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Největší investiční akcí letošního roku

je rozsáhlá rekonstrukce „staré dépéesky“,

tedy domu s pečovatelskou službou U Kap-

ličky 1042. Cílem této rekonstrukce je

vybudování 7 bytů pro osamělé rodiče

s dětmi v předním traktu budovy. V celém

objektu jsou dále vyměňovány rozvody

teplé i studené vody, bude vyměněn i ohří-

vač na teplou vodu, čímž by se měl odstra-

nit letitý problém s kvalitou vody . Dále

bude vybudován bezbariérový přístup do

prostor pro seniory. Kompletní opravou

projde i střecha celého objektu, bude polo-

žen nový střešní plášť se zvýšenou tepelnou

izolací. Z opravy střechy je i první snímek.

Akce byla započata koncem května, dokon-

čení je plánováno na konec září 2006, pro-

váděcí firmou je BW Stavitelství Chrudim

a celková cena díla je 3,4 mil. Kč.

Druhým snímkem se vracíme ke čtvr-

tečnímu odpoledni 13. července, kdy po sil-

ném přívalovém dešti byly zatopeny sute-

rénní prostory školní družiny pod školní

jídelnou i skladovací prostory jídelny, stej-

ně postiženy byly i prostory v kulturním

domě, v obou mateřských školkách a tra-

dičně i šatny v základní škole Holubova

a suterén městského úřadu, včetně kotelny.

Nutno poznamenat, že k zatopení těchto

prostor došlo již při přívalových deštích

21. června letošního roku. 

Dvěma snímky představuje „Meziná-

rodní plener malířů a řezbářů“ v polském

městě Blotnica Strzelecká. Partnerská spo-

lupráce s městem Strzelce Opolskie pokra-

čuje úspěšně i v oblasti umělecké. Sedmé-

ho ročníku Pleneru se totiž zúčastnil

i holický reprezentant, student Fakulty

výtvarných umění VUT Brno, Kamil

Benda. Plener pořádalo město Strzelce

Opolskie, odbýval se v romantickém pro-

středí zámečku a zámeckého parku v Blot-

nicy a účastnilo se ho 20 umělců z Polska,

německého města Soest a ukrajinské Tys-

menice, což jsou jeho partnerská města,

dále polští řezbáři a malíři, umělci z ukra-

jinského Lvova a mladý český umělec

Kamil Benda. Po týdenní práci svá díla

představili na závěrečné přehlídce, které se

zúčastnil i burmistrz Strzelec Opolskich

K. Fabianowski a vícemaršálek opolského

vojvodství Ewa Rurynkiewitcz. 

Text a foto Vladislav Branda

NEVŠEDNÍ UDÁLOSTI VŠEDNÍHO ŽIVOTA
SLOVEM I OBRAZEM

Na titulní straně počítačová učebna v Základ-

ní škole Komenského ulice
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SLOVO STAROSTY LADISLAVA EFFENBERKA

Vážení občané, čtenáři měsíčníku

„Holické listy“!

Odpovídalo by tradici, kdybych zářijové

„Slovo starosty“ začínal provoláním „Hola,

hola, škola volá!“ Ovšem zmíněná škola už

zavolala, pracovníci škol a školských zařízení

se již od posledního srpnového týdne pilně

připravovali na zahájení nového školního roku

a žáci taktéž pilně odpočítávali poslední dny

prázdnin. K tomu Vám nic objevného sdělit

nemohu, pouze mohu konstatovat, že podle

posledních informací jsou všechny mateřské,

základní, umělecké a střední školy, jakož

i příslušná školská zařízení v Holicích plně

připraveny řádně uvést školní rok 2006/2007.

Já bych se však chtěl spíše ohlédnout za

letošním období prázdnin a dovolených, kdy

mnohý z nás měl už „plné zuby“ tropických

veder a následně proklínal přívalové deště.

Nic z toho však podstatně neovlivnilo realiza-

ci plánovaných stavebních prací na městských

domech, ve školách i při opravách místních

komunikací.

Ještě v měsíci červnu jsme stačili dokončit

všechny naléhavé závady na městských komu-

nikacích, které způsobila letošní zima. Ihned

poté pokračovaly práce na celoplošných opra-

vách, tj. nátěry emulzí a posyp drtí v ulicích

Holubova, Vrchlického, Šafaříkova, 28. října,

Pod Homolí, k „Blažkovci“ a v místní části

Roveňsko. K tomu lze připočítat rekonstruova-

né chodníky v Holubově a Hradecké ulici,

jakož i nové parkoviště u kulturního domu. Na

některých trasách budou práce ještě pokračo-

vat, avšak v podstatě máme místní komunika-

ce v pořádku.

Tím však výčet letních aktivit při rekon-

strukcích, větších i menších opravách nekon-

čí. Pochopitelně tohoto období využily místní

mateřské školy. V Mateřské škole ve Staroho-

lické ulici pilně pracovali na dokončení areálu

dětského hřiště montáží a přípravou proléza-

ček, skluzavek, houpaček a výstavbou písko-

viště. V současnosti je hřiště v plném rozsahu

připraveno k provozu. Mateřská škola v Par-

dubické ulici vyčerpala více než půl

milionu Kč na výměnu oken a zateplení

vstupního bloku, Mateřská škola v Holubově

ulici spotřebovala asi poloviční částku na

výměnu rozvodů vody. Zmínit chci ještě

jednu akci, která s touto problematikou úzce

souvisí. V lokalitě „Muška“ byly započaty

práce na vybudování dětského hřiště. Poslední

zpráva říká, že pokračují potřebné zemní

práce a přípravy základů pro instalaci přísluš-

ných prvků, které budou hřiště tvořit. Vrtkavé

počasí však vneslo do harmonogramu prací

trochu zmatku, ovšem v každém případě bude

hřiště v nejbližší možné době vybaveno a uve-

deno do provozu.

Nepochybuji o tom, že otázka některých

z Vás by mohla patřit i postupu prací na

obchvatu města silnicí I/35. Velmi rád Vám

odpovím, poněvadž zprávy jsou zcela uspoko-

jivé. Plánovaný obchvat města totiž postoupil

do zcela konkrétní etapy. Krajský úřad Pardu-

bického kraje vydal stavební povolení pro

první etapu prací – úsek ze silnice od Hradce

Králové až do oblasti křižovatky se silnicí na

Roveňsko. Současně probíhá veřejná soutěž

na dodavatele stavby a podle dosažitelných

informací zájem projevilo patnáct firem. Úzce

s tím souvisí také skutečnost, že pod vedením

Pozemkového úřadu Pardubice již v průběhu

podzimu budou zahájeny komplexní pozem-

kové úpravy, navazující na stavbu obchvatu.

Jedná se o zcelování, směňování a přístupnost

pozemků, dotčených budovaným obchvatem.

Že nejde o jednoduchou záležitost, dokumen-

tuje to, že se na celé trase obchvatu dotýká

téměř osmi set vlastníků.

Tolik tedy zprávy nepochybně potěšující,

avšak musím též nabrat „z jiného soudku“, ve

kterém je konstatování méně radostné. Budeme

se muset v příslušných komisích, patrně i v radě

či zastupitelstvu města zabývat úsekem veřejné-

ho pořádku, kde se nám ne zcela daří zjednat

nápravu v chování určitých skupin mládeže

a dokonce i dětí školou povinných. Jde o jevy

v souvislosti s provozem BUM BUM BARU,

shromažďování výtržnických part na autobuso-

vém nádraží, u kulturního domu, v sokolském

parku a dalších místech, o rušení nočního klidu

a s tím související vandalství s poškozováním

cizího majetku. Zatímní opatření nebyla dosta-

čující ani účinná, a budeme proto muset ve zmí-

něných orgánech ve spolupráci s Policií ČR

i městskou policií přikročit k důraznějším opat-

řením. Není totiž možné, aby určitá vrstva mlá-

deže (přičemž mne neodbytně napadá, jak právě

na tyto děti a mládež dohlížejí rodiče!) nabyla

dojmu, že si v našem městě mohou dělat, co

chtějí. Zatím se to tak – bohužel – jeví.

I po těchto poněkud nepříjemných větách

však chci zakončit veseleji: přeji Vám všem,

abyste si měsíc září – zpola letní a zpola pod-

zimní – užili v klidu a pohodě v zaměstnání či

v kruhu rodinném nebo přátelském.

Mgr. Ladislav Effenberk, starosta města

VŠEM ŽÁKŮM I STUDENTŮM, UČITELŮM I VYCHOVATELŮM,
ŠKOLNÍKŮM I UKLÍZEČKÁM A OSTATNÍMU PERSONÁLU

HOLICKÝCH ŠKOL

PŘEJEME ÚSPĚŠNÉ VYKROČENÍ DO NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

NEZAPOMEŇTE: 4. ZÁŘÍ ZAČÍNÁ OPĚT ŠKOLA!
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Schůze rady města dne 10. července 2006 

První část scůze rady byla věnována otázkám bytového hospodář-

ství. Za účasti předsedy Milana Novotného projednala rada zprávu

o činnosti bytové komise, kterou vzala na vědomí. Poté schválila

pořadník uchazečů o přidělení obecního bytu, platný pro druhé polo-

letí letošního roku. Na vědomí vzala rada zprávu o stavu na úseku

bytového hospodářství a hospodaření s byty k 30. 6. 2006. Dle před-

loženého návrhu schválila plán údržby bytových domů na období

2007 – 2010. Rada schválila přidělení bytů v čp. 731 Holubova ulice

a v čp. 749 Holubova ulice dle pořadníku, jakož i směnu bytů

v domech čp. 18 náměstí T. G. Masaryka a čp. 749 Holubova ulice.

Z důvodu neplacení nájemného schválila rada výpověď z nájmu bytu

v čp. 59 Hradecká ulice pro pana Karla Vodu. V souvislosti s výstav-

bou bytů pro matky a otce s dětmi v nouzi v ulici U Kapličky čp.

1042 (starý DPS) schválila rada nákup vařičů a kuchyňských linek do

těchto bytů. 

V oblasti převodů nemovitého majetku schválila rada výpůjčku

pozemku v Zahradní ulici pro manžele Horských a Škrbovy na dobu

neurčitou s výpovědní lhůtou šest měsíců. Dále rada schválila kupní

ceny odprodávaných pozemků v Puškinově ulici (parkoviště) a v Hra-

decké ulici (výrobní objekt). V obou případech ve výši 100 Kč/m2. 

Po obsáhlé diskusi k bodu „užívání sportovní haly“ rada konsta-

tovala, že návrh komise pro mládež a tělovýchovu na financování

tělovýchovy a sportu je značně nekonkrétní a neodpovídá zadání rady

a radě nebyl předložen návrh rozvrhu hodin ve sportovní hale. Rada

proto ponechává v platnosti svá předchozí usnesení (nájemní smlou-

vy s uživateli haly) a schvaluje uzavření nájemní smlouvy pro Horo-

lezecký a turistický klub Holice ve výši 20 Kč za hodinu dle rozvrhu

hodin. 

Na základě došlých žádostí schválila rada finanční příspěvek ve

výši 5 000 Kč pro Automotoklub Holice na cestu na motocyklech po

třech kontinentech pro členy AMK. Dále schválila příspěvek

20 000 Kč Basketbalovému všesportovnímu klubu Holice na účast

minižáků ve finálových turnajích o mistra republiky v Ostravě a Týně

nad Vltavou a příspěvek 50 000 Kč pro Radioklub KH1KHL Holice

na výstavbu vysílacího střediska. 

Na základě pozvání z družebního města Medzev (Slovensko) na

jejich městské oslavy ve dnech 14. – 16. 7. schválila rada služební

cestu pro členy delegace města Luďka Kaplana a Milana Štěpánka

(členové zastupitelstva, předsedové komisí rady). Do výběrové komi-

se na funkci vedoucího odboru dopravy byl za radu schválen Josef

Bartoníček. Členové rady se shodli, že organizacím a souborům,

které se podílely na oslavách města, bude zaslán děkovný dopis rady

města.

Schůze rady města dne 14. srpna 2006 

Předseda komise pro mládež a tělovýchovu Luděk Kaplan před-

nesl zprávu o činnosti komise, kterou vzala rada na vědomí. Zároveň

rada schválila rozvrh hodin ve sportovní hale na školní rok

2006/2007 a bezplatný pronájem haly od 1. 9. 2006 na mistrovská

utkání a turnaje holických sportovních klubů podle termínových listin

předaných komisi pro mládež a tělovýchovu. Rada uložila vedoucímu

odboru správy majetku a výstavby města upravit v tomto duchu

nájemní smlouvy na užívání sportovní haly. Na vědomí vzala rada

žádosti TJ Jiskra Holice a BVK Holice s tím, že v podstatné části

korespondují s přijatým usnesením. 

Rada schválila prodejní cenu za část pozemku v ulici Staroholic-

ká (3 m2) ve výši 100 Kč/m2. Zastupitelstvu doporučila schválit zříze-

ní věcného břemene za úplatu na části pozemku v Holubově ulici

(vjezd na pozemek za kulturním domem). Podle zákona o zvyšování

nájemného z bytu schválila rada zvýšení regulovaného nájemného

od 1. 1. 2007. Zvýšení se nebude týkat bytů se smluvním nebo věcně

usměrňovaným nájemným. Rada zamítla žádost nájemníků v domě

čp. 1042 v ulici U Kapličky (starý DPS) na snížení nájemného po

dobu prováděné rekonstrukce v tomto domě. Po projednání žádosti

části nájemníků v domě čp. 1103 v ulici Na Mušce (oprava balkono-

vých dveří) uložila rada vedoucí finančního odboru předložit návrh

rozpočtové změny na částku 40 000 Kč. 

Po seznámení se s žádostí manželů Smítalových (nevyhovující

přidělený byt) rozhodla rada předat tuto záležitost k projednání byto-

vé komisi. Rada projednala žádost firmy Strnad z Moravské Třebové

na uznání víceprací při zhotovení zateplení a fasády na domě čp. 761

v Holubově ulici a z předloženého výčtu uznala vícepráce v částce

25 515 Kč včetně DPH, která bude firmě odečtena od penále za

nedodržení termínu. Na základě žádosti firmy Rengl (umístění plaká-

tovací plochy v Nádražní ulici) schválila rada zveřejnění záměru pro-

nájmu pozemku. 

V souvislosti s chystanými komplexními pozemkovými úprava-

mi, navazujícími na výstavbu silničního obchvatu, jmenovala rada

pracovnici odboru správy majetku a výstavby města Jaroslavu Kova-

říkovou do sboru zástupců vlastníků pozemků. Rada doporučila

zastupitelstvu schválit vstup našeho města do Místní akční skupiny

Holicko, jejíž ustavení je potřebné pro čerpání financí z evropského

programu LEADER. Využití tohoto programu bylo odsouhlaseno na

valné hromadě Dobrovolného svazku obcí Holicka dne 14. 6. 2006.

Zastupitelstvu bylo rovněž doporučeno schválit znění partnerské

smlouvy mezi městy Holice a Strzelce Opolskie v Polsku. 

Rada schválila dlouhodobé pronájmy v budově Mateřské školy

Staroholická (půjčovna kostýmů KD Holice, herna kulečníku DTJ

Holice) včetně rozvrhu hodin v tamní tělocvičně. Dále byla schvále-

na směrnice o nakládání s majetkem pro tutéž školu. Rada se sezná-

mila s dopisem ředitelky Mateřské školy Holubova Mileny Vohralí-

kové, ve kterém navrhuje odchod ze své funkce k 30. 6. 2007.

Starosta informoval radu o stavu příprav výstavby silničního obchva-

tu města. V současné době je vydáno stavební povolení a probíhá

výběrové řízení na dodavatele. Po uplynutí všech zákonných lhůt by

nemělo nic bránit zahájení výstavby na podzim letošního roku. 

Mgr. Pavel Hladík, místostarosta města

ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY MĚSTA

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Uzavřené sňatky:

Dne 10. 6.  Kamil Kantor a Lenka Shejbalová

Dne 23. 6.  Pavel Chmelík a Naděžda Kašíková

Dne 24. 6.  Jaroslav Kaplan a Marcela Šerešová

Dne 24. 6.  Jiří Horváth a Pavlína Frýdová

Dne 24. 6.  Petr Polák a Věra Jílková

Dne 14. 7.  Lukáš Kozák a Lenka Vodičková

Dne 5. 8.  Aleš Veselý a Petra Loukotová

Dne 5. 8.  Jiří Karásek a Hana Kovářová
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MĚLI BYSTE VĚDĚT…
POŘADNÍK UCHAZEČŮ O PŘIDĚLENÍ OBECNÍHO
BYTU PLATNÝ PRO II. POLOLETÍ ROKU 2006
(schváleno bytovou komisí dne 28. června 2006 a radou města dne
10. července 2006)

1. Petr Smítal Holice

2. Jiří Kloz Holice

3. Jozef Pavlisko Holice

4. Kristýna Bednářová Holice

5. Jana Chejnovská Holice

6. Jiří Spolek Holice

7. Jitka Bártová Dolní Roveň

8. Ján Miškár Holice

9. Ladislava Schubertová Holice

10. Monika Šimonová Dolní Roveň-Litětiny

11. Olga Šťastná Holice

12. Petr Udržal Horní Ředice

13. Olga Kulhánková Holice

14. Jaroslav Pištora Holice

15. Milan Gregor Dolní Roveň

16. Pavel Seidl Holice

17. Hana Zemanová Holice

18. Jan Brychta Holice

19. Romana Vršanská Holice

20. Oldřich Mihulka Časy

21. Marie Hanušová Holice

22. Aleš Karlík Holice

23. Iveta Frýdová Holice

24. Radek Machatý Holice

25. Vlasta Lagronová Holice

26. Zdeňka Tichá Holice

27. Iveta Petránková Holice

PLÁN ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA A SCHŮZÍ
RADY MĚSTA NA II. POLOLETÍ ROKU 2006
(DO OBECNÍCH VOLEB)
(schváleno zastupitelstvem města dne 26. června 2006) 

Vzhledem k tomu, že zasedání zastupitelstva proběhlo až po uzávěrce

Holických listů, nemohli jsme plán otisknout již v letním čísle, a proto

jsou zde pro úplnost uvedeny i termíny schůzí, které již proběhly. 

Jak je již všeobecně známo, proběhnou volby do zastupitelstva města

ve dnech 20. a 21. října 2006. Proto také zastupitelstvo stanovilo termí-

ny jen do tohoto data. 

Podle schváleného plánu se sejde zastupitelstvo města již jen jednou,

a to v pondělí 11. září v tradičním čase od 18 hodin na tradičním místě

v klubovnách KD. Jednání zastupitelstva je veřejné a může se ho

zúčastnit každý občan včetně práva vznášení připomínek a dotazů

k činnosti městské samosprávy.

Schůze rady byly naplánovány na 10. července, 14. srpna, 28. srpna,

11. září, 25. září a 9. října 2006. Na rozdíl od zasedání zastupitelstva

jsou schůze rady neveřejné. 

JAK SE PLNÍ KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Počátkem března schválilo zastupitelstvo města objem prostředků

kapitálové části rozpočtu města na letošní rok včetně zařazení jednotli-

vých akcí. S uspokojením lze konstatovat, že většina akcí je již dokon-

čena nebo před dokončením. Hotové jsou akce: parkoviště u kulturního

domu, chodník a oplocení u hřiště v Holubově ulici, chodník před poš-

tou, rekonstukce kapličky u kostela, rekonstrukce prosklení chodeb

v Mateřské škole Pardubická a fasáda budov na stadionu. Na dalších

akcích se ještě pracuje. Tak rekonstrukce starého DPS v ulici U Kap-

ličky (včetně výstavby sedmi bytů pro matky a otce s dětmi v nouzi)

má být dokončena do 15. září. Do konce srpna má být předána studie

a do konce října projektová dokumentace na rekonstrukci školní jídel-

ny. Na dětských hřištích v sídlišti Muška a u Mateřské školy Staroho-

lická jsou již osazeny hrací prvky, nyní budou provedeny zemní práce

a ozelenění. Do konce září má být dokončena přístavbu skladu v areálu

Technických služeb. Jak jsme vás již informovali, byla na červnovém

zasedání zastupitelstva z akcí na letošní rok vyřazena výměna kašny na

náměstí. Na zasedání zastupitelstva 11. září bude rozhodnuto, jak bude

s ušetřenými penězi naloženo. 

Radou schválené akce v rámci údržby budov příspěvkových organizací

města jsou již také před

dokončením. Prakticky

hotová je regulace

ústředního vytápění

v kulturním domě, do

konce srpna bude

dokončena v Mateřské

škole Holubova výměna

hlavních rozvodů vody

včetně napojení hydran-

tů a přístřešek u těloc-

vičny s úpravou schodů.

Výměna oplocení na západní straně Mateřské školy Staroholická se

uskuteční na přelomu září a října, neboť bylo nejprve třeba sehnat sou-

hlas sousedů, kteří žijí v zahraničí. Během prázdnin zajistily školy

řadu drobnějších akcí v rámci údržby ze svých provozních prostředků.

Po celý rok se provádějí i potřebné údržbové práce na bytových objek-

tech v majetku města. K těm největším patří bezesporu zateplení

a nová fasáda na domě čp. 761 v Holubově ulici. Tím byla dokončena

obměna fasád na všech domech v majetku města v této lokalitě. 

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2006 

Uplynuly čtyři roky, a tak nás ve dnech 20. a 21. října 2006 čekají

volby do zastupitelstva města Holic. K zákonem stanovenému termínu

15. srpna podaly kandidátní listiny v našem městě čtyři volební strany:

Česká strana sociálně demokratická, Komunistická strana Čech

a Moravy, Křesťanská a demokratická unie – Československá strana

lidová a Občanská demokratická strana. O vaši přízeň se tak bude ve

volbách ucházet o 21 míst v zastupitelstvu 84 kandidátů, občanů naše-

ho města. 

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

PŘEHLED SPORTOVNÍCH A TURISTICKÝCH AKCÍ NA ZÁŘÍ 2006
  „Houbový pochod“ – pěší turistika – DTJ Holic

  O pohár DDM v malé kopané žáků 6. a 7. tříd základních škol –

DDM Holice

  2. – Turnaj neregistrovaných žen a dorostenek v tenisu – TK Holice

  8. – 9. – Turnaj ve stolním tenise – TJ Jiskra Holice

  16. – „Loučení s létem“ – cykloturistika – 3. ročník – KČT Holice

a TJ Sokol Holice

  23. – Turnaj dvojic dospělých v tenisu – TK Holice

  27. – Závěrečný turnaj žáků tenisové školy – TK Holice
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ÚŘEDNÍ DESKA
(informace z městského úřadu a jeho odborů připravil ing.Vladislav
Branda, tajemník MÚ)

Odbor dopravy – vydávání řidičských průkazů a správní
poplatek za zkoušky

Od 1. července 2006 se v rámci novelizovaného zákona č. 361/2000

Sb., zákona o silničním provozu budou vydávat i řidičské průkazy se

zkrácenou dobou vydávání do 5 pracovních dnů po zaplacení správní-

ho poplatku ve výši 500 Kč (ŘP se normálně vydává do 20 dnů). 

Od 1. července se nově zavádějí správní poplatky za provedení zkouš-

ky – viz zákon č.247/2000Sb.: 

Žadatel o řidičské oprávnění je povinen zaplatit příslušnému obecnímu

úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého je zkušební komisař

zaměstnán, za zkoušku z odborné způsobilosti 700 Kč; v případě opa-

kovaných zkoušek žadatel zaplatí za opakovanou zkoušku z předpisů

o provozu na pozemních komunikacích 100 Kč, za opakovanou zkouš-

ku ze znalosti ovládání a údržby vozidla 200 Kč a za opakovanou

zkoušku z praktické jízdy 400 Kč. 

Informace na odboru dopravy na tel. 466 741 240 nebo 466 741 243
(agenda řidičů)

Správní odbor – změny při vydávání cestovních dokladů 

Od 1. září 2006 dochází v oblasti cestovních dokladů k těmto podstat-

ným změnám:

A) v oblasti časové platnosti cestovních dokladů 

1. Cestovní pas, diplomatický pas a služební pas obsahující strojově

čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji (digitálně přenesená

fotografie obličeje) se vydá s územní platností do všech států světa

s dobou platnosti 5 let občanům od 5 do 15 let, nebo 10 let občanům

starším 15 let. 

Upozorňujeme, že žadatel pro tento pas již nepotřebuje fotografii
ani vyplněnou žádost, vše probíhá elektronicky. 
Děti do 15 let nebude možno do těchto pasů zapsat, všichni musí
mít vlastní cestovní doklad – děti do 5 let pouze bez strojově čitel-
ných údajů s platností na 1 rok!

2. Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biome-

trickými údaji (tzv. bleskový pas) se vydá s územní platností do

všech států světa s dobou platnosti 6 měsíců; občanovi mladšímu

5 let se tento doklad vydá s dobou platnosti 1 rok. 

B) v oblasti správních poplatků za vydání cestovního dokladu
poplatek v Kč

Vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat 600,-

- občanům starším 5 let a mladším 15 let 100,-

Vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů 1500,-

- občanům mladším 5 let 50,-

- občanům starším 5 let a mladším 15 let 1000,-

V případě nejasností se obraťte na správní odbor Městského
úřadu Holice, tel. 466 741 217.

Správní odbor – změna názvu adresní pošty

Upozorňujeme občany i organizace, že s účinností od 1. září 2006 je změ-
něn název adresní pošty z 534 01 Holice v Čechách na 534 01 Holice.
Dochází tak ke sjednocení názvu adresní pošty s názvem našeho města,

což značně zjednoduší psaní poštovní adresy. Česká pošta, s.p. ubezpeču-

je, že nezměněný název adresní pošty na poštovní zásilce n e b u d e mít

vliv na kvalitu služeb poskytovaných Českou poštou. 

Případné dotazy a nejasnosti Vám pracovníci České pošty, a.s. rádi
zodpoví na telefonním čísle 466 681 001.
Pro informaci uvádíme, že od 1. září 2006 dochází ke změně názvu více

pošt ve východočeského regionu, jejichž seznam je na každé poště.

Poštovní směrovací čísla pošt s upravenými názvy zůstávají beze
změny.

Pravidelný sběr biologického odpadu 

Ve čtvrtek 7. září a poté vždy ve čtvrtek po dvou týdnech do 19. října

bude holický městský úřad a firma Odeko z Týniště n. Orlicí organizo-

vat tzv. mobilní sběr biologického kompostovatelného odpadu.

V minulých dnech byly všechny holické domácnosti obeslány bílým

letákem na sběr biologického odpadu. Sběr „bioodpadů“ ze zahrádek

bude tedy opakován dle harmonogramu na letáku. 

Zde je nutno upozornit občany, že odpad je nutno předávat osobně,

a po zkušenostech z loňského roku musíme připomenout, že jiný

odpad než biologický nebude v žádném případě odebírán. 

Schůze rady města v září 2006
První zářijová schůze rady města se uskuteční před zasedáním zastupi-

telstva v pondělí 11. září, rada se bude zabývat aktuálními, popř. neod-

kladnými záležitostmi. Schůze rady města dne 25. září bude mít na

programu výroční zprávu komise výstavby a životního prostředí, dále

se bude zabývat aktuálním plněním kapitálového rozpočtu roku 2006 . 

Na jednání rady města budou průběžně zařazovány majetkové otázky

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

Informační místo pro podnikatele v Holicích

Informační místa pro podnikatele nabízejí firmám službu „Vyhledávání

kontaktu GRS“. Vyhledání kontaktů je jeden z nejčastějších dotazů,

s kterými se na InMP firmy obracejí. Služba umožňuje vyhledat kontak-

ty na firmy ve všech zemích Evropy, včetně České republiky. Firmy tak

mají možnost navazovat nové obchodní vztahy. Jedná se o ověřené údaje

a minimálně se o firmě dozvíte následující informace: název společnosti,

IČO, obchodní název, adresa, telefon, fax, nejvyšší výkonný úředník,

počet zaměstnanců, rok založení a další. Pokud byste o tuto službu měli

zájem, neváhejte kontaktovat expozituru Informačního místa pro podni-

katele v Holicích, kde se dozvíte další doplňující informace.

Informačního místo pro podnikatele (dále jen InMP) i v Holicích.

InMP sídlí v ulici Palackého 38. KONTAKT: úřední den – úterý 8:00 –

12:00, Palackého 38, 534 14 Holice, tel.: 724 613 929, e-mail: RMPar-

dubice@inmp.cz

Iveta Lemberková, Informační místo pro podnikatele Pardubice 

Příspěvková organizace Technické služby Holice
Nabízí občanům a firmám následující:

Dopravu: • AVIA3 a 5 t • LIAZ – kontejner 8 t • Avia – plošina • Multikary 2 t

Služby: • čištění komunikací • sekání trávníků • údržba zeleně • elektroinst. práce • instalatérské práce • pokládka zámkové dlažby

Zemní práce včetně nakládek stroji HON a UN
Půjčování nářadí a mechanizace: • míchačka 1201 • stavební kozy • kompresor • kontejnery 3 a 5t • žebříky • elektrocentrála

• vertikutátor • přenosné dopravní značky a světelné označení • plynový hořák • sekačky • vibrační deska • kladivo BOSCH

Prodej materiálů: • rekultivační hmoty • zemina výkopová • recyklát – suť tříděná • písky a drtě • zámkové dlažby • kůra

Bližší informace: Vysokomýtská 635, 534 01 Holice, tel.: 466 920 013, ts@holice.cz
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Policie ČR – Obvodní oddělení Holice má v současné době

mírný početní podstav. Vyzývá proto zájemce o výkon služby u poli-

cie, aby se ozvali na telefonní linku Policie ČR – Obvodní oddělení

Holice 974 566 751. Uchazeč musí splňovat následující podmínky:

státní občanství České republiky, věk nad 18 let, bezúhonnost, mini-

málně střední vzdělání s maturitní zkouškou, fyzickou, zdravotní

a osobnostní způsobilost k výkonu služby. Bližší informace podá

každý příslušník obvodního oddělení.

S blížícím se podzimem policisté obvodního oddělení připravují

opatření „houbařská sezóna“. To má posloužit ke snížení krádeží

vloupáním do motorových vozidel, parkovaných v lesních úsecích

silnic v době sběru hub. Zkušenosti z minulých let ukazují, že

v tomto období dochází k nárůstu vloupání do vozidel. Zejména se

jedná o lokality v okolí Poběžovic, Vysokého Chvojna, Býště, Ostře-

tína, Horního a Dolního Jelení.

Policie ČR – Obvodní oddělení Holice žádá občany, kteří se

vydají na sběr hub motorovými vozidly, aby neparkovali na místech,

kde je to zakázané, a před opuštěním vozidla neponechávali uvnitř

vozidla jakékoliv věci, jež by mohly být předmětem zájmu pachatelů.

Jde zejména o peněženky, tašky, kufříky, elektroniku apod. Rovněž je

třeba motorové vozidlo řádně uzamknout. Policie zároveň žádá

o poskytnutí informací o pohybu podezřelých osob a osádek motoro-

vých vozidel v lesních úsecích silnic, a to i na linku 155.

Díky za spolupráci.

Kpt. Petr Chrudimský

Policie ČR – Obvodní oddělení Holice

Pane tajemníku Vladislave Brando, jaké úkoly plní holický měst-
ský úřad v souvislosti s blížícími se komunálními volbami a co důleži-
tého byste chtěl zdůraznit. 

„Tak především, volby do obecních zastupitelstev byly vyhlášeny

rozhodnutím prezidenta republiky č. 369/2006 Sb. a jsou stanoveny na

pátek a sobotu 20. a 21. října 2006. Odlišností těchto voleb je, že se při

komunálních volbách stává náš městský úřad tzv. registračním úřadem,

to znamená, že zajišťujeme projednávání a registrování kandidátních

listin pro všech 14 obcí správního obvodu, provádíme losování pořadí

stran na hlasovacích lístcích a poté informujeme starosty o registracích

kandidátních listin v jejich obcích. Zajišťujeme i tisk hlasovacích lístků

pro všechny obce a dodávky dalších volebních materiálů.

Ve spolupráci s Českým statistickým úřadem vytvoříme pracoviště

na příjem výsledků voleb od okrskových volebních komisí (dále jen

OVK) a pracoviště na předání výsledků do centrálního počítače. Toto

pracoviště na Městském úřadu v Holicích bude zpracovávat výsledky

celkem ze 30 okrskových komisí našeho správního obvodu.

V souvislosti s delegování členů do OVK musím zdůraznit, že

člena může delegovat pouze volební strana, která má kandidátku pro

volby do obecního zastupitelstva a byla zaregistrována příslušným

registračním úřadem (MÚ Holice). Potom může delegovat vždy

1 člena a 1 náhradníka do každé OVK a to nejpozději ve středu 20. září

2006 do 17 hodin (30 dnů před volbami). Členem OVK však nemůže

být kandidát pro volby do zastupitelstva obce, pro kterou je okrsková

volební komise vytvořena. Částečně byly zvýšeny odměny pro členy

OVK, takže předsedovi komise přísluší odměna ve výši 1100 Kč, zapi-

sovateli 1000 Kč a členovi komise náleží odměna v původní výši

800 Kč. 

Aktuální informací je, že na náš úřad bylo podáno v zákonné lhůtě

celkem 47 kandidátních listin se 404 kandidáty. Nejvíce kandidátních

listin je podáno z Horního Jelení, celkem 6 listin s 89 kandidáty,

v Holicích podaly kandidátní listiny čtyři volební strany, a to ČSSD,

KDU-ČSL, KSČM a ODS.“

(mkm)

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

11. ZÁŘÍ 2006
V pondělí 11. září 2006 v 18 hodin se bude konat v klubovnách kulturního

domu pravidelné a zároveň poslední veřejné zasedání stávajícího Zastupitelstva

města Holic.

Na programu je projednání hospodaření města a jeho příspěvkových organiza-

cí za 1. pololetí 2006. Zastupitelstvo bude informováno o přípravách a průběhu

komunálních voleb v Holicích, které proběhnou ve dnech 20. a 21. října 2006. 

Pravidelným bodem budou také převody nemovitého majetku města, sdělení

starosty města, popřípadě projednání připomínek zúčastněných občanů.

Srdečně zveme občany na veřejné jednání Zastupitelstva města Holic.

OTÁZKA PRO RADNICI

ČESKÁ POLICIE „POD ČAROU“
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V HOLICÍCH JIŽ PO SEDMNÁCTÉ
Poslední srpnový víkend neomylně signalizuje, že prázdniny

se rychle chýlí ke svému konci a za dveřmi je nový školní rok.

V Holicích však poslední srpnový víkend signalizuje i něco jiné-

ho. To „něco jiného“ je svátek všech nadšenců propadlých dálko-

vému vysílání, neboť nadešel čas dalšího mezinárodního setkání

radioamatérů. Tentokrát se příznivci různých vlnových délek

obého pohlaví, všeho věku a různých národností sešli v Holicích

již po sedmnácté.

Páteční ráno letos všechny zaskočilo deštěm. Metereologové

se totiž tentokrát, bohužel, nemýlili. Ale radioamatéři jsou tvrdá

nátura a pár kapek deště je nemůže zaskočit. A tak přesně v devět

hodin bylo setkání navzdory dešti zahájeno. V městské hale reno-

mované firmy nabízely své zboží, na novém parkovišti (díky

v tom déšti za ně), okolo kulturního domu a v sokolovně se čile

obchodovalo na bleším trhu. V kulturním domě pak probíhaly

doprovodné akce – výstava „Tak jsme začínali“ a různá zasedání

jednotlivých sekcí. Začínající mladí radioamatéři si zase mohli

postavit Coca-Cola rádio. Ve velkém sále se uskutečnila velice

zajímavá přednáška o mezinárodní polární výpravě radioamatérů

na ostrov Petra Prvního, francouzského radioamatéra Pierra Jaco-

ta, kterou doprovodila videoprojekce z celé akce. V městské hale

jste mohli navštívit družicové středisko Meteosat nebo výstavu

vojenské techniky. Odpoledne byla již tradičně u starosty města

přijata radioamatérská delegace složená ze zástupců pořadatelů,

Českého radioklubu a zahraničních hostů setkání. Také ustal déšť

(i v tom měli metereologové pravdu) a první den setkání spěl ke

svému konci.

V sobotu již nepršelo, ba dokonce se občas ukázalo i sluníč-

ko, a ke kulturnímu domu se vinul dlouhý had návštěvníků ze

všech koutů republiky i z ciziny. Zpestřením dne byla ukázka

zásahu příslušníků útvaru UNRA (Útvar rychlého nasazení)

z Pardubic, kteří předvedli zadržení pachatele ujíždějícího v autě

nebo ukázku bojových umění. Ale především se opět prohlíželo,

zkoušelo, obdivovalo, nakupovalo a prodávalo radioamatérské

vybavení. Diskutovalo se v různých kroužcích, uživatelé CB sta-

nic si rozdali ocenění za uskutečněné závody a zhodnotili uplynu-

lý rok.

Všechno však má svůj konec, a tak v pozdních odpoledních

sobotních hodinách pomalu končilo i letošní mezinárodní setkání

radioamatérů a jeho účastníci se rozcházeli, lépe řečeno rozjíždě-

li, ke svým domovům. A určitě se dá říci, že odjížděli spokojeni

a že se do Holic za rok zase rádi vrátí. Opět se ukázalo, že Mezi-

národní setkání radioamatérů je výjimečnou akcí svého druhu

a výbornou propagací našeho města nejen u nás doma, ale

i v zahraničí. A za to všechno i za perfektní organizaci patří podě-

kování celému holickému radioklubu OK1KHL.

Luděk Kaplan, foto Ivan Kohout

Holická firma BV elektronik na setkání

UNRA v akci

Předávání ocenění

Prodejní mumraj
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LETOPISY HOVOŘÍ
Jako obvykle v této rubrice přinášíme sice

střídmý, ale dle našeho mínění zajímavý

výběr pozoruhodných událostí minulých

let, týkajících se města Holic. Ačkoliv

„Historie Holic v datech“ poskytuje

mnoho údajů již od roku 1336, konkrétní

událost  z měsíce září  se objevuje až

v první polovině 19. století.

1849 – 22. září se Holice staly sídlem okres-

ního politického úřadu, okresního soudu

a berního úřadu. Jejich působištěm se stala

část budovy tehdejší radnice na náměstí.

1881 – 23. září byla ve městě založena

„Občanská beseda“, jejímž cílem bylo při-

spívat ke společenskému vzdělávání obyva-

tel a stát se střediskem společenských zábav.

1899 – 25. září byl slavnostně zahájen pro-

voz na železniční trati Chrudim – Moravany

– Holice – Borohrádek, nazývané „místní

dráha Chrudimsko-Holická“. Stavěna byla

od roku 1897.

1904 – 8. září dosáhl vrcholu své činnosti

místní zpěvácký spolek „Neptalim“ (založe-

ný roku 1862), který pod taktovkou kapelní-

ka Čeňka Holuba uvedl Smetanovu operu

„Prodaná nevěsta“.

1915 – kritická situace v zásobování potravi-

nami, vyvolaná válečnou situací, přivedla

vedení obce ku zřízení městské prodejny

s přídělovým hospodařením.

1922 – 24. září navštívil město prezident

ČSR T. G. Masaryk a v doprovodu minist-

ra Františka Udržala navštívil radnici,

sokolovnu a promluvil ke shromážděným

občanům.

1928 – 16. září byla v sokolovně odhalena

pamětní deska Jana Bradny, náčelníka sokol-

ské jednoty a župy Orlické, který zahynul

jako ruský legionář u Kolčuginy na Sibiři.

1938 – 23. září byla v republice vyhlášena

všeobecná mobilizace, v dalších dnech pro-

bíhaly na sokolském hřišti odvody koní a na

náměstí předávání automobilů a motocyklů.

1942 – 17. září byly internovány rodiny,

jejichž příslušníci působili v zahraničních

armádách.

1947 – 20. a 21. září se v Holicích uskuteč-

nil sjezd partyzánské brigády Mistra Jana

Husa, jejíž pátá četa působila na Holicku

a byla důležitou součástí památného povstá-

ní 5. a 6. května 1945.

1948 – 6. září zemřel bývalý prezident ČSR

Edvard Beneš a jeho pohřbu se zúčastnila

početná delegace města Holic. 

1951 – 30. září se uskutečnil v „Poběžovic-

ké kotlině“ první ročník motokrosového

závodu „O štít města Holic“, ze kterého se

postupem doby stal mezinárodně uznávaný

motokros.

1952 – 1. září bylo poprvé zahájeno vyučo-

vání v nově vzniklé Hudební škole v Holi-

cích a prvním ředitelem byl jmenován

známý hudební pedagog a kapelník Jan

Holub.

1954 – 1. září začalo v Holicích vyučování

na první střední škole – jedenáctileté střední

škole s maturitou.

1975 – 14. září vyvrcholily ve městě oslavy

100. výročí založení sboru dobrovolných

hasičů.

1982 – 18. září bylo slavnostně otevřeno

středisko svazu chovatelů drobného hospo-

dářského zvířectva v Puškinově ulici, posta-

vené brigádnicky členy spolku.

1998 – 1. září byl v lokalitě „Muška“ slav-

nostně položen základní kámen ke stavbě

nového areálu gymnázia.

Připravil Miloslav Kment

V lexikonu „Kdo je kdo v Holicích“

nalezneme nejednu pozoruhodnou osobu,

narozenou či zemřelou v měsíci září. Jde

například o akademického sochaře a malíře

Jana Holinku či motokrosového závodníka

Jaroslava Vojtěcha, konstruktéra a vynálezce

ing. Karla Horáka či českého buditele, učitele

a loutkáře Františka Vinického. V tomtéž

měsíci zemřeli například spisovatel Vojtěch

Cach (1980), cestovatelova manželka Růžena

Holubová (1958), knihovník a dokumentarista

František Jilemnický (1975), městský archivář

a kronikář František Ottmar (1977), psychiatr

MUDr. Václav Petráň, ředitel škol, kronikář

a spisovatel Antonín Šafařík, atd.

Pokud jde však o kulatá jubilea pozoruhod-

ných osob již nežijících, která na stránkách

„Holických listů“ v této rubrice pravidelně

zveřejňujeme, zůstalo nám pro tento měsíc

pouze jedno jediné jméno, i když s jubileem

„tuplovaným“:

D O S T Á L  Oldřich, doc. ing. arch., CSc.

(80. výročí narození, 40. výročí úmrtí)

* 6. září 1926 v Holicích, † 13. září 1966

v Praze, architekt, projektant, docent stavební

fakulty ČVUT v Praze, pracovník v ochraně

stavebních architektonických památek, autor

četných odborných pojednání s touto tématikou

v mnoha časopisech, ročenkách a sbornících

e-mail: miloslavkm@volny.cz

Reprodukce pečeti města Holic 

HOLICKÝ SLAVÍN

HRST ANGLICKÝCH PŘÍSLOVÍ

Valouny v pohybu neobrůstají mechem.

Kdo uteče, může se ještě popřípadě vrátit.

Když už psa bít, nejlépe cizí rukou.

Čestný muž nikdy nepodvádí víc než jednu ženu.

Nemoc přicválá na koni, odchází pěšky.

Nejhorší způsob chudoby – chudoba ducha.

Mnoho namluveno  –  málo řečeno.

Oddávej se lži,  jen dokud paměť slouží.

Komu není nic dobré, není dobrý sám.

Když se člověk dlouho nemyje, velice to škodí mýdlu.

(mkm)
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KULTURA
KULTURNÍ DŮM MĚSTA HOLIC

Nabídka divadelního předplatného

2006   2007
ŘÍJEN THE GIN GAME

PKS PRAHA
LISTOPAD PETROLEJOVÉ LAMPY

KLICPEROVO DIVADLO HRADEC KRÁLOVÉ
PROSINEC JEZINKY BEZINKY

DS KD HOLICE
LEDEN ČTYŘI POKOJE DO ZAHRADY

UMĚLECKÁ AGENTURA ČESKÁ LÍPA
ÚNOR ÚŽASNÁ SVATBA

VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE
BŘEZEN RAJČATŮM SE LETOS NEDAŘÍ

DS KD HOLICE

Předplatné je možno objednat ve středisku služeb kulturního domu,

telefon 466 920 476 nebo elektronicky na adrese kd@holice.cz

POŘAD PRO ŠKOLY
STŘEDA 20. ZÁŘÍ V 8.30 A 10.00 HODIN

MICHAELA NOVOZÁMSKÁ – RŮŽENKA A KOPŘIVĚNKA

Divák tohoto autorského koncertu s divadelní výpravou se stává sou-

částí velkého plesu květin, na němž jsou hosté vyzváni královnou

růží, aby vyprávěli příběhy ze svého prostředí. Z řad hostů vstává

růžička, která začne zpívat a vyprávět zvláštní příběh ze své rodné

zahrady. Pro děti mateřských škol a I. stupně základních škol.

RUKODĚLNÁ DÍLNA

V záplavě e-mailů, SMS zpráv, internetu, DVD a dalších technic-

kých vymožeností Vám nabízíme alternativní, odpočinkovou i uži-

tečnou náplň volného času. Od září otevíráme rukodělnou dílnu

„Studia Květy Gabesamové“. Jedná se o výuku rukodělných

a výtvarných technik: drátování, batiky, stencil (šablony), tkaní,

malby na sklo, malby na hedvábí, vánoční floristika a zvykosloví,

velkonoční floristika a zvykosloví, pletení z pediku ( košíkářské

řemeslo) a další náměty jako vosková batika, šperky s doplňky z pří-

rodnin, tématická floristika.

Zahajovací technika: DRÁTOVÁNÍ

Zahájení: pátek 29. září 2006 v klubovnách kulturního domu od 18

hodin (konec v 21 hodin). S sebou si můžete vzít hladký oblázek

nebo hrneček s úzkým hrdlem, jinak veškerý ostatní materiál

a pomůcky potřebné k výrobě budou dodány na místě.

Cena kurzu drátování: 150 Kč

Zahajovací kurz je zároveň jako seznamovací, kdy se podle vašeho

zájmu do budoucna dohodnou další výtvarné techniky a zároveň ter-

míny – je možnost i celodenního kurzu o sobotách.

VÝSTAVA VE VITRÍNÁCH

Přemysl Šulc – OBRAZY, KRESBY

Všechny informace o dění v KD získáte na internetové stránce
www.kd.holice.cz. Vstupenky je možno zakoupit hodinu před začát-
kem promítání v pokladně kina v kulturním domě, objednat telefo-
nicky na čísle 466 920 476  nebo e-mailem na adrese
kd@holice.cz.

KULTURNÍ DŮM MĚSTA HOLIC
přijímá přihlášky do kurzů:

AAAANNNNGGGGLLLLIIIIČČČČTTTTIIIINNNNYYYY
NNNNĚĚĚĚMMMMČČČČIIIINNNNYYYY

JJJJÓÓÓÓGGGGYYYY
PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE OSOBNĚ VE STŘEDISKU

SLUŽEB KD nebo TELEFONICKY NA ČÍSLE: 466 920 476

PONDĚLÍ – PÁTEK        6.00–12.00       12.30–16.00 hodin 

PPPPůůůůjjjjččččkkkkyyyy,,,,     hhhhyyyyppppoooottttéééékkkkyyyy,,,,     lllleeeeaaaassssiiiinnnngggg,,,,     ooooddddddddlllluuuužžžžeeeennnníííí
VVVV EEEEuuuurrrroooohhhhyyyyppppeeeerrrrmmmmaaaarrrrkkkkeeeettttuuuu

••••    bbbbyyyyttttoooovvvvýýýý    eeeevvvvrrrrooooppppsssskkkkýýýý    ssssttttaaaannnnddddaaaarrrrdddd

••••    nnnnaaaa    bbbbyyyyddddlllleeeennnníííí     ssssttttááááttttnnnníííí     ppppooooddddppppoooorrrraaaa

••••    2222%%%%    úúúúrrrrooookkkk    pppprrrroooo    oooossssoooobbbbyyyy    ffffyyyyzzzziiiicccckkkkéééé    iiii ppppooooddddnnnniiiikkkkaaaatttteeeelllleeee

••••    bbbbyyyyttttoooovvvvýýýý    eeeevvvvrrrrooooppppsssskkkkýýýý    ssssttttaaaannnnddddaaaarrrrdddd

VVVVyyyyřřřříííízzzzeeeennnníííí     jjjj iiiižžžž    zzzzaaaa    44448888    hhhhooooddddiiiinnnn,,,,     iiiinnnnffffoooorrrrmmmmaaaacccceeee    nnnnaaaa    666600006666 999966661111    000055551111
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MĚSTSKÉ KINO HOLICE
– ZÁŘÍ 2006

úterý 5. 9. v 19.30 hodin

SILENT HILL
Japonský horor v americkém balení režírovaný Fran-

couzem. Hlavní hrdinka Rose se chopí poslední šance

jak zachránit svoji smrtelně nemocnou dcerku a vydá-

vá se za starou léčitelkou. Zabloudí však do tajemného

a opuštěného městečka jménem Silent Hill, kde se jí

dcera ztratí. Rose se při jejím hledání stále hlouběji

zaplétá do ponuré historie města, které je mrtvé jen na

první pohled. V temných koutech totiž něco číhá....

a nemá to zrovna dobré úmysly.

JAP/USA –  126 minut – horor – 65 Kč

úterý 12. 9. v 19.30 hodin

VŠECHNO NEJLEPŠÍ!

Komedie ze současnosti o tom, co se všechno může

stát, když si chcete pořádně užít prázdniny. Pražský

taxikář Jarda (Jan Dolanský) má dnes narozeniny

a chce si je opravdu užít. Všechno má pěkně napláno-

vané  a pod kontrolou – má skvělou manželku, krásný

byt, pohodovou práci, novou milenku a spousty

dobrých známostí ... jenže právě dnes nabere do auta

konzervativního a zásadového důchodce (Viktor Preis),

který mu během jediného dne dokáže rozložit celý

život. 

ČR – 93 minut – komedie – 60 Kč

pondělí 18. 9. v 19.30 hodin

PIRÁTI Z KARIBIKU – TRUHLA
MRTVÉHO MUŽE

Kapitán Jack je zpět... a sním i Will Turner (Orlando

Bloom), Elizabeth Swann (Keira Knightley) a celá

řada nových  i dobře známých postav. Kapitán Jack

Sparrow (Johnny Depp) je znovu lapen ve spletité síti

záhrobních intrik a musí se svou posádkou čelit děsivé

hrozbě – ukáže se, že Jack se upsal krví legendárnímu

Davymu Jonesovi (Bill Nighy), který je vládcem oce-

ánských hlubin a kapitánem tajemné lodě Bludný

Holanďan! Pokud se  Jackovi nepodaří najít způsob,

jak se z dohody vyvázat, bude nucen strávit celý svůj

posmrtný život jako Jonesův otrok!

USA – 151 minut – dobrodužný – 70 Kč

úterý 19. 9. v 19.30 hodin

SATAN PŘICHÁZÍ

Mnozí lidé věří, že proroctví z knihy Zjevení je před-

zvěstí děsivé budoucnosti, která na svět čeká... Americ-

ký diplomat Robert Thorn tajně a bez vědomí manžel-

ky Kathy přijme v římské porodnici namísto svého

zemřelého dítěte chlapce, jehož matka nepřežila porod.

Chlapeček roste jako z vody, ale  Kathy postupně zjiš-

ťuje, že pětiletý Damien není jako jiné děti a že se

kolem něho dějí podivné věci. Na svět totiž  přišel

dlouho očekávaný Antikrist.

USA – 110 minut – horor – 55 Kč

pondělí 25. 9. v 19.30 hodin

MISSION: IMPOSSIBLE III

Ve chvíli, kdy agent Ethan Hunt (Tom Cruise) uslyší

okřídlenou formulku, že se právě vyslechnuté zadání

jeho další mise samo automaticky zničí za pět vteřin,

určitě nepředpokládá, že ho čeká asi nejtěžší úkol

v jeho dosavadní kariéře, který navíc zkomplikuje fakt,

že tentokrát je to i osobní.

USA – 126 minut – akční – 60 Kč

úterý 26. 9. v 17.00 hodin

ZA PLOTEM
Když venku začne zuřit jaro, probouzejí se ze zimního

spánku i ti největší spáči. Želví sameček Verne a jeho

kamarádi z lesa po procitnuté zjistí, že jim kolem

domova vyrostl vysoký živý plot. Světácký mýval RJ

jim ale vysvětlí, že svět za plotem je „bránou k lepší-

mu životu“, kde podivné bytosti, zvané lidi, žijí, aby

jedli, na rozdíl od zvířat, která jedí, aby přežila.

A proto hurá do světa lidí!

USA – 83 minut – rodinná animovaná komedie – 60 Kč

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN 2006
LET ČÍSLO 93, * RYCHLE A ZBĚSILE: TOKIJSKÁ

JÍZDA * GARFIELD 2 * X-MEN: POSLEDNÍ

VZDOR * ROZCHOD!

Všechny informace o dění v KD získáte na interneto-
vé 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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Vážení čtenáři,

začátek září znamená především nástup školáků do škol, a proto

můj příspěvek také souvisí se vzpomínkou na školní léta. Mnohé školní

budovy sloužily či slouží desítky let, mnohé „dosloužily“ a nyní se

využívají různě. Na úřadovny, pro firemní účely, přebudovávají se na

byty nebo v případě staroholické školy na školku, půjčovnu kostýmů,

tělocvičnu a hernu kulečníku. Nemám v úmyslu hodnotit, zda to či ono

využití je vhodné či nutné, ale ráda vám nabídnu něco z archivu. Že na

Starých Holicích byla škola, připomíná již jenom pamětní deska, kte-

rou zhotovila firma Jan Krčmář, kovoprůmysl Holice II. s textem: DO

TÉTO ŠKOLY CHODIL DR. EMIL HOLUB, RODEM Z HOLIC.

Tato deska byla s velkou slávou za přítomnosti paní Růženy Holubové

instalována ke 100. výročí narození Dr. Emila Holuba dne 12. října

1947. Je známo, že Emil Holub tuto školu navštěvoval v letech 1855 –

1856. Není zjištěno, proč byl malý Emil vzat z novoholické školy, do

níž to měl velmi blízko, a dán do školy staroholické, více než půl hodi-

ny chůze vzdálené. Důvodem byl pravděpodobně přísný pan učitel

František Lejhanec – a tedy i lepší učitel, a žáci této školy, kteří byli

známí tím, že velmi pěkně psali. Při listování v archivních materiálech

jsem objevila i malé vzpomínky pamětníků – spolužáků. I když to ten-

krát byly malé děti sotva devítileté, přesto jsou jejich vzpomínky velmi

milé a úsměvné. Jednu ze vzpomínek vám nabízím.

„...V zadní lavici staroholické školy se octl jednoho rána neznámý,

hezký hošík pečlivě oblečený, pěkného chování. Spolužáci ho neznali,

ale vypátrali, že je zde návštěvou, že tu dlouho nepobude, a hlavně, že

je „rynkovák“ – totiž z Nových

Holic. To stačilo, aby se mu blí-

žili s náležitým ostychem. Také

jméno jim bylo nezvyklé a „pan-

ské“, pan učitel ho volal Emilian

Holub. Ale zdálo se, že Emilian

s nimi nesdílí názor o rozdílu

stavu. Usmál se na hochy přátel-

sky a brzo se s nimi seznámil.

Vystihl také záhy přísná pravidla

školního řádu a čilý hošík jej

začal podloudně obcházet ve

prospěch spolužáků. Při úkolech

nachyloval k sousedům nenápad-

ně břidlicovou tabulku s vypočí-

taným příkladem, aby mohli

opsati, jindy napověděl, nebo

úkol vypracoval. Byl právě „hla-

dový rok“, v kraji se jedly i otruby. Jablko nebo sušené ovoce bylo

vzácností, ale děti ze samého vděku byly by Emila těmi dobrotami

zanesly. Jednoho dne však do školy nepřišel a více ho děti nespatřily.

Ve škole po něm zůstalo dlouho smutno. Spolužáci na něho nezapomí-

nali. Po čase zvěděli, že odešel do Prahy na studie, pak že se vydal na

daleké cesty, do neznámých končin mezi divochy, a tu prostoduše

usoudili, že asi jel obraceti pohany na křesťanskou víru. Posléze po

letech, když se město Holice slavnostně ozdobilo k poctě návštěvy

slavného rodáka Emila Holuba, afrického cestovatele, tu bývalí druho-

vé v úžasu a s hrdostí hlásili: >Vždyť jsme s ním chodili do školy<.

Pak třebaže byly časy zlé, nelitovali jedné zlatky a šli do novoholické

školy poslechnout jeho přednášku a podívat se mu zblízka v tvář...“

Jméno dr. Emila Holuba je spjato s Holicemi krátkým obdobím jeho

dětství. Zpátky se vrátil až po 33 letech již coby slavný muž a cestova-

tel, který měl své rodné město uloženo hluboko v srdci. O tom svědčí

i výňatek z jednoho jeho dopisu: „...Již mnohokráte mne dopisy z mého

rodiště potěšily a v mnohé trudné chvilce útěchy mně dopřály...“

To bylo jen malé připomenutí dávné historie. Ale v současnosti je

význam Dr. Emila Holuba opět oživen. V době prázdnin až do 3. září

proběhla v pražském Karolinu velkolepá výstava s názvem „AFRIKA

– divočina v srdci“, na které je zastoupeno i dílo a odkaz našeho slav-

ného rodáka. Bližší zajímavosti o této výstavě uvedu příště.

Jitka Koudelková
Foto archiv Památníku Dr. Emila Holuba

Z PAMÁTNÍKU DR. EMILA HOLUBA

PRODEJNA GRUNT HOLEŠOVICE

OBKLADY – DLAŽBA, NÁVRHY KOUPELEN

KAMNA – KOTLE – KRBY, NÁVRHY KRBŮ

PRACOVNÍ ODĚVY – VELKOOBCHOD, MALOOBCHOD

PROBAN BUTAN –10 kg – 299 Kč

STŘEŠNÍ KRYTINY

BARVY – LAKY

RADIÁTOR, BOJLER

VANA, UMYVADLO, BATERIE, WC

AKCE SLEVA AŽ 20% NA
STŘEŠNÍ KRYTINY

TEL..: 469 674 582, 603 233 221

E-MAIL: stastka@chrudimsko.com

www.grunt.chrudimsko.com

Zahájení kurzu
12. září 2006 v 16 hodin
Informace na tel. 602 888 870 nebo v autoškole
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„Hola, hola, škola volá!“
Holické školy ve fotografiích Vladislava Brandy

Mateřská škola Pardubická ulice

Základní škola Komenského ulice

Základní umělecká škola

Základní škola Holubova ulice

Mateřská škola Holubova ulice

Mateřská škola Staroholická ulice
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TOULKY HOLICKOU MINULOSTÍ XVIII.
Návštěvy habsburských panovníků v Holicích

V knize „HOLICE“ od Antonína Šafaříky a Otakara Pospíšila

z roku 1911 je napsáno: „R. 1833 při své návštěvě v Čechách jel

císař František I. se svou manželkou Karolínou Holicemi. Při této

příležitosti byly v Holicích vystavěny dvě slavnostní brány – jedna

při rathouzi ozdobená zelenými ratolestmi a s nápisem „Vítáme Vás,

milé rodiče“, druhou na konci rynku, tu, kde se koně do kočáru

u pošty připřahali. Tam byla „tuplovaná“ brána ozdobně vystavěna

na způsob kryté brány, na jejím vršku byla ozdobená zlatá koruna

s černým orlem, pak dvěma prapory žluté a černé barvy, mezi který-

mi na červeném baldachýnu zlaté litery jména císaře Pána a císa-

řovny „F. a K.“ t.j. František a Karolína naznačeny byly, níže pak

rým ve stříbrných literách „Oběť lásky poddaných“. Při tom jiné

ozdoby zavěšeny byly.

K tomu cíli byly také malé holky, kterých víc jak 60 tu bylo, všech-

ny bíle oblečené, které v rukou věnce držely a jiných šest na stupních

té brány stálo, pak zase za Tyrolky přistrojeny byly a ty házely květiny

do kočáru. Ten příjezd byl skrze Holice v neděli právě v 9 hodin. Při

uvítání byli městští střelci, všechny cechy v obvyklém pořádku, bandy

muzikantů, které přijíždějící hlučnou muzikou vítaly, mnoho lidí,

mnoho koňstva, žádný pořádek a při tom pořád pršelo.

Císař František I., mezi tím, co se přepřahalo, zdržel se na poště.“

O císaři Františku I. (1768 – 1835) je známo, že byl extrémní kon-

zervativec, který vládl habsburské říši nejen celou éru válek s revoluční

Francií a s Bonapartem, ale ještě dalších dvacet let po vídeňském kon-

gresu, celkem 43 roky (1792 – 1835). Jako císař říše římské (oficiálně

Svaté říše římské národa německého) se zprvu psal František II., neboť

prvním Františkem na římském trůně byl jeho děd, manžel Marie Tere-

zie, František Štěpán Lotrinský. Avšak poté, co se Napoleon svévolně

prohlásil císařem a navíc zřízením Rýnského spolku definitivně zlikvi-

doval formální existenci říše římské (1806), přisvojil si Habsburk nový,

do té doby neexistující titul císaře rakouského a začal se podepisovat

jako František I.

Jestli první půlku Františkovy vlády charakterizovala série převáž-

ně neúspěšných válečných střetnutí s Napoleonem, pro jeho druhé vla-

dařské období se vžilo označení „metternichovský absolutismus“.

Přibližně od roku 1810 totiž ovládl mysl císařovu i rakouskou poli-

tiku rafinovaný kníže Klement Lothar Metternich, od roku 1809 minis-

tr zahraničí, vzápětí pak státní sekretář.

Císař František zplodil během života 12, respektive 13 potomků.

V prvním manželství měl dceru Lourin (Ludvíku), která však záhy

zemřela. Z dvanácti dětí narozených v druhém manželství s Marií Tere-

zií Neapolsko-Sicilskou se dožili dospělosti dva synové a pět dcer. Nej-

starší byla Marie Ludvika čili Marie Luisa (nar. 1791), později provda-

ná za Napoleona. Prvorozený syn Ferdinand I. (1793 – 1875) se stal

Františkovým nástupcem. Druhý ze synů Františka Karel (nar. 1802)

byl otcem císaře Františka Josefa I. Další Františkovy dcery se jmeno-

valy Leopoldina (provdala se za brazilského císaře), Klementina (man-

želka neapolského prince), Ferdinanda (choť saského krále) a Marie

Anna (jako duševně méněcenná zůstala svobodná).

Žena, se kterou žil František nejdéle, ale sotva nejradši, byla jeho

poslední manželka. Upjatá a precizní Karolina Augusta, dcera bavor-

ského kurfiřta a krále Maxmiliána.

Císař František

I. vstoupil postupně

do čtyř manželství.

Poprvé se oženil jako

dvacetiletý arcivévo-

da, ale mladičká Alž-

běta Würtenburská,

kterou mu vybral

strýc Josef II., zemře-

la dva roky po svatbě

po porodu, doslova

pár hodin před Jose-

fem II. Ani se tedy

nedožila manželova

nástupu na trůn. Dala

mu dceru Louisu,

která však záhy ode-

šla za svou matkou.

S druhou ženou,

dcerou sicilského

krále Marií Terezií

Neapolsko-Sicilskou

žil pak František

I. sedmnáct let (1790 – 1807). Byli k sobě ve vícenásobném příbuzen-

ském vztahu bratrance a sestřenice.Temperamentní šlechtičně s bour-

bonskou i italskou krví František zcela podlehl. Protože se královna

chtěla hlavně bavit, pokusil se jí zamilovaný císař vyjít vstříc. Dvůr od

té doby začal žít nepřetržitými plesy, maškarádami, koncerty a hostina-

mi. František, předtím společenský nekňuba, ovšem nechtěl, aby to

Vídeň věděla. Přestěhoval tedy pošetilé rejdění do ústraní na zámek

Laxeburg, a pokud to šlo vyloučil z napůl tajných radovánek honoraci.

Vznešené hosty nahradilo služebnictvo.

Princezny tančily se syny zahradníků, císařovna hrála s lokaji na

slepou bábu a o klidnějších večerech bývala sem tam na programu

dueta: František musel fidlat na housle a Marie Terezie ho doprovázela

na basu. Císař však uprostřed těch ztřeštěností na řadu let roztál, jeho

panákovitost povolila. Z velkého svazku, a budiž zdůrazněno, že Fran-

tišek byl vždy temperamentní a nedočkavý milenec, zásadně však jen

v legitimních svazcích, vzešlo dvanáct dětí. Ne jejich psychice i celko-

vém zdravotním stavu se ovšem odrazilo pokrevní příbuzenství rodičů.

Dospělosti se dožilo jen sedm z nich – dva synové a pět dcer, m.j. nej-

starší Marie Louisa (1791) příští manželka Napoleonova, dále epileptik

Ferdinand (1793) příští následník trůnu jako Ferdinand V. Dobrotivý;

intelektuálně omezený a extrémně religiózní František Karel (1802).

Také arcivévodkyně Marie Anna byla slabomyslná. Císařovna Marie

Terezie zemřela v necelých pětatřiceti letech vyčerpána tuberkulózou

a nekonečnými porody. Po její smrti se císař oženil ještě dvakrát, ale na

kurtoázní třeštění zapomněl a další děti už neměl.

Třetí partnerský svazek uzavřel v roce 1808 s Marií Louisou

d´Este (Modenskou), kterou pak v roce 1816 vystřídala bavorská prin-

cezna Karolina Augusta. Ta císaře přežila. Byla naprostým opakem

divoké a lehkomyslné Marie Terezie. Svazek takřka dvacetiletý ovlivni-

la svou ponurostí, studeností a šedivostí. Pod jejím vlivem se císař jed-

nou provždy obrátil k šosáckému životu, ač nápadně nenápadném

a demonstrativně skromném. Dodejme ještě, že do tří ze čtyř svých

manželství vstoupil František ve spěchu, ihned jakmile vypršelo povin-

né období oficiálního smutku. Nebyl schopen žít sám bez partnerky.

A pak – pro dynastické zájmy bylo prostě vhodné nezůstat vdovcem

ani o den déle, než přikazoval protokol.

Václav Zavřel
člen České genealogické a heraldické společnosti
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HOLICE MÉHO DĚTSTVÍ (1878 – 1889) Jan Jirauch
(7. pokračování)

S námi sousedil přízemní dům Honzy Haase vpředu s kupeckým

krámem, do něhož se vcházelo po několika schodech, a vzadu s bytem.

Provozoval též povoznictví a fiakrovství. Vedle byl domek Holuba

„zakostelského“, výše od něho truhlařil ve svém domku Oldřich

Dudek, náčelník místního Sokola. Tato stavení měla vesměs vchody ze

dvorků, jež je dělily od sebe. Dudek měl za souseda krupaře Procház-

ku. Měl zde hospodářství a stáje pro krávy, kromě stodoly, která byla

přistavena k domu, kde jsme bydleli. Do dvorka se vjíždělo z prostran-

ství od kapličky sv. Jana, kde se v oktávu svatojánském konaly pobož-

nosti pod širým nebem. U kapličky stály staré mohutné lípy. Poslední

dům v tomto pořadí, přízemní jako všechny zde jmenované, patřil Švi-

hovskému.

Za touto řadou domků prostírala se zahrada s tvrzištěm, kam byl

přístup jednak od kostela vrátky k chalupě čp. 109, jednak z ulice

jdoucí k Podhrázi, nyní zvanou Dudychovou, a sice vchodem k čp.

114. Oboje patřily tehdá Karlu Dudychovi, obchodníku s dobytkem

a bývalému starostovi města. 

Tvrziště tvořilo skoro pravidelný čtverhran o stranách 100 kroků,

jenž byl vyvýšen nad své okolí 3 metry. V jeho rozích vystupují kruho-

vé vyvýšeniny pro bašty. Jenom na jižní straně byl roh snížen, aby byl

snazší příjezd ku postavené

tam staré roubené stodole,

kryté došky. 

Naproti třem stranám

ve vzdálenosti asi 20 až 30

kroků vystupují tři uměle

navezené pahrbky, na

nichž stála za mé doby ke

straně severozápadní čísla

popisná 119 a 120, k seve-

rovýchodu 114 a jihový-

chodu 108 a 109. Z těchto

pahrbků dva převyšují tvr-

ziště. Na všech třech byla

patrně menší opevnění,

chránící přístup ke tvrzi,

jež byla bezpochyby

v XVI. století opuštěna,

a byvší zanedbána, brzo se

rozpadla.

Při kopání studně u čp. 297, jež patřilo krupaři Procházkovi, přišlo

se v roce 1867 v hloubce třech metrů na dřevěné trouby v průměru asi

50 cm, jimiž se patrně přiváděla voda do tvrze nebo předhradí. Při

hloubení studně u čp. 108 nalezeny byly silné trámy, jinde vykopán

lesní roh a kachel, jenž byl darován A. Holubem archeologickým sbír-

kám našeho Zemského, nyní Národního muzea, a je zdoben podobiz-

nou krále a nápisem „Johel David“. V roce 1860 byl na gruntech čp.

119 vykopán zlatý kotouč drátu, jenž byl někam zašantročen. Zajíma-

vým zbytkem z dávných dob byl sklep při čp. 109 klenutý opukou.

Z toho lze míti za to, že zde stávalo předhradí s hospodářskými budo-

vami. 

V blízkosti kapličky sv. Jana bydlel povozník Štěpánek, který

maminku vozíval s dvoukoňskou příležitostí do Hradce Králové za bra-

trem Josefem, do Moravan na dráhu anebo někdy v zimě na sanici.

Byl-li v té době zadán, brávali jsme našeho souseda Honzu Haase.

Kolem rohového domu krupaře Procházky čp. 313, u něhož jsme

bydleli, vedla po pravém břehu Ředického potoka silnice na Podhráz. 

V domku vedle Dudycha bydlel penzionovaný setník c.

a k. rakousko-uherské armády Šimon Sohn z Geisbergu, který podle

vojenského schematismu  z roku 1863 sloužil jako setník prvé třídy

u c. a k. pěšího pluku č. 45, doplňujícího se z okolí Verony v severní

Itálii. Nosíval tehdy ještě bílou pelerinu, jaká bývala snad počátkem let

šedesátých předepsána pro důstojníky rakousko-uherského vojska.

Jako penzionovaný důstojník byl u místního okresního soudu funkcio-

nářem státního zastupitelství. Tvář jeho honosila se prošedivělým plno-

vousem. Modré kalhoty měl dole silně varhánkovité. V podpatcích

byly zašroubovány zahnuté hřebíčky, aby nebrousil kalhoty o zem.

S těmi však ho potkala nehoda. Uvázl za jeden na schodech, spadl

a zlomil si buď nohu či ruku. 

Měl dvě silně plavovlasé dcery subtilní postavy, jimž po smrti jeho

propůjčena byla tabační trafika. Jedna z nich se provdala za notářského

úředníka Karpíška. Se setníkem Sohnem žila v domku stařičká příjem-

ná paní Štenglová, snad jeho sestra, u níž se děvčata z města učila ruč-

ním pracem a kamž jsem i já někdy zaběhl. Říkali jsme jí „babička

Štenglová“. 

Naproti přes ulici bydlel trafikant Michálek. Manželé Michálkovi

měli u sebe malou holčičku, patrně vnučku, se dvěma světlými copán-

ky, vždy celou ustrašenou, již jsme pro klukovské potěšení děsili a po

ulici, když se někdy v naší blízkosti objevila, proháněli.

Za domkem, v němž bydlel setník Sohn, byla nemocniční budova,

řečená „špitál“. Někde naproti míval domek s hospodářstvím radní

Vorel, zvaný pro svoji malou postavu „Vorlíčkem“. Ještě dále po téže

straně při pahrbku tvrziště stávala stará roubená chalupa zahradníka

Chmelaře, kde mívali o Vánocích v mechu na vále postavený větší bet-

lém, k němuž jsem skoro každoročně putoval, abych ho shlédl. 

Na samé Podhrázi měla chalupu matka generála,  štábního lékaře

MUDr. Josefa Formánka.

Zde vlastnil větší usedlost

rolník Stránský, věčně

podroušený velitel holic-

kých veteránů. Odtud

pocházel Václav Vopršal,

spolužák mého bratra

z gymnázia. Studoval

práva a zemřel jako soudní

rada. Otec jeho byl šev-

cem. Podhráz byla rodiš-

těm Václava Mazura, který

po skončených studiích na

technice odjel do Ameriky

a navrátiv se byl ředitelem

cukrovaru někde v severní

Itálii. Později ředitelem

cukrovaru v mně nezná-

mém městě v severních

Čechách. Jeho syn Václav

byl před válkou notářským koncipientem u notáře Křena na Králov-

ských Vinohradech, s jehož dcerou se oženil. 

Přes Ředický potok u rohového domu krupaře Procházky vedl

kamenný, do oblouku s jednoduchým dřevěným zábradlím sklenutý

most. V dobách povodně nestačil mostní otvor propustiti hrnoucí se

množství vody, jež se rozlévala z břehů do okolí. 

Břehy Ředického potoka při silnici vedoucí k Podhrázi a „na obci“

vroubeny byly skoro vesměs vzrostlými stromy morušovými, v jejichž

korunách, vedle jiného skotačení, provozovali jsme „opičí tělocvik“.

Hlavně lákaly sladké plody morušové, jež pro nás kluky byly největší

pochoutkou.

Byly to patrně pozůstatky propagátorské činnosti Athanasia

Kopeckého, učitele nižší reálky v Hradci Králové, kde roku 1871

zemřel. V letech sedmdesátých pěstovány byly v Pražském Před-

městí u Hradce Králové, v zahradě nesoucí nápis „Morušovka“

morušové stromky, jež byly potom po celém kraji rozšiřovány, aby

se zde ujalo pěstování bource morušového. S morušovým stromem

setkal se za oněch časů poutník na Hradecku v každé osadě i ve

vzdáleném okolí a v samotném Hradci Králové za Slezskou pev-

nostní branou byla jím posázená celá hradební plocha schylující se

k řece Orlici.

Chování a živení housenky hedvábníka bylo tehdy sportem značné

části mládeže jak v Hradci samém, tak i v okolí, ale jenom ovšem pro

zábavu, neboť zámotků či kokonů nikdo neprodával. Z podnětu Kopec-
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kého vznikla Hedvábnická jednota, jejíž předsedou zůstal až do své

smrti. Od šedesátých let putoval jako apoštol krajem, vyhledával školy,

fary i domky, u nichž viděl zahrádku, a všude nadšeně pobízel a pod-

něcoval k sázení moruší. Okolnosti však a hlavně smrt Kopeckého při-

vodily, že hedvábnictví na Hradecku i jinde ve vzdálenějším okolí

uvázlo při tomto pouhém náběhu a moruše časem vymizela a ustoupila

všude jinému stromoví. Léta zavalila i vzpomínky na tyto pokusy

zapomenutím.

Nalevo u samého mostu stál přízemní domek máslice Horačky, jež

se provdala za starého vdovce s chalupou, ačkoliv byla ještě mladá,

a měla s ním syna Tondu, mého spolužáka. 

Proti proudu potoka byla chalupa Tužilova a dále ještě domek pat-

řící nějakému Machoňovi, pamětihodný na ten čas, že syn jeho majite-

le jako student uprchl před odvodem na Balkán, tuším do Bulharska,

a nesměl se vrátit do vlasti.

Od mostu vedla silnice k „nové hospodě“. Po levé straně „obce“

sousedil s domkem Horákové domek ševce Valenty, který měl její

nevlastní dceru za manželku.

Za tímto nemovitostním blokem vlevo se táhla ulice „závodská“,

kde vlastnil dům Jeřábek, podle ní řečený „závodský“, obchodník

s dobytkem a majitel hezké Mařky, jež se líbila mému bratru Josefovi.

V blízkosti bydlel soudní doručovatel či exekutor Voříšek, jehož chlap-

ci mi zhotovili asi jeden a půl metru vysokého draka, jehož jsem pou-

štěl s nimi „na drahách“

a posílal mu psaníčka. Pro

sbírku motýlů a můr chytá-

vali mi lyšaje, kteří noční-

ho času poletovali okolo

vína pnoucího se po zdích

jejich chalupy. 

Roh „obce“ a silnice

vpravo tvořil domek,

v němž krejčovali kostelní-

ci, bratři Stárkové. 

„Obec“ bylo větší pro-

stranství v podobě trojú-

helníku a zaujímalo plochu

mezi Ředickým potokem

při zadní části farské

zahrady a nemovitostí

Brandově, řadou stavení

táhnoucích se vpravo od

chalupy, v níž provozovali

živnost bratři Stárkové, až

k ulici později zvané Holu-

ba Afrického a chalupou

máslice Horačky a ševce

Valenty. Zde bylo pozoruhodným dosti veliké hospodářství, obehnané

kamennou zdí s klenutým vjezdem. Prostranství „obce“ nebylo dláždě-

no, místy porostlé prořídlou trávou, jinak v době dešťů bahnité. Určeno

bylo obecním úřadem pro malé kolotoče s koňmi a korbami na řetě-

zech, loutková divadla a střelnice. Při těchto atrakcích bývalo na

„obci“ v hodinách večerních ve všední dny a o nedělních a svátečních

odpoledních velmi živo. Zde trávil jsem pravidelně celý svůj volný čas,

pokud mně ovšem maminka dovolila, a záviděl jsem klukům, kteří se

za tlačení kolotoče směli několikrát zadarmo svést. Zdejší kolotoče

bývaly vesměs malé, ověšené barevnou látkou, zdobenou různými

ornamenty ze sekaných skleněných kratších tyčinek a uprostřed

s malovanými obrazy hradů a krajin, jež se mi ovšem tehdy ještě líbily.

Hudbu obstarával kolovrátek, obsluhovaný buď samým majitelem,

nebo členem jeho rodiny. Jednou jsem byl také tak šťasten, že jsem se

dostal na zastřenou horní část kolotoče s podlahou a mohl jej tlačit za

odměnu volného svezení. Maminka nesměla o tom vědět, poněvadž

bych byl doma moc špatně pochodil.

Od ulice „závodské“ pokračovala silnice dále ke kovárně, kde ústi-

la do erární silnice královéhradecké. Prodloužením jejím byla silnice

k Poběžovicím, jejíž stavba byla projektována a započala roku 1883. 

Od křižovatky státní silnice a poběžovické vlevo stála bývalá

zájezdní hospoda „na nové“ čili „Nová hospoda“ mající v ohradních

zdech dva klenuté vjezdy do dvora. Po levé straně stály konírny, po

pravé hospodářské stavení a uprostřed dvora na zděných sloupech veli-

ká kolna pro formanské vozy. Před hostinskou budovou prostírala se

zahrada s verandou a kuželníkem, stolky a lavičkami, vesměs na

kůlech do země zatlučených, kde sedávali hosté pod košatými vzrost-

lými stromy. „Na nové“ býval jsem často s rodiči v neděli odpoledne,

anebo s otcem, který ve všední dny chodíval za město na procházku,

obyčejně po královéhradecké silnici a stavoval se tam před večeří na

pivo. Přibíhal jsem za ním a honil se buď na zahradě nebo na dvoře,

jakož i přihlížel někdy hře v kuželky. Každodenním hostem byl učitel

Alexandr Berger. V létě sedávalo se v zahradě, na podzim, v zimě a na

jaře v „šenkovně“, velké to místnosti po pravé straně chodby. Za ní

bývala menší místnost pro uzavřenou společnost. Tam jsem poprvé

uviděl myslivce střílejícího krejcary do pokladničky pro Ústřední mati-

ci školskou. Že se mně líbil a že jsem si, pokud jsem měl nějaký krej-

car, také zastřílel, není třeba se zmiňovat. Novou hospodu navštěvoval

také „gran“, kterému jsme doma říkávali obyčejně „Franta“. Byl Chor-

vat z Karlovce a prodával různé galanterní a jiné zboží, jež nebylo

v Holicích k dostání. Měl ho uložené ve vysoké skříňce s mnoha

zásuvkami, již nosil na zádech. S rodiči se znal dlouhá léta a přicházel

k nám do bytu. Později vodil s sebou syna, kterého zaučoval. Ze „šen-

kovny“ vedly dveře do kuchyně, již jsem navštěvoval při zabijačkách

a přinášel domů jaternicovou polévku, jaternice, jelítka a ovar. Chodí-

val jsem tam rád, poněvadž

jsem si potmě mohl svítit

lucernou a bavilo mě, jak

se světelné pruhy od svíč-

ky sunou pode mnou na

křupajícím sněhu.

U zahradního plotu stály

vysoké staré stromy.

Nemovitost patřila vdově

Jeřábkové, jež měla asi

dvacetiletého syna Josefa

či Pepíčka, jak se mu všeo-

becně říkávalo. 

Naproti „Nové hospo-

dě“ v přízemním domku

přes příkop provozoval

řemeslo sv. Kryšpína švec

Holub, který pro nás pra-

coval. Nosíval jsem mu

boty ke správě a rád jsem

přihlížel, jak s tovaryši

pracuje.

Za „Novou hospodou“

po pravé ruce při silnici

rozkládala se louka, řečená „Muška“, jež bývala na zimu zaplavována

a sloužila za kluziště. Na ní jsem zahájil počátky opravdového zimního

sportu. Před tím se vždycky někdo nalezl, kdo mě na saních podob-

ných křeslu po ledě povozil buď samotného nebo s maminkou. 

Kráčelo-li se erární silnicí královéhradeckou od „Nové hospody“

ke starobylému domku Dr. Holuba Afrického, nynější budově měšťan-

ské školy, stával po pravé straně přes příkop výstavný přízemní domek

obchodníka dobytkem Vaniše s předzahrádkou, ohraničenou ozdobným

železným plotem. Měl dcerku a dva syny, z nichž starší byl mým spo-

lužákem. 

Proti východnímu průčelí radnice měl jednopatrový rohový dům

kupec Antonín Wíšo. Mezí ním a protějším nárožím, tehdy zvaným

„u Šornerů“, bývaly až do roku 1890 masné krámy, jež obec později

zbořila. Na stranu východní se ulice úžila vpravo kolem Holuba, zva-

ného „zakrámským“, dále vlevo kolem Kašpara „šunkaře“ a byla uza-

vřena jednopatrovým domem ve slohu holického empíru na ní kolmo

postaveným. Podél tohoto domu vlevo chodívalo se přes dřevěnou

lávku k „párníku“, kde v jednom z domků za potokem bydlel truhlář

Josef Dudek, bratr Oldřich Dudka „zákostelského“, který pro nás pra-

coval. Vpravo kolem domku nožíře Blažka nebo barvíře Šáry, ke Sta-

rým Holicím. 

(pokračování příště)
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SEBRANÉ GLOSY MILOSLAVA KMENTA
V prázdninovém čísle jsem se poněkud

„obul“ do existence habrů v záhonu na výjez-

du z autobusového nádraží před „věžákem“

v ulici Bratří Čapků. Ohlas byl dvojí. Jednak

větší počet souhlasných ústních sdělení, zto-

tožňujících se s napsanou kritikou, jednak

několik polemických názorů, zdali dotyčné

stromy jsou opravdu habry. Marně jsem čekal

na ohlas třetí, ku kterému jsem přímo vyzval

příslušné oddělení životního prostředí. Naský-

tá se domněnka, zdali dotyční úředníci mají

v návalu práce vůbec čas číst zpravodaj svého

zaměstnavatele, natož reagovat na zveřejňova-

né názory. A habry si vesele (nebo smutně?)

trčí k nebi.

Nejen od našinců, ale nezřídka také od

náhodných návštěvníků a turistů slýchávám,

že Holice se za poslední léta rozrostly, zkrás-

něly a očistily, čímž je míněno, že město

vyhlíží čistě a upraveně. O tom opravdu

pochyb není, jako není pochyb o tom, že vel-

kou zásluhu na tom mají uklízecí čety technic-

kých služeb, firmy, spolupracující na svozu

odpadu i jiných materiálů, jakož i městský

úřad, který tyto činnosti koordinuje. Opome-

nout nelze ani převážnou část občanů, kteří se

přizpůsobili sběrnému i úklidovému režimu

a k čistotě města tím vydatně přispívají. Přesto

se stále vyskytují jedinci, u nichž aby jeden

hledal vhodné pojmenování: bezohlední sobci,

lajdáci, lemplové, ignoranti… Podívejte se na

následující fotografii a hned vám bude jasné,

co mám na mysli. Jde sice o případy ojedině-

lé, avšak stále se opakující. Doufejme, že ne

na věky.

Když už píši o lidech, kteří zrovna neo-

bohacují naši společnost, musím se rovněž

vrátit k problému, o kterém bylo nejednou

psáno a jednáno. Jde o projevy výtržnictví,

rušení nočního klidu a s tím spojeným vandal-

stvím. „Projevovatelé“ se bohužel rekrutují

z určité části mládeže (nezřídka i školou

povinné), která nalézá vyžití ve večerním

a nočním shromažďování se na některých mís-

tech, v požívání alkoholu, kouření omamných

látek, následně v „randálech“ a ničení veřejné-

ho i soukromého majetku. Starosta Ladislav

Effenberk se o této situaci zmiňuje na třetí

straně tohoto listu a konstatuje, že se jedná

o dluh radnice. Bylo by dobré, aby vedení

města ve spolupráci se zainteresovanými orgá-

ny tento dluh opravdu velmi brzy a důkladně

„smazalo“. Rozhodně však k tomu nestačí na

občanské stížnosti zaslaná písemná odpověď,

hýřící paragrafy, čísly a radami, ústícími

v závěr: občane, pomož si sám, úřad má jiné

starosti!

„Opuštěný a vypuštěný…“ Občanské

upozornění mne zavedlo na parkoviště aut

v Palackého ulici, resp. k její odbočce, smě-

řující k domu s pečovatelskou službou. Prý

se tam nachází  delší  dobu opuštěný

(a vypuštěný) osobní automobil zn. Lada

2105 – SPZ HKE 77-23. K cíli jsem došel

snadno a popsaný automobil tam skutečně

stojí, na první pohled mimo provoz a pone-

chaný svému osudu. Není to v Holicích pří-

pad první a možná nebude ani poslední.

Když jsem na podobné dění nedávno upo-

zornil, bylo mi řečeno, že to není nic proti

ničemu. Parkoviště je prý veřejné, bezplat-

né, a nic nebrání tomu, aby tam auto stálo

jakkoliv dlouho. Máme to v naší novodobé

demokracii  někdy velmi vysoká práva

s velmi nízkou zodpovědností. Přesto –

nemohl by se například příslušný úřední

orgán majitele vozidla alespoň dotázat, kam

tímto počínáním míří?

e-mail: miloslavkm@volny.cz

„HOSPŮDKA
ROKU“ JE
V HOLICÍCH
V létě uzavřela redakce „Pardubických

novin“ anketu čtenářů o nejlepší hostin-

skou provozovnu v regionu. Sečtení

hlasů bylo pro nás příjemné, neboť

„Hospůdkou roku 2006“ se stala restau-

race „U Skrblíka“ v Holicích. Manželům

Konečným a celému personálu restaura-

ce srdečně blahopřejeme. Pro úplnost

uveďme, že z padesáti hodnocených zaří-

zení se na druhém místě umístila „Pivo-

varka“ v Pardubicích a třetí příčku obsa-

dila restaurace „U Kosteleckých“

v Černé za Bory. 
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FAUNA & FLORA
Josefská 208, Holice v Čechách
mobil 603 522 609
prodejní doba út – pá 10 – 12 / 13 – 17,

so   8 – 11.30

Znamení zvěrokruhu a alespoň obecné charakteristiky, které k nim pří-

sluší, zná každý. Méně známý je ale keltský stromový horoskop, který

odvozuje vaše vlastnosti ze stromu, který vám podle data narození pří-

sluší. Budu Vám uvádět jednotlivá data narození a k nim příslušné

vlastnosti stromu, třeba v tomto keltském stromovém horoskopu najde-

te sami sebe.

Příslušné datum narození:
23. 12.–1.1.; 25. 6.–4. 7. – JABLOŇ

Pokud jste se narodili ve znamení jabloně, Váš partner nemůže počí-
tat s tím, že byste mu byl/a dlouhodobě věrná. Milujete změnu
a potřebujete utéct od stereotypu alespoň v myšlenkách. S tím souvisí
i Vaše impulsivnost a tendence k ukvapeným činům. Zároveň jste ale
i velmi citliví a velkorysí, takže Vám nedělá problémy odpouštět. Jste
otevřeni novým podnětům a okouzlujete okolí nezdolným optimis-
mem. Na druhou stranu se však najde dost lidí, kteří Vaší otevřenosti
a dobroty zneužívají.

Úkol zní: Zničit krtka!

Pořád stejná písnička. Stačí pár hodin a zahrada připomíná měsíční kra-

jinu. Kde není hromádka, tam je díra. A dost! Jdeme do boje! Je čas

ukázat krtkům a hrabošům, kdo je tady pánem! Dnes Vám chci vypsat,

co některým zahrádkářům na krtka pomáhá, i když mám takový pocit,

že to často pomáhá jen tomu dotyčnému, ale víra umírá až poslední, že?

Krteček – oblíbenec každého dítěte, ale nepřítel všech majitelů zahrá-

dek. Aby ne! Koho by bavilo bez ustání pendlovat po zahradě s lopat-

kou v ruce a ničit krtkovi jednu nadzemní »ložnici« za druhou? Kdo si

má pořád lámat hlavu s tím, kdo mu pořád okusuje kořínky oblíbené

květiny? Existuje několik možností, jak se těchto nezvaných zahrad-

níčků zbavit. 

První z možností, jak se malých nepřátel zbavit, je pouštět jim doko-
lečka »muziku«, která jim není zrovna po chuti. Podobným způsobem

nám přeci sousedé také někdy znepříjemňují život. Na rozdíl od krtka

však my většinou nemáme možnost bleskurychle se přestěhovat. Jak

tedy na to?

Existují speciální zařízení – odpuzovače. Vypadají jako krabičky

s kolíkem, které se zabodnou do země a každou chvilku pípají, bzučí

nebo vibrují. Obvykle vyluzují zvuk, který lidskému uchu nevadí (vět-

šinou ho ani neslyšíme), pro podzemní lumpíky je ale velice nepříjem-

ný, takže se zvukem zamořené lokalitě raději vyhnou.

Tahle »zázračná krabička« se dá nahradit i tenkou železnou tyčí, kte-

rou zastrčíte do země a nasadíte na ni hrdlem PET láhev. Z boku láhev

na několika místech naříznete a ohnete, abyste získali »větrný mlý-

nek«. Láhev se díky poryvům větru točí, tře se o tyč a tou se zvuk

dostává do země.

Pro ty, kteří před kutilstvím dávají přednost lahvi piva, existuje ještě

jeden tip. Stačí prázdnou láhev od piva (nebo kteroukoliv jinou skleně-

nou) očistit a zahrabat do země zhruba do dvou třetin. Láhev musí být

mírně nakloněná hrdlem směrem, odkud nejčastěji vane vítr. Bude tak

podzemním obyvatelů nepříjemně vyhrávat. Právě tento systém je nej-

levnější a součastně nehyzdí vaši zahradu tolik, jako třeba PET odpu-

zovač. Nejlepší je rozmístit láhve systematicky do linie a postupně

posouvat stále dál a dál. Třeba tak nepřítele vyženete až k sousedům,

kteří vám určitě za tuhle »službičku« od srdce poděkují. 

Další možností, jak se krtka zbavit (i když většinou jen dočasně), je

podráždit jeho nos. Jak je o krtkovi všeobecně známo, má velmi

dobrý a citlivý čich. Takže stačí vědět, co mu nevoní a je alespoň

dočasně vyhráno. A co mu tedy nastěhovat do nory? Ověřené jsou olo-

moucké syrečky, ale špatná není ani citrónová kůra. Odpudivé vlast-

nosti mají také některé rostliny – např. afrikán nebo řepčík královský.

Ty jsou navíc okrasné, takže mohou klidně růst na záhonku a zároveň

odpuzovat nevítané horníky. Také někomu pomáhají vlasy, zatuchlé

„pánské“ ponožky.

Samozřejmě, že kromě domácích surovin můžete krtkovi podstrčit

i jed. Například naftalenové tablety nebo dýmovnice Krounex.

I když někteří zahradníci bez váhání sypou kila jedů do krtkových

tunelů, nejedná se o legální způsob, jak nechtěného nájemníka vypudit

a také si velmi zaneřádí zahradu.

Co jsem našla proti krtkovi v různých poradnách na internetu:
Pokud jste se rozhodli definitivně a navždy s neřády na vašem pozem-

ku skoncovat, je nejlepším způsobem je prostě pochytat. Existuje

několik druhů pastí, od těch klasických na myši (určitě znáte z Toma

a Jerryho) až po důmyslná zařízení, která krtka buď přímo usmrtí

(čímž se ale můžete opět dostat do křížku se zákonem) nebo ho uvězní

živého. Na vás pak je, abyste ho odstěhovali do co nejvzdálenějšího

vyhnanství.

Pokud budete líčit na krtka past, pamatujte, že musíte mít gumové
rukavice, protože jinak se bude kvůli lidskému pachu pasti vyhýbat.

Novou past pak pro jistotu opláchněte v bahnité vodě. Jestli s radostí

nastražíte do pasti kousek mrkvičky a budete se těšit, jak si krtek

pochutná, jste na omylu. Krtek je totiž hmyzožravec! Na mrkev chytíte

tak akorát myš nebo hraboše.

Kočka je hrou na jistotu – ovšem pozor musí to být opravdu kočka,

ne kocour, ti jsou na lov obvykle dost líní. Zajímavé také je, že krtka

kočka nesežere,i kdyby hlady šilhala - alespoň ta naše ho vždycky

donese ukázat a pak ho vyplivne. A číča je taky oproti krtkovi v zahra-

dě skoro neškodná, a v trávníku nehrabe vůbec.

Vždy, když selžou všechny pokusy o likvidaci či vypuzení hryzců,

krtků, krys a potkanů, používám velice starý zahradnický fígl. Najdu

vchody do jejich chodbiček nebo jejich chodby odkryji a do nich nastr-

kám zelené listy ořešáku královského – Ruglans regia. Mohou být

i suché, ale potom se jich musí použít větší množství. Tento způsob mě

zatím nezklamal na zahradě, ve skleníku ani ve sklepě. 

Plně se mi však osvědčilo jednoduché zařízení, které jsem v této sou-

vislosti použil. Vycházel jsem přitom z poznatků, že krtek nemá rád
hluk, vibrace, průvan a zápach. Proto jsem vzal starý vysavač, otočil

jsem hadici tak, aby nesála, ale foukala, a asi po dobu pěti minut jsem

krtkovi pustil průvan do díry. Při několikerém opakování této metody

jsem krtka ze zahrady stoprocentně vypudil. Před otvorem sání může-

me navíc v bezpečné vzdálenosti zapálit vhodný kouřotvorný nebo

zápachutvorný materiál (dá se obstarat třeba v drogérii), který se

pomocí luxu vpraví do krtčích chodbiček. Uvedenou metodu vypuzení

krtků mám vyzkoušenu. Je nejen spolehlivá, ale také humánní a ekolo-

gická. Proto ji kolegům zahrádkářům vřele doporučuji

Náš soused před cca 20ti lety likvidoval krtky brokovnicí. Říkal, že

je nejlepší si na ně počkat u krtince mezi čvrtou a pátou hodinou ráno.

Až krtek poleze ven, tak po něm střelit z 1 metru (pozor na nohy :-)).

Takto se jich nastřílel až až, ale nikdy krtka netrefily broky... Doma

jsme je chytali do pastí, co taťka nadělal z trubek. Ty trubky měli dvíř-

ka, co se otevírali pouze dovnitř. Past jsme zakopali do chodby a větši-

nou se přes noc krtek chytil. Pak jsme jen krtka vypustili daleko od

zahrádky... 

Protože ten číman fakt nesnáší lidskej pach, jednoduše jsem

u kamošky v holičství nametl kýbl vlasů a ty jsem pak nacpal do těch

jeho děr a mám klid.

Dědeček si věděl rady. Doporučoval vkládat do chodbiček ořechy

vařené v mýdlovém louhu (louhový kamínek se tomu říkalo v Čechách

za Hitlera, kdy se vyrábělo doma mýdlo z kostí). Vychytávat a zabíjet

se nesmí, je chráněn. Od nás vždy po intenzívním využívání půdy ode-

šel sám k sousedovi. Já sám jsem na naší zahradě kdysi vyryl a odstra-

nil z pozemku 12 krtků za prázdniny. To už jsem s nimi ale byl dobrý

kamarád.

Mějte se moc hezky. Rádi Vás uvítáme v naší prodejně. Můžeme Vám
nabídnout cibuloviny ve velkém výběru. Prodáváme slepice před snůš-
kou a kačata a krůty na výkrm.

Alena Rabasová(e-mail: faunaflora@seznam.cz)
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Na největším sokolském svátku letošního

roku – XIV. všesokolském sletu, se podíleli

i holičtí sokolové a holická hudba kulturního

domu. Sletu v Praze předcházely v měsíci

červnu župní slety. Župní slet Východočeské

župy Pippichovy se konal 3. června v Pardu-

bicích a organizací slavnostního zahájení

a nástupů a odchodů jednotlivých skladeb byl

pověřen Václav Kyncl. Pomáhaly mu ochotně

a obětavě Eva Platenková, Zdena Chaloupko-

vá a Anička Dvořáková. Ve dvanácti sklad-

bách vystoupilo téměř 2000 cvičenců a celý

program shlédlo přes 2000 diváků. Ti zaslou-

ženě tleskali i holickým cyklistům na histo-

rických kolech. Celý program, včetně slav-

nostního nástupu všech cvičenců, se konal za

hezkého počasí a měl plynulý spád. Všechna

vystoupení – od těch nejmenších rodičů

s dětmi až po ty nejstarší byla odměněna vel-

kým potleskem, a to i v průběhu jednotlivých

skladeb. Při hodnocení sletu předsednictvím

župy bylo vysloveno upřímné poděkování

i holickým cyklistům a vysoce byla hodnoce-

na organizace celého odpoledne, na kterém

měly hlavní podíl holické sokolky. Ty župní-

mu sletu obětovaly mnoho hodin svého

volna.

Holičtí sokolové se úspěšně zhostili

i náročného úkolu v Praze, kde se sletu

zúčastnilo přes 700 cvičenců východočeské

župy a pro téměř 600 z nich bylo třeba zajistit

vhodné ubytování, hodnotné stravování, klid-

ný pobyt a bezpečnost. Navíc bylo nutné pro

průvod Prahou zajistit i hudbu a řazení průvo-

du župy. Ubytování a stravování bylo projed-

náno a zajištěno ve dvou školách v Praze

v městské části Řepy. V jedné škole byli uby-

tování dospělí, ve druhé 300 dětí s doprovo-

dem. Nebylo jednoduché vyhovět všem poža-

davkům škol, ale i samotných cvičenců ze

24 sokolských jednot. Nebylo jednoduché

skloubit odchody a návraty jednotlivých sku-

pin a zajistit pro ně v různém časovém rozme-

zí stravování. Ale díky vzájemnému pochope-

ní vedení škol a našich dvou členů, kteří

o cvičence v Praze pečovali neúnavně po celé

dny, se všechno podařilo dobře zvládnout,

a tak pět dnů v Praze proběhlo bez větších

problémů, bez úrazů a ke spokojenosti jak

pracovníků obou škol, tak především ubytova-

ných cvičenců. Ti si zejména chválili velmi

dobré a chutné stravování, ale i čistotu, pořá-

dek a dobrý a přátelský přístup pracovníků

škol. Velmi dobře byl zvládnut i průvod naší

župy, k čemuž přispěla kázeň i nadšení cvi-

čenců. Jistě na tom měla nemalou zásluhu

i účast naší holické dechovky, která byla

srdečně pozdravována přihlížejícími diváky

po celé trase průvodu z Václavského náměstí,

po Národní třídě, kolem Národního divadla

a po nábřeží až na Staroměstské náměstí.

Opět se ukázalo, že máme v Holicích

dobré členy Sokola, dobrou hudbu, ale přede-

vším dobré organizátory. Že máme v Holicích

obětavé a nadšené lidi, kteří bez nároku na

finanční či jiné ocenění dokázali ve prospěch

dobré věci udělat maximum. A to bez ohledu

na svůj čas či únavu. Vždyť v Praze to vyža-

dovalo od obou našich členů být ostatním po

celých pět dnů k dispozici od pěti hodin ráno

až dlouho do noci; v době zkoušek na Straho-

vě i přes půlnoc. Za to patří oběma dík,

zejména Aničce Dvořákové, která si na pobyt

v Praze vzala i dovolenou.

Václav Kyncl – starosta Sokola Holice

Jestli má nějaký sport v našem městě tra-

dici, pak je to bezpochyby motokros.

V Poběžovické kotlině se již více jak padesát

let pořádají špičkové závody a z místních

rodáků vzešel nejeden reprezentant naší

republiky.

Je tomu téměř čtvrt století, co Jaroslav

Vojtěch úspěšně jezdil v závo-

dech mistrovství světa. Jak se

zdá, nyní se objevil jeho

nástupce. Vítězslav Marek,

člen holického automotoklubu

a syn bývalého motokrosaře,

letos absolvoval několik podni-

ků motokrosového šampionátu

označeného jako MX3. MX3

znamená, že jezdci musejí pou-

žívat ty nejsilnější motokroso-

vé motorky s minimálním

obsahem nad 520 ccm. Víťovi

se nejvíce dařilo na závodech

v Chorvatsku a Slovinsku.

V chorvatské Mladině byl jed-

nou šestnáctý a jednou dokon-

ce skončil na čtrnáctém místě,

ve slovinské Orehovi vsi nedaleko Mariboru

si připsal tři body za osmnácté místo ve druhé

jízdě. Výkon je o to obdivuhodnější, protože

na obou závodech panovaly tropické podmín-

ky a jezdci si sáhli na samé dno svých sil.

Pojďme si trochu představit motokrosaře,

který již několik let patří do absolutní domácí

špičky. Vítězslav Marek se narodil 27. 12.

1979, první závod absolvoval v roce 1991

v Kostelci nad Černými lesy a převážnou část

kariéry spojil s týmem Orion Litomyšl. Svoji

věrnost dokazuje i tím, že posledních několik

let jezdí s motocyklem KTM. V roce 1998 se

stal mezinárodním mistrem České republiky

v družstvech, když dělal parťá-

ka takovým jezdců, jako byli

Rakušané Erwin Machtlinger

a Ronni Grosskopf. Z individu-

álních výsledků si nejvíce cení

dvou šestých míst z meziná-

rodního mistrovství České

republiky z let 2003 a 2005

a loňského pátého místa

z mistrovství republiky

v superkrosu. Svůj cit pro

motocykl a zkušenosti uplatňu-

je i ve specifické disciplíně

jakou je motoskijőring

(Motokrosaři tahají za sebou

lyžaře), ve které v roce 2005

obsadil s Janem Najmanem

celkové třetí místo.Vítězslav

Marek nežije pouze motokrosem. V roce 2003

dostudoval Dopravní vysokou školu v Pardu-

bicích a od té doby si před svoje jméno může

psát značku ing. V témže roce se oženil a se

svojí ženou Radkou společně vychovávají

dceru Simonku.

Petr Kačer

>>> VÝSLEDKY
(od 7. 6. do 16. 7. 2006): 

Al–Kajdá – FC Warriors Holice 19:2

Brazilské béčko – Naplech 3:6

Al-Kajdá – SK Vrátno 15:5

Al-Kajdá – Brazilské béčko 7:3

FC Gambrinus Květnovky – Al-Kajdá 0:3

FC Warriors Holice – SK Vrátno 0:8

Devils United – FC Warriors Holice 25:0

FC Gambrinus Květnovky – SK Vrátno 6:4

Naplech – Al-Kajdá 2:5

Devils United – Al-Kajdá 2:10

FC Gambrinus Květnovky – Brazilské béčko 7:0

Naplech – Brazilské béčko 5:4

>>> TABULKA:

1. Al-Kajdá 6    6   0   0    59:14   18 

2. FC Gambrinus Květ. 7    6   0   1    53:11   18 

3. Devils United 5    3   0   2    46:28     9 

4. Naplech 4    2   0   2    14:48     6 

5. Brazilské béčko 8    2   0   6    40:51     6

6. SK Vrátno 5    1   0   4    25:38     3 

7. FC Warriors Holice 5    0   0   5      4:81     0

LEGENDA: sloupce za názvem týmu určují:

zápasy, výhry, remízy, porážky, skóre a body.

Leoš Novák

XIV. VŠESOKOLSKÝ SLET V PRAZE A HOLIČTÍ SOKOLOVÉ

Světové body do Holic Malá kopaná pro Holice
a okolí www.holinkacup.com
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