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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané!
Původně jsem chtěl vyslovit přání, abychom se v tom
měsíci máji dočkali rozkvetlých stromů. Ale příroda mě
opět doběhla a mám obavy, že
než toto číslo Holických listů
spatří světlo světa a dostane
se vám do rukou, bude už dávno všechno odkvetlé
a všem dá dost práce, aby se první májový den políbil pod rozkvetlým stromem. Ale snad se to povede. Nezoufejte ani, bude-li květen studený a nebude
moct vyhánět v háj. Neboť se také praví: studený
máj, v stodole ráj. A nějaké stodoly ještě zbyly.
Vraťme se však k těm stromům. To je totiž jedna z věcí, kterou se musíme zabývat víc, než by
bylo potřeba. Strom je živoucí součást přírody
a jako na každého živoucího tvora je třeba na něj
nahlížet. Včetně toho, že u řady z nich přijde doba,
kdy už má své za sebou, začnou ho trápit bolesti
a spíš začne být ostatním tvorům na obtíž, než aby
jim prospíval. Většinou přijde člověk a místo churavého starce či nebezpečného podivína uvolní
místo mladému a zdravému zelenáči.
I tento úkon má však svá pravidla. Pokud chce
například město skácet nějaký strom, objedná si
posudek od Agentury přírody, která je tu od toho,
aby vše odborně posoudila a garantovala, že si
každý nebude se stromy dělat, co chce. Na základě jejího vyjádření pak odbor životního prostředí vydá rozhodnutí, že se kácet může. Ale u nás
nemůže. Protože proti tomuto rozhodnutí se vždy
a všemu navzdory odvolá občanské sdružení Zelená krajina. Neberu jim jejich nadšení a snahu
o ochranu přírody. Když se postaví proti kácení pěkných a zdravých stromů, můžu s nimi jen
a jen souhlasit a podporovat je. Jenom mi nejde
na rozum, proč a na základě čeho brání kdejaké
roští, kdejakou haluz, kdejaký dožilý a hnilobou
prorostlý kmen, který ještě ke všemu ohrožuje každého, kdo se ocitne v jeho blízkosti. Takže, vážení
spoluobčané, ještě tento rok musíte strpět pohled
na trosky topolů na rohu autobusového nádraží
a ulice Bratří Čapků, brodit se nepořádkem, který z nich odlétává, a alergici musí prchat nadále
z jejich dosahu. Vážení aktivisté totiž zcela pomíjejí, že součástí té přírody je také člověk a jako
každý jiný tvor se hodlá bránit. Možná jim křivdím
a každé ráno dají okolí těchto stromů do pořádku,
obyvatelům čp. 61 vyčistí byty a alergikům přispějí na léčení.
Pojďme však k jinému tématu, které bychom
mohli nazvat „nenechávejte vše na poslední chvíli“. Všichni řidiči vědí, že do konce roku je třeba
vyměnit si příslušné řidičské průkazy. Jak však
čísla na odboru dopravy hovoří, je vás ještě kolem 1500, kteří jste tak neučinili. Teď je příhodná
doba, neboť do konce roku daleko a čekací doba
nic moc. Věřím, že se každý včas dostaví a nedočkáme se v listopadu front přes schodiště až na
dvůr a nadávání, jak jsou ti úředníci na radnici
neschopní.
Je tu květen, a jak jsem už na začátku tohoto
sloupku uvedl na řadě příkladů, již naši předci si
tohohle měsíce považovali. Tak ho nepromarněte
a mějte se rádi. A i když to není dneska v módě, já
i pan místostarosta oddáváme celkem rádi.
Mgr. Pavel Hladík, starosta města

NEÚRODA ZELENINY VERSUS OCHOTNICKÉ POTĚŠENÍ
Není pochyb o tom, že leckterý ochotník neodmítne rajče, kečup může i k palačinkám a na
maminčinu „rajskou“ nedá dopustit. Opak platí
ve stejné míře, ve stejném rozsahu. Týká se to
i holických divadelníků, přesto je však bez výjimky zaujal americký dramatik John Patrick,
který „rajčata“ uvedl do názvu jedné ze svých
neodolatelných komedií.
Divadelní soubor KD Holice – v osobě režisérky Jitky Juračkové – si Patrickovu hru
„Rajčatům se letos nedaří“ vybral jako premiéru jarní sezóny. Dlouholeté úspěchy místních
ochotníků a neskrývaná obliba u široké obce
návštěvnické jsou potěšující, ovšem tím více
svazují ruce (nohy i hlasivky) před každým
dalším představením. Zklamat však nelze, bez
ohledu na to, zdali se daří či nedaří čemukoliv
a komukoliv – zelenině, obilovinám či ovoci,
hmyzu, zvířatům či politikům.
Očekávaný úspěch premiéry se však dostavil, předzvěst mu daly od prvního obrazu sílící
salvy smíchu v hledišti, o závěrečných ovacích
ani nemluvě. Stará pravda říká, že ochotníky
je třeba vždy alespoň pohladit. Hladím proto
v první řadě Jitku Juračkovou za trefnou volbu
hry, přesný výběr představitelů a výborný režijní záměr i vedení. Koupím jí však tužku, aby
příště (při vší úctě k velikosti autora) seškrtala
sto padesát minut textu alespoň o desetinu.
Přiměřený počet aktérů umožnil vybrat ze
souboru to nejlepší. Představitelka hlavní role
Iva Skálová dostala velkou příležitost dokázat, že k tomuto výběru patří. Nepromarnila
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ji. Lída Voříšková potvrdila, že „první housle“
dámských rolí v posledních sezonách hraje suverénně. Petr Hlavatý, jdoucí v souboru od nenápadných rolí dál a dál, opět zazářil. Ti ostatní,
jmenovitě Ivana Vondroušová, Libuše Straková,
Vítězslav Vondrouš a David Šmejdíř, prokázali,
že za úspěchem představení stojí každá jednotlivá role. Což platí i o všech ostatních, kteří se
podíleli třeba jen „bleším převalením“.
Hrálo se na holických „prknech, která znamenají svět“ ve vyprodaném sále kulturního
domu v jarní premiéře v sobotu 24. března
2007. Úspěch si vyžádal reprízu, se kterou se
soubor prezentoval v pátek 27. dubna. V té
době bylo již po uzávěrce tohoto čísla, ovšem
pevně věřím, že ani poté bych nemusel nic měnit na tomto textu.
Miloslav Kment

Velikonoční jazzovaní se vydařilo
V sobotu 7. dubna v podvečer se aula Gymnázia Dr. Emila Holuba pomalu zaplňovala návštěvníky. Vystoupila zde totiž na svém prvním
v celovečerním koncertu holická skupina J. G.
Dix s programem, který byl určen všem posluchačům a milovníkům jazzové hudby. Naplněná
aula přijala potleskem všechny členy skupiny, kterou tvoří Roman Pulkrábek – saxofon, Jan Polák
– klarinet, saxofon, Jan Zahrádko – trumpeta, Karel Král – pozoun, Jaroslav Mlejnek – klavír, Jan
Macháček – kytara, Jitka Schejbalová – kontrabas,
Vít Vojtěch - bicí a Hana Matějíčková – zpěv. Vyjmenování si zaslouží všichni účinkující, protože
se všichni stejnou měrou podíleli na úspěchu koncertu. Jednotlivé skladby programu doprovázel
vtipným slovem Karel Král. Bylo to vlastně první
oﬁciální vystoupení tohoto tělesa, které se uvedlo
v nezvyklém, ale dobře vyrovnaném seskupení.
Páteří skupiny ve všech skladbách byla, až na výjimky, sekce (klavír, kytara, bas, bicí), která držela
celek souboru. Oživením byla i jednotlivá sólová
vystoupení nástrojů a klavíru, která velice vhodně doplnila celý pořad. Ten byl dobře sestavený
a měl příslušnou gradaci, ke které přispěl zpěv

Hany Matějíčkové. Vděční posluchači vytvořili
bouřlivým potleskem výbornou atmosféru pro
účinkující, kteří takovou náladu pro svůj debut potřebovali. Ti je za to odměnili známými českými
i světovými jazzovými skladbami okořeněnými
dvěma přídavky, které zakončily vydařený sobotní
podvečer. Díky dobré spolupráci kulturního domu
a gymnázia se mohl tento koncert uskutečnit a pomoci tak seznámit obecenstvo s tímto souborem
i jeho činností. K jeho pokračování je nutno jen
přát hodně úspěchů a podporu kulturního domu
a města Holic.
Josef Severa

INFORMACE PRO VÁS...
Schůze rady města 2. dubna 2007
Rada města schválila pořadník uchazečů
o přidělení obecního bytu pro 2. čtvrtletí 2007,
navržené výměny bytů, ponechání kabelového
vedení v městských domech čp. 18/19, zveřejnění záměru prodeje pozemků ve Staroholické ulici, veřejnoprávní smlouvy mezi městem
Holice a obcemi Dolní Ředice a Poběžovice
u Holic o projednávání přestupků, dodatek k veřejnoprávní smlouvě o činnosti Městské policie
Pardubice, prominutí poplatku za odpad občanům bydlícím mimo Holice. Rada schválila rámcový program letošních „Dnů Holicka“ a nákup
10 kusů knihy „Pardubický kraj“ pro propagační
účely, avšak neschválila umístění klimatizačních
jednotek na fasádách městských domů a zadání
propagace do katalogu Relax 2008.
Rada doporučila zastupitelstvu města schvá-

lit odprodej části pozemku v Holubově ulici,
zřízení věcného břemene ke vjezdu na části
pozemku v Ottmarově ulici, uvolnění částky
200 000 Kč z kapitálové rezervy na opravy
hasičského auta a částky 20 000 Kč římskokatolické farnosti jako příspěvek na opravu fary.
Nedoporučila zastupitelstvu města schválit odprodej pozemků v ulici Mládežnická, setrvala
na usnesení o kupní ceně pozemku v Nezvalově ulici, vzala na vědomí informaci o přípravách družstevní bytové výstavby v lokalitě
Muška, o realizaci projektu Labe – Loučná,
zprávu o činnosti odboru životního prostředí
a stavebního úřadu. Uložila příslušnému odboru připravit rozbor ﬁnančních nákladů na realizaci kanalizačních přípojek v rámci projektu
Labe – Loučná.

Schůze rady města 16. dubna 2007
Rada města vzala na vědomí zprávu o stavu
na úseku veřejného pořádku a dopravy, o činnosti odboru dopravy, o činnosti komise dopravy a veřejného pořádku, o činnosti správního
odboru, o přípravě zasedání zastupitelstva města
a o dopisu MUDr. Milana Kasala. Rada schválila vnitřní směrnici pro školy o likvidaci majetku
a o nakládání s hmotným majetkem, dále schválila 4. rozpočtovou změnu roku 2007, postup při
likvidaci nepotřebného movitého majetku, vyhodnocení poptávkových řízení (výměny oken
v domě čp. 500, výměna rozvodu vody a jiných
prací v domě čp. 407), zveřejnění záměru na
pronájem nebytových prostor v městských domech čp. 13 a 19 na náměstí T.G. Masaryka.
Rada doporučila zastupitelstvu schválit odprodej pozemku v ulici K Zastávce a v ulici
Vrchlického, nedoporučila schválit směnu části
pozemků v Ottmarově ulici. Uložila příslušnému odboru projednat se správcem konkurzní
podstaty zemědělského družstva získání pozemku pod kapličkou v Roveňsku (viz foto kapličky
sv. Rocha).

Místní akční skupina Holicko, obecně prospěšná společnost (MAS Holicko, o.p.s.), vyzývá k podání projektových záměrů – přípravné fázi zapojení Holicka do programu Leader
(rozvoj venkova). Jednou z možností získání
ﬁnanční podpory z Evropské unie pro rozvoj
venkova v letech 2007 – 2013 je totiž program
Leader. Na Holicku byla již založena zmíněná
MAS Holicko, o.p.s., která by měla zprostředkovat a organizovat využití ﬁnančních prostředků z EU. Touto cestou vyhlašujeme výzvu
k podání projektových záměrů, které by měly
obsahovat název projektu, název subjektu podávajícího projekt, obec, stručný popis projektu,
připravenost a kontaktní osobu.
Bližší informace na www.mestoholice.
cz, odkaz MAS Holicko, nebo telefonicky
466 741 202, mobil 606 660 204.

Bytová výstavba
v lokalitě „Muška“

Hasičský sbor z Holic a z polského městečka Kadlub uzavírají družbu
Ve dnech 1. a 2. dubna letošního roku navštívila naše město polská delegace Hasičského
sboru Strzelce Opolskie a Dobrovolného hasičského sboru z Kadlubu. Členy delegace byli
též představitelé tamních obcí. Cílem návštěvy
byla jednání o vzájemné budoucí spolupráci
hasičských sborů především na poli profesním.
Nechyběla proto prohlídka místního hasičského
domu, jeho vybavení, hasičské techniky, meto-

Výzva k podání
projektových záměrů

da příprav, způsoby svolávání, atd.
Ve společenské části návštěvy byla zařazena
prohlídka města, přijetí na radnici, jakož i přátelské posezení. K reciproční návštěvě Strzelců
Opolskich a Kadlubu se delegace místního sboru dobrovolných hasičů a představitelů města
chystá ve dnech 5. a 6. května t. r. Při tomto
setkání bude mimo jiné podepsána smlouva
o vzájemné spolupráci sborů.

Na toto téma bylo napsáno nemálo pojednání. Přesto se vyskytují jisté nejasnosti a jsou
vznášeny i dotazy, což je samozřejmě v pořádku. Pokusím se o jakýsi „sumář“ situace.
V minulých letech – od roku 2001 – v této
lokalitě vyrostly čtyři nové bytové domy, které
máme úředně označeny jako Muška I., II., III.
a IV. Obhospodařují je vytvořená bytová družstva, obdobně jako devět „čtyřbytovek“ v téže
lokalitě. Byty ve zmíněných domech byly jejich
držiteli řádnou cestou při splnění všech předepsaných úkonů a plateb. Připomínky, že některý
byt není obsazený, jsou liché. Byty jsou řádným
soukromým vlastnictvím a nakládání s nimi je
záležitostí každého z majitelů (s výjimkou výměny, převodu či prodeje, což upravuje zvláštní
předpis a vyjádření družstva).
V současnosti podporuje město další družstevní výstavbu v této lokalitě. Městem Holice založená tři bytová družstva pro tři objekty (2 x 13 a 1 x 12 = 38 bytů) evidují již 27
zájemců. Podmínky jsou mimořádně výhodné
(100 000 Kč nenávratná dotace na jeden byt,
zvýhodněný 3% úvěr do výše 700 000 Kč, hotovostní platba ve výši 20% ceny bytu) a do roka
se můžete stěhovat. Podrobné informace byly
uvedeny již v březnovém čísle Holických listů, informovat se můžete i při osobní návštěvě
na odboru správy majetku a výstavby města ve
3. poschodí radnice.

1945 * HOLICKÉ POVSTÁNÍ * 2007
Město Holice a Svaz bojovníků za svobodu v Holicích zvou širokou veřejnost k účasti na

PIETNÍM AKTU
k uctění památky hrdinů holického povstání proti nacistickým okupantům ve dnech 5. a 6. května 1945.
Shromáždíme se tradičně u památníku padlých na holickém hřbitově

V PÁTEK 4. KVĚTNA 2007 v 16 hodin.
Stránku připravil místostarosta města Mgr. Ladislav Effenberk

2 • HOLICKÉ LISTY

Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

ÚŘEDNÍ DESKA
(informace z městského úřadu a jeho odborů připravil Ing. Vladislav Branda, tajemník MÚ)

Odbor dopravy – konec
platnosti řidičských průkazů vydaných do roku 1994
Odbor dopravy znovu upozorňuje všechny držitele řidičských průkazů vydaných do konce
roku 1993, že v rámci novelizovaného zákona
č. 361/2000 Sb., zákona o silničním provozu,
se platnost těchto řidičských průkazů (dále jen
ŘP) prodloužila do konce tohoto roku, tj. do
31. 12. 2007.
Jedná se o ŘP typu „růžová knížka“ (byly vydávány do roku 1986) a první dva typy kartičkových ŘP, které se vydávaly v letech 1986 až
1993.
Výměna těchto průkazů je bezplatná, žádosti
se podávají na pracovišti agendy řidičů odboru
dopravy v 1. patře městského úřadu v Holicích
a k žádosti se přikládá 1 průkazková fotograﬁe.
Doba pro vydání ŘP je do 20 dnů.
Od loňského roku se vydávají i řidičské průkazy se zkrácenou dobou vydávání do 5 pracovních dnů po zaplacení správního poplatku ve
výši 500 Kč.
Neponechávejte výměnu na konec roku a využijte přitom i pracoviště průkazkových fotograﬁí ve 3. patře, které funguje v úředních dnech
městského úřadu, tj. v pondělí a ve středu od
8 do 16 hodin a v pátek dopoledne od 8 do 12
hodin.
Informace na odboru dopravy na tel.
466 741 240 nebo 466 741 243 (agenda řidičů)

Odbor SÚ a ŽP – povolení
k odběru vod ze studní
a toků
Ke dni 31. 12 2007 byla ukončena platnost
všech povolení k nakládání s povrchovými
i podzemními vodami, které nabyly právní moci
do 31. 12. 2001 a týkají se odběru povrchových

a podzemních vod pro domácnosti i pro podnikatelské subjekty. V tomto případě je nutné
požádat o prodloužení těchto povolení k odběru
nejpozději do 30. 6. 2007. Jedinou výjimkou
jsou povolení na studny, které slouží k odběru
pitné vody pro domácnosti a které nezanikají.
Informace k žádostem o povolení k odběru
vod ze studně:
vybudované před rokem 1955
– postačí pouze čestné prohlášení o její existenci před tímto rokem (uvést typ studny – vrtaná
nebo kopaná, hloubka studny, hladina podzemní vody) a podání žádosti o povolení k odběru
podzemních vod,
vybudované v rozmezí let 1955 až 1990
– v případě nedohledání stavebního povolení
na studnu je nutný minimálně pasport studny,
a podání žádosti o povolení k odběru podzemní
vody, včetně doložení typu odběrného zařízení
(čerpadlo) pro výpočet množství čerpané vody
vybudované od roku 1990
– povolení vodoprávního úřadu a žádost o povolení k odběru podzemní vody. V případě, že
stavební povolení neexistuje, bude postupováno
podle platných právních předpisů.
Domovní studny zřízené před rokem 1955
existují po právu a související odběr podzemní
vody pro pitné účely je legitimní, tedy povolen.
Odběr povrchové vody (vodní tok)
K odběru povrchové vody je nutné mít povolení vodoprávního úřadu pouze v případě, že
se k odběru používá zvláštní technické zařízení (např. čerpadla). O době platnosti povolení
k odběru povrchové vody platí to samé co o odběru podzemní vody ze studní.
Žádosti vyřizuje a informace poskytuje vodoprávní úřad našeho stavebního úřadu v 1. patře
(p. B. Křemenáková, tel. 466 741 262).
Bližší, popř. aktualizované informace, včetně
příslušného formuláře žádosti jsou na interne-

ČESKÁ POLICIE „POD ČAROU“
V poslední době bylo v Holicích a okolních
obcích zaznamenáno několik případů podvodného vylákání či snahy o podvodné vylákání ﬁnanční hotovosti převážně od starších občanů. Došlo
však i k případům krádeží ﬁnanční hotovosti
přímo z bytů a prostor rodinných domů, kam se
pachatelé pod různými záminkami dostali.
Pachatelé se většinou představují jako zaměstnanci určitých společností, ﬁrem či institucí a požadují zaplacení smyšleného dluhu,
například doplatku za elektřinu, vodu, plyn
a podobně. Někdy používají falešné průkazy či
oprávnění, někteří se dožadují vstupu do domu
či bytu, aby zkoumali různé měřiče. Jindy se
zase vloudí do obydlí pod záminkou nabídky
nějakého „extra kvalitního a levného“ zboží.
V každém případě jim jde především o to, aby
si odnesli co nejvíce peněz. Též se zmocňují
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různých cenností, šperků či předmětů, které
mohou později zpeněžit.
Tyto osoby přicházejí do vytipovaných domácností zpravidla ve dvou až třech lidech. Pokud se dostanou do domu, jeden z nich předem
promyšleným způsobem zaměstnává domácí
osobu, zatímco ostatní v rychlosti a nenápadně
prohledávají patřičná místa. Než si člověk čehokoliv všimne, rozloučí se a jsou pryč. Většinou
– bohužel – neodcházejí s „prázdnou“…
Tento článek má posloužit především k preventivnímu upozornění na jednání těchto lidí,
kteří zneužívají především věku a rovněž určité
nerozhodnosti občanů pro vlastní obohacení.
Dávejte si dobrý pozor před vpuštěním cizí osoby do domácnosti a tuto situaci nepodceňujte.
npor. Bc. Lukáš Köhler,
zástupce vedoucího oddělení

tové stránce www.mestoholice.cz. Postup: městský úřad-struktura úřadu-odbor ŽP a SÚ.

Schůze rady města
v květnu 2007
První květnová schůze rady města v pondělí 14.
se bude zabývat vyhodnocením zimní údržby
a bude projednávat rozsah údržby na místních
komunikacích a budou vyhodnoceny i práce na
veřejné zeleni za rok 2006.
Radě bude předložena zpráva o činnosti SPOZ
za minulé období. Schůze rady města dne
28. května má na programu projednání informace o činnosti živnostenského úřadu. Na jednání
rady města budou průběžně zařazovány majetkové otázky (převody majetku apod.), sdělení
starosty a další

Jarní úklid v Holicích
Pravidelné jarní úklidové akce budou pokračovat v pátek 18. května, kdy ﬁrma ODEKO s.r.o.
zajistí mobilní sběr nebezpečných odpadů,
včetně elektroodpadů, jako jsou např. televize,
ledničky a počítače. O této akci budete informováni zeleným letákem, doručeným počátkem
května do každé holické domácnosti.

Informační místa pro podnikatele (InMP)
fungují již po tři roky, jako veřejná informační služba pro podnikatele a ﬁrmy. Dosud měl
každý možnost kontaktovat pracovníka InMP
pomocí telefonu nebo osobní návštěvou. Od
1. června 2006 rozšiřuje síť InMP svou dostupnost a to prostřednictvím elektronického formuláře umístěného na adrese: <http://inmp.komora.cz/>. Podnikatelé zde mohou vepsat svůj
dotaz, vybrat Informační místo pro podnikatele,
které vyřídí jejich požadavek a je pro ně teritoriálně nejvhodnější.
Odpověď mohou požadovat pomocí e-mailu
nebo si ji mohou osobně vyzvednout na zadaném InMP.
Snahou Informačních míst je co nejvíce ušetřit podnikatelům čas, který by věnovali hledání
informací. Takto svůj požadavek odešlou na
InMP a mohou se plně věnovat své podnikatelské činnosti.
Iveta Lemberková (InMP), Holice, Palackého 38

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Uzavřené sňatky:
Dne 7. 4. 2007
Tomáš Bartoníček a Lucie Svobodová
Dne 14. 4. 2007
Aleš Víšek a Eva Katrňáková

HOLICKÉ LISTY • 3

KULTURNÍ DŮM MĚSTA HOLIC – KVĚTEN 2007
DIVADLO
PÁTEK 11. KVĚTNA V 19.30 HODIN
ZDENĚK TROŠKA – ZABŘICHOPOPADÁNÍ

Známý režisér úspěšných ﬁlmových komedií „Slunce, seno,...“ a „Kameňák“
mnohokrát přesvědčil diváky, že je i vtipným vypravěčem historek z natáčení
i ze života. Již několik let Zdeněk Troška vystupuje před diváky po celé republice ze zájezdovým programem plným veselých vyprávění, zábavy, smíchu a odpovědí na otázky moderátora Jaroslava Suchánka.
Velký sál kulturního domu.

ČTVRTEK 17. KVĚTNA V 8.30 A 10.00 HODIN
POVÍDÁNÍ O SLUNÍČKU
Formou lehké klauniády se děti dostanou do příběhu o tom, jak se sluníčku už
nelíbilo na obloze a chtělo cestovat po zemi, na kterou proto spadlo. Prožilo
mnoho příjemných i nepříjemných situací a setkání, ale nakonec přišlo na to,
že každý má své místo.
Divadlo Matěje Kopeckého Praha.
Velký sál kulturního domu.
STŘEDA 30. KVĚTNA V 18.00 HODIN
ZUŠ HOLICE
Závěrečný koncert žáků hudebního oboru Základní umělecké školy Holice.
Velký sál kulturního domu.

STŘEDA 16. KVĚTNA V 16.00 HODIN
AKADEMIE MŠ PARDUBICKÁ
Děti z mateřské školy Pardubická si společně se svým i učitelkami připravily
přehlídku všeho, co se za rok naučily.
Velký sál kulturního domu.

VÝSTAVA VE VITRÍNÁCH
„50 LET TANCKLUBU HOLICE“
Výstava fotograﬁí a dokumentů k padesátiletému výročí
holického tanečního klubu

KINO
pondělí 14. 5. v 19.30 hodin
DREAMGIRLS
Oscarový scenárista a režisér Bill Condon převedl na
plátno čtvrt století starý broadwayský muzikál o cestě jednoho dívčího pěveckého tria ke slávě. J Hudsonová získala Oscara za nejlepší herečku ve vedlejší
roli, ﬁlm pak Oscara za nejlepší zvukové efekty.
USA – 131 minut – muzikál – 55 Kč

pondělí 21. 5. v 19.30 hodin
ŽIVOTY TĚCH DRUHÝCH
Kde je moc neomezená, soukromí nic neznamená. Agent východoněmecké tajné služby dostane
za úkol sledovat půvabnou herečku Christu-Marii.
Dokáže si udržet odstup? Snímek získal Oscara za
nejlepší zahraniční ﬁlm.
SRN – 139 minut – psychologický politický – 55 Kč

úterý 15. 5. v 17.00 hodin
HAPPY FEET
Animovaná komedie o tučňákovi, který na rozdíl od

úterý 22. 5. v 19.30 hodin
GOYOVY PŘÍZRAKY
Historické drama Miloše Formana není portrétem
pouze Francisca Goyi, ale především kruté doby,
kdy Španělsku vládla inkvizice, a postav, jejichž
životy poznamenala
USA – 117 minut – historické drama – 70 Kč
Pondělí 28. 5. v 19.30 hodin
VRATNÉ LAHVE
Učitel Josef Tkaloun (Zdeněk Svěrák) deﬁnitivně
opouští žáky a přijímá brigádnické místo v malém
supermarketu. Malý prostor, kde se setkávají lahve
s lahvemi a lidé s lidmi, je svébytným mikrosvětem, plným tragikomických osudů.
ČR – 103 minut – smutná komedie – 70 Kč

svých soukmenovců neumí zpívat. Zato ovšem dokáže skvěle stepovat! Film byl oceněn Oscarem za
nejlepší celovečerní animovaný ﬁlm.
USA – 110 minut – animovaná komedie – 55 Kč

úterý 29. 5. v 19.30 hodin
300: BITVA U THERMOPYL
Zack Snyder ztvárnil příběh 300 sparťanských

bojovníků bránících v čele s králem Leonidasem
thermopylský průsmyk opřed perskou přesilou
podle kultovního komiksu Franka Millera.
USA –117 minut – válečné drama – 65 Kč
PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN 2007
ROBINSONOVI * PRÁZDNINY PANA BEANA * KRVAVÁ SKLIZEŇ * VLAJKY NAŠICH
OTCŮ PUSINKY
PROJEKT RUKODĚLNÁ DÍLNA
Na měsíc květen je připraveno pokračování projektu rukodělných prací se zaměřením na techniku
drhání a tkaní na hřebenovém stávku, takže zájemkyně si mohou zhotovit vlastnoručně drhaný nebo
utkaný módní pásek.
DRHANÉ A TKANÉ PÁSKY
pátek 18 května v 18.00 hodin
S sebou: nůžky a jehlu s větším uchem, ostatní
materiál a pomůcky budou k dispozici na místě
konání kurzu. Cena kurzu činí 200 Kč.
Všechny informace o dění v KD získáte na internetové stránce www.kd.holice.cz. Vstupenky je možno
zakoupit v propagaci kulturního domu, na ﬁlmová
představení pak hodinu před začátkem promítání
v pokladně kina v kulturním domě. Vstupenky je
možno také objednat telefonicky na čísle 466 920 476
nebo e-mailem na adrese kd@holice.cz.

Městská knihovna
Holičtí prvňáčci byli letos již potřetí pasováni na
čtenáře městské knihovny. Na slavnostním aktu se
v prostorách knihovny sešli – holická hradní paní
Markéta ze Šternberka (knihovnice Anna Boříková),
pan mudrc (ředitel KD Luděk Kaplan), prvňáčci, paní
učitelky, zástupci škol a rodiče. Pasováno bylo celkem 63 prvňáčků z obou škol. Dne 27. 3. byli pasováni prvňáčci ze ZŠ Komenského a program byl
doplněn pěkným pásmem básniček Jindřicha Balíka
v podání žáků 1.A paní učitelky Heleny Filipové. Dne
29. 3. proběhlo pasování prvňáčků ze ZŠ Holubova,
které bylo zpestřeno vystoupením členů dramatického kroužku při ZŠ Holubova pod vedením paní
učitelky Markéty Stačinové. Děti sehrály představení

HN Kuličkiáda.
Zveme všechny rodiče s dětmi na
I. ročník HN Kuličkiády.
Kdy: 8. května v 15.00 hodin
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„na míru“ s názvem „Ztracená“, které pojednávalo
o „ztracené“ čtenářce v knihovně, kde ji pohádkové
postavy pomáhaly přečkat noc. Ze ZŠ Komenského
připravily na pasování žáky paní učitelky Helena Filipová a Blanka Doupalová a ze ZŠ Holubova paní učitelky Eva Nekvindová a Helena Hálová. Všem touto
cestou děkujeme za vzornou přípravu.
Půjčovní dny v knihovně včetně přístupu na internet:
Pondělí a pátek: 12.30–18.00 hod.
Středa: 8.00–12.00 a 12.30–18.00 hod.
Zveme k návštěvě všechny zájemce o knihy, časopisy
a internet!
Anna Boříková

Kde: hřiště na rohu ulice Mládežnické a ulice
Budovatelů. S sebou: odhodlání zvítězit a dobrou
náladu. Kuličky na hraní a občerstvení zajištěno.
Více na www.holickenoviny.cz

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 sídlí vjednopatrové budově po rekonstrukci, máme vlastní školní jídelnu, nově
vybavenou zahradu a hřiště, herny, tělocvičnu, samostatnou ložnici, šatnu a příslušenství.

• Naše mateřská škola má sídlo na adrese:
Mateřská škola Holice
Staroholická 236
534 01, okres Pardubice
ms.staroholicka@volny.cz
www.skolka-holice.webpark.cz

dětí, délku spánku si určuje dítě.
• Prostřednictvím informačního systému jsou
rodiče informováni o dění ve škole.
• Personální obsazení MŠ:
ředitelka školy: Zdeňka Krátká
učitelka školy: Monika Hálová
kuchařka:
Zdeňka Formánková
vedoucí ŠJ:
Andrea Shejbalová
• Počet dětí ve třídě je 27.
• Provoz školy je od 6.30 hod. do 16.00 hod.
Nadstandardní aktivity: saunování, plavecký výcvik, škola v přírodě, hudebně pohybový
kroužek, logopedická péče, společná výtvarná
odpoledne s rodiči, společné výlety rodičů a dětí, prezentace na veřejnosti, pořádání dětských
dnů a diskoték, taneční vystoupení v KD Holice
(Holická mateřinka, Sportovec Holic)

• Pro Vaše děti se snažíme vytvářet příjemnou
atmosféru dětského kolektivu tak, aby se
u nás cítily v duševní a fyzické pohodě.
• Pracujeme podle „Školního vzdělávacího programu“, který respektuje individuální zvláštnosti dětí, je přizpůsoben možnostem školy.
• Respektujeme individuální potřebu spánku

CÍLE VÝCHOVY A PÉČE O DĚTI V MŠ
Koncepce školy vychází z Komenského systému principu přirozenosti, podle něhož je člověk
součástí přírody a podléhá obecným přírodním
zákonům. Zaměřujeme se na uspokojování zájmů a potřeb dítěte,důraz je kladen na citový
prožitek dítěte. Škola je svým uspořádáním
blízká rodině a ze zvyklostí a tradic rodiny vychází. Naší snahou je každému dítěti nabídnout
postupné osamostatnění se v každodenních
činnostech a prožívání života v mateřské škole
v ,,pozitivním rodinném klimatu“.

Už je to tady. Jaro zaťukalo na vrátka a nám
s příchodem teplých dnů ožila celá školka. Před
velikonočními svátky vytváříme s dětmi papírové beránky, košíčky s vajíčky, kuřátka z vaty,sázíme travičku, malujeme a vytváříme vajíčka
z klovatiny,koření a různých barev. Všechny
výrobky dětí paní učitelky naaranžovaly v prostorách školy. Chodíme s dětmi i na delší vycházky, při kterých pozorujeme domácí zvířata
a jejich mláďata.
A co plánujeme dále na měsíc květen a červen?
květen 2007
– návštěva v knihovně KD Holice aMuzeu Dr.
Emila Holuba
– divadelní představení v KD Holice
– plavecký výcvik v Hradci Králové
– 19. 5. – zábavné dětské odpoledne na zahradě
v areálu školy ,,DĚTSKÝ DEN“
červen 2007
– 2. 6.– společný výlet rodičů a dětí ,,ZOO Jihlava“
– výlet na konec školního roku
– rozloučení s předškoláky
– ukončení plaveckého výcviku
– plavba lodí v Hradci Králové
– setkání s rodiči nových dětí
– hry na školní zahradě

AKCE V NAŠÍ MŠ

SVATBA V MŠ

HOLICKÁ MATEŘINKA

DĚTSKÝ DEN

SLAVÍME ČARODĚJNICE

KARNEVAL

PIRÁTSKÁ DISKOTÉKA
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Jarní radioamatérské setkání aneb digitální televize na Horním Jelení
Holický radioklub v letošním roce pořádá již
12. ročník jarního setkání uživatelů radiostanic
CB a PMR, a to opět v areálu rekreačního zařízení Radost na Horním Jelení.
Program setkání bude již tradiční, a to v pátek 11. 5. 2007 večer posezení s hudbou a táborákem, v sobotu 12. 5. 2007 již od brzkého
rána radioamatérská burza a možnost nákupu
radiostanic a s tím souvisejícího sortimentu od
předních prodejců radiostanic.
Navíc bude jedním z velkých lákadel letošní-

ho setkání ukázka příjmu digitální televize a volná beseda k této problematice, která proběhne
v sobotu dopoledne. Dále bude v provozu ukázka příjmu satelitních snímků z MSG Meteosat.
Pokud vás zajímá příjem digitální televize
a otázky s tím spojené, přijďte se na setkání
podívat.
Vstupné do areálu bude 20 Kč za osobu,
prodejci na bleším trhu zaplatí 50 Kč za prodejní místo.

Jak na to?
Rádoby PORADNÍK
Aleny Rabasová
z Fauny & Flory
Holice

„…Ten má roztříštěnou
lebku, ruce bílé a tvrdé, vlasy zalepené krví. Jeho tupý
pohled – pohled v nic, již nic
neuvidí – budí hrůzu. Ale saniťáci – skauti – toho vůbec nedbají. Silou vůle překonávají
odpor. Mnozí z nich ještě nikdy

Milí čtenáři, obdivovatelé všeho krásného na přírodě.
Jestliže jsme vám radili, abyste byli pilní v dubnu,
pro květen to platí dvojnásob. Dlouhá praxe říká, že
v nejkrásnějším měsíci v roce je na zahradě práce nejvíc. Musíme stihnout všechny důležité jarní práce ještě před tím, než nastoupí horké a suché letní měsíce.
Všechno nyní roste jako z vody, příroda se zazelenala
a rozkvetla. Musíme se o všechnu tuto krásu náležitě
postarat.
• Právě v tomto měsíci jsou i plevele k neuhlídání
a musíme jim věnovat zvýšenou pozornost, aby
neovládly naši zahradu na úkor skutečně chtěných
kulturních rostlin.
• Záhonové rostliny otužujeme a vysazujeme je ven
na určené místo. V případě potřeby jim poskytujeme dočasnou ochranu před nepříznivými podmínkami. Jakmile pominou „ledoví muži“, můžeme
vysázet i choulostivější rostliny.
• Ven do volné půdy také již můžeme přesadit lilie, které jsme během zimy přechodně zasadili do
květináčů. Pokud již nehrozí mrazíky, vysazujeme
začátkem května i hlízy jiřin.
• Aby nám během letních měsíců vykvétaly stále
nové květy, pokračujeme až do poloviny června
ve výsevu semen letniček, a to ve čtrnáctidenních
intervalech.
• V květnu si můžeme také namnožit některé trvalky. Některé vyšší trvalky je vhodné v tomto období
nenápadně podepřít, zvlášť, je-li dostatek vláhy
a rostou prudce do výšky.
• Vhodná doba je též pro osazování truhlíků a venkovních nádob. Můžeme si vytvořit i tzv. květinovou stěnu. Popínavé rostliny vyvazujeme.
• Pěnišníkům a azalkám, zejména těm, které jsme
právě zasadili, prospěje nastýlání.
• Začátek května je poslední termín pro výsadbu
keřů. Zvlášť nutná je nyní péče o nově vysazené
jehličnany a stálezelené listnáče. Je-li teplý a slunečný květen, chráníme je chvojím před sluncem
a nezapomeneme na závlahu.
• Živé ploty nyní přistřihneme a podle potřeby pod
nimi plejeme a nastýláme.
• Se stále přibývajícím teplým počasím nepřetržitě
sledujeme, zda naše rostliny zbytečně netrpí nevítanými škůdci a chorobami. Na růžích se v této
době často objevuje padlí a černá skvrnitost, je třeba růže preventivně ošetřit.
• Rostliny pravidelně zaléváme a přihnojujeme dle
potřeby. Především bohatě kvetoucí rostliny v tomto období potřebují dostatečnou výživu.
• Květen je ještě také vhodný měsíc pro založení
nového trávníku, pokud jsme tak již neučinili po
polovině dubna. Koncem tohoto měsíce posekáme
především ty trávníky, ve kterých rostou cibuloviny a čepele sekačky přitom nastavíme vysoko.
• Jezírko pravidelně čistíme a zbavujeme preventivně řas. Pokračujeme i ve výsadbě vodních, bahenních a mokřadních rostlin.
• Je čas se také přesvědčit, že náš skleník má odpovídající zastínění a ventilaci.
• U zmlazených nebo přeroubovaných stromů vylamujeme koncem měsíce tzv. vlky – letorosty
prorůstající obvykle pod místem řezu starší větve.
(Platí i pro začátek měsíce června.)
• Upravujeme úvazky u stromů, které jsou po výsadbě již usazeny, aby nezaškrtily sílící kmeny nebo
větve. Na stromy přivazujeme lepící pásy, které zachytí včas mravence, kteří na svých zádech vynášejí do koruny mšice, zamezíme tím jejich výskytu
v korunách stromů.
• Přijďte si k nám do Fauny Flory pro zvířátka na
výkrm – kačata, housata, brojlery.
Alena Rabasová
Těšíme se na Vás. Za Faunu & Floru Rabasová Alena
(e-mail:faunaﬂora@seznam.cz)
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David Šmejdíř

Taneční studio Hany Flekrové a Tancklub Holice pořádá
4. 5. vernisáž výstavy tanečních fotograﬁí při
příležitosti trvání 50 let Tancklubu Holice.
Vernisáž se koná od 18 hod. KD Holice I. patro, výstava potrvá do 30.5.
11. 5. Minitaneční – zahájení kurzu předtaneční výchovy pro studenty základních škol, pro

studenty 8. a 9. tříd: základy společenských
tanců a společenského chování
Informační schůzka a přihlášky: 9. května
v 17.00 hod tělocvična ZŠ Holubova
Přijďte si s námi zatančit! Veškeré informace: Hana Flekrová, mobil: 608 141 920

Co je třeba v Holicích pochválit a co kritizovat I.
Pochválit je třeba nedávné zhotovení nájezdní
a nástupní rampy u vchodu do poštovního úřadu. Tato stavební úprava umožňuje vozíčkářům
bezbariérový vstup do úřadu. Pochvalují si to
i starší občané, protože se jim po zhotovené
rampě lépe chodí než po stávajících schodech.

Když z okna pokoje pohostinství „U Skrblíka“
u autobusového nádraží pohlédne ubytovaný
host, zvláště cizinec, do zahrady u protějšího
domu, asi o kulturnosti okolí některých našich
spoluobčanů zapochybuje.
V. Z.

Vzpomínka na skauty padlé při květnovém povstání
Je to již 62 let od dnů, kdy
mnozí partyzáni a místní občané položili své životy při
ozbrojeném povstání ve dnech
5.–6. května 1945. Mezi nimi
bylo i několik skautů.
Během války vznikla
v Holicích ilegální skautská
skupina vedená br. Josefem
Sedlákem. Ta byla napojena
na městský odboj. Zabývala
se ukrýváním zajatců na útěku, dopravou jídla, ošacení
a jiného zásobování brigádě
Mistra Jana Husi, zpravodajskou činností… Během povstání v květnu 1945 zdejší
skauti pomáhají, jak se dá.

neviděli člověka ve stavu, kdy
člověkem již vlastně ani není.
Ale to nevadí, jsou to praví
Junáci…“ (úryvek z Junáckého časopisu holického okrsku
– č. 1. Holice 1.září 1945)
V boji s okupanty padlo
dne 6. května 1945 šest zdejších skautů – Jaroslav Novák,
Milan Odstrčil, Ota Navrátil,
J. Balcar, Karel Kantner a La-

dislav Jedlička. Jejich boj za
svobodu připomíná pomníček
u pardubické silnice odhalený
dne 5. července 1945 za účasti
483 skautů a skautek.
ČEST JEJICH PAMÁTCE,
KTERÉ SE I MY PŘIJDEME POKLONIT 4. KVĚTNA
V 16 HODIN NA MÍSTNÍ
HŘBITOV.
Mgr. Ondřej Výborný

SEBRANÉ GLOSY MILOSLAVA KMENTA
Ohlasy dubnové jsou minimální. Také dobře, zřejmě je vše jasné. Pouze jeden ústní dotaz:
„Proč se U Kapličky, v Komenského a Klicperově ulici dělají tak rozsáhlé opravy?“ Nevěděl
jsem, ani jsem o tom nepřemýšlel. Obvykle se
něco opravuje proto, že je to poškozené, nevyhovující, vadné. Přesto jsem se zeptal a odpověď
byla právě taková. Kanalizační vedení i vodovod musí být vyměněny. Jak mi řekl neoﬁciálně
jeden z pracovníků: „Dochází tomu dech“.
„Holice prý dostaly peníze na plavecký
bazén?“, zeptal se mne soused. Nevím o tom
vůbec nic, řeč se mluví, voda plyne. Při nejbližší příležitosti se zeptám kompetentních činitelů.
Osobně bych byl pro, jsem milovníkem vody,
hned bych zakoupil několik cihel. Objektivně
mám však určité pochybnosti. Nejde jen o to
bazén postavit, ale hlavně jej udržovat. Navíc
– kde a za kolik brát dostatek vody? Nemluvě
o tom, že i zájem veřejnosti by mohl být problematický. Nedávno jsem musel chvíli čekat
v „radničním předpokoji“ a z dlouhé chvíle
jsem prohlížel letecký snímek města, lépe řečeno centra města, Starých Holic a Podhráze.
V zeleni zahrad a dvorků jsem napočítal více
než osmdesát modrých koleček, oválů, čtverečků a obdélníčků, jinak řečeno soukromých
bazénů. I to je třeba brát při této záležitosti
v potaz.
Koukám, pokukuji, a žasnu. Na náměstí
T. G. Masaryka, nalepena na budovu drogerie,
stojí jakási budka. Snad celnice? Na náměstí celnice, to je nesmysl. Nebo budka pro výběrčího

na parkovišti? Na to tam jsou automaty. A ejhle,
on to prodej zmrzliny. Občas se na tomto místě
objeví nějaký ten trhovec s čímkoliv. Žádná sláva, o kráse ani nemluvě, ale budiž. Ovšem tento
produkt? Ve vší úctě k majitelům drogerie, ke
kterým mám nezakryté sympatie, se mi to zdá
skoro moc. Už slyším námitku: soukromý majetek, soukromý pozemek… Dobře, dobře. Jen
doufám, že další soukromník na náměstí nepřilepí ke svému objektu třeba stánek s cukrovou
vatou, střelnici či dokonce kadibudku.
S úlevou na duši jsem při uzávěrce přečetl
„Slovo starosty“, týkající se v jedné části životního prostředí a „topolů balzámových“. Jenom

jedno podotknutí. Ochotně zapůjčím dvě, tři
židle, které připevním k topolům balzámovým
před panelovým domem čp. 61. Nepochybuji o tom, že se na ně usadí výbor občanského
sdružení Zelená krajina, aby „…za slunečného
počasí užil stínu, vychutnal mikroklima a načerpal estetického potěšení z pohledu na vzrostlé stromy…“ (Volně převzato z odvolání zmíněného sdružení – pozn. autora). Až budou zcela
tito lidé obaleni lepkavými lístky, které drží jak
„vteřinové lepidlo“, potlučeni padajícími větvemi a suky a navíc zasypáni chmýřím, které
proniká do každé skuliny v širokém okolí a vyvolává alergie mnohých z nás, půjdu je požádat
o autogram. Bude to ceněná relikvie.
e-mail: miloslavkm@volny.cz

KRÁTCE…
„Svátek matek“ – tak byl označován za
mého dětství, dnes se oﬁciálně píše „Den matek“ – opět ožívá a je to jistě správné. Patřila jim obvykle druhá neděle v květnu, což je
letos třináctého! Nezapomeňte, mámy, matky,
maminky si to rozhodně zaslouží. Při této příležitosti si však nemohu odpustit údiv nad horlivostí některých „divobijů“ ze senátních či poslaneckých lavic: pryč s Mezinárodním dnem
žen! Tito pánové (jedná se kupodivu právě
jen o pány!) by si měli při své urputnosti alespoň něco přečíst o původu a významu tohoto
symbolu, vzniklého v roce 1908 mimochodem
v USA a uznávaného dodnes ve většině pokrokových zemí světa. Nakonec výrok jednoho
populárního komentátora: „Ať si každý oslavuje, co se mu líbí. Jsme přece v demokracii.“
„Prodávaly se tu někdy klobouky?“, zeptal se mne jeden z příslušníků mladé generace.
Coby pamětník jsem mohl ihned odpovědět, že
se tu klobouky nejen prodávaly, ale že tu svého
času byli i jejich výrobci. Faktem je, že dnes
je nutno pro klobouk zajet někam „do města“.
Zmíněný dotaz mne však přiměl k tomu, abych
se podíval, co všechno se zde zhruba před šedeZ P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

sáti – sedmdesáti lety prodávalo. Zcela pochopitelně zde byli pekaři, cukráři, řezníci a uzenáři, hokynáři, mlékaři, traﬁkanti, obchodníci
koloniálním a smíšeným zbožím, máslem, vejci, drůbeží, ovocem a zeleninou, lihovinami,
obchodníci dobytkem, kůžemi, koží a obuvnickými potřebami, obuví, střižním a galanterním
zbožím, již zmíněnými klobouky, obchodníci
školními a kancelářskými potřebami, knihami,
skleněným a porcelánovým zbožím, hodinami,
zlatým a stříbrným zbožím, jedy a drogistickým zbožím, šicími stroji a koly, dřívím a dřevařskými výrobky, uhlím, vápnem, železem
a střelným prachem (v textu použito dobových
označení – pozn. autora). Samozřejmě k tomu
lze přičíst i výrobky, které v rámci živností zhotovovali a prodávali řemeslníci – krejčí,
švadleny, obuvníci, truhláři, kopytáři, kováři,
kovotepci, knihaři, sedláři, sklenáři, zámečníci,
provazníci, nožíři, kartáčníci, atd.
(mkm)

XVIII. setkání žáků chlapecké školy holické
ročníku 1929 se koná v sobotu 26. května 2007
v restaurace Motorest v Hradecké ulici.

Letošní květen jubilantům nepřeje. Zdůrazňuji ještě jednou: „letošní“, poněvadž obecně
lze v tomto měsíci nalézt data narození mnoha zajímavých osob, které mají návaznost na
město Holice. Například 14. 5. 1880 se narodil
známý fotograf a podnikatel Karel Čuda, Mirko Eliáš, divadelní a ﬁlmový herec, básník, malíř a sochař se narodil 13. 5. 1899, hvězdičku
u dne 12. 5. 1906 má učitel, kulturní pracovník
a spisovatel Vladimír Faltys, jakož i španělský
intebrigadista Břetislav Hanzl (8. 5. 1908).
Objevují se zde i dva muži z hudebního rodu
Holubů – varhaník, sbormistr a hudební pedagog Bohumil Holub (23. 5. 1880) a učitel hudby, sbormistr, kapelník a hudební nakladatel Jan
Holub (23. 5. 1889). Manželka afrického cestovatele Dr. Emila Holuba, Růžena (Rosa) Holubová, patří též ke „květňákům“ (11. 5. 1865).
A to jsem ve výběru teprve u písmene „H“. Což
však nic nemění na tom, že „kulatým“ jubilantem letošního května zůstává pouze jedna osoba,
a to nikoliv datem narození, nýbrž datem úmrtí.
Před 25 lety zemřela Marie Kratochvílová
(* 10. listopadu 1900 v Holicích, † 30. května
1982 v Pardubicích), lidová básnířka, autorka
několika sbírek básní s dělnickou a socialistickou tématikou, jednu svoji báseň věnovala rodnému městu. Z díla: „Neskončil náš boj“ (1951),
„Vyznání“ (1953), „Zpěv země“ (1956), „Lidé
si zpívali“ (1980). V té době byla též politicky
činná. Trvale žila v rodných Holicích.

Není pochyb o tom, že nejvýznamnější
květnovou historickou událostí města Holic
– bez ohledu na „kulatost“ jubilea – bude na
věky povstání proti nacistickým okupantům
ve dnech 5. a 6. května 1945. Samozřejmě lze
v historickém lexikonu nalézt další májové události, z nichž některé připomínám.
Například 1. května 1890 oslavilo dělnictvo v Holicích poprvé Svátek práce, 2. května
1875 byl při tělocvičné jednotě Sokol ustaven
hasičský odbor jako zárodek budoucího Sboru dobrovolných hasičů v Holicích. 8. května
1949 byl na hřbitově odhalen památník padlých
v květnovém povstání 1945, 10. května 1931
byl ve městě prvně slaven Svátek matek. Za
zmínku stojí dvě události, které budou příští
rok vzpomenuty jako jubilejní: 12. května 1898
byl ustaven „Klub českých velocipedistů pro
Holice a okolí“, 13. května 1908 byl slavnostní
jízdou zahájen provoz první autobusové linky
v Čechách na trati Pardubice Holice.
Pokud jde o „kulatá“ výročí, nejde o nic převratného. Spíše zajímavostí je, že před 165 lety
– 30. května 1842 – došlo v zámečnické dílně
Františka Čermáka k požáru, který se rozšířil na
sousední budovy a od dvou hodin odpoledne do
večera zničil 63 domy, 3 stodoly a 1 stáj. Pozornému čtenáři jistě neušlo, že hasičský sbor v té
době ještě neexistoval. Před 85 lety – 25. května 1922 – byla ve městě založena místní skupina Československého Červeného kříže. Tato
organizace, dnes bohužel v celém státě mizící
ze zdravotnické mapy, byla za první republiky
i desítky let po druhé světové válce významným
činitelem dobrovolného zdravotnictví.
(mkm)
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Výsledkový servis BVK Holice z mistrovských soutěží v sezóně 2006/2007
Mistrovská sezóna basketbalových soutěží
2006/2007 skončila pro holické basketbalisty
o víkendu 14. a 15. dubna v Praze, kde holičtí
mladší žáci dokázali zvítězit v obou utkáních
posledního dvoukola České ligy mladších žáků.
Ohlédnutí za celou sezónou včetně hodnocení
jednotlivých družstev BVK Holice přineseme
v příštím čísle Holických listů. Dnes holickým
sportovním příznivcům předkládáme výsledky
posledních šesti kol Východočeské basketbalové ligy mužů a výsledky jarní části mistrovských soutěží našich mládežnických týmů.

Po neúplném 23. kole Východočeské basketbalové ligy jsou Holice na 13. místě s 32
body.

Východočeská liga mužů

BBK Ives Brno – BVK DDM Holice 54:53
(7:11, 12:10, 15:16, 20:16)
Body: Horák 17, Pataj a Mansfeld Jiří po 11,
Pašťalka 8, Půlpán 6

BVK Holice – Jiskra Havlíčkův Brod 103:73
(21:17, 17:19, 28:12, 37: 25)
Body: Harčár 36, Branda 33, Trojan 12, Kšáda
6, Pávek a Kasal po 5, Klepešta 4, Valenta 2
Sokol Hradec Králové – BVK Holice 82:61
(15:11, 14:9, 32:19, 21:22)
Body: Branda 16, Valenta 14, Trojan 12, Krištof 8, Pávek 5, Kšáda 4, Klepešta 2
BK Sokol Vysoké Mýto – BVK Holice 105:80
(29:8, 20:31, 27:18, 29:23)
Body: Valenta a Trojan po 22, Branda 17, Pávek
16, Kšáda 3
BVK Holice – TJ Náchod 93:65 (20:15, 18:14,
31:14, 24: 22)
Body: Branda 29, Trojan 27, Valenta 13, Pávek
a Kasal po 8, Kšáda 5, Klepešta 3

Česká liga mladších žáků
1. turnaj o umístění – hrálo se 24. 2. 2007
v Brně
BK NH Ostrava – BVK DDM Holice 45:67
(4:18, 15:15, 12:15, 14:19)
Nejvíce bodů: Pataj 22, Pašťalka 11, Horák 10,
Samek 8, Mansfeld Jiří a Půlpán po 6

2. turnaj o umístění – hrálo se 10. 3. 2007
v Holicích
BVK DDM Holice – Sokol pražský 61:64
(17:19, 12:13, 12:18, 20:14)
Body: Pašťalka 21, Pataj 15, Horák 12, Mansfeld Jiří 6
BVK DDM Holice – BBK IVes Brno 80:53
(33:10, 21:6, 17:21, 9:16)
Body: Horák 16, Mansfeld Jiří 15, Pašťalka 14,
Pataj 12
3. turnaj o umístění – hrálo se 14. a 15. 4.
2007 v Praze

BC Spartak Rychnov nad Kněžnou – BVK
Holice 86:60 (26:17, 19:26, 21:10, 20:17)
Body: Branda 30, Valenta a Kšáda po 10, Trojan a Kasal po 4, Krištof 2

Sokol pražský – BVK DDM Holice 57:59
(14:11, 15:15, 17:13, 11:20)
Body: Pašťalka 18, Pataj 13, Horák 11, Bahník 8

BVK Holice – Jiskra Hořice 86:79 (29:22,
17:17, 25:22, 15: 18)
Body: Branda 34, Valenta 22, Trojan 12, Kšáda
10, Kasal 4, Klepešta a Krištof po 2

NH Ostrava – BVK DDM Holice 45:67 (8:15,
12:13, 15:21, 10:18)
Body: Pašťalka 21, Horák 18, Pataj 11, Samek 9

DTJ Holice oslavila „stovku“
Více než stovka pozvaných členů, spolupracovníků a příznivců DTJ Holice se v sobotu 14.
dubna dopoledne shromáždila v sále restaurace
„Na Trandě“. Důvod byl velmi podstatný: DTJ
Holice slavila významné výročí – 100 let od založení jednoty. Zaplněným místům pro pozvané
vévodil předsednický stůl, za kterým zasedli
představitelé orgánů DTJ, starosta města Pavel
Hladík, tajemník městského úřadu Vladislav
Branda a „silná dvojka“ sociálních demokratů
– místopředseda ČSSD a poslanec Bohuslav
Sobotka a poslanec ČSSD za zdejší region Miroslav Váňa. Řízení oslavy se ujal místostarosta
města Ladislav Effenberk.
Pohodová atmosféra byla nejdříve vyplněna
pozdravnými projevy a gratulacemi hostů. Podtržena byla debatou, ve které bylo vzpomenuto
vzniku jednoty, narušení její činnosti světovými válkami a totalitním obdobím. Převládala
však slova ocenění a chvály na současné ak-

tivní dění, bohatou činnost jednotlivých odborů a především záslužné vybudování střediska
„Na vagóně“. Zdařilý průběh slavnostního sezení příhodně doplnil hudební program souboru
Symfonického orchestru hlavního města Prahy,
vystoupení dětí z Mateřské školy Staroholická
ulice a atraktivní ukázky jízd klubu historických
kol cyklistického odboru Sokola Holice.
(mkm)

Oblastní přebor nejmladších
minižáků
Výsledky 1. kola play off o titul přeborníka
východočeské oblasti
BVK DDM Holice – Sokol Přelouč 20:55
(8:21, 6:19, 4:5, 2:10)
Body: Havelka 10, Michálek 4, Lošťák, Štěpánek a Venclák po 2
Sokol Přelouč – BVK DDM Holice 50:18
(14:6, 14:0, 13:5, 9:7)
Body: Havelka 9, Michálek 5, Lošťák a Raušer
po 2

Ohlédnutí za tenisovou sezonou
2006 a co nového v roce 2007
Tenisový klub Holice hodnotil 23. března na
své valné hromadě svoji činnost, výsledky a zároveň připravoval akce pro novou tenisovou
sezonu. V minulém roce byla aktivní sportovní
činnost zaměřena převážně na tenisové mládí.
Družstvo starších žáků se zúčastnilo oblastní
soutěže 2. třídy a soutěž ukončilo na velice pěkném 2. místě se ztrátou 1 bodu za vítězem Pernštýn Pardubice B. Dospělí se zúčastnili oblastní
soutěže smíšených družstev 2. třídy skupiny C.
V sezoně 2006 se holické družstvo umístilo na
4. místě s 10 body z 8 zúčastněných družstev.
Nezaháleli však ani holičtí senioři. V soutěži smíšených družstev v kategorii 1. třídy sk.
A skončil TK Holice z 5 zúčastněných družstev na 5. místě s 5 body. Soutěž byla velice
vyrovnaná, neboť 3 družstva mělo shodných 5
bodů.Vítěz této kategorie TJ Červený Kostelec
dosáhl 8 bodů. Tenisový klub nezapomínal ani
na nejmladší tenisty. V tenisové škole se čtyři
trenéři věnovali 22 tenisovým adeptům od května do září. Výuka probíhala i v zimních měsících ve spolupráci s DDM. Nejmladší zájemci
o tenis se budou moci opět přihlásit do tenisové
školy, která bude zahájena 2. května. Informace
u paní Vohralíkové, tel. 732 820 249 nebo pana
Pajera na čísle 603 454 639. TK Holice se bude
opět účastnit mistrovských soutěží v kategorii
dorostu, dospělých i seniorů.
Termíny mistrovských utkání na holických kurtech v měsíci květnu: 1. a 20. května dorost; 5.
a 19 května dospělí; 6. a 27. května senioři.
Těšíme se na povzbuzení holické veřejnosti,
která je srdečně zvána. V letošním roce budou
na holických dvorcích pořádány dva celostátní turnaje, turnaj starších žákyň 11.–13.srpna
a dorostenek 8.–10.září. Turnajů se zúčastní
i domácí hráčky TK Holice.
Zároveň zveme tenisové zájemce na naše kurty,
kde mají možnost si zahrát v době od 8 do16
hod. za 80 Kč a od 16 do 20 hod. za 100 Kč.
Studenti platí jednotně 60 Kč. Objednání nebo
informace na tel. 603 454 639 u pana Pajera.
Za TK Holice Milena Vohralíková
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