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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobané!
Podle hovor a zpráv,
které od vás dostávám, je
v centru pozornosti holické veejnosti stále otázka
dopravy a komunikací ve
mst. Nkterým záležitostem proto vnuji i svj
sloupek.
Zanu dokonením silniního obchvatu
msta. Na této stavb se piln pracuje, termín
dokonení je konec listopadu. Stavba napojení obchvatu ped Ostetínem bude pro nás
v Holicích znamenat nápor dopravy, nebo
bude uzaven úsek mezi Ostetínem a Holicemi a doprava bude ešena objížkami. Poítá se, že v jednom smru pes Staré Holice
a v druhém smru pes Dolní Rove. asov
to silniái jistí na ti týdny.
Minulý týden jsme dostali k vyjádení navrhované trasy nov vedené silnice estice–
Borohrádek–Holice (souást I/36), která by
odvedla znanou ást dopravy z Rychnovska
mimo naše msto. Naše vyjádení bylo jasné:
trasu vést co nejdále od zástavby ve Starých
Holicích a napojení na „ptaticítku“ situovat
do polí mezi Javrkou a Ostetínem. Uvidíme,
co bude dál, ale zatím není nutno se vzrušovat,
nebo horizont výstavby této pro nás potebné
cesty je kolem roku 2020.
To byly záležitosti silnic státních, což jsou
silnice první tídy (pes naše msto vede již
jen I/36 z Pardubic na Borohrádek). Dalším
typem jsou silnice druhé a tetí tídy, které jsou
ve vlastnictví Pardubického kraje, a konen tu máme komunikace místní, které vlastní
msto. Na tchto silnicích si mžeme diktovat
podmínky, za jakých zde bude provoz probíhat,
ale také se musíme o n starat a jejich opravy platit z mstské pokladny. Proto provádné
rekonstrukce komunikací na Podlesí a v Hanzlov ulici (po kanalizaci) probíhají za znané nanní spoluúasti msta, nov budované
komunikace na Podhrázi a Kamenci pak zcela
z obecních prostedk.
Jak jsem již uvedl, máme na území msta
adu silnic v majetku kraje. U nich si nemžeme rozhodovat, co tam bude jezdit a co ne.
Mžeme dát návrh, ale vtšinou nejsme vyslyšeni. Tak jsme neuspli se zákazem nákladní
dopravy ve Smetanov ulici, i v ulici K Zastávce. Mstská rada to zkouší neustále, ale
zatím bezvýsledn. Tím také odpovídám na
dopis „oban ze Smetanovy ulice“ (bohužel
bez podpisu a adresy).
Peji vám pkný íjen, a pokud vyjedete
kamkoliv, tak šastnou cestu a šastný návrat.

Mgr. Pavel Hladík, starosta msta

Karel Malich – Kamenecký kopec Rájem
Od 16. října proběhne ve výstavní síni Kulturního domu města Holic výstava našeho rodáka a čestného občana Města Holic, Karla
Malicha. Autor představí práce, které vznikaly
v průběhu minulých desetiletí. Karel Malich se
v dílech, která budou vystavena intenzivně vyznává z lásky k rodnému městu. To ve svém celoživotním díle přímo „zbožnil“, což mu přineslo mezinárodní respekt u odborné veřejnosti.
Dílo Karla Malicha patří k původním a umělecky zásadním hodnotám českého výtvarného
umění svým průkopnickým a originálním způsobem zobrazení. Narodil se v roce 1924 v Holicích a vzpomínky na zde prožité dětství mu
jsou klíčovou inspirací. Malich patří k nejvýznamnějším osobnostem českého výtvarného
umění druhé poloviny dvacátého století. Několikrát reprezentoval Československo na benátském bienále současného umění a jeho dílo je
součástí všech světových i českých sbírek.
Do zájmu široké veřejnosti se dostal ve druhé polovině šedesátých let, kdy vznikaly jednoduché reliéfy a plastiky opírající se o čisté
geometrické tvarosloví, prostoupené hlubokými vnitřními emocemi. V sedmdesátých letech,
kdy autor nemohl vystavovat ani publikovat,
došlo k výraznému obratu v jeho díle. Stáhl se
do svého ateliéru, kde začal vytvářet zavěšené
drátěné plastiky poukazující na jeho mimořádnou uměleckou svobodu. Tyto plastiky mu přinesly mezinárodní věhlas.
Novou podobu v Malichově díle má návrat do
Holic v druhé polovině 90. let 20. století. Zabývá se námětem cesty na holický hřbitov, kterou
ztvárňuje jako zamyšlení nad osudem člověka,
a současně vytváří kresby naplněné obdivem
k neopakovatelnému kouzlu mocné, neustále se
obnovující přírody.
Věčným tématem Karla Malicha, které
vstoupilo a změnilo světové umění je téma „Kameneckého kopce“. V roce 2007 Karel Malich
převzal z rukou ministra kultury „Cenu minis-

terstva kultury za přínos v oblasti výtvarného
umění a architektury“ za celoživotní dílo.
Předseda výtvarné komise a historik umění Jiří Ševčík konstatoval, že Malich je autorem, jehož dílo je stále živé a teprve v poslední
době si nachází cestu do světových galerií, kam
podle odborníků rozhodně patří. „Malich změnil pojem sochařství, dematerializoval ho až
na nit, na drát,“ připomněl známá Malichova
prostorová díla. Významné jsou i Malichovy
kresby a graﬁcké práce, které nejprve vycházely ze studie krajiny, později se začal zabývat
snahou zachytit proměnlivou energií, proudící
vzduch. „Jeho původním záměrem bylo spojit
se s širším prostorem, „sdýchat se“ s vesmírem, ve světle jeho díla běžné existenční starosti
blednou proti tomu, co je nám on svojí tvorbou
schopen předložit,“ řekl Ševčík.
Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 15. října 2009 od 18 hodin v prostorách výstavní síně
KD Holice. Výstava potrvá do 19. listopadu. Návštěvníci budou mít možnost shlédnout drátěnou
plastiku a soubor obrazů – pastelů, jež jsou zamyšlením a oslavou jeho rodných Holic.
(red.)

Oslavy 28. října
28. ŘÍJNA 1918 – 28. ŘÍJNA 2009
Město Holice a z.o. Svazu bojovníků za svobodu v Holicích Vás zvou na

VZPOMÍNKOVOU OSLAVU 91. VÝROČÍ VZNIKU
SAMOSTATNÉ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY,
která se koná u pamětní desky padlých v 1. světové válce
u budovy „opatrovny“ v Růžičkově ulici.

VE STŘEDU 28. ŘÍJNA 2009 V 10 HODIN

INFORMACE PRO VÁS…
Schůze rady města 31. srpna 2009
Rada msta doporuila zastupitelstvu
schválit plnní rozpotu msta k 30. 6. 2009,
schválit 9. rozpotovou zmnu na rok 2009,
schválila hospodaení píspvkových organizací msta ku dni 30. 6. 2009, pidlení bytu
v p. 2 na námstí T. G. Masaryka dle poadníku uchaze, pechod nájmu bytu v p. 107
v Hradecké ulici po zemelém Jiím Hájkovi na
Martinu Hájkovou, odmny editelm píspv-

kových organizací msta za I. pololetí roku
2009, bezplatné použití znaku msta pro Fiat
Multipla Klub R pi setkání 11.–13. 9. 2009,
prominutí místního poplatku za užívání veejného prostranství – parkovišt – na námstí T.
G. Masaryka pro servisní den Stední automobilní školy Holice dne 7. 10. 2009, zahraniní
služební cestu ve dnech 10.–11. 9. 2009
Pavlu Hladíkovi a Vladislavu Brandovi do

družebního msta Strzelce Opolskie, podání žádosti o dotaci na projekt „Výstavba hišt v místní ásti Rovesko“ v rámci 1. výzvy Strategického plánu Leader MAS Holicko. Rada vzala
na vdomí výsledky veejnoprávních kontrol
píspvkových organizací msta v I. pololetí
roku 2009, návrh Koncepce zdravotnictví Pardubického kraje v letech 2009–2012 a pípravu
zasedání zastupitelstva msta dne 14. 9. 2009.

Schůze rady města 14. září 2009
Rada msta schválila rmu BW-Stavitelství Holice jako zhotovitele akce „Hygienické zaízení pro návštvníky msta a muzea“,
použití zbylé nanní ástky z budování kanalizaních pípojek v místní ásti Staré Holice na celoplošnou opravu Hanzlovy ulice,
osazení vchodových svtel u bytových dom
p. 734, 735, 736, 745 a 746 v Holubov uli-

ci, rozšíení plakátovacích ploch o místa:
autobusové nádraží vedle traky – desková plocha a námstí T. G. Masaryka vedle
telefonní budky – válcová plocha, pevod
ástky 1 000 000 K z rezervního fondu do
investiního fondu Základní umlecké školy
Holice, výjimku z potu žák ve 4. a 7. tíd
Základní školy Holice, Komenského ulice,

a to z 30 na 32 žáky, podání žádosti o dotaci
z operaního programu píhraniní spolupráce. Rada dále doporuila zastupitelstvu
msta schválit zámr pijetí úvru a vzala
na vdomí žádost Jiího, Hany a Vítzslava
Kašparových s tím, že pedmt žádosti již
eší vedoucí odboru správy majetku a výstavby msta.

Zasedání zastupitelstva města 14. září 2009
Zastupitelstvo msta schválilo postup rady
dle pednesené zprávy od zasedání zastupitelstva 29. ervna 2009, výsledky hospodaení
msta k 30. 6. 2009, 9. rozpotovou zmnu
na rok 2009, odprodej pozemku v místní ásti Podhráz z majetku msta, smlouvu o bezúplatném pevodu pozemku v místní ásti

Rovesko do majetku msta, zízení vcného bemene v Holubov ulici a v ulici Na
Povtrníku za úelem vedení veejného rozvodu elektiny, dodatek ke zizovací listin
a k smlouv o výpjce pro Technické služby
Holice a dodatek ke smlouv o výpjce pro
Dm dtí a mládeže Holice, zámr získání

dlouhodobého úvru do výše 40 000 000 K
a delegovalo na radu msta pravomoc pro vyhlášení zadávacích podmínek. Zastupitelstvo
neschválilo výkup pozemk v katastrálním
území Holice v echách a Veliny do majetku
msta, jakož i výkup pozemku v místní ásti
Koudelka do majetku msta.

Hanzlova ulice v novém hávu
V záijovém vydání „Holických list“ jste
patrn nepehlédli informaci o pokraování
prací na rozsáhlém kanalizaním projektu
„Labe–Louná“, na kterém se naše msto
zúastuje hlavn kanalizaními úpravami
v místních ástech Podlesí, Kamenec a Staré
Holice. V prvních dvou lokalitách jsou práce
tém dokoneny, probíhají pejímací ízení
a konené terénní úpravy. Ve Starých Holicích v uplynulém msíci pokraovaly práce
na veejných ástech kanalizaních pípojek
v ulicích Staroholická, 1. máje, Nezvalova,
Ve Drahách, K Zastávce a v ulici Hanzlov. Kapitálový rozpoet msta poítal pro
tyto práce s ástkou 6 milion K, podailo
se však docílit úspory ve výši 600 000 K.
Zastupitelstvo msta rozhodlo použít tuto
ástku na renovaci nejvíce „postižené“ stední ásti Hanzlovy ulice, ponvadž celkový
náklad na celoplošnou úpravu této trasy byl
propoítán cca na 1 300 000 K. Bylo nutno
vybrousit vadné ásti vozovky, položit patiné podkladové vrstvy, prolít je asfaltem,
konenou úpravu pikrýt asfaltobetonovým
povrchem. Souasn byly upraveny všechny
silniní vpust a po obou stranách vozovky
položeny obrubníky.

Pochopiteln, že v souasné dob hrála pi tchto úpravách hlavní roli moderní
„silniáská“ technika, což je patrné i z fotograe, na které místostarosta Ladislav Ef-

fenberk prohlíží výsledné pokládání podkladového asfaltu. Hlavní ást Hanzlovy ulice
tak v rámci projektu „Labe–Louná“ dostala
nový háv.

Připomínka termínů výběrových komisí MAS
Pipomínáme všem len MAS i dalším
zájemcm, že zasedání Programové a výbrové komise MAS Holicko obecn prospšná spolenost se koná ve stedu 14. íjna
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v 15 hodin v zasedací síni Mstského úadu
a v pondlí 19. íjna ve 14.00 hodin v zasedav Holicích (pedání projekt první výzvy,
cí síni Mstského úadu v Holicích (veejná
seznámení s bodovacími kritérii, pidlení
obhajoba projekt, výsledné bodovací hodnojednotlivých projekt lenm komise, rzné)
cení projekt, rzné).
Stránku pipravil místostarosta msta Mgr. Ladislav Effenberk
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

ÚŘEDNÍ DESKA
(informace z mstského úadu a jeho odbor pipravil Ing. Vladislav Branda, tajemník MÚ)

Informace o volbách
– ukončení příprav

Pravidelný sběr biologického
a nebezpečného odpadu

Ústavní soud zrušil dne 10. září 2009 ústavní zákon o zkrácení pátého volebního období
Poslanecké sněmovny ČR, a tím pádem zrušil
konání voleb ve dnech 9. a 10. října 2009.
Státní volební komise na svém mimořádném
zasedání uložila všem volebním orgánům ukončení příprav na tyto volby.

Ve čtvrtek 1. října 2009 se uskuteční první
letošní svoz biologického kompostovatelného
odpadu, který organizuje opět holický městský
úřad a ﬁrma Odeko z Týniště nad Orlicí.
Připomínáme, že v říjnu bude biologický odpad svážen ještě ve čtvrtek 15. a 29. října.
Poslední svoz bude ve čtvrtek 12. listopadu.
O podrobnostech, tj. časovém harmonogramu sběru a místech sběru byly všechny holické domácnosti v minulých dnech informovány letákem.
V nejbližších dnech obdrží všechny holické
domácnosti také leták o mobilním sběru drobného chemického odpadu a elektrospotřebičů.
Sběr organizuje Městský úřad Holice spolu
s Technickými službami Holice a ve spolupráci
s ﬁrmou Odeko, s.r.o. a sběr se uskuteční v pátek 23. října. Upozorňujeme občany, že vzhledem k přestavbě sběrného dvora není možno
elektrospotřebiče a chemický odpad odkládat
na sběrném dvoře v Puškinově ulici, jako v minulých letech.
Odpad je nutno předávat v určený den
a na příslušných stanovištích OSOBNĚ svozové ﬁrmě. Po zkušenostech z minulých let
prosíme občany, aby na určených stanovištích
NEZAKLÁDALI SKLÁDKY!!!

Schůze rady města
v říjnu 2009
První říjnová schůze rady města se uskuteční v pondělí 12. října a radě bude předložena
zpráva o činnosti komise školské, mládeže a tělovýchovy, projedná i další aktuality z oblasti
školství.
Další schůze rady se uskuteční 26. října
a rada se bude zabývat plněním rozpočtu města
k 30. 9. 2009, bude ji předložena zpráva o údržbě místních komunikací, bude se rozhodovat
o zimní údržbě komunikací na zimní období
2009/2010 a dále rada projedná program listopadového zasedání zastupitelstva. Na jednání
rady města budou vždy zařazovány majetkové
otázky (převody majetku apod.), sdělení starosty a další.

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Sňatky uzavřené na holické radnici
od července do září 2009:


Lubomír Bidlo a Iva Pogapová


František Veselý a Vendula Voříšková


Michal Vohralík a Lenka Chrenová


Roman Jožák a Barbora Krchová


František Fibich a Markéta Šteklová


Radek Kopřiva a Markéta Laksarová


Jan Bret a Naděžda Barvínková


Milan Nejedlý a Andrea Novotná


Pavel Stružinský a Andrea Kulhavá


Roman Pospíšil a Zdeňka Bednářová


Miroslav Havlíček a Věra Kušičková


Jiří Šlosr a Alena Matějková


Stanislav Barnet a Markéta Žieriková

POVODŇOVÁ SBÍRKA PŘEDÁNA

Záplavou poničený dům v Jeseníku nad Odrou

Starostové obou měst při podpisu protokolu o předání „povodňové sbírky“

Během léta proběhla v Holicích „povodňová sbírka“, jejíž výtěžek byl
podle usnesení zastupitelstva určen obci Jeseník nad Odrou. Zároveň zastupitelstvo rozhodlo, že město přispěje na tuto sbírku částkou 50 000 Kč.
Občané a instituce pak přispěli sumou 101 400 Kč, což tedy dohromady
činí 151 400 Kč.
V pondělí 21. září se představitelé města vydali na severní Moravu,
aby předali výtěžek sbírky přímo starostovi obce Jeseník nad Odrou
Mgr. Tomáši Machýčkovi. Při pobytu na tamní radnici jsme byli seznámeni jak s průběhem červnové záplavy, tak s plány obce na obnovu poničené infrastruktury i na pomoc postiženým občanům.

Obec Jeseník nad Odrou se nachází mezi městy Nový Jičín a Odry.
Skládá se z řady místních (někdy i dosti odlehlých) částí a má něco málo
pod dva tisíce obyvatel. Podle dodnes patrných stop na fasádách jsme si
mohli sami udělat představu, kam až voda sahala.
Děkujeme velice všem, kteří na sbírku přispěli a tlumočíme poděkování i od starosty Machýčka. Dovolte zde citovat jeho slova: „V současné
ﬁnanční situaci jsem neočekával, že nám někdo bude ochoten pomoci.
Solidarita lidí ze všech koutů republiky mě však mile překvapila a všem
za to moc a moc děkuji“.
Pavel Hladík

Technické služby Holice prodají
zemní stroj UN-053, rok výroby 1987.

pracovníka na pozici stavební mistr.

Informace: Technické služby Holice, Vysokomýtská 635,
telefon 466 920 637.
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

Technické služby Holice přijmou
Nutná dobrá znalost práce s PC a znalost programu EXCEL.
Informace: Technické služby Holice, Vysokomýtská 635,
telefon 466 920 637.
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KULTURNÍ DŮM MĚSTA HOLIC – Říjen 2009

datum hodina
24. 10. 19.30

31. 10.

19.00

Kulturní kalendář na měsíc říjen 2009

Co se děje v KD

DIVADLO – velký sál

Od záí již opt hraje kino,
v íjnu se rozbhnou vzdlávací
a spoleenské kurzy a byl zahájen
prodej divadelního pedplatného
na sezonu 2009–2010. V nabídce jsou tyi profesionální a dv
ochotnická pedstavení. Prvním
pedstavením bude slavná hra
rakouského dramatika Thomase Bernharda Minetti v podání
pražského Divadla v eznické.
V hlavní roli se pedstaví holický rodák Jan Kaer. Další estný
oban msta Holic, Karel Malich, vystaví od 16. 10. do 19. 11.
svoje díla v Galerii kulturního
domu. O této akci píšeme na
první stran našich list.
Letní dešt zpsobily celkem
velké škody v uebnách v prvním pate, a tudíž zde probíhají
opravy, které budou ukoneny do
zahájení kurz. innost Klubu
U Holuba bude zahájena Rockovým koncertem v pátek 16. íjna.

program
vstupné
Thomas Bernhard – MINETTI Divadlo v Řeznické Praha
Režie: Viktorie Čermáková, Hrají: Jan Kačer, Eva Salzmannová a další
250/230/210
Travesti show Kočky – Horečka noci
Grandiózní výpravná travesti show s programem
190/180/170

KLUB „U Holuba“
datum hodina
16. 10. 21.00
23. 10.

20.00

program
PSI VELINYCORE, Coarse Grain, Brno
rockový večer
Vážná hudba vážně nevážně
Smyčcový kvartet Horní Jelení, Choceňské saxofonové kvarteto

vstupné
50 Kč
50 Kč

KINO – velký sál
datum hodina
6. 10.
19.30

program

vstupné

Dobře placená procházka
Film Miloše Formana podle slavného divadelního představení Jiřího Šlitra
a Jiřího Suchého.
Hrají: Jiří Suchý, Dáša Zázvůrková, Petr Stach, Petr Píša, Tereza Hálová
Žánr: Muzikál, jazzová opera, délka 85 minut
70 Kč

13. 10.

17.00

Vzhůru do oblak
Příběh prodejce balónků Carla Fredricksena, který si konečně splní celoživotní sen.
Žánr: Animovaná komedie, délka minut 96 minut
70 Kč

13. 10.

19.30

Muži v říji
Veselá komedie o velkých věcech na malém místě, o velké politice a velkém
umění.
Režie: Robert Sedláček, hrají: Jaroslav Plesi, Eva Vrbková, Martin Trnavský,
Jaromír Hanzlík, Marta Vančurová a další
Žánr: Satirická komedie, délka 119 minut
70 Kč

20. 10.

19.30

Jménem krále
Historické drama s kriminální zápletkou z období vlády Přemysla Otakara II.
Režie: Petr Nikolajev, hrají: Karel Roden, Klára Issová, Jan Kanyza, David Prachař, Lukáš Vaculík, Markéta Hrubešová, David Matásek, Saša Rašilov, Karel
Dobrý a další
Žánr: Historický – přístupnost od 12 let, délka 77 minut
70 Kč

27. 10.

19.30

Jánošík. Pravdivá historie
Výpravný velkoﬁlm o nejslavnějším zbojníkovi, který bohatým bral a chudým
dával.
Režie: Agniezska Holland, Kasia Adamik, hrají: Václav Jiráček, Ivan Martinka,
Michal Zebrowski, Sarah Zoe Canner, Marián Labuda, Richard Krajčo a další
Žánr: Historický – přístupnost od 15 let. délka 140 minut
70 Kč

3. 11.

19.30

Veni Vidi Vici
Romantická komedie vypráví příběh mladého Honzy, který se stane golﬁstou.
Režie: Pavel Göbl, Jiří Chlumský, hrají: Filip Tomsa, Jitka Kocurová, Sandra
Nováková, Bohumil Klepl, Václav Postránecký a další
Žánr: Romantická komedie, délka 95 min
70 Kč

Městská knihovna
V Městské knihovně v Holicích začínáme
s prodejem levných knih pro veřejnost.
V půjčovních dnech knihovny si můžete
koupit knihy pro menší i větší děti a také
knihy pro dospělé. Kromě knih budou
v prodeji i křížovky a DVD. Vše za výhodné ceny. Při zakoupení knihy získá kupující
slevu na koupi DVD.

Půjčovní dny
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 Vás!
Anna Boíková

Palackého 38, Holice, tel. 466 920 672
OMLUVA – tento inzerát měl vyjít v září, ale tiskařský šotek zaúřadoval

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK PŘIVÍTEJTE
V NOVÝCH BRÝLÍCH OD NÁS.
PRO ŠKOLÁKY A STUDENTY SLEVA
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Slovo Jana Kačera k divadelnímu představení „Divadla v Řeznické Praha“
Vážení Holičáci.
To se tak stane, že se narodíte po a před nějakou válkou. Že bydlíte
v cizím domě, který byl kdysi váš, nedaleko školy, kam chodí plno spolužáků i z okolí. Z Chvojence, Kamenců, Podlesí, Velin. Že máte milovanou mámu a staršího bratra, který už má rozum. Že váš dědeček, drobný
a voňavý, je skvělý houbař a znalec místních lesů. Že se proháníte ulicemi
města a znáte každý koutek. Že chodíte na fotbal na SK a milujete Zástěru
a kluky Velínskejch, že zažijete tragický konec války a vidíte pod hořící
radnicí první mrtvé. Kamarády skautíky. Že obdivujete místní ochotníky
a pány co hrají klasickou muziku. Že rozesíláte přátelům pohledy od ﬁrmy Grafo Čuda Holice. Že pamatujete návštěvu vdovy po cestovateli Holubovi i stavbu jeho pomníku, že cítíte nahořklou vůni rozkvetlých hlohů
před sokolovnou, že jste se koupal u Hlubáku a vzpomínáte s hrůzou, jak
se Jenda Bednářů utopil. Jste z toho města a jste jeho součástí.
Pak vás to vyžene pryč. Čím dál, tím hůř. A domů se vracíte čím dál
míň. Stýská se Vám a hledáte náhradní domy a ruce a přátele.

A najednou jste starý. Ani si nestačíte všimnout. Začnete se bát svého
rodného města, kde už není SK, ani pan Pečinka, Ottmar a Svatoš ani
bratr Pavel, ani máma, ani mnozí spolužáci a kamarádi.
Potom Vás pozvou, abyste přijel a ukázal, čím jste se stal, co jste se
naučil, k čemu celý ten život byl. A padne na Vás obrovská odpovědnost.
Chtěl byste oslovit celé to rovinaté místo od Ostřetína přes Veliny, Koudelku, Podlesí až ke Kunětické hoře. A říct, že tohle je ten kraj, který si
nesu sebou, že ta rovina táhnoucí se až k Chrudimi, ty baculaté koroptve,
které stříleli lovci z motocyklů Jawa 250 na polích pod hřbitovem, ostružiny na Javůrce, kolovadla v sokolovně a všichni ti lidi co tu bydlí, Líba
Straková, Vohralíkovi, Poláčkovi, Olina, že se s nimi znám, že nejsem
nic jiného a že se bojím postavit večer na jeviště a hrát. Hrát hru velmi
těžkou, složitou, hru o herectví, hru o nadějích i zklamáních tohohle povolání, které mě odvedlo pryč. Ale spolehnu se na to, že budete shovívaví,
protože víte, jak je těžké, bolestné a krásné vracet se domů.
Jan Kaer

DTJ HOLICE

Holubovy Holice 2009

Koncem letošního srpna se sešli členové holické Dělnické tělovýchovné jednoty – DTJ Holice, aby na pravidelné valné hromadě zhodnotily
svoji činnost za uplynulé období. Předseda jednoty Milan Štěpánek se
ve své zprávě o činnosti zmínil o některých úspěšných akcích. Pěší turisté DTJ absolvovali výšlap na Horní Jelení, v plánu mají ještě výlet
do údolí Doubravky a pravidelný „houbový pochod“ na Horní Jelení.
Cykloturisté začali rok novoroční jízdou do Malé Černé, byli s dětmi na
Kunětické hoře, účastnili se i jízdy do Klopot a v srpnu na „Cyklo Peklo“,
někteří absolvovali cyklomaraton pořádaný roveňskými cyklisty a velký
úspěch měl výlet do hotelu Dvořák v Chrasti. Z dalších aktivit vyzdvihl
už pravidelné zajištění cyklistického závodu při olympiádě škol holického regionu a zmínil se také o organizování společenských akcí v areálu
„Na vagoně“ pro některé holické organizace. Valná hromada poté byla
seznámena pokladní p. Brožovou o ﬁnanční situaci DTJ a p. Bartoníček
přednesl zprávu revizní komise.
Na závěr předseda poděkoval všem, kteří ﬁnančně podpořili činnost DTJ
a hlavně poděkoval aktivním členům DTJ za práci v uplynulém období.
Vladislav Branda

Rok uběhl jako voda a je tu opět říjen. Co všechno patří k začátku října…? Sklizeň ovoce, padání listí, poslední hřejivé dny a neodmyslitelně
také akce HOLUBOVY HOLICE.
Památník Dr. Emila Holuba Vás ve spolupráci s Pardubickým krajem,
Městem Holice a dalšími partnery zve od úterý 6. 10. 2009 do soboty
10. 10. 2009 k návštěvě akcí, které připomenou narození našeho slavného rodáka. Na své si přijde každý. Velcí vyslechnou přednášku s názvem
Emil a Růžena Holubovi, prohlédnou si obrazy Mudr. Vlastníkové, společně s dětmi mohou navštívit koncert afrických hudebníků. Páteční ráno
bude věnované dětem z mateřských škol, v muzeu bude pro ně připravena
pohádka v podání žáků ZŠ Holubova.
Sobota patří všem šikovným dětem, které si jako vloni určitě přijdou
vyrobit něco krásného na sebe do Africké dílny. Než se malí nazdobení
Afričané rozejdou domů, zabubnují si pod vedením lektorů na šamanské
bubny.
Součástí Holubových Holic bude také vernisáž výstavy „Dr. Emil Holub – africký cestovatel“ v Lázních Bohdaneč.
V neposlední řadě celý týden bude možnost ochutnat v kavárně
KD Holice něco ze specialit africké kuchyně.
Afrika k vám přichází na půl cesty, pojďte jí naproti a nechte se okouzlovat jako Dr. Holub…
Památník Dr. Emila Holuba

SERVIS

PLYNOVÝCH KOTLŮ

Vít Centner
533 22 Býšť 150
mob. 736 250 202, e-mail: vit.centner@seznam.cz

Holice, Hradecká ul., Po - Pá 7.00 - 17.00

V SOBOTU OTEVŘENO 7.00 - 11.00

mob.: 777 152 090, tel.: 466 683 105
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FASÁDNÍ OMÍTKY
FASÁDNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY
TEPELNÉ IZOLACE ORSIL, PINK
SÁDROVLÁKNITÉ DESKY FERMACELL
SÁDROKARTONY

EV
Y

64,- Kč vč. DPH

na

AKCE: Cement 32,5 R

DOPRAVU ZAJISTÍME
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Z NAŠICH ŠKOL
Rovnýma nohama
Bez otálení a rovnýma nohama
jsme v naší škole vpluli do rozbouřených vln nového školního roku.
Přivítali jsme prvňáčky, pasovali je
za žáky základní školy a ve školní jídelně děti ochutnaly dobroty, které jim
připravily paní kuchařky.
Na prvním stupni se seznámily
děti s výcvikem psů v pořadu Interhaf, dověděly se něco víc o jejich životě a pomoci lidem. V druhém týdnu
nás navštívilo Divadlo Bratří Čapků
z Hradce Králové se svým Divadelním
cestopisem. Zároveň proběhl projekt
v 6. třídě „Poznej sebe a ostatní“. Šesťáci odjeli na dva dny do areálu v Nové Vsi a celé dva dny probíhaly ve
sportovně soutěžním duchu – viz foto.
V rámci projektu „Jsme jedna velká rodina“ prvňáčkové s paní učitelkou
a se svými rodiči si zase vyšlápli na Blažkovec. Strávili tam společný večer
a dokonce si v noci zahráli na bludičky. A další společné akce s rodiči se
chystají.
Ještě jedna novinka se uskutečnila. Celá škola začala pracovat s novým informačním systémem, kde kromě dnes už běžné elektronické žákovské knížky najdou rodiče plán akcí školy, mohou komunikovat pomocí emailu s vyučujícími a také navzájem si vyměňovat zkušenosti a názory. Takže odpadne
časté telefonování rodičům spolužáků, jaký že to máme úkol a co to máme
donést do školy. Bližší informace najdete na našich webových stránkách.
/Heslo – Intranetový informační systém školy/
A nakonec bych upozornila rodiče budoucích školáků, že opět pořádáme
na podzim Dílny pro předškoláky. Po tři odpoledne se vašim dětem budou
věnovat paní učitelky z 1. stupně.
První proběhne 22. 10., dále 19. 11. a poslední vánoční 17. 12.
Mgr. Z. Vojtchová, ZŠ Holice, Holubova 47

ZŠ Komenského
Kam se ztratili šesťáci?
Ve dnech 3. a 4. září zůstala učebna šesté třídy na ZŠ v Komenského ulici
prázdná. Jistě jste zvědavi, kam se žáci ztratili.
Na naší škole pořádáme již třetím rokem aklimatizační pobyty pro žáky
šestých tříd v Horním Jelení. Tedy i letos odjelo 30 šesťáků do rekreačního zařízení Radost. Děti se zde učily formou her a soutěží. Činnosti byly
zaměřeny na procvičování angličtiny, tvořivost a vzájemnou spolupráci.
Při společných hrách se děti dobře bavily. Přestože se při příjezdu všichni
navzájem neznali, vraceli se jako dobří kamarádi. Dobrá nálada vyzařuje
i z básničky, kterou děti složily.
„Je tu velká pohoda,
s účama je dohoda.
slunce pálí, tráva voní,

přehnalo se stádo koní.
Řádíme tu celou noc,
přispěchej nám na pomoc.“
Mgr. Blanka Málková

Pozor začínáme!
Prvního září začal úplně první školní den pro nové žáčky Základní školy
Komenského ve slavnostně vyzdobené tělocvičně. Přivítal je pan ředitel,
žáci čtvrté třídy pro ně připravili veselé básničky, sbor pod vedením paní
učitelky Málkové jim zazpíval a všichni jim popřáli šťastný start ve škole.
Ještě než si je paní učitelky odvedly do tříd, byly děti pasovány na prvňáčky a dostaly pamětní list, který jim bude tento den připomínat.
O týden později odjeli žáčci druhé třídy na výlet do zoologické zahrady

Říjen v MŠ Holubova

ve Dvoře Králové. Tím výletování nekončí. Novopečení žáci první třídy
absolvovali hned po návratu druháků adaptační pobyt v Bělči nad Orlicí.
Pro některé to byl první výlet bez rodičů. Mnozí tu ale našli spoustu nových kamarádů.
Mgr. Helena Žižková
První měsíc školního roku 2009/2010 je za námi. Co nám přinesl?
Září bylo plné her, radosti, smíchu, nových kamarádů a zážitků. Jedním
z nich byl společný výlet s rodiči do ZOO Jihlava, který se uskutečnil
již 12. září 2009. Celkem se nás sešlo padesát, a i když nám počasí moc
nepřálo, užili jsme si to.
V říjnu začínají děti navštěvovat kroužky a to hudebně-pohybový,
sportovní, výtvarný, dovedné ruce, lerngymnastiku a angličtinu.
Začínají i tradiční „PONDĚLNÍ HRÁTKY“ pro všechny děti starší 2 let s doprovodem dospěláka. Pravidelně každé pondělí od 15.15 do
16.15 hodin nás najdete v zadním pavilonu – ve „Včeličkové“ nebo „Rybičkové“ třídě. Přineste s sebou pouze bačkorky na přezutí a dobrou náladu. Těšíme se na společná setkání!
Na naše děti čeká ještě další překvapení – „Pohádky z kufru“, „O přátelství“ a jedno vystoupení, které připravily děti ze ZŠ Holubova.
Pro děti je plánováno celoročně plno akcí. Aby však rodiče nezůstali
zkrátka, vydáváme nový malý školní časopis „Klíček“, který bude vycházet 4× do roka. V září vyšlo 1. číslo – „Klíček – Podzimníček“. Jak
se nám vydařil, mohou posoudit rodiče sami, protože je k nahlédnutí ve
všech šatnách a zájemci si ho mohou i objednat.
O dalších novinkách vás budeme informovat příště. Naše stránky
(http://sweb.cz/msholice).
Kolektiv MŠ Holubova, Holice
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Poděkování
Dětský domov 1–3 let Holice děkuje svému novému sponzorovi
HAMÉ a. s. BABICE za sponzorský dar v podobě dětských přesnídávek,
paštik, kečupů a marmelád. Věříme, že se najdou i další sponzoři.“
Mgr. Aleš Drozd, editel DD 1–3 let Holice
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

Měsíc říjen je – jako předchozí září – rovněž střídmý k „devítkovým“ jubilantům. Lexikon města Holic říká, že 12. října 1849 (před
160 lety) se zde narodil Jaroslav Kment, který jako vyučený rukavičkář odešel do Vídně,
kde se později stal majitelem továrny na rukavičky. Jeho odborná práce „Der Handschuh
und seine Geschichte“ vyšla v několika vydáních. Mecenáš města Holic byl v roce 1904
jmenován „čestným občanem“. Zemřel ve
Vídni, údaje nejsou známé.
Kromě zmíněného jubilanta lze z pozoruhodných říjnových rodáků města Holic zmínit
místního podnikatele a provozovatele autobusové dopravy Františka Holického (*1895),
Bohumila Kašpara, učitele hudby a varhaníka, zakladatele Jednoty ředitelů kůrů, varhaníků a kapelníků (*1870) a pochopitelně
našeho nejslavnějšího rodáka, afrického cestovatele Dr. Emila Holuba (*1847). Obvykle
nezmiňuji jubilea žijících rodáků, výjimku
však musím udělat u Karla Malicha, významného českého sochaře, malíře a graﬁka, který
se dožívá 85 let (*18. října 1924).
Z historických událostí města spadá do
tohoto měsíce především 100. výročí slavnostního odhalení pamětní desky Dr. Emila
Holuba na jeho tehdejším rodném domě –
radnici (viz fotograﬁe cca z roku 1915, deska
je patrná v prvním poschodí pravého křídla
budovy).

Odhalena byla 10. října 1909, autorství patří
vynikajícímu českému sochaři Janu Štursovi.
Ještě jedna událost, patřící k našemu slavnému
rodáku. Před 60 lety byl na holickém náměstí
odhalen pomník Dr. Emila Holuba. Sochař Jindřich Soukup jej vytvořil na objednávku Kruhu
rodáků a přátel města Holic v Praze. Významný
akt byl podtržen účastí jeho manželky Růženy

Holubové. Původní myšlenka umístit pomník
na náměstí naproti místu, kde stávala radnice
a kde se Emil Holub narodil, se časem ukázala
ne zcela nejšťastnější. Proto bylo vybráno mnohem vhodnější prostranství proti poště a škole
v Holubově ulici, kam byl pomník v roce 1956
přemístěn a kde stojí dodnes.
-mkm-

Historie holických ulic (7)
V dosavadních dílech seriálu o holických
ulicích jsme se – kromě „dálkového výpadu“
po Staroholické ulici – zdržovali v centru
města. Zatím tam ještě zůstaneme, poněvadž
nemůžeme přeskočit některé důležité tepny,
mezi něž rozhodně patří například „Palackého
třída“. Věřte – nevěřte, tak se opravdu původně jmenovala nedlouhá komunikace, vybíhající naproti městskému úřadu z Holubovy ulice
a napojující se po levotočivé zatáčce na ulici
Nádražní. Patří mezi prvně pojmenované ulice
z roku 1882, jako jediná nesla označení „třída“
a jméno podle významného českého historika
Františka Palackého (1798–1876). Proto také
musela být ve válečných letech 1942–1945
přejmenována na „Hlavní třídu“. Její podobu
z konce 19. století přibližuje kresba Jana Jiraucha, současný stav dokumentuje fotograﬁe
Vladislava Brandy. Jedno poznávací znamení
je typické: dům čp. 231 v průčelí ulice. Jsem
přesvědčen, že této trase by slušeno jméno
„obchodní“, poněvadž – nepočítáme-li náměstí – dříve i nyní disponovala a disponuje nemalým počtem obchodů různých typů. Letmé
nahlédnutí do adresáře Holic z roku 1926 nám
říká, že v Palackého ulici bylo například řeznictví a uzenářství Františka Kašpara a Karla
Říhy, pekařství a obchod smíšeným zbožím
Josefa Čížka, pekařství Antonína Pelinky,
obchod smíšeným zbožím „s výrobou lihovin
studenou cestou“ Františka Formánka, nožířství Františka Šára. Však se také před prvním
oﬁciálním pojmenováním tato ulice lidově nazývala „řeznická“.
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

Současná Palackého ulice, jak jsem již
zmínil, se stáčí vlevo a končí vjezdem do Nádražní ulice, avšak je z ní možné odbočit též
do Josefské ulice. Na první pohled by se dalo
říci, že je to jakási „bokovka“, ovšem pozor!
„Josefská“ patří k delším a hustě obydleným
štrekám a navíc drží jistý primát. Je to jediná
ulice, která vede Holicemi „městem“ a končí
ve Starých Holicích za restaurací „Na Trandě“.
V pojmenování má rovněž „svoji“ historii. Původní místní název zněl „Vosáhlovská“, v roce

1882 dostala pojmenování „Prokopova“, patrně
(bůhví proč) podle sv. Prokopa. V roce 1933 se
městští konšelé s vervou vrhli do akce pojmenování a přejmenovávání ulic. O tom se dovíte
více ještě v průběhu tohoto seriálu. Pokud jde
o předmětnou ulici, název „Prokopova“ padl
a novým označením, platným nepřetržitě dodnes, je „Josefská ulice“. Až budu mít volnou
chvíli, pokusím se zjistit, kolik Josefů či Jozefů, Pepíků, Pepčů či Pepanů ji obývá. Ovšem
při dnešních obsáhlých předpisech o ochraně
osobních dat to nebude zdaleka jednoduché.
– Vraťme se však do Holubovy ulice, odkud
pramení nejedna další městská komunikace.
Zmiňoval jsem již Hradeckou, Nádražní a tím
i Staroholickou, jakož i Palackého. Přesto jich
ještě několik zbývá. Dnes přiřadím kratší, ale
důležitou spojovací trasu, kterou je „Růžičkova ulice“. Její náznak se prakticky datuje od
dokončení stavby holické sokolovny v roce
1913. Mezi chlapeckou školou a sokolským
parkem vznikla cesta, později upravená na
ulici, ve které byla v roce 1931 postavena budova první místní opatrovny (později mateřské
školy, dnes v užívání základní školy). Na jejím
vzniku se výraznou měrou podílel místní obchodník, člen obchodních grémií, dlouholetý
ředitel občanské záložny, městský zastupitel,
kulturní a sportovní činitel František Růžička (1876–1961), mecenáš města. V roce 1933
byla tato ulice, dnes spojující ulice Holubovu
a Dukelskou, pojmenována příjmením zmíněného mecenáše.
Miloslav Kment
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Tělovýchova a sport
Holičtí motokrosaři nejlepší

Volejbalistky bez porážky

Člen AMK Holice Vítězslav Marek se dva závody před koncem Přeboru SMS Pardubice (přebor Východních Čech) stal v kategorii open jeho vítězem, ve třídě MX2 má k podobnému úspěchu hodně blízko jeho kolega
Michal Votroubek. Oba se shodně umístili ve svých třídách na jedenáctém
místě v mezinárodním mistrovství republiky. Dalším holickým jezdcům

Vynikající vstup do sezony se povedl holickým volejbalistkám.
V krajské soutěži v úvodních osmi zápasech nepoznaly hořkost porážky
a v tabulce jsou druhé, když prohrály o jeden set více než vedoucí Hvězda Pardubice. Ve čtvrtém dvoukole naše hráčky dvakrát zvítězily 3 : 1
na hřišti SVK Chrudim. Přijďte povzbudit v sobotu 10. října tým Karla
Pávka, který od 10.00 hodin hostí v posledním dvoukole podzimní části
celek Tesly Pardubice.

Tabulka po osmi zápasech:
1. Hvězda Pardubice A 16
2. TJ Jiskra Holice 16
3. SK Spartak Slatiňany 14
4. TJ Dynamo Rosice A 12
5. TJ Tesla Pardubice B 12
6. TJ Sokol Nasavrky 10
7. ŽSK Třemošnice A 8
8. SVK Chrudim A 8

se již tak nedařilo, Jak Petr Michalec, tak Zdeněk Kostelecký sezonu z důvodu zranění předčasně ukončili. Michael Špaček sbíral zkušenosti převážně v Německu. Dvou prvně jmenovaných jsme se zeptali, jak hodnotí
uplynulou sezonu: Víťa Marek: „Co se týká mého působení tady v kraji,
tak jsem celkem spokojený, i když vítězství by bylo cennější, kdyby celý
seriál absolvoval můj největší konkurent Zdeněk Kostelecký. Co se týká
mistrovství republiky, tak tam mně o jediný bod utekla elitní desítka. Jedenácté místo sice není špatné, příští rok bych chtěl ale opět bojovat o první
desítku. V Holicích jsem si vyzkoušel i mistrovství světa, získal tři body,
takže také celkem spokojenost. Teď hlavně abych sezonu dokončil ve zdraví.“ Michal Votroubek: „Na rozdíl od Víťi já moc spokojený být nemůžu.

Soupiska: Pavlína Barvová, Hana Bydžovská, Lenka Hájková, Marie Hybšová, Romana Rufrová, Kateřina Chmelová, Veronika Kühnelová, Jana
Majcová, Lenka Thérová, Pavla Picková, Iva Skálová, Iva Šumpíková

Fotbalový los
Nejbližší domácí utkání holických fotbalist:
Krajský pebor muž: sobota 3. 10. 16.00 hodin Holice A – Hlinsko
sobota 17. 10. 15.30 hodin Holice A – Letohrad B
sobota 24. 10. 14,30 hodin Holice A – AS Pardubice
I. B tída muž:

nedle 11. 10 16.00 hodin Holice B – Hlinsko B
nedle 1. 11. 14.00 Holice B – Kameniky

I. tída dorost:

nedle 11. 10 13.45 hodin Holice – Mikulovice
nedle 1. 11 11.45 Holice – Vítanov

Cvičení s dětmi
TJ Jiskra Holice oddíl ASPV zve na tyto akce:

Rodie a dti:
každé úterý od 16.30 do 17.30 hodin v Sokolovn, zaínáme 6. 10. 2009

Cviení pedškolních dtí:
pondlí a tvrtek od 16.00 do 17.00 v Sokolovn, zaínáme 5. 10. 2009

Dtský aerobik:
každé pondlí od 17.00 do 18.00 hodin v Sokolovn, zaínáme 5. 10. 2009
Umístění v kraji potěší, ale já jsem se letos chtěl soustředit na mistrovství
republiky a tam být do třetího místa. Myslím si, že výkonnostně jsem na
to měl. Bohužel jsem byl dost zraněný a spoustu závodů vynechal. Příští
sezonu přestupuji do vyšší třídy a doufám, že to bude lepší.“

Florbal:
každé pondlí od 18.00 do 19.00 hodin ve sportovní hale Gymnázia Holice,
zaínáme 5. 10. 2009
(Sportovní stránku pipravil Petr Kaer)

AKCE ěíjen-AKCE ěíjen-AKCE ěíjen

Stavebniny67$386VUR
Holice,Hradecká ul.naproti VAKU
Po-Pá 7.00-17.00 , So 7.00-11.30

tel/fax : 466 616 143,mobil 733 535 388
Fasády,fasádní,vnitĜní barvy,mozaiky sleva 20%
ZTRACENÉ BEDNċNÍ 50x40x25cm-ZB 40
33 Kþ/ks
ZTRACENÉ BEDNċNÍ 50x30x25cm-ZB 30
27 Kþ/ks
POLYSTYREN FASÁDNÍ 100mm
66 Kþ/m2
POLYSTYREN FASÁDNÍ 50mm
33 Kþ/m2
Lepidlo pro zateplení 25 kg
127 Kþ/ks
Cement Prachovice 32,5 R 25 kg
57,8 Kþ/ks
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