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Vzpomínka na 28. říjen – Den vzniku
samostatného Československého státu – se
může zdát opožděná (do listopadového čísla
se vzhledem k uzávěrce „nevešla“), přesto se
domnívám, že za zmínku stojí. Tento stěžejní
svátek naší vlasti bohužel značně zevšedněl.
Nejde jen o to, že některé instituce ani nevy-
věsí státní vlajku („Česká“ pošta, policie,
dráhy, finanční úřad, banky, spořitelna aj.) –
o občanské veřejnosti ani nemluvě – , ale že
je minimální zájem o podstatu tohoto svátku.

Letošní tradiční vzpomínka u desky pad-
lých v 1. světové válce byla potěšující. Zhru-
ba třicítka občanů (rekord posledních patnác-
ti let!) se přišla letošnímu jubileu poklonit.
Přitom šlo o „nekulaté“ výročí a výzva pořa-
datelů – města a svazu bojovníku za svobodu
– nepřekročila obvyklou míru. Velmi patřičná
byla i účast zástupce krajského velitelství
české armády.

Ještě malou zmínku pro neznalé: Pamětní
deska je umístěna na budově základní školy
v Růžičkově ulici (dříve známá jako „opat-
rovna“). Zdobená měděná deska byla odhale-
na na dokončované stavbě budovy 21. června
1931 a uvádí jména 128 padlých holických
občanů. Za první republiky se u ní konala
každoročně velká shromáždění až do roku
1938. Za nacistické okupace byly tyto akce
zakázané, opětovně proběhly v letech 1945 –
1947. Komunistický režim tento svátek pře-
měnil na den znárodnění a další pododrůdy.
Malý záblesk z let 1968 a 1969 byl v době
„normalizace“ rychle z paměti lidu vymazán.
Od roku 1990 je to opět tradiční státní svá-
tek. Ovšem jaký a jak k němu přistupujeme,
to nechť každý posoudí sám.

Nyní v radostnější taneční notě: XII. roč-
ník Holického kramflíčku se konal v neděli
20. listopadu 2005. Pokud neznáte, trochu
napovím. V Holicích byli vždy dobří taneční-
ci a již před několika desítkami let vznikl
v kulturním domě zájmový taneční klub,
jehož zakladatelem byl taneční mistr Josef
Švec se spolupracovníky. Současná taneční
mistrová Hana Flekrová pokračuje v udržo-
vání této tradice, kterou v posledních dvanác-
ti letech „korunuje“ zmíněnou soutěží ve
sportovním (dříve „společenském“) tanci.
Název „Holický kramflíček“ je příhodný,
popularita soutěže značná. Hlavní pořadatelé
– Taneční studio Hany Flekrové a DDM
Holice – mohli letos prvně využít lákavých
prostor městské sportovní haly. Dvě fotogra-
fie dávají pouze cosi tušit, podrobnosti čtěte
uvnitř listů.

Text Miloslav Kment, foto Vladislav Branda

NEVŠEDNÍ UDÁLOSTI VŠEDNÍHO ŽIVOTA
SLOVEM I OBRAZEM

Foto na titulní stráně: Vladislav Branda
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Vážení občané, čtenáři měsíčníku
„Holické listy“!

Minulý měsíc jsem nechtěl věřit svým
očím, že za dva měsíce začínají Vánoce –
a dnes jsou vánoční i novoroční svátky na
dosah. S blížícím se koncem roku – kromě
obvyklých radovánek – se také povětšině
bilancuje uplynulé období. Jelikož do novo-
ročního slova chci připravit spíše výčet plánů
a předpokladů pro rok 2006, dovolte mi,
abych se dnes z pohledu působení holické
radnice podíval na rok odcházející. Nikoliv
v bilancování údržby, oprav a různých inves-
tičních akcí. O tom se k vám v průběhu roku
dostávaly pravidelné informace, navíc se
o těchto akcích dočtete v rubrice „Měli byste
vědět“. Chci hovořit o letošních aktivitách,
které poněkud jiným způsobem ovlivňují
život města.

Například chci připomenout rozhodnutí
zastupitelstva města, kterým byl z organizač-
ních i ekonomických důvodů zrušen odbor
technických služeb městského úřadu a místo
něj ustavena příspěvková organizace města
„Technické služby Holice“. Ony ekonomické
důvody byly sice prozaické, ovšem pro nás
velmi podstatné. Vzhledem k nemalé podni-
katelské činnosti na tomto úseku (především

v poskytování různých služeb) bychom byli
nuceni přejít ve finanční politice na systém
„DPH“, což je pro samosprávné instituce
zcela nevhodné a hospodářsky neúnosné.
U samostatné příspěvkové organizace či
obchodní společnosti, a. s. nebo s. r. o. to pro-
blém není. Přitom se ve vztahu k městu a pře-
devším k potřebám občanstva téměř nic
nezměnilo, a to ani v cenách, ani v samotných
výkonech. To jste nakonec za několik uplynu-
lých měsíců jistě poznali sami.

Druhým příkladem je spolupráce města
s některými institucemi, jejichž vliv rovněž
pocítí či pociťují naši občané. Zmínit mohu
například úklidové firmy, podniky zabývající
se likvidací komunálního či nebezpečného
odpadu, ale taktéž pardubický magistrát, lépe
řečeno Městskou policii Pardubice, jejíž hlíd-
ky nám pomáhají na úseku veřejného pořádku
a dopravy. Výborná je též spolupráce s Ředi-
telstvím silnic a dálnic Pardubického kraje,
které je investorem budoucího obchvatu
kolem Holic na silnici I/35. Město všemi pro-
středky vypomáhá při řešení výkupu pozemků
na trase obchvatu. V závěru první etapy od
silnice z Hradce Králové až po lokalitu „Na
Povětrníku“ je počítáno s kruhovou křižovat-
kou, která propojí hlavní trasu se silnicí 36 do
Pardubic a s centrem města Holic. Parcely
k tomu určené jsou v držení společnosti
IMOS Brno a dosavadní jednání nebyla
úspěšná. V minulých dnech došlo doslova
k průlomu této situace. Osobní jednání
s ing. Jiřím Rulíškem, předsedou představen-
stva zmíněné společnosti, přinesla zásadní
obrat. Zástupci IMOSu si na místě prohlédli
k výměně nabízené parcely a usoudili, že jde
o seriózní nabídku. Jde o parcely na pravé
straně silnice (směrem do městské části Pod-
lesí), sousedící se zástavbou v lokalitě Muška.
Je to velice příznivá zpráva, přibližující zahá-
jení stavby obchvatu již v příštím roce. 

V průběhu letošního roku jsme nadále
podporovali kulturně-společenský, tělový-
chovný a sportovní život ve městě. Jde nejen
o značné provozní náklady (kulturní dům,
muzeum, školy, dům dětí a mládeže, staroho-
lické společenské středisko, stadion, sportovní

hala), ale také o přímou finanční podporu
klubů, jednot, občanských sdružení. Město
samo připravuje některé tradiční akce (novo-
roční setkání u kulturního domu, „čarodějni-
ce“, zahájení adventu), či akce příležitostné .
Letos například slavnostní otevření městské
sportovní haly, oslavy 60. výročí holického
povstání a osvobození ČSR, zahájení provozu
mateřské školy a společenského střediska ve
Starých Holicích. 

Letos přijali naše pozvání k návštěvě
města ministr průmyslu a obchodu Milan
Urban a ministr pro místní rozvoj Radko Mar-
tínek. Jejich návštěvami jsme jednak prezen-
tovali Holice, jednak jsme získali konkrétní
podporu některých připravovaných akcí.
Navázali jsme kontakty s polským městem
Strzelce Opolskie. V červenci k nám přijela
delegace, kterou tvořil starosta Krzystof Fabi-
anowski, místopředseda rady Stanislaw
Kowalczykiewicz a doprovázel je český kon-
zul Jiří Kubík. Byli přijati na radnici, prohléd-
li si město, další den byl věnován rozhovorům
o možnostech vzájemné spolupráce. Uskuteč-
nili jsme vyjížďku po pozoruhodnostech
města i blízkého okolí a taktéž navštívili Par-
dubice. Naše reciproční návštěva se uskuteč-
nila 9. – 11. září 2005 a do polského Strzelce
Opolskie odjela delegace ve složení starosta
Ladislav Effenberk, místostarosta Pavel Hla-
dík a tajemník městského úřadu Vladislav
Branda. Při této návštěvě jsme byli velmi
srdečně přijati a kromě pestrého společenské-
ho programu jsme nastínili partnerskou
smlouvu. Náplň vzájemné spolupráce bude
upřesněna na naší  radnici  v úterý
6. prosince t. r. při návštěvě jednoho z před-
stavitelů tohoto družebního města. Samo-
zřejmě, že s výsledkem těchto jednání obča-
ny města seznámíme opět na stránkách
„Holických listů“.

Přeji vám hodně pevné nervy a trpělivost
v rušné předvánoční době, přeji vám klidné
a spokojené vánoční svátky a šťastné vykroče-
ní do nového roku. Nashledanou 1. ledna
2006 na tradičním novoročním setkání u kul-
turního domu. 

Mgr. Ladislav Effenberk, starosta města

Slovo starosty Ladislava Effenberka

MĚSTO HOLICE VÁS ZVE 1. ledna 2006 

NA NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ u kulturního domu
Program:

v 17.30 hodin – koncert holické dechové hudby

v 18.00 hodin – novoroční zdravice starosty města

v 18.15  hodin velký ohňostroj s hudebním doprovodem

ohňostroj zajišťuje Jiří Krkavec - CIPYTEX z Tišnova, zvuk DJ Mráza
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Mimořádná schůze rady města dne 7. listopadu 2005 
Před zasedáním zastupitelstva se rada sešla k mimořádné schůzi.

Zastupitelstvu doporučila schválit změnu úvěrové smlouvy mezi měs-
tem a Komerční bankou. Rovněž tak doporučila zastupitelstvu schválit
11. a 12. rozpočtovou změnu v rozpočtu města na rok 2005, v obou pří-
padech se jedná o přesuny financí mezi kapitolami rozpočtu.

Na základě požadavku Technických služeb Holice schválila rada
nákup vozidla typu Magma pro zimní údržbu od firmy TEROP
s.r.o. Smiřice dle předloženého návrhu, tedy na leasing. V rámci naklá-
dání s nemovitým majetkem města doporučila rada zastupitelstvu
schválit prodej pozemku v Pospíšilově ulici (stavební parcela) a zřízení
věcného břemene za úplatu u části pozemku v Palackého ulici (vjezd
na pozemek žadatele). Na jaře schválilo zastupitelstvo výkup některých
pozemků od TJ Jiskra Holice za symbolickou 1 korunu. Protože však
prodávající musí uhradit daň z prodeje ve výši 8 035 Kč, doporučila
rada zastupitelstvu zrušit jeho usnesení č. 180 ze dne 26. 4. 2005
a schválit výkup za částku 8 036 Kč. Rada vyslovila souhlas s převo-
dem členského podílu k družstevnímu bytu v domě čp. 1133 v Lohnis-
kého ulici dle zaslané žádosti. 

Dále rada schválila prodloužení veřejnoprávních smluv k výkonu
přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí s obcemi
Býšť, Dolní Roveň, Horní Jelení, Jaroslav, Ostřetín, Poběžovice u Holic
a Trusnov a s obcí Veliny rozšířenou o úsek poskytování peněžitých
a věcných dávek ve správním řízení, a to do 31. 12. 2006. V souvislosti
s osamostatněním Technických služeb rada schválila limit mzdových
prostředků pro tuto příspěvkovou organizaci. Na základě návrhu komi-
se pro mládež a tělovýchovu pověřila rada tuto komisi sestavováním
rozvrhů na činnost ve sportovní hale a jednáním s ředitelstvím gymná-
zia o využívání tělocvičny této školy mimo vyučování. 

Schůze rady města dne 21. listopadu 2005
Nejdůležitějším bodem této schůze rady bylo první čtení návrhu

provozní části rozpočtu města na rok 2006, který počítá s vyrovnanými
příjmy i výdaji ve výši 96 704 200 Kč. Rada vzala návrh na vědomí
s tím, že druhé čtení proběhne na příští schůzi rady za přítomnosti
zastupitelů. 

Rada projednala zprávu o činnosti odboru dopravy našeho měst-
ského úřadu a vzala ji na vědomí. Schválila bezúplatný převod movité-

ho majetku na obce Dobrovolného svazku obcí Holicka k 1. 12. 2005.
Jedná se o počítače na obecních úřadech, které byly pořízeny z dotace
Ministerstva pro místní rozvoj a musely být po určený čas evidovány
v majetku našeho města. Dále rada projednala otázky inventarizace
majetku a závazků města v roce 2005. Vyhlásila termín inventariace
k 31. 12. 2005, jmenovala hlavní inventarizační komisi za předsednic-
tví člena rady Josefa Bartoníčka a schválila harmonogram provádění
inventarizačních prací. 

V další části schůze projednala rada aktuální záležitosti kolem
nemovitého majetku města. Zastupitelstvu doporučila odprodej pozem-
ků v místní části Koudelka a odprodej oploceného pozemku v ulici Sta-
roholická. Rovněž doporučila schválit směnu pozemků mezi firmou
IMOS Brno a městem v souvislosti s výstavbou silničního obchvatu
města. Poté pak schválila ceny prodávaných (Husova ulice) a vykupo-
vaných pozemků (komunikace na Blažkovec a komunikace v Hanzlově
ulici). Rada schválila postup při likvidaci movitého majetku města
podle návrhu likvidační a škodní komise ze dne 24. října. 

Rada schválila 13. rozpočtovou změnu v rozpočtu města na letošní
rok (uvolnění peněz z rezervy na kulturu pro nákup počítače a doplatek
za Holické listy pro KD a jednorázový příspěvek pro Ing. Hanu Platen-
kovou na rozšíření internetových stránek našeho města). Rada schválila
bezplatné použití znaku města na dresech motokrosových závodníků
Automotoklubu Holice a neschválila použití znaku na dopisních papí-
rech tohoto občanského sdružení. Rada vyhověla žádosti Centra pro
zdravotně postižené Pardubického kraje, které chce provozovat dvakrát
v měsíci v Holicích konzultační středisko, a schválila pronájem v jedné
místnosti starého DPS (budou se střídat s notářkou) od 1. 12. 2005 za
částku 100 Kč měsíčně. Naopak rada zamítla žádost obce Horní Ředice
o snížení platby neinvestičních nákladů v našich mateřských školách za
děti z této obce. 

V závěrečné části schůze schválila rada navýšení počtu žáků ve
třídě Mateřské školy Staroholická na 27. Tedy tak, jak bylo počítáno
při jejím stěhování do nových prostor. Rada jmenovala komisi pro
posouzení kronikářského zápisu za rok 2004 ve složení Mgr. Roman
Matoušek, Ing. Miloslav Jirsa a Luděk Kaplan. Na doporučení sociální
komise schválila rada přidělení dvougarsoniéry ve starém DPS Ludmi-
le a Janě Zimovým z Holic. 

Mgr. Pavel Hladík, místostarosta města

Pod veřejnou kontrolou
Usnesení zastupitelstva města Holic ze dne 7. listopadu 2005

Usnesení č. 335 - Zastupitelstvo města Holic  s c h v a l u j e  postup
RM Holice dle přednesené zprávy ze schůzí rady města od posledního
zasedání ZM Holice dne 12. září 2005.
336 - Zastupitelstvo města Holic  s c h v a l u j e  plnění rozpočtu
města Holic k 30. 9. 2005.
337 - Zastupitelstvo města Holic  n e s c h v a l u j e  prodej nebyto-
vých prostor v čp. 61 v ul. Bratří Čapků, Holice.  
338 - Zastupitelstvo města Holic  s c h v a l u j e  odprodej části
pozemku p. č. 2378/6 a 4498/1 o výměře cca 200 m2 v ul. Husova
z majetku města.
339 - Zastupitelstvo města Holic  s c h v a l u j e  odprodej pozemku
p. č. 1227/3 o výměře 0,2338 ha v k. ú. Veliny z podílového spoluvlast-
nictví obcí a měst v Lesním družstvu Vysoké Chvojno.
340 - Zastupitelstvo města Holic  s c h v a l u j e  zřízení věcného
břemene pro spolupodílové vlastníky obce a města v Lesním druž-
stvu Vysoké Chvojno na pozemky p. č. 1349/5, 1349/4, 1349/3
v k. ú. Veliny.
341 - Zastupitelstvo města Holic  s c h v a l u j e  výkup pozemku
p. č. 4039/22 o výměře 296 m2 v lokalitě Blažkovec do majetku města.
342 - Zastupitelstvo města Holic  s c h v a l u j e  výkup podílu 17/24
pozemku p. č. 2924/7 v ul. Hanzlova do majetku města.
343 - Zastupitelstvo města Holic  n e s c h v a l u j e  směnu ani prodej
pozemku p. č. 2385/38 o výměře 53 m2 v ul. Ottmarova z majetku města.
344 -Zastupitelstvo města Holic  s c h v a l u j e  zřízení věcného bře-

mene za úplatu na části pozemku p. č. 136/1 v ul. Palackého za jedno-
rázovou úhradu ve výši 15 000,-Kč.
345 - Zastupitelstvo města Holic: 
1) r u š í  usnesení Zastupitelstva města Holic č. 180 ze dne 26. 4. 2005.
2) s c h v a l u j e  výkup pozemku p. č. 1725/21 o výměře 242 m2,
p. č. 1725/22 o výměře 3 772 m2, p. č. 1725/24 o výměře 63 m2,
p. č. 2164/3 o výměře 105 m2, p. č. 2165/3 o výměře 63 m2,
p. č. 2165/4 o výměře 34 m2, p. č. 2393/5 o výměře 441 m2,
p. č. 2394/2 o výměře 127 m2 v k. ú. Holice v Čechách za kupní cenu
ve výši 8 036,-Kč.
346 - Zastupitelstvo města Holic  s c h v a l u j e  obecně závaznou vyhlášku
města Holic č. 6/2005 o veřejném pořádku na katastrálním území Holice
v Čechách.
347 - Zastupitelstvo města Holic  s c h v a l u j e  obecně závaznou
vyhlášku města Holic č. 7/2005 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komu-
nálního odpadu.
348 - Zastupitelstvo města Holic  s c h v a l u j e  pořízení změny
územního plánu města Holic na pozemku p. č. 4832/2 v k. ú. Holice
v Čechách z neurbanizovaného území na zónu venkovského bydlení. 
349 - Zastupitelstvo města Holic  s c h v a l u j e  pořízení změny
územního plánu města Holic na pozemku p. č. 1718 v k. ú. Holice
v Čechách ze zóny čisté výroby na zónu smíšené výroby.
350 - Zastupitelstvo města Holic  n e s c h v a l u j e  pořízení změny
územního plánu města Holic na pozemku p. č. 2822/45 v k. ú. Holice
v Čechách ze zóny městského bydlení ve výhledu na zónu městského
bydlení v návrhu.  

ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY MĚSTA
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BILANCUJEME ROK 2005 

Nebude to již dlouho trvat a rok 2005 se stane minulostí. Konec
každého roku nás vede také k bilancování, v našem případě pak
k bilancování výstavby v našem městě. To je totiž ta nejviditelnějčí část
činnosti samosprávy města. 

Největší investiční akcí roku 2005 byla bezesporu rekonstrukce
školní budovy ve Staroholické ulici, provedená během letních měsíců
za výrazné státní podpory. Od 1. září tak mohla dostat Mateřská škola
Staroholická zcela nové prostory, splňující všechny požadavky na pro-
voz předškolního zařízení. Kromě toho zde byla vybudována nová
tělocvična pro veřejnost, herna kulečníku DTJ Holice a nové prostory
získala i půjčovna kostýmů Kulturního domu. V neposlední řadě bylo
upraveno venkovní hřiště, které by mělo sloužit hlavně dětem ze Sta-
rých Holic, a starší část budovy opatřena novou fasádou.

Stranou zájmu nezůstaly ani další školní objekty. Ať již přímo
z peněz městského rozpočtu, či z vlastních provozních prostředků byla
položena nová venkovní kanalizace a zhotoven nový plot u školní
budovy v Růžičkově ulici, položeny nové dlažby a obklady v Základní
škole Holubova, opravena střecha na tělocvičně v Mateřské škole
Holubova, odstraněna narušená statika u provozní budovy v Mateřské
škole Pardubická včetně nového chodníku, či výměna kanalizační pří-
pojky do Domu dětí a mládeže.

Začátkem roku byla dána po přístavbě a rekonstrukci do provozu
městská sportovní hala, a to včetně nové přístavby pro hernu stolního
tenisu. Během roku se dokončily venkovní úpravy, spočívající hlavně
ve vybudování nového chodníku z Holubovy ulice a odvodnění prosto-
ru mezi halou a sokolovnou. Nemalou investicí bylo i přebudování dět-
ského hřiště za „květnovými“ ulicemi, které již splňuje všechny normy
EU pro tato zařízení.

Značnou pozornost věnovala samospráva místním komunikacím.
Největší akcí bylo dokončení Ottmarovy ulice, čímž došlo k propojení
sídliště Muška s ulicí Pod Homolí. Zásadní rekonstrukcí prošla část
severní komunikace v místní části Podhráz včetně generální opravy
mostku přes Ředičku. Nový povrch dostaly vozovky v místní části
Podlesí (od Kamence kolem kempu k silnici I/35), v ulicích Havlíčko-
va a U Kapličky, v místní části Roveňsko (u rybníčku) , jakož i část sil-
nice na Blažkovec. Řada místních komunikací pak prošla tradiční opra-
vou po zimním období. 

Pozadu za městem nezůstala tentokrát ani Správa a údržba silnic
Pardubického kraje, která provedla celkovou rekonstrukci v Husově
ulici, a to v prostoru od Hradecké k Tyršově ulici. Nového povrchu se
dočkal i hlavní tah městem, silnice I/35, a sice v části od křižovatky
u Černého koně za křižovatku na Poběžovice.

Do oblasti komunikací spadají i chodníky. Ještě před prázdninami
se podařilo zcela zrekonstruovat velice frekventovaný chodník od rad-
nice k autobusovému nádraží i se sadovou úpravou v jeho okolí. Kromě
chodníku u sportovní haly uveďme alespoň ještě nový chodník v Josef-
ské ulici v uličce k panu Slovákovi a opravy v Havlíčkově ulici. 

Vzhledem k postupnému nahrazování vrchního elektrického vedení
kabelovým, prováděného VČE,  je třeba zajistit ze strany města vybu-
dování nového veřejného osvětlení. V letošním roce se tak stalo v části
Josefské ulice a v celé místní části Kamenec, kde bylo třeba vybudovat

podle stávajících předpisů i nové osvětlení podél silnice na Poběžovice. 
Počátkem roku byla dokončena výměna části střechy na kulturním

domě, poničené loňskou podzimní vichřicí. V tomto objektu byla
během léta provedena rozsáhlá rekonstrukce kuchyně kavárny tak, aby
odpovídala hygienickým normám. 

Z menších investičních akcí uveďme alespoň přístřešek nad zadním
vchodem do Polikliniky a přístřešek nad zadním vchodem do radnice.

V minulých letech jsme vždy psali o bytové výstavbě. Vzhledem
ke změnám v dotační politice státu se město letos do žádné bytové
výstavby nepustilo. Stavební ruch v oblasti Mušky však přesto neutichl.
Jednak zde individuální stavebníci dokončují stavby svých rodinných
domů, jednak zde firma BW Stavitelství postavila nový obytný dům
s 22 byty. V tomto prostoru chystá město další výstavbu, ale vše bude
záviset na přidělení státní dotace. S bytovou výstavbou souvisí i roz-
hodnutí samosprávy o změně územního plánu v celém prostoru
„Homole“, aby bylo možno v budoucnu zastavět celý prostor mezi
Podlesím a Husovou ulicí. 

Ještě dovolte pár slov k silničnímu obchvatu města. Ten byl v cent-
ru pozornosti samosprávy města po celý rok. Hlavně co se týče výkupu
pozemků. Ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic probíhala nesčet-
ná jednání s majiteli pozemků a dnes se dá říci, že u drtivé většiny se
výkup podařil. Bohužel zůstalo několik případů (v převážné většině se
to týká mimoholických vlastníků), kde zřejmě bude muset dojít
k vyvlastnění, pochopitelně za úhradu. Tím se ovšem celá záležitost
protahuje a na zahájení výstavby obchvatu, tolik potřebného pro naše
město, si budeme muset počkat až v roce 2006. 

Uvedená bilance výstavby města v roce 2005 nemusí každého
uspokojit. Víme dobře, že v ní řada občanů postrádá to „svoje“. To, co
mu ztrpčuje život a na co již delší čas upozorňuje. Samospráva města
ví, kde nás bota tlačí. Vzhledem k finančním možnostem však musí
pečlivě vážit, do čeho se pustit teď hned a co musí bohužel počkat.
Jenom pro ilustraci: požadavky na opravy komunikací jsou vyčísleny
přes 30 milionů a chodníků přes 10 milionů korun. A to nemluvíme
o tom ostatním. Když se velice daří, má město k dispozici na investice
(bez státních dotací) ani ne 10 milionů korun na rok. I z tohoto hledis-
ka je třeba se na výstavbu města dívat. 

Rubriku Měli byste vědět připravuje Mgr. Pavel Hladík, místostarosta města

MĚLI BYSTE VĚDĚT…

351 -  Zastupitelstvo města Holic  s c h v a l u j e  návrh zadání XV. b)
změny územního plánu na pozemcích p. č. 2171/25, 2171/24, 2171/31,
2171/30, 2163/11, 2171/26, 2171/27, 2171/28 a 2171/29 v k. ú. Holice
v Čechách ze zóny městského bydlení nízkopodlažního ve výhledu,
zóny ochranné zeleně, zóny průmyslové výroby a zóny čisté výroby na
zónu městského bydlení nízkopodlažního a smíšenou zónu. Zpracování
bude jednostupňové, tj. nebude pořizován koncept, ale sloučí se fáze
projednání konceptu a návrhu XV. b) změny ÚPSÚ Holice.
352 - Zastupitelstvo města Holic  s c h v a l u j e  přijetí municipálního
úvěru od Komerční banky a. s. Pardubice na přefinancování úvěru
poskytnutého na rekonstrukci náměstí T. G. Masaryka v Holicích (včet-
ně rekonstrukce budovy městského úřadu) a vybudování infrastruktury

na sídlišti Na Mušce. Úvěr bude ve výši 13 239 998,10 Kč, doba splat-
nosti 31. 12. 2009, výše úrokové sazby 2,6 % p. a. (pevná sazba pro
celou dobu splácení úvěru).
353 - Zastupitelstvo města Holic  s c h v a l u j e  XI. rozpočtovou
změnu v rozpočtu města na rok 2005 dle předloženého návrhu.
354 - Zastupitelstvo města Holic  s c h v a l u j e  XII. rozpočtovou
změnu v rozpočtu města na rok 2005 dle předloženého návrhu.
355 - Zastupitelstvo města Holic  b e r e  n a v ě d o m í  kontrolu
plnění usnesení RM a ZM Holice za období leden – říjen 2005.
356 - Zastupitelstvo města Holic  n e s c h v a l u j e  revokaci usnese-
ní rady města č. 224 ze dne 15. 8. 2005 o převodu prostor v přízemí
bytového domu čp. 61/B v ul. Bratří Čapků do bytového fondu.
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ÚŘEDNÍ DESKA
(informace z městského úřadu a jeho odborů připravil ing.Vladislav
Branda, tajemník MÚ)

Místní poplatek za komunální odpad v roce 2006
Zastupitelstvo města Holic projednalo a schválilo 7. listopadu 2005
novou obecně závaznou vyhlášku č.7/2005, o místním poplatku za
komunální odpad. Hlavní změnou proti loňské vyhlášce je stanovení
vyššího poplatku, který má důvod ve stále se zvyšujícím množství
komunálního odpadu a v rozšiřování služeb v odpadovém hospodář-
ství. Dalším důvodem je snaha o snížení nebo alespoň udržení stejného
deficitu v rozpočtové kapitole „odpadu“ na úrovni zhruba 500 tisíc Kč.
Ve vyhlášce jsou opět úlevy pro chataře u rybníka Hluboký, stejné je
i stanovení úlev pro starší občany – poloviční sazba v roce dovršení
věku 75 let.
Pro rok 2006 byl tedy navržen a schválen poplatek ve výši 500 Kč
na osobu. 
Pro informaci uvádím, že pro letošní rok 2005 a vyrovnané hospodaře-
ní města s odpady budou vycházet náklady na občana a rok téměř
560 Kč, pro rok 2006 se předpokládají skutečné roční náklady na
občana ve stejné výši. V roce 2006 budeme opět zajišťovat pravidelné
svozy velkoobjemových odpadů a dvakrát ročně mobilní svoz drobné-
ho chemického odpadu a elektroodpadů. Na sběrném dvoře technic-
kých služeb mohou holičtí občané odložit k likvidaci stavební odpad,
zeminu a organické odpady. 
Od konce srpna 2006, formou pravidelných svozů, budeme opět zajiš-
ťovat likvidaci biologických zkompostovatelných odpadů.
Úplné znění vyhlášky je vyvěšeno na úřední desce MÚ a je zveřejně-
no, na internetové stránce www.mestoholice.cz.
Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají možnost se
připojit k holickému systému pro nakládání s komunálním odpadem na
základě písemné smlouvy.

Protože likvidaci komunálních odpadů zajišťuje v Holicích firma
Odeko z Týniště nad Orlicí budou se smlouvy uzavírat přímo s „Ode-
kem“. Kontakt: ODEKO s.r.o., Smetanova 395, 517 21 Týniště nad
Orlicí, tel, 494 371 003.

Odbor životního prostředí a stavební úřad MÚ Holice
upozorňuje 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 2005 
V pondělí 5. prosince od 17 hodin se bude rada města, rozšířená
o všechny členy zastupitelstva, zabývat konečnou verzí rozpočtu
města na rok 2006. Na jednání rady města budou průběžně zařazovány
majetkové otázky (převody majetku apod.), sdělení starosty a další. 

Mimořádné zasedání zastupitelstva města dne
5. prosince 2005
Před pravidelným jednáním rady města bude do jednací síně městského
úřadu svoláno na 16 hodinu veřejné, mimořádné zasedání zastupitel-
stva města, které bude projednávat navýšení základního jmění Lesního
družstva s.r.o., Vysoké Chvojno.

V pondělí 19. prosince 2005 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 2006,
dalším bodem bude projednání plánu práce zastupitelstva a rady

města na 1. pololetí roku 2006. Dále se bude projednávat návrh na
změnu územního plánu města, pravidelným bodem budou také pře-
vody nemovitého majetku města.
Srdečně zveme občany na poslední jednání holických zastupitelů
v roce 2005. 

V roce 2006 se počítá se zahájením výstavby dotovaných družstev-
ních bytů na základě Zákona o podpoře výstavby družstevních bytů ze
Státního fondu rozvoje bydlení. Nový dotační program nabízí tyto
hlavní výhody:
• přímou dotaci státu na výstavbu jednoho bytu ve výši 100 000,-Kč,
• možnost úspory až 300.000,- Kč/byt při využití zvýhodněného úvěru,

který je součástí programu a souběžně i využití výhod stavebního
spoření 

K zajištění realizace programu Město Holice iniciuje vznik bytových
družstev, jejichž členy se může stát každá fyzická osoba starší 18 let. 

Pro realizaci výstavby bude využita dokončená projektová doku-
mentace bytového domu o 38 bytech (ve velikostech přibližně od
40 m2 do 80 m2 v členění od 1+kk do 3+kk a v pořizovacích cenách,
tedy v cenách bez započtení výše uvedených výhod, cca od 700 tis. Kč
do 1,500 mil. Kč) – viz obrázek. Zájemcům bude vzhledem k možností
získání dotace pro max. 15 bytů/rok nabídnuto, při využití projektu
o 38 bytech, 12 až 13 bytů ročně. 

Při složení hotovosti cca 20% z ceny bytu, bude měsíční splátka
podle velikosti bytu činit přibližně 3000,- až 7000.- Kč. 

Zájemci se mohou ihned hlásit na Městském úřadě v Holicích na
tel. čísle 466 741 230, 603 509 254 p. Zahálka nebo 466 741 231, 605
265 600 pí Šebková – žádosti o dotace lze podávat již od 1. 1. 2006

Pozvánka na jednání zastupitelstva města 19. prosince 2005

Odbor správy majetku a výstavby města - NOVÉ BYTY V HOLICÍCH



Vážení občané 

V rámci připravovaného „Strategického plánu rozvoje města Holic“,
jako důležitého rozvojového dokumentu města pro účely čerpání
finančních prostředků z fondů EU, bychom chtěli zapojit také veřej-
nost, která může prostřednictvím odpovědí na níže uvedený dotazník
přispět k dalšímu pozitivnímu rozvoji města. Obracíme se tedy na Vás,
obyvatele Holic, abyjste svými názory přispěli ke zlepšování života ve
městě. Vyplněné dotazníky prosím předejte na podatelně (recepci)
Městského úřadu v Holicích. Termín sběru dotazníků končí dne
12. 12. 2005.
Děkujeme Vám za spolupráci. 
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
tel: 466 053 913, 
zpracovatel Strategického plánu rozvoje města Holic

Dotazník č. 1 – Průzkum veřejného
mínění obyvatel města Holic

Pohlaví:………………….. Věk:……………………..
Vzdělání:………………….. Stav:……………………..

1) Kde nejčastěji nakupujete potraviny:
a) v místních prodejnách (pečivo, řeznictví, zelenina, apod.)
b) v místních supermarketech (např. Albert, Plus, …)
c) v super- a hyper- marketech mimo Holice 
d) jinde (uveďte kde, stačí 1 příklad) …………………………….

2) Kde nejčastěji nakupujete oblečení:
a) v místních prodejnách 
b) v prodejnách mimo Holice 
c) u stánkařů
d) jinde (uveďte kde, stačí 1 příklad) …………………………….

3) Jak hodnotíte od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší) kvalitu restauračních
zařízení v Holicích:

1 2 3 4 5

4) Jak hodnotíte od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší) vybavenost města Holic
z hlediska poskytování drobných služeb (např. opravny, čistírny,
kadeřnictví, apod.)? 

1 2 3 4 5

5) Zhodnoťte od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší) úroveň poskytované zdra-
votní péče:

a) vybavenost zdravotnických zařízení 
1 2 3 4 5
b) odbornou úroveň lékařů
1 2 3 4 5
c) k lékaři dojíždím mimo Holice

6) Zhodnoťte od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší) úroveň poskytované soci-
ální péče (např. Domy s pečovatelskou službou, Charita, …):

a) vybavenost zařízení sociální péče
1 2 3 4 5
b) odbornou úroveň personálu
1 2 3 4 5
c) tato otázka se mne netýká

7) Zhodnoťte od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší) úroveň školství podle typů škol:
a) vybavenost zařízení škol

mateřských: 1 2 3 4 5
základních: 1 2 3 4 5
středních a učilišť: 1 2 3 4 5

b) odbornou úroveň učitelů

mateřských škol: 1 2 3 4 5
základních škol: 1 2 3 4 5
středních škol a učilišť: 1 2 3 4 5

c) tato otázka se mne netýká

8) Nabízí město dostatek příležitostí:
ke společenskému vyžití (např. pořádání kulturních akcí, plesů, disko-
ték, apod.)?

a) ano (uveďte jaké)…………………………………………….
b) ne (uveďte konkrétně, co chybí)……………………………..
c) tato otázka se mne netýká

ke sportovnímu vyžití?
d) ano (uveďte jaké)…………………………………………….
e) ne (uveďte konkrétně, co chybí)……………………………..
f) tato otázka se mne netýká

9) Kde se nejčastěji koupete v letních měsících?
a) v přírodních nádržích (písníky, rybníky, apod.)
b) doma 
c) využívám koupaliště 
d) jinde (uveďte konkrétně kde)………………………………..
e) tato otázka se mne netýká

10) Je v Holicích a okolí dostatek míst k odpočinku, rekreaci a trávení
volného času?

a) ano (uveďte kde)
…………………………………………………………………
b) ne (uveďte konkrétně, co chybí)……………………………

11) Při plánování dovolené využíváte služby:
a) místních cestovních kanceláří a agentur
b) cestovních kanceláří mimo Holice
c)vše si plánuji a organizuji sám
d)necestuji

12) Jste ve městě spokojeni se stavem a údržbou veřejného prostran-
ství (např. náměstí, parky, hřiště,…)?

a) ano
b) částečně
c) ne (uveďte konkrétně)
………………………………………………………………….

13) Je v Holicích dostatek parkovacích míst?
a) ano
b) ne (uveďte kde chybí)
…………………………………………………………………..

14) Jste ochotni za prací:
a) dojíždět

- ano (vyberte možnost) - do blízkého okolí
- do většího města
- mimo Pardubický kraj
- mimo Českou republiku

- ne

b) přestěhovat se 
- ano (vyberte možnost) - do blízkého okolí

- mimo Pardubický kraj
- mimo Českou republiku

- ne
c) nejsem ochoten za prací dojíždět ani se stěhovat
d) tato otázka se mne netýká 

15) Uveďte konkrétně, co se Vám ve městě: 
a) líbí………………………………………………………………..
b) nelíbí……………………………………………………………..
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Průzkum veřejného mínění
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KULTURA

DIVADLO - PROSINEC 2005 -
KULTURNÍ DŮM MĚSTA HOLIC

PÁTEK 2. PROSINCE V 8.30 A 10.00 HODIN
POHÁDKA O VÁNOCÍCH A ZAKLETÉ ČEPIČÁŘCE

Pohádka začíná v podhorské chaloupce hodné a usměvavé čepi-
čářky Marjánky, které Ďábel přičaruje bohatství. To ji však
rázem promění ve zlou a chamtivou. Změna její povahy nejvíce
zasáhne ovčáka Toníka. Ten na radu Anděla vezme Marjánku
a společně jdou směrem, který jim ukážou hvězdy, až dojdou do
Betléma. Narozením Ježíška Ďábel ztratí svoji moc nad světem
i Marjánkou. Tato pohádka připomíná, proč se lidé obdarovávají
a proč se mají mít rádi „alespoň“ o Vánocích
Divadýlko Mrak Havlíčkův Brod.
Velký sál kulturního domu.

PÁTEK 2. PROSINCE V 19.30 HODIN
KAREL PLÍHAL – NEBE POČKÁ

Koncert jednoho z nejznámějších českých písničkářů. Jeho tvor-
ba je velmi originální, těžko napodobitelná a navazuje na nejlep-
ší tradice českého písničkářství. Jeho napohled ledabylé a bez-
prostředně upřímné „domácké muzicírování“ je protkáno
poetikou srovnatelnou s vrcholnými výtvory semafórské éry.
Velký sál kulturního domu.

NEDĚLE 4. PROSINCE VE 14.00 HODIN 
ODPOLEDNĚ S MIKULÁŠEM A ZVÍŘÁTKY 

Tradiční mikulášská nadílka, kterou uvede pohádka o zvířátcích
v podání Dětského divadelního souboru kulturního domu. No
a po ní přijde Mikuláš i čert a hodné děti odmění dárečkem. A ty
zlobivé? Uvidíte...
Divadelní a dětský divadelní soubor kulturního domu.
Velký sál kulturního domu.

STŘEDA 7. PROSINCE V 18.00 HODIN 
VÁNOČNÍ KONCERT 

Vánoční koncert žáků Základní umělecké školy v Holicích.
Velký sál kulturního domu.

PÁTEK 9. PROSINCE V 18.30 HODIN 
VÁNOČNÍ KONCERT 

Dechová hudba kulturního domu si připravila vánoční hraní, aby
všem, kteří si jej přijdou poslechnout, připomněla, že se blíží
nejkrásnější svátky v roce - svátky vánoční. V tomto snažení jim
bude pomáhat pěvecký sbor základní školy Komenského.
Velký sál kulturního domu.

PONDĚLÍ 12. A ÚTERÝ 13. PROSINCE V 18.00 HODIN
AKADEMIE

Akademie žáků Základní školy Holubova.
Velký sál kulturního domu.

STŘEDA 14. PROSINCE V 8.30 A 10.00 HODIN 
NA CESTÁCH COUNTRY 

Skupina Poutníci vás provede světem country a bluegrassu,
A protože je to koncert předvánoční, určitě dojde i na koledy.
Velký sál kulturního domu.

SOBOTA 17. PROSINCE V 19.-30 HODIN 
N. V. GOGOL - REVIZOR

Do poklidného života malého ruského městečka zasáhne blesk
z čistého nebe: podle informace z důvěryhodného zdroje přijede
revizor! A přímo z Petěrburku! A jak to dopadne? Na to se přijď-
te podívat.
V režii Luďka Kaplana hrají Ludmila Voříšková, Iva Skálová,
Ivana Vondroušová, Jitka Schejbalová, Zuzana Vondroušová,
Josef Koráb, František Běhounek, David Šmejdíř, Pavel Hladík,
Vítězslav Vondrouš, Petr Hlavatý, Vladimír Hladík,Luděk
Kaplan, Tomáš Faltys, Tomáš Rychlík a Radek Vondrouš. Před-
stavení je zařazeno v předplatném.
Divadelní soubor kulturního domu.
Velký sál kulturního domu.

VÝSTAVA VE VITRÍNÁCH
„32 + 2 premiéry divadelních představení a jedna navíc“ –
výstava fotografií Ladislava Formánka. Vernisáž k výstavě se
koná 2. 12. 2005 v KD Holice od 17.30 hodin.

Všechny informace o dění v KD získáte na internetové stránce
www.kd.holice.cz. Vstupenky je možno zakoupit v propagaci kul-
turního domu, objednat telefonicky na čísle 466920476 nebo e-
mailem na adrese kd@holice.cz

PŘEHLED SPORTOVNÍCH A TURISTICKÝCH AKCÍ – PROSINEC 2005

��    3. - „Zamykání kol“ - cykloturistika -
KČT Holice

��    25. - „Vánoční turnaj v basketbalu“ - 29.
ročník - Basketbalový všesportovní
klub Holice

��    30. - „Poslední kopec“ - 10. ročník - cyk-
lozávod - Sokol Holice
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MĚSTSKÉ KINO HOLICE
– PROSINEC 2005
pondělí 5. 12. v 19.30 hodin

NESVATBOVI 

Zprostředkovatelé rozvodů, právníci John (Owen Wil-
son) a Jeremy (Vince Vaughn) jsou nejen obchodní
partneři, ale i dlouhodobí přátelé. Mají však prazvlášt-
ní koníček – prznit družičky a kazit svatby. Na jedné
akci se „zavěsí“ na družičky Claire a Glorii, aby
v jejich stínu uskutečnili svůj ďábelský plán. John se
však z ničeho nic do Claire zamiluje a zavedená pravi-
dla hry se začínají měnit....
USA - 119 minut – komedie – 60.- Kč

úterý 6. 12. v 19.30 hodin

NOČNÍ HLÍDKA

Divácky mimořádně úspěšná první část fantasy trilo-
gie. Legenda vypráví o dávném dnu, kdy armády svět-
la a tmy sváděly krvavý a nelítostný boj. Jejich síly
byly vyrovnané a proto šlo krveprolití ukončit jediným
způsobem – uzavřením křehkého příměří. Vojáci svět-
la, známí jako Noční hlídka, zodpovídají za dodržování
příměří v době tmy. Tvoří ji skupina takzvaných
„jiných“ lidí, kteří žijí mezi lidmi, ale mají na rozdíl od
obyčejných smrtelníků nadpřirozené schopnosti, kte-
rých využívají k tomu, aby je ochránili před upíry,
vlkodlaky a zaklínači narušujícími příměří. Naopak
vojáci temnoty a jejich Denní hlídka dohlížejí na to,
aby vojáci světla nepřekračovali své pravomoci a neli-
kvidovali ty temné, kteří dodržují příměří. Zdá se však,
že se začíná naplňovat dávné proroctví o příchodu
„velkého jiného“, který vše změní.
RUS - 115 minut – fantasy horor – 55.- Kč

pondělí 19.12. v 19.30 hodin

ŠTĚSTÍ 

Hvězdně obsazený film o malých i velkých promě-
nách, která v nás dokáže způsobit láska. Hrdinka pří-
běhu Monika (Tatiana Vilhelmová) se musí rozhod-
nout, zda obětuje vysněnou cestu do Ameriky za svým
přítelem, aby se mohla postarat o děti svojí nejlepší
kamarádky. Největší oporou se jí stane Toník (Pavel
Liška), s nímž se snaží dětem nahradit chybějící rodinu
a najde u něj nejen oporu, ale i opravdovou lásku.
ČR/SRN - 102 minut – psychologický – 55.- Kč

úterý 20. 12. v 19.30 hodin

PANENSTVÍ NA OBTÍŽ

Šestnáctiletou Beu oslovil Daniel, ten úplně nejkrás-
nější a nejúžasnější kluk ve škole. Háček je ale v tom,
že Bea je ještě panna a podle jejich kamarádek je tu
jeden malý problém: když chce holka přijít o panen-
ství, nemůže to udělat se svým klukem, aby se neztrap-
nila. Naštěstí najde její kamarádka Mia řešení jménem
Andresl.
NOR/SV - 86 minut – teenagerská komedie - 60.- Kč

PŘIPRAVUJEME NA LEDEN 2006

LEGENDA O ZOROVI * ANDĚL PÁNĚ * HRUBEŠ
A MAREŠ JSOU KAMARÁDI DO DEŠTĚ *

STRAŠPYTLÍK * JESKYNĚ * MRTVÁ NEVĚSTA

Všechny informace o dění v KD získáte na internetové
stránce www.kd.holice.cz. Vstupenky je možno zakoupit
hodinu před začátkem promítání v pokladně kina v kul-
turním domě, objednat telefonicky na čísle 466920476
nebo e-mailem na adrese kd@holice.cz.
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OHLÉDNUTÍ ZA LETOŠNÍ SEZONOU

S posledním listopadovým dnem se uzavírá Památník Dr. Emila
Holuba. Návštěvníci rádi využívají poslední chvíle před vánočním
časem k návštěvám památek a kulturních zařízení, proto se i u nás
osvědčila prodloužená sezona do měsíce listopadu.

Letos navštívilo památník více něž 12 tisíc návštěvníků, 143 škol-
ní výpravy, 51 výprava ostatních organizací, 240 cizinců. Z cizích
návštěvníků přijela největší skupina „motorkářů“ ze Slovenska.
Nejvzdálenějšími návštěvníky byla rodina z USA.

Setkali jsme se s příznivým ohlasem na vysílané pořady ČT i tele-
vize NOVA (Letem světem a Koření), oba příjemně ovlivnily návštěv-
nost. Příznivě byla hodnocena i vložená putovní výstava „Dobrodruzi
a cestovatelé Pardubického kraje“, která čítala na dvacet osobností.
Mnozí návštěvníci s podivem zjišťovali, jaké mají „mezery“ ve vzdělá-
ní. Zde je několik jmen. Dr. Gut-Jarkovský byl nejen učitelem spole-
čenského chování a jedním ze zakladatelů Mezinárodního olympijského
výboru, ale i vášnivým cestovatelem, který napsal o svých putováních
20 knih. Z. M. Kuděj – cestovatel, spisovatel a dobrodruh, jehož zážitky
se nechal inspirovat jeho přítel Jaroslav Hašek a vytvořil nezapomenu-
telného dobrého vojáka Švejka. L. Brom – Kořínek – v třicátých
letech hojně obsazovaný herec, (např. filmy Tulák Macoun, Skalní
plemeno, ...), později vynikající dokumentarista, cestoval po střední
Africe. F. Lexa – zakladatel české egyptologie a mnoho dalších.

Úspěšně proběhlo Africké sympozium, tentokrát pod názvem
„Afrika od dob Holubových po dnešek“. Zúčastnili se nejen stálí příz-
nivci, ale i ti, kteří přijali pozvání poprvé. Loučili se se slibem, že příš-
tě určitě rádi opět přijedou. Velmi dobrý byl ohlas na výstavu prací
žáků ZUŠ Holice a gymnázia. Vtip a vkus byl velmi oceněn. Ještě jed-
nou dík Taťáně Faltysové a Věře Zahradníkové.

Vše v památníku neprobíhalo jen k plné radosti a spokojenosti.
Dvě rozbitá okna, samozřejmě bez viníků. Velmi drze diskutující mládež
z řad „prkýnkářů a kolařů“, která bezohledně ohrožovala návštěvníky
muzea. (Vždyť je to veřejné prostranství!) O skupině této sportující mlá-
deže se už popsalo mnoho stránek. Jsem ráda, že se situace alespoň teo-
reticky vyjasnila a že městský úřad i policie přistoupily na spolupráci.

Podtrženo, sečteno. Letošní sezona pomalu končí. Lidé o Africkém
muzeu vědí, mnozí chválí s ujištěním, že návštěvu doporučí svým zná-
mým. Na několik týdnů se „Afrika“ uloží k zimnímu spánku, aby byla
v nové sezoně opět přístupná široké veřejnosti.

Jitka Koudelková
Foto archiv Památníku Dr. Emila Holuba

Městská knihovna zažívala 10.listopadu 2005 velkou slávu. Do jejích
prostor opět zavítal současný český spisovatel PhDr. Vladimír Hulpach,
aby tentokrát pobesedoval se studenty Gymnázia Dr. Emila Holuba.
Vladimír Hulpach je autorem knih pro mládež, většinu z jeho prací
tvoří báje, pověsti a pohádky nejrůznějších národů. Nejznámější jsou:

Meč a píseň, Příběhy Kruhového stolu, Návrat opeřeného hada, Co
vyprávěl kalumet, Rytíři krále Artuše, apod. V současné době se spiso-
vatel věnuje mapovaní Čech a Moravy z hlediska bájí a pověstí. Proto
nedávno vyšly i jeho publikace s názvem Báje a pověsti – Pardubicko
a Báje a pověsti – Hradecko. Velmi milé a pozorné bylo od pana Hul-
pacha připomenutí holických pověstí – např. O holickém ohnivém
muži, či O pokladu na Věžišti. Nejnovějším Hulpachovým dílem je pak
Století Zdeňka Buriana, které je oslavou života a tvorby velkého malíře
a ilustrátora. Zmíněná knížka vypravuje nejen o Burianovi, ale
i o celém minulém století a jeho kultuře v širším slova smyslu.
Beseda se vydařila a všichni zúčastnění odcházeli spokojeni a obohace-
ni o mnohé zajímavé informace.

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

Těšíme se na Vaši návštěvu!
Anna Boříková

Středa 7. prosince v 18.00 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT

ZUŠ Holice 
Kulturní dům

Čtvrtek 8. prosince v 17.00 hodin
ADVENTNÍ VEČER

Vernisáž výstavy obrazů Petra Špačka
Koncert studentů pražské a pardubické konzervatoře

Aula Gymnázia Dr. Emila Holuba 

Pátek 9. prosince v 18.30 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT 

Dechová hudba kulturního domu a pěvecký
sbor ZŠ Komenského

Kulturní dům

Neděle 11. prosince v 15.30 hodin
ADVENTNÍ KONCERT

Gentleman Singers
Kostel sv. Martina

Neděle 18. prosince ve 14.30 hodin
ADVENTNÍ KONCERT ZUŠ HOLICE

Kostel sv. Martina

Sobota 24. prosince ve 23.00 hodin
HRAJEME PŘED PŮLNOČNÍ 
Dechová hudba kulturního domu

Náměstí T. G. Masaryka

Z PAMÁTNÍKU DR. EMILA HOLUBA

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

PROSINCOVÉ MUZICÍROVÁNÍ
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135 LET SOKOLA HOLICE – 135 LET HOLICKÉ TĚLOVÝCHOVY A SPORTU
Základem pro založení Sokola v Holicích se staly myšlenky

Dr. Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera, jakož i nadšení několika
holických občanů. Stalo se tak na valné hromadě 11. prosince 1870
a prvním starostou byl zvolen Karel Holub. Z počátku cvičili jen muži,
nejdříve v hostincích, později v chlapecké škole. Sokolové se stali
i nadšenými propagátory cyklistiky. V roce 1876 byl zakoupen spolko-
vý velociped s vysokým předním kolem, a tak byly vytvořeny podmín-
ky pro ustavení cyklistického oddílu. Roku 1898 z něj vznikl samostat-
ný Klub českých velocipedistů v Holicích, který se stal kolébkou
východočeské cyklistiky.

V roce 1877 měl holický Sokol 122 členy, činnost se rozšířila
o bruslařský klub a od roku 1875 existující hasičský odbor. Ten se osa-
mostatnil 18. ledna 1880 (vznikl Sbor dobrovolných hasičů v Holi-
cích). V tom čase byla v jednotě podstatně rozvinuta tělovýchovná čin-
nost a holický Sokol se stal členem Východočeské župy v Hradci
Králové (později Orlické župy).

Tělovýchovná činnost posílila příchodem MUDr. Čeňka Zemánka
v roce 1892. Stal se náčelníkem, uvedl v život soustavné cvičení, cviči-
telský sbor, založil knihovnu, podpořil rozvoj kulturní činnosti, ochot-
nického divadla, hudebních večerů, výstav, přednášek. Vznikaly také
další odbory, z nichž se některé osamostatňovaly. Například v roce
1907 to byl odbor kopané, který se v roce 1909 přeměnil na SK Holi-
ce. Sokol stále potřeboval vlastní tělocvičnu. V roce 1905 byl od paní
Wíšové zakoupen pozemek, další část půdy věnovalo město. 15. srpna
1912 byl položen základní kámen sokolovny, navržené pražským
architektem Otakarem Novotným.

Sokolovna byla vybudována z darů, z prodeje dluhopisů a za pod-
pory občanů Holic. Byla otevřena II. župním sletem již 3. srpna 1913.
Později byly zakoupeny další pozemky, vybudován sokolský park,
hřiště a koupaliště. Původní rozpočet byl silně překročen a dluh splá-
cen 20 let. Výstavbou pošty, soudu a „opatrovny“ vznikla v této lokali-
tě tehdy nejhezčí část města. Sokol vyvíjel bohatou činnost i za první
republiky. Cvičily všechny věkové skupiny, muži patřili mezi nejlepší
v Orlické župě, místní cvičenci nechyběli na žádném sokolském sletě.

Provozována byla lehká atletika, volejbal a česká házená. Konec roz-
voje znamenala nacistická okupace. Činnost jednoty byla zakázána, za

války byli vězněni někteří členové (František Pilný, Ota Teplý).
Po skončení války Sokol činnost ihned obnovil. V červnu roku

1947 se konal III. župní slet na hřišti Slavoje Holice. Na něm cvičili
společně cvičenci Sokola i DTJ. Účast vystupujících i diváků předčila
všechna očekávání. Obrovský úspěch měla cvičení žákyň a žen, kte-
rých cvičilo jeden tisíc (!), velký ohlas měl cyklistický rej žactva
i dospělých a cvičení družstva gymnastů na kruzích. Bohatá činnost
pokračovala až do XI. Všesokolského sletu 1948, kterého se zúčastnili
cvičenci všech věkových kategorií. Tehdy měla jednota přes 500 členů.
Sletem se však činnost holického Sokola uzavřela. Dodnes vzpomíná-
me některých jmen, např. Karla Holuba, Antonína Wíši, MUDr. Václa-
va Baura, JUDr. Ludvíka Hofmana, MUDr. Čeňka Zemánka, Ladislava
Kratochvíla, Josefa Vohralíka, Františka Pilného, Františka Pleskota,
Václala Jelínka, Karla Mandyse, Karla Valenty, Ludmily Rýzové-Čer-
vinkové, Oldřicha Svatoně aj.

Obnovit činnost TJ Sokola se podařilo až 20. října 1998. Jednotě
byl vrácen majetek, především sokolovna a hřiště. Zub času se pode-
psal na památkově chráněné budově sokolovny a opravy jsou nad mož-
nosti jednoty. Nepodařilo se však to nejhlavnější – obnovit cvičení
všech složek, jak tomu bylo v Holicích tradicí. Jednota má 150 členů,
působí v ní odbory volejbalu, nohejbalu, cyklistiky a turistiky. K nej-
lepším patří skupina historických kol, která má ve svém středu mistry
i vicemistry ČR i světa. Dobře si vede oddíl mládeže nohejbalu, obno-
vena byla činnost dorostenek volejbalu, velmi aktivní je odbor turisti-
ky, ve kterém při mnoha pravidelných výletech „září“ především ženy.

Holická veřejnost se mohla seznámit s aktivitami Sokola nejen
z Holic, ale z celého regionu, na „Tělovýchovném odpoledni“ při jubi-
lejních oslavách v sobotu 26. listopadu 2005 v městské sportovní hale.

Václav Kyncl, starosta Sokola Holice

Budova sokolovny

Sokolská akademie ze čtyřicátých let

Sokolská akademie ze čtyřicátých let

Oddíl cyklistiky holického Sokola
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TOULKY HOLICKOU MINULOSTÍ XI.
Situace v zemědělství na Holicku
v XVII. a VIII. století

V minulém čísle Holických listů jsem psal o zemědělství na Holicku
v XVII. století po třicetileté válce až do doby zhotovení tzv. Berní ruly v roce
1654.

Větší část tohoto důležitého archivního fondu vyšla tiskem a stala se tak
nejen českým, ale i evropským seznamem poplatníků, který nám celý genea-
logický svět právem závidí.

Při studiu Berní ruly je však třeba míti na zřeteli, že jména držitelů gruntů,
byla při vizitaci udávána rychtářem nebo konšelem povětšinou podle gruntů
a proto se často neshodují se skutečným příjmením usedlého.

Postupem doby údaje Berní ruly zastaraly, a proto bylo v roce 1713
započato s pracemi na novém, dokonalejším podchycení veškeré poddanské
půdy, aby bylo docíleno spravedlivějšího zdanění rustikální, to je panské
půdy. Za půl století rekonolizace pustých gruntů neposkytovaly údaje Berní
ruly věrný obraz o majetkové držbě, ani o stavu poplatníků. Nové soupisové
práce byly nazvány „revitizační fasse“, ale protože výsledky elaborátu byly
do definitivní formy zpracovány a použity pro účely daňové až v roce 1748,
za vlády Marie Terezie, ujal se proto tento celý fond dodnes užívaný souhrn-
ný název „Teriziánský katastr“.

Pokrok spočíval v tom, že byla sepsána nejen pole, ale i ostatní půda.
V popisných listech fasse (přiznání) byly podchyceny louky, pole, úhory,
porosty, zahrady, lesy a rybníky, a to i podle jejich bonity, na dobrá, prostřední
a špatná. Výnos luk se odhadoval počtem fůr (dvouspřežních nebo čtyřspřež-
ních) sklizeného sena a otavy. Jednoznačně se však nový katastr s berním při-
znáním z roku 1654 plně shodoval. Panská půda, i když byla později v domini-
kálním (poddanském) přiznání podchycena, zůstávala nezdaněna a veškerá tíže
fiskálního zatížení půdy zůstávala i nadále z větší části na bedrech selského lidu.

Podle soupisu z roku 1713 bylo v Holicích 51 selských gruntů s výměrou
40 – 100 korců, 11 chalupníků s výměrou přes 10 korců, 20 domků se zahra-
dami bez polí, 34 domků na obecní půdě a 35 řemeslníků. Obecních polí bylo
26 strychů a z nich se platilo 14 kop a 32 krejcarů nájmu. V celém městě bylo
napočítáno 140 koní, 43 volů, 136 krav, 89 jalovic, 89 kusů jatečného dobyt-
ka, 81 ovcí, 6 sviní, 14 koz a 1 mlýnek (ruční) na olej.

Lze také zjistit, jak grunty získávaly nové majitele, s nimiž se v Berní rule
neshledáváme. Jsou to: Bulis, Dudych, Hostovský, Jelínek, Kment, Kňourek,
Kohoutek, Lahůlek, Prokůpek, Rychter, Schejbal, Starý, Stárek, Trojan
a Vorel.

Grunty nejenže dostávaly nové majitele, ale byly také postupem doby roz-
dělovány. Grunt Mikuláše Jandy přešel na Václava Hrdličku, největší grunt
Pavla Hanzla držel Matěj Trojan, Nejpatrnější je to při gruntu Mikuláše Neš-
pora, který byl při vizitaci rozdělen mezi Annu, Jiříka a Jana Kašparovy i Jana
Formánka. Pouze devět držitelů zůstalo nezměněných.

V holické radní knize z roku 1713, ve které bylo rozdělení pozemků
zaznamenáno, byla poznámka o jakosti tehdejších pozemků, ale i o jejich
škůdcích, to je o množství bažantů a černé zvěře jako o škůdcích pustošících
pozemky následující zmínka:

„Podepsané role při městečku Holicích jsou močárovité a na vejvařis-
kách, takže nelze na nich obilí pěstovati, také od rybníků Návesník, Muška,
Šibeniční Velký, Šibeniční Malý, Bažant, Nový Mařánek, Hladový, Vostřecký,
Roveňský podmokáním ztrátu berou, neméně od zvěře, byť by se ihned od
zasetí až do sklizně hlídalo, obmeškáním čtvrt hodiny k veškerému pošlapání
a k poválení a dokonce k sežírání přichází.

Nápodobně luka v půdách vejhořických a močárovitých v hrdle zvěři leží-
cí, které hned času jarního od zvěře černé tak velice k porytí přicházejí, že byť
nebohý kontribend ten drn ze země rozrýpaný zahrabati dal, za 3 léta tráva
k vzrůstu přijíti nemůže, též skrze bažantí boudu a zásyp, okolní luka se velmi
špatně vyžínati mohou.“

Plochy půdy v Tereziánském katastru nebyly zjišťovány měřením. Podda-
ní je přiznávali jen odhadem podle počtu vysetých korců obilí (1 korec = 93
litrů a v ploše = 28 arů, 77m2). Aby byl počet vysetých korců menší, a tím
menší plocha obilí, sedláci brali za jednotku výsevu vrchovatý korec. Aby
tomu bylo zabráněno, bylo nařízeno, že jednotkou výsevu musí být „Pražský
korec“, rovný či sháněný, kde navršená čepička byla shrnuta (štrichována).
Tím se ovšem napočítalo na gruntech mnohem více korců, než při generální vizi-
taci v roce 1654. Přesto však i nadále 100 korců plošných rovnalo se jen asi 89
korcům výsevku.

Sedláci udávali výměru i kvalitu svých polí sami. Přiznání (fasse) bylo
ještě značně nedokonalé, každý chtěl, pokud možno, co nejvíce zatajit. Proto
museli poddaní na správnost svých údajů přísahat a zvláštní vizitační komise
měly přiznání zrevidovat.

Tyto očité vizitace se započaly v roce 1715 a poslední revize byly ukon-
čeny v roce 1727. Komise pozemky skutečně obcházely, prohlížely a výměru
i bonitu půdy opravovaly.

Nově stanovené výměry, které byly proti původní selské fassi ponejvíce
vyšší, byly k původnímu přiznání prostě přilepeny. Komise postupovaly cel-
kem přísně, ale objektivně a zejména zkoumaly ty případy, kde si vrchnost
bývalou poddanskou půdu osvojila a připojila k panským dvorům a panským
polesím.

Přes veškerou přísnost přímé vizitace dovedli sedláci před soupisem
a tedy před kontribucí, která byla stejně tíživá jako nenáviděné robotní povin-
nosti, značnou část půdy zatajit. Podle profesora Pekaře unikla v Terezián-
ském katastru asi pětina půdy. Přiznávat méně půdy a horší jakosti bylo vlast-
ně jedinou trpnou zbraní, ba přirozeným právem, aby vysokou kontribuci
vysávaný a celodenní robotou od slunka do slunka přetížený sedlák uhájil holé
živobytí.

Toto by si měli uvědomovat dnešní právníci a soudy při rozhodování
o vrácení majetků bývalé šlechtě.

V přiznání se také zapisovalo, kolik dobytka se chová a komise pak přidá-
vala tabulku, kolik dobytka se může chovat. Do přiznání se zapisovali i řeme-
slníci, ale těch bylo zvláště na vesnicích v té době ještě velmi málo. Byli to
kováři, krejčí, ševci, koláři, zedníci, pekaři a to bylo vše. Komise zapisovala
i charakteristiku půdy, stav budov a hospodářský stav obcí včetně výnosů
z polí dle jednotlivých tříd, vzdálenosti v mílích od tržních míst a od mlýnů
i příslušnosti k faře.

Tereziánský katastr je uložen podle tehdejších krajů (šestnácti) a v nich
podle panství a statků ve Státním ústředním archivu v Praze 6, třída Obránců
míru.

Od roku 1738 pracovala rektifikační komise a zkoumala jednak sporné
případy a zejména kde a kolik bylo přičleněno poddanské půdy k panským
dvorům. Svou práci komise dokončila do roku 1747, takže roku 1748 vstoupil
Tereziánský katastr v platnost.

Roku 1757 byl v souvislosti s pořízením katastru dominikálního vyhoto-
ven druhý Tereziánský katastr revizitační nebo rekalkulační zemský katastr
a svůj význam měl hlavně pro novou kalkulaci kontribuce. Je zapsán v 72 kni-
hách též podle krajů, které se však proti stavu z roku 1748 pozměnily.

V příštím čísle se zmíním o Josefském katastru.
Václav Zavřel, člen České genealogické a heraldické společnosti

Dělnická tělovýchovná jednota Holice uspořádala v podzimních měsí-
cích několik výletů na kolech. Vše začalo tradičním výletem ,,Cyklo-
Peklo“ a skončilo ,,Podzimním scyklováním“.
Trasy vedly po cestách a silnicích našeho kraje. Cyklisty neodradilo
ani počasí, které v tomto období bývá nestálé.
Nechybělo ani tradiční oblíbené setkání bývalých členů DTJ,  jejich
rodinných příslušníků a také členů současných.
Další činností a velkou akcí v tomto roce byla stavba skladu nářa-
dí v areálu DTJ na Starých Holicích. S velkým přispěním členů
DTJ bude stavba dokončena v plánovaném termínu. Konec roku se
blíží a my se těšíme na další akce, které budou v roce 2006 násle-
dovat. Děkujeme touto cestou všem našim příznivcům a sponzo-
rům a těšíme se na další spolupráci. A Vám všem přejeme klidné,
veselé Vánoce!

DTJ HOLICE
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Pranostiky s komentářem

CO SE PSALO V KRONICE MĚSTA HOLIC V ROCE 1945

Prosinec 2005
Následující řádky patří nejen poslednímu

měsíci roku, ale zároveň oznamují konec rubri-
ky „Pranostiky s komentářem“, poněvadž příští
rok bych se víceméně opakoval. Pokud vás pra-
nostiky alespoň trochu zaujaly, potěšení na mé
straně. Nyní však zpět k dvanáctému měsíci
v roce, i když ve starořímském kalendáři to byl
měsíc desátý, a proto december,  jak také proni-
kl do věštiny evropských jazyků. Proč u nás
prosinec, o tom jsou výklady dost neurčité. Při-
pisují se například výrazu „siný“, „prosinět“
(neboli prosvítat), poněvadž slunce v tomto
měsíci je nejslabší z celého roku a někdy oprav-
du skrze zataženou oblohu sotva prosvítá.

Pranostiky se tomuto výrazu vyhýbají,
spíše dávají přednost spojce „když“:  „Když
prosinec bystří, po Vánocích jiskří“, „Prosi-
nec, když je mu zima, halí se v bílý kožich“,
„Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok
nato běží“. Denní pranostiky jsou však rozma-
nitější. Například Edmund i František na nás
posílají ledový vítr ze všech možných míst: 1.
12. – Edmunda Kapiána – „O svatém Edmun-

du Kapináně ledový vítr fičí ze stráně“.   2.
12. – Františka Xaverského – „O svatém
Františku Xaveru ledový vítr fičí od severu“.
Mírněji situaci popisuje 4. 12. svatá Barbora:
„Svatá Barborka vyhání dříví ze dvorka“
a navíc nás varuje, že „Po svaté Baruši střez
nos i uši!“ Pamětníci potvrdí, že pořádné
zimní klapky na uši, to byla věc!

6. 12. je Mikuláše a „majitelé“ dětí mají
jiné starosti, než se zabývat pranostikami.
Přesto jednu mikuláškou uvádím: „O svatém
Mikuláši často snížek práší“.  Nevěrohodný
výrok, avšak když to tvrdí svatý. . . !? Spíše
věřím svaté Lucii, o které se prohlašuje (13.
12.), že „Lucie noci upije, a dne nepřidá“.
Velmi výstižné a plné naděje, že konec dlou-
hých nocí se blíží. Což  úředně potvrzuje
Tomáš apoštol, v jehož den (21. 12.) začíná
astronomická zima a nastává zimní slunovrat.
Světla bude přibývat sice pomalu, ale jistě.

Vánoce jsou na dosah, na Štědrý den má
svátek Adam a Eva. První pranostika – „Na
Adama a Evu čekejte oblevu“ nás patrně po
zkušenostech posledních let nepřekvapí. Sáh-

něme raději po sklenici piva a přečtěme váb-
nou předpověď: „Padá-li na Štědrý večer
v noci sníh, urodí se mnoho dobrého
chmele“.  25. 12. (Hod Boží vánoční) se doví-
dáme, že „Na Boží narození o bleší převale-
ní“, čímž je myšlen pranepatrný posun dne.
28. 12. vzpomínáme Mláďátek Betlémských,
která rovněž potvrzují konec nadvlády noci:
„O Mláďátkách den se omlazuje“. Vše uzaví-
rá svatý Silvestr 31. 12.: „O Silvestru papeži
snížek si již poleží“.

Probíráte-li pranostiky s potomky a oni se
vás zeptají na Mláďátka, nezalekněte se.
Pokud jste pozorně studovali povinnou školní
četbu, vzpomenete si na Jiráskovu „Filosof-
skou historii“, na aktuára Roubínka a vzácný
obraz v jeho pokoji, na kterém ukrutný král
Herodes dává vraždit betlémské děti – mláďát-
ka. Pokud jste zapomněli či nebyli ve škole,
převeďte řeč na mláďátka vlaštovek ve stodůl-
ce u babičky nebo na mláďátka tygrů asij-
ských, která nechybí alespoň jednou týdně
v televizních relacích.

Miloslav Kment

Druhá světová válka skončila a pokračoval život města v samo-
statné Československé republice. Co se v oné době dělo v Holicích,
to zčásti charakterizují zápisy z městské kroniky, kterou v té době
vedl Antonín Šafařík, učitel a ředitel místních škol, historik, vlasti-
vědný pracovník. Zápisy jsou vyňaty z měsíce prosince 1945.

V prosincových zápisech roku 1945 kronikář především zmínil,
že TJ Sokol Holice vzpomněla 75. výročí založení jednoty. V úterý
11. prosince se konala v sále sokolovny slavnostní valná hromada za
účasti Josefa Truhláře, čestného předsedy ČOS. Plný sál členů se
zároveň přihlásil k obnovení sokolského slibu.

Městští zastupitelé absolvovali dvě zasedání. 12. prosince ustavili
osmičlennou komisi pro zemědělské plánování, jmenovali správce
prodejního a nákupního družstva a dalšího správce pro opatrování
nemovitostí po kolaborantech a Němcích, vzali na vědomí, že fond
„Národního odboje“, určený pro podporu pozůstalých po padlých při
holickém povstání,vykazuje hotovost 542 290 Kč. 

27. prosince zastupitelé schválili „. . . dávku 10 haléřů z 1 KW ze
spotřeby elektrického proudu k účelům osvětlovacím“, stanovili dávku
20 haléřů za každý započatý m2 na návěštích (plakátovací plochy –
pozn. red.) a stavební dávku, která bude vypočítávána ze zastavěné

plochy. Dále zastupitelstvo schválilo u městských úředníků
JUDr. Jaroslava Šafaříka, Františka Ottmara, Ladislava Vojtěcha
a Stanislava Čabana postup do vyšších platových stupnic, Václava
Kmenta a Ladislava Schejbala jmenovalo definitivními úředníky
a schválilo přijetí dvou výpomocných kancelářských sil pro městský
úřad na čas potřeby.

Tradičně zmiňujeme kronikářův zápis o prosincovém počasí: od
3. mžilo a sněžilo, od 7. mírný mrazík, od 14. při západním větru tání,
od 21. déšť, přeháňky až do 28., poté do konce měsíce opět mírné
mrazíky. Jak je patrné, ani tehdy kolem Vánoc v počasí „nic nového
pod sluncem“.

Touto statí končí výpisy událostí z revolučního roku 1945. Za
poznámku jistě stojí, že kronikář Antonín Šafařík současně s ukon-
čením zápisů zmíněného roku podal rezignaci na fukci městského
kronikáře. Letopisecká komise mu poděkovala, rezignaci přijala,
nepodařilo se jí však nalézt nástupce. Nikdo o vedení kroniky zájem
neprojevil. Obrátila se proto znovu na dosavadního kronikáře, ten
nakonec souhlasil a s velkým sebezapřením (stáří, nemoc) kroniku
ještě dva roky (1946 a 1947) vedl.

Z městské kroniky vybral a upravil Miloslav Kment
(e-mail: miloslavkm@volny.cz)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Vítání obèánkù
V říjnu letošního roku byly v obřadní síni městského úřadu přivítáni
mezi občany Holic tyto děti:

Jan Kolář, Holice, Jiráskova 621
Julie Fišerová, Holice, Žižkova 76
Martin Pohl, Holice, Podhráz 36

Bruno Klikar, Holice, Palackého 231
Natálie Vonšovská, Holice, Pospíšilova 1143

Aneta Vašíčková, Holice, Husova 341
Simona Knížková, Holice, Na Mušce 1124

Eva Leierová, Holice, Hradecká 59
Alžběta Drahná, Holice, Staroholická 384

Adéla Dytrychová, Holice, Otmarova 1148
František Hojka, Holice, Koudelka 9

Tomáš Diblík, Holice, Dudychova 881
Daniel Balada, Holice, Staroholická 66

Uzavøené sòatky:

Dne 21.10. Tomáš Horčička a Veronika Havlíčková
Dne 22.10. Luděk Chochola a Martina Kalousková
Dne 22.10. Jiří Florián a Silvie Vítová
Dne 29.10. Norbert Rivalský a Ivana Kašparová
Dne 12.11. Tomáš Kotík a Lada Klementová



Že je  p r o s i n e c chudý na jubilea
osob, které se v dobrém zapsaly do historie
města, o tom jsem se již minule zmiňoval.
Ještě jednou jsem prolistoval lexikony a další
seznamy, ale neobjevil jsem jubileum nikoho
jiného, než níže uvedeného muže:
František Karel ROSŮLEK (65. výročí úmrtí)
*  20. ledna 1859 v Pardubicích,  †  28.
prosince 1940 v Pardubicích. Učitel, spiso-
vatel,  vlastivědný pracovník, redaktor
monografie Pardubicko-Holicko-Přelouč-
sko (1903 – 1926), dále např. „Pověsti
z Pardubicka“ (1892 a 1914),  „Zvony
a zvonice na Pardubsku“ (1926), též autor
statí o Holicích a Holicku, působil jako
učitel a ředitel školy v Holicích v letech
1891 - 1900

Rovněž jsem sliboval, že náhradou za
chybějící osoby vyhledám některá zajímavá
data. Tady jsou:

10. prosince 1740 (před 265 lety) padla na
město tak nebývalá silná vichřice, že bořila
zdi, odnášela střechy domů a poničila nový
kostel sv. Martina.
11. prosince 1870 se sešla valná hromada
nadšenců a příznivců tělovýchovny a usnesla
se na založení Tělocvičné jednoty Sokol
Holice. Starostou byl zvolen Karel Holub,
jednatelem Václav Lohniský, pokladníkem
Jan Provazník a náčelníkem František Růžič-
ka. Jednota se v krátké době stala na mnoho
let hybnou silou tělovýchovného i společen-
ského života ve městě.
31. prosince 1910 proběhlo poslední sčítání
lidu před první světovou válkou. Potvrdilo,
že Holice s 5 988 obyvateli a 868 domy patří
k větším městům v regionu, na čemž měl
zásluhu především průmyslový rozvoj (hlav-
ně „ševcovina“).

Miloslav Kment
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Reprodukce pečeti města Holic 

HOLICKÝ SLAVÍN

Holický kramflíček
V neděli 20. listopadu se za podpory Pardubického kraje a města Holi-
ce uskutečnil XII. ročník soutěže ve sportovním tanci Holický kramflí-
ček. Hlavními pořadateli této již tradiční akce jsou Český svaz taneční-
ho sportu v zastoupení Tanečního studia Hany Flekrové a Dům dětí
a mládeže Holice. Letošní ročník se od předchozích lišil ve dvou
zásadních bodech – změna místa konání a celkový počet párů. Soutěž
se konala v městské sportovní hale, kde je nejen kvalitní parket, ale
také dostatečné zázemí pro soutěžící. Vzhledem k celkově lepším pod-
mínkám byl XII. kramflíček rozšířen a celkem mělo proběhnout čtr-
náct soutěží. Bohužel k velké lítosti nás pořadatelů a všech zúčastně-
ných se přihlásilo málo párů, soutěž se musela zkrátit, několik
kategorií vůbec neproběhlo, a tak se letos poprvé ve dvanáctileté histo-
rii této kulturně společenské akce končilo po 12. hodině. Všichni
porotci se shodli na tom, že je dnes pořádání soutěže sázka do loterie.
Ani tradice, ani fundovaná porota, ani pěkné ceny nejsou zárukou
dostatečného množství párů. Příprava akce začíná již v srpnu a mým
přáním je především velká účast tanečníků. V minulých letech se do
Holic sjíždělo okolo sedmdesáti párů z celé ČR, letos pouze dvacet čtyři
a tančilo se jen ve třech kategoriích po osmi, devíti a sedmi párech, a tak
některé z pěkných cen od holických podnikatelů zůstávají pro příští rok. 

Děkuji městu, holickým podnikatelům, všem pořadatelům a mým
tanečníkům, kteří se na přípravě akce podíleli, a doufám, že XIII. roč-
ník Holického kramflíčku bude úspěšnější. 

Hana Flekrová

Výsledky:
Kategorie dospělí třída D standardní tance
1. Tomáš Krátký, Jana Kupková TK TŠ Bonstep Hradec Králové
2. Ondřej Valík, Lucie Krutáková TK TŠ Bonstep Hradec Králové
3. Karel Nohejl, Tereza Loužilová TK Chvaletice

Kategorie dospělí třída D latinsko – americké tance
1. Tomáš Lohniský, Kateřina Osičková TK TŠ Bonstep Hradec Králové
2. Martin Tomšů, Jarmila Vaňásková TK Life Pardubice
3. Matěj Pfeifer, Tereza Kmentová TK Apel Holice 

Kategorie junioři II Hobby
1. Tomáš Lněnička, Natalie Nováková Luže
2. Michal Lohniský, Nikola Morávková TK Apel Holice
3. Petr Polívka, Tereza Doležalová Kutná Hora



O tom, že práce úředníka na sociálním odboru má svá rizika, jsme se
přesvědčili ve středu 23. listopadu. V tento úřední den, v dopoledních hodi-
nách, se na sociální odbor dostavil pan X.Y. se žádostí o sociální dávku.
Vysvětlení k nároku na tuto dávku nebylo takové, jaké si představoval,
proto neváhal a velmi rozčilen přiskočil k sociální pracovnici, chytil květi-
náč s kytkou, který byl poblíž a hodil jej po ní. Naštěstí nezasáhl ji, ale
počítač s příslušenstvím. Hlína zasypala vše, co bylo v blízkosti počítače.
Okamžitě byla zavolána Policie ČR, která přijela a vše zdokumentovala. 

Pevně věříme, že viník bude náležitě potrestán, aby se klienti
nedomnívali, že kdykoliv budou nespokojeni, mohou házet květiná-
čem po úřednicích. Příště totiž nemusí být použít květináč, ale může
dojít k použití i jiného druhu fyzického násilí. 

Jedno úsloví praví ,, Ženu ani květinou neuhodíš“, ovšem na soci-
ální pracovnici při výkonu své práce, jak ukazuje tento příklad, lze
použít rovnou celý květináč.

Ing. Jana Faltusová
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ZAPOMENUTÉ, NECHTĚNÉ DĚDICTVÍ
V listopadových Holických listech jsem si

přečetla Sebrané glosy Miloslava Kmenta. Od té
chvíle přemýšlím o tom, že napíšu článek jako
odpověď a jiný názor na věc. Jde mi o kapličku
sv. Jana Nepomuckého.

Pan Kment zaregistroval jakýsi návrh na
budoucí opravu kapličky v jednom dlouhodobém
finančním přehledu našeho města. Částka na
opravu kapličky se mu jeví příliš vysoká a inves-
tice do ní jako „jakési nedopatření a zbloudilý
návrh“. Podle něho je „většina takových objektů
v současnosti k ničemu, ke kaplím se nikdo
nehlásí, nikomu neslouží, nejsou to ani pozoru-
hodné památkové objekty a půlmilionová inves-
tice je zatím ve městě třeba na mnoha jiných
důležitějších místech...“ (Citovala jsem téměř
doslova.)

Ráda bych upozornila pana Kmenta, ale
i ostatní podobného názoru, že právě kaplička sv.
Jana Nepomuckého je na Seznamu nejohrože-
nějších a nevyužívaných nemovitých památek
v ČR. Tuto publikaci vydal Národní památkový
ústav jako odbornou a metodickou publikaci, sv.
26 v Praze roku 2003. O naší kapličce se píše na
straně 181; je možné přijít, nahlédnout a pře-
svědčit se. Jako vlastník je zde uvedena obec,
čili město Holice. Kaplička má své rejstříkové
číslo 22895/6-2057 (část 3). Je zde charakteristi-
ka technického stavu k roku 2003: „staticky jsou
narušené nosné konstrukce kapličky, nutné je
provedení statického zajištění a obnova“. Odhad
nákladů na obnovu je podle této publikace pod-
statně vyšší, než je částka zmiňovaná panem
Kmentem.

Protože jsem chtěla být víc informována,
zajela jsem do Státního památkového ústavu
v Pardubicích, kde mi jeho pracovníci poskytli
tzv. evidenční list nemovité kulturní památky.
Kromě odborného popisu je tu časové určení
vzniku památky, což je pravděpodobně první
polovina 19. století. Najdeme zde stručné zhod-
nocení a kulturní význam památky, zdůvodnění
ochrany: „místní význam – kvalitní drobná
architektura“. Evidenční list zpracovala paní
Svobodová, a to již v roce 1994. Již v tomto roce
tu v kolonce stav zachování památky a případné
návrhy na opatření stojí: „nutná oprava: trhliny
v klenbě a zadní stěně“.

Dále jsem mluvila s panem architektem
Kadlecem, který je inspektorem přes nemovité
památky v okrese Pardubice. Ten mi přímo sdě-
lil, co by bylo potřeba s kapličkou udělat, aby ta
jednoho dne nespadla. Jeho odhad na opravu této
drobné památky bylo právě těch 500 tisíc až
jeden milion korun (což je částka nižší, než
uvádí publikace. Částku raději neuvádím, proto-
že si dovedu představit, jak by křičeli odpůrci
kapliček a zastánci investic na jiných důležitých
místech).

Také jsem se dozvěděla, že v případě oprav
je nutné jednat také s odborem památkové péče
na Magistrátu v Pardubicích. Je důležité, pokud
by oprava měla proběhnout, aby nedošlo
k nevratným a necitlivým zásahům do památky.

Ráda bych dále poznamenala, že kaplička
sv. Jana Nepomuckého a kostel sv. Martina
s farou tvoří celek kvalitní historické architektu-
ry a že je potřeba, aby byl tak brán a zachován.
Myslím, že je to v Holicích ojedinělé místo, na
jehož atmosféře by bylo možné pracovat. Právě
citlivá renovace kapličky by napomohla obnově
historického místa. Podle mého názoru by mohla
být upravena také komunikace kolem ní, a to
např. tím, že by byl asfalt nahrazen žulovou
dlažbou (nedávno byla žulová dlažba odstraněna
z části vozovky v Husově ulici a bylo by ji
možné právě tady použít). Došlo by tak ke kulti-
vaci celého prostoru a větší propojenosti s mís-
tem okolo kostela a fary, které není naštěstí zali-
to asfaltem. Ráda bych navíc poznamenala, že
kolem kapličky stojí několik domů, jejichž este-
tická hodnota oproti hodnotě kapličky je nulová,
ba minusová. Výjimku tvoří krásná secesní vila
patřící rodině Škrbových (čp 102). Pokud by
došlo k jakékoli devastaci kapličky a necitlivému
zásahu do místa, pokud dále budeme nečinně
přihlížet k jejímu rozpadu, stane se toto místo
prostorem, který ztratil paměť a svoje tajemství.

Připomněla bych, že jsme před několika lety
oslavili 666 let od první písemné zmínky o Holi-
cích a že v roce 2006 budeme slavit 670 let.
Myslím, že bychom oslavu takového výročí
mohli prožít opravdu kulturně a připomenout si
to obnovou paměti místa, ke které kaplička jako
kulturní památka skutečně patří. Pokud to osla-
víme pouze neonovým číslem na radnici, ohňo-
strojem, eventuálně několika sportovními utkání-
mi, připadá mi to opravdu málo. Připomněla
bych také, že je možné na opravu památek sepsat
žádost o grant a že by se ho Městský úřad mohl
pokusit získat. (Na tomto místě upozorňuji na
další chátrající kulturní památku, kterou v Holi-
cích máme. Jedná se o sokolovnu, jejímž archi-
tektem byl Otakar Nejedlý. Další budovu od
tohoto architekta najdeme na náměstí čp 24.
Jsou to kulturní památky dokonce pouze z minu-
lého století, na které se jezdí dívat studenti
a znalci architektury. Domnívám se, že holickým
očím je však skryta jejich nesporná hodnota.
Doufejme, že v případě sokolovny dojde v brzké
době k odborné rekonstrukci – opravám.)

Napadla mě také jedna kacířská myšlenka –
mohlo by se ušetřit na každoročních výdajích na
ohňostroje. Kdyby se tak už několik let dělo,
třeba od roku 1994, kdy byl zapsán špatný stav
kapličky, a pokud ohňostroj stál ročně v průměru
30 tisíc korun (toto číslo padlo na poslední schů-
zi zastupitelstva), mohli jsme za těch více jak

deset let uspořit kolem 300 tisíc. Pokud bychom
byli ještě více důslední a šetřiví, mohli bychom
uspořit dokonce ještě více, protože ohňostroje se
během roku pořádají dokonce dva. Naše paměť
by se ale nesměla pohybovat pouze od jednoho
ohňostroje k druhému a naše estetické povědomí
by muselo být trochu dál, než je radost z buráci-
vého světla na obloze.

Také bych chtěla ještě upozornit na to, že
jsou v našem městě v některých případech vyna-
kládány finanční prostředky podle mého názoru
sporně. Mám na mysli konkrétní stavební „opra-
vu“ hřbitovní kapličky. Kaplička byla na jaře

roku 2004 pro mě ze zcela nepochopitelných
důvodů obložena polystyrenem, a tudíž zateple-
na. Nechápu, jestli má být mrtvým, kteří čekají
na pohřeb více teplo...? Pokud mělo tímto způ-
sobem dojít k opravě nerovnosti fasády nebo
zapravení prasklin ve zdivu,pak bych k tomu
chtěla dodat, že na venkovské či hřbitovní
kapličky se „velerovná“ fasáda a co nejostřejší
rohy nehodí – vždy šlo o měkkost v nahození
omítky. Zarovnanost je tvrdá a necitlivá. Pokud
ale šlo o vyspravení trhlin ve zdivu (nevím, jestli
o to šlo), pak došlo pouze k jejich zakrytí a stav-
bě se tímto způsobem vůbec neprospělo. Chápu
ale, že lidem, kteří ztratili cit pro krásu „nedoko-
nalých“ venkovských kostelíků, kaplí a stavení
vůbec, se může zdát tato oprava krásná. Bohu-
žel. Souvisí to prostě se ztrátou naší kulturní
paměti a citu.

Na závěr bych se pana Kmenta ráda zeptala,
co považuje za pozoruhodné památkové objekty,
do kterých by doporučoval investovat. Zaráží mě
jeho pláč nad zničenou maketou holické radnice,
když kulturní hodnota kapličky je nesporně
vyšší. Napadá mě taky, že přehlížením této hod-
noty dáváme vandalům příklad.

Pro opravu kapličky by mělo stačit vědomí,
že historie a lidská paměť se netýká pouze válek,
ale také kultury a kulturních hodnot, ke kterým
patří i posvátná architektura. Mělo by stačit, že
je kulturní hodnotou České republiky, a tedy
nejen našeho města.

Taťana Faltysová

Co se stalo aneb asociál na sociálce
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Den zručnosti
Dne 20.10.2005 probíhala v dílnách holické střední průmyslové

školy automobilní  soutěž pod
názvem „Den zručnosti“. Ve sku-
pině  soutěžících žáků 9. tříd
(účastnili se žáci ze základních
škol v Holicích, Hlinsku, Vyso-
kém Mýtě a dalších měst) obsadil
první místo žák naší školy Daniel
Němec, který chodí do 9. A. Sou-
těže se ještě zúčastnili žáci 9. B –
Pavel Petrák, Michaela Majerní-
ková a Martina Jehličková.

Předmětem soutěže zručnosti
byla výroba svěrky dle technické-
ho nákresu. Žákům se soutěž
velmi líbila a rovněž byli nadšeni
prohlídkou všech velmi pěkně
zařízených školních dílen.

Pavel Komůrka, učitel ZŠ Holubova
Foto autor

MŠ Staroholická 
SKŘÍTCI HLÍDAJÍ MŠ
Naše MŠ nabízí rodičům pestrý program zaměřený na akce pro rodiče
s dětmi. Mnohé aktivity se již staly tradicí, jako například ,,Podzimní
tvoření“ z přírodnin. K tomu využíváme blízké okolí, sbíráme barevné
listí, šípky, kaštany, žaludy a hodně materiálu přinesou i ochotní rodiče.
Dýně a zelenina byly dalším vhodným materiálem pro vznik skřítků,
panáčků a strašidýlek. Dětem, sourozencům i rodičům při společném
tvoření nechyběla zručnost, fantazie, a tak vznikla přehlídka nápadi-
tých a velmi zdařilých výrobků, které zdobí školní chodbu.

VÁNOČNÍ ATMOSFÉRA
Listopad je měsíc krátících se dnů a pochmurného počasí. Děti se začí-
nají těšit na svíčky na adventním věnci a zvyky, které se váží k tajem-
nému předvánočnímu období. A tak poslední kalendářní měsíc patří
i u nás v MŠ nejkrásnějším svátkům v roce, Vánocům.
Děti se aktivně zapojují do předvánočních příprav. Vykrajují perníkové
cukroví, lepí papírové řetězy, vyrábí vánoční ozdoby, svícny z přírod-
nin, připravují se na vystoupení pro rodiče, zpívají koledy, recitují bás-
ničky a poslouchají vyprávění o vánočních zvycích. Společně si vyzdo-
bí školku a ještě si stihnou hrát, smát se, čekat na čerta s Mikulášem
a napsat dopis Ježíškovi.
Přejeme i Vám, aby chvíle adventní patřily k těm nejkrásnějším v roce.

PLÁNOVANÉ AKCE
2. prosince – pohádka v KD Holice ,,Pohádka o Vánocích a zakleté

Čepičářce“
6. prosince – Mikulášská nadílka v MŠ
7. prosince – výlet s kamarády z MŠ Pardubická na zámek Nechanice

16. prosince – pásmo básniček a písniček pro rodiče
MŠ Staroholická

Z našich škol

Setkání s předškoláky na ZŠ Holubova ulice
Na naší škole ZŠ Holubova, Holice proběhla ve čtvrtek 20. října

první „Dílna“ pro předškoláky. Přišly děti z mateřských škol a společně
jsme otiskovali listy, kreslili Večerníčka, zpívali, přednášeli, tancovali
a cvičili.

„Dílna“ se vydařila a předškoláci si radostně odnášeli své výrobky
domů. Už se těšíme na další pokračování. Přijďte všichni, vezměte
kamarády a čeká vás překvapení.

Potom se sejdeme až po Novém roce, a to 12. ledna 2006. 
Těší se na vás děti a učitelé 1. stupně

A máme tu zas ten zimní čas …

POZVÁNKA NA ZIMNÍ
AKADEMII

12. a 13. 12. 2005 vždy od 18.00

Kulturní dům Holice

Pořádá:
Základní škola Holice, Holubova 47

Součástí programu vánoční trhy
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Sebrané glosy Miloslava Kmenta
Ohlasy na „Sebrané glosy“ mne vždyc-

ky potěší, ať jsou pochvalné, polemické či
odmítavé. V každém případě se dovídám, že
„to“ někdo čte. Slečna Taťána Faltysová
napsala obsáhlou polemiku na téma kapliček,
které jsem posledně zmiňoval. Přes rozsáhlost
příspěvku jsem rád, že se jejímu vyjádření
dostalo dostatečného místa, já však nijak
obsáhle polemizovat nehodlám. Čtenář nechť
si udělá úsudek i názor sám, a pokud někdo
bude mít chuť reagovat, nechť též napíše.

Přesto se však cítím povinen odpovědět na
otázku, kterou mi pisatelka na závěr dává: ptá
se mne, co považuji za pozoruhodné památko-
vé objekty a vyslovuje podiv nad mým pláčem
nad poničenou maketou holické radnice.
Odpověď je jednoduchá: v první řadě za pozo-
ruhodné a významné památkové objekty
považuji ty, které jsou tak odborníky definová-
ny, tj. kostel sv. Martina, jeho křtitelnice,
socha sv. Jana Nepomuckého na Podhrázi
a sokolovna. Poté bych mohl uvést „řadu dru-
hou“, kde by se objevily četné objekty od
křížků a křížů až po desky a pomníky. Pokud
jde o zmíněný „pláč“, chce to lépe číst! To
nebyl pláč nad maketou holické radnice, to
byl podiv nad rozsahem vandalizmu bez ohle-
du na to, zda jde o zlámaný okrasný stromek,
zničenou dopravní značku, sprejem poničenou
omítku či poškozenou maketu čehokoliv.

A ještě dodatek. Pokud si Taťána Faltyso-
vá znovu přečte moji glosu, objeví tam
v závěru tuto pasáž: „Pozor, nemám nic proti
kapličkám, ovšem soudím, že by v tom případě
bylo nejdříve zapotřebí zpracovat řádnou
dokumentaci (i majetkovou), realistický výhled
do budoucna a teprve poté uvažovat o přiděle-
ní financí.“

Následující stať má zvláštní charakter.
Popsal bych ji jako glosu s omluvou a týká se
rubriky „Holický Slavín“. Musím však začít
„z gruntu“. Svého času jsem hrával v populár-
ním holickém big bandu, v tanečním orchestru
Meloryth. Byla to výborná muzikantská parta,
dnes bohužel většina členů nežije. Ze žijících

se občas potkám s „trumpeťákem“ Karlem
Vojtěchem ze Starých Holic, kterému jsme
říkali „Vojcek“. Vždy se k sobě přátelsky hlá-
síme, pozdravíme, zavzpomínáme. A jsem
u kořene věci. Minule jsme se pozdravili
a Karel namísto vzpomínek říká: „Rád si pře-
čtu, co píšeš do novin (hned jsem se zatetelil),
ale teď mi tam něco nehraje (hned jsem se
odtetelil). Píšeš, že stavitel kostelů Haffene-
cker zemřel v roce 1730 a v roce 1736 stavěl
kostel v Holicích i jinde“. Jak jsem v zápětí
zjistil, Karel měl pravdu, „chybička se vloudi-
la“. Avšak nejenže se vloudila. Prvně jsem se
domníval, že jde o překlep či chybný opis, ale
první pohled do starých záznamů, poznámek,
encyklopedií a slovníků mi odpověď nedal.
Buď tam byla stejná chyba, nebo žádná srov-
natelná data. Musím tedy bádat dál a pozeptat
si přímo „u pramene“ – na římskokatolické
faře. Jsem velmi zvědav, kde objevím „zako-
paného psa“. Vám všem – ať jste si toho též
všimli či nikoliv – se omlouvám a budu hledět

co nejdříve v „Holickém Slavínu“ uvést vše
na pravou míru.

Ve vzpomínce na 28. říjen na druhé
stránce dnešního vydání zmiňuji, že náš vztah
ke státní vlajce a jejímu vyvěšování není „tak

akorát“. Pocity vlastenectví a hrdosti nad stát-
ními symboly, které byly tak rozšířené za
první republiky a v prvních dvou letech po
válce, jsou bohužel nenávratně pryč. Pokud se
objeví, tak s výjimkou přelomu roku 1989 –
1990 jedině při větších sportovních kláních.
Což by nebylo nic špatného, pokud by se při-
tom neobjevovali „náhlí hrdinové“. Již dvakrát
v poslední době takovýto „hrdina“ nelenoval
vylézt na stožár u městského úřadu, strhnout
a ukrást českou vlajku. Stalo se tak vždy
v souvislosti se sportovní událostí, naposledy
po přenosu fotbalového utkání Norsko – ČR.
Patrně tento chasník s onou vlajkou a s partou
kamarádů stejné krevní skupiny kdesi poska-
koval a halekal: „Kdo neskáče, není Čech!“
Vlastenectví k nezaplacení. 

e-mail: miloslavkm@volny.cz

Po roce Vánoce přicházejí.......
Není to tak dlouho, co jsme vítali děti v novém školním roce při příchodu do naší mateřské školy, a je tu před
námi ten nejkrásnější čas, čas vánoční. Děti se mohou těšit na vánoční pohádku, na setkání s čertem a Mikulá-
šem, které bude letos podbarveno vystoupením známého umělce Honzy Lušovského. Jistě budou zaujaty
i výstavou betlémů v Hradci Králové. Pro rodiče připravujeme tradiční vánoční besídky s posezením u vánoč-
ních stromečků.
Při přípravách na vánoční svátky nezapomínáme ani na plnění našich vzdělávacích záměrů a budeme pokračo-
vat v zahájeném předplaveckém výcviku ve Vysokém Mýtě.
Až uslyšíte zvonečky a koledy z oken mateřské školy, VÁNOCE budou opravdu za dveřmi!
Klidné a spokojené svátky vánoční, pohodu a především zdraví přejí zaměstnanci Mateřské školy v Holubově
ulici v Holicích. 
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FAUNA & FLORA
Josefská 208, Holice v Čechách
telefon 466 681 393,
mobil 603 522 609
prodejní doba út-pá 10 - 12 / 13 - 17,

so   8 - 11.30

Pranostiky na prosinec:
Prosinec, když je mu zima, halí se v bílý kožich.
Jaký prosinec, takové jaro.
Po studeném prosinci bývá úrodný rok.
Není-li prosinec studený, bude příští rok hubený.
Mnoho sněhu v prosinci-mnoho ovoce a trávy.

PURPURA
Tiše a ochotně purpura na plotně

voní, stále voní,
nikdo si nevšímá, že život mění se v dým.

Snad jenom v podkroví básníci bláhoví
pro ni slzy roní,

hrany ji odzvoní rampouchem křišťálovým.
Slunce se vynoří, hned však se k pohoří skloní,

rychle skloní,
a pak se dostaví dlouhá a pokojná noc.

Tiše a ochotně purpura na plotně voní, stále voní,
po ní k nám vklouzlo

to tajemné kouzlo Vánoc

Vážení přátelé, zákazníci!
Prosím, nezlobte se na mne, že dnes budu psát i o svém soukromí,

ale je prosinec, měsíc Vánoc a já si vždycky v tomto čase říkám, jak to
udělat, jak se přičinit o to, aby toto předvánoční období nebylo jen
časem příprav na ně, ale aby bylo skutečným obdobím klidu, něžného
očekávání a setkání s láskou. Dnes bych chtěla využít této možnosti,
že Vám sem mohu psát a snad Vás i donutit, abyste se zamysleli.

Vždycky mě zamrzí, když slyším od našich zákaznic větu: „To je
hrůza, viďte, už aby to bylo za námi“. Samozřejmě, že maminky
a babičky se snaží, aby bylo doma všechno naleštěné, připravené,
napečené a navařené, ale neplatí za to příliš velkou daň? Nervózně
křičí na děti i na muže a potom padnou ke štědrovečerní tabuli totálně
„hotové“? Pamatuji se, že moje mamka na tom byla stejně a nejvíc
nás snad naštvalo, když někdy v 6 hodin navečer, když už jsme se
těšily, hlavně my děti, na dárky, šla se ještě vykoupat. Později jsem ji
pochopila, musela si v té vaně odpočinout, aby vůbec byla schopná
prožít s námi Štědrý večer.

Říká se, že Vánoce jsou svátky dětské radosti. Dětem určitě dělají
radost dárky, ale my někdy podlehneme představě, že čím víc jich je,
tím máme své děti raději. Mám přímo husí kůži, když vidím v televizi
těch reklam na nepřeberné množství dárků pro děti, ale i pro dospělé
a také nabídek všech možných ústavů na úvěry, které přece můžete
začít platit za 2,3 nebo 4 měsíce... Ale dárek, to přece není ta věc,
která se dává a která má hodnotu vyjádřitelnou v penězích. Dárek je
něco jako osobní poselství, které říká obdarovanému „mám Tě rád“.
Něco takového se přece ani vyjádřit penězi nedá. Pokud je opravdu
myšlen upřímně, dáváme tím hlavně sama sebe. A to je ta velká věc,
kterou bychom měli každý o Vánocích zažít.

A pokud chceme takový dárek dát, měli bychom ho dát v pěkném
balení. Tím nemyslím jen tu podstatu zabalení dárku (dobře si pama-
tuji, když mi jeden ze synů jako malý kluk, dal vlastnoručně vyrobený
dárek zabalený v novinovém papíře a převázaný mašlí, to bylo něco),
i když i o to jde. Pokud si dám koupený dárek ještě zabalit v nějakém
„supráči“, vypadá to sice honosně, ale to jsem nestála ani za to, aby
obdarovatel koupil vánoční papír a s láskou mi dárek zabalil? Ale
o tom jsem ani nechtěla psát, mně jde spíš o tu pohodu a dobrou nála-
du, neměli bychom se dát zaskočit předvánočním shonem, vším tím
pečením a uklízením a vařením. Vždyť ono na tom zase tak strašně
moc nezáleží, jestli se všechno nepovedlo podle našich představ, jestli

jsme všechno stihli. Stejně přijdou návštěvy a bude se muset uklízet
znova a kolik se nadělá při rozbalování dárků a budeme všichni doma
a bude větší nepořádek. Zkusme to letos. Pohoda a dobrá nálada jsou
jistě mnohem cennější než naleštěný byt a nervozita. A pokud přece
jen maminka bez toho uklízení nemůže být, donuťte ji předem, aby to
naplánovala, a každý si z toho krajíce práce ukrojte dopředu. Napří-
klad pečení cukroví. Nechte i kus práce na dětech, přece vůbec neva-
dí, že se některé tvary nepovedou, že to půjde pomaleji, něco bude
i připálené. Nemusí být 14 druhů cukroví, stejně se to potom ani
nepodaří sníst. Už jste si vyzkoušeli, jak při práci děti samy od sebe
vyprávějí, často se svěří s věcmi, které by Vám na přímou otázku
nikdy neřekly... Děti toho velice mnoho dostanou a právě tady se jim
naskýtá nebývalá příležitost, aby se také naučily dávat. Když jim ještě
dáte najevo, jak velice vám pomohly, i když ty skleničky třeba nebu-
dou tak vyleštěné, jako kdyby to udělala mamka sama, dáte jim radost
a uspokojení. Je to jedinečná příležitost, aby dokázaly překonávat
vlastní sobectví. Nemohou se zrovna dívat v televizi na nějakou „slá-
taninu“, ale mohou mít radost, že pomohly...

Víte, říká se, že o Vánocích se otevírají lidská srdce a je na tom
hodně pravdy. Pokud si to člověk připustí a udělá si na to čas, aby se
sám nad sebou zamyslel a nestyděl se za projev lásky, je to velká pří-
ležitost domluvit se a to někdy i s tím, o kterém jsme přesvědčeni, že
už si s ním ale opravdu nemáme co říci. Máme příležitost dát všem,
kteří nám za to stojí, dárek nad dárky, protože všichni jsme v této
době vnímavější. U nás doma, když si sedneme ke štědrovečerní veče-
ři, ujme se vždycky nejstarší slova a potom společně všichni zavzpo-
mínáme, ať už na ty, kteří už mezi námi nejsou nebo také na to, co se
událo velkého, případně, co nás čeká. I děti mají v tomto vzpomínání
významné slovo, každý kdo chce, se vypovídá. Pamatuji se, že jako
děti jsme z toho sice byly trochu nervózní, oddalovalo se přece rozdá-
vání dárků, ale zvykly jsme si a stále to dodržujeme. Je to takový
dárek pro to rodinné společenství nebo sounáležitost rodiny, chcete-li,
a nikdy se to neztratí, nezkazí, nezestárne a co hlavně, nezapomene.
Už jste si taky jistě kolikrát uvědomili, že jste se na něco zapomněli
zeptat, o něčem se poradit s člověkem, který tady už není, od kterého
se to již nikdy nedozvíte. 

Četla jsem někde, že život je příliš krátký, abychom mohli ztrácet
čas neužitečnými věcmi, také já si to čím dál víc uvědomuji. Kruh se
pomalu uzavírá. Sice se stále ještě scházíme u jednoho štědrovečerní-
ho stolu společně s bratrem a snažíme se chystat Vánoce podle těch
nejkrásnějších vzpomínek, které jsme si sami přinesli od svých rodičů
a přidáváme k tomu nové tradice. Až naše děti budou slavit Vánoce už
ve své vlastní rodině, budou potřebovat ty vzpomínky, aby věděly jak,
aby si třeba mohly vybrat. Každý přinese něco svého, ale je potřeba,
aby měly dost vzpomínek, aby měly kde brát. Když to tak píšu, vzpo-
mněla jsem si, že moje babička měla vždycky na Štědrý den na stole
přichystaných pár svátečních talířků zabalených v nažehlených bavl-
něných ubrouscích a na nich vyrovnané vánoční cukroví. To měla při-
pravené pro nenadálé návštěvy a taky je k večeru roznášela pár lidem
v okolí, kteří už byli sami. Není to nádhera? Naše děti si ukládají do
paměti své zážitky, a až si jednou budou muset říci: „Tohle jsou asi
poslední vánoce doma“, je potřeba, aby měly v záloze něco, na co budou
vzpomínat a z čeho budou vytvářet vzpomínky pro naše vnoučata.
A ještě nakonec si dovolím napsat něco, co možná je až příliš troufalé
ode mne, ale myslím na to po celé psaní, tak to i napíšu. Prosím Vás,
o Vánocích jsme takoví zjihlí, přístupnější, máme k sobě blíž, jestli
jste s někým z rodiny rozhádaní, někdy už vlastně ani nevíte pořádně
proč, pokuste se to dát zase dohromady. Jestli to nepůjde přímo
návštěvou toho dotyčného, napište mu alespoň blahopřání k Vánocům
s přáním, že byste se s ním rádi potkali nebo se za ním vydejte, zkroť-
te své sebevědomí nebo pocit ublíženosti. To by byl dárek pro oba,
vždyť ten život je tak krátký.

Aktuální nabídka naší prodejny:
Dnes snad jen jednu nabídku od nás. Když budete mít chuť si s námi
popovídat, přijďte.
Těšíme se na Vaši návštěvu. Za Faunu a Floru

Alena Rabasová(e-mail:faunaflora@seznam.cz)
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DUKLA V HOLICÍCH

9. září v 16.30 vyběhla na prosluněný pažit holického stadionu
jedenáctka borců v pruhovaných dresech. Tvořili ji převážně bývalí
holičtí hráči, kteří kdysi „vykopali“ krajský přebor – Zeman, bratři
Machatí, Kalavský, Oliva, Velinský, Málek, Krpata, Půlpán... Na dru-
hou polovinu hřiště se pak postavili hráči, jejichž jména byla ve své
době fotbalovým pojmem – Samek, Čabala, Herda, Fiala, Dvořák (ten
letos oslavil 71. narozeniny!!), Bittengel... Ano, hádáte správně. Do
Holic zavítali bývalí hráči Dukly Praha, aby zde s místní jedenáctkou
sehráli přátelské exhibiční utkání.

Hlavní rozhodčí Tomáš Dytrt (mimochodem syn vynikajícího
holického, dnes bohužel již nežijícího, fotbalisty) se mocně opřel do
píšťalky a mač začal. Běhalo se, sprintovalo, vyklusávalo, skákalo, hla-
vičkovalo; kopalo se nártem, bodlem i placírkou, házely se auty, kopaly
se rohy, útočilo se i urputně bránilo, občas i trochu faulovalo. Prostě
bylo k vidění všechno, co k fotbalu patří. A diváci mohli obdivovat, že

všichni borci na obou stranách hodili za hlavu svůj věk a dokazovali,
že sportovat se dá v každém věku. Po závěrečném hvizdu se všichni
účastníci přesunuli do kluboven na stadionu k příjemnému posezení
nad malým občerstvení. A tady se zase povídalo, vzpomínalo, hodnoti-
lo, rozebíralo...

Výsledek utkání není tou nejdůležitější informací, přesto vám jej
prozradím. Domácí podlehli Dukle 2 : 10. A tady se nabízí zajímavá
paralela. Asi před dvaceti lety nastoupilo holické A mužstvo v poháro-
vém utkání proti prvoligové Dukle Praha a prohrálo 0 : 12. Padlo tedy
stejně branek jako v letošním utkání, jen holičtí si o dva góly polepšili
a Dukla o dva pohoršila. Možná, že za dalších dvacet let skončí zápas
remízou.

Celé toto fotbalové odpoledne zorganizovali pánové Tošovský
a Jílek. A na závěr ještě jedna malá kontrolní otázka: proč měl pan
Antonín Oliva na svém pruhovaném dresu číslo 55? Víte? Nevíte?

Text Luděk Kaplan, foto Antonín Oliva

Dìkujeme

za dosavadní pøízeò

a dobrou spolupráci

a pøejeme Vám

vše nejlepší

po celý rok 2006

Mìsto Holice
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Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje
nábřeží Závodu míru 1961, 530 02 Pardubice Tel./Fax. 466 335 630, Mobil: 775 693 982

Kontaktní osoba: František Moudr, DiS.
_______________________________________________________________________

zahajuje provoz

KONTAKTNÍHO, INFORMAČNÍHO A PORADENSKÉHO CENTRA HOLICE

VE STŘEDU 7. PROSINCE 2005 OD 9 DO 13 HODIN

VE STARÉM DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V HOLICÍCH U KAPLIČKY,

poté každý lichý týden (1x za 14 dnů): 21. 12. 2005, 4. 1. 2006, 18. 1., 1. 2., 15. 2.

Centrum ZDARMA poskytuje služby 
zdravotně postiženým, jejich rodinám, příbuzným a všem, kterých se tato problematika týká.

��  Prodej baterií a součástí do sluchadel

��  Základní sociálně právní  poradenství

��  Specifické poradenství pro jednotlivé druhy postižení

��  Aktivní pomoc při řešení obtížné sociální situace

��  Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek (za úplatu)

��  Zprostředkování konzultace s právníkem v sociální oblasti, důchodovém zabezpečení a

pracovně právních vztazích 

��  Informace o občanských sdruženích a organizacích pro zdravotně postižené, kulturních,

sportovních a jiných akcích

��  Prodej příručky Sociálně právní minimum pro zdravotně postižené

L. V. DŘEVOKOMPLET s.r.o. LÁZNĚ BOHDANEČ NABÍZÍ

dubové podlahy, schody, stupně, podstupně, parapety a střešní okna

TEL: 777 788 164


