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NEVŠEDNÍ UDÁLOSTI VŠEDNÍHO ŽIVOTA
SLOVEM I OBRAZEM
V pondělí 8. května oslavil fotbalový
oddíl SK Holice 100 let kopané v Holicích.
A jak jinak se mohlo slavit, než fotbalem. Na
trávníku holického fotbalového stadionu se od
rána hrálo jedno utkání za druhým. Již od
9 hodin sehráli vzájemné utkání holičtí elévové. Poté sehráli přátelský zápas mladší žáci
SK Holice s mladými fotbalisty FK AS Pardubice. Z tohoto utkání je první snímek. Poté
následovala utkání starších žáků a mladšího
a staršího dorostu s mužstvy pardubického FK
AS. Oslavy vyvrcholily v odpoledních hodinách utkáním bývalých hráčů SK Holice
s mužstvem bývalých hráčů FK Pardubice.
Následovalo ocenění zasloužilých členů oddílu, kterého se účastnil i starosta města a bývalý hráč Ladislav Effenberk, místostarosta
Pavel Hladík, zástupce okresního fotbalového
svazu Milan Mlatejka, krajský sekretář
ing. Voženílek a další funkcionáři fotbalu
a tělovýchovy. Na druhém snímku jsou ocenění hráči a funkcionáři SK Holice.
V květnu zorganizoval holický městský
úřad, firma Odeko z Týniště n. O. a Technické
služby Holice dvě pravidelné úklidové akce.
Všechny holické domácnosti byly osloveny
letákem, který je informoval o sběru velkoobjemového odpadu, například starého nábytku,
koberců apod., který proběhl v sobotu
13. května 2006 dle harmonogramu. Následující pátek 19. května zajistila firma ODEKO
s.r.o. mobilní sběr nebezpečných odpadů,
včetně elektroodpadů, jako jsou např. televize,
ledničky a počítače. Třetí snímek je ze stanoviště ve Starých Holicích při sběru nebezpečných odpadů a elektroodpadů.
Skutečnou nevšední událostí bylo v sobotu 6. května 2006 slavnostní otevření technologického centra, tedy nové montážní haly
o ploše 5472 m 2 v BSH Holice. Nevšední
proto, že se ho zúčastnil i český premiér Jiří
Paroubek. Našeho premiéra přivítal pan Erwin
Junker, zakladatel celosvětové podnikatelské
skupiny Junkers Group, do které patří i holický závod BSH Holice a. s. Slavnostního otevření se dále zúčastnil ministr pro místní rozvoj
Radko Martínek a vícehejtman pardubického
kraje Roman Línek a vrcholní manažeři skupiny Junkers Group. Slavnostní otevření mělo
i kulturní část, o kterou se postarala pardubická Komorní filharmonie za řízení holického
rodáka Jaroslava Šafaříka.
Tato oslava měla však jednu malou vadu,
které si mimochodem všiml i premiér Paroubek. Organizátoři poněkud zapomněli, že
BSH Holice je v Holicích a zcela ignorovali
představitele holické samosprávy, přestože na
oslavě byli přítomni. Proto také starostu města
Holic na žádném snímku nemůžete vidět.
Poslední snímek zachytil při stříhání
pásky prof. Spätha, pana Erwina Junkra a premiéra Paroubka.
Text a Foto: Vladislav Branda, archiv BSH

Na titulní straně koláž ke „Dnům Holic“.
Foto: archiv a Vladislav Branda
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DNY HOLIC
(670 let města)
PÁTEK 23. ČERVNA 2006
18.00 – prostranství u kulturního domu
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ PARKOVIŠTĚ U KD
KONCERT DECHOVÉ HUDBY KD HOLICE
18.30 – malý sál kulturního domu
VERNISÁŽ VÝSTAVY KRESLENÉHO HUMORU
LUBOMÍRA MATOUŠKA
19.00 – velký sál kulturního domu
SLAVNOSTNÍ VEČER
(vystoupení holických souborů a škol a souboru
z družebního města Strzelce Opolskie)
22.00 – před kulturním domem
SLAVNOSTNÍ OHŇOSTROJ
(ohňostroj sponzoruje pojišťovna Kooperativa)

SOBOTA 24. ČERVNA 2006
9.30 HISTORICKÝ PRŮVOD
(trasa povede od KD kolem potoka a kostela
přes náměstí zpět ke KD)
10.00 – prostranství před kulturním domem
STŘEDOVĚKÉ KRATOCHVÍLE
(šermíři, muzikanti, dobové ležení se zbrojnicí,
tržiště s ukázkami řemesel)
13.30 – prostranství před kulturním domem
HOLIČÁCI VÁS BAVÍ
(vystoupení holických souborů a souboru
z družebního města Strzelce Opolskie)
15.00 – velký sál kulturního domu
PATROLA (ŠLAPETO)
(zábavný program populárního souboru)
17.00 – sportovní hala
HOLIČÁCI SPORTUJÍ
(ukázky společných cvičení, historických kol, horolezců,
volejbalové utkání Zastupitelé města Holic – Úředníci
Městského úřadu Holice)
17.00 – prostranství před kulturním domem
KONCERT HOLICKÝCH ROCKOVÝCH KAPEL
19.00 – prostor mezi muzeem a kulturním domem
Karel Sabina: PRODANÁ NEVĚSTA
(Divadelní soubor KD Holice)
Další akce
ročník II., červen 2006

8.00 – hřiště u gymnázia
TURNAJ SMÍŠENÝCH DVOJIC V MÍČOVÉM
SEDMIBOJI
Po celý den – městský stadion
MEZINÁRODNÍ ŽÁKOVSKÝ FOTBALOVÝ TURNAJ
10.00 – 15.00 – areál u kulturního domu
UKÁZKY ČINNOSTI – RADIOKLUB OK 1 KHL, JUNÁK
10.00 – 15.00 – areál hasičů
UKÁZKY ČINNOSTI – SBOR DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ, ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ
10.00 – 15.00 – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ZÁKLADNÍ ŠKOLY HOLUBOVA A KOMENSKÉHO,
MATEŘSKÉ ŠKOLY PARDUBICKÁ
A STAROHOLICKÁ, ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA,
GYMNÁZIUM, STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ
(ukázky prací dětí, v ZŠ Holubova se můžete zúčastnit anketní
volby „Největšího Holičáka“ a „Nejmilejší postava z Večerníčku“)
9.00 - 16.00 - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – SEMPRA
STARÉ HOLICE
VÝSTAVY:
Lubomír Matoušek – kreslený humor (malý sál KD)
Historické dokumenty města (vitríny v KD)
Památník Dr. Emila Holuba

NEDĚLE 25. ČERVNA 2006
10.00 – prostranství před kulturním domem
ZADÁNO DĚTEM
(kejklíři, divadlo, hry a soutěže)
14.00 – městský stadion
FINÁLE MEZINÁRODNÍHO ŽÁKOVSKÉHO
FOTBALOVÉHO TURNAJE
(turnaj bude probíhat i dopoledne)
po skončení žákovského turnaje fotbalové utkání starých gard
SK HOLICE – SPARTA KUTNÁ HORA
10. 00 – 12.00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
HOLICKÝCH ŠKOL
(viz sobotní program)
VÝSTAVY (viz sobotní program)
Na všechny uvedené akce je vstup zdarma.
Občerstvení zajištěno. V případě nepříznivého počasí budou
některé akce přesunuty do kulturního domu.
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SLOVO STAROSTY LADISLAVA EFFENBERKA

Vážení občané, čtenáři měsíčníku
„Holické listy“!
Přestože letošní zima „vyváděla“, jak se
patří, domnívám se, že téměř všichni jsme již
vyměnili šatník, že převahu nabralo letní
oblečení a že nejeden z nás už kontroluje velikost plavek, kvalitu nafukovacích matrací,
zachovalost slunečníků, atd. Přesto jsme se na
radnici ještě v květnových týdnech vraceli
k hodnocení průběhu zimní údržby v našem
městě.
Po prostudování předložených zpráv i po
zvážení ohlasu veřejnosti jsme konstatovali,
že vzhledem k tvrdosti i délce zmíněného
období nedošlo ve městě k žádným podstatným nedostatkům, problémům či dokonce krizovým situacím. Hlavní podíl na dobrém
výsledku mají především Technické služby
Holice, velmi podstatná je spolupráce s místní
správou a údržbou silnic a s firmou Agrostav.
Pro zajímavost i Vaši představu několik

čísel: v měsících listopadu 2005 až březnu
2006 museli pracovníci technických služeb
uskutečnit 37 většinou celodenních výjezdů,
při kterých najezdili cca 5 500 km. Při
nezbytné údržbě spotřebovali 282 tuny písku
a 89 tun soli. Celkové náklady činily téměř
800 000 Kč, což byl zhruba dvojnásobek
předchozích sezón. Pochopitelně, že to vše
znamenalo i zásah do obecního rozpočtu,
ovšem nejdůležitější byl výsledek – převážná
spokojenost občanů.
Samozřejmě, že nepříznivá zima způsobila i další škody a ty se projevily celostátně na
stavu komunikací, pochopitelně i na stavu
komunikací městských. Zastupitelé i radní
s touto situací prozíravě počítali a v rozpočtu
města pro letošní rok bylo přiděleno na dodavatelské opravy místních komunikací
3 000 000 Kč. Cenové nabídky byly zjišťovány již v prvních měsících roku, proto bylo
možné část prací zahájit již v minulých týdnech. Mohu Vás ujistit, že naší snahou bylo
nic nepřehlédnout, i když rozsah škod je značný. Počítáme s drobnými i celoplošnými opravami na celém území města a jistě jste si
všimli, že opravy byly již zahájeny například
v ulicích Dudychova, Zborovská, Komenského, Mládežnická, Na Mušce, v městských částech Podlesí, Podhráz, atd. Podrobný výčet
těchto prací včetně finančních nákladů, je
podrobně uveden ve stati „Měli byste vědět“.
Určitá kladná, ale i záporná odezva se
donesla na radnici v souvislosti s iniciativou
domu dětí a mládeže při snaze vybudovat
hřiště na plážový volejbal. Rád bych k tomu
na vysvětlenou uvedl několik skutečností.
Domnívám se, že iniciativa pracovníků DDM
je zcela namístě. Plážový volejbal je mladým
sportem – a také hlavně pro mladé – což je
v pořádku. DDM našetřil ve vlastním investič-

ním fondu 200 000 Kč, a jelikož náklady na
instalaci zmíněného hřiště dosáhnou výše
400 000 Kč, byla podána na příslušná místa
Pardubického kraje žádost o dotaci či příspěvek v potřebné výši. „Kraj“ schválil podporu,
ovšem pouze ve výši 100 000 Kč, což situaci
zcela neřešilo. Proto rada města doporučila
chybějících 100 000 Kč nalézt v rozpočtu
a zastupitelstvo tento záměr schválilo. Domnívám se, že to je řešení rozumné a že přinese
konkrétní výsledky ve sportovním vyžití mladých. Ještě dodávám, že hřiště bude vybudováno v areálu domu dětí a mládeže v Holubově ulici.
Není to tak dávno, co jsem Vám podal
poměrně obšírnou informaci o našem členství i aktivitách v Dobrovolném svazku
obcí Holicka. V květnu proběhla další
valná hromada, tentokrát v Uhersku. Seznámili jsme se s úvodním projektem pro
územní řízení na výstavbu cyklostezky
Holice – Ostřetín a Holice – Chvojenec,
což by v případě realizace mohlo přispět
k rozvoji turistického ruchu v našem regionu. Přípravné práce pokračují na projektu
LEADR, o kterém jsem Vás svého času
podrobněji informoval.
Na závěr několik slov „z jiného soudku“.
Vaší pozornosti jistě neujde níže uvedené
pozvání na letošní „DNY HOLIC“, jinak
řečeno na oslavy 670. výročí první písemné
zmínky o existenci naší obce. Programu těchto dnů i dalším podrobnostem by měla být
věnována v červnovém vydání dokonce celá
stránka. Dovolte mi, abych Vás na tyto slavnosti co nejsrdečněji pozval a abych vyjádřil
naději, že se s mnohými z Vás na rozmanitých
akcích osobně setkám.
Příjemný měsíc červen Vám přeje
Mgr. Ladislav Effenberk, starosta města

PŘIJĎTE K VOLBÁM
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají
v pátek 2. a v sobotu 3. června 2006
Volební místnosti jsou otevřeny
v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin
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ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY MĚSTA
Schůze rady města dne 2. května 2006
Nejprve rada projednala rozpočtové změny v rozpočtu města na
rok 2006. Zastupitelstvu doporučila schválit 4. rozpočtovou změnu
a ve své pravomoci schválila 5. rozpočtovou změnu (zvýšení příspěvku na provoz MŠ Holubova z rezervy na školství a přesun v kapitolách rozpočtu Školní jídelny). Rada schválila výpůjčku majetku pro
Mateřskou školu Staroholická. Jedná se o budovy a pozemky v areálu
této školy.
V rámci převodů nemovitého majetku doporučila rada zastupitelstvu schválit zřízení věcného břemene za úplatu na pozemcích v místní části Koudelka (elektrické vedení k nové výstavbě rodinných
domů). Rada vyslovila nesouhlas s umístěním přípojek a vjezdu
k pozemku v Holubově ulici (prostor za kulturním domem) pro soukromého stavebníka, neboť se jedná o území, kde jsou výhledově plánovány jiné aktivity města. Rada zamítla žádost tří stavebníků
o finanční příspěvek na vybudování tlakové kanalizace v ulici Pod
Homolí, protože takové příspěvky se z prostředků města neposkytují.
Dalším bodem programu bylo projednání nákupu Biologické čistírny odpadních vod Semtín společností VAK Pardubice. Rada doporučila zastupitelstvu schválit smlouvu o nákupu v předloženém znění.
Rada se seznámila s výsledky výběrového řízení na veřejnou
zakázku „Rekonstrukce DPS čp. 1042 U Kapličky“ a na jejich základě schválila jako dodavatele firmu BW Stavitelství. Na základě
výsledků poptávkového řízení na opravu fasády (včetně zateplení)
domu čp. 761 v Holubově ulici vzala rada na vědomí, že práce provede firma Martin Strnad NIPPON. CZ. Rada schválila převod částky
720 000 Kč z rezervního fondu do fondu reprodukce majetku v rozpočtu Technických služeb Holice pro nákup sekačky.
V další části schůze rada schválila přidělení uvolněného bytu
v čp. 9 na náměstí T. G. Masaryka dle schváleného pořadníku. Rovněž tak schválila žádost o převod členského podílu k družstevnímu
bytu v čp. 1124 v ulici Na Mušce. Rada projednala otázku uvolněného místa na umístění reklamy na štítové zdi domu čp. 19 a vzhledem
k tomu, že o místo mají zájem čtyři firmy, uložila vedoucímu odboru
správy majetku a výstavby města vyzvat zájemce o předložení nabídky (tzv. obálková metoda). Rada vyhověla žádosti pana Rolce
a vyslovila souhlas s umístěním lehké stavby skladu vedle kulturního
domu dle předloženého návrhu a uložila řediteli KD předložit návrh
nájemní smlouvy na toto místo.
Rada projednala zápis likvidační a škodní komise ze dne
19. dubna 2006 s návrhy na postup při likvidaci nepotřebného
a nefunkčního movitého majetku a tento postup schválila. V řadě případů bude majetek převeden na příspěvkové organizace města. Po

provedených drobných úpravách doporučila rada zastupitelstvu
schválit obecně závaznou vyhlášku číslo 6/2006 o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technopárty a o zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním.

Schůze rady města dne 15. května 2006
Ředitel Technických služeb Holice předložil radě podrobnou
zprávu o vyhodnocení zimní údržby místních komunikací v zimě
2005/2006. První výjezd byl 28. 11. 2005 a poslední 14. 3. 2006.
Rada vzala zprávu na vědomí. Na vědomí byly vzaty i zprávy o opravách místních komunikací a o pracích na veřejné zeleni zajišťovaných
dodavatelsky.
Po projednání doporučila rada zastupitelstvu schválit odprodej
pozemku v Puškinově ulici (parkoviště firmy BV Elektronik)
a pozemků v Hradecké ulici (areál firmy PEAK Bohemia, bývalý
autoservis). Vedoucímu odboru správy majetku a výstavby města uložila rada projednat s Církví československou husitskou výkup pozemků ve Vysokomýtské ulici (zadní cesta na hřbitov) za nižší cenu, než
je městu nabízena. Rada zamítla žádost pana Kamenického o navrhovaném připojení jeho pozemku k sítím v prostoru za kulturním
domem. Rada projednala odprodej domu čp. 240 v Nádražní ulici.
Zrušila své usnesení č. 139 ze dne 13. 4. 2004 a uložila vedoucímu
odboru správy majetku a výstavby města předložit nový návrh podmínek pro prodej. Témuž bylo uloženo předložit přehled o stavu bytových domů v majetku města.
Rada schválila změnu účelu využití dotace pro Dům dětí a mládeže Holice v tom, že organizace může použít 15 000 Kč na žákovský fotbalový turnaj. V souvislosti s vybudováním hřiště na plážový volejbal v areálu DDM schválila rada převod peněz z rezervního
do investičního fondu a následný převod z rozpočtu DDM do rozpočtu města. Dále rada schválila podané žádosti o veřejnou podporu v roce 2006 pro město Holice z prostředků Pardubického kraje
a přijetí schválených dotací a uzavření smluv na konkrétně schválené částky.
Rada vzala na vědomí zprávu o činnosti sboru pro občanské záležitosti za období od května 2005 do dubna 2006. Po vyslechnutí
informací o aktuální situaci kolem chystaných majetkových změn ve
firmě VAK Pardubice a. s. uložila rada starostovi předložit návrh ručitelského prohlášení města pro nákup Biologické čistírny odpadních
vod Semtín společností VAK Pardubice. Vedoucímu odboru správy
majetku a výstavby města uložila rada předložit návrh na umístění
laviček v sokolském parku.
Mgr. Pavel Hladík, místostarosta města

V neděli 18. června od 13.00 hodin se na prostranství před Kulturním domem Holice
uskuteční mezinárodní přehlídka dechových hudeb, na které vystoupí:
Dechový orchestr Kulturního domu města Holic
Dechový orchestr Základní umělecké školy Týniště nad Orlicí
Křídlovanka
Hasičský dechový orchestr Frohbug (Německo)
Finále obstará Koncert česko – německého přátelství
Součástí doprovodného programu bude vystoupení TK Apel,
jezdců na historických kolech z Veselí nad Moravou a dudácká show.
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MĚLI BYSTE VĚDĚT …
OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ DODAVATELSKY
(projednáno v radě města dne 15. května 2006)
Rozpočet města na rok 2006 počítá na opravy místních komunikací
dodavatelsky s částkou 3 000 000 Kč. Na tradiční jarní opravy výtluků
a poškození po zimním období je určena částka 800 000 Kč. Vzhledem
k nepříznivému počasí byly práce zahájeny 27. dubna a dokončeny by
měly být nejpozději do 30. června.
Druhou část, ve výši 2 200 000 Kč, tvoří celoplošné opravy, které by
měly proběhnout od 15. června do 31. července. Uvádíme zde přehled
ulic, kterých se letošní opravy týkají, včetně plánovaných částek.
Od konce ulice Ve Drahách k zástavbě na Blažkovci
(oprava a nátěr)
Pod Homolí – od Husovy ulice k Podlesí (nátěr pro vyrovnání)
Holubova – od čp. 46 k potoku (nátěr)
Roveňsko – k silnici na Roveň (oprava a nátěr)
Palackého (oprava a nátěr)
Na Mušce (oprava a nátěr)
Část Vrchlického a Zástěrova (oprava a nátěr)
28. října (oprava a nátěr)
Roveňsko – ulička p. Král (oprava a nátěr)
Části ulic Dukelská, Družstevní, Zahradní (oprava a nátěr)
Rezerva na nepředvídané opravy
(Pokud nebude potřeba na jiné opravy, bude částka použita
5. května, 6. května, 9. května, Revoluční, Vítězná, Mírová)

450 000
350 000
330 000
200 000
180 000
150 000
90 000
70 000
40 000
230 000
200 000
v ulicích

Město Holice
– Komunitní plánování sociálních služeb
420 496 Kč
– Protidrogová politika
40 000 Kč
Kulturní dům města Holic
– Národní přehlídka jednoaktovek
20 000 Kč
– Restaurování knihy v muzeu
15 000 Kč
Dům dětí a mládeže Holice
– Hřiště na plážový volejbal
100 000 Kč
– Olympiáda žáků škol holického regionu
20 000 Kč
– Holický kramflíček
10 000 Kč
Základní umělecká škola Holice
– Okresní kolo soutěže ZUŠ
10 000 Kč
Mateřská škola Holice – Holubova
– Holická mateřinka
8 000 Kč
Žádosti byly podány na celkovou částku 967 946 Kč, schváleno bylo
643 496 Kč.

ČINNOST SBORU PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
(projednáno v radě města 15. května 2006)
Zpráva pro radu města zahrnuje období od 16. května 2005 do 30. dubna
2006. V uvedeném období se uskutečnilo 14 obřadů, na kterých bylo přivítáno mezi občany města 57 dětí, když ve 13 případech se rodiče omluvili. Dále byl zajištěn jeden obřad hromadné oslavy stříbrné svatby, na
který se bohužel dostavily jen 4 manželské páry. Přímo v obřadní síni se
konal jeden obřad zlaté svatby a členové sboru navštívili dva jubilující
páry na domácích oslavách. Návštěvou byl řešen i jeden obřad 65. výročí
sňatku. U občanů, kteří se dožili 90 a více let, se uskutečnilo 10 návštěv
a v 7 případech bylo zasláno písemné blahopřání. Písemná blahopřání
jsou zasílána také občanům, kteří oslavují 70, 75, 80 či 85 let. Těchto
přání bylo v uvedeném období zasláno 167.

CHCETE ROZHODNOUT O PODOBĚ KAŠNY
NA NÁMĚSTÍ?

Rekonstrukce chodníku v Holubově ulici

GRANTY A DOTACE Z PARDUBICKÉHO KRAJE
Zastupitelstvo Pardubického kraje schválilo přidělení grantů a dotací
na rok 2006. Uvádíme přehled schválených částek pro město a jeho
příspěvkové organizace.

Pokud chcete i vy rozhodnout o podobě kašny na náměstí, přijďte na
zasedání zastupitelstva města, které se koná v pondělí 26. června 2006
od 18 hodin v klubovnách kulturního domu. Pokud vše dopadne podle
plánu, budou na tomto zasedání vystaveny výtvarné návrhy na podobu
kašny a každý z přítomných bude mít možnost dát v anonymním hlasování svůj hlas pro jeden z návrhů. Pamatováno bude i na to, že se někomu nemusí líbit žádný z vystavených návrhů. I pro tento případ bude
možno hlasovat. Výsledek hlasování bude zveřejněn ještě během zasedání zastupitelstva a poté bude již záležet na členech zastupitelstva,
zda návrh s největším počtem hlasů schválí k realizaci.
Rubriku Měli byste vědět připravuje Mgr. Pavel Hladík, místostarosta města

Pozvánka na jednání zastupitelstva města dne 26. června 2006
V pondìlí 26. èervna 2006 v 18 hodin se bude konat pravidelné veøejné zasedání Zastupitelstva mìsta Holic, které
probìhne v klubovnách kulturního domu.
Na programu bude projednání hospodaøení mìsta k 30. 4. 2006, v dalším programu je projednání plánu práce zastupitelstva a rady mìsta na 2. pololetí 2006. Pravidelným bodem budou také pøevody nemovitého majetku mìsta, sdìlení starosty mìsta, popøípadì projednání pøipomínek zúèastnìných obèanù.
Srdeènì zveme obèany na veøejné jednání Zastupitelstva mìsta Holic.
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ÚŘEDNÍ DESKA
(informace z městského úřadu a jeho odborů připravil ing. Vladislav
Branda, tajemník MÚ)

Správní odbor – změny při vydávání cestovních dokladů
Od 1. září 2006 dochází v oblasti cestovních dokladů k těmto podstatným změnám:
A) v oblasti časové platnosti cestovních dokladů
Cestovní pas, diplomatický pas a služební pas obsahující strojově čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji (digitálně přenesená fotografie obličeje a od 1. 5. 2008 i otisk prstu občana) se vydá s územní
platností do všech států světa s dobou platnosti 5 let občanům starším
5 let a mladším 15 let, nebo 10 let občanům starším 15 let.
Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji (tzv. bleskový pas) se vydá s územní platností do všech
států světa s dobou platnosti 6 měsíců; občanovi mladšímu 5 let se
tento doklad vydá s dobou platnosti 1 rok.
(V současné době se cestovní pas bez strojově čitelné zóny vydá
s dobou platnosti na 1 rok a to bez ohledu na stáří občana.)
Upozorňujeme, že žádost o vydání cestovního pasu se strojově
čitelnými údaji – tedy bez nosiče dat s biometrickými údaji (typ –
fialová knížka) lze podat u orgánu příslušného podle místa trvalého pobytu žadatele nejpozději do 21. srpna 2006.
B) v oblasti správních poplatků za vydání cestovního dokladu
poplatek v Kč
Vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji
a s nosičem dat
600,– občanům starším 5 let a mladším 15 let
100,(V současné době to je 200,- Kč a občanům mladším 15 let 50,- Kč.)
Vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů
1500,– občanům mladším 5 let
50,– občanům starším 5 let a mladším 15 let
1000,(V současné době je to 600,- Kč a to bez ohledu na stáří občana.)
V případě nejasností se prosím obraťte na správní odbor Městského úřadu Holice, tel. 466741217!!!

Odbor životního prostředí a stavební úřad
V rámci sjednocování legislativy zemí Evropského společenství vstoupilo v platnost dnem 9. 7. 2005 „nařízení“ č. 21/2004. Z uvedeného
vyplývá, že od uvedeného data nastává povinnost označování a evidence ovcí a koz stanovené zákonem č. 154/2000Sb., (Plemenářský
zákon), a jeho prováděcími předpisy platí pro všechny jejich chovatele
bez rozdílu, kolik zvířat chovatel chová. Znamená to tedy, že povinnost
zaregistrovat svoje hospodářství u pověřené osoby, zajistit označení
zvířat, vést vlastní evidenci a předávat údaje pověřené osobě (do
ústřední evidence) platí i pro chovatele pouze jedné ovce či kozy.
K tomuto opatření přistoupila komise ES po zkušenostech z některých
zemí ES, kdy při eliminaci nákazy BSE a klusavou ovcí došlo ke zbytečné likvidaci celých chovů z důvodu nedostatečné evidence nedokladovaného pohybu zvířat mezi chovateli.
Pověřeným orgánem je: ČMSCH – Českomoravská společnost chovatelů, a.s., Útvar ústřední evidence, 252 09 Hradišťko pod Medníkem,
zodp. pracovník: pí. Klímová, tel: 257 896 284, fax: 257 840 491
Adresa kontaktního pracoviště ČMSCH: Chovservis, a.s., Země-

dělská 897, 500 03 Hradec Králové, zodp. pracovník pí. Knajflová, tel: 495 404 157, mobil 724 171 227
Dále lze získat informace na adrese SCHOK v ČR: Svaz chovatelů
obcí a koz v ČR, Palackého 1 – 3, P.O.BOX 119, 612 00 Brno, tel./fax
541 243 481, schok@schok.cz
Kontaktní osoba v okrese Pardubice je ing. František Hovorka, tel:
466 260 674, mobil 603 840 387, e-mail jitkabuhrova@seznam.cz.
Tento svaz také vydává odborný časopis Zpravodaj.
Všeobecné informace lze získat také na městském úřadu, odbor životního prostředí a SÚ u pí. Polákové, tel: 466 741 263.

Sociální odbor – Komunitní plánování sociálních služeb
na Holicku

Město Holice realizuje v současné době projekt Komunitní plánování
sociálních služeb na Holicku (KPSS), spolufinancovaným Evropskou
unií (Evropský sociální fond), státním rozpočtem ČR a městem Holice.
Celkové náklady na tuto akci dosahují 525 tis. korun. Projekt bude uskutečňován nejen ve městě Holice, ale i v jeho správním obvodě. Začátek
se datuje k 1. 5. 2006 a ukončení je plánováno ke dni 30. 4. 2008.
Komunitní plánování je nástroj, který pomáhá zajišťovat územní
dostupnost sociálních služeb v jednotlivých obcích nebo regionech.
Jeho prostřednictvím hledáme odpověď na otázku: „Jaké sociální služby mají v obci, městě, regionu být, aby odpovídaly specifiku místa,
potřebám celé komunity i potřebám jednotlivců?“
Základní hodnoty, na kterých je komunitní plánování založeno, souvisí
zejména s principy sociálního začleňování. Jedná se o zvyšování dostupnosti především alternativních služeb k péči ústavní (podpora setrvání lidí
především ve svém vlastním prostředí), zvyšování kvality služeb směřující k zajištění lepší ochrany práv uživatelů služeb, propojenost s ostatními
systémy (zdravotnictví, vzdělávání, bydlení, zaměstnávání).
Mezi hlavní principy komunitního plánování patří především princip
partnerství a spolupráce mezi zadavateli, všemi poskytujícími subjekty
a uživateli služeb. Zadavatelem je subjekt, který odpovídá za zajištění
sociálních služeb v místě (obec, svazek obcí nebo kraj), poskytovatelem
je myšlen jakýkoliv poskytovatel bez rozdílu zřizovatele, tedy i nestátní
nezisková organizace nebo fyzická osoba a uživatel je konzument služeb, člověk, který je v nepříznivé sociální situaci a jemuž jsou služby
určeny. Je označován za nejdůležitějšího účastníka KP, od jehož potřeb
by se měl proces plánování odvíjet. Dalším principem je zapojování
veřejnosti, která má být průběžně seznamována s postupem a výsledky
komunitního plánování, aby byl celý plánovací proces od počátku transparentní. Nelze zapomínat na spolupráci s podnikateli, která může být
oboustranně přínosná, na význam práce dobrovolníků, svépomocných
skupin, domácích pečovatelů včetně sousedské výpomoci, to vše zastřešené principem hledání nových lidských a finančních zdrojů.
Výsledkem komunitního plánování je vždy kompromisní řešení mezi tím,
co chceme, a tím, co máme k dispozici. Možnosti v tomto případě nejsou
pouze materiální, finanční a lidské zdroje, ale také dohoda vymezující, kdo
a jak se bude na dosažení stanovených cílů komunitního plánování podílet.
Občané města Holic budou průběžně informováni o realizaci tohoto
projektu.

POD VEŘEJNOU KONTROLOU
Usnesení Zastupitelstva města Holic
ze dne 2. května 2006
Usnesení č. 402 – Zastupitelstvo města Holic bere na vědomí zprávu
o stavu na úseku veřejného pořádku a dopravy.
403 – Zastupitelstvo města Holic schvaluje postup RM Holice dle
přednesené zprávy ze schůzí rady města od posledního zasedání ZM
Holice dne 6. března 2006.
ročník II., červen 2006

404 – Zastupitelstvo města Holic schvaluje celoroční hospodaření
a závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Holicka za rok 2005 bez
výhrad.
405 – Zastupitelstvo města Holic bere na vědomí informaci o zajištění
voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v Holicích.
406 – Zastupitelstvo města Holic schvaluje odprodej pozemků p.č.
7862/8 o výměře 1804 m 2, p.č. 7862/14 o výměře 586 m 2, p.č.
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7862/9 o výměře 93 m 2 a p.č. 2402/32 o výměře 44 m 2 , p.č.
7862/11 o výměře 452 m2, p.č. 7862/12 o výměře 11 100 m2 a p.č.
7864/1 o výměře 2 224 m 2 v k. ú. Holice v Čechách z majetku
města
407 – Zastupitelstvo města Holic schvaluje prodej objektu územního
pracoviště Zdravotní záchranné služby Pardubického kraje čp. 1173
v ul. Palackého včetně pozemku p.č. 136/4 o výměře 277 m2 a objektu
garáží s pozemkem p.č. 132/5 o výměře 210 m2
408 – Zastupitelstvo města Holic n e schvaluje výkup pozemku p.č.
4806/39 o výměře 258 m2 v místní části Podlesí do majetku města.
409 – Zastupitelstvo města Holic neschvaluje směnu pozemku p. č.
7868/4 o výměře 904 m2 za pozemek p. č. 374/1 o výměře 1 166 m2 za
pozemek p. č. 7868/4 o výměře 904 m2 v k. ú. Holice v Čechách v souvislosti s výstavbou obchvatu města.
410 – Zastupitelstvo města Holic schvaluje směnu pozemků p. č. 7024
o výměře 333 m2, p. č. 370/5 o výměře 140 m2, p. č. 371/1 o výměře
1272 m2, p. č. 371/2 o výměře 917 m2 z majetku města za budovu čp.
501 s pozemkem p. č. 367/1 o výměře 303 m 2 a řadové garáže
s pozemkem p.č. 1/2 o výměře 84 m2 z majetku České republiky s právem hospodaření Ministerstva Vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7 za
předpokladu zřízení věcného břemene vjezdu a výjezdu vozidel Města
Holic k veřejné studni.
411 – Zastupitelstvo města Holic schvaluje uhrazení rozdílu ceny směňovaných nemovitostí, ve výši 76 060,–Kč ve prospěch Ministerstva
vnitra ČR.
412 – Zastupitelstvo města Holic schvaluje zřízení věcného břemene
pro Český Telecom a. s. Praha na pozemku p. č. 2072/35 v ul. Na
Povětrníku, za úplatu.
413 – Zastupitelstvo města Holic schvaluje zřízení věcného břemene
pro Ing. Dušana Trávníčka, Dukelská 692, Holice na pozemku p.č.
3446/4 v místní části Koudelka, za úplatu.
414 – Zastupitelstvo města Holic schvaluje zřízení věcného břemene
pro VČE – montáže a. s. , Bratří Štefanů 974, Hradec Králové – za
budoucího oprávněného ČEZ Distribuce a.s. Praha na pozemcích p. č.
3446/4 a 3606/1 v místní části Koudelka, za úplatu.
415 – Zastupitelstvo města Holic schvaluje Uzavření smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s Ředitelstvím silnic
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a dálnic ČR, Pardubice na pozemcích p. č. 2054/33 a p. č. 2054/80
v k. ú. Holice v Čechách, za úplatu.
416 – Zastupitelstvo města Holic schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s PEN – projekty energetiky
s.r.o. Chrudim na pozemcích p. č. 2019/20, p. č. 2019/22 a p. č.
2019/23 v ul. Ottmarova, za jednorázovou úhradu ve výši 2 000,–Kč.
417 – Zastupitelstvo města Holic schvaluje obecně závaznou vyhlášku
města Holic č. 5/2006 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
418 – Zastupitelstvo města Holic schvaluje obecně závaznou vyhlášku
města Holic č. 6/2006 o stanovení podmínek pro pořádání a průběhu
akcí typu technopárty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku v souvislosti s jejich konáním.
419 – Zastupitelstvo města Holic schvaluje III. rozpočtovou změnu
v rozpočtu města na rok 2006.
420 – Zastupitelstvo města Holic schvaluje IV. rozpočtovou změnu
v rozpočtu města na rok 2006.
421 – Zastupitelstvo města Holic ukládá delegátovi města Holic panu
Mgr. Pavlu Hladíkovi hlasovat na valné hromadě společnosti Vodovody
a kanalizace Pardubice a. s., pro schválení smlouvy o prodeji aktiv tvořící Biologickou čistírnu odpadních vod v Pardubicích – Semtíně mezi
společností Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., IČ 60108631 jako
kupujícím a společností Synthesia a. s., IČ 60108916 jako prodávajícím
s tím, že smlouva je přílohou č. 1 tohoto usnesení a s tím, že platnost
tohoto usnesení nemění ty případné budoucí změny smlouvy, které zcela
jednoznačně přispějí ke zlepšení podmínek kupující strany. Usnesení je
závazné pro hlasování zástupce města Holice na valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. s tímto bodem jednání.
422 – Zastupitelstvo města Holic volí přísedícím Okresního soudu
v Pardubicích pana Ing. Zdeňka Nespěchala, nar. 31. 1. 1946, bytem
Puškinova 679, Holice a p. Jaroslava Říhu, nar. 24. 2. 1947, bytem Staroholická 279, Holice.
423 – Zastupitelstvo města Holic bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva města Holic ze dne 22. 3. 2006.
424 – Zastupitelstvo města Holic požaduje, aby Rada města Holice
přehodnotila své usnesení č. 194 ze dne 27. 6. 2005, ve smyslu návrhu
kontrolního výboru.

OTÁZKA PRO RADNICI
„Pane tajemníku, nedávno se mne několik místních občanů
zeptalo, proč ve středu v poledne někdy houkají poplašné sirény. Sice
jsem cosi věděl o zkouškách hlasitosti, ovšem nedovedl jsem říci kdy,
jak, proč a pro koho se vlastně „houká“. Domnívám se, že vysvětlení
bude zajímat nejen mne, ale i dotyčné tazatele.“
„Zkušební houkání poplašných sirén se zatím uskutečňuje každou
první středu v měsíci ve 12.00 hodin místního času. Jde skutečně
o zkoušku, lépe řečeno ověření funkčnosti z Pardubic dálkově ovláda-

ných sirén. Tyto signály jsou určeny především pro jednotky sborů
dobrovolných hasičů. Pro ostatní občany to v podstatě nemá žádný
význam,“ poznamenal na vysvětlenou tajemník městského úřadu Vladislav Branda, a dodal: „Pokud hlasy sirén uslyší občané v jiném čase
– což se stává nejednou a mnohdy v nočním čase – jedná se o svolávání holické jednotky dobrovolných hasičů k akci, většinou k požáru či
jiné svízelné situaci, vyžadující profesionální zásah.“
(Zaznamenal -mkm-)

ČESKÁ POLICIE „POD ČAROU“
Policie České republiky – Obvodní oddělení Holice v poslední
době eviduje zvýšený výskyt krádeží platebních karet, zejména
v Holicích. Tyto případy jsou šetřeny jako trestný čin dle § 249b
trestního zákona – neoprávněné držení platební karty. Nejčastějšími
místy páchání tohoto trestného činu jsou veřejná prostranství, restaurační zařízení, diskonty Plus a Albert. Pachatelé zpravidla využívají
nepozornosti poškozených a míst, kde se shromažďuje více osob.
Odhalit pachatele je pro policii velmi obtížné, protože občan odcizení
zpravidla zjistí později a chybí jakékoliv svědectví.
Policie proto radí, aby lidé nikdy nenechávali platební karty
bez dozoru, ukládali je výhradně ve vnitřních kapsách blízko těla
nejlépe ve vhodných pouzdrech a aby nosili platební karty odděleně od osobních dokladů a peněz. Předcházet zneužití se dá i tak, že
strana 8

se karta nikomu nepůjčuje, nenechává se spolu s kartou údaj
„PIN“, který není vhodné sdělovat ani rodinným příslušníkům či
nejbližším známým. „PIN“ při platbě zadávejte co nejopatrněji,
dodržujte vždy patřičný odstup od okolních osob či klávesnici
zakryjte. V případě odcizení platební karty ji okamžitě blokujte
u příslušného peněžního ústavu a odcizení neprodleně oznamte na
Policii ČR (třeba i linkou 158).
Policie zároveň žádá všechny občany, aby si všímali všech podezřelých okolností, podezřelých osob, osádek motorových vozidel,
zejména v okolí diskontů, peněžních ústavů i ve frekventovaném
centru města. Neostýchejte se nás na tyto jevy upozornit.
Policie ČR – Obvodní oddělení Holice
Petr Chrudimský

ročník II., červen 2006

Holické

listy

HOLICKÝ SLAVÍN LETOPISY HOVOŘÍ
V této rubrice vždy upozorňujeme, že jejím
cílem je připomenout veřejnosti některé
místní zajímavé události minulých let.
Archiválie však nabízejí velké množství
rozmanitých údajů, a proto se pokoušíme
o střídmý, avšak zajímavý výběr.

Reprodukce pečeti města Holic

Měsíc červen v rubrice „HOLICKÝ
SLAVÍN“ přináší pouhá dvě jména osob,
přičemž první z nich jsme již podrobně
vzpomínali v měsíci únoru při 195.
výročí jeho narození.
Dnes proto stručně připomeňme, že jde
o Jakuba JINDRU (* 2. 2. 1811, † 7. 6.
1876) a 130. výročí jeho úmrtí. Jakub
Jindra, vlastenecký kněz a poslanec
zemského sněmu, působil též jako děkan
v Holicích, kde je i pochován na místním hřbitově. Zájemce nalezne jeho hrob
uprostřed za hřbitovní kaplí.
Jestliže květnová zmínka v této rubrice patřila 75. výročí narození
doc. PhDr. Jaroslava Poráka, tentokrát si shodou okolností připomeneme jeho otce.
PORÁK Petr (115. výročí narození)
* 8. června 1891 v rakouském Aichetu, †
9. listopadu 1964 v Praze, učitel a ředitel
škol, osvětový pracovník, veřejný činitel,
městský kronikář, působil delší dobu
v Holicích
e-mail: miloslavkm@volny.cz

1653 – 28. června bylo holickým měšťanům uděleno právo k pálení kořalky ze
žita.
1850 – 20. června zahájil činnost Okresní
soud v Holicích, který sídlil v jednom
z křídel budovy městské radnice.
1884 – 5. června bylo ustaveno živnostensko-řemeslné společenstvo a tím definitivně skončilo cechovní uspořádání řemesel.
1919 – 15. června se konaly první volby do
obecního zastupitelstva v samostatné ČSR.
Nejvíce hlasů (1734) získala sociální
demokracie.
1931 – 21. června byla na budově novostavby „opatrovny“ odhalena pamětní
deska se jmény padlých holických občanů
v 1. světové válce.

1936 – 21. června byl na náměstí uspořádán „Den legií“ na oslavu 15. výročí vzniku Československé obce legionářské
v Holicích.
1941 – 7. června došlo nad městem k velké
průtrži mračen a byla zaplaveno množství
domů ve Starých Holicích a podél železniční tratě.
1944 – 23. června byla vlivem válečných
událostí uzavřena Hendrychova továrna na

HRST SRBSKÝCH PŘÍSLOVÍ

obuv a 60 dělníků bylo vysláno na práce do
Mostu.
1945 – 25. června bylo zahájeno bourání
pozůstatků historické budovy holické radnice, vypálené při povstání dne 6. května
1945.
1947 – 15. června se zúčastnilo sletu sokolské župy Orlické v Holicích 4 500 Sokolů
a slavnosti na stadionu Slavoje Holice sledovalo cca 6 000 diváků.
1959 – 28. června byl při okresní spartakiádě otevřen nový sportovní stadionu (travnaté fotbalové hřiště a atletická dráha), budovaný od roku 1954 svépomocí občanů.

1960 – 4. června se konalo poslední zasedání tehdejšího Okresního národního
výboru v Holicích. Podle nového územního uspořádání byl okres Holice začleněn do okresu Pardubice v rámci vzniku
nového Východočeského kraje. Město
tím mnoho ztratilo, poněvadž byly zrušeny všechny okresní orgány, instituce
a některé podniky.
1975 – 14. června uspořádal Památník
Dr. Emila Holuba první Africké sympozium, které se v určitých časových odstupech
koná dodnes.
1990 – 8. a 9. června se konaly po více
než čtyřicetileté odmlce opět svobodné
demokratické volby bez jednotné kandidátky Národní fronty. Ve volbách tehdy
obdrželo nejvíce hlasů (55,2 %) Občanské fórum.
Z dostupných dat vybral a připravil
Miloslav Kment.

Krátká večeře – dlouhý život.

Přítele v soukromí kárej a veřejně chval.
Starý kostelník zvoní málo, ale vytrvale.
Osel kladkou otáčí, kozel bradkou potřásá.
Koupil dvě krávy, za kolik – neví.
Kdo dřív vstal, hůl do ruky vzal – ten je kaprál.
Budeš bohatý – budeš rohatý.
Všechno své zboží nikdy nenalož na jednu loď.
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KULTURA
DIVADLO – ČERVEN 2006 –
KULTURNÍ DŮM MĚSTA HOLIC

VÝSTAVA VE VITRÍNÁCH
„ZUŠ HOLICE“ – práce výtvarného oboru ZUŠ Holice

SOBOTA 10. ČERVNA V 10.00 HODIN
SETKÁNÍ DECHOVÝCH HUDEB
Tradiční hudební dopoledne, na kterém se sejdou dechové hudby
a předvedou posluchačům své umění. Pochopitelně nebudou chybět ani hosté ze zahraničí.
Prostranství před kulturním domem.

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

ČTVRTEK 15. ČERVNA V 15.30 HODIN
AKADEMIE
Akademie mateřské školy Holubova bude pestrým rejem tanců,
písniček a sportování.
Velký sál kulturního domu.
PÁTEK 16. ČERVNA V 19.00 HODIN
V RYTMU 2006
V pestrém programu složeném z předtančení, ukázek společenských tanců a tanečních scének se představí Taneční studio Hany
Flekrové se svými hosty.
Velký sál kulturního domu.
SOBOTA 17. ČERVNA V 19.30 HODIN
CIMRMAN / SMOLJAK – VYŠETŘOVÁNÍ
ZTRÁTY TŘÍDNÍ KNIHY
Po úvodním semináři, který je tentokrát věnován Cimrmanově
pedagogické činnosti, se odebereme do nejmenované školy
v nejmenovaném maloměstě, kam má (snad) přijet zemský školní
rada!
Osoby a obsazení: učitel – L. Smoljak / Z. Svěrák, ředitel –
J. Hraběta / L. Smoljak, inspektor – P. Vondruška / J. Weigl, zemský školní rada – M. Čepelka / V. Kotek
Divadlo Járy Cimrmana Praha.
Velký sál kulturního domu.
ČTVRTEK 22. ČERVNA V 10.00 HODIN
DIVOKÉ LABUTĚ
Známou pohádku Václava Čtvrtka pro školy nastudoval Dětský
divadelní soubor Holice pod režijním vedením Jitky Juračkové.
Velký sál kulturního domu.

Z. Svěrák a L. Smoljak v divadelním představení Vyšetřoání ztráty třídní knihy

Od 1. května 2006 je půjčovna kostýmů přemístěna z Pardubic-

236. Telefonní číslo zůstalo nezměněné – 466 682 155. Půjčovní

ké ulice do bývalé staroholické základní školy – Staroholická

doba – pondělí a čtvrtek 8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hodin.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA bude uzavřena...
Městská knihovna v Holicích upozorňuje
své čtenáře že od 17. července do 28. července 2006 bude z důvodu revize knihovního fondu uzavřena.
Vyzýváme proto všechny zájemce o knihy,
ať se zásobí včas a v dostatečném množství
na prázdniny či dovolenou!
Děkujeme za pochopení.
strana 10

Básnička pro děti od holického spisovatele
Jindřicha Balíka
Končí škola
Končí červen
končí škola
sbohem holky chlapci
A hned zítra
jak rok jiný

všichni se už
na prázdniny
rozprchneme jak vrabci
Půjčovní dny v knihovně 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
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Na dovolenou autobusem k Jadranu vyráží náhodná
skupina cestujících. Najdeme mezi nimi sympatickou
Jolanu, její rodiče, jejichž partnerství léty dospělo ke
stereotypu, šarmantní stárnoucí dámy Helgu a Šarlotu.
Hvězdou zájezdu je Max, zpěvák a sexy idol, který si
chce od erotických dobrodružství odpočinout s kamarády – gayi. Průvodkyně Pamela, blondýna s růžovými
brýlemi se rozhodla „vytvořit z nich správnou partu“.
Oni se však vidí poprvé v životě!
ČR – 113 minut – komedie – 70,– Kč
pondělí 26. 6. v 19.30 hodin
ŠIFRA MISTRA LEONARDA

Ve filmu „Doba ledová 2 – Obleva“ se vracejí naši
hrdinové z prostředí pod bodem mrazu: chlupatý
mamut Manny, lenochod Sid, šavlozubý tygr Diego
a prehistorická kryso/veverka, věčná smolařka Kryserka. Naše trojice hrdinů stále drží při sobě a užívá si
výhody světa, který je ve stavu tání. Jak tání pokračuje,
naši hrdinové rychle pochopí, že oteplování má jednu
zásadní nevýhodu: ohromnou, hrozivou povodeň. Tenčící se ledová hráz je všechno, co stojí mezi světem,
který znali a akváriem v nadživotní velikosti.
USA – 91 minut – animovaná komedie – 60,– Kč
úterý 13. 6. v 19.30 hodin
GEJŠA

Proslulý symbolog Robert Landgon (Tom Hanks) je
jedné noci přivolán do Louvru k vraždě místního
správce, který za sebou zanechal spoustu mystických
stop a symbolů. S pomocí policejní kryptoložky Sophie Neveu (Audrey Tautou) začíná odkrývat sérii ohromujících tajemství ukrytých v dílech Leonarda da Vinciho, která neomylně vedou k pradávné organizaci,
jejímž cílem je střežit dva tisíce let staré tajemství.
USA – 148 minut – drama – 70,– Kč
úterý 27. 6. v 19.30 hodin
DĚSNEJ DOJÁK

Ve vyprávění zestárlé titulní hrdinky je vylíčen tajemný svět gejš. Děj se odehrává v Kjótu od roku 1929 do
poválečných let a zachycuje rychle mizející tradici,
vytlačovanou moderní západní civilizací. Devítiletá
Čijo se ocitá v domě gejš poté, co ji její otec, chudý
rybář, musel prodat. Má se stát gejšou, ale kvůli pokusu o útěk je jí přiřčeno pouze postavení služky. V patnácti letech se jí však ujme gejša Mameha a udělá z ní
svou kolegyni a prosadí ji v tamní společnosti. Životní
příběh Čijo začíná...
USA – 146 minut – melodramatický – 65,– Kč
úterý 20. 6. v 19.30 hodin
ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU

Hlavní postavou příběhu je Julia Jones, jejíž přízvisko
je kombinací jmen herecké superstar Julie Roberts
a fiktivní filmové postavy Bridget Jones. V samotné
postavě se pak tyto dvě dámy, které publikum rádo sleduje v zamilovaných situacích, prolínají. Jednu věc
však víme o Julii jistě – ať se ji snažíte srazit na kolena
sebevíce, nikdy nezlomíte jejího ducha. Věří v opravdovou lásku a přes to prostě nejede vlak. Zkrátka je to
o lásce, romantice a podobných hovadinách.
USA – 82 minut – komedie – 55,– Kč
V MĚSÍCÍCH ČERVENCI A SRPNU KINO
NEHRAJE. TĚŠÍME SE NA SHLEDANOU V ZÁŘÍ

Komedie podle románu a scénáře Michala Viewegha.

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

L. V. DŘEVOKOMPLET s.r.o. LÁZNĚ BOHDANEČ NABÍZÍ
dubové podlahy, schody, stupně, podstupně, parapety a střešní okna
TEL: 777 788 164
ročník II., červen 2006
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Z NAŠICH ŠKOL
Adoptuj panenku a zachráníš dítě
Každým rokem se díky
očkování podaří zachránit
život až 3 milionům dětí.
Přesto dosud téměř stejný
počet dětí umírá na nemoci,
kterým lze očkováním předcházet. V zemích, kde neexistuje běžný zdravotnický
systém nebo které jsou
postiženy válečnou nebo
přírodní katastrofou pomáhá
UNICEF ve spolupráci
s jejich vládami a místními
dobrovolnými spolupracovníky uskutečňovat speciální
akce pomoci dětem. Jednou
z nich je i projekt „Adoptuj
panenku a zachráníš dítě“.
A právě k tomuto projektu
se připojili i účastníci kurzu jógy při KD Holice. „Adoptovali“ šest
panenek, které jsou prodávány za 600 korun za jednu, což je suma
potřebná pro očkování jednoho dítěte v rozvojových zemích proti šesti
hlavním smrtelným chorobám.
Cíl projektu „PANENKA“ je získat finanční prostředky pro celosvětovou očkovací kampaň UNICEF, a to za použití symbolu, který znají

Žáci Základní umělecké školy soutěžili.
MŠMT každoročně vypisuje soutěž základních uměleckých škol ve hře
na různé hudební nástroje. V tomto školním roce to byla hra na dechové a bicí nástroje, hra souborů
a orchestrů a taneční obor. Naši
žáci se účastnili ve hře na
dechové nástroje. V okresním
kole soutěžilo dvacet žáků
z šedesáti, které má dechové
oddělení. Do krajského kola ve
Vysokém Mýtě postoupilo
sedm žáků, kteří se ve svých
věkových kategoriích a náročné
konkurenci umístili takto:
Jana Šebková – 2. cena ve hře
na baryton.
Ladislav Šebek – 2. cena ve hře
na pozoun. Oba žáci jsou ze
třídy p. uč. Miloslava Menšíka.
Jan Polák – 2. cena hra na saxofon, ze třídy p. uč. Františka Čermáka.
Žáci p. uč. Blanky Růžkové soutěžili ve hře na zobcovou a příčnou
flétnu s těmito výsledky:

všechny děti na světě – panenky, a tím zachránit životy dětí v rozvojových zemích. Pokud máte zájem dozvědět se více, podívejte se na
www.unicef.cz. Chcete-li, pomozte i vy!
Emilie Sedláková

K akci „PANENKA“ se připojili i žáci 2. třídy Základní školy Holubova a vybrali peníze na další dva kamarády.
Eva Nekvindová, třídní učitelka.

Karolína Mědílková – 2. cena
hra zobcovou flétnu.
Tereza Skákalová – 2. cena ve
hře na zobcovou flétnu.
Markéta Kopová – 3. cena hra
na příčnou flétnu.
Leoš Kopka – příčná flétna,
získal ve své kategorii 1. cenu
a po úspěšném zvládnutí talentových zkoušek byl přijat od
školního roku 2006/2007
ke studiu hry na příčnou flétnu
na pardubickou konzervatoř.
Nejen žákům ale i jejich učitelům blahopřejeme a děkujeme
za vzornou reprezentaci školy.
Ve dnech 1.–15. června 2006 proběhne přijímací řízení ke
studiu v Základní umělecké škole v Holicích Husova 623 pro
tyto obory: dechové nástroje /flétna, zobcová flétna, klarinet,
trubka, lesní roh/, housle, klavír, kytara, zpěv.
Ředitelství školy

KAPKA 2006
KAPKA je roverská humanitární
akce pořádaná JUNÁKEM – svazem skautů a skutek ČR a Nadací
pro transplantace kostní dřeně. Jejím
cílem je pomoci lidem postiženým
nemocemi krvetvorby, například
leukémií, a to jak získáváním
finančních prostředků, tak prezentací činnosti Nadace.
Během určeného dne, resp. celého víkendu (16.–18. 6. 2006) umývají
strana 12

dobrovolníci z řad R+R na předem sjednaných čerpacích stanicích
přední skla přijíždějících automobilů, podávají řidičům informace
o činnosti Nadace a možnostech pomoci a zároveň od nich přijímají
finanční prostředky do připravené kasičky.
I my, roveři a rangers z Holic, se už poněkolikáté této akce
zúčastníme, a to v pátek 16. 6. 2006 na čerpacích stanicích Shell
a Slovnaft v Pardubicích. Jestliže budete mít cestu, neváhejte se
stavit. Pomůžete nejen svému autu, ale lidem, kteří to doopravdy
potřebují.
Skautské středisko Dr. E. Holuba HOLICE
ročník II., červen 2006
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MLADÍ PROGRAMÁTOŘI Z GYMNÁZIA DR. E. HOLUBA
Jsou tomu již tři roky, co se skupina studentů se svojí učitelkou nechala okouzlit
krásným dětským programovacím jazykem
BALTÍK. Kouzelník Baltík v něm udělá vše,
co mu přikážete. Vykouzlí krásnou scénu,
připraví pro Vás zajímavou hru, výukový
program. Stačí vlastně jen málo, vytvořit
sled příkazů, kterým on rozumí. Každý, kdo
se učí cizí jazyk, ví, co to dá práce zvládnout řeč natolik, aby mu cizinec rozuměl.
Stejně je na tom programátor, rozdíl je jen
v tom, že jeho vyjadřování musí být precizní, nepřesnost není tolerována, nepřesné příkazy nejsou přijaty. Často odstranění takové
nepřesnosti v programu netrvá jen hodiny,
ale dny, které vyžadují hledání jiné cesty. Je
to náročná práce, od studentů vyžaduje úsilí,
vytrvalost, pečlivost a preciznost; ne každý
student tyto vlastnosti má.
Tuto práci již třetí rok perfektně zvládají
Markéta Hloušková a Michal Lohniský

ze třídy 5. C. Již třikrát se zúčastnili celostátního kola soutěže v programování:
BALTÍK 2004, BALTÍK 2005, BALTÍK 2006.
V posledním uvedeném ročníku soutěže, který
proběhl 28. až 30. dubna 2006 v Praze,
se umístili na výborném čtvrtém místě. Druhým rokem v kroužku velmi dobře pracují
Jan Brandejs a Jan Kovář ze třídy 3. C.
Na celostátní soutěži v Praze skončili
na perfektním šestém místě ve své kategorii.
Školu vzorně reprezentují nejen svými znalostmi, schopnostmi, ale i svým chováním
a vystupováním.
Michal a Markéta se v loňském roce přihlásili se svým programem v Baltíku „Procházka školou“ do soutěže „Město mýma
očima“. Vyhráli krajské kolo v Lanškrouně
a postoupili do celostátního kola v Ostravě.
Díky jim si naši krásnou školu mohli prohlédnout učitelé i žáci z celé republiky
a mnozí nám ji záviděli. Pro propagaci školy

udělali mnohem víc než mnozí z nás. Markéto a Michale, patří Vám můj velký dík,
svojí prací jste vzorem pro ostatní.
Jediným problémem, s kterým se potýkáme, jsou finance. Nemáme peníze na lepší
trojrozměrnou verzi programu BALTÍK 4,
který zároveň program přeloží do jazyka C#.
Řešením by bylo získat sponzora, který by
uvedený program koupil a daroval škole.
Takto nám sponzorsky již zakoupili programy: pan Martin Samek, ředitel PACIFIC DIRECT, jehož dvě děti u nás studují,
koupil program CABRI GEOMETRY II
PLUS, pan ing. Radek Homoláč, náš absolvent, který sice se školou už nemá nic společného, ale přesto je ochoten ji podpořit,
koupil program ZONER CALLISTO, pan
Zdeněk Moravec z Borohrádku, jehož dcera
u nás studuje, koupil program IMAGINE.
Velmi jim tímto děkujeme.
Marie Hladíková

DEN DĚTÍ V AREÁLU MŠ STAROHOLICKÁ
Jedna z posledních akcí v tomto školním roce, která se uskutečnila ve
spolupráci s rodiči a místními organizacemi a spolky, byl DEN DĚTÍ.
Ten se konal za skoro slunného počasí dne 20. května 2006. Při přípravě letošní oslavy se podařilo oslovit MONTS s.r.o., MO ČSSD Holice,
DTJ Holice, BV Elektronik, GOLDFREN, Kooperativu a jiné holické
firmy, některé rodiče z řad hasičů, manžele Koškovy.
Celé odpoledne začalo zvesela. Hrála nám „Barevná muzika“, která
přilákala i starší staroholickou generaci. Po jejím programu vystoupil
již známý Jan Honza Lušovský se svým zábavným soutěžním pořadem
„Učíme se nejen vyhrávat“.
V odpoledním programu nechyběly soutěže v různých disciplínách,
jako je hod míčkem, hod kroužkem, překážková dráha. Svoji odvahu
vyjádřily děti v soutěži taneční, pěvecké a recitaci básně. Následovalo
otevření atrakcí, na které se děti nejvíce těšily – na skákací hrad
a pojízdná autíčka. Za svoji odvahu a vytrvalost byly všechny děti
odměněny sladkostmi. Nechybělo ani tradiční opékání špekáčků.
Všichni organizátoři věnovali svůj čas dětem a největší odměnou jim
bylo nadšení, spokojenost a rozzářené dětské oči.
Ještě jednou děkujeme sponzorům a těšíme se na spolupráci při organi-

zování dalšího ročníku!
Za přípravu a propagaci celé akce a zhotovení plakátů děkujeme panu
Vítu Vojtěchovi mladšímu.
Krásné léto, hodně sluníčka a málo mráčků přeje
MŠ Staroholická

SKAUTING NENÍ JENOM HRA ...
Jak jistě víte, máme v symbolickém nájmu pronajaté dvě chatky na
Blažkovci. Ty nám slouží k celoroční činnosti – výpravám, vycházkám
a jiným aktivitám, ale občas je třeba, abychom posloužili také my jim.
Ten den nadešel a my se na začátku měsíce dubna sešli v počtu přes
šedesát lidí a plni elánu se vrhli na drobnou i větší údržbu. Nejednalo
se pouze o úklid v chatách a okolo nich, ale i o práce dřevorubecké
a natěračské. Mladší skauti a skautky, světlušky a vlčata dostali za úkol
natřít plot, kterým je areál obehnán. Starší skautky, roveři a rodiče pak
natírali chaty a jejich okapy. Zbytek lidiček se vrhl na řezání a úklid
dřeva, aby nás nepřekvapila zima nepřipravené (naše heslo je „Buď
připraven“).
Děkuji všem, kdo se brigády zúčastnili, především rodičům a známým, bez kterých by se tolik práce jistě nezvládlo, a také všem drobným i větším podporovatelům naší činnosti.
Ondřej Výborný
vedoucí skautského střediska Dr. Emila Holuba
ročník II., červen 2006

strana 13

Holické

listy

TOULKY HOLICKOU MINULOSTÍ XVII.
Počátky poštovnictví v našich zemích.
V minulém čísle Holických listů jsem uvedl, že v příštím čísle
budu pokračovat o dalších poštovních službách.
Počátkem 16. století rozšiřují Habsburkové svůj politický vliv i do
střední Evropy – v roce 1526 získali dědičné právo na české země.
S habsburským panováním v našich zemích se začal uplatňovat i vliv
na počátky organizovaného poštovnictví.
Tehdejší politická situace vyžadovala rychlou, spolehlivou a zvláště diskrétní dopravu zpráv značného diplomatického a vojenského
významu. Mezinárodní situace nutila Habsburky k velké diplomatické
aktivitě, ať již to bylo v boji proti rostoucímu reformnímu hnutí nebo
ve válkách s Turky. Rodina Taxisů, vědoma si příležitosti, která se jim
nabízela, držela otěže podnikání pevně v ruce. Proto neváhali dopravovat nejtajnější a nejdůležitější zprávy osobně. O jejich významu jako
nejvyšších dvorských poštmistrů svědčila i ta skutečnost, že členové
rodiny byli nastálo v doprovodu německých císařů. Taxisští poslové se
v průběhu 16. století stali nepostradatelnými – organizovali výměnu
zpráv všude tam, kam se hnula císařská vojska.
Taxisové dopravovali především úřední i soukromé listy habsburských panovníků, sdělení kurfiřtů, zprávy stavovských a zemských
orgánů, papežské buly a brevia (papežské listy pro lid), depeše papežských nunciů, zprávy císařských generálů, ale i soukromou obchodní
korespondenci.
Nejvyšším dvorským poštmistrem ve Vídni byl až do roku 1548
Antonio Taxis, hlavním poštmistrem pro Čechy se stal jeho bratranec
Ambrosio Taxis. Nejvyšší dvorský poštmistr byl podřízen kanceláři
dvorské komory, bez jehož souhlasu neměla být úřední korespondence
odeslána. Dvorský poštmistr byl zodpovědný za zřizování poštovních
stanic, za výběr kurýrů a poslů a za změnu a přeložení poštovních tras.
Poslové ve službách královské pošty měli šat z červeného sukna se
zemským znakem na rukávu.
Náklady na pošty v Čechách podle dochovaných účtů z roku 1527
byly 432 zlatých. O poštovním spojení Vídeň – Praha z roku 1527 nejsou
podrobnější zprávy. Stejně jako o jménech stanic a poštovního personálu.
Nové poštovní stanice mezi Vídní a Prahou byly zřízeny výhradně
z hlediska vzdálenosti tak, že jednotlivé stanice byly od sebe vzdáleny
asi 2 míle (1 poštovní míle = 7,5 km), po dvou hodinách jízdy. Tím se
stalo, že přepřažní stanice byly zřízeny i na zcela malých vesnicích,
nebyla-li na cestě v přibližné vzdálenosti větší obec.
Pravděpodobně již v roce 1527 došlo u nás ke zřízení poštovních
stanic, jejichž jména uvádí seznam z roku 1568, podle něhož byla
i v Holicích zřízena poštovní stanice.
Poštmistři byli od nepaměti vybaveni různými výsadami a zproštěni řady povinností ostatních poddaných vůči vrchnosti a státu. Nemuseli robotovat a byli osvobozeni od povinnosti k vojsku. Nebyli nuceni,
tak jako ostatní obyvatelé, poskytovat vojákům ubytování a přípřeže
k vojenským účelům. Postupem doby vytvořili izolovanou, sebevědomou společenskou kastu. Kromě poštovní služby byli často purkmistry,
primátory, císařskými rychtáři, lékárníky a jinými vrchnostenskými
úředníky. Často, kromě poštovní stanice, byli současně i majiteli polností, hospody, řeznictví a podobně.
Poštmistři tvořili společenskou skupinu, jež se vyznačovala hlubokým konzervatorismem a naprostou loajalitou k habsburské dynastii.
Konzervatorismus poštmistrovských rodin byl zvýrazněn vzájemnými
sňatky jejich rodinných příslušníků a často úspěšným úsilím řady
z nich o tzv. nobilitaci (privilegovaná, zámožná vrstva společnosti) -

proniknutí do šlechtického stavu. Do roku 1850 bylo jenom v Čechách
70 nobilitovaných poštmistrů, z nichž naprostá většina dosáhla šlechtických titulů za své služby v poštovní správě.
Z dostupných pramenů je zjištěno, že v roce 1780 převzal v Holicích
poštovní stanici od poštmistra Václava Bauera Josef Holub. V roce 1785
byla tato stanice v Holicích zrušena a Holubovi ponechána nově zřízená
stanice v Ostřetíně, jež zanedlouho byla umístěna zpět do Holic.

Stará budova pošty.
Fenomén dědičnosti provázel překvapivě i proces zestátnění pošty
přímo v proudu tereziánských reforem, zakládajících u nás moderní
centralistický státní systém. Ještě v době bezvýhradného ovládání poštovnictví v habsburské monarchii v 17. a na počátku 18. století povolovali dvorští poštmistři převod správy některých venkovských poštovních stanic v případě úmrtí poštmistra na jeho vdovu, syny či zetě.
Dělo se tak zvláště v případech, kdy poštmistr adaptoval vlastními
náklady pro účely pošty dům a stáje, řádně pečoval o poštovní koně
a těšil se dobré pověsti v místě i u nadřízených.
Svědčí o tom pravděpodobně i případ z Holic, kdy syn poštmistrův
Josef Holub byl v roce 1823 jmenován poštmistrem s platem 200 zlatých a držel k poštovní dopravě 12 koní. V roce 1877 se stal poštmistrem jeho syn Bohumil Holub a po jeho smrti se stala poštmistrovou
jeho žena Marie Holubová.
Poštovní stanice v Holicích byla zrušena 1. července 1906 a od té
doby byla poštmistrová Marie Holubová jen podnikatelkou poštovních
jízd do Pardubic, k čemuž zaměstnávala 2 postilióny, využívala 9 koní
a zprostředkovávala třikrát denně dopravu do Pardubic až do 13. května
1908, kdy byla zahájena na této trati autobusová doprava.
Při obsazování míst poštmistrů rozhodoval majetek kandidáta, především nemovitosti, který poštmistrovi zajišťoval hospodářskou nezávislost. To byl také důvod, proč se tak dlouho, až do poloviny 19. století, udržela instituce dědičných pošt, zajišťující stabilitu tohoto
nemovitého majetku a poskytující státu právně majetkovou záruku pro
případ nepořádku v poštovnictví.
Dědičnou poštu po smrti poštmistra převzal zpravidla bez námitek
státní zprávy jeho mužský dědic. V případě bezdětnosti získala poštu
obvykle jeho vdova. Její povinností ovšem bylo provozovat poštovní
dopravu s pomoci kvalifikovaného, zkušeného přísežného písaře, administrátora. Jestliže se vdova znovu vdala, získal poštu její nový manžel.
Podobnou příležitost měly i dcery zemřelých poštmistrů. Celá řada poštmistrovských rodin držela poštovní stanici několik desetiletí, ba staletí.
Přestože ne všechny pošty byly u nás v minulosti dědičné, byl jejich
systém a organizace důkladně propracován. Oprávnění k držbě pošty, tzv.
regále, spojené s dědičným privilegiem, se pokládalo za realitu a bylo
odhadováno na několik tisíc zlatých. Takové privilegium bylo možné zatížit i hypotékou, což vedlo k potížím při prodeji pošty, respektive při obsazování uvolněných, ale zadlužených pošt personálem. Tato situace přiměla poštovní správu v zájmu zajištěná plynulého poštovního provozu
přistoupit k postupnému omezování udílení dědičných privilegií.
Cena regálu byla závislá na výnosu poštovní stanice a pohybovala
se v první polovině 19. století od 2 000 do 2 500 zlatých. Celková hodnota stanice, tj. budov a zařízení pošty, koní a vozů včetně regálu byla
15 000 – 80 000 zlatých. Přitom oficiální výnos jednotlivých stanic
obvykle nepřesáhl několik set zlatých ročně.
V příštím čísle budu o dalších poštovních službách pokračovat.
Václav Zavřel, člen České genealogické a heraldické společnosti

HOLICE, PALACKÉHO 38 TEL. 466 920 672
VELKÁ SLEVA SLUNEÈNÍCH BRÝLÍ + POUZDRO ZDARMA
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HOLICE MÉHO DĚTSTVÍ (1878 – 1889)
(5. pokračování)
V roce 1888 byla uprostřed horní části náměstí postavena socha
P. Marie a několik stromů kolem.
Poněvadž se na náměstí po zavezení dvou studní a do čtverce roubeného haltýře pociťoval nedostatek vody, zejména v době požáru,
podal v roce 1877 Vojtěch Blažek jménem více občanů na náměstí
žádost k obci, aby zde byla z příčin zdravotních a požárních zřízena
prostranná a vkusná studna. To však padlo. Když dne 12. ledna 1884
vypukl v domě manželů Holinkových čp. 20 oheň, jenž ohrožoval
okolí, obnovil člen obecního výboru notář Dr. Mach návrh, aby se na
náměstí zřídila studna.
Teprve dne 29. října 1888 vyhlášen konkurs na vrtací práce. Výkonem pověřena německá firma Julius Thiele z Oseku. Měla to být studna artézská. Došlo k vrtání ve spodních skalnatých vrstvách, jež celé
město sledovalo s živou účastí. Vystál jsem tam denně drahně času,
sledoval vrtání i vytahování bahna ve zvláštních železných rourovitých
košících. Mařka Thumova, nejstarší dcera lékárníka, zpívala:
V Holicích na rynku,
vrtají studynku,
voda ven jít nechce,
to je vám legrace.
V jedné fázi vrtání ztratila se přechodně voda ve studni na dvoře
okresního soudu. Vrtalo se do hloubky 299,5 m, ale vodu nenalezli.
Tento pokus o studni stál přes 21 000
korun. Na památku promarněných
tisíců postaven byl na místě vrtu stojan se svítilnou.
Celé náměstí vroubily místy již
dosti vyšlapané chodníky, dlážděné
deskami z měkkého pískovce, na
nichž, zejména o nedělích a dnech
svátečních, se po bohoslužbách procházívala městská honorace. Hlavní
promenáda bývala od „černého
domu“ k lékárně v domě krupaře
Holuba čp. 16. Chodník býval tak
plný, že si někteří k procházce museli volit východní stranu náměstí, na
níž se jinak mládež v neděli po požehnání a k večeru procházívala. Státní
úředníci „ze zámku“ se promenovali
za suchého počasí před počátkem
úředních hodin prostředkem náměstí.
Ve čtvrtek, v době týdenního trhu, pravidelně tiché náměstí oživlo. Policajt vynesl z radnice červenobílou korouhev na červenobílém
podstavci, postavil ji doprostřed severní poloviny náměstí, asi v čáře
mezi vchodem do „černého domu“ a domem advokáta Dr. Voženílka
a tím zahajoval trh. To již bývala dobrá severní polovice náměstí
zaplněna.
U chodníku severní fronty náměstí se tísnily ženy z okolí s produkty svých hospodářství. Nabízely máslo, tvaroh, vejce, drůbež a nevím
co ještě. Podél cesty přetínající náměstí od „černého domu“ k radnici
se prodávalo ovoce a zelenina. Před soudní budovou vyložil bednář
dřevěné nádobí, ševci hotové boty a uprostřed náměstí kolem korouhvičky zaujaly místo povozy s obilím. Někde před chodníky východní
fronty náměstí rozestavovali hrnčíři své výrobky a před „černým
domem“ a domem kupce Holuba postavili své boudy pláteníci, v nichž
vykládali látky, hotové prádlo, sukně, zástěry, ženské kazajky, nitě,
strojové krajky, pentle, tkanice a různé šicí potřeby. S nimi sousedily
stánky, v nichž na bidélkách, opatřených dřevěnými kolíky, vyvěšovali
kloboučníci a čepičáři klobouky všech možných forem, čepice a beranice. Vpravo od silnice přicházející od Ředic bývalo snad nejhlučněji.
V bednách nebo pytlích mívali zde prodavači podsvinčata. Na smlouvání kupců odpovídali prodavači hlučným dušováním, křikem a někdy
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i nadávkami, a přece býval dobrý odbyt. Kvikot v pytlích odvážených
prasátek to dotvrzoval. Více než polovina náměstí bývala tržištěm.
Odnesením korouhve trh končil.
Nejhlučněji bývalo o výročních trzích, kdy se dopoledne prodával
na jižní polovině náměstí dobytek a odpoledne všemožné trhové zboží.
Celé náměstí bývalo boudami, stánky, výklady a vozy přeplněno, mezi
nimiž se domácí i venkovští koupěchtiví i zevlouni procházeli. Co tu
bylo vábného pro klukovské oči a touhy! Cukrářské boudy obsahovaly
množství různých pamlsků. Rosolové cukroví v podobě hadů a ještěrek
se dalo natáhnouti, co ruce stačily, lepkavé bonbony nasekané z dlouhých různobarevných cukrových tyčinek, mající v průřezu různé
obrazce, bonbony velikosti prostředního bramboru, nazývané velkými
špalíčky, proti předchozím malým špalíkům se ani za hodinu v klukovských ústech nerozpustily a byly za jiné pamlsky půjčovány z úst do
úst, nebo za jinou menší odměnu, někdy i zdarma dostal dobrý kamarád jen „blíznout“. Dále byla v boudách pěkně srovnána velká i menších rozměrů skvostně vyparáděná perníková srdce, husaři, dragouni,
o mikulášském trhu Mikuláši i čerti šli dobře na odbyt, nehledě na jiné
jemnější cukrářské výrobky, jakými byly krémové trubičky, koláčky,
rohlíčky a jiných ještě forem výrobky z oříšků. Pendrek, sladké dřevo
a podobné dobroty, jichž jindy nebývalo, nebo jen poskrovnu, dělaly
klukům laskominy.
Hledanou atrakcí bývali jarmareční zpěváci, kteří s doprovodem
tahací harmoniky prozpěvovali chraplavými a ječícími hlasy ku primitivním vyobrazením na velkém plátně
o vraždách, loupežnících a marném
milování. Všechny současné vražedné události, ať již šlo o Hugona
Schenka, Schlossarka, Babinského,
bývaly tu různým způsobem opěvovány. Schenk a Schlossarek byli
Vídeňáci, Babinský byl gentleman
zdejší provenience. To, co se zpívalo,
bylo tištěno a prodávalo se. Jarmareční písničky, svázané do „špalíčků“, stávaly se rodinnou četbou často
na několik generací. Bylo též dost
nakladatelů, kteří vydáváním jarmarečních a pouťových písniček zbohatli. Nade všechny vynikl velkopodnikatel A. J. Landfros v Jindřichově
Hradci.
Na výroční trhy chodívalo se
také s hracími aparáty, předchůdci to
gramofonů, na jichž zařízení, jež bylo uloženo v dřevěné krabici, aby
bylo chráněno proti zevnějším vlivům, připojeny byly gumové trubice,
jež si posluchači vkládali oblými konci do uší a poslouchali hudbu.
Na náměstí měli stany rozliční komedianti, provazolezci, loutkové
divadlo, maňásci s morčetem, střelnice, stánky štěstěny, kde se házelo
kroužky na postavené kolíčky, nebo plechovými kotouči, jimiž se
musela zakrýti úplně kruhová plocha, aby házející vyhrál některý
z předmětů, jenž byl umístěn na stánku jako okázalé lákadlo. Mezi
kolotoči vynikl kolotoč s podlahou, v té době první v Holicích, patřící
Šlemlajnovi z Kutné Hory. Magnetem byla dcera Růženka, jejíž zjev
přitahoval dospívající, snad i vícedospívající mládež k otcovu podniku.
Starý Šlemlajn byl postavou malý, v zádech sražený mužík, dobře po
městsku oblečený, který dopoledne chodíval k Lohnickému na víno
mezi holickou pánskou honoraci. Byl slušný ve svém chování, žádný
typ obyčejného potulného „komedianta“.
Když po „jarmarce“ všechno to množství potrhaných papírů a jiného smetí bylo uklizeno, nastal na náměstí obvyklý klid a prostranství
jeho bylo oživováno asi dvakráte denně příjezdem a odjezdem pošty,
nemnohými projíždějícími povozy a dopoledne vyvoláváním párkaře
Honejska, který byl známou holickou figurkou. Vlastního krámu jako
ostatní řezníci neměl. Maso kupoval od řezníků a ve svém bytě, někde
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snad „na obci“ u potoka vyráběl dobré párky, jež denně dopoledne
teplé, jak je vyňal z udírny, se svou dcerou Růženou po městě roznášel,
a sice velmi rychle, aby v košíku vystlaném a přikrytém bílými a vždy
čistými ubrousky nevychladly. Občas vyráběl Honejsek i dobré „cermláty“ s velkými kusy špeku nebo bílé klobásy. Zboží jeho šlo vždycky
nadračku. Honejsek byl menší, zavalitý muž plných červených tváří
s knírem pod nosem. Roznášeje zboží, párek nebo cermlát po pěti krejcarech, nosíval vždy čistou bílou řeznickou zástěru přes červenobílou
kazajku a na hlavě černou hedvábnou čepici, jak v Holicích bývalo
u řezníků zvykem. Honejsek vyvolával: „Uzenky, čerstvý, vřelý, z udírny“, přicházeje po 10. hodině dopoledne na náměstí uličkou mezi kupcem Holubem a hostincem „U Šoulavých“. Živnostníci vycházeli před
své krámy, úředníci ze „zámku“ na něho kývali z oken a „kšeft“ se
hýbal. Dobrým odbytištěm bývala vinárna Lohnického, takže se záhy
košíky vyprázdnily.
Někdy ozval se policajtský buben, jehož rachotu následoval
známý úvod: „Ve známost se uvádí, že dnes a hned …“ Tu a tam
přeběhl náměstí starý listonoš, úřední sluha nebo písař z notářské
či advokátní kanceláře, a jinak za normálních poměrů ve dne jen
málo lidí. Po 11. hodině dopoledne počali se trousiti místní notáblové k Lohnickému na víno. K poledni a v šest hodin večer přecházeli náměstí ševci a v ševcovských továrnách pracující ženy. Nebylo-li křiku a vyhazovů z kořalen „U Šoulavých“ a „Na Dupačce“,
zůstávalo náměstí tiché. Jen
v senách a o žních oživlo projíždějícími fůrami se sklizní
a se zpěvem i hudbou při obžínkách, které vypravovali sousedé
– rolníci. Výskot chasy a její
rozveselení bývalo způsobeno
pivem nebo kořalkou, jak tehdy
bývalo zvykem.
V době posvícení nechybělo
tu ovšem různých zábavních podniků, jak již dříve při jarmarku
bylo uvedeno. Přijížděl zvěřinec,
kukátka, jakož i cirkusy, v nichž
počítající koník a šašek bavili
velké i malé publikum a ve třpytném úboru oblečená umělkyně
udivovala klukovskou mysl svými krkolomnými výkony na provaze,
visuté hrazdě nebo na koni.
Slavnost „Vzkříšení“ a „Božího těla“ konala se každočně za příznivého počasí na náměstí, jež bývalo řádně uklizeno a vyčištěno. Církev
římskokatolická rozvinovala tu veškerou nádheru, na jejíž shlédnutí se
vždy těšilo obvatelstvo města. Při slavnosti „Vzkříšení“ konal se průvod kolem náměstí skoro při úplném setmění a všechna okna
v domech byla osvětlena svícemi postavenými buď v řadě, anebo v tak
zvaných „trianglech“. Pak se vrátil do kostela, kde byla slavnost skončena. O „Božím těle“ byly kolem celého náměstí v rovných řadách
postaveny břízky a 4 oltáře, vyzdobené od obyvatelstva množstvím
květin. Průvod ubírající se z kostela obešel celé náměstí se zastavením
a obřadem u každého z oltářů a zúčastnilo se ho veškeré obyvatelstvo
a množství věřících z okolních obcí, státní i samosprávné úřednictvo,
spolky dobrovolných hasičů se stříkačkami v plné pohotovosti, ozdobenými větvemi břízek a květinami, , jež stály napravo mezi královéhradeckou silnicí a kaštany, vojenských vysloužilců, řemeslnické
cechy atd. Před farářem, doprovázeným kaplanem pod nebesy, nesenými příslušníky cechů, ubíraly se malé i větší družičky v bílých šatech,
s věnečky na hlavách a s košíčky, obsahujícími otrhané okvětí pivoněk,
jež sypaly na cestu. Po skončení slavnosti výše jmenované spolky defilovaly za zvuku hudby před okresním soudcem a ostatními státními
úředníky a městskými hodnostáři, kteří stáli před „zámkem“. Při obou
slavnostech střílel z hmoždířů na bývalém hřbitově za kostelem při
určitých církevních úkonech policajt Čapský se svými pomocníky. Pak
se průvod odebral do kostela, kde bylo pokračováno v náboženských
obřadech za slavnostních zpěvů a hry na varhany, s doprovodem hřmějících kotlů.
S „černým domem“ sousedil ve „školské“ ulici přízemní domek
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s hostincem, jenž patřil policejnímu revizoru V. Blažkovi, a s ním opět
přízemní rohový domek krejčího Klígla. Starý Klígl byl typický krejčí,
suché postavy, snad původem ze vsi Koloděj, o níž se u Klíglů často
mluvívalo. V domku měli ještě „černou kuchyni“ s otevřeným ohništěm. Po smrti svého manžela živila se stará Klíglová posluhou. Nejstarší syn Břetislav byl ve Vídni poštovním úředníkem, osud dcery
Marie mi není znám. Nejmladší Karel byl zručným kreslířem. Snad
pro nuzné poměry své matky nemohl se věnovati studiu, k němuž měl
nadání. Vyučil se za kostelem u truhláře Oldřicha Dudka řemeslu a pak
šel na vandr. Na přímluvu zemského inspektora Karla Grünera, příbuzného Dr. Baura, byl přijat do odborné průmyslové školy, již absolvoval
s dobrým prospěchem. Později se dostal v Holicích k bernímu úřadu za
praktikanta. Krátce po převratu byl v Košicích přednostou berního
úřadu. Oženil se se schovankou holického stavitele inženýra Půlpána.
Na širším prostranství „školské“ ulice před budovou obecné školy
postavil továrník Břetislav Štěpánek jednopatrový dům, podle nátěru
zvaný „červený“, se dvěma vížkami, což bylo pro Holice té doby velkou zajímavostí, a nějaký čas tam bydlel. Zde zemřel mu syn Otto, můj
spolužák ze třetí třídy. Měl ještě staršího syna Břetislava a dceru
Mařenku. V blízkosti, snad hned vedle po levé straně, stál přízemní
domek krejčího Fajfra, který tloukl velký buben u sokolské kapely
Čeňka Holuba. V téže řadě domů jako poslední stál starý přízemní
domek s vysokým štítem židovského kupce Picka. Vchod do malého
krámu ověšen byl různými předměty denní potřeby, jak tenkráte
bývalo na venkově všude zvykem.
Okno vedle dveří sloužilo též za
výklad. K němu jsem chodíval
mamince do domácnosti nakupovat a sobě barevné litografie vojáků a betlemáků, s nimiž jsme se
ve škole chlubili a mezi sebou
čachrovali. Jednou jsem si koupil
celostránkovou archovou litografii
dragouna na koni a doma byla pro
to velká mrzutost. Pick dával mně
pěkné tlačené barevné obrázky,
jež byly opatřeny na povrchu leskem a přikládaly se ke kolínské
cikorce do balíčku a beden jako
reklama. Měl jsem jich pečlivě uschovanou plnou krabici. Nejvíce
mezi nimi se mně líbil bílý koník se sedlem, kterého za opratě držel
pěkně vybarvený bernardýn. Toho jsem měl po bratru Josefovi, jakož
i znaky všech zemí rakousko-uherské monarchie. Pro obrázky opomíjel jsem sousedního kupce Haase a chodil až za kostel k Pickovi, abych
rozmnožoval svoji obrázkovou galerii. Pick měl jedinou, v obličeji
hodně pihovatou, dcerku Hermínu.
Naproti přes uličku, která vedla od školy na pardubickou silnici,
byla četnická stanice, sestávající z velitele strážmistra Škody a „portenfúce“. Zřízena byla roku 1850. Několikrát za mne byla postižena
nenechavci. Jednou uzmuli četníkům mléko, podruhé zase husu a za
několik dnů na to, aby špás byl větší, připevnili ještě na dveře almárky
stojící na chodbě cedulku, že byla málo vykrmená.
Po levé straně této uličky stála stará dřevěná Kašpárkova chalupa.
Majitel nedělal kromě věčného pití kořalky nic a manželka jeho prodávala pod kaštany po celý den zeleninu a ovoce, jak již vpředu bylo uvedeno. Měl dva syny. Starší Vašek chodil do školy asi o dvě třídy výše,
Pepík se mnou. Oba kluci byli velmi čiperní a na skotáctví měli dobré
hlavy, rozhodně lepší než na učení.
V „kostelní“ ulici poskytoval útulek všem žíznícím Pernerův hostinec čp. 5 a stál zde domek, v jehož krámě řezník Kašpar, vlastník
domu čp. 17 na náměstí, vysekával maso a prodával párky a cermláty.
U něho maminka nakupovala pro domácnost. Rád jsem jídal syrové
uzené maso, jež mi lépe chutnalo než vařené.
Odtud vedla úzká ulička mezi zahradou farskou a Šoulavých a byla
po obou stranách k dřevěnému mostu přes Ředický potok na „obec“
ohraničená tyčkovým plotem. Vpravo ještě před mostem měl domek
Branda.
(pokračování příště)
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SEBRANÉ GLOSY MILOSLAVA KMENTA
Informace o kašně v květnovém vydání
byly pravdivé, což mne těší. Nemusím tím
pádem napravovat omyl a mohu je potvrdit, že
dosavadní kašna z náměstí T. G. Masaryka
prodělala očistu a dostala „nový kabát“, aby
ještě přes tuto sezónu vypadala k světu. Jak
postupují přípravy na instalaci kašny nové?
Ani zde informace nebyly klamné. Pracuje se
na přípravě návrhů…
Nemám strýčka ani jiného příbuzného
v holických technických službách, nesedím
tam v žádném honorovaném orgánu, nic takového. Jednoduše řečeno, je mi sympatické,
když něco „odsýpá“. Technickým službám
letos (a nejen letos!) odsýpala zimní údržba,
současně jim odsýpají práce na dlouho opomíjených přístupových chodnících k poště. Myslím tím již opravený chodník od Majceů k sil-

Chodník u pošty

ničnímu přechodu a momentálně i chodník
přímo před budovou pošty. Na obou těchto
velice frekventovaných trasách šlo doslova
„o nohy“ a dost dlouho trvalo, než se rekonstrukce objevily na pořadu dne. Díky technickým službám za to, že se zakázky chopily
rychle a rázně. Věřme, že čas potvrdí i kvalitu práce.
V listopadu loňského roku jsem glosoval
stav kapliček v Holicích. Situace i stav nezáviděníhodné. Městský úřad – alespoň u „nejpostiženější“ kapličky sv. Jana Nepomuckého
u kostela – to vyřešil celkem zcela přijatelně.
Akci zařadil do letošního seznamu rekonstrukcí a oprav, označil ji jako úpravu objektu
a jeho okolí, sehnal cenově přijatelného
i schopného „opravovatele“ a kaplička i její
okolí bude patrně z nejhoršího venku. Jaký
bude její další osud, lépe řečeno péče a využití, o to by se měli v budoucnu přičinit všichni
horliví zastánci existence těchto objektů.
Domnívám se, že je znovu potřeba
pochválit iniciativu městského úřadu přispívající k „očistě“ obce. Mám na mysli mimořádné sběrové akce neskladného odpadu, který
pro svůj charakter i objem nelze umístit do
popelnic, a rovněž sběr nebezpečného chemického odpadu, vyřazených elektropřístrojů,
atd. Květnové sběry v hromadách nábytku,
koberců, PVC, lednic, televizorů a jiných
předmětů jasně ukázaly, co všechno by se
v krajním případě mohlo objevit kdesi za plo-

Oprava kapličky

tem, v příkopech či na okrajích lesů. Sice to
stojí nějaký peníz z obecního rozpočtu, ale
vzhledu města to nepochybně prospívá.
Pokud mi kdokoliv z Vás v uplynulých
čtrnácti dnech psal na níže uvedenou „mejlovou“ adresu a nedočkal se odpovědi, omlouvám se. Rozsypal se mi počítač a spojení
dočasně nebylo. Doufám, že v tomto čase
bude již vše v pořádku.
e-mail: miloslavkm@volny.cz

STK + EMISE
nově otevřené pracoviště
pro osobní vozidla
v bývalém areálu ČSAD Pardubice
Staré Hradiště Fáblovka 404,
ve směru od Pardubic odbočka před sportovní
halou H Centrum

Autocheck s. r. o.
Fáblovka 404, Staré Hradiště 533 52
Tel.: 466 887 311
e-mail : info@stk-autocheck.cz
www.stk-autocheck.cz

Provozní doba:
Po
Ut
St
Čt
Pa
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7.00–16.00
7.00–16.00
7.00–16.00
7.00–16.00
7.00–16.00
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FAUNA & FLORA
Josefská 208, Holice v Čechách
mobil 603 522 609
prodejní doba út – pá 10 – 12 / 13 – 17,
so 8 – 11.30

Motto:
Červen je hlavní doba senoseče; ale pokud jde o nás, městské
zahrádkáře, nepředstavujte si, prosím, že jednoho rosného
jitra naklepeme kosu a pak s rozhalenou košilí, mohutnými
rozmachy kosíme jiskřící trávu, až to sviští, zpívajíce přitom
lidové písně. Věc vypadá poněkud jinak. Předně my, zahradníci, chceme mít anglický pažit, zelený jako kulečník a hustý
jako koberec, pažit dokonalý, trávník bez poskvrny, drn jako
samet, loučku jako stůl.
Karel Čapek
Bylinky v kuchyni.
O bylinkách se říká, že jsou solí kuchařského umění. Kdo s nimi umí
pořádně zacházet, má v rukou velkou moc. I docela obyčejné jídlo se
může díky bylinkám stát lákavou pochoutkou. Mnoho bylin nejen
vylepšuje jídlo, ale také podporuje trávení a dodají
aroma a chuť vařeným pokrmům i salátům a různým
pikantním pokrmům z masa i zeleniny. Některé působí
proti nepříjemnému nadýmání a zabraňují tvorbě plynů.
Také se používají na konzervování potravin.
Dříve se bylinky používaly ve velké míře a v bohatém
sortimentu, později byly vytlačeny různými hotovými
kořenícími směsmi, ale v dnešní době opět zájem
o bylinky vzrůstá, a proto bych Vám chtěla představit
několik nejznámějších bylin, které se používají v kuchyni. Přednost se dává hlavně čerstvým bylinkám, pokud se používají
sušené, dává se kávová lžička (5 ml) sušených za polévkovou lžíci čerstvých (15 ml). Čerstvě nasekané byliny uchováváme zásadně v mikrotenovém sáčku ve spodní části chladničky. Sušené uchováváme
v neprůhledných kořenkách. Chuť a vůně bylin se nejlépe udrží v oleji
nebo v octě.
Bazalka
Čerstvé lísky bazalky mají sladce kořenitou chuť a vůni připomínající
hřebíček. Jsou nepostradatelné při přípravě pokrmů z oblasti Středozemního moře. Bazalka je výborná na čerstvých rajčatech pokapaných
salátovým olejem a je vhodná do každého pokrmu obsahujícího rajčata. Dává zvláštní chuť pokrmům z rýže, tykve, fazolí a hub. Její výraznou chuť nepřehluší ani česnek a dohromady s ním je základem klasické omáčky pesto. Ostrá chuť této byliny se ještě násobí vařením.
Estragon
Celá rostlina příjemně voní, chuť listů je kořenitě natrpklá. S kerblíkem
a petrželovou natí jej přidáváme do omáček a polévek, rybích pokrmů
a k lahůdkové zelenině. Přidává se do nádivky pečeného kuřete a také
do vaječných jídel.
Kopr
Kopr má jedinečnou, výrazně kořenitou chuť. Celá semínka se přidávají do bramborového salátu, nakládaných okurek i do jablkového koláče. Vhodné jsou i do pokrmů z ryb, do omáček, do krémového sýra
žervé a k salátovým okurkám.
Libeček
Lístky a stonky libečku mají velmi silné aroma a dokud se nepřesvědčíme o jejich účincích, měli bychom je používat jen velmi střídmě.
Používáme tam, kde bychom použili zeleninové koření na způsob
vegety, do polévek, do dresinků atp. Odvar listů připomíná vývar
z drožďového extraktu.
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Majoránka a dobromysl (oregano)
Majoránka má charakteristickou lahodnou chuť, oregano ještě trochu
silnější. Obě bylinky se dobře suší. Majoránku přidáváme do hustých,
zasmažených zeleninových polévek a do pokrmů z těstovin, je vhodná
k rybám, kuřatům, do salámu i do sekané. Majoránka zvýrazní chuť
rajčat, tykví, brambor a papriky. Používáme také do omelet a sýrových
jídel. Oregano používáme tak, kde majoránku, ale kořeníme opatrněji.
Máta
Máta je bylina výrazné ostré chuti a vůně. Působí příznivě na trávení.
Používáme ji samostatně nebo ve směsi, připravujeme z ní čaj. Přidáváme ji k novým bramborám, do pomazánek ze žervé společně s česnekem, jogurtové zálivky a taky na nápoje. Výborná je s rozinkami
a černým rybízem jako náplň do koláčků. Kandované lístky se používají ke zdobení dezertů.
Meduňka
Čerstvé listy meduňky s osvěžující citronóvou vůní přidáváme do salátů,
ze sušených připravíme chutný čaj nebo je přidáme k indickému čaji,
kterému tím dodáme citronové aroma. Meduňkou ochucujeme bešamelovou omáčku podávanou k rybám, drobně nasekanými lístky posypeme
kuře před pečením nebo jimi dodáme citronové aroma kyselému zelí,
majonéze, omáčkám a náplním, ovocným salátům a vaječným krémům.
Meduňku můžeme i zmrazit v kostkách ledu, které přidáme do nápojů.
Pažitka
Čerstvě nakrájená pažitka přímo zázračně vylepšuje chuť mnohých
pokrmů. Přidáváme ji do polévek, do salátů, na kuřata, brambory, do
dušené zeleniny a na vaječná jídla. Máslem s jemně nakrájenou pažitkou dochucujeme grilované maso a ryby. Pažitkou můžeme nahradit
v hamburgrech syrovou cibuli, chceme-li, aby měly jemnější chuť.
Pažitkou ochucujeme máslo, smetanové sýry, žervé, jogurtové omáčky
a sypeme jí pečené brambory. Do vařených pokrmů přidáváme pažitku
až nakonec, můžeme ji i zmrazit, ale k sušení není vhodná.
Petržel
Pro svou chuť, vůni i barvu, patří petržel mezi nejoblíbenější naťovou
zeleninu. S bobkovým listem, tymiánem a česnekem tvoří „bouquet
garni“. Zvýrazňuje chuť a vůni vařených pokrmů, ale i jiných bylinek.
Pro dosažení silnějšího účinku můžeme požít i nařezané stonky, jsou
aromatičtější. Petrželová nať se přidává vždy až na konec vaření. Je
vhodná do salátů, polévek, omáček, majonézy, vaječných pokrmů a na
sendviče. K rybám podáváme krátce osmaženou nať vcelku.
Saturejka horská (vytrvalá) a saturejka zahradní (jednoletá)
Obě byliny mají podobnou chuť jako tymián, ale saturejka horská je
jemnější. Přidáváme ji k luštěninám. S petrželovou natí a pažitkou ji
přidáváme k pečení kachny. Nadrobno nasekané listy přidáváme do
hotových polévek a omáček.
Šalvěj
Má velmi silné kořenité aroma a výraznou chuť, podporuje trávení
a působí protizánětlivě. Vylepší chuť sýrových a tvarohových pokrmů,
zvláště pomazánek. Lístky šalvěje se přidávají do cibulové polévky,
dušených rajčat, omelet, bylinkových placek a chleba. Používá se čerstvá i sušená, ale musí se sušit kvalitní šalvěj, jinak má zatuchlou chuť.
Tymián
S petrželkovou natí a bobkovým listem se používá jakou „bouquet
garni“. Používá se při uzení masa, do sýrů, do sekaného masa, ke zvěřině, do salátů, do hrachových a fazolových pokrmů, k nakládání okurek, do omáček, k zelenině, k přípravě ryb, na italskou pizzu. Působí
dezinfekčně, mírní kašel a nadýmání.
Mějte se moc hezky a těšte se s námi ze sluníčka. Rádi Vás uvítáme
v naší prodejně.
Alena Rabasová, e-mail: faunaflora@seznam.cz
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