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NEVŠEDNÍ UDÁLOSTI VŠEDNÍHO ŽIVOTA
SLOVEM I OBRAZEM
Je to vzpomínka postarší, avšak nevšední. Proto se k ní několika slovy a dvěma
snímky vracíme. Holický Sokol slavil 135.
výročí svého vzniku. Jubileum připadalo na
11. prosinec, ale slavnostní tělocvičná akademie se konala 26. listopadu. Což bylo po
uzávěrce prosincového vydání. Akademie
byla pěkná, i když diváky mrzela malá účast
holických cvičenců (vystoupila pouze mateřská škola a cyklisté). „Čest praporu“ v plné
míře zachránili hosté, především hornoředičtí
Sokolové.
Zahájení adventu (letos o poslední listopadové neděli) a rozsvícení vánočního stromu vyšlo na výbornou. V lehce poletujících
sněhových vločkách se náměstí dostatečně
zaplnilo diváky. Starosta Ladislav Effenberk
úvodem pozdravil všechny přítomné a povinšoval do adventního času. Dechová hudba
KD hrála i „koledovala“, vánoční strom
i výzdoba města v patřičný moment zazářily.
Příjemnému pozdnímu odpoledni nahrál
padající sníh (děti měly „koulovačku“ a skupina mladíků iniciativně vyrobila velkého
sněhuláka), avšak dospělí by patrně neodmítli fungující stánek s punčem, grogem
a „svařákem“.
Kulturní dům připravil tradiční vánoční
koncert dechové hudby a smíšeného pěveckého sboru ZŠ Komenského ulice. První
polovina programu patřila pestrému výběru
skladeb pro dechovou hudbu a současnému
repertoáru smíšeného sboru, v druhé části
přišla na řadu poezie Vánoc. K pěveckému
sboru se připojila „dechovka“ a diváci si
poslechli a také zazpívali české koledy.
Vánoce tiše klepaly na dveře.
Předvánočním programům se věnovali
i další pořadatelé: mikulášské odpoledne připravil dětský divadelní soubor KD, vánoční
akademii ZŠ Holubova ulice, adventní večer
s výstavou obrazů, prozpěvováním a koncertem se konal v gymnáziu, základní umělecká
škola se předvedla vánočním i advetním koncertem, adventní koncert proběhl i v kostele
sv. Martina a na Štědrý večer pod vánočním
stromem na náměstí tradičně vyhrávala
dechová hudba KD.
Text Luděk Kaplan a Miloslav Kment

Foto na titulní stráně: Vladislav Branda
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Slovo starosty Ladislava Effenberka

Vážení občané, čtenáři měsíčníku
„Holické listy“!
Jak se sluší a patří, dovolte mi, abych Vám
úvodem popřál šťastný vstup do nového roku
2006, v jeho průběhu mnoho osobních úspěchů,
spokojený rodinný život a co nejpevnější zdraví.
Bývá zvykem, že v prvních dnech nového
roku se pohledem zpátky hodnotí období
uplynulé, že se hovoří o výhledech časů
budoucích. V minulých měsících jsem se roku
odcházejícímu dost podrobně věnoval, proto
bych rád řekl něco o nejbližší budoucnosti
našeho města.
Jedním z nejdůležitějších úkolů a povinností bude zajistit trvale bezproblémové fungování našeho úřadu s rozšířenou působností
pro region Holicka. Nepůjde pouze o zavedenou činnost, přibudou úkoly spojené s novým
správním řádem, nemalou agendu přinese
nový zákon o silniční dopravě, očekáváno je

přenesení dalších působností do naší pravomoci. Nadále budeme pečovat o naše příspěvkové organizace, tj. školy a školská zařízení,
dům dětí a mládeže, kulturní dům včetně
muzea a technické služby.Ani ojedinělé scestné výkřiky o soumraku tělovýchovy a sportu
v Holicích nic nezmění na pokračující a trvalé
péči o sportovní stadion, sportovní halu, jakož
i na finanční podpoře jednotlivých občanských sdružení.
Předpokládáme, že i v tomto roce udržíme
spolupráci s Městskou policií Pardubice,
s dalšími orgány státní správy a s bankovními
ústavy. Pokračovat bude i vzájemná součinnost se všemi obcemi Dobrovolného svazku
obcí Holicka. V neposlední řadě bych chtěl
zmínit slibně se rozvíjející družební svazky
s polským městem Strzelce Opolskie, které
chceme přenést do škol, kulturních institucí,
sportovních klubů, občanských sdružení.
Pokud jde o veřejné akce, již první den v roce
jsme nevynechali tradiční novoroční setkání
s občany na prostranství u kulturního domu,
spojené s promenádním koncertem a zakončené velkým ohňostrojem. Pro děti i dospělé
chystáme jako obvykle „čarodějnice“ na stadionu, pietní vzpomínku na památné květnové
dny roku 1945 u památníku na hřbitově, vzpomínku na vznik samostatného Československa 28. října u desky padlých vojáků v „opatrovně“ a rozsvěcení vánočního smrku
a výzdoby o první neděli adventní. Stěžejní
akcí budou oslavy 670. výročí první písemné
zmínky o Holicích o posledním červnovém
víkendu, které budou naplněny bohatým kulturním a sportovním programem.
Je mi jasné, že rovněž očekáváte několik
slov o tom, co vykonáme v roce 2006 pro
zvelebení města. Nemusím snad zdůrazňovat,

že tato „kapitola“ je především o penězích
a my dnes ještě definitivní výsledky hospodaření neznáme. Rovněž přesně nevíme, jak se
nám podaří uspět v našich žádostech o příspěvky, granty a další podpory. Bez udání konkrétních finančních částek Vás však mohu ujistit, že bude pokračovat příprava silničního
obchvatu Holic na trase I./35 od Hradce Králové na Vysoké Mýto. Nenastanou-li nepředvídané problémy, práce na zahájení první
etapy by měly být zahájeny v druhé polovině
tohoto roku. V rámci rozsáhlého projektu
Labe – Loučná lze počítat se zahájením prací
na kanalizačních svodech některých částí
města. Budou posíleny částky na údržbu
městských komunikací a chodníků, technické
služby města budou v nezmenšené míře
pokračovat v udržování čistoty města, veřejné
zeleně, veřejného osvětlení a v údržbě obecního majetku. V odpadovém hospodářství
budou sběrná místa posílena dalšími kontejnery na separaci odpadu.
Jakmile budou známy výsledky kapitálového rozpočtu, rozdělíme částky na větší
investiční akce, u kterých počítáme např.
s rekonstrukcí budovy „starého“ domu pečovatelské služby „U Kapličky“, a to včetně
vybudování malometrážních bytů pro neúplné
rodiny. Máme v plánu rekonstrukce některých
vybraných ulic, počítáme nadále s podporou
bytové výstavby v lokalitě „Muška“.
Rád bych, kdyby Vás tento výčet nezklamal, i když vím, že leckdo z Vás vysloví své
připomínky. Pokud jsou rozumné, realistické
a konstruktivní, rádi je vyslechneme jak na
radnici, tak i na veřejných zasedáních zastupitelů města, na které Vás vždy srdečně zveme.
Ještě jednou všechno nejlepší Vám přeje
Mgr. Ladislav Effenberk, starosta města

Vše nejlepší v roce 2006
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ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY MĚSTA
Schůze rady města dne 5. prosince 2005
Nejprve proběhlo za účasti členů zastupitelstva druhé čtení provozní části
rozpočtu města na rok 2006. Rada doporučila zastupitelstvu schválit vyrovnaný
rozpočet v objemu 96 704 200 Kč.
V následujícím programu schůze se rada věnovala otázkám nemovitého
majetku. Pro prodej pozemku v Pospíšilově ulici (více zájemců) stanovila dvě
základní podmínky: termín kolaudace rodinného domu musí proběhnout do 31.
12. 2008 a cena bude stanovena „obálkovou metodou“. V souvislosti se směnou
pozemků v Hradecké ulici mezi městem a Českým Telecomem schválila rada
doplatit rozdíl ve výši 1 490 Kč. Rada zamítla žádost pana Ngoc Thanh Nguyena
o povolení vjezdu vozidel do chystaného pneuservisu ve dvoře čp. 27
z náměstí T. G. Masaryka. Rada schválila výpůjčku městských pozemků potřebných pro zajištění stavby silničního obchvatu města.
Dále se rada zabývala chystanou družstevní výstavbou v lokalitě Muška.
Vzhledem k tomu, že by se jednalo o výstavbu se státní dotací, uložila rada
vedoucímu odboru správy majetku a výstavby města iniciovat založení stavebního
bytového družstva pro výstavbu bytového domu na Mušce. Rada vzala na vědomí
informaci o projektu Labe – Loučná akciové společnosti VAK Pardubice. Je reálný předpoklad, že společnost získá prostředky od EU, a v případě našeho města
by se jednalo o odkanalizování místních částí Podhráz, Podlesí, Kamenec, zbytku
Starých Holic a připojení Koudelky (dovedení řadu k železniční trati). Akce by
proběhla za finanční spoluúčasti města v rozmezí let 2006 – 2008.
Po projednání návrhu plánu práce rady města a zastupitelstva města na
první pololetí roku 2006 doporučila rada zastupitelstvu tento plán práce schválit. Na vědomí vzala přípravu zasedání zastupitelstva 19. prosince 2005. Na
doporučení ustanovené komise schválila rada kronikářský zápis za rok 2004.
K žádosti TJ Jiskra Holice rada konstatovala, že bude projednána na schůzi 9.
ledna 2006 v souvislosti s projednáváním přípravy úprav ve sportovní hale.

Mimořádná schůze rady města dne 19. prosince 2005
Před zasedáním zastupitelstva města se rada sešla na mimořádné schůzi, aby
projednala aktuální záležitosti. Nejprve schválila 14. rozpočtovou změnu v rozpočtu města na rok 2005, kterou přesunula v rámci kapitol 20 000 Kč na údržbu slu-

Pod veřejnou kontrolou
USNESENÍ Mimořádného ZASTUPITELSTVA MĚSTA HOLIC
ZE DNE 5. prosince 2005
U s n e s e n í č. 357- Zastupitelstvo města Holic r o z h o d l o a s o u h l a s í
s tím, aby město Holice prodalo společnosti Lesní družstvo Vysoké Chvojno
s. r. o. se sídlem ve Vysokém Chvojně, okres Pardubice, PSČ 533 21, IČ
64826121, jejímž je společníkem, svůj spoluvlastnický podíl ve výši 320/767 na
nemovitostech, uvedených v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení,
za kupní cenu 17 866 909,— Kč, stanovenou posudkem znalce Ing. Libora
Hemelíka, určeného pro stanovení hodnoty soudem.
358 -Zastupitelstvo města Holic r o z h o d l o a s o u h l a s í s tím, aby město
Holice navýšilo svůj vklad do základního kapitálu společnosti Lesní družstvo
Vysoké Chvojno s. r. o. se sídlem ve Vysokém Chvojně, okres Pardubice, PSČ
533 21, IČ 64826121, jejímž je společníkem, o částku 14 720 000,—Kč, a to
peněžitým vkladem, který vznikl pohledávkou za Lesním družstvem Vysoké
Chvojno s. r. o. vzájemným zápočtem z kupních smluv ze dne 16. 12. 2005.
359 -Zastupitelstvo města Holic d e l e g u j e starostu města jako svého
zástupce na valné hromadě společnosti Lesní družstvo Vysoké Chvojno
s. r. o. se sídlem ve Vysokém Chvojně, okres Pardubice, PSČ 533 21, IČ
64826121, jejímž je společníkem.
360 - Zastupitelstvo města Holic s c h v a l u j e společenskou smlouvu společnosti ODEKO s. r. o. Týniště nad Orlicí dle předloženého návrhu.
361 -Zastupitelstvo města Holic z a m í t á návrh na včlenění Holických listů
do Holických novin.
362 -Zastupitelstvo města Holic s c h v a l u j e zřízení věcného břemene na
části pozemků p.č. 2175/2, 1201/2 v Zahradní ulici za jednorázovou úhradu dle
smlouvy č. IV-40-0501039/VB/03.
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HOLIC
ZE DNE 19. prosince 2005
363 - Zastupitelstvo města Holic s c h v a l u j e postup RM Holice dle přednesené zprávy ze schůzí rady města od posledního zasedání ZM Holice dne 7.
listopadu 2005.
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žebního auta. Poté schválila tři vnitropodnikové směrnice Technických služeb
Holice. Na základě připomínek příslušného odboru ministerstva vnitra doporučila
rada zastupitelstvu schválit obecně závazné vyhlášky města č. 8/2005, 9/2005
a 10/2005. Jedná se o drobné úpravy ve stávajících vyhláškách o symbolech města
a jejich užívání (vypuštění jednoho odstavce o zacházení se symboly města),
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (konkrétní stanovení míst,
která jsou veřejným prostranstvím) a o veřejném pořádku (úprava textu o volném
pohybu psů na cvičišti Kynologického klubu v prostoru Hluboký).
Dále rada schválila odpis pohledávky ve výši 6 000 Kč (krádež cizí osobou
na hlavní pokladně městského úřadu), neboť Policie ČR ukončila šetření
s výsledkem nezjištěného pachatele. Tradičně rada schválila prominutí poplatku
za odvoz komunálního odpadu a poplatku ze psa pro aktivní členy výjezdního
družstva naší Jednotky sboru dobrovolných hasičů.
Dalším bodem programu bylo projednání došlých žádostí. Rada zamítla
žádost paní Aleny Hüblové z Koudelky o příspěvek na vodovodní přípojku
k stavebním pozemkům a uložila vedoucímu odboru správy majetku výstavby
města projednat tuto záležitost s firmou VAK Pardubice. Rada schválila prodloužení nájemní smlouvy od 1. 12. 2005 s obchodní firmou JIMI na nebytové
prostory v čp. 9 na náměstí T. G. Masaryka a schválila ukončení nájemní smlouvy k 31. 1. 2006 s Českou pojišťovnou na nebytové prostory v čp. 19 na
náměstí T. G. Masaryka. Zamítnuta byla žádost Farní charity Litomyšl o příspěvek za ošetřování našeho občana. Žádost Družstva vlastníků bytů v Holicích
(Na Mušce čp. 1120) o spolufinancování záručních závad bude rada projednávat
23. 1. 2006 po zjištění všech skutečností v této věci.
Na základě smluv schválila rada výši příspěvků do fondu oprav a služeb dle
návrhů bytových družstev v lokalitě Muška. V souvislosti s podáním žádosti
o státní dotaci na výstavbu nových bytů na Mušce doporučila rada zastupitelstvu
schválit ustavení tří bytových družstev a bezúrokové půjčky pro 15 členů těchto
družstev po 10 000 Kč pro každého se splatností do 30. 6. 2006. Rada projednala odvolání manželů Kaisrlíkových k usnesení zastupitelstva města (zřízení věcného břemene za úplatu) a zastupitelstvu doporučila trvat na usnesení ze
7. listopadu 2005.
Mgr. Pavel Hladík, místostarosta města
364 - Zastupitelstvo města Holic s c h v a l u j e provozní rozpočet města Holic na
rok 2006 v objemu příjmů 96 704 200,-Kč a v objemu výdajů 93 014 200,-Kč.
365 - Zastupitelstvo města Holic s c h v a l u j e plán práce ZM a RM Holice
na 1. pololetí 2006.
366 - Zastupitelstvo města Holic s c h v a l u j e odprodej pozemků p.č.
3737/3, 3737/5, 3737/6, 3737/7, 3840/5, 3840/6, 3840/2, 3840/13, 3843/1,
3840/11, 3840/4, 3840/3, 3840/1, 3840/12 a 3843/8 o celkové výměře 4 149 m2
v místní části Koudelka z majetku města.
367 - Zastupitelstvo města Holic s c h v a l u j e odprodej pozemku p.č. 2430/1
o výměře 170 m2 v ul. Staroholická z majetku města.
368 - Zastupitelstvo města Holic s c h v a l u j e směnu pozemků ve vlastnictví
města p.č. 1991/20, 1992/2, 1992/11, 1993/1, 1994/1 o celkové výměře 30
799 m2 za pozemky ve vlastnictví spol. IMOS development a. s. Brno p.č.
2054/33, 2054/78, 2054/79, 2054/80, 7862/11, 7862/12, 7864/1 o celkové
výměře 33 003 m2.
369 - Zastupitelstvo města Holic t r v á na svém usnesení č. 344 ze dne 7. 11.
2005.
370 - Zastupitelstvo města Holic s c h v a l u j e XV. rozpočtovou změnu v rozpočtu města na rok 2005.
371 - Zastupitelstvo města Holic s c h v a l u j e ustavení 3 bytových družstev
pro výstavbu bytových domů v lokalitě Muška.
372 - Zastupitelstvo města Holic s c h v a l u j e bezúrokové půjčky pro 15
členů 3 bytových družstev (dle předloženého seznamu) ve výši 10 000,-Kč na
člena se splatností do 30. 6. 2006.
373 - Zastupitelstvo města Holic s c h v a l u j e :
1) obecně závaznou vyhlášku města Holice č. 8/2005, kterou se mění obecně
závazná vyhláška města Holic č. 2/2002 o symbolech města a jejich používání
2) obecně závaznou vyhlášku města Holice č. 9/2005, kterou se mění obecně
závazná vyhláška města Holic č. 9/2003 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění obecně závazných vyhlášek města Holic č. 1/2004
a č. 12/2004
3) obecně závaznou vyhlášku města Holice č. 10/2005, kterou se mění obecně
závazná vyhláška města Holic č. 6/2005 o veřejném pořádku na katastrálním
území Holice v Čechách.
374 - Zastupitelstvo města Holic b e r e n a v ě d o m í informace o přípravě
projektu Labe – Loučná společnosti VAK a.s. Pardubice.
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MĚLI BYSTE VĚDĚT …
PROVOZNÍ ČÁST ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2006
(schváleno zastupitelstvem města 19. prosince 2005)
PŘÍJMY CELKEM

96 704 200

DAŇOVÉ PŘÍJMY
Daňové výnosy
Daň z příjmu ze závislé činnosti
Daň z příjmu fyzických osob
Daň z příjmu právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Srážková daň
Ostatní daňové příjmy
Správní poplatky
Daň z nemovistosti
Místní poplatek ze psů
Místní poplatek z uybtování
Místní poplatek za užívání veřejného prostranství
Místní poplatek za provoz výherních automatů
Výtěžek z provozu hracích automatů
Poplatek za komunální odpad
Parkovací automaty

45 820 000
34 335 000
9 283 000
1 270 000
9 030 000
14 280 000
472 000
11 485 000
3 500 000
3 000 000
175 000
30 000
150 000
650 000
550 000
3 025 000
405 000

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Poplatek za hrobové místo
Pronájem lesa
Pronájem pozemků
Dočasný pronájem pozemků
Sportovní hala – pronájem
Stadion – pronájem pozemku
Realizace finančního majetku
Pronájem pozemků Muška
Provozování internetové stránky
Pronájem nemovitostí celkem
- Bytové domy
9 860 500
- Kotelny
420 000
- Nebytové domy
2 550 000
Pokuty
250 000
Ostatní příjmy (prodej dřeva, informační systém)
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
(Prodej pozemků z majetku města)
DOTACE
Dotace ze státního rozpočtu
Na školství
Na státní správu
Na sociální dávky
Dotace od obcí
Na školství
Na střediskovou funkci knihovny
Na veřejnoprávní smlouvy
ročník II., leden 2006

14 562 500
50 000
960 000
100 000
7 000
50 000
1 000
70 000
20 000
84 000
12 830 500

VÝDAJE CELKEM

93 014 200

ŠKOLSTVÍ
Příspěvek na provoz
Dotace na školy v přírodě
Placené nájemné za školy
Rezerva

7 637 100
7 267 100
30 000
40 000
300 000

KULTURA
Příspěvek na provoz KD
Účelová dotace – knihovna
Účelová dotace – příspěvek obcí na knihovnu
Účelová dotace – vydávání novin
Rezerva

3 635 700
3 210 700
145 000
40 000
140 000
100 000

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ
Bytové domy
Kotelny (nákup tepla)
Nebytové domy
- Nebytové domy
- Školní budovy

9 221 200
3 981 200
3 550 000
1 690 000
890 000
800 000

MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
Místní komunikace
Příspěvek na provoz Technických služeb
Veřejná zeleň (mimo Technické služby)
Ukládání odpadů
Parkovací automaty

24 115 000
3 000 000
17 530 000
335 000
3 200 000
50 000

SOCIÁLNÍ DÁVKY

19 000 000

STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA
Klub důchodců a podpora zdrav. postižených
Pečovatelská služba
Protidrogová politika
Opatření pro majitele psů
Péče o obecní lesy
Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Občanské obřady – obřadní síň
Zastupitelský orgán
Městský rozhlas
Splátka úroku k investičnímu úvěru
Veřejná podpora společenských organizací
Společenské aktivity města
Provoz městského úřadu

29 125 200
50 000
586 000
35 000
30 000
84 000
275 000
100 000
1 921 000
80 000
304 200
535 000
440 000
24 685 000

GRANTY- KRAJSKÉ
Rezerva – Komunitní plánování soc.služeb

280 000
280 000

Rozdíl mezi příjmy a výdaji 3 690 000 bude použit na:
Splátka investičního úvěru
3 360 000
Splátka půjčky do Fondu bydlení
1 957 000
Splátka půjčky z Fondu bydlení
- 1 627 000
Kapitálová část rozpočtu bude projednávána až na březnovém zasedání
zastupitelstva, neboť je vázána na závěrečný účet města. Jednoduše
řečeno: co nám z hospodaření za rok 2005 zbyde, můžeme (s případnými státními dotacemi) použít na investice v roce 2006.

140 000
200 000
36 121 700
35 056 700
1 239 700
14 817 000
19 000 000
1 065 000
1 000 000
40 000
25 000

TERMÍNY ZASEDÁNÍ SAMOSPRÁVY V PRVNÍM POLOLETÍ
ROKU 2006
(schváleno zastupitelstvem města 19. prosince 2005)
Veřejnosti přístupná zasedání zastupitelstva města jsou naplánovaná na 6. března, 2. května a 26. června 2006. Zasedání se konají většinou v klubovnách Kulturního domu města Holic v prvním poschodí.
Schůze rady města se budou konat 9. ledna, 23. ledna, 6. února,
20. února, 6. března, 20. března, 3. dubna, 18. dubna, 2. května, 15.
května, 29. května, 12. června a 26. června 2006. Na rozdíl od zasedání
zastupitelstva jsou schůze rady neveřejné.
Rubriku Měli byste vědět připravuje Mgr. Pavel Hladík,místostarosta města
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ÚŘEDNÍ DESKA
(informace z městského úřadu a jeho odborů připravil ing.Vladislav
Branda, tajemník MÚ)

Místní poplatek za komunální odpad v roce 2006
Zastupitelstvo města Holic projednalo a schválilo 7. listopadu 2005
novou obecně závaznou vyhlášku č.7/2005, o místním poplatku za
komunální odpad.
Pro rok 2006 byl schválen poplatek ve výši 500 Kč na osobu.
Koncem ledna 2006 budou do všech domácností rozesílány složenky
na placení poplatku za odpad. Poplatek bude možno zaplatit na poště,
dále bezhotovostně převodem z účtu, popřípadě v označených kancelářích v přízemí radnice. Termín pro zaplacení je 15. březen 2006.
V roce 2006 budeme opět zajišťovat pravidelné svozy velkoobjemových odpadů a dvakrát ročně mobilní svoz drobného chemického
odpadu a elektroodpadů. Na sběrném dvoře technických služeb mohou
holičtí občané odložit k likvidaci stavební odpad, zeminu a organické
odpady.
Od konce srpna 2006, formou pravidelných svozů, budeme opět zajišťovat likvidaci biologických zkompostovatelných odpadů.
Úplné znění vyhlášky je vyvěšeno na úřední desce MÚ a je zveřejněno, na internetové stránce www.mestoholice.cz.
Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají možnost se
připojit k holickému systému pro nakládání s komunálním odpadem na
základě písemné smlouvy.
Protože likvidaci komunálních odpadů zajišťuje v Holicích firma
Odeko z Týniště nad Orlicí budou se smlouvy uzavírat přímo s „Odekem“. Kontakt: ODEKO s.r.o., Smetanova 395, 517 21 Týniště nad
Orlicí, tel, 494 371 003.

Odbor životního prostředí a stavební úřad MÚ Holice
upozorňuje právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání:
1. Z jejichž činnosti vznikají nebezpečné odpady na povinnost požádat, podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a změně některých
dalších zákonů, pověřený úřad (MÚ Holice) o souhlas k nakládání
s nebezpečnými odpady.
2. Zároveň upozorňujeme všechny, při jejichž produkci vzniká více
než 50 kg nebezpečných odpadů, či více než 50 tun ostatních odpadů za kalendářní rok na povinnost, podávat každoročně do 15. 2.
roční hlášení uvedenému pověřenému úřadu.
Uvedenou agendu zajišťuje pracoviště odboru ŽP a SÚ městského
úřadu – Mgr. Zdeňka Šturmová na tel. 466 741 261.

Odbor správní MÚ Holice
Na zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2005 byly přijaty 3 obecně
závazné vyhlášky (OZV). Jedná se o změnové vyhlášky, které bylo
nutno přijmout k odstranění některých připomínek z odboru dozoru
a kontroly veřejné správy, dozorového pracoviště Ministerstva vnitra
v Pardubicích.
Vyhláška 8/2005 mění OZV o symbolech města, vypouští se ustanovení o tom, že všichni uživatelé symbolů města jsou povinni dbát
o jejich důstojné používání.
Vyhláška 9/2005 mění OZV o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství. Zde bylo nutno konkrétně vymezit veřejná prostranství.
Přílohou OZV je příloha s vyjmenováním všech ulic a lokalit, které
zpoplatnění budou podléhat.
Vyhláška 10/2005 mění OZV o veřejném pořádku na katastrálním
území Holice v Čechách. V prostoru cvičiště Českého kynologického
svazu Holice (u rybníka Hluboký) byla podmínka o souhlasu kynologů
s užívání tohoto prostoru ostatními chovateli psů- nečleny svazu. Tato
podmínka musela být vypuštěna. Užívání tohoto prostoru se bude řídit
provozním řádem cvičiště.

Trhy v roce 2006
V pondělí 16. ledna proběhnou v Holicích v Holubově ulici první
letošní trhy. Další trhy budou vždy v pondělí v těchto termínech:
13. února, 20. března, 10. dubna, 15. května, 19. června, 17. července,
14. srpna, 18. září, 16. října, 20. listopadu a 11. prosince 2006.

Schůze rady města v lednu 2006
První schůze rady města v roce 2006 je v pondělí 9. ledna, rada se
bude zabývat pořadníkem bytů na 1. pololetí 2006. Schůze rady města
dne 23. ledna má na programu 1. návrh kapitálového rozpočtu na rok
2006 a bude se zabývat činnosti správního odboru. Na jednání rady
města budou průběžně zařazovány majetkové otázky (převody majetku
apod.), sdělení starosty a další.

Mimořádné zasedání zastupitelstva města dne
23. ledna 2006
Před pravidelným jednání rady města bude do jednací síně městského
úřadu svoláno na 16 hodinu veřejné mimořádné zasedání zastupitelstva
města, které bude projednávat prodej provozní části akciové společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice a nákup biologické čistírny odpadních vod BČOV Semtín do majetku VAK Pardubice a.s.

NOVÉ BYTY V HOLICÍCH
V roce 2006 se počítá se zahájením výstavby dotovaných družstevních bytů na základě Zákona o podpoře výstavby družstevních bytů ze
Státního fondu rozvoje bydlení. Nový dotační program nabízí tyto
hlavní výhody:
• přímou dotaci státu na výstavbu jednoho bytu ve výši 100 000,-Kč,
• možnost úspory až 300 000,- Kč/byt při využití zvýhodněného
úvěru, který je součástí programu a souběžně i využití výhod stavebního spoření
K zajištění realizace programu Město Holice iniciuje vznik bytových
družstev, jejichž členy se může stát každá fyzická osoba starší 18 let.
Pro realizaci výstavby bude využita dokončená projektová dokumentace bytového domu o 38 bytech (ve velikostech přibližně od
40 m2 do 80 m2 v členění od 1+kk do 3+kk a v pořizovacích cenách,
tedy v cenách bez započtení výše uvedených výhod, cca od 700 tis. Kč
do 1 500 mil. Kč) – viz obrázek.
Při složení hotovosti cca 20% z ceny bytu, bude měsíční splátka
podle velikosti bytu činit přibližně 3000,- až 7000.- Kč.
strana
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Zájemci se mohou ihned hlásit na Městském úřadě v Holicích
na tel. čísle 466 741 230, 603 509 254 p. Zahálka nebo 466 741 231,
605 265 600 pí. Šebková.
ročník II., leden 2006

Holické

listy

KRAJSKÝ HEJTMAN MICHAL RABAS NA NÁVŠTĚVĚ V HOLICÍCH
Na krátkou pracovní návštěvu přijel v prosinci do Holic hejtman
Pardubického kraje Ing. Michal Rabas. Po příjezdu krátce charakterizoval cíle návštěvy: „Po převzetí funkce hejtmana jsem se rozhodl, že
musím postupně navštívit všechny tzv. „trojky“ neboli města s rozšířenou působností, abych se seznámil s jejich činností. Zajímá mne
situace ve zdravotnictví, školství, dopravě i v ostatních úsecích, chci
vědět, v čem může pomoci krajský úřad, kde co „drhne“ a kde by to
mohlo jít lépe.“ Na otázku, kolik peněz přivezl hejtman pro Holice,

diplomaticky odpověděl: „Nejsme vůči Holicím nevděční, jako ostatně vůči všem obcím v kraji“.
V průběhu jednání se starostou Ladislavem Effenberkem a místostarostou Pavlem Hladíkem přislíbil Michal Rabas podporu kraje při
budování silničního obchvatu Holic, vyslovil se kladně k možnostem
získat podporu v péči o architektonicky významný objekt holické
sokolovny a vysvětlil záměry projektu EVO Opatovice.

Definitivní rozhodnutí o „černé
stavbě“ v lokalitě Muška

města na základě technických i právních rozborů došla k závěru, že
panely, umístěné na soukromém pozemku ještě za existence tehdejšího městského národního výboru, byly instalovány jako „černá stavba“. Bylo proto rozhodnuto respektovat práva soukromých vlastníků
a panely odstranit.

Již delší dobu se táhnoucí jednání o panelové cestě na soukromém pozemku v lokalitě Muška nabralo konečnou podobu. Rada

(mkm)

(mkm)

OTÁZKA PRO RADNICI
Pane starosto, v prvních lednových dnech se lidé obvykle myšlenkami vracejí do roku uplynulého a přemítají o tom, co se jim podařilo
či nepodařilo, splnilo či nesplnilo. Když se podíváte zpátky do roku
2005, podařila se holické radnici nějaká velká věc?
„Vybírat jedinou událost či záležitost, to je velmi relativní, dá se
říci i zavádějící. Pro jednoho občana může být významná i zdánlivě
zanedbatelná událost, druhý mávne rukou i nad velkou akcí. Pokud
však mám alespoň obecně zhodnotit práci radnice, musím konstatovat, že radost nám udělaly nejen některé záležitosti „velké“, ale mnohdy i ty zdánlivě „malé“,“ řekl starosta Ladislav Effenberk a pokračoval:
„O těch velkých jsem již nejednou mluvil, mohu připomenout napří-

klad rekonstrukci budovy bývalé staroholické školy, nezanedbatelné
opravy městských i státních komunikací, pokračující rozvoj bytové
výstavby v lokalitě Muška, úspěšně postupující přípravy na silničním
obchvatu města. Velmi mne však potěšila úspěšná jednání v jedné
zdánlivě vedlejší záležitosti. Úvěr, který naše město získalo v roce 2002
na rekonstrukci náměstí, přestavbu radnice a infrastrukturu na
Mušce, byl na dobu devíti let zatížen téměř sedmiprocentním úrokem.
Vzhledem k úspěšnému splácení i vstřícnosti bankovních ústavů se
nám podařilo dojednat tzv. „přeúvěrování“ na méně než poloviční
úrokovou sazbu. Město tím získalo neplánovaných 1 200 000 Kč, které
může použít ke snazšímu splácení úroků.“
Zaznamenal – mkm –

Skautský rok 2005
V loňském roce jsme si připomněli 85 let od založení skautingu
v našem městě. Možná, že někteří z vás se byli podívat na výstavě,
která probíhala celý měsíc listopad v Kulturním domě. Ta mapovala historii našeho
střediska od prvopočátků až k dnešním
dnům.
Díky podpoře města jsme se v minulém
roce definitivně přestěhovali do nových
kluboven v suterénu dětského zdravotního
střediska, kde jsme získali čtyři místnosti.
Tři slouží jako klubovny a jedna jako
sklad táborového vybavení. Máme v sou-

Vzpomínka na bratra Pytláka
Do klidného předvánočního času přišla jako blesk z čistého nebe
zpráva, že zemřel náš dlouholetý člen bratr Milan Valenta – Pytlák. Skautem byl již od předválečných let a i v době druhé obnovy Junáka v letech 1968 – 1970 nezůstal stranou. Za to byl také
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časné době okolo 60 členů a podle ohlasů i mnoho přátel, kteří nám
jsou příznivě nakloněni. Kromě akcí, které pořádají oddíly samy pro
sebe (schůzky, výpravy, výlety, tábory…), se jako středisko snažíme
pořádat i akce pro veřejnost – skautské odpoledne, výstavy. V loňském roce bylo naše středisko pořadatelem krajského kola skautských
závodů, kdy se zde sešlo na 200 skautů a skautek, aby změřili své síly
a utkali se o postup do celorepublikového kola, kam mohlo postoupit
pouze 12 nejlepších.
V neposlední řadě musím vyjádřit své uznání všem těm, kteří se starají o chod oddílů, protože jen málokdo si dovede představit, kolik
hodin usilovné práce skautingu věnují.
Ondřej Výborný, vedoucí skautského Střediska Dr. Emila Holuba

v pozdějších letech komunisty diskriminován. Po roce 1989
výrazně přispěl k obnově skautingu v Holicích. Stal se také
vedoucím zdejšího střediska. V roce 2005 získal čestné členství
v holickém středisku. Zemřel po dlouhé nemoci v pondělí 19. 12.
2005.
Bratře Pytláku, díky, nikdy nezapomeneme!
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KULTURA
DIVADLO - LEDEN 2006 –
KULTURNÍ DŮM MĚSTA HOLIC
PÁTEK 13. LEDNA V 19.00 HODIN
N. V. GOGOL - REVIZOR
Do poklidného života malého ruského městečka zasáhne blesk
z čistého nebe: podle informace z důvěryhodného zdroje přijede
revizor! A přímo z Petěrburku! A jak to dopadne? Na to se
přijďte podívat.
V režii Luďka Kaplana hrají Ludmila Voříšková, Iva Skálová,
Ivana Vondroušová, Jitka Schejbalová, Zuzana Vondroušová,
Josef Koráb, František Běhounek, David Šmejdíř, Pavel Hladík,
Vítězslav Vondrouš, Petr Hlavatý, Vladimír Hladík, Luděk
Kaplan, Tomáš Faltys, Tomáš Rychlík a Radek Vondrouš.
Divadelní soubor kulturního domu.
Velký sál kulturního domu.
STŘEDA 18. LEDNA V 9.00 HODIN
KOUZELNÝ KOLOTOČ
Animovaná pohádka inspirovaná populárním francouzským televizním seriálem ze 60. let. Malá Florenc se díky zlému kouzlu
ocitá v ledovém vězení. Na záchrannou výpravu se vydávají
psík, kráva, šnek, králík a další zvířátka.
Velký sál kulturního domu.
SOBOTA 21. LEDNA V 19.30 HODIN
Marco Camoletti
KDYŽ TY, TAK JÁ TAKY, MILÁČKU

Marco Camoletti je jeden z nejúspěšnějších francouzských autorů současnosti a společnost „Háta“ uvádí již jeho třetí hru.
V této komedii se setkáme se zápletkami, každému asi důvěrně
známými z vlastního manželství.
Je podvečer. Byt dobře situovaných manželů. Je to dvojice, která
spolu žije řadu let a pomalu jí hrozí nuda. Rozhodnou se, že si
zpestří život nevěrou. Jsou končiny, kde v těchto chvílích hrozí
krveprolití, rozvody, nebo alespoň kravál. My jsme však v Paříži
a náš příběh napsal právě pan Camoletti, který z banálních situací spřádá hry, které šumí jako šampaňské. Hry, které překvapují.
Hry, které baví. Představení je zařazeno v předplatném.
Režie Vladislav Beneš. Hrají: Ivana Andrlová – Lucie Zedníčková, Vladislav Beneš – Marcel Vašinka, Milena Dvorská – Ludmila Molínová, Lucie Benešová – Olga Želenská, Zbyšek Pantíček – Petr Pospíchal, Adéla Gondíková – Veronika Jeníková –
Jana Zenáhlíková, Petr Gelnar – Martin Sobotka.
DIVADELNÍ SPOLEČNOST „HÁTA“ PRAHA
NEDĚLE 29. LEDNA V 15.00 HODIN
JAK ŠEL HLOUPÝ HONZA DO SVĚTA
O hloupém Honzovi bylo napsáno množství pohádek a vyprávěnek a je o něm i naše pohádka. Nechybí v ní kouzelný dědeček,
hradní pán, princezna Leontýnka, věrný pes a drak. Aby Honza
našel štěstí, musí se vydat do světa a utkat se s drakem, aby
zachránil princeznu před sežráním. Jak jej zdolá? Typicky českým způsobem, ale víc neprozradíme...
Divadlo DRAK Hradec Králové.
Velký sál kulturního domu.
VÝSTAVA VE VITRÍNÁCH
„HOLICE VE FILATELII“
– výstava ze sbírky známek Václava Kmenta.
Všechny informace o dění v KD získáte na internetové stránce
www.kd.holice.cz. Vstupenky je možno zakoupit v propagaci
kulturního domu, objednat telefonicky na čísle 466 920 476
nebo e-mailem na adrese kd@holice.cz

Kulturní dům města Holic
a komise pro historii, dokumentaci a bibliografii
České olympijské akademie
vás před zahájením Zimních olympijských her v Turínu
zvou na

OLYMPIJSKÝ VIDEOKLUB
Promítání oficiálních filmů z předchozích ZOH.
Středa 25. ledna 2006
Svatý Mořic 1948
Squaw Valley 1960
Středa 1. února 2006
Innsbruck 1964
Lake Placid 1980
Středa 8. února 2006
Sapporo 1972
Promítání se koná v Kulturním domě města Holic
(klubovna 6 v prvním poschodí) vždy od 18 hodin.
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MĚSTSKÉ KINO HOLICE
– LEDEN 2006
pátek 6.1. v 19.30 hodin

LEGENDA O ZOROVI

Nová dobrodružství maskovaného hrdiny se odehrávají
v době, kdy několik prominentních obchodníků a místních magnátů začne spřádat zločinné plány, které mají
zabránit tomu, aby se Kalifornie stala 31. státem USA.
Zoro musí opět nasadit sou masku, aby jejich plány
překazil. V hlavních rolích Antonio Banderas a Catherine Zeta-Jones.
USA - 131 minut – romantický dobrodružný – 65.- Kč
úerý 10. 1. v 17.00 hodin
ANDĚL PÁNĚ

listy

profesionální sex až do domu, pozornost médií bez
důvodu, zájem celebrit bez konce – i finální setkání
s presidentem Klausem.
ČR - 108 minut – tragikomedie – 70.- Kč
úterý 17. 1. v 17.00 hodin
STRAŠPYTLÍK

Pohádka z dílny Walta Disneyho o kuřeti, které si splete padající žalud s kouskem oblohy a způsobí tak velký
zmatek. Tentokrát se malý hrdina rozhodne napravit,
co způsobil – jakmile se mu však začne konečně dařit,
přistane mu na hlavě opravdový kus oblohy!
USA - 77 minut – animovaná komedie - 60.- Kč
úterý 24. 1. v 19.30 hodin
JESKYNĚ
Uprostřed hlubokého lesa v Rumunsku narazí tým
vědců na ruiny z 13. století. Po bližším průzkumu zjistí
překvapivou věc – opatství stojí na vchodu do obrovského systému podzemních chodeb. Při jejich průzkumu pak narazí na něco, co se vymyká všem lidským
představám.
USA/SRN/AUS - 98 minut – horor - 65.- Kč

úterý 31. 1. v 19.30 hodin
MRTVÁ NEVĚSTA TIMA BURTONA

Předvečer Štědrého dne. Na nebi se vše chystá k oslavě
Ježíškových narozenin. Zpívají se koledy, peče cukroví, zdobí dort, zkrátka všichni pomáhají, jak mohou.
Jen přetrhdílo Petronel (Ivan Trojan) jim překáží
a všechno kazí. Tak začíná veselá sváteční pohádka
plná hvězd o zmatcích, které se během vánočního času
odehrávají jak na nebi, tak i na zemi.
ČR - 90 minut – pohádka – 60.- Kč
pondělí 16. 1. v 19.30 hodin
HRUBEŠ A MAREŠ JSOU KAMARÁDI DO DEŠTĚ

Vítejte v Burtonově Zemi mrtvých! Byt a strava zdarma, perspektivní a šťastný život po životě zaručen
navěky. Sňatek podmínkou. A žádná čokoláda. Světově
veleúspěšný viktoriánský loutkový horor o mladíkovi,
který se jaksi nemůže rozhodnout mezi dvěma snoubenkami aneb nechoďte v předvečer svatby do lesa!
VB - 78 minut – animovaný horor - 60.- Kč
PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR 2006
DOOM * HARRY POTTER A OHNIVÝ POHÁR *
KING KONG * LEGENDY NARNIE

Příběh dvou kamarádů do nepohody v sobě koncentruje takřka vše, co nabízí naše skvělá přítomnost i minulost: přehlídku falešných proroků, hlavní roli v televizní reality show, výhru v soutěži za nákup špatně
chutnajících potravin, moudrost východních filosofů,

ročník II., leden 2006

Všechny informace o dění v KD získáte na internetové
stránce www.kd.holice.cz. Vstupenky je možno zakoupit
hodinu před začátkem promítání v pokladně kina v kulturním domě, objednat telefonicky na čísle 466920476
nebo e-mailem na adrese kd@holice.cz.
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Vánoční dárek od holických ochotníků
Nikolaj Vasiljevič Gogol patří ke klasikům ruské dramatické tvorby
a jeho „Revizor“ se stal součástí základního repertoáru mnoha světových scén. Taktéž u nás se hrál, hraje a bude hrát ochotnickými scénami počínaje a nejvyšším „národním“ konče. Dokonce i v totalitních
letech byl na „pořadu dne“ velmi často, a to k nelibosti cenzorů nejvyšších. Gogolova ironie, satira a humor se jim pranic nelíbily, ovšem byl
to uznávaný a nezavržený ruský autor . . .
Od holických ochotníků to byl dost odvážný počin s jistým rizikem. Především starší publikum určitě „Revizora“ shlédlo na některé
z profesionálních scén, o filmových a televizních inscenacích ani
nemluvě. Ono riziko popisuje rovněž jedno ruské přísloví: „Ruka, která
tě hladí na hlavě kdesi, může tě taky čapnout za pačesy“. Ovšem dva
jisté tradiční argumenty již předem dávaly padesátiprocentní jistotu:
holičtí ochotníci nikdy nepodcenili, nezklamali své obecenstvo a ono
jim na to již mnoho sezón odpovídá neobvyklou přízní a porozuměním.
Co druhých padesát procent? O těch jsem ztratil pochybnosti při
osmé „oponě“, vyplněné silným jednolitým potleskem. Radost a uspo-

kojení z malého vánočního dárku – jak bylo psáno v programu – byla
patrná z tváří na obou stranách arény. Což je více než dobré. Divadelní
kritik by se nyní věnoval zhodnocení jednotlivých rolí. Již dříve jsem
několikrát napsal, že odmítám u ochotníků osobní hodnotící kritéria.
Ochotníci jsou totiž lidé, kterým pohrávání „na prknech, která zname-

nají svět“, působí radost, potěšení, velmi je to baví, avšak efekt z této
činnosti si nechtějí nechávat jen pro sebe. Proto jej všichni ze srdce
a nezištně nabízejí svému okolí. Navíc divák není slepý a nesoudný. To
nejsou fráze, to je vědomí i zkušenost.
Několik vět však vynechat nemohu. „Revizor“ přes jistou lehkost
a úsměvnost je hrou těžkou hlavně pro několik stěžejních rolí. Obsazení zkušenými borci holické ochotnické scény bylo nezbytné a plně se
vyplatilo. „Přisluhující dav“ nezklamal a mladé nově se objevující
tváře jsou činem obzvláště důležitým. Neviditelná technická složka
odvedla jako vždy svůj kus práce.
A ještě něco i z druhé strany jeviště. Jestliže oceňuji mladé tváře
v souboru, nemohu než jásat nad množstvím mladých tváří (včetně
věku ještě dětského) mezi obecenstvem. Je to blahodárný kontrast proti
většinou oprávněným nářkům na část mládeže lelkující, všelijak se
nudící a poflakující se.
Miloslav Kment

JAK JE TO S TĚMI OCHOTNÍKY
V poslední době se začala mezi některými kluby přetřásat otázka,
proč se má ve sportovní hale platit nájem, když například ochotníci
v kulturním domě neplatí nic a jsou tak zvýhodňováni ve své zájmové
činnosti.
Jak to tedy vlastně s těmi ochotníky je? Při otevření Kulturního
domu města Holic v roce 1962 se všechny holické divadelní soubory
(působící pod různými odborovými organizacemi holických podniků)
sloučily do jednoho Divadelního souboru KD Holice a staly se nedílnou součástí této instituce. Po politických změnách v listopadu 1989 se
členové divadelního souboru rozhodli, že tomu tak bude i nadále a že
se tedy neosamostatní jako občanské sdružení.
Požádali jsme ředitele pana Kaplana, aby nám spočítal, jak vysoce naše činnost zatěžuje hospodaření Kulturního domu a kolik tedy

se vlastně na nás doplácí. Pan ředitel spočítal nájemné za zkoušky
a představení, půjčovné kostýmů a další drobné výdaje (vše v cenách
jako pro každého jiného zákazníka), porovnal to s příjmy ze vstupného a vyšlo mu, že na ochotníky se nedoplácí. Naopak jsme
v plusu.V roce 2004 to znamenalo pro pokladnu KD přínos zhruba
17 000 Kč.
K tomu dodejme, že jako součást KD nežádáme od města žádné
příspěvky, nikomu se nic za činnost v souboru neplatí, naopak ještě
rádi dodáme rekvizity a součásti scény z vlastních zdrojů. Děláme to
divadlo prostě z ochoty, nejen pro sebe, ale hlavně pro naše spoluobčany – diváky. A těm moc děkujeme za stálou přízeň a potlesk při našich
představeních.
Divadelní soubor KD Holice

OPRAVA
Do prosincových Holických listů se nám
při přepisování článku Taťány Faltysové
„Zapomenuté, nechtěné dědictví“ vloudila
strana
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chyba - místo jména architekta holické sokolovny Otakara Novotného jsme chybně
uvedli jméno malíře Otakara Nejedlého. Za

tuto chybu se čtenářům i autorce článku
omlouváme.
Redakce
ročník II., leden 2006
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Rybáři předběžně hodnotili rok 2006
Tak jako v letech minulých, i v neděli 11. prosince se sešli holičtí
rybáři v sále restaurace Na Trandě, aby na pracovní členské schůzi
předběžně zhodnotili uplynulý rok, aby se seznámili s výhledem na
rok příští, aby byli informováni o novinkách z rybářského svazu
a konečně i o výši členských příspěvků, ceně povolenek na rok 2006
a termínech k jejich nákupů.
Místní organizace Českého rybářského svazu Holice je jednou
z největších společenských organizací v Holicích, byla založena v roce
1989 a v současné době vzrostla její členská základna již na 200 rybá-

řů, z toho je 12 členů ve věku od 15 do 18 let. Ve zprávě o činnosti,
kterou přednesl její předseda Karel Rosenberger, zaznělo, že místní
organizace dále eviduje asi 40 dětí do 15 let, kteří navštěvujících rybářské kroužky při holickém domě dětí. MO ČRS Holice hospodaří v současné době na šesti rybnících, z toho 4 rybníky jsou chovné, rybník
Blažkovec je „sportovní vodou“ pro holické rybáře a rybník Nebeský
na Vysokém Chvojně je „krajským“ revírem. Předseda naše rybáře
informoval o jednáních na pokračování pronájmu rybníka v Rokytně.
Tím, že se podílíme finančně na odbahnění tohoto rybníka, jsme
dosáhli dohody s obecními orgány, která nám zaručí za výhodných
podmínek další pronájem tohoto, pro nás strategického rybníka, na
dalších 15 let.
Ve zprávě Jiřího Záleského, hospodáře holické organizace, zaznělo

množství čísel, která vycházela z letošních výlovů. Holické rybáře
hlavně zajímalo množství odchovaných a vylovených ryb na rybnících
v Rokytně a ve Velinách a pak také množství nasazených ryb do sportovních revírů. V letošním roce byl totiž po dvou letech oprav znovu
zarybněn rybník Nebeský na Vysokém Chvojně, nasazeno tam bylo
zhruba 800 kg ryb. Úspěšný rok umožnil již v podzimních měsících
nasadit do našeho rybníka Blažkovec více než 800 ryb o celkové váze
téměř 17 „metráku“ a již v podzimních měsících letošního roku ještě
zlepšit úlovkovou bilanci mnoha našich rybářů.
Celkové množství více než 69 „metráků“ odchovaných ryb pak
svědčí o dobrém hospodaření na chovných rybnících. Úspěšný rok
holické organizace se promítá tím pádem do finanční situace a ve
zprávě o předběžném finančním hospodaření, kterou přednesl ing.
Karel Jansa, byla členská schůzi informována o ziskové hospodaření
za rok 2005.
Na závěr byli rybáři informováni o ceně členských příspěvků
a povolenek a seznámeni s termíny jejich prodeje v klubovně organizace na Starých Holicích. Prvním termínem je již pátek 6. ledna, dalším
lednovým termínem je pátek 27. ledna a posledním termínem prodeje
je úterý 28. února.

Následujícími dvěma snímky připomínáme podzimní výlov na rybníku ve Velinách.
Vladislav Branda

HRST SLOVENSKÝCH PŘÍSLOVÍ
Sadaj, mladý, u starého, uč sa dobre kumštu jeho.

Kto má mrcha ženu, netreba mu chrenu.

Krava i vol knihy majú, a předsa čítať neznajú.

Kde sa mnoho pije, žere, tam otvárá nemoc dvere.

Dobre tomu, kto má priateľov, beda tomu, kto ich potrebuje.

Lepšie dobrý príklad – ako Písma výklad.
Dosť času je dva roky před smrťou sa oženiť.

U nás taká obyčaj: kto nemáš, si požičaj.

(mkm)

PŘEHLED SPORTOVNÍCH A TURISTICKÝCH AKCÍ – LEDEN 2006
 7.1. - regionální přebor mužů ve stolním
tenisu – TJ Jiskra Holice, oddíl stolního tenisu

 7.1. - halový turnaj v kopané mladších
žáků – SK Holice

 8.1. - halový turnaj v kopané starších žáků
ročník II., leden 2006

– SK Holice

 15.1. - halový turnaj v kopané mladších
dorostenců – SK Holice

 28.1. - halový turnaj v kopané elévů ročník 97 – SK Holice

 29.1. - halový turnaj v kopané elévů roč-

ník 95 – SK Holice

 „Novoroční Malá Čermná“ – cykloturistika – DTJ Holice

 „Pohár hejtmana Pardubického kraje ve
volejbalu mužů“ – TJ Jiskra Holice,
oddíl volejbalu
strana
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TOULKY HOLICKOU MINULOSTÍ XI.
Situace v zemědělství na Holicku
v XVIII. století - pokračování
Na základě reskriptu Marie Terezie z roku 1751, jímž byla nařízena
generální vizitace všech pozemků, byl ustaven „Dominikální katastr tereziánský“. Původně se tento fond po celou dlouhou dobu takto nazýval, neboť stavové se pojmenování „katastr“ úzkostlivě báli a jemu se vyhýbali. Jejich
půda (dominikál) jako svobodná nepodléhala zemské berni a proto se dlouho
bránili i pouhému soupisu půdy, a to již v době, kdy ve skutečnosti na kontribuci značnou měrou ze svého měšce přispívali. Podařilo se jim celou záležitost
protahovat až do doby, kdy byl roku 1748 poprvé prohlášen katastr rustikální.
Výraz „exaeguatio“ (vzájemné vyrovnání), jehož se jako označení soupisu dominikálu užívalo, měl vyjádřit, že zde nejde o přímé podřízení stavovského majetku berní povinnosti, nýbrž jen o pouhé zjištění vzájemných
majetkových poměrů jednotlivých příslušníků stavovské třídy, aby mohl být
stanoven klíč pro poměrnou výši mimořádné daně.
Poněvadž nebylo prováděno komisionální ohledání realit a zjišťováním
se prováděl pouze jejich výnos, urychlily se tím práce natolik, že celé dílo
bylo ukončeno již v roce 1756. Dominikální majetek byl sice sepsán, ale k pravidelnému zdanění pro odpor stavů nedošlo. Celý fond se dělí na dvě části:
a) přípravný, původní a dodatkový materiál
b) konečný elaborát.
Prvá část vznikla v letech 1749 – 1756 a jen malá část spisů pochází
z dalších let (do roku 1790). Je psána na formulářích a obsahuje:
1) vrchnostenské reality
2) neproměnlivé činže a dávky poddaných („ourok“)
3) dávky proměnlivé
4) roboty potažní a pěší.
Mimo tyto základní povinnosti obsahuje tento elaborát ještě zvláštní přiznání za mlýnů (vrchnostenských, poddaných i obecních) podle stavu k roku
1753 a o oborách, bažantnicích a daněprostých domech (zámcích, klášterech)
a seznamy městských domů.
Konečný elaborát – exekvační výtahy, byl vyhotoven na zlomu roků
1755/56 a vyhlášen k 1. 11. 1756 pro „vojenský rok“ 1757, a proto se užívá
označení „z roku 1757“. Je to prvý katastr panské půdy v Čechách a má svůj
význam nejen pro studium mocenských a hospodářských majetkových poměrů vládnoucí třídy a ekonomiky jejich hospodářství, ale je i důležitým podkladem pro historický místopis a zejména tím je nedocenitelný.
Brzy se však pociťovala potřeba nové úpravy poměrů gruntovních. Již
v roce 1770 jsou jak v Holicích, tak i na celém, panství pardubickém pole,
louky, zahrady a lesy, každé zvlášť od zeměměřičů měřičskými přístroji
měřeny, kolik každému sousedovi náleželo, též i jak mnoho obcí, zádušních
gruntů, farských i panských tč. se nacházelo. Toto vyměřování, tzv. „zástěrovské“ po inženýru Zástěrovi, se hodilo za podklad dalšího vyměřování
v letech 1785 – 1788.
V roce 1785 byl císařem Josefem II. vydán patent, podle kterého měly
být půdy lesní a polní měřeny a určeny k výnosnosti.
Josef II. (1780 – 1790) došel k přesvědčení, že půda, kterou dala příroda
lidem k obživě, bude jediným předmětem zdanění, ale že přestanou všechny
rozdíly. Napříště měly být pozemky selské, panské i duchovní zdaněny
rovnou měrou a podle stejných zásad. S potřebou hradit rostoucí státní výdaje, bylo nutné provést i úpravu daní jejich stejnoměrnějším a spravedlivějším
rozvržením. K tomuto cíli bylo zapotřebí vyměření veškeré půdy a stanovení
jejího výnosu. A tak patentem z 20. dubna 1758 byla nahrazena dosavadní
jednotka pro odhad výnosů – usedlost, jednotkou novou, menší a daleko
početnější – pozemkem. S pracemi na novém prvém skutečném katastru
pozemkovém – „Josefském“, bylo započato v roce 1786.
V Holicích toto měření započali domácí měřiči a v letech 1786 – 1787
bylo toto měření překontrolováno císařskými zeměměřiči. Bylo naměřeno:
plochy rolnických gruntů
2 314 jiter 697 sáhů
polí ze zrušených rybníků
459 jiter 777 sáhů
úhorů
162 jiter 803 sáhů
luk
437 jiter 963 sáhů
zahrad
50 jiter 1 506 sáhů
rybníků
16 jiter 123 sáhů
pastvin
141 jiter 150 sáhů
lesů
2 091 jiter 872 sáhů.
Na základě tohoto nařízení byla každému určena dle výnosnosti půdy
výše daní a tak byl učiněn konec křiklavé berní nesrovnalosti, kdy poddaný
musel platit třikrát větší daň než vrchnost.
Po čtyřleté práci byl Josefský katastr ukončen a byly jím konečně i panstrana
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ské lány zbaveny své výsady. V knihách přiznání, kterých je v Čechách 6066,
je zapsán každý kus plodné půdy s topografickým číslem, jménem držitele
gruntu, udáním plochy (sousedních majitelů), šířkou, délkou a plochou parcely a přepočítaným výnosem. Nutno však upozornit, že topografická čísla se
neshodují s topografickými čísly ve stabilním katastru, což je pochopitelné.
Neplodná půda (lada) nebyla do katastru pojata svou výměrou a výnosem, ale byla jen popsána.
Při popisování Josefského katastru došlo též k prvnímu použití nové číselné
evidence obytných budov (numerus conscripto), které s výjimkou obcí, kde
došlo v roce 1805 k přečíslování, jsou dnešními čísly popisnými. Toto prvé číslování domů prováděli vojáci v říjnu 1770 a systém číslování v malých obcích
byl ten, že se začalo na pravé straně při hlavním vstupu do obce a pokračovalo
se vždy u bezprostředního souseda, až byla celá obec očíslována. Ta čísla popisná, která se z této řady vymykají, vznikla v pozdější době, a to většinou rozdělováním selských usedlostí a stavbou domkářských usedlostí.
Ruku v ruce s berní reformou mělo dojít k dovršení reforem Josefa II.
úpravou poddanských poměrů „reformou urbariální“. Sazba pro stanovení
nové berně byla určena s přihlédnutím k výši nákladů potřebných k obdělávání kultury. Patentem z 10. 2. 1789 byla vyslovena zásada, že poddanému na
vlastní hospodářskou režii a výživu musí zbýt 70% z hrubého výnosu. Úhrn
platů zeměpanských a vrchnostenských nesměl přesáhnout 30%. Z toho na
kontribuci mělo připadnout zhruba 13%, takže urbariální povinnosti nesměly
přesáhnout 17% hrubého výnosu půdy. Tím měla odpadnout robota potažní
i pěší a byla tak nahrazena platem peněžním. Tato reforma se týkala všech
rustikálních hospodářů, kteří platili alespoň dva zlaté roční kontribuce.
Počínaje 1. listopadem 1789 vstoupil Josefský katastr v platnost a bylo
započato s vybíráním kontribuce a peněžního poplatku za robotu podle urbariálních smluv, a to v měsíčních splátkách předem. Každá katastrální obec si
zvolila kontribučního výběrčího a ten určil v měsíci dny, kdy bude kontribuce
vybírána. Císařsko-královská vojenská berně (kontribuce) byla stanovena
z polí sazbou 10,37% a z luk 17,55%. Pro domy byl vydán zvláštní patent.
Nový způsob placení netrval dlouho, neboť budil značný odpor u šlechty,
a tak záhy po smrti císaře Josefa II. (20. 2.1790) vydal jeho nástupce Leopold II.
pod nátlakem stavů dne 9. 5. 1790 patent, jímž byly všechny tyto převratné
změny a placení kontribuce za robotou a desátky opět vráceny do starých kolejí.
K Josefskému katastru a vládě Josefa II. je třeba ještě uvést, že to byla
doba velkých hospodářských, sociálních, náboženských i duchovních proměn, doba revolucí, které jedněm omezovaly výsady a druhým přinášely
osvobození z nevolnického jařma a připravily půdu k občanské rovnosti.
Roku 1781 prohlásil Josef II. zrušení nevolnictví a vrátil lidu osobní svobodu ke stěhování, ženitbě, řemeslu a studiím, s tím památným odůvodněním, že lidská osoba nemůže být předmětem vlastnictví. Ještě téhož roku
patentem tolerančním přinesl zemi i náboženskou svobodu.
Dle Katastrálního měření z roku 1787 měla holická obec: polí 4 jitra 136
sáhů, úhorů 4 jitra 990 sáhů, zahrad 819 sáhů, luk 2 jitra 1153 sáhy, pastvin
41 jitro 992 sáhy, lesů 18 jiter 1088 sáhů; celkem 72 jitra 217 sáhů.
Z toho všeho se ročně platilo 93 zlaté 198 krejcarů.
Pozemky vrchnosti: polí 240 jiter 100 sáhů, úhorů 94 jitra 705 sáhů, luk
16 jiter 989 sáhů, lesů 1137 jiter 985 sáhů; celkem 1488 jiter 1179 sáhů.
Pozemky fary: polí 23 jitra, zahrad 603 sáhy, louky 1 jitro 681 sáh, pastvin 5 jiter 881 sáh, lesů 17 jiter 889 sáhů; celkem 47 jiter 1454 sáhy.
V jednom opisu z katastrálních knih v Holicích byla zapsána charakteristika pozemků, která je dokladem těžkých poměrů hospodaření.
„Město Holice leží uprostřed těžkých a málo úrodných pozemků, jež jsou
protkány studeným a mokrým podzemním útvarem, což velice zhoubně na
osení působí, překážejíce jejímu vzrůstu a tím také při nejlepší píli a vzdělávání nikdy takové úrody neposkytnou, jež by odpovídala namáhavému
a nákladnému vzdělávání půdy“
V roce 1853 bylo nařízeno nové konání odhadu katastrálního výnosu
pozemků, aby dle toho se pozemková daň znovu vyměřila a zvýšila. Z Holic
k tomuto účelu byli zvolení tito důvěrníci: Václav Provazník 283/I., V. Sedlák
273/I. a František Vohralík 63/II. Tito důvěrníci neměli dostatek zkušeností,
čímž město poškodili a připustili vysokého výnosu pro sebe i spoluobčany,
neboť daně byly o 2/3 zvýšeny. Městská rada proti této výši podala hromadný
protest, avšak na nesprávnou adresu, čímž zmeškala reklamační lhůtu a protest nebyl vyslyšen. Pouze ti, kteří soukromě rekurs podali docílili snížení
o 348 zlatých. Ostatní občané museli platit vysoké daně po dobu 22 let. Až
při novém oceňování byla daň snížena o 300 zlatých.
Fond Josefského katastru, jakož i urbariální smlouvy jsou uloženy ve
Státním ústředním archivu v Praze 6, třída Obránců míru.
Václav Zavřel
Člen České genealogické a heraldické společnosti
ročník II., leden 2006
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LETOPISY HOVOŘÍ
V loňských „Holických listech“ jsme vzhledem k 60. výročí holického
povstání, osvobození naší vlasti a konce druhé světové války pravidelně
popisovali události revolučního roku 1945 tak, jak jsou zachyceny v městské kronice.
V letošním roce budeme zveřejňovat každý měsíc hrst zajímavostí,
které se před lety v Holicích v dotyčném měsíci udály. Archiválie ovšem
nabízejí velké množství takovýchto údajů, na jejichž zveřejnění by nestačily málem celé noviny. Proto půjde skutečně o střídmý výběr událostí, které
nějakým způsobem ovlivnily život města či zůstaly v paměti občanů.
12. ledna 1493 udělil pán nad Holicemi, rytíř Neptalim z Frimburka, rychtáři Ondřejovi právo svobodné dědičné rychty. Zmínka je uváděna proto, že
pán a rytíř Neptalim z Frimburka byl držitelem „zboží Holického“ v letech
1481 – 1493 a zapsal se do historie jako velký dobrodinec městečka. Zbavil
obyvatele daní a robot, udělil řadu výsad, daroval obci poplužní dvůr. Za
jeho vlády byla zřízena škola, obecní lázně, pivovar a radnice, údajně obdržela obec i městský znak.
1. ledna 1861 zahájila činnost „Záložná a výpomocná kasa v Holicích“
(pozdější Občanská záložna) jako čtvrtý peněžní ústav v Čechách. Evidovala 27 zájemců, kteří se přihlásili za členy při první schůzi 26. prosince 1860
s vkladem 101 zlatý.
1. ledna 1888 byla vysvěcena socha Panny Marie na jižní straně náměstí,
postavená nákladem dobrodinců. Obklopena veřejnou zelení je dodnes
dominantou této části náměstí.
1. ledna 1901 byla založena místní organizace „Českoslovanské sociálně
demokratické strany“. První důvěrná schůzka příznivců strany se konala již
v roce 1889 v hostinci „U koníčka“.
1. ledna 1911 se organizace sociálně demokratické strany rozdělila na
sekci v Nových Holicích (160 členů) a ve Starých Holicích (75 členů).

Bývalý hotel Fišer (asi 1920)

10. ledna 1917 vojenská správa zrekvírovala dva zvony zdejšího kostela,
tzv. poledník a klekáník. Třetí zvon, zvaný hranák, byl zabrán 21. února
1918.
15. ledna 1921 bylo vedením města rozhodnuto koupit bývalý hotel Fišer
na náměstí a umístit zde městskou spořitelnu. Dnes je v rekonstruované
budově lékařské středisko, resp. poliklinika.

Městská spořitelna (asi 1930)

17. ledna 1926 se konala první valná hromada Družstva pro postavení divadla v Holicích. Studii divadelní budovy vyhotovil Karel Dudych. Pro nedostatek finančních prostředků nebyla stavba realizována.
V lednu 1945 vzrostly obavy pardubické radnice nad spojeneckými nálety,
a proto odtud byly přestěhovány na holickou radnici cenné obrazy. Ty však
byly zničeny při požáru radnice za květnového povstání 1945.
24. ledna 1945 projelo městem na nákladních autech 200 ruských zajatců. Další pěší transporty následovaly až do března a Holicemi prošlo na
50 000 ruských, amerických, anglických, australských a kanadských
zajatců.
1. ledna 1949 vstoupilo v platnost nové územní uspořádání republiky
a v rámci vytvořeného Pardubického kraje vznikl okres Holice. V roce
1960 bylo tento systém zrušen a od 1. července 1960 byl okres Holice
začleněn do okresu Pardubice v rámci nového Východočeského kraje.
1. ledna 1955 byly osady Staré Roveňsko (patřící k Dolní Rovni) a Nové
Roveňsko (patřící k Holicím) sloučeny v jednu osadu – Roveňsko, která se
stala městskou částí Holic.
15. ledna 1990 se i v Holicích projevil odraz „sametové revoluce“ a politických změn. Vlivem působení Občanského fóra Rada městského národního
výboru na mimořádném plenárním zasedání rezignovala a následně v nové
podobě a s novými tvářemi převzala řízení města.
Z dostupných materiálů vybral a připravil Miloslav Kment

HOLICKÝ SLAVÍN
Letos budeme pokračovat v rubrice
„Holický Slavín“, ve které připomínáme
našim čtenářům půlkulatá či kulatá jubilea –
výročí narození a úmrtí zajímavých osob,
které se v Holicích narodily, zde působily
nebo byly nějakým způsobem s městem spjaty. Ve „Slavínu“ jsou uváděny pouze osoby
již nežijící.

Reprodukce pečeti města Holic

ročník II., leden 2006

FLOS František (45. výročí úmrtí)
* 28. července 1864 v Přelouči, † 8. ledna
1961 v Praze
učitel, školní inspektor, spisovatel, žurnalista,
překladatel, autor dobrodružných knih z exotického prostředí (např. „Lovci orchidejí“,
„Lovci kožešin“, „Na modrém Nilu“),
humoristických knih („Šibraváček“, „Babí
hněv a pelyněk“) a divadelních her pro děti
a mládež, překladatel z angličtiny a franštiny,
působil v Přelouči, Pardubicích a v Praze,

určitý čas pobýval též v Holicích jako učitel
ve zdejších školách
HOLUB Čeněk (150. výročí narození)
* 6. ledna 1856 v Holicích, † 6. srpna 1922
v Holicích
učitel hudby, ředitel kůru (1890-1922), sbormistr zpěváckého spolku Neptalim, autor
tanečních skladeb a upravovatel partitur pro
dechovou hudbu, kapelník ve své době
v Čechách známé holické dechové hudby,
která reprezentovala náš kraj na Národopisné
výstavě v Praze, trvale působil ve svém rodišti,
zakladatel široké hudební rodiny Holubů (např.
dcera Luisa, virtuoska – harfenistka, syn Jan –
učitel hudby, populární místní kapelník
a hudební nakladatel, syn Josef – houslový virtuos a koncertní mistr, syn Bohumil – vynikající varhaník a hudební pedagog, atd.)
e-mail: miloslavkm@volny.cz
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Z našich škol
Advent v MŠ Pardubická
Zapálením prvních svíček na adventních věncích dýchla na všechna oddělení vánoční nálada, zdobily se stromečky i celá mateřská škola. Pro inspiraci jsme si zajeli s dětmi na vánočně vyzdobený Hrádek u Nechanic spolu
s dětmi z MŠ Staroholická. Naši předvánoční náladu ještě umocnilo divadelní představení v KD s tématikou narození Ježíška. Na návštěvu do MŠ
dorazil již tradičně Mikuláš v doprovodu čerta, děti dostaly sladkou nadílku. Společně s dětmi jsme si prohlédli kostel sv. Martina, kde jim zajímavě
vyprávěl pan farář, poslechly si mohutný zvuk varhan, byly také obdarovány obrázky. V kostele zpívaly děti z hudebně-pohybového kroužku na tradičním vánočním koncertě 26. prosince 2005. Ale to už na adventních věn-

cích hořely všechny čtyři svíčky a na každém oddělení se konala vánoční
besídka s nadílkou dárků.

Akce na leden
18. 1. Jan Honza Lušovský - Svatba v MŠ 9 hodin
24. 1. O strachu a štěstí - pohádka v MŠ 8.30 hodin
Zveme maminky s malými dětmi!
Všem čtenářům Holických listů přejeme pohodové prožití svátků vánočních, mnoho zdraví, štěstí a lásky v celém roce 2006.
MŠ Pardubická

A ZASE JSOU TU PO ROCE…
Kdo jiný, než Vánoce. A protože jsme plánovali předvánoční posezení pro
rodiče i s prohlídkou školy, už od začátku prosince začala příprava výzdoby. Podíleli se na ní všichni podle svých schopností, hlavně v hodinách
výtvarné výchovy. Zároveň jednotlivé třídy a školní družina začaly připravovat program na besídku. Někdy to v naší škole vonělo jako v maminčině
kuchyni, protože páťáci v hodinách praktických činností napekli i vánoční
cukroví.
15. prosince bylo konečně všechno připraveno. Rodiče, prarodiče a příznivci naší školy se sešli v hojném počtu ve vyzdobené tělocvičně. Děti se
představily pásmem básní, koled, cvičením i tancem. Tématem byly samozřejmě Vánoce a zima. Po skončení programu nabídly děti z páté třídy
všem návštěvníkům vlastnoručně upečené cukroví a pak si mohli zájemci
prohlédnout ostatní prostory školy.
Všechny nás potěšil upřímný zájem rodičů i prarodičů a doufáme, že i pro
ně to bylo v uspěchaném předvánočním čase příjemné zastavení. Těšíme se
na další setkání.
Žáci a učitelky 1. – 5. ročníku a školní družiny
ZŠ Holice, Komenského ul.

Ze života školy – sportem ku zdraví
V listopadu odstartoval maratón sportovních soutěží.
10. 11. 2005 se městská sportovní hala zaplnila zelenými stoly a mladými stolními tenisty. Ve velké konkurenci získala naše děvčata Jana Šromová a Romana Bahníková skvělé 2.místo. Chlapci ve složení Daniel Jedlička, Tomáš Koubek, Daniel Svatoš a Michal Šťastný skončili ve své
skupině třetí a do dalších bojů nepostoupili.
29. 11. byl na řadě basketbal chlapců. Sedm škol se utkalo o dvě postupová místa do krajského kola, které se bude konat na jaře v Pardubicích.
Naše velmi mladé družstvo v čele s žákem 4. třídy! Viktorem Půlpánem, ve
složení Daniel Svatoš, Dominik Michalec, Aleš Sokolovič, Marek Schejbal,
Vojtěch Šubrt a Tomáš Koubek bojovalo s podstatně staršími a hlavně vyššími soupeři, ale nakonec obsadilo 4. místo. Přesto si všichni zasluhují
pochvalu.
2. 12. odjeli naši florbalisté do Sezemic na turnaj, kde obsadili skvělé
2. místo a zajistili si postup do krajského kola. 15. 12. odjeli ve složení
Tomáš Koubek, Tomáš Havelka, Hynek Myslivec, Lukáš Čefelín, Lukáš

Stáž žáků automobilní školy v Ma arsku
Dnes už samozřejmou součástí života SPŠ automobilní a SOU automobilního jsou partnerské vztahy se školami obdobného zaměření v zahraničí. Patří
mezi ně i Odborné učiliště Sándora Lukácse v Györu. Osm žáků z naší školy
(čtyři žáci 2. MA a 3. MA a čtyři žáci ze třídy 2.Cae – automechanici a autoelektrikáři) tu se svým učitelem Ing. O.Svobodou pobývali na stáži ve dnech
14. 11.-3. 12. 2005. Pobyt v Maďarsku měl napomoci zlepšení jazykových
dovedností (jeli žáci s výukou anglického i německého jazyka), hlavním cílem
ovšem bylo rozšířit odborné znalosti učňů i studentů.
Ve dvojicích pracovali na čtyřech pracovištích – ve školních dílnách
v motorárně, v servisech Fiat, Peugeot a Porsche. Po třech dnech pak vždy
nastávalo střídání, aby zkušenost všech byla komplexní. Přínosem odbornému
rozhledu byla i jednodenní exkurze v automobilce Audi Györ, ve které se
vyrábějí osobní automobily Audi TT.
V dílenských prostorách hostitelské školy se věnovali žáci demontáži
a montáži motorů, učili se odstraňovat simulované závady. V servisu Fiat žáci
prováděli opravy vozů Fiat Ducato, např. výměnu čepů, chladiče, řemenů
motoru, v jiné dílně pak měnili letní pneumatiky za zimní. V servisu Peugeot
opravovali vozy podle přání zákazníků, doplňovali automobily různými
strana
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Caletka, Petr Láznický, Ondřej Valášek, Vojtěch Šubrt, Dalibor Řepka a Jiří
Izaiasz do Pardubic, kde už na soupeře nestačili a skončili na 7. místě.
6. 12. přišla na řadu děvčata. V městské hale se konal basketbalový turnaj a naše družstvo: Aneta Jedličková, Helena Toušková, Lucie Černá, Martina Jehličková, Veronika Svobodová, Aneta Strážnovská, Lucie Vašíčková
a Romana Bahníková skončilo na 5.-7.místě.
Po skončení tohoto turnaje nastoupilo na palubovku 8 družstev pracovníků škol, aby se zde utkali ve volejbale. Naše škola vyslala dvě družstva,
z nichž družstvo složené z mamin obsadilo skvělé 3.místo.
Poslední sportovní událostí byl vánoční volejbalový turnaj dívek, který
se již tradičně konal v tělocvičně gymnázia. Naši školu reprezentovala stejná děvčata, která hrála basketbal. Posilou navíc byla Tereza Bidlová a Martina Pištorová. Po velmi vyrovnaných utkáních skončila naše děvčata na 4.
místě.
Všichni naši sportovci a sportovkyně zasluhují pochvalu za bojovnost
a nadšení, se kterým šli do každého utkání. Přejeme jim, aby v dalším roce
měli více štěstí a poskočili všichni na medailová místa.
Naďa Harčárová

doplňky nebo příslušenstvími (přidělávali mlhovky, centrální zamykání).
V servisu Porsche se učili opravovat brzdy, vyměňovali olej, řešili závady ostřikování skel.
U jednotlivých firem byli žáci přiřazeni k některému z maďarských montérů. Pokud měli před cestou obavy z nesnadného dorozumění, ty rychle
odpadly po přátelském přijetí ze strany těchto zaměstnanců.
Několikatýdenní pobyt napomohl i k poznání kultury a tradic Maďarska
a tamní kuchyně. Volný čas pak naši žáci využili nejen k tomu, co je pro cizince obzvláště lákavé, tedy k pobytu v termálních lázních, ale i třeba k fotbalovým zápasům s Maďary a Slováky a tedy i k navázání přátelských kontaktů.
Nechyběla ani zábava tak typická pro dnešní mladé – surfování na internetu.
Stáž, hrazená z programu Leonardo da Vinci, nepochybně byla přínosem
pro naši školu. Znamenala totiž seznámení se se systémem maďarského
odborného školství. Přispěla k osobnostnímu růstu mladých účastníků ve
smyslu jejich větší samostatnosti a schopnosti adaptovat se na nové prostředí.
Když naši žáci a studenti usedali do školního automobilu Fiat Ducato naposledy (jím je také Ing. Svoboda po jednotlivých pracovištích stotřicetitisícového
města rozvážel), měli už „v kapse“ Certifikát o odborné stáži, který pro ně po
ukončení studia může být významnou devízou na trhu práce.
Mgr. Pavel Jirmásek
ročník II., leden 2006
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HOLICE MÉHO DĚTSTVÍ (1878 – 1889)
V archivu našeho muzea je uložen pro Holice zajímavý a ojedinělý
vzpomínkový rukopis Jana Jiraucha“Holice mého dětství (1878 –
1889)“. Redakce „Holických listů“ se rozhodla uveřejnit jej v několika
pokračováních, aby se s ním mohla seznámit co nejširší veřejnost.
Pamětníci si jistě vzpomenou, že již v letech 1984 – 1986 vycházel
v tehdejším Zpravodaji města Holic seriál pod názvem „Holice před
100 lety“, ve kterém jsem uváděl výňatky z tohoto rukopisu. Nyní však
vychází Jirauchova práce prakticky v plném znění. To „prakticky“ znamená, že jsem vynechal jen popisy životních osudů profesorů a spolužáků autorova bratra Josefa z královéhradeckého gymnázia, neboť pro
poznání holické minulosti nemají zásadní význam. Snažil jsem se
zachovat i dobový jazyk autora, i když i zde bylo potřeba místy zasáhnout a pro srozumitelnost se přizpůsobit současné češtině.
Jan Jirauch se narodil v Holicích 6. listopadu 1878 v rodině
přednosty okresního soudu. Vystudoval práva a převážnou část života pracoval jako tajemník Ústřední matice školské v Praze. Vzpomínky na své rodné město začal psát koncem války a podle záznamu je
dokončil 6. ledna 1945. Před Vánocemi v roce 1962 daroval rukopis
svému rodišti. Kromě toho byl velice zručný malíř a vytvořil více jak
stovku kreseb objektů a postav z Holic, které rovněž daroval našemu
městu a které tvoří obrazový doprovod uveřejněného textu. Zemřel
v Praze 16. listopadu 1964.
Pavel Hladík
V květnu 1878 přeložen byl otec od
c. k. okresního soudu ve
Vysokém nad Jizerou,
jehož byl přednostou,
v téže hodnosti do
Nových Holic. Učinil tak
na přání matčino, jíž se
velmi stýskalo na horách,
zejména v zimě za silných sněhových vánic
a třeskutých mrazů.
Dosud pobývala jen
v kraji a na hory si nemohla zvyknout. Společenské styky s obyvatelstvem byly dobré. Lid
horský byl zatvrdlý, ale
ve svém nitru dobrý.
Rodiče bydleli ve
Vysokém nad Jizerou
v prvém patře domu měšťana a hostinského Vodseďálka, který byl
známý jako náruživý divadelní ochotník. Z Vysokého nad Jizerou
znala maminka JUDr. Karla Kramáře a Antala Staška. Zde byli rodiče
něco přes půldruhého roku.
Zanedlouho po příchodu rodičů do Nových Holic, jak se tenkráte
úředně psalo, narodil jsem se já, a sice 6. listopadu 1878 o třičtvrtě na
devět ráno v domě čp. 2, jež vlastnil kupec František Růžička, pocházející rodem z Týniště nad Orlicí. Dům sousedil s budovou c. k. okresního soudu, zvanou všeobecně „zámek“, patrně proto, že měla mohutnou věž s hodinami.
Pokřtěn jsem byl 10. listopadu 1878 farářem P. Františkem Mikešem ve farním kostele sv. Martina. Po létech připomněla mi maminka,
že jsem byl při křtu tichý, jen že jsem prskal, když mi dával pan farář
sůl do úst. Za kmotra stál mi P. Jan Ehmer, c. k. gymnaziální profesor
a katecheta z Hradce Králové a za kmotru Františka Kabeláčová, choť
Josefa Kabeláče, mlynáře v Sádku čp. 92. Do tohoto krásného, ale
slzavého údolí pomáhala mi porodní babička Marie Kmentová
z Nových Holic čp. 73.
Katecheta Jan Ehmer věnoval mi do „vínku“ několik velkých
stříbrných mincí a pěkné „říkání“ se svatým obrázkem. Byl rodákem
z Borové u Poličky a znal se s rodiči. Měl několik sester a stal se jejich
ročník II., leden 2006
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obětí, byv dán na kněžství, aby se o ně staral. P. Jan Ehmer zemřel
v nemocnici milosrdných bratří“ v Praze roku 1887 v 44. roce svého
věku jako duševně chorý. Pohřben byl v Poličce.
Kmotra Františka Kabeláčová byla prostřední sestrou maminčinou
a snad již v době mého zrození vdovou. Bydlela v prvním patře domu
řezníka a hostinského Slezáka na náměstí v Poličce. Povahy byla vážné
a mnoho řečí nenadělala. Měla hojně starých památek rodinných i po
svém nebožtíku muži ze mlýna, jež věnovala tamnímu městskému
muzeu.
Do „vínku“ dala mi několik velkých stříbrných mincí, jen tak
mlhavě se pamatuji, že byla u nás návštěvou v Holicích, když jsme
ještě bydleli u Růžičků. Jezdívala do Karlových Varů a snad i do jiných
lázní. Měl jsem uschováno několik docela malých, možno říci miniaturních porcelánových hrnéčků, pěkně barevných, z nichž nejmenší
a celý pozlacený se mně nejvíce líbil.
Kmotra Kabeláčová byla ke mně hodná a často mně udělala nějakou radost. Jednou dostal jsem zvěřinec, v jehož klecích bylo možno
umístit různá zvířátka, pěkně z masy vyrobená a ochlupacená. Druhým
takovým dárkem byla alpská chalupa s pastýřem, kravičkami, kozami
a ovcemi. Všecko jsem měl dobře složeno v dřevěných krabicích
a opatrně s tím zacházel, abych nic nerozbil anebo nepoškodil.
Moje paměť počíná se teprve probouzet po přestěhování do nového
bytu v prvém patře hotelu „U Jiřího z Poděbrad“, jejž vlastnil Bedřich
Kašpar, u nás v rodině zvaný prostě „Fric“ a manželka jeho „Katynka“.
Dětí neměli. Na Kašpara
se dosud velmi dobře
pamatuji, zejména na
jeho světle hnědou čepici, jakou ve středověku
nosívali francouzští králové při lovech zvěře.
Při hotelu byl rozsáhlý dvůr s konírnami po
levé straně. Nákladní
povozy a kočáry stávaly
na dvoře podle toho, jak
přijeli právě hosté. Tam
bývalo moje království,
tam jsem proháněl se
s dětmi, prolézal vozy
a kočáry, po případě
vzadu na hostinské
zahradě s kuželníkem,
kde se v neděli koulelo,
jak obyčejně bývá na
venkově zvykem. Zahrada hraničila na humna, kde pramenila studánka
s dobrou pitnou vodou. Jednou do ní spadla po hlavě Anynka Baurová
a topila se. Byla však zavčas vytažena a zachráněna.
Omrzelo-li mě skotačení na dvoře i v zahradě, šmejdíval jsem obyčejně v polích za zahradou s některým z nahodilých kamarádů. Jedenkráte objevili jsme ve křoví ptačí hnízdo s kropenatými vajíčky. To
bylo něco pro nás nového! Měli jsme radost a chodili se denně dívat,
jestli se již vylíhli ptáčci. Za několik málo dnů našli jsme hnízdo
prázdné, což nás zarmoutilo. Nějaký necita vajíčka vybral a hnízdo
zůstalo opuštěno.
V hotelu na zahradě někdy zhotovoval podobenky kočovný fotograf, který se v městě zdržel tak dlouho, pokud měl zákazníky. Mám
na něho také památku, a sice fotografii se dvěma dcerami hostinského
Ročka, Růženou a Žofkou. Posadili mě na jakýsi taburet, vyšňořeného
v pěkných šatech s krátkými kalhotami, bílými punčochami a tvrdým
kloboukem, jak bylo tenkrát v módě. Děvčata již velká, stála mi po
obou stranách jak dva strážní andělé.
Jindy míval forograf postavenou plátěnou boudu na dvoře paní
Adámkové čp. 3, kam bylo od Růžičků ze schodů oknem dobře vidět,
nebo hostoval i v zájezdním hostinci „Na špici“. Tam jsem byl vypodobněn jako žák třetí třídy obecné školy.
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Největším mým potěšením bylo, když z lesního úřadu markraběte
Palavicciniho na Chvojně přijel do hotelu „U krále Jiřího“ lesní
adjunkt Hubka na nízkém bělouši. Nežli si po městě obstaral svoje
záležitosti a občerstvil se, prováděl podomek „šimlíka“ podél východní
strany náměstí a já se pravidelně na něm „vozil“.
Po opětném přestěhování rodičů do bytu u Růžičků, bylo mým
působištěm ponejvíce prostranství pod starými košatými kaštany stojícími okolo kříže a budova c. k. okresního soudu se svými dvěma dvory
a trestnicí s bytem vězeňského dozorce.
Do našeho bytu chodívalo se krámem, za ním pak dveřmi vpravo
na dvorek a opět nalevo vchodem do zadního traktu. Proti vchodu
stoupaly do prvého patra dřevěné schody na malou chodbu, z níž ústily
jedny dveře nalevo do kuchyně a druhé na jejím konci do pokoje, jenž
sloužil za obývací. Kuchyň byla osvětlena oknem do domácího dvora,
pokoj dvěma okny, z nichž jedno hledělo do téhož dvora, druhé do volného průjezdu sousedního domu. Tím jsme se dívali do okna vdově
paní Adámkové, jež měla tři malé dcerušky. V obývacím pokoji stály
po pravé straně při zdi dvě postele rodičů oddělené oknem, na druhé
straně v rohu spávala babička a já na pohovce potažené voskovým
plátnem a přibitém hřebíčky s bílou porcelánovou hlavičkou. Pohovka
stávala při zdi oddělující tento pokoj od druhého do náměstí. Před ní
byl velký biedermajerský stůl.
Vpředu byly dva pokoje se dvěma
okny hledícími na staré kaštany
i zelinářky Kmentku a Kašpárkovou, jež měly pod nimi své krámky se zeleninou.
V zimě obyčejně churavěl
tatínek reumatismem a míval
zateklé koleno jedné nohy a kotníky. Samozřejmě, že nemohl
chodit do kanceláře, a aby práce,
jíž bylo tenkráte mnoho, nestála,
úřadoval k veliké radosti maminčině doma. Předvolával strany
a projednával s nimi sporné
i nesporné záležitosti za přítomnosti písaře, který sepisoval protokoly. Maminka na tyto „úřední
roky“ hubovala, zejména, když
mráz povolil a ze sněhu udělala se
pořádná čvachtanice. Strany, přicházející většinou z okolních vesnic, si boty pořádně neočistily
a nanesly všechnu nečistotu do
pokoje.
Pamatuji se, jak tatínka jedenkrát kurýroval z reumatismu hodinář Balcar. Přišel k nám k večeru a za
přispění maminky uvařil cibuli s arnikou na kaši, jež přikládal na
nemocná místa. Nebylo to mnoho platné a nepomáhal ani opodeldok
z lékárny. Až se reumatismus umoudřil, přestal sám po uplynutí čtyř,
někdy šesti neděl zlobit.
Později na něj vyzrála babka, jež poradila mamince, aby naložila na
polovici rozkrájené zelené ořechy do lihu, dala je uležet, až líh zčerná
a pak, aby tatínek každodenně večer užíval malou skleničku této tekutiny, ovšem bez cukru. Rady bylo uposlechnuto, zkouška provedena
a skutečně také od té doby tatínka reumatické bolesti více nepřepadly.
Za domem byla zahrada, nám celá přístupná a části její po pravé
straně k potoku používala maminka na setbu zeleniny pro domácnost.
Zelenina byla přes zimu ukládána ve sklepě do písku a vydržela pomalu až do nové sklizně.
Proháněl jsem se po zahradě a houpával na domácích houpačce
zavěšené v dřevěném altánu. Jednou po dešti, když jsem krátce po
obědě pospíchal ze zahrady domů, zpříčil se mi pod schůdky vedoucími do dvorka mezi nohy silnější klacek a přerazil mi stehenní kost
pravé nohy.
Samozřejmě, že byl v rodině velký poprask, povolán MUDr. Václav Baur, který nohu srovnal, dal do sádrového obvazu a navštěvoval
mě skoro denně po dobu šesti neděl. Po uplynutí 4 týdnů přiložil lehčí
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obvaz z desek silné lepenky, odstraniv dříve sádrový, jenž mě velmi
tížil a nutil svojí váhou ležet v klidu. Po čtrnácti dnech byl sejmut
i tento druhý obvaz a já se učil chodit. Noha byla zesláblá a nemohl
jsem se na ni zpočátku udržet. Při zákroku Dr. Baura nebyla maminka
přítomna, pouze tatínek, který ono odpoledne nešel do kanceláře.
Ležel jsem na stole v obývacím pokoji, tatínek mě se soudním sluhou
tak trochu držel a Dr. Baur napravoval nohu.
Později mi ještě v tomto bytu trhal Dr. Baur přední zub a vypaloval
bradavici pod nosem. Měl jsem ovšem velkou starost, porostou-li mně
na tom místě vousy a když mě Dr. Baur uklidnil, byl jsem spokojen.
Při zdi soudní budovy stál na dvoře vysoký, laťkami obitý dřevník,
jehož jsme my ve zvláštním oddělení používali a v druhé větší části
paní domácí. Můj nejzamilovanější sport byl lézti hodně vysoko po
bednách, plašiti zavěšené netopýry, kteří tam prožívali své „dolce parviente“, sbírati kukly motýlů a stará vosí hnízda.
Na chodbě směrem k zahradě měli byt Růžičkovi. V prvém menším pokojíku s oknem do domovního dvora bylo piano a cvičila na
něm nejstarší z dcer, Anna. Někdy jsem za ní přišel a byl vděčným
posluchačem. Když se konávaly na jaře vojenské odvody, býval
u Růžičků na bytě důstojník vedoucí odvodní komisi po celou dobu
jejich trvání, obyčejně se svým sluhou. Rád jsem přihlížel, když „pucflek“ panu hejtmanovi kartáčoval
šaty a leštil boty. Voják byl v mé
dětské představě vyšší bytost, již
pro svou uniformu, jež v Holicích
nosil jen c. a k. hejtman Sohn,
obecní policajt, hasič a veterán.
Na podzim, když zrály
a pukaly kaštany, napadla mě
najednou nešťastná myšlenka,
abych si z vypadlého plodu „zhotovil“ lulku. Vydlabal jsem kaštan, provrtal a nastrčil brk. Na
ulici posbíral jsem smotky z cigaret, nacpal do „dýmky míru“,
zapálil a statečně počal bafčit. Žel
bohu! V několika okamžicích udělalo se mi tak na nic, že bych byl
spadl ze schodů, kde jsem tuto
první zkoušku skládal. Na kouření
mi pak zašla chuť nadobro.
Na schodech stihlo také
maminku neštěstí. Sklouzla po
ohryzku od jablka a spadla skoro
až dolů. Pohmoždila si kříž
a následky toho pociťovala hodně
dlouho.
V zimě drávalo se v kuchyni peří na stole, jenž stál při okně vedoucím do dvora. Na to jsem se vždycky těšil. Drala maminka, babička
a služka Marie. Při tom se vypravovalo všelicos, co mě jako malého
chlapce zajímalo.
Jinak vzbuzoval ve mně přitažlivost kupecký krám Růžičkův
s celým příslušenstvím a to nebylo malé. Vzadu za krámem bylo skladiště na pytle s kávou, homolový cukr, pytle se semenem řepným, sudy
s petrolejem a jiné předměty kupeckého obchodu. V chodbičce oddělené od skladiště laťkovou přehradou ležely pruta železa, jež se obyčejně
zákazníkům sekaly před krámem na chodníku, někdy na dvoře, anebo
i tenčí pruty na místě samém v chodbičce. Pamatuji si jako dnes na přiručního, či jak se tenkrát říkalo „kupeckého mládence“ Roberta a na
jeho červené omrzlé ruce plné boláků. To bývala běžná kupecká
nemoc. Nalevo nad pultem vznášela se mořská panna a tu se zákazníkům vážívalo zboží na váhách, jejichž mušlovitě prohloubené mosazné
misky byly zavěšeny na vážních ramenech provázky. Uvnitř vchodu do
krámu visely girlandy kašírovaných citronů s listím.
Kromě koloniálního a železného zboží měli u Růžičků i povolení
na prodej střelného prachu a broků pro lovecké pušky. Střelný prach
býval uskladněn v plechových krabicích ve dřevníku na dvoře, a sice
až nahoře pod krovem.
(pokračování příště)
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Sebrané glosy Miloslava Kmenta
Zahajuji vždy s ohlasy a nebude tomu
jinak ani tentokrát. Opět to bude kauza
„kaplička“. Tentokrát se jí věnoval osobně
pan Lukáš Peška, šéfredaktor Holických
novin. Na celé stránce jeho měsíčníku málem
probral můj tvůrčí životopis a poučil mne
o mé necitlivosti ke kulturnímu dědictví.
Odmítám polemizovat, jen opakuji: nic proti
kapličkám nemám, ovšem do planého „řečňování“ chuť také nemám. Pokud pan Lukáš
Peška ustaví občanské sdružení kapličkářů,
vyhlásí sbírku, sežene sponzory a donátory,
obstará granty, dá dohromady požadovaný
milionek (a domluví se s „památkáři“!),
ihned posílám osobní občanský příspěvek na
tento bohulibý účel.
Další ohlas z minulého čísla patřil
jménu Tomáše Haffeneckera. Pro ty, kteří
nevědí, připomínám: Zveřejnil jsem v rubrice
„Holický Slavín“, že tento muž zemřel v roce
1730 a v roce 1736 stavěl kostel v Holicích.
Jasný nesmysl. Pátrání nebylo snadné,
mnoho údajů o něm není. Požádal jsem
o pomoc Miroslava Klimpla, pardubického
dokumentaristu, který má velkou sbírku
údajů o pozoruhodných osobách pardubického okresu, probral jsem slovníky, seznamy,

zájezdního hostince ve Velence (1728), plán
kostela v Bohdanči (1728), plány na přestavbu
kostela v Cerhovicích (1730), kostelů
v Činěvsi (1730), v Holicích (1729), ve Vysokém Chvojně (1729), přestavbu kostela
v Kolíně a konventu maltézských rytířů
v Praze III. stavitelem Jakubem Schedlem.
Podle jeho návrhu byla vystavěna kupole klášterního chrámu v Doksanech (1720).Text
v CD ROM Diderot 2002 uvádí: Haffenecker
Thomas *20.5.1669, †16.11.1730, německý
stavitel a architekt působící převážně
v Čechách. Spolupracoval s Krištofem Dienzenhoferem, stavěl klášterní kostel v Doksanech, premonstrátské kolonie na Strahově,
budovu konventu maltézského řádu na Malé
Straně aj. - Jiří Pertl píše ve spisku „Pozoruhodné osobnosti okresu Pardubice“ (1966)
toto: Haffenecker Tomáš, † 16. 11. 1730
v Praze, dvorní stavitel a měšťan v Praze,
navrhl plány na kostel v Moravanech, v Bohdanči (1728), plány na přestavbu kostelů
v Holicích (1729), Vysokém Chvojně (1729)
aj. Ottův ani Masarykův slovník Haffeneckera
neuvádějí.
Z toho všeho vyplývá, že Tomáš Haffenecker, * 20. května 1669, † 16. listopadu 1730,
byl dvorním architektem a stavitelem, spolupracoval s Kiliánem Ignácem Dienzenhoferem
i Krištofem Dienzenhoferem, pracoval na plánech různých sakrálních staveb, ledacos
i postavil, zřejmě měl i podíl na plánech přestaveb i staveb kostelů v našem kraji včetně
kostela holického. Ovšem kostel v Holicích
v letech 1736-1739 již sám stavět nemohl,
poněvadž údaj o jeho úmrtí v roce 1730 je
potvrzen.

encyklopedie,. Nakonec jsem ze všech těchto
pramenů vybral:
V publikaci „Toman P.,: Nový slovník čs.
výtvarných umělců“ se uvádí, že Tomáš Haffenecker, † 16. 11. 1730, dvorní stavitel
a měšťan v Praze III. v letech 1707-1730,
navrhl plány na kostel v Moravanech, plán

„Prý mají Holice dva vánoční stromy“,
zeptal se mne jeden známý. Měl na mysli „oficiální“ městské stromy. V současné době jsou
to však již tři vánoční stromy. Jeden je velký
vánoční strom na náměstí T. G. Masaryka,
druhý velmi pěkný a mohutný vánoční strom
mají „Staroholičáci“ v prostoru křižovatky
ulic, kde se říká „u křížku“. A ten třetí? Před
časem, když spadl smrk u fary, a posléze na
základě posudku odborníků byly tamní smrky
pokáceny a provedena nová výsadba stromů,
byl prohlédnut již zmíněný strom na náměstí.
Posudek zněl: momentálně havárie nehrozí,
ale je nutné do budoucna počítat s náhradou.
Proto byl nedaleko vysazen náhradní smrk,
který je letos již také trochu vánočně ozdoben,
aby si „zvykal“ na to, co ho v budoucnu čeká.

Ještě s jedním podobným dotazem jsem
se nedávno setkal a nebylo to poprvé. Kolik
vlastně mají Holice obyvatel? Typy se pohybovaly od pěti do sedmi tisíc. Tomu druhému
číslu se nedivím, mnohokrát jsem i četl
o „sedmitisícových Holicích“. Ovšem ve skutečnosti město nikdy této hranice nedosáhlo.
Zhruba v polovině 19. století počet obyvatel
překročil číslo čtyři tisíce (1850: 4 131).
V roce 1900 vlivem průmyslové konjunktury
to bylo již 5 335 osob, v roce 1930 dosud nejvyšší počet 6 585 obyvatel. Tento stav se víceméně udržuje, ovšem s mírnými úbytky.
V roce 1980 to bylo 6 545 osob, v roce 1991
činil stav 6 429 lidí a poslední sčítání v roce
2001 potvrdilo 6 219 obyvatel (údaje Českého
statistického úřadu).
e-mail: miloslavkm@volny.cz

Tříkrálová sbírka
Česká katolická charita uskuteční ve dnech 1. až 15. ledna 2006 „Tříkrálovou sbírku“ na pomoc
rodinám a lidem v nouzi a na podporu charitního díla.
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FAUNA & FLORA
Josefská 208, Holice v Čechách
mobil 603 522 609 s 739 067 854
prodejní doba út-pá 10 - 12 / 13 - 17,
so 8 - 11.30

LEDEN – V lednu, za pec si sednu.
Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu.
V lednu, roste-li tráva, neúroda se očekává.
V lednu silný led, v květnu bujný med.
Když krtek ryje v lednu, končí zima v květnu.
Vážení přátelé, zahrádkáři a milovníci zahrádkaření, tak tu
máme zase leden, ani se nechce věřit, že ten rok tak rychle utekl.Jako
každý rok, budu se Vám snažit i letos předat trochu rad a nápadů.
Využiji také Vaše zkušenosti, s kterými mne seznamujete v obchodě.
Budu se snažit, aby mi neunikla ani jedna novinka, která se dá využít
na zahrádce, případně i doma u pokojových rostlin. K tomu mi jistě
hodně pomůže internet. Těším se i na Vaše e-maily, které mi hodně
posíláte s otázkami na bolístky Vašich zahrad. Doufám, že si i letos
budeme dobře rozumět.

Floráček pomáhá
Dnes bych se chtěla věnovat pěstování paprik.
Je to zelenina, které se u Vás na zahrádkách daří
a chcete-li mít papriky již brzy, musí se semeno
vysévat od poloviny února do poloviny března, abychom byli v předstihu. Nabídka semen paprik je
skutečně veliká, jen u nás si můžete vybrat ze 48
druhů, ať už to mají být papriky na venkovní pěstování nebo skleníkové a pod fólii, papriky tenkostěnné nebo silnější, až třeba papriky gigant, kde může
jeden plod vážit okolo 800 gramů. V letošním roce
jsou v nabídce i papriky balkónové s velkými plody
a může si je vypěstovat i ten, kdo má v bytě jen
okno a chuť do pěstování. V nabídce pro letošní rok
se objevily i chilli papričky v několika barvách
a nechybí ani kořeninové papriky.
Ale teď jak na to, aby se Vám dařilo, chcete-li si vypěstovat
sazeničky doma!
Výsev:
Papriky vyséváme od poloviny února do poloviny března. Záleží
na tom, jaké máte podmínky pro výsadbu hotových sazenic. Vyséváme je do zeminy na výsev, která prokázala, že je skutečně dobře připravená a ujímá se v ní naprostá většina semen. (V médiích je hodně
prosazovaný výsev do agroperlitu, ale našim zákazníkům se tento
výsev příliš neosvědčil, nesmí totiž nikdy přeschnout.) Substrátu použijeme jen velmi nízkou vrstvu, upravíme ho do roviny a rozprostřeme semena, která jen velice jemně zasypeme – semeno by mělo mít
nad sebou jen takovou vrstvu zeminy, jak je samo silné. Výsevnou
misku překryjeme novinami nebo bílou propustnou fólií a pravidelně
rosíme, noviny by měly být stále vlhké. Umístíme na hodně teplém
místě – 28-30°C, ale pozor, ne na průvan a od každého okna
táhne, dejte před výsevnou mísku nějakou zábranu!
Pikýrování:
Asi po týdnu se na rostlině rozvinou děložní lístky, tehdy rotlinky
přepícháme do malých květináčků, opět do výsevného substrátu,
který by měl být ještě ošetřen dopředu přípravkem proti padání klíčících rostlin.
Pěstování sazenic:
Sazenice pravidelně zaléváme odstátou vodou pokojové teploty
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a udržujeme sazeničky při teplotě asi 20°C. Jednou týdně přihnojujeme plným hnojivem „na zeleno“. Je vhodné rostlinky ještě jednou
ošetřit proti padání klíčících rostlin, tak asi ve velikosti 2. pravého
lístku. Takto vypěstovaná sazenice dobře prokoření a hodí se k výsevu koncem dubna, jestliže nám začne i kvést, před výsadbou
všechny květy otrháme.
Výsadba:
Rostlinky sázíme do dobře připravené půdy, nejlépe ošetřené
dusíkatým vápnem (to provádíme na podzim, jestliže jsme to nestihli,
musíme tuto dezinfekci provést nejméně 14 dnů před výsadbou, jinak
nám dusíkaté vápno rostliny spálí!!!) Přímo před výsadbou použijeme
chlévskou mrvu nebo plné hnojivo. Zeminu pokryjeme černou textilií
a rostliny sázíme asi 70 cm od sebe v řádcích asi 40 cm. Většina
nových druhů se již sází po jedné rostlině.
Zavlažování:
Po výsadbě dobře zavlažíme, půda by měla být promočená asi do
20 cm, druhý den tuto zálivku zopakujeme, potom asi 7-10 dnů nezaléváme, jen mlžíme. V průběhu vegetace zaléváme jednou za 3-4 dny,
ale tak, abychom byli přesvědčeni, že celý bal je promočen. Při
chladném a deštivém počasí zaléváme jednou za 7-10 dní. Voda musí
být odražená, nejlépe stejné teploty, jako je teplo ve folníku. Je vhodné zde umístit sud s vodou a tou zalévat. Od tvorby prvních plodů
zaléváme dle potřeby, kořenový bal nesmí nikdy proschnout, ale zaléváme pouze kořeny, ne celé rostliny!!!
Papriku nikdy neokopáváme, při použití černé netkané folie to
ani není možné. Okopávkou paprik se porušuje kořenový bal, paprika
si vytváří nový, méně kvete a snižuje se tím její výnos.
Větrání:
Proti jarním mrazíkům chráníme papriky bílou textilií, někdy je
to potřeba i ve sklenících a folnících, textilie musí být vždy asi 10 cm
nad rostlinami. I do dveří skleníků a folníků je dobré připevnit folii
tak, abychom ji mohli překročit, aby spodní části rostlin nebyly
v průvanu, ale vrchní části rostlin důkladně větráme, vyhneme se tak
škůdcům i plísním.
Vyvazování:
Buď ke každé rotlině zatlučeme kolík, protože, když se nám bude
dařit, bude sazenice obsypána plody, nebo dáme kůly ke každé asi
6. rostlině a mezi kůly natahujeme dle potřeby provaz ve vzdálenostech asi 20-30 cm a k němu rostliny vyvazujeme. Provaz by měl být
vždy asi 15 cm pod vegetačním vrcholem. Všechny boční větve
ponecháváme, rostliny nevyštipujeme.
Přihnojování:
Přihnojujeme během vegetace každý týden plným hnojivem
a každý 3. týden zkvašeným drůbežím trusem nebo ledkem, ale
pozor, mimo stonek, abychom rostlinu nespálili!
Rada navíc!
- přihnojování a chemické ošetření nikdy neprovádíme za plného
slunce
- nikdy nezaléváme navečer, přílišná vlhkost v uzavřeném prostoru způsobuje hnilobu!

Aktuální nabídka naší prodejny:
V měsíci lednu Vám můžeme nabídnout již podstatnou část
semen Koncem měsíce budou v prodeji hlízy a cibule jiřin,
mečíků,mnoha druhů lilií, drobných cibulovin a některé druhy trvalek. Nabídka bude obohacena o novinky českých a holandských pěstitelů.
Těšíme se na Vás v naší prodejně.
Za Faunu & Floru Alena Rabasová, e-mail: faunaflora@seznam.cz
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BYL JSEM U SLAVKOVA
Je ráno pondělí 2. prosince 1805. Císař Napoleon stojí se svým štábem na Žuráni a naslouchá nepravidelné střelbě, která se ozývá na pravém křídle od Telnice Tam již od časných ranních hodin bojují jeho

jednotky s nastupujícími ruskými kolonami. A pak nastává ten okamžik, na který bude Napoleon vzpomínat celý svůj život. Přesně o půl
osmé (úplně přesně v 8:29:50) to na východním obzoru rudě zazáří
a nad hřebenem kopce za Holubicemi se objeví ohnivě červená koule,
která pomalu stoupá vzhůru mlžným oparem. Po malé chvíli se
vyhoupne nad obzor a zůstane viset na obloze kdesi nad Slavkovem.
A rodí se legenda – legenda slavkovského slunce – „le Soleil d´Austerlitz“. Než večer zapadne, přinese jedné straně vítězství, druhé porážku, tisícům lidí však smrt a neštěstí.

Je sobota 3. prosince 2005. Téměř na den mne dělí dvě stě let od
slavné bitvy. Stojím na kopci nad obcí Tvarožnou, který tehdy, 2. prosince 1805, pojmenovali francouzští vojáci jménem Santon. Pode
mnou se řadí francouzská pěchota, císařská garda, kavalerie, děla jsou
v palebných postaveních. Císař objíždí nastoupené jednotky, které mu
hromovým křikem odpovídají na pozdrav. A tam někde v dálce, kam je
ročník II., leden 2006

možné dohlédnout jen dalekohledem, se šikují pluky ruské a rakouské,
jízda i pěchota, i tam se blýskají dělové hlavně. Prapory vlají, znějí
bubny a píšťaly, sem tam zazní ojedinělý výstřel. Náhle se ruské
a rakouské linie ponoří do bělového dýmu dělové salvy. Francouzská
artilerie odpovídá, kolony vojáků na obou stranách se dávají do pohybu. Bitva začíná.

Tentokrát však naštěstí nepoteče na žádné straně krev, nebudou
mrtví a zranění. Z celého světa se sjelo téměř čtyři tisíce členů spolků
vojenské historie, tzv. re-enacmentu, aby přihlížejícím diváků (a těch
bylo přes třicet tisíc) předvedlo, jak to tehdy před dvěma sty lety vypadalo. A podívaná to byla opravdu velkolepá. Během necelých dvou
hodin viděli diváci, někteří více někteří méně, celý průběh tehdejší
bitvy, od jejího začátku u Telnice, přes „lví skok“ Francouzů na Pratecké výšiny, střet ruských a francouzských gard a kavalerie u Blažovic,
až po závěr u Začanského rybníku. Děla umlkají, dým se pomalu rozplývá, Francouzi jásají, Rusové a Rakušané skládají zbraně. Je po
bitvě.
Rád bych nakonec citoval slova historika a spisovatele Jiřího
Kovaříka z jeho dopisu „Vojákům armád tří císařů“, která plně

vyjadřují i moje dojmy a pocity: „Ne všichni vám byli ochotni tleskat a někteří před sobotní monumentální bitvou prohlašovali, že je to
jen nedůstojná hra na vojáčky. Že by postačily jen věnce u pomníku!
Co oni o těch padlých vědí! Proč si raději nepřipomněli slova Karla
Kryla v jeho písni „Píseň neznámého vojína“. O to že by mrtví stáli?
Dost pochybuji... Věřte, že pokud je nebe a kterýkoliv z těch vojáků
vás viděl, řekl si: „Dobře na nás vzpomínají!“ A kdyby mohl vstát,
stiskl by vám všem ruku a připil si s vámi! Vy jste připomněli jejich
činy, oběť, slávu i strádání tím nejdůstojnějším způsobem, bez patosu a laciných frází.“
Luděk Kaplan
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Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje
nábřeží Závodu míru 1961, 530 02 Pardubice Tel./Fax. 466 335 630, Mobil: 775 693 982
Kontaktní osoba: František Moudr, DiS.
KONTAKTNÍ, INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ CENTRUM HOLICE POSKYTUJE
SLUŽBY V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V HOLICÍCH U KAPLIČKY 1042
každý lichý týden (1x za 14 dnů): 4. 1. 2006, 18. 1., 1. 2., 15. 2. a dále
Centrum ZDARMA poskytuje služby
zdravotně postiženým, jejich rodinám, příbuzným a všem, kterých se tato problematika týká
 Prodej baterií a souèástí do sluchadel
 Základní sociálně právní poradenství
 Specifické poradenství pro jednotlivé druhy postižení
 Aktivní pomoc při řešení obtížné sociální situace
 Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek (za úplatu)
 Zprostředkování konzultace s právníkem v sociální oblasti, důchodovém zabezpečení a pracovně právních vztazích
 Informace o občanských sdruženích a organizacích pro zdravotně postižené, kulturních,
sportovních a jiných akcích
 Prodej příručky Sociálně právní minimum pro zdravotně postižené

L. V. DŘEVOKOMPLET s.r.o. LÁZNĚ BOHDANEČ NABÍZÍ
dubové podlahy, schody, stupně, podstupně, parapety a střešní okna
TEL: 777 788 164

KURZŮ
ZAHÁJENÍ

5. ledna 2006 v 16 hodin
Informace na tel. 602 888 870 nebo v autoškole
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