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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané!
Ve školních letech patřil
červen k mým měsícům oblíbeným. Ve škole už nic moc,
cestu domů zpříjemňovaly
třešně i koupání u splavu
a hlavně to byl měsíc očekávání, co nám ty prázdniny připraví za překvapení
a dobrodružství. Později jsem se přesvědčil, že
na konec června se těší (a to velice) i učitelé.
Mohlo by se tedy psát o ztichlých školách. Ale
to se letos určitě nebude týkat těch holických.
Prakticky ve všech se bude přes prázdniny pilně pracovat, neboť žáky a učitele vystřídají
pracovníci stavebních ﬁrem, které rada schválila na základě poptávkových řízení.
Nejvíce rušno bude ve školní budově v Holubově ulici. Tady proběhne rekonstrukce střechy, výměna prosklených částí schodiště a nezbytné opravy a nátěry oken. Nová okna by
se měla objevit i na budově v Růžičkově ulici.
Rozsáhlejší opravy se dočkají střechy v areálech mateřských škol v Holubově a Staroholické ulici. U té třetí mateřské školy, v Pardubické
ulici, je připravena výměna vzduchotechniky
v kuchyni. Během června bychom chtěli také
vyřešit další postup výstavby prostor pro základní uměleckou školu. Je poslední školou ve
městě, kde se zatím učí v prostředí z roku „raz
dva“. Samospráva se situací už v minulosti
několikrát zabývala a vždy došla k závěru, než
současnou budovu v Husově ulici přestavovat,
to už je opravdu lepší postavit školu novou. Teď
jde už jen o tu „nepatrnou nicotnost“ – sehnat
na stavbu peníze.
V posledních letech bývá červen v Holicích
spojen i s olympiádou žáků škol holického regionu. Bude tomu tak i letos, kdy na začátek
měsíce je připraveno sedmé pokračování. Pokud budete mít čas a chuť, přijďte se podívat.
Program najdete na jiném místě těchto novin.
A když už jsme u toho sportování, velice nás
těší dosavadní vykročení holických fotbalistů
do divize. Bohužel však nemůžeme zlepšit prostředí na stadionu, přestože chuť, projekty i určité ﬁnance by nám nechyběly. Vše však brzdí
stát, který stále ještě vlastní většinu pozemků
v areálu stadionu a prostřednictvím svých úřadů (ministerstvo ﬁnancí, úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových) nám svými reakcemi na žádosti o převod pozemků do majetku
města dává již dlouhá léta najevo, abychom si
ráčili trhnout nohou. Rád bych všechny zainteresované pozval na malé protažení po škvárovém hřišti či dráze a snad by jim, patřičně
umouněným, došlo, jak malicherné jsou jejich
připomínky k našim prosbám.
Přeji vám radostný červen s červenými třešněmi, červení na těle a červenými jedničkami
na vysvědčení. A také se těším, že se nás sejde
co nejvíc na Dnech Holicka 2007.
Mgr. Pavel Hladík, starosta města

ŽELEZNIČNÍ MODELY – OSTROV POKLADŮ
Piko Brno ČD, Sachs ČSD, Spřáhlo Roco
Proﬁ, lokomotiva Es 499 ČSD, motorová lokomotiva BR 221, kolejiva, oblouk 20/63/P …
Pokud nejste „od fochu“, tak vám to nic moc
neříká. Poznáte však jistě souvislost se železnicí. Byl jsem na tom podobně, když jsem navštívil avizovaný „Svět modelové železnice“,
který se prezentoval ve dnech 26.–29. dubna

v objektu kulturního domu. Utratil jsem – spolu s vnučkou – 30 Kč za vstupné a totéž za pivo
a limonádu. Po návštěvě bych dal za vstupné
bez mrknutí oka padesátku. Byla to prostě senzace.
Ostrov pokladů – jak jsem si výstavu pro
sebe přejmenoval – byl nádherný. Viděl jsem
nejen zmíněná Pika, Roca, Esa, Sachsy a další,
ale také kouzelné krajiny, plné „kolejiva“, silnic a cest, tunelů, mostů a přejezdů. Staniční
budovy, domy a domky, světla, semafory, výhybky, návěstí, nástupiště, výpravny, tu farma,
tam hostinec, auta, kola, spleť různě se činících

lidiček. To vše korunované přesným pohybem
rozličných vlaků, lokomotiv, vagónů projíždějících krajinou s lesíky, pastvinami a rybníčky
přesně dle plánů majitelů. Neuvěřitelná nádhera pro malé i velké. Zíral jsem jako laik, kolem
mne zírali – ovšem s odbornými komentáři
– desítky zasvěcených návštěvníků.
Vážená Společnosti přátel železničního
modelářství a železnic v Holicích! Děkuji vám
za návrat do dětských let, děkuji vám za překvapující zážitek a děkuji vám za práci, fortel
a nadšení, které bezpochyby své zálibě věnujete. A jen tak na okraj: z toho by se – včetně
venku pendlující minilokomotivy s nákladem
dětí – dala „udělat“ tradiční akce, na kterou by
do Holic jezdili zírat lidé z daleka.
Miloslav Kment

Vzpomínka na „Holické povstání 1945“
Je to každoroční rituál, kterým se vzpomíná pohnutých dnů holického povstání ve
dnech 5. a 6. května 1945. Bylo by „nošením
dříví do lesa“ znovu popisovat tuto pro město historickou událost. Napsáno toho bylo už
dost, kdo chce, ten ví. Například pamětníci,
či dokonce – dnes již zcela ojedinělí – účastníci povstání. Střední generace jakoby se to
ani netýkalo. Navíc právě odpoledne je tolik lákadel v super a hypermarketech… A ti
nejmladší? Doufejme, že jim školy alespoň
něco napoví.
Přesto – ač se to může zdát otřepanou frází – padesát osm hrdinů odboje zemřelo pro
naši lepší budoucnost. Dík za přípravu patří
pořadatelům – městu Holice a m.o. Svazu
bojovníků za svobodu, dále delegaci m.o.

KSČM, družině zdejších skautů, recitátorkám z gymnázia i hrstce občanů, kteří nelenili přijít na letošní pietní vzpomínku.
(mkm)

INFORMACE PRO VÁS...
Schůze rady města 30. dubna 2007
Rada města doporučila zastupitelstvu
schválit odprodej pozemků v Dudychově ulici, výkup pozemků v ulici 5. května a podání
žádosti o státní dotaci na rekonstrukci Školní
jídelny Holice ve výši 15 miliónů Kč. Nedoporučila zastupitelstvu schválit výkup pozemků
v ulici K Zastávce. Rada schválila dodavatele
oprav místních komunikací v roce 2007 (ﬁrmu
REAL Slatiňany), schválila některé pronájmy
nebytových prostor, prodloužení smluv s pojišťovnou Kooperativa, uvolnění 15 000 Kč
jako příspěvek pro DDM na vydání kalendářů
2008 a nákup 200 kusů těchto kalendářů pro
potřeby města. Schválila delegaci k návštěvě
polského Kadlubu k podepsání smlouvy mezi

hasičskými sbory a schválila přidělení a výměnu bytů.
Rada vzala na vědomí informaci o postupu kanalizačního projektu Labe – Loučná. Na
základě konkurzních řízení jmenovala od 1.
7. 2007 Lenku Chotěnovskou ředitelkou Mateřské školy Holubova ulice a od 1. 6. 2007
Ing. Vítězslava Vondrouše ředitelem Kulturního domu města Holic. Zároveň odvolala
Luďka Kaplana k 31. 5. 2007 z funkce ředitele
kulturního domu. Vedoucímu majetkového odboru Ing. Zahálkovi uložila rada vypsat ihned
poptávkové řízení na dodavatele rekonstrukce
kašny na náměstí T. G. Masaryka dle projektové dokumentace „A“.

Zasedání zastupitelstva města 30. dubna 2007
Zastupitelstvo schválilo činnost rady od
posledního zasedání zastupitelů, dále schválilo 5. rozpočtovou změnu města na rok 2007,
závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí
Holicka za rok 2006, zřízení věcného břemene
na části pozemku v ulici Ottmarově, odprodeje pozemků v Holubově a Vrchlického ulici
a v ulici K Zastávce a pořízení zápisu některých sakrálních staveb do majetku města: kamenný kříž a socha Panny Marie na náměstí T.
G. Masaryka, kamenný kříž a pomník sv. Josefa ve Staroholické ulici, kaplička sv. Josefa
v ulici Smetanově, pomník sv. Jana Nepomuckého v městské části Podhráz.
Zastupitelstvo schválilo podání žádosti
o státní dotaci na rekonstrukci Školní jídelny Holice ve výši 15 miliónů Kč, neschválilo však odprodej pozemků v Mládežnické
ulici a směnu pozemků v Ottmarově ulici.
Zastupitelé vzali na vědomí zprávu o stavu
na úseku veřejného pořádku a dopravy, informaci o postupu kanalizačního projektu Labe

– Loučná, informaci o rekonstrukci kašny na
nám. T. G. Masaryka a zprávu o plnění usnesení z 5. 3. 2007.

Schůze rady města 14. května 2007
Rada města schválila navýšení odpisového
plánu na rok 2007 pro Technické služby Holice, změnu odpisového plánu na rok 2007 pro
Školní jídelnu Holice, kupní ceny k odprodeji
některých pozemků, zveřejnění záměru pronájmu pozemků v Mládežnické ulici. Schválila
též pronájem nebytových prostor v čp. 13 na
náměstí T. G. Masaryka pro cukrárnu Valdemara Holického, nebytových prostor v čp. 19
na náměstí T. G. Masaryka pro pobočku realitní kanceláře, přidělení bytu v ulici Bratří Čapků čp. 61 dle pořadníku.
Rada rovněž projednala výsledky poptávkového řízení na stavební práce v městských
objektech a schválila ﬁrmu A-Z IZOL Hradec
Králové pro práce v Mateřské škole Staroholická ulice, ﬁrmu IZOLEX Hradec K pro Mateřskou školu Holubova ulice, ﬁrmu Schejbal
Holice pro Základní školu Komenského ulice
(objekt „opatrovny“), ﬁrmu Kmoníček Pardubice pro práce v Mateřské škole Pardubická
ulice. Technickým službám Holice svěřila prá-

ce v domě dětí a mládeže, ﬁrmu PARIO Hradec
Králové vybrala pro Základní školu Holubova
ulice (rekonstrukce střechy) a ﬁrmy TKK CZ
Dolní Čermná a Zahradník Pardubice na další
rekonstrukční práce v téže škole.
Rada stanovila náklady na neinvestiční výdaje na žáka v základních a mateřských školách
v Holicích v roce 2007, schválila použití části
výtěžku z provozu výherních hracích přístrojů
za rok 2006 na úhradu pečovatelské služby a na
podporu občanských sdružení, schválila opravu
chodníku v ulici U Kapličky do Mládežnické
ulice ﬁrmou Agrostav Pardubice. Doporučila
zastupitelstvu schválit prodej pozemků ve Staroholické ulici, vzala na vědomí vyhodnocení
zimní údržby za období 2006/2007, práce na
veřejné zeleni v roce 2007, činnost Sboru pro
občanské záležitosti. Vedoucímu majetkového
odboru uložila předložit radě do 28. 5. 2007
k vyjádření aktualizovaný ceník pozemků
v Holicích. Zároveň rozhodla, že v Klicperově
ulici bude nadále ponecháno dláždění.

Návštěva v polském
Kadlubu

Ve dnech 5. a 6. května navštívila polský
Kadlub delegace města Holic, jejímž hlavním
cílem bylo podepsání smlouvy o spolupráci
dobrovolných hasičských sborů z obou míst.
Město zastupoval místostarosta Ladislav Effenberk, představiteli hasičů byli Jiří Kerouš, Miroslav Vaniš a Zdeněk Červinka. Setkání bylo
vybráno na den po svátku sv. Floriána, patrona
hasičů u nás i v Polsku. Jemu také byly věnovány místní oslavy.
V sobotu se slavnostní krojovaný průvod
odebral na sportovní hřiště, kde součástí bohatého kulturního programu bylo vyznamenávání
místních činitelů a slavnostní podepsání smlouvy o vzájemné spolupráci obou hasičských sborů. Závěr patřil lidové veselici. V neděli byla
naše delegace pozvána k návštěvě profesionálního hasičského střediska v okresním městě
Strzelce Opolskie.
Vzájemné slavnostní návštěvy na obou stranách byly vykonány, smlouvy podepsány. Nyní
půjde o to, aby se oba sbory přičinily o jejich
konkrétní praktické využití.

Hasičské auto CAS 25 Liaz
se představí na „Dnech Holicka“
V únorovém čísle jsme vás informovali o tom, že pardubičtí hasiči převedli na
místní sbor použité hasičské cisternové
auto CAS 25 Liaz turbo. To se mělo po
úpravách a doplňcích stát hlavním pomocníkem holických záchranářů. Jaká je současná situace?
Vozidlo je na opravě a doplnění výbavy v poličské továrně hasičské techniky.
V dubnu byly zjištěny některé skryté vady,
a proto městské zastupitelstvo schválilo
navýšení částky na opravu o nezbytných
200 000 Kč. Vozidlo bude kompletně
zrenovováno a po dokončení práce bude
splňovat maximální požadavky hasičské záchranářské činnosti. Hasičský sbor
představí vozidlo veřejnosti v rámci „Dnů
Holicka“ 23. a 24. června 2007.

Stránku připravil místostarosta města Mgr. Ladislav Effenberk
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ÚŘEDNÍ DESKA
(informace z městského úřadu a jeho odborů připravil Ing. Vladislav Branda, tajemník MÚ)

Stavební úřad informuje
Prakticky počátkem roku začaly práce na stavbě obchvatu města Holic. V současné době jsou
přeloženy všechny inženýrské sítě a probíhá
výstavba na první zkolaudované části po silnici
na Roveňsko. Vydání stavebního povolení druhé části stále vázne na zatím nesplnitelných požadavcích několika vlastníků pozemků. Přesto
termín ukončení na podzim 2008 je reálný. Snímek obchvatu je pořízen z ulice Dudychovy.

Počátkem roku jsme na tomto místě informovali o stavbě supermarketu LIDL. Druhý obrázek
už přibližuje stavbu se závěrečnými úpravami,
kolaudace proběhne koncem června.

Správní odbor – seznam
aktuálních právních předpisů města Holic
a) vyhlášky o místním poplatku
– ze psů (7/2003, 5/2004)
– za lázeňský nebo rekreační pobyt (8/2003,
6/2004)

– za provozovaný výherní hrací přístroj
(10/2003)
– za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu (7/2006)
– za užívání veřejného prostranství (5/2006)
b) ostatní vyhlášky a nařízení
– vyhláška o stanovení výše koeﬁcientu pro
výpočet sazby daně z nemovitosti na území
města Holic (7/1992)
– vyhláška o úpravě základního nájemného
podle polohy domu (3/1995)
– vyhláška o stanovení spádových obvodů
(1/1996, 4/2002, 13/2003)
– vyhláška o vytvoření a použití účelových
prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Holice (3/1996)
– vyhláška o koeﬁcientu růstu nájemného z bytu v závislosti na velikosti obce (3/1998)
– vyhláška o zmírňování a odstraňování závad
ve sjízdností a schůdnosti místních komunikací (6/1999, 1/2000)
– vyhláška o povinném hubení obtížných hlodavců (potkanů a myší) na území města Holice (1/2001)
– vyhláška o symbolech města a jejich užívání
(2/2002, 8/2005)
– vyhláška o závazných částech ÚPSÚ Holice
včetně změny I.-XI. (7/2002, 4/2004, 2/2005,
3/2005, 4/2006)
– nařízení o záměru zadat zpracování lesních
hospodářských osnov (4/2003)
– vyhláška – Požární řád města Holic (8/2004)
– nařízení o placeném stání na místních komunikacích (10/2004)
– Vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území
města Holic (4/2005, 2/2006)
– Vyhláška o veřejném pořádku na katastrálním
území Holice v Čechách (6/2005, 10/2005)

ČESKÁ POLICIE „POD ČAROU“
Z rozborů kriminality na Holicku vyplývá,
že pro skladbu trestné činnosti je určující majetková trestná činnost. Jde zejména o krádeže vloupáním do různých objektů, rodinných
domů, bytů, krádeže vloupáním do motorových
vozidel, krádeže jízdních kol, mobilních telefonů a barevných kovů.
Před letními měsíci a v období čerpání
dovolených připomínáme základní zásady
ochrany majetku – bytů a rodinných domů.
Riziko vykradení lze částečně eliminovat
mechanickým zabezpečením dveří a oken.
Ze statistik vyplývá, že k vykrádání dochází
především v době od 9.00 do 14.00 hodin,
o víkendech a v době, kdy majitelé jsou na
dovolené. Riziko lze ovlivnit uzamčením
dveří na dva západy, pečlivým uzavřením
oken. Není dobré nechávat v bytě větší
množství peněz v hotovosti, šperky a jiné
cennosti. Vhodné je udržovat dobré sousedské vztahy, dovolovat vstup jen důvěryZ P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

hodným osobám, nechlubit se majetkovými
poměry.
Rozhodně se vyplatí dobré osvětlení a přehlednost nejbližšího okolí. Neotvírejte, dokud
se nepřesvědčíte, kdo je za dveřmi! Opouštíte-li
byt/dům na delší dobu, domluvte se se sousedy či příbuznými na občasné návštěvě obydlí
– zkontrolovat objekt, vybrat poštovní schránku. Pro případ, že se vám vykradení přesto nevyhne, je dobré mít fotodokumentaci cenností
a zapsaná čísla cenných věcí. Mylná je představa, že vám zloděj nemá co ukrást. I starší věci
mají pro některé zloděje svou cenu.
Závěrem apeluji na větší vnímavost k podezřelým osobám, cizím osádkám motorových
vozidel v okolí možných krádeží. Nejjednodušší je použít linku 158 (třeba i anonymně). Informace i na první pohled bezvýznamná může
být pro naše šetření důležitá a může přispět
k objasnění činu a zjištění osoby pachatele.
Petr Chrudimský, vedoucí PČR-OOP Holice

– Vyhláška o stanovení podmínek pro pořádání
a průběh akcí typu technopárty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním (6/2006,
8/2006)
Všechny vyhlášky jsou v uveřejněny na
stránce www.mestoholice.cz
Tučně vytištěné číslo – základní právní předpis,
slabě vytištěné číslo – změny a doplňky
Informace – ing. Jaroslav Frumert, vedoucí správního odboru, tel. 466741210, mobil
603 509 280

Schůze rady města
v červnu 2007
První červnová schůze rady města je v pondělí
11. června. Bude projednáván plán práce zastupitelstva a rady města na 2. pololetí 2007,
rada se bude zabývat hospodařením města
za období do 30. 4. 2007 a projedná přípravu zasedání červnového zastupitelstva. Další
jednání bude 25. června před zasedáním zastupitelstva a rada projedná aktuální záležitosti.
Na jednání budou průběžně zařazovány majetkové otázky (převody majetku apod.), sdělení
starosty a další.

Pozvánka na jednání zastupitelstva města 25. června 2007
V pondělí 25. června 2007 v 18 hodin
se bude konat pravidelné veřejné zasedání Zastupitelstva města Holic. Zasedání proběhne v klubovnách kulturního
domu.
V programu je pravidelná informace ze
schůzí rady města, dalším bodem bude
projednání hospodaření města za období
do 30. 4. 2007 a schválení plánu práce
rady a zastupitelstva na 2. pololetí 2007.
Pravidelným bodem budou také převody nemovitého majetku města, sdělení
starosty města, popřípadě projednání
připomínek zúčastněných občanů.
Srdečně zveme občany na veřejné
jednání holických zastupitelů.
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KULTURNÍ DŮM MĚSTA HOLIC – ČERVEN 2007
DIVADLO
PÁTEK 15. ČERVNA V 19.30 HODIN
SMOLJAK/CIMRMAN/SVĚRÁK – POSEL Z LIPTÁKOVA

ČTVRTEK 7. ČERVNA V 8.30 A 10.00 HODIN
JAN KARAFIÁT – BROUČCI
Klasická pohádka o rodině svatojánských broučků – mamince a Broučkovi, který byl ale neposlušný. Neposlouchal, co mu maminka, tatínek
a Janinka říkají. Své neposlušnosti se nemohl zbavit, i když na ni mnohokrát doplatil.
Dětský divadelní soubor kulturního domu.
STŘEDA 16. KVĚTNA V 16.00 HODIN
AKADEMIE MŠ HOLUBOVA
Děti z mateřské školy Holubova si společně se svým i učitelkami připravily přehlídku všeho, co se za rok naučily.
Mateřská škola Holubova Holice.
PÁTEK 22. ČERVNA V 18.00 HODIN
V RYTMU 2007
V pestrém programu k 50. výročí holického tancování se představí členové Tancklubu a TSHF Holice a jejich hosté. Po skončení následuje společenský program v prostorách kulturního domu.
TSHF Holice.
VÝSTAVA VE VITRÍNÁCH
„50 LET TANCKLUBU HOLICE“
Výstava fotograﬁí a dokumentů k padesátiletému výročí holického
tanečního klubu

Dvěma osobními automobily se vydal tým pražských cimrmanologů do
Liptákova v Jizerských horách, aby prozkoumal drsný kraj Cimrmanova stáří. Po skončení expedice odváželo každé auto do Prahy po jedné
z Mistrových dosud neznámých her; ve Škodě 100 L jel „Posel světla“
a ve Fiatu 600 D „Vizionář“. To pro případ, kdyby jedno z vozidel havarovalo a shořelo, aby se alespoň jeden rukopis zachránil. Zachránily se
oba a chrám české dramatické tvorby mohl být tak obohacen o dva žulové kameny: Cimrmanovo science ﬁction „Posel světla“ prozíravě varuje
před rozvojem vědy a techniky na úkor duše, „Vizionář“ pak předjímá
nejen vypuknutí I. světové války, ale i proces kolektivizace zemědělství
a znárodňování průmyslu.
Žižkovské divadlo Járy Cimrmana.

KINO
pondělí 11. 6. v 17.00 hodin
ROBINSONOVI

Animovaná disneyovka vypráví o dvanáctiletém vynálezci Lewisovi, jehož objev „skeneru“
vzpomínek spustí sled dobrodružných událostí.
USA – 102 minut – rodinný animovaný – 65 Kč
úterý 12. 6. v 19.30 hodin
PRÁZDNINY PANA BEANA
Katastrofa dostala svůj vlastní pas. Původně

chtěl pan Bean na Francouzské riviéře nachytat
pouze trochu bronzu a pár dní si odpočinout.
Pohodová cesta se však mění v sérii zmatků,
nehod a katastrof.
VB – 90 minut – komedie – 60 Kč
pondělí 18. 6. v 19.30 hodin
KRVAVÁ SKLIZEŇ
Bývalá křesťanská misionářka při průzkumu
malého města v Louisianě, kde se objevují jevy
ne nepodobné starozákonním ranám, zjišťuje,
že věda některé věci nedokáže uspokojivě vysvětlit a musí za ni nastoupit víra.
USA – 99 minut – horor – 65 Kč
úterý 19. 6. v 19.30 hodin
VLAJKY NAŠICH OTCŮ
Únor 1945, válka v Tichomoří vrcholí. Boj
o ostrov Iwodžima a konkrétně osudy šestice
vojáků, kteří na jeho vrcholu vztyčili americkou vlajku, se staly námětem ﬁlmu Clinta

Eastwooda.
USA – 132 minut – válečný – 65 Kč
úterý 26. 6. v 19.30 hodin
PUSINKY
Iška, Vendula a Karolína odmaturovaly a rozhodly se užít si poslední prázdniny spolu
– a pořádně. Zařídí si brigádu v Holandsku, kde
je pohoda, peníze a nehulí tam snad jen krávy.
Hurá na cestu!
ČR – 97 minut – komedie – 65 Kč
PROJEKT RUKODĚLNÁ DÍLNA
Pokračování projektu rukodělných prací je
v červnu zaměřeno na batikování.
VOSKOVÁ BATIKA
pátek 15. června v 18.00 hodin
Veškerý materiál a pomůcky budou k dispozici na místě konání kurzu. Cena kurzu
činí 220 Kč.

Městská knihovna
Nové knihy pro čtenáře v Městské
knihovně v Holicích:
Leman, Kevin: Sourozenecké konstelace
Dozvíte se o tom, že pořadí narození má vliv na
osobnost člověka.
Laniado, Nessia: Děti a peníze
Získáte radu jak vychovávat děti k správnému
užívání peněz, jak vlídně, ale pevně říkat „ne“,
jak omezovat vliv kamarádů a reklamy.
Skopová, Kamila: Rodinné stříbro aneb Klenoty domácí kuchyně
Hospodyňky získají přesvědčení, že by se měly
s pokorou vrátit k prostotě jídelníčků našich pra-

babiček, vařit úsporně, a tím vlastně vařit zdravě.
Kiedroňová, Eva: Něžná náruč rodičů
Mladé maminky získají moderní poznatky
o významu správné manipulace s novorozencem a malým dítětem.
Bartoš, Š. – Lukeš, Z. – Panoch, P. : Kaleidoskop tvarů – Století moderní architektury
v Pardubickém kraji
V knize objevíte např. i budovy z Holic – Mandysovu vilu, kulturní dům, sokolovnu.
Miller, Frank – Varley, Lynn: 300
Slavná bitva u Thermopyl pohledem Franka
Millera výtvarníka, scénáristy a spolurežiséra

ﬁlmu Sin City – Město hříchu.
Tento titul, comics pro dospělé čtenáře, získala knihovna díky sponzorskému daru privátního stomatologa MUDr. Jaroslava Dandy,
kterému i touto cestou děkujeme.
Půjčovní dny v knihovně včetně přístupu na
internet:
Pondělí a pátek: 12.30–18.00 hod.
Středa: 8.00–12.00 a 12.30 hod.
Zveme k návštěvě všechny zájemce o knihy, časopisy a internet!
Anna Boříková

Rádi bychom v Holicích založili pěvecký sbor. Pokud rádi zpíváte a chcete zkusit sborový zpěv, zavolejte na telefon
736 438 386.
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Z NAŠICH ŠKOL
MŠ Holice Pardubická
Únor
V MŠ nás navštívila divadélka s pohádkami
O kuchařce Apolence a o Vodníkovi Rybičkovi. Také jsme se setkali s Janem Honzou
Lušovským, který připravil pro děti soutěž
v malování.

odolnost organismu. Zahájen byl plavecký
výcvik v bazénu v Hradci Králové, na který
jezdíme každý čtvrtek spolu s MŠ Staroholická, Chvojenec a Býšť.

aerobik, kroužek německého jazyka.
Třídy se kolektivně fotografovaly na konec
školního roku, 22. 5. jsme jeli na výlet na
Kunětickou horu.

Duben
V MŠ jsem se podívali na pohádku O zahradníkovi Rudolfovi a šli do KD na Aprílovou školičku.
Těšili jsme se na Velikonoce, zdobili mateřskou školu, barvili vajíčka. Ale nejvíc času
jsme věnovali přípravám na květnovou akademii.

Červen
Na přelomu května a června odjíždějí děti
do školy v přírodě v Peci pod Sněžkou.
Akce na červen:
6. června – pohádka O květinářce Květušce, slavnostní rozloučení s předškoláky
7. června – Broučci – dětský divadelní soubor v KD Holice
21. června – poslední plavání, návštěva
aquaparku
26. června – výlet parníkem Arnošt z Pardubic

Děti se navíc těšily na karneval, který byl
zakončen diskotékou v naší tělocvičně.
Březen
Děti z předškolního „kytičkového“ oddělení
nás reprezentovaly na Holické Mateřince se
svým vystoupením „U nás doma u čarodějnic“. V MŠ jsme měli pohádky: Perníková
chaloupka, Lišák, O strojvůdci Josífkovi, do
kulturního domu jsme se šli podívat na Začarovaný pramínek.
Děti se také fotily a namalovaly si vlastní
hrníček.
Koncem března jsme ukončili saunování
v naší „teplé chaloupce“, kde si děti zvyšují

Květen
Největší událostí je každým rokem v květnu akademie naší mateřské školy. Ta letošní měla název „Školka plná kouzel“,
celý program moderovali paní čarodějka
a pan kouzelník. Na akademii si připravily vystoupení všechny třídy a kroužky
– sportovní I., II., hudebně-pohybový,

Tablo našich předškoláků je vystaveno
v prodejně M-byt (nábytek) na náměstí
Více o naší MŠ a další fotograﬁe:
www.volny.cz/ms.pardubicka

Výtvarný obor ZUŠ v Holicích
Výtvarný obor ZUŠ v Holicích přijímá nové
výtvarníky na doplnění tříd. V červnu budeme vědět, kolik nových výtvarníků budeme
moci přijmout. Zájemci, přijďte se přihlásit,
nejlépe do výtvarného oboru v Růžičkově ulici (bývalá opatrovna) k paní učitelce
Faltysové během výstav, které pořádá pro
nejmladší výtvarníky, současné prvňáky
a předškoláky, v pátky 8. a 22. června vždy
od 12.30 do 17.00 hod. Uvidíte nejen spoustu obrazů, ale také papírová divadla a loutky
a práce z keramické hlíny.

Od 15. do 30. června si snad budete
moci prohlédnout závěrečné práce dvou
absolventek 1. stupně a barevné linoryty a keramiku starších dětí ve vitrínách
v kulturním domě. Tato výstava proběhne pouze v případě, že pro nás zůstanou
k dispozici vitríny.
Taťana Faltysová,
učitelka výtvarného oboru ZUŠ
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Jak na to?

Rybáři závodili
Následujícím snímkem se vracíme ke dvěma dubnovým víkendům, kdy Místní organizace Českého rybářského svazu v Holicích
uspořádala na rybníku Blažkovec tradiční rybářské závody.
V neděli 22. dubna dopoledne proběhly
za účasti 100 borců z Holic i vzdálenějšího
okolí závody dospělých rybářů. Za chladného, ale slunečného počasí, se podařilo 47 borcům chytit rybu a celkovým vítězem se stal
Aleš Trnka z Hradce Králové s nachytanými
úctyhodnými 598 cm ryb, druhý byl Miroslav
Chalupa z Hradce Králové s 361 cm a třetí Vítězslav Šimon ze Svojšic s 243 cm ryb.
MO ČRS Holice a Dům dětí a mládeže
Holice, resp. kroužek mladých rybářů, vedený již dlouhodobě Petrem Izaiaszem, zorganizovaly v sobotu 28. dubna rybářské závody
mládeže. Téměř třicet mladých rybářů bojovalo o přízeň ryb i o hodnotné ceny. Vítězem
se stal Lukáš Papšík ze Sezemic, který nachytal 562 cm ryb, druhý Jan Chvála, také ze Sezemic nachytal 473 cm a 457 cm stačilo Lukáši Vávrovi pouze na třetí místo. Z výsledků
mladých rybářů je vidět, že se opravdu činili

Rádoby PORADNÍK
Aleny Rabasová
z Fauny & Flory
Holice

a mezi dospělými by se v žádném případě neztratili.
Těmito výkony dokázali závodníci, že ryby
na Blažkovci opravdu jsou a že letošní sezóna
holických rybářů může být i letos na Blažkovci úspěšná.
Vladislav Branda

V rytmu 2007
Taneční studio Hany Flekrové a Tancklub
Holice si Vás dovolují pozvat na závěrečné taneční vystoupení v pátek 22. června od 18.00
hodin do velkého sálu kulturního domu, kde
se Vám představí malí i velcí tanečníci a pozvaní hosté.
Tancklub Holice letos slaví 50 let svého
trvání a u této příležitosti pořádá setkání
bývalých „tancklubáků“, kterých prošlo za
dobu existence holického tanečního klubu
nepočítaně. Součástí tohoto srazu je závěrečné vystoupení a společenský večer s tancem,
na který srdečně zveme všechny tanečníky,
rodiče i veřejnost.
Dále připravujeme „Velké podzimní taneční“ – přihlášky a úhrada již nyní a „Letní
taneční tábor“ v Bělči nad Orlicí pro holky

i kluky, pro začátečníky i pokročilé, na který
je ještě několik volných míst.
Hana Flekrová

KAUZA „ZELENÁ KRAJINA“
Vážený pane Brando! Na základě našeho rozhovoru z pátku 18.5., kdy jsem Vás
požádal o zveřejnění dopisu Zelené krajiny panu starostovi, posílám uvedený článek také v elektronické podobě. Nemohl
jsem ho výrazně krátit, protože by pak
pozbyl původního smyslu a účinku. Pokud si v redakci myslíte, že naši odpověď
starostovi nemůžete otisknout, uveřejněte
v Holických listech, pokud je to možné,
níže uvedenou zprávu. Děkuji. Za občanské sdružení Zelená krajina
Zdeněk Koudela, Holice

Sdružení holických občanů Zelená
krajina, které hájí zájmy přírody na území města, doručilo dne 17. 5. otevřený
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dopis starostovi, panu Hladíkovi jako reakci na jeho úvodník v květnovém čísle
Holických listů. Občanské sdružení zde
vysvětluje svůj postoj k případu chystaného kácení topolů balzámových, které
rostou u autobusového nádraží, vyslovuje nesouhlas s obsahem úvodníku a píše
o svých názorech na ochranu ohrožené
městské zeleně a přírody. Protože uvedený dopis nelze pro nedostatek místa
otisknout, požádali jsme redakci Holických listů o zveřejnění krátké zprávy
s odkazem na stránky Zelené krajiny,
kde si můžete přečíst dopis celý. Webová
adresa: www.zelenakrajina.scientik.net.
Zdeněk Koudela,
člen občanského sdružení Zelená krajina

Milí čtenáři, obdivovatelé všeho krásného na přírodě.
Nyní začíná hlavní zahradní sezóna. Jarní práce jsou
skončeny a my se můžeme začít těšit z plodů našeho předchozího snažení. Zahrada se nám představuje
v celé své kráse. Terasy, balkony i záhony nám krášlí
letničky, trvalky a bylinky. Radovat se můžeme z nového trávníku, ale i z prvních dobrot pěstovaných
v užitkové zahradě. S péčí o zahradu však nesmíme
polevit ani v tomto období. Mezi nejdůležitější činnosti nyní patří zalévání a výživa rostlin. Práce nás
však čeká v nadcházejících letních měsících více…
• Všechny rostliny nyní pravidelně zaléváme. Opravdu pečlivou zálivku provádějme u nových výsadeb
dřevin, které ještě nemají plně vyvinutý kořenový
systém. Nezaléváme denně a málo, to by se potom
kořeny za vodou obracely na povrch a každé sucho by naše rostliny zničilo. Dřeviny zaléváme tak
jednou za 5 dnů a to hodně, třeba půl kbelíku vody
ke každé rostlině. Velmi důležitá je i pravidelná zálivka rostlin nasázených v truhlících a závěsných
květináčích. Ty zaléváme pouze odraženou vodou,
nikdy ne vodou přímo z hadice. Uvědomte si sami,
jak byste reagovali, kdyby Vás někdo rozpálené
pokropil studenou vodou. Zavlažujeme-li ovocné
stromy, provádíme to pak také raději méně často,
ale vydatněji.
• Nezapomínejme též pravidelně přihnojovat jednotlivé rostliny v zahradě. Vícesložkovým hnojivem
znovu přihnojíme růže a další bohatě kvetoucí keře
(šeříky, hortenzie, komuli…). Důležité je též pravidelné přihnojování květin. Stromy a keře nyní
přihnojujeme rychle působícími hnojivy, nejlépe
tekutými.
• Rostlinám v nádobách věnujeme celkově zvýšenou
péči, nejen pravidelnou zálivku a výživu. Aby rostliny nasazovaly nová poupata, musíme pravidelně
odstraňovat odkvetlé květy a květenství.
• Vyštipujeme vegetační vrchol u jiřinek, zaštipujeme chryzantémy a naposledy též fuchsie.
• Dříve provedené přímé výsevy nyní vyjednotíme,
aby rostliny nezeslábly nedostatkem prostoru.
• Vysoké nebo rozložité květiny na záhonech pravidelně vyvazujeme k opěrám.
• I v tomto období je potřeba věnovat pozornost skalce. Měli bychom ji pravidelně ošetřovat a zbavovat
plevele. Máme-li na skalce tařici, tařičku či devaterník, brzy po odkvětu je silně seřízneme. Skalničky začínáme množit polovyzrálými řízky.
• Vhodná doba je nyní pro získávání měkkých nebo
polovyzrálých řízků řady dřevin a trvalek. (Platí to
i pro měsíc červenec.)
• Pravidelné sekání trávníku, jeho přihnojování a též
dobrá zálivka je v tomto měsíci nanejvýš důležitá.
• Stále je potřeba provádět pravidelné kontroly škůdců a chorob vyskytujících se na okrasných i ovocných rostlinách v naší zahradě.
• Nepolevujeme v průběžném pletí zahrady. (Platí
i pro celou nadcházející sezónu, preventivně tím
pomáháme zahradě i do dalších let.)
• Koncem měsíce provádíme opakované seříznutí živých plotů z opadavých keřů.
• Po odkvětu zmlazujeme staré pěnišníky a azalky,
zejména ty keře, které jsou odspoda vyholené. Jakmile to jde lehce, vyštipujeme odkvetlé květy.

Těšíme se na Vás.
Za Faunu & Floru Rabasová Alena
(e-mail: faunaﬂora@seznam.cz)
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SEBRANÉ GLOSY MILOSLAVA KMENTA
Ohlasy dubnové – čímž mám na mysli mně
adresovaný souhlas či nesouhlas – se mi do rukou nedostaly. Měl jsem však možnost nahlédnout do přípisu občanského sdružení Zelená
krajina. Sdružení se ohrazuje proti tomu, že vyslovilo přímý nesouhlas s kácením pěti topolů
balzámových u bytového domu čp. 61 v ulici
Bratří Čapků. (Dovolím si malou vložku: Existence těchto topolů je „příšernost sama“ a jak to
pod nimi momentálně vypadá, vidíte na fotograﬁi. To je tedy „balzám“). Pokud jde o vlastní odvolání, četl jsem pozorně a musím dát za
pravdu zmíněnému občanskému sdružení. Oni
pouze nesouhlasili s vyhodnocením funkčního
a estetického významu dřevin a především žádali podstatně vyšší náhradní výsadbu. Proto se
touto cestou ptám příslušného odboru městského úřadu: co vy na to a proč vlastně nedošlo
k jednání a samozřejmě k vykácení zmíněných
stromů v jarním termínu?

Plavecký bazén a jeho budoucnost. O tom
se psalo v další glose s tím, že prý město obdrželo jakousi dotaci… Slíbil jsem zeptat se na
místech „nejvyšších“. Vyjádření starosty Pavla
Hladíka je jasné, jeho obsah ve stručném výtahu uvádím: o ﬁnance na výstavbu plavecké-

ho bazénu nebylo požádáno a žádný příslušný
orgán ﬁnance v jakékoliv formě ani náznakem
nepřislíbil. Jde o nepravdivou informaci. Úvahy
o stavbě plaveckého bazénu zatím nejsou na pořadu dne, poněvadž nejde jen o ﬁnance na stavbu, ale na velmi drahý provoz, což dokumentují zkušenosti (a nemalé problémy) některých
okolních měst. Navíc Holice nemají potřebný
zdroj vody. – Zatím sny o bazénu odložme na
neurčito.
Zmínka o rekonstrukci vodovodního a kana-

lizačního vedení v Komenského a také Klicperově ulici má trvalou platnost. Lépe řečeno má
platnost ještě jednoho měsíce. Rozsáhlé práce
(údajně za více než 4,6 milionů Kč) budou prý
hotové do konce měsíce června, což se v současnosti týká hlavně obyvatel Klicperovy ulice.
Mimochodem – víte, že původně nesla název
„Maršova“, prý podle jména majitele tamní
usedlosti. V roce 1933 získala podobu ulice
a nové pojmenování „Klicperova“. Před několika lety došlo k úpravě chodníků a položení kamenné dlažby. Ulice se stala i dopravní spojkou
do frekventované Pardubické ulice.
e-mail: miloslavkm@volny.cz

KRÁTCE…
Pamatujete na počasí v první polovině loňského roku? Kronika říká, že zima byla tuhá.
V prvních třech měsících spousty sněhu, leckde
nevydržely střechy. Koncem března přišla náhlá
prudká obleva. Povodně mnohde za katastrofálních okolností vrcholily v dubnu. Holic se tato
situace naštěstí dotýkala minimálně.
K přelomu počasí došlo v květnu. Jaro dohánělo, co se dalo. V červnu – a proto o tom píši
– se léto přihlásilo plnou měrou. Od 15. června
začala několikadenní tropická vedra, která se
posléze přenesla do července. Ten byl rekordně
horký, podle měření nejteplejší za posledních 45
let! Nežádoucím důsledkem byl pokles „stavu
na českých tocích“, vysychaly potoky a říčky.
„Čert mi byl ty klobouky dlužen“, měl
jsem chuť říci, avšak rychle jsem se v duchu
omluvil. Sám jsem toto téma uvedl, tak proč
bych měl být udiven připomínkami. Bylo mi
totiž příležitostně sděleno, že jsem neuvedl
koňského řezníka, studnaře, funebráka…
Omlouvám se, ovšem podrobný výčet by si
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

vyžádal mnohem více řádků a také další bádání.
Svého času mi například pan Slávek Bartoň věnoval „Výpis z adresáře Československé republiky z roku 1932“ (průmysl, živnosti, obchod)
a tam jsou uvedeni též autodrožkáři, bednáři,

Před měsícem jsem „hořekoval“ nad tím, že
letošní květen nepřeje jubilantům. Nyní nevím,
jak „hořekovat“ nad červnem: ani jeden „kulatý“ jubilant. Samozřejmě však lze nalézt jména
pro Holice pozoruhodných osob, které se v „nekulatém“ datu v červnu narodily či odešly na
věčnost.
Mezi žijícími je to básník a textař Jindřich
Balík (* 10. 6. 1928), cyklistický závodník
a sportovní redaktor Miroslav Motyčka (*
13. 6. 1926), dirigent a skladatel Jaroslav Šafařík (* 24. 6. 1934). Z nežijících se v červnu narodili pracovník Izraelského náboženského hnutí
Ota Heitlinger, matematik a fyzik PhDr. Václav
Hruška, přední československý mykolog František Kuneš, učitel a ředitel škol, městský kronikář Petr Porák, afrikanista a autor spisů o Africe a Dr. Emilu Holubovi doc. RNDr. Ctibor
Votrubec.
Ve zmíněném měsíci v letech minulých
z našich řad odešli učitel a autor her pro děti
a mládež Vladimír Faltys, pedagog, autor vědeckých pojednání a docent českého jazyka
PhDr. Jaroslav Porák, advokát a významný veřejný činitel JUDr. Alexander Vaníček, advokát,
městský radní a publicista JUDr. František Voženílek a také učitelka, spisovatelka a odbojová
pracovnice Růžena Vojtěchová, popravená 5. 6.
1943 v drážďanské věznici.

Tentokrát mám pro vás připraveny tři
události, které byly zaznamenány před šedesáti, padesáti a čtyřiceti lety. V oné době
to byly události pozoruhodné a rozhodně je
lze s odstupem doby ocenit i dnes.
Před šedesáti lety (15. června 1947) se
v Holicích konal „Sjezd sokolské župy Orlické“. Slavnostní průvod tvořilo 4 500 (!)
cvičenců a krojovaných Sokolů, produkcím
na tehdejším sportovním stadionu Slavoj
přihlíželo neuvěřitelných 6 000 diváků!
Před padesáti lety (10.–13. června 1957)
proběhly v Holicích první maturity. Na tehdejší jedenáctileté střední škole odmaturovalo 25 studentů.

kapelníci, mechanici, řezbáři, soustružníci, sochaři, atd. Neslibuji momentálně nic, ale pokusím se v příhodné době dát dohromady ucelený
přehled z oněch dob. Nikoliv jako vzor, jen tak
pro zajímavost. Pochybuji totiž, že by se někdo
pokusil v současnosti obnovit například „sklad
všech druhů kůží v cenách bezkonkurenčních“.

Před čtyřiceti lety (10.–11. června 1967)
připravil místní automotoklub ojedinělou
soutěžní motoristickou akci: I. ročník „Femina rallye“, speciální automobilové soutěže pro ženy – řidičky. Zmíněná akce byla
premiérou takovéto soutěže v republice.
Ještě jedna sice nekulatá, ale zato dobová
červnová „perlička“ pro milovníky řízného
„šnapsu“. Dne 28. června 1653 bylo zdejším
měšťanům uděleno právo k pálení kořalky
ze žita! Bohužel se toto právo současnosti
nedožilo, zaniklo v polovině 19. století.

(mkm)

(mkm)
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VII. OLYMPIÁDA ŽÁKŮ ŠKOL HOLICKÉHO REGIONU
Zveme vás na
VII. OLYMPIÁDU ŽÁKŮ ŠKOL
HOLICKÉHO REGIONU
Holice 4.–8. června 2007

Program:
Pondělí 4. června 2007
8.00 slavnostní zahájení (stadion)
8.30 fotbal (stadion)
8.45 volejbal dívek (hala)
Úterý 5. června 2007
8.00 basketbal dívek (hala)
8.30 tenis (tenisové kurty)
Středa 6. června 2007
8.00 basketbal chlapců (hala)
Čtvrtek 7. června 2007
8.00 stolní tenis (hala)
13.00 atletika – rozběhy a kvaliﬁkace
(stadion)
Pátek 8. června 2007
8.15 cyklistika (stadion)
9.15 atletika – ﬁnále (stadion)

ZAJÍMAVOSTI
Návštěva ministra Cyrila Svobody
V pondělí 14. května 2007 navštívil
Holice předseda Legislativní rady vlády
ČR ministr Cyril Svoboda. V doprovodu
městského zastupitele Lukáše Pešky se na
radnici sešel s místostarostou Ladislavem
Effenberkem, který ministra seznámil se
současnými problémy města. Ač nyní žijí
Holice výstavbou obchvatu, hovořili oba
představitelé především o školství (dopoledne navštívil ministr Svoboda některé
pardubické školy). Ladislav Effenberk po-

Letošní setkání žáků chlapecké školy
a žákyň ze společné čtvrté měšťanky
– ročník 1925 – se koná v sobotu 30.
června 2007 od 10.00 hodin v kavárně
kulturního domu.

ukázal zejména na nutné investice do opravy školní jídelny a ZŠ Holubova. Zákonitě
tedy vyplynula diskuze ohledně možnosti
získávání státních dotací. Po krátké procházce městem navštívil Cyril Svoboda
místní dětský domov, prohlédl si areál zařízení, seznámil se s chystanými plány a na
konec své návštěvy neformálně pohovořil
s dětmi. Další cesta ministra Svobody vedla do Chrudimi.
Lukáš Peška

MOPEDY VE VYSOKÉM CHVOJNĚ
V sobotu 9. června se uskuteční 2. ročník závodu MOPEDŮ ve Vysokém Chvojně. Začátek
závodů je ve 12.00 hodin.
Závodů se zúčastní okolo 100 závodníků.
Srdečně zvou pořadatelé z Vysokého Chvojna.

Co je třeba v Holicích pochválit a co kritizovat II.
Motorizovaní návštěvníci kulturního domu si pochvalují pěkně upravené parkoviště v jeho sousedství. Zvláště jsou spokojeni návštěvníci
kulturních akcí v době dešťů, protože již nemusejí vystupovat z auta do
bláta a louží.

Firma Connex Východní Čechy, akciová společnost Chrudim, využívá
na autobusovém nádraží stávající čekárnu pro cestující. Protože již několik let zde autobusovou dopravu neprovozuje národní podnik ČSAD,
mělo by být označení čekárny správné. Dále, pokud je v čekárně v provozu nápojový automat, měl by být dosavadní nápis na výloze „Nápojový
tom“ změněn za správný.
V. Z.
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Uzávěrka každého čísla vždy k 20. v měsíci do 12.00 hodin. Distribuce zdarma.

