socha umístěna je v západním

štítu kostelním, přijede na bílém koni. Většinou nám malým tu radost

způsobil. Bývalo tehdy sněhu více nežli je tomu dnes, kdy bývají zimy

holé, bez sněhu. Někdy napadlo již hojně sněhu, takže zůstal ležeti

a působil nám radost i kratochvíli, anebo počal jen málo padati, aby

pak za několik dnů nasypalo se jej dostatečné množství. Na Martina

pekla maminka „martinské rohlíky“ v podobě podkov, jež byly plněny

mákem. 

Na sv. Mikuláše bývala již sněhová pokrývka jak ve městě, tak

venku značně silná. Na svatého biskupa těšily se všechny děti, co jim

naloží. V předvečer svátku, jak se setmělo, pohyboval se svatý přítel

dětí se svým průvodem po ulici mnohdy spěšně, aby stačil všechny své

malé ctitele podarovati. Stávalo se, že měl i několik zástupců, kteří mu

v jeho podobě při nadílce pomáhali. Zvonění anděla a rachocení čerto-

vo řetězem rozléhalo se po ulicích i v domech a chalupách za dveřmi,

kde hodné dětičky očekávaly ho s tajemnou bázní, nehodné se stra-

chem, jestli je čert neodvede na řetěze s sebou do pekla. Dopadlo to

vcelku všude dobře, až na to, že některý nezbeda obdržel nadělené

brambory místo sladkostí, jablíček a ořechů.

Čtyři neděle před Štědrým dnem byl advent a v kostele se konaly

roráty. Jitra bývala zasmušilá, přece však radostná a náladová, zejména

když silnice i domky podle ní se bělaly čerstvě napadlým sněhem

a silný příkrov jeho zalehl farskou zahradu a zavěsil se hojně na vět-

vích i kmenech stromů. Všude panovalo ještě ticho, jen někdy zazněly

rolničky koňského potahu zapřaženého v saních a tu a tam se ozvaly

chvatné kroky žen spěchajících ke kupci Haasovi nebo Pickovi opatřiti

cukr nebo jiné potřeby do ranní kávy či nejnutnější koloniální zboží.

Z těchto krámů, jakož i z krámu krupaře Procházky, který prodával

housky, rohlíky i bandury, linulo se světlo petrolejových lamp do ulice

žlutým pruhem a časem zařinčel halasně zvonek, kdykoli vstoupil

nový zákazník.

Kyprý sníh křupal pod kroky těch, kdož putovali na roráty. A nebý-

valo jich málo, zejména těch starších, hlavně babiček, které byly se

spaním „na štíru“. Rojily se okolo kostela, dokonce některá i s lucer-

nou, zachumlaná do vlňáku, s modlitební knížkou a „sloupkem“

v ruce. Kůr i kostel poskytovaly té chvíle zvláštní podívanou každému

příchozímu. V přítmí kostela, v dře-

věných lavicích seděli návštěvníci

rorátů a před každým z nich hořel

voskový „sloupek“ z tlustších nebo

slabších pramenů podle majetnosti

těch, kdož je rozsvěcovali. Sloupky

byly naší dětskou touhou. 

Na roráty jsem se nikdy nedo-

stal, poněvadž v posteli bylo teplo

a venku hýřil mráz kouzelnými

květy na okenních sklech. Zato jsem

se rád díval do kostelních oken,

jimiž ve tmě pronikalo vnitřní

osvětlení kostela, jehož střecha byla

pokryta sněhovým příkrovem.

Pro nás děti byl ovšem advent

v prvé řadě radostnou předzvěstí

svátků vánočních, znamením brzké-

ho splnění našich štědrovečerních

přání.

Dnem 24. prosince počínaly

nám ve škole prázdniny, jež trvaly

tři dny. Po sv. Štěpánu začínalo zase

školní vyučování. Na Štědrý den

mívala maminka nejvíce práce. Zabíjely a kuchaly se ryby, obyčejně

dva kapři, které maminka jednak smažila, jednak dělala s černou

omáčkou, vařila rybí polévku, připravovala jablkový závin, stahovala

zajíce, který byl předkládán na Boží hod jednak pečený se smetanou,

jednak s černou omáčkou. Stromeček byl maminkou připravován již

několik dnů před Štědrým večerem v salonku, jenž byl zavřen, abych

tam nemohl. Bývala to jedlička, až ke stropu sahající.

Na Štědrý den úřadoval tatínek po celý den v kanceláři a necho-

dil domů, poněvadž maminku po celý den zaměstnávala příprava

večeře. V poledne se neobědvalo také proto, abychom viděli „zlaté

prasátko“. Asi o půl páté přišel tatínek domů a v pět hodin se výji-

mečně u nás večeřelo. V bytě u Procházků jedli jsme v ložnici rodi-

čů, jež byla větší než obývací pokoj. Na stole byl prostřen čistý bílý

ubrus a po dvou talířích na polévku a rybu, jakož i talířek na mouč-

ník. Po jídle podala maminka každému několik vlašských ořechů

a jablíčko. S nimi se prováděla procedura vánočních zvyků. Každý

z nás měl radost, když ořechy i jablíčko nebyly červavé, že v příštím

roce nezemře. Nakonec přišel na stůl čaj nebo punč, jenž tenkráte

kupci podle zvyku posílali svým odběratelům ke svátkům, a nějaké

sladkosti doma upečené. 

V rodině nebylo zvykem dávati dárky, jen tu a tam výjimečně.

Tatínek poukazoval na to, že mám po celý rok všechno, co potřebuji,

a že není tudíž třeba nějakého zvláštního obdarování o Štědrém dnu.

(pokračování příště)
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SEBRANÉ GLOSY MILOSLAVA KMENTA

NÁVŠTĚVA HRADECKÉHO BISKUPA NA HOLICKU

V listopadových ohlasech jsem vás zval na první povolební

veřejné zasedání městských zastupitelů. Konalo se hned první listopa-

dový den, a pokud jste pozvání neodmítli, víte již celý měsíc, jaké je

obsazení „holické radnice“. Pokud jste odmítli či měli nějaký naléha-

vější zájem, stačí zalistovat v tomto vydání a na stránce speciálně

k tomu určené je popsáno vše, co se při úvodním zasedání nového

zastupitelstva dělo.

Mezi dalšími ohlasy, lépe řečeno dotazy minulého měsíce zůstal

nezodpovězený tento: proč se jako dříve nezvoní na věži kostela
s. Martina? Slíbil jsem, že pro odpověď zajdu přímo na farní úřad

církve římskokatolické. A zde je volně tlumočená odpověď pana faráře

Jiřího Mannla: „Je pravda, že se v Holicích již delší čas na věži koste-
la nevyzvání. Důvodů je několik. Pro vyzvánění je sice zavedena
elektrická obsluha, ovšem s tímto způsobem velmi důrazně nesouhla-
sí památkáři. Dle jejich vyjádření tento systém staré zvony značně
poškozuje a znehodnocuje. Pokud jde o ruční obsluhu, to je problém
ještě větší. Kostelníka ani zvoníka nemáme, o to nemá nikdo zájem
a navíc je to pro nás finančně neúnosné. K tomu přistupuje i skuteč-
nost, že okenice věže musí být uzavřené. Velká hejna mnoha desítek
holubů působí dost škod na římsách a střeše celého chrámu. Pokud
by se holubi uhnízdili ve věži, bylo by to ještě horší. A při zavřených
okenicích zvuk zvonů ven nepronikne.“

Vyjádření zcela jasné a rozhodnutí pochopitelné. Zvonit se patrně

hned tak nebude. Ještě musím uvést zmínku pana faráře Mannla, že by

farnost přivítala, kdyby městská správa zasáhla proti volně létajícím

holubům. Značně poškozují nejen celou budovu kostela, ale také přede-

vším střechy sousedních budov – fary a školy. Navíc silně znečišťují

okolí. Přesvědčit se může každý, kdo do této oblasti zavítá. Doufejme,

že připomínka z farnosti na zdejší radnici „nezapadne“.

Sebrané glosy – nebo postaru „Očko kouká, pokukuje…“ končí

a já se s vámi, kteří jste měli trpělivost je číst, loučím. Nikoliv proto,

že končí rok 2006, ale hlavně proto, že končí dosavadní systém edice

„Holických listů“. Jak jste se dočetli na jedné z předchozích stránek,

do nového roku se chystají určité změny. Rada města rozhodla, že

vydávání tohoto radničního měsíčníku bude nadále pokračovat,

ovšem v nové podobě i v novém systému. Především – pokud mám

správné informace – se změní formát na novinový typ. Bude kladen

větší důraz na informace a sdělení z „radnice“, přesně řečeno ze

zastupitelstva a z rady města, z městského úřadu a městských zaříze-

ní, z úřadů, institucí a občanských sdružení. A především: aby se

maximálně rozšířila informovanost občanů, bude tento radniční zpra-

vodaj doručován zdarma do všech domácností v Holicích.

Napsal jsem „pokud mám správné informace“. Na celém systému

se dosud pracuje, ledacos – hlavně v náplni listu – může být i trochu

jinak. Je možné, že i v nové úpravě se objeví některé dosud publiko-

vané rubriky, zatímco jiné zmizí. V podstatě je však nepochybně jisté,

že kolem prvního ledna příštího roku se vám dostane zdarma do

rukou první číslo místního zpravodaje – renovovaných „Holických

listů“. 

Využívám proto této příležitosti, abych se rozloučil se všemi čte-

náři, kteří věnovali pozornost „Holickému Slavínu“, „Letopisům…“,

„Sebraným glosám“ i dalším mým statím. Děkuji vám za zájem, ohla-

sy i náměty pro tyto rubriky v uplynulých dvou letech. 

Miloslav Kment
(e-mail:miloslavkm@volny.cz)

V pátek 10. listopadu navštívil holickou

farnost hradecký biskup Dominik Duka.

V dopoledním programu biskupa Duky

byla návštěva kostela v Uhersku, kde se

ten den provádělo náročné usazení kon-

strukce kostelní „báně“. Poté biskup

poobědval na holické faře se starosty

a členy rad farností. Odpolední program

sestával z návštěvy kostelů ve Velinách,

v Horních Ředicích , Ostřetíně a Vyso-

kém Chvojně. Následovalo setkání na

faře s farní radou Holic a s mládeží. Pro-

gram zakončila mše svatá. 

Na snímku ze setkání biskupa Duky se

starosty obcí Holicka je holický starosta

Pavel Hladík a holický farář Jiří Mannl.

Vladislav Branda
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FAUNA & FLORA

Vážení čtenáři,
prosím, pojďte dál a posaďte se na chviličku, zanechte toho věčného

shánění a nervozity, zavřete oči a uši před naléháním televize a prodej-

ců. Zastavte se a staňte se na okamžik zase dětmi, které se těší na

Vánoce. Ne nechci být sentimentální a nechci do toho nutit ani Vás, ale

chtěla bych, abyste si uvědomili, jak jste se na Vánoce těšili vy, jako

děti. Jaký to byl pro vás kouzelný čas. Nyní to všechno tak rychle letí

a myslím si, že je to tím, že máme všechno v kteroukoliv dobu, všech-

no si můžeme v těch „marketech“ koupit. Dříve jsme čekali na manda-

rinky o Vánocích, ale dnes si můžeme o Vánocích koupit i rajčata a ani

pro jahody nemusí Maruška ke „dvanácti měsíčkům“. Všechno bylo

dáno časem, Jde o náš vztah k životu. Bez schopnosti čekat, bez vní-

mání, že mnohé prostě musí ve svůj čas dozrát, se člověk snadno stává

násilníkem. A to nejen ve vztahu k věcem, ale ve vztahu k lidem

a k sobě samotnému. Ta zmíněná „supermarketová kultura“ může vést

k domněnkám, že mohu mít všechno ihned, kdy chci a jak chci. A že je

možné chtít libovolný životní výsledek od sebe samotných, od svých

dětí opravdu vždy a ihned Ale jakou cenu v našich očích asi bude mít

to, co je vždy a snadno k mání okamžitě? Našemu způsobu užívání

světa se někdy říká výstižnou zkratkou „užij a zahoď!“ To je přesně

ono: to, co snadno získáme dnes i zítra nebudeme šetřit a schovávat.

U věcí to nemusí tak silně vadit, i když ekologické důsledky tohoto

přístupu k věcem jistě potěšitelné nejsou. Ale ve vztahu k lidem? To je

právě jiná otázka. I k lidem lze přistupovat podle zmíněného hesla.

Člověk je mi cenný jen dnes a zítra, kdy od něho něco potřebuji. A je

pro mne cenný jen ten, kdo mi mé přání vyplní. A potom – mohu zaho-

dit. Nebo pokud není s to mé přání ihned vyplnit, nezajímá mne. Nebu-

du přece čekat, až dozraje! Toto všechno je cítit hlavně u mladých lidí,

chtějí auto a dům a to hned, vezmou si na to půjčku a připadá mi, že už

neuvažují, jak to budou splácet, co když přijde nemoc, ztráta práce, jak

k tomu potom mají přistupovat jejich rodiče… Prosím, zastavte se na

chviličku a zamyslete se nad sebou a věnujte dětem čas, jen tak, bez

postranních úmyslů. Myslím si, že nyní je na to ten správný čas.

Projděme se trochu vánočním časem…
Advent – pochází z katolické církve. Je to období radostného očekává-

ní a těšení – věřící se těší na příchod Spasitele, ostatní na nejpříjemněj-

ší svátky v roce. Kdo si v těchto dnech přivstane a kolem šesté hodiny

je v kostele, uslyší takzvané roráty, písně, které se zpívají na jitřních

mších. Křesťané doporučují pro adventní týdny mírný půst, protože

střídmost v jídle bystří rozjímání.

Adventní doba trvá čtyři neděle před slavností Narození Páně (25. 12.).

Děti dostávají adventní kalendáře a otevírají každý den jedno čokolá-

dové okénko. Advent je rozčleněn na dvě části. Od první neděle

adventní do 16. prosince je pozornost upřena na příchod Krista. Dru-

hou částí je poslední adventní týden – 17. – 24. prosince – a je zaměře-

na ke slavnosti Narození Páně.

Tradici vánočních betlémů založil v roce 1223 Svatý František
z Assisi v italské Umbrii. Se svými přáteli přivedli do jeskyně, kterou

přeměnili na kapli, živého osla i vola a zinscenovali betlém, v němž

pak kněz sloužil první vánoční půlnoční mši.

Ke konci 18. století, v době osvícenství, jesličky opustily kostely

a ujaly se na vesnicích i ve městech mezi prostým lidem. K základním

figurkám – Ježíškovi v jeslích, Marii, Josefovi, volu, pastýřům se
stády a třem mudrcům – si lidé přidávali i další postavy ze svého nej-

bližšího okolí. Postavy byly zasazeny do mnohdy fantastické krajiny.

Betlémy byly papírové, ručně malované, vyřezávané ze dřeva nebo

modelované z různých tvárných hmot. Betlémy dodnes vábí mnoho

návštěvníků do různých regionálních muzeí. Zvyk stavět betlémy pat-

řil tedy k nejrozšířenějšímu vánočnímu zvyku. Betlém byl symbo-

lem vánoc, ale v 19. století byl postupně vytlačován vánočním strom-
kem, který se nakonec stal novým symbolem Vánoc. 

Jmelí – této věčně zelené rostliny si povšimli již naši předkové. Připa-

dala jim tajemná – vždyť roste vysoko v korunách stromů a její plody,

bílé bobule, se podobají perlám a dozrávají právě v prosinci. A protože

bylo tajemné, mělo mít i kouzelné účinky. Věřilo se tedy, že chrání

před ohněm a zavěšovalo se do domů, aby bránilo v přístupu čaroděj-

nicím a zlým duchům. Věřilo se, že přináší štěstí stejně jako podkova

nebo čtyřlístek. Navíc zvyšuje plodnost, proto se pod ním dnes líbáme.

Přináší do domu štěstí, odvahu a lásku.

Koledy – Křesťanské Vánoce do sebe vstřebaly řadu zvyků spojených

s oslavou zimního slunovratu. Lidová víra připisovala vánočním koledním

obchůzkám magickou moc. Měly přinést štěstí a blahobyt do každého sta-

vení. Na koledu se o Vánocích chodilo o Štědrém večeru, na svátek sv.

Štěpána, na Nový rok, o dni sv. Tří králů a někde i na Hromnice. Slované

přijali název koleda podle názoru L. Niederleho z latinského slova Calen-

dae (kalendy), označujícího první lednové dny, kdy se slavil slunovrat.

Nechcete některé koledy, které ještě neznají, naučit své děti?

Na Štědrý den
Stromečku vstávej, ovoce dávej,

umej se, ustroj se, je Štědrý den! (děti chodily ráno od stromku ke

stromku, třásly s ním a říkaly mu koledu)

Zvířátka u jesliček
Sem pospěšte ptáčátka, zvířátka, Hrdlička se raduje, cukruje,

zpívejte u děťátka, čižíčka okřikuje,

spi, spi, spi, náš Ježíšku, spi! Spi, spi, spi, náš holečku, spi!

Sem, sem jarní slavíčku, čížíčku, Sýkorka ho vítá k nám, vítá k nám,

zpívej libou písničku, ty jsi všeho světa pán,

spi, spi, spi, náš miláčku, spi! Spi, spi, spi, náš panáčku, spi!

I ten malý střízlíček, stehlíček, Koleda: Anděl Páně zlámal sáně,

vrzají u jesliček, svatý David dal je spravit,

spi, spi, spi, králi věčný, spi! svatá Eva dala dřeva,

Žežulka na něj kuká, naň kuká, svatá Tereza dala železa

holoubek na něj vrká, svatý Jakub dal je okut

spi, spi, spi, náš holoušku, spi! svatý Job na ně hop,

svatý Jan vozil se na nich sám.

Vánočka má dlouhou historii a udržela se v oblibě až do dnešní doby.

První zmínka o vánočce je z 16. století a za dlouhá léta prošla drobnými

proměnami. V minulosti byla pojmenována jako húska nebo calta a někde

se v Čechách dodnes setkáváme s nejrůznějšími pojmenováními – plete-

nice, pletanka, štědrovice, štědrovečernice, štricka, štrucla, žemle, ceplík.

Dříve vánočku mohli péct pouze cechovní řemeslníci - pekaři. Od 18. sto-

letí si je začali lidé péct doma sami. První z doma upečených vánoček

měl dostat hospodář, aby se mu urodilo hojně obilí. Velká vánočka se na

závěr štědrovečerní večeře rozkrájela. Někde z ní o Štědrém večeru dávali

po krajíčku dobytku, aby byl zdravý a neškodily mu zlé síly. 

Zhotovit vánočku nebylo a není jednoduché, a proto se při přípravě

těsta, pletení a pečení vánočky udržovaly různé zvyky, které měly

vánočce zajistit zdar. Hospodyně měla zadělávat v bílé zástěře a šátku,

neměla mluvit, při kynutí těsta měla vyskakovat vysoko do výšky.

Dávným zvykem také bylo zapékání mince. Kdo ji při krájení našel,

měl jistotu, že bude zdráv a bohatý po celý následující rok. Připálená

nebo natržená vánočka věštila nezdar.

O Vánocích by se toho dalo napsat ještě hodně, ale to byste potom pro

samé čtení neměli čas na své děti. Tak snad ještě krásný citát od Mary

Carol Nelson:

Ten, kdo nemá Vánoce v srdci,
je nikdy nenajde ani pod stromečkem.

K tomu není co dodat. Alena Rabasová

Táto a mámo, Vánoce by měly být
dřív, protože děti přece nevydrží být
tak dlouho hodné.
Vaše Alenka
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Krásného úspěchu dosáhl člen Sokola

Holice Pavel Kop . Osmnáctiletý student třetí-

ho ročníku Střední školy obchodu a služeb ve

Vysokém Mýtě získal na nedávném junior-

ském mistrovství světa v nohejbalu dvě zlaté

medaile. 

28. a 29. října proběhl v Opavě nejdůleži-

tější nohejbalový turnaj v tomto roce na

našem území. V severomoravském městě si

dali dostaveníčko nejlepší junioři a ženy této

disciplíny, ze špičky chyběli jen zástupci Bra-

zílie, pro které to bylo zřejmě hodně daleko a

na poslední chvíli i omluvivší se Francouzi. 

Nohejbalové mistrovství se hraje ve třech

kategoriích, a to v singlu (jeden na jednoho),

dvojkách a trojkách. Pavel Kop, který hraje

dorosteneckou ligu za SK Bělá, kde nastupuje

i v prvoligovém týmu mužů, byl ústřední

postavou dvou posledně jmenovaných katego-

rií. Ve dvojkách reprezentoval Českou repub-

liku společně s Pražákem Alešem Hlavičkou a

Martinem Janíkem z Českého Brodu (na jed-

notlivé zápasy mohou hráči nastupovat v růz-

ných sestavách), ve trojkách byli jeho kolegy

opět Aleš Hlavička, dále pak Petr Gargulák ze

Vsetína, Jan Kubát z Karlových Varů a Dan

Putík z Prahy. 

Ve dvojkách se nejprve bojovalo v základ-

ních skupinách, ze kterých první dvě dvojice

postupovaly do semifinále. Naši reprezentanti

si počínali více než suverénně, skupinu vyhrá-

li bez ztráty setu a v semifinálovém utkání

nastoupili proti Rumunsku. Zde absolvovali

asi nejdramatičtější zápas turnaje, ve kterém

prohráli jediný set za celý víkend, přesto se

zaslouženě „prosmečovali“ do finále. To mělo

tradiční složení, jako většina finálových zápa-

sů na podobných soutěžích. Tudíž Česká

republika versus Slovensko. Dvojice Pavel

Kop - Aleš Hlavička ani tentokráte nezaváhala

a naše bývalé federální partnery vyprovodila

z kurtu výsledkem dva nula. 

Soutěž trojic se hrála jiným systémem

každý s každým a první dva si to rozdali o

titul mistrů světa. I tentokráte naši narazili

v nejdůležitějším utkání na své odvěké rivaly,

a i tentokráte byli spokojenější reprezentanti

se lvíčkem na prsou. Ve trojicí čeští reprezen-

tanti neprohráli ani set. Po skončení turnaje

byl novopečený dvojnásobný mistr světa

Pavel Kop vyhlášen nejlepším hráčem mist-

rovství. 

Několik otázek pro mistra světa:

Pavle, jak si se vlastně k nohejbalu dostal? 
„Do dvanácti let jsem hrál fotbal za holické

žáky. Táta hrál rekreačně nohejbal, já se na

něj chodil dívat, zkusil jsem to a zjistil, že mě

to baví a později dokonce, že mě to i trochu

jde. Nohejbalu jsem úplně propadl a na kur-

tech začal trávit čím dál více času.“ 

Jaký byl tvůj dosavadní největší úspěch?
„V roce 2005 jsem získal dorostenecký titul

mistra republiky v singlu a trojkách.“

Jak jsi se na mistrovství světa vlastně dostal? 
„Výběr lidí dělají reprezentační trenéři na

základě výsledků celé sezony. Zvou si nás na

soustředění, pozorují nás a asi jsem se jim

líbil, a tak jsem dostal šanci.“

Jak vidíš svoji budoucnost?
„V první řadě chci dostudovat. Co se týká

nohejbalu, tak od příští sezony budu hrát za

tým Kotlářka Praha, který patří v naší republi-

ce k těm nejlepším. Doufám, že se tam uchy-

tím a že se budu ještě zlepšovat.“

Díky, ať se ti i nadále daří vozit do Holic

jak tituly mistra republiky a světa. 

Petr Kačer

V měsíci říjnu se holičtí sokolové zúčastnili řady akcí a všude

dobře reprezentovali TJ Sokol i město Holice. 

V sobotu 7. října se jel v Biskupicích u Jevíčka další ročník závodů

na historických velocipedech „Biskupické kaléšek“. Byl to po mistrov-

ství ČR nejpočetněji obsazený závod jezdci z celé republiky. Mezi více

než 100 závodníky bylo i družstvo devíti holických žen a mužů, kteří

dosáhli opět velmi dobrých výsledků.

V jízdě žen na 1 km na plášťových kolech zvítězila Květa Spitzero-

vá (a to již po šesté!), 4. místo patřilo Renatě Valentové a na 10. místě

se umístila Anna Dvořáková, která takovýto závod jela poprvé. V závo-

dě mužů na stejné trati na plášťových kolech byl Milan Šimek osmý

a Václav Kyncl dvanáctý. Na vysokých kolech obsadil – jako již tradič-

ně – Jiří Valenta 2. místo za mistrem světa Josefem Zimovčákem.

V této disciplíně získal 10. místo Miroslav Macků, 13. místo Karel

Spitzer junior. V „závodě kuriozit“ se Karel Spitzer starší umístil na 3.

místě. Jízdu elegance (muži) vyhrál Václav Kyncl, Miroslav Macků

obsadil 5. místo. Zvláštní ocenění za vlastní zhotovení netypického

kola získal Milan Šimek.

Dalšího významného sportovního úspěchu dosáhl osmnáctiletý

Pavel Kop, odchovanec Sokola Holice. Na mistrovství světa juniorů

v nohejbalu v Opavě (28. a 29. října) se stal mistrem světa juniorů ve

dvojicích i v trojicích. Navíc byl Pavel Kop vyhlášen absolutně nejlep-

ším hráčem tohoto mistrovství (viz podrobný článek Petra Kačera na

této stránce).

V pátek 27. října 2006, v předvečer státního svátku 28. října, se

konalo v Praze v Tyršově domě slavnostní zhodnocení XIV. všesokol-

ského sletu 2006. Pozváno bylo též osm členů Východočeské sokolské

župy Pippichovy. Mezi vybranými hosty byl i starosta TJ Sokol Holice

Václav Kyncl, a to za obětavou práci s přípravou a účastí na župním

sletu v Pardubicích a poté i na XIV. všesokolském sletu v Praze. Po

slavnostním zahájení v atriu Tyršova domu a odhalení pamětních

kamenů z Mathausenského tábora se uskutečnilo v aule zmíněné budo-

vy zhodnocení a předání pamětních medailí ČOS.

Bylo to důstojné a krásné zakončení XIV. všesokolského sletu.

Bylo to také poprvé, kdy se takovéto zhodnocení a ocenění práce těch,

kteří se zasloužili o úspěch všesokolského sletu, vůbec konalo. Napo-

sledy zazněla slavnostní znělka a většina zúčastněných již přemýšlí

o přípravách a účasti na XV. všesokolském sletu.

Václav Kyncl

MÁME MISTRA SVĚTA

ČLENOVÉ TJ SOKOL VZORNĚ REPREZENTUJÍ HOLICE
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