
ROČNÍK II., BŘEZEN 2006 CENA 10,-Kč



ročník II., březen 2006

Holické         listy

strana 2

Masopust a maškary

Jsou nevšední událostí všedního

dne maškary? Nepochybně ano, nevi-

díme je tak často a navíc patří neod-

lučně k masopustu. Znalci se rozchá-

zejí v názoru, zdali masopust má

původ pohanský nebo křesťanský.

Zdali je to pozůstatek řeckých a řím-

ských luperkálií a bakchanálií, či

období půstu a zklidnění před přícho-

dem Ježíše Krista.

Troufám si tvrdit, že valné části

občanů je to úplně jedno. Masopustní

maškarní průvody bývaly ozdobou

většiny obcí a po letité odmlce se

s nimi „roztrhl pytel“. Mnohde se

navazuje na letité tradice, o které se

zasloužili tu hasiči, jinde sportovci,

divadelní ochotníci, Sokolové či jiná

sdružení. Také v Holicích již po něko-

lik sezón oživují tradici dobrovolní

hasiči spolu s ochotníky a dechovou

hudbou kulturního domu.

V sobotu 25. února se úderem

desáté dopolední vydal na okružní

cestu městem opět pestrý průvod roz-

manitých seskupení. Vévodil principál

s doprovodem šašků, policajt a dráb

udržovali veřejný pořádek a stihli

pečovat o trestance I. nápravné skupi-

ny, jizvy na duši vymazávaly jeptišky,

masky vzhledu poněkud záhadného

usměrňoval černokněžník, asistovaly

zjevy rozličné: kominík, vodník, smrti-

hlav, postavičky seriálové včetně dět-

ských medvídků. Výbornou náladu

utvrzovala vystrojená a řízná kutálka,

tradičně nechyběl pohotovostní

občerstvovací vůz s pivním soudkem

a žhavým roštem.

Počasí přálo, občanský zájem byl

příznivý, i když rozličný: někde nechy-

běla sklenička a zákusek, někde zacin-

kaly penízky v kasičkách, někde se prů-

vod spokojil alespoň se slovem uznání.

Sláva masopustu, sláva maškarám.

Text Miloslav Kment, foto Vladislav Branda

NEVŠEDNÍ UDÁLOSTI VŠEDNÍHO ŽIVOTA
SLOVEM I OBRAZEM

Titulní strana: Interiéry městských budov – obřad-

ní síň radnice

Foto: Vladislav Branda
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Vážení občané, čtenáři měsíčníku

„Holické listy“!

Zamýšlel jsem se nad tématem pro břez-

nové vydání a napadlo mne, že bych Vám

mohl sdělit několik novinek z činnosti a plánů

„Dobrovolného svazku obcí Holicka“. „Holic-

ké listy“ jsou sice určeny téměř výlučně

k informacím z našeho města, ovšem na dru-

hou stranu jsme centrem zmíněného svazku

a navíc se nás mnoho z jeho činnosti přímo

dotýká.

Abyste se „dostali do obrazu“, připomínám,

že svazek zahrnuje celkem sedmnáct obcí. 

Kromě čtrnácti míst správního obvodu

(Býšť, Dolní Roveň, Dolní Ředice, Holice,

Horní Jelení, Horní Ředice, Chvojenec, Jaro-

slav, Ostřetín, Poběžovice u Holic, Trusnov,

Uhersko, Veliny a Vysoké Chvojno) sem při-

náleží ještě Dobříkov, Radhošť a Týnišťko.

Svazek má za sebou šestiletou existenci (usta-

ven 4. února 2000) a vstupuje do sedmého

roku činnosti. Dosavadní působení svazku je

pro celý region zcela určitě přínosem. Všem

obcím bylo vytvořeno solidní zázemí pro

působení samosprávy, jsou propojeny počíta-

čovou sítí, většinou se nacházejí při dobrých

komunikačních spojích. Důležité jsou vzá-

jemné hospodářské zájmy, kontakty při řešení

samosprávných záležitostí, úzká spolupráce

v dalších oblastech veřejného života, napří-

klad v kultuře, sportu i v celkovém rozvoji

venkova.

Kromě zmíněných opatření se nám poda-

řilo využívat i tzv. „dotační aktivity“. Napří-

klad v loňském roce jsme získali z rozpočtu

Pardubického kraje dotace v úhrnné částce

245 000 Kč, které byly i s výraznou obecní

podporou použity v Býšti, Dolní Rovni, Dob-

říkově, Holicích, Horních Ředicích, Jaroslavi

a Velinách k úpravě a vybavení sportovních

a dětských hřišť. V případě našeho města se

jednalo o vybudování skluzavky na dětském

hřišti v celkovém nákladu téměř 50 000 Kč.

Stále větší oblibu získává síť cyklotras a cyk-

lostezek, na jejichž rozšiřování a zdokonalo-

vání nadále pracujeme. V každé obci byly

instalovány informační turistické tabule.

Do letošního roku nás uvedla valná hro-

mada, která se uskutečnila v úterý 21. února

v Týnišťku. Projednali jsme závěrečný účet za

rok 2005, vzali na vědomí informace o stavu

majetku a zabývali se možnostmi projektu

LEADER. Jde o záležitost, na které by se

kromě obcí svazku podílely zemědělské celky,

neziskové organizace či další uskupení. Cílem

je vhodnou stratégií vypracovat a realizovat

plány – například na využití volných objektů,

potřebného technického vybavení, vyhledává-

ní nových pracovních možností, neotřelých

nápadů na využití odpadů, biomas, atd. Samo-

zřejmě se i letos hodláme ucházet o potřebné

dotace, jimiž chceme pokrýt náklady na

poradní činnost, na přípravné práce pro zmí-

něný projekt Leader a na vylepšení webových

stránek celého svazku i jednotlivých obcí.

V závislosti na získání dalších dotací plánuje-

me úpravu veřejných prostranství v jednotli-

vých obcích a podle místních podmínek

i obnovu kulturního dědictví našich vesnic.

V každém případě lze označit existenci

svazku za prospěšnou, i když se ne vše daří

podle našich představ. Zvláště na menších

vesnicích by bylo mnohdy potřeba více

finanční podpory, což je ovšem zatím stěží

dosažitelné. Vzájemnou spoluprací se však

přece jen podaří tu a tam docílit alespoň díl-

čích úspěchů. Už jen proto je činnost Dobro-

volného svazku obcí Holicka užitečná.

A nyní jako obvykle „z jiného soudku“.

V lednovém vydání „Holických novin“ jsem

si přečetl článek dopisovatele Víta Vojtěcha

„Popel na hlavu neschopnosti“. Seznámil

jsem se s jeho názory na mé schopnosti

a neschopnosti, nehodlám s ním však polemi-

zovat. Nemohu ovšem přejít mlčením vylože-

né nepravdy. Těm se snaží vyhýbat i profesio-

nální novináři, a měli by tak činit

i dopisovatelé – amatéři. Jen několik příkla-

dů. Je nepravdou, že „…novináři musí dělat

práci za radnici … na kolenou prosit o vyjá-

dření“. Stačí se pozeptat v krajské redakci

mfDNES, Práva či Pardubických novin

a odpověď nemůže být jiná, než že jsme vždy

– často i na pouhé telefonické zavolání –

ochotni k rozhovorům. Pokud snad Vít Voj-

těch zahrnul mezi novináře sebe a další spo-

lupracovníky „Holických novin“, ujišťuji ho,

že mají na získávání všeobecných informací

stejné právo (dle zákona o informacích) jako

kterýkoliv jiný občan. 

Rovněž tak není pravdivé sdělení o propa-

gaci města. Je velice snadné vytrhnout ze sou-

vislosti větu, že „…propagace města nefungu-

je…“. Funguje, a kdo má zájem, ten ji vnímá.

Opět několik příkladů: průběžně a trvale jsme

ve styku s redaktory již zmíněných periodik,

v Novinách Pernštejn – regionálním týdeníku

– zveřejňujeme pravidelně „Holické okénko“

s nejpodstatnějšími informacemi o městě,

podrobné informace o činnosti samosprávy

i státní správy zveřeňujeme v radničním zpra-

vodaji „Holické listy“, internetová stránka

poskytuje obsáhlé údaje ze všech úseků,

vydáváme i příležitostné propagační či infor-

mační materiály, atd.

Je toho málo nebo dost? Odpovím větou,

kterou člověk z „Holických novin“ svůj člá-

nek končí: „Na to si musí každý odpovědět

sám, každý má jiné priority.“

Aby se k nám v březnu co nejrychleji vrá-

tilo teplé jaro, Vám přeje

Mgr. Ladislav Effenberk, starosta města

MĚSTO HOLICE VÁS ZVE DO MĚSTSKÉ SPORTOVNÍ HALY NA SLAVNOSTNÍ ODPOLEDNE

SPORTOVEC ROKU 2005

4. BŘEZNA 2006 VE 14 HODIN
O ZPESTŘENÍ PROGRAMU SE POSTARÁ TANEČNÍ KLUB „APEL“ A SKUPINA J. G. DIX.

HOSTEM ODPOLEDNE BUDE LEGENDA PARDUBICKÉHO HOKEJE

VLADIMÍR MARTINEC

Slovo starosty Ladislava Effenberka

SPORTOVEC ROKU
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Schůze rady města dne 6. února 2006 

Za přítomnosti ředitelů projednala rada rozpočty všech příspěvko-

vých organizací města na rok 2006, které po zodpovězení dotazů

schválila. Zároveň schválila odpisové plány těchto organizací na letoš-

ní rok a jako závazné limity pro Kulturní dům města Holic a Technic-

ké služby Holice stanovila výši dotace z rozpočtu města. 

Rada schválila výsledky inventarizace majetku města k 31. 12.

2005. V této souvislosti schválila odpis pohledávek dle předložené-

ho návrhu (šest případů) v celkové výši 3 709 Kč. Jedná se vesměs

o případy, kdy dlužník zemřel bez zanechání majetku. Rada rovněž

schválila převod drobného dlouhodobého hmotného majetku umís-

těného ve sportovní hale ve výši 128 220 Kč na Technické služby

Holice.

V další části schůze projednala rada návrh na změnu územního

plánu v lokalitě Blažkovec (změna neurbanizovaného území na zónu

venkovského bydlení) a přiklonila se k závěru komise výstavby

a životního prostředí a zastupitelstvu doporučila schválit změnu na

třech pozemcích, když u dalších tří vzhledem k nepřístupnosti

a nevhodnému terénu

není požadovaná změna

doporučena. Rada vzala

na vědomí připomínky

uživatelů ke studii na

rekonstrukci zázemí

sportovní haly s tím, že

většinu připomínek je

možno akceptovat. Jako

informaci vzala rada pře-

hled smluv na užívání

sportovišť v Holicích. 

Na základě žádosti

Bytového družstva Dubi-

na II (dům čp. 1134

v ulici Na Mušce) schvá-

lila rada dočasný proná-

jem bytu pana Petra

Morávka pro firmu BV

elektronik. Rada schváli-

la pracovní skupinu pro

konzultaci při zpracová-

vání Strategického plánu

rozvoje města ve složení Antonín Oliva (člen zastupitelstva), Roman

Hybš (člen rady), Mgr. Roman Matoušek (člen rady), Ing. Stanislav

Zahálka (vedoucí odboru správy majetku a výstavby města)

a Ing. Jana Faltusová (vedoucí sociálního odboru). Rada rovněž

schválila podání žádosti o grant Pardubického kraje na spolupráci

mezi městem Holice a polským městem Strzelce Opolskie. 

Rada projednala návrhy sociální komise na přidělení garsoniér

po zemřelých občanech v holických DPS a schválila přidělení

dvougarsoniéry ve starém DPS manželům Věře a Jiřímu Pavlíko-

vým z Holic a jednogarsoniér v novém DPS paní Marii Zaviačičové

z Holic a paní Zdeňce Svatoňové z Holic. Zároveň schválila i pří-

slušné náhradníky. Po projednání žádosti slečny Romany Vršanské

(přidělení obecního bytu) rada doporučila, aby jmenovaná postupo-

vala standardní cestou a podala si žádost o zařazení do pořadníku.

Tajemníkovi městského úřadu rada uložila vypsat poptávkové řízení

na vymáhání pohledávek. 

Schůze rady města dne 20. února 2006 

První část schůze byla věnována hospodářským záležitostem.

Rada projednala závěrečný účet města za rok 2005 a doporučila jej

zastupitelstvu schválit. Rovněž tak, po provedení úprav v návrhu,

doporučila zastupitelstvu schválit kapitálovou část rozpočtu města na

rok 2006. Dále rada projednala výsledky hospodaření všech příspěv-

kových organizací města za rok 2005. Rada schválila výsledky hospo-

daření i vypořádání přebytků v jejich hospodaření dle návrhu zřizova-

tele. S potěšením lze konstatovat, že u žádné organizace neskončilo

hospodaření s prodělkem. 

V oblasti nemovitého majetku doporučila rada zastupitelstvu

schválit podání žádosti o bezúplatný převod jednoho pozemku u auto-

busového nádraží z majetku státu do majetku města. Rada schválila

pronájem pozemků ve Smetanově ulici (firemní parkoviště) s tím, že

před uzavřením smlouvy bude uhrazen stávající dluh. Zastupitelstvu

rada doporučila schválit zřízení věcného břemene za úplatu na pozem-

ku v Holubově ulici (vjezd do dvora pošty). 

Na základě doporučení příslušných dozorových orgánů doporučila

rada zastupitelstvu schválit obecně závazné vyhlášky č. 2/2006

a č. 3/2006, kterými se mění některé formulace v dosavadních vyhláš-

kách o nakládání s komunálním odpadem. Rada vzala na vědomí pří-

pravu zasedání zastupitelstva dne 6. března 2006. 

Vzhledem k nově zjištěným skutečnostem ohledně místnosti v čp.

61 v ulici Bratří Čapků (místnost je vedena od kolaudace jako nebyto-

vý prostor a nesplňuje

podmínky pro prostor

bytový), zrušila rada své

usnesení o převodu této

místnosti mezi bytové

prostory. Rada schválila

(v případě odmítnutí man-

želů Bidlových) přidělit

byt v domě čp. 761

v Holubově ulici dle

schváleného pořadníků.

Rada vyslovila souhlas,

aby se dále pokračovalo

v nabídce prodeje domu

čp. 240 v Nádražní ulici,

jehož prodej byl již před

lety schválen. Starostovi

města uložila rada jednat

s Pardubickým krajem

o odkoupení objektu čp.

29 (Rychlá záchranná

pomoc). Otázku zřízení

samostatného vchodu do

bytu v objektu Mateřské školy Staroholická doporučila rada řešit až

po vyklizení bytu. Po delší diskusi ohledně chystané výstavby nové

budovy základní umělecké školy uložila rada vedoucímu odboru sprá-

vy majetku a výstavby města zajistit zpracování studie na její umístění

v sousedství kulturního domu. Témuž rada uložila zpracovat projekt

parkoviště u kulturního domu dle předložené varianty číslo 2. Zastupi-

telstvu rada doporučuje schválit pořízení zápisu kapličky v Komen-

ského ulici do majetku města. 

Rada vyhověla žádosti paní Jónové a schválila ukončení nájemní

smlouvy na kancelář v domě čp. 38 v Palackého ulici k 31. 3. 2006

a zároveň uložila zveřejnit záměr na pronájem této místnosti. Rada

schválila převzetí záštity města nad Mezinárodním setkáním radioa-

matérů ve dnech 25. – 26. 8. 2006. Na akci Sportovec roku 2005

schválila rada uvolnit částku 10 000 Kč. V otázce navrhovaného zna-

čení na silnici z Vysokého Chvojna do Albrechtic nad Orlicí (zákaz

vjezdu nákladních vozidel) rada doporučila provést toto značení již

od silnice I/35. 

V závěrečné části schůze rada schválila odměny ředitelům přís-

pěvkových organizací města za druhé pololetí roku 2005 a s platností

od 1. 3. 2006 nový plat řediteli Domu dětí a mládeže (zákonný plato-

vý postup). Rada schválila složení výjezdního družstva dobrovolných

hasičů v počtu 24 členů dle předloženého seznamu. 

Mgr. Pavel Hladík, místostarosta města

ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY MĚSTA
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INVENTARIZACE MAJETKU MĚSTA K 31. 12. 2005
(projednáno a schváleno radou města 6. února 2006)

Je již tradiční záležitostí, že počátkem února projednává rada města

výsledek inventarizace majetku města k poslednímu dni roku předešlé-

ho. Materiál je to značně obsáhlý a v tabulkách a doprovodných

komentářích podrobně vypovídá, jaký majetek město má a k jakým

přesunům a proč došlo. Podle právních předpisů město majetek neod-

pisuje a všechny údaje jsou uváděny tedy v účetní hodnotě.

Celkový objem majetku města ke konci roku 2005 činil

594 872 056,51 Kč, tedy se oproti roku 2004 zvýšil o 3 741 696,81 Kč.

Přírůstky činily 62 748 253,32 Kč, úbytky pak 59 006 556,51 Kč. Výz-

namnou část úbytků tvoří převod movitého majetku a materiálu na

nově vzniklou příspěvkovou organizaci Technické služby Holice. Další

větší položku tvoří transakce (se vzájemným zápočtem závazků

a pohledávek) v souvislosti s navýšením základního kapitálu Lesního

družstva Vysoké Chvojno a převod majetku do společnosti VaK Pardu-

bice, nahrazený úpisem akcií. 

Přehled majetku podle jednotlivých položek:
Dlouhodobý nehmotný majetek 3 248 764,35

- počítačové programy 1 066 180,95

- ostatní 2 182 583,40

(územní plán, lesní hospodářské osnovy)

Dlouhodobý hmotný majetek 473 462 146,14

- budovy a stavby 362 908 623,40

- movité věci a soubory 7 006 948,08

- pozemky 103 429 461,66

- umělecká díla (obrazy) 117 113,00

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 4 428 471,34

Nedokončené investice 3 552 659,30

Dlouhodobý finanční majetek 67 104 000,00

- majetkové účasti 350 000,00

(Lesní družstvo, Bytové družstvo nájemců)

- ostatní finanční majetek 66 754 000,00

(akcie VaK, Odeko, Bytová družstva)

Ceniny 206 940,00

Na bankovních účtech mělo město 20 227 291,72 Kč. Pohledávky čini-

ly 22 641 783,66 Kč. 

V kapitole pohledávky činí největší položku (14 896 218 Kč) nedo-

končená transakce s navýšením základního kapitálu Lesního družstva.

Další významná položka (3 363 322 Kč) připadá na poskytnuté zálohy

dodavatelům energií, jejichž vyúčtování proběhne v letošním roce.

Pohledávky registruje město také na nezaplacených pokutách či faktu-

rách. Občané městu dluží také v dalších záležitostech. Tak například za

nájemné bytů (98 567,30 Kč), nájemné z nebytových prostorů

(139 356,50 Kč), pronájem pozemků (32 675 Kč), poplatky za hřbitov

(28 550 Kč), poplatek ze psa (3 600 Kč) či za poplatek za odvoz odpa-

dů (260 424,86 Kč). Dluhy jsou i v sociální oblasti. Z vyplacených

sociálních dávek by měli příjemci vrátit 156 117,40 Kč, u příspěvku na

výživu 197 396 Kč a u příspěvku na dopravu 5 873 Kč. 

Vymáhání poplatků je pravidelnou součástí práce odborů městského

úřadu. V řadě případů se to podaří (včetně exekučních výměrů), v řadě

případů však ne. Dlužník se většinou zdržuje na neznámém místě nebo

na známém místě za mřížemi, případně jeho majetek tvoří jen to, co má

na sobě nebo v igelitce v ruce. Rada se však rozhodla, že v odpisech

pohledávek bude velmi zdrženlivá a dlužníky nenechá v klidu. 

Město má však také na druhé straně závazky, vyčíslené hodnotou

29 141 298,10 Kč. V prvé řadě je to zůstatek nesplaceného investičního

úvěru ve výši 13 239 998,10 Kč, který město splácí podle stanoveného

splátkového plánu. Dále je to půjčka z fondu rozvoje bydlení

(1 900 000 Kč) a dosud nedořešený výměr finančního úřadu

(14 000 000 Kč). V druhém případě by se mělo vše vyřešit ve prospěch

města, neboť veškeré předchozí kontroly na výstavbě nového DPS

dokládají, že město postupovalo při výstavbě přesně podle stanovených

pravidel. 

Stejně jako v předchozích letech lze s potěšením konstatovat, že

provedenou inventarizací nebyl shledán žádný rozdíl mezi inventurním

a účetním stavem. 

STATISTIKA VĚDA JE

Český statistický úřad vydává řadu publikací. V nedávné době

k nám doputovala jedna z nich, a sice „Statistická ročenka Pardubické-

ho kraje 2005“. Je to publikace objemná, plná čísel a grafů, a tak se

nedivme, že jsou v ní údaje shromážděné k 31. 12. 2004. Přece jenom,

než se všechna data zpracují, dají do přehledných tabulek a publikace

vytiskne, tak to nějaký čas zabere. Nicméně máme za to, že by vás

některá čísla (shromážděná za Holice) mohla zajímat.

V Holicích k poslednímu dni roku 2004 bylo přihlášeno 6 299 oby-

vatel. Za uvedený rok se u nás narodilo 51 dětí, naopak 75 občanů

zemřelo. Přistěhovalo se 202 osob a 98 se jich odstěhovalo. Suma

sumárum celkový přírůstek činil 80 občanů, což je ze všech měst Par-

dubického kraje druhý nejvyšší počet. Před námi jsou jen Chvaletice

s přírůstkem 98 osob. Sňatek uzavřelo 39 občanů, 15 se jich rozvedlo.

Z celkového počtu obyvatel činí 14,6 % děti do 14 let, ve věku od 15

do 64 let máme 70,2 % a od 65 let výše 15,2 % občanů. 

Celková rozloha našeho katastrálního území je 1 965 ha, z toho

je 1 502 ha  zemědělské půdy a 463 ha  půdy nezemědělské.

U zemědělské půdy připadá 1 007 ha na ornou půdu, 133 ha na

zahrady a ovocné sady a 362 ha na trvalé travní porosty. Pokud se

týče půdy nezemědělské, tvoří ji 140 ha lesních pozemků, 32 ha

vodních ploch, 94 ha zastavěných ploch a 197 ha je evidováno pod

položkou „ostatní“. 

Na území města sídlí 1 440 ekonomických subjektů. V tomto čísle

je zahrnuto mimo jiné 1 105 živnostníků a 184 právnických osob. 

V celém našem správním obvodu (který se rozkládá na 21 364 ha)

žilo celkem 16 071 obyvatel. Podle počtu obyvatel měly jednotlivé

obce tento počet obyvatel: Holice 6 299, Dolní Roveň 1 937, Horní

Jelení 1 821, Býšť 1 200, Ostřetín 947, Horní Ředice 811, Dolní Ředice

788, Chvojenec 629, Vysoké Chvojno 357, Veliny 349, Uhersko 275,

Trusnov 226, Poběžovice u Holic 218, Jaroslav 214. 

A úplně na závěr uveďme, že holický správní obvod zazanamenal

nejvyšší celkový přírůstek obyvatel v Pardubickém kraji. Je to 220

osob, když na druhém místě je Lanškrounsko s 98 osobami. 

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

MĚLI BYSTE VĚDĚT…

PRODEJ NEMOVITOSTI

Město Holice nabízí k odprodeji objekt čp. 240, Nádražní ul., Holice. 

Jedná se o přízemní objekt určený k bydlení s možností přebudová-

ní na nebytové prostory.

Objekt je napojen na veřejný vodovod a kanalizaci, přípojka elekt-

ro. 

Celková výměra stavební parcely je 348 m2.

Bližší informace poskytne p. František Čapek - tel. 604 608 862
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(informace z městského úřadu a jeho odborů připravil ing.Vladislav
Branda, tajemník MÚ)

Místní poplatek za komunální odpad a v roce 2006
Koncem ledna 2006 byly do všech domácností rozeslány složenky na

placení poplatku za odpad. Poplatek je možno zaplatit na poště, dále

bezhotovostně převodem z účtu, popřípadě v označených kancelářích
v přízemí radnice. Termín pro zaplacení je 15. březen 2006. 
Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají možnost se

připojit k holickému systému pro nakládání s komunálním odpadem na

základě písemné smlouvy.

Likvidaci komunálních odpadů zajišťuje v Holicích firma Odeko
z Týniště nad Orlicí. ODEKO s.r.o., Smetanova 395, 517 21 Týniště
nad Orlicí, tel. 494 371 003.

Místní poplatek ze psů za rok 2006 
V současné době jsou již rozeslány složenky pro placení poplatku za

psa , poplatek stanovuje v Holicích obecně závazná vyhláška č. 7/2003

o místním poplatku ze psů:

Poplatek je možno zaplatit na poště, dále bezhotovostně převodem

z účtu, popřípadě v hlavní pokladně městského úřadu v přízemí.
Poplatek je splatný do 30.dubna 2006. Činí-li více než 1000,- Kč

ročně, je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 30. 4.

a do 31. 8. 2006. 

Schůze rady města v březnu 2006
První březnová schůze rady města se uskuteční před zasedáním zastu-

pitelstva v pondělí 6. března , rada se bude zabývat aktuálními, popř.

neodkladnými záležitostmi. Schůze rady města dne 20. března se bude

zabývat zprávou odboru sociálního, tzn. situací na úseku péče o rodiny

a děti i oblastí péče o starší a hendikepované občany. Rada bude sezná-

mena s výroční zprávou sociální komise rady města. Na jednání rady

města budou průběžně zařazovány majetkové otázky (převody majetku

apod.), sdělení starosty a další. 

Ruší nový správní řád úřední hodiny na úřadech?
Vzhledem k situaci, že se v poslední době objevilo v mediích mnoho

nepřesností souvisejících s nabytím účinnosti nového správního řádu,

rozhodl jsem se nejčastěji kladené otázky a odpovědi na ně touto for-

mou postupně zveřejnit.

Nový správní řád úřední hodiny žádným způsobem neupravuje a není

pravdou, že by je dokonce rušil. Úřední hodiny jsou pro státní správu

upraveny usnesením vlády č. 595/1995, které však není závazné pro

územní samosprávné celky, tzn. pro městské úřady.

Z toho vyplývá, že po 1. lednu 2006 nemohlo v důsledku nabytí účin-

nosti nového správního řádu dojít ke změně úředních hodin. Úřední

hodiny jsou tradičním institutem veřejné správy. Obecně se vychází

z toho, že úřední osoby mají část pracovní doby vyhrazenou pro jedná-

ní s klienty a ve zbytku pracovní doby plní ostatní pracovní úkoly, jako

jsou např. šetření, kontrolní činnost v terénu apod. Zrušení úředních

hodin by proto jednoznačně znamenalo potřebu nových pracovních sil.

Proto nikdy nebylo úmyslem úřední hodiny zrušit. Úřední hodiny byly

v rámci státní správy naposledy stanoveny zmíněným usnesením vlády,

podle kterého musí mít všechny státní orgány jednotné úřední hodiny

v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, pokud úřední den nepřipadá na

den pracovního klidu.

Na základě tohoto usnesení vlády se do značné míry sjednotily úřed-

ní hodiny u státních orgánů a tato praxe se uplatnila také u orgánů

územních samosprávných celků. Jak je uvedeno výše, správní řád se

k úpravě úředních hodin nevyjadřuje, neboť právem se má regulovat

jen to, co je podstatné, přičemž dosavadní praxe je dostačující. Při-

pomínám, že holický městský úřad má úřední hodiny i v pátek od 8

do 12 hodin.

NOVÉ BYTY V HOLICÍCH
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 staveb-

ního 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). Zájemcům bude vzhledem k možností získání dota-

ce 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 p. Šebková.

Pozvánka na jednání zastupitelstva města 6. března 2006 
V pondělí 6. března 2006 v 18 hodin se bude konat pravidelné

veřejné zasedání Zastupitelstva města Holic. Zasedání proběhne

v klubovnách Kulturního domu. 

V programu je projednání závěrečného účtu města za rok 2005

a následné schválení kapitálového rozpočtu na rok 2006, dalším

bodem bude zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení zastupi-

telstva a rady města za 2. pololetí 2005, projednání změnových

obecně závazných vyhlášek a schválení změny územního plánu

města. Pravidelným bodem budou také převody nemovitého majet-

ku města, sdělení starosty města, popřípadě projednání připomínek

zúčastněných občanů.

Srdečně zveme občany na první jednání holických zastupitelů
v roce 2006. 

Informační místo pro podnikatele v Holicích
Připomínáme, že dne 1. 2. 2005 otevřela Krajská hospodářská

komora Pardubického kraje ve spolupráci s Městským úřadem v Holi-

cích expozituru Informačního místo pro podnikatele (dále jen InMP)

i v Holicích. InMP sídlí v ulici Palackého 38. 

Podnikatelé zde mohou konzultovat své problémy každé úterý od

8.00 do 12.00 hodin.

Ve zbývajících dnech mne mohou kontaktovat na telefonním čísle

724 613 929 nebo e-mailem na adresu RMPardubice@inmp.cz.

Informační místo pro podnikatele poskytuje malým a středním

podnikatelům bezplatně pomoc a informace týkající se:

- podnikatelského prostředí v České republice a v Evropské unii

- podnikatelské legislativy České republiky a Evropské unie

- programů podpory malého a středního podnikání na regionální

a celostátní úrovni

- vzdělávacích programů v rámci regionu a centra

- produktů Centra pro evropskou integraci Hospodářské komory České

republiky, České podnikatelské reprezentace při Evropské unii, stejně

tak i služeb, které nabízejí ostatní informační místa (EuroInfoCentrum,

Business InfoCentrum, CzechTrade, Českomoravská záruční a rozvojo-

vá banka) a dalších institucí na podporu malého a středního podnikání

- služby e-aukce, jejíž prostřednictvím je možno nahradit výběrové řízení

- komerčních nabídek a poptávek z tuzemska a ze zahraničí

Iveta Lemberková, Informační místo pro podnikatele Pardubice



Pane starosto, jistě sledujete sdělovací prostředky, ve kterých se

v těchto dnech objevují nářky mnoha obcí nad neutěšeným vývojem

počasí v letošním roce. Starostové i jiní činitelé poukazují na mimo-

řádné náklady spojené se zimní údržbou komunikací a s likvidací sně-

hových spoust a navíc se obávají značných škod, které se vlivem sil-

ných mrazů na vozovkách objevují již nyní. Holice mají nepochybně

tytéž problémy. Počítají radní a zastupitelé s těmito okolnostmi při

současném rozdělování kapitálového rozpočtu?

„Samozřejmě že letošní zima nepříznivě zasáhla také naše město.
Pokud jde o zimní údržbu místních komunikací, tíže jejího zabezpečení
leží na bedrech technických služeb. Každý soudný občan musí uznat, že
se s ní zatím dokázaly vždy vypořádat. Harmonogram úklidu byl velmi
úzkostlivě dodržován a nelze říci, že by nastala jakákoliv krizová situa-
ce. Proto byli zaměstnanci technických služeb v mnoha případech
v pohotovosti v nočních hodinách, běžně zasahovali o víkendech,
například ve dnech, kdy musely být z určitých míst odváženy hromady
sněhu. Zcela oprávěně lze pracovníkům technických služeb poděkovat.

Samozřejmě, že tím pádem stoupnou i předpokládané náklady. Počítá-
me s tím, že po skončení zimní sezóny její průběh i náklady vyhodnotí-
me, a bude-li potřeba, posílíme finance této organizace z rezervních
fondů,“ řekl starosta Ladislav Effenberk a dodal:

„Tím se dostávám i k druhé části otázky – kapitálovému rozpočtu.
Samozřejmě, že vždy ponecháváme určitou – a nemalou – rezervu,
poněvadž je nezbytné počítat s mimořádnými událostmi. Tak to bude
i letos a občané mají možnost navštívit březnové veřejné zasedání
zastupitelstva města (v pondělí 6. března od 18 hodin v klubovnách

KD – pozn. red.), kde bude návrh kapitálového rozpočtu projedná-
ván. Pokud však jde o údržbu městských komunikací, již několik let
výrazně posilujeme rozpočtovou položku na tyto účely, což bylo patr-
né i v loňském roce. Pro letošní rok je na údržbu i rozsáhlejší opravy
zařazena částka 3 miliony Kč, která by měla na předpokládané práce
stačit. Nebude-li tomu tak, rada města může v rámci svých pravomocí
kdykoliv rozhodnout o posílení zmíněných položek z rezervních
fondů.“

(Zaznamenal -mkm-)

Ten, kdo šel ve středu odpo-

ledne 22. února okolo „sokolské-

ho“ parku, mohl vidět zaměstnan-

ce Technických služeb při

ořezávání tisů. Abychom předešli

záměrným dezinformacím a zavá-

dějícím rádoby „odborným“ vyjá-

dřením typu: „Už se zase v Holi-

cích masakruje zeleň, paní

Müllerová“, přinášíme vám infor-

maci o prováděném zmlazování

zeleně v parku u sokolovny.

Jedná se o ořezání tisů, které se

má provádět právě v této roční

době a které slouží především

k tomu, aby tisy omládly a přede-

šlo se jejich zasychání (nevzhled-

nosti) v letních měsících. Podob-

né zmlazení bylo provedeno před

čtyřmi lety u tisu před poštou

a u všech tisů v Holubově ulici.

A jak se každý může sám pře-

svědčit na vlastní oči, nijak jim

toto ořezání neublížilo, naopak se

mají čile k světu.

Tis je totiž dřevina, která

snáší zmlazovací řez. Řez je nej-

vhodnější provádět v době vege-

tačního klidu a jedinou podmín-

kou je, aby dřevo nebylo

přemrzlé. A protože tato podmín-

ka byla v onu středu splněna,

bylo toto zmlazení provedeno. Po

řezu byly kmeny dočištěny

a zakůrovány (namulčovány), aby

dřevina mohla hospodařit

s dostatkem vláhy. Řez byl také

ošetřen luxolem, aby se zamezilo

napadení stromu houbami. Od

jarního do podzimního období

budou dřeviny, zejména při

suchu, dostatečně zavlažovány.

A ještě trochu odborné litera-

tury: „...V zahradách lze tis tva-

rovat a zastřihávat do podoby

živého plotu, ale též modelovat

do složitých forem. Na rozdíl od

mnoha jiných jehličnanů vytváří
tis po řezu nové výhonky i na
starém dřevě a je-li třeba, i na

kmeni...“ (Vermeulen N., Encyk-

lopedie stromů a keřů, Rebo Pro-

ductions 1998).

Abyste si udělali představu,

jak se po ořezání tis vyvíjí, přiná-

šíme vám malou fotoreportáž. Na

první fotografii je čerstvě zmla-

zený tis, na druhé tis, jehož půlka

byla zmlazena zhruba před

dvěma lety (všimněte si, že již

krásně obráží) – oba najdete

v parku u sokolovny, a na třetím

pak tis u pošty, který prošel

omlazovacím řezem před čtyřmi

lety. Máte pocit, že jim zmlazení

ublížilo?

Ladislav Poledno

SOKOL JSEM A SOKOL BUDU
Byl jsem pozván na valnou hromadu Tělocvičné jednoty Sokol

Holice, která se konala ve středu 22. února od 16.30 ve výborovně

sokolovny. Ze zdvořilosti jsem pozvánku přijal, i když vím, že každo-

roční valné hromady takovýchto organizací jsou sice nezbytné, ovšem

žádná velká zábava to obvykle nebývá.

Holický Sokol zdaleka není tím, čím byl před mnoha desítka-

mi let: stěžejní oporou tělovýchovného, sportovního a kulturně

společenského dění. Pochopitelně, je zcela jiná doba a navíc

dlouholetý totalitní režim ideologicky i materiálně tuto organiza-

ci zcela rozmetal.Tím více je oceněníhodné, že si mnozí dokázali

připomenout ono nesmrtelné sokolské heslo, uvedené v titulu.

Téměř šedesátka účastníků z necelé sedmdesátky pozvaných

v počasí nikoliv ideálním a v čase poněkud „mimo“ (olympijské pře-

nosy) překvapila každého, dokonce i pořadatele. Bylo nutné „nosit

židle“. Převaha tváří, klonících se k věku penzijnímu, ovšem s viditel-

ným nábojem zájmu, přívětivosti, přátelství a nadšení. Zprávy na val-

ných hromadách obvyklé, diskuse chabá, ale vzájemné debaty horlivé,

„okořeněné“ šálkem čaje, kávy a malou sladkostí. 

Nebudu citovat usnesení, byla obsáhlá i odvážná. Na ně dá odpověď

průběh roku. Ovšem musím poznamenat, že to byly dvě hodinky příjem-

ného posezení mezi lidmi, pro které sokolské ideály stále něco znamenají.

Miloslav Kment
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O ZELEŇ SE MUSÍ PEČOVAT I V ZIMĚ

OTÁZKA PRO RADNICI

HRST POLSKÝCH PŘÍSLOVÍ
Se lží se dostaneš na světa kraj, ale nikdy zpátky.

Kde hříšníků mnoho, těžko kárat koho.

Zdravý do zábavy – k práci nemocen.

Kdo se moc honosí, v hlavě mnoho nenosí.

Bůh chléb daruje, ale až do huby nenaláduje.

Kdo má jedny gatě, nemá problém s tím, které navléci.

Můžeš mu na lebi přitesat kůl, zůstane vůl.

Chceš-li se dopustit hříchu, dělej rychle a v tichu.

(mkm)
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DIVADLO – BŘEZEN 2006 –
KULTURNÍ DŮM MĚSTA HOLIC

SOBOTA 4. BŘEZNA V 19.30 HODIN

KEN LUDWIG – CYRANO V BUFFALU
Bleskurychlý spád spletitého děje zachycuje jeden perný den

buffalského divadla, ve kterém se právě odehrává generální

zkouška na Cyrana z Bergeracu. Divadlo, válcované konkurencí

filmu a televize, je zadlužené a vše záleží na úspěchu premiéry.

Nervozitu režiséra stupňují rozmary hereček a problémy

s neškoleným komparsem. O osud večerního představení se tu

jedná stejnou měrou jako o budoucnost víceméně spořádaného

manželství režiséra s první dámou souboru, které právě v této

vypjaté chvíli ukazuje svá slabá místa. Milostné avantýry jsou

komplikovány převleky, a jelikož mezi divadelními rekvizitami

jsou i zbraně, dojde málem k nejhoršímu. Co vše se tu ještě při-

hodí, neodhadnete do poslední chvíle představení.

Hrají: Michal Przebinda, Jindra Janoušková, Lucie Štěpánková,

Zdena Bittlová, Martin Mejzlík, Tomáš Kolomazník, Kristina

Jelínková, Zdeněk Rumpík. Režie Jiří Seydler. Představení je

zařazeno v předplatném.

Východočeské divadlo Pardubice.

Velký sál kulturního domu.

STŘEDA 8. BŘEZNA V 8.00 HODIN 

HOLICKÁ MATEŘINKA 
Soutěžní přehlídka mateřských škol z Pardubického kraje.

Velký sál kulturního domu.

STŘEDA 22. BŘEZNA V 8.30 A 10.00 HODIN

MAXIPES FÍK
Legendární postava Maxipsa Fíka poprvé ožívá na jevišti. Diva-

dlo Špílberg Brno jako první uvádí divadelní zpracování příběhů

psa, který povyrostl poněkud více, než je obvyklé. V inscenaci

se objeví postavičky známé z večerníčků i knižního vydání pří-

hod hlavního hrdiny. Skladatel Petr Skoumal doplnil toto diva-

delní představení zbrusu novými písničkami.

Divadlo Špílberg Brno.

Velký sál kulturního domu.

SOBOTA 25. BŘEZNA V 19.30 HODIN

KMOCHOVA HUDBA KOLÍN
Zveme vás na koncert orchestru, který pokračuje v naplňování

odkazu významného umělce, skladatele, dirigenta a pedagoga

Františka Kmocha. Repertoár „Kmochovky“ spočívá nejen

v prezentaci jeho hudby, ale i tvorby dalších českých, morav-

ských i světových autorů koncertní, pochodové a zábavné decho-

vé hudby. Přesvědčíte se však, že „Kmochovka“ umí nejenom

dechovku, ale i swing a jazz nebo hudbu populární, muzikálovou

i filmovou. Vystoupení orchestru zpestří soubor mažoretek

„Srdíčko“.

Velký sál kulturního domu.

SOBOTA 1. DUBNA V 19.30 HODIN

BENGT AHLFORS – POPEL A PÁLENKA
Poměrně černá komedie z pera finského autora o manželství,

vztahu rodičů a dospělých dětí, urně s popelem, domácí pálence

a pečlivě utajených plánech, které nakonec stejně vyjdou najevo.

Po smrti starého plukovníka mají rodinní příslušníci – svérázná

a na svůj věk velice vitální vdova, hluboce věřící a přesto mno-

hokrát rozvedená dcera a syn, nezaměstnaný architekt, se svojí

bývalou excentrickou manželkou – různé představy o tom, jak

s dědictvím naložit. Také dlouholetá a prostořeká hospodyně tu

sehraje svoji roli… Pod rouškou černého humoru ukrývá hra

svou laskavost, životní optimismus a nechybí ani láska, která

kvete v každém věku.

V hlavní roli se Vám představí Libuše Straková, dále hrají Josef

Koráb, Ludmila Voříšková, Iva Skálová, Ivana Vondroušová, Petr

Hlavatý a David Šmejdíř. Představení je zařazeno v předplatném.

Divadelní soubor kulturního domu.

Velký sál kulturního domu.

VÝSTAVA VE VITRÍNÁCH

„HORY A KRAJINY“ – výstava fotografií Ing. Miloše Fice

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

– BŘEZEN 2006
pondělí 6. 3. v 19.30 hodin

ZEMĚ MRTVÝCH

Úsvit mrtvých skončil. Nastal čas jejich nadvlády.

„Země mrtvých“ režiséra George A. Romera je dlouho

očekávaným návratem zakladatele žánrů zombie horo-

ru k jeho kořenům. Muž, který před 35 lety hororovým

fanouškům naservíroval kultovní „Noc oživlých mrt-

vých“, natočil film, při kterém živí umírají hrůzou

a mrtví ožívají vzrušením. Svět, tak jak jsme ho znali,

je pouhou vzpomínkou a pozůstatky lidské civilizace

přežívají uvnitř opevněného města. Jak ještě dlouho?

USA/KAN/FR – 93 minut – horor – 55.- Kč

úterý 7. 3. v 19.30 hodin

LOVCI DINOSAURŮ

Cestovní kancelář Time Safari nabízí lákavou atrakci –

cestování v čase a lov dinosaurů. Zabití motýla na pre-

historickém safari ale ohrozí existenci celého lidstva –

začíná se měnit vývoj dějin. V přítomnosti se přes New

York převalí první „evoluční vlna“. Začíná se měnit

vegetace, mizí lidé i celé budovy, objevují se nebez-

peční, nikdy nevidění predátoři. Pokud se nepodaří

najít chybu před příchodem poslední „evoluční vlny“,

lidstvo navždy zmizí z povrchu planety. 

USA/SRN – 101 minut – dobrodružná sci-fi – 60.- Kč

úterý 14. 3. v 19.30 hodin

40 LET PANIC

Lepší pozdě než nikdy. Andymu je čtyřicet, pracuje ve

skladu prodejny elektrospotřebičů, sbírá komiksové

postavičky, a co se týče sexu, je naprosto nepozname-

naný. Přerostlý panic Andy se nejprve stává terčem

posměchu svých kolegů, záhy ale nastupuje do jejich

intenzivního školícího kurzu, který ho má přivést

k jednomu cíli – ke ztrátě panictví.

USA – 116 minut – komedie – 55.- Kč

úterý 21. 3. v 17.00 a 19.30 hodin

JAK SE KROTÍ KROKODÝLI

Marie Poledňáková navazuje na úspěch svých proslu-

lých televizních inscenací a vrací do filmového života

rodinu horolezce Luboše, baletky Anny a jejich (nyní

už dvou) dětí – Vaška a Amálky. A byť se tváře jejich

hereckých představitelů změnily, jedno zůstává při sta-

rém – ať už tahle rodina naplánuje cokoli, vždycky je

to nakonec úplně jinak.

ČR – 112 minut – rodinná komedie – 70.- Kč

Pondělí 27. 3. v 19.30 hodin

KLETBA BRATŘÍ GRIMMŮ

Terry Gilliam natočil pohádkovou variaci o dvou

legendárních bratrech německého původu – Jakobovi

a Wilhelmovi Grimmových. Smyšleným dějem je pro-

vází coby sběratelé bájí a pověstí, kteří cestují od ves-

nice k vesnici, sbírají tajemné kletby a živí se jako

podvodní vymítači čarodějnic a strašidel. Když však

musí pod hrozbou smrti odhalit tajemství lesa, v němž

zmizelo devět dívek, ocitnou se rázem uprostřed

pohádky.

VB/ČR – 119 minut – fantastický dobrodružný – 60.- Kč

PŘIPRAVUJEME NA DUBEN 2006
PANIC JE NA NIC * JEŠTĚ ŽIJU S VĚŠÁKEM,

PLÁCAČKOU A ČEPICÍ * MARIŇÁK * WALK THE

LINE (LÁSKA SPALUJE) * FIMFÁRUM 2

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 466 920 476
nebo e-mailem na adrese kd@holice.cz.
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Městská knihovna připravila na březen akci s názvem „Na úřad přes
internet“, která proběhne zdarma ve dnech 6. – 10. března 2006
v půjčovních dnech. Je určena zájemcům, kteří dosud nenašli odvahu

vyzkoušet si práci s internetem, a zároveň nabízí možnost seznámit

se s nejzákladnějšími adresami webů ČR, kraje i našeho města. Na

těchto adresách se můžete dozvědět aktuální informace o dění v ČR,

regionu či místě svého bydliště, najdete zde kontakt na příslušné

úřady a jejich úřední hodiny, zjistíte přesné postupy vyřizování

a podávání žádostí a nepřijdete o důležité informace zveřejňované na

úřední desce.

Městská knihovna připravuje také další akce v Březnu – měsíci

knihy. Budou to exkurze žáků 1. stupně ZŠ, pro které bude připrave-

na výstavka knih a speciální program pro jednotlivé třídy. Pro žáky 1.

tříd opět plánujeme pasování prvňáčků na čtenáře knihovny.

Básnička od holického spisovatele Jindřicha Balíka:

Čáp se vrací

Začla radost převeliká
na louce i u rybníka

na poli i v lese
čáp nám jaro nese!

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.

Přijďte, těšíme se na Vaši návštěvu!

Anna Boříková

ZŠ Komenského ulice
Kdo neskáče, není Čech. Tento slogan určitě znáte.

A my jistě víme, že Češi jsme, protože jsme skákali, až

se nám hlavy i nohy občas zamotaly.

Kdy, kde a kdo? Skákali jsme 27. ledna ve sportovní

hale. A kdo? Všichni z 1. stupně ZŠ Holice, Komenského ul. Zde se totiž

konal již 11. ročník soutěže v přeskoku švihadel ve dvou disciplínách

(přeskok švihadla v čase omezeném na 1 minutu a přeskok na vytrvalost,

dokud přeskok nepokazíš). Doba trvání soutěže napovídá tomu, že už

máme i kvalitní rekordy – výkon za minutu – 190 přeskoků. Ten drží už

hodně let Michael Jedlička, zvaný Kanaďan. Druhý rekord je také obdi-

vuhodný – 1 026 přeskoků – držitelkou je Veronika Řepková.

V letošním roce sice rekordy překonány nebyly, ale i přesto dosáh-

ly děti vynikajících výkonů. 

Nejlepší v přeskoku na čas byla Dominika Vaňková (141 přesko-

ků), Bára Králová (137) a Denisa Tichá (134). A nejkvalitnější výkony

na vytrvalost? Maruška Fialová z 1. třídy 169 přeskoků, Terezka Šedá

z 2. třídy 278 přeskoků a nejlepší výkon 544 přeskoků podala Adélka

Valentová ze 3. třídy. 

Nejlepší z každého ročníku samozřejmě dostali sladkou odměnu

a ti ostatní se už chystají tréninkem vylepšit svůj osobní výkon a příští

rok nás překvapit.

Učitelky a žáci 1. stupně, ZŠ Holice, Komenského ul.

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
Od 1.února 2006, tedy od začátku druhého pololetí školního roku

2005/2006, jsme rozjeli zkušební provoz elektronické žákovské knížky

pro děti a rodiče. Rodiče tak mohou získat přehled o prospěchu i cho-

vání svých dětí přímo prostřednictvím internetu. 

A co tato elektronická „žákajda“ nabízí rodičům i dětem? Všechny

známky v jednotlivých předmětech, aktualizaci známek každý týden,

přehled poznámek i pochval, informace o chystaných akcích, rozvrh

hodin. 

Každý rodič i dítě má svá vlastní vstupní data k informacím. Při-

hlásit se do této ŽK je možné na webových stránkách naší školy:

www.holice.cz/zskom. Na těchto stránkách každý měsíc aktualizuje-

me informace o škole, o chystaných akcích i o již uskutečněných

činnostech, včetně fotografií.

Elektronická žákovská knížka však v žádném případě nenahrazuje

klasickou žákovskou knížku. Chtěli bychom tak rozšířit dostupnost

informací o naších žácích prostřednictvím internetu.

Mgr. L.Thérová, ZŠ Holice, Komenského 100

ZIMNÍ KURZ 20. 1. – 27. 1. 2006
V pátek ráno jsme nastoupili do autobusu a ten nás dovezl do Pří-

chovic u Tanvaldu. Tady jsme se ubytovali, naobědvali a hurá na lyže.

Nejprve nás vedoucí rozřadili do skupin podle našich dovedností

a schopností. Každý sjel kopeček a podle kvality předvedeného sjezdu

byl zařazen do skupiny 1, 2 nebo 3. Někteří si vzali s sebou na výcvik

i snowboard. Letos poprvé se podařilo sehnat instruktorku pro toto spor-

tovní odvětví, a tudíž byla vytvořena i skupina pro snowboarďáky. Vzala

jsem si jej také, raději jezdím na prkně, je to záživnější – prostě super!

Jeden den jsme podnikli celodenní výlet do harrachovských sklá-

ren, kde jsme zhlédli výrobu skla a mohli jsme si zakoupit suvenýry.

Byli jsme se podívat na bobové dráze a mamutím můstku.

Jiné dny probíhaly klasicky. Ráno byl budíček, snídaně, dopolední

lyžování, oběd, polední klid a odpolední lyžování. Večer se konaly dis-

kotéky nebo byla přednáška o lyžování, kde vůbec vzniklo a jaké byly

dříve lyže. Také jsme měli besedu s členem horské služby.

Poslední den jsme se všichni těšili na závody na lyžích a snow-

boardech.

Zimní kurz se nám vydařil, měli jsme spoustu sněhu, užili jsme si

legraci, dozvěděli jsme se zajímavosti a hlavně se nikomu nic nestalo. Tak

jsem se všichni ve zdraví a plní zažitků vrátili domů ke svým rodičům.

Vendula Řepková, 7.B

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Z NAŠICH ŠKOL
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VESELÁ ZIMA V MŠ PARDUBICKÁ
Nejlepší radovánky připravila letos dětem paní Zima. Užily si sněhu,

sáňkování i stavění sněhuláků. Ale i my dospělí se snažíme přispět

k všeobecnému veselí. Jan Honza Lušovský dětem přichystal téměř

opravdovou svatbu – se svatební hostinou i příslušnými kostýmy.

Dětem tak přiblížil pravidla společenského chování v praxi (fotografie)

V MŠ nás také navštěvují profesionální herci, dětem nabídli v lednu

a únoru pohádky O strachu a štěstí, O zpívajícím drakovi a Tři prasát-

ka. 14. února se sešli ve školce princezny, rytíři, zvířátka, šašci a různé

pohádkové bytosti, byl totiž KARNEVAL. Celé dopoledne se tancova-

lo v tělocvičně v rytmu „diska“ a nezapomněli jsme se také vyfotit!

Akce na březen:
6. 3. Lesněnka – pohádka v MŠ v 10.30 hodin

8. 3. Mateřinka – naši MŠ reprezentuje kytičkové oddělení

14. 3.Fotografování – agentura Prestige photo

22. 3.Maxipes Fík – v KD Holice

28. 3.Medvědí rodinka – v MŠ v 8.30 hodin

Maminky s malými dětmi zveme do mateřského centra: každou
středu od 15 hodin.

MAMINKY POZOR!!!
Od 6. března do 28. dubna 2006 probíhá přijímací řízení do mateř-

ských škol v Holicích. Nezapomeňte si vyzvednout přihlášky.

MŠ Pardubická

MATEŘSKÁ ŠKOLA STAROHOLICKÁ
MÁME VE ŠKOLCE KARNEVAL

Halo, pane Karnevale, račte dále, račte dále.

Všecko máme  na míru z krepového papíru.

Děti naší MŠ se těší, jako každý rok, na únor. Proč? Protože bude

karneval. Dětský karneval se uskutečnil ve středu 15. února 2006

v dopoledních hodinách. Děti se připravovaly, malovaly dekorace,

pomáhaly při výzdobě třídy. Doma pomáhali dětem rodiče, kteří

všem připravili krásné masky. Již od rána vstupovaly děti do třídy

v karnevalových maskách. Děti od rána rejdily a tančily. Po dobré

svačince přípravy vrcholí. Vyfotografovat nás přišel pan Formánek,

kterému moc děkujeme. Děti soutěžily a na každého čekala sladká

odměna. Velkou legraci zažili všichni při hře s nafukovacím balon-

kem a při přenášení míčku na lžíci. Dopoledne uteklo jako voda.

A děti? O nadšení a spokojenosti vypovídaly samy. ,,Paní učitelko,

kdy bude zase karneval?“

Plánované akce – BŘEZEN
• vystoupení našich dětí v oblastním kole ,,Holická Mateřinka“, naše

děti vystoupí s tanečkem ,,Vařila myšička kašičku“

• děkujeme paní Faltysové za šití oblečků

• výstava dětských prací v KD Holice

• saunování na MŠ Pardubická

• divadelní představení v KD Holice ,, Maxipes Fík“

MŠ Staroholická
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TOULKY HOLICKOU MINULOSTÍ XIV.
Řemeslnické cechy
v Čechách a v Holicích

Cechy vznikaly z praktické potřeby řeme-

slníků, a to především ve městech. Vznikaly

postupně a ve 14. století již u nás existovaly

cechy ve všech význačnějších městech. Cechy

se vyvinuly z náboženských bratrstev. Zname-

naly zpočátku určitý hospodářský pokrok,

byly však na svém konci brzdou v dalším eko-

nomickém vývoji. To je konec konců osud

každé organizace, která ustrne.

Určité dominantní postavení měly pražské

cechy, na něž se obracela jiná města pro různá

„ponaučení“. Pražské cechové archiválie patří

mezi nejstarší u nás. 

Také tovaryši se začali organizovat již

v 15. století, ale mistři tomu příliš nepřáli.

Všechna řemesla nebyla stejně hodnocena.

Existovala řemesla „povržená“, např. ovčáci

a lazebníci. Cechy měly také určité povinnos-

ti, např. při slavnostech, při obraně města,

v boji proti požárům apod.

Cechy zanikly zákonem z 20. 2. 1859, ale

některé cechy, zvláště na venkově, se udržely

o něco déle. Tímto zákonem byl vydán živno-

stenský řád a z cechů byla vytvořena společen-

stva a byla zavedena lepší organizace i dozor.

Cechy měly své přesné, ale i přísné směr-

nice, vydávané v různých obměnách od nej-

starších dob – „artikule“, kterými se musely

řídit. Nebylo snadné stát se mistrem. Např.

„vejpis artikule“ z roku 1690 říká: „mistr aby

byl povinen doložit svých rodičů pořádně

v stav manželský vstoupení a svého pořádné-

ho na svět zplození a dobrého chování

i pořádného řemesla vyučení“. Zde vidíme,

jakých osobních dokladů bylo zapotřebí.

Dostáváme se tak k cechovním archiváliím.

Ty mají stejnou hodnotu, ale nestejně se

zachovaly, zvláště na venkově.

Úplnější a bohatší evidenci i administrati-

vu měly cechy ve větších městech. Cechové

knihy byly četnější, lépe vedené a zápisy

nebývají tak kusé i neúplné. U velkých cechů

to byly pamětní knihy, kde se zapisovala

různá nařízení, knihy protokolů o schůzích

atd. Tu byly také prováděny záznamy o přijetí

učňů, sporné záležitosti a další události ze

života cechu.

Ve všech ceších, tedy i na venkově, se

vedly alespoň tři hlavní druhy knih, ale také

„knihy počtů“, které bývaly velmi jednodu-

ché. Byly to knihy mistrů, knihy tovaryšů

a knihy učedníků, které byly hlavními kniha-

mi. Tyto knihy představovaly vlastně jedinou

osobní evidenci členů cechů. 

Někde vedli zvlášť knihy přijatých učňů

a knihy vyučených učňů či tovaryšů. Tři druhy

hlavních knih mají jistou hodnotu, neboť z nich

lze sledovat vývoj jednotlivce od vstupu do

učení až do jeho vstupu jako mistra, eventuálně

jako tovaryše. Většinou lze sledovat i u koho se

učil a jak dlouho pracoval jako tovaryš nebo

i jako mistr. Někdy se dá zjistit i jak dlouho byl

jedinec na vandru nebo jaký byl jeho „Meis-

terstück“ (mistrovský kus) a podobně.

Kdo chtěl jít na řemeslo, musel mít od

vrchnosti povolení, čili takzvaný „consens“,

kterým vrchnost potvrdila poddanému, že mu

povoluje, aby se učil řemeslu. Tato povinnost

mít povolení od své vrchnosti zanikla po roce

1781, kdy Josef II. zrušil nevolnictví. Povolo-

vání však probíhalo na některých panstvích

ještě po jistou dobu i nadále.

Učeň musel před vstupem do učení proká-

zat, že absolvoval povinnou školní docházku.

Když se vyučil, měl jít po jistou dobu na

vandr, ponejvíce na dva až čtyři roky, aby pak

mohl být přijat do cechu za mistra. Na vandru

se každý musel prokazovat doklady, které v té

době byly nařízeny. Byly to například vand-

rovní knížky.

Jelikož cechové knihy včetně pokladnic,

v nichž měly být knihy uloženy, mívali cech-

mistři po chalupách, vzalo často mnoho knih

za své, především při požárech. V menších

městech se cechové knihy většinou dochovaly

od 17. a 18. století. Bývají uloženy v měst-

ských a okresních archivech.

Ve většině východočeských měst – v Pardu-

bicích, Hradci Králové, Chrudimi, Havlíčkově

Brodě, Vysokém Mýtě, jsou mezi prvními

cechy uváděny korporace ševcovské. V 16. sto-

letí pracoval ševcovský cech také v Pardubicích.

Holice byly dlouhá léta městem výhradně

zemědělským. Řemeslníků a obchodníků zde

bylo jen tolik, kolik to vyžadovaly potřeby

domácího obyvatelstva, a ti ještě také hospo-

dařili na svých políčkách. V roce 1654 se

nacházelo v Holicích 5 tkalců, 4 řezníci, 3

krejčí, 1 švec a 1 barvíř plátna. V roce 1713

již zde bylo celkem 77 řemeslníků a obchod-

níků. Z nich bylo 19 tkalců, 7 řezníků, 2 hand-

líři s obilím, 1 handlíř s dobytkem, 1 kramář,

1 kožešník, 1 provazník a 1 tesař.

Byly zde čtyři cechy, a to novoševcovský,

řeznický, krejčovský či postřihačský a tkal-

covský. Později také cech spojených řemesel.

Nejstarší z holických cechů byl cech novošev-

covský, jehož výsady byly vyprošeny od

cechu pardubického a od Viléma z Pernštějna

i od císaře Maxmiliána II. potvrzeny.

V roce 1802 bylo na pardubickém panství

193 mistrů ševcovského řemesla. Je zajímavé,

jaké starosti působilo pořízení korouhve šev-

covského cechu v roce 1796. Pracovali na ní

chrudimský řezbář, pardubický pasíř a zámeč-

ník, heřmanoměstský malíř, lužský posamen-

týř, jelenský krejčí, holický kovář a truhlář.

Použito bylo 12 loktů modrého damašku.

Ačkoliv založením řemeslnických spole-

čenstev cechovní zřízení přestalo platit,

i nadále se scházeli zbylí členové ke čtvrtlet-

ním schůzkám. Hlavní schůze obyčejně býva-

ly po svátku s. Martina.

I zdejší krejčovský cech se řídil artikulemi

cechu pardubického, který je měl potvrzeny

v roce 1518 od Viléma z Pernštejna. Holický

krejčovský cech byl ustaven v roce 1664.

Cechovní korouhev byla ze žluté látky s obra-

zy sv. Václava, sv. Víta a Zvěstování P. Marie.

O tkalcovském cechu v Holicích se zacho-

valo málo dokumentů. Jisté však je, že zde byl

již v roce 1610, což dokazoval výuční list

Mikuláše Bidla. V roce 1828 měl tkalcovský

cech 78 členů. Tkalcovství v Holicích a okolí

však zaniklo, když byly v Moravanech

a v Dašicích postaveny cukrovary. Jeho

konečný zánik nastal v roce 1875, kdy se

místo lnu začala pěstovat cukrová řepa.

Cech sdružených řemesel (reiscech) jehož

členové přináleželi do roku 1838 k cechu par-

dubickému, měli později v Holicích cech

vlastní. Měl své příslušné rekvizity a prapor,

který byl z červeného sukna s obrazy sv. Vác-

lava a sv. Vojtěcha s datem 27. dubna 1869.

K tomuto cechu náleželi kováři, bednáři, skle-

náři, barvíři, kožešníci, jirchaři, provazníci,

zámečníci, hrnčíři, pekaři, pokrývači, perníká-

ři, kováři, dýmkaři, sedláři, kamnáři, puškaři,

řezbáři, knihaři, řemenáři, špendlíkáři, truhláři

a koláři.

Řezníci jako řemeslníci se uvádějí

v Čechách již za krále Václava II. v roce 1283.

Holičtí řezníci, kteří původně patřili k dašic-

kému cechu, žádali pardubického hejtmana

13. února 1698, aby mohli mít samostatný

cech. Dne 14. března 1699 si založili vlastní

cechovní knihu. Její majestát si dali opsat od

cechu přeloučského. V roce 1794 se vyskytují

v jeho počtech položky na udržování masných

krámů. V roce 1827 si postavili dřevěnou

„šlachtu“, která byla později přeložena k poto-

ku „na vsi“. Stavbu nových zděných jatek rea-

lizovali za Novou hospodou, která byla v roce

1907 zbořena.

Masné krámy stávaly uprostřed jižní polo-

viny náměstí mezi studní a mariánskou

sochou. Tyto krámy byly dřevěné a měly čtyři

víka. Byla u nich také porážka. V roce 1836

byly zbourány a přeloženy do nynější ulice

Palackého.

Stavbu nových zděných jatek provedl

ing. František Půlpán a salaše se skladištěm

postavil zednický mistr Václav Mandys. Vše

bylo postaveno nákladem 16.200 zlatých.

Jsou známy také artikule cechů z dob Karla

VI. z roku 1739. Tyto artikule platily v celém

českém království. Bylo jich celkem 61. Byly

na šestnácti listech. Uvedu alespoň některé:

Učedník po absolvování zkušební doby,

která trvala 6 týdnů a když jej mistr uznal za

šikovného, mohl být připověděn při cechovní

schůzi a do pokladnice cechu zaplatil cechovní-

mu písaři 35 krejcarů. Měl se učit: u pekařů,

provazníků, pokrývačů a perníkářů dva roky.

Vandr byl povinný v délce dvou roků. U kožeš-

níků, zlatníků, kameníků, koželuhů a hodinářů

se měl učit čtyři roky a povinný vandr byl též

čtyři roky. U ostatních řemesel trvalo učení tři

roky, stejnou délku měl i vandr.

Kdyby učeň nemohl vydržet u mistra,

musel starší cechovní vše prošetřit a dát jej

k jinému mistrovi. Za učení měl mistru zapla-

tit nejvýše 20 zlatých, neměl-li peníze musel

po vyučení zůstat u mistra jeden rok, aby

oddělal dluh.

V příštím čísle dokončím stať o ceších

a napíši o založení Společenstva různých živ-

ností v Holicích. 

Václav Zavřel
Člen České genealogické a heraldické společnosti
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LETOPISY HOVOŘÍ
V loňských „Holických listech“ jsme vzhledem k 60. výročí holického

povstání uváděli události revolučního roku 1945 dle zápisů v městské

kronice. V letošním roce si každý měsíc přečtete hrst zajímavostí, které

se před lety v Holicích v dotyčném měsíci udály. Archiválie však nabí-

zejí velké množství takovýchto rozmanitých údajů, a proto se pokouší-

me o střídmý výběr, který vás může zaujmout.

1560 – 21. března Jaroslav z Pernštejna prodal „zboží Pardubické“, do

kterého spadaly i Holice, císaři Ferdinandovi I., který je zakoupil pro

svého syna Maxmiliána.

1664 – 20. března (za „války třicetileté“) přišlo do Holic a okolí vojsko

knížete Holštýnského a zle vyrabovalo mnoho domů zdejších měšťanů.

1861 – 24. března na zasedání obecního zastupitelstva byli jmenováni

čestnými měšťany Holic historik a politik František Palacký a politik

František Ladislav Rieger.

1891 – byla schválena žádost o zřízení „měšťanské školy chlapecké

(dnes základní školy v Holubově ulici). Stavba byla zahájena 14. srpna

1891 a již 1. listopadu 1892 bylo v budově zahájeno vyučování. Dobo-

vá fotografie z roku 1892.

1904 – 8. března rozhodli členové obecního zastupitelstva, že na pro-

test proti církevní správě (nechtěla vykropit hrob nešťastně zemřelého

občana) nebudou napříště o církevních slavnostech nosit „nebesa“.

Uklidnění přineslo až odvolání místního faráře.

1920 – 15. března byl zahájen provoz autobusové linky Vysoké Mýto –

Holice – Hradec Králové.

1931 – v první dekádě měsíce března shořelo ve Starých Holicích 18

domů, navíc tomu mnohé požáry již předcházely. Detektivové pojišťov-

ny odhalili, že se jednalo o pojišťovací podvody, což mělo za následek

rozsáhlé soudní procesy u chrudimského soudu.

1939 – 16. března projela městem od Hradce Králové směrem na Daši-

ce první vojenská jednotka německé okupační armády.

1940 – 8. března bylo městu nařízeno přejmenovat některé holické

ulice, například Jiráskovu, Habrmanovu, Wilsonovu, Štefánikovu, Zbo-

rovskou, atd.

1942 – 18. března byly z věže kostela sv. Martina sneseny a do Pardu-

bic odvezeny k použití pro válečné účely dva ze čtyř zvonů.

1945 – 26. března byly dle nařízení německé branné moci a za dozoru

vojáků postaveny zátarasy na přístupových silnicích k městu. Na foto-

grafii je zátaras v Pardubické ulici.

1956 – ze sokolovny bylo přestěhováno místní kino do sálu hotelu

„U Krále Jiřího“.

1969 – 28. března po skončení televizního přenosu z mistrovství světa

v ledním hokeji vypukly na náměstí bouřlivé oslavy našeho vítězství

nad hokejisty SSSR. Záhy přerostly v demonstraci proti okupaci naší

země.

1990 – počátkem března započaly schůze zástupců vzniklých politic-

kých stran a hnutí o řešení nově vznikající politické situace při řízení

města. 26. března byla na plenárním zasedání městského národního

výboru provedena obměna poslaneckého sboru.

Z dostupných materiálů vybral a připravil Miloslav Kment

Březnový „HOLICKÝ SLAVÍN“ nám přiná-

ší pouze dvě jména osob, které se v Holicích

narodily a byly pozoruhodným způsobem

s městem spjaty. Připomínáme půlkulatá

výročí jejich narození či úmrtí. Tento skrov-

ný počet však vůbec neznamená, že by

měsíc březen nebyl těmto osobám nakloněn,

že by o „březňáky“ byla nouze. Lze jmeno-

vat např. redaktora a spisovatele Zdeňka

Bidla, veřejného činitele Oldřicha Čečku

(byl vzpomínán v únorovém vydání „listů“),

diplomatického pracovníka Ottu Hlaváčka,

veřejného činitele Josefa Kašpara, zvaného

„holický Marx“, sochaře a řezbáře Františka

Kmenta, fotografa Jiřího Platenku, advokáta

a veřejného činitele JUDr. Alexandera

Vaníčka, ovšem na jejich jména přijde

v čase kulatého či půlkulatého výročí. Ještě

obvyklá poznámka: uvádíme vždy pouze

osoby již nežijící. 

HOLUB Bohumil (55. výročí úmrtí)

* 23. května 1880 v Holicích, † 31. března

1951 v Brně, varhaník, vynikající interpret

soudobé hudby, hudební pedagog, učitel,

sbormistr, působil jako varhaník na Straho-

vě a v Loretě v Praze, dočasně i v Jugoslá-

vii (v Srbsku od roku 1911 učitelem klaví-

ru a sbormistrem), posléze trvale v Brně

jako profesor  brněnské konzervatoře

a organizátor madrigalového sdružení,

patří do širokého hudebního rodu Čeňka

Holuba

STANĚK Josef (115. výročí narození)

* 1. března 1891 v Kolíně, † 13. května 1963

v Holicích, cukrář, obchodník, posléze

známý kavárník, všestranný kulturní pracov-

ník, divadelní ochotník a režisér, člen Zpě-

váckého spolku Neptalim, iniciátor založení

Družstva pro postavení divadla v Holicích,

sportovní funkcionář, předseda SK Holice,

veřejný činitel, iniciátor společenského života

ve městě, správce muzea, mecenáš kultury

a sportu

e-mail: miloslavkm@volny.cz

Reprodukce pečeti města Holic 

HOLICKÝ SLAVÍN



ročník II., březen 2006

Holické         listy

strana 14

Dne 17. února 2006 od 19 hod. proběhla v restauraci „Staroholic-

ká“ v Holicích výroční schůze Mysliveckého sdružení Holice. Z pozva-

ných hostů se této schůze zúčastnili: za MěÚ Holice tajemník

ing. Branda, dále zástupce Mysliveckého sdružení Ostřetín a zástupci

zemědělského podniku „Solvit“ Holice.

Po uvítání účastníků schůze předsedou sdružení p. Chourem, byly

předneseny zprávy o činnosti a hospodaření organizace. Z těchto

zpráv vyplynulo, že sdružení hospodaří na výměře pozemků

o 1.435,75 ha. Minimální a normované stavy se stanoví pro zvěř

srnčí, zaječí a bažantí. Mimo srnčí zvěře, které se v podmínkách MS

již léta daří, bylo konstatováno, že v roce 2005 se „zvedly“ i stavy

zajíců a bažantů, a to především příznivému počasí a péči členů MS

o tuto zvěř.

K posouzení vhodnosti odlovu srnčí zvěře budou všechny trofeje

za rok 2005 předloženy na okresní chovatelskou přehlídku, která se

bude konat ve dnech 31. 3. – 2. 4. 2006 v budově „ Sezemického

domu“ (budova nové radnice v Sezemicích), bude přístupná veřejnosti. 

Dále bylo konstatováno, že na úseku péče o zvěř, bylo zajištěno

dostatečné množství kvalitního krmení. Přikrmování zvěře je provádě-

no pravidelně všemi členy sdružení, i když v letošní zimě je díky

dlouhodobé sněhové pokrývce a tuhým mrazům péče o zvěř náročněj-

ší, a to z hlediska nutnosti častějšího přikrmování i hlediska finanční

náročnosti.

Mimo výše uvedených aktivit, MS uspořádalo v červnu slavnostní

schůzi k „ Měsíci myslivosti“, která se konala v KD Holice a byla

všemi členy hodnocena jako velmi zdařilá. Členové MS se rovněž

účastnili chovatelských přehlídek, a to v KD Holice, a již tradičně se na

kolech zúčastnili chovatelské přehlídky na OMS Pardubice – Hůrkách.

Dále uspořádali zájezd na mezinárodní výstavu myslivosti, rybářství

a včelařství „NATURA VIVA 2005“ v Lysé nad Labem, která byla spo-

jena s mezinárodní hodnotitelskou přehlídkou trofejí, kde byla vystave-

na také trofej srnce z holické honitby. Zájezd byl spojen s exkurzí

v oboře Kněžičky.

Závěrem schůze bylo poděkováno většině členů za jejich aktivity

na úseku myslivosti a dvěma členům byly předány věcné dary u příle-

žitosti významných životních jubileí.

Za MS Holice:
Vladimír Brynda, myslivecký hospodář

KULTURNÍ DŮM MĚSTA HOLIC
ve spolupráci 

S CENTREM ZDRAVÍ „ROZMARÝN“ HRADEC KRÁLOVÉ

VÁS ZVE NA PŘEDNÁŠKU
PŘÍČINY ONEMOCNĚNÍ ANEB NIC NENÍ NÁHODA 

Naše psychika a její vliv na různá onemocnění, vědomí
a podvědomí, únava a přetížení, když si tělo řekne dost,

naše postoje ke světu, rodině a sami k sobě.

Přednáší: VĚRA F. KULOVÁ,
bylinářka a poradce na vaší nové cestě ke zdraví

a k životní pohodě

Původní povolání – sadová a krajinná tvorba a ochrana přírody.
Po odchodu do penze studium ezoteriky, reflexní masáže,

Su Jok využití znalostí botaniky a dendrologie pro současnou
poradenskou činnost.

Čtvrtek 2. března 2006 v 18 hodin, klubovna č.VI., I.patro KD

pořádá            *MINITANEČNÍ*
Kurz společenského tance a společenského chování pro studenty

7. a 8. tříd holických základních škol
Neděle 5. března od 18.00 hodin, sál Restaurace „Na Trandě“

Předváděcí lekce - Přijďte se podívat a přihlásit!

*VELKÉ PODZIMNÍ TANEČNÍ* XII. ROČNÍK 
kurzu společenského tance a společenského chování pro studenty

středních škol a učilišť
Zahájení 22. 9., závěrečný ples 9. 12. 2006.

Sleva: pro páry, pro třídní kolektivy a absolventy Minitanečních
pořádaných TSHF

Přihlášky od 13. února do 30. června 

V. ROČNÍK
*TANEČNÍ TÁBOR BĚLEČ n/Orl.* 5.–13. srpna 2006

se zaměřením na tanec, cyklistiku a sport, pro kluky a holky od 8 do 18 let

Přihlášky a další informace:
Hana Flekrová, Na Mušce 1031, 534 01 Holice, mobil: 608 141 920,

tel. č.: 466 920 608
e-mail: H.Flekrova.T.studio@seznam.cz;

internet. stránky: http//tanecnistudioflekrova.wz.cz

VELKÝ DĚTSKÝ KARNEVAL
PESTRÝ PROGRAM:

HRY, SOUTĚŽE O CENY, DISKOTÉKA A DALŠÍ PŘEKVAPENÍ,
VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍCH MASEK DĚTÍ A RODIČŮ

Neděle 5. března 2006, Na Trandě
od 14.30 do 17.00 hodin

VÝROČNÍ SCHŮZE MYSLIVECKÉHO SDRUŽENÍ HOLICE

PŘEHLED SPORTOVNÍCH A TURISTICKÝCH AKCÍ NA BŘEZEN 2006
��    „Směr Borohrádek“ - pěší turistika - DTJ

Holice

��    „CHJ Potštejn“ - cykloturistika - 10. roč-

ník - KČT Holice a Sokol Holice

��    5. - halový turnaj mládeže v kopané - SK

Holice
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HOLICE MÉHO DĚTSTVÍ (1878 – 1889) Jan Jirauch
(2. pokračování)

V prvém patře bývaly úřadovny c. k. okresního soudu a byt soud-

ního sluhy napravo v chodbičce. Zde bydlel sluha Maisner, bývalý čet-

nický strážmistr z Horažďovic přišlý, se starší hospodyní Marjánou,

potrhlou, ale jinak dobrou osobou, jež mu vedla domácnost. Býval

jsem tam velmi často na návštěvě, poněvadž Maisner, jako starý četník,

vyřezával ve volném čase lupenkou a tomuto umění mě jako chtivého

chlapce zaučoval. Moje „díla“ montoval dohromady, a kde bylo třeba,

podkládal vyřezaná prkénka zvláštním sametovým papírem, což se

mně tenkráte strašně líbilo. Později si odněkud objednal archy s různý-

mi panáčky, jež podlepoval na silnější lepenku, připevňoval jimi vzadu

podle připojeného náčrtu konstruovanou mašinérii z drátu a figurky

takto uzpůsobené, jsouce postaveny na horní římsu kachlových kamen,

se cirkulací teplého vzduchu pohybovaly. Od něho jsem měl kováře,

kteří v obývacím pokoji na teplých kamnech pilně pracovali. Maisner

byl menší postavy, blondýn s knírkem pod nosem a tiché povahy. Rád

kouřil dýmku a holdoval truňku. Po úředních hodinách bylo ho vždy

možno nalézti u Šoulavých na pivě. O zlepšení

své kariéry se valně nestaral a dosti záhy po

našem odchodu z Holic prý zemřel. Po smrti

Maisnerově Marjána osaměla a protloukala

prý se bídně životem, pracujíc kde se dalo jako

příležitostná dělnice.

Jednou, bylo to někdy vprostřed léta,

vzpomněla si Marjána, že bychom mohli jít na

houby do lesa, někam na Podlesí. Sebrali jsme

se jednoho pěkného odpoledne a vypravili se

podle jejího plánu. Chodili jsme lesem sem

a tam, Marjána houby viděla a já ne. Proto jich

hodně nasbírala a já přišel s prázdnou, kromě

několika, jež mi věnovala, aby mně to nebylo

líto. Tenkráte došli jsme také k rybníku „Hlu-

bokému“, jenž je v lese a působí ponuře tem-

nou barvou vody i lesním okolím. Utopil se

tam krátce předtím řeznický pomocník, který

šel někam do vsi pro dobytek. Skočil do vody

rozpařen a zůstal tam, podlehnuv patrně srdeč-

ní mrtvici.

Druhý sluha, který příšel k soudu do Holic

brzo po Maisnerovi, se jmenoval Chloupek,

rovněž četnický strážmistr.Marjána říkala mu

„Chlup“. Neměla ho ráda, proč, není mi

známo. Byl štíhlý, vyšší postavy, červených

tváří a zejména nosu. Rád holdoval Gambrino-

vi. Byl svoboden, ale pak se prý oženil, a slo-

živ potřebné zkoušky, stal se kancelistou. 

Přímo pod věží v I. patře byl vchod do kanceláře soudního adjunk-

ta. Za úřadování otcova byli u c. k. okresního soudu v Holicích jako

adjunkti: Schwarz, Weiser (Němec z Liberce) a Václav Hruška. O Wei-

serovi říkával otec, že se jako záložní hejtman zúčastnil v roce 1878

bosenské okupace, a když narukoval s koněm ke svému vojenskému

tělesu, nesměl ho vzíti s sebou. Adjunkt Václav Hruška se v Holicích

oženil s nějakou dámou z Prahy a měli syny Václava a Františka.

S paní Hruškovou maminka se přátelsky stýkala a psaly si i později,

když již byly obě mimo Holice. Hruška byl přeložen na Zbraslav

a odtamtud přijel v roce 1891 se svojí chotí bratru Josefovi na doktor-

skou promoci.

Napravo byl vchod do kancelářských místností c. k. okresního

soudce. Tam úřadoval tatínek. Přední místnost, v níž seděl písař, byla

projednací síní, druhá vlastní kanceláří otcovou. V projednací síni vise-

ly na stěně mezi okny v rámu staré pěkné hodiny tvaru čtvercového

a velmi pěkná kolorovaná litografie císaře Františka Josefa I. z doby,

kdy nastoupil na trůn. Poněvadž tatínek nerad sedával u psacího stolu,

měl svůj vlastní pult, kde mohl státi, eventuelně, když ho bolely nohy,

si sednouti obkročmo na vycpaného „koníka“, jak jsme říkávali stolič-

ce, jež se podobala tělocvičnému koni a již si dal u truhláře Josefa

Dudka zhotovit. Projednával-li otec soudní případy, bylo ho v létě při

otevřených oknech slyšeti až do polovice náměstí, poněvadž měl silný

hlas. 

Nalevo byl vchod do expeditu. Asi na dva až tři metry ode dveří

stál nízký, do pravého úhlu zformovaný tyčkovitý „katr“ s dvířky pro

úředníky, jež zabraňoval stranám přístup ke stolům kancelisty a písařů.

Tato síň měla tři okna do náměstí. Kancelistou byl v té době Zahrad-

ník, vysloužilý dragounský strážmistr, snědý krasavec, bratr strahov-

ského premonstráta P. Isidora Zahradníka. V aktivní službě vojenské si

ho oblíbila choť rytmistra jeho eskadrony a svojí protekcí mu dopomo-

hla k úřednickému místu u soudu. Zanedlouho po svém příchodu do

holického působiště se oženil s dámou mimoholickou a bydlel v dřevě-

ném domku na tvrzišti za kapličkou sv. Jana. Prvorozenci jeho byla

maminka kmotrou. Vysoká protekce „pronásledovala“ kancelistu

Zahradníka tak vydatně, že dosáhl VIII. hodnostní třídy, takže nosil na

úřednické uniformě zlatý límec jako okresní soudce, což byla již

opravdu závratná kariéra. V roce 1907 setkal jsem se s ním u zemské-

ho co trestního soudu v Praze II. na Karlově

náměstí, kde jsem tehdy konal přípravnou

právní praxi.

Za expeditem byla menší úřadovna s jed-

ním oknem do náměstí, v níž úřadoval auskul-

tant. Pokud se pamatuji, byl u c. k. okresního

soudu za celou dobu mého pobytu v Holicích

auskultant jen jednou, nakrátko. Byl to Václav

Zahálka, rodem ze Sloupnice u Litomyšle.

Jeho dvě sestry byly jeptišky a založily

v Chrudimi řádový učitelský ústav. Postavou

byl hromotluk. Z expeditu byl v delší stěně

vchod do velkého sálu, kde byla registratura.

Okna hleděla do dvora. V levém koutě při

nádvorní zdi stály pušky různých kalibrů

a systémů odňaté pytlákům kterých bývalo na

Holicku velmi mnoho. Tyto trofeje mě jako

malého chlapce velmi zajímaly. Při nařízeném

skartování staré soudní registratury přišlo se na

pěkné staré kolky a známky rakouské z let

1848 a pozdějších, z nichž jsem některé obdr-

žel jako malý filatelista.

Z písařů pamatuji starého Josefa Konráda,

který pocházel z Poběžovic a každodenně

docházel do kanceláře, a na Vodseďálka, fraje-

ra s cvikrem, který byl rodákem z Vysokého

nad Jizerou, a sice z rodiny Vodseďálků, mají-

cích za sebou divadelní tradici. V Holicích

nepobyl dlouho a dostal se sem patrně známos-

tí s otcem. 

Průjezd soudní budovy ze strany nádvorní uzavírala velká těžká

vrata, v nichž byla dvířka pro chodce. Za nimi byl prvý dvůr, na němž

stál dřevník pro otop okresního soudu a berního úřadu. Topilo se čer-

ným kamenným uhlím a dřívím, které se objednávalo u lesního úřadu

markraběte Pallavicciniho ve Vysokém Chvojně. Dříví řezali a štípali

obyčejně dva pytláci z Chvojna, kteří si každoročně odpykávali svůj

šestinedělní trest pro pytláctví. Jeden se jmenoval Hanzl, jméno druhé-

ho, který byl jeho švagrem, mi vymizelo již z paměti. Dříví rozdělávali

i pro naši domácnost. Když byli hotovi, tázala se jednou maminka

Hanzla, kdy ho zas uvidí. „Příští rok, milostpaní, budu tady touhle

dobou jako na koni“. A byl! Pytláctví byla jeho nemoc, již ani kriminál

nevyléčil. Jinak to byl slušný člověk, ale zajíce nesměl vidět, jak sám

říkával.

Ze soudního dvora dal otec se souhlasem sousedky Růžičkové pro-

bourati dveře do ohradní zdi, aby mohl chodit z bytu zadem do kance-

láře a nemusel náměstím. Dveře byly zavřeny a klíč měl tatínek u sebe.

Odtud byl také vchod na pozemek v šířce asi 2 nebo 3 metrů a v délce

vězeňské budovy, přiléhající k její zadní části, jejž tatínek pro erár od
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paní Růžičkové najal na jistou dobu a kde byly vyhloubeny a vyzděny

výkalové jímky pro vězeňskou budovu. 

Z tohoto dvora chodívalo se do druhého, kde byla přízemní zděná

budova vězeňská, v níž měl po levé straně byt vězeňský dozorce. Okna

hleděla jednak do prvého dvora, jednak vězeňského dvora. Na konci

chodby vpravo byl vchod do věznice. Z vězeňské chodby vstupovalo

se dveřmi opatřenými zamřížovanými okénky do cel, jichž rovněž

zamřížovaná okna vysoko u stropu hleděla do vězeňské zahrádky, která

byla na straně obecního dvora opatřena vysokou cihlovou zdí. Používa-

lo se jí k ranní procházce vězňů. Na vězeňském dvoře byla studna

s pitnou vodou, jež se jednoho dne přechodně ztratila, když se na

náměstí vrtala artéská studna. 

Sluha Maisner stal se později vězeňským dozorcem, přestěhoval se

z dosavadního bytu do věznice a byt jeho zaujal sluha Chloupek. Pro

vězně vyvařovala jeho hospodyně Marjána. Ani zde jsem ho nepřestal

navštěvovati. Tady jsem poprvé viděl u Marjány na podzim za oknem

„ježka“, jehož představovalo jablko propíchané špejlíky a panáka ze

suchých švestek, jež byly na špejlíky navlečeny. Snad měl představovat

čerta. Byl-li to nějaký starý zvyk z Horažďovska, není mi známo.

Vzrušení všedního maloměstského života způsobilo otrávení sedmi

osob J. Englichem v Komárově. Byl to snad nejtěžší delikt, jenž byl

spáchán v době otcova soudcovství v obvodu okresního soudu holické-

ho. Všichni otrávení byli příbuzní vraha. Otec vedl tenkráte přípravné

vyhledávání a Englich byl po výslechu

četníkem v železech dodán do vazby

krajského soudu v Chrudimi. Pitvě všech

otrávených, jakož i předcházející exhu-

maci na tamějším hřbitově, byl přítomen

můj bratr Josef (jako medik) s tatínkem,

který vedl komisi. Pitvu provedl

Dr. Baur ve stodole jednoho statku

v Komárově. Englich, postavený před

porotu, byl odsouzen k trestu smrti

a oběšen na vězeňském dvoře krajského

soudu v Chrudimi. Popravu vykonal

pražský kat Pipenger. Pamatuji se, že

otci bylo posláno číslo „Chrudimských

novin“, v němž bylo podrobně popsáno

provedení jednání před porotou, jakož

i poprava.

Druhým takovým případem byla

velká krádež, již provedla cikánská

banda čítající asi devět členů. Byla

pochytána četníky a přivedena do vazby okresního soudu i s kořistí.

Bylo to vepřové maso asi ze dvou prasat. Po předběžném vyhledávání

byli cikáni dodáni ke krajskému soudu v Chrudimi a maso, již značně

zapáchající, zakopáno na vězeňské zahradě. 

Kteréhosi dne přišel v poledne tatínek domů s rozveselenou tváří

a líčil mamince, jakou měl v kanceláři vzácnou návštěvu. Dostavila se

k němu žena, jež se představila jako „císařovna turecká“ a dávala mu

rozkazy. Otec, zpozorovav koho má před sebou, vpravil se do příslušné

úlohy, přijal ji, jak se na Její Veličenstvo sluší i patří a slíbil, že bude

vše přesně splněno podle jejího přání. Byla choromyslná.

Jindy zase k večeru přivedl četník, který byl nedávno přeložen do

Holic, lajdáka přivázaného k brdíčku, na němž byl zapřažen kůň.

Chlap si lehl na silnici a postavil si hlavu, že nepůjde. Bylo to v místě,

kde nebylo živé duše ku spatření. Četníku nezbylo, než čekat, až se

někdo objeví. Náhoda tomu přála. Šel naproti člověk a toho požádal

četník, aby se v nejbližší vesnici zastavil u starosty, vylíčil mu, co je,

a požádal ho, aby mu z moci úřední poslal sedláka s koněm v postroji.

Zanedlouho vyžádaný přiklusal a lajdák byl připoután. Nechtěl-li se

dáti vláčeti koněm po silnici, musel vstáti a pěkně za koněm cupati až

k vratům okresního soudu, kde byl odpoután a milosrdnými vraty

soudními přijat pod ochranná křídla Maisnerova. Že to způsobilo roz-

ruch po městě, netřeba pochybovati. 

Východní část soudní budovy hraničila s radnicí, postavenou

v roce 1842. V přízemí byla knihovna, kde každou středu odpoledne

půjčoval knihy městský úředník Velinský, který po mém odchodu

z Holic obdržel úřednické místo v Pardubicích. Byl to milý a sympa-

tický mladý muž. K němu jsem rád chodíval mamince a babičce pro

knihy, které jsem dříve vypůjčoval ve školní budově, kde byl funkcí

knihovníka pověřen školník. V místnosti knihovny mě nejvíce zajímala

zasklená skříňka s mincemi, na níž jsem mohl oči nechat.

V prvém patře byla úřadovna starosty města.

Vpředu do náměstí mezi dvěma okny byl zazděn do kamene vtesa-

ný znak města Holic s letopočtem 1820. Kdy byl onen znak Holicům

udělen, není známo, ale zdá se, že za času Neptalima z Frimburka.

Soudní pečeť městská má nápis: „Sigillum civitatis Holicensis 1643“,

Znak ustoupil později pamětní desce Dr. Emila Holuba. Městský znak

připevněn nad vchodem východního průčelí radniční budovy.

MUDr. Emil Holub, africký cestovatel, narodil se 7. října 1847

v radničním domě a sice v místě, kde byla zasedací síň. Otec jeho byl

v Holicích chirurgem a městským lékařem. Později bydlel ve vlastním

přízemním domku s vysokým kulatým štítem, na jehož místě stojí nyní

měšťanská škola. Z Holic přestěhoval se do Pátku u Loun, kde se stal

panským lékařem. Dr. Emil Holub závětí, již napsal roku 1883, odká-

zal 3 000 zlatých, tj. polovici kupní ceny za domek, obci Holické téhož

roku prodaný, školnímu fondu svého rodiště. Úroky se hradí schodek

ve školním rozpočtu. 

Vpravo od schodů do radnice bydlel městský strážník vysoké

a mohutné postavy, Čapský, původně povoláním švec, který i nyní ve

volném čase provozoval své řemeslo. Druhým byl Valenta, bydlící

někde na Starých Holicích. Po smrti

Čapského stal se městským strážníkem

syn, rovněž švec. Policejním revizorem

byl hostinský Blažek ze Školské ulice.

K radnici patřil velmi rozsáhlý dvůr,

sousedící přes smrdutý potůček se zahra-

dou Růžičkovou a s domem obchodníka

sukny Jindřicha Kačera. Tam bylo cvičiš-

tě dobrovolného sboru hasičského s dře-

věnou věží, jakož i kůlny pro stříkačky.

Část dvora do ulice Královéhradecké

byla po mém odchodu z Holic zastavěna

novými masnými krámy. V radnici byla

i obecní šatlava. 

Sbor dobrovolných hasičů byl

počtem členstva silný a dobře školený

jak teoreticky, tak prakticky týdením cvi-

čením na dvoře a cvičišti za budovou

městského úřadu, zejména však při

častých požárech v blízkých sousedních

obcích. Pamatuji se, že jednou v noci za strašné bouře hořelo současně

na dvou místech, z nichž jedno bylo Podhráz, druhé Staré Holice. Tru-

bače hasičského sboru měli jsme v blízkém sousedství, takže jsme měli

o každém požáru povědomost hned z prvé ruky, poněvadž nám troubil

vždy přímo pod okny. Největší požár byl, když hořely stohy lnu za

rafinerií cukru, či jak říkávalo za „párníkem“. Byl jsem právě na před-

stavení loutkového divadla „U Koníčka“, kde hrál principál Lašťovka

„Fausta“. Vedle veselého kašpárka byl kus plný čertů, takže úplně

postačil poděsiti mou dětskou dušičku. A k tomu ještě tento strašný

požár, jenž osvětloval celé město s okolím. Pro mě přišel tatínek

a odvedl mě domů. Při požáru nastydl, jsa celý vodou umáčen, hasič

Fuxa, mladý, ženatý muž a zemřel. 

Ze všech členů hasičského sboru zajímal mě nejvíce klempíř

Hebký, který jako trubač nosil na straně helmy červenou štětku a jezdí-

val v uniformě na nízkém dřevěném kole, u něhož přední bylo poně-

kud vyšší než zadní.

Za mého dětství byl velitelem hasičského sboru kupec Antonín

Wíšo, který ke své parádní uniformě s poniklovanou přilbou nosíval

důstojnickou šavli a jí za „defilé“ sboru při různých slavnostech zdra-

vil zástupce státu a samosprávy. K horlivým členům hasičského sboru

patřil městský důchodní Václav Lohnický, který po 35 let vedl měst-

skou kancelář a později stal se ředitelem městských úřadů. Při žádné

hasičské parádě nescházel ve stejnokroji. To samé možno říci o kupci

Františku Holubovi, zvaném u nás v rodině „národním stařečkem“,

poněvadž chodil stále v čamaře. 

(pokračování příště)
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SEBRANÉ GLOSY MILOSLAVA KMENTA

KOLIK NÁS ŽIJE V REGIONU HOLICKA

Minule jsem žehral na
zimní počasí a chválil všechny,

kteří se s tvrdými podmínkami

„sibiřského“ počasí musí vyrov-

nat při výkonu svého povolání.

Poslední dny přinesly více stupňů

nad nulou a začíná prokukovat

holá zem. Nejvíce je to patrné na

vozovkách, a pohled to není nijak

radostný. Kdo jezdí na kole či

autem, ale i pěšák nepřehlédne

četné trhliny, praskliny či pořádné

jámy na většině místních komuni-

kací, o tzv. „státních“ silnicích

ani nemluvě. Nás však musí nej-

více zajímat to, co je doma, poně-

vadž se tu pohybujeme nejčastěji

a je to „naše“. Na straně 10

v „otázce pro radnici“ si můžete

přečíst v podstatě optimistické

vyjádření starosty Ladislava

Effenberka. Doufejme, že – jak-

mile počasí dovolí – to na měst-

ských vozovkách poznáme.

Mizící sníh odhaluje nejen

zmíněné škody na komunikacích,

ale mnohde i dočasně přikrytý

nepořádek, lidově řečeno „svin-

čík“. Například na prostranství

vedle prodejny Jednoty sníh zmi-

zel velmi rychle a odhalil nepořá-

dek k pohledání. Není žádným

tajemstvím, že tento kout je

oázou pro chvíle volna žáků

a studentů nedaleké automobilní

školy. A že patrně každý druhý

z nich je kuřákem, to potvrzují

stovky cigaretových nedopalků,

doplněných tu a tam nějakým

obalem od cigaret či cukrovinek,

nechybí ani plastové lahve. Nedo-

káži posoudit, jestli by na plac

měl vyjít personál prodejny s koš-

tětem v ruce a nebo jestli by tím

koštětem měl vyhnat tvůrce toho-

to nepořádku. V každém případě

je to náramná vizitka.

Když u mluvím o tomto
zákoutí, sousedí se dvěma domy

s číslem popisným 268. V dobách

mého mládí tam býval Sedlákův

„funébrsalón“.  Nyní je z prvního

objektu jakýsi strašidelný dům,

v druhém, menším domku je pro-

dejna autopotřeb. Ovšem vnější

stav obou domů je nevábný,

s výjimkou vlastního krámku

působí i okolí neutěšeným

dojmem, ve dvorku šílený nepo-

řádek, drolící se zdivo, rozpadlá

zídka do Dukelské ulice, hrůza

a děs. Tak mne napadá, že by pra-

covníci stavebního úřadu či odbo-

ru životního prostředí mohli při

svých četných pochůzkách na

tyto objekty mrknout (vědomě

píši v množném čísle, poněvadž

takovéto „oázy“ lze ve městě

nalézt ve větším počtu) a v rámci

pravomocí „s tím něco udělat“.

Ještě jednou „když už“ .

Když už zmiňuji odbor životního

prostředí, navrhuji, aby pro pra-

covníky tohoto úseku byla

zakoupena speciální čidla, která

by je upozornila na několik

komínů, které podle posudků

veřejnosti nejednou důkladně

zamořují městské ovzduší. Je to

například komín ve dvoře skle-

nářství ve Hradecké ulici, v téže

ulici komín na pile, blíže neiden-

tifikovatelné komínky někde

v rozmezí Dudychovy ulice

a ulice U Kapličky. Nedoslechl

jsem se, že by se zmíněný odbor

touto situací zabýval, možná, že

o tom neví. V tom případě lze

napříště dodat dokonalejší foto-

dokumentaci, podepřenou slovy

obyvatel, kteří vidí a cítí.

e-mail: miloslavkm@volny.

V únorovém čísle jsme přislíbili, že

vzhledem k čtenářskému zájmu občas zveřej-

níme některá zajímavá statistická data

z Holicka. Tentokrát je na řadě vývoj počtu

obyvatel tohoto regionu od minulého století

do současnosti. Použity jsou různé historické

prameny a informace Českého statistického

úřadu – Krajské reprezentace Padrubice.

Připomeňme nejdříve, které obce v sou-

časnosti spadají do správního obvodu Holic-

ka: Býšť (vč. Bělečka, Hoděšovic, Hracho-

višť), Dolní Roveň (vč. Horní Rovně, Litětin,

Komárova), Dolní Ředice, Holice, Horní

Jelení (vč. Dolního Jelení), Horní Ředice,

Chvojenec, Jaroslav, Ostřetín (vč. Vysoké

u Holic), Poběžovice u Holic, Trusnov (vč.

Opočna, Francliny, Žiky), Uhersko, Veliny,

Vysoké Chvojno.

V současnosti (údaj k 31. 12. 2004) žije na

území regionu 16 071 obyvatel, z toho 7 869

mužů a 8 202 žen). Všeobecně je známo, že

počty obyvatel vesnic, ale i mnohých měst se

v posledních desítililetích snižují. Nejinak

tomu je i v našem „miniokresu“. Jestliže v roce

1900 zde žilo 18 794 osob, o dvacet let později

(1921) to bylo 19 772 lidí a rok 1930 zazname-

nal rekod 20 280 obyvatel. Ovšem za dalších

dvacet let byl zjištěn citelný pokles (16 915)

s trvale mírným sestupem: 1970 = 16 510,

1980 = 16 239, 1991 = 15 444. Teprve v roce

2004 – jak je výše uvedeno – se počet obyvatel

mírně zvýšil. Přispěly k tomu výrazné přírůstky

v obcích Býšť a Horní Jelení, ovlivněné nepo-

chybně iniciativní bytovou výstavbou.

Za pozornost jistě stojí několik čísel

o dlouhodobém vývoji počtu obyvatel

ve vybraných obcích regionu (neuvádíme Holi-

ce, podrobné údaje jsme zveřejnili v únorovém

čísle v článku „Počet obyvatel v Holicích“).

1930 1950 1991 2004
Býšť 1 288 1 087 798 1 200

Dolní Roveň 2 851 2 250 1 909 1 937

Dolní Ředice 969 819 779 788

Horní Jelení 2 407 1 956 1 508 1 821

Horní Ředice 910 787 768 811

Ostřetín 1 411 1 077 1 016 947

Veliny 680 567 356 349

Z dosažitelných pramenů vybral Miloslav Kment

FFiirrmmaa  MM−−bbyytt  ss..rr..oo..  ppřřiijjmmee  pprroo  pprrooddeejjnnuu  nnáábbyyttkkuu  aa  bbyyttoovvýýcchh

ddooppllňňkkůů  nnaa  nnáámměěssttíí  TTGGMM  22  vv HHoolliiccíícchh  pprrooddaavvaaččkkuu  ––  pprrooddaavvaaččee..

PPoožžaadduujjeemmee  ssaammoossttaattnnoosstt  aa  zzkkuuššeennoossttii  vv oobbcchhooddnníí  ččiinnnnoossttii..

Žž ááddoossttii  ssee  žžiivvoottooppiisseemm  pprroossíímmee  zzaassííllaatt  nnaa  aaddrreessuu  MM−−bbyytt  ss..rr..oo..,,

JJaannaa  ŠŠppllíícchhaalloovváá,,  JJ..  PPoottůůččkkaa  229900,, 553300  0099  PPaarrdduubbiiccee..
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FAUNA & FLORA
Josefská 208, Holice v Čechách
mobil 603 522 609, 739 067 854
prodejní doba út-pá 10 – 12 / 13 – 17,

so   8 – 11.30

Selská pořekadla:
Hřmí-li v březnu, sněží v máji.
Březen bez vody, duben bez trávy.
Josefova širočina (19. 3.) ničí poslední ledy.
Na svatého Řehoře (12. 3.) líný sedlák, který neoře.

I když zima ještě neřekla své poslední slovo, jaro již začíná

pomalu „vystrkovat růžky“ a práce na zahradě nabírají na inten-

zitě. Sezóna se rozbíhá a my musíme před

nástupem opravdového bujícího jara přede-

vším urychleně dokončit všechny přípravné

a udržovací práce ze zimy. K tomu se však

začínají přidávat i další důležité a nezbytné

činnosti, které v tomto období nesmíme zane-

dbat, aby naše zahrada byla opravdu krásná.

Osazujeme, hnojíme, kypříme, připravujeme

nové trávníky, předcházíme plevelům. Ale já

bych se dnes chtěla zaměřit na pokojové rostli-

ny. Posíláte mi poměrně dost otázek o jejich

pěstování a nosíte napadené listy k nám do

prodejny. Pokusím se odpovědět alespoň na

některé z nich, hlavně na ty, které se opakují...

Mám asi 2 m dlouhou Yuccu se dvěma kmínky. Začala růst

tak, že se kroutí na všechny strany a je těžká. Nejraději bych ji
seřízla, ale nevím jak, abych ji nepoškodila. Poraďte, děkuji.

Můžete ji seříznout, ale pouze zelenou část a to o jednu třetinu. 

*****
Prosím o radu, jak dále pěstovat přerostlou Yuccu vysokou 3
m, celou holou, pouze na vrchlku jsou listy. Je možné ji nějak

nařezat a co z toho použít? Děkuji. 

Můžete ji nařízkovat a vrcholovou část zasadit do květináče

a části z neřízkovaného kmínku dejte zakořenit do vody. 

*****
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak se zbavit na banánovníku
asi 1,5 mm velkých broučků? Mají bílou barvu a tykadla.

Když se je snažím sebrat, strašně rychle odskakují. Jsou pouze

na vlhkém místě u stonku. V poslední době banánovníku začaly

žloutnout spodní listy. Snese banánovník přes léto pobyt na
přímém slunci? Děkuji za Vaši odpověď. 

Může se jednat o třásněnku. Zkuste použít postřik BIOOL. Přes

léto doporučuji spíše zastíněné místo. 

*****
Mám hned několik dotazů k rostlině NOLINA – sloní noha.
Jak tuto rostlinu pěstovat, zalévat a jestli jí v zimě nevadí

chladnější prostředí. Listy po čase od špiček usychají, a když

uschnou až ke kmínku, odlomím je a to postupně vytváří kmí-

nek, ale pejsek mi rostlinu otrhal skoro celou. Nemohl rostlinu

poškodit? Děkuji.

Vyžaduje umístění v teple, jedná se o tropickou rostlinu, vyža-

duje vyšší vzdušnou vlhkost, lehkou zálivku a pravidelné při-

hnojování. Pokud jde o pejska, bylo by třeba výsledek jeho sna-

žení vidět.

******
Koupila jsem si krásnou vánoční růži a nevím, jak se k ní
mám co nejlépe chovat, aby mi příští rok zase tak krásně
vykvetla. Listy strašně rychle opadávají a nové nerostou skoro

vůbec. Zůstávají jen holé stonky. Děkuji.

Musíte počkat, až vám květ odkvete, poté vyštípnout z růžice

červených listenů a rostlinu přesadíte do nového substrátu.

Mírně zaléváme a umístíme do spíše chladnějšího místa. Aby

příští rok vykvetla, jedná se o složitý postup. Musíte zatemňo-

vat tak, aby rostlina měla max. 8 hodin světla denně a to 8

týdnů před Vánocemi. 

*****
Dobrý den, mám dva roky starou pokojovou azalku v létě
pěstovanou venku, letos na Vánoce nádherně vykvetla, ale

náhle jí uschly všechny listy – začaly usychat od konečků

nových přírůstků. Pokojová teplota je cca 15 stupňů. V říjnu

byla přesazena do rašelinového substrátu.

Azalka, pokud se pěstuje v bytě, vyžaduje po odkvětu seříznutí,

umístění do chladného prostředí, dobře větratelného, světlého

a potřebuje rosit. Vaše azalka pravděpodobně uschla. 

*****
Prosím poraďte, co dělat v případě, že u scheflery hnědnou
a opadávají listy. Je umístěna na jižním okně a zalévám ji jed-

nou týdně. Děkuji.

Rostlinu přeléváte, volte opatrnější zálivku.

*****
Dobrý den, mám doma zatím malý ibišek, asi tak 15-20 cm.

Má nasazeno mnoho květů, ale má málo lístků, je takovej
„opelichanej“, občas přihnojuji, na jaře plánuji přesadit do

většího květináče, ale bohužel se mu kroutí listy dovnitř, nevy-

padá to, že by byl napaden nějakým škůdcem, nevím co s tím

mám dělat, a co mám dělat s tou „opelichaností“, mám ho na

jaře seříznout i když má nasazené květy? Mockrát děkuji za

odpověď. 

Pokud ná květů hodně, doporučuji vyštípat, nechat dva až tři,

s přesazením souhlasím, pokud seříznout, tak v únoru, ale

jenom minimálně. 

Nabídka naší prodejny: 
V měsíci březnu Vám můžeme nabídnout osivo mnoha druhů
zeleniny, květin a léčivých rostlin, ale i dřevin a bonsají. Jako
každoročně tuto nabídku doplníme novými druhy zeleniny
a také osivy méně rozšířenými, rádi Vám poradíme nad výběrem
semen podle stavu půdy zahrady. V široké nabídce u nás můžete
koupit lilie – asijské i orientální hybridy, gladioly, různé druhy
trvalek a cibulovin v novém atraktivním balení. Nebudou chybět
ani jiřiny.
Můžeme Vám také nabídnout chemickou ochranu Vaší zahrady
a hnojiva.
Mějte se moc hezky a těšte se s námi na jaro a na sluníčko. Rádi
Vás uvítáme v naší prodejně.

Alena Rabasová (e-mail: faunaflora@seznam.cz)
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VETERÁNI ZA ZELENÝMI STOLY

POJĎME HUBNOUT

SK HOLICE INFORMUJE

„Dámy a pánové, díky všem, kteří pomáhali v denních i nočních

hodinách v pátek, z pátka na sobotu a v sobotu. Podíleli jste se na his-

torickém úspěchu startu turnajů ČMKV v Holicích“. 

Tak zněly úvodní věty obsáhlého internetového poděkování Oddílu

stolního tenisu TJ Jiskra Holice všem, kteří přiložili ruku k dílu při

organizaci neobvyklé a velice působivé akce – zahajovacího turnaje

Českomoravského klubu veteránů. Za velmi nepříznivého počasí se do

městské sportovní haly sjelo přes 200(!) hráček a hráčů nejen z celé

republiky, ale rovněž ze Slovenska a Rakouska, aby ve dvanácti vete-

ránských kategoriích svedli urputné a zajímavé boje. Prezenční listina

hovořila o borcích z Českých Budějovic, Havířova, Hulína, Hradce

Králové, Prahy, Plzně, Jablonce, Kladna, Vyškova, Valašského Meziříčí

a mnoha dalších míst, připočítat nutno Vídeň a Bratislavu.

Každý z oněch dříve narozených již svojí účastí dokázal velkou

lásku k „zeleným stolům“ a sportu vůbec. U mnohých z nich byste

uváděnému věku nevěřili. Atmosféra výborná, nadšení aktérů i pořada-

telů nevšední. V každém případě zasluhuje vysoké uznání i pořadatel –

Oddíl stolního tenisu TJ Jiskra Holice. Zároveň nelze přehlédnout, že

jde o velkou propagaci města Holic.

Nyní několik zajímavých údajů. Upřesněný počet startujících hovo-

ří o 220 hráčkách a hráčích (33 žen a 187 mužů). Nejstarším hráčem

byl Václav Říha z Prahy (87 let), účastník Lumír Ruzha z Prahy vyhrál

jubilejní stý turnaj (z počtu jím odehraných 200 turnajů!!!), ženy

i muži startovali v kategoriích od 40 let, poslední kategorie byla u žen

od 70 let výše, u mužů nad 80 let.

Vítězové: ženy 40 – 49 let = Longinová (Turnov), ženy 50 – 59 let =

Kaiserová (Vídeň), ženy 60 – 69 let = Lerchová (České Budějovice),

ženy nad 70 let = Potůčková (Pardubice), muži 40 – 49 let = Konečný

(Valašské Meziříčí), muži 50 – 54 let = Karatidis (Choceň),

muži 55 – 59 let = Matějíček (Jeseník), muži 60 – 64 let = Lexa

(Praha), muži 65 – 69 let = Holoda (Bratislava), muži 70 – 74 let =

Mikula (Liberec), muži 75 – 79 let = Ruzha (Praha), muži nad 80 let =

Sokol (Náchod).

(Z materiálů OST TJ Jiskra Holice vybral -mkm-)

ZIMNÍ HALOVÝ TURNAJ ŽÁKŮ –
Škrba Cup
5. února se v městské hale konal halový turnaj

v kopané starších žáků, který pořádal oddíl

kopané SK Holice „ Škrba Cup“.
Celkové pořadí: 
1. AFK Horní Jelení A

2. AFK Horní Jelení B

3. SK Holice A

4. SK Pardubičky

5. TJ Velešov Doudleby B

6. TJ Jiskra Červená Voda

7. Sokol Býšť

8. TJ Velešov Doudleby A

9. SK Holice B

10. DFO Horní Ředice

Výsledky přípravných zápasů mužstev SK
Holice:
„A“ mužstva SK Holice:

SK Týniště nad Orlicí – SK Holice 4 : 2

Agria Choceň – SK Holice 6 : 2

SK Přepychy – SK Holice 1 :1

B mužstvo:
Turnaj FK Horní Ředice

Sokol Dolní Roveň – SK Holice B 0 : 1

Sokol Žďár – SK Holice B 1 : 4 

Dorost:
SK Týniště n.O. – SD SK Holice 2 : 0

SK Holice

Ženy (i muži), udělejme něco pro sebe.
Pojďme hubnout hromadně!

Čtenáři Holických listů, hlavně ženy. Taky se Vám stává, že se jen
podíváte na chleba s máslem a přiberete půl kila? Mně je 52 let
a vím, že zatěžuji klouby víc, než mohou snést. Bojím se, aby nezača-
ly samy naříkat, a tak jsem se rozhodla zhubnout. Vím, že existuje
mnoho hubnoucích přípravků a tabletek, které nám nabízejí ve sdě-
lovacích prostředcích, ale pravděpodobně nám po těchto „medika-
mentech“ víc zhubne peněženka než my samy. Tak jsem se rozhodla
jít do těžké bitvy s tukovými polštářky racionálněji.
Nejdůležitější je motivace, to víme všichni!

Např.: - brzy přijde jaro a já se chci cítit lépe

- sice už toho do plavek moc nestihnu, ale za rok to bude nádhera!

- chci něco udělat pro sebe a vypadat líp

- chci se bez bázně za pár měsíců podívat do zrcadla

- chci se vejít do loňských šatů a potom si koupit nové

- stárnu a zatěžuji zbytečně klouby

- a další motivace, každý máme jinou....

Proč hubnout ve skupině?
- budeme se stydět jedna před druhou, když to nezvládneme

- budeme jedna druhé oporou a rádcem

- budeme se moci i vzájemně motivovat

- můžeme si domluvit i odbornou pomoc (mám předběžně dojednanou

přednášku lektorky, která se zabývá rozumným hubnutím, nechat si

změřit tuk, nechat si vysvětlit, jak hubnout, aby nenastal jo-jo efekt, atp.)

- domluvily bychom si s vydavateli Holických listů možnost každý

měsíc tisknout tabulku s našimi výsledky – samozřejmě beze jmen,

jen pod přezdívkami, i to by byla velká motivace.

Budeme mít k dispozici digitální váhu, která umí změřit:
Procento tělesného tuku, tělesné vody, hmotnost kostí. Kapacita váže-
ní je až do 150kg s přesností vážení na 100g. Tato váha navíc zobrazu-
je rozmezí zdravého tělesného tuku, dále měří celkovou fyzickou kon-
dici, hmotnost kostí a viscerální tuk.
Nevím, jak na tuto výzvu zareagujete, jestli budete mít chuť do toho

jít, ale už síla kolektivu by podporovala naše odhodlání, to si myslím

docela jistě. Nemám představu, jak dlouho bychom se scházely a vzá-

jemně se motivovaly svými výsledky, to už by záleželo na naší chuti

to nevzdávat. Rok má 52 týdnů a zhubnout každý týden jen o půl kila,

to by byla trefa. Na tomto místě se za měsíc dozvíte, jak to dopadlo,

zda se někdo přihlásil a chce pro sebe něco udělat.

Máte-li zájem se sebou něco dělat, pošlete mi, prosím, „přihlášku“
na adresu:
Alena Rabasová, Josefská 208, 534 01 Holice (stačí jméno, adresa

a den a hodina, kdy by se Vám to hodilo se scházet)

nebo na e-mail:faunaflora@seznam.cz případně telefonicky
603 522 609.
Budu se těšit. Alena Rabasová
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L. V. DŘEVOKOMPLET s.r.o.

LÁZNĚ BOHDANEČ

NABÍZÍ
dubové podlahy, schody, stupně,

podstupně, parapety a střešní

okna

TEL: 777 788 164

Dámské a pánské

KADEØN I C TV Í
V PROSTORÁCH ZREKONSTRUOVANÉ BUDOVY 

OBECNÍHO ÚŘADU HORNÍ ŘEDICE

Pracovní doba:

Po – Pá 09.00 – 11.00  14.00 – 18.00
i bez objednání

Telefon: 604 152 895
Na vaši návštěvu se těší 

K A T E Ř I N A   U H L Í Ř O V Á

Koupím poštovní známky, 
celé sbírky, větší množství i pozůstalost po sběrateli. Platím v hotovosti. Informace na tel. 724 229 292

nebo Tiskárna, Šemberova 124, 566 01 Vysoké Mýto

Bambiriáda 2006 – výzva k účasti
Z pověření České rady dětí a mládeže pořádá Občanské sdru-

žení Altus se svými partnery i v roce 2006 největší přehlídku

aktivit pro děti a mládež v Pardubickém kraji s názvem Bam-

biriáda. Letošní, již pátý ročník, proběhne ve čtvrtek

25. a v pátek 26. května v Chrudimi.

Bambiriáda je prezentací činností občanských sdružení dětí

a mládeže, sdružení pro děti a mládež a středisek volného času

(DDM). Akce má velmi vysokou úroveň, o čemž svědčí 9103

spokojených návštěvníků v loňském roce.

Nabízíme tímto všem spolkům a organizacím pracujícími

s dětmi a mládeží bezplatné představení činnosti na Bambiriá-

dě 2006. Prezentovat se můžete aktivně na stáncích či vystou-

pením na pódiu. 

Bližší informace obdržíte u koordinátora pro Pardubický kraj

Romana Málka na adrese altus@chrudimka.cz či telefonu

603 991 003.


