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NEVŠEDNÍ UDÁLOSTI VŠEDNÍHO ŽIVOTA
SLOVEM I OBRAZEM
„Z nouze ctnost“, tak by se dal popsat
vznik novoročního, podvečerního setkání
občanů Holic i z okolí před kulturním
domem. V přelomovém roce 1999/2000 byly
totiž „ohňostrojové“ firmy na Silvestra tak
vytíženy, že nám bylo doporučeno: „udělejte
to na Nový rok navečer“. Z této tehdy odvážné myšlenky vznikla pěkná tradice, kdy se po
silvestrovské noci, již odpočati, projdeme po
čerstvém povětří, popřejeme si hodně zdraví
do nového roku a novoroční podvečer končí
vždy velkým slavnostním ohňostrojem. Tak
tomu bylo i 1. ledna 2006 a na prostranství
před kulturním domem se sešlo odhadem
2 000 spokojených diváků.
Že je všechno zlé i pro něco dobré, dokazuje druhý obrázek. Silné mrazy v lednu,
které nás přinutily vytáhnout ze šatníků kožichy, které nám znemožnily nastartování
našich plechových miláčků a které nám tahají peníze z peněženek za plyn nebo uhlí,
umožnily vytvořit v areálu fotbalového stadionu přírodní ledovou plochu. Zásluhou pracovníků holických technických služeb zní
odtud od rána do večera křik a smích sportovně založených dětí a večer pod světly se
zde odehrávají tvrdé hokejové „mače“ i těch
odrostlejších.
Datum třináctého je u mnoha lidí považováno za nešťastné. A nedej bože, aby se
toto datum spojilo s pátkem! To už je úplná
tragédie. V takový den by měl člověk zůstat
v posteli a ani se nehnout, aby se mu nic
zlého nepřihodilo. Něco dělat, někam jít,
něco uskutečnit? Vyloučeno! To, co jsem
napsal, neplatí pro holické ochotníky.
V pátek třináctého ledna sehráli v repríze
Gogolovu komedii Revizor. A hned dvakrát.
Dopoledne pro studenty gymnázia, večer pak
pro holickou veřejnost. Obě představení se
opět setkala s velkým úspěchem, což je
povzbuzením pro holické ochotníky do další
práce.
Ani v sobotu čtrnáctého ledna nebylo
v kulturním domě pusto. Když se řekne
hokej, představí si každý ledovou plochu
s dvanácti hráči, jedním pukem a třemi rozhodčími. A představte si, že se hokejisté sešli
v kulturním domě, aby zde sehráli hokejový
turnaj. Pravda, led nestudil, hokejisté nebyli
větší pěti centimetrů a zásah pukem příliš
nebolel. Přesto byla všechna utkání hrána
s maximálním nasazením a zápalem, vždyť
vítěz mohl být jen jeden. Nebudu vás déle
napínat a prozradím vám, že se v Holicích
sešli již po několikáté hráči z celé republiky,
aby se utkali ve hře zvané STIGA HOCKEY,
česky řečeno v táhlovém hokeji.
Text a foto Vladislav Branda a Luděk Kaplan

Titulní strana: Interiéry městských budov – velký
sál kulturního domu
Foto: Vladislav Branda
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Slovo starosty Ladislava Effenberka

Vážení občané, čtenáři měsíčníku
„Holické listy“!
V těchto dnech o sobě paní Zima dává
ještě zřetelně vědět a my si jen těžko zvykáme
na neobvyklé mrazy. Měl bych Vám proto
úvodem popřát, abyste všechny nástrahy
nepříznivého počasí překonali bez úhony.
Městská správa pro to dělá vše, co je v jejích
silách. Jistě jste si všimli, že pracovníci technických služeb se snaží dodržovat harmonogram zimní údržby a podle ohlasů se jim to
daří. Městské komunikace, chodníky a prostranství jsou v dobrém stavu a nic se nedá
vytknout ani správě a údržbě silnic. Ne tak
dobrá je však situace na chodnících před soukromými (též firemními a podnikovými)
objekty. Majitelé soukromých domů se ve
valné části nemusí za úklid stydět, ale před
budovami některých podniků a institucí to
žádná radost není.
Začal jsem v zimním a poněkud ponurém

tónu, ovšem v dalších odstavcích Vás chci
seznámit s několika optimističtějšími zprávami. Mnozí z Vás si možná vzpomenou, že
kromě provozního rozpočtu města jsme hovořívali také o rozpočtu kapitálovém. Srozumitelněji řečeno jde o prostředky získané
dobrým výsledkem hospodaření a mimořádnými výnosy, např. z prodeje pozemků. Pro
letošní rok jsme takto získali více než šestnáct
milionů korun a rada města po doporučení
majetkového odboru v prvním čtení navrhla
jejich rozdělení.
Především bude nezbytné z těchto prostředků dokončit financování některých akcí
z roku 2005. Jde o investice do kotelen ve
výši 1 milion Kč, o veřejné osvětlení v městské části Kamenec (104 000 Kč), o spojovací
komunikaci Muška – Ottmarova ulice
(51 000 Kč), o strategický plán města
(250 000 Kč) a studii předpokládané rekonstrukce v části sportovní haly (21 000 Kč).
Pro letošní rok doporučila rada počítat
s vyrovnáním doplatku na veřejné osvětlení
Kamence (513 000 Kč), zahájit práce na
I. etapě úprav prostranství a parkoviště v sousedství kulturního domu (2 miliony Kč), provést rekonstrukci objektu domu pečovatelské
služby „U Kapličky“ (3,5 milionů Kč), počítat
s dotací pro technické služby na nutnou přístavbu skladu této organizace (800 000 Kč).
Nezbytné se rovněž jeví zadání studie
a projektu pro rekonstrukci kuchyně a skladů
centrální školní jídelny vzhledem k neúprosným evropským normám (600 000 Kč), zajištění rekonstrukce – prosklení – chodeb
v mateřské škole v Pardubické ulici (400
000 Kč), výstavba dětských hřišť ve Starých
Holicích a v lokalitě Muška (600 000 Kč)
a úprava chodníku před poštou k přechodu
pro pěší (300 000 Kč). V návrhu též figuruje
fasáda druhé budovy šaten na sportovním sta-

dionu (300 000 Kč), rekonstrukce kašny na
náměstí T. G. Masaryka (950 000 Kč) a oprava panelové cesty v Tyršově ulici (350
000 Kč). Je počítáno s částkou 300 000 Kč na
výkupy pozemků do majetku města a doporučeno bylo uvažovat o eventuálním příspěvku
ve výši 300 000 Kč na prostranství s kapličkou u kostela.
Pokud pozorný čtenář začne sčítat, dojde
k závěru, že ještě cca 4 miliony Kč chybí. Je
to přesně tak, poněvadž tolik činí navrhovaná
zatím nerozdělená rezerva. Rád bych ještě
zdůraznil, že všechna tato čísla jsou předběžná a zatím nezávazná. Návrh dostanou
k posouzení zastupitelé města a teprve po připomínkovém řízení jej budou v konečné
podobě definitivně schvalovat na veřejném
zasedání 6. března t.r. V každém případě musí
i v konečné verzi zůstat dostatečná a pevná
rezerva pro mimořádné a havarijní situace,
o které bohužel nikdy není nouze.
A nyní ještě „z jiného soudku“. Mnozí
z Vás patrně se zájmem sledovali dění kolem
koupi čistírny odpadních vod a možného prodeje vodárenské sítě a.s. VaK Pardubice. Naše
město je též akcionářem této společnosti –
i když ne rozhodujícím – a proto se k záležitostem vyjadřuje. Zastupitelé města Pardubic
(největší akcionář VaK) na mimořádném zasedání odsouhlasili koupi čistírny, avšak s prodejem části vodáren a pronájmem sítě nesouhlasili. Taktéž mimořádné zasedání holických
zastupitelů dne 23. ledna 2006 se touto problematikou zabývalo. Podpořilo koupi čistírny, vyjádřilo však nesouhlas s ručitelským
prohlášením města Holic pro společnost VaK
a.s. Pardubice ve finanční částce odpovídající
podílu na základním kapitálu společnosti.
To je pro dnešek ode mne vše. Všechno
dobré Vám přeje
Mgr. Ladislav Effenberk, starosta města

MASOPUST NAPOTŘETÍ
Vážená holická veřejnosti! Dobrovolný sbor hasičů, dechová hudba kulturního domu a divadelní soubor kulturního
domu si Vám dovolují oznámiti, že
i letos se vydá masopustní průvod naším
slovutným městem. V sobotu 25. února
budou ku spatření masky všeho druhu,
které se vydají po desáté hodině dopolední od kulturního domu do holických
ulic a uliček, aby zpestřili našim občanům tuto poslední únorovou sobotu.
Přijměte tedy vlídně masopustní rej,
uctěte jej koblížkem i douškem něčeho
ostřejšího a nešetřete též nějakou drobnou i větší minci či bankovkou. Na shledanou 25. února!
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ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY MĚSTA
Schůze rady města dne 9. ledna 2006
První část schůze byla věnována oblasti hospodaření s byty. Rada
schválila doplnění směrnice o přidělení bytu do nájmu občanům. Směrnice tak byla doplněna o ustanovení, že na přidělení obecního bytu nemá
nárok ten, kdo má vůči městu nějaký dluh. Poté rada schválila pořadník
uchazečů o přidělení obecního bytu pro první pololetí roku 2006 dle
návrhu bytové komise. Rada schválila přidělení bytu v Holubově ulici
čp. 761 manželům Bidlovým, Staroholická 236 a podání soudní výpovědi z nájmu městského bytu pro paní Kateřinu Schejbalovou, nám. T. G.
Masaryka 18, vzhledem k velkému dluhu na nájemném.
Na základě usnesení zastupitelstva města o prodeji schválila rada
kupní cenu pozemků v místní části Koudelka a oploceného pozemku
v ulici Staroholická. Rada rovněž schválila kupní cenu části pozemku
v ulici Ottmarova pro tři nová bytová družstva. Po obšírné diskusi
k problematice transformace společnosti VAK Pardubice a nákupu čistírny odpadních vod Semtín se rada dohodla projednat tento bod na
mimořádném zasedání zastupitelstva.
V další části schůze rada schválila odměny členům svých komisí za
rok 2005 a v souladu s novým vládním nařízením platy ředitelů příspěvkových organizací města s platností od 1. ledna 2006. Rada se
seznámila se studií rekonstrukce sociálních zařízení a šaten ve sportovní hale a uložila projednat materiál v komisi pro mládež a tělovýchovu
a s uživateli haly. Rada byla informována o dokončení projektové
dokumentace na rekonstrukci školní budovy v Holubově ulici. Na tuto
akci však nebyla pro letošní rok městu přidělena požadovaná státní
dotace. Další informace byla podána o studii na nezbytnou rekonstrukci školní jídelny a rada rozhodla zařadit její zpracování do kapitálové
části rozpočtu města na letošní rok. Rada uložila vedoucímu odboru
správy majetku a výstavby města předložit soupis závad včetně finančního vyčíslení na jejich odstranění u domu čp. 1120 v ulici Na Mušce.
V závěru schůze projednala rada došlé žádosti. Schválila finanční
příspěvek ve výši 4 000 Kč pro Stiga Hockey Holice na uspořádání
Českého poháru v táhlovém hokeji dne 14. ledna a výjimku z počtu
žáků ve třídě 8. ročníku ZŠ Komenského z 30 na 31 žáků. Dále rada
schválila bezplatné vystavení parkovací karty pro Dětský domov Staré
Holice, Oblastní charitu Pardubice (zajišťuje pečovatelskou službu)
a pro jedno vozidlo každé obce (podle určení příslušného starosty) ze
správního obvodu Holice.

Schůze rady města dne 23. ledna 2006
Rada vzala na vědomí zprávu o činnosti správního odboru našeho
městského úřadu, jakož i zprávu o vyřizování stížností, připomínek
a žádostí občanů o informace za rok 2005. V minulém roce se jednalo
o dvě stížnosti (opožděné vyúčtování nákladů za užívání bytu a poplatek za správní úkon na oddělení občanských průkazů a cestovních
dokladů). Obě stížnosti byly řádně prošetřeny a z hlediska zákona
označeny za neoprávněné. Rada schválila nařízení č. 1/2006, kterým se
ruší nařízení č. 2/2003 – Statut bezpečnostní rady města Holic, neboť
z právního hlediska je to směrnice vydávaná starostou města.
Důležitým bodem programu schůze bylo projednání návrhu kapitálové části rozpočtu města na rok 2006. Rada doporučila zastupitelstva

Pod veřejnou kontrolou
USNESENÍ MIMOŘÁDNÉHO ZASTUPITELSTVA
MĚSTA HOLIC ZE DNE 23. 1. 2006
U s n e s e n í č. 375
Zastupitelstvo města Holic u k l á d á zástupci města hlasovat na
valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s
s datem konání dne 9. 2. 2006 pro schválení záměru koupě Biologické
čistírny odpadních vod v Pardubicích – Semtíně od společnosti
ALIACHEM a.s., IČ 60108916 s podmínkou, že konečné znění
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schválit finanční objem i investiční akce dle předloženého návrhu na
nejbližším zasedání, to je 6. března.
Dále se rada zabývala převody nemovitého majetku. Zastupitelstvu
doporučila schválit prodej dvou pozemků v místní části Podlesí a výkupy pozemků ve Vrchlického ulici (místní komunikace), v Hradecké
ulici (ve dvoře za ZŠ) a v ulici Bratří Čapků (pozemek na jižním okraji
autobusového nádraží). Naopak nedoporučila schválit prodej pozemku
v místní části Koudelka (měl by být dále jen v pronájmu) a v Husově
ulici (výhled na získání sousedního pozemku do majetku města).
V otázce zřízení příjezdové cesty přes pozemky města v místní části
Koudelka uložila rada starostovi projednat nejprve tuto záležitost
s osadním výborem. Rada byla seznámena s protokolem o otvírání obálek na prodej pozemku v Pospíšilově ulici a schválila jeho prodej nejvyšší nabídce, kterou předložili manželé Knížkovi.
Rada schválila první rozpočtovou změnu v rozpočtu města na rok
2006, kterou se z rezervy na školství uvolňují prostředky na plat správce areálu Domu dětí a mládeže (dosud byl placen z prostředků technických služeb) a na účelovou dotaci pro Mateřskou školu Holubova na
částečné krytí nákladů na asistentku pro zdravotně postižené dítě.

Na základě předchozího usnesení rady bylo předloženo vyčíslení
závad na bytovém domě čp. 1120 v ulici Na Mušce a rada uložila
vedoucímu odboru správy majetku a výstavby města vyřešit do konce
prvního pololetí závady na balkonech. Rada vzala na vědomí stanovení
pořadí postupu výstavby kanalizace v rámci skupinového projektu
Labe – Loučná (zajišťuje VAK Pardubice): 1. Podhráz, 2. Podlesí
a Kamenec, 3. Staré Holice pod Koudelku. Rada schválila podání
žádosti o grant Pardubického kraje na vybudování hřiště pro plážový
volejbal v areálu u Domu dětí a mládeže. Zastupitelstvu rada doporučila schválit mimořádnou dotaci pro TJ Sokol Holice ve výši 250 000 Kč
v případě, že získá grant Pardubického kraje na opravu sokolovny. Po
projednání předloženého návrhu rada schválila ponechat nájemné na
úrovni roku 2005 v prostorách v majetku města pro Úřad práce,
Oblastní charitu, Centrum pro zdravotně postižené, Krajskou hospodářskou komoru a kancelář notářky JUDr. Ullrichové.
Mgr. Pavel Hladík, místostarosta města

smlouvy o převodu vlastnictví BČOV bude před jejím uzavřením
předloženo ke schválení valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
U s n e s e n í č. 376
Zastupitelstvo města Holic d e l e g u j e na radu města v souladu
s ustanovením § 102 zákona o obcích provádění rozpočtových změn
v rámci schválených provozních výdajů rozpočtu města na rok 2006.
U s n e s e n í č. 377
Zastupitelstvo města Holic s c h v a l u j e odměnu za rok 2005 pro:
1) členy finančního výboru v celkové výši před rozdělením 5 000,-Kč,
2) členy kontrolního výboru v celkové výši před rozdělením 2 000,-Kč.
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MĚLI BYSTE VĚDĚT …
POŘADNÍK UCHAZEČŮ O PŘIDĚLENÍ OBECNÍHO BYTU
PLATNÝ PRO PRVNÍ POLOLETÍ ROKU 2006
(schváleno bytovou komisí 22. prosince 2005 a radou města
9. ledna 2006)
Pořadník je sestavován podle Směrnice pro přidělování bytů do nájmu
občanům a před přidělením bytu prověřuje bytová komise v místě bydliště správnost všech údajů uvedených v žádosti.
Podle doplnění Směrnice nemůže být byt přidělen nikomu, kdo má
vůči městu dluh.
1. Iveta Hudečková
2. Gabriela Bašová
3. Marie Filipi
4. Petr Smítal
5. Lenka Vorlová
6. Monika Spilková
7. Kristýna Bednářová
8. Jana Chejnovská
9. Jiří Spolek
10. Monika Šimonová
11. Jana Horáčková
12. Ján Miškár
13. Ladislava Schubertová
14. Marcela Dušková
15. Milan Absolon
16. Květuše Bidlová
17. Olga Šťastná
18. Jaroslav Pištora
19. Milan Gregor
20. Pavel Seidl
21. Hana Zemanová
22. Jan Brychta
23. Ivana Holubová
24. Daniel Macků
25. Oldřich Mihulka
26. Marie Hanušová
27. Martin Jakubec
28. Aleš Karlík
29. Martina Kalousková
30. Vladislava Janebová
31. Radek Machatý
32. Lukáš Bartůněk

Holice
Holice
Holice
Holice
Poběžovice u Holic
Holice
Holice
Holice
Holice
Dolní Roveň – Litětiny
Horní Jelení
Holice
Holice
Holice
Pardubice
Holice
Holice
Holice
Dolní Roveň
Holice
Holice
Holice
Holice
Holice
Časy
Holice
Kostelec nad Orlicí
Holice
Holice
Holice
Holice
Holice

33. Vlasta Lagronová
34. Zdeňka Tichá
35. Iveta Frýdová
36. Iveta Petránková

Holice
Holice
Dolní Roveň – Litětiny
Holice

ČINNOST SPRÁVNÍHO ODBORU MĚSTSKÉHO ÚŘADU
HOLICE V ROCE 2005
(projednáno radou města dne 23. ledna 2006)
Z obsáhlé podrobné zprávy vybíráme několik základních údajů.
Správní odbor zabezpečuje rozsáhlé spektrum činností, se kterými se
setká skoro každý občan. V řadě případů je to činnost pro občany celého
správního obvodu, tedy pro 14 obcí Holicka. Předně je to vydávání
občanských průkazů a cestovních dokladů včetně veškeré agendy s tím
související. Rozsáhlá je i agenda na úseku matriky a evidence obyvatel.
Kromě vedení matričních knih se zde řeší také například uznávání otcovství, státní občanství, či změny ve věci jména a příjmení. Také se zde
provádí ověřování podpisů a vyřizování žádostí o výpis z trestního rejstříku. Spadá sem i zajištění občanských obřadů (sňatky, vítání dětí, jubilejní svatby, blahopřání k významným životním výročím). Mimo obvyklé agendy související s evidencí obyvatel se zde připravují voličské
seznamy a podklady pro sčítání obyvatel. Do činnosti správního odboru
spadá i úsek krizového řízení a zabezpečení požární ochrany, podatelna
a informační kancelář při vstupu do budovy radnice. V neposlední řadě
zajišťuje odbor řízení ve věci přestupků a vymáhání pohledávek města.
Ze statistické části zprávy nás zaujalo, že v roce 2005 bylo na našem
městském úřadě vydáno 3857 občanských průkazů a 1679 cestovních
dokladů. Vyřízeno 881 žádostí o výpis z rejstříku trestů, 226 žádostí
o vydání osvědčení o státním občanství a na úseku matriky a evidence
obyvatel provedeno 2399 změn.

NOVÝ PLÁNEK HOLIC
Hledáte některou ulici nebo veřejnou budovu v Holicích? K rychlejšímu vyhledání vám může posloužit nový plánek Holic, který město
právě vydalo. V dolní části plánku je i seznam všech ulic s odkazem na
rychlé vyhledání na mapce. Holice mají trochu smůlu v rozsáhlém
a přerušovaném osídlení. Při nejlepší vůli se tak na plánek nevešly
okrajové části města, jenom odkaz na směr, kudy se tam dá dostat. Plánek města je k dispozici zdarma na recepci u vchodu do budovy městského úřadu. Věříme, že občanům i návštěvníkům našeho města
poslouží k rychlé orientaci.
Rubriku Měli byste vědět připravuje Mgr. Pavel Hladík, místostarosta města

HOLICKÉ LISTY
„Holické listy“ jsou oficiálním tiskovým orgánem radnice. Nikdy
se tím netajily a nikdy to nijak nezakrývaly. Ostatně, proto i vloni
vznikly. Na podzim roku 2004 samospráva usoudila, že není spokojená
s informováním občanů ze strany „Holických novin“a že by bylo potřeba vydávat jakýsi „radniční zpravodaj“, ve kterém by se otiskovaly oficiální a nezkreslené zprávy ze zastupitelstva a rady, jakož i vše, co je
potřebné občanům sdělit ze strany městského úřadu. Pochopitelně pak
i příspěvky z dění ve městě ze všech oblastí každodenního života
a v neposlední řadě i názory občanů, byť by byly i kritické vůči práci
radnice. Kdo si prolistuje loňský první ročník, lehce dojde k závěru, že
své poslání a účel „Holické listy“ plní.
Není to nic nového pod sluncem. Podobný „radniční zpravodaj“ vydávají všechna města i dost menších obcí. V řadě případů na to mají přímo na
úřadě pracovní sílu. V Holicích jsme volili úspornou cestu a o přípravu se
stará redakční rada. A protože tento obor spadá pod místostarostu a potažmo tajemníka, pracují v redakční radě za město tyto dvě osoby.
V závěru minulého roku zaslal vydavatel „Holických novin“ pan
Mgr. Peška zastupitelstvu návrh na sloučení obou holických měsíčníků
(začlenění „Holických listů“ jako přílohy do „Holických novin“) včetročník II., úor 2006

ně žádosti o dotaci na 108 000 Kč pro vydávání „Holických novin“.
Zastupitelstvo jeho žádost projednalo na mimořádném zasedání dne
5. prosince 2005 a po obsáhlé diskusi (ve které se probírala všechna
pro a proti a padaly různé názory a návrhy) rozhodlo, že včlenění
„Holických listů“ do „Holických novin“ zamítá. Pro toto usnesení hlasovalo 11 zastupitelů, 4 byli proti a 2 se hlasování zdrželi. Někomu se
to může líbit, někomu ne, ale právoplatně přijaté usnesení je třeba
respektovat. O tom totiž ta demokracie je.
V Holicích tedy máme dva měsíčníky: jeden radniční a jeden nezávislý. Radnice v tom nevidí nic proti něčemu a nikdo nebude nikomu
bránit, aby třeba vydával místní periodikum třetí, čtvrté …, kolikáté.
A nechť si píše, co chce.
„Holické listy“ chtějí nadále seriózně informovat občany o dění
v našem městě a nehodlají sklouznout na úroveň bulvárního listu. Proto
také ať nikdo nečeká na jejich stránkách vášnivé a rozhořčené reakce na
invektivy z „Holických novin“. My se snažíme do naší práce zapojit
hlavu a ne žluč, a proto nehodláme v žádném případě vést v Holicích
nějakou „tiskovou válku“, což si možná někteří přejí a čekají na to.
redakce
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ÚŘEDNÍ DESKA
(informace z městského úřadu a jeho odborů připravil ing. Vladislav
Branda, tajemník MÚ)

Místní poplatek za komunální odpad v roce 2006
Koncem ledna 2006 byly do všech domácností rozeslány složenky na
placení poplatku za odpad. Poplatek je možno zaplatit na poště, dále
bezhotovostně převodem z účtu, popřípadě v označených kancelářích
v přízemí radnice. Termín pro zaplacení je 15. březen 2006.
V roce 2006 budeme opět zajišťovat pravidelné svozy velkoobjemových odpadů a dvakrát ročně mobilní svoz drobného chemického
odpadu a elektroodpadů. Na sběrném dvoře technických služeb mohou
holičtí občané odložit k likvidaci stavební odpad, zeminu a organické
odpady.
Úplné znění vyhlášky je vyvěšeno na úřední desce MÚ a je zveřejněno, na internetové stránce www.mestoholice.cz.
Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají možnost se
připojit k holickému systému pro nakládání s komunálním odpadem na
základě písemné smlouvy.
Likvidaci komunálních odpadů zajišťuje v Holicích firma Odeko
z Týniště nad Orlicí. ODEKO s.r.o., Smetanova 395, 517 21 Týniště
nad Orlicí, tel, 494 371 003.

Místní poplatek ze psů
Protože městský úřad rozesílá v této době složenky pro placení poplatku za psa , připomeneme několik bodů z platné vyhlášky města Holic
č. 7/2003 o místním poplatku ze psů:
Článek 5 – Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatková povinnost vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém pes
dovršil stáří 3 měsíců. Poplatek se platí za každý i započatý kalendářní
měsíc.
Článek 4 – Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku ústně do protokolu do
10 dnů vznik své poplatkové povinnosti, tj. dovršení stáří psa 3 měsíců
nebo počátek držení psa staršího. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě
je poplatník povinen ohlásit zánik své poplatkové povinnosti.
(2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od placení poplatku podle zákona o místních poplatcích osvobozena.

Článek 6 – Sazba poplatku
Poplatek činí za kalendářní rok:
(1) 300,- Kč za prvního psa chovaného v rodinném domku, 600,- Kč
za každého dalšího psa téhož poplatníka.
(2) 600,- Kč za prvního psa chovaného v ostatních domech, 1200,- Kč
za každého dalšího psa téhož poplatníka.
(3) 180,- Kč za prvního psa, jestliže je poplatníkem poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho
jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu /tuto skutečnost nutno doložit současně se splněním ohlašovací povinnosti dle
článku 4 této vyhlášky čestným prohlášením (§ 39 zákona č. 71/1967
Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů)/, 300,- Kč za
každého dalšího psa téhož poplatníka.
(4) 600,- Kč za prvního psa, jehož vlastníkem je právnická osoba nebo
fyzická osoba, užívající psa v rámci své podnikatelské činnosti, 1200,Kč za každého dalšího psa téhož poplatníka.
Článek 8 – Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný do 30. 4. každého roku. Činí-li více než 1000,Kč ročně, je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do
30. 4. a do 31. 8. každého roku

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

Schůze rady města v únoru 2006
První únorová schůze rady města je v pondělí 6. února, rada se
bude zabývat rozpočty holických příspěvkových organizací pro rok
2006 a budou jí předloženy výsledky inventarizace majetku města za
rok 2005. Schůze rady města dne 20. února bude projednávat
výsledky hospodaření města za rok 2005 a návrh kapitálového rozpočtu pro letošní rok, který bude předložen březnovému zastupitelstvu. Radě budou předloženy i výsledky hospodaření příspěvkových
organizací za minulý rok. Na jednání rady města budou průběžně
zařazovány majetkové otázky (převody majetku apod.), sdělení starosty a další.

NOVÉ BYTY V HOLICÍCH
V roce 2006 se počítá se zahájením výstavby dotovaných družstevních bytů na základě Zákona o podpoře výstavby družstevních bytů ze
Státního fondu rozvoje bydlení. Nový dotační program nabízí tyto
hlavní výhody:
• přímou dotaci státu na výstavbu jednoho bytu ve výši 100 000,-Kč,
• možnost úspory až 300.000,- Kč/byt při využití zvýhodněného úvěru,
který je součástí programu a souběžně i využití výhod stavebního
spoření
K zajištění realizace programu Město Holice iniciuje, vznik bytových
družstev, jejichž členy se může stát každá fyzická osoba starší 18 let.
Pro realizaci výstavby bude využita dokončená projektová dokumentace bytového domu o 38 bytech (ve velikostech přibližně od
40 m2 do 80 m2 v členění od 1+kk do 3+kk a v pořizovacích cenách,
tedy v cenách bez započtení výše uvedených výhod, cca od 700 tis. Kč
do 1,500 mil. Kč) – viz obrázek. Zájemcům bude vzhledem k možností
získání dotace pro max. 15 bytů/rok nabídnuto, při využití projektu
o 38 bytech, 12 až 13 bytů ročně.
Při složení hotovosti cca 20% z ceny bytu, bude měsíční splátka
podle velikosti bytu činit přibližně 3000,- až 7000.- Kč.
Zájemci se mohou ihned hlásit na Městském úřadě v Holicích
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OTÁZKA PRO RADNICI
Pane tajemníku, v těchto dnech dostávají občané do schránek složenky na zaplacení „místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního
odpadu“. Takto obsáhle zní nadpis obecně závazné vyhláška č. 7/2005.
Pro našince je důležitější, že musí v nejbližší době počítat s úhradou
poplatku ve výši několika set korun. Co byste k tomu poznamenal?
„Je mi jasné, že nikdo není nadšen ze složenek či faktur, které
nalezne v poštovní schránce, ovšem na druhé straně vím, že podstatná většina našich obyvatel chápe, že za úklid komunálního odpadu –
což je zkráceně řečeno onen dlouhý název vyhlášky – lidé platit musí.
Děje se tak ve všech obcích v naší republice a ceny za tyto služby jsou
přibližně stejné. Důležité je, aby tato cena byla „viditelná“, to znamená aby občan měl možnost odpad umístit tam, kde se o jeho další
osud kdosi postará. Kromě toho musí být výsledky patrné na pořádku
a čistotě obce. To je v našem městě v posledních letech zcela jasně
viditelné,“ řekl úvodem tajemník městského úřadu Ing. Vladislav
Branda.
Poté uvedl několik čísel: Holice vyprodukují za rok cca 1 900 tun
komunálního odpadu (kromě větších firem, které uzavírají samostatné
smlouvy). Město vynaloží na úkony s tím spojené cca 3,5 milionů Kč,
kromě příjmu z poplatků dotuje obec odpadové hospodářství více než
půl milionem Kč. V ceně poplatku je zahrnuta i cena popelnic či kontejnerů. Poplatek pro letošní rok činí 500 Kč za osobu a rok, osoby
starší 75 let platí pouze polovic, v rodině žijící třetí a každé další dítě
je od poplatku osvobozeno.
„Rád bych ještě poznamenal, že velmi oceňujeme vstřícnost veřejnosti. Téměř zcela zmizely „černé skládky“. Lidé se naučili odkládat

odpad na určená místa, značná část veřejnosti se snaží třídit odpad
a hojně jsou využívány mimořádné sběrové akce. Proto i letos na jaře
a na podzim počítáme s velkoobjemovým sběrem, se sběrem nebezpečného odpadu a elektroodpadu. Loni se velmi osvědčil sběr biologického odpadu, a proto za tímto účelem i letos budou od měsíce
srpna nasazeny 1x za čtrnáct dní mobilní sběrné vozy. Navíc chceme
na některých místech, např. ve dvoře za Malavi-marketem, v sídlišti
Muška aj., rozšířit „sběrná hnízda“ pro separovaný odpad. Na veřejnost budeme navíc apelovat žádostí, aby více třídila sklo na „bílé“
(bílé kontejnery) a „barevné“ (zelené kontejnery). Společnost EKOKOM za úspěšné a správné rozdělování skla městu vrací určité „prémie“, které celý systém odpadového hospodářství pomohou zlevnit,“
dodal tajemník Branda.
(Zaznamenal -mkm-)

KRAJSKÝ HEJTMAN MICHAL RABAS . . . .
Tak začínala poznámka o pracovní návštěvě hejtmana Pardubického kraje Ing. Michala Rabase v Holicích, kterou jsme uvedli v lednovém čísle. On sám se tehdy na holické radnici vyjadřoval velmi
optimisticky o výhledech spolupráce a nikoho z přítomných ani ve
snu nenapadlo, jak se jeho osobní situace do měsíce změní.
Je všeobecně známo, že počátkem roku zveřejnil Michal Rabas
oficiální vyjádření, ve kterém oznamuje nástup na dlouhodobé
a náročné léčení s tím, že se dočasně nebude moci věnovat výkonu
své funkce. Zastupuje ho první náměstek hejtmana Roman Línek.
Michal Rabas se nikdy netajil svými sympatiemi vůči našemu
městu, ať již to bylo svého času ve funkcích okresních, poté ve
funkci náměstka hejtmana, naposledy i v roli hejtmanské.
Rádi bychom proto touto cestou vyslovili přesvědčení, že svojí
vůlí, odhodláním i trpělivostí překoná zdravotní problémy a co nejdříve se na své místo vrátí.
(red)

EUROPOSLANEC LIBOR ROUČEK NAVŠTÍVIL HOLICE
V pondělí 23. ledna 2006 navštívil Pardubický kraj europoslanec Dr. Libor Rouček (ČSSD). V Pardubicích navštívil tamní
komplex FOXKOMU, odpoledne měl v plánu rovněž Ústí nad
Orlicí, kde se chtěl setkat s pracovníky textilního průmyslu.
Mezitím mu vyšel čas na Holice. Za poledne se sešel se starostou Ladislavem Effenberkem a projevil zájem o názory
veřejnosti na evropského společenství. Po poledni navštívil
Gymnázium Dr. Emila Holuba a besedoval se studenty.
(mkm)
ročník II., úor 2006
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DIVADLO – ÚNOR 2006 –
KULTURNÍ DŮM MĚSTA HOLIC
STŘEDA 1. ÚNORA V 18.00 HODIN
ZUŠ HOLICE
Pololetní koncert hudebního oboru ZUŠ Holice.
Velký sál kulturního domu.
ČTVRTEK 9. ÚNORA V 8.00 HODIN
HUDEBNÍ SOUTĚŽ
Hudební soutěž, kterou pořádá Základní umělecká škola v Holicích.
Velký sál kulturního domu.
ČTVRTEK 16. ÚNORA V 9.00 A 11.00 HODIN
TAJEMSTVÍ ZTRACENÉ ARCHY
Neobvyklé vyprávění o druhé cestě do Kurdistánu, kam byli
účastníci pozváni otcem malého Indiho Saimem Sahinem – nejslavnějším horolezcem Turecka. Vypravíme se nejen na vrchol
hory Ararat, ale budeme pátrat v ledovcích a divoké sopečné krajině po bájné Arše Noemově. Jako bonus uvedeme snímek oceněný MFF – „Prázdniny v Grand Canyonu“.
Česká filmařská a raftařská společnost Denali Action Co. Opava.
Velký sál kulturního domu.
PÁTEK 17. ÚNORA V 19.30 HODIN
ČOCHTAN VYPRAVUJE
Na motivy hry V+W „Divotvorný hrnec“ si Josef Dvořák připravil kouzelný příběh vodníka Čochtana. Sám o tom ve svém dopise Janu Werichovi říká: „...Hrál jsem v Semaforu krásně a hruď

se mi dme pýchou z toho, že jsem se prý líbil i Vám. Váš Čochtan, tedy Čochtan mého dětství, mě však nepřestával vzrušovat.
Chtěl jsem ho hrát, snil jsem o něm. Přes lehký děj a kouzelné
písničky, a taky přes Vás, pane Werichu, se na jevišti pokouším
divákům v hledišti dodat dobrou náladu, pohodu a štěstí.V tom,
doufám, kráčím ve Vašich „Čochtanových“ stopách. A mám Vás
přes Čochtana ještě radši.“
Divadelní společnost Josefa Dvořáka Praha.
Velký sál kulturního domu.
ČTVRTEK 23. ÚNORA V 8.30 A 9.30 HODIN
VYNÁLEZCE DĚTSKÝCH SNŮ
Literárně hudební pořad na motivy knih Aloise Mikulky „Aby se
děti divily“ a „Vynálezce dětských snů“. Vypravěč, zpěvák
a malíř v jedné osobě vypráví a zpívá a hned loutkami, obrázky
a hračkami názorně doprovází krátké pohádky- sny, které
z bohatého zřídla fantazie neúnavně čerpá jako vynálezce dětských snů.
Divadélko jednoho herce Vysoké Mýto.
Městská knihovna.
VÝSTAVA VE VITRÍNÁCH
„HOLICE VE FILATELII“ –
výstava ze sbírky známek Václava Kmenta.
Všechny informace o dění v KD získáte na internetové stránce
www.kd.holice.cz. Vstupenky je možno zakoupit v propagaci kulturního domu, objednat telefonicky na čísle 466920476 nebo emailem na adrese kd@holice.cz

POZNÁMKA REŽISÉROVA
Příliš se mi nechtělo, ale coby režisér Revizora se ozvat
musím. Pan Karel Král ml. nám v Holických novinách ve své
recenzi na tento kus vyčetl, že jsme do něj nevložili různé „kapříky“, „pět na stole v českých“, čtyřicetníky“, „Unipetroly“ či jiné
současné nepřístojnosti, zkrátka, že jsme hru „neaktualizovali“.
Tak tedy. Rozhodli jsme se hrát Revizora klasicky, neboť si
to pan Gogol, jako klasik, zaslouží. Jak praví pan Werich společně s panem Horníčkem v jedné ze svých slavných forbín: „Co to
je klasické? Já bych řek´, že to je dílo, které odolává změnám
vkusu, proudů, směrů, že trvá ve své kvalitě.“ (Všimněte si, jak
pan Werich několika slovy dokázal popsat podstatu, kouzlo,
krásu i sílu slova klasické.)
A Gogolův Revizor ve své kvalitě trvá. Měl co říci v době
svého vzniku, měl co říci po stu letech, má co říci dnes a bude
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mít co říci i po dalších stu letech. A určitě jeho text nepotřebuje
býti podepírán „vtipnými“ berličkami z naší současnosti. Nic
takového si Gogol nezaslouží a já sám bych takový zásah cítil
jako obrovskou neúctu k autorovi, proto bych si nikdy nic takového nedovolil (Trochu jiná věc je, udělá-li takový zásah například Josef Dvořák. V jeho ztvárnění divadelních her divák takovéto „aktualizování“ přímo očekává.)
Tolik tedy na vysvětlenou, proč jsme Revizora hráli tak, jak
jsme ho hráli. A mohu Vás, diváky, ujistit, že pokud budu režírovat, nedám se nikdy k lacinému „aktualizování“ zlákat. Ony to
totiž hry nepotřebují.
Nikomu však nechci brát jeho pohled na to, jak by se mělo
hrát divadlo. A tady mám pro něj malou radu: dát dohromady
ansámbl, nazkoušet nějakou hru (třeba Revizora) a aktualizovat,
aktualizovat, aktualizovat...
Luděk Kaplan
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HARRY POTTER A OHNIVÝ POHÁR
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život v remaku klasického hollywoodského hitu z roku
1933. Jeho hrdiny jsou krásná herečka (Naomi Wattsová)
a obrovský lidop. Skupina filmařů se vydává do Tichomoří hledat legendární Skull Island, na němž podle
pověsti kdysi žilo gigantické monstrum jménem Kong.
Ostrov skutečně naleznou, ale záhy zjistí, že monstrum,
o kterém chtěli natočit hraný dokument, stále žije společně s řadou dalších prehistorických zvířat...
USA - 187 minut – dobrodružný – 70.- Kč
úterý 28. 2. v 16.00 a 19.00 hodin

LETOPISY NARNIE:
LEV, ČARODĚJNICE A SKŘÍŇ

Čtvrtý rok Harryho Pottera ve Škole čar a kouzel
v Bradavicích bude opět plný překvapení, akce
a nebezpečí. Bradavice pořádají Turnaj tří kouzelníků,
ve kterém budou tři vybraní studenti z prestižních kouzelnických škol plnit řadu nebezpečných úkolů. Harry
je překvapivě do soutěže vybrán jako čtvrtý. Události
však naberou neblahý kurs, když přímo na pozemku
školy dojde k vraždě. Vyděšený a pronásledovaný sny
o Voldemortovi se Harry obrátí na Brumbála. I ctihodný ředitel školy však přiznává, že žádné snadné odpovědi neexistují. A Harry se střemhlav řítí vstříc nevyhnutelnému setkání se skutečným zlem...
USA - 157 minut – kouzelnická fantasy – 65.- Kč
pondělí 13. 2. v 19.30 hodin

DOOM

Před pětapadesáti lety otevřel oxfordský profesor C.S.
Lewis poprvé dveře do světa fantazie a vyslal pětici
svých dětských hrdinů, sourozenců Pevensieových, do
tajemné země Narnie, v níž lze potkat přátelské kentaury, mluvící bobry, ale i smrtelné zlo představované
čarodějnicí Jadis, která uvrhla Narnii do věčné zimy.
Jedinou nadějí všech obyvatel je mytický lev Aslan.
Příchodem dětí bitva o Narnii začíná...
USA - 141 minut – fantasy - 70.- Kč

POZOR NA ZAČÁTKY PŘEDSTAVENÍ!!!
PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN 2006
ZEMĚ MRTVÝCH * LOVCI DINOSAURŮ * 40 LET
PANIC * JAK SE KROTÍ KROKODÝLI * KLATBA
BRATŘÍ GRIMMŮ

Adaptace legendární počítačové hry aneb nebuď líný
a postřílej co nejvíc pekelných monster. Vědecký tým,
pracující na odlehlé základně na Marsu, začal na Zemi
posílat čím dál nepříjemnější zprávy a tak vládě nezbývá,
než základnu izolovat do nejpřísnější karantény a vyslat
na Mars jednotku rychlého nasazení – po zuby ozbrojené
elitní mariňáky, kteří mají zjistit, co se stalo a eliminovat
jakoukoli hrozbu. Alespoň takový je původní plán. Jenže
realita překonává nejhorší představy.
USA/ČR/VB - 105 minut – akční sci-fi horor – 55.- Kč

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.

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

úterý 21. 2. v 19.00 hodin

KING KONG

OLYMPIJSKÉHO VIDEOKLUBU
Promítání oficiálních filmů z předchozích ZOH.
Středa 1. února 2006
Innsbruck 1964
Lake Placid 1980
Středa 8. února 2006
Sapporo 1972

Peter Jackson se vypravil za dobrodružstvím větším než
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Promítání se koná v Kulturním domě města Holic (klubovna 6 v prvním poschodí) vždy od 18 hodin.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Městská knihovna v Holicích zabezpečovala i v roce 2005 knihovnické služby nejen
obyvatelům Holic, ale i okolních obcí. Kromě
nakupování a zpracování knih a časopisů, to
bylo půjčování knih a časopisů, hudebních
CD, poskytování internetu, zajišťování knih
pro čtenáře z jiných knihoven České republiky, dodávání knih do jiných knihoven na
požádání, vyhledávání literatury na požadované téma čtenářů, rezervování půjčených knih
pro čtenáře, informační přednášky o službách
knihovny a způsobu vyhledávání knih pro
žáky ZŠ a studenty gymnázia, beseda se spisovatelem, pohádky pro děti z MŠ, půjčování
knih a časopisů v obou domech s pečovatelskou službou, zajišťování knih nahraných na
kazetách pro zrakově handicapované, nakupování a zpracování knih pro okolní obecní knihovny, rozvážení knih pro obecní knihovny,
revize fondů v obecních knihovnách a poradenská služba pro dobrovolné knihovnice
obecních knihoven.
Městská knihovna v minulém roce nakou-

pila 820 knih za 118459,- Kč. Darem získala
245 knih. Odebírala 44 titulů časopisů, za
které zaplatila 26206,- Kč a darem dostávala 9
titulů. Z peněz na knihy a časopisy si už třetím
rokem hradila i servisního technika na knihovnický program. Internetu využilo 369 zájemců.
Z jiných knihoven jsme pro naše čtenáře objednávali 76 knih. Pro čtenáře jsme provedli 365
rezervací na půjčené knihy. Vzdělávacích
a výchovných akcí knihovna uskutečnila 38.
Čtenářům knihovna loni půjčila 72529 knih
a časopisů. Zaregistrováno měla 1166
čtenářů, ze kterých bylo 389 dětí. Nejčtenějšími spisovateli byli: Jeffry Deaver, Wilbur
Smith, Danielle Steelová, Nora Robertsová,
Olga Sommerová, Barbara Woodová, Michal
Viewegh, Paulo Coelho, Catherine Coulterová,
Věra Řeháčková, Swen Hassel, Lenka Lanczová, Joanne Rowlingová atd. Pro okolní vesnice
knihovna nakoupila 569 knih za 105192,-Kč.
Pro obecní knihovny bylo rozvezeno 36 souborů a v nich 1512 svazků.
Srdečně zveme do knihovny všechny další

obyvatele Holic a okolí, kde si za „malý“ poplatek můžou půjčovat knihy a časopisy celý rok.
Básnička pro děti od holického spisovatele
Jindřicha Balíka:

Veselý sněhulák
Chumelí se chumelí
a sníh k zimě patří
sněhulák je veselý
sotva vločky spatří
Padají mu z oblohy
sestřičky a bratři
Půjčovní dny v knihovně včetně přístupu
k internetu:
Pondělí až pátek: 12.30 – 18.00 hod.
Středa: 8.00-12.00 a 12.30 – 18.00 hod.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Anna Boříková

KULTURNÍ DŮM S JUBILEEM ZCELA NEKULATÝM
Neděle 4. února 1962 byla pro Holice velmi slavným dnem. Otevíral se nový kulturní dům a na jeho jevišti se představilo naše nejslavnější operní těleso – Národní divadlo v Praze – s inscenací Smetanovy
„Prodané nevěsty“. Proč tolik slávy? Stavba kulturního domu v našem
městě v padesátých letech minulého století, to byla „nějaká“ událost.

Stavěli zedníci, stavěli lešení ...

objekt kulturního domu, a to dokonce v akci „Z“ neboli svépomocí.
Uvedený výraz něco napoví pamětníkům, z nichž nejeden přiložil
pomocnou ruku či zařídil potřebnou záležitost. Strohá fakta jsou takoBudoucí staveniště kulturního domu

V padesátých letech minulého století byla na programu především
spousta „politických a budovatelských“ úkolů, kultura nebyla příliš „na
pořadu dne“. Bylo třeba stavět jiné objekty, navíc byl nedostatek stavebního
materiálu, o penězích ani nemluvě. Bylo by na delší povídání (snad až při
nějakém kulatém jubileau), jaké okolnosti, náhody i trocha štěstí přispěly
k tomu, že se právě v Holicích začal zkušebně stavět poměrně dost rozsáhlý

Mezi stavaři se tomu říká „glajcha“

vá, že 14. listopadu 1955 byl jmenován výbor pro výstavbu kulturního
domu, že v neděli 11. listopadu 1956 byl na vybraném pozemku položen základní kámen a že v neděli 4. února 1962 vstoupili první
návštěvníci do tohoto objektu, jehož tehdejší hodnota činila přes pět
milionů Kč. Dnes by padesát milionů nestačilo. Pro představu těm,
kteří již zapomněli či vůbec nevědí, několik fotografií, které tehdy průběžně pořizoval stálý spolupracovník kulturního domu Jiří Platenka.
Vše na nejlepší cestě – „koplo se do země“
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TŘÍDĚNÍ ODPADŮ JE EKOLOGICKÉ I EKONOMICKÉ
Každý občan ČR vyprodukuje ročně zhruba 150 až 200 kilogramů
odpadů. V celé republice to za jediný rok představuje stěží představitelné množství až 2 000 000 000 kilogramů, nebo-li 2 miliony tun odpadů
všeho druhu. Jak uniknout před odpadovou lavinou, která doslova visí
nad našimi hlavami? Recept je snadný – třídit, a tím odpad zredukovat
na polovinu.
Z analýzy domovních odpadů plyne, že ve 200 kilogramech odpadů,
které ročně vyprodukujeme, je zhruba 30 kg papíru, 25 kg plastů, 15 kg
skla, 5 kg kovů a asi 1,4 kg nápojových kartonů. Všechny tyto suroviny lze
znovu využít, je-li odpad správně tříděn. A nadějnou zprávou je, že množství vytříděného odpadu každý rok stoupá.
Tradiční surovinou vhodnou k recyklaci je papír. Celulózové vlákno
v něm obsažené je možné využít až sedmkrát, v papírnách se přidává do
směsi na výrobu nového papíru. Recyklovaný papír se používá na výrobu
novin, lepenkových krabic, toaletního papíru a podobně. Ještě vděčnější surovinou je sklo, které lze používat prakticky donekonečna. Z vytříděného a rozdrceného skla se nejčastěji vyrábějí láhve na minerálky a pivo. Velkého využití nalézají plasty, které jsou zpracovávány různými technologiemi podle
druhu. PET lahve se po rozemletí používají na výrobu koberců, netkaných
textilií či jako výplň do spacáků a zimních bund. Z plastových sáčků a tašek
se vyrábějí různé fólie a pytle. Polystyren je zase vhodný k výrobě speciálních
izolačních cihel. S recyklovanými směsnými plasty se setkáváme v podobě Uramp, stojanů na dopravní značky, parkových laviček a odpadkových košů či
protihlukových stěn podél silnic. A u nápojových kartonů.se celulózová složka používá k výrobě papíru a zbylé složky k ohřevu vody a výrobě páry.
Stále více měst je zapojeno v systému EKO-KOM, který byl založen
výrobci obalů a balených výrobků roku 1997. Princip systému je jednoduchý. Společnost EKO-KOM, a.s. vybírá čtvrtletně od výrobců, dovozců
a plničů obalů poplatky za uvedení obalu na trh. Utržené peníze systém
přerozdělí ve formě odměn obcím, a to přísně podle množství odpadu,

které jejich obyvatelé vytřídí. Třídit odpad se tedy každé obci jednoznačně
vyplácí. Z celorepublikových průzkumů nicméně vyplývá, že zatímco sběrná místa pro třídění odpadu jsou stále dostupnější, skutečné využití občany
zatím zaostává. Změnit tento stav by měla tříletá propagační kampaň, která
letos vstoupila do druhé fáze.
Symbolem ekologického i ekonomického nakládání s obaly se od
roku 2000 stal takzvaný Zelený bod, dvě propletené zelené šipky

NAŠE PŘÍRODA – PŘIKRMOVÁNÍ PTÁČKŮ

tukové krmítko zhotovíme z převráceného květináče, poloviny kokosového ořechu a borové či smrkové šišky. Květináč zalijeme tukovou
směsí (rozehřátý tuk se semínky či drcenými ořechy), necháme
vychladnout a ztuhnout, šišku do této směsi namočíme. Vyvěšujeme
je na místa nevystavená slunci, aby se tuk nerozpustil. Pokud je chceme umístit na stromě, zavěsíme je na větev pomocí drátu nebo provázku. Čím pestřejší jídelníček ptáčkům nabídneme, tím více druhů nás
bude navštěvovat.
Ptákům sypeme semena bylin, keřů a stromů. Zvláště slunečnice,
konopné semeno, proso, sušené jeřabiny, sušený rybíz, sušený bez, sušené křížaly, sušený šípek, vařené brambory, hovězí lůj, vepřové sádlo
a hmyz. Syrové sádlo a hovězí lůj nenecháváme na krmítku déle než tři
týdny. Můžeme také zakoupit speciální směs určenou pro zimní přikrmování ptáků. Pokud není velký mráz, předkládáme pro zpestření potravy kousky ovoce, řepy, strouhaný tvaroh či natvrdo vařená vejce.
Do krmítka nepatří kuchyňské zbytky, plesnivý chléb, uzeniny, slané
potraviny ani kynuté výrobky, protože způsobují ptákům vážné zažívací
potíže. Krmivo podáváme pravidelně, zpočátku dávky volíme menší
a krmítko pravidelně uklízíme. Přikrmovat můžeme až do konce března.

Již se dostavilo zimní období a v chladném počasí se sněhem
bychom neměli zapomenout na přikrmování ptáčků, kterým mráz a sníh
znesnadňují obstarávání potravy. Zvlášť ke konci zimního období, kdy
už ptáčci v přírodě sklidili většinu plodů a semen, mohou trpět nedostatkem potravy.
Lidským zásahem do přírody zmizelo z naší krajiny mnoho potravních příležitostí pro ptáky. Protože příroda při velké sněhové pokrývce
nedokáže nabídnout dostatek potravy, je na nás lidech, abychom ptactvu
poskytli potravu. Zaslouží si to.
Především musíme zajistit krmítko. Může být z různého materiálu
a různého tvaru, ale nejlepší je dřevěné. Základnu krmítka opatříme asi
2 cm vysokým okrajem – zábradlí, aby vítr nerozfoukal potravu. Stříšku
je třeba udělat dosti velkou, abychom krmení chránili před sněhem
a deštěm. Krmítko umisťujeme na volném prostranství alespoň jeden
a půl až dva metry nad zemí a tři až čtyři metry od keřů a stromů, abychom zabránilo lovu toulavých koček.
Druhy ptáků, jako je kos, sýkorka, drozd, zvonek zelený a další
budou navštěvovat krmítko umístěné i na okně našeho bytu. Tzv.

HRST RUSKÝCH PŘÍSLOVÍ
Boj se hlavně toho, kdo v hlavě nemá mnoho.
Car daleko – Bůh vysoko!
Věž kostela vidím, na hospodu se tam doptám.
Na bumážce psáno – jak do žuly vytesáno.

SVATÝ VALENTÝN SE BLÍŽÍ
To, že se Valentýn blíží, poznáte už dávno před 14. únorem. Stačí se
totiž rozhlédnout kolem v kterémkoliv obchodě.
Svatý Valentýn však není výmysl dnešní doby, jde o historickou osobnost, která žila v Římě za panování císaře Claudia II. Gothica. Tento císař
zakázal sňatky a zasnoubení. Chtěl tak zvětšit počet vojáků ve své armádě
a hlavně se domníval, že svobodní muži jsou lepšími vojáky než ženatí.
Kněz Valentýn nedbal jeho zákazu a i nadále v utajení oddával. Byl ale
odhalen, uvězněn a 14. února roku 269 popraven. Před svou smrtí ještě
ročník II., úor 2006

v kruhu. Tato značka na obalech výrobků spotřebiteli říká, že za recyklaci obalu byl uhrazen finanční příspěvek autorizované obalové společnosti EKO-KOM. Koupě výrobku se Zeleným bodem proto znamená, že
obal patří do kontejneru na tříděný odpad, aby jeho další cesta vedla
k novému využití a recyklaci.

Václav Zavřel

Žádná černá kobyla se nevymydlí do bíla.
Zazvonil sis – tak dolů ze zvonice!
Mládí nekoupíš, stáří neprodáš.
Kdo vystrkuje hlavu nad lesy, přijde o ni i s pačesy.
(mkm)

napsal milostný dopis dceři vězeňského dozorce, do které se zamiloval, který zakončil slovy:
„Od Tvého Valentýna“ a valentýnské přání
bylo na světě. A tak od té doby si v den svátku
sv. Valentýna posílají zamilovaní lidé tyto
„Valentýnky“ s vyznáním lásky. Zkuste se
letos 14.února na chvíli zastavit a pošlete svou
„Valentýnku“ i Vy. Určitě někoho potěšíte!
Luděk Kaplan
strana

11

Holické

listy

TOULKY HOLICKOU MINULOSTÍ XIII.
Situace v zemědělství
na Holicku v XVIII. a XIX.
století - pokračování
Všeobecné poměry zemědělců na Holicku
i jinde na sklonku XVIII. století byly velmi neutěšené. Těžká břemena, poddanství a závislost
na vrchnosti nedovolily zemědělský rozvoj
a byly příčinou všeobecného úpadku. Grunty
byly zanedbávány, pustly a upadaly v zadlužení.
V Holicích o tom byly záznamy v radničním
archivu a v pamětní knize, jak o tom napsali
v knize „Holice“ učitelé Antonín Šafařík a Otakar Pospíšil v roce 1911. Z těchto zpráv uvedu
alespoň některé:
„Do konce roku 1786 jak v podacích městečkách, tak i na vsích při změnách hospodáře na
gruntu nesměly se tyto šacovati, kdežto dříve
každý grunt, jak se jej otec buď od svého předka,
aneb sám z cizí ruky ujal, zase v té ceně postoupiti musil, a když tu samou cenu dluhy převyšovaly,
tedy dědic takové jen dobrovolně, by žádný nárok
na svého otce neuvedl, k placení přijal. Ostatní
děti z takové živnosti žádnou pretenci neměly,
a z dosti velkých gruntův synové a dcery, když za
živobytí otce k odbytí a osazení nepřišli, že téměř
jako otrokové odbyti byli a jen jeden po otci
pánem statku byl, neb toho času vrchnost skrze
vybejvání všech povinností nesvolovala větší
cenu gruntu, tím méně z týchž příčin grunty děliti, neb pole od nich odprodávati.
Taková otrocká poddanost přivedla v zdejší
obci některé sousedy v tu největší bídu, ačkoliv
příčina s jejich strany skrz zanedbávání hospodářství a velkou náklonnost k truňku a zahálkou
se stala, tak že do znamenitých dluhů upadli,
čemuž takměř, a nejvíce v těch předešlých
letech válečných, kdežto vrchnost skrze jiná
neobyčejná břemena a pojistky v císařských berních tak k vymáhání pilna nebyla, témuž hojenství obvykli. Když však tato léta již pokoj se
stal, teprve zase jiná vojna s poddanými o zaplacení zasedlých restů nastala. Bedliví a přičinliví
nepotřebují dohánění, každý se přičinil, by jeho
kontribuční knížka se nejdříve vyčistila. Kteří
toho neučinili, byli s svými dluhy k vrchnosti
znamenány a jejich nedbalost předepsána, napotom jejich grunty bez milosti dány do prodeje.“
„R. 1755 28. ledna prošacován byl grunt
rolní Jana Sedláka, který v držení měl po rodičích 11 let. Nic však méně skrze ale ten čas on
týž grunt do velkých dluhů přivedl, že jest již
déle hospodařiti nemohl. Týž grunt vysazoval se
Jakubovi, synu Kašpara Rychtera za 350 kp míš.
Musil převzíti i dluhy v míře neztenčené.
Podobně předán grunt Jana Šoulavého, kterýžto pro trestandlivé vzdělání velkých dluhů déle
hospodařiti nemohl, nejstaršímu synu za 500 kp.“
„Poněvadž toho času se zde ještě magistrát
jmenoval, mnozí sousedi v svém gruntě se
svými dětmi a manželkami ani vejminku neobdrželi, tak jako se skutečně následující stalo:
1) Václav Šoulavý, hospodář na domě č. 80/98,
maje prostranný dům s dvěma pruty polí, byl
z něho skrz prodej vyhnaný a ten samý
s rolmi koupil Josef Holub, t.č. primas a po
čase postmistr, zde poštu založil. Ten Václ.
Šoulavý v těch časech vojny byl rychtářem
a tím více truňku obvykl a do dluhů upadl.
strana
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2) Václav Velinský, hospodář na domě č. 35/147,
který dříve v obecní povinnosti i při našem
byl, jeho grunt koupil Václav Balada z Ředic
a ty dluhy ani do své smrti nezaplatil. Tím ten
samý V. Velinský, jsouc dobrý a měkkého
srdce, v krátkosti v podruží umřel. Jeho žena
a 5 sirotků dostali kousek obec. místa,
a z dobrodinců vystavěla domek č. 387, který
pak její syn dostavěl a pak v mladém věku
umřel.
3) Jakuba Kmenta, dům rolní č. 224/390, koupil
Vosáhlo z Ostřetína pro syna France, on
k stáru chodil po prosbě, vinšoval k svátkům.
Jeho syn je familiantem za Labem.
4) Matěj Kašpar, hospodář domu č. 189/325
musel to prodat. Koupil to Matěj Vohralík. M.
Kašpar vystavěl pro vdovu s 6 ti dětmi domek
č. 343, že v mladých letech býval družba
a zvykl pití, zemřel.
5) Též prodán byl prostranný dům Jakuba Formánka, koupil jej Matěj rychlík.
Ty prodeje statků staly se vletech 1781 –
1785., kdy nový magistrát zvolen byl.“
O podobných případech by bylo možno
v psaní pokračovat.
Stoupající peněžní požadavky státu jakož
i nerovnoměrnost ve zdanění poplatníků podle
dosavadních katastrálních údajů, si vynutily
počátkem 19. století (2.8.1806) zahájení přípravných prací na novém katastru. Výsledkem
těchto přípravných prací byl patent císaře Františka I. z 23.12.1817, který obsahoval souhrn
pravidel pro založení „stabilního katastru“.
Podle tohoto patentu měly být veškeré obdělávané pozemky:
a) geometricky zaměřeny, zobrazeny, napsány
a popsány
b) rozděleny podle druhu kultur a užívání
c) plodné pozemky zařazeny do určitých bonitních tříd, a to bez ohledu, jsou-li v držbě selské nebo panské.
Předmětem zdanění byl stejně jako v katastru josefínském pozemek, pro který byl určen
čistý výnos. Zaměření, zobrazení, sepsání
a popsání pozemků mělo být provedeno jednotně v celém Rakousku (vyjma Uhry). Bylo proto
postupováno podle předem vyzkoušených zásad.
Za vzor sloužil zejména katastr milánský z roku
1718. Pro každou katastrální obec byla zeměměřiči pomocí trigonometrické sítě zhotovena
samostatná katastrální mapa, v níž byly znázorněny hranice obce a veškeré objekty a pozemky,
lišící se od sebe různým držitelem, kulturou,
užíváním a bonitou. Zobrazené pozemky, nazvané parcelami, byly označeny parcelními čísly, na
rozdíl od čísel topografických užívaných v josefínském katastru. Zaměření a zobrazení pozemků v jejich poloze a tvaru bylo provedeno metodou měřičského stolu. Mapy byly vyhotoveny
na dobrém papíře a v měřítku 1 : 2880. Toto na
první pohled podivné měřítko mělo své opodstatnění - jeden palec na mapě představoval 40
vídeňských sáhů ve skutečnosti.
Měřičské práce prováděly měřičské polní
skupiny složené z vojenských i civilních zeměměřičů. V Čechách, na Moravě a ve Slezsku
bylo celkem zaměřeno 12.696 katastrálních obcí
o výměře 79.328 km2 a zobrazení bylo provedeno na 49.967 mapových listech.
Pro účely daňové se určoval ve stabilním

katastru čistý výnos. Byl to výnos, kterého držitel pozemku mohl docílit při obvyklém hospodaření s půdou v roce průměrné úrodnosti po
odečtení všech nutných a v obci obvyklých
nákladů na osev, zpracování půdy, ošetřování
plodin a sklizňové práce. K výpočtu byly použity ceny z roku 1824. Určením výnosu byli pověřeni odhadní komisaři. Na jejich práci dozírali
odhadní inspektoři.
Výsledky geometrických prací byly jednotné a dobré a jejich technických údajů se užívá
dosud (výměry, parcelní čísla). Vyměření
a zakreslení katastrů do pozemkových map bylo
ukončeno v roce 1843, v Holicích v roce 1840.
Je to vlastně první podrobné a úplné zmapování
celých Čech trigonometrickou metodou.

Ukázku takto provedených prací a zpracovaných map je možno shlédnout na Městském
úřadě v Holicích, kde katastrální mapa z té doby
v měřítku 1 : 2880 z roku 1840 je umístěna
v přízemí budovy na stěně chodby úřadu.
V příloze je také uveden úvodní list této
mapy.
Základní jednotkou byl katastr jedné obce
a proto jsou výsledné mapy nazývány mapami
katastrálními. Mimo originální katastrální mapy
byly též zhotoveny kolorované tzv. „císařské
povinné listy“, které byly po roce 1920 předány
z Vídně našemu stáru a nyní jsou spravovány
Ústřední správou geodézie a kartografie.
Ve státním ústředním archivu v Praze 6,
Třída Obránců Míru jsou uloženy:
1) originál stabilního katastru
2) indikační skici
3) duplikát stabilního katastru
4) popisy hranic katastrálních obcí
Z hlediska regionálního je nejzajímavější
třetí část stabilního katastru „Duplikát stabilního
katastru“, který obsahuje několik desítek složek
s různými údaji, z nichž nejzajímavější je tzv.
„Katastral – Schätzungs – Elaborat“ = zhodnocení katastru, obsahující podrobný popis hospodářských poměrů před půldruhým stoletím. Tyto
údaji jsou nepostradatelným doplňkem hospodářského obrazu naší země v první polovině
předminulého věku.
Václav Zavřel
Člen České genealogické a heraldické společnosti
ročník II., únor 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.
1733 – 23. února bylo povoleno přípisem České komory zbourat starý
zchátralý dřevěný kostel a postavit nový kamenný kostel.
1880 – 9. února bylo ustaveno oddělení Sboru dobrovolných hasičů ve
Starých Holicích.
1893 – 1. února byla ve dvoře chlapecké školy (dnes ZŠ Holubova
ulice) zřízena první meteorologická stanice ve městě.
1896 – 1. února bylo usnesením okresního zastupitelstva rozhodnuto
založit Okresní spořitelnu v Holicích.
1902 – 24. února se městská delegace zúčastnila ve Vídni pohřbu slavného holického rodáka, cestovatele Dr. Emila Holuba.
1921 – 15. února bylo při sčítání lidu v Holicích napočteno 6 129 obyvatel a 996 domů.
1923 – 16. února namísto stagnujícího „Zpěváckého spolku Neptalim“
vznikl ve městě „Pěvecký a hudební kroužek Hlahol“ (později i loutkoherecký odbor), jehož pěvecká složka působila při kulturním domě
ještě v osmdesátých letech minulého století.
1944 – 26. února se uskutečnilo na ledové ploše tehdejšího hřiště SK
Holice utkání v ledním hokeji se slavným mužstvem LTC Praha.
V exhibičním zápase domácí borci utrpěli očekávanou porážku (2 : 30).
1962 – 4. února uvedením Smetanovy opery „Prodaná nevěsta“ v provedení Národního divadla Praha byl slavnostně otevřen městský kulturní dům.
1964 – v průběhu měsíce února byla zkolaudována budova tzv. „válečné nemocnice“ v Husově ulici, určená pro krizové stavy. Později byl
v budově sklad léčiv a zdravotnického materiálu, nyní tam zčásti působí v různých oborech soukromé firmy (první fotografie).
1983 – 4. února byla do užívání předána nová centrální školní jídelna
v Nádražní ulici (druhá fotografie).

1999 – 1. února byl místnímu gymnáziu potvrzen oficiální název
„Gymnázium Dr. Emila Holuba v Holicích“.
2001 – 19. února bylo předáno do užívání rekonstruované středisko
záchranné zdravotní služby pro region Holicka, dnes sídlo Záchranné
zdravotní služby Pardubického kraje, středisko Holice.
Z dostupných materiálů vybral a připravil Miloslav Kment

HOLICKÝ SLAVÍN

Reprodukce pečeti města Holic

V únorovém „HOLICKÉM SLAVÍNU“
naleznete jména tří osob, které se v Holicích narodily, zde působily nebo byly nějakým způsobem s městem spjaty. Připomínáme jejich půlkulatá a kulatá výročí narození
či úmrtí. Uvádíme vždy pouze osoby již
nežijící.
ročník II., úor 2006

ČEČKA Oldřich (30. výročí úmrtí, letos též
95. výročí narození))
* 11. března 1911 v Holicích, † 7. února
1976 v Hradci Králové
původně zemědělec, později veřejný činitel,
od roku 1948 působil v holické samosprávě,
roku 1960 byl zvolen předsedou městského
národního výboru a v této funkci zůstal až do
své smrti v roce 1976, zasloužil se o všestranný rozvoj města
JINDRA Jakub (195. výročí narození, letos
též 130. výročí úmrtí)
* 2. února 1811 v Litomyšli, † 7. června
1876 v Holicích
vlastenecký kněz, biskupský vikář, aktivně
činný k povznesení národního ducha, slavnostní řečník při prohlášení konstituce roku
1848, na podzim roku 1849 u sebe skrýval
Karla Havlíčka Borovského, od roku 1862
byl poslancem zemského sněmu za města
Poličku a Litomyšl, čestný občan města
Poličky, působil v obou uvedených místech,
dále ve Vysokém Mýtě, v Chocni, posléze
jako děkan v Holicích, kde je také pochován
POSPÍŠIL Otokar (135. výročí narození)
* 17. února 1871 v Pardubicích, † 28. března
1949 v Pardubicích
učitel, kulturní a pedagogický pracovník,

vlastivědný spisovatel, autor knih pro děti
a mládež, s Antonínem Šafaříkem spoluautor
knihy „Holice – obraz vývoje a současnosti“
(1911), působil jako učitel a ředitel v holických školách , posléze v Pardubicích, založil
„Pardubický Slavín“ – spisovatelé beletristé
Pardubic a pardubického kraje (1941), v roce
2003 po něm v Holicích pojmenována jedna
z ulic v lokalitě „Muška“
Ještě jedna zajímavost s „HOLICKÝM
SLAVÍNEM“ související. V posledních prosincových dnech loňského roku jsme obdrželi
oznámení od pozůstalých, že po dlouhé
nemoci zemřel v Praze dne 19. 12. 2005 ve
věku 95 let Ing. arch. Jaroslav Koreček, jehož
jméno figuruje v lexikonu „KDO JE KDO“
v Holicích:
KOREČEK Jaroslav, Ing. arch.
* 17. července 1910 v Holicích, († 19. prosince 2005 v Praze)
projektant a stavitel, působil na fakultě architektury ČVUT v Praze, později jako ředitel
a projektant Státního ústavu pro rekonstrukci
památkových měst a objektů, autor návrhů
interiérů Staroměstské radnice a též několika
projektových návrhů pro město Holice, žil
v Praze
e-mail: miloslavkm@volny.cz
strana
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Z našich škol
MŠ STAROHOLICKÁ
Jak trávíme zimu v naší MŠ
Leden, leden, přikryl vodu ledem.
Tam, kde včera byly louže, tam to dneska pěkně klouže.
Po vánočních prázdninách se děti vrátily do MŠ a už se moc těšily, protože je čekal týden zimních sportů, který jsme nazvali „ Malá zimní
olympiáda“. A jak to probíhalo? V pondělí jsme si vypravovali o zimě,
počasí, přírodě a sportech, které lze dělat pouze v zimě.Už také víme,
že bychom se neměli schovávat před mrazem, ale chodit každý den
ven, alespoň na půl hodinky.
A jeden moudrý člověk řekl: „ Rybám se pod ledem těžko dýchá. Když
budeš jenom doma, budeš taky jako pod ledem“.
A pak jsme si vyjmenovali 9 sportů a činností, které budeme v tomto
týdnu plnit. Každý den po svačině nás čekaly dva sporty a děti se vždy
už od rána velice těšily. Některé sporty jsme si vyzkoušeli venku na
školním hřišti a jiné jsme splnili v tělocvičně. Nejvíce se děti těšily na
hokej, ten jsme hráli v tělocvičně s florbalovými hokejkami, vždy dvě
děti proti sobě a vítězem byl ten, kdo dal první gól. Protože je naše MŠ
jednotřídní, všechny sportovní disciplíny byly rozděleny pro mladší
a starší děti. Každý den bylo v šatně na nástěnce pro rodiče zapsané
průběžné plnění disciplín.
A jaké sporty jsme si vyzkoušeli?
Zimní olympiáda:
• hod do koše (v tělocvičně)
• jízda na bobech ( na hřišti)
• hod přes síť (v tělocvičně i venku)
• skok snožmo přes gumu (v tělocvičně)
• hod na cíl (v tělocvičně i venku)
• skok do dálky z místa (v tělocvičně)
• hokej (v tělocvičně)

POMOZTE OCENIT DOBROVOLNÍKY!
Až do středy 15. února je
možné nominovat dobrovolníky z celého Pardubického kraje na ocenění
Dobrovolník roku, které je
součástí druhého ročníku projektu zvaného Den D.
„Jde o společný projekt pardubických občanských sdružení Klub hurá
kamarád a SKP-Centrum, který si klade za cíl zvýšit povědomí
veřejnosti o činnosti dobrovolníků v regionu,” uvedl předseda SKPCentra Jan Vojvodík.
„Naším záměrem je ocenit práci dobrovolníků v Pardubickém
kraji a upozornit veřejnost na to, že jsou mezi námi lidé, jichž si
velmi vážíme a bez nichž by například většina neziskových organizací nemohla existovat,“ řekl ředitel Klubu hurá kamarád David
Matýsek.
„Na toto ocenění může kdokoliv navrhnout člověka, který bez nároku
na odměnu poskytuje svůj čas, energii, vědomosti a dovednosti ve prospěch ostatních lidí a společnosti, a to v oblasti sociální, volného času,

• lyžování (v tělocvičně)
• přetahování lanem (v tělocvičně)
Při našem sportování jsme se pěkně zapotili, rozhýbali a také si pořádně zakřičeli při fandění kamarádům. Během celého týdne nosily děti
z domova vystříhané obrázky zimních sportů, které jsme pak společně
nalepovali do velké koláže, která teď zdobí naši chodbu. A tak jsme se
seznámili i s dalšími zimními sporty, jako je krasobruslení, rychlobruslení, skoky na lyžích a jízda na snowboardu.
Pomalu se přiblížil pátek a nás čekala poslední disciplína ( přetahování
lanem ) a závěrečné udílení diplomů všem dětem.
Ta naše olympiáda se vydařila a teď se budeme těšit na tu „ opravdovou“.
Plánované akce na měsíc únor:
8.2. pohádka v MŠ „ O zpívajícím drakovi“
15.2. Karneval v MŠ
21.2. J. Lušovský – Svatba v MŠ
hra na flétnu
saunování
ekologie a kultury,” sdělil Jan Vojvodík.
„Způsobů, jak lze dobrovolníka navrhnout, je hned několik. Ten nejsnadnější je prostřednictvím internetových stránek www.dend.cz. Zde
zájemci najdou jednoduchý elektronický formulář, který zašlou na emailovou adresu dend@skp-centrum.cz, případně na poštovní adresu
SKP-Centrum, Bělehradská 513, 530 09 Pardubice s heslem Den D,“
poznamenala Klára Gottvaldová, která je koordinátorkou dobrovolníků v Klubu hurá kamarád.
Vyvrcholením Dne D bude slavnostní galavečer ve Východočeském
divadle, jenž se uskuteční ve čtvrtek 9. března.

Více informací:
Jan Vojvodík
o. s. SKP-CENTRUM – předseda
Bělehradská 513
530 09 Pardubice
Telefon: 466 611 766 (ústředna)
E-mail: jan.vojvodik@skp-centrum.cz
Internet: http://www.skp-centrum.cz,
www.dend.cz

David Matýsek
Klub hurá kamarád - ředitel
Jungmannova 2550
530 02 Pardubice
Telefon: 466 510 161
E-mail: david.matysek@khk.cz
Internet: www.khk.cz

Prodej hájenky na Vysokém Chvojně
Prodej nemovitosti čp. 94 a 96 s příslušenstvím, včetně pozemků p. č.
st. 93/1, st. 93/2, 33/2, 33/4, PK 33/2, 33/7 a 33/5, o celkové výměře
0,4213 ha, v obci a v katastrálním území Vysoké Chvojno.
Jedná se o velkou dvojhájovnu na kraji obce Vysoké Chvojno s krásným výhledem na Kunětickou horu a okolí.
Prodej této nemovitosti, která je ve vlastnictví 16 měst a obcí tvořících
Lesní družstvo Vysoké Chvojno, bude uskutečněn formou výběru nejvyšší nabídky.
Podrobnosti získáte na Lesním družstvu Vysoké Chvojno, s.r.o.,
u p. Hany Zběhlíkové na telefonním čísle 466 923 786, v pracovní
dny, v době od 7 do 15.30 hod.
strana
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HOLICE MÉHO DĚTSTVÍ (1878 – 1889)
(1. pokračování)
Nalevo ode dveří, jimiž se vstupovalo do krámu, stála zvláštní stolice s pultem, kde se sázelo do lutrie, což obstarávala ponejvíce sama
paní Růžičková, jež měla ihned vedle krámu malý pokojík. Tahy konaly se jednou za měsíc u loterních ředitelství v jednotlivých hlavních
městech rakouských korunních zemí. U nás hrálo se nejvíce na
„Prahu“, ale též na „Brno“ a na „Linec“. Sázky se přijímaly v tak řečených „kolekturách“, které mívali v krámech místní kupci. Hned zrána
po tahu vyvěsili u Růžičků vyšlých pět čísel před krámem na zdi. Červená čísla znamenala tah pražský, modrá brněnský a černá linecký.
Před krámem bývalo zrána po tahu rušno. Ti, kdož nevyhráli, nesli svůj
osud každý podle svého temperamentu. Výherci se ovšem radovali,
nebyl řídký případ, že za pár krejcarů získali malé jmění.
V loterii bylo 90 čísel od 1 do 90, na každé bylo možno vsadit. Hra
dělila se na pět různých způsobů:
1) na tah neurčitý (per estrato ordinario),
2) na tah určitý, lidově „na kouli“ (per estrato determinato),
3) uhodnutí dvou čísel (ambo solo),
4) uhodnutí tří čísel (terno secco),
5) spojení obou předchozích způsobů (ambo terno).
Ad 1) vyplácel se vklad částkou
14 násobnou, ad 2) 7 násobnou,
ad 3) za jedno ambo 240 násobnou, ad 4) za jedno terno 4080
násobnou. Kromě způsobu ad 2)
vyhrávalo každé vsazené číslo,
ovšem jen dílem na ně připadajícím, tj. pětinou celé výhry. Kdo
hrál „ambo solo“ a vsadil aspoň
dvě čísla, vyhrál, jestli je uhodl.
Třemi uhodnutými 3 amba, čtyřmi již 10 amb.
Před krámem stával v zimních měsících sud se slanečky
přikrytý víkem opatřeným síťkou
proti nepovolaným rukám. Jindy
pytle s řepným semenem, zelenou kávou anebo s jiným ještě
obsahem. Na veřejích byly pověšeny biče, kosy, řetězy a jiné
věci, potřebné pro venkovského
člověka. Na podzim na provázku
různé kalendáře, aby si je zájemce mohl pořádně prohlédnout.
Rovněž ve výkladním okně vlevo od vchodu bylo různé kupecké zboží
vhodně vyloženo.
Od Růžičků vedla mě Marie do školy k zápisu. Šel jsem, přiznávám se k tomu zcela otevřeně, moc nerad, poněvadž mi se školou
nastal konec zlaté svobody a bezstarostného života. Ve třídě, kde zapisoval nováčky učitel Alexander Berger v přítomnosti řídícího učitele
Martina Hornofa, bylo již dosti maminek se stejnými žáčky jako já.
Pan učitel s panem řídícím podělovali některé z nich kornouty s cukrovím, jen mě si nikdo nevšímal a nikdo mi nic nedal. Byl bych plakal,
jaký jsem měl žal, ale všechno přebolí. Někdy hned, někdy časem.
Brzo jsem na to zapomněl. Ovšem tenkráte jsem ještě nevěděl, že cukroví tajně přinesli do školy rodiče s žádostí, aby pan učitel ho dal jejich
dítkám a získal tak u nich větší chuť k návštěvě školy.
Jak jsem již vpředu uvedl, škola mi nevoněla a tu jsem jednou
pojal úmysl vyhnouti se školnímu vyučování. Ráno jako obyčejně vzal
jsem si učení, šel s ním vedle do soudní budovy a tam se schovával za
vraty. Někdo mě však spatřil a oznámil to na příslušném místě, jehož
následek byl, že maminka poslala pro mě Marii, jež mě v 9 hodin
dopoledne dovedla do školy a omluvila. Byl-li za to výprask, či nebyl,
se dnes již nepamatuji.
ročník II., úor 2006
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V prvé třídě měl jsem učitele Alexandra Bergra a náboženství vyučoval farář P. Mikeš, který uměl pěkně vyprávět pohádky ze Starého
zákona. Jedenkráte se mne otázal, kam Bůh vdechl Adamovi duši. Mně
utkvěla v paměti koncovka „uši“, tak jsem odpověděl bleskurychle,
aby se to rýmovalo „do uší“. Pan farář se jen usmíval a řekl mi, že
tomu asi tak nebylo, přičemž mi současně svoji otázku správně zodpověděl. Já se potom dlouho styděl za takovou hloupost. Nejvíce mě
z náboženství zajímala stará biblická dějeprava, již měli někteří spolužáci snad ještě po rodičích. Byla vyzdobena starými dřevoryty a písmo
vytištěno na hrubém papíře. Moje novější a také pěkná, rovněž s dřevoryty, neměla to kouzlo jako ona stará.
Poněvadž někteří moji spolužáci ministrovali v kostele, pojal jsem
vážný úmysl uplatnit se i v tomto oboru. Tatínek mně to u pana faráře
již zařídil a byla mi zapůjčena knížka vydaná pro ministranty s latinským textem a českými vysvětlivkami. Začal jsem se učit latinské
odpovědi, ale nešlo mi to dobře do hlavy, tak jsem toho zanechal. Jen
jedenkráte jsem šel v ministrantské výstroji před panem farářem, když
měl o deváté hodině dopolední v neděli kázání a seděl jsem s druhým
ministrantem na stupních hlavního oltáře. To bylo moje první a poslední pohostinské vystoupení v kostele.
Ve volném čase, po školním
vyučování, jsem se proháněl po
dolejší části náměstí, hlavně pod
kaštany. V náboženské hodině
vyprávěl nám pan farář, jak malý
David zabil kamenem vypuštěným z praku obra Goliáše. To
bylo něco pro nás! V biblické
dějepravě jsme si dobře prohlédli
Davidův prak a snažili se ho
napodobit. Jeden ze spolužáků,
jehož otec byl švec, přinesl
odpadky kůže. Ty jsme přizpůsobili velikosti kamene, v kůži
vystřihli nůžkami dva otvory po
straně a do nich připevnili delší
silné provázky, jimiž bývaly svazovány homole cukru. Nezůstal
jsem za ostatními a urobil jsem si
pracně zrovna takový a produkoval jsem se s ním na náměstí, jak
se dalo. Jednou odpoledne po
školním vyučování vyšel jsem
před dům, nalezl si pěkný oblázek, vložil ho do praku, roztočil,
uvolnil jeden konec provázku
a kámen vyletěl. Šup, až to prásklo napříč náměstím do výkladní tabule cukráře Holinky v domě, v němž bydlel JUDr. Voženílek. Samozřejmě, že neštěstím postižený vyletěl z krámu jako kukačka z hodin, ale
pacholete nezahlédl, poněvadž, jak jsem uslyšel řinčení skla, sebral
jsem co nejrychleji nohy na ramena a utekl. Teprve za hodnou chvíli
jsem se vykradl z úkrytu obhlédnout opatrně situaci. A byla dobrá!
Všude ticho, nic se nezjistilo, poněvadž mě nikdo neviděl a vzdálenost
mezi místem vrhu kamene a krámem byla dosti značná.
Když na náměstí u kříže zrály kaštany, mívali jsme tu nejvíce zábavy. Sráželi jsme plody buď kamenem vrženým rukou, nebo kámen uvázaný na dlouhém motouzu jsme přehazovali přes větvě a kaštany sklepávali. Nejintimněji bylo zde v podzimních podvečerech, kdy za
úplňku měsíce jsem s kamarády skotačil až skoro do večeře, jež u nás
bývala vždy přesně o půl sedmé.
V zimě měli jsme pod kaštany klouzačky, kde jsme se pilně zacvičovali k udržování rovnováhy. Jedenkráte upadl jsem při klouzání na
znak a zůstal chvíli ležet. Rána byla kapitální a ještě dnes mám památku na lebce v podobě dosti značného nárůstku na kosti.
Jinak, když napadlo hojně sněhu a byl vedle chodníků na hromady
shrnut, válčili jsme tak, že jsme dobývali hromady obsazené nepřítestrana
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lem buď jen rukama nebo házením sněhových koulí, popřípadě zmrazků, což bylo zvláště pro oko nebezpečné.
Zdraví při všem uličníkování a vztekání se, sloužilo mně dobře
a v rodině u nás se celkem mnoho nestonalo.
S příchodem tatínka do Holic došel z vyšších úředních míst rozkaz
k zakládání nových pozemkových knih. K tomu bylo zapotřebí konat
ohledání a měření pozemkové na místě samém. V jisté obci vstoupil
tatínek za účelem informací do chalupy, a jakmile otevřel dveře, ihned
seznal, že tam leží nemocní s neštovicemi. Rychle sice zavřel, ale bylo
již pozdě.
Krátce nato roznemohla se maminka, jež ještě ležela po mém narození, na neštovice. Nebylo jich mnoho, ale byly přece. Po horečkách,
jimiž trpěla, slezl jí kus vlasů, černý vlas s kovově modrým leskem,
takže zůstala na hlavě lysina, již si zakrývala „mašlí“. Z ustřižených
vlasů nosila cop, vzadu na hlavě připevněný.
V této době onemocněl také otec zápalem plic, jejž si uhnal při
těchto pracích a k němuž se později přidal „výpotek“, to jest voda na
plicích. Onemocnění otcovo bylo těžké, takže Dr. Baur pochyboval již
o uzdravení a také se o tom někde vyslovil.
Toho se chytil jistý podnikavec, pro otce objednal parádní truhlu,
v níž však byl pohřben řezník Švihovský, který vraceje se z nákupu
dobytka, byl na ostřetínské silnici někde za „hromovou hruškou“ přepaden lupiči a zabit. Vrah vypátrán nebyl. Otce to nemálo mrzelo
a měl to Dr. Baurovi za zlé. Myslím však, že na tom neměl lékař žádné
viny, ale babské huby to roznesly dále jako novinu.
Majitele domu čp. 2, kupce Františka Růžičku, jsem již neznal. Jen
vím z vypravování maminky, že zemřel na úbytě. Po jeho smrti vedla
kupecký krám vdova,
hezká paní štíhlého vzrůstu, jež v zimě nosívala
v krámě krátký kožíšek.
Měla pět dětí. Nejstarší
dcera Anna, tehdy již
přes dvacet roků stará,
provdala se za lékárníka
PhMr. Václava Situ,
holického rodáka, do
Rožnova pod Radhoštěm. Syn Karel vystudoval pardubickou reálku
a techniku v Praze, byl
inženýrem a později vrchním stavebním radou v Brně. Dcera Berta
zůstala svobodná, ač byla milá a hezká dívka. Klára, stížena zkřivenou
páteří, zemřela v mladém věku, ale to jsem již v Holicích nebyl. František, který rovněž studoval pardubickou reálku, převzal po matčině
smrti vedení kupecké živnosti.
Když jsem se tak široce rozepsal o svém rodném domě i osudech,
jež mě v něm potkaly, pokusím se popsati náměstí a stavby svého
rodiště.
Náměstí v Holicích tvoří pravidelný obdélník asi 200 m dlouhý
a 100 m široký, je prostranné a vedou zněho čtyři ulice. Na západ dvě,
jedna od „Černého domu“ k budově pětitřídní školy obecné, druhá od
domu kupce Františka Holuba, jenž sousedil s „Černým domem“,
vedoucí ke kostelu. Třetí ulice od městské radnice na severozápad
k Vysokému Chvojnu a Hradci Králové s odbočkou k východu na
Staré Holice a Borohrádek. Čtvrtá v pokračování ulice Královéhradecké od „staré pošty“ na jihovýchod k Ostřetínu a Vysokému Mýtu
s odbočkami u hostince „Na Špici“, jednak na západ k Sezemicům
a Pardubicům, jednak na jih k Rovni a Moravanům.
Náměstí ohraničovaly a uzavíraly povětšině přízemní zděné domky
až na roubenou dřevěnou chalupu Mazurovu s podsíňkou a roubený
domek Josefa Lohnického s rovněž takovým plotem. Jen na severní
straně byly domy vesměs jednopatrové.
Od uličky vedoucí z náměstí ke kostelu tzv. kostelní, sousedíc
s hostincem „U České Koruny“, kdysi Pernerovým, pak Vohralíkovým
(čp. 5), jenž již stál v uličce, byl hostinec a kořalna Šoulavých (čp. 4)
s rozsáhlou zahradou a kuželníkem, kam se scházívali o nedělních
odpůldnech sousedé na koulení kuželek. Vedle něho byl dům čp. 3
vdovy Adámkové, tzv. Čermákův, v němž bývala počátkem let sedmstrana
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desátých lékárna, již od roku 1844 vlastnil lékárník Karel Holtsch,
původem z Havraně u Mostu. Zde také zemřel 26. prosince 1873
o jedné hodině noční ve věku 59 let. K jeho dceři Anně se na lékárnu
přiženil PhMr. Josef Thuma. Po vystěhování lékárny měl zde krám
kožešník Petružálek, jehož manželka byla velmi dobrou ochotnicí.
Vedle byl krám trafikanta Jeřábka a knihaře Černého, který při své živnosti prodával i školní potřeby a kalendáře. Na futru krámových dveří
zvenku visívaly různé kalendáře na provázku, aby si je zájemci mohli
prohlédnout a rozhodnout se pro koupi. Později přesídlil prý Černý do
domu kupce Františka Holuba a měl prý krámek v křídle do kostelní
ulice. Předchozím nájemcem krámku býval „starý“ Michálek, který
obchodoval se střižním zbožím.
Následoval dům čp. 2 kupce Františka Růžičky, o němž již vpředu
stala se obsáhlá zmínka.
S ním sousedila rozsáhlá budova s věží čp. 1, na níž byly hodiny
a které se všeobecně říkalo „v zámku“. Základ k ní byl položen roku
1843 a v roce 1850 přestěhoval se tam c. k. okresní soud s c. k. berním
úřadem. Po obou stranách nad širokými vraty připevněny byly dva
rakouští orlové nesoucí dole na plechové stuze nápisy: „K. K. Bezirksgericht – c. k. okresní soud“ a „K. K. Steuramt – c. k. berní úřad“. Za
oběma znaky státní moci vyčuhovala sláma a seno z vrabčích hnízd.
Budova byla uvnitř nevlídná s prostorným vjezdem a širokými dřevěnými schody vedoucími do prvého patra.
V přízemí po pravé straně byly kanceláře berního úřadu a byt sluhy
Girgála, po předcích Poláka. Byla to rázovitá figurka úředního sluhy,
tak jako by vypadla z některé povídky Ignáta Hermana. Postavou byl
menší, subtilní starý muž s „císařským“ vousem na tváři, oblečen
v úřední císařský kabát
s mosaznými knoflíky
s „orlíčkem“ a na hlavě
nosil „oficírku“. Doma
kouřil fajfku. Jeho manželka byla milá stařenka.
Byt opatřen byl starým
biedermaierským nábytkem. Proti dveřím stál
starý prádelník s mosazným kováním a sloupkovými hodinami. Uprostřed světnice, jejíž okna
hleděla do dvora, stál
starý stůl se židlemi kolem. Podlaha pokryta koberci sestavenými ze
starých barevných hadříků, jak tenkráte bylo zvykem. Vůně levandule
doplňovala milé ovzduší biedermaieru. Tam jsem jako malý chlapec
často rád zacházel, zajímaly mě již tenkráte sloupové hodiny i starý
nábytek a babička Girgálová byla tak milá.
Po levé straně vjezdu byl listovní úřad ve velké klenuté místnosti,
značně ponuré se zamřížovanými okny. Dvojité dveře byly pobity silným plechem a dobře okovány, jak bylo předepsáno. Zde pracoval
listovní Jan Hutter, vysloužilý účetní strážmistr od dragounů. Byl milý,
úslužný a spisovnou češtinou vždy hovořící úředník, na kterého se bylo
možno vždy spolehnout. Před nástupem služby vojenské byl kupeckým mládencem v Pelhřimově, kde učaroval dceři svého principála,
která na něho čekala 12 let, až byl z vojny propuštěn a obdržel místo
v soudní službě. V Holicích se oženil. Byla to příjemná dáma a nejlepší, opravdová přítelkyně maminky, s níž udržovala písemný styk až do
matčiny smrti v roce 1906. Z Holic byl listovní Hutter přeložen služebně do Rakovníka. Když se v roce 1891 dostal otec do Chrudimi jako c.
k. zemský rada, přišel za ním Hutter v poměrně krátké době a sloužil
pod vedením otce u c. k. okresního delegovaného soudu zase jako
listovní. Odtud byl přeložen do Tábora. Jeho choť přijela mamince na
pohřeb. Po něm jsme jeli společně do Prahy a to byl s ní můj poslední
osobní styk. Krátce na to onemocněla rakovinou jazyka a zemřela.
V Táboře odešel Hutter na odpočinek a oženil se s vdovou po profesoru tamějšího gymnázia, jež však onemocněla a brzo mu zemřela. Vyženil s ní domek, jak mi vypravoval, když jsem ho jednou v Táboře navštívil.
Vedle listovny ve zvláštním výklenku byla ponurá a vlhká šatlava.
(pokračování příště)
ročník II., únor 2006
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Sebrané glosy Miloslava Kmenta
„Mráz jak na Sibiři!“ – takové jsou u nás
zimy na sklonku ledna. Pokud lze věřit meteorologům, tyto mrazy potrvají ještě celý týden,
čili až do doby, kdy se Vám únorové číslo
dostane do rukou. Zima, na kterou nejsme
zrovna v takovýchto polohách zvyklí, způsobuje potíže téměř všude. Prý ani milovníci
zimních sportů nejsou vysokými stupni mrazů
nadšeni, a to už je co říci. Tím spíše bychom
měli alespoň v tichosti poděkovat všem těm,
kteří v tomto počasí usilovně pracují na tom,
abychom my ostatní v klidu přežili. Patří sem
nejen pracovníci technických služeb, silničáři,
elektrikáři, plynaři a vodohospodáři, ale třeba
i pekaři, mlékaři, mnoho řidičů „zásobovačů“,
jakož i záchranáři, hasiči, policisté i další profese na to navazující.
„Psa by nevyhnal, kolo nepohodil“ – to mne

napadlo v souvislosti s předcházející glosou
o mrazivém počasí. Co tam však má co dělat
kolo? Přišlo mi jej líto, když kolem něj již
nějaký čas chodím. Kolo je to celkem solidní,
typem dámské, má i sedlo, blatníky, zvonek.
Je to však kolo – invalida a je připoutáno
k zábradlí „věžáku“ u Malavi-marketu. Pán
(nebo paní!) se mu asi ztratili nebo na něj
zapomněli. A někdo si mezitím přivlastnil
přední kolo (viz fotografie). Je i možné, že
majitel odnesl přední kolo na správku do
opravny a došlo lepidlo. Nebo se přední kolo
samo kamsi odkutálelo. Nebo. . . ? Jsem zvědav na další osud tohoto velocipedu.
Domníváte se, že se pán nemůže ztratit? Je
to divné, ale představte si, že se to netýká jen
jízdního kola, o kterém jsem již psal. Páníček
– ať už majitel či jen řidič – se může ztratit
i obstojnému čtyřkolovému vozidlu, automobilu. Na parkovišti u Malavi-marketu v ulici
Bratří Čapků stojí již několik týdnů na pohled
docela vzhledný bílý Ford Transit L s poznávací značkou 1E8 7934. Stojí a stojí, rozhlíží
se, pod sněhovou pokrývkou vykukuje a patrně přemýšlí o nesmrtelnosti chrousta (viz
fotografie). Páníček či řidič nikde. Možná
odjel na zimní dovolenou na Seychely či
Bahamy, možná si léčí revma v lázních,
možná ... Co mi je vlastně do toho? Auto stojí
na veřejném parkovišti, platit se tam nemusí,

tak ať si stojí. Jen mi je divné, že nikomu
neschází, že ho nikdo nepotřebuje.

Dostalo se mi osobní pochvaly za to, že jsem
minule napsal několik údajů o počtech obyvatel našeho města. Prý je to docela zajímavé,
jen škoda, že nás v posledních desítiletích trochu více nepřibývá. S tímto konstatováním
zcela souhlasím, avšak jinak jsem se zaradoval a slíbil, že o počtu obyvatel napíši více
a podrobněji. Což také na této stránce v samostatné stati činím. Současně mne překvapilo,
jak o suchá statistická čísla může mít někdo
zájem. Dovedlo mne to k názoru, že bude
dobré i v příštích vydáních zveřejnit výběr
některých statistických údajů z našeho regionu, se kterými by se širší veřejnost třeba ráda
seznámila.
e-mail: miloslavkm@volny.cz

POČET OBYVATEL V HOLICÍCH
Pohled do minulosti – jedná-li se o statistická data – je mnohdy značně problematický. Nikoliv proto, že by v dobách dávných
nebyly snahy zachytit a popsat vývoj společnosti, ale především proto, že se dějinami
přehnala spousta válek a živelních pohrom,
při kterých množství dokumentárního materiálu vzalo za své. Pochopitelně i systémy
a způsoby dokumentace nebyly tak dokonalé, jako v současnosti. Proto následující nejstarší údaje mají charakter přibližnosti.
První náznaky o počtu obyvatel městečka (tehdy Nových a Starých Holic) uvádí
urbář z roku 1494: 67 usedlostí – cca 300
osob. Z dobových pramenů vycházejí autoři
díla „HOLICE – Obraz vývoje a současnosti“ (Antonín Šafařík a Otokar Pospíšil –

1911). Uváděn je v roce 1677 počet 436
obyvatel, v roce 1710 = 695 osob, katastr
Tereziánský z roku 1713 zaznamenává 723
občany a v roce 1782 dokonce již o tisíc lidí
více – 1 718.
Za necelé půlstoletí poté (1826) bylo
napočítáno 3 056 lidí a dle Palackého „Popisu Králowstwí českého“ měly Holice v roce
1843 již 4 004 obyvatel a řadily se tak mezi
padesát největších míst v Čechách. Úřední
soupis v roce 1850 přinesl číslo 4 131,
o dvacet let později při prvním oficiálním
sčítání lidu v roce 1870 vykazovalo město
4220 duší. Za dalších dvacet let tehdejšího
průmyslového rozmachu přibyla opět tisícovka občanů: rok 1890 = 5 208 obyvatel.
Údaje od roku 1900 do současnosti jsou

již podloženy statistickými záznamy, takže
v souborných informacích Českého statistického úřadu – Krajské reprezentace Pardubice z roku 2005 o dlouhodobém vývoji počtu
obyvatel města Holic (str. 10) zjistíme tyto
údaje:
rok 1900 - 5 335 obyvatel
rok 1910 - 5 988 obyvatel
rok 1921 - 6 129 obyvatel
rok 1930 - 6 585 obyvatel
rok 1950 - 5 895 obyvatel
rok 1961 - 6 217 obyvatel
rok 1970 - 6 208 obyvatel
rok 1980 - 6 545 obyvatel
rok 1991 - 6 429 obyvatel
rok 2001 - 6 219 obyvatel
Z dosažitelných pramenů připravil Miloslav Kment

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Dne 14. ledna 2006 uzavřeli sňatek slečna Olha Kerečanynová a pan Jaroslav Voříšek.
Dne 14. ledna 2006 uzavřeli sňatek slečna Radka Seidlová a pan Petr Záleský.
Gratulujeme!
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FAUNA & FLORA
Josefská 208, Holice v Čechách
mobil 603 522 609, 739 067 854
prodejní doba út-pá 10 - 12 / 13 - 17,
so 8 - 11.30

Je-li na Hromnice (2. 2.) jasně a čisto, bude dlouhá zima. Jestliže však hřmí a sněží, není již jaro daleko.
Svatá Dorota (6. 2.) přináší nejčastěji snih.
Svatý Matěj (24. 2.) ledy láme, nemá-li je, udělá je.
Jestliže se kočka v únoru vyhřívá na slunci, pak musí v březnu
za kamna
Vážení přátelé, naši zákazníci, přehoupl se nám měsíc leden,
únor je krátký měsíc a už se zdá, že můžeme s větší chutí přemýšlet
o jaru, o sluníčku, o zahrádce. Již jsem Vás několikrát nabádala,
abyste si dali letos předsevzetí, že budete přemýšlet dopředu, abyste potom měli s prací na zahrádce menší problémy, snad se Vám to
letos povede.
Kdo si chce vypěstovat vlastní sazenice –
musí pomalu začít s výsevy. Protože půda
z našich zahrádek je většinou dost zaplevelená
a znečištěná, je lépe si na první semínka koupit
výsevný a množitelský substrát. Má velmi
jemnou konsistenci, je propařený a upravený
tak, aby v něm semínka měla ty nejlepší podmínky. Naši zákazníci ho používají již několik
let a jsou s ním velmi spokojeni. Semena při
výsevu v tomto substrátě mají velmi dobrou klíčivost a ušetříme za první postřik proti padání
klíčících rostlin, a to je další bolest při pěstování rostlin na jaře, jedná se hlavně o papriky
a okurky. Ať již pěstujete rostliny sami nebo z předpěstovaných
sazenic, nikdy byste neměli zapomenout na ošetření proti tomuto
padání rostlin. Rostlina – lépe řečeno stonek, vypadá, jako kdybyste ho stáhli provázkem. Můžete se proti této chorobě bránit
biologickým i chemickým postřikem. Rádi Vám poradíme,když
přijdete do našeho krámku, který postřik bude nejvhodnější.
Americké padlí na angreštech, projevuje se bílým povlakem
na plodech angreštu, který postupně hnědne a plody jsou nepoužitelné. Někteří z Vás už kvůli této nemoci zlikvidovali angrešty, ale
to je škoda, dá se proti němu poměrně lehce a s úspěchem bojovat, ale chce to důslednost a hlavně začít včas. Někdy je třeba
začít s postřiky již koncem února, je tedy zapotřebí angrešty hlídat, abyste nezačali pozdě. První postřik provádíme měďnatým
přípravkem, a to již při prvním náznaku pučení rostlin a potom
postřik opakujeme každých 10 -14 dnů. Rozmezí je tu proto, abychom mohli využít pěkného počasí, bez deště a větru, ale vždy by
měl být postřik proveden nejdéle do 14ti dnů. Někteří pěstitelé,
kteří postřiky provádějí důsledně a pravidelně, dokonce tvrdí, že
mají nyní angrešty větší a chutnější. Po prvním postřiku měďnatým přípravkem pokračujeme dalšími vhodnými postřiky, kterých
je celá řada, nejsou drahé a vyplatí se je střídat.
Již nyní, s předstihem, Vás chceme upozornit na každoroční
nemoc broskvoní – kadeřavost broskvoní – protože často přicházíte již pozdě pro první postřik, který je zapotřebí aplikovat
v období nalévání prvních pupenů (začíná se ve stejné době jako
u angreštů, ale na nich je tato fáze růstu lépe znatelná, proto se
jimi řiďte) a poslední před ukončením kvetení. Teplota vzduchu
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ovlivňuje délku infekčního období, někdy může trvat 5-6 týdnů
a postřiky by se měly opakovat po 10-14ti dnech. Tato nemoc se
objevuje každoročně, není proč čekat s postřiky a při váhání bývá
často již pozdě. Existuje již několik přípravků k ošetření, které
Vám rádi poskytneme.
Neměli byste také zapomenout na předjarní postřik ovocných stromků, keřů a okrasných dřevin. Tento jarní postřik, který
se aplikuje v období tzv. myšího ouška tj. na probouzející se
pupeny, často zabrání mnoha nemocem na stromech, působí hlavně na přezimující škůdce. Postřikem bychom měli celý strom či
keř doslova umýt, protože postřikovací látka je zředěný řepkový
olej, který škůdce udusí, nemusíte se bát, že si na stromy dáváte
nějakou chemii. Postřik je velmi účinný a zajistí stromku úspěšný
start do nového plodného roku. Při nižším výskytu škůdců v roce
tento postřik úplně postačí.
V únoru řežeme vinnou révu, ihned, jak pomine nebezpečí
větších mrazů, nečekáme déle, protože při pozdějším řezu vinná
réva „slzí“. Přímo o řezu se domluvíme s odborníkem, je to práce
velmi zajímavá, dá se mnoho napravit, ale i pokazit. Často nám
může pomoci také průvodce řezem.
Často v tomto období naříkáte nad skvrnitostí jablek, která
se projevuje hlavně v průběhu uskladnění, na jablkách se objevují
šedohnědé skvrny, pod nimiž je nekrotické tmavě zbarvené hořké
pletivo – od toho také hořkost (pihovatost) . Můžete tomu odpomoci i nyní, a to posypem okolí stromu vápníkem. Tato nemoc
bývá způsobena hlavně nadbytkem dusíku v půdě a není jediná,
proto s hnojením dusíkem opatrně! Hnilobu plodů ve skládkách
způsobuje také monilióza, která se projevuje jako velké hnědé
skvrny, potom jako hnědá až černá hniloba, která zachvacuje
velmi rychle celý plod. Lze před sklizní ošetřovat chemickými
prostředky, ale později, abychom zajistili co nejmenší výskyt,
skladujeme jen opravdu zdravé ovoce. Skladovací prostory před
uskladněním ovoce také důkladně vysíříme po předchozím utěsnění (asi 8 g plátkové síry na 1m3).
Připomínáme opět přípravek, kterým můžete zbavit plevele na
celé vegetační období míst, kde nechcete aby rostl plevel, tráva
ani kulturní osivo. Tento prostředek není sice laciný – stojí 95,-Kč
na 35m2 a musí se aplikovat brzy na jaře po rozmrznutí půdy případně při velmi nízkém vzrůstu plevele. Dá se dobře použít i na
vjezdy, chodníky, okolo hrobů a působí celého půl roku.
Potřebujete-li se zbavit plevele i na plochách, kde chcete
vysázet či vyset kulturní plodiny, nabídneme Vám i takové herbicidy. Některé se musí aplikovat před využitím pozemku, ale jiné
se dají použít i v době, kdy je plodina zasázená či zasetá, ale
vždycky to chce přijít včas a domluvit se na herbicidu, který by
Vám vyhovoval.
Nabídka naší prodejny:
V měsíci únoru Vám můžeme nabídnout osivo mnoha druhů zeleniny, květin a léčivých rostlin, ale i dřevin a bonsají Rádi Vám
poradíme s výběrem semen podle stavu půdy zahrady. V široké
nabídce u nás můžete koupit lilie – asijské i orientální hybridy,
gladioly,begónie a různé druhy trvalek a cibulovin v novém atraktivním balení. Nebudou chybět ani jiřiny.
Můžeme Vám také nabídnout chemickou předjarní ochranu
Vaší zahrady a hnojiva, abyste se mohli připravit na novou
zahrádku.
Mějte se moc hezky, kdo máte rád zimu, tak si ji ještě užijte,
protože jaro už vystrkuje růžky!
Alena Rabasová, e-mail: faunaflora@seznam.cz
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SK HOLICE INFORMUJE
ZIMNÍ HALOVÉ TURNAJE ŽÁKŮ A DOROSTENCŮ
V měsíci lednu 2006 se v městské hale konaly první halové turnaje
v kopané žáků a dorostenců, které pořádá SK Holice. Další turnaje proběhnou v měsících únoru a březnu (viz sportovní kalendář). Dnes přinášíme výsledky lednových turnajů.
„Viktoria Cup“
Halového turnaje v kopané starších žáků, který se konal 8. 1., se
zúčastnilo 8 družstev, která hrála ve dvou skupinách. Vítězem se stalo
družstvo AFK Horní Jelení „A“, které ve finále porazilo AFK Horní
Jelení „B“ 2 : 1. Na třetím místě se umístil tým SK Pardubičky. Nejlepším střelcem turnaje s osmi vstřelenými brankami se stal Filip Souček
z SK Pardubičky.
„Agrostav cup“
Halového turnaje mladších žáku, který se konal 7.1., se zúčastnilo 10
družstev, která hrála ve dvou skupinách. Vítězem se stalo družstvo SK
Vysoké Mýto, které ve finále porazilo AFK Horní Jelení 2 :1. Na třetím
místě se umístil tým FK Přelouč. Nejlepším střelcem turnaje se se šesti
vstřelenými brankami stal Pavel Štěpánek z AFK Horní Jelení.
„Monts cup“
Halového turnaje mladších dorostenců, který se konal 15.1., se zúčastnilo 6 družstev, která hrála systémem každý s každým. První místo

obsadilo družstvo AFK Chrudim „B“, na druhém místě se umístilo
družstvo AFK Chrudim „A“ a třetí příčku obsadilo družstvo SK Holice
„B“. Nejlepším střelcem turnaje se se šesti vstřelenými brankami stal
Radouš Michal z AFK Chrudim „B“.

„Bratrovražedné utkání“ hornojelenských mančaftů

Vítězné družstvo AFK Chrudim „B“

Přípravné zápasy „A“ mužstva SK Holice:
4. 2. ve 14:00 hodin – SK Holice versus SK Týniště nad Orlicí
11. 2. v 10:30 hodin – Agria Choceň versus SK Holice
19. 2. v 18:00 hodin – SK Přepychy versus SK Holice
25. 2. v 11:00 hodin – Tesla Pardubice versus SK Holice
26. 2. ve 14:00 hodin – Sokol Moravany versus SK Holice
„B“ mužstvo se zúčastní „Zimního turnaje FK Horní Ředice“:
11.2. ve 14:00 hodin – SK Holice versus Sokol Roveň
18.2. v 10:00 hodin – SK Holice versus Sokol Žďár
V únoru začíná 1. ročník „Memoriálu Františka Vaniše“ (bývalý holický hráč a trenér mládeže), kterého se zúčastní za SK Holice družstva
mladšího a staršího dorostu. Soupeřem ji budou týmy Spartaku Sezemice, Sokola Ostřetín, Sokola Moravany a Sokola Roveň.
SK Holice

Mistrovství republiky v táhlovém hokeji STIGA
Druhou lednovou sobotu vstoupil v holickém Kulturním domě do
nového roku Český pohár v táhlovém hokeji STIGA. Holice bez nadsázky patří k baštám tohoto neustále se rozvíjejícího sportu pro všechny, vždyť se v našem městě konaly již více než dvě desítky podobných
turnajů a dvakrát rovněž vrchol domácí sezóny v podobě republikového mistrovství.
Letos se rekordně dlouhých (více než sedmihodinových) bojů, které
slavnostně zahájil starosta města Ladislav Effenberk, zúčastnilo 71
hráčů a hráček ze všech koutů naší vlasti.
Průběh turnaje potvrdil pokračující vzestup mladé generace a konečný
vítěz Lukáš Turoň z Třince pozici vedoucího muže desetidílného seriálu. Ve finálových duelech výborné úrovně si hladce 3:0 na zápasy poradil s příbramským Michalem Hvížďem. Bronz připadl Janu Suchému
z Plzně.
Další klání uspořádá v únoru Plzeň, kde také o víkendu 10. – 11. června proběhne mistrovství republiky.
Na fotografii Vladislava Brandy je vítěz turnaje Lukáš Turoň – vpravo.
Aleš Horčička

PŘEHLED SPORTOVNÍCH A TURISTICKÝCH AKCÍ NA ÚNOR 2006
 Jarní turnaj ve volejbalu žen – TJ Jiskra
Holice

 Zimní turnaj dorostu a dospělých v nohejbalu – Sokol Holice
ročník II., úor 2006

 4. – zahajovací turnaj roku 2006 Českomoravského klubu veteránů ve stolním tenise – TJ Jiskra Holice

 5., 11., 12., 26. 2. – halové turnaje mláde-

že v kopané – SK Holice

 25. – „Šibřinky“ – taneční zábava – restaurace Na Trandě – TJ Jiskra Holice
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Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje
nábřeží Závodu míru 1961, 530 02 Pardubice Tel./Fax. 466 335 630, Mobil: 775 693 982
Kontaktní osoba: František Moudr, DiS.
Vám nabízí služby
KONTAKTNÍHO, INFORMAÈNÍHO A PORADENSKÉHO CENTRA HOLICE
KAŽDÝ LICHÝ TÝDEN VE STØEDU OD 9 DO 13 HODIN (1x za 14 dnù)
VE DOMÌ S PEÈOVATELSKOU SLUŽBOU V HOLICÍCH U KAPLIÈKY 1042
termíny v únoru, bøeznu a dubnu: 1. 2., 15. 2., 1. 3., 15. 3., 29. 3., 12. 4., 26. 4. a dále
Centrum ZDARMA poskytuje služby
zdravotnì postiženým, jejich rodinám, pøíbuzným, neziskovým organizacím a všem, kterých se tato problematika týká

 Prodej baterií a souèástí do sluchadel
 Základní sociálně právní poradenství
 Specifické poradenství pro jednotlivé druhy postižení
 Aktivní pomoc při řešení obtížné sociální situace
 Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek (v Pardubicích, za úplatu)
 Zprostředkování konzultace s právníkem v sociální oblasti, důchodovém zabezpečení a pracovně právních vztazích
 Informace o občanských sdruženích a organizacích pro zdravotně postižené, kulturních,
sportovních a jiných akcích
 Prodej příručky Sociálně právní minimum pro zdravotně postižené

Technické služby Holice
přijmou do pracovního poměru technika.
Podmínky: ochota pracovat s lidmi, znalost zakládání staveb, dobrá
znalost práce s počítačem, hlavně práce s tabulkovým programem
EXCEL. Řidičský průkaz min. skupiny B.
Platové podmínky dle zákona č.. 143/1992 Sb.
Informace na tel. čísle 604 250 254, nebo osobně v kanceláři ředitele TS, Vysokomýtská 635
Pondělí – pátek od 8.00 hod. do 15.00 hod.

L. V. DŘEVOKOMPLET s.r.o.
LÁZNĚ BOHDANEČ

NABÍZÍ
dubové podlahy, schody, stupně,
podstupně, parapety a střešní
okna
TEL: 777 788 164
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