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NEVŠEDNÍ UDÁLOSTI VŠEDNÍHO ŽIVOTA
SLOVEM I OBRAZEM
V soboru 4. března se městská hala oděla do
slavnostního hávu, aby se stala svědkem (doufejme) nově začínající tradice. Již několik let se vždy
v tento čas konalo setkání holických sportovců se
zástupci města, které však mělo spíše komorní
ráz. Letošní březen vše změnil. Z iniciativy komise pro mládež a tělovýchovu bylo letošní setkání
pojato v jiném duchu tak, aby se i široká holická
veřejnost dozvěděla, jaké sportovní výkony byly
v uplynulém roce holickými sportovci dosaženy.
A tak se všichni, kteří se o sportovní dění v Holicích zajímají, mohli onu sobotu přijít podívat na
vyhlášení „Sportovce roku 2005“.
Aby však nezůstalo jenom u sportu a sportování, o to se po celé odpoledne starali muzikanti
ze skupiny J. G. Dix. a členové tanečního klubu
Apel Holice. A tak se mohli diváci zaposlouchat
do melodií třicátých (a nejen těch) let, které nikdy
nezestárnou a potěšit se uměním tanečnic a tanečníků, velkých i malých, kteří nás provedli světem
standardních i latinskoamerických tanců. Za to
patří velký dík panu Karlu Královi ml. z J. G.
Dix. a panu Tomášovi Formánkovi z Apelu, kteří
se velice ochotně do celé akce zapojili a přispěli
tak k jejímu zdárnému průběhu.
Každé vyhlašování by mělo mít někoho, kdo
předá ceny oceněným sportovcům, zkrátka celebritu. Pozvání na holické odpoledne přijali panové
Zdeněk Čihák, nejvyšší šéf krajského sportu
a Bohuslav Šťastný, legenda pardubického hokeje, mistr republiky i mistr světa. Ti společně se
starostou města panem Ladislavem Effenberkem
předali oceněným sportovcům v kategoriích sportovec roku 2005, mimořádný sportovní výkon
jednotlivců a družstev a nejlepší trenér nebo cvičitel diplomy, trika a poháry za jejich výkony.
Nezapomnělo se ani na ty, kteří se věnují sportu
celý život. A tak byly za své celoživotní zásluhy
oceněni paní Dana Běhounková a pánové Jiří
Kopecký, Karel Kovařík, Miroslav Motyčka
a Václav Kyncl.
Celým programem provázel diváky s grácií
pan Lubomír Svoboda. Také on přispěl svým
dílem k tomu, že vyhlášení „Sportovce roku
2005“ se vydařilo. Odpoledne pak zakončilo
utkání Východočeské basketbalové ligy mužů
mezi BVK Holice a Sokolem Hradec Králové
a výhra domácích udělala krásnou tečku za sportovcem roku 2005. (O udělených oceněních se
více dozvíte na straně 19.)
Mateřinka začíná již neodmyslitelně patřit
k Holicím. Vždyť 8. března se do kulturního
domu sjely mateřské školy z Pardubického a Královéhradeckého kraje již posedmé. V oborech
tanečním, dramatickém a výtvarném se představilo téměř tři sta dětí z deseti mateřských škol.
A tak byl na holickém jevišti k vidění rej čarodějnic, malé rebelky, Nanynka s Jeníčkem v zelí,
myšičky s kašičkou, načančané princezny, fotbalisté a roztleskávačky, pramínky, korálky nebo
krokodýl Jeroným. A také pohádka o tom, jak
Káča peklu vládla. A potlesk plného sálu byl pro
malé herce tou nejsladší odměnou za jejich snažení.
Luděk Kaplan
Foto: Vladislav Branda

Titulní strana: Interiéry pozoruhodných budov –
kostel svatého Martina
Foto: Vladislav Branda
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Slovo starosty Ladislava Effenberka

Vá ž e n í o b č a n é , č t e n á ř i m ě s í č n í k u
„Holické listy“!
Nevzpomínám si, zdali jsem v některých statích upozornil, že město Holice již
druhým rokem figuruje každý týden hned
na druhé straně týdeníku „NOVINY
PERNŠTEJN – list Pardubicka, Holicka
a Přeloučska“. Čtenářům tam předkládáme
aktuální informace o práci holické radnice
i o dění ve městě. Navíc tento týdeník přináší
na sportovních stránkách obsáhlé informace
o sportovním a tělovýchovném dění v regionu. V jednom z březnových vydání byla
zmínka o sociální oblasti a já se domnívám,
že bych se o tom měl zmínit i na stránkách
tohoto listu.
V radě i zastupitelstvu města se sociální
péčí pravidelně zabýváme. V březnu radní
posoudili činnost sociální komise, sociálního
odboru městského úřadu i příslušných zařízení. Lze zcela zodpovědně prohlásit, že sociální péče rozhodně není slabou stránkou našeho

města. Pokud jde o rozsah práce zmíněného
odboru, je nutno vzít v úvahu, že obhospodařuje celou správní oblast mikroregionu Holicka. Jde jednak o systém sociálních dávek
a podpor, jednak o přímou péči a pomoc sociálně slabým, zdravotně postiženým, seniorům,
jakož i o ochranu dětí.
Jen v Holicích je při poskytování dávek
sociální potřebnosti pro rodiny s dětmi evidováno 50 žadatelů s dávkami přesahujícími
1 milion Kč, u dávek pro jednotlivce a bezdětné dvojice 175 žadatelů s nároky cca 2 milionů Kč. U zdravotně postižených spoluobčanů
se leckdo podiví nad jejich počtem. V našem
mikroregionu se jedná celkem o 530 osob,
u nichž celkové náklady na podpory značně
přesahují 5 milionů Kč.
Tím však výčet činnosti nekončí, samostatnou stať by si vyžádal popis péče o právní
ochranu dětí, klientela kurátora pro narušenou
mládež, pro nepřizpůsobivé občany, národnostní menšiny, atp. Do tohoto resortu spadá
i podpora sdružení zdravotně postižených
civilizačními chorobami a místního klubu
důchodců. Ten vyvíjí velkou iniciativu v zajišťování kulturních, sportovních i společenských aktivit pro seniory. V této souvislosti
nelze nezmínit výbornou spolupráci s Oblastní charitou Pardubice zajišťující pečovatelské
služby v Holicích, která přispívá ku pomoci
seniorům a zdravotně postiženým. V loňském
roce evidovala 648 klientů a mimo jiné rozvezla 7 300 obědů.
Mnohé z Vás bude nepochybně zajímat
i fungování městských domů pro seniory.
Velmi dobře slouží v září 2003 otevřený
moderní dům s pečovatelskou službou,
výhodně umístěný v sousedství polikliniky
prakticky v centru města. V poněkud jiné
situaci je „stará dépéeska“ v ulici „U Kapličky“. Tento objekt ve své době velice posloužil
při řešení sociálních záležitostí, ovšem v sou-

časnosti se již dožaduje jisté „regenerace“.
Zastupitelé města rozhodli vyčlenit na potřebné úpravy z kapitálového rozpočtu 3,5 milionů Kč, což bude v letošním roce zatím naše
největší investiční akce. Momentálně připravujeme podmínky pro vypsání veřejné zakázky a práce chceme zahájit v nejbližším možném termínu. Současný stav seniorských bytů
bude zachován, v objektu rovněž zůstanou
ordinace lékařů. Z dosavadních kancelářských
a klubových místností však chceme vystavět
šest až sedm samostatně oddělených bytů 1+1
nebo 1+0 pro matky či otce s dětmi v nouzi.
Rovněž musíme nad celým objektem opravit
střechy, taktéž vyměnit hlavní vodovodní řad
a provést další úpravy.
Projekční a přípravné práce si nějaký čas
vyžádají, přesto chce vedení města docílit,
aby stavební práce byly zahájeny již v létě.
Úkol to nebude snadný, poněvadž podmínkou
je uskutečnit všechny práce za nepřerušeného
provozu zdravotních ordinací i pobytu současných nájemníků. Zmíněné sociální byty však
město velmi naléhavě potřebuje a rovněž další
úpravy již nesnesou odklad. V té souvislosti
chci ještě zmínit činnost sociální komise rady
města, která sleduje stav na sociálním úseku,
shromažďuje připomínky občanů a vypomáhá
s řešením dílčích záležitostí. V současnosti se
bude například zabývat zpracováním nových
směrnic pro přidělování bytů v obou seniorských domech – ve „staré i nové dépéesce“
a výše zmíněných nových bytech.
Minule jsem Vám na závěr přál, aby se
v březnu co nejrychleji vrátilo teplé jaro.
Moje přání vyslyšeno nebylo, poněvadž ve
dnech, kdy píši tyto řádky (už několik dnů po
svatém Josefovi a v oficiálně potvrzeném
jaru), se opravdové jaro nesměle ozývá. Proto
tentokrát vyslovuji pouze naději: snad se již
brzy dočkáme!
Mgr. Ladislav Effenberk, starosta města

MĚSTO HOLICE VÁS ZVE NA

T R A D I Č N Í PÁ L E N Í Č A R O D Ě J N I C

S OHŇOSTROJEM
v neděli 30.dubna 2006
NA FOTBALOVÉM STADIONU SK HOLICE
• od 18 hodin zajištěno občerstvení – nápoje, opékané uzeniny, langoše
• ve 20 hodin zapálení ohně a koncert holické dechové hudby
• ve 21.15 odpálení ohňostroje
• na závěr čarodějnická diskotéka DJ Mrázy
ročník II., duben 2006
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ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY MĚSTA
Schůze rady města dne 6. března 2006
Na začátku schůze uctili členové rady památku zemřelého Františka Pekáče, bývalého člena zastupitelstva a rady města.
Prvním bodem programu bylo projednání druhé rozpočtové
změny v rozpočtu města na rok 2006. Jedná se o přesun financí
z rezervy na školství do rozpočtů mateřských škol Staroholická
(provoz starší části budovy) a Pardubická (dofinancování mzdy
topiče-údržbáře) a školní jídelny (od března musí zajišťovat dozor
v jídelně přímo tato organizace) a dále o přesun schváleného příspěvku na akci „Sportovec roku 2005“ z položky veřejné podpory
na položku společenské aktivity města. Rada rozpočtovou změnu
schválila.
Rada doporučila zastupitelstvu schválit podání žádosti o dotaci ze
státního rozpočtu na rok 2007 na investiční akci rekonstrukce budovy
Základní školy Holubova ve výši 15 milionů korun. Komisi školské
a komisi výstavby a životního prostředí uložila projednat zamýšlenou
výstavbu nové budovy pro základní uměleckou školu. Rada schválila
rozdělení financí na údržbu budov příspěvkových organizací města
pro letošní rok a vedoucímu odboru správy majetku a výstavby města
uložila připravit jednotlivé etapy výměny střešní krytiny na budově
kulturního domu.
Dále rada schválila přidělení bytu v čp. 407 Pardubická ulice
podle schváleného pořadníku a prodloužení nájemní smlouvy o deset
let s Eurotelem Praha na umístění antén na střeše budovy školy
v Holubově ulici. Zastupitelstvu rada doporučila schválit zveřejnění
záměru prodeje objektu zdravotní záchranné služby včetně garáží
v Palackého ulici. Po projednání předložených návrhů upřesnila rada
zpracování projektové dokumentace na parkoviště u kulturního domu
dle varianty číslo 1. To znamená 46 parkovacích míst s oboustranným
objezdem.
Na základě žádosti Střední školy automobilní Holice schválila
rada bezplatný pronájem části parkoviště na náměstí T. G. Masaryka
na prezentační akci školy dne 24. března 2006. Podle doporučení sociální komise schválila rada přidělení dvougarsoniéry v DPS U Kapličky paní Miloslavě Ščobákové z Holic.

Schůze rady města dne 20. března 2006
Úvodní část schůze byla věnována sociálním otázkám. Rada vzala
na vědomí zprávu o činnosti sociální komise, kterou uvedl předseda
komise Milan Štěpánek. Na vědomí vzala rada také podrobnou zprávu
o stavu na úseku péče o rodinu a dítě, sociálně – právní ochrany dětí
a na úseku péče o občany starší a zdravotně postižené. Sociální komisi
rada uložila připravit návrh nových pravidel pro přidělování bytů
v DPS a návrh pro přidělování bytů v DPS v ulici U Kapličky pro
matky a otce v nouzi.

Rada schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem
Holice a obcí Vysoké Chvojno k výkonu přenesené působnosti na
úseku projednávání přestupků pro letošní rok.
V oblasti převodů nemovitého majetku doporučila rada zastupitelstvu schválit odprodej směněných pozemků potřebných pro silniční
obchvat města (prodej pro Ředitelství silnic a dálnic ČR). Zastupitelstvu rada nedoporučuje schválit směnu pozemků, o kterou žádají bratři Schejbalové (pozemek v trase obchvatu za pozemek za KD)
a výkup pozemku v místní části Podlesí. Rada doporučila zastupitelstvu schválit zřízení věcného břemene za úplatu na pozemku v ulici
Na Povětrníku (Český Telecom) a na pozemku v místní části Koudelka (prodloužení vodovodního řadu). Rada schválila zrušení předkupního práva města na pozemek v místní části Koudelka (majitelé zažádali o stavební povolení na stavbu rodinného domu) a dále schválila
ceny na prodávané pozemky v místní části Podlesí a vykupované
pozemky v ulici Vrchlického (komunikace), v ulici Hradecká (součást
dvora za školou) a u autobusového nádraží (pás u farské zahrady).
Rada rovněž schválila cenu pronájmu pozemků v ulici Smetanova
(parkoviště u firmy pana Bukače).
Rada schválila přidělení bytu v čp. 407 Pardubická ulice podle
pořadníku schváleného na první pololetí letošního roku. Rada vyhověla žádosti pana Terkla a schválila ukončení nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 168 Vysokomýtská ulice (bazar) k 30. 4. 2006
a zároveň schválila zveřejnit záměr na pronájem těchto prostor.
V další části schůze schválila rada výjimku z počtu dětí ve třídě
u Mateřské školy Holubova a u Mateřské školy Pardubická, v obou
případech na 25 dětí. Rada vzala na vědomí, že dodavatelem výstavby
skladu v areálu Technických služeb Holice bude přímo tato organizace. Rada byla seznámena s žádostí pojišťovny Kooperativa a uložila
starostovi projednat záležitosti nájemní smlouvy s ředitelstvím pojišťovny. Projednání žádostí o veřejnou finanční podporu z rozpočtu
města na rok 2006 odložila rada na příští schůzi s tím, že požaduje
doložit žádosti veškerými náležitostmi dle příslušné směrnice. Komisi
pro mládež a tělovýchovu uložila předložit návrh pravidel pro přidělování veřejné finanční podpory.
Rada schválila bezplatné použití znaku města pro firmu WTC
Praha na stránkách centrálního registru produktů a služeb. Na základě
pozvání z družebního města Strzelce Opolskie schválila rada delegace
města na hospodářskou výstavu ve dnech 22. – 23. 4. (Mgr. Ladislav
Effenberk, Ing. Vladislav Branda a Josef Kozel) a na městské oslavy
ve dnech 2. – 4. 6. (Mgr. Ladislav Effenberk, Mgr. Pavel Hladík,
Ing. Vladislav Branda a Luděk Kaplan). Rada se seznámila s novými
materiály ohledně panelové cesty na Mušce a rozhodla zaslat kopie
materiálů majitelům pozemku. Rada byla informována, že do konkursní komisi na výběr ředitele holického gymnázia byl jmenován starosta Mgr. Ladislav Effenberk.
Mgr. Pavel Hladík, místostarosta města

MĚLI BYSTE VĚDĚT …
ÚDRŽBA BUDOV PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA
V ROCE 2006
(schváleno radou města na schůzi dne 6. 3. 2006)
Na údržbu budov příspěvkových organizací města je v rozpočtu
města pro letošní rok 800 000 Kč. Jsou to prostředky mimo vlastní
rozpočty organizací na údržbu a mimo investice, které jsou zahrnuty
v kapitálové části rozpočtu. Rada schválila návrh předložený odborem správy majetku a výstavby města s tím, že zatím ponechala
rezervu ve výši 72 000 Kč, neboť finanční potřeby na jednotlivé akce
jsou zatím orientační (konečné částky budou známé po provedení
poptávek). Pro úplnost uveďme, že u ZŠ Holubova je plánována na
příští rok celková rekonstrukce budovy (rozsah je závislý na získání
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státní dotace), u základní umělecké školy se počítá s výstavbou nové
budovy (opět závislé na státní dotaci) a u školní jídelny se rovněž
počítá v nejbližší době s rozsáhlou rekonstrukcí. Schválené rozdělení
je následující:
Mateřská škola Holubova
- výměna hlavních rozvodů vody v suterénu a kanálech,
nové napojení hydrantů
350 000 Kč
- přístřešek u tělocvičny a úprava schodů
40 000 Kč
Mateřská škola Staroholická
- výměna oplocení na západní straně
100 000 Kč
Kulturní dům města Holic
- regulace ústředního topení
220 000 Kč
Již vyčerpáno na havarijní opravy (ZŠ Holubova)
18 000 Kč
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KAPITÁLOVÁ ČÁST ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2006
(schváleno zastupitelstvem města na jednání dne 6. března 2006)
Výsledek hospodaření města za rok 2005 byl příznivý a městu
zbylo na kapitálové výdaje pro letošní rok 13 832 400 Kč. Dále je
počítáno v této oblasti s příjmem 2 731 000 Kč (převážně za prodej
pozemků). Na kapitálové výdaje je tak celkem 16 563 400 Kč. Od toho
je však třeba odečíst 1 439 600 Kč na dofinancování akcí z minulého
roku. Pro letošní rok je tedy k dispozici 15 123 800 Kč. Zastupitelstvo
města schválilo po projednání následující akce:
Parkoviště u kulturního domu
2 000 000 Kč
Jedná se o první část přebudování prostoru mezi kulturním domem
a potokem. Zpevněné parkoviště v tomto prostoru je více než potřebné
nejen pro návštěvníky akcí v KD, ale i pro akce ve sportovní hale.
Rekonstrukce DPS v ulici U Kapličky
3 500 000 Kč
Několikrát odložená rekonstrukce starší budovy včetně vybudování
několika potřebných sociálních bytů pro osamělé rodiče s dětmi.
Veřejné osvětlení Kamenec – doplatek
513 000 Kč
Podle smlouvy byla platba fnančního podílu města rozložena do dvou let.
Rekonstrukce chodníku a oplocení u hřiště v Holubově ulici
300 000 Kč
V souvislosti se zlepšením vzhledu prostoru kolem kulturního domu
a sportovní haly je potřeba odstranit i tuto „vadu na kráse“.
Rekonstrukce školní jídelny – studie a projektová dokumentace
600 000 Kč
Chtě nechtě se budeme muset v nejbližší době pustit do rekonstrukce
školní jídelny, aby vyhovovala všem současným (velice přísným) hygienickým předpisům. Prvním krokem je zpracování studie a projektu.
Dětská hřiště Muška a Staré Holice
800 000 Kč
Rovněž zde se jedná o vyrovnání se s předpisy EU o dětských hřištích.
Zatím máme jedno (za „květnovými“ ulicemi), které splňuje příslušná
kritéria. Další se jim přizpůsobuje v areálu u DDM (zajišťují ze svého
rozpočtu technické služby) a další dvě by měla vzniknout letos. V lokalitě Muška je na ně pamatováno zastavovací studií, v místní části Staré
Holice v návaznosti na areál mateřské školy.
Rekonstrukce prosklení chodeb v MŠ Pardubická
400 000 Kč
Současné prosklení je nevyhovující, hlavně je zde velký únik tepla.
Rekonstrukce kašny na náměstí T. G. Masaryka
950 000 Kč
Dnešní vzhled kašny nedělá městu nijak zvláštní vizitku. Proto je počítáno s výměnou za umělecky ztvárněnou kašnu. Zde je třeba uvést, že
tato záležitost má v řadách veřejnosti již delší dobu své příznivce
i odpůrce. To se odrazilo i při jednání zastupitelstva. Návrh na vyřazení
této akce však při hlasování neprošel.
Fasáda na druhé budově šaten na stadionu
300 000 Kč
Zatím máme opravenou fasádu na jedné budově, nyní by se měla dodělat i druhá budova.
Chodník u pošty
300 000 Kč
Velice frekventovaný chodník je ve špatném stavu a už si zasluhuje
rekonstrukci. Zároveň je počítáno i s novým povrchem chodníku na
protilehlé straně k přechodu.
Rekonstrukce prostranství u kapličky v Komenského ulici
300 000 Kč
Rovněž jedna z akcí odsunutých z minulých let. Nejdříve je však potře-
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ba, aby byla kaplička zapsána do majetku města (město zatím vlastní
jen pozemek pod ní a kaplička žádného majitele nemá).
Rekonstrukce panelové cesty Tyršova ulice
400 000 Kč
Vodovody a kanalizace chystají provést v trase panelové cesty ke garážím rekonstrukci kanalizace. Pokud se tato akce uskuteční, dojde
v délce porušení vozovky k náhradě panelů za jiný povrch.
Výkupy pozemků do majetku města
300 000 Kč
Příspěvek města TJ Sokol – rekonstrukce sokolovny 250 000 Kč
TJ Sokol Holice si podala žádost o krajský grant na rekonstrukci vnější
části sokolovny, zapsané v seznamu památek. Při podání žádosti se
město zavázalo, ža na tuto opravu přispěje i ze svého rozpočtu.
Projektová dokumentace pro kanalizační přípojky
500 000 Kč
Jak jsme vás již informovali, chystají Vodovody a kanalizace Pardubice
v rámci projektu „Labe – Loučná“ kanalizaci místních částí Podhráz,
Podlesí, Kamenec a Staré Holice pod Koudelku. To vyplývá i ze závaz-

ku státu v rámci přístupových dohod k EU zajistit do roku 2010 kanalizaci ve všech místech nad 2 000 obyvatel. Stát se zavázal, ale platit
musí provozovatel a obce. Proto i naše město se musí na této akci
finančně podílet a první věcí je podíl v rámci zajištění projektu kanalizačních přípojek k hranicím soukromých pozemků.
Nerozdělená rezerva
3 110 800 Kč
Je vždycky dobré mít nějakou rezervu. Nikdo v této chvíli neví, zda plánované částky na uvedené akce budou dostačující, či zda nevznikne
náhlá potřeba řešit havarijní situaci. Rovněž v této chvíli není ještě
přesně známo, kolik bude letos činit podíl města na kanalizačním projektu „Labe – Loučná“ (zatím se počítá s částkou 2 000 000 Kč). Rozhodně peníze nezůstanou ležet ladem, neboť „pod čarou“ zůstává ještě
hodně akcí v řádech několika desítek milionů.
Při pročítání chystaných akcí možná bude řadě z vás chybět ta „jeho“.
Nebo alespoň nějaká „superstavba“. Při zpracování návrhu se však vycházelo z toho, že je potřeba zaměřit jednou pozornost i na zdánlivě malé
akce, které jsou však pro potřeby a vzhled města také důležité.
Rubriku Měli byste vědět připravuje Mgr. Pavel Hladík, místostarosta města

OTÁZKA PRO RADNICI
Pane tajemníku, můžete sdělit veřejnosti, zdali připravujete
v našem městě nějaká opatření v souvislosti s nebezpečím tzv.
„ptačí chřipky“?
„Celá vysvětlovací akce a preventivní opatření jsou řízena
centrálně. Je však třeba odmítnout šíření jakýchkoliv poplašných zpráv, poněvadž zatím se neobjevily žádné náznaky nebezpečí“, řekl úvodem tajemník městského úřadu Ing. Vladislav
Branda, a pokračoval: „Samozřejmě, že určitá opatrnost je na
místě, ovšem zdůrazňuji, že je to především veterinární problém. Náš úřad zatím žádná opatření nechystá, ale chci připo-
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menout obecné praktické rady. Je důležité zvýšit dodržování
osobní hygieny, mýt si pravidelně ruce mýdlem, obzvlášť před
jídlem. Pokud se stane, že naleznete více kusů uhynulého ptactva, hrabavých či vodních ptáků, informujte ihned krajskou
veterinární správu (telefon 466 263 122), nejbližšího veterináře
nebo služebnu Policie ČR. Takovýchto ptáků se nedotýkejte
a nemanipulujte s nimi. Na tyto okolnosti upozorněte děti. Domníváme se, že v našem regionu nebezpečí nehrozí. Pokud by
však jakékoliv komplikace nastaly, jsme připraveni obyvatele
informovat a dle potřeby zasáhnout.“
(mkm)
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ÚŘEDNÍ DESKA
(informace z městského úřadu a jeho odborů připravil ing.Vladislav
Branda, tajemník MÚ)

Na jednání rady města budou průběžně zařazovány majetkové otázky
(převody majetku apod.), sdělení starosty a další.

Termín platby místních poplatků v roce 2006

Pod veřejnou kontrolou

Koncem ledna 2006 byly do všech domácností rozeslány složenky na
placení poplatku za odpad. Poplatek bylo možno zaplatit na poště, dále
bezhotovostně převodem z účtu, popřípadě v označených kancelářích
v přízemí radnice. Termín pro zaplacení byl do 15. března 2006.
V průběhu února byly rozeslány složenky pro placení poplatku za psa,
poplatek stanovuje v Holicích obecně závazná vyhláška č. 7/2003
o místním poplatku ze psů. Poplatek je možno zaplatit na poště, dále
bezhotovostně převodem z účtu, popřípadě v hlavní pokladně městského úřadu v přízemí.
Poplatek je splatný do 30. dubna 2006. Činí-li více než 1000,- Kč
ročně, je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 30. 4.
a do 31. 8. 2006.

Zásady pro postup při vyřizování stížností na MÚ Holice
Nový správní řád - zákon č. 500/2004 Sb. změnil i postup při vyřizování stížností občanů. Stávající zásady byly vydané 26. 1. 1994 a vycházely ještě z vládní vyhlášky č. 150 z roku 1958 o vyřizování stížností,
oznámení a podnětů pracujících.
Nové zásady jsou interním předpisem městského úřadu a vycházejí
z § 175 nového správního řádu.
Zásady v plném znění jsou na internetové stránce www.mestoholice.cz,
zde uvedeme pouze úvodní ustanovení a postup při přijímání stížností.
I. Úvodní ustanovení
Dotčené osoby mají právo obracet se na MÚ se stížnostmi proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu MÚ, neposkytuje-li
správní řád jiný prostředek ochrany. Podání stížnosti nesmí být stěžovateli
na újmu, odpovědnost za trestný čin nebo správní delikt tím není dotčena.
Stížnost se podává u toho správního orgánu, který vede řízení.
II. Přijímání stížností
Stížnosti budou na MÚ přijímat – starosta, místostarosta, tajemník,
vedoucí odborů a pracovnice na podatelně každý pracovní den. Stížnost lze podat písemně, elektronicky na elektronickou podatelnu s certifikovaným elektronickým podpisem nebo ústně. V případě ústní stížnosti, kterou nelze ihned vyřídit, se sepíše se stěžovatelem stručný
záznam, který bude obsahovat – datum přijetí, na co si stěžovatel stěžuje, proti komu stížnost směřuje, adresu stěžovatele a jeho vlastnoruční podpis.Tyto náležitosti musí mít i stížnost písemná nebo stížnost
podaná elektronicky.
Anonymní stížnosti (např. nepodepsané písemné stížnosti; stížnosti
podané elektronicky bez certifikovaného elektronického podpisu ap.)
nebudou vyřizovány!
Stížnosti musí být nejpozději příští pracovní den předány vedoucímu
správního odboru, který vede centrální evidenci stížností (kanc.
č. 413). Zde bude stížnosti přiděleno evidenční číslo a bude předána
tajemníkovi, v jeho nepřítomnosti starostovi nebo místostarostovi. Ten
rozhodne, kdo bude stížnost řešit. Tomuto pracovníkovi budou předány
veškeré podklady týkající se předmětné stížnosti. V případě nepřítomnosti vedoucího správního odboru bude stížnosti evidenční číslo přiděleno dodatečně.

Schůze rady města v dubnu 2006
První dubnová schůze rady města se uskuteční v pondělí 3. dubna
a rada se bude zabývat činností odboru životního prostředí a stavebního úřadu. Další dubnová schůze rady proběhne v úterý po Velikonocích, tj. 18. dubna a rada se bude zabývat zprávou o stavu na úseku
veřejného pořádku a dopravy, dále bude seznámena s výroční zprávou
komise veřejného pořádku a dopravy a se zprávou správního odboru na
úseku přestupků proti veřejnému pořádku. Rada projedná přípravu na
květnové zasedání zastupitelstva, které bude v úterý 2. května 2006
v kulturním domě.
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Usnesení Zastupitelstva města Holic ze dne 6. března 2006
Usnesení č. 378
Zastupitelstvo města Holic schvaluje postup RM Holice dle přednesené zprávy ze schůzí rady města od posledního zasedání ZM Holice dne
19. prosince 2005.
379 – Zastupitelstvo města Holic schvaluje celoroční hospodaření
města a závěrečný účet města Holic za rok 2005 bez výhrad.
380 – Zastupitelstvo města Holic schvaluje kapitálový rozpočet města
Holic na rok 2006 ve výši výdajů 16 563,4 tis. Kč, z čehož rezerva činí
3 110,8 tis. Kč.
381 – Zastupitelstvo města Holic bere na vědomí zprávu o kontrole
plnění usnesení RM a ZM Holice za období od 24. října 2005 do
31. prosince 2005
382 – Zastupitelstvo města Holic schvaluje obecně závaznou vyhlášku
města Holic č. 2/2006, kterou se mění obecně závazná vyhláška
č. 4/2005 o stanovení systému shromažďování, sběru, přípravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Holic
383 – Zastupitelstvo města Holic schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Holic č. 3/2006, kterou se mění obecně závazná vyhláška
č. 7/2005, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního
odpadu
384 – Zastupitelstvo města Holic schvaluje XV. změnu územního
plánu města Holice, řešící:
• změnu neurbanizovaného území, zóny rekreace a sportu a část zóny
zahrad na zónu bydlení městského typu (nízkopodlažní) a zónu
rekreace a sportu.
• změnu neurbanizovaného území na zónu venkovského bydlení na
pozemku p. č. 3713/5 v k.ú. Holice v Čechách.
• změnu neurbanizovaného území na zónu venkovského bydlení na
pozemku p. č. 3599/2 a 3599/1 v k.ú. Holice v Čechách.
• změnu územního plánu v lokalitě mezi ulicí Pod Homolí a stávající
zástavbou na Podlesí. Mění se neurbanizované území z části na zónu
bydlení venkovského typu, z části na zónu veřejné a ochranné zeleně,
z části na zónu čisté výroby a z části na zónu smíšenou.
• změnu zóny městského bydlení nízkopodlažního ve výhledu, zóny
ochranné zeleně, zóny průmyslové výroby a zóny čisté výroby na
zónu městského bydlení nízkopodlažního a smíšenou zónu vše na
pozemcích p. č. 2171/25, 2171/24, 2171/31, 2171/30, 2163/11,
2171/26, 2171/27, 2171/28 a 2171/29 v k. ú. Holice v Čechách.
385 – Zastupitelstvo města Holic v y m e z u j e závaznou část XV.
změny územního plánu tak, jak je uvedena v obecně závazné vyhlášce
č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Holice, která je
doplňkem obecně závazné vyhlášky č. 7/2002.
386 – Zastupitelstvo města Holic souhlasí s vyřízením připomínek
a stanovisek, uplatněných v připomínkovém řízení tak, jak je uvedeno
v protokolu z připomínkových řízení ze dne 23. 2. 2006. K návrhu
nebyly vzneseny žádné námitky občanů.
387– Zastupitelstvo města Holic schvaluje odprodej pozemku p. č.
1992/15 o výměře 239 m2 v místní části Podlesí z majetku města.
388 – Zastupitelstvo města Holic schvaluje odprodej pozemku p. č.
1992/14 o výměře 335 m2 v místní části Podlesí z majetku města.
389 – Zastupitelstvo města Holic n e schvaluje odprodej pozemku p. č.
3754/1 o výměře 1386 m2 v místní části Koudelka z majetku města.
390 – Zastupitelstvo města Holic n e schvaluje odprodej pozemků p. č.
391/1 o výměře 2382 m2 a 391/4 o výměře 12 m2 v ul. Husova z majetku města.
391 – Zastupitelstvo města Holic schvaluje odprodej pozemku p. č.
2020/77 o výměře 1367 m2 v ul. Pospíšilova a bere na vědomí pořadí
uchazečů schválených radou města na její schůzi dne 23. 1. 2006.
ročník II., duben 2006
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392 – Zastupitelstvo města Holic schvaluje výkup pozemku p. č.
2451/3 o výměře 55 m2 v ul. Vrchlického do majetku města.
393 – Zastupitelstvo města Holic schvaluje výkup pozemku p. č.
7108/2 o výměře 169 m2 v ul. Komenského do majetku města.
394 – Zastupitelstvo města Holic schvaluje výkup pozemku p. č. 366/2
o výměře 11 m2 v ul. Hradecká do majetku města.
395 – Zastupitelstvo města Holic schvaluje zřízení věcného břemene
na pozemku p.č. 366/1 pro Českou poštu s.p. v ul. Hradecká za úplatu.
396 – Zastupitelstvo města Holic schvaluje podání žádosti na Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, o bezúplatný převod pozemku p. č. 7110/1 o výměře 83 m2 v ul. Komenského.
397 – Zastupitelstvo města Holic schvaluje pořízení zápisu objektu
kapličky v ul. Komenského do majetku města.
398 – Zastupitelstvo města Holic schvaluje:
1) měsíční odměny neuvolněným členům ZM Holic s platností od
1. března 2006:
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a) člen rady města
1600,-Kč
b) předseda výboru nebo komise rady
1000,-Kč
c) člen zastupitelstva
550,-Kč
2) vyplacení rozdílu mezi výší měsíční odměny podle dosavadní právní
úpravy a výší měsíčních odměn schválených v bodě 1 tohoto usnesení
za období od 1. 1. 2006 do 28. 2. 2006.
399 – Zastupitelstvo města Holic schvaluje podání žádosti o dotaci ze
státního rozpočtu na rok 2007 na investiční akci rekonstrukce ZŠ
Holubova ul. ve výši 15 mil. Kč.
400 – Zastupitelstvo města Holic schvaluje zveřejnění záměru prodeje
objektu územního střediska Zdravotní záchranné služby Pardubického
kraje na pozemku p. č. 136/4 včetně garáží pro dopravní zdravotní
službu na pozemku p. č. 136/5 v Palackého ul.
401 – Zastupitelstvo města Holic u k l á d á kontrolnímu výboru prověřit smlouvy na užívání městských sportovišť.
T: 2. 5. 2006

zodpovídá: předseda KV

IN MEMORIAM FRANTIŠKA PEKÁČE
Není nikdy jednoduché psát
o někom, s kým jste se rádi vídali,
rádi si s ním poseděli a popovídali
a který tu najednou už není. Tak je to
pro mě i v případě úmrtí Františka
Pekáče, kterého jsem vždy vznostně
tituloval „otec holické plynofikace“.
Jeho život neoplýval dobrodružstvím
nepoznaných cest, nebyl literátem
ani význačným umělcem či sportovcem. Přesto však si zaslouží vzpomínku jako osobnost, která k našemu městu bytostně patří. Náš
vzájemný vztah (bral jsem ho vždy
jako staršího bratra) svádí k osobní
expresi, ale budu se snažit být v této vzpomínce věcný a neutrální.
František Pekáč se narodil 14. března 1938 v místní části Roveňsko a s tímto koutem Holic byl niterně spjat po celý život. Po absolvování pardubické chemické průmyslovky pracoval chvíli v Semtíně, ale
jeho životním osudem se stalo plynárenství. Ve Východočeské plynárenské (dříve Východočeské plynárny) se zasloužil o to, že je jen nepatrně míst ve východních Čechách, kde plynaři nenatáhli své roury.
Dodnes vzpomínám na jeho vystoupení počátkem roku 1990, kdy před

plným sálem „Na Trandě“ rozvinul plány na plynofikaci Holic
a postupně přesvědčil všechny, že teď už jde jen o to chtít. A jelikož se
chtělo, tak se i uskutečnilo.
Jsem rád, že jsem ho přesvědčil k aktivní účasti v místní politice.
Jako kandidát Občanského fóra a později Občanské demokratické strany
(jejíž místní organizaci v Holicích de facto založil) působil v letech 1990
– 1998 nejen jako zastupitel, ale i jako člen rady města. Poté byl předsedou finanční komise a od roku 2002 až do své smrti členem komise
výstavby a životního prostředí. Každou z těchto funkcí zastával zodpovědně, vždy byl na jednání pečlivě připraven a jeho slova měla váhu
u všech přítomných. Každý oceňoval jeho věcnost, pohodu a nadhled.
Opomenout nelze ani jeho působení v holickém sportu. Řadu let
byl předsedou tenisového oddílu a i v pozdním věku se nechal „ukecat“ na spoluúčast při různých akcích veteránů. Pro svůj bohatý vnitřní
život potřeboval i kulturní zážitky, a pokud mohl, nikdy nechyběl na
svém sedadle v kulturním domě. Byl to prostě ten vzácný druh člověka
renesančního, s nímž se dalo hovořit o všem možném a jehož znalosti
a přehled ve všech možných oborech byly překvapující.
František Pekáč již bohužel není mezi námi. Ráno 6. března 2006
prohrál nerovný souboj s těžkou a zákeřnou nemocí. Budeš nám, Františku, moc chybět. Zůstaneš však s námi všemi, kteří jsme tě měli rádi
a z našich vzpomínek nevymizíš.
Pavel Hladík

ČESKÁ POLICIE „POD ČAROU“
Na těchto stránkách nacházíte sdělení z rady a zastupitelstva,
z městského úřadu a dalších městských orgánů, nebude proto od
věci, když zde své místo dostane i Policie ČR. Nepochybně patří
k důležité součásti města a nejedna občanská debata se vede na
konto této instituce. Proto jsme se dohodli s vedením Obvodního
oddělení Policie České republiky v Holicích, že věnujeme na této
stránce plochu „pod čarou“ policejním sdělením, ale i občanským
návrhům a dotazům. Na úvod tentokrát hrst informací od vedoucího
zdejšího oddělení kpt. Petra Chrudimského:
„Že je naše oddělení umístěno v budově Hasičského záchranného sboru, to zná skoro každý. Méně známé je, že máme na starost nejen území města Holic. Námi spravovaný obvod začíná
u obce Tyníšťko a končí v lesích před Hradcem Králové, příčně
vede od Úhřetické Lhoty až po Bělečko. Konkrétně se jedná o dvacet obecních a dva městské úřady (kdo třeba ví, že nám „patří“
i Dašice?!).
Ve službě máme kromě vedení 16 policistů, kteří se na celém
zmíněném území starají o zpracování trestných činů a přestupků,
spadajících do kompetence policie, zajišťují místa dopravních
nehod, všechny tyto záležitosti administrativně zpracovávají, podílejí se na bezpečnostních opatřeních okresu, zúčastňují se odborné
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služební přípravy. Navíc je na oddělení zřízeno detašované pracoviště skupiny kriminální policie a vyšetřování.
Nejvíce kritiky se na nás snáší na úseku dodržování veřejného
pořádku, v Holicích konkrétně za chování mládeže v noční době.
Zvláště kritické bývají víkendové dny, kdy počet požadavků o nasazení hlídek nejsme schopni splnit. Taneční zábavy, diskotéky se
obvykle konají na několika místech, přičemž stačí, aby v této době
došlo k dopravní nehodě či jinému vážnému deliktu (a není o ně
nouze!), a hlídky v současném počtu nestačí. Tím však naši činnost
nechci omlouvat, pouze poukázat i na druhou stránku věci. Vím, že
jsme tu my pro Vás a věřte, že se snažíme tuto povinnost plnit.
Přivítali bychom však i více Vaší spolupráce, poněvadž policie
bez občanské veřejnosti stěží uspěje. Jde například o větší všímavost k okolnímu dění, ale také o „zvednutí telefonu“, o oznámení
případů, o ochotě později událost popsat a dosvědčit. Jistě víte
sami, že v poslední době trend nevšímavosti stoupá, a to není pro
tuto společnost dobré. Pomozte i Vy nám, a pokud máte zájem
pomoci s touto problematikou či poukázat na něco, napište do
redakce Holických listů, zastavte se na městském úřadě nebo přijďte přímo na naši služebnu“.
(Připravil -mkm-)
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DIVADLO – DUBEN 2006 –
KULTURNÍ DŮM MĚSTA HOLIC
SOBOTA 1. DUBNA V 19.30 HODIN
BENGT AHLFORS – POPEL A PÁLENKA
Poměrně černá komedie z pera finského autora o manželství,
vztahu rodičů a dospělých dětí, urně s popelem, domácí pálence
a pečlivě utajených plánech, které nakonec stejně vyjdou najevo.
Po smrti starého plukovníka mají rodinní příslušníci – svérázná
a na svůj věk velice vitální vdova, hluboce věřící a přesto mnohokrát rozvedená dcera a syn, nezaměstnaný architekt, se svojí
bývalou excentrickou manželkou - různé představy o tom, jak
s dědictvím naložit. Také dlouholetá a prostořeká hospodyně tu
sehraje svoji roli… Pod rouškou černého humoru ukrývá hra
svou laskavost, životní optimismus a nechybí ani láska, která
kvete v každém věku.
V hlavní roli se Vám představí Libuše Straková, dále hrají Josef
Koráb, Ludmila Voříšková, Iva Skálová, Ivana Vondroušová, Petr
Hlavatý a David Šmejdíř. Představení je zařazeno v předplatném.
Divadelní soubor kulturního domu.
Velký sál kulturního domu.
Repríza v pátek 28. dubna 2006 v 19.00 hodin.

listy

SOBOTA 21. DUBNA V 19.30 HODIN
PEPŠOU

Zábavný humoristický pořad jednoho z nejpopulárnějších českých
bavičů Josefa Aloise Náhlovského, jemuž zdárně sekunduje Josef
Mladý, volně navazuje na předešlá představení. Jedná se o sérii scének a vyprávění převážně nevážně o dění kolem nás. Objeví se
mimo jiné pokračování telenovely „Pepinda“ a další informace
o Krušnohorcích. Pořad je doplněn o písničky z vlastní dílny, ve
kterých tradičně vystupuje hráč na klávesové nástroje Jiří Markvart.
Velký sál kulturního domu.

ČTVRTEK 6. DUBNA V 9.00 HODIN
JAK KÁČU POTŮČEK AŽ K MOŘI PŘIVEDL ANEB
VELIKONOČNÍ POHÁDKA
Na jaře vzala velká voda kluka Kvítka z louky pod jezem
a kamarádka Kačka se ho vydala hledat až k moři. Po cestě rozesmála vrbu, rybáře naučila koledu a potůček ji nakonec přivedl
k moři. Tam už na ni čekal vládce moří Neptun. Co se stalo pak,
už uvidíte v pohádce.
Karlovarské hudební divadlo.
Velký sál kulturního domu.

PONDĚLÍ 24. ÚTERÝ 25. DUBNA V 9.00 HODIN
OLIVER TWIST
Adaptace klasického románu Charlese Dickense z roku 1838 se
ujal režisér Roman Polanski. Světoznámý příběh devítiletého
Olivera Twista se natáčel v České republice.
Školní kino.
Velký sál kulturního domu.

ÚTERÝ 11. DUBNA V 8.30 HODIN
KRAJSKÉ KOLO XVI. CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKY
ŠKOLNÍCH PĚVECKÝCH SBORŮ
Velký sál kulturního domu.

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

VŠEM OBČANŮM A ČTENÁŘŮM
HOLICKÝCH LISTŮ
PŘEJEME
PĚKNÉ VELIKONOCE
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VÝSTAVA VE VITRÍNÁCH
„FOTOGRAFIE“ – výstava fotografií Pavla Srby

7. března město Holice vzpomenulo
narození T. G. Masaryka
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MĚSTSKÉ KINO HOLICE
– DUBEN 2006
Úterý 4. 4. v 19.30 hodin

PANIC JE NA NIC

listy

Perského zálivu Jakea Gyllenhaala. Dvacetiletý zelenáč Anthony chtěl pouze pokračovat v rodinné vojenské tradici. Netušil ale, že ho tato touha vyhodí se snajperskou puškou v ruce a s padesátikilovým batohem na
zádech uprostřed nekonečné arabské pouště tváří v tvář
vražednému horku a nepřátelským iráckým vojákům.
USA/SRN - 123 minut – válečný – 55.- Kč
pondělí 24. 4. v 19.30 hodin

WALK THE LINE (LÁSKA SPALUJE)

Vaškovi, Honzovi a Jirkovi je poctivých šestnáct
a jediné, co je (kromě rodičů, samozřejmě) hněte, je
naprostý nedostatek sexuálních zkušeností. Což je ale
naštěstí stav, který lze změnit, a trojice přátel je rozhodnuta udělat všechno pro to, aby k oné kýžené
změně došlo právě o těchto prázdninách. I když to sice
zpočátku vypadalo, že Vašek skončí kdesi u Balatonu,
sešli se nakonec na českém venkově a v debutu Iva
Macharáčka se do toho mohli pustit...
ČR – 99 minut – prázdninová komedie - 60.- Kč

Joaquin Phoenix exceluje v hlavní roli životopisného
snímku líčícího nelehké začátky countryové pěvecké
legendy – Johnnyho Cashe. Režie tohoto vysoce ceněného titulu loňského roku se ujal James Mangold.
Hlavní ženskou roli vytvořila Reese Witherspoonová.
USA/SRN - 136 minut – hudební životopisný – 55.- Kč

úterý 11. 4. v 19.30 hodin
JEŠTĚ ŽIJU S PLÁCAČKOU, VĚŠÁKEM A ČEPICÍ

úterý 25. 4. v 17.00 hodin

Železniční stanice Žatec-západ a pestrá směs postav
a postaviček, které s ní spojili svůj život: přednosta
Tonda (Jaroslav Dušek), starší výpravčí Petr, mladší
výpravčí Aleš, posunovači, pokladní... Žijí tu své malé
životy a řeší ty nejvšednější problémy, z nichž ten, jak
oblafnout kontrolora bezpečnosti práce Evžena, je ten
nejmenší. Podle divadelní hry Reného Levinského
svorně natočili Pavel Göbl a Roman Švejda.
ČR – 91 minut – smutná komedie – 55.- Kč

Čtyři zbrusu nové pohádky „pro chytré děti a chytré
dospělé“ z oblíbené knihy Jana Wericha. Břetislav Pojar
natočil slavný příběh maličkého „Palečka“, plný zvratů
a dobrodružství o jeho cestě do světa a zase domů. „Hrbáči z Damašku“ Aurela Klimta přinášejí atmosféru exotického Blízkého východu. Vlasta Pospíšilová ve „Třech
sestrách a prstenu“ vypráví vesnický dekameronský
návod o tom, jak pro sázku o prstýnek zblbnout tři milující chotě. Jan Balej dovolí bratrům Markovi a Koubovi
prožít prastarý pohádkový příběh o kouzelném mlýnku,
závisti, čertech s originálním vysvětlením jednoho přírodního úkazu v pohádce „Moře, strýčku, proč je slané?“
ČR - 90 minut – rodinný animovaný – 60.- Kč

úterý 18. 4. v 19.30 hodin

MARIŇÁK

FIMFÁRUM 2

PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN 2006
PÝCHA A PŘEDSUDEK * MNICHOV *
ZKROCENÁ HORA * HOSTEL * RAFŤÁCI

Oscarový Sam Mendes (Americká krása) vysílá do

Všechny informace o dění v KD získáte na internetové stránce
www.kd.holice.cz. Vstupenky je možno zakoupit hodinu před
začátkem promítání v pokladně kina v kulturním domě, objednat telefonicky na čísle 466920476 nebo e-mailem na adrese
kd@holice.cz.

Ve dnech 26.4., 3.5., a 10.5. proběhne na faře v Holicích sběr oděvů, textilu (záclony, ložní prádlo, deky), spacích pytlů
a dobrých pánských bot. Nic jiného Diakonie Broumov letos nepřijímá. Pro sběr bude otevřeno od 15.00 do 17.00 hodin.
Další humanitární sbírka je plánována na září 2006.
Dr. Hana Bažantová
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Z PAMÁTNÍKU DR. EMILA HOLUBA
V letošním roce si připomeneme 40. výročí otevření Památníku
Dr. Emila Holuba. K slavnostní události došlo 30. dubna 1966. Byli přítomni význační hosté, zástupci Národního muzea, herečka paní Antonie Hegerlíková, představitelka R. Holubové z filmu Velké dobrodružství, smíšený
pěvecký sbor „Hlahol“. Tehdejší předseda MěNV Oldřich Čečka předal
několika desítkám holických občanů diplomy za odpracovaní více než šesti
tisíc hodin při budování památníku. Bylo vytvořeno dílo v hodnotě třičtvrtě
milionu korun. Dílo, které připomíná významnou osobnost české vědy.
Přání Dr. E. Holuba se tak po osmdesáti letech naplnilo. Této události předcházelo mnoho let shromažďování nejen sbírkových materiálů a dokumentů,
ale i finančních prostředků. Začněme tedy návratem o mnoho let zpátky.
Sbírka dokumentů o životě a díle Dr. E. Holuba vznikla ze sběratelské
činnosti městského, později okresního archivu v Holicích. Za prvními
dokumenty se musíme vydat do osmdesátých let 19. století, do doby návratu Holuba z první cesty po jižní Africe. Od roku 1880 počal Holub zasílat
do Holic přírodniny a publikace, separátní otisky svých literárních prací
a přednášek, aby seznámil rodiště se svými cestovatelskými a badatelskými
úspěchy a též s popularitou, jaké se těšil doma i v cizině. Velkým Holubovým přáním bylo, aby se jeho dary staly základem holického muzea. Podle
zachovaných dopisů zjišťujeme, že byla obdarována holická městská knihovna, školy, Sbor dobrovolných hasičů, Spolek divadelních ochotníků
Klicpera. Jednalo se o mapy, obrazový soubor, katalogy výstav, různé publikace. Roku 1883 zaslal do Holic i část své studentské knihovny. Historie
sbírky dokumentů o životě o a díle Dr. E. Holuba souvisí s městským archivem, k jehož založení došlo po roce 1924, kdy F. Ottmar začal soustřeďovat
městské písemnosti v nové adaptované radnici. Soubor dokumentů obsahoval
dopisy adresované do Holic, dopisy otce Františka Holuba, dokumenty
o poskytnutí příspěvku v době finanční tísně v roce 1887, dokumenty o jeho
návštěvách v letech 1880 a 1889, české i zahraniční noviny a časopisy.
První zmínka o Holubově pamětní síni je z roku 1926. Tehdy Studentský spolek v Holicích chtěl oživit myšlenku muzea. V té době bylo mnoho
památek velmi nevhodně uložených v jedné místnosti Občanské záložny.
Studentský spolek zahájil jednání s městskou radou a dostal přidělenu
jednu místnost v městské radnici. Členové spolku s velkou pílí a pečlivostí
všechny exponáty vyčistili, nainstalovali a připravili pro veřejnost.
Část písemností bohužel shořela při požáru radnice 6. 5. 1945. Archiválie, uložené v úzké chodbě v přízemí za železnými dveřmi přečkaly bez
pohromy. Po osvobození byla Holubova sbírka převezena s ostatními
zachráněnými písemnostmi do budovy čp. 301 (bývalá Schickova továrna,
později Guss-Metall, nyní SPŠA).
Roku 1951 byly sbírka a archiv přestěhovány do nově postavené budovy MNV. I toto umístění bylo provizorní. František Ottmar, tehdy konzervátor památkové péče, oslovuje 8. dubna 1953 Radu MNV v Holicích

a doporučuje ustavit výbor při osvětové besedě, který by zajistil důstojné
umístění sbírky. 24. 11. 1953 byl ustaven Výbor pro zřízení muzea
Dr. Emila Holuba. Předsedou byl zvolen Ladislav Mandys, jednatelem
František Ottmar. Nastává období jednání s Krajským muzeem v Pardubicích, s Biskupskou konzistoří v Hradci Králové, opatřování finančních prostředků, opatřování vhodných vitrín a výstavních skříní, shánění svozu
exponátů, rozdělení úkolů mezi jednotlivé členy výboru.
Sbírka dokumentů se opět stěhuje, tentokrát do starobylé budovy farního úřadu. Od 1. 5. 1956 je otevřeno Okresní muzeum Dr. Emila Holuba.
Sbírka je rozšířena o nashromážděné exponáty ze školních kabinetů a okolních muzeí. Paní Růžena Holubová svým darem rozšiřuje sbírku o přírodopisné a národopisní exponáty a jedinečné památky na život a vědeckou činnost svého manžela. Prostory ve farské budově začínají být těsné. MNV
rozhodne, že bude postaven důstojný stánek slavnému rodákovi – samostatná budova, která bude vyhovovat všem požadavkům. Společně s budovaným kulturním domem vytvoří nové kulturní centrum v Holicích. Díky
záslužné práci brigádníků – občanů, byl památník postaven. Byl otevřen již
v roce 1964. Do nynější podoby byl upraven až o dva roky později.
Památník slouží návštěvníkům již čtyřicet let. Mnohé se v něm změnilo.
Došlo k řadě vylepšení uvnitř muzea, přibyly i další exponáty. Je však samozřejmé, že k zásadním změnám dojít nemůže, neboť je sbírka v zásadě ukončená. Současné vnímání návštěvníků se ubírá trochu jiným směrem. Je žádáno více audio i video techniky. Nápady na zlepšení by se nabízely. Bohužel
vše se odvíjí od finančních prostředků.
Za čtyřicet let prošlo Památníkem více než milion třista tisíc
návštěvníků. Největší návštěvnost byla v letech 1981 – 1989, kdy velký
vliv na zajišťování zájezdů měly podnikové organizace ROH a množství
školních výletů. Tehdy byl roční průměr 55 000 návštěvníků. Nyní se
roční průměr ustálil na 13 000. Mnozí mohou namítat, že tento rozdíl je
znatelný. Musíme však vzít v úvahu, že doba se velmi změnila. Především zaniklo ROH a s ním i velké množství velmi výhodného cestování.
Doufám však, že školská zařízení i v budoucnu na nás nezapomenou
a spolupráce s učiteli na různých stupních škol bude i nadále na dobré
úrovni, neboť je nutné vychovávat nastupující generaci ke kulturnímu
vnímání historie.
Úkolem muzea je nejen seznamovat s historií, ale zvláště mladou generaci vést k tomu, aby nepohrdala prací a úspěchy předků, ale aby na jejich
základech budovala a rozvíjela svou budoucnost. A věřte, že je velmi milé
a poučné setkávání s přáteli nejen dříve narozenými, ale i s mladými cestovateli při pravidelných afrických sympoziích.
Přeji Památníku, aby jej stále navštěvovalo mnoho zájemců nejen
o kulturu, ale i o přírodu a cestování.
Jitka Koudelková

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
V březnu – měsíci knihy a internetu proběhlo
v knihovně několik akcí připravených k této příležitosti. K měsíci knihy byla připravena v prostorách knihovny výstavka knih. Prvňáčci, kteří byli
loni pasováni na čtenáře knihovny, přijdou do knihovny, aby si s paní knihovnicí a paní učitelkou
povídali o přečtených knihách a také si půjčili
další knihy. Už po páté přijeli na exkurzi do knihovny žáci šestých tříd ZŠ T. G. M. z Borohrádku
s paní učitelkou Danielovou. Pro žáky byl připravený program, ve kterém se dověděli o úloze knihoven ve společnosti, seznámili se s činností
a službami městské knihovny a uspořádáním knih
v knihovně. V praktické části připraveného programu si žáci prohlíželi knihy v knihovně, ptali se
na knihy, které je zajímaly, seznámili se s on-line
katalogem knihovny a učili se v něm hledat konkrétní tituly. Dostali také možnost vyzkoušet si
populárně naučné CD.
Akce s názvem „Na úřad přes internet“, věnované začínajícím zájemcům o internet, se zúčastnilo několik začátečníků, kteří byli velmi vděčni
za to, že dostali tuto možnost. Dokonce si někteří
své nabyté znalosti přišli další týden i prověřit .
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Pasování letošních prvňáčků na čtenáře knihovny proběhlo 23. a 30. března 2006. Na slavnosti byli přítomni kromě prvňáčků jejich rodiče, paní
učitelky Svobodová a Blažková ze ZŠ Holubova
a paní učitelky Jiroutová a Vojtěchová ze ZŠ

Básnička od holického spisovatele
Jindřicha Balíka
Sněhulák a jaro
Sluníčko
už hřeje jarně
sněhulák
se brání marně
Je s ním konec
marná sláva
Pod bříškem
ho lechtá tráva

Komenského. Paní knihovnice jako holická hradní
paní a pan ředitel KD jako mudrc celou akci
moderovali a na závěr pasovali prvňáčky na čtenáře knihovny. Noví čtenáři dostali průkazku do knihovny, záložku do knihy a pamětní list. Malá slavnost skončila prvním půjčováním pro nové čtenáře.

Půjčovní dny knihovny včetně přístupu
k internetu:
Pondělí a pátek: 12.30 – 18.00 hod.
Středa: 8.00 – 12.00 a 12.30 – 18.00 hod.
Přijďte, těšíme se na Vaši návštěvu!
Anna Boříková
ročník II., duben 2006

Holické

listy

VÝROČNÍ SCHŮZE HOLICKÝCH RYBÁŘŮ
V kavárně u Černého koně se v neděli
12. března konala výroční členská schůze
místní organizace Českého rybářského svazu
Holice. Tato jedna z největších společenských
organizací v Holicích byla založena v roce
1989 a v současné době vzrostla její členská
základna již na 226 rybářů, z toho je 15 členů
ve věku od 15 do 18 let. Ve zprávě o činnosti,
kterou přednesl její předseda Karel Rosenberger, zaznělo, že místní organizace dále eviduje 28 dětí do 15 let, navštěvujících rybářské
kroužky při holickém domě dětí. Významnou
informací z činnosti výboru organizace bylo,
že byla dovršena jednání s orgány obce
Rokytna na pronájem rybníka na 15 let a že
probíhající práce na odbahnění a opravě tohoto rybníka budou dokončeny včas. V nejbližší
době se rybník začne napouštět.
MO ČRS Holice hospodaří v současné době

na pěti rybnících, z toho 4 rybníky jsou chovné a rybník Blažkovec je „sportovní vodou“
pro holické rybáře. Ve zprávě Jiřího Záleského, hospodáře holické organizace, zaznělo
množství čísel, například na zmíněném Blažkovci nachytali rybáři v loňském roce 737 ryb
o průměrné váze 2,19 kg, celkem tedy
1612 kg ryb a dalších 628 ryb o váze téměř
1000 kg bylo holickými rybáři nachytáno na
vodách v celé České republice. Dobrou zprávou pro přítomné byla informace o zarybnění
opraveného rybníka na Vysokém Chvojně.
Celkové množství téměř 70 „metráků“ odchovaných ryb a prodej ryb za téměř 180 tisíc
korun pak svědčí o dobrém hospodaření organizace na chovných rybnících.
Úspěšný rok holické organizace byl potvrzen
ve zprávě o finančním hospodaření organizace, kterou přednesl ing.Karel Jansa. Ve zprávě

byl rok 2005 hodnocen jako nejúspěšnější
v nedlouhé historii holické organizace o čemž
svědčí hospodářský výsledek + 109 tisíc
korun. Poté byl členské schůzi předložen ke
schválení rozpočet na rok 2006 s celkovými
příjmy výši 320 tis.Kč a výdaji 465 tisíc
korun., přičemž zvýšené výdaje jsou způsobeny jednorázovým zaplacením pronájmu rokytenského rybníka na 15 let. Na závěr byli
rybáři informováni o termínech výlovů a členských schůzí v roce 2006 a byli pozváni na
tradiční rybářské závody , které se uskuteční
v neděli 23. dubna na rybníku Blažkovec.
Na snímku z výroční schůze je záběr na výbor
MO ČRS v Holicích , druhý snímek je
z rybářských závodů v loňském roce a je zároveň pozvánkou na tuto akci.
Vladislav Branda

MO ČRS HOLICE Vás zve na

Rybářské závody
na rybníku Blažkovec
v neděli 23. dubna od 6.00 hodin
Program:

od 6.00 do 7.00 prezentace
(vklad závodníka je 150 Kč)

od 7.00 do 12.00 závody,
přestávka od 9 do 10 hodin

Hodnotné ceny
Občerstvení zajištěno

JAK JSME PUTOVALI NA TYROLSKÝ SRUB...
Jeden mrazivý únorový pátek jsme se sešli na holickém nádraží a zjistili nemilou zprávu – na naši dlouho očekávanou výpravu jede jen šest lidí. Ale to
nám neubralo na veselosti a my se rozjeli vlakem
směr Slatiňany. Odtud jsme ale museli po svých –
bořili jsme se sněhem, šli potmě lesem, ale za necelou hodinu jsme na kopci viděli náš cíl: Tyrolský
srub. Jenom teď vyšplhat ten kopec...
Byli jsme unaveni, a proto jsme si už jen vybalili a povídali si... Nádherně se nám spalo...
Ráno jsme plni energie vyběhli ven a viděli tu nádheru – spoustu bílého sněhu, který zdobil celé okolí srubu. Po vydatné snídani jsme
popadli kastroly a vydali se sjíždět okolní kopce. Hrnce moc nejely,
a proto jsme přešli na ježdění po zadku. A jak to dopadlo? Bolestně,
odnesla to Marťa. Zadek byl na třetinu...Tak jsme toho nechali a radši
jsme zkoušeli zapálit oheň na sněhu. Zlomyslník Voříšek si zapálil svůj
a na náš házel sněhové hroudy. Do toho všeho přijela Soňa – Hrneček.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vítání občánků
Na počátku letošního roku byly v obřadní síni Městského úřadu
přivítání mezi občany Holic tyto děti:
Petr Bajer, Ottmarova 1149
Radek Nešetřil, Zborovská 625
Jakub Šimák, Koudelka 28
Jakub Říha, Koudelka 49
Ondřej Sedlák, Dukelská 801
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Po dobrém obědě jsme měli dlouhý polední klid. Odpoledne jsme strávili pochodem, naštěstí ne na Lichnici (jako o Silvestru Voříšek
a spol.), ale na zříceninu hradu Rabštejn. Cestou jsme se samozřejmě
pokoušeli našeho „milého“ vedoucího shodit do sněhu, ale vždy to
skončilo obráceně. Na jedné rozlehlé louce u silnice jsme do hlubokého sněhu vyšlapali veliké sluníčko a uprostřed bylo napsáno HOLICE.
V chatce bylo po příchodu teplo, neboť kamna nevyhasla. Pak jsme
venku za tmy hráli hru. Na sněhu ležely svíčky a my sněhovými koulemi jsme se snažili zhasnout svíčky soupeři.
Navečer jsme pletli náramky, a to i mužská část. V noci zase přikládal
Jánoš (teda MĚL přikládat – Jánoš usnul a my mrzli do rána)...
Ráno jsme se nasnídali, rychle zabalili a poklidili. Krosny nám odvezla
Soňa s Martinkou a my s Voříškem zatím šlapali pěšky. Trošku jsme se
cestou zdrželi, ale vlak měl bohudík zpoždění. Do Holic jsme dojeli
v pořádku. Už doma jsme ale zase začali přemýšlet, kam vyrazíme příště...
Za družinu Sluníček holického skautského střediska
sepsala Jánoš, Kiki a Schuppy

Nela Kamenická, Tyršova 743
Nikol Půlpánová, Vítězná 1128
Adéla Petrlová, Podlesí 95
Klára Josková, 5. května 805

Uzavřené sňatky:
Dne 18. 2. 2006
Dne 10. 3. 2006
Dne 18. 3. 2006
Dne 18. 3. 2006

Jaroslav Kořínek a Lenka Maturová
Radek Jelínek a Šárka Novotná
Rudolf Dosedla a Halina Zofia Pawlowska
Pavel Pamánek a Ivana Pevná
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TOULKY HOLICKOU MINULOSTÍ XV.
Řemeslnické cechy
a společenstva v Holicích
Cechovní artikule Karla VI. z 5. 1. 1739
spolu s nařízením z 16. 11. 1731 unifikovaly
cechovní poměry v českých zemích. V souladu
s merkantilistickou teorií (směr hospodářské
politiky) byla pravomoc cechů omezena a jejich
činnost byla podřízena státnímu dohledu.
Dle této cechovní artikule bylo kromě jiného
stanoveno, že učeň musí za učení zaplatit mistrovi
nejvýše 20 zlatých. Nemá-li peníze, musí po vyučení zůstat u mistra jeden rok, aby si dluh oddělal.
Po vyučení musel výuční list (Lehrbrief) zůstat
v cechovní pokladnici pro jeho budoucí mistrovství. Mistrovský syn platil polovinu „outrat“.
Léta vandrování byla rozdílná. Kdo nemohl
vandrovat zůstával doma, t. j. ten, který na svém
těle byl nedostatečný. I syn mistra musel dle předepsaných let jít na vandr. Kdo nemusel na
vandr, musel ale dvojnásobná léta pracovat
u nějakého mistra ve městě, kde se učil.
Bez vůle mistra nesměl žádný učeň držet
„modré pondělí“, jinak mu mistr mohl strhnout
celý nebo poloviční týdenní plat a ten se pak složil do pokladnice cechu. Kdyby mistr prozahálené dny vyučence nepotrestal, musel potom zaplatit dvojnásobnou pokutu sám.
Tovaryš musel dodržovat večerní hodinu,
a to v létě 22. a v zimě 21. hodinu, kdy se musel
vrátit domů. Kdyby nepřišel domů spát, musel se
mu vyměřit dvojnásobný peněžitý trest a ten rovněž složit do pokladnice cechu. Kdyby tovaryš
nechtěl přijít do práce, protože chce vyšší plat,
měl být potrestán vězením u vrchnosti nebo
jiným trestem.
Při přijímáni tovaryše za mistra musel tovaryš zhotovit „Meisterstück“ (mistrovský výrobek). Za udělení mistrovství museli zaplatit:
mlynáři, mydláři, sládci, řezníci, soukeníci,
koželuzi a jircháři do kasy 15 zlatých; tesaři,
zedníci, kameníci, kováři, zámečníci, pekaři,
koláři, bednáři, truhláři, sedláři a kožešníci 10
zlatých. Zápisné činilo 1 zlatý 10 krejcarů..
Mladšímu cechovnímu poslu se platilo 35 krejcarů. Synové mistrů, dcery a vdovy platili polovinu, ale mistrovský kus museli také sami zhotovit. Venkovští mistři platili všeho polovinu.
Odloudil-li mistr tovaryše, byl potrestán dle
uznání všech mistrů a inspektora. Inspektorem
býval vyšší úředník vrchnosti. Když tovaryš „přetáhl“ s sebou jiného tovaryše od jiného mistra, byl
potrestán – musel složit cechu 2 zlaté. Vyšší tresty
stanovila vrchnost. Utrpěl-li tímto mistr škodu,
mohl druhého mistra žalovat o náhradu.
Při jarmarku museli cechmistři cizího mistra
překontrolovat, jeho zboží přezkoumat, zda odpovídá patřičné jakosti, jinak mohli věc s povoleném úřadů veřejně zabavit jako kontraband.
Když mistr zemřel, mistrová nebo jejich děti,
tovaryš, učedník a celý cech měli za povinnost jít
na pohřeb. Kdyby to bylo v týdnu častěji, mohli jít
na pohřeb v polovičním počtu. Když někdo neposlechl a na pohřeb nešel, musel zaplatit pokutu.
Cechovní schůze se konaly čtyřikrát ročně
buď v přítomnosti inspektora, nebo komisaře.
Když někdo na schůzi nepřišel ze závažných
důvodů, musel „starší“ neúčast prošetřit a dotyčný musel žádat cech za odpuštění.
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Společenstva různých živností
Patentem z 20. 12. 1859 byl uzákoněn nový
živnostenský řád, dle kterého měly všechny
cechy zaniknout a který kodifikoval svobodu
podnikání. Zásady volné konkurence v obchodním podnikání legalizoval obchodní zákoník ze
17. 12. 1862. Obě tyto normy podstatně přispěly
k dovršení podnikatelských společenských vztahů v habsburské monarchii.
Cechy, které měly tímto patentem zaniknout,
se však, zvláště na venkově, ještě nějaký čas udržely. Tímto zákonem byl vydán živnostenský řád
a z cechů byla vytvořena společenstva.
Dne 31. 3. 1884 vydalo ministerstvo obchodu volební řád pro volby do obchodních a živnostenských komor a 8. 3. 1885 byla vydána druhá
novela živnostenského řádu z 20. 12. 1859 týkající se především tzv. dělnického zákonodárství.
Novela částečně upravila pracovní dobu v závodech s více než dvaceti zaměstnanci, zakázala
dětskou práci v továrnách (děti do 14ti let
nesměly být zaměstnávány), upravila předpisy
o učebním poměru, zaměstnávání těhotných žen
atd. Zákonem z 28. 12. 1887 bylo realizováno
úrazové pojištění dělnictva, zákonem z 30. 3.
1888 pak nemocenské pojištění. Tyto výsledky
se až do konce monarchie zákonně podstatně
neměnily (např. se nepodařilo prosadit starobní
pojištění dělnictva a řadu dalších požadavků).
K ustavení živnostensko-řemeslného spolku
dle živnostenského řádu z roku 1859 došlo v Holicích teprve 5. 6. 1884. Dle stanov bylo rozeznáváno společenstvo č. I., k němuž náleželi obchodníci
a hostinští, a č. II., k němuž náleželi ostatní živnosti z Holic a patnácti okolních vesnic,
Od společenstva se v roce 1904 oddělili řezníci, kteří si utvořili samostatné společenstvo.
V roce 1910 si kováři utvořili odbor společenstva kovářů v Pardubicích, dále pak kominíci
a stavitelé.
Do roku 1860 měli holičtí obchodníci se
smíšeným zbožím a hostinští zvláštní cechovní
zřízení, které pak proměnili v „Živnostenské
společenstvo č. I.“ a v roce 1884 v důsledku
změněného živnostenského řádu v „Obchodní
živnostenský spolek“, jehož dlouholetým předsedou byl F. V. Holub starší. Když se potom v roce
1910 oddělili hostinští, byl přijat název
„Obchodní grémium“, které mělo 132 členy.
Předsedou byl Josef Lohniský z č. 13/I., místopředsedou a jednatelem pak F. V. Holub mladší.
Společenstvo hostinských a výčepníků bylo
založeno 12. 3. 1910 nejen pro město, ale pro
celý okres a čítalo 104 členy. Předsedou byl zvolen Josef Konrád, náměstkem Jaroslav Šoulavý
a jednatelem Václav Lohniský.

povinnosti; mimo jiné byly nahrazeny i vrchnostenské úřady státní správou. Pardubice se staly
roku 1850 sídlem okresního hejtmanství, jemuž
podléhaly soudní okresy v Pardubicích, Holicích
a Přelouči a které spravovalo130 obcí se 48 282
obyvateli. Sídlo kraje bylo přeloženo z Chrudimi do Pardubic. V roce 1899 byl zahájen provoz
na trati Borohrádek – Holice – Moravany –
Chrudim.
Rozvoj Pardubicka a Holicka byl nakrátko
utlumen událostmi prusko-rakouské války v roce
1866, jež se citelně dotkla celého kraje. Rakouská armáda byla 3. července poražena v bitvě
u Sadové u Hradce Králové. Válečné škody
vyčíslené v Holicích činily 33 tisíc zlatých. Na
celém Pardubicku začala řádit cholera.
Šedesátá léta byla však ve znamení rozmachu hospodářského, politického i kulturního
dění. Rozvoj průmyslu napomáhal realizovat
i cizí kapitál. V roce 1861 byla v Holicích založena občanská záložna jako čtvrtá svého druhu
v Čechách.

Občanská záložna postavena roku 1896 – foto autor

Roku 1872 vznikl cukrovar v Moravanech
a v Holicích čistírna cukru, která však za neblahé
krize zanikla.
Průmyslové centrum začínalo vznikat
i v Holicích, ve kterých bylo již před polovinou
19. století rozvinuto obuvnictví. V roce 1858 zde
vznikla družstevní „Obuvnická jednota“, která
však do roku 1866 nevydržela konkurenci vznikající tovární výroby a rozpadla se. Vedle několika velkodílen tu byla od roku 1870 Falkova
továrna a zejména od roku 1873 firma H. Hirsch
exportující brzy nejen do řady zemí Evropy, ale
i Orientu.

Hospodářský rozvoj na Holicku
v šedesátých letech
Revoluční rok 1848 se stal jakýmsi symbolem, kterým začalo století proměn – doba národní emancipace, vytvoření státní samostatnosti,
nevídaného rozvoje výrobních sil, ale i historické
zkušenosti lidu, která jej dovedla k zápasu
o vytvoření dnešní společnosti.
V Holicích bylo sesazeno městské zastupitelstvo a zvolen čtrnáctičlenný výbor. Byla
odstraněna stará feudální práva, za náhradu byla
například zrušena robota a ostatní feudální

Budovy bývalé firmy H. Hirsch – foto B. Horák

Poslední dvě desetiletí 19. a počátek 20. století byly ve znamení zvýšeného průmyslového
podnikání na Pardubicku i Holicku. Průvodním
jevem byl vznik dalších peněžních ústavů.
V Holicích byla v roce 1886 založena „Okresní
hospodářská záložna“.
Václav Zavřel
člen České genealogické a heraldické společnosti
ročník II., duben 2006
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LETOPISY HOVOŘÍ
V loňských „Holických listech“ jsme vzhledem k 60. výročí holického povstání uváděli
události revolučního roku 1945 dle zápisů
v městské kronice. V letošním roce si každý
měsíc přečtete hrst zajímavostí, které se před
lety v Holicích v dotyčném měsíci udály.
Archiválie však nabízejí velké množství takovýchto rozmanitých údajů, a proto se pokoušíme o střídmý výběr, který vás může zaujmout.
1336 – 9. dubna se objevuje první písemná
zmínka o Holicích – osadě Ekleinsdorf, kterou
král Jan Lucemburský zastavil jako součást
tvrze a městečka Chvojna, jakož i přilehlých
vesnic, Pertholtovi, proboštovi na Vyšehradě,
Jindřichovi a Janovi, bratřím z Lipé za 2 000
kop grošů pražských.
1780 – 9. dubna bylo dekretem generálního
dědičného poštmistra povoleno Josefu
Holubovi převzít poštovní stanici v Holicích
za roční plat 144 zlatých a polovici z listovního porta. Rod Holubů provozoval poštov-

První poštovní budova na náměstí

ní stanici ve městě až do začátku 20. století.
1886 – 14. dubna byla veřejná knihovna převzata do správy města (vznikla v roce 1844 –
viz zmínku o Janu Jaroslavu Křičenském
v rubrice „Holický Slavín“). Městská knihovna dostala v roce 1898 jméno po Františku
Palackém.
1882 – 10. dubna se obecní zastupitelstvo rozhodlo označit jednotlivé části města římskými
číslicemi: I. – Nové Holice, II. Staré Holice,
III. – Koudelka, IV. – Kamenec, V. – Podlesí,
VI. – Podhráz, VII. – Roveňsko. Toto označení se používalo sto let.
1906 – 24. dubna bylo oficiálně oznámeno, že
Holice byly připojeny ke státní telefonní síti.
1919 – 19. dubna vznikl Studentský spolek
v Holicích, který se věnoval především kulturní a společenské činnosti, v letech 1925 –
1926 vydával časopis „Vír“.
1929 – 23. dubna byl ustaven Spolek chovatelů drobného hospodářsky užitečného zvířectva, který v podstatě existuje dodnes.
1931 – 25. dubna schválila ministerská rada
povýšení Holic na město. Bylo totiž zjištěno, že Holice figurují jako město (dokonce
i okresní) již od poloviny 19. století, ale
neexistuje žádný doklad o tom, že by
v minulosti k povýšení došlo, pročež označení nenabylo právní moci.
1951 – 1. dubna se místní národní výbor,
který po zničení radnice v květnu 1945 prozatímně fungoval v bývalé Schickově továrně,
přestěhoval do nové budovy. Z velkorysého

HRST ŽIDOVSKÝCH PŘÍSLOVÍ
Děti strašíme čertem – dospělé – lidmi.
Dva hlupáky za jednoho moudrého dávali – a nikdo nebral.
Když někdo křičí, nemusí to znamenat, že ho bijí.
Lakomec nemá majetek, majetek má jeho.

Budova místního národního výboru

projektu holického rodáka architekta Karla
Dudycha byla však postavena jen boční část
do Holubovy ulice a teprve v roce 2004 dostala budova současnou podobu.
1957 – 1. dubna byla v rámci decentralizace
státních podniků obě holická kina převedena
pod správu národního výboru, 30. dubna bylo
zrušeno kino „OKO“ v sokolovně a zahájen
provoz kina „MÁJ“ v sále hotelu „U Krále
Jiřího“.
1966 – 30. dubna byl slavnostně otevřen
Památník Dr. Emila Holuba – Africké muzeum v sousedství kulturního domu a následující den bylo muzeum trvale zpřístupněno veřejnosti.
1984 – 1. dubna bylo předáno do užívání 120
bytů, které byly postaveny ve dvou panelových domech v lokalitě Muška pro zaměstnance strojírenských závodů TOS a TMS.
Z dostupných dat vybral a připravil Miloslav Kment

Kdo příliš spěchá, bude hotov později.
Všichni nenávidí peníze – pokud nejsou jejich.
Bůh nemůže být všade, proto stvořil matky.
Všechno je jinak.
(mkm)

HOLICKÝ SLAVÍN
Měsíc duben se v rubrice „HOLICKÝ
SLAVÍN“ co do počtu jmen nijak zvlášť
nevyznamenává. Přináší „kulatá“ výročí
narození a úmrtí pouze dvou pozoruhodných
osob, které se v Holicích narodily či byly
určitým způsobem s městem spjaty. Měli
bychom však být patrně poněkud skromnější,
poněvadž Holice nejsou tak velkým a
významným městem, aby bylo lze každý
měsíc přinášet celou plejádu jmen. Navíc se
ve výběru držíme pouze kulatých či půlkulatých jubileí, a to pouze u osob již nežijících.

Reprodukce pečeti města Holic
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KŘIČENSKÝ Jan Jaroslav
(120. výročí úmrtí)
* 10. listopadu 1812 v Holicích, † 16. dubna
1886 v Novém Bydžově, učitelský pomocník,
poté učitel, městský důchodní, osvětový
pracovník, spisovatel, dramatik, autor básní,

povídek a drobných literárních děl v časopisech „Česká Včela“, „Květy“, „Vlastimil“,
učil a pracoval v Holicích, kde se stal spolu
se studenty zakladatelem místní knihovny
(1845), působil rovněž v Praze, Jičíně, Kolíně
a posléze v Novém Bydžově
NÁPRSTEK Vojta
(180. výročí narození)
* 17. dubna 1826 v Praze, † 2. září 1894
v Praze, významná osobnost českého politického a kulturního života, český vlastenec a
mecenáš, propagátor národního uvědomění,
aktivní účastník revoluce r. 1848, od tohoto
roku deset let žil v USA , podnikatel, zakladatel Náprstkova muzea v Praze (1862),
velký příznivec, obdivovatel a mecenáš holického rodáka, cestovatele Dr. Emila Holuba
e-mail: miloslavkm@volny.cz
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Z NAŠICH ŠKOL
JARNÍ POZDRAVY Z MŠ STAROHOLICKÁ
Nesu, nesu psaníčko,
potěším vám srdíčko.
Jaro přišlo, už je tady,
slunce svítí do zahrady.
Každá kytka maličká
radost má ze sluníčka.
Už je to tady. Jaro zaťukalo na vrátka a nám s příchodem teplých dnů
ožila celá školka. Před velikonočními svátky vytváříme s dětmi papírové beránky, košíčky s vajíčky, kuřátka z vaty, sázíme travičku, malujeme a vytváříme vajíčka z klovatiny, koření a různých barev. Všechny
výrobky dětí paní učitelky naaranžovaly v prostorách školy.
Chodíme s dětmi i na delší vycházky, při kterých pozorujeme domácí
zvířata a jejich mláďata. Těšíme se na náš každoroční jarní výlet za zvířátky do Slatiňan a Chrudimi.
A CO PLÁNUJEME DÁLE NA MĚSÍC DUBEN?
• beseda s pracovnicí knihovny KD Holice ,,Rozhovory nad knížkou“

• fotografování dětí ke Dni matek
• netradiční výtvarné techniky v MŠ ,,Malování na sklo“
• výlet do Slatiňan a Chrudimi
MŠ Staroholická

Maškarní rej

VRABCI SI CVRLIKAJÍ

Plný parket pohádkových postaviček jste mohli vidět v neděli
5. března v sále restaurace Na Trandě. Konal se tu tradiční dětský karneval, který pravidelně pořádá Taneční studio Hany Flekrové. Byl to
v pořadí již čtvrtý letošní karneval; předchozí karnevaly v Horních
a Dolních Ředicích a v Chotči pořádalo TSHF ve spolupráci s místními
obecními úřady. Společným rysem byly rozmanité masky a také bezprostřednost veselí všech dětí. Pestrý program složený ze soutěží, her,
písniček a dalších překvapení se podle reakcí dětem i rodičům líbil.
Zpestřením bylo zapojení dospělých do veselého skotačení a taneční
vystoupení členů TSHF. Nechyběla tradiční promenáda masek a ocenění těch nejzajímavějších. Sál Na Trandě byl zaplněn dětmi a jejich rodiči a je dobře, že tradice dětských karnevalů přetrvala.

Zima nezima, vrabci si cvrlikají. A jak jsem se dočetl v březnových
Holických novinách, tak si cvrlikají ledacos. Například, že financování
kulturního domu je tabu, do kterého se každý radní bojí píchnout a že
hospodaření tohoto zařízení skončilo za rok 2005 ztrátou kolem tří
milionů korun. Hospodaření kulturního domu se v radě projednává
každé pololetí a od ředitele dostává každý radní velice podrobný rozpis
všech položek. Radní se do toho bojí píchnout tak velice, že se v loňském roce hospodařením této organizace města zabývali několikrát
a uložili řediteli přijmout taková opatření, aby se „kulturák“ dostal
z červených čísel. A výsledek se dostavil. Hospodaření kulturního
domu skončilo za loňský rok s přebytkem 281 120,75 Kč. Tedy ne žádnou ztrátou, a pokud vrabci hlásají, že dotace rovná se ztráta, tak je to
jejich problém.
Příčinou „bojácnosti“ radních je prý potřeba pro jednoho pána
z radnice udržet pracovní místo. Tím pánem jsem bezpochyby míněn já
a vrabci by mohli vědět, že mým působením na radnici nezanikl můj
předchozí pracovně-právní vztah, takže žádné místo pro mě nemusí
nikdo hlídat.
Odpověď divadelních ochotníků jsem napsal já s Luďkem Kaplanem, neboť za ně jednáme i v jiných záležitostech. Zmíněný článek by
nevznikl, kdyby nebylo dotazu Pavla Welsche, proč ochotníci v kulturním domě neplatí nájem. Asi jsme oba hlupáci, kteří neumějí sečíst
a odečíst pár čísel a prý je ohýbáme tak, že naše vyjádření je zavádějící
a matoucí holickou veřejnost. Což ovšem nemáme vůbec zapotřebí, tak
to prostě je, a jestli se někdo nechce smířit s tím, že ochotníci ze vstupného nejen uhradí všechny náklady a ještě přinesou do pokladny kulturního domu nemalý peníz, tak my mu to rozmlouvat nebudeme.
Vrabci tedy cvrlikají. Jde jen o to, zda to cvrlikání vyluzuje Passer
montanus (jak se nazývá vrabec polní) nebo Passer domesticus (což je
vrabec domácí).
Vážený Pavle Welschi, vždy jsem si vážil tvé práce pro holický
sport a jsem ochoten ji před každým obhajovat. Nehodlám však vést
další polemiky a předkládat další argumenty, zvláště když cítím, že
o diskusi tu tak zase ani moc nejde (viz poslední jednání zastupitelstva). Klidně mě dále nazývej dogmatikem, čiň ze mě hlupáka, padoucha a lháře. Já oplácet stejnou mincí nehodlám, neboť je mi to zcela cizí
a nikdy jsem tak nečinil.
Jenom ještě malou poznámku: pokud má někdo jiné recepty, než
podle kterých vaří rada města, nechť je položí na stůl. Nikdo nejsme
dokonalý a každý z radních se jistě rád poučí, a pokud to budou návrhy
rozumné, tak je jistě nenechá z toho stolu smést.

Jiří Daněk mladší

Pavel Hladík
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HOLICE MÉHO DĚTSTVÍ (1878 – 1889)
(3. pokračování)
První přízemní domek čp. 35 na východní straně náměstí patřil
pekaři Formánkovi, muži vysoké, hřmotné postavy a vždy usměvavé
tváře. Od něho jsme kupovali chléb, ráno rohlíky a ostatní krupařské
potřeby pro domácnost.
Jeho starší syn, duševně poněkud zaostalý, byl náruživým ochotníkem a bývaly mu proto jen zřídka svěřovány podřadnější role. Většinou
roznášíval divadelní cedule. Když mu byla někdy přidělena úloha, zvával obecenstvo, aby se na něho přišlo podívat. Při jedné takové příležitosti řekl Anynce Baurové: „Slečno, přijďte do divadla, budu dělat
hloupého, ale nejsem“.
Pekaři Formánkovi patřil i sousední jednopatrový, nevlídně
vyhlížející dům čp. 34, v němž bývala umístěna továrnička na
obuv. Později tam bydlel nástupce mého otce Dr. Lepař, jehož
bratr byl profesorem a autorem řeckého slovníku, užívaného na
gymnáziu.
V sousedním přízemním domku čp. 33 měla útulek Občanská
záložna, do níž denně v určitou hodinu dopoledne docházel její dlouholetý předseda kupec František Holub. Když si záložna vystavěla
novou budovu na místě „staré pošty“, přešel tento dům do vlastnictví
krejčího Merkla, u něhož maminka šila.
Vedlejší dům čp. 32 patřil rolníku a městskému sousedu Balcarovi.
Od roku 1875 bydlel v prvním patře advokát JUDr. František Voženílek, jediný advokát v Holicích. Později dům od Balcara koupil a stavebně
opravil. Na adaptaci pracovali zedníci z Prahy, což
bylo pro Holice nevídanou
událostí. Dr. Voženílek
pocházel z Dolní Rovně,
kde se 28. dubna 1843
narodil jako selský synek.
Choť jeho, rovněž z Dolní
Rovně, rozená Habětínková, podědila rodný selský
statek, na němž později
hospodařil syn Jan, který
vystudoval chrudimské
gymnázium. Dr. Voženílek byl velmi zámožný. Rodině jeho patřila prý
všechna pole u polní cesty vedoucí od „kostelíka“ až ke statku v Dolní
Rovni. Vedle syna měl ještě tři dcery. Nejstarší z nich Růžena provdala
se za advokáta JUDr. Alexandra Vaníčka, druhá Ludmila za soudního
radu Schifaura a třetí Anna za prezidenta krajského soudu Vavřince
Slámu.
Asi v roce 1885 podnikl Dr. Voženílek cestu do Říma, Neapole
a Pompejí, odkud mi přivezl na památku kus bílého mramoru z Forum
Romanum, lávu z Vesuvu a kousek omítky s malbou a popel z Pompejí.
Pak následovala již vpředu vzpomenutá, poměrně velká jednopatrová budova hostince a hotelu „U Krále Jiřího z Poděbrad“ čp. 31.
Vlastníku domu Kašparovi říkával lékárník Josef Thuma „dlouhej
Fric“. Přicházel někdy na táčky do lékárny, kde vyprávěl o svých starostech s hospodářstvím a velmi rád se bavíval o koních. Hrčivě vyslovoval souhlásku „r“, a když říkal, že to byl „sakrrra kůň“, mívali z toho
všichni v lékárně přítomní velkou švandu, takže mu děti lékárníkovy
mezi sebou říkaly „sakrrra kůň“.
Ve vedlejším přízemním domě čp. 30 s empírovým vysokým průčelím nalezla útulek „nová pošta“, na níž byl poštmistrem od roku
1877 Bohumil Holub, druhý nebo snad již třetí z téže rodiny. V létech
1883 až 1892 býval i starostou města. Do roku 1880 úřadoval na poštovním úřadě sám, pak přibral výpomocnou sílu. Expeditorem byl
nadšený sokol Kaplan, manžel Anny, dcery někdejšího četníka, později
nájemce hostince „Na Dupačce“ Nového. Po něm dlouhý, hubený
Paspa, se kterým jsem se asi v roce 1934 setkal v Praze jako s penzionovaným poštovním ředitelem.
ročník II., duben 2006

Jan Jirauch

Listovní a balíková pošta dovážela se do Holic z pardubického nádraží v černožlutě natřené „diligenci“, v níž se dopravovali i cestující.
Postilionem byl tehdy Jan Došel, u nás v rodině krátce zvaný „Honza
ušatý“ pro jeho dlouhé uši, jež u maminky docházely značného obdivu.
Do Pardubic jezdíval Došel kolem našeho bytu u Procházků pod kostelem k Podhrázi a vytruboval vždy vesele „jede, jede poštovský panáček
…“ na malou zahnutou poštovní trubku, známou z poštovních emblémů. Jednou byla na Štědrý den pošta přepadena lupiči u Sezemic. Postilion Došel se tenkráte ubránil lupičům bičem, ujel a poštu zachránil. Od
té doby byli postilioni od poštmistra Holuba vyzbrojeni revolvery.
V době zimní, napadlo-li vysoko sněhu, jezdívala pošta na obyčejných
saních anebo bývala poštovní archa snesena z kol a připevněna na sanice. Bratru Josefovi chodíval jsem naproti, když přijížděl z Prahy na
svátky, a býval jsem šťasten, že jsem se kus cesty svezl.
Postilioni nosívali ve službě jako uniformu uzavřený kabát, podobný rakouskému vojenskému, s oranžově žlutými výložkami, na límci
a na rukávech s lesklými knoflíky, na nichž byla vytlačena známá poštovní trubka. Na hlavě měli černou čepici po vzoru rakousko-uherských důstojníků vojska. Napřed s růžičkou, na níž byl vyšit rakouský
orel, od ní směřovala dolů dvojitá černožlutá šňůra připevněna dole
žlutým knoflíkem a spodní okraj čepice byl lemován rovněž černožlutou hedvábnou šňůrou. Vpředu lakovaný kožený pásek s přezkou
a lakovaný štítek. Stejnou uniformu měli listonoši. Roku 1887 bylo zřízeno telegrafní spojení přes Dašice a Sezemice k Pardubicím.
Po smrti Bohumila
Holuba patřila pošta jeho
vdově Marii, dceři bývalého starosty města Karla
Dudycha, obchodníka
s dobytkem a vlastníka
domu s hospodářstvím „na
kopečku“ za kostelem.
K jeho nemovitému majetku patřilo též tvrziště s dřevěnou stodolou a chalupou
za kapličkou sv. Jana.
Vedle pošty bývala na
místě někdejší dědičné
rychty přízemní budova čp.
29 s prostorným vjezdem
do rozsáhlého dvora, se zájezdním hostincem a kořalnou, zvaná „Na
Dupačce“. Patřívala židovské rodině po kupci Popprovi. V podkroví
s oknem vedoucím do poštovního dvora byla modlitebna israelitské
náboženské obce. Holičtí Židé, alespoň ti zámožnější, dodržovali tradicionelní formality svého náboženství. O židovských svátcích, jež spadaly do našich Velikonoc, posílali známým rodinám macesy, jež jsem
rád jídal.
Z kořalny „Na Dupačce“, kde bývalo časem velmi hlučno, vycházeli opilí pobudové a tropívali hluk na náměstí, až zakročilo rámě spravedlnosti – strážník Čapský. Bývali to povětšině staří „marodíři“ štítící
se práce s přízvisky „Bluger“, „Picínek“ a jiní. Bluger měl ještě jednoho dobrého kamaráda, se kterým tvořili nerozdílnou dvojici. Byli otrháni, samá záplata a v létě chodili bosi. Vyhlíželi jako „lumpáci vagabundi“ z nějaké maškarní merendy. K těmto podařeným obrázkům
holickým, ovšem v lepší formě, patříval i starý Šejc, jehož manželka
dlouhý čas posluhovala u maminky. Byla to hodná a přičinlivá žena,
jež se starala o svého opilého muže a dva kluky, z kterýchž nejmladší
Tonda byl známý „vykuk“. Starší, pokud se pamatuji, byl sladovnickým někde na Rusi. Bydleli v Klíglově chalupě a světnice jejich hleděla oknem na prostor před farou.
V dalším domě čp. 28, též majetku rodiny Popprovy, míval Mořic
Popper svůj kupecký krám, jež vedla po jeho smrti vdova. Měli více
dětí. Od vdovy Popprovy převzal kupectví a snad i dům koupil Josef
Schulhof.
Pak následovalo ještě několik domků se starými biedermaierovskými průčelími a štíty. Sousední dům čp. 27 patřil pekaři Vinařovi, dům
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čp. 26 Pirníkovi, s jehož synem, aktivním nadporučíkem c. k. pěšího
pluku č. 24, sešel jsem se ve Stabislavově někdy v roce 1903. Choval
se vůči nám, českým kadetům, kteří jsme byli povoláni k vojenskému
cvičení, velmi upjatě. Další dům čp. 25 vlastnil Pinkas, dům čp. 24
Václav Městecký a poslední v rohu náměstí čp. 23 byla stará, rázovitá,
východočeská, věkem již skloněná, dřevěná chalupa Josefa Mazury.
Podle zprávy jeho vnuka, stavitele S. Kubce, sloužil Josef Mazura jako
šikovatel u myslivců, zúčastnil se války v roce 1866 a byl v bitvě
u Sadové poblíže Hradce Králové. Po válce dostal se do Krakova a po
propuštění ze služeb vojenských usadil se v Holicích. Kromě této chalupy měl ještě hospodářství v Ředicích, jež předal svému synu Jaroslavovi, který byl řezníkem a padl v první světové válce.Dědici usedlost
prodali. Starý Mazura provozoval povoznictví a vozíval kupci Schulhofovi různé zboží z Pardubic. Starou roubenou chalupu dostala dcera
Božena, jež se provdala za stavitele Kubce, zaměstnaného při stavbě
dráhy Holice – Borohrádek. Další jeho syn Ferdinand býval sládkem.
Za dřevěnou chalupou Mazurovou již počínala jižní fronta náměstí.
V prvém malém přízemním domku čp. 22 bydlívala hodná a milá
učitelka, slečna Bendová se svojí matkou a sestrou. Byla dcerou holického učitele Bendy. Domek patřil k sousednímu, vždy uzamčenému
domu čp. 21, jež oba vlastnil Kašpar, dříve pekař, pak pokladník
občanské záložny. Mívali plná okna
květin, za nimiž paní Kašparová
sledovala život na náměstí.
Roh do ulice k Vysokému
Mýtu a Moravanům vyplňoval jednopatrový dům, v němž byl hostinec „U Slunce“, jemuž jsme prostě
říkali „Holinkův dům“. V prvém
patře bydlel kontrolor berního
úřadu Karel Novotný, který byl
dobrým přítelem mého otce, a jeho
choť milou opět kamarádkou mé
maminky. Měli hodně dětí, kolik
ani nevím. S jeho nejstaršími syny
jsem kamarádil. Julius byl mým
spolužákem v obecné škole, starší
Karel chodil o dvě třídy výše. Opět
jsem se s nimi setkal na gymnáziu
v Litomyšli, kam byl kontrolor
Novotný přeložen a kam také
někdy v říjnu 1889 přišel můj otec opět v hodnosti okresního soudce.
Novotný, jako aktivní nadporučík „chorvatské hranice“, opustil aktivní
vojenskou službu a dostal se k bernímu úřadu. Byl svědomitý úředník,
milý společník a upřímný přítel. Jeho choť stále churavěla, a pokud se
pamatuji, nemohla se již v Litomyšli pro churavost pohybovat. Jeden
z mladších synků se později nešťastnou náhodou utopil. O ostatních,
ani o jediné dceři ničeho nevím. Karel byl u krajského co trestního
soudu v Praze II. ve Spálené ulici vrchním zemským radou, Julius
dostal po maturitě roku 1897 místo u zemského finančního ředitelství
v Praze a odtud po převratu v roce 1919 přešel k ministerstvu financí
jako ředitel. Bohatě se prý oženil a měl hezkou paní.
Holinkův dům vyhořel 12. ledna 1884 večer. Na požár se pamatuji
jako dnes. Díval jsem se na něj s maminkou z okna našeho bytu
u Růžičků.
Druhé nároží, vedoucí k zájezdnímu hostinci „Na Špici“, tvořila
malebná, stará, částečně dřevěná budova, v níž bývala v dřívějších
dobách umístěna pošta a nazývala se „stará pošta“. Měla čp. 19.
Byla to nejpěknější a vedle roubené chalupy Mazurovy a Lohnického, nejzajímavější budova z celého náměstí. Prostranné podloubí
uzavíraly dva oblouky, mezi nimiž byly prkny přikryté podezdívky,
na nichž se sedávalo. Roku 1877 přestěhoval se poštovní úřad do čp.
30. Budova „staré pošty“ s rozsáhlým dvorem, kde bývaly stáje poštovní stanice, pro niž pošmistr vydržoval počátkem 19. století 12
párů koní, koupila roku 1896 Občanská záložna, čtvrtý toho druhu
peněžní ústav v Čechách, založený roku 1860, a vystavěla tu dvoupatrový dům, do něhož se z domu Holubova přestěhovala i lékárna
PhMr. Josefa Thumy.
Roku 1832 navštívil Holice císař František I. a zdržel se na poště,
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mezitím co přepřahovali koně. Zde také nocoval roku 1758 Bedřich
Veliký, král pruský.
Lékárník Thuma pocházel rodem snad z Pelhřimova. Měl dva
bratry: Aloise, učitele a známého včelaře, a Karla, rovněž učitele
a ilustrátora „Humoristických listů“ a knihy „Z českých mlýnů“.
Karel Thuma učiteloval jistou dobu v Holicích, ale za mě byl již
pryč.
Lékárník Thuma působil ve svém mládí delší dobu ve vídeňských
lékárnách, kde si oblíbil tehdejší vídeňský „Fremdenblatt“ let šedesátých a počátku let sedmdesátých, jejž stále odebíral a sympatizoval
s jeho tendencí, ač byl dobrý a upřímný český vlastenec. Jeho
vlastenectví potvrzuje, že i svého psa, velkou dogu, pojmenoval Beustem, podle neoblíbeného rakouského ministra. Vždy v dobré náladě
a překypuje šprýmy, každého rozveselil. Maminka mně vypravovala,
že se jedenkráte při představení Blodkovy opery „V studni“ v polovici
jeviště zastavil měsíc, jenž byl uvázaný na provázku a měl se pohybovat přes jeviště. Thuma si ihned dovedl poradit. Vzal smeták a postrkoval měsícem, jenž k velikému gaudiu obecenstva přece šťastně podle
předpisu „zašel“. Kde mohl, rád pomáhal. Jeho vřelé sympatie patřily
důstojníkům, jejichž společnost, když zavítali do Holic o cvičeních,
nebo na jaře k odvodům, rád vyhledával. V létě nosíval neustále bílé
prací šaty. Následkem špatně zhojené zlomeniny napadal poněkud na
jednu nohu. Měl tři děti. Nejstarší
byla Marie, mladší Anna se provdala za Antonína Wíšu, mého spolužáka, který po smrti svého otce
opustil právnická studia a převzal
kupecký obchod. Nejmladší byl
Josef, řečený Joza, pharmaciae
magister a lékárník v Holicích,
zemřelý dne 20. července 1941.
Paní lékárníková, jak z vlastní
zkušenosti je mi známo, obstarávala přípravu a expedici léků,
když její choť nebyl právě přítomen, i že se v tom vyznala jako
diplomovaný pharmaciae magister. Lékárník Thuma starší zemřel
ve vysokém věku.
Vedle „staré pošty“, jako
poslední z jižní fronty náměstí, stál přízemní domek čp. 18, někdy
vlastnictví Josefa Křičenského, učitele, pak obecního představeného,
otce městského důchodního v Holicích a českého spisovatele Jana
Jaroslava Křičenského. Za mého dětství vlastnil jej městský důchodní
Václav Lohnický. Měl dvě dcery, z nichž Ludmila byla ve školních
lavicích mojí spolužačkou.
S domem Lohnického tvořil jihozápadní kout náměstí přízemní
domek čp. 17 řezníka Kašpara, který vysekával maso v Kostelní ulici
v domě vedle hostince Pernerova. U něho nakupovala maminka pro
domácnost. Živnost řeznická nebyla tenkráte tak lehká, jako je tomu
dnes ve větších městech. Řezníci nakupovali dobytek po vesnicích
a vodili na obecní porážku svým personálem, doprovázeným velkými
psy, řečenými „řeznickými“. Obyčejně učedník vedl krávu na řetěze za
rohy uvázanou a tovaryš jí holí pomáhal k rychlejšími kroku. Býka
vodilo několik řeznických dělníků patřičně svázaného, aby buď neutekl
anebo něco jiného neprovedl. Telata nejvíce znavila honce, Nechtěla
obyčejně kupředu a pomocník je musel strkat pravidelně ze vsi až
domů. Pes třeba také nic nezmohl. Někdy je vozili řezníci přivázané na
svých lehkých vozících. Prasata se dopravovala pod provazovou sítí na
voze nebo pěšky, jsouce uvázána provazem za nohu.
S tímo domem sousedil rozsáhlý, jednopatrový dům čp. 16, krupaře
a majitele cihelny Holuba, kterému přezdívali „posraná čtyřicítka“,
neznámo proč. V domě od prostranného vchodu vlevo bývala několik
desítiletí lékárna, jež pozůstávala ze tří místností. A sice z lékárny samé,
v níž za regálem v jihozápadním koutě stávala postel tyrona, za lékárnou
byl pokoj samého lékárníka a vedle laboratoř, z níž se vycházelo do průjezdu. V laboratoři stál kotel s křivulí na výrobu destilované vody.
(pokračování příště)
ročník II., duben 2006
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SEBRANÉ GLOSY MILOSLAVA KMENTA
Tentokrát bych mohl psát jen o odezvách občanů na glosy předchozích měsíců,
což sice učiním, avšak nechám si nějaké místečko i na novinky. K mým lednovým glosám
se vrátila paní Hana Faltysová, zdejší občanka, která velmi intenzivně studuje historii
města a napsala na toto téma již mnoho zajímavých statí. Z jejího obsáhlého sdělení uvádím výtah z dopisu Ing. arch. Michala Šuly
z Archivu Pražského hradu: „. . . plány kostela v Holicích i ve Vysokém Chvojně jsou
opravdu uloženy u nás v archivu . . . . z plánové dokumentace dle mého názoru vyplývá, že
roku 1733 byla zahájena stavba chvojnovského kostela podle plánu T. Haffeneckera z roku
1729, ale dokončena už byla podle pozměňovacího projektu K. I. Dientzenhofera z roku
1733, a to 2. října 1735. Jaký byl podíl kterého stavitele a architekta na realizaci druhé
stavby (míněn kostel v Holicích – pozn. mkm)
je těžko určit. Realizace holického kostela
totiž – jak je obvyklé – zahrnuje prvky ze
všech zmiňovaných projektů.“
Tím se potvrzuje to, co jsem uvedl v lednovém čísle: Tomáš Haffenecker se na plánech kostela sv. Martina v Holicích zřejmě
podílel, ovšem kostel již sám nestavěl, poněvadž mezitím zemřel. Architekt Šula i Hana
Faltysová dodávají, že se tím otvírá další pramen bádání v historii města Holic.

Ústní ohlasy se ozvaly na téma čoudících
komínů. Jednak ohlasy souhlasné, ovšem též
mi byla položena otázka: „A co jiného mají
komíny dělat, než kouřit?“ Což je v podstatě
otázka logická, ale je na ni i logická odpověď:
Samozřejmě, že kouřit. Ovšem ne tak, jak to
dokumenuje další ilustrační fotografie. Hned
se totiž naskýtá otázka, co se při takovémto
„hulení“ v dotyčné peci pálí. Na to by právě

měl odpovědět již dříve zmíněný odbor životního prostředí. Ten se však dosud neozval.

„Z některých dopravních značek si řidiči dělají srandu“, řekl mi jeden starousedlík,
ovšem neřekl tím nic nového ani překvapujícího. Chtěl jsem ho uklidnit prohlášením, že
nový zákon ledacos napraví. Odpověděl mi,
že možná ano, ale že bych se měl podívat na
dopravní značku vedle městské sportovní
haly. Šel jsem a uviděl zákaz „jako hrom“,
navíc podpořený železným patníkem (patrně
se to jmenuje jinak), znemožňujícím vjezd.
Perfektní! Ovšem to by nesměl existovat přemýšlivý (a také náležitě bezohledný) český
řidič, který si cestu najde i tak. Prostě do tohoto prostoru vjede vedlejší cestou-necestou
přes trávník mezi stromy. Jednoduché, co?

Když už jsem se dopravními značkami
začal zabývat, rozhlédl jsem se kolem. Něko-

lik kroků za muzeem směrem k poště kdosi
nainstaloval dopravní značku „Zákaz stání“.
Značka zřejmě potřebná, poněvadž v nedaleké
budově jsou nejnižší třídy základní školy, čili
značná frekvence těch nejmenších, a tím
i značné dopravní riziko. Proč je ovšem tato
značka umístěná tak, že je už nyní z části
krytá zelení, to nechápu. Ačkoliv řešení je
nasnadě. Až zeleň vzroste, objeví se požadavek na její odstranění. Bude totiž clonit
dopravní značku!

V únorových glosách jsem se zmiňoval
o osiřelém dámském kole, připoutaném
u stojanů před „věžákem“ v ulici Bratří
Čapků. Je tam dodnes, ovšem ještě více zdevastované. Chybí už nejen přední kolo, ale
též sedlo, navíc si na něm nějaký „udata“
zřejmě zatancoval čardáš. V každém případě
je troska kola náramnou ozdobou frekventovaného chodníku.

e-mail: miloslavkm@volny.cz
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Skvělé. Je to tu zas. Už znovu pan
M. Kment svým očkem kouká pokukuje.
Konečně bude zase v Holicích pořádek. Rozvážným krokem, s rukama za zády chodí
a hledá, kde leží nějaký vajgl. Ať pan Kment
si naplánuje svou pochůzku k prodejně Jednota, až se setmí, nebo i po skončení vyučoročník II., duben 2006

vání a těm mládencům a děvám, co tam dělají
nepořádek, to řekne osobně. Myslíme si, že
by svůj rozvážný krok musel změnit na úprk.
My prodavačky Jednoty to za ně nerady,
ale dvakrát týdně zameteme. Není to však
naše náplň práce.

Vážený kolektive prodejny, nebuďte tolik
vztahovační a přečtěte si moji glosu ještě jednou a bez emocí. Nic jiného, než konstatování
daného stavu, jsem nenapsal a v tom se zřejmě shodujeme. Uvidíme, zdali se ozvou ostatní „zainteresované“ strany.

Kolektiv prodejny Jednota
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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
Selská pořekadla:
Sníh dubnový jako mrva pohnojí.
Dubnový sníh pole hnojí a déšť jim požehnání přináší.
Když duben laškuje, bývá mnoho sena a obilí.
Pakli mokrý a zimavý duben, jest úroda na víno.
Studený a mokrý duben plní sklepy a sudy.
Vážení čtenáři, zaujal mne v jednom obrázkovém časpopise článeček
o květinách, které pěstovaly naše babičky, a uvědomila jsem si, že se často
ptáte právě na pěstování těchto pokojových květin, které se dávají přes léto ven
a využívají jako balkónové. Chtěla bych Vám o nich něco napsat, aby se Vám
lépe pěstovaly.
Fuchsie a jejich pěstování:
Fuchsie se pěstují pro velmi atraktivní květy rozmanitých
tvarů od skromných štíhlých trubek po plné dvoubarevné
květy. Všechny druhy a kultivary lze využít do letních záhonových výsadeb nebo pěstovat v nádobách a některé jsou tak
odolné, že mohou být součástí trvalých výsadeb. Rostliny
mající vzpřímený habitus lze tvarovat na kmínek nebo jiné
pravidelné tvary. Ochable rostoucí nebo ovíjivé kultivary
vypadají velmi atraktivně, pěstujeme-li je v závěsných košících nebo okenních truhlících. Výsledkem práce šlechtitelů je
rozsáhlý okruh odolných nebo mírně choulostivých hybridů.
Většina fuchsií nesnáší prudké slunce ani podmínky teplého
skleníku. V chladných oblastech potřebují mnohé fuchsie
během zimy ochranu před mrazem.
Při výsadbě fuchsií používejte jen kvalitní substrát, např.speciál pro balkónové květiny (nebo svůj vlastní kompost). Fuchsie umístěte na světlé, vzdušné místo
bez přímého poledního slunce. Nejlépe jim vyhovuje východní strana. Obecně lze
říci, že tmavší druhy květů snášejí více slunce, světlé až bílé druhy pěstujeme bez
přímých slunečních paprsků. Zálivku dopřejeme fuchsiím v letních dnech pravidelnou. Kořenový bal nemá v horkých dnech nikdy zcela vyschnout. V jarních
měsících a na podzim rostliny nepřemokřujeme. Aby květiny vydatně kvetly, přihnojujeme je nejméně 2x týdně plným tekutým hnojivem. Pravidelně odstraňujeme odkvetlé květy a násady plodů, fuchsie lépe pokvetou.
Fuchsie napadají rády molice, svilušky a mšice. Proti těmto škůdcům použijte několikrát během vegetace postřik TALSTAR, MOSPILAN, OMITE
apod. Důležité je postřiky střídat. Rostliny, které nemají dostatek čerstvého
vzduchu, mohou napadnout různé plísně nebo rez. Za horkých letních dnů
fuchsie rosíme. Fuchsie můžeme nechat na venkovním stanovišti až do zámrazu. Než je přeneseme na zimní mrazuvzdorné stanoviště, odstraníme všechny
listy (stejně by během 14 dnů opadly). Fuchsie mohou přezimovat i ve tmě.
Vhodná teplota pro přezimování je od 6 do 10°C. Začátkem března vyneseme
květiny na světlo, kde se bude teplota pohybovat od 10 do 20°C. Až rostliny
naraší, sestříháme je podle svých představ do požadovaného tvaru.
Fuchsie je nejlepší rozmnožovat řízkováním, protože rostou z řízků snad-

Hubnutí v kolektivu – bez jo-jo efektu
Tak jak to dopadlo? Přihlásil se někdo? Zajímá Vás, jestli se sešlo pár žen,
které jsou ochotny se sebou něco dělat?
Ano, vyšlo to, přihlásilo se nás původně 6, ale jedné paní se posléze nelíbila náročnost prvního týdne a vzdala to, škoda. Tak nás je 5. Jsme 3 ženy, které
mají dost kil navíc a potom se přihlásily 2 ženy, které vypadají velice dobře
a jde jim jen o shození několika kg, protože nejsou samy se sebou tak spokojeny, jak by chtěly a mohly být.
Na první schůzce jsme si jen tak povídaly, jak bychom si to vlastně všechno představovaly, Dohodly jsme se, že bychom z toho udělaly takový dámský
klub. Na druhé schůzce jsme se zvážily a změřily si objem svalové hmoty, vody
a tuku v těle zvláštním měřidlem k tomu určeném. Zjistily jsme také podle jednoduchého vzorce BMI – index tělesné hmotnosti každé z nás. Chcete-li si ho
také vypočítat, tady ho máte:
BMI = tělesná váha v kg/(výškou v m)2

Potom si můžete zjistit dle tabulky zdravotní rizika nadváhy:
BMI
Kategorie podle WHO
Zdravotní rizika
18,5-24,9
normální rozmezí
minimální
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no a takto vypěstované rostliny jsou téměř vždy kvalitnější než ty, které jsou
vypěstovány ze semen. Řízky lze odebírat kdykoli během roku v době, kdy
mají rostliny vhodné nekvetoucí výhony. Z odběru brzy na jaře můžeme získat
do konce léta výstavní rostliny. Řízkovance z pozdních letních odběrů mohou
přezimovat ve skleníku a kvetou příští sezónu pozdě v létě. Vrcholy odstraňované při zaštipování také zakoření.
Když řízek zakoření a vytvoří 3 sady (páry) listů, zaštípneme růstový
vrchol. Tento zásah bude stimulovat tvorbu bočních výhonů ve spodní části
hlavního výhonu. O pár týdnů později, kdy se vyvine několik bočních výhonů,
odštípneme vrchní sadu listů z každého bočního výhonu, abychom podpořili
další větvení. Pokračujeme v zaštipování růstových vrcholů nových bočních
výhonů tak, jak se postupně vyvíjejí. Se zaštipováním bočních výhonů skončíme, když má rostlina symetrický tvar s pravidelně rozmístěnými výhony. Převisle rostoucí fuchsie vyžadují kolíky jako opěry. Každé zaštípnutí sice zvětšuje potenciální množství květů, ale oddaluje kvetení (o 8-11 týdnů, záleží na
typu květu).
K vytvarování KMÍNKOVÉHO TVARU FUCHSIE necháme vrchol mladé
rostliny růst a čekáme, dokud se neobjeví boční výhony. Potom odštípneme
všechny boční výhony, ale neodstaraňujeme listy na hlavním kmínku. Postupně
vyvazujeme kmínek k hůlce poskytující rostlině oporu. Pokračujeme, dokud
holý kmínek nedosáhne požadované délky. Potom umožníme vývin dalších 3 sad
listů a nakonec odštípneme vrchol. Další postup je stejný jako při tvarování keře.
Vysokokmenný typ (75-107 cm) získáme asi za 18 měsíců a zhruba půl roku
potřebujeme pro čtvrtkmen (25-45 cm) a miniaturní kmínek (do 25 cm).
********
Zima si s námi letos dost pohrává, už se všichni těšíme na sluníčko. Přesto
bych Vám chtěla i dnes připomenout, abyste nezapomněli, až bude tepleji
a angrešt začne rašit, ošetřit ho proti americkému padlí. Jedná se o několik
minut každých 10 – 14 dnů a při dobré péči můžete sklidit velmi dobré a hodnotné ovoce. Ti, kteří tuto práci nezanedbávají, dokonce tvrdí, že mají nyní tak
velké a chutné angrešty, jako nikdy předtím. Ve stejnou dobu je třeba začít
s postřikem proti kadeřavosti broskvoní. To je také nemoc, u které si nemůžete říci, že třeba letos nepropukne. Je tady každým rokem, ale také ta se dá pravidelným postřikem velice potlačit a dobrý pěstitel otrhá jen pár napadených
lístků. Proti přezimujícím škůdcům ošetřujeme vše, co roste na zahradě na
tzv. myší ouško. Jestliže tento postřik uděláme kvalitně, jakoby takový jarní
úklid na stromcích a keřích, (postřiková kapalina by měla stékat po ošetřovaných rostlinách) a pokud ještě v průběhu jara a léta včas použijeme různé feromonové lapáky a lepové desky různých barev – podle škůdců – může být tento
předjarní postřik prvním a posledním postřikem v roce.
Nabídka naší prodejny:
V měsíci dubnu Vám můžeme nabídnout osivo mnoha druhů zeleniny, květin a léčivých rostlin, ale i dřevin a bonsají. Jako každoročně tuto nabídku
doplníme novými druhy zeleniny a také osivy méně rozšířenými, rádi Vám
poradíme nad výběrem semen podle stavu půdy zahrady. V široké nabídce
u nás můžete koupit lilie – asijské i orientální hybridy, gladioly, různé druhy
trvalek a cibulovin v novém atraktivním balení. Nebudou chybět ani jiřiny.
Můžeme Vám také nabídnout chemickou ochranu Vaší zahrady a hnojiva.
Mějte se moc hezky a těšte se s námi na jaro a na sluníčko. Rádi Vás uvítáme v naší prodejně.
Alena Rabasová (e-mail: faunaflora@seznam.cz)

25,0-29,9
30,0-34,9
35,0-39,9
40 a více

nadváha
obezita I. stupně (mírná)
obezita II. stupně (střední)
obezita III. stupně (těžká)

nízká až lehce zvýšená
vysoká
vysoká
velmi vysoká

A ještě jeden výpočet.
Podle dalšího vzorce se dá docela dobře zjistit, zda je hubnutí zapotřebí a kolik
byste měli se zřetelem ke svému věku vážit. Je docela zajímavé si to vypočítat.
Zodpovězte si několik otázek:
1. Jaká byla vaše nejnižší váha v dospělosti?
2. Před kolika lety to bylo?
Vzorec výpočtu: nejnižší váha v kg + (roky x 0,5) = dosažitelná hmotnost v kg
Příklad výpočtu: Před 15ti lety jste vážili 70 kg, dnes 90 kg. Dnešní rozumná
dosažitelná váha by mohla být 70 + (15x0,5) = 77,5kg.
Jakpak Vám to vyšlo? Nezjistili jste, že byste se taky potřebovali k nám přidat?
Nechcete to s námi přece jen zkusit? Nebyl by to problém začít později. Je
dokázáno, že už redukcí váhy o 5-10% (tj. například ze 100kg na 90-95kg) učiníte pro své zdraví hodně a je to fajn těšit se z každého dne, kdy jste pro své
zdraví něco udělali.
Tak to je pro dnešek všechno. Příště už zde bude zpracovaná tabulka s tím, jak
si stojíme. Držte nám palce.
Rabasová Alena
ročník II., duben 2006
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Sportovec roku 2005
V jednotlivých kategoriích byla udělena ocenění
níže uvedeným sportovcům.

Sportovec roku 2005:
Petr Flachs – SK Holice: nejlepší hráč starších
žáků, který byl několikrát ve výběru okresu a hraje
i za mladší dorost.
Tomáš Markovics – SK Holice: nejlepší hráč mladších žáků. Svým přístupem k tréninkům a zápasům
je příkladem pro ostatní.
Radek Prudič – HTK Holice: vynikající sportovec,
který svými výkony motivuje ostatní členy klubu. Nejlepší horolezec v historii tohoto sportu v Holicích.
Michal Jelínek – TJ Jiskra Holice – oddíl stolního
tenisu: hráč divize a 2. ligy, účastník mistrovství
republiky, na kterém se stal nejúspěšnějším hráčem
z Pardubického kraje.
Michal Votroubek – AMK Holice: obsadil 1. místo
v mezinárodním mistrovství ČR v superkrosu. Na
všech závodech v superkrosu a motokrosu se pravidelně umisťuje mezi elitou.
Petr Šefrenko – AMK Holice: obsadil 1. místo
v seriálu motokrosů NATIV CUP 2005 ve třídě 20 –
30 let. Na dalších závodech se pravidelně umisťuje
na předních místech.
Tereza Kmentová a Matěj Pfeifer – TK Apel
Holice: tento pár získal pět finálových umístění ve
standardních tancích a postoupil do třídy C.
Aneta Půlpánová – BVK Holice: hraje basketbal

v extraligovém Sokole Hradec Králové za starší
a mladší dorostenky. Rovněž je členkou širšího
reprezentačního výběru kadetek ČR.
Pavel Harčár – BVK Holice: hraje extraligu mladších dorostenců za BK Pardubice, se kterým se stal
mistrem ČR. Nominován do reprezentačního výběru
kadetů ČR.
Jiří Mansfeld – TK Holice: úspěšně reprezentuje
klub v celostátních tenisových turnajích starších žáků
a má dobré výsledky v oblastním přeboru II. třídy.
Pavel Kop – TJ Sokol Holice – oddíl nohejbalu: byl
vyhlášen nohejbalistou roku v kategorii juniorů.

Mimořádný sportovní výkon:
Radek Prudič – HTK Holice: uskutečnil výstup na
Grand Kapucín v masivu Mont Blancu východní
stěnou (3838 m) s obtížností 7 A2 3 francouzské
stupnice.
Pavel Harčár – BVK Holice: zúčastnil se ME
kadetů v basketbalu v Bulharsku, kde za ČR odehrál
osm utkání a byl vždy oporou týmu.
Pavel Kop – TJ Sokol Holice – oddíl nohejbalu:
stal se mistrem republiky ve své kategorii v soutěži
jednotlivců a trojic.
Mladší minižáci – BVK Holice: podruhé za sebou
získali zlaté medaile a titul přeborníka východočeské
oblasti v basketbalu a postoupili na závěrečný turnaj
o přeborníka ČR, na kterém vybojovali osmé místo.

Nejlepší trenér nebo cvičitel:
Pavel Welsch – BVK Holice: dlouholetý hlavní tre-

nér BVK Holice. Vychoval mnoho úspěšných hráčů
a s holickými družstvy dosáhl v posledních dvou
letech významných úspěchů.

Zásluhy o rozvoj sportu v Holicích:
Dana Běhounková – dlouholetá úspěšná reprezentantka v kategorii veteránů v cyklistice, cvičitelka
turistiky a cykloturistiky.
Jiří Kopecký – celý svůj život věnoval holickému
fotbalu. Aktivně hrál za Slavoj i SK Holice. Po skončení sportovní kariéry se věnoval hlavně mládeži. Má
velkou zásluhu o rozvoj kopané v Holicích.
Karel Kovařík – má velké zásluhy o rozvoj tenisu
v Holicích a na založení místního tenisového klubu,
na jehož činnosti se podílí po celou dobu jeho existence. Tenisu se věnuje více než 45 let.
Miroslav Motyčka – úspěšný silniční cyklista
a závodník v jízdách do vrchu, člen KČV Holice.
V letech 1948 a 1949 nominován na Závod míru.
Dlouholetý sportovní funkcionář, redaktor a dopisovatel regionálních sportovních rubrik.
Václav Kyncl – dlouholetý cvičitel, funkcionář
a organizátor sportovních akcí. Byl okresním předsedou ZRTV, předsedou TJ Jiskra Holice, Iniciátor
obnovení Sokola v Holicích a jeho současný starosta. Člen předsednictva Východočeské sokolské
župy a předseda revizní komise Pardubické sportovní organizace ČSTV. Sportu se věnuje více jak
šedesát let.

OD „ZELENÝCH STOLŮ“ . . .
TJ Jiskra Holice – oddíl stolního tenisu pořádá

XXXIII. ročník velikonočních turnajů HOLICE 2006
v sobotu 15. dubna a v neděli 16. dubna v městské sportovní hale v Holicích
V sobotu od 7 do 21 hodin probíhají soutěže v dvouhře mužů a žen, v dvoučlenných družstvech mužů a ve čtyřhře žen, v neděli od 7 do 16
hodin probíhají doplňující soutěže.
Na tradiční, avšak mimořádně významnou sportovní událost, na kterou se sjíždějí borci z celé republiky i ze zahraničí, zveme všechny obdivovatele i příznivce klání na zelených stolech.

„A“ DRUŽSTVO STOLNÍHO TENISU TJ JISKRA HOLICE POSTOUPILO DO 3. CELOSTÁTNÍ LIGY
Poslední utkání „A“ týmu na domácích stolech v sezóně 2005 – 2006 mělo přinést definitivní rozhodnutí o možném postupu do 3. celostátní
ligy. Domácí – podle propočtů – potřebovali vybojovat alespoň remízu, vítězství bylo tajným přáním. Silným soupeřem jim byli hráči Tesly
Pardubice „B“, avšak obě holické dvojice před domácím publikem porazily soupeře shodně 3 : 1 a jednotlivci rovněž nezaváhali. Výsledkem
bylo senzační vítězství 10 : 0 a zasloužený ligový postup. Nečekané se stalo skutkem. Co k tomu dodat? Sláva vítězům, čest poraženým!
Hotovo, konec! Vlastně vůbec ne, nelze přece pominout sestavu vítězného týmu:
JELÍNEK – KOUBEK – PÁNEK – ŠVEC

HOLICE, PALACKÉHO 38

TEL. 466 920 672

VELKÁ SLEVA SLUNEČNÍCH BRÝLÍ + POUZDRO ZDARMA

40% SLEVA NA SAMOZBARVOVACÍ SKLA

L. V. DŘEVOKOMPLET s.r.o. LÁZNĚ BOHDANEČ NABÍZÍ
dubové podlahy, schody, stupně, podstupně, parapety a střešní okna
TEL: 777 788 164
ročník II., duben 2006
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