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V úterý 11. dubna se v kulturním domě

konalo „Krajské kolo XVI. celostátní pře-

hlídky školních dětských pěveckých sborů“.

Jak vše probíhalo, o tom se dočtete uvnitř

listu. Já bych se teď s vámi rád podělil

o jeden zážitek. Jistě si dovedete představit,

jak může být úmorné čekání na výrok poroty.

Děti však vůbec nepřipustily nějakou nudu

a toto čekání si zkrátily. A jak jinak, než zpě-

vem. A tak na improvizovaném koncertu

zazněly písničky Anety Langerové, zpívalo

se o tom, že „není nutno, není nutno, aby

bylo stále veselo“, vzpomněl se „pramen

zdraví z Posázaví“, dokonce se zpívala

„Mašinka“ a přes jeviště svižně podupával

dětský had.. Děti se prostě náramně bavily

a i mně bylo pěkně na duši. A za to jim všem

moc děkuji.

Pravidelnou Velikonoční sportovní akcí

v Holicích je turnaj ve stolním tenisu, letos

tedy Holice 2006. V sobotu 15. dubna probě-

hla soutěž kategorie A ve dvouhře i čtyřhře

mužů, jejímiž vítězi se stal Bohumil Vožický,

resp dvojice Vožický, Vrablík. V těchto kate-

goriích se utkalo celkem 123 hráčů. V neděli

turnaj pokračoval soutěžemi hráčů z nižších

soutěží, účastnilo se ho ve čtyřech soutěžích

209 hráčů, v soutěži č. 5 – ve dvouhře mužů

pro hráče divizních a nižších soutěží zazna-

menal vynikající druhé místo domácí Michal

Jelínek. O úspěchu turnaje není třeba pochy-

bovat a již dnes je jasné, že se se stolními

tenisty setkáme o Velikonocích i v příštím

roce. 

Ve dnech 22. a 23. dubna byla, na pozvá-

ní burmistrza polského partnerského města

Strzelce Opolskie pana Krzystofa Fabia-

nowského, delegace města Holic tvořená sta-

rostou města Mgr. Ladislavem Effenberkem,

tajemníkem ing. Vladislavem Brandou

a ředitelem Technických služeb Holic Jose-

fem Kozlem, na pravidelné výstavě „Strze-

leckie Targi Wiosenne“, které jsou již pravi-

delnou jarní přehlídkou podnikatelů a firem

z tohoto města a okolí. Výstavu zahájil bur-

mistrz K. Fabianowski s naším starostou

Mgr. L. Effenberkem a českým konzulem

JUDr. J. Kubíkem, následovala prohlídka

celého výstaviště. V dalším bohatém progra-

mu se delegace seznámila s činností měst-

ských komunálních služeb a navštívila nově

zbudovanou městskou skládku komunálních

odpadů, v programu nechyběla ani návštěva

některých obcí ze správního obvodu. Na

závěr návštěvy byli představitelé města Str-

zelce Opolskie oficiálně pozváni na oslavy

výročí 670 let Holic, potvrdili svoji účast,

včetně účasti uměleckého souboru, který

bude účinkovat v programu těchto oslav.

Luděk Kaplan, Vladislav Branda
Foto: Vladislav Branda, Jan Švec

NEVŠEDNÍ UDÁLOSTI VŠEDNÍHO ŽIVOTA
SLOVEM I OBRAZEM

Na titulní straně je aula holického gymnazia 

Foto: Marie Hladíková
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Vážení občané, čtenáři měsíčníku

„Holické listy“!

Nejedna z činností místní samosprávy

stojí poněkud v pozadí zájmu veřejnosti,

i když její význam je nezpochybnitelný. Nao-

pak jsou úseky, které se mnoha z nás tak či

onak dotýkají, setkáváme se s nimi velmi

často a dokonce jsme mnohdy jejich přímými

účastníky. Patří k nim především bezpečnost-

ní situace, lépe řečeno veřejný pořádek,

doprava, kriminalita, mimořádné události.

Proto se rada města i zastupitelstvo města

touto problematikou každoročně zabývá a já

Vás se současnou situací v hlavních rysech

seznámím.

Důležitou roli na tomto úseku hraje

Obvodní oddělení Policie ČR. Trvalým pro-

blémem místní služebny je nedostatečné per-

sonální obsazení, což se projevuje nejen

v Holicích, ale v celém správním obvodu,

který má oddělení v péči. Policejní činitelé se

přesto domnívají, že na úseku veřejného

pořádku byl stav stabilizovaný a nedocházelo

k závažným narušením. Loni došlo v Holicích

ke 154 přestupkům, většina byla vyřešena

blokovou pokutou či domluvou. Je známou

skutečností, že k přestupkům dochází větši-

nou na tanečních zábavách a diskotékách,

jakož i na vyhlášených problémových místech

– na náměstí T.G. Masaryka, na autobusovém

nádraží a v okolí kulturního domu. 

Víme, že toto konstatování mnohým z Vás

nestačí a že oprávněně kritizujete narůstající

vandalizmus, vulgaritu a bezohlednost někte-

rých skupin mládeže, které „vegetují“ ve zmí-

něných lokalitách. Snažíme se tyto jevy právě

s pomocí státní i městské policie eliminovat.

Udivuje nás však, že u této mládeže (v mnoha

případech u nezletilých) evidentně chybí péče

a zodpovědnost rodiny. 

Stav dopravní problematiky je trvale

ovlivněn především zcela přetíženou silnicí

I/35 z Hradce Králové na Svitavy. Například

na úseku od benzinových pump po restauraci

„Na Špici“ policejní statistiky evidují za loň-

ský rok 49 nehod s téměř dvoumilionovou

škodou. Potvrzuje se, že jediným řešením je

plánovaný obchvat města, jehož stavba by

měla být zahájena v letošním roce. Celkově se

však zlepšila dopravní kázeň, k čemuž nema-

lou měrou přispěly též hlídky Městské policie

Pardubice, se kterou mají Holice smlouvu

o výkonu služby. Strážníci městské policie se

rovněž věnovali měření rychlosti, dohlíželi na

veřejný pořádek při trzích, společenských

akcích většího rozsahu, kontrolovali placení

parkovného a prováděli odchyt volně pobíha-

jících psů. Podstatné je, že se zlepšila vzá-

jemná spolupráce mezi policií a městskými

strážníky.

Pokud jde o kriminalitu ve městě, je uspo-

kojující, že nedošlo k žádnému závažnému

trestnému činu. Jedinou výjimkou bylo ublí-

žení na zdraví, jehož pachateli byly osoby

z hnutí skinhead. Celkem bylo na území

města spácháno 99 trestných činů, z nichž

převládaly krádeže a vloupání do různých

objektů a taktéž do motorových vozidel.

Objasněnost těchto činů překračuje 40 %, při-

čemž se ukazuje, že výrazná většina pachatelů

nemá trvalý pobyt v okrese Pardubice.

Zmínil jsem se již o působení strážníků

pardubické městské policie a musím potvrdit,

že uzavření smlouvy o jejich občasném půso-

bení v Holicích se ukázalo jako velmi pro-

spěšné. Za loňský rok zde strážníci absolvova-

li 55 směn většinou v době od 7 do 18 hodin,

přičemž dny jsou záměrně měněny. Zjistili

celkem 793 přestupků, což představují pokuty

v úhrnné výši téměř 60 tisíc Kč. Vliv strážní-

ků se projevil především ve zlepšené kázni

dopravního provozu, jakož i ve zvýšených pří-

jmech z parkovného. 

Pokud se snažím seznámit Vás podrobně-

ji s touto tématikou, nemohu zapomenout ani

na aktivity Sboru dobrovolných hasičů

v Holicích, zvláště na jeho výjezdovou jed-

notku. Jejím důležitým úkolem je preventiv-

ní činnost při všech akcích, kde by mohlo

hrozit sebemenší nebezpečí, vyžadující její

zásah. Jde například o akce s ohňostrojem,

o pálení ohňů, o větší shromáždění diváků.

Dále jde o přímé zásahy, což v loňském roce

bylo například u několika rozsáhlejších

dopravních nehod, u několika požárů přímo

ve městě, u lesního požáru ve Velinách

a v Horním Jelení, atd.

Budu spokojen, pokud Vás tato tématika

zaujala. Je však též možné, že kromě toho

byste rádi vznesli vlastní připomínky a názory

k této problematice. V tom případě Vás zvu na

veřejné zasedání zastupitelstva města, které se

těmito záležitostmi bude zabývat. Uskuteční

se v úterý 2. května od 18 hodin v klubovnách

kulturního domu.

Co největší májovou pohodu Vám přeje

Mgr. Ladislav Effenberk, starosta města

MĚSTO HOLICE A SVAZ
BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU

VÁS ZVOU NA

PIETNÍ AKT

U PAMÁTNÍKU PADLÝCH NA HŘBITOVĚ

K 61. VÝROČÍ

HOLICKÉHO POVSTÁNÍ
PÁTEK 5. KVĚTNA V 17 HODIN

SLOVO STAROSTY LADISLAVA EFFENBERKA
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Schůze rady města dne 3. dubna 2006 

Nejprve rada projednala zprávu o činnosti odboru životního

prostředí a stavebního úřadu našeho městského úřadu, kterou vzala

na vědomí. Rada schválila příspěvek od obcí na neinvestiční výdaje

na žáka základních škol paušální částkou 4 700 Kč. V souvislosti

s vypsaným výběrovým řízením na akci „Rekonstrukce domu

U Kapličky čp. 1042“ (starý DPS) jmenovala rada komisi pro

výběr dodavatele ve složení ing. Vladislav Branda, ing. Stanislav

Zahálka, ing. arch. Milan Vojtěch, Petr Rychlík, Miloš Horák

a Milan Novotný a náhradníky jmenovaných. 

V oblasti nemovitého majetku doporučila rada zastupitelstvu

schválit zřízení věcného břemena za úplatu na dvou pozemcích pro

silniční obchvat a na třech pozemcích v ulici Ottmarova. Rada

nedoporučila schválit změnu nájemní smlouvy na smlouvu

o výpůjče na pozemek za kulturním domem. V otázce zřízení pří-

jezdové cesty přes pozemky v místní části Koudelka se rada ztotož-

nila s názorem odboru správy majetku a výstavby města, aby žada-

tel využil všechny možnosti na zřízení věcného břemene včetně

soudní cesty. Rada se seznámila s výsledkem poptávkového řízení

na zpracování studie a projektové dokumentace na rekonstrukci

školní jídelny a jako dodavatele schválila firmu Gama Fobos. 

V další části schůze rada schválila pronájem v čp. 38 Palackého

ulice Krajskému vzdělávacímu institutu Pardubice pro zřízení kon-

taktního místa na projekt „Návrat do práce v Pardubickém kraji“ za

stejných podmínek, jaké má Krajská hospodářská komora, s kterou

se budou v nájmu střídat. Na základě doporučení bytové komise

schválila rada přidělení bytu o jedné místnosti v čp. 59 Hradecká

ulice paní Lucii Habrové za podmínek navržených komisí (dopla-

cení dluhu po matce, uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou

a placení nájemného předem). Rada schválila nájemné v čp. 19

nám. T. G. Masaryka pro pojišťovnu Kooperativa na období

2006–2010 ve výši 180 000 Kč ročně. Rada vyslechla informaci

o přípravě rekonstrukce kašny na náměstí a uložila vedoucímu

odboru správy majetku a výstavby města zajistit poptávkové řízení

na ideovou studii tak, aby návrhy mohli posoudit zastupitelé

i občané na červnovém zasedání zastupitelstva. 

Poté se rada vrátila k odloženému projednání žádostí o veřej-

nou finanční podporu z rozpočtu města na rok 2006. Rada schválila

výši příspěvků dle předloženého návrhu (podrobně je uvedeno

v rubrice Měli byste vědět). Rada rovněž schválila program Dnů

Holic ve dnech 23. – 25. června. Dále rada projednala žádosti

o úlevu z poplatku za likvidaci komunálního odpadu a schválila

úlevu pro Petra Koudelku, Evu a Miroslava Pacovských, ing. Eliš-

ku Činátlovou, Jana Presseho a Karla Hampla, neboť všichni dolo-

žili, že za likvidaci odpadu platí v místech jejich současného poby-

tu. Úlevu neschválila pro Aleše Valentu, který žádost ničím nedolo-

žil. Žádost Radioklubu OK 1 KHL o příspěvek na vybudování

střediska vzala rada zatím jako informaci s tím, že ji projedná

podle finančních možností v pololetí letošního roku. Tajemníkovi

městského úřadu rada uložila předložit na příští schůzi návrh obec-

ně závazné vyhlášky o stanovení podmínek pro pořádání a průběh

akcí typu technopárty.

Schůze rady města dne 18. dubna 2006

Za účasti zástupců Policie ČR a Sboru dobrovolných hasičů

projednala rada stav na úseku veřejného pořádku a dopravy. Hosté

doplnili své zprávy o bezpečnostní situaci na teritoriu města

a o činnosti dobrovolných hasičů aktuálními informacemi za první

čtvrtletí letošního roku. Po diskusi vzala rada zprávy na vědomí.

Stejný bod je zařazen i do programu zasedání zastupitelstva dne 2.

května. Na vědomí vzala rada i zprávu o činnosti své komise

dopravy a veřejného pořádku. S danou problematikou souvisela

i zpráva o činnosti správního odboru našeho městského úřadu na

úseku přestupků, kterou rada rovněž vzala na vědomí.

Rada schválila žádost Jaroslava Šejvla o pronájem střešních

prostor na budově čp. 61 v ulici Bratří Čapků za účelem připojení

k síti internet pomocí technologie WiFi za obvyklých podmínek, to

je nájemné 1 000 Kč měsíčně a úhradu odběru elektrické energie

přes podružný elektroměr. Již delší dobu projednávaná směna

nemovitostí mezi městem a ministerstvem vnitra (pozemky kolem

služebny hasičů a policie za tzv. šatlavu a garáže ve dvoře radnice)

se zdá být již v konečné fázi, a proto rada doporučila zastupitelstvu

tuto směnu schválit a zároveň doporučila schválit uhrazení rozdílu

ceny směňovaných nemovitostí ve výši 76 060 Kč.

Vedoucí odboru správy majetku a výstavby města předložil

radě informace o poptávkových řízeních na investiční akce. Rada

vzala na vědomí, že výměnu prosklených pásů a vchodových dveří

v Mateřské škole Pardubická provede firma Truhlářství Schejbal

Holice, rekonstrukci prostranství u kapličky Lubomír Váša z Prahy

a zbývající fasády na stadionu firma Martin Strnad Nippon CZ.

Vedoucí finančního odboru uložila rada připravit návrh rozpočtové

změny na financování těchto akcí a akcí rekonstrukce kašny a hřiš-

tě pro plážový volejbal. Jedná se jen o přesuny částek schválených

na jednotlivé akce, tedy ne o navýšení rozpočtu. 

V další části schůze vzala rada na vědomí informace o zajištění

voleb v Holicích do Poslanecké sněmovny Parlamentu České

republiky, které se uskuteční 2. a 3. června 2006 a o přípravě zase-

dání zastupitelstva dne 2. května 2006. Rada projednala došlé

žádosti a schválila příspěvek Gymnáziu Holice ve výši 5 000 Kč na

akce protidrogové prevence a stejnou výši příspěvku Tanečnímu

studiu Hany Flekrové na úhradu pronájmu velkého sálu kulturního

domu na vystoupení 16. června. 

Rada doporučila zastupitelstvu schválit obecně závaznou

vyhlášku města č. 5/2006 o místním poplatku za užívání veřejného

prostranství. Jedná se o úplné znění vyhlášky, neboť původní text

byl v průběhu posledních let několikrát měněn a doplňován. Na

základě usnesení z minulé schůze předložil tajemník městského

úřadu návrh obecně závazné vyhlášky č. 6/2006 o stanovení podmí-

nek pro pořádání a průběh akcí typu technopárty a o zabezpečení

místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich koná-

ním. Vzhledem k tomu, že ministerstvo vnitra zveřejnilo vzor

vyhlášky pár dní před schůzi rady a členové rady se s ní seznámili

až na schůzi, rozhodli, že konečný text bude projednán na příštím

jednání.

Mgr. Pavel Hladík, místostarosta města

ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY MĚSTA
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MĚLI BYSTE VĚDĚT…
FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2006 
(schváleno radou města dne 3. dubna 2006 )

Každý rok projednává rada došlé žádosti (převážně občanských

sdružení) o finanční podporu z ropočtu města na konkrétní akce nebo

na činnost. Rada konstatovala, že všechny žádosti byly podány v sou-

ladu s přijatými pravidly a schválila následující příspěvky:

Automotoklub Holice 60 000 Kč

TJ Jiskra Holice – stolní tenis 30 000 Kč

– ostatní 20 000 Kč

Basketbalový všesportovní klub Holice 30 000 Kč

Dělnická tělocvičná jednota Holice 24 000 Kč

Junák – svaz skautů a skautek Holice 20 000 Kč

Sportovní klub Holice (100 let fotbalu) 20 000 Kč

Tenisový klub Holice 15 000 Kč

TJ Sokol Holice 15 000 Kč

Taneční klub Apel Holice 15 000 Kč

Český svaz chovatelů Holice 10 000 Kč

Radioklub OK 1 KHL Holice 10 000 Kč

Český zahrádkářský svaz Holice 5 000 Kč

Oldřich Jelínek, tělesně postižený sportovec 5 000 Kč

Při schvalování rozpočtu města na rok 2006 schválilo zastupitel-

stvo město na zasedání dne 19. prosince 2005 i rozdělení finančních

prostředků určených na společenské aktivity města a podporu význam-

ných akcí (patronát města). 

Družební styky (Strzelce Opolskie, Medzev, Guer) 100 000 Kč

Novoroční oslava s ohňostrojem 50 000 Kč

Čarodějnice 40 000 Kč

Adventní koncert na náměstí 3 000 Kč

Pietní akty 5. května a 28. října 3 000 Kč

Festival dechových hudeb 17 000 Kč

Národní přehlídka jednoaktovek 27 000 Kč

Olympiáda žáků škol holického regionu 25 000 Kč

Holická mateřinka 10 000 Kč

Holický kramflíček 5 000 Kč

Den dětí (celoměstský) 5 000 Kč

INFORMACE O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO ÚŘADU NA ÚSEKU
PŘESTUPKŮ
(projednáno radou města dne 18. dubna 2006)

Jak z podrobné zprávy vyplývá, nenudily se obě přestupkové komi-

se města ani v roce 2005. Mimo přestupků na území našeho města řeši-

ly na základě veřejnoprávních smluv i přestupky z obcí Dolní Roveň,

Dolní Ředice, Chvojenec, Ostřetín a Poběžovice u Holic.V roce 2005 to

bylo celkem 127 přestupků, z nichž 35 bylo postoupeno jinému úřadu

a 36 jich bylo odloženo a u 7 pokračuje projednávání v letošním roce.

Z 49 zpracovaných přestupků bylo 38 přestupků proti občanskému sou-

žití (urážky na cti, drobné ublížení na zdraví, hrubé jednání), 9 proti

majetku (drobné krádeže nebo úmyslné poškození cizí věci) a 2 proti

pořádku ve státní správě a územní samosprávě. Prakticky u všech pře-

stupků probíhá nejdřív šetření policie, která pak kvalifikuje skutek jako

trestný čin či jako přestupek. Pokud se tedy jedná o přestupek, je celý

spis předán přestupkové komisi. Za přestupek lze dostat napomenutí (to

byl však v loňském roce jen jeden případ), hlavně pak peněžitou poku-

tu, což bývá trest nejběžnější. V každém případě je potrestaný zazname-

nán do registru a při projednávání jiných caus se policie nebo soudy

dotazují, zda hříšník už takový záznam nemá. 

Kromě řízení před přestupkovou komisí řeší přestupky i jednotlivé

odbory městského úřadu. Správní odbor řešil v minulém roce 22 pře-

stupků, zvláště na úseku občanských průkazů a na úseku zbraní a stře-

liva. Nejvíce přestupků řeší odbor dopravy a v loňském roce jich bylo

414. Na odborech životního prostředí a stavebního úřadu a živnosten-

ském úřadu museli řešit 48 přestupků. 

Jediným pozitivem na úseku přestupků je fakt, že uložené pokuty

jsou příjmem města. Hříšníci tak přispěli do městské pokladny částkou

418 800 Kč. Lépe je však konstatovat, že by přispěli, kdyby také

všichni zaplatili. A vymáhaní práva není problémem jen našeho města,

ale celé naší společnosti. Dnes je zcela obvyklý jev, že dotyčný si radši

platí právníka a podává odvolání k soudu, než by třeba hned na místě

zaplatil 300 korun. V každém případě bychom byli radši, kdyby v příš-

tí zprávě o přestupkové agendě bylo konstatováno: podle počtu pře-

stupků za rok 2006 to nestojí ani za řeč. 

MYSLIVOST NA HOLICKU

Na své schůzi dne 3. dubna 2006 projednala rada města také zprá-

vu o činnosti odboru životního prostředí a stavebního úřadu našeho

městského úřadu za rok 2005. V obsáhlé zprávě je věnováno místo

i státní správě myslivosti. Podle „Ročního výkazu o honitbě, stavu

a lovu zvěře“ bylo v honitbách regionu Holicko odloven v roce 2005

následující počet zvěře (údaje jsou v kusech a v závorce je počet kusů

odlovených v roce 2004): zvěř srnčí 543 (438), zvěř daňčí 94 (83), zvěř

černá 324 (468), bažant 748 (441), zajíc 738 (541), kachna 1052

(1244), liška 91 (130). 

Na fotografii Vladislava Brandy je trofej muflona, vystavená na výsta-

vě v Sezemicích, o které referujeme na straně 14.

DNY HOLIC SE BLÍŽÍ

Jak si pozorný čtenář již výše přečetl, schválila rada ve své schůzi 3.

dubna rámcový program Dnů Holic, které se uskuteční na počest

670. výročí první písemné zmínky o Holicích ve dnech 23.–25.

června 2006. V těchto dnech se celý program ještě upřesňuje,

a proto vás s jeho podrobnou podobou seznámíme v červnovém čísle

Holických listů. V každém případě vás však již dnes na oslavy

zveme a věříme, že si z nabídnutého programu vybere to své každý

z vás. Tak si nezapomeňte zatrhnout ve svém kalendáři dny 23.–25.

června. 

Rubriku Měli byste vědět připravuje Mgr. Pavel Hladík, místostarosta města
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(informace z městského úřadu a jeho odborů připravil ing. Vladislav
Branda, tajemník MÚ)

Informace o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Parla-

mentu jsou stanoveny na 2. a 3. června 2006. 

V pátek 2. června budou volební místnosti otevřeny od 14.00 hodin do
22.00 hodin a v sobotu 3. června pak od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 
Volební lístky budou rozesílány tak, aby je voliči obdrželi nejpozději

3 dny před volbami.

Okrsek číslo Voliči s bydlištěm v ulici (v městské části):
Volební místnost

1 Holubova, Husova, Pod Homolí (část od ul.

Kulturní dům Holice Husova k ul. Polní), Polní, Tyršova 

2 Bratří Čapků, 28. října, Šafaříkova,

Gymnázium Hradecká, Luční, Na Mušce, Neptalimova,

Lohniského, Ottmarova, Pospíšilova,

Pod Homolí (čp. 1146, 1147)

3 Dudychova, Dukelská, Jiráskova, Josefská

ZŠ Holubova (část. od ul.Palackého k rest. Na Trandě), 

Nádražní, Palackého, Růžičkova, Žižkova

4 Budovatelů, Družstevní, Klicperova, 

MŠ Pardubická Mládežnická, Na Povětrníku, Pardubická, 

Sadová, Tylova, U Kapličky, Zborovská

5 Nám. T. G. Masaryka, Havlíčkova,

Jungmannova, Komenského, Kpt. Jaroše,

ZŠ Komenského Mjr. Baumanna, Nerudova, Pod Parkem,

Smetanova, Vysokomýtská, Zahradní,

a v městské části Roveňsko a Podhráz

6 5., 6. a 9. května, Josefská (zbývající část),

Dům chovatelů Mírová, Puškinova, Revoluční, Vítězná, 

Šrámkova, Vrchlického, Zástěrova,

Staroholická (od Nádražní k čp. 44)

7 Hanzlova, K Zastávce, Na Balkáně, 

MŠ Staré Holice Ve Drahách, 1. máje, Nezvalova,

Staroholická (od čp. 46 na konec St. Holic)

8
Kadeřnictví na Podlesí v městské části Kamenec a Podlesí

9
Koudelka-restaurace v městské části Koudelka

Připomínám, že ve volební místnosti musí každý volič prokázat svoji

totožnost, proto si včas zkontrolujte platnost svých dokladů!!!
Možnost hlasovat na voličský průkaz v ČR, popř. v zahraničí.
Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Poslanecké sněmov-

ny konaných ve dnech voleb ve svém volebním okrsku v místě svého

trvalého pobytu, avšak na území České republiky, může hlasovat na

voličský průkaz na území České republiky v jakémkoliv stálém
volebním okrsku. Zákon o volbách do Parlamentu upravuje dva způ-

soby, jak lze již dnes požádat obecní úřad příslušný podle místa trva-

lého pobytu voliče o vydání voličského průkazu, a to písemnou žádo-
stí opatřenou ověřeným podpisem voliče. Žádost musí být

příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede dnem

voleb, tj. do 26. května 2006. Požádat lze i osobně a v tomto případě

není písemná žádost vyžadována, neboť volební orgán, který je opráv-

něn voličský průkaz vydat, o žádosti učiní úřední záznam, ve kterém

veškeré potřebné údaje uvede. O vydání voličského průkazu lze požá-

dat do okamžiku uzavření stálého seznamu, tj. do 31. května 2006 do

16.00 hod. 

Obecní úřad vydává voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem

voleb, tj. nejdříve 18. května 2006 a předá ho osobně voliči nebo

osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žáda-

jícího o vydání voličského průkazu, nebo jej voliči zašle na jím uvede-

nou adresu.

V případě krátkodobého pobytu v zahraničí je možné volit při vol-

bách do Poslanecké sněmovny v zahraničí na zastupitelském úřadě

také na takto vydaný voličský průkaz. 

Při dlouhodobém pobytu v zahraničí vydává voličský průkaz pří-

slušný zastupitelský úřad, na základě podané žádosti.

Konec platnosti občanských průkazů vydaných do
31. prosince 1996
U p o z o r ň u j e m e občany, že nejpozději dnem 31. prosince
2006 skončí platnost občanských průkazů bez strojově čitelných
údajů vydaných do 31. prosince 1996. 
Konec platnosti se vztahuje i na občanské průkazy s vyznačenou plat-

ností „bez omezení“, s výjimkou občanských průkazů občanů naroze-

ných před 1. lednem 1936. Žádost o vydání občanského průkazu se

strojově čitelnými údaji je občan povinen předložit nejpozději do

30. listopadu 2006. Obracíme se na naše spoluobčany, kteří mají tako-

vé občanské průkazy, se žádostí, aby výměnu neponechávali až na

listopad tohoto roku, ale žádosti o výměnu podávali v dostatečném

časovém předstihu. 

Výměna občanských průkazů občanů narozených před
1. lednem 1936
U p o z o r ň u j e m e, že i pro občany narozené před 1. lednem 1936

platí příslušné ustanovení zákona o občanských průkazech a to že

„Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů, vydané do
31. prosince 2003, pozbývají platnosti nejpozději do 31. prosince
2008.“
To znamená, že tito naši spoluobčané musí žádost o vydání
občanského průkazu se strojově čitelnými údaji předložit nejpo-
zději do 30. listopadu 2008 a to bez ohledu na to, mají-li občan-
ské průkazy s vyznačenou platností „bez omezení“ nebo mají-li
v občanském průkazu dobu platnosti vyznačenu konkrétním
datem po 31. 12. 2008. 
D o p o r u č u j e m e, aby ani tito občané výměnu neponechávali na

poslední chvíli (na listopad roku 2008), ale žádosti o výměnu podávali

průběžně, abychom se vyhnuli zbytečným problémům koncem roku

2008. Mají-li tito občané v občanském průkazu dobu ukončení
jeho platnosti vyznačenu konkrétním datem před 31. 12. 2008,
platnost tohoto občanského průkazu končí tímto vyznačeným
datem a N E až dnem 31. prosince 2008. Tito občané musí v dosta-

tečném časovém předstihu předložit žádost o vydání občanského prů-

kazu se strojově čitelnými údaji.

Informace na správním odboru Městského úřadu Holice na tel.
466 741 216!!!

Jarní úklid v Holicích
V květnu bude holický městský úřad, firma Odeko z Týniště n.O.

a Technické služby Holice organizovat dvě pravidelné úklidové akce.

V nejbližších dnech budou všechny holické domácnosti osloveny žlu-

tým letákem, který je bude informovat o sběru velkoobjemového odpa-

du, jako je starý nábytek, koberce apod., a který proběhne v sobotu
13. května 2006 dle harmonogramu na letáku.

Následující pátek 19. května zajistí firma ODEKO s.r.o. mobilní sběr

nebezpečných odpadů, včetně elektroodpadů, jako jsou např. televize,

ledničky a počítače. O této akci budou informovány všechny holické

domácnosti zeleným letákem v polovině května. 

Schůze rady města v květnu 2006
První květnová schůze rady města se uskuteční v úterý 2. května před

jednáním zastupitelstva a rada bude projednávat aktuální záležitosti.

Další květnová schůze rady bude 15. května a rada se bude zabývat

vyhodnocením zimní údržby a následným stavem a opravami místních

komunikací a činností na veřejné zeleni v tomto roce, rada bude sezná-

mena s činností Sboru pro občanské záležitosti. Poslední květnová

schůze proběhne 29. května a na programu je hodnocení činnosti

Obecního živnostenského úřadu. 

ÚŘEDNÍ DESKA



„Jak je známo, na území města působí na základě smlouvy mezi

městem Holice a pardubickým magistrátem také Městská policie Par-

dubice. Jaká je spolupráce mezi vaším oddělením a „Pardubáky“,

resp. máte mezi sebou nějak rozdělenou působnost?“

„Městská policie Pardubice působící v Holicích se společně
s Policií ČR významným způsobem podílí na preventivním působení
proti kriminalitě. Zabezpečuje záležitosti veřejného pořádku, přispí-
vá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlíží na dodržování
pravidel občanského soužití a přispívá k bezpečnosti a plynulosti
provozu na pozemních komunikacích. Městská policie Pardubice
dle vlastních možností vysílá do Holic strážníky, kteří ve spolupráci
s Obvodním oddělením Policie ČR vykonávají zmíněnou činnost.
Termíny a četnost těchto posílení jsou ovlivněny početním stavem
strážníků a momentálními požadavky bezpečnostní situace v Pardu-
bicích,“ sdělil úvodem zástupce vedoucího oddělení por. Bc. Lukáš

Köhler.

„Spolupráce mezi zdejším obvodním oddělením a strážníky
městské policie je na dobré úrovni a přináší řadu úspěchů. Strážníci
spolupracují při stabilizaci dopravní situace, řešení a sankcionování
přestupků. Mezi nejčastější přestupky tohoto charakteru patří zaká-
zané parkování vozidel (například v zákazech stání a zastavení, na
chodnících, na přechodech pro chodce a překročení povolené rych-
losti). Vzhledem k tomu, že dodržování rychlosti vozidel se zdá být
aktuálním problémem pro mnohé řidiče, budou kontroly ve spolu-
práci s městskou policí prováděny častěji. Strážníci městské policie
působí především v kriminálně-závadových oblastech, kde účinně
vypomáhají zdejšímu oddělení Policie ČR s veřejným pořádkem
a s přestupky proti občanskému soužití,“ pokračoval por. Lukáš Köh-

ler a na závěr dodal: „Práce strážníků městské policie i policistů
zdejšího oddělení je zároveň službou pro občany, a tudíž je možné se
na ně kdykoliv obrátit s žádostí o radu či pomoc“. 

(mkm)
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ČESKÁ POLICIE „POD ČAROU“

Pane Jirso, loni v dubnu jsme pro čtenáře „Holických listů“ i pro
ostatní občany města připravili s Vaším přispěním podrobnou
zprávu o chystaném obchvatu města na silnici I/35. Je známo, že
jste jako člen městské rady dlouhodobě pověřen sledováním této
akce. Jestliže loni se ještě ozývaly ojedinělé hlasy proti obchvatu,
dnes, kdy dopravní ruch ještě více vzrostl, proklíná průtah městem
už kdekdo. Jak vypadá situace s přípravou výstavby obchvatu
v současnosti?

„Přípravy se rozhodně nezastavily, ovšem k menším průtahům

došlo. Ty však nejsou zaviněny ani investorem, ani městem, nýbrž

ojedinělými případy problematických výkupů pozemků. Probíhala

například velmi složitá a obtížná jednání s firmou IMOS Brno, která

vlastnila pozemky v prostoru budoucího kruhového objezdu na

„horní“ silnici do Pardubic, jinak řečeno „Na Povětrníku“. Díky

tomu, že město nabídlo vhodné pozemky ke směně, došlo poté

k dohodě. Lze konstatovat, že pozemky pro první etapu obchvatu

(od Pluhovského kopečku na Povětrník) jsou „čisté“ a může být

požádáno o stavební povolení minimálně na tuto první část prací,“

poznamenal v první části odpovědi člen rady města ing. Miloslav
Jirsa.

„Za důležitý mezník je možno označit, že fond rozvoje dopravy

uvolnil pro tuto stavbu potřebné finance na zahájení prací. Je také

vypsáno výběrové řízení na celou stavbu a dodavatel by měl být

znám zhruba v červenci. Investor – Ředitelství silnic a dálnic Pardu-

bice – by chtěl mít „pod palcem“ celou trasu. Vlastníků byla spousta

a u většiny z nich bylo jednání velmi vstřícné. Přesto zůstalo něko-

lik jednotlivců, kde jsou dosavadní jednání marná. Tito lidé jako by

si neuvědomovali, že v krajním případě může dojít k nepříjemnému

vyvlastnění ve veřejném zájmu. Vzhledem k celkovému vývoji si

však troufám vyslovit domněnku, že v září tohoto roku budou práce

na první etapě obchvatu v prostoru silnice od Hradce Králové zahá-

jeny“, dodal k celé problematice radní Miloslav Jirsa.
(Zaznamenal -mkm-)

OTÁZKA PRO RADNICI

Pozvánka na jednání zastupitelstva města 2. května 2006 
V úterý 2. května 2006 v 18 hodin se bude konat pravidelné veřejné zasedání Zastupitelstva města Holic, které proběhne v klubov-

nách kulturního domu. 

Na programu je projednání stavu na úseku veřejného pořádku a dopravy za účasti zástupců Policie ČR, Městské policie Pardubice

a zástupců hasičů, zastupitelstvu bude předloženo hospodaření Dobrovolného svazku Holicko za rok 2005. Zastupitelstvo bude infor-

mováno o přípravách a průběhu parlamentních voleb 2. a 3. června 2006 v Holicích, v dalším programu je projednání obecně závaz-

ných vyhlášek. Pravidelným bodem budou také převody nemovitého majetku města, sdělení starosty města, popřípadě projednání při-

pomínek zúčastněných občanů.

Srdečně zveme občany na veřejné jednání Zastupitelstva města Holic.
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DIVADLO – KVĚTEN 2006 –
KULTURNÍ DŮM MĚSTA HOLIC

NEDĚLE 7. KVĚTNA V 19.30 HODIN

MÁJOVÝ KONCERT

V podání houslového virtuóza Václava Hudečka a Quintetta con-

certante Petra Macka uslyšíte tyto skladby:

J. S. Bach – Koncert E-dur pro housle, cembalo a smyčcový kvin-

tet W. A Mozart – Divertimento F-dur pro smyčcový kvintet,

A. Vivaldi – Čtvero ročních dob – Jaro – Léto – Podzim – Zima

Pro předplatitele je připravena sleva na kupónek číslo 3. 

Velký sál kulturního domu.

ČTVRTEK 11. KVĚTNA V 10.00 HODIN

ENTENTÝKY DVA ŠPALÍKY, ČERT VYLETĚL
Z ELEKTRIKY...

Scénická koláž z lidových říkadel a písniček utváří ucelený příběh

pro nejmenší děti do 10 let. Maminka s tatínkem čekají děťátko

a řemeslník pan Poule jim staví dům. Víc než stavění ho zajímá

mladá natěšená rodinka. Maminka Nanynka šla do zelí a natrhala

lupení pro zvířátka, která si tatínek vysloužil za sedm let: to tele

co hubou mele, ta kráva co mléko dává, ten vepř jako pepř a ten

vůl jako kůl...

Divadlo DRAK Hradec Králové. 

Velký sál kulturního domu. 

PONDĚLÍ 15. KVĚTNA V 10.00 HODIN

POD STŘECHAMI PAŘÍŽE 
Pohled do duše člověka cestou francouzské poezie a chansonu.

V příběhu se ON a ONA setkávají kdesi na neurčitém místě a pro-

žívají spolu příběhy povznášející i beznadějné, osudové i nezávaz-

né, naplněné i neuspokojené – tak, jak je píše život. Provedeme

vás nejkrásnějšími básněmi známých francouzských básníků

i francouzským chansonem – od středověkých trubadúrů přes

„Zpěvy sladké Francie“, písně a texty 19. století z prostředí kaba-

retů na Montmartru až ke známým chansoniérům – E. Piaf a J.

Brela a pokusíme se vám přiblížit jedinečnou atmosféru francouz-

ského každodenního života plného šarmu a lásky.

Velký sál kulturního domu.

ČTVRTEK 18. KVĚTNA V 16.00 HODIN 

AKADEMIE 
Akademie Mateřské školy Pardubická, ve které děti rodičům

i všem ostatním předvedou, co se všechno za rok naučily.

Velký sál kulturního domu.

PÁTEK 19. KVĚTNA V 19.30 HODIN

TŘETÍ POKUS

„...tak neváhej a vejdi, i když každý z vás to ví, že bráchu mám,

dnes poprvé vám budu zpívat sám...“ Tímto mottem bychom

mohli uvést koncert Františka Nedvěda a skupiny „Druhé podá-

ní“. Legenda české folkové scény zavítá do Holic se zbrusu nový-

mi písničkami ze svého posledního alba. Na své si však přijdou

i ti, kteří si rádi poslechnou písničky Brontosaurů nebo Spirituál

kvintetu, protože František na ně určitě nezapomene.

Velký sál kulturního domu.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA HOLICE 

Středa 10. 5. v 16.30 hodin

Koncert absolventů ZUŠ Holice
Aula Gymnázia Dr. Emila Holuba

Středa 24. 5. v 18.00 hodin

Závěrečný koncert hudebního oboru ZUŠ Holice
Velký sál kulturního domu

Středa 31. 5. v 18.00 hodin

Závěrečný koncert tanečního oboru ZUŠ Holice
Velký sál kulturního domu

VÝSTAVA VE VITRÍNÁCH

„CO OKO NEVIDÍ“ – výstava fotografií Petra Juračky

Všechny informace o dění v KD získáte na internetové stránce
www.kd.holice.cz. Vstupenky je možno zakoupit v propagaci kul-
turního domu, objednat telefonicky na čísle 466 920 476 nebo
e-mailem na adrese kd@holice.cz

L. V. DŘEVOKOMPLET s.r.o.

LÁZNĚ BOHDANEČ NABÍZÍ

dubové podlahy, schody, stupně, pod-

stupně, parapety a střešní okna

TEL: 777 788 164



ročník II., květen 2006

Holické          listy

strana 9

MĚSTSKÉ KINO HOLICE
– KVĚTEN 2006

úterý 9. 5. v 19.30 hodin

PÝCHA A PŘEDSUDEK

Jeden z nejčtenějších a nejoblíbenějších knižních best-

sellerů britské spisovatelky Jane Austenové se po více

jak šedesáti letech vrací na filmové plátno. Klasický pří-

běh lásky a nenávisti líčí osudy pěti krásných sester

Bennetových, které jejich matka vede pevnou rukou

k životnímu názoru, podle něhož je žena šťastná jedině

tehdy, když se bohatě provdá. Jediná Elizabeth se tomu-

to modelu zatím úspěšně vzpírá, plně podporována

dětinským otcem. Když se v blízkém zámečku zabydlí

svobodný a hlavně bohatý pan Bingley, všichni Benne-

tovi v čele s maminkou zavětří šanci na výhodný sňatek.

VB/USA/FR – 128 minut – romantický – 55.– Kč

pátek 12. 5. v 19.30 hodin

MNICHOV

Nejtragičtější den v olympijských dějinách, masakr

izraelských sportovců v roce 1972 v Mnichově, který

měla na svědomí palestinská teroristická organizace

Černé září, se nesmazatelně vepsal do historie dvacáté-

ho století. O událostech, které následovaly, toho

v učebnicích dějepisu mnoho nenajdete. Sérii útoků

proti strůjcům atentátu, které naplánovala a provedla

izraelská tajná služba, v mistrovsky napínavém thrille-

ru zmapovala režisérská legenda Steven Spielberg.

USA/KAN – 164 minut – politický thriller – 55.– Kč

pondělí 22.5. v 19.30 hodin

HOSTEL
Hostel, film, který dostal nálepku „nejhrůznější film

posledních deseti let“, vypráví příběh dvou kamarádů

z americké vysoké školy, kteří se v touze po netradič-

ních zážitcích vydají na cestu napříč Evropou. Shodou

náhod se ocitnou v jisté ubytovně v odlehlém sloven-

ském městě, kde se seznámí s dvojicí místních krásek.

Zdánlivě pohodový běh událostí však brzy vystřídá

kruté procitnutí.

USA/ČR – 95 minut – horor – 65.– Kč

úterý 23.5. v 19.30 hodin

ZKROCENÁ HORA

Oscarový příběh lásky a přátelství vypráví milostný

příběh dvou mladých mužů – rančera a kovboje, kteří

se poznali v roce 1963 a stali se přáteli na celý život.

Prožili mnoho radostí i tragédií, díky kterým poznali

slabost a sílu lásky.

USA/KAN – 135 minut – psychologický – 70.– Kč

úterý 30. 5. v 19.30 hodin

RAFŤÁCI

Každý z nás si vzpomíná na noční můru dospívajícího

teenagera, kterou je dovolená s rodiči. A když se tato

noční můra stane skutečností jen díky nešťastné souhře

náhod, je to opravdu k vteku. Dany s Filipem se ale

nevzdávají ani v této situaci a hodlají naplnit svůj slo-

gan: „Hledám roštěnku. Zn: Na pokusy.“ Letní teena-

gerovskou komedii natočil režisér Karel Janák a do

hlavních rolí povolal Vojtu Kotka a Jirku Mádla.

ČR – 104 minut – rodinná komedie – 70.– Kč

PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN 2006
DOBA LEDOVÁ 2 – OBLEVA * GEJŠA *

ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU * DĚSNEJ DOJÁK *

ŠIFRA MISTRA LEONARDA

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, objed-
nat telefonicky na čísle 466 920 476 nebo e–mailem na adrese
kd@holice.cz.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vítání občánků

V dubnu tohoto  roku byly v obřadní síni městského úřadu přivítáni

mezi občany Holic tyto děti:

Jakub Zeman, Na Balkáně 421

Eliška Zemanová, Na Balkáně 421

Tereza Feltlová, Na Balkáně 417

Matyáš Čimera, náměstí T. G. Masaryka 35

Josef Němec, 9. května 836

Karolína Kaltounová, Na Mušce 1030

Karolína Kalavská, Na Mušce 1103

Ondřej Picek, Ottmarova 1140

Natálie Splítková, náměstí T. G. Masaryka 19

Uzavřené sňatky:
Dne 7. 4. 2006   Svatopluk Mikulka a Kamila Janíková

Dne 8. 4. 2006   Roman Vlasák a Kateřina Jandová

Dne 8. 4. 2006   Josef Lukács a Petra Jedličková

Dne 8. 4. 2006   Martin Šanda a Jitka Baladová
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Městská knihovna v Holicích připravuje

pro veřejnost i na letošní rok burzu vyřa-
zených knih. Burza bude probíhat od stře-
dy 17. května do pátku 19. května 2006
vždy od 8.00–12.00 a od 13.00–18.00 hod.
v prostorách kulturního domu. Zájemci

budou moci za výhodné ceny nakoupit dět-

ské knihy, romány, detektivky i naučnou

literaturu. 

Zároveň by se knihovna touto cestou

ráda  ob rá t i l a  na  š i rokou  ve ře jnos t

s nás leduj íc í  prosbou –  ne lež í  u vás

doma tenké „sešitky pro ženy“ například

z edic Dr. Norden, S knížecí korunkou,

Román lásky, Na výsluní,  a podobně,

k te ré  máte  j i ž  p řeč tené ,  a nev í t e  co

s n imi  dá l ?  V měs t ské  kn ihovně  by

mohly najít další uplatnění, knihovna má

hodně čtenářek, které by si je rády pře-

četly. Za případné vyslyšení naší prosby

a darování  zmíněných  t i tu lů  předem

děkujeme. 

Půjčovní dny knihovny včetně přístupu
k internetu:
Pondělí a pátek: 12.30 – 18.00 hod.
Středa: 8.00 – 12.00 a 12.30 – 18.00 hod.

Přijďte, těšíme se na Vaši návštěvu!
Anna Boříková

Básnička pro děti od holického spisovatele
Jindřicha Balíka

Jak se kreslí slunce

Jak se kreslí slunce?
Takhle asi:

udělá se kolečko
oči pusa nos a vlasy

A slunce už se směje
a svítí a hřeje z obrázku

Volá nás 
na malou procházku

Když jsem uviděl ochotnické avízo k chystané letošní premiéře, nic

moc mi to neříkalo a trochu jsem znejistěl. Ne příliš známý finský dra-

matik, ještě k tomu píšící švédsky, záhadný název . . . no, no, no. Však

jaképak pochybnosti, „naši“ ochotníci jsou zárukou. Na jevišti vždy

nechají duši, zvláště když je tradičně vítá zaplněný sál „jejich“ obecen-

stva. Podruhé jsem lehce znejistěl, když jsem vešel do sálu nikoliv

zaplněného, ale „natřískaného“. Ovšem dostalo se mi uklidňujícího

poučení. Přečetl jsem si úvodní slovo „režisérky maličké“ a došel

k závěru, že se bude v tomto případě jednat svým způsobem o jakousi

„benefici“. Nebo přesněji o představení, kterým bude dvěma dlouhole-

tým ochotníkům řečeno: „Komu čest, tomu čest!“ A jak jinak, než před

sálem přeplněným.

Samá voda, samá voda. Otevřela se opona, hra začala, obecenstvo

zpozornělo, vzápětí se do slova a do písmene „chytlo“ – a potom jsem

už vnímal jenom bezpočet opon, vytrvalý a silný potlesk, dokonce i jev

nebývalý: „aplaus ve stoje“. A nepopsatelnou radost a dojetí účinkují-

cích ze zdařilého představení. Počal jsem se v duchu omlouvat a děko-

vat. Autorovi hry za skvělou dramatizaci. Režizérce Jitce Juračkové za

výborný „benefiční“ nápad i za kvalitně připravené a vedené představe-

ní. Rovněž obecenstvu (a to nejen holickému!) že jsem si dovolil i jen

letmo zapochybovat. A potom zbývá už jen „sedm statečných“.

Obvykle odmítám kritiku hereckých výkonů. Vždyť jsou to

„naši“ ochotníci, díky jim za to, že léta letoucí dokázali na „prknech,

která znamenají svět“ vydržet. Odměnou jim je především poděko-

vání obecenstva. Očekávat nějaké ocenění či uznání „od těch naho-

ře“, to už je dávno přešlo. Však zpět k tématu. Tentokrát musím uči-

nit  výjimku. Výkon zmíněné „sedmičky“ – přičemž vůbec

neopomíjím roli ostatních spolupracovníků – přinesl totiž ve svém

výsledku „senzaci sezóny“. 

Libuše Straková v titulní roli „vdovy po plukovníkovi“ se zhostila

oné „benefiční“ úlohy způsobem, který potvrdil, že desítky let na scéně

ochotnického divadla hrála nejednou prim. Lída Voříšková (mnohokrát

rozvedená dáma) dokázala předvést herecký kumšt nejednou, ovšem

tentokrát jí režie „kápla do noty“ rolí na míru ušitou: smršť na jevišti.

Ivana Vondroušová (pomocnice v domácnosti) při své výbušnosti

vstoupila do role neobvykle klidné a předvedla, že umí všechny žánry.

Iva Skálová (matka mnoha potomků) nezaváhala využít příležitosti

uplatnit své herecké kvality. Petr Hlavatý (nezaměstnaný architekt) si

možná teprve v průběhu zkoušek uvědomil, že nepůjde jen o nějaké

„srandičky“, do role se obul a vypořádal se s ní výborně. David Šmej-

díř umí a daná role (psychiatr a slalomář) mu navíc bezvadně „sedla“.

Josef Koráb měl na vybranou, role pána z minulosti se dala zahrát

několika způsoby. Zvolil umírněný, klidný tón, zcela odpovídající jeho

naturelu. A zvolil dobře.

Zazvonil zvonec a komentáře je konec. Ačkoliv přece ne. Ve chví-

lích, kdy tyto řádky jsou již patrně vytištěny, hraje se repríza zmíněné-

ho představení. Věřím, že ohlas bude obdobný. Tím spíše by bylo vhod-

né, kdyby naši ochotníci mohli své „dílo“ vyvézt i někam, kde by se

pokusili prezentovat dobré jméno holických divadelníků. 

Miloslav Kment

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

MALÉ DIVADELNÍ PROKOUKNUTÍ
neboli „POPEL A PÁLENKA“ – SENZACE SEZÓNY

Ve dnech 3. 5. a 10. 5. proběhne na faře v Holicích sběr oděvů, textilu (záclony, ložní prádlo, deky), spacích pytlů a

dobrých pánských bot. Nic jiného Diakonie Broumov letos nepřijímá. Pro sběr bude otevřeno od 15.00 do 17.00 hodin.

Další humanitární sbírka je plánována na září 2006.
Dr. Hana Bažantová
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Dne 11. dubna se ke kulturnímu domu

v Holicích sjížděly autobusy z celého Par-

dubického kraje, ze kterých vystupovaly

děti všeho věku. Již podruhé zde totiž

Krajská knihovna v Pardubicích – oddělení

kulturních služeb pořádala „Krajské kolo

XVI. celostátní přehlídky školních dět-

ských pěveckých sborů“. Těch sborů se

nakonec sjelo osmnáct a na holickém

jevišti zpívalo celkem 486 dětí. Soutěž byla

rozdělena do několika kategorií: I A – školní

sbory z 1. – 5. třídy, II

A – sbory základních

uměleckých škol z 1. –

5. třídy, I B – školní

sbory do 9. třídy

a středních škol

a konečně kategorie II

B – sbory základních

uměleckých škol do 9.

třídy. Přiznám se, že

i mně to chvilku trvalo,

než jsem se v tom zori-

entoval. Všem sborům

velice bedlivě naslou-

chala porota, které před-

sedal Doc. Ing. Vlasti-

slav Novák (pedagog

Konzervatoře Pardubice

a sbormistr Pardubické-

ho dětského sboru),

v porotě dále zasedali

Mgr. Karel Štrégl (sbor-

mistr Rychnovského

dětského sboru) a Lea

Šebešová (odborný pra-

covník NIPOS-ARTAMA). Všechny sbory

přivítal za holickou samosprávu místostaros-

ta města Mgr. Pavel Hladík.

A pak již se své úlohy ujal předseda

poroty a pod jeho taktovkou se děti rozez-

pívaly za pomoci známé písničky „Vyletě-

la holubička ze skály“. No a pak se zpívalo

a zpívalo jako o život, a musím říci, že

všechny sbory zpívaly opravdu s plným

nasazením a hlavně moc krásně. A já, coby

absolutní laik na sborový zpěv, musím za

sebe všechny pochválit ,  protože bylo

opravdu co poslouchat a sálem se rozlévala

pohoda a spokojenost. K příjemné atmo-

sféře přispělo velkou měrou i vkusné

a poutavé moderování celé přehlídky.

Každý sbor si, kromě diplomu, odvezl

z přehlídky jako dárek ručně zdobený per-

ník s hudebními motivy a magnetofonovou

kazetu.

Pro podrobné rozbory jednotlivých

vystoupení a rozhovory účastníků s poro-

tou zbyl po obou přehlídkových blocích

dostatek času. Rovněž bylo potěšitelné, že

všechny přehlídkové kategorie byly

zastoupeny rovnoměrně a výkony sborů

v rámci kategorií shledala porota jako

vyrovnané a velmi kvalitní. A tady si

dovolím takovou docela malinkatou vsuv-

ku: Byla velká škoda, že se přehlídky nez-

účastnil žádny holický sbor. Tak snad příš-

tě. A jak vše dopadlo? Tady jsou výsledky:

Kategorie I A: 
Zlaté pásmo – Jabloňka, ZŠ Jamneská Jab-

lonné nad Orlicí

– Březňováček, ZŠ Březová nad Svitavou

Stříbrné pásmo – Písnička, ZŠ Komenské-

ho Ústí nad Orlicí

Bronzové pásmo – Poupátko, ZŠ Masyary-

kova Dolní Roveň

Kategorie I B:
Zlaté pásmo – Zlatý klíček, ZŠ Komenské-

ho Ústí nad Orlicí

Stříbrné pásmo – Podorlický DPS, ZŠ

Jamenská, Jablonné

nad Orlicí

– Rošťák, ZŠ Masary-

kovo n. Přelouč

Bronzové pásmo –

Lubenika, ZŠ Lubná-

Sebranice a MŠ Lubná

Čestné uznání – Viola,

ZŠ 28. října Vamberk

Kategorie II A: 
Zlaté pásmo – Carmina

tř. 3.A s RVHv Palabi-

ny

Stříbrné pásmo – Sla-

víček, ZUŠ Luže 

– Svitavánek, ZUŠ Svi-

tavy

– Perlička, ZUŠ Pře-

louč

Bronzové pásmo Pun-

tík. ZUŠ Přelouč 

Kategorie II B:
Zlaté pásmo s postu-

pem – Slavíček Pardubice

Stříbrné pásmo – DPS ZUŠ Svitavy 

– Korálek Přelouč

Sbor „Rošťák“ z Přelouče obdržel ještě

zvláštní ocenění za sólová vystoupení

a hudební doprovod a sbor „Kantiléna“

z Luže nebyl hodnocen z důvodu nedodr-

žení propozice přehlídky.

A pak vše pomalu utichalo a děti se

rozjely do svých domovů. Tak tedy na

shledanou za rok opět v Holicích! 

Luděk Kaplan, foto Vladislav Branda

Po rozsáhlých záplavách, které sužují Českou republiku v poslední

dnech a zanechávají za sebou škody na majetku nejen občanů, ale

i podnikatelů, zareagovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhláše-

ním programu „REKONSTRUKCE 2006“ na podporu malých a střed-

ních podnikatelů postižených povodní. Cílem tohoto programu je

pomocí podpor ve formě dotací a zvýhodněných bankovních záruk

usnadnit obnovu činnosti malých a středních podnikatelů, kteří byli

touto povodní postiženi.

Podnikatelé tak mohou kompenzovat škody vzniklé povodní

a snadněji obnovit svou podnikatelskou činnost. 

Program je vyhlášen od 2.5.2006. Uzávěrka příjmu žádostí je v pří-

padě záruk 31. 12. 2006, u dotací do 31. 5. 2007.

Podnikatelé, kteří mají zájem o více informací k tomuto programu,

se mohou obrátit na Expozituru Informačního místa pro podnikatele

v Holicích.

Kontakt: Palackého 38, každé úterý od 7.30 do 12.00 hodin. Ve zbýva-

jících dnech mne můžete kontaktovat na mobilním telefonu

724 613 929 nebo e-mailem na adrese RMPardubice@inmp.cz.

Iveta Lemberková

Informační místo pro podnikatele Pardubice

DOKUD SE ZPÍVÁ, JEŠTĚ SE NEUMŘELO...

ZÁRUKY A DOTACE NA OBNOVU PODNIKÁNÍ PO POVODNÍCH
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TOULKY HOLICKOU MINULOSTÍ XVI.
Hospodářský rozvoj na Holicku koncem 19. a začátkem
20. století

Poslední dvě desetiletí 19. a začátek 20. století byly ve znamení

zvýšeného průmyslového podnikání na Pardubicku i Holicku. Průvod-

ním jevem je vznik dalších peněžních ústavů. V Holicích byla založena

Okresní hospodářská záložna.

Vzniklé záložny v druhé polovině devadesátých let v Holicích

i celém pardubickém okrese měly význam i pro zemědělské podnikání.

Výnosnější a účinnější formy hospodaření záhy propagoval především

Hospodářský spolek pro okres pardubický, přeloučský a holický. Toto

podnikání bylo provázeno poměrně rychlou sociální diferenciaci ven-

kova. Větší zemědělci měli více prostředků na nákup strojů a začali

také ve větší míře pěstovat vedle tradičních produktů cukrovou řepu

a brambory pro průmyslové zpracování.

Po vynálezu difuze a saturace (1863 a 1864) na přelomu šedesá-

tých a osmdesátých let zachvátila i Pardubicko cukrovarnická horečka.

V roce 1863 vznikl cukrovar v Cholticích a Opatovicích nad Labem.

V roce 1872 vznikl cukrovar v Moravanech. V Holicích a Rosicích

vznikly na počátku sedmdesátých let rafinerie cukru.

Rozvoj zemědělského podni-

kání dal vzniknout řadě akcio-

vých pivovarů. V roce 1870 to byl

akciový pivovar v Dašicích

a Sezemicích. 

O rozvoji obuvnictví v Holi-

cích jsem psal v minulých číslech

Holických listů. S rozvojem

obuvnictví v Holicích vzmohlo se

též zdejší kopytářství, neboť na

deset tuctů párů bot se spotřebo-

val jeden pár kopyt. Prvním kopy-

tářem v roce 1870 byl Josef Malý.

Větší dílnu zde také zřídil asi

v roce 1885 Jan Svoboda,.který

v roce 1904 začal s výrobou

kopyt strojně. V roce 1909 byla

tato firma přeměněna na společ-

nost „Svoboda a Weinstein“.

Tento závod měl 5 obráběcích

strojů a zaměstnával 30 dělníků. Svoje výrobky – kopyta, zasílal po

celém Rakousko-Uhersku a do Rumunska.

Druhý závod kopytářský byl založen v roce 1906 Jaroslavem

Kmentem a byl v čp. 201. V tomto závodě již byly stroje poháněny

benzinovým motorem o síle 6 HP.

Mezi jiné závody té doby patřila v Holicích i kovárna Jana Červin-

ky v čp. 271/I. Zde byly stroje poháněny rovněž benzinovým motorem

o síle 8 HP a v provozu bylo 8 kovářských výhní. Tato firma vyráběla

od roku 1894 sekery a další řemeslnické nástroje,.

Mezi průmyslové podniky patřila i cihelna Josefa a Václava Rychlí-

kových. Cihelna se nacházela na Starých Holicích „Pod Hradci“ v roce

1884. V roce 1895 již měla stroje poháněné parou. Druhá cihelna patři-

la inženýru Vendelínu Dvořákovi z Pardubic a byla založena v roce

1886.

Rozvojem průmyslu se zde rozšířily i různé živnosti řemeslnické

a jiné. V roce 1911 zde bylo 168 řemeslníků a 149 jiných živností.

Obchod ve starší době se zde realizoval v týdenních trzích, které

byly po přestávce v roce 1822 opět obnoveny. Sjíždělo se sem často

více jak 50 fůr s obilím.

Počátkem 20. století se tu rozvíjel široko daleko známý obchod

vepřovým dobytkem. V letech 1830–1840 zde byly dvě společnosti,

které provozovaly obchod vepřovým a hovězím dobytkem. Provozova-

telé těchto obchodů jezdili nakupovat dobytek do Rábů v Uhrách, Hali-

če, Bělehradu a Mitrovic. Volně honili dobytek do Čech a honci jej také

prodávali v okolí Kolína, České Lípy, Trutnova i jinde. Hovězí dobytek

také posílali do Prahy. Tak se dostávali do východních Čech vepři

z Polska a bagouni a dlouhorohý skot z Uher. Nástupci prvních

obchodníků s dobytkem vydělávali až 30% z ročního milionového

obratu zlatých. Později nebyli vepři přiháněni, ale dováženi drahou do

Zámrsku a jiných stanic. V roce 1897, kdy byly Uhry zamořeny plic-

ním morem, bylo zakázáno honit vepře v houfech, čímž holický

obchod dobytkem utrpěl.

Rovněž rozsáhlý byl zdejší obchod vejci a máslem. Obchodníci

skupovali po vsích vejce v létě a potom je v bednách posílali do větších

měst v Rakousku-Uhersku i do ciziny. Máslo posílali v „máselnicích“

hlavně do Prahy, ale také i do jiných měst. V roce 1911 bylo v Holicích

7 obchodníků s vejci a máslem, kteří zaměstnávali v okolí až 43 osoby

pro nakupování másla a vajec. Ročně se z Holic vyvezlo až 80 000 kop

vajec (1 kopa = 60 kusů) v ceně 304 000 korun a 60 000 kg másla

v ceně 138 000 korun.

Obchod, průmysl i zemědělství potřebovaly ke své činnosti i dobré

spojovací komunikace, kterých však bylo v dřívější době málo. Na roz-

hraní 19. a 20. století se započalo se zlepšením stávajících vozových

cest. Hlavním spojením Holic se sousedními městy byly špatné vozové

cesty rovnající se téměř polním cestám. Mezi nejhlavnější cestu,

pozdější silnici, patřila cesta mýtská, což bývala bývalá odbočka staré

trstenické obchodní stezky

z Moravy přes Litomyšl k Vyso-

kému Mýtu a Chrudimi, dále

směřující a dělící se od Vraclavi

k Uhersku a Pardubicím.

Vozové cesty dříve vedly také

Ředicemi k Pardubicím a Starými

Holicemi k Borohrádku. Třetí

cesta vedla na sever k Poběžovi-

cům a čtvrtá vedla k Moravanům.

Tyto cesty byly ve velmi špatném

stavu a vozy formanů na nich

často vázly, hlavně v období

dešťů.

Protože město Holice nemělo

poblíž vhodné lomy na kámen na

zpevnění cest, byly zdejší cesty

dlouho nezpevněny. Ani náměstí

nebylo vydlážděno. Teprve ve

francouzských válkách byly

města a vesnice nuceny ke stavbě silnic.

Holicím bylo uloženo vybudovat úsek silnice v délce 85 sáhů (1

sáh vídeňský = 1,9 m) mezi obcemi Vinary a Ostrovem nákladem 388

zlatých 57 krejcarů. Vzápětí však po ní táhlo ruské vojsko a zbudovaný

úsek silnice byl zruinován a musel se znovu opravovat. Podobně muse-

ly Holice stavět úsek silnice u Roudnice v délce přes 54 sáhů ve směru

od Hradce Králové ku Praze. V roce 1819 Holice vybudovaly úsek

erární silnice v délce 38 sáhů u rybníka Hluboký a v roce 1820 na hrázi

rybníka Muška v délce 56 sáhů. V roce 1821 od pole Josefa Pelikána

až po mostek v délce 62 sáhů a v letech 1822 – 1823 holická obec

postavila silnici od mostku až k poště dlouhou 141 sáhů.

V roce 1828 bylo v Holicích zřízeno silniční mýto (clo) v obvodu

dvou mil (1 míle = 7.5 km), a to z jednoho koně na jednu míli se platil

1 krejcar. Mýto bylo vybíráno u pošty v čp. 38.

V roce 1830 musely Holice postavit silnici v délce 66 sáhů na

ředických „gruntech“ od Pardubic do Holic. V letech 1848 – 1852 byla

zbudována silnice přes Veliny k Borohrádku, v roce 1870 do Moravan

a v roce 1883 k Poběžovicím.

Po těchto silnicích zajišťovaly dopravu osob a poštovních zásilek

formanské povozy, a to do Pardubic a Hradce Králové. Za tímto úče-

lem vznikla zdejší poštovní stanice, která byla později rozdělena na

vlastní poštovní stanici, kterou spravoval „poststallhalter“ a na poštov-

ní úřad, který spravoval poštmistr.

V příštím čísle budu pokračovat o dalších poštovních službách. 

Václav Zavřel
člen České genealogické a heraldické společnosti

Budova bývalé Okresní hospodářské záložny – foto autor



ročník II., květen 2006

Holické         listy

strana 13

LETOPISY HOVOŘÍ
V loňských „Holických listech“ jsme vzhle-

dem 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 roz-

manitých údajů, a proto se pokoušíme o stříd-

mý výběr, který vás může zaujmout.

1875 – 2. května – jak praví letopisy – „ . . .

myšlenka zříditi v Holicích sbor hasičský

k ochraně života i majetku občanstva vyšla ze

středu zdejší tělocvičné jednoty sokolské . . .“

1890 – 1. května – místní dělnictvo poprvé

oslavilo tento den jako Svátek práce. Za zvý-

šených bezpečnostních opatření manifestace

proběhla v klidu.

1898 – 12. května se konala ustavující schůze

„Klubu českých velocipedistů pro Holice

a okolí“. Před osamostatněním působili cyk-

listé jako odbor holického Sokola.

1908 – 13. května byl slavnostní jízdou zahá-

jen provoz první autobusové linky v Čechách

na trase Pardubice – Holice.

1911 – 12. května se představitelé města roz-

hodli zřídit funkci městského školního lékaře.

1922 – 25. května byla ve městě založena

první místní skupina Československého Čer-

veného kříže, která se v budoucích letech

nemalou měrou zasloužila o rozvoj zdravot-

nické prevence.

1929 – 24. května v Holicích při cestě z Dolní

Rovně do Hradce Králové se nakrátko zastavil

prezident ČSR T. G. Masaryk v doprovodu

předsedy vlády Františka Udržala. 

1938 – 21. května byli při částečné mobilizaci

povoláni též první muži z Holic. Jednalo se

o 132 vojáků v záloze. 

1945 – 5. května začal dvoudenní boj –

povstání holických občanů a partyzánů proti

nacistickým okupantům.

1949 – 8. května byl na hřbitově slavnostně

odhalen památník padlých v květnovém

povstání roku 1945. Tvůrcem památníku je

akademický sochař Josef Malejovský, holický

rodák.

1956 – 1. května vzniklo Okresní muzeum

Dr. Emila Holuba v Holicích, jehož činnost

spočívala ve správě pamětní síně na místní

faře. Muzeum se stalo odrazovým můstkem

k pozdějšímu vybudování současného Památ-

níku Dr. Emila Holuba – Afrického muzea.

1962 – 18. května byl slavnostně otevřen

autokempink u rybníka „Hluboký“, ze kterého

se postupem doby stal známý a oblíbený

mezinárodní autokempink.

1994 – 2. května v novém továrním objektu

v Zahradní ulici zahájila výrobu kovofirma

Pösamo – Řetězárna Holice.

1998 – 14. května proběhly oslavy 100. výročí

vzniku cyklistiky v Holicích.

V květnu roku 1911 vydali učitelé Antonín

Šafařík a Otokar Pospíšil vlastním nákladem

v místní tiskárně Františka Ottmara knihu

„HOLICE – Obraz vývoje a současnosti“.

Jednalo se o první (a doposud poslední) roz-

sáhlé souhrnné dílo o historii města.

Z dostupných dat vybral a připravil Miloslav Kment

V měsíci květnu „HOLICKÝ SLAVÍN“

poněkud rozkvetl. Nalezl jsem tentokrát

jména čtyř pozoruhodných mužů, u kterých

zaznamenáváme půlkulatá či kulatá výročí

narození nebo úmrtí. Jako obvykle podotý-

kám, že vybíráme osoby již nežijící, které se

v Holicích narodily či byly určitým způso-

bem s městem spjaty.

DUDYCH Josef
(225. výročí úmrtí)

* 13. prosince 1819 v Holicích, † 5. května

1881 v Praze, kněz, působil v Čechách a Dol-

ních Rakousích, odborný spisovatel, vzděla-

vatel, dopisovatel časopisu „Katolického

duchovenstva“, překladatel knih pro mládež,

mecenáš chudiny a příznivec města Holic,

podpořil založení chudobince, jeho jméno

nese jedna z místních ulic.

FALTYS Vladimír
(100. výročí narození)

* 12. května 1906 v Holicích, † 22. června

1969 v Pardubicích, učitel, osvětový a kulturní

pracovník, autor her pro děti a mládež, tvůrce

školních a učebních pomůcek, například „Vel-

kého čtecího lota“ a „Listů k Poupatům“,

v letech 1932 - 1934 učil, řediteloval a kultur-

ně působil v Holicích, později v Pardubicích.

KAČER Pavel
(80. výročí narození)

* 6. května 1926 v Hradci Králové, † 4. ledna

1984 v Pardubicích, úředník, kulturní pracov-

ník, divadelní ochotník a režisér, propagátor

a činovník motoristického sportu, sportovní

hlasatel a komentátor, uznávaný znalec

motokrosu a ploché dráhy, autor motoristic-

kých statí a publikací, žil v Holicích.

PORÁK Jaroslav, doc., PhDr., CSc.
(75. výročí narození)

* 23. května 1931 v Odrách u Nového Jičína,

† 6. června 1985 v Praze, pedagog, absolvent

filozofické fakulty UK, znalec historické

mluvnice češtiny, člen kolegia ČSAV, vědec-

ký redaktor „Staročeského slovníku ÚJČ

ČSAV“, autor skript, učebnic a dalších děl,

spoluautor vědeckých pojednání, dětství

a mládí prožil v Holicích.

e-mail: miloslavkm@volny.cz

Reprodukce pečeti města Holic 

HOLICKÝ SLAVÍN



ročník II., květen 2006

Holické         listy

strana 14

Nesu, nesu, psaníčko,
potěším Vám srdíčko.

Jaro přišlo, už je tady,
slunce svítí do zahrady.
Každá kytka maličká,
radost má ze sluníčka.

Už je to tady. Jaro zaťukalo na vrátka a nám s příchodem teplých dnů

ožila celá školka. 

Chodíme na procházky, pozorujeme domácí zvířata a mláďata. Těšíme

se na každoroční výlet do Chrudimi a Slatiňan. 

Nějak rychle nám uběhl měsíc duben a s ním aprílové počasí a Veliko-

noce. A teď se všichni těšíme až přijde měsíc KVĚTEN a celá příroda

se probudí. Budeme vstávat i my a radovat se, protože nás čeká mnoho

zajímavých činností.

3. května 2006 – návštěva v knihovně KD Holice

10. května 2006 – pohádka v MŠ ,,O víle Kopretince“ (zveme mamin-

ky s malými dětmi – začátek v 10.00 hod)

13. května 2006 – společný výlet rodičů a dětí ,,ZOO Praha“

20. května 2006 – zábavné dětské odpoledne na zahradě v areálu školy

,,DĚTSKÝ DEN“

26. května – 2. června 2006 - škola v přírodě ,,Herlíkovice“

Ve dnech 31.března až 2.dubna 2006 proběhla ve velkém sále rad-

nice v Sezemicích tradiční Chovatelská přehlídka trofejí ulovených

v roce 2005 ve všech honitbách a oborách okresu Pardubice. Každá

pověřená obec (Holice, Pardubice a Přelouč) měla na výstavě samostat-

nou kolekci trofejí ulovených ve svém obvodu působnosti, takže všich-

ni návštěvníci mohli porovnávat hodnotu trofejí v jednotlivých regio-

nech. Hodnotitelská komise musela před zahájením výstavy ohodnotit

662 trofejí srnců, 39 daňků, 4 muflony, 3 jeleny, 3 lišky a 2 jezevce…

Nejsilnějšími trofejemi daňků a jelenů, které dosahovaly medailových

hodnot, se mohla pyšnit obora Kolesa z Přeloučska, nejsilnějšího srnce

zase ulovil Ladislav Urbánek z Hostovic na Pardubicku. Ani myslivci

z Holicka se však neměli za co stydět a zejména trofeje daňků z honi-

teb a obory Lesního družstva Vysoké Chvojno patřily k tomu nejlepší-

mu, co bylo na výstavě prezentováno.

Výstava se vydařila a všichni návštěvníci odcházeli spokojeni.

Nezbývá než doufat, že krásná tradice, která byla obnovena, bude

pokračovat i v příštích letech, kdy by měla Chovatelská přehlídka

postupně zavítat do Přelouče i Holic… 

Na snímku Vladislava Brandy je záběr z otevření výstavy.
Ing. Vlastimil Zrůst

Prvním výlovem rybářů z holic-

ké místní organizace MO ČRS

je jarní výlov rybníka v Býšti,

kde bývají pravidelně „zakomo-

rovány“ ryby přes zimu. Výlov

proběhl  v sobotu 15.  dubna,

počasí nám mimořádně přálo

a k úspěšné sobotě  př ispělo

i více než 50 q,  vylovených

a zdravých ryb. Snímek z výlo-

vu ukazuje, že než rybář zased-

ne ke svým prutům musí tomu

předcházet i docela tvrdá dřina. 

Text a foto:Vladislav Branda

MŠ STAROHOLICKÁ

MYSLIVCI HODNOTILI UPLYNULOU LOVECKOU SEZÓNU

HOLIČTÍ RYBÁŘI LOVILI
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HOLICE MÉHO DĚTSTVÍ (1878 – 1889) Jan Jirauch
(4. pokračování)

Na Holubův dům přiléhal dům a výjezd k příjemnému domu čp. 15

otce rožnovského lékárníka Sitty, který pak vlastnil penzionovaný rada

Rychlík a po něm švec Branda. Měl zde dílnu na boty. Rada Rychlík

byl justičním úředníkem v Uhrách, po „vyrovnání“ roku 1867 odtam-

tud odešel a usadil se v někdy otcovském domě v Holicích. Často bylo

vidět starého pána se šedivým plnovousem u nejsevernějšího okna

domku. Mezi okny měl barometr, snad tehdy jediný v Holicích.

Vedle stávala dřevěná chaloupka čp. 14, zbytek to starých dřevě-

ných Holic, patřící k sousednímu domu čp. 13, v němž míval kupecký

krám Nepokoj. Dcera jeho se provdala za učitele Bergra a syn sloužil

v c. k. námořnictvu. Později byl vlastníkem Josef Lohnický, zvaný

„Pekárek“, bývalý pekař, který měl zde obchod se střížním zbožím,

vinárnu a pěstoval též květiny. Byl náruživý divadelní ochotník. V jeho

vinárně se po 11. hodině dopolední scházívala městská společnost na

víno. Nejpilnějším hostem snad býval lékárník Thuma. Jinak chodívali

tam otec, farář Mikeš, rada Rychlík, někdy Dr. Baur, některý z učitelů,

notář, měl-li právě pokdy, četnický strážmistr Škoda a jiní. V přátel-

ském rozhovoru plynul čas k polednímu a dělaly se různé švandy, čas-

tokráte na účet Lohnického. Kdesi slyšel vypravovati o jisté osobnosti,

že je ve svém oboru kapacitou a hleděl to potom při příležitosti uplat-

niti, aby se blýskl svými vědomostmi. Popletl si však kapacitu s kaca-

pitou, a když toto poslední epitheton vyšlo z jeho úst, otřásala se vinár-

na řehotem přítomných. Od

té doby říkalo se mu u nás

v rodině „kacapita“ místo

Lohnický. Jedenkráte stal

se naší babičce malér. Loh-

nický k nám přišel a babič-

ka oslovila ho „pane Kaca-

pita“. Koukal jako blázen,

nevěděl co je, a matka to

potom nějak vymluvila.

Jeho syn Václav, který se

věnoval zahradnictví, byl

můj spolužák na obecné

škole.

V sousedství byl přízemní dům sklenáře Vávry čp. 12, vedle něj na

rohu Školské ulice domek čp. 11. Měl přistavený vchod s vraty do

dvora a patřil sousedce Kašparce.

Druhý roh Školské ulice tvořil dům čp. 10, zvaný pro svůj tmavě-

olivový olejový nátěr „černým domem“. Byl v té době jeden z největ-

ších domů ve městě. Měl sedm oken v průčelí do náměstí a tolikéž

oken i do ulice Školské.

Uprostřed průčelí do náměstí vcházelo se po kamenném schodu,

opatřeným železným škrabákem na bláto, do prostranné síně. Vlevo od

domovních dveří visela na zdi plechová, černě natřená tabulka se zla-

tým písmem „MUDr Václav Baur, městský lékař“. Mezi oběma páry

přízemních oken byly kamenné „sedánky“ jako i u jiných domů na

náměstí. Pro různé neplechy byly později odstraněny.

Po levé ruce byl krám a byt hodináře Balcara, po pravé obchodníka

sukny a střížním zbožím žida Zeinera. V zadní části přízemí, u široké-

ho vjezdu do dvora, bydlel nejstarší nájemník, učitel Aust. Tehdy již

neduživý hodinář Balcar pracoval v krámě se svým pomocníkem Rul-

lerem. Všude bylo na stěnách plno jdoucích hodin, jichž tikání se mně

líbilo. Do krámu vcházelo se z náměstí, u okna vedle dveří pracovali

hodináři u malých stolečků pokrytých bílým papírem. Z krámu vedly

jedny dveře do rohového pokoje vlevo, ze zadní strany pak dveře do

dosti tmavé kuchyně a vpravo snad i dveře do přízemní síně. Vedle

obou hodinářů patřila k domácnosti Pepička, ne mladá již žena, s níž

se později oženil Balcarův pomocník Ruller. Snad byla Balcarovou

sestrou. Nějaká stará osoba, nemýlím-li se Balcarova matka, byla dal-

ším členem domácnosti.

Po smrti hodináře Balcara se jeho pozůstalí z domu vystěhovali

a byt s krámem si najala nějaká pro vývoz pracující ševcovská dílna.

V roce 1894 koupilo dům okresní zastupitelstvo a přestěhovalo tam

kanceláře.

Obchodník M. Zeiner, který, jak jsem doma slyšel vypravovat,

zemřel následkem sázky, že o půlnoci přinese něco z hrobu jistého zná-

mého „na kostelíku“. Kdosi z účastníků sázky se prý schoval na hřbito-

vě za pomník, zahalen v bílé prostěradlo, a když Zeiner přišel, vystou-

pil na něho. Strašně se poděsil a přihodilo se mu něco lidského.

Utíkaje ze hřbitova se uhnal a zemřel. Zůstala po něm dcera Pavlína.

Ke vdově přiženil se Benedikt Brok. Byl to roztržitý člověk, který

míval plnou hlavu rozličných obchodů. Mluvě sám se sebou vybíhal

bez vesty a kabátu z krámu na náměstí a rozkládal rukama. Uprostřed

náměstí se obrátil a volával na svoji choť: „Matylko“, a ona zase na

něho „Bendy“. Z manželství toho se narodilo více dcer. Po smrti dru-

hého manžela koupila M. Broková dům vedle Josefa Schulhofa

a postavila tam novou budovu, do níž se přestěhovala. Krám s bytem

po ní najal si kožešník František Petružálek.

Ve dvoře domu bývaly dvě pumpy, dřevníky, kurníky a prostorná

kolna na bedny od látek před okny pokoje Brokových. Širokými

kamennými schody, opatřenými zábradlím, se stoupalo do prvého

patra, kde bydlel stavitel Václav Pasovský, přímo nad bytem učitele

Austa s vyhlídkou do Školské ulice. Měl dva syny Zdeňka a Václava

a dceru Mařenku, útlé, jemné děvčátko. Později byl byt pronajat M.

Brokové.

V prvém poschodí traktu do náměstí byla dosti široká, ale tmavá

chodba, již osvětlovaly dvě

menší okna výše na scho-

dech vedoucích k půdě.

Napravo od schodů byl byt

o dvou pokojích, kuchyni

a komoře, jenž obýval

okresní tajemník Václav

Müller s dětmi Otou

a Boženkou. Byt do náměs-

tí patřil MUDr. Václavu

Baurovi. Chodby v prvém

patře se užívalo za čekárnu

pro pacienty. Jen někdy

v zimě bývali i v kuchyni

a společensky výše postavení uváděli se do pokoje. Na dvoukřídlových

dveřích ordinačního pokoje byla černá oválná tabulka s vyzlaceným

jménem lékaře. Vlevo ode dveří ordinace stávalo sedátko z březových

silných větví.

Vedle „černého domu“ na náměstí stála široká jednopatrová budo-

va s attikou čp. 9, patřící kupci Františku Holubovi. V levé části příze-

mí, sousedící s „černým domem“, bývalo prvé knihkupectví v Holicích

notářského písaře Auerbeka, jenž nosíval skřipec s černými skly. Po

něm tu mívala byt a trafiku vdova po Jeřábkovi, tabáčníkovi, který

vyráběl mosazná závaží. Dříve byla trafika někde v jihovýchodní fron-

tě náměstí, později v domě u Adámků vedle Růžičkových. Starý Jeřá-

bek byl veterán a neomeškal účast na žádné veteránské parádě ve stej-

nokroji. Na klobouku, jako bubeník, nosil bílé kohoutí peří.

Následoval široký průjezd, k němuž přiléhal napravo rozsáhlý

kupecký a železářský krám majitele domu. Kupec Holub bydlel za krá-

mem do Kostelní ulice. Chodil stále v čamaře, již časem vyměnil za

hasičskou blůzu, když toho potřeba vyžadovala. Měl syna Františka,

pilného divadelního ochotníka a jednoho z prvních velocipedistů holic-

kých na vysokém kole, který po smrti otcově převzal obchod, a hezkou

dceru Jaromíru, jež se provdala za holického učitele Jindru.

V prvém patře do náměstí měl úřadovnu a bydlel notář Josef

Nečas, Jeho nástupci byli Mach, Chládek a Politzer. Notář Štěpán

Chládek byl elegantní krasavec s kratším plnovousem uprostřed rozčís-

nutým, a jeho choť, rozená Deckertová ze dvora „Májova“ u Chrudimi,

byla rovněž fešná a elegantní dáma. Děti Ota a Štěpánka, moje spolu-

žačka, byly po rodičích rovněž velmi hezké. Paní notářová pozvala mě

jedenkrát na dětskou hostinu a tam jsem poprvé v životě pil čokoládu,

jež mně samozřejmě chutnala, a slyšel ariston (kolovrátek na desky),
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jež měly děti pro obveselení. Ota studoval gymnázium, pak střední

hospodářskou školu v Chrudimi a po odbytí jednoroční služby u voza-

tajstva se dal aktivovati. Po světové válce vlastnil hospodářský dvůr

v západních Čechách někde za Plzní a měl u sebe matku. O hospodář-

ství, ač měl odborné znalosti aspoň teoretické, se pranic nestaral, jak

mi sdělil jeho bývalý hospodářský příručí, a jen si hleděl koní, v nichž

měl největší zálibu. Dvůr později prodal a odstěhoval se do Poděbrad,

kde si koupil vilu a tam žil. Štěpánka, či jak jsme jí říkali Štefa, pro-

vdala se za důstojníka c. k. generálního štábu Antoniho. Ve světové

válce byl plukovníkem dělostřelectva. Ač byl německé národnosti,

sloužil v československé armádě jako generál.

V prvém patře do Kostelní ulice úřadovalo dlouhá léta okresní

zastupitelstvo, v němž pracoval tajemník Václav Müller. V přízemí této

části mívali byt a krámek staří manželé Michálkovi, kteří prodávali

střižní zboží. Starý Michálek býval stonavý a léčil ho Dr. Baur.

V létech pětatřicátých předešlého století (míněno 19. století, pozn.

PH) vyhlíželo náměstí zcela jinak než za mého dětství. Podle zachova-

ných zpráv nebylo rovné, nýbrž dolíkovité, a proto po deštích plné

louží, takže se spíš podobalo návsi. Stály na něm masné krámy a dva

domky v jižní části, před radnicí „vachštubna“, za ní roubený haltýř se

schůdky ze dvou stran a roubená studně s váhou, což vše bylo později

odstraněno a náměstí srovnáno.

Po ohni roku 1836 byly scháleny plány na nová stavení, určena

regulační čára a nařízeno stavěti podle plánů z tvrdé hmoty a s taško-

vým krytem. Stodoly přelože-

ny za město.

Ulice nedlážděné, bahnité,

namnoze horší než cesty mimo

město, vznikaly podle toho,

jak stály domky, sem tam

různě obrácené, poněvadž

nebylo stavební čáry. Přes

louže v době deštivého počasí

bylo nutno klásti lávky.

Studně téměř všechny byly

optařeny „váhou“, Vzrůst oby-

vatelstva a požáry byly příči-

nou, že dřevěné roubené stav-

by ponenáhlu ustupovaly

stavbám zděným.

Až na nepatrnou severní

část před radnicí a soudní budovou k uličce kostelní, nebylo náměstí za

mého dětství dlážděno. Obklopen čtyřmi mohutnými, starými kaštany,

stál před domem rodiny Růžičkových čp. 2 kamenný kříž s ukřižova-

ným, postavený roku 1803 nákladem obce a teprve v roce 1810 vysvě-

cený biskupem Trautmansdorfem, který právě v Holicích biřmoval.

U kmenů byla navršena země, na níž chlapci sedávali. Snad v okolí

bývalo niveau vyšší a při jeho snížení byla ponechána země u kmenů

v bývalé výši. Pod kaštany mívaly skromné své stánky zelinářky, jak

jsem se již vpředu zmínil, jež vedle zeleniny prodávaly ovoce a ze

škopků v láku namočené okurky. Mně tak ani nechutnaly okurky jako

lák, jenž býval navíc kupujícímu k okurce servírován. Jak Kašpárková,

tak Kmentka měly na ošatce první objevivší se třešně, jež byly přivázá-

ny na dřevíčku a podloženy konvalinkovými listy. V této době jsem se

nejvíce nazlobil maminky, škemraje na ní krejcárek na třešňový paml-

sek. Třešně a višně, jichž se v Holicích samých málo pěstovalo, dová-

želi ke kaštanům na prodej v bečkách okolní sadaři.

U kříže pod kaštany provozovali občasně své živnosti potulní „šlej-

fíři“, pod kterýmžto slovem rozuměli se brusiči nožů a nůžek, dále

deštníkáři, síťaři a dráteníci, obklopeni vždy houfem zvědavých kluků,

mezi nimiž ani já nikdy nescházel. Tito nomádi vařili si zde jídlo v ple-

chových nádobách a do polévky dávali kromě kousku masa brambory

a všechnu zeleninu, jíž bylo možno dostati, takže jsme takové polévce

říkali doma „šlejfířská“. Na tu se mi vždycky sbíhaly sliny na jazyku. 

Ze starých „šlejfířů“, kteří zde každý čtvrtek o týdenním trhu měli

již své vydržené místo, pamatuji si na Vinického z Podlesí, který byl

věčně opilý. Střízlivého jsem ho snad nikdy neviděl. Jméno druhého

jsem již zapomněl.

Za mého dětství mívali dráteníci ještě původní slovenský kroj. Na

hlavě nasazený těžký, plstěný, většinou hodně promaštěný, nahoru

zahnutý širák. Oblečeni byli v režnou, u krku tkaničkou svázanou koši-

li, ve přiléhající úzké spodky z domácně vyrobeného hrubého silného

sukna a opánky upevněné přes onuce, při čemž dolní část spodků byla

do polovice lýtka ovinuta spirálovitě úzkými řemínky. Brašna i řemen

přes prsa byly zdobeny různými mosaznými cetkami, mezi nimiž upro-

střed řemene míval zvláštní místo křížek s obrazem Spasitele. Těžký

huňatý plášť, jehož dlouhé rukávy dole sešité obsahovaly část nepatr-

ného majetku, doplňoval jejich úbor, stejný v létě, v zimě. Přes rameno

na pláši nosívali oboustranně přehozený ze svitků drátů, pastí a pozů-

stávající výrobní i tržní materiál. Vedle dráteníků obcházeli v době

předvánoční po domech chudí slováčtí chlapci s primitivně v prosté

bedničce sestaveným betlémem a zpívali slovácké koledy. Někdy býval

jich zpěv pěkný a zajímavý. 

I octáři v kroji italských venkovanů, se zlatým cvočkem v lalůčku

levého ucha, zastavovali se pod kaštany se svými vozy taženými mula-

mi a prodávali ze zploštělých beček, jaké jsme u nás jinak nevídali,

vinný ocet, který hospodyně, majíce jej za lepší než náš domácí, rády

kupovaly. 

Zde bývalo také hlavní rejdiště kluků. Hrávalo se o fazole, kuličky,

špaček a káča. Jinak sváděly se klukovské boje a pořádaly různé hry

anebo tropily neplechy.

Obyčejně ve středu před týdenním trhem přijíždívali vápeníci

z Vápenného Podola u Chrudimi, upozorňujíce na svůj artikl voláním

„vop, vop“. Lidé, kteří potře-

bovali vápno, si ho od nich

kupovali, aby nemuseli druhý

den ráno do trhu. Stávali po

pravé straně královéhradecké

silnice na náměstí asi v její

polovici. 

Nezvyklou událostí pro

Holice byla návštěva „piffera-

rů“. Jeden z nich hrál na dudy,

na zádech nosil velký buben,

do něhož tloukl paličkou při-

pevněnou na lokti pravé ruky.

Na bubnu nahoře byly namon-

továny činely, uváděné do pří-

slušného provozu provázkem,

jejž měl dudák přivázaný na

podpatku boty. Druhý ho doprovázel na šalmaj (piffero). Na hlavě

nosili špičatý plátěný klobouk, sandály s řemínky až po kolena a lím-

cový tmavý plášť, přehozený přes ramena. Podle Ottova naučného

slovníku byli to pastýři z Volských hor a Abruzz v Itálii.

Někdy přicházeli i bosenští cikáni s medvědem a opičkou, Obě

zvířata prožívala mučednický život, zejména medvěd, jehož nozdrami

protažen byl železný kruh od řetězu, na němž byl voděn surovým maji-

telem.

Jinak bývalo náměstí v denní čas skoro liduprázdné. Oživlo toliko

příchodem kolovrátkáře, který vyhrával dům od domu a jehož jsme

jako členové hudebního národa vždy kus cesty vyprovázeli. Největší

senzací byl příjezd taliánského flašinetu. Býval to velký stroj naložený

na zvláštním plochém vozíku, jejž táhli koně. Vzadu stál zjednaný člo-

věk, který točil klikou a vlastník nebo příslušník rodiny vybíral poplat-

ky. Okolo flašinetu bylo dětí skoro z polovice města, ba i dospělí si

popřáli hudebního požitku.

Šedí maloměstského života pohnula panoráma, jež se utábořila ve

velkém stanu na jižní části náměstí. Ukazovány byly ve velkých skle-

něných skříních ve skutečné velikosti voskové figury vynikajících osob

světové pověsti, panovníků, vedle nich opět vrahů, příslušníků cizích

národů a tak dále. Zvláště se pamatuji na zavraždění francouzského

prince „Lulu“ Zulukafry v Africe. Pro dospělé byl zvláštní kabinet, do

něhož nedorostlí neměli přístupu.

Jižní kouty náměstí byly porostlé trávou, na níž se pásávaly husy.

Před vchodem do soudní budovy stály mladé lípy. Později se k nim

přidružily jiné před celou severní frontou náměstí a za několik let na to

vysázel vinárník Lohnický lípy před chodníky ostatních tří stran.

(pokračování příště)
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SEBRANÉ GLOSY MILOSLAVA KMENTA
Minule jsem připomínal torzo osiřelého

dámského kola, které bylo připoutáno před

„věžákem“ v ulici Bratří Čapků a postupně

“ubývalo“, kousek po kousku se vytrácelo.

Nežli se dubnové číslo „Holických listů“ obje-

vilo na pultech, někdo kolo a) odemkl a odve-

zl b) ukradl c) nechal zmizet. Nevím, která

odpověď je správná, avšak kolo je pryč. 

Pryč je rovněž kašna z náměstí T. G.

Masaryka. Tu s největší pravděpodobností

nikdo neukradl, ovšem jsou tu jakési pochyb-

nosti. Městské zastupitelstvo potvrdilo, že

chce postavit kašnu novou, vzhlednější, repre-

zentativnější. Dokonce už bylo rozhodnuto

oslovit několik architektů, aby novou kašnu

navrhli. Je celkem pochopitelné, že se součas-

ně ozývají i hlasy, které toto rozhodnutí kriti-

zují: „Na co nová kašna, peníze jsou potřeba

na jiné věci . . .“ Tak už to bývá, ovšem proto

volíme zastupitele, aby o takovýchto i mnoha

jiných záležitostech rozhodli. Však zpět ke

kašně. Zmizela a mne napadlo, zdali se tam už

neobjeví nějaká nová. Kompetentní činitelé

sdělují, že dosavadní kašna prodělává každo-

roční drobnou údržbu a obnovu, poněvadž

bude sloužit zřejmě ještě celou letní sezónu.

Konekonců je to logické. Nejdříve budou

podány návrhy, z nich bude nějaký vybrán,

poté bude následovat obvyklý běh jednání,

schvalování, razítkování, potvrzování, instalo-

vání – avšak nová kašna musí být postavena

ještě letos. Prý.

„Kdyby místo té kašny raději opravili

chodník u pošty“, prohodil jeden z kritizují-

cích občanů. Jeho hlas byl patrně vyslyšen, ne

v souvislosti s kašnou, ale s oním chodníkem.

Jednoho dubnového dne započaly práce na

jedné chodníkové „kalvárii“ v oblouku k pře-

chodu proti poště. Onen kus městské komuni-

kace už delší dobu „volal do nebe“. Těch pár

desítek metrů chodníku „spořádaly“ Technic-

ké služby Holice v rekordním čase a na

pohled i kvalitně. V každém případě to je

chvályhodný počin. Snad jen jednu pozná-

mečku. Viděl a slyšel jsem nejednoho občana,

který si to namířil obvyklou „štrekou“, aby

zjistil, že dále ni krok. Výroky dotyčných byly

vesměs obtížně publikovatelné. Samozřejmě,

že se občan musí přizpůsobit, když je zapotře-

bí cosi opravit, předělat. Ovšem že by přísluš-

ný odbor městského úřadu mohl veřejnost

informovat v jistém předstihu na úřední desce,

v novinách a v městském rozhlase a nikoliv

jen papírkem na přechodu pár hodin před

akcí, to je více než jisté.

Před více než čtyřiceti lety byl otevřen

kulturní dům a v té době se vedly debaty

o účelnosti tamní kavárny. Rozhodnutí bylo

jednoznačné: kavárna bude fungovat pro kul-

turní dům, nikoliv kulturní dům pro kavárnu.

To uznal a celou dobu akceptoval i tehdejší

monopolní provozovatel pohostinských zaří-

zení – podnik Restaurace a jídelny. Přišla

nová doba, nastal čas privatizace a zprivatizo-

vána byla i kavárna. Netrvalo dlouho a systém

se začal měnit. Nájemci začali žít v domnění,

že opak je pravdou a oni si ve stínu vše řešící

„ruky trhu“ pojedou po svém. Chvíli to trvalo,

ale nakonec vše začalo nabírat opět správný

směr. O to větší bylo překvapení obecenstva

vyprodaného ochotnickém představení

v sobotu 1. dubna, když kavárna byla pro

veřejnost nepřístupná. To nebyl apríl!! Což by

se v žádném případě opakovat nemělo, výmlu-

vy a zdůvodnění neberu, poněvadž pro ně není

místo. Kulturní dům – jak je všeobecně

známo – totiž disponuje dostatkem prostoru

pro to, aby takovéto situace (pokud vůbec

vzniknou) dokázal vyřešit. A provozovatel

kavárny se pochopitelně přizpůsobit musí. 

e-mail: miloslavkm@volny.cz

Příspěvková organizace
Technické služby Holice
Nabízí občanům a firmám následující:

Dopravu
• AVIA 3 a 5 t
• LIAZ – kontejner 8 t
• Avia – plošina
• Multikary 2 t

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

Zemní práce včetně nakládek
stroji HON a UN

Bližší informace:
Vysokomýtská 635, 534 01 Holice Tel.: 466920013, ts@holice.cz

Půjčování nářadí a mechanizace
• míchačka 1201
• stavební kozy
• kompresor
• kontejnery 3 a 5 t
• žebříky
• elektrocentrála
• vertikutátor
• přenosné dopravní značky a světelné označení
• plynový hořák
• sekačky
• vibrační deska
• kladivo BOSH

Prodej materiálů
• rekultivační hmoty
• zemina výkopová
• recyklát – suť tříděná
• písky a drtě
• zámkové dlažby
• kůra
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FAUNA & FLORA
Josefská 208, Holice v Čechách
mobil 603 522 609
prodejní doba út – pá 10 – 12 / 13 – 17,

so   8 – 11.30

Selská pořekadla:
• Suchý březen, chladný máj – bude humno jako ráj.
• V máji aby ani hůl pastýřova neoschla.
• Májová vlažička – naroste travička; májový deštíček – poroste chle-

bíček.
• Na mokrý květen přichází suchý červen.
• Deštivý květen – žíznivý říjen.

Vážení čtenáři, jak už jsem Vám minule nastínila, chtěla bych Vám psát

o babiččíných kytičkách, hodně se na jejich pěstování ptáte a proto

doufám, že Vám jejich popis pomůže nejen aby Vám tyto květiny „pře-

žily“, ale abyste se je naučili i využívat.

Rozmarýna
Rozmarýna vyžaduje teplé a celoročně velmi slunné sta-

noviště, půda by měla být lehká, písčitá, dobře propustná

a jen velmi mírně vlhká, přemokření může způsobit hni-

lobu kořenů a odumření celé rostliny. Na jaře se semínka

vysejí do misky, během léta je možné rostlinu pěstovat

venku, protože ale nesnáší teploty pod bodem mrazu

(zejména v kombinaci s vlhkem), je nutné ji na zimu

přenést domů nebo do chladnějšího skleníku (optimální

teplota během zimního období je okolo 10 °C a neměla

by poklesnout pod 5 °C). Může se také množit stonko-

vými řízky, které se zapichují do písčité půdy. Babičky

tyto řízky vždycky přiklápěly sklenkou, aby zachovaly rostlince vzduš-

nou vlhkost. 

Rozmarýna se hodí zejména k pečenému nebo grilovanému jehněčímu,

telecímu i drůbežímu masu. V malém množství ozvláštní i chuť pečené

ryby, lze jí okořenit i pokrmy z rajčat či pečené brambory. Některé druhy

rozmarýny se při grilování pokládají přímo na dřevěné uhlí. Její tuhé

listy je ale nezbytné vždy tepelně zpracovat. Aroma této bylinky se ještě

zvýrazňuje sušením, a proto stačí při použití opravdu malé množství,

abychom pokrm nepřekořenili. Listy rozmarýny se používají také jako

léčivo při depresi, migréně či při poruchách jater a zažívání.

Ve starověku byla tato setá bylina prohlašovaná za cikánskou čarovnou

rostlinu, byla zavěšovaná k ochraně proti zlým duchům. Často se taky

využívala při svatbách místo myrty. Listy se používají k oplachování

vlasů a do ústních vod. Ale pozor, v nadměrném množství nebo při

častém používání může způsobit i otravu.

Rozmarýna zvyšuje prokrvení trávícího systému, uvolňuje jeho hladké

svalstvo a zvyšuje tvorbu trávících šťáv a žluče, celkově tedy zlepšuje

trávení. Vedle toho snižuje pocit únavy a uklidňuje, působí mírně močo-

pudně, zvyšuje extrémně nízký tlak, zlepšuje krevní oběh, snižuje pocit

chladu v končetinách, působí desinfekčně, pomáhá při zahlenění plic

a při rýmě, snižuje bolest při revmatismu a dně a protože zvyšuje prokr-

vení malé pánve, může napomoci i otěhotnění. Vzhledem k tomu, že

v rozmarýně a jejích silicích jsou přítomny silné antioxydanty, působí

pravděpodobně i výrazně v prevenci nádorových onemocnění.

Vnitřně se podává nejčastěji ve formě nálevu, případně macerátu

(v tomto případě se droga luhuje 6 hodin), bere se obvykle jen 1x denně,

nejlépe ráno. Pro zvýšení krevního tlaku se osvědčilo zejména rozmarý-

nové víno (75 g drogy se maceruje 8 dní v 1 l bílého vína), jehož muži

pijí cca 50 ml denně, ženy asi polovic. Pro zevní použití se připravuje

poněkud koncentrovanější výluh, jež se přidává např. do koupelí (při rev-

matismu, ale i na špatně se hojící rány nebo „jen“ jako relaxační koupel)

nebo se připravuje mast. Inhalace rozmarýnových par (nejlépe s přídav-

kem yzopu) může napomoci při senné rýmě (10 g rozmarýnu se dá do

1 l studené vody, přivede se k varu, odstaví se, luhuje se 10 minut a inha-

luje se několikrát denně). Rozmarýnový líh se používá pro lepší prokrve-

ní pokožky, při bolestech svalů, revmatismu nebo artritidě. Kloktání roz-

marýny údajně odstraní zápach z úst.. Ale pozor, v nadměrném množství

nebo při častém používání může způsobit i otravu.

Myrta

Víno z plodů myrty bylo považováno za elixír mládí a krásy.

Je to věčně zelený keř s drobnými kopinatými nebo oválně zašpičatělý-

mi lesklými a aromatickými listy, temně zelené barvy. V přírodě dosa-

huje výšky 3 až 5 m. Kulturně pěstovaná však dosahuje výšky pouze

60 cm, rekord je 1 m. Myrta v překladu znamená balzám, myrha. Dříve

byla myrta symbolem mladosti a krásy, známy jsou blahodárné účinky

éterických olejů. Extrakty z listů se natíraly na obličej, což čistilo

a osvěžovalo pokožku. Víno z plodů myrty bylo považováno za elixír

mládí a krásy. Překrásné a rozlehlé myrtové háje se nacházeli převážně

kolem chrámu bohyně krásy – Venery. Myrta také ničí choroboplodné

mikroby. Vyžaduje neustálou pozornost a opatrné zacházení. Měla by

být umístěna na světlém a slunečném místě. V létě ji chráníme před

slunečním žárem. Vyžaduje čerstvý vzduch, měla by být tedy přes léto

na balkoně. V létě ji také hojně postřikujeme měkkou odstátou vodou.

V zimě se udržuje při teplotě 8–10°C, méně ji zaléváme a nepostřiku-

jeme. Při vyšší teplotě může rostlina opadat, avšak na jaře listy opět

vyrostou. Dobře snáší zařezávání, což umožňuje její různé tvarování.

Rozmnožuje se na jaře nebo v létě semeny nebo řízky (polo-dřevěné

větévky, dlouhé 6 až 8 cm). Poté se sázejí do písku nebo do zkypřené-

ho substrátu. Aby se řízky rychleji zakořenily, hodně se zalévají,

postřikují a přikrývají sklem nebo polyetylenovou fólií. Doporučuje se

zemní směs z humusu, kompostu a písku – ve stejném poměru. Mladé

keříky přesazujeme každoročně. Dospělé myrty se přesazují po 3 – 4

letech, ale svrchní vrstva půdy se mění každý rok. Půda: 2 – 3 díly

drnovky, 1 díl rašelinového substrátu, 1 díl humusu, 1 díl písku.

Od března do srpna přihnojujeme kombinovaným hnojivem pro poko-

jové rostliny každé 2 týdny. Velkým rostlinám je možné jednou za léto

do svrchní vrstvy půdy při přesazování nebo i bez něj přidat humus.

Nabídka naší prodejny: V měsíci květnu Vám můžeme nabídnout osivo
mnoha druhů zeleniny, květin a léčivých rostlin, ale i dřevin a bonsají.
Jako každoročně tuto nabídku doplníme ovocnými dřevinami a jehlič-
natými i listnatými okrasnými stromky a keři. Můžeme Vám také nabíd-
nout chemickou ochranu Vaší zahrady podle potřeby a hnojiva.
Mějte se moc hezky a těšte se s námi na jaro a na sluníčko. Rádi Vás
uvítáme v naší prodejně.

Alena Rabasová, e-mail: faunaflora@seznam.cz

MO ČSSD Holice pořádá koncert dechové hudby KD Holice před KD

dne 1. května od 10 hod. Společně s hudbou vystoupí oddíl historic-

kých kol TJ Sokol Holice a Taneční studio Hany Flekrové. Srdečně

zvou pořadatelé.

KONCERT DECHOVÉ HUDBY
KD HOLICE



ročník II., květen 2006

Holické         listy

strana 19

SK HOLICE INFORMUJE

VI. OLYMPIÁDA ŽÁKŮ ŠKOL HOLICKÉHO REGIONU

OHLÉDNUTÍ ZA TENISOVOU SEZONOU 2005

PŘEHLED SPORTOVNÍCH A TURISTICKÝCH AKCÍ V KVĚTNU 2006

V pondělí 1. května od 9.00 hodin se na stadiónu v Holicích

v rámci turnaje starých gard střetnou týmy FK Pardubice, Agrie Cho-

ceň, Sokola Moravany a pořádajícího SK Holice. První ročník turnaje –

Memoriálu Václava Velinského – se koná právě u příležitosti vzpomín-

ky 1. výročí úmrtí této hráčské a trenérské legendy holické kopané.

O týden později, v pondělí 8. května, oslavíme 100 let od

založení organizované kopané v našem městě! Na městském stadi-

ónu se v celodenním programu, který pořádá Dům dětí a mládeže,

představí postupně elévové, mladší a starší žáci, mladší a starší

dorostenci (všechna družstva vždy v utkání s o kategorii mladšími

hráči FK AS Pardubice) a stará garda SK Holice. Součástí atraktiv-

ního programu také bude vyznamenání zasloužilých členů oddílu.

Podrobný program oslav:
9.00 – elévové SK Holice

10.00 – ml. žáci SK Holice – elévové FK AS Pardubice

11.15 – st. žáci SK Holice – ml. žáci FK AS Pardubice

12.30 – ml. dorost SK Holice – st. žáci FK AS Pardubice

13.45 – st. dorost SK Holice – ml. dorost FK AS Pardubice

15.15 – vyznamenání zasloužilých členů oddílu

16.15 – stará garda – utkání bývalých hráčů

celodenní program – DDM Holice

Stalo se již tradicí, že se na přelomu květ-

na a června scházejí na holických sportoviš-

tích žáci osmi škol holického regionu k bojům

o medaile na žákovské olympiádě. Ta letošní,

v pořadí již šestá, se bude konat ve dnech 29.

května až 2. června. Rozsah sportů a disciplín

se nemění. Program tedy bude následující:

Pondělí 29. května 2006 
8.00 slavnostní zahájení (stadion)

8.30 fotbal (stadion)

volejbal dívek (hala)

Úterý 30. května 2006 
8.00 basketbal dívek (hala)

tenis (tenisové kurty u stadionu)

Středa 31. května 2006

8.00 basketbal chlapců (hala)

Čtvrtek 1. června 2006
8.00 stolní tenis (hala)

13.15 atletika – rozběhy a kvalifikace

(stadion)

Pátek 2. června 2006
8.15 cyklistika (stadion)

9.30 atletika – finále (stadion)

Po skončení atletiky vyhlašování vítězů všech

soutěží a slavnostní zakončení. 

Přijďte se i vy podívat na zajímavé boje mla-

dých sportovců. Zpravodajství o průběhu 

VI. olympiády včetně výsledků přineseme

v červencovém čísle Holických listů. 

Pavel Hladík

Tenisový klub Holice hodnotil 20.března na své valné hromadě svoji

činnost, výsledky a zároveň připravoval akce pro novou již blížící se

tenisovou sezonu.

V minulém roce byla aktivní sportovní činnost zaměřena převážně na

tenisové mládí, neboť se mladí adepti zúčastnili dvou soutěží druž-

stev. Ještě neregistrovaní hráči bojovali v soutěží 2+1, a ze čtyř utkání

dvakrát zvítězili.

Družstvo složené věkově z mladších žáků reprezentovalo klub

v oblastní soutěži 2.třídy skupiny B staršího žactva, kde ve vyrovna-

ném klání v jednotlivých zápasech se umístilo na 5. místě ztrátou 4

bodů za vítězem TC Kvasiny. Byl to první start žáků v této soutěži.

Dospělí se zúčastnili oblastní soutěže smíšených družstev 2.třídy sku-

piny C, kde ze 7 družstev skončilo TK Holice na 5. místě s 8 body, 4

body za vítězem Loko Česká Třebová B.

Nezaháleli však ani holičtí senioři.V letošní sezoně v soutěži smíše-

ných družstev v kategorii 1.třídy skončil TK Holice ze 7 zúčastně-

ných družstev na 4. místě s 9 body.Vítěz této kategorie Pernštýn Par-

dubice B dosáhl 12 bodů.

Tenisový klub nezapomínal ani na nejmladší tenisty. V tenisové škole

se čtyři trenéři věnovali 21 tenisovým adeptům od května do září.

Nejmladší zájemci o tenis se budou moci opět přihlásit do tenisové

školy, která bude zahájena 2. května. Informace u pí.Vohralíkové

tel. 732 820 249.

TK Holice se bude opět účastnit mistrovských soutěží v kategorii

staršího žactva, dospělých i veteránů.

V letošním roce budou na holických dvorcích pořádány tři celostátní

turnaje.

Turnaj mladších žákyň 3.–5.srpna, starších žákyň 5.–7.srpna a turnaj

starších žáků 19.-21.srpna. Ve všech turnajích bude mít hráče i domá-

cí klub TK Holice.

Zároveň zveme tenisové zájemce na naše kurty, kde mají možnost si

zahrát v době od 8 do16 hod. za 80.-Kč (děti 60.-), a od 16 do 20 za

100.-Kč. Objednání nebo informace na tel. 603 454 639.

Za TK Holice Vohralíková Milena

��    „Kunětická hora, Klopoty“ - cykloturistika - DTJ Holice

��    krajský turnaj v RINGU - TJ Jiskra Holice - ASPV

��    župní turnaj dospělých v nohejbalu - Sokol Holice

��    1. – „Prvomájová jízda“ - cykloturistika -  KČT a Sokol Holice

��    7. – „GOLDEN FREN CUP“ – motokrosový závod nadějí

��    8. – „Jízda osvobození“ - cykloturistika - KČT a Sokol Holice

��    12. a 13. – „Jarní setkání“ - setkání radioamatérů a uživatelů CB –

Radioklub OK1KHL Holice

��    20. – „NATIV CUP“ - motokrosový závod ze seriálu „Žamberec-

kého poháru“ - AMK Holice

��    21. – SMS Pardubice (Holice) - Krajský přebor v motokrosu –

AMK Holice

��    27. – „Cyklomaraton“ – 9. ročník – KČT a Sokol Holice

��    31. - „Dětský den“ - TJ Jiskra Holice - ASPV

��    29. 5. až 2. 6. - VI. Olympiáda žáků škol holického regionu
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