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V neděli 18. června odpoledne se

začali u kulturního domu scházet milov-

níci a příznivci dechovky. Jak by ne, když

se zde pod záštitou města konala již VIII.

přehlídka dechových hudeb. Kromě

domácího holického souboru se jí zúčast-

nila dechovka z německého Frohburgu,

která je již dlouhá a dlouhá léta partne-

rem holických dechovkářů, dále pak

dechová hudba ZUŠ Týniště nad Orlicí

a Křídlovanka z Kutné Hory. Všechny

soubory hrály pro radost nejen sobě

a svým přátelům, ale i divákům, kterých,

pravda, mohlo být více. Tak snad příště.

Celé odpoledne vyvrcholilo společným

„Koncertem česko-německého přátel-

ství“. Příští rok se holická dechovka

vypraví do Frohburgu, takže za dva roky

na shledanou na IX. přehlídce dechových

hudeb.

V RYTMU 2006 – pod tímto názvem

se v pátek 16. června představilo závěreč-

ným tanečním vystoupením Taneční stu-

dio Hany Flekrové. Padesát pět malých

a velkých tanečníků se střídalo ve dvou-

hodinovém programu ve dvaceti sedmi

tanečních číslech. Jako každý rok se sna-

žili, aby program byl pestrý a divácky

zajímavý, což se myslím podařilo, o čemž

svědčil pravidelný potlesk rodičů a ostat-

ních diváků, kteří zcela zaplnili hlediště

velkého sálu holického kulturního domu,

i pozdější kladné ohlasy.Kromě jiného

zaujali např.: „Hastrmánci, malé břišní

tanečnice, nebo Vojandy.“

U příležitosti oslav 670 let města

Holice bylo dáno do užívání v Holubově

ulici u kulturního domu nové parkoviště,

které bude sloužit návštěvníkům kulturní-

ho domu a sportovní haly.

V minulých dnech, také v Holubově

ulici, byl pracovníky holických Technic-

kých služeb vybudován zcela nový chod-

ník i s plotem kolem volejbalových hřišť

„na lipáku“.

Luděk Kaplan, Hana Flekrová, Vladislav Branda

NEVŠEDNÍ UDÁLOSTI VŠEDNÍHO ŽIVOTA
SLOVEM I OBRAZEM

Na titulní straně interiér Památníku Dr. E.

Holuba Foto Vladislav Branda
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SLOVO STAROSTY LADISLAVA EFFENBERKA

Vážení občané, čtenáři měsíčníku

„Holické listy“!

V červnovém „slovu“ jsem si dovolil

vyslovit prognózu o blížícím se létu. Ovšem

to, čeho jsme se dočkali, to jsem nepředpoklá-

dal ani v nejmenším. Doslova úmorná vedra

dávala „zabrat“ kdekomu, nějaká ta průtrž

mračen či záplava k tomu, Medardova kápě

v nedohlednu. Sám jsem zvědav, co na to nad-

cházející dva měsíce prázdnin a dovolených.

Já však nejsem ani meteorolog, ani prognostik,

proto se raději budu věnovat jinému tématu.

Již několikrát v minulosti jsem naznačil,

že „radnice“ je zcela bez problémů přístupná

dotazům, připomínkám i kritice veřejnosti. Je

však přitom třeba dodržovat určité regule,

zásady. Je velkou lží tvrdit, že se „na úřadě“

nikdo neobejde, že je ignorován či dokonce

vykázán. To pravda není, a pokud by se tako-

vý případ jakýmsi „osobním zkratem“ stal,

ihned jej vyřešíme. Nikdo se však nemůže

domnívat, že na úřad přijde a s pocitem vele-

důležitosti to tam „roztočí“. Takovéto pojetí

demokracie bude rozhodně neúspěšné.

Obdobné to je s kritikou. Bez chyb se

neobejdeme nikde, ani na městském úřadě.

Proto jsme přístupni kritice, ovšem kritice

otevřené a konkrétní, nikoliv kritice smyšlené

či lživé, šířené prostřednictvím „chatů“,

„drben“, „šuškání“ a jiných poněkud pokles-

lých prostředků. Jedna z takovýchto záměr-

ných vln se objevila v poslední době ve fámě

o katastrofálním zadlužení města. Pravda je

však takováto: Město Holice má v současnosti

jediný řádný a oficiální dluh, který vznikl

v roce 2000. V tom čase přesně dle zákonných

ustanovení rozhodlo zastupitelstvo města

(samozřejmě po zvážení celkové finanční situ-

ace a možností) vzít si bankovní úvěr ve výši

25 milionů Kč. Cílem tohoto úvěru bylo

financovat dokončení rozsáhlé rekonstrukce

náměstí T.G. Masaryka, podíl na rekonstrukci

budovy radnice a vybudování infrastruktury

v lokalitě „Muška“.

O nezbytnosti tohoto úvěru pochyby

nebyly, o možnostech bezproblémových splá-

tek rovněž. Navíc každý občan jen trochu sle-

dující veřejné dění ví, že bez rozumných

a uvážených úvěrů by žádná obec – pokud

nedisponuje mimořádnými příjmy – nemohla

počítat s jakýmkoliv rozvojem. Úvěr je řádně

splácen, k 30. dubnu 2006 zbývá splatit

12 120 000 Kč. Kromě toho se podařilo kon-

cem roku 2005 jednáním s bankovním ústa-

vem snížit původní úrokovou míru o více než

4 procenta, čímž vznikne úspora více než

1 milion Kč.

Tolik k vysvětlení „zaručených zpráv“.

Jiné řádné úvěry město nemá. Zkreslené údaje

se mohly vynořit v hlavách jejich tvůrců abso-

lutní neznalostí věci, ovšem to je jejich pro-

blém. Město totiž ve snaze podpořit bytovou

výstavbu (konkrétně v lokalitě „Muška“) pře-

vzalo tzv. zástavní právo na některé bytové

domy. Jde v podstatě o součást dotačního pro-

gramu, jakož i konkrétní podporu výstavby,

nejde však o „ručení bez záruky“, nejde ani

o přímý dluh, jde o závazek, že budou vlastní-

ky nemovitostí dodrženy všechny zákonné

podmínky. Pokud by se tak nestalo, město by

muselo státu uhradit příslušné dotace, ovšem

zůstal by mu majetek tuto cenu značně převy-

šující.

A ještě jedno vysvětlení: město musí

vrátit ministerstvu přes dvacet milionů Kč

dotací!

„Není šprochu, aby na něm nebylo pravdy

trochu!“, řekne oponent. Jistěže, ovšem

i v tomto případě stačilo přijít a zeptat se. Čtr-

náctimilionová dotace – jako každá jiná – má

spoustu podmínek. Ne každý úředník i na

vyšších místech úřaduje a zároveň myslí. Tím

se někdy stane, že ne zcela přesné dodržení

třeba i jediné podmínky u některého z úřední-

ků „zašimluje“ a malér je na dosah ruky. Tak

tomu bylo i v našem případě a stačilo patřičné

vysvětlení, doprovázené přesným rozborem,

aby ministerstvo financí rozhodnutím

z 12. května 2006 vyhovělo naší žádosti

a původní rozhodnutí pardubického finanční-

ho úřadu definitivně zrušilo.

Promiňte mi, že dovolenkové „slovo“

jsem věnoval poněkud rozsáhle jednomu

tématu, ovšem považoval jsem to v zájmu

věci, konkrétně v zájmu pravdivé, seriózní

informovanosti občanů, za nezbytné. 

Závěrem bych chtěl Vám všem popřát,

abyste nadcházející prázdninové a dovolenko-

vé měsíce prožili co nejlépe – v klidu, poho-

dě, bez problémů a nepříjemností, abychom

se všichni s příchodem prvního podzimního

měsíce setkali zdraví, odpočatí a plni elánu.

Mgr. Ladislav Effenberk, starosta města

HOLICKÉ LISTY

pøejí všem ètenáøùm a obèanùm Holic

pìkné léto a pohodové prožití 

dovolených a prázdnin
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Schůze rady města dne 29. května 2006
Za účasti předsedy sociální komise Milana Štěpánka rada projednala

a schválila „Pravidla pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou služ-

bou v Holicích“ a „Pravidla pro přidělování bytů pro matky a otce s dětmi

v nouzi v DPS U Kapličky 1042“. V prvním případě se jedná o aktualizaci

stávajícího dokumentu, v druhém případě jde o dokument nový, neboť letos

má v rámci rekonstrukce vzniknout ve starším DPS šest malometrážních

bytů pro uvedené sociální případy a jeden byt krizový pro řešení nenadálých

případů. O přidělení těchto bytů bude rozhodovat rada na základě návrhu

vedoucí sociálního odboru a sociální komise, o přidělení krizového bytu

může rozhodnout přímo starosta, aby nedošlo k prodlení. Úplné znění pravi-

del je k dispozici na sociálním odboru, kde se rovněž podávají žádosti. 

Radě byla předložena podrobná zpráva o činnosti obecního živnosten-

ského úřadu, která byla vzata na vědomí. Poté se rada zabývala plněním

svých předchozích usnesení. V případě odprodeje domu čp. 240 v Nádražní

ulici stanovila rada následující limity pro novou výstavbu: minimálně 3 nad-

zemní podlaží, nejméně přízemní část bude obsahovat nebytové prostory

a minimální cena bude činit 500 000 Kč. Podle předloženého návrhu na roz-

místění laviček v parku u sokolovny rozhodla rada přidat ještě dvě, tedy na

celkový počet šest. 

Rada vzala na vědomí výsledky poptávkové řízení na dodavatele par-

koviště vedle kulturního domu s tím, že práce provede firma Stavo Sachs

Kukleny. Starosta protokolárně rozlepil obálky s nabídkami na pronájem

reklamní plochy na štítové zdi domu čp. 19 (směrem k restauraci Na Špici)

a rada schválila pronajmout plochu firmám PENTA-servis Holice a TOM

Service Holice od 1. 6. 2006 do 31. 5. 2011 za částky uvedené v nabídce.

Vzhledem k novému zákonu o pohřebnictví muselo město vypracovat nový

řád veřejného pohřebiště, který rada schválila. Jedná se víceméně o drobné

úpravy stávajícího řádu (například stanovení minimální tlecí doby či stano-

vení předepsaného materiálu a rozměrů pro rakev). Rada se opět zabývala

otázkami kolem společnosti VAK Pardubice a doporučila zastupitelstvu

souhlasit s poskytnutím ručitelského prohlášení města pro VAK Pardubice

na nákup Biologické čistírny odpadních vod Semtín (toto usnesení bylo

12. června zrušeno). 

Na základě usnesení zastupitelstva se rada zabývala otázkou nájemních

smluv na užívání sportovní haly a tělocvičny gymnázia. Rada schválila

ukončení smluv o výpůjče na užívání prostor ve sportovní hale pro ZŠ

Komenského a ZŠ Holubova ke dni 31. 12. 2006. Zastupitelstvu doporučila

schválit dodatek ke kupní smlouvě s TJ Jiskra Holice a vedoucí finančního

odboru uložila připravit návrh rozpočtové změny pro financování nákupu

pozemků od TJ Jiskra Holice a na posílení položky „podpora občanských

sdružení“ o částku 100 000 Kč. Členové rady se dohodli, že se k této proble-

matice vrátí na schůzi 10. července, neboť na ní bude již předložen návrh

komise pro mládež a tělovýchovu (komise má termín do 30. 6.). 

V další části schůze schválila rada výpůjčku pěti pozemků v souvislosti

s výstavbou silničního obchvatu města a schválila použití části výtěžku

z provozu výherních hracích přístrojů za rok 2005 dle předloženého návrhu

(budování dětských hřišť, úhrada sociálních nákladů a podpora občanským

sdružením). Obsáhle rada diskutovala k otázce projektu na rampu pro bez-

bariérový přístup do plicní ordinace. Nakonec bylo rozhodnuto předložit věc

nejprve k projednání v komisi výstavby a životního prostředí. Rada schválila

připojení našeho města ke kolektivnímu systému na zpětný odběr a sběr

elektrozařízení a elektroodpadů a vedoucímu odboru správy majetku

a výstavby města uložila vypsat výběrové řízení na projekt sběrného dvora. 

Poté rada projednala došlé žádosti. Schválila pronájem za úplatu části par-

koviště na náměstí T. G. Masaryka Pivovaru Holba Hanušovice pro zábavnou

akci dne 26. července. Rovněž schválila pronájem prostranství před

poliklinikou na umístění stánku firmy Solvit za účelem prodeje jahod

v měsíci červnu. Rada zamítla žádost firmy PeGAZ International Konice

o umístění automatu na prodej svící na hřbitově. Projednání žádosti BVK

Holice bylo odloženo na 10. července, neboť nejdříve musí být schválena

rozpočtová změna. V oblasti propagace schválila rada použití znaku města

na nové sanitce zdravotní záchranné služby pro oblast Holice a finanční

příspěvek 15 000 Kč pro Dům dětí a mládeže Holice na vydání kalendáře na

rok 2007 včetně odkoupení 100 kusů těchto kalendářů. Řediteli Kulturního

domu města Holic rada uložila předložit přehled dlouhodobých nájemních

smluv v tomto zařízení a vedoucí finančního odboru uložila připravit rozpo-

čtovou změnu v rozpočtu Technických služeb Holice na nákup mobilních

laviček, které by se využívaly při akcích ve městě. 

Mimořádná schůze rady města dne 12. června 2006 
Před mimořádným zasedáním zastupitelstva se i rada sešla k mimořádné

schůzi. Jediným bodem programu byly otázky kolem společnosti VAK Pardu-

bice. Po projednání nových skutečností (zvláště ekonomických) zrušila rada

své usnesení o doporučení schválit ručitelské prohlášení města a doporučila

zastupitelstvu schválit vstup strategického partnera do této akciové společnosti. 

Schůze rady města dne 12. června 2006
Po skončení mimořádného zasedání zastupitelstva proběhla řádná schů-

ze rady. Po projednání výsledků hospodaření města k 30. 4. 2006 doporučila

rada zastupitelstvu tyto výsledky schválit. Rovněž doporučila zastupitelstvu

schválit 6. rozpočtovou změnu v rozpočtu města na rok 2006 a dodatek č. 1

ke zřizovací listině Technických služeb Holice (jedná se o převody majetku).

V souvislosti s přiznáním grantu na projekt „Komunitní plánování sociál-

ních služeb na Holicku“ schválila rada řídící skupinu (tzv. triádu) ve složení

Edita Moučková (za zadavatele), Dana Kohoutková (za poskytovatele)

a Ing. Marta Janků (za uživatele). 

Rada projednala nové žádosti o změnu územního plánu města a zastupi-

telstvu doporučila schválit změny v místní části Koudelka (výstavba rodin-

ného domu) a za ulicí Puškinova (městský sběrný dvůr). Nedoporučila

schválit změny u ulice Na Povětrníku (výstavba rodinného domu bez přístu-

pu na pozemek), v zóně zahrad za restaurací Na Špici (skladovací hala k tru-

hlářské dílně) a u rybníka Blažek (výstavba rekreačních chat). V oblasti pře-

vodů nemovitého majetku doporučila rada zastupitelstvu schválit prodej

pozemků v ulicích Bratří Čapků a Dudychova (součást oploceného dvora

autoopravny) a v místní části Roveňsko. Nedoporučila schválit prodej

pozemku za kulturním domem. Rada schválila cenu prodávaného pozemku

v ulici K Zastávce (na bývalé černé skládce) ve výši 50 Kč/m2 a výpůjčku

pozemku v Zahradní ulici (žadatelé na něm chtějí vybudovat parkoviště,

které by bylo zároveň veřejné). 

Rada doporučila zastupitelstvu schválit plán práce zastupitelstva a rady

na druhé pololetí roku 2006 (do komunálních voleb) a vzala na vědomí pří-

pravu zasedání zastupitelstva dne 26. června. Rada schválila převod druž-

stevního podílu u bytu v domě čp. 1132 v Lohniského ulici. Na vědomí

vzala sdělení o rozsahu víceprací na akci rekonstrukce prostranství u kaplič-

ky v Komenského ulici. Možné vícepráce byly již předpokládány při zaháje-

ní akce (prorůstání kořenů do stavby, vyspravení a vyztužení základů)

a nenavýší finanční rozpočet na tuto akci. Tajemník městského úřadu před-

ložil radě návrh organizačních změn na městském úřadu v souvislosti

s novými zákony, které ukládají další povinnosti úřadům s rozšířenou

působností. Jedná se o správní odbor (vydávání nových cestovních dokladů

s biometrickými prvky) a o odbor dopravy (evidence řidičů, bodový

systém). V obou případech se jedná o navýšení o jednoho pracovníka na

každém zmiňovaném odboru. Toto navýšení by měly pokrýt dotace státu na

výkon státní správy a vybrané poplatky. Rada proto schválila, že počet pra-

covníků Městského úřadu Holice bude činit 58 osob a tajemníkovi uložila

vypsat výběrové řízení na funkci vedoucího odboru dopravy. 

Schůze rady města dne 26. června 2006 
Odpoledne před zasedáním zastupitelstva se sešla rada města, aby pro-

jednala neodkladné záležitosti. Zastupitelstvu doporučila schválit dodatek

k šesté rozpočtové změně v rozpočtu města na rok 2006. Jedná se o posílení

výdajů o částku 32 000 Kč na pěstební činnost lesa z výnosů za těžbu dřeva.

Zastupitelstvu bylo doporučeno, aby počet členů zastupitelstva po komunál-

ních volbách opět činil 21 osob. 

Dále rada doporučila zastupitelstvu schválit zřízení věcného břemene za

úplatu na pozemcích v ulicích Pod Homolí a Holubova. Ve všech případech

jde o elektro přípojky k stavbám rodinných domů. Rovněž tak rada doporu-

čila zastupitelstvu schválit prodloužit půjčky na financování základního

členského vkladu novým bytovým družstvům do 31. 12. 2006. 

Rada schválila odstranění závad na balkonech na domě čp. 1120 v ulici

Na Mušce do 15. 9. 2006. V otázce pronájmu nebytových prostor v čp. 168

ve Vysokomýtské ulici rozhodla rada pronajmout je firmě KOVL

s.r.o. Sobotín pro prodej jízdních kol (zatím mají prodejnu proti poště).

Rada vyhověla žádosti firmy Solvit a prodloužila jí pronájem prostranství na

stánek pro prodej jahod na náměstí T. G. Masaryka o jeden měsíc, to je do

31. 7. 2006. Naopak zamítla žádost paní Kšádové o úpravy balkonu v byto-

vém domě Na Mušce. 

Mgr. Pavel Hladík, místostarosta města

ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY MĚSTA
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané
ve dnech 2. – 3. 6. 2006

Celkové výsledky v Holicích

Okrsky
Voliči v sezn. Vydané obálky Vol. účast v % Odevzd. obálky Platné hlasy % plat. hlasů

celk. zpr. v %

9 9 100.00 5 193 3 510 67.59 3 509 3 503 99.83

Kód Název strany
Platné hlasy

celk. v %

1 Strana zdravého rozumu 17 0.48

3 Balbínova poetická strana 3 0.08

5 Právo a Spravedlnost 10 0.28 

6 NEZÁVISLÍ 31 0.88 

8 Koruna Česká (monarch.strana) 2 0.05 

9 Občanská demokratická strana 1 323 37.76

10 Česká strana sociálně demokratická 1 176 33.57

11 SNK Evropští demokraté 72 2.05

12 Unie svobody-Demokratická unie 7 0.19

14 Pravý Blok 14 0.39

15 4 VIZE-www.4vize.cz 4 0.11

17 Moravané 0 0.00

18 Strana zelených 226 6.45

20 Komunistická strana Čech a Moravy 403 11.50

21 Koalice pro Českou republiku 6 0.17

22 Národní strana 10 0.28

24 Křesťanská  demokratická unie-Čs. strana lidová 190 5.42

25 NEZ. DEMOKRATÉ (předs.V. Železný) 8 0.22

26 STRANA ROVNOST ŠANCÍ 1 0.02

MĚLI BYSTE VĚDĚT…

HOLICKÉ LISTY NABÍZEJÍ VŠEM VOLEBNÍM STRANÁM
PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY V HOLICÍCH

PŘEDVOLEBNÍ PREZENTACI NA SVÝCH STRÁNKÁCH ZDARMA
V ZÁŘIJOVÉM I ŘÍJNOVÉM ČÍSLE

Své příspěvky posílejte v elektronické podobě na adresu:
branda@mestoholice.cz

do 20. srpna nebo do 20. září 2006

!!! KOMUNÁLNÍ VOLBY 2006 !!!
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ÚŘEDNÍ DESKA
(informace z městského úřadu a jeho odborů připravil ing. Vladislav
Branda, tajemník MÚ)

Odbor dopravy – vydávání řidičských průkazů

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 zkoušku
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 přenese-

ná fotografie obličeje a od 1. 5. 2008 i otisk prstu občana) se vydá

s územní platností do všech států světa s dobou platnosti 5 let

občanům starším 5 let a mladším 15 let, nebo 10 let občanům star-

ším 15 let.

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. 

(V současné době se cestovní pas bez strojově čitelné zóny vydá
s dobou platnosti na 1 rok a to bez ohledu na stáří občana.) 

Upozorňujeme, že žádost o vydání cestovního pasu se strojově
čitelnými údaji – tedy bez nosiče dat s biometrickými údaji (typ –
fialová knížka) lze podat u orgánu příslušného podle místa trvalé-
ho pobytu žadatele nejpozději do 21. srpna 2006.

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,–

(V současné době to je 200 Kč a občanům mladším
15 let Kč 50 Kč)
Vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů 1500,–

– občanům mladším 5 let 50,-

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

(V současné době je to 600 Kč a to bez ohledu na stáří občana)
V případě nejasností se prosím obraťte na správní odbor Městské-
ho úřadu Holice, tel. 466 741 217!!!

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HOLIC
ze dne 26. června 2006

U s n e s e n í  č. 426 – Zastupitelstvo města Holic  s c h v a l u j e

postup RM Holice dle přednesené zprávy ze schůzí rady města od

posledního zasedání ZM Holice dne 2. května 2006.

U s n e s e n í  č. 427 – Zastupitelstvo města Holic  s c h v a l u j e

hospodaření města za období do 30. 4. 2006. 

U s n e s e n í  č. 428 – Zastupitelstvo města Holic  s c h v a l u j e

plán práce ZM a RM Holice na II. pololetí 2006.

U s n e s e n í  č. 429 – Zastupitelstvo města Holic  z a m í t á  pořízení

změny územního plánu města Holice na žádost p. Jiřího Udržala na

pozemku p.č. 2057/71 v k. ú. Holice v Čechách

U s n e s e n í  č. 430 – Zastupitelstvo města Holic  s c h v a l u j e

pořízení změny územního plánu města Holice na žádost Ing. Luboše

Valenty a p. Antonína Hronka na pozemku p. č. 3554/21, 3554/16

a 35554/14 v k. ú. Holice v Čechách. Mění se neurbanizované území

na zónu venkovského bydlení. Zpracování bude jednostupňové, tj.

nebude pořizován koncept změny, ale přímo návrh 

U s n e s e n í  č. 431 – Zastupitelstvo města Holic  s c h v a l u j e  poří-

zení změny územního plánu města Holice na žádost p. Zdeňka Meliše

a pí. Michaely Melišové na pozemku p. č. 945 v k. ú. Holice v Čechách.

Mění se na zóna zahrad na zónu smíšenou. Zpracování bude jednostup-

ňové, tj. nebude pořizován koncept změny, ale přímo návrh. 

U s n e s e n í  č. 432 – Zastupitelstvo města Holic  s c h v a l u j e

pořízení změny územního plánu města Holice na žádost Města Holic

na pozemku p.č. 2303/27 v k. ú. Holice v Čechách. Mění se neurbani-

zované území na zónu čisté výroby. Zpracování bude jednostupňové,

tj. nebude pořizován koncept změny, ale přímo návrh.

U s n e s e n í  č. 433 – Zastupitelstvo města Holic  s c h v a l u j e

odprodej pozemku p.č. 2428/15 o výměře cca 160 m2 v ul. Puškinova

z majetku města.

U s n e s e n í  č. 434 – Zastupitelstvo města Holic  s c h v a l u j e

odprodej pozemků p.č. 7030/2, 2041/20, 2039/3 a 2041/9 o celkové

výměře 4 299 m2 v ul. Hradecká z majetku města.

U s n e s e n í  č. 435 – Zastupitelstvo města Holic  n e s c h v a l u j e

odprodej pozemku p.č. 374/1 o výměře 1 166 m2 v ul. Holubova

z majetku města.

U s n e s e n í  č. 436 – Zastupitelstvo města Holic  s c h v a l u j e  zří-

zení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a.s. Praha na pozemcích

p.č. 2019/23, 2019/20, 2385/39 a 2385/42 v ul. Pod Homolí pro veřej-

ný rozvod elektřiny za jednorázovou úplatu 1 000,–Kč.

U s n e s e n í  č. 437 – Zastupitelstvo města Holic  s c h v a l u j e  zří-

zení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a.s. Praha na pozemcích

p. č. 2019/22, 2019/25 a 2385/42 v ul. Pod Homolí pro veřejný rozvod

elektřiny za jednorázovou úplatu 1 000,–Kč.

U s n e s e n í  č. 438 – Zastupitelstvo města Holic  s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a.s. Praha na pozemku

p.č. 363 pro veřejný rozvod elektřiny za jednorázovou úplatu

1 000,–Kč. 

U s n e s e n í  č. 439 – Zastupitelstvo města Holic  s c h v a l u j e

dodatek ke kupní smlouvě s TJ Jiskra Holice ze dne 21. 12. 2005.

U s n e s e n í  č. 440 –  Zastupitelstvo města Holic  s t a n o v u j e  dle

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích § 68 odst. 1  počet členů ZM Holice

po komunálních volbách v roce 2006 na 21 členů.

U s n e s e n í  č. 441 – Zastupitelstvo města Holic  n e s c h v a l u j e

žádný z předložených výtvarných návrhů na provedení kašny na

náměstí T. G. Masaryka.

U s n e s e n í  č. 442 – Zastupitelstvo města Holic u k l á d á  Radě

města Holic připravit návrh na využití finančních prostředků ve výši

920 tis. Kč z kapitálového rozpočtu města na rok 2006.

T: 11. 9. 2006 zodpovídá: starosta

U s n e s e n í  č . 443 – Zastupitelstvo města Holic  s c h v a l u j e  VI.

rozpočtovou změnu v rozpočtu města  na rok 2006.

U s n e s e n í  č. 444 – Zastupitelstvo města Holic  s c h v a l u j e

prodloužení termínu splatnosti bezúročných půjček pro členy Prvního

bytového družstva Holice, Druhého bytového družstva Holice, Třetího

bytového družstva Holice do 31. 12. 2006.

U s n e s e n í  č. 445 – Zastupitelstvo města Holic  s c h v a l u j e

dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Technické

služby Holice.

POD VEŘEJNOU KONTROLOU
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V letních měsících, tedy v době prázdnin a čerpání dovolených,

Policie ČR eviduje zvýšený počet krádeží vloupáním do bytů a rodin-

ných domů. Podle zkušeností z minulých let doporučujeme občanům

před odjezdem na dovolenou řádně zabezpečit byt či rodinný dům. Je

vhodné domluvit si s příbuznými či známými pravidelný výběr poš-

tovních schránek, pokud je to možné nezatahovat závěsy či žaluzie

v oknech, zbytečně na veřejnosti o odjezdu na dovolenou nemluvit.

Vhodné je domluvit se někým důvěryhodným ze sousedství, aby na

byt či domek občas dohlédli, zkontrolovali stav a v případě jakéhoko-

liv podezření, že došlo k nějakým nesrovnalostem či dokonce ke

vloupání, ihned vyrozumět policii.

V letních měsících obvykle dochází ve zvýšené míře k problé-

mům v autokempinku „Hluboký“. Jde o krádeže volně odložených

věcí na dekách, z odložených batohů, ale rovněž ke krádežím nezajiš-

těných  jízdních kol. Nenechávejte proto cennější věci odložené bez

dozoru, uzamykejte jízdní kola. Doporučujeme občanům všímat si

pohybu podezřelých a neznámých osob a v případě potřeby ihned lin-

kou 158 vyrozumět Policii ČR.

Pozornost je třeba věnovat i veřejnému pořádku. Děti a mládež

mají o prázdninách mnohem více volného času. Část mládeže se

schází na určitých místech nejen v denních, ale též večerních či

dokonce nočních hodinách. Jde například o autobusové nádraží,

sokolský park, prostory u stadionu a okolí kulturního domu, kde

v mnoha případech narušují klid, nejednou zřejmě holdují alkoholu

(o kouření ani nemluvě), dokonce i poškozují a ničí veřejný majetek.

Jedná se sice jen o určitou část mládeže, avšak tím spíše by rodiče

měli vědět, co ve volném čase jejich děti dělají, jak se baví, s kým se

stýkají. Občany vyzýváme, aby se v takovýchto případech neostýcha-

li rovněž zavolat na linku 158. Policejní hlídky se budou zmíněným

problémům právě v letních měsících prioritně věnovat.

Petr Chrudimský

Policie ČR – Obvodní oddělení Holice

„Pane tajemníku Brando, jak se holického městského úřadu
dotkne nový zákon o provozu na pozemních komunikacích, který na
nás „dopadne“ 1. července?“

Veřejnosti je známo, že od 1. července 2006 vejde v platnost nove-

lizovaný zákon o silničním provozu (č. 361/2000 Sb.). Zákon zavádí

tzv. bodový systém hodnocení řidičů, zpřísňují se výrazně tresty, tzn.

pokuty a zákazy činnosti. Zákon dále zavádí některé změny v silnič-

ních pravidlech. O tomto je veřejnost z médií poměrně podrobně

a dostatečně informována. Našeho úřadu se tato problematika dotýká

tím, že „trestné body“ od policie nám budou elektronicky předávány

a příslušní pracovníci odboru dopravy je budou zavádět do centrální

evidence řidičů. 

Druhým úkolem, který nám zákon ukládá, je zavedení elektronic-

kého zkoušení žadatelů o řidičská oprávnění (ŘO). Musíme zřídit na

úřadě zkušebnu, kde budou žadatelé o ŘO na počítačích zkoušeni

z teoretické části zkoušky. Problémem je, že ještě v současné době

nemáme dodanou slíbenou techniku. Ministerstvo dopravy, které nás

má počítači s příslušenstvím vybavit, tento úkol organizačně nezvládá,

přestože z úst samotného ministra dopravy zaznělo, že obce jsou tech-

nikou vybaveny. Nejsou a 1. července určitě nebudeme schopni na

počítačích zkoušet. 

Další zaváděnou změnou je zcela nová centrální evidence řidičů,

se kterou budeme od 3. července 2006 pracovat. Také zde minister-

stvo dopravy řeší vše na poslední chvíli. Pravdou je, že naši pracov-

níci jsou vyškoleni a přes tento víkend dojde k „překlopení“ na nový

systém evidence. V pondělí 3. 7. 2006 však budeme používat

naprosto neodzkoušenou agendu a dnes kromě ministra dopravy

nikdo nedokáže slíbit, že systém bude skutečně od pondělního rána

fungovat.

Proto prosím všechny občany, kteří se chystají v týdnu od 3. čer-

vence na oddělení řidičů a řidičských průkazů, o jisté pochopení. Nej-

lépe bude odložit návštěvu až na týden po svátcích, tj. po 10. červenci.

V této agendě bude jedna novinka, a to vydávání řidičských průkazů ve

zkrácené době do 5 pracovních dnů (normální lhůta je do 20 dnů).

Správní poplatek za tuto službu je 500 Kč.

OTÁZKA PRO RADNICI

ČESKÁ POLICIE „POD ČAROU“

HRST NĚMECKÝCH PŘÍSLOVÍ
Napřed světnička, potom ženička.

Snáze se člověk vzdá své víry, než svých zvyků.

Odpůrcem vzdělání je nevzdělanost.

Tomu, kdo věřiti hodlá – třeba i zouvák modla.

Kdo začíná – na tom vina.

Kdo je první v úřadě – před katem první na řadě.

Na rtech jméno boží – pod paží kradené zboží.

Boj se nebo ne, smrt stojí na prahu.

Když má být něco kyselé, ať je to s octem.

Hlava bez rozumu – svítilna bez svíce.
(mkm)

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

TEL: 777 788 164
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DNI ZIEMI STRZELECKIEJ 3.–4. 6. 2006
Ve dnech 3. a 4. června 2006 se delegace města Holic zúčastnila, na

pozvání burmistrza polského družebního města Strzelce Opolskie, pra-

videlných městských slavností. 

Na tyto oslavy také odcestovala holická dechová hudba kulturního

domu, která vedla slavnostní průvod od radnice do městského parku,

kde slavnosti po celé dva dny probíhaly. 

U příležitosti těchto oslav byla uspořádána výstava fotografií ze všech

partnerských měst a starosta Ladislav Effenberk představil soubor

fotografií z našeho města.
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LETOPISY HOVOŘÍ
Jako obvykle Vám v této rubrice přinášíme

sice střídmý, ale dle našeho mínění zajímavý

výběr pozoruhodných událostí minulých let,

týkajících se města Holic. Jelikož jde

o prázdninové dvojčíslo, výběr se věnuje

měsícům červenci a srpnu.

Červenec:
1850 – 25. července byl předán do užívání

nový hřbitov na návrší poblíž Vysokomýtské

silnice. Svému účelu po dvojím rozšíření

slouží dodnes. Původní hřbitov kolem koste-

la sv. Martina již nedostačoval a byl „srov-

nán“ v roce 1863.

1866 – v první polovině července táhla měs-

tem početná vojska rakouské a posléze prus-

ké armády, která se střetla v památné bitvě

u Hradce Králové.

1876 – 16. července se konalo první veřejné

cvičení místního hasičského sboru, který

zatím působil jako odbor TJ Sokol Holice.

1904 – 4. července byl holický rodák Jaro-

slav Kment, majitel rukavičkářské firmy ve

Vídni, jmenován čestným občanem města,

poněvadž svému rodišti věnoval akcie místní

dráhy a finanční obnos na pomník Dr. Emila

Holuba.

1906 – 5. července se představitelé města

usnesli, že na rodném domě Dr. Emila Holu-

ba – městské radnici – bude umístěna

pamětní deska. Stalo se tak 10. října 1909,

dnes se toto dílo českého sochaře Jana Štur-

sy nachází ve vstupním prostoru cestovate-

lova muzea.

1923 – 6. července se ve městě poprvé

konala oslava k uctění památky Mistra Jana

Husa. Průvod ze Starých Holic za doprovo-

du dechové hudby a alegorických vozů

dorazil na hřiště SK Holice, kde se k vlast-

ní oslavě shromáždilo několik tisícovek

občanů.

1931 – 31. července se na náměstí konal nej-

větší tábor lidu proti nezaměstnanosti a sílí-

cím projevům fašismu. 

1935 – 14. července byl veřejným cvičením

na náměstí zakončen sjezd Hasičské župy

holické, uskutečněný na počest 60 let trvání

Sboru dobrovolných hasičů v Holicích.

1965 – 25. července byla otevřena v holické

radnici obřadní síň a prvním obřadem byla

diamantová svatba manželů Terezie a Ema-

nuela Drmlových.

1992 – 1. července byl zahájen provoz nové

automatizované čistírny odpadních vod.

Srpen:
1680 – 4. srpna udělil císař Leopold I. měs-

tečku právo tří výročních trhů a na každou

sobotu právo týdenního trhu s obilím, dobyt-

kem a dalšími prodejními věcmi.

1836 – 22. srpna navštívil Holice císař Fer-

dinand V. – Dobrotivý s manželkou Marií

Annou.

1912 – 15. srpna byl za velkého zájmu

veřejnosti položen základní kámen ke stavbě

sokolovny.

1913 – 3. srpna byla v rámci župního sletu

slavnostně otevřena budova sokolovny,

postavená v rekordním čase jednoho roku

dle plánů českého architekta Otakara Novot-

ného.

1931 – 2. srpna byly v kostele sv. Martina

vysvěceny nové zvony – větší „Václav“

a menší „Martin“ jako náhrada za zvony,

které byly zrekvírovány za 1. světové války.

1960 – 15. srpna se jel X. ročník motokroso-

vého závodu v Poběžovické kotlině prvně

jako mezinárodní mistrovství za účasti 29

zahraničních a 60 našich jezdců.

1968 – 21. srpna byla na zasedání vrchol-

ných orgánů města přijata rezoluce proti

okupaci Československa vojsky pěti států

Varšavského paktu.

1984 – 27. srpna byla předána do užívání

nová městská sportovní hala v Holubově

ulici.

1995 – 4. srpna se uskutečnil 1. ročník

„Holické sedmičky“, soutěže dvojic v míčo-

vých hrách, ze které se postupem doby stala

velmi populární a hojně navštěvovaná sou-

těž.

1999 – 31. srpna byl slavnostně otevřen

nový areál Gymnázia Dr. Emila Holuba

v Holicích v ulici „Na Mušce“.

Vybral a připravil Miloslav Kment

V prázdninovém dvojčísle se i v rubrice

„Holický Slavín“ zcela pochopitelně jedná

o výběr ze dvou hlavních letních měsíců – čer-

vence a srpna. Dalo by se usuzovat, že všeho

bude dvojnásobek, ovšem skutečnost je

v tomto případě jiná. Podařilo se mi nalézt

pouze tři jména – pozoruhodné muže, u kte-

rých jsou tento rok zaznamenána půlkulatá či

kulatá výročí narození nebo úmrtí. Obvyklá

poznámka: jde pouze o osoby již nežijící, které

se v Holicích narodily či byly určitým způso-

bem s městem spjaty.

BAUMANN Václav (90. výročí narození)

* 24. srpna 1916 v Jaroměři, † 24. dubna 1989

v Praze, letec, za 2. světové války stíhací letec

RAF u 245. a později 501. stíhací peruti,

účastník bojů o Anglii a frontový bojovník,

dvakrát sestřelen, též v německém zajetí, po

válce zůstal v čs. letectvu až do padesátých let,

pak byl propuštěn a persekvován, v roce 1965

rehabilitován a povýšen do hodnosti majora

letectva, poté žil v Anglii a na sklonku života

v Praze, dětství a mládí prožil v Holicích, čest-

ný občan Holic in memoriam (1991)

THUMA Josef, PhMr. (65. výročí úmrtí)

* 30. listopadu 1880 v Holicích, † 20. července

1941 v Holicích, lékárník, majitel místní lékár-

ny, kulturní pracovník, veřejný činitel, aktivní

člen Občanské besedy, velmi oblíbený iniciátor

společenského dění ve městě, ředitel Bia

Sokol, mecenáš kultury

ZDRŮBECKÝ Vendelín (20. výročí úmrtí)

* 21. května 1923 v Holicích, † 2. srpna 1986

v Praze, akademický sochař, absolvent AVU

v Praze, člen Armádního výtvarného studia

v Praze, autor památníků, plastik a sousoší

s dobovou tématikou, především z armádního

a branného prostředí (výzdoba muzea V. I.

Lenina – 1953, pomník Jana Žižky z Trocnova

– 1955, muzeum Osvětim v Polsku – 1962),

nositel ceny Víta Nejedlého (1967), „Zaslouži-

lý umělec“ (1982)

e-mail: miloslavkm@volny.cz

Reprodukce pečeti města Holic 

HOLICKÝ SLAVÍN
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TENKRÁT V ŠESTAŠEDESÁTÉM
Nic o silvestrovské noci mezi roky 1865 a 1866 nenapovídalo, že

se schyluje k jedné z největších bitev 19. století. Naopak. Tato noc při-

nesla Pražanům nevšedné atrakci. Za velikého návalu lidu byl po del-

ších opravách přesně o půlnoci spuštěn hodinový stroj Staroměstského

orloje. Vše se podařilo a nedočkaví diváci byli odměněni půvabnou

podívanou na znovuobnovené mechanické divadlo.

A neuplynulo mnoho času od promenády nových figurek apoštolů

a jejich mistra a Praha očekávala s napětím další událost, tentokrát

operní – uvedení dlouho ohlašované opery Braniboři v Čechách od

Bedřicha Smetany na libreto Karla Sabiny. Premiéra na prknech Proza-

tímního divadla v pátek 5. ledna byla obecenstvem přijata s nadšením

a kritika byla všeobecně příznivá.

Všechno se zdálo být pokojné a nadějné, jak ostatně v novoročním

úvodníku ujišťovaly pražské Národní Listy: „Žádným slibem, žádnou
pohrůžkou neloučí se Evropa s rokem 1865, matné a významu vedlejší-
ho jsou události, které na samém sklonku roku toho zaznamenati
možno v přehledu situace politické. Zdá se, jako by každý jednotlivý
stát měl co hojiti na ranách z dob dřívějších, pročež touží po klidu...“

Ani občané Holic zatím netuší, že se k nim blíží pohroma, jakou

Holice nezažily od válek Marie Terezie v minulém století. (Napoleon-

ské války se Holic příliš nedotkly, snad jen kromě povinnosti přípřeže

k odvozu obilí, mouky, sena a koní do válečných zásobáren a tím, že

musely u rozkazu císaře Františka I. postavit do „Landwehru“ 43

muže). O tom, co se o silvestrovské noci dělo v Holicích, zprávy

nemáme, jistě však nikoho z oslavujících příchod nového roku nena-

padlo, že již v únoru to mezi Rakouskem a Pruskem začne jiskřit a že

se budou moci v novinách dočíst, že: „...cosi se děje mezi Vídní a Ber-
línem...“ To cosi bylo opětovné otevření šlesvicko-holštýnské otázky –

tedy sporu o tom, kdo získá rozhodující vliv v těchto malých vévod-

stvích, která bylo nuceno Dánsko po prohrané válce s Rakouskem

a Pruskem v roce 1864 vítězům podstoupit. Vyměňovaly se nóty, posel-

ství, proklamace a vše neodvratně spělo k 17. červnu, kdy byl uveřejněn

text válečného manifestu císaře Františka Josefa I. Válka začala. 

Ale rychle zpátky do Holic, do druhé poloviny června roku 1866.

To již byly válečné události v plném proudu. Již od 24. června začínají

Holicemi procházet oddíly rakouské armády ke Hradci Králové. Toho

dne přijelo tolik vojska, že nebylo možno všechno ubytovat ve městě,

proto vojska tábořila i na lukách okolo Holic. A pak to šlo rychle za

sebou a Holicemi proudily další a další vojenské kolony:

25. června – 20 důstojníků, 701 muž, 520 koní, 1500 vozů, 333 voli;

26. června – hulánský pluk „Wallmoden“;

27. června – 1 generál, 42 důstojníci, 798 mužů, 805 koní;

28. června – 16 baterií dělostřelectva, jízdní divize hulánů a kyrysníků

pod velením generála Zajíčka;

1. července – z nádraží v Zámrsku přitáhla pěší brigáda pod velením

generála Rothkircha – pěší pluk č. 25 barona Manmata, pěší pluk č. 76

arcivévody Sobhana, baterie děl a saská polní nemocnice – celkem 114

důstojníků, 10312 mužů, 460 koní a velké množství povozů.

Toto vojsko bylo ubytováno ve Starých i Nových Holicích a mělo

za úkol střežit dopravu vojska po železnici z Pardubic do Ústí nad

Orlicí, aby nebylo nečekaně napadeno nepřítelem ze severovýchodu.

Na návrší poblíž hřbitova zaujaly pozice baterie děl a pěší i jízdní hlíd-

ky patrolovaly směrem na Borohrádek, k Týništi i Hradci Králové.

Velitelství vojska vybízelo měšťany k tomu, aby se zásobili masem,

chlebem a nápoji. Toho dne také byly potvrzeny neúspěchy rakouských

vojsk u Náchoda a České Skalice a mezi občany nastal zmatek. Tradice

jim připomněla řádění Prusů v roce 1758, proto schovávali, co mohli.

Bázlivější, a zejména mladí lidé, kteří se obávali násilného odvedení

k pruskému vojsku, utíkali do poběžovických lesů. Přestože na náměstí

střídavě koncertovaly dvě vojenské kapely, nebylo do tance nikomu.

Zastaven byl všechen obchod i řemesla. Všechna starost o město

spočívala na tajemníkovi K. Holubovi a výběrčím J. Nechvílovi, kte-

rým vydatně pomáhal člen obecního zastupitelstva V. Červinka. Staros-

ta města K. Holub (podoba jmen starosty a tajemníka je čistě náhodná)

si s Holicemi příliš hlavu nelámal. Schovával se doma, a když bylo

nejhůře, odjel do Hlinska.

2. července přišel rozkaz, aby zde ležící brigáda nastoupila pochod

do Zámrsku a odtud odjela drahou do České Třebové. Do té doby bylo

v Holicích ubytováno 26 generálů, 176 důstojníků, 11811 mužů a 1787

koní. Po odchodu vojáků se ve městě rozhostilo napjaté ticho.

V noci na 3. července se spustil déšť. Po sedmé hodině se začalo

ozývat od Hradce Králové dunění dělostřelby, které postupně narůstalo

tak, že se „k poledni všechna okna třásla“ Okolo 14. hodiny přijel

vojín s rozkazem pro ordonančního důstojníka a sděloval potěšitelnou

zprávu, že naše vojsko se udatně bije a vítězí. S postupujícím odpoled-

nem dělostřelba ochabovala a okolo 17. hodiny se již ozývaly pouze

ojedinělé výstřely. Napětí vrcholilo. Náhle se městem prohnala dělo-

střelecká brigáda, která stála u Býště a která předešlého dne projela

Holicemi. S ní přibylo zděšení, neboť ústup této „létající“ brigády

nevěstil nic dobrého. Však také vzápětí nastal zpáteční pochod poraže-

né rakouské armády. 

Od Hradce přicválal důstojník generálního štábu, který zde velící-

mu generálovi oznámil, že bitva u Sadové byla prohrána a předal mu

rozkaz, aby se záložním dělostřelectvem ustoupil k Litomyšli.

Když se řekne ústup po prohrané bitvě, jde o pojem jaksi neurčitý,

mlhavý, pod kterým se málokomu vybaví, co se vlastně děje. Avšak

ústup po prohrané bitvě viděný na vlastní oči je zážitkem strašlivým,

který dotyčného mnohdy poznamená na celý život. Dejme proto na

chvíli slovo knize „Holice – obraz vývoje a současnosti“ A. Šafaříka

a O. Pospíšila, ve které můžeme číst tyto řádky: „...Smutný byl pohled
na zbědované vojsko, různé dělostřelecké pluky s děly na lafetách, ba
i jen s předními koly, vozatajstvo, koně bez jezdců, pěší pomíchané
oddíly v kvapném úprku a nepořádku; vše to řítilo se šíleně městem
a zase dál hledajíc spásy v divokém ústupu. Mnoho raněných, jichž
nářkem úděs rostl, uloženo v městské nemocnici č.p. 118-1 a v staré
školní budově č.p. 100-1, kde je obvázal dr. Říha; lehčeji ranění vezeni
dále k Vys. Mýtu. ... Truchlivý to byl pohled na zablácené, vysílené,
sotva vlekoucí se rozedrané vojsko se zbraní od deště zrezavělou neb
i bez ní...“ (str. 63–64) 

A ještě pár řádek o tomtéž z pera dopisovatele Národních Listů:

„Jak udatně ještě před hodinou do nepřátelských řad vráželo, tak zdě-
šeně opouštělo nyní rakouské vojsko bojiště. Byl to útěk zoufalý.
V hrozném nepořádku hnal se proud přes pole, strouhy, močál, ...
Pohled na tyto davy prchajících byl nevýslovně žalostný. Byla to směsi-
ce nejpodivnější. Vedle dělostřelce běžel jezdec bez koně, tu zase na
koni seděl voják pěchoty tak opět myslivec a.t.d. Slovem byl to útěk ve
svrchovaném zmatku...“

Holicemi se valily nové a nové proudy poražené armády. O tom,

jak strašná porážka to byla, svědčí následující příklad: večer 3. červen-

ce se do domu městského důchodního K. Holuba uchýlil důstojník

a 30 mužů jízdy. To bylo vše, co zbylo ze strašně zdecimovaného

hulánského pluku „Walmoden“, který 26. června projížděl Holicemi.

Navečer 3. července se v hostinci „U krále Jiřího z Poděbrad“ uby-

toval velitel poražené armády polní zbrojmistr Ludvík von Benedek

a s ním 24 generálů a množství nižších důstojníků. Zde také bylo okolo

22. hodiny vyhotoveno Benedekovo „Hlášení císaři z hlavního stanu

ve Vysokém Mýtě“ (odkud bylo toto hlášení 4. července ve 3 hodiny

ráno telegraficky odesláno do Vídně), ve kterém se mimo jiné uvádí:

„....Po skvělém boji celé armády u Hradce Králové, kterýž po několik
hodin trval, podařilo se nepříteli podporovanému nepříznivým počasím
armádu obejíti ze strany i zezadu a přese všecko namáhání nezbylo než
nastoupiti ústup...“.

V Holicích byl také vrchním velitelstvím vypracován plán ústupo-

vých tras poražené armády. Ta měla ustupovat ve třech směrech:

1. proud: I., III., VI., X. sbor, armádní dělostřelecká záloha, armádní

zásoba střeliva a technická vojska 4. července do Vysokého Mýta, 5.

do Litomyšle, 6. do Svitav, 7. do Moravské Třebové – velitel podmar-

šálek Ramming;

2. proud: II., IV. a 2. lehká jízdní divize 4. července do Týniště, 5. do

Vamberka, 6. do Ústí nad Orlicí, 7. do Lanškrouna; tam se měla připo-

jit brigáda Rothkirchova, která u Ústí kryla bok armádě proti možnému

nepřátelskému vpádu z Kladska a dosud do bojů nezasáhla – velitel

podmaršálek hrabě Thun;

3. proud: VII. sbor, Sasové, 1. lehká jezdecká divize a 3. rezervní jez-

decká divize 4. července do Chrasti, 5. do Krouné, 6. do Poličky, 7. ke

Svitavě – velitel korunní princ Albert. 
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Poslední rakouští vojáci ustupující armády opustili Holice navečer

5. července. Ve městě zůstali pouze ranění. V ten den se také ve městě

objevila první pruská husarská hlídka.. Při ústupu od Sadové prošlo

Holicemi více jak 100 000 vojáků poražené rakouské armády. Přesné

číslo se bohužel zjistit nedá.

Následující den (6. července) obsadili město i okolí Prusové. Pro

Holice nastaly těžké časy, neboť musely zásobovat projíždějící vítěz-

nou armádu vším možným – dobytkem, moukou, hrachem, čočkou,

solí, tabákem, za což dostávaly pouze poukázky na vydané zboží. Ně-

kteří holičtí občané museli také vykonávat pro Prusy povinnost přípře-

že. (Rychlík z Podhráze byl na přípřeži 40 dní a Fr. Formánek přišel

v Jihlavě o koně i vůz.). Následkem nuceného dodávání potřeb pro voj-

sko nastal ve městě nedostatek potravin i drahota. Sluší se však pozna-

menat, že se Prusové chovali většinou slušně a k větším hrubostem

nedocházelo.

10. července dostaly Holice další vznešenou návštěvu, neboť jimi

projel od Pardubic k Vysokému Mýtu pruský král Vilém I. s kancléřem

Bismarckem. Na návrší za městem vystoupili z kočáru a prohlédli si

bojiště z roku 1758.

Pobyt Prusů v Holicích se protáhl až do 13. září, kdy město opusti-

li poslední pruští vojáci. Celkem bylo přímo v Holicích ubytováno

9 pruských generálů, 229 důstojníků, 13 766 mužů, 3 831 kůň; zhruba

40 000 vojáků leželo v táborech kolem Holic.

Po ukončení války byli holičtí občané vyzváni, aby nahlásili na

radnici utrpěné škody a ztráty. Ty pak byly buď schvalovány nebo

opravovány. Celkem město vyčíslilo válečná vydání na 31 834 zlatých

a 561/2 krejcaru. Tyto válečné rekvizice byly obecním zastupitelstvem

schváleny až v srpnu 1867 a teprve pak vypláceny. Když si na podzim

roku 1866 přijel císař František Josef I. prohlédnout bojiště, byla

k němu vyslána městská deputace, aby poprosila o náhradu za poško-

zené obilí, které bylo zničeno na 400 jitrech a ztráta tím vzniklá byla

odhadnuta na 12 200 zlatých.. Císař se vyptával na poměry města a slí-

bil, že učiní, co bude v jeho silách. Náhrada za zničené obilí však

nebyla poskytována nikde, takže i Holice ostrouhaly. Slabou náplastí

na utrpěné škody byla jen sleva na dani a 10 000 zlatých, které všem

věnoval císař ze své soukromé pokladny. Z této částky však připadl na

Holice pouze nepatrný obnos.

Když hovoříme o bitvě u Sadové a Holicích vnucuje se otázka, zda

se jí účastnil i někdo z Holic. Bezpečně víme o jednom, a ten si roz-

hodně zaslouží, aby o něm bylo napsáno několik řádek. Byl jím

MUDr. Josef Formánek – c. a k. generální štábní lékař. Narodil se

6. ledna 1840 v na Podhrázi v č.p. 46. Vystudoval 6 tříd gymnázia

v Hradci Králové, sloužil u dělostřelectva a pak absolvoval nižší kurz

Josefina ve Vídni. (Učiliště pro vzdělávání a výchovu kvalitních lékař-

ských kádrů v armádě a námořnictvu založené císařem Josefem II. ve

Vídni v roce1786 – Lékařsko-chirurgická Josefinská akademie, zkráce-

ně Josefinum.) V roce 1866 se jako lékař zúčastnil tažení Severní

armády. Roku 1868 odmaturoval na gymnáziu v Pešti a nastoupil do

vyššího kurzu Josefina, kterou absolvoval roku 1873. Poté působil jako

vojenský lékař ve Vídni, Lublani, při okupaci Bosny, kde byl roku

1880 jmenován plukovním lékařem., dále pak v Plzni, Prachaticích,

Linci a posléze v Josefově, kde se stal štábním a vrchním štábním

lékařem. Za zásluhy byl vyznamenán Zlatým záslužným křížem

s korunou, Řádem Františka Josefa I. a dalšími pěti vyznamenáními.

Zemřel 12. července roku 1927 v Praze a pohřben byl 15. července na

hřbitově v Olšanech u Prahy.

Letos uplyne od bitvy u Sadové 140 let, což je z pohledu dějin

pouhý mžik, z pohledu člověka však dávná historie. Určitě však stojí

za to připomenout si, jak se tato událost promítla do života našeho

města, což tímto činím.

Luděk Kaplan

Památník Dr. EMILA HOLUBA – AFRICKÉ MUZEUM v Holicích

534 01 HOLICE, Holubova 768
Tel.: 466 682 154, 466 920 476

e-mail: kd@holice.cz, www.kd.holice.cz

OTEVÍRACÍ DOBA:

DUBEN, ZÁŘÍ, ŘÍJEN (denně kromě pondělí)
8.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 hodin

KVĚTEN – SRPEN (denně kromě pondělí)
8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hodin
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Čas jahod a sluníčka v MŠ Pardubická

Na přelomu května a června odjely naše děti do školy v přírodě

v Herlíkovicích. Za celý týden našlapaly mnoho kilometrů a kromě

mnoha dojmů zažily také neobvyklé setkání s opravdovým Krako-

nošem. 14. června jsme jeli na celodenní výlet na zámek v Pardubi-

cích a k perníkové chaloupce u Kunětic. Setkali jsme se s čarodějni-

cí, která pekla medové perníčky a také se povozili v chaloupce

„Otoč se“. Den poté jsme se slavnostně rozloučili s předškoláky.

Děti byly dekorovány šerpou a odnesly si diplom na rozloučenou.

V červnu také děti absolvovaly intenzivní plavecký kurz v Hradci

Králové. Na ukončení školního roku byl v naší mateřské škole oblí-

bený skákací hrad.

Všem čtenářům přejeme krásnou, slunečnou, spokojenou

dovolenou. 

MŠ Pardubická

Závěr školního roku v mateřské škole
Na závěr školního roku Mateřská škola Holubova ul. v Holicích

připravila pro děti , rodiče i veřejnost Zahradní slavnost s vystoupením

zpěvačky Inky Rybářové. V rámci velmi zdařilého programu, který

rozesmál a potěšil všechny děti i jejich rodiče, bylo slavnostní rozlou-

čení s předškoláky. V letošním roce byli předškoláčci pasováni na ško-

láky a ozdobeni šerpou.

Do základní školy odchází z mateřské školy 48 dětí.

Na početné účasti rodičů mělo velkou zásluhu i počasí, neboť se

smály nejen tvářičky dětí, ale i vykouklo sluníčko.

Tradičně v úplném závěru roku pořádala mateřská škola v kultur-

ním domě akademii pro rodiče i veřejnost. Na akademii vystoupily děti

ze všech pěti tříd. Svá pohybová vystoupení si připravily děti z hudeb-

ně pohybových kroužků a ke zpestření programu přispěly i děti, které

se formou her a písní seznamují se základy angličtiny.

Se školním rokem se děti rozloučily před zcela zaplněným sálem na

závěr akademie společnopu písní „Hlavně že jsme na vzduchu“. My

všichni při pohledu na ty krásné a šťastné děti jsme cítili radost a spoko-

jenost. A již se těšíme na další školní rok a společná setkání.

Všem holickým dětem přejeme krásné slunečné prázdniny.

Mateřská škola Holubova ul. Holice

Z NAŠICH ŠKOL

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V HOLICÍCH OZNAMUJE SVÝM ČTENÁŘŮM, ŽE BUDE

ŽE VE DNECH 17. AŽ 28. ČERVENCE Z DŮVODU REVIZE UZAVŘENA.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA bude uzavřena...
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Ve dnech 29. května až 2. června 2006 proběhla VI. olympiáda

žáků škol holického regionu. Na holických sportovištích soutěžilo 258

závodníků a závodnic hájících barvy osmi škol. Letošní olympiáda by

mohla být do análů zaznamenána s přídavkem „mokrá“. Počasí nám

opravdu moc nepřálo. Většinou bylo chladno a občas se spustil i déšť.

Čtvrteční odpolední program musel být dokonce kvůli zatopené dráze

na stadionu zrušen a přesunut až na pátek. Přesto se všechny soutěže

řádně dokončily a před pátečním polednem mohli být vyhlášeni vítězo-

vé ve všech disciplínách. Nejúspěšnější školou se stalo Gymnázium

Holice, které získalo 7 zlatých, 3 stříbrné a 2 bronzové medaile.

V medailovém pořadí se na druhém místě umístila ZŠ Horní Jelení

a na třetím místě ZŠ Holice – Komenského. Mezi jednotlivci si tři zlaté

medaile vybojovala Markéta Řezníčková (Gymnázium). Po pět dnů

jsme byli svědky urputných bojů o co nejlepší umístění, a to zcela

v duchu fair play. Poděkování patří všem účastníkům, učitelům, roz-

hodčím a pořadatelům. Všichni se již těšíme na olympiádu v roce

2007. 

Medailisté VI. olympiády 2006 
Atletika – dívky
60 m: 1. Markéta Řezníčková (Gymnázium) 8.5, 2. Tereza Tučková

(Gymnázium) 8.6,  3. Martina Šebetková (Horní Jelení) 8.6

800 m: 1. Markéta Řezníčková (Gymnázium) 2:51.3, 2. Lucie Vašíčko-

vá (Holubova) 2:53.2, 3. Anna Zběhlíková (Gymnázium) 2:53.6

Dálka: 1. Tereza Tučková (Gymnázium) 427, 2. Renata Janegová

(Gymnázium) 408, 3. Zuzana Žabková (Horní Jelení) 406

Koule: 1. Kristýna Paulišová (Gymnázium) 9.66, 2. Tereza Kašparová

(Býšť) 8.84, 3. Tereza Němcová (Moravany) 8.61

3 x 300 m: 1. Gymnázium 2:29.3, 2. Horní Jelení 2:40.8, 3. Dolní

Roveň 2:41.1

Atletika – chlapci
60 m: 1. Martin Čihák (Dašice) 7.9, 2. Petr Malý (Komenského) 7.9, 3.

Karel Vincenc (Komenského) 8.0

1500 m: 1. Tomáš Michálek (Horní Jelení) 4:55.8, 2. Tomáš Černý

(Dolní Roveň) 4:58.9, 3. Jindřich Melich (Horní Jelení) 5:12.7

Dálka: 1. Vojtěch Záleský (Moravany) 491, 2. Jan Hetych (Býšť) 479,

3. Karel Vincenc (Komenského) 469

Koule: 1. Lukáš Padlič (Dašice) 11.86, 2. Jan Hetych (Býšť) 11.36, 3.

Tomáš Hujer (Býšť) 11.18

3 x 300 m: 1. Horní Jelení 2:14.3, 2. Holubova 2:17.4, 3. Býšť 2:18.7

Cyklistika
Dívky: 1. Iveta Koubková (Gymnázium) 9:22, 2. Gabriela Haisová

(Býšť) 9:38, 3. Klára Fuksová (Moravany) 9:42

Chlapci: 1. Ladislav Hrníčko (Moravany) 11:13, 2. Michal Hrdý

(Dolní Roveň) 11:36, 

3. Tomáš Kubizňák (Holubova) 12:18

Stolní tenis
Dvouhra dívky: 1. Darina Janečková (Komenského), 2. Romana Bah-

níková (Holubova), 3. Veronika Stráníková (Dolní Roveň) – finále:

Janečková – Bahníková 3:1

Dvouhra chlapci: 1. Lukáš Pečinka (Gymnázium), 2. Daniel Theodor

(Komenského), 3. Tomáš Frolík (Komenského) – finále: Pečinka –

Theodor 3:0

Tenis
Dvouhra dívky: 1. Jana Šromová (Holubova), 2. Nikola Lohniská

(Komenského), 3. Helena Kubelková (Dašice) – finále: Šromová –

Lohniská 6:4, 6:2

Dvouhra chlapci: 1. Jiří Mansfeld (Komenského), 2. Josef Mansfeld

(Komenského), 3. Ondřej Samek (Gymnázium) – finále: Ji Mansfeld –

Jo Mansfeld 6:3, 6:1

Basketbal
Dívky: 1. Býšť, 2. Komenského, 3. Moravany – finále: Býšť – Komen-

ského 7:3

Chlapci: 1. Komenského, 2. Býšť, 3. Holubova – finále: Komenského

– Býšť 10:2

Volejbal dívky
1. Horní Jelení, 2. Gymnázium, 3. Holubova – finále: Horní Jelení –

Gymnázium 2:0

Fotbal
1. Horní Jelení, 2. Komenského, 3. Holubova – finále: Horní Jelení –

Komenského 6:1
Pavel Hladík

VI. OLYMPIÁDA ŽÁKŮ ŠKOL HOLICKÉHO REGIONU
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TOULKY HOLICKOU MINULOSTÍ XVII.
Poštovní autobusová doprava a stavby
nových silnic v Holicích a okolí.

V našich zemích byla pošta po staletí vybavena výsadním právem

dopravovat cestující na silnicích. Mimo jiné i proto se nelze divit, že

právě pošta při organizaci osobní dopravy se jako první chopila příleži-

tosti nasazení autobusů poháněných spalovacím motorem, Vrcholné

období poštovní autobusové dopravy spadalo v Československu do dva-

cátých let. Počátky tohoto procesu však musíme na našem území hledat

ještě před I. světovou válkou v režii rakousko-uherské poštovní správy.

Úmysl zřídit v některých místech poštovní autobusovou dopravu

zveřejnilo rakouské ministerstvo obchodu, do jehož kompetence tehdy

správa poštovní služby patřila, ještě v roce 1906: „C.k ministerstvo

obchodu uváživše, že podle nynějšího stavu automobilního průmyslu

technicky lze uskutečnit zřízení autobusových tratí po rovině a že toto

zřízení jest nanejvýš žádoucí na takových tratích, které vykazují

v dopravě osob a věcí, zvláště poštovních zásilek, malou intenzitu, aniž

se této potřebě může v dohledné době vyhovět drahami – hodlá utvořit

takové automobilní linie podle těchto zásad....Zřizování a provozování

budiž vykonáváno poštovní správou.“

Od zveřejnění tohoto výnosu k vlastnímu praktickému použití

autobusů v poštovní dopravě na území našeho dnešního státu uběhly

ještě dva roky. Konečně 13. května 1908 byl zahájen provoz na první

poštovní autobusové lince v českých zemích z Pardubic do Bohdanče

a současně z Pardubic přes Sezemice do Holic. Zřízení a zahájení pro-

vozu těchto dvou poštovních autobusových linek, otevřených na zákla-

dě koncese rakouského ministerstva obchodu, bylo náležitě slavnostní.

Ověnčené autobusy a bohatá účast veřejnosti připomínaly doby budo-

vání prvních železničních tratí.

Na nejstarších poštovních autobusových linkách jezdily autobusy

značky Laurin a Klement, vyráběné v Mladé Boleslavi. O jejich vysoké

úrovni svědčila i ta skutečnost, že již v roce 1908 firma dodávala auto-

busy pro poštovní dopravu také na Balkán, například pro linku z Kotot-

ru do Cetyně v Černé Hoře.

Další údaje budou možná zajímat žáky holické automobilní školy.

Autobusy měly dřevěnou karosérii rozdělenou na dvě části. Přední část

se šestnácti sedadly sloužila cestujícím, v zadní se ukládaly poštovní

zásilky a zavazadla. První automobily Laurin a Klement byly vybaveny

čtyřválcovým benzinovým motorem o výkonu 24 koní. Kola autobusů

byla opatřena obručemi z plné gumy. Při zkušební jízdně spotřeboval

takovýto poštovní autobus až 62 litrů benzinu na 100 km. Optimální

rychlost byla 26 km za hodinu. Autobusová poštovní doprava na prv-

ních dvou linkách, zajišťovaná čtyřmi vozy Laurin a Klement, se zřej-

mě velmi dobře osvědčila, protože ještě v roce 1908 byl zahájen pro-

voz na linkách z Dubé do Liběchova a do Doks.

Vzhledem k možnosti doby postupoval rozvoj poštovní automobi-

lové, respektive autobusové dopravy, dosti rychle. Tak například v roce

1909 byla otevřena autobusová linka z Benešova do Neveklova, v roce

1910 z Lysé nad Labem přes Nové Benátky do Chotětova, v roce 1912

z Habrů do Golčova Jeníkova, v roce 1913 z Vysokého Mýta do Skutče

a konečně v posledním předválečném roce 1914 mimo jiné z Českého

Brodu přes Kouřim do Kutné Hory.

S přibývajícími autobusovými linkami a s rozšiřováním, sítě sou-

kromé i poštovní autobusové dopravy rostly i požadavky na kvalitu

a výkon strojů, které tuto dopravu zajišťovaly. Již v roce 1909 dodala

firma Laurin a Klement poštovní správě dokonalejší autobusy typu

HOS s motorem o výkonu 32 koní, v roce 1912 pak doplnila poštovní

správa vozový park autobusy značky Daimler a Sauer.

V roce 1914 provozovala rakouská poštovní správa autobusovou

dopravu již na čtyřiceti dvou linkách pokrývajících síť 15 860 km.

Z toho na území pozdějšího Československa bylo 23 tratí v délce

4 706 km. Slibný vývoj poštovní autobusové dopravy u nás v prvních

letech 20. století zcela zastavila první světová válka.

V prvních poválečných letech zaznamenala československá poštov-

ní automobilová doprava poměrně rychlý vzestup. Zatímco v roce 1919

disponovala 32 vozy na 260 km tratí, v roce 1927 provozovala již 326

vozů na 2 650 km. V roce 1929, v době, kdy kulminoval rozvoj poštov-

ní autodopravy v předmnichovské republice, spravovala pošta na území

celé republiky 150 autobusových tratí a 340 vozidel. V tomto roce poš-

tovní automobily přepravily 4 miliony osob a téměř půl milionu tun

nákladů.

Autobusová poštovní doprava však potřebovala dobře sjízdné silni-

ce. O udržování silnic měly v minulosti pečovat vrchnosti a města,

jejichž správním územím procházely. Ale i přes časté opravy neposky-

tovaly tehdejší silnice pohodlnou dopravu a cestování. Za deštivého

počasí byly často zaplaveny vodou a povozy na nich zapadaly do bláta.

To kladlo vysoké nároky především na nákladní dopravu provozo-

vanou formany. Pro přepravu osob se používalo koní, ale i mezků

a oslů. Za užívání silnic se platily celní (výsada královská) a mýtní

(výsada vrchnostenská) poplatky. Poplatky byly odstupňovány podle

druhu a zatížení vozů a podle počtu koní. O užívání silnic se vedly

spory i mezi vrchnostmi, aby jim neunikl příjem z mýt a noclehů. Poz-

ději se mýta stala vydatným nástrojem vrchnostenských příjmů, ovšem

jen nepatrná část z výnosu byla použita na udržování a opravy cest.

V Holicích bylo zřízeno silniční mýto (clo) 5. září 1828 pro 2 míle, a to

z 1 koně na míli 1 krejcar c.m., což bylo vybíráno u pošty a u čp. 38.

V této souvislosti je třeba podotknout, že až do rozvoje automobilismu

počátkem 20. století nebyly na silnicích, po nichž se pohybovaly

dopravní prostředky využívající tažné síly zvířat, určeny strany (pravá,

levá). Není to tak překvapivé uvědomíme-li si dopravní rychlost na teh-

dejších silnicích, která ještě v první polovině 19. století byla 5 až

10 km za hodinu. Značnou překážkou při tehdejší úrovni dopravy byla

četná přemostění vodních toků. Mosty byly většinou dřevěné, rychleji

podléhaly vlivům počasí a pro těžké náklady dost nebezpečné. Proto se

používalo brodů nebo trámových přívozů. Přechod brodu vyžadoval

značnou zkušenost, zvláště u formanských těžkých nákladů. Teprve po

polovině 18. století nařídila Marie Terezie, že všechny mosty v zemi

nesmějí být dřevěné, ale kamenné.

V 18. století se rozlišovaly silnice na hlavní, povinné, komerciální

a vedlejší, sloužící především místní dopravě. Značnou překážkou na

hlavních silnicích, ztěžující plynulost a rychlost dopravy zboží, byla

četná mýta. V roce 1706 byly krajské úřady vyzvány, aby si od vrch-

nosti vyžádaly doklady o povolení soukromých mýt, na jejichž základě

měla být provedena restrikce mýtních oprávnění. Mýtní komise podala

zprávu císaři teprve v roce 1725, přičemž se zjistilo, že mýta jsou vybí-

rána na více než 700 místech v zemi. Až v roce 1736 byl vydán patent

o rektifikaci soukromých mýt, na kterých se stavěly ukazatelé směru.

V letech 1738 – 1739 byly vystavěny první kilometry silnic.

Následné dlouhotrvající slezské války s Pruskem o rakouské dědictví

zcela přerušily výstavbu silnic, takže do roku 1774 byla dokončena jen

silnice z Prahy do Vídně. Udržování nových silnic se státní správa sna-

žila přenést na soukromé osoby a instituce. V roce 1781 vydala výnos

o možnosti pronájmu silnic městům, obcím, panstvím a také poštmist-

rům, který však měl minimální odezvu, a tak zůstala komunikační síť

v zemi pod dohledem státu.

K roku 1791 bylo v Čechách vystavěno 490 km silnic, na Moravě

683 km. Od počátku 19. století zintenzivněla výstavba silnic státních,

přerušovaná v období napoleonských válek. Přispěl k tomu i systém

tzv. dobrovolné konkurence. Poddaní převzali odpovědnost za dovoz

materiálu a práci, vrchnosti se zavázaly uhradit náklady na technicky

náročnější zděné stavby (mosty, kanály, hráze), státní silniční fond se

podílel finančně na obtížnějších úsecích, např. při delším přemostění

vozovky. Výstavbě silnic předcházela konkurenční řízení, aby se pod-

pořil zájem vrchnostenských úředníků, na nichž především závisel

úspěch jednání.

V roce 1830 musely Holice vystavět přes 66 sáhů silnic od Pardu-

bic do Holic na ředických gruntech a v následujícím roce tamtéž ještě

66 sáhů. 

V roce 1848 – 1852 byla vystavěna silnice přes Veliny k Borohrád-

ku, v roce 1870 do Moravan a v roce 1883 k Poběžovicím. V roce 1909

dalo okresní zastupitelstvo uválcovat silnici pro jízdy autobusem a od

roku 1910, kdy nakoupilo parní válec, dává válcovat další silnice na

Holicku.

Základní síť hlavních a vedlejších silnic v českých zemích byla

dokončena kolem roku 1848. V roce 1849 délka silnic v Čechách byla

přes 2 800 km, na Moravě 800 km a ve Slezsku 331 km. České země tak

patřily hustotou a délkou komunikační sítě na přední místo v Evropě. 

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

Kostelní uličkou se přicházelo na prostranství se starými mohutný-

mi stromy, jež stávaly patrně na starém hřbitově. Při severní jeho straně

byla farní budova, na severozápadní kostel svatého Martina a od něho

na jih budova obecné pětitřídní školy. 

Kostel sv. Martina stojí na rovině svažující se mírně na západ k sil-

nici a na sever k Ředickému potoku. V dávných dobách byl dřevěný

a patrně jako v sousední vesnici Ředicích náspy obehnaný, jichž stopy

byly zřejmy ještě po roce 1800 ve školní zahradě, to je příkop a zákla-

dy, které byly nalezeny při stavbě nové školy roku 1875. Stavba chrá-

mové budovy započala v roce 1736 a v roce 1739 v nynější podobě

dokončena. Kostel měl šindelovou střechu. V roce 1831 byl až na pres-

bytář pokryt taškami a v příštím roce jeho zbytek. Stavba je kamenná,

o jedné lodi, slohu barokového. Vnitřek je světlý a přívětivý. Ve věži,

jež stojí vedle presbytáře, je prostranné oratorium s obloukovým

oknem k hlavnímu oltáři. V kostelní lodi je pět oltářů. Hlavní sv. Mar-

tina s obrazem sv. Mikuláše, na němž v pozadí je malá silueta sv. Mar-

tina, vpředu nalevo oltář sv. Václava, napravo sv. Jana Nepomuckého,

níže ke kruchtě po levé straně oltář P. Marie a sv. Anny vpravo. Vlevo

pod kruchtou býval boží hrob. 

U kazatelny stojí cínová křtitelnice s letopočtem „1565“, s vypuk-

lými kalichy a spočívá na podstavci bývalé křtitelnice z roku 1677. Zde

jsem byl pokřtěn. 

Ve věži byly čtyři zvony.

Poledník z roku 1499, hranák

z roku 1574, klekáník z roku 1743,

jenž byl přelit v roce 1906, a umí-

ráček z roku 1809. V malé sanktu-

sové vížce je zvonek ku pozdviho-

vání.

V presbyteriu po levé straně

dveří ze sakristie do kostela jsou

dvě lavice, v nichž sedávali při

slavnostních bohoslužbách státní

a městští hodnostáři, jinak paní

a dcery předních městských rodin.

Presbytář kostela byl proti lodi uza-

vřen nízkou dřevěnou mřížkou,

u níž pod kazatelnou tísnila se

školní mládež, kluci vpravo, děvča-

ta vlevo. O místa při mřížce svádě-

ly se boje, poněvadž každý z kluků

chtěl tam státi, aby se mohl pohodl-

ně opřít, klobouk nebo čepici položit na balustrádu a své lenosti poho-

vět. V oratoři, z věže přístupné, jsem se v neděli o deváté hodině účast-

nil s rodiči bohoslužeb. V místnosti oratoře byly složeny různé staré

kostelní rekvizity a betlém.

Po stranách lavic byly připevněny lucerny a cechovní korouhve.

Cech novoševcovský měl zhotovenou korouhev z látky bledězelené.

Nahoře nad žerdí v ornamentě uměleckého kování byl odznak řemesla:

bota. Na korouhvi samé byl obraz umučení sv. Kryšpína a Krispiniana,

na druhé straně obraz Krista v zahradě getsemanské. 

Cech krejčovský a postřihačský měl korouhev stejného tvaru jako

novoševcovský, z látky žlutavé, zdobenou nahoře odznakem, a to nůž-

kami. Na jedné straně korouhve byl obraz sv. Václava a sv. Víta, na

druhé pak obraz Zvěstování P. Marie. 

Cech sdružených řemesel měl korouhev zhotovenou z červeného

sukna s datem 27. dubna 1869, s obrazy sv. Václava na jedné a sv. Voj-

těcha na druhé straně. Kolem prvého byly odznaky kamnářů, puškařů,

barvířů, truhlářů, kolářů, jirchářů, řezbářů, špendlíkářů, knihařů, prým-

kařů. Kolem druhého odznaky kovářů, bednářů, perníkářů, pekařů,

kosířů, dýmkařů, sedlářů, zámečníků, provazníků, řemenářů a sklená-

řů. Na stuze byl nápis „Spojení řemesel v Holicích“ a na žerdi postříb-

řený křížek. 

Na kruchtě pod píšťalami varhan vládl znamenitý hudebník, řídící

učitel Martin Hornof. Nejstarší syn Vladimír byl kněz a spisovatel,

dcera Olga věnovala se hře na klavír a Slávka byla lékařkou v Praze.

Nejmladší syn vypadl děvčatům z dětského kočárku, když ho jako

malého chlapce vozila, a úderem o zem ztratil řeč. 

Pravou část chóru hledíc k hlavnímu oltáři zaujímali zpěváci

a měšťané, levou sbor literátů, jichž křaplavé hlasy zahajovaly před

službami božími pobožnost. Nejstrašnější hlas měl švec Branda ze Sta-

rých Holic, o kterém tatínek, dobrý muzikant, říkával, že bečí a nezpí-

vá. A měl pravdu! Šlapání měchů, jež obstarávali kluci ze školy, těšilo

se mému zájmu a když bylo jen trochu možno, tak jsem se ho účastnil. 

Betlém byl o Vánocích vždycky postaven na oltáři sv. Václava.

Farářem byl v Holicích František Mikeš, a sice od roku 1876 až do

roku 1894. Byl to kněz tichý, úctyhodný, červených tváří. Domácnost

mu obstarávala sestra Márinka. Zemřel jako penzista ve Smiřicích,

odkázav Holicím 800 zlatých na křížovou cestu, 600 zlatých na boží

hrob, 400 zlatých na varhany a 600 zlatých na dětskou opatrovnu.

Na faře kaplanoval P. Nedvídek, mladý kněz, věčně usměvavý

a obdivovatel dámského pohlaví, a zdá se, že i současně obdivovaný.

Rád prý hrával karty v hostinci „U Pernerů“ i se židy, zejména s Bendy

Brokem. Po jeho odchodu zaujal místo kaplanské P. Ferdinand Zají-

ček, vzezření venkovského, který se stal v roce 1902 farářem holic-

kým. Před odchodem na gymnázium do Hradce Králové, zavolal mě

do kaplanky, dal mi katechismus, abych se z něho učil ke zkoušce. Věc

úplně zbytečnou, poněvadž se přijí-

mací zkouška z náboženství nesklá-

dala. 

Kostelnictví obstarávali bratři

Stárkové, oba krejčí. Bydleli „na

obci“ v pravém rohovém domku při

silnici jdoucí k „nové hospodě“.

Oba byli vyholených tváří, vážného

vzezření a příjemní. Mladší menší,

suché postavy, pohyblivý, v řebíč-

kovém šosatém kabátě a světlých

pantalonech, jako když uteče z bie-

dermaieru. Mnoho zbytečných řečí

nenadělali.

Až do roku 1850 pochovávali se

zemřelí na hřbitov či krchov rozklá-

dající se kolem kostela. Po zrušení

byla část při silnici přeměněna na

školní zahradu, ostatní přístupna

širší veřejnosti a sloužila současně

školní mládeži za cvičiště. Zbylo tu

ještě několik železných náhrobních křížů při zdi farské zahrady. Na

straně ke školní budově stál jeden, před kterým jsem vždycky smeká-

val, když jsem šel kolem, a napravo od sakristie kamenný pomník Kři-

čenského. 

Na krchově jsme si hrávali jako kluci a podnikali přes ohradní zeď

hřbitovní výpravy na ovoce do farské zahrady. 

Kamenná farní budova se dvěma předzahrádkami a dřevěným plo-

tem na podezdívce, ve slohu jednoduchého baroka, postavena byla asi

v roce 1734. Podlaha chodby byla cihlová, napravo od vchodu v příze-

mí byla farní kancelář, za ní farská kuchyně. V levém rohu prvého

patra byla kaplanka. Za farou rozprostíral se dvůr s hospodářskými sta-

veními, rozsáhlá ovocná zahrada s dosti velkým rybníčkem, vrbovím

na březích porostlým. 

Budova obecné školy pětitřídní naproti kostelu, již jsem navštěvo-

val, stála na místě staré, dřevěné a byla postavena v roce 1876 stavite-

lem V. Pasovským nákladem 33 605 zlatých. Plány zhotovil V. Kašpar. 

Podle popisu MUDr. Baura „byla stará školní budova jednopatro-

vá, velikosti asi jedné třetiny nynější školní budovy a sousedila se hřbi-

tovem obehnaným ke straně kaple sv. Jana nevysokou zdí. Čelem obrá-

cená k jihu, měla před sebou roubenou studni, u níž stál košatý strom.

Směrem na východ ke Klíglovu domku za louží byla ovocná zahrada.

Na straně ke kostelu byly zavěšeny hasičské žebříky a košíky. Budova
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sama dělila se na dvě části. V prvé na stranu ke Klíglovým byl byt řídí-

cího učitele Martina Hornofa, na opačné straně jedna přízemní třída

a nad tou v prvém patře druhá. Část nad učitelským bytem měla komo-

ru a v té bydlila stará neduživá Svatoňka se svým synem Františkem.

Každý krok učiněný v prvém patře hlaholil i dole, každé zadupání

nahoře slyšeno i ve třídě. V jedné třídě učil řídící učitel Martin Hornof,

ve druhé mladý učitel Karel Thuma, malíř a ilustrátor, jak vpředu již

uvedeno. Další dvě třídy byly u Klíglů a u Sittů. V těch létech učitelo-

vali tu Alexandr Berger a Šatra. To byl celý učitelský sbor v Holicích.

Do dvou tříd staré školní budovy a dvou najatých chodilo všecko žac-

tvo z Nových Holic, Roveňska, Podhráze, Podlesí a Kamence. Okolí

této školy nelišilo se valně od budovy hlavní. Brandův domek byl ještě

nižší nynějšího, kde je „červený dům“, byl domek Štěpánka staršího,

zámečníka, a domek Cejnarův, tehdy Hylčerův, byl beze vší ozdoby

a zpustlý. Hřbitov kolem kostela, ač se na něm již nepochovávalo, jevil

charakter posvátného místa ještě zcela zřetelně a hroby byly znatelny.“

Do nové školy chodil jsem vchodem od kostela. Po levé straně byl

byl školníka, do něhož byl přístup po několika schodech. Školník také

opatroval knihovnu a půjčoval knihy, pro něž jsem chodil mamince

a babičce. V chodbě do budovy napravo byl byt řídícího učitele Marti-

na Hornofa, do něhož scházelo se rovněž po schodech. Okna hleděla

na prostranství k „červenému domu“. Přízemí školní budovy bylo zvý-

šeno a vedly z něho schody do vyšších pater, kde byly třídy. V prvé

a třetí třídě učil mě Alexandr Ber-

ger, silný šňupák, který používal

na čištění nosu velkých, plachtovi-

tých modrých kapesníků. Jeho

manželka byla dcerou kupce

Nepokoje. Do Holic byl ustanoven

v roce 1871. 

U Bergra jsem pracovali ve

školní zahrádce, jež mu byla svěře-

na do opatrování, a pěstovali v kvě-

tináčích květiny. V hlíně nalézali

jsme ještě kostičky z nebožtíků.

Berger byl cítění vlasteneckého.

Dal knihaři podlepiti ze „Zapovy

kroniky“ pěkné dřevoryty podle

historických obrazů Petra Maixnera

provedené a připevnil je pro pouče-

ní i radost na zeď mezi školní okna.

V téže asi době octl se nad těmito

obrázky umělecký barevný tisk

J. A. Komenského, ale po krátkém

čase zmizel ze zdi, patrně na úřední zákrok. Kdo měl v tom prsty, jsem

nevypátral. 

Ve druhé třídě jsem měl řídícího učitele Martina Hornofa, pravý

typ starého českého kantora se šňupákem uschovaným v šose dlouhého

kabátu. Ustanoven byl učitelem 7. července 1869. Nějaký čas učil mě

Klapka a ve čtvrté třídě Aust, na kterého mám vedle M. Hornofa nej-

krásnější vzpomínky. Vyráběl pro nás školní pomůcky, kreslil mapy,

maloval v barvách zvířata a rostliny na lepenku a i jinak povzbuzoval

u nás chuť k vyučovacím předmětům. Od truhláře si dal zhotoviti elip-

sovitou dřevěnou desku a na ní velice pěkným způsobem znázornil

oběh Země kolem slunce a měsíce kol Země. Jedenkráte přinesli mu

chlapci kořen cukrovky, polovici jeho přilepil na připravenou lepenku,

již načernil inkoustem a listy přimaloval zelenou barvou. Přednášky

jeho byly samy o sobě poutavé, takže jsem se na některé jeho hodiny

velmi těšil.

Od roku 1877, kdy byla otevřena pátá třída, učila zde hodná učitel-

ka A. Bendová. Kratší dobu působil na zdejší škole sympatický mladý

učitel Machoň, který záhy zemřel na souchotiny. 

Někdy v roce 1886 přestěhovali jsme se z dosavadního bytu

v domě Růžičkově pod kostel do rohového domu krupaře Procházky,

stojícího proti farské zahradě při Ředickém potoku. Dům byl jednopat-

rový a přiléhala k němu na západní straně v režném zdivu stavěná sto-

dola. Na dvoře byla hrazená studna s dřevěným poklopem a hákem na

vytahování konví a puten s dobrou pitnou vodou. Voda se nosívala do

„štoudve“, aby byla pohotově pro domácí potřebu. Štoudev byla dřevě-

ná nádoba na třech nohách, konická a přikrytá dřevěnou poklicí

s uchem, aby se do ní neprášilo anebo nepřišla nějaká jiná nečistota.

Bývala obyčejně v předsíni nebo na chodbě. Dále dřevníky přiléhající

na sousedství kupce a povozníka Honzy Haase, jakož i za nimi dřevěný

záchod pro dvě partaje, které bydlely v přízemí nalevo od domovní

chodby. Byl to učitel Alexandr Berger, který obýval byt na stranu

východní o dvou místnostech, z nichž kuchyň měla dveře vedoucí

přímo na ulici, kam se sestupovalo po několika kamenných schodech.

Na nich jsem s Jeníkem Bergrovým, mladším spolužákem, a jeho sest-

rami ve volných chvílích po školním vyučování sedával a bavil se

„lapáním“ kaménků. Byt na sever měl pronajatý krejčí J. Cejnar. Ze

dvou mísností byla jedna kuchyň, v níž pracoval mistr s několika tova-

ryši a druhá obývací ložnice. Předsíň byla společná. Cejnara znala

maminka ještě z dob, kdy jsme bydleli v domě „u Poděbrada“. Tam

někde v blízkosti Cejnar pracoval jako tovaryš a pravidelně každé pon-

dělí slavíval „modrý“, vyspávaje opici v trávě za humny. Byl vdovec

a „pod kostelem“ se znovu oženil s hezkou a slušnou dívkou ze Seze-

mic. Zde se úplně napravil, přestal pít a hýřit, hleděl si živnosti, jež

dobře prospívala. Někdy jsem si zašel k Cejnarovi a díval se na dělní-

ky, jak pracují i jak mistr kreslí a stříhá. 

Do prvého patra se vystupovalo po kamenných schodech na jakýsi

„mashaus“, z něhož vedly dveře jednak na dřevěnou otevřenou pavlač

s primitivním venkovským záchodem, jednak na půdu, vpravo od scho-

dů pak do našeho bytu. Předsíň,

z níž vedly napravo dveře do malé

kuchyňky s oknem na západní

stranu dvora, byla dlážděna pále-

nými cihlami. Z kuchyně se vchá-

zelo do menšího pokojíku s oknem

hledícím do farské zahrady, kde

jsem spával s babičkou a jenž byl

současně pokojem obývacím. Tam

jsme jedli a se zdržovali. Na stole

stojícím u pohovky jsem se učíval

a ve volných chvílích kreslil

obrázky, ponejvíce z prvého dílu

„Zapovy kroniky“, již jsem si oblí-

bil vedle kroniky „O válce v roce

1866“. Jednou nakreslil jsem na

celý arch konceptního papíru

Žižku na Karlově mostě dobývají-

cího Malou Stranu. Záliba kreslení

provázela mě po celý život i láska

k obrázkům. Kreslení ve škole

i doma bylo mi vždy potěchou a kreslíval jsem všechno možné, figury,

krajiny, zvířata a ptáky. Za zimních večerů, když hustě padal sníh

anebo meluzína kvílela v kamnech, maminka pletla u stolu při petrole-

jové lampě a předčítala mi pohádky z knížek, které jsem si přinesl ze

školní knihovny, anebo od Třebízského, jež jsem měl od bratra Josefa.

Nejkrásnější pohádka byla o krejčíkovi, který zabil sedm jednou ranou.

Babička sedávala u vytopených kachlových kamen, na jejichž horní

římse pilně pracovali Majsnerovi kováři, a poslouchala se mnou. 

S tímto sousedil druhý pokoj, v němž spával otec s matkou. Tam se

také večeřelo na Štědrý den. Z něho vcházelo se do salonku, jenž byl

rohovým pokojem s okny na dvě strany. Pokoje byly mezi sebou spoje-

ny dveřmi a z ložnice se vycházelo do předsíně. Vyhlídka z pokojů

byla do farské zahrady, na kostel a dále v pozadí na lesnaté návrší

„Hradce“ zvané. Nejkrásnější byly noci za úplňku měsíce, kdy zahrada

byla zaplavena měsíčním světlem a zahalena v jemných průhledných

párách, takže měla vzhled skoro jako za slunného dne. Nálada byla

zvyšována kuňkáním žab ve farském rybníčku. Na to jsme si časem

zvykli a byla by nám později tato muzika scházela, kdyby tam žab

nebylo. 

Čtvrtý pokoj na stranu severní k potoku byl úplně samostatný

a vcházelo se do něj z předsíně. Maminka ho používala za skladiště

různých předmětů a za spížku. Mívali jsme tam v zimě složený lahvo-

vý ležák ve slaměných obalech, jež vozili v bednách z choceňského

pivovaru hraběte Kinského. 

(pokračování příště)
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SEBRANÉ GLOSY MILOSLAVA KMENTA
Kašnomanie – tak by mohl někdo nazvat

náplň mých sebraných glos za poslední měsí-

ce. Měl by pravdu, poněvadž jsou i jiná téma-

ta, o kterých je co napsat. Jenom na vysvětle-

nou – chtěl jsem čtenáře informovat včas

a podrobně o dění kolem osvěžovacího centra

na náměstí T. G. Masaryka. Červnové zasedá-

ní městských zastupitelů mělo tuto záležitost

definitivně „rozetnout“, čili v těchto chvílích

je zřejmě o všem jasno a já už o kašně neu-

trousím ani zmínku. Pokud…

Pravidelně každým rokem zhruba

v měsíci dubnu až květnu na výjezdu z auto-

busového nádraží před „věžákem“ v ulici Bra-

tří Čapků rozkvetou a odkvetou habry. Dou-

fám, že se tak tyto stromy opravdu jmenují,

nepoznám to, nechal jsem si poradit. Co však

vždy poznám, je strašný „svinčík“, který tyto

stromy v obvodu několika stovek metrů nadě-

lají. Začíná to množstvím chmýří, které se

nese jak sněhová záplava a zamořuje ulice

chodníky, chodby, domácnosti, obchody, pro-

niká škvírami, skulinami, je neodbytné, je

všude. To trvá desítky dnů a občan si s tím

neví rady. Poté přijde další etapa. Šišky odpu-

divě vyhlížejících květů padají, padají…

Zaneřáděné široké okolí, pohled náramný. Však

co má dělat chudák strom, že se takovým stal?

Strom za to nemůže, dokonce ani za to, že je

celkově nevzhledný, ošklivý. Takovýto strom

do této oblasti rozhodně nepatří, na což občané

poukazují již několik let. Aby to neskončilo,

jak se na úřadě někdy stává – „nikdo nic pí-

semně nenahlásil….“ – vyzývám písemně pří-

slušné oddělení životního prostředí: něco s tím

udělejte – a hlavně brzy sdělte co.

„Dny Holic – 670 let města“ se vydařily

od A až do Z, zprávy o nich přinesl taktéž regio-

nální tisk a rozhlas, spokojenost namátkově

dotázaných návštěvníků i zahraničních hostí

byla nefalšovaná. Tím nevylučuji i konkrétní

hlas kritický, zcela určitě nebylo vše na sto pro-

cent. Rád bych však zmínil jednu akci „doplň-

kovou, která probíhala v rámci „Dnů otevře-

ných dveří“ našich škol a stála přece jen trochu

„bokem“. Byla to anketa o největšího Holičáka

a nejmilejší „večerníčkovou“ postavu, kterou

připravila ZŠ Holubova ulice. Ona to totiž

nebyla jen taková běžná anketa, nýbrž důmysl-

ně připravený scénář (a že to muselo dát

práce!) s naaranžovanými „večerníčkovými“

třídami, s názorným trojrozměrným „výkla-

dem“, popisem postaviček a charakteristikou

autorů. Nejinak tomu bylo u výběru „největší-

ho“ z Holic. Nikoliv jen fotografie se jménem,

ale opět dokonalý několika rozměrný popis

osoby i díla. Ve všech případech velmi zdařilá

malá encyklopedie. Ani nevím, jak dopadlo

hlasování, rád se příležitostně zeptám. Pokud

bych však já měl hlasovat ze „Dnů Holic“, pak

bych dal žeton do schránky „objev oslav“.

Malá glosa kantorská na závěr. Poněkud

„levné“ české rčení říká: „Nic netrvá věčně,

ani láska k jedné slečně.“ Není to přesné

rčení, znám nejeden případ slečen i pánů, kteří

v lecčems vytrvali věky. A znám i osoby, které

lásku k něčemu dokázaly udržovat opravdu

věčně. Třeba lásku a věrnost ke kantořině.

Koncem školního roku 2005/2006 odešla

z funkce ředitelky Gymnázia Dr. Emila Holu-

ba v Holicích Mgr. Marie Poláčková. Žádný

životopis ani memoáry zde publikovat nehod-

lám. Známe se víceméně „od kouknutí“,

svého času i jako sousedé, avšak celou dobu

o sobě víme. Proto o ní vím, že do holického

gymnázia vstoupila prvně v roce 1962 jako

studentka, poté od roku 1971 působila jako

středoškolská učitelka a od roku 1980 převza-

la funkci ředitelky gymnázia. Za jejího půso-

bení se z tohoto ústavu rozhodně nestal

„šunt“, naopak škola vzrostla objemem i úrov-

ní. Dnes patří bezesporu k neopominutelným

součástem města. Paní řídící, vinšuju spokoje-

ný život penzijní, avšak židli za katedrou

a ukazovátko si ještě nějaký čas podržte!

e-mail:miloslavkm@volny.cz

NOVÉ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
„ZELENÁ KRAJINA“

Vážení spoluobčané.

Dne 9. 5. 2006 vzniklo v Holicích nové občanské sdružení

s názvem „Zelená krajina“. Jeho hlavní cíle jsou:

• přispívat k ochraně životního prostředí,

• přispívat k ochraně kulturního dědictví v Holicích

a jeho okolí,

• vytváření zdravějších životních podmínek

pro obyvatele města.

Sdružení bude informovat o své činnosti v místním tisku.

Nezdráhejte se nás kontaktovat na:

telefon: +420777680008 – Zdeněk Koudela

e-mail: scientik@gmail.com

URL: http://zelenakrajina.scientiknet

Vaše zelená krajina.

HOLICE, PALACKÉHO 38 TEL. 466 920 672

VELKÁ SLEVA SLUNEÈNÍCH BRÝLÍ + POUZDRO ZDARMA

40% SLEVA NA SAMOZBARVOVACÍ SKLA
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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

Motto:
Nuže, zajímáte-li se poněkud o rostlinstvo, shledáte, že jiná vegetace
bují v kavárnách a jiná dejme tomu u uzenářů; že určitým druhům
a rodům se daří zvláště na nádražích a jiným u hlídačů trati; snad by
se podrobným srovnávacím studiem mohlo dokázati, že za okny kato-
líků prospívá jiná flóra než za okny nevěrců a pokrokářů, kdežto ve
výkladních skříních s galanterním zbožím bují jen květiny umělé,
a tak dále...

Karel Čapek

Vážení čtenáři, zahrádkáři, milovníci květin, často mi přinášíte části

pokojových rostlin, které jsou nějakým způsobem „nešťastné“, a proto

bych se dnes chtěla věnovat pokojovým květinám.

Jejich domovem je volná příroda tropů a subtropů.

V našich interiérech, v teple za okny, přečkají i českou

zimu. Jejich prostor pro život je ale omezen na poměrně

malý květináč. Proto vyžadují péči, časté přesazování,

vhodnou míru pravidelné zálivky a přihnojování. Pokud

chceme, aby rostly, kvetly a byly silné, nestačí pokojov-

ky pouze přesazovat. Během vegetačního období je

potřeba dodávat rostlinám dostatek živin. Dnes už jsou

naštěstí na trhu zeminy určené přímo pro rostliny

v interiérech splňující i ty nejvyšší nároky. Jsou bohaté

na živiny, mají správný poměr pevných částic a humusu a jsou oboha-

ceny o minerály potřebné k růstu.

Není hnojivo jako hnojivo
Pokud se zastavíme v sekci s hnojivy obchodního domu, nestačíme se

divit, jak je nabídka široká. Pro pokojové rostliny existují v podstatě tři

typy hnojiv. 

První jsou tuhé tablety či tyčinky s postupným uvolňováním.

Zamáčknou či zahrabou se do zeminy v květináči, minerály se z nich

uvolňují postupně během zálivky. První hnojivá dávka se však k rostli-

ně dostane až po čase. Je to však praktické pro všechny pěstitele, kteří

na hnojení nechtějí myslet.

Další variantou je hnojení zálivkou. Trocha roztoku s minerály se

přidá přímo do zálivky. Hnojivo se tak dostává ke kořenům okamžitě.

Je to nejúčelnější a nejpoužívanější způsob. Rizikem může být „pře-

dávkování“ rostliny hnojivem. Pokud se neřídíme příbalovým letákem

a nemáme zkušenosti s pěstováním, můžeme rostlinu přehnojit.

Poslední varianta se uplatňuje u rostlin s velkými listy nebo s bohat-

stvím drobných listů, které tvoří velkou listovou plochu. Je to totiž

hnojení na list postřikem. Látka se aplikuje na povrch listu rozprašo-

vačem a ihned se vstřebává.

Nastal letní čas – hnojte!
Tak jako se posouvají ručičky hodinek na jaře a na podzim, střídá se

vegetační období u pokojových rostlin. Když se délka světelného dne

přehoupne přes dvanáct hodin, začnou rostliny intenzivně růst. V té

době je zapotřebí zvýšit nejen zálivku, ale jednou za čtrnáct dní do ní

přidat hnojivo. U některých druhů, zvláště hladových rostlin, se může

hnojit každý týden. Platí to například u ibišků (čínské růže) či bromé-

lií. Trh se zahradnickými potřebami nabízí široké spektrum hnojiv, exi-

stují dokonce přípravky zvlášť pro skupiny rostlin, pro palmy, sukulen-

ty, bromélie, orchideje a další.

Zimní půst
Postit se pokojovky nemusejí ve své domovině. Pocházejí z tropických

oblastí, kde je celý rok příznivé klima a stále stejná délka dne. Pokud

však klesne v našich zeměpisných šířkách světelný den pod dvanáct

hodin, rostliny přestanou vegetovat. Od října do března je proto nehno-

jíme a necháváme je odpočinout. Rostliny by totiž nabízené minerály

nezvládaly zpracovat, asimilace je v zimě téměř na nule.

S hnojením bychom měli alespoň měsíc počkat také po přesazování.

Nová půda je jednak na živiny bohatá, ale hrozí nebezpečí, že hnojivo

způsobí zahnívání kořenů, jež byly při přesazování poškozené.

Škůdci, kteří se vyskytují na našich pokojovýchrostlinách:
Savý hmyz se nevyhýbá ani našim květináčům. Občas si nějakého

neřáda přineseme domů ze zahradnictví s novou rostlinou, jindy přiletí

zvenku při větrání či letnění pokojovek. 

Rostliny musíme často prohlížet také na rubu listů. Některé druhy

pokojovek jsou pro škůdce nechutné, jiné, zvláště šťavnaté druhy jsou

naopak velkým lákadlem. Na stoncích, listech a květech či v půdě

objevujeme různá stadia hmyzu. Někdy sají a škodí dospělci jindy

vývojová stadia. 

Na našem trhu je dostatek speciálních prostředků proti škůdcům pokojo-

vých rostlin. Volit můžeme z ekologických variant a méně zdravotně závad-

ných, i silnějších jedů, s nimi je však dobré nakládat velmi obezřetně.

Mšice s ulepenými zadečky
Pokojovky jsou většinou napadány zelenými mšicemi. Sají na listech

a stoncích, způsobují pokroucení těchto částí rostliny a navíc produkují

na cukry bohaté výkaly, které se usazují na rostlině i nábytku. Mšice

mohou přenášet také některé virové choroby. Používáme proti nim

organofosfátové insekticidy nebo biologické prostředky na bázi oleje

a detergentu. Postřik po několika dnech opakujeme. Mšice milují např.

ibišek, zcela se ale vyhýbají rostlinám s kožovitými listy.

Housenky
Jedná se o larvální stádium několika druhů motýlů. Na pokojových

rostlinách sají nejčastěji noční motýli, tzv. můry. Ožírají listy a tkají

jemná vlákna, kterými obalují listy. Většinou se jich snadno zbavíme

posbíráním. Pokud se jedná o drobný druh a silné zasažení, je vhodné

použít systemický nebo organofosfátový insekticid.

Mušky smutnice
Nejsou většinou škodlivé pro velké a statné rostliny. Larvičky se živí

humusem v zemi, poškodit mohou semenáčky. Smutnice se objeví,

když příliš zavlažujeme květiny. Pokud se smutncie přemnoží, je dobré

použít zálivku se systemickým insekticidem.

Červci
Patří mezi obtížné druhy škůdců. Tento hmyz totiž tvoří na svém těle

voskový obal, jímž nepronikne voda. V koloniích saje šťávu z listů

a stonků, nejčastěji se sdružuje u báze stonků a v sevřených částech

poupat a listů. Vyhubit lze červce systemickým insekticidem. Tato

metoda je však nebezpečná u kapradin a kaktusů. Je možné také jedno-

tlivé jedince potírat vatou namočenou v lihu.

Svilušky
Pouhým okem jsou sotva viditelné. Jsou to roztoči a spřádají bohaté

pavučinky, v nichž spokojeně sají šťávu z povrchu listů. Milují sklení-

ky a horký suchý vzduch bytů. Pokud rostliny mlžíte a pěstujete ve

vlhkém prostředí, svilušky u vás nemohou přežít. Pokud je však napa-

dení závažné na rozsáhlé ploše, postříkejte rostlinu organofosfátovým

insekticidem.

Puklice
Tento druh škůdců je noční můrou každého pěstitele rostlin. Jsou to

velmi odolní červci, jejichž tělo je kryto tuhou schránkou. Na rostli-

nách sají šťávu a produkují lepkavou hmotu. Proti puklici je zapotřebí

použít systemický insekticid, a to několikrát po sobě. Někdy také

pomáhá, u menších rostlin, potírání jednotlivých puklic lihem. Tito

škůdci milují např. oleandry a dokáží je zcela zahubit.

Molice
Drobný okřídlený hmyz je podobný můrkám, nemá s nimi ale nic spo-

lečného. Molice sají na rubech listů a vylučují lepkavé výkaly. Při

vyrušení prudce vyletují a zase se vracejí na list. Proti nim lze použít

systemický insekticid, jehož aplikaci musíme opakovat, protože nepů-

sobí na vajíčka. Hubit molice můžeme až po vylíhnutí.

Mějte se moc hezky a těšte se s námi ze sluníčka. Rádi Vás uvítáme
v naší prodejně.

Alena Rabasová, e-mail:faunaflora@seznam.cz
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>>>  INFORMACE >>>  >>>
Malá kopaná pro Holice a okolí – HOLINKA CUP byl

založena Alešem Mrázkem v roce 2001. Od té doby se

s výjimkou roku 2003 vždy soupeří o nejlepší tým

v MK v Holicích a blízkém okolí. Každým rokem hraje

tento turnaj za týmy okolo stovky lidí. Letos nastává výrazná změna,

vstoupili jsme totiž do nově se zakládajícího Českomoravského svazu

malé kopané. A tak vítěz holinky změří síly s nejlepšími celky z členských

měst, kterými jsou např. Praha, Brno, Liberec, Pardubice, Jihlava, Blansko

nebo Klatovy. Na letošním prvním ročníku nebude chybět ani vítěz

posledních dvou ročníků Holinka cupu, tým FC Gambrinus Květnovky. 

>>>  VÝSLEDKY (k 6. 6. 2006) >>>  >>>
FC Gambrinus Květnovky – FC Warriors Holice 17:0

SK Vrátno – Devils United 4:5

Brazilské béčko – Devils United 3:14

Brazilské béčko – FC Gambrinus Květnovky 3:6

FC Warriors Holice – Brazilské béčko 2:12

Devils United – FC Gambrinus Květnovky 0:11

SK Vrátno – Brazilské béčko 4:12

Naplech – FC Gambrinus Květnovky 1:6

>>>  TABULKA >>>  >>>
1. FC Gambrinus Květnovky 4    4   0   0     40:4    12

2. Brazilské béčko 4    2   0   2    30:26     6

3. Devils United 3    2   0   1    19:18     6

4. Naplech 1    0   0   1      1:6       0

5. SK Vrátno 2    0   0   2     8:17      0

6. FC Warriors Holice 2    0   0   2     2:29     -3

Al-Kajdá 0    0   0   0      0:0       0

LEGENDA: sloupce za názvem týmu určují: zápasy, výhry, remízy,

porážky, skóre a body.

POZN.: týmu FC Warriors Holice byly odebrány 3 body za porušení

pravidel Holinka cupu.

Již 39. pokračování měl letos atletický Pohár Domu dětí a mlá-

deže – Memoriál Bohuslava Michalce. Stalo se tak ve slunečný

a teplý pátek 16. června 2006 na městském stadionu v Holicích za

účasti sedmi škol z Holic a okolí (chyběla jen škola z Moravan).

Soutěží se ve čtyřech kategoriích (každá má 5 disciplín) a vítězem

poháru se stává škola s nejvyšším součtem bodů ze všech kategorií.

Letos poprvé se putovní pohár postěhuje do vitríny Gymnázia Holi-

ce, zvláště zásluhou děvčat, která již na olympiádě vyhrála všechny

atletické disciplíny. V konečném pořadí se školy umístily následo-

vně: 1. Gymnázium Holice 216,5, 2. ZŠ Dolní Roveň 193,5, 3. ZŠ

Horní Jelení 190, 4. ZŠ Býšť 187,5, 5. ZŠ Holice-Holubova 165, 6.

ZŠ Holice-Komenského 129, 7. ZŠ Dašice 38,5.

V jednotlivých kategoriích byly nejlepší tyto školy: mladší žáky-

ně Gymnázium 74,5, mladší žáci Býšť 59, starší žákyně Gymnázium

78, starší žáci Dolní Roveň 56. Maximálně lze v jedné kategorii zís-

kat 100 bodů. 

Pavel Hladík

Malá kopaná pro Holice a okolí
www.holinkacup.com BOJ O ATLETICKÝ POHÁR

SK Holice se stal vítězem krajské části Poháru ČMFS
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