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SLOVO STAROSTY

Advent tradičně zahajuje pod vánočním smrkem

Vážení spoluobčané,
vážení čtenáři
„Holických listů“!
Dostáváte dnes do rukou Holické
listy v nové úpravě a prostřednictvím
České pošty do svých schránek zcela
zdarma. Pro mnohé to bude překvapení,
že něco takové v Holicích vychází, a to
již třetím rokem. Pro ty, kteří si Holické listy dosud kupovali na prodejních
místech, je to potvrzení slibu, který jsme
dali v prosincovém čísle. Rada města
rozhodla, že od ledna 2007 by to takhle mělo být, neboť, byť žijeme v době
informacemi zahlcené, těch potřebných
není nikdy dost. A Holické listy jsou
určené pro oﬁciální zprávy z radnice.
Najdete tu ovšem i zpravodajství ze škol
a spolků, informace o kulturním, společenském a sportovním životě v Holicích.
Obsah bude záležet nejen na redakční
radě, ale i na zaslaných informacích od
příslušných institucí a občanských sdružení. Věřím, že skutečnost o distribuci
Holických listů do všech holických domácností je natolik motivující, že toho
každý pořadatel veřejně přístupné akce
využije. Vám, čtenářům, přeji, abyste
v nich našli to, co chcete o dění v Holicích vědět.
Z činnosti samosprávy bych dneska
uvedl jen jeden bod, ale zato dosti důležitý. V pondělí 18. prosince schválilo
zastupitelstvo provozní rozpočet města
na rok 2007. Zásadní je, že jde o rozpočet vyrovnaný a že město nemusí začínat
nový rok s provizoriem.
Jsme na začátku roku 2007. Dovolte mi, abych vám popřál hodně zdraví, štěstí, pohody, radosti a úspěchů
v osobním i pracovním životě. Ať se vše
daří vám i nám.
Mgr. Pavel Hladík, starosta města

Pět let není žádná dlouhá doba, avšak za tentýž čas už lze mluvit o základech tradice. Tak je
tomu i s vítáním adventu, které připravuje pod
vánočním smrkem na náměstí T. G. Masaryka
městská správa. První krok k tomu byl učiněn
již v roce 2001, kdy v sobotu 1. prosince byla

v podvečerních hodinách slavnostně zažehnuta
světelná výzdoba náměstí a vánočního smrku.
Rok poté, v neděli 1. prosince 2002, proběhla tato akce s titulem „Vítání adventu“. Byla
rozšířena iluminace i v některých ulicích a osvícen vánoční strom i ve Starých Holicích. Navíc
byl pod vánočním smrkem připraven hudební
a pěvecký program, vše skončilo slavnostním
rozžehnutím výzdoby.
Nejinak tomu bylo v roce právě uplynulém.
V neděli 3. prosince začala o půl čtvrté hodině odpolední vyhrávat holická dechová hudba,
adventní zdravici pronesl starosta města Pavel
Hladík. Jakmile se zešeřilo, byla zažehnuta vánoční výzdoba města včetně osvícení „starého“
i „nového“ vánočního stromu na náměstí i stromu ve Starých Holicích. Pěkná účast spoluobčanů všech věkových skupin potvrdila, že si
vítání adventu ve městě buduje dobrou tradici.
(mkm)

Nadílka od tety z Bruselu pro holické diváky

Foto: L. Formánek
Věrné obecenstvo holických ochotníků v posledních letech téměř najisto počítá s tím, že
před Vánoci dostane od místních aktérů vánoční
nadílku v podobě nové premiéry. Proto i letos
se v podvečer o „stříbrné sobotě“ šinuly ke kulturnímu domu kolony aut i pěšáků. Nechyběla
předvánoční atmosféra, ani vkusně ozdobený
smrk, ani vánoční „nadílka“. Obstarala ji tentokrát „Teta z Bruselu“ od Jana Wericha. Plnému
sálu přivezla sérii komediálních scén, které daly
zapomenout na nedopečené cukroví, chybějící
dárky, nejistého „šupináče“ či dietní trápení
dnů budoucích.
Nadšené holické obecenstvo (však ihned se
omlouvám: jako obvykle též příchozí z okolí,
dokonce i z obou měst krajských!) si rádo nechalo polechtat bránice a nešetřilo potleskem
i na otevřené scéně. Ochotníci šli do hry s elá-

nem a s chutí „svému“ obecenstvu se odvděčit,
jinak by to ani nedělali. „Na prknech, která znamenají svět“ se ti zkušenější cítili povinováni
odvést to nejlepší, co umějí. A ti začínající se
snažili, jako kdyby jim šlo o angažmá na velké
scéně.
Jednotlivě jmenovat nelze, nestačil by papír. Na scéně se vystřídalo šestnáct osob(!),
za scénou desítka asistujících. Popravdě ani
jmenovat netřeba, přítomný divák si své favority vybral sám. Jde o celek – Divadelní soubor KD Holice – který jako následovník všech
dřívějších holických ochotníků se snaží veřejnosti pravidelně předávat ze zmíněných prken
trochu radosti, smíchu, veselí, ale i slz či zamyšlení z běžného života. Ať se jim to daří co
nejdéle!
(mkm)

INFORMACE PRO VÁS...
Schůze rady města
4. prosince 2006
Rada města Holic schválila první bod
12. rozpočtové změny roku 2006, směrnice
pro evidenci, účtování a odpisování majetku
Mateřské školy Holubova ulice, Školní jídelny
Holice a Základní školy Komenského ulice,
doporučila zastupitelstvu schválit 13. rozpočtovou změnu a rovněž doporučila schválit provozní rozpočet města na rok 2007. Rada dále
doporučila zastupitelstvu schválit odprodej
části pozemku v Nezvalově ulici, podání žádosti na Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových o bezúplatný převod potřebných
pozemků, nedoporučila však schválit výkup
navrhovaných pozemků do majetku města
v lokalitě Muška.
Rada uložila příslušnému vedoucímu odboru projednat s vlastníky pozemků a ﬁrmou
Solvit možnost výkupu nemovitostí v prostoru za ulicí Na Balkáně. Schválila přidělení
bytů dle pořadníku uchazečů na 2. pololetí
roku 2006, odkoupení topného systému pořízeného na náklady nájemce v městském domě
v Holubově ulici, schválila přidělení malometrážních bytů pro občany v tísni v „dépeesce“ U Kapličky. Vzala na vědomí informace
o chystané výstavbě nových bytů Muška VI.
a doporučila zastupitelstvu schválit prodloužení půjčky pro bytová družstva v této lokalitě do 31. 12. 2007. Taktéž bylo doporučeno
schválit předložený návrh plánu práce rady
a zastupitelstva na 1. pololetí 2007.
Rada města vzala na vědomí přípravu zasedání zastupitelstva dne 18. 12. 2006, žádost
Osadního výboru Koudelka a žádost Radioklubu OK1KHL Holice. Uložila bytové komisi provést do 8. 1. 2007 revizi směrnice
o sestavování pořadníku uchazečů o obecní
byt, rozhodla zřídit v Technických službách
Holice od 1. 5. 2007 funkci správce městských sportovních zařízení, schválila prodloužení termínu plnění usnesení rady č. 31 do
30. 6. 2007, potvrdila převzetí záštity nad závodem „Holický pohár“, který pořádá Radio-

klub OK1KHL Holice 28. 4. 2007. Rada města zamítla žádost manželů Jiřího a Alexandry
Kamenických o povolení vést inženýrské sítě
po pozemku p. č. 363 v majetku města.
Rada města na tomto zasedání rovněž
jmenovala členy do komisí rady. Do komise pro školství, mládež a tělovýchovu Jiřího
Daňka, Kateřinu Fialovou, Mgr. Pavla Hojku,
Zdeňku Krátkou, Michaelu Píšovou, PaedDr.
Václava Vojtěcha, CSc., Mgr. Ondřeje Výborného, Pavla Welsche. Do komise bytové

Vlastu Blažkovou, Lenku Chotěnovskou,
Marii Petrášovou, Marii Rychlíkovou, Danu
Půlpánovou, Milana Štěpánka. Do komise
sociální Hanu Daleckou, Antonína Janebu,
Helenu Knappeovou, Bc. Dagmaru Kulhavou,
Martinu Výbornou, Boženu Kantorovou. Do
komise dopravy a veřejného pořádku Václava
Jandu, Mgr. Veroniku Markovou, Jiřího Micku, Ivana Mikana, Jiřího Růžičku, Miroslava
Brandu. Do komise pro zvelebení a nakládání s majetkem města Josefa Brandu, Romana
Hybše, Martina Jirouta, Zdeňka Juračku, Marii Peškovou, Ing. Hanu Platenkovou, Ing. Jaroslava Presse, Ing. Luboše Valentu, Zdeňka
Koudelu. Do komise pro propagaci a družební
styky Jiřinu Bucharovou, Taťanu Faltysovou,
Hanu Flekrovou, Ladislava Formánka, Václava Kmenta, Tomáše Kopeckého, Václava
Kyncla. Do Sboru pro občanské záležitosti
Annu Dvořákovou, Zdeňka Horčičku, Václava
Kyncla, Marcelu Pavliskovou, Libuši Strakovou, Hanu Voříškovou.

NOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD ČESKÝCH DRAH
Od 10. 12. 2006 platí pro sezonu 2006/2007 upravený jízdní řád Českých drah. Občany zajímá
zcela pochopitelně především trať 016 – Borohrádek – Chrudim, konkrétně spoje z Holic a do Holic. Jízdní řád potvrzuje početná spojení do Moravan a následně směry do Prahy, České Třebové či
Chrudimi a spojení do Borohrádku (Týniště nad Orlicí, Hradce Králové a Chocně).
Kromě toho veřejnost nepochybně přivítá přímé spoje
z Holic do Pardubic (ve 4.32,
v 6.04, ve 14.14, v 16.27 a ve
21.57 hodin), jakož i z Pardubic do Holic (v 5.53, ve 14.48
a v 16.35 hodin). Některé
z těchto spojů však jedou jen
v pracovní dny, některé nejedou mezi vánočními svátky.
Podrobnosti zjistíte na zdejším
nádraží, event. na internetových
stránkách www.cd.cz nebo telefonicky na čísle 840 112 113.
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Schůze rady města
18. prosince 2006
Rada města schválila pronájem pozemků p. č. 2296 a 2303/31 o celkové výměře
157 m2 v ulici Puškinova na dobu určitou
do doby uskutečnění jejich výkupu do
majetku města za částku 5 Kč/m2, nákup
dvou kusů plynových kotlů Elektrolux pro
Školní jídelnu Holice za její prostředky
a prominutí místního poplatku ze psa pro
aktivní členy Jednotky sboru dobrovolných
hasičů Holice dle předloženého seznamu.
Dále schválila ukončení nájemní smlouvy
s Tomášem Mrňávkem a Milanem Moravcem na pronájem nádrže v ulici Staroholická k 28. 2. 2007 a přidělení bytu v DPS
U Kapličky 1042 paní Olze Štúrovské, bytem 28. října 527, Holice.
Dále rada města doporučila zastupitelstvu schválit vyhlášku č. 8/2006 pro pořádání akcí typu technopárty a jmenovala
kpt. Petra Chrudimského, vedoucího obvodního oddělení policie, členem komise
dopravy a veřejného pořádku a Mgr. Lukáše Pešku členem komise pro propagaci
a družební styky města.

V novém roce připlatíme
za vodné a stočné

Listopadové jednání představenstva
Vodovodů a kanalizací Pardubice, a.s., se
zabývalo návrhy upravených cen vodného
a stočného pro rok 2007. V jednotlivých variantách návrhů byly vzaty v úvahu všechny okolnosti včetně nezbytných nákladů.
Bylo přihlédnuto na zvyšující se ceny energií, mzdových nákladů, výdajů na údržbu
a opravy, atd.
Z navržených variant byla vybrána a odsouhlasena cena vodného s navýšením o 3 %,
tj. na 24.73 Kč/m3 (dosud 24.01 Kč) a cena
stočného s navýšením o 5 %, tj. na 28.44 Kč/
m3 (dosud 27.09 Kč). Celkem zaplatí občan
– odběratel za vodné a stočné 53.17 Kč/m3
oproti dosavadním 51.10 Kč, což představuje
zvýšení o 2.07 Kč/m3.
Stránku připravil místostarosta města
Mgr. Ladislav Effenberk
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

ÚŘEDNÍ DESKA
Místní poplatek
za komunální odpad
v roce 2007
Zastupitelstvo města Holic projednalo a schválilo 18. prosince 2006 novou
obecně závaznou vyhlášku č. 7/2006,
o místním poplatku za komunální odpad.
Pro rok 2007 byl schválen poplatek ve stejné výši jako v loňském roce
500 Kč na osobu.
Koncem ledna 2007 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 2007.
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
na ODEKO: ODEKO s.r.o., Smetanova 395, 517 21 Týniště nad Orlicí, tel.:
494 371 003.

Schůze rady města
v lednu 2007
První schůze rady města v roce
2007 je v pondělí 8. ledna, rada bude
projednávat pořadník žadatelů o městské byty na 1. pololetí 2007. Schůze
rady města dne 22. ledna má na programu 1. návrh kapitálového rozpočtu
na rok 2007 a bude se zabývat činnosti
správního odboru. Na jednání rady města budou průběžně zařazovány majetkové otázky (převody majetku apod.), sdělení starosty a další.

Trhy v roce 2007
První letošní trhy v Holicích, v Holubově ulici proběhnou až v pondělí
19. března 2007.
Další trhy budou vždy v pondělí
v těchto termínech:
16. dubna, 14. května, 18. června,
16. července, 13. srpna, 17. září, 15. října, 19. listopadu a 10. prosince 2007.
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

(informace z městského úřadu a jeho odborů připravil Ing. Vladislav Branda, tajemník MÚ)

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HOLIC
ZE DNE 18. PROSINCE 2006
Zastupitelstvo města Holic SCHVALUJE postup rady města od posledního zasedání zastupitelstva města dne 1. listopadu 2006;
– provozní rozpočet města na rok 2007;
– odprodej pozemku v ulici Staroholická;
– výkup pozemku v místní části Kamenec;
– výkup pozemku v lokalitě Muška, při polní cestě na Kamenec a pozemku při východním
konci Vysokomýtské ulice;
– výkup pozemků v ulici Vysokomýtská;
– výkup budovy čp. 814 s garážemi a pozemky v ulici Puškinova;
– směnu pozemků v ulici Puškinova;
– podání žádosti na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatný převod
ideálních 2/3 pozemkuv ulici Vítězná do majetku města;
– návrh zadání XVI. změny územního plánu sídelního útvaru Holice;
– obecně závaznou vyhlášku č. 7/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu;
– plán práce zastupitelstva města a rady města na první pololetí roku 2007;
– měsíční odměny pro členy rady města, předsedy výborů a komisí a ostatním neuvolněným
členům zastupitelstva;
– zástupce města na valné hromady a do orgánů obchodních společností s majetkovou účastí
města;
– 13. rozpočtovou změnu v rozpočtu města na rok 2006;
– přechodnou ﬁnanční výpomoc ve výši 30 000 Kč pro Mateřskou školu Holubova ul., Holice se splatností do 31. 5. 2007;
– prodloužení půjčky pro První bytové družstvo Holice, Druhé bytové družstvo Holice a Třetí bytové družstvo Holice do 31. 12. 2007;
– smlouvu o bezúplatném převodu hasičského vozu CAS 25 L z Hasičského záchranného
sboru Pardubického kraje do majetku města;
– obecně závaznou vyhlášku č. 8/2006, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 6/2006, o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technopárty a o zabezpečení místních
záležitostí a veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním
Zastupitelstvo města Holic SOUHLASÍ s bezúplatným převodem pozemku v Puškinově
ulici do majetku města.
Zastupitelstvo města Holic RUŠÍ usnesení zastupitelstva města č. 431 ze dne 26. června
2006.
Zastupitelstvo města Holic VOLÍ:
a) Miroslavu Welschovou za tajemnici ﬁnančního výboru a Petru Pekáčovou za tajemnici
kontrolního výboru;
b) Hanu Bendovou, Alexandru Kamenickou, Ing. Ladislava Mandyse, Jarmilu Provazníkovou, Ing. Luboše Valentu a Ing. Zitu Vitmanovou za členy ﬁnančního výboru;
c) Ottu Filipa, Stanislava Kovalčíka, Jiřího Micku a Marii Rychlíkovou za členy kontrolního výboru

ČESKÁ POLICIE „POD ČAROU“
Obvodní oddělení Policie ČR Holice vstupuje společně s občany města do nového roku
2007, který pro nás všechny bude jistě neméně náročný než rok minulý. Během uplynulého roku došlo na zdejším oddělení k celé řadě
pozitivních změn, které mimo jiné přinesly
výrazné zlepšení situace na úseku dopravy,
veřejného pořádku, prevence a potírání kriminality.
Policisté OO PČR Holice i strážníci Městské policie Pardubice jsou v rámci obchůzkové služby v maximální míře soustřeďováni do
problematických a kriminálně závadných oblastí. Kontroly dodržování povolené rychlosti
vozidel a požití alkoholu u řidičů byly zintenzivněny. Dále budou probíhat důsledné kont-

roly týkající se podávání alkoholu nezletilým
či mladistvým osobám.
Každé ráno jsou pod dohledem policistů nejinkriminovanější přechody pro chodce, kde je
zajišťována především bezpečnost dětí, docházejících do škol. OO PČR Holice rovněž aktivně spolupracuje se zdejším městským úřadem.
Nedávno byly rekonstruovány některé prostory
místního oddělení policie, čímž chceme občanům zpříjemnit případnou návštěvu úřadoven.
Věřím, že i v roce 2007 bude pokračovat bezproblémová spolupráce s občany Holic, za kterou jim chci jménem OO PČR Holice poděkovat
a popřát hodně zdraví a úspěchů v novém roce.
por. Bc. Lukáš Köhler,
zástupce vedoucího oddělení
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KULTURNÍ DŮM MĚSTA HOLIC – LEDEN 2007
DIVADLO
POLOLETNÍ KONCERT
Pololetní koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Holice.

PÁTEK 12. LEDNA V 19.00 HODIN
Jan Werich – TETA Z BRUSELU
Bláznivá komedie Jana Wericha vypráví ztřeštěný příběh o dvou příručích
a jejich šéfovi, dvou dámách, které snad najdou ženicha, ale především
o tetě, která je možná z Bruselu, ale která zcela určitě má všechno pod
taktovkou. V hlavní roli se vám představí Ludmila Voříšková, v dalších
pak členové Divadelního souboru kulturního domu.
Režie Pavel Hladík.

NEDĚLE 28. LEDNA V 15.00 HODIN
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA

PONDĚLÍ 15. LEDNA V 9.00
AUTA
Hrdiny mravoučného a tak trochu staromilského a nostalgického snímku
jsou opravdu jen vozy či vozítka různých značek, druhů, typů a stáří, jejichž svět se velice podobá světu lidí. Školní kino.
SOBOTA 20. LEDNA V 19.30 HODIN
Pierre Barillet a Jean-Pierre Grédy – ČTYŘI POKOJE
DO ZAHRADY
Komedie o čtyřech dějstvích s detektivní zápletkou. Francouzská hra
a výborní čeští herci slibují duchaplnou a svěží zábavu. Režie Jan Kačer.
Hrají: Jana Brejchová, Jan Kačer, Pavlína Filipovská, Jiří Ptáčník, Dana
Morávková (Adéla Kačerová), Jan Révai (Martin Kubačka).
DIVADLO U HASIČŮ PRAHA

Dvě děti jsou samotné v lese, svítí měsíc a ony neví kudy kam. A cesta
Mařenku a Jeníčka nakonec dovede k perníkovému domečku a ošklivé
ježibabě, se kterou se budou muset utkat, aby se mohli vrátit k mamince
a tatínkovi.
DIVADLO DRAK HRADEC KRÁLOVÉ

STŘEDA 24. LEDNA V 18.00 HODIN
POLOLETNÍ KONCERT
Pololetní koncert žáků hudebního oboru ZUŠ Holice.
PÁTEK 26. LEDNA V 18.00 HODIN

VÝSTAVA VE VITRÍNÁCH
„KRESLÍME KNIHY“ – ilustrace žáků třetích tříd holických
základních škol k přečteným knihám.

KINO
úterý 9. 1. v 19.30 hodin
PRACHY DĚLAJ ČLOVĚKA

Tři kamarádi, tři pravidla, tři zločiny. Krimikomedie scénáristy Radka Johna komentuje svět,
kde normální lidské hodnoty ustupují mamonu.
V hlavních rolích Tomáš Hanák, Ondřej Vetchý
a Michal Suchánek.
ČR – 110 minut – kriminální černá komedie – 60 Kč
úterý 16. 1. v 19.30 hodin
WORLD TRADE CENTER
Celý svět tehdy prožil peklo. Dva muži prožili něco navíc. Policisté Will (Michael Pena)
a John (Nicolas Cage) zůstali po útoku 11. září
2001 uvězněni v troskách Světového obchodního centra. Skutečný příběh dvou mužů, kteří
jako poslední vyvázli živí z nastalého inferna.
USA – 129 minut – drama – 55 Kč
pondělí 22. 1. v 19.30 hodin
ĎÁBEL NOSÍ PRADU
Džob, pro který by milióny žen zabíjely.

Skvostná královna módy Meryl Streepová dusí
coby šéfredaktorka módního časopisu mladičkou a v oboru nepříliš zběhlou absolventku žurnalistiky.
USA – 109 minut – komedie – 55 Kč
úterý 23. 1. v 17.00 hodin
ASTERIX A VIKINGOVÉ
Asterix s Obelixem dostávají přetěžký úkol:
udělat z šéfova synovce Zničehonixe pravého
muže. Do Galie ale připlují Vikingové, nebezpeční válečníci, se speciálním záluskem na Zničehonixe. Kdopak asi nakonec vyhraje?
FR/DAN – 78 minut – rodinná komedie – 60 Kč
úterý 30. 1. v 19.30 hodin
ILUZIONISTA

Edward Norton se v secesním milostném příběhu změnil v mága Eisenheima bojujícího
o svou lásku, spravedlnost a vlastní nevinnost,
než bude sám zničen.
ČR/USA – 110 minut – drama – 60 Kč

PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR 2007
BORAT *ZAJATCI MLHY * POTOMCI LIDÍ
* SPLÁCHNUTEJ
Všechny informace o dění v KD získáte na internetové stránce www.kd.holice.cz. Vstupenky je možno zakoupit v propagaci kulturního
domu, na ﬁlmová představení pak hodinu před
začátkem promítání v pokladně kina v kulturním domě. Vstupenky je možno také objednat
telefonicky na čísle 466 920 476 nebo e-mailem na adrese kd@holice.cz.
Rukodělná dílna –
PACHTWORK A TEXTILNÍ HRAČKY
Pokračujeme v projektu rukodělné dílny Studia Květy Gabesamové. Tentokrát se jedné
o výuku a zvládnutí techniky pachtworku
a výroby jednoduchých textilních hraček.
Z důvodů náročnosti a zvládnutí technik bude
počet zájemců o kurz omezen na 10 účastníků. Vybrat si můžete ze dvou termínů: pátek
12. 1. nebo pátek 19. ledna vždy od 18.00
hodin. S sebou je potřeba vzít sepraná plátýnka v ladících barvách a dezénech, nůžky,
jehlu a nitě v barvách pláten. Ostatní materiál
a pomůcky potřebné k výrobě budou dodány
na místě.
Cena kurzu činí 200 Kč a závazné přihlášky
přijímá Kulturní dům města Holic – středisko
služeb buď osobně, nebo telefonicky na čísle
466 920 476.

Městská knihovna
Městská knihovna spolu se základními školami v Holicích připravila
na měsíc leden 2007 výstavu ilustrací žáků k přečteným knihám. Obrázky
malovali žáci třetích ročníků, kteří byli už jako „prvňáčci“ pasování na
čtenáře knihovny. Práce budou vystaveny ve vitrínách v kulturním domě
v 1. poschodí. Pro rodiče vystavujících žáků je plánována společná pro-
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hlídka na 30. ledna v 16 hodin.
Půjčovní dny v knihovně včetně přístupu k internetu:
Pondělí a pátek: 12.30 – 18.00 hod.
Středa: 8.00 – 12.00 a 12.30 – 18.00 hod.
Přijďte, těšíme se na Vaši návštěvu!
Anna Boříková
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

Z NAŠICH ŠKOL
Mateřská škola Holubova ul. hodnotí rok 2006
a připravuje rok 2007
Sotva dozněly koledy s dětskými hlásky, již
jsou připraveny nové akce pro děti.
Ale jak již bývá zvykem, na začátku roku se
hodnotí minulý rok, a tak jen krátké ohlédnutí.
Kromě divadelních představení v mateřské
škole a kulturním domě měly děti celý podzim
velice pestrý a bohatý program plný nových poznatků a zážitků. Velice vydařenou akcí pro děti
byla plavba lodí Arnošt po řece Labi a podzimní společný zájezd rodičů a dětí do olomoucké
zoologické zahrady. Závěr roku děti prožívaly
přípravami na advent. Nejen setkání s Mikulášem, čertovské řádění, ale i návštěva Třebechovického betléma a „Perníkové chaloupky“
v Rábech dětem připomínaly blížíce se Vánoce,
přestože za okny marně vyhlížely sníh.Ve vánočním čase potěšily naše děti svým vystoupe-

ním nejen rodiče při vánočních besídkách, ale
svojí návštěvou i důchodce a svaz postižených
SPCCH. Pro děti i zaměstnance bylo jistě velmi
dojemné společné zpívání koled u stromečku
v hale mateřské školy.
V lednu se budou děti těšit na zimní radovánky ve škole v přírodě a dvě kulturní představení v MŠ s názvem Na louce kytička a pohádka O Popelce.
Máte-li zájem podívat se na naše další aktivity a získat aktuální informace, navštivte naše
www stránky na adrese:
http://sweb.cz/msholice
V novém roce 2007 přejeme všem svým
spoluobčanům hodně zdraví a spokojenosti.
Kolektiv Mateřské školy Holubova ulice
v Holicích

Advent ve školní družině na „Holubovce“
Advent v naší
družině začal exkurzí na Veselý
kopec. Děti zaujaly malé chaloupky
s vánoční výzdobou, tolik odlišnou
od té, kterou znají
ze svých domovů.
Velkou radost jim
udělalo i nakupování dárků pro své
nejbližší. Malovaný zvoneček, svícínek z těsta nebo
dřevené ozdoby?
Tolik
krásných
věcí, co vybrat, co
komu udělá radost?
Snad máme dárky pro všechny a jedeme domů.
Hned druhý den nás čeká Čertovská diskotéka. Všichni se měníme v čerty a čertice, rohy,
ocas a trocha uhlí na obličeji nesmí chybět.
Čertovské dovádění jsme zahájili pokřikem
„Budliky, budliky, sejdeme se v pekle!“ A už
to začalo: hudba, tanec, ale především plnění
čertovských úkolů - nošení „zlobivých dětí“
v pytli, běh s košíkem brambor a přikládání pod

kotel. Všichni pekelníci úkoly splnili a mohli
obdržet diplom od samotného Lucifera z Vysoké čertovské školy v Pekle, který je opravňuje
vykonávat čertovské řemeslo.
Konec dovádění, blíží se 5. prosinec a musíme se připravit na velkou návštěvu. Z venku se ozývá cinkání i zvonění řetězu. Vchází
důstojný Mikuláš, za ním vbíhá čert. Strach
z nás rychle opadl, čert se tváří kamarádsky,
i když naše přestupky
i pochvaly měl sepsané
na Andělské a Čertovské
listině. Každý rád slíbil,
že se polepší a dostal
malý dárek. Jako poděkování jsme si připravili
básničky, zazpívali koledy a rozloučili se s přáním pro Ježíška: „Ať jsou
všichni v celém roce,
takoví jak na Vánoce, ať
jsou milí, míň se mračí,
děkujeme, to nám stačí“.
M. Zindulková,
vychovatelka ŠD

Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

ZUŠ Holice
– vánoční čas s hudbou

Předvánoční čas je každoročně obdobím
zvýšené koncertní činnosti žáků základní umělecké školy. Jako první zazněl 3. prosince 2006
„Adventní koncert“ v kostele sv. Martina v Holicích, poté následoval v kulturním domě tradiční „Vánoční koncert“ žáků všech oborů spojený
s výstavou žákovských prací výtvarného oboru
ze třídy p. uč. Taťany Faltysové. 10. prosince
2006 se představili žáci školy na adventních
koncertech v Sezemicích a Býšti. Vánoční

muzicírování pokračovalo 13. prosince 2006
koncertem „U stromečku“ v budově školy a poslední vystoupení se konalo 18. prosince 2006
v ZŠ Dašicích. Je potěšitelné, že si občané našli
v předvánočním shonu čas a přišli si poslechnout skladby našich a světových autorů v podání mladých muzikantů. Fotograﬁe z těchto
vystoupení lze shlédnout na našich webových
stránkách www.volny.cz/zus_holice
Jiří Růžek, ředitel ZUŠ

Vánoční dílna
pro předškoláky
Dne 14. 12. proběhla na ZŠ Holubova druhá „Dílna pro předškoláky“. Děti z obou mateřských škol se svými rodiči se přišli podívat
do vánočně vyzdobené školy, kde se už v lednu
příštího roku zúčastní zápisu do 1. třídy.
Ve vánoční atmosféře si děti vytvořily přáníčko, zazpívaly, zatančily, zarecitovaly a vyslechly vánoční pohádku.
Na závěr je čekal rozsvícený vánoční strom
a pod ním dárky. Radost z překvapení byla veliká
a dcházeli jsme spokojeni a vánočně naladěni.
M. Svobodová, I. Blažková – učitelky 1. stupně

Školní jídelna v Nádražní ulici
přijme vyučené kuchařky.
Informace na telefonu 605 104 931
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Stolní tenis TJ Jiskra Holice – leden 2007
Vážení čtenáři, využíváme této možnosti, abychom vás pozvali i na akce oddílu stolního tenisu
při TJ Jiskra Holice, které se budou konat vždy v měsíci, kdy obdržíte tento holický informační
zpravodaj. Nabídneme vám touto cestou úplný přehled nejen mistrovských utkání, ale i pořádaných
turnajů a přeborů ve stolním tenisu. Tak tedy:
pátek
7. 1.
mistrovské utkání
18.00
Holice D – Horní jelení
sobota
6. 1.
regionálních přeborů mužů od 8.30
pátek
13. 1.
mistrovské utkání
18.00
Holice D – Tesla Pardubice E
sobota 13. 1.
mistrovská utkání
9.00
Holice C – Skuteč B
13.30
Holice C – Markovice A
pátek
20. 1.
mistrovské utkání
18.00
Holice D – Tesla Pardubice F
sobota 27. 1.
mistrovská utkání
9.00
Holice B – Heřmanův Městec A
neděle 28. 1.
mistrovská utkání
9.00
Holice C – Sokol Chrudim C
13.30
Holice C – Linea Chrudim C
Všechna tato utkání se hrají v herně oddílu stolního tenisu (vchod ze zadní strany sportovní haly).
Webové stránky oddílu stolního tenisu http://www.ostjiskraholice.net.

Pozvánka na halové turnaje mládeže SK Holice
Tímto Vám oznamujeme a zároveň si Vás dovolujeme pozvat na halové turnaje v kopané mládeže
SK Holice pořádané v těchto termínech:
Neděle 7. 1. 2007
elévové, roč. nar. 1998
Sobota 13. 1. 2007
elévové, roč. nar. 1996
Neděle 14. 1. 2007
ml. žáci, roč. nar. 1994
Sobota 20. 1. 2007
st. žáci, roč. nar. 1992
Neděle 21. 1. 2007
elévové, roč. nar. 1998
Sobota 10. 2. 2007
ml. žáci, roč. nar. 1998
Neděle 11. 2. 2007
elévové, roč. nar. 1992
Neděle 4. 3. 2007
elévové, roč. nar. 1996
Umístění holických družstev po podzimní části
soutěží:
Družstvo mužů „A“ – Pardubický kraj – 1. místo
Družstvo mužů „B“ – Okresní přebor – 12. místo
Družstvo dorostu – 4. místo
Družstvo starších žáků – 6. místo
Družstvo mladších žáků – 5. místo
Tabulky elévů nebyly uveřejněny.
SK Holice

9. ročník vánočního
turnaje v trojbandu

Výstava železnic
V neděli 3. a v pondělí 4. prosince se
v předsálí kulturního domu konala „Mikulášská výstava železničních modelových kolejišť
v provozu“, kterou uspořádala Společnost přátel železničního modelářství a železnice Holice společně s kulturním domem města Holic.

Výstava se těšila po oba dny velkému zájmu
holické veřejnosti. Výtěžek z dobrovolného
vstupného pak pořadatelé předali řediteli Dětského domova v Husově ulici. Všem milovníkům železničních modelů můžeme slíbit, že
tato výstava rozhodně nebyla poslední a že se
mají na co těšit.

Jak na to?
Rádoby PORADNÍK
Aleny Rabasová
z Fauny & Flory
Holice
Vážení přátelé zahrádek!
Místo, které bylo vyhrazeno radám z Fauny
Flory se hodně zmenšilo, budu se snažit být
stručná a výstižná. Jestli Vám rady nebudou stačit, napište, přijďte k nám, rádi Vám poradíme.
V LEDNU pravidelně z větví a stromů setřásejte těžký mokrý sníh. Sníh z cestiček ponechávejte
pod korunami stromů, chráníte tím kořeny před silnými mrazy. Nechoďte v té době po trávníku, mohl
by se poškodit. Při silném slunečním záření chraňte stále zelené listnaté keře chvojím nebo slámou
před osluněním. Dle potřeby kontrolujte a znovu
upevňujte rostliny, které nazdvihl mráz nebo vítr.
Nízké rododendrony nastýlejte slámou a mulčovací kůrou. Nezapomínejte celé zimní období udržovat vodní hladiny a nádrže bez ledového příkrovu.
V případě potřeby led rozbíjejte.
Živý vánoční stromek, který máte doma
v nádobě, pomalu vracejte zpět na zahradu.
Nejprve jej přemístěte na čas do chladnějších
prostor a na jaře jej vyndejte ven. Rostlinu
nechávejte na přechodném místě ještě v únoru a březnu. Stále zelené rostliny chraňte před
mrazem a větrem pomocí chvojí a zástěn (pokud nejsou na chráněném místě).
V době tajícího ledu pravidelně kontrolujte
skalku, aby voda nepoškodila suchomilné rostliny. Je-li vody hodně, ze skalky ji odvádějte.
Rozmyslete si, co byste chtěli na zahrádce
vylepšit, udělejte si plán a už nyní nakupte potřebná semena a cibulky. Budete mít největší
výběr a vše si můžete v klidu rozmyslet. V této
době byste měli prohlédnout všechny dřevěné
opěry, opravit je, připravit na nátěry. Opravte
i veškeré zahradní nářadí, a vybavení zahrad,
které je mobilní, můžete v této době v bezmrazé
místnosti natřít.
Pište na faunaﬂora@seznam.cz

Ples mladých zahajuje společenskou sezónu

V neděli 17. prosince se v herně kulečníku v bývalé staroholické škole konal pod záštitou Města Holic
již devátý vánoční turnaj v trojbandu, který pořádal
kulečníkový oddíl holické DTJ. Turnaje se zúčastnilo
deset hráčů, kteří dokazovali, že jim tágo není cizí
a že s ním a koulí ze slonoviny někdy umějí popřít
i přírodní zákony. A ještě jméno vítěze – Karel Hendrych.
Josef Sedlák

POZVÁNKA NA BENEFIČNÍ KONCERT
26. ledna 2007
od 18.30 hodin do sokolovny v Borohrádku.
Taneční skupina STREET DANCE pod vedením Romany Poláškové si Vás dovoluje pozvat na beneﬁční
večer. Kromě této skupiny vystoupí např. zpěvačka
Věra Martinová, mistryně ve stepu Kateřina Fialová
a další známí umělci.
Dobrovolné příspěvky z tohoto večera budou předány
ředitelům dvou dětských domovů v Holicích.

6

V sobotu 16. 12. se konal závěrečný ples
holického kurzu společenského tance a společenského chování v sále v kulturním domě
v Býšti.
Program byl pestrý a z celkové atmosféry bylo patrné, že se účastníci kurzu, rodiče
a ostatní hosté příjemně bavili. Po slavnostním nástupu absolventů a jejich oﬁcielním
uvedení do společnosti, následovalo předtančení členů TSHF. V průběhu večera shlédli
přítomní ještě dvě taneční vystoupení a taneční soutěž, které se překvapivě zúčastnili
i absolventi z minulých ročníků tanečních.
Nechyběla ani taneční hra.
Vrcholem večera bylo garde pro rodiče, čehož se mládež i rodiče zhostili se ctí.
Slavnostním zakončením kurzu bylo sólo
pro taneční mistrovou s jejími asistenty. Ples
mladých, kterého se každoročně zúčastňuje
mládež z Holic a okolí, byl i letos zaplněn.
Na parketě společně tančili mladé dámy, pánové i jejich rodiče, a to ještě před druhou

Taneční mistrová se svými asistenty
hodinou ranní.
Taneční studio Hany Flekrové se svými
členy přeje všem obyvatelům Holic, městu Holice a jejím představitelům, v novém
roce pevné zdraví, úspěchy v osobním i pracovním životě a nám všem: Řeš problémy
s úsměvem!
Taneční mistrová Hana Flekrová
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

SEBRANÉ GLOSY MILOSLAVA KMENTA
V prosincovém čísle „starých“ Holických
listů jsem se s čtenáři tak trochu loučil. Avšak
„všechno je jinak“, jak řekl moudrý rabín.
Dnes je váš okruh značně větší, jelikož tento
městský zpravodaj bude doručován zdarma
do každé holické domácnosti. Po zvážení
všech okolností (v neposlední řadě po konzultaci s tiskárnou) bylo rozhodnuto zůstat
u dosavadního formátu. Navíc redakční rada
rozhodla, že bude kladen důraz především na
informace „úřední“, ale že budou zachovány
některé dosavadní statě. Vzhledem k menšímu rozsahu listu zcela pochopitelně ve střídmějším obsahu. Glosy, Slavín i letopisy jsou
mezi nimi a já opět mezi vámi.
Na svátky vánoční a novoroční se většina z nás těší, i když obvykle nechybí závěrečné hodnocení: „Zaplať Pánbůh, že je
po svátcích!“ Já se k nim přesto vrátím. Byl
jsem se podívat na vítání adventu. Líbí se mi
tato myšlenka, mnohým z vás (soudě dle hojné účasti) též. Nemohu si však odpustit dvě
připomínky pro příště. Jednak si myslím, že
by bylo vhodné (a nenáročné) vánoční strom
nejen osvítit, ale také ozdobit. Ve dne je to
neviditelný vánoční strom, spíše chuďoučký.
Stačilo by několik polystyrénových hvězdic,
vloček, zvonů, několik postříbřených krabic,
možná i několik metrů vánoční girlandy. Náklady minimální. A ještě slovo k dechové
hudbě. Oceňuji snahu o hru v terénu, v zimě,
za šera. Připadal jsem si však jak na bále,
nikoliv pod vánočním stromem. Mimoděk
vzpomínám na Lukešovu dechovku, která v dobách dávných vyhrávala v podvečer
Štědrého dne na kostelní věži (taktéž v zimě
a potmě) jednu vánoční koledu za druhou
dobrou půlhodinu.
„Kácí se stromy, ale náhrada žádná“,
postěžoval si mi jeden místní občan s poukazem na to, že v prostoru u fary byly již
před časem vykáceny staré smrky se slibem

KRÁTCE…
Jaroslav Khail, známý muzikant, zakladatel a kapelník pardubického swingového a jazzového orchestru J. K. Band, zemřel v Pardubicích krátce před Vánocemi
v 76 letech. Patřil ke známým hudebním
osobnostem regionu, jistý čas spolupracoval i s holickým kulturním domem.
Noviny Pernštejn, list Pardubicka, Holicka a Přeloučska, ve kterém již třetím
rokem bude vycházet pravidelně na druhé
stránce „Holické okénko“, vyjde po vánoční a novoroční přestávce opět v pondělí
8. ledna 2007.
Měsíčník „Holické listy“ budou v novém roce dodávány v nové úpravě zdarma
do všech místních domácností. Pokud buZ P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

vysazení nových, ale nic se dále nestalo. Pospíšil jsem na ono místo, náhrada za stromy
vykácené tam je. Skutečně tam stromy stojí. Nejsou to sice žádné jehličnany, ovšem
nad tím se patrně zamýšleli lidé povolanější.
Když jsem o tom začal psát, „nedalo mi to“
a začal jsem hledat, jak stará tato záležitost
je. V městské kronice jsem našel tento zápis:
„V noci na pondělí 28. října 2002 zasáhla některé části města silná vichřice, která napáchala sice menší škody, avšak vyvrátila letitý
smrk v záhonu proti římskokatolické faře.
V příštích dnech byla provedena odborná
prohlídka ostatních smrků a bylo konstatováno, že stromy mají nedostatečné zakořenění a musí být vykáceny. – V pondělí 25.
listopadu 2002 byly vykáceny vadné smrky
v záhonech proti římskokatolické faře a ještě
počátkem prosince bylo prostranství upraveno a vysázeny náhradní stromy – dvě lípy
srdčité a jeden buk červenolistý.“
e-mail:miloslavkm@volny.cz

dou mít o tento list navíc zájem „přespolní“ nebo náhodní návštěvníci, bude k dostání v informacích (podatelně) městského
úřadu či v městské knihovně.
(mkm)

Bezplatná poradna
Od 1. ledna 2007 vešel v platnost zákon o sociálních službách, který se dotkne
zdravotně postižených občanů. Pokud máte
dotazy z dalších oblastí života s postižením
(odstraňování bariér, příspěvky, pomůcky,
zaměstnání), využijte bezplatnou telefonní
linku poradny „Paragrafík“ – 800 100 250
nebo poradnu na www.ligavozic.cz.
Projekt je uskutečněn díky podpoře
z programu Transition Facility EU.
Hana Valová, Liga za práva vozíčkářů

NECHVÍLE Josef (105. výročí úmrtí)
* 6. listopadu 1841 v Cholticích,
† 29. ledna 1902 v Dašicích
kněz, spisovatel, autor článků a publikací zvláště z oboru historie, vlastivědy a archeologie,
zabýval se historií Holicka, napsal monograﬁi
„Holice a přifařené osady“ (1882), též „Dašice a přifařené osady“, „Město Přelouč“ a další
spisky (Sezemice, Dříteč, Kunětice a Kunětická hora), působil delší čas v Dašicích, kde
i zemřel.
PILNÝ František (45. výročí úmrtí)
* 3. prosince 1887 v Dolních Ředicích,
† 4. ledna 1962 v České Kamenici
učitel, veřejný a osvětový činitel, působil jako
učitel a ředitel v holických školách, významný
sokolský činovník, hasičský vzdělavatel, odbojový pracovník, za nacistické okupace vězněn,
předseda prvního Revolučního národního výboru města Holic (1945–1946), po roce 1948
perzekvován komunistickým režimem.

Listujeme-li v holických letopisech, zaujme nás, jak často se při různých událostech
vyskytuje datum 1. ledna. Podívejte se na několik údajů, jejichž efekt byl někdy závažný,
někdy nijak zvláště významný, někdy alespoň
úsměvný.
1. ledna 1883 zahájila činnost Okresní hospodářská záložna v Holicích, téhož dne roku
1888 byla vysvěcena socha Panny Marie v jižní straně náměstí. Roku 1901 byla na Nový rok
založena místní organizace Českoslovanské
sociálně demokratické strany, téhož dne o deset let později byla tato organizace rozdělena
na sekce v Nových a Starých Holicích.
1. ledna 1944 byla Městská spořitelna
v Holicích sloučena se spořitelnou pardubickou, v tom samém datu v roce 1949 vstoupilo
v platnost nové územní uspořádání a v rámci
Pardubického kraje vznikl okres v Holicích.
První lednový den v roce 1953 muselo město
předat obecní byty, městskou váhu a hřbitov
do správy Oblastního sdruženého komunálního podniku, v roce 1955 osada Staré Roveňsko
(patřící Dolní Rovni) a osada Nové Roveňsko
(patřící pod Holice) byly sloučeny v jeden celek – Roveňsko, ze kterého se stala městská
část Holic. Vše rovněž prvního ledna, alespoň
„papírově“.
1. ledna 1968 položila věnec u pomníku
Dr. Emila Holuba studentská expedice „Lambaréne“, která cestovala do africké nemocnice
Alberta Schweitzera se zásobou léků a zdravotnického materiálu, roku 1973 byla od prvního dne nového roku zavedena poštovní směrovací čísla a Holice obdržely číslo 534 01.
(mkm)
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Město Holice
přeje všem občanům
úspěšný rok 2007

Pro vás zajistila od 1. 1. 2007
prodlouženou dobu na vyšetření zraku
Út 9 – 12 13 – 16
ČT 9 – 12 13 – 16
nabízíme:
kvalitní brýlové obruby, značková skla,
precizní a rychlé zhotovení všech zakázek, slevy 10 % stálým zákazníkům
akce v lednu: 30 % sleva na brýlové
čočky s námi vidíte dál……..
Holice, Palackého 38, tel. 466 920 672
Holické listy. Vydavatel Město Holice prostřednictvím Kulturního domu města Holic. IČO 00371106, registrace MK ČR E 15598. Redakční rada: Vladislav Branda, Miloslav Kment, Luděk
Kaplan. Sídlo redakce: Kulturní dům města Holic, Holubova 768, 534 11 Holice. Tel 466920476, 603725924. E-mail: kd@holice.cz. Graﬁcká úprava a tisk: Tiskárna PORS, s.r.o., Chrudim.
Redakce si vyhrazuje právo jazykové korekce dodaných textů a jejich redakčního krácení. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Vychází měsíčně.
Uzávěrka každého čísla vždy k 20. v měsíci. Distribuce zdarma.

HOLICE MÉHO DĚTST VÍ (1878 – 1889) Jan Jirauch
(11. pokračování )
Od půl páté skoro do osmé hodiny večerní
chodili koledníci s betlémem i bez něho a prozpěvovali za dveřmi „Narodil se Kristus Pán,
veselme se …“ Na koledu měla maminka připraveno hojně drobných, krejcarů i troníků ku
podělování zpěváků.
Velké náboženské cítění lidu dodávalo svátkům velebného rázu náboženských slavností,
zejména ony slavné půlnoční mše, na něž putovalo mnoho lidí domácích i z okolních vesnic. Vždy jsem se těšíval, že na „půlnoční“ také
půjdu, ale pravidelně jsem zaspal, poněvadž mě
nikdo nevzbudil.
Na Boží hod byla sloužena slavná „Velká
mše“ a na oltáři sv. Václava stál betlém s dřevěnými ﬁgurkami a hvězdou jako symbolem
Vánoc, na nějž jsem se chodil rád dívat.
Mnohé rodiny mívaly svůj betlém, častokráte
i značných rozměrů,
s ﬁgurkami řezanými nebo barevně litografovanými, jež
byly zastrkovány
do mechu přineseného z lesa. Rodinné betlémy bývaly
někdy značně staré,
poněvadž se dědily
z pokolení, na pokolení a těšívaly se
patřičné úctě. Před
Štědrým dnem snášel se betlém z půdy, opravoval se,
upravoval, aby se
zase v plném lesku
podle své velikosti
octl pod stromečkem anebo někde
v koutu světnice,
či na jiném vhodném místě. V Holicích měli,
pokud vím, pěkný velký betlém s papírovými
„daráky“ u zelináře Chmelaře.
Na sv. Štěpána chodívali opět koledníci po celé
dopoledne s koledou, zpívali za dveřmi „Koleda,
koleda, Štěpáne, co to neseš ve džbáně …“ a přijímali za svůj výkon odměnu v podobě měďáků.
Po svátcích šli jsme zase ihned do školy
a dny plynuly jako jindy. Na Silvestra k večeru
bývalo v kostele kázání s pobožností a každý
z věřících účtoval se svým svědomím. Večer
scházívali se sousedé v hospodách a pořádaly se
silvestrovské zábavy, jichž jsme se neúčastnili.
Maminka uvařila čaj nebo punč a dala k němu
zákusky, jež zbyly od Štědrého večera. Tak jsme
se rozloučili se starým rokem.
V tento den měla již každá pořádná hospodyně doma kalendář pro budoucí rok se zábavnou částí, jež byla dobrou četbou za dlouhých
zimních večerů. Nejstarší a nejrozšířenější byl
Pečírkův kalendář, vedle něhož velmi dobrý
svým obsahem a obrázky byl „Národ“ a „Koleda“, mimo ještě jiné, jichž mívali kupci větší
množství na vybranou.

O novém kalendáři se říkalo, že nosí štěstí.
Skutečné pravdy bylo na tom tolik, že nový kalendář vždy vítali doma nadšeně všichni a nejvíce já pro pěkné obrázky, jež mě k sobě vábily.
Každá rodina měla „svůj“ kalendář, na nějž byla
zvyklá, a kdyby někdo přinesl nějaký nový, třeba lepší, nebyl to ten „náš“! Něco na tom bylo
potud, že každý ten roční posel měl určité uspořádání a rubriky, jež se buď potřebovaly k připamatování anebo do nichž se zapisovalo.
Pořadatelé kalendářů obratně vystihli ty potřeby občanského člověka a zařizovali rozmanité rubriky. Pro venkov byly to výroční trhy
a jarmarky, jež byly v každé obci důležitou
událostí. Kalendář býval také rodinným zápisníkem a psaly se do něj postupně všechny události
podstatné a důležité.
Je dnes skoro nepochopitelné, že taková věc,
jako byl kalendář, těšila se svrchované úctě
nejen po celý rok, ale i další léta, pokud listy

trochu pohromadě držely. Vysloužilý kalendář
se ukládal jako součást domácí knihovny, ba
u přemnohých domácností byl jedinou knihou
rodinnou. Mimo kalendáře se málokdy koupila nějaká zábavná kniha, leda snad obrázková
dětem.
Za mého mládí byli starší lidé zvyklí na kalendář s pranostikami a výklady planet. Takové
věci bývaly i v lepších kalendářích a nejvíce se
z toho zachoval stoletý kalendář povětrností.
Pro úplnost připomínám, že kalendáře mívaly jednotnou cenu: velký za 50 krejcarů, menší
za 30 krejcarů. Ten menší měl kratší část zábavnou. Rakousko v roce 1799 uložilo na zábavné
kalendáře kolek za 6 krejcarů z kusu, což se
později rozšířilo na kalendáře všeho druhu.
Pražské kalendáře měly nejvíce odběratelů
nejen v samé Praze, ale i po venkově a staří lidé
věřili kalendáři jako písmu svatému. Rčení „bylo
to v kalendáři“ mělo svoji váhu a směle může se
říci, že bývaly ty výroční knihy skládány velmi poctivě, se zřetelem ke svému účelu. Přední
spisovatelé nepovažovali za méněcennost psát
povídky pro kalendář, jako je tomu nyní.

U nás četlo se velmi mnoho, nejvíce maminka s babičkou. Bratr Josef působil hodně
na výběr četby. V té době byl hodně čten Třebízský a Jirásek. Maminka odbírala Šimáčkovu
„Libuši“, tatínek Ottovy „Čechy“ a „Naučný
slovník“, já „Besídku malých“ a později „Malého čtenáře“. Bratr sám pro sebe odebíral nejvíce
knih, hlavně historické, jako Sedláčkovy „Hrady a zámky“ a cestopisné. Byly to cestopisy
Dr. Holuba a Stanleye.
Na Nový rok se gratulovalo známým, jinak
byl pro nás tak jako každý jiný den, jen oběd
byl sváteční.
Na svaté Tři krále chodívali chlapci opět
s koledou a psali na dveře bytů nebo krámů K+M+B. Dokonce objevovala se „veličenstva“ v královském oděvu z maminčiny
bílé spodničky nebo tatíkovy košile, s betlémskou hvězdou a kaditelnicí připravenou
nejčastěji z květináče, jíž vykuřovali byty.
„Ten tam vzadu“,
aby vyhlížel jako
opravdový mouřenín, byl pomazán
v obličeji pravidelně sazemi z kamen. V kostele se
světila voda, jíž si
lidé v nádobách
odnášeli
domů.
Svátkem Tří králů
bylo po Vánocích.
Zima poskytovala nám velkých
radostí. Běhali jsme
pravidelně bez zimníků, jež nebyly
pro nás malé kluky
ještě v módě, a bez
rukavic. Zima nám
nebyla, poněvadž
nás tenkrát hřálo
ještě mládí.
Jakmile napadlo hojně čerstvého sněhu, stavěli jsme na obci anebo při plotě farské zahrady
sněhuláky, kouleli velké koule, jež jsme pouštěli
do potoka, házeli po sobě sněhovými koulemi,
rozpleskávájícími se na hlavě či na nose nepřítelově.
Zvláštností holickou, jakož i královéhradeckou, byl nikde jinde snad neužívaný název hrudkování sněhem. Sněhová koule slula „puška“
a hrudkování nazývalo se „puškováním“. Původ této zvláštnosti klade Dr. Václav Řezníček
již jako gymnazista do dávné minulosti města
Hradce Králové, a sice až do dob husitských,
kdy se dělům říkalo „pušky“ a střelbě z nich
„puškování“.
Dnešní mládež má již třeba na podzim, kdy
ani pořádná zima ještě není, kluziště, a my jsme
museli čekat až do zimy na zamrzlý potok nebo
na „Mušku“, jež bývala na zimu zaplavována.
Pozorovali jsme pilně, jsou-li již „chyceny“
křehkou ledovou tříští, jež každým dnem udržela více kamenů, jimiž jsme ji dříve vyzkoušeli,
než jsme se odvážili na ni stoupnout. Předčasně

se nedoporučovalo, jak mohl dokázat leckterý
z mých spolužáků. Ovšem, když zmrzlá hladina
zesílila, nastala radost bruslení.
Ale i při oblevě, když roztál sníh na silnici
a znovu umrzl, klouzali jsme se od kostela dolů
až k mostu buď „naboso“, tj. jen po botách, anebo na bruslích. Mnohým klukům stačila pouze
jediná brusle. Tenkráte jich měla většina ještě
staré brusle z doby biedermeieru, jež sestávaly
z dřevěného kopýtka, do něhož bylo zapuštěno
dopředu ohnuté želízko. Uvazovaly se na nohu
vpředu a vzadu přes nárt řemínky spodem kopýtka protaženými. Byl-li potok úplně zamrzlý,
klouzali jsme se po něm anebo dělali v ledu díry
a klacky led vylamovali. Tomu jsme říkali v klukovské hantýrce „kůžování“. Při nastalém praskání ledu se často stávalo, že se některý z nás
probořil a pořádně ve vodě namočil, za což pak
doma následoval pořádný výprask.
Maminka mně jednu zimu koupila šroubovací brusle, na nichž jsem se za dopoledne naučil
na „Mušce“ jezdit, a pak se již na nich pohyboval jako skutečný sportsman. Dospělí používali
buď „šroubovacích“ bruslí anebo modernějších
„halifax“, jež se zvláštním sklapovacím zařízením připevňovaly na boty.
Zima na venkově poskytovala nám dětem
mnoho radostí. Největší
byla, padal-li hustě sníh,
či jak se říkalo, byla-li
pořádná chumelenice, že
nebylo vidět na krok a my
jsme v ní mohli běhat,
jsouce úplně obalení sněhem na šatech nalepeným.
Menší radost mívala maminka, když jsem přišel
večer domů v mokrých
šatech s rozmáčenými botami. Ale jak mi zato do
červena vymrzlému chutnala večeře!
Na různých místech budovali jsme klouzačky. Na silnici, na „obci“ a zejména na svahu od
zadního vchodu kostelního, jež nám bývaly někdy nepřejícími dospělci posekány, nebo polity
teplou vodou a poprášeny popelem. Čím byla
klouzačka delší, tím byla lepší. Jezdili jsme na
ní jednotlivě i v celých řetězech, vsedě i vestoje,
třeba i po jedné noze.
Vedle klouzaček věnována byla naše pozornost i sáňkám, třeba prostým a jednoduše z prkének bedny zrobených, ale přece jen sáňkám.
Já jsem měl pěkné, zhotovené kolářem, jež našla
Marjána Majsnerova někde na na půdě a dala mi
je. Ve večernách hodinách jsme sáňkovali z uvedeného kostelního svahu. Bývalo tam veselo,
zejména když se sáňky zvrhly a osazenstvo se
válelo ve sněhu.
O svátku Hromnic světily se v kostele svíčky
zvané „hromničkami“.
Na masopustní úterý bývala škola skoro
prázdná. Většina kluků koupila si za ustřádané
peníze škrabošky, všeobecně „larvami“ nazývané a prodávané všemi kupci, a chodila oblečena za „maškary“. Navštěvovali domy i krámy
a vybírali krejcárky. Někde také přišli ve styk
s koštětem, nechovali-li se dosti slušně. Na uli-

cích prováděly maškary různé uličnictví a alotria. Již několik dnů před masopustním úterkem
ukazovali si kluci „larvy“ a čachrovali s nimi. Já
jsem musel jít do školy, ačkoli nás tam bylo, co
by na prstech spočítal, a bylo mně líto, že jsem
nemohl s nimi běhat.
Jedenkráte, asi v roce 1885, byl na masopustní úterý uspořádán odpoledne mezi třetí a čtvrtou hodinou maškarní průvod, jenž vyšel z hostince „U Koníčka“ a ubíral se okolo náměstí.
Díval jsem se na něj od „Dupačky“. Vpředu poskakoval šašek, pak jela na koni opice, prý syn
Kašpara „šunkaře“, a za ní ostatní maškary.
Poněvadž maškary tropily všelijaké nepřístojnosti, bylo později „chození maškar“ politickými úřady zakázáno a trestáno. Objevovaly
se sice ještě tu a tam, ale zákroky policie a četnictva starý tento zvyk úplně vymizel.
Druhý den, na popeleční středu, znamenal
v kostele pan farář čela svých osadníků popelem a připomínal jim, že jsou „prach a v prach
se jednou zase obrátí“.
V masopustě konaly se hojně svatby, takže
pan farář měl o výdělek i zábavu postaráno. Jinak probíhal čas vyměřeným chodem. Nežli se

kdo nadál, bylo zde jaro a s ním blížily se svátky
velikonoční.
Na květnou neděli chodila děvčata s „lítem“
a prozpěvovala, za což bývala v domácnostech
obdarována. „Líto“ byl menší lesní stromek,
jenž se nosil v ruce a obyčejně byl ozdoben
skořápkami z vajec a řetězy, jichž články byly
sestaveny z různobarevného papíru.
Květnou nedělí již počínaly Velikonoce. Pro
nás žáčky teprve „zeleným“ čtvrtkem, kdy odlétaly zvony do Říma. Tímto dnem bylo prázdno
a trvalo až přes Velikonoční pondělí. Na Velikonoce jsem se zrovna tak těšíval jako na Vánoce, zejména když bylo pěkné počasí, všude
se již cítil počátek probouzejícího se jara. My
kluci jsme měli plné ruce práce. Poněvadž se
nezvonilo, chodili jsme s kostelníkem na věž,
kde jsme koncertovali na velkou řehtačku, jež
byla postavena v jedné polovině při otevřeném
oknu a mimo to jsme běhali s ručními řehtačkami okolo kostela a po ulici, tropíce všude pekelný rámus.
Maminka pekla doma mazance a jidáše, jež
jsme měli pomazané medem na „velký“ pátek
k obědu s postní polévkou a na „bílou“ sobotu
ke snídani. „Jidáš“ byl pletenec jako u vánočky
z obou stran stočený do oválu a stisknut, aby

točenice držela pohromadě. Na „velký“ pátek
byly jidáše vyloženy na krámě u všech pekařů.
Na „bílou“ sobotu ráno postavili kostelníci
bratři Stárkové před sakristii hraničku dříví na
pálení Jidáše. Z okolních vesnic přinášeli si
menší polena na řetěze připevněná, jež kladli na hranici. Jakmile se dostavil pan farář
nebo kaplan, byla hranice zapálena, přičemž
kněz vykonal příslušný obřad a svěcení. Hranice byla uhašena, když bylo dříví dostatečně
opáleno a ti, kteří měli svoje polena na řetěze,
vytrhli je z hranice a odnesli domů k potřebě hospodáře. Z opáleného dříví robily se na
venkově kříže, jež se zapichovaly do země na
ochranu polí.
Večer při setmění, konalo se na náměstí slavné „Vzkříšení“, jak bylo již vpředu uvedeno.
Na Boží hod byla sloužena mše v 9 hodin
a v 11 pak slavnostní „velká mše“, při níž hrával řídící učitel Martin Hornof na varhany, muzikanti na různé nástroje smyčcové, dechové
a kotle, rovněž zpěváci se nedali zahanbit. Byli
to příslušníci jeho rodiny a ostatní povětšinou
členové zpěváckého spolku „Neptalim“. Na
takovou krásu se nezapomíná, zejména když
se slunce dralo okny pod
klenbu kostelní a do světelných paprsků pronikal
kouř kadidla. Pan farář
zpíval u oltáře, na kruchtě
se mu odpovídalo a hudba
pak hrála a kotle bouřily
jako hromobití.
Velikonční
pondělí
patřilo nám klukům. Již
během týdne sháněli jsme
vrbové pruty na pomlázky,
pletli je a někteří odborníci je pařili ještě ve vařící
vodě, aby byly pružné
a šlehy citelné. Kluci chodili s ranečky a pomlázkou koledovat, a kde měli děvčata, dovolily jim
hospodyně, aby dcerky vyplatili. Za to dostávali jako koledu kus mazance, malovaná vajíčka
anebo po krejcaru. Já jsem koledovat nesměl,
poněvadž mi to maminka zakázala. Měl jsem
lítost, když jsem viděl u kluků vykoledovaná
vajíčka a krejcary. Zato jsem honil s ostatními,
stejně postiženými, děvčata, objevila-li se někde
na ulici a vyplácel je. Pod kaštany na náměstí se
„kecalo“ do vajíček. Jeden držel vajíčko mezi
ukazováčkem a palcem a druhý do něho hleděl
zaseknout krejcar. Podařilo-li se to, bylo vejce
jeho i s krejcarem. V případě nezdaru připadl
krejcar majiteli vajíčka. Mezi kluky byli ovšem
i takoví podnikavci, kteří si krejcar tajně obrousili na plochách o kámen, aby byla hrana ostrá
a krejcar se do vejce snadněji zasekl. O tomto
podfuku ovšem druhý hráč nesměl vědět.
(dokončení příště)
Jak dobře víme, řada čtenářů „Holických listů“ si po celý rok 2006 uchovávala
tuto dvoustranu vzpomínek Jana Jiraucha.
Protože chceme, abyste měli tyto vzpomínky
celé, rozhodli jsme se dokončit je jako přílohu v lednovém a únorovém vydání „Holických listů“.

