
Petruccio srdce Kateřiny přece jen získal…
O nadšení a píli holických ochotníků žádný 

z jejich příznivců nepochybuje. Oblíbený sou-

bor  již několik let řádně „plní plán“. Každou 

sezonu uvede minimálně dvě velké premiéry – 

jednu jarní, jednu předvánoční, nemluvě o pří-

ležitostných vystoupeních. V tomto případě se 

dokonce rozhodli sáhnout po „velkém Willia-

movi“, i když (jak napsali 

v programu) tím porušili 

nepsaný  ochotnický zákon 

ponechávat Shakespearovy 

hry profesionálům.

„Risk je zisk“, řekli si 

patrně členové Divadel-

ního souboru KD Holice 

a kývli na nabídku režiséra 

představení,  Pavla Hladí-

ka. Při pracovitosti spolku, 

podporované tolerantním 

a věrným obecenstvem, šlo 

o rozhodnutí dobré. Doká-

zala to  premiéra, uvedená 

v sobotu 15. prosince 2007. 

Hra byla pojata bez jakých-

koliv experimentů a „no-

vátorských“ přístupů zcela 

v duchu autora. Jednoduché, ale vtipné záplet-

ky se dařilo řešit bez podstatných kiksů a pro-

dlev, vše směřovala ke kýženému cíli: diváka 

pobavit, nezklamat a  zamilované páry dle přání 

autora uvést do pospolitosti.

Dobré dílo se podařilo, hlubokomyslné roz-

bory hry a jednotlivých výkonů se  –  alespoň 

„u nás doma“ – nevedou. Napravovat by bylo 

co, to však aktéři vědí. Kdo z diváků by se však 

ptal na problémy, které vzniknou například ne-

vyhnutelným přeobsazením titulních rolí? Kdo 

by si lámal hlavu s technickými záležitostmi 

výpravy? Proč také. Divák přichází (v hojném 

počtu!) „svým“ divadelníkům fandit a je ocho-

ten i oko zamhouřit. 

Obvykle u ochotníků nehovořím s pich-

lavým kopím v ruce, spíše se snažím ocenit. 

Ocenit to, že se nadále objevují nové mladé 

tváře. Že z celého kolektivu čiší soudržnost, 

jednoduše řečeno „prima parta“. Že všichni 

„makají“ ve prospěch celku. Proto je individu-

ální hodnocení zbytečné. Přesto jedno „mínus“ 

a jedno „plus“. Vždy je lepší, když režisér sedí 

v hledišti, aby viděl to, co ti na jevišti nevidí 

a aby je dle toho „zrežíroval“. Plus nahra-

dím konstatováním: stěžejní pár představení 

– hubatá Kateřina Jitky Juračkové a rozmarný, 

avšak cílevědomý Petruccio Petra Hlavatého, 

zkušení a spolehliví ochotníci, si odnesli nejen 

pochvalné výkřiky,  nýbrž i několikerý potlesk 

na otevřené scéně.

Miloslav Kment
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Vážení spoluobčané !

Začíná se nový rok, 
tentokrát s letopočtem 
2008. A přestože má 
na konci osmičku, dou-
fejme, že to bude rok 
klidný a pro nás všech-

ny úspěšný. Na začátku každého roku se vy-
slovují přání, takže dovolte, abych i já jich 
několik vyslovil. 

V první řadě bych si přál, aby v roce 
2008 byl dokončen silniční obchvat měs-
ta. Nesdílím obavy mnohých, že se Holice 
stanou „mrtvým městem“. Stanou se měs-
tem klidnějším. Před Vánoci jsme obdrželi 
zprávu, že naše žádost o dotaci na zateplení 
budov mateřských škol v Holubově a Pardu-
bické ulici byla doporučena ke kladnému vy-
řízení. Každá dotace sice skrývá svá „ale“ 
(například dotaci nelze použít na fasádu), 
ale díky za každý peníz, který někde získá-
me. Byl bych rád, kdyby nový kabát dostala 
i školní budova v Holubově ulici. V sou-
časnosti je „papírově“ připravena i jedna 
z největších investičních akcí posledních let 
– sběrný dvůr. Čekáme jen na vypsání pří-
slušného kola výzvy k podání žádosti o dota-
ci. Předpokládaný náklad je kolem 35 mili-
onů korun. Počátkem roku by se mělo rozjet 
budování kanalizace v okrajových částech 
města, a to nejprve na Podhrázi. V poslední 
chvíli se podařilo dát dohromady zájemce 
o družstevní výstavbu a získat dotaci, takže 
výstavbě nového bytového domu pod ozna-
čením „Muška V.“ by nemělo stát nic v ces-
tě. Potěšilo by mě, kdyby také přibylo „pár“ 
stovek metrů nových chodníků. To jsou akce 
pro tento rok nejhlavnější a další by se měly 
začít připravovat. 

V jednom čísle Holických listů jsem kri-
tizoval činnost občanského sdružení Zelená 
krajina. Tentokrát chci jeho členům poděko-
vat, neboť věnovali městu nemalou částku 
na opravu kapličky ve Smetanově ulici. Rád 
na tomto místě poděkuji v průběhu roku kaž-
dému, kdo by učinil totéž. 

Přeji vám všem v roce 2008 hodně zdraví, 
štěstí, radosti a pohody. Aby se vám vyplnila 
všechna přání a aby se vám dařilo v zaměst-
nání i doma. Neboť pro mě bude vždy platit, 
že nejdůležitější v naší práci je spokojený 
občan. Snad parlament, stát a jeho úřední-
ci dojdou ke stejnému poznání. Všechno nej 
a nej a nej a nejlepší. 

Mgr. Pavel Hladík, starosta města

SLOVO STAROSTY Divadelní soubor KD Holice



Rada města doporučila zastupitelstvu 

schválit provozní rozpočet na rok 2008, plán 

práce zastupitelstva a rady na 1. pololetí roku 

2008, obecně závaznou vyhlášku č. 3/2007, 

zřizovací listinu Kulturního domu města Ho-

lic, snížení místního poplatku za užívání ve-

řejného prostranství na akci „Kanalizace Ho-

lice – Podhráz“ pro fi rmu Profi stav Litomyšl 

na 5 Kč/m2/den.

Rada města schválila změnu usnesení č. 287 

ze dne 27. 9. 2004 o placeném stání na místních 

komunikacích v bodě 2 a) takto: „....ve výši 

5 Kč do půl hodiny stání a 10 Kč za každou 

další hodinu stání, dále schválila směnu bytu 

v domě čp. 353, Staroholická ulice s bytem 

v domě čp. 9, náměstí T. G. Masaryka, směnu 

a přidělení bytu v domě čp. 353, Staroholická 

ulice, výměnu bytu v domě čp. 761, Holubova 

ulice s bytem v domě čp. 46, Holubova ulice, 

přidělení bytu v domě čp. 761, Holubova ulice 

a v domě čp. 731, Tyršova ulice dle schválené-

ho pořadníku uchazečů o obecní byt. Rovněž 

schválila výjimku ze zákazu zásahu do veřej-

ného prostranství při akci „Kanalizace Holice 

– Podhráz“ pro fi rmu Profi stav Litomyšl na 

dobu od 7. 1. do 31. 3. 2008, převod družstev-

ního podílu v Družstvu vlastníků bytů Holice 

u bytu č.8 v domě čp. 1124, ulice Na Mušce, 

osvobození od poplatku za psa na rok 2008 

členům výjezdního družstva Jednotky požární 

ochrany Holice, 16. rozpočtovou změnu v roz-

počtu na rok 2007.

Rada vzala na vědomí přípravu zasedání za-

stupitelstva města dne 17. 12. 2007, výsledky 

poptávkového řízení na akci „Zhotovení kanali-

začních přípojek Holice – Podhráz“. Neschvá-

lila prominutí nájemného fi rmě BIOMED CZ 

s.r.o. a žádost Jiřího Kamenického o snížení 

kupní ceny pozemku. Rada města zrušila své 

usnesení č. 330 b) ze dne 5. 11. 2007.

Rada města schválila 17. rozpočtovou změ-

nu na rok 2007, směrnici k  aplikaci zákona č. 

106/1999 Sb. o svobodném přístupu k infor-

macím na Městském úřadu Holice, zveřejně-

ní záměru pronájmu zemědělských pozemků 

o celkové výměře 6 062 m2 , prominutí poplat-

ku 2162,- Kč za umístění reklamy fi rmě Antik 

Krestr, neboť reklama byla odstraněna, promi-

nutí dlužné částky poplatků za odpad pro Miro-

slava Kašpara, neboť prokázal, že platil poplat-

ky v Tuněchodech.

INFORMACE PRO VÁS...

Schůze rady města
3. prosince 2007
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Stránku připravil místostarosta města Mgr. Ladislav Effenberk

Zasedala správní rada MAS Holicko
Ve středu 5. prosince 2007 odpoledne jed-

nala v zasedací síni Městského úřadu v Holi-

cích správní rada MAS (místní akční skupiny) 

Holicko, o. p. s., spolu se zakladateli tohoto 

seskupení, což dokumentuje přiložený snímek. 

Program zahrnoval kromě doplňovací volby do 

správní a dozorčí rady orgánu hlavně předsta-

vení strategie „5 P Holicka“, jakož i schválení 

fi nančního plánu a rozpočtu.

Jak poznamenal místostarosta Holic a před-

seda správní rady MAS, Ladislav Effenberk, 

podstatná je strategie, konkrétně priority a cíle 

„5 P Holicka“. Jde například o možnosti aktiv-

ního odpočinku – turistické stezky, cyklostez-

ky, přístupnost lesů, přitažlivost obcí úpravným 

vzhledem, vhodným zázemím pro místní vol-

nočasové aktivity, využití zemědělských areálů 

k ubytování, sportu a rekreaci, fungující síť ob-

chodů a řemeslných služeb.

Možnost k naplnění těchto cílů poskytují 

právě programy, podané do programů rozvoje 

venkova Leader 2007. Především tomu bylo 

věnováno zmíněné jednání správní rady MAS, 

což si vyžádalo i potřebný fi nanční rozbor. 

Lze očekávat, že v případě schválení předlože-

ných programů by již příští rok mohl přinést 

především pro venkovské obce patřičný efekt. 

O dalších jednáních „MASu“ vám budeme na 

těchto stránkách přinášet pravidelně stručné 

informace.

Schůze rady města
17. prosince 2007

Zasedání zastupitelstva města 
17. 12. 2007

Zastupitelstvo města schválilo postup 

rady od posledního zasedání zastupitelstva 

5. 11. 2007, provozní rozpočet města na 

rok 2008 v objemu příjmů 95 910 900,- Kč 

a výdajů 92 550 900,- Kč , odprodej pozem-

ků v lokalitě Blažkovec, v místní části Pod-

hráz a v ulici Ve Drahách z majetku města, 

odprodej pozemku v ulici 1. máje, zřízení 

věcného břemene na pozemku ve Šrámkově 

ulici za účelem zřízení veřejného rozvodu 

elektřiny, zřízení věcného břemene na po-

zemcích v Puškinově ulici za účelem vy-

budování plynárenského zařízení, zřízení 

věcného břemene v ulici Na Povětrníku za 

účelem zřízení vjezdu. 

Zastupitelstvo rovněž schválilo obecně 

závaznou vyhlášku č. 3/2007 o stanovení 

podmínek pro pořádání, průběh a ukončení 

veřejně přístupných tanečních zábav, disko-

ték a jiných kulturních podniků k zajištění 

veřejného pořádku, plán práce zastupitel-

stva města a rady města na 1. pololetí roku 

2008, odměnu za rok 2007 pro členy fi nanč-

ního výboru a pro členy kontrolního výbo-

ru, zřizovací listinu Kulturního domu města 

Holic, 18. rozpočtovou změnu na rok 2007.

Zastupitelstvo delegovalo na radu města 

pravomoc k provádění rozpočtových změn 

v rámci schválených provozních výdajů 

rozpočtu města na rok 2008.

Zastupitelstvo města neschválilo zve-

řejnění záměru odprodeje pozemků včetně 

dvou chatek v lokalitě Blažkovec a projekt 

Dobrovolného svazku Holicka na zřízení 

obecní policie.

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí 

zprávu kontrolního výboru o kontrole plně-

ní usnesení zastupitelstva a rady za období 

1. 1. do 19. 11. 2007.

Provozní rozpočet města
Holic na rok 2008 v tisících Kč

Příjmy celkem 95 910,9

daňové příjmy  58 020,0

nedaňové příjmy  18 434,0

kapitálové příjmy  0,0

dotace 19 456,9

Výdaje celkem 92 550,9

Provozní výdaje 88 936,9
školství  8 089,1

kultura  4 615,7

správa nemovitostí 13 986,9

místní hospodářství  26 360,0

sociální péče  30,0

státní správa a samospráva  34 963,2

veřejná podpora 792,0

komunitní plánování sociálních služeb  100,0

Kapitálové výdaje  3 614,0



Město Holice je zapojeno do společného 

systému zpětného odběru odpadu z obalo-

vých materiálů, zajišťovaného společnosti 

EKOKOM. Další komoditou, která je od 

občanů požadována, jsou tzv. nápojové kar-

tony, tj. krabice od mléka, džusů a dalších 

nápojů. Pro tyto použité obaly je možno vy-

zvednout na městském úřadu oranžové pyt-

le, které pak zavázané odkládáme na sběrná 

stanoviště do žlutých kontejnerů na plast, 

popř. volně. Nápojové kartony budou svá-

ženy společně s plasty, na třídících linkách 

budou od plastů odděleny a předány k další-

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

SOCIÁLNÍ SLUŽBY V HOLICÍCH

V rámci Komunitního plánování sociálních 

služeb na Holicku bylo v měsíci říjnu 2007 

provedeno výzkumné šetření ke zjištění po-

třebnosti sociálních služeb ve městě Holice. 

Šetření se uskutečnilo na schůzi Svazu po-

stižených civilizačními chorobami. Celkově se 

na odpovědích podíleli 64 respondenti. 

Na otázku, která sociální služba ve městě 

chybí, se shodlo(23%) respondentů na domo-

vu pro seniory a (21%) respondentů pro další 

dům s pečovatelskou službou. Pokud by se 

respondenti rozhodovali pro sociální službu, 

dali by přednost pečovatelské službě (31%) 

před pobytovou (23% tj. ústavním zařízením), 

což svědčí o kvalitní pečovatelské službě ve 

městě Holice. Při ztrátě soběstačnosti se dota-

zovaní obrátí o pomoc na rodinu ( 42%) a na 

sociálního pracovníka (28%) , dalších odpo-

vědí ( praktický lékař, sousedi aj.) bylo malé 

%. Dlouhodobější pomoc očekávají od rodi-

ny (53%) a od zařízení poskytujícího sociální 

službu (25%). 

Vzhledem k tomu, že v současné době exis-

tuje příspěvek na péči, kdy stát svým občanům 

přispívá na sociální službu, je ochotno si při-

platit za tuto službu pouze 23% respondentů.

Z celého tohoto šetření vyplývá: 
•  potřebnost dalšího sociálního zařízení ve 

městě Holice
•  fungující pečovatelská služba, kterou fi -

nančně podporuje město Holice 

•  kvalitní sociálně-poradenská služba soci-
álních pracovnic MÚ Holice.

Ing. Jana Faltusová

Nová vyhláška k zajištění veřej-
ného pořádku

Zastupitelstvo města Holic projednalo 

a schválilo 17. prosince 2007 novou obecně zá-

vaznou vyhlášku č.3/2007, o stanovení podmí-

nek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti 

přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných 

kulturních podniků k zajištění veřejného po-

řádku. Pod tímto dlouhým názvem vyhlášky 

je stanovení ohlašovací povinnosti všem pořa-

datelům veřejných kulturních akcí, které budou 

provozovány v časovém úseku mezi 22. a 6. ho-

dinou. Akce nahlásí pořadatel na městský úřad 

nejméně 15 dní předem, v ohlášení uvede např. 

telefonní kontakt na sebe a pořadatelské zajiš-

tění. 

Úplné znění vyhlášky je vyvěšeno na úřed-

ní desce MÚ a je zveřejněno, na internetové 

stránce www.mestoholice.cz, její účinnost je od 

2. ledna 2008. 

Plán práce zastupitelstva a rady 
města na 1. pololetí 2008

Na prosincovém zasedání zastupitelstva byl 

schválen plán práce zastupitelstva a rady města 

na 1. pololetí 2008. Schůze rady města budou 

od 7. 1. 2008 v pravidelných 2 týdenních in-

tervalech až do 7. července. Veřejná jednání 

zastupitelstva budou opět v klubovnách kul-

turního domu vždy od 18 hodin a v pondělních 

termínech 3.března, 28. dubna a 23. června 

2007. Plán práce je zveřejněn na stránkách 

www.mestoholice.cz.
První schůze rady města v roce 2008 je 

v pondělí 7. ledna, rada bude projednávat 
pořadník žadatelů o městské byty na 1. čtvrt-

letí 2008. Schůze rady města dne 21. ledna má 

na programu 1. návrh kapitálového rozpočtu na 

rok 2008 a bude se zabývat činností správního 

odboru. Na jednání rady města budou průběžně 

zařazovány majetkové otázky (převody majetku 

apod.), sdělení starosty a další.

Neplatné řidičské průkazy 

Koncem roku 2007 skončila platnost řidič-

ských průkazů (ŘP),vydaných do konce roku 
1993, tj. typu „růžová knížka“ (byly vydávány 

do roku 1986) a první dva typy kartičkových 

ŘP, které vydávala v letech 1886 až 1993 ještě 

Policie ČR.

Pokud jste výměnu tohoto řidičského prů-

kazu nechali na letošní rok, bude Vám při 

jeho výměně účtován správní poplatek ve výši 

50 Kč. Ovšem řízení motorového vozidla s ta-

kovýmto neplatným dokladem bude policií 

posuzováno jako přestupek a podle přestup-

kového zákona oceněno blokovou pokutou do 

2 000 Kč (na úřadě ve správním řízení od 1500 

do 2500 Kč). 

Neplatné občanské průkazy 
a nové výměny v roce 2008

Koncem roku přestaly platit občanské prů-

kazy bez strojově čitelných údajů (typ karta) 

vydaných do 31. prosince 1998. Od 1. ledna 

2008 se občané, kteří si nevyměnily takovýto 

občanský průkaz za nový vystavují nebezpečí, 

že nebude v jejich prospěch proveden úkon, 

k jehož provedení je třeba předložit platný 

OP a může jim být uložena pokuta za přestu-

pek na úseku OP a to v blokovém řízení až do 

výše 1000 Kč a ve správním řízení až do výše 

10 000 Kč.

Při žádosti o výměnu tohoto OP tito občané 

nebudou platit žádný správní poplatek.

V předstihu upozorňujeme, že v letošním 
roce končí platnost občanských průkazů bez 
strojově čitelných údajů, které byly vydávány 
do 31. prosince 2003. Bude je třeba vyměnit 
do 31. prosince 2008, ale žádosti o výměnu 
je třeba podat nejpozději do 30. listopadu 
2008.

Výše uvedené výměny se netýkají občanů, 
narozených před 1. lednem 1936, kteří mají 
OP vydaný s dobou platnosti bez omezení.

Technické služby 
Holice
přijmou účetní pro agendu 
příspěvkové organizace. 
Informace na tel. 604250254.

Třídíme odpad – tentokrát
i nápojové kartony 



DIVADLO
Villiam Shakespeare – Zkrocení zlé ženy
sobota 12. ledna v 19.30 hod velký sál
Repríza prosincového představení holických 
ochotníků. 

Kat a blázen
sobota 19. ledna 19.30 hod velký sál

Čert a Káča
sobota 26. ledna v 17.00 hod velký sál

KINO
Hvězdný prach
úterý 15. ledna v 17.00 hod 
Příběh, který tvořila sama Fantazie. Pohádkový 
příběh začíná pádem hvězdy a vypráví o puto-
vání mladého Tristana v paralelním světě, aby 
tuto hvězdu našel. Napsal ho Neil Gaiman, 
jeden z nejčtenějších spisovatelů současnosti 
a hrají v něm hvězdy jako Robert De Niro, Mi-
chelle Pfeifer nebo Claire Danes.
Vstupné 60 Kč

Královna Alžběta: Zlatý věk
úterý 15. ledna 2008 v 19,30 hod
Postavila se nejmocnější armádě světa. Unikla 
pokusu o atentát. Kvůli vyšším zájmům oběto-
vala svou lásku a nechala popravit svou příbuz-
nou. Jmenovala se Alžběta a díky ní se Británie 
může chlubit přívlastkem Velká.
vstupné 65 Kč

Poslední legie
úterý 22.  ledna v 19.30 hod 
Římská říše se zmítá na pokraji svého zániku, 
ale nová legenda určená přetrvat věky čeká na 
svůj zrod. Film z období pádu Římské říše, 
který se natáčel i na Slovensku. Když se začne 
Římská říše rozpadat, opustí Romulus Augus-
tus město a vydá se na nebezpečnou cestu, aby 
vytvořil legii věrných – POSLEDNÍ LEGII.
vstupné: 60 Kč

Vášeň a cit
úterý 29. ledna v 19.30 hod 
Nedávný úspěch Pýchy a předsudku potvrdil, 
že popularita anglické spisovatelky Jane Aus-
tenové, ani v nejmenším neuvadá. Romantické 
drama je příběhem mladé skutečné Jane Aus-
tenové, zasazeným do staré Anglie roku 1795. 
Ústředním tématem je její vztah s tempera-
mentním Irem Thomasem Lefroyem. 
vstupné: 70 Kč

KLUB
Vzpomínkový večer na Karla Kryla 
pátek 11. ledna v 20.00 hod 

Recitál Pepy Nose
pátek 18. ledna v 20.00 hod 

AKADEMIE PRO POKROČILÉ A SENIORY
Byliny a souznění s lidským tělem
lektor: Věra Kulová
čtvrtek 24. ledna od 16.00 hod
klubovny kulturního domu

VÝSTAVY
Josef Janek Obrazy 
od 3. ledna do 31. ledna 
vitríny v I. patře Kulturního domu města Holic
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KULTURNÍ DŮM MĚSTA HOLIC – LEDEN 2008

Městská knihovna
Knihovna se v sobotu 1. prosince 2007 připojila 

k celostátní akci „Den pro dětskou knihu“

a prodávala ve svých prostorách nové dětské 

knihy. Tato předvánoční prodejní výstava se 

setkala s kladným ohlasem ze strany veřejnos-

ti, a proto bude knihovna i v příštím roce tyto 

služby nabízet. 

Dále chceme čtenáře informovat o odebíraných 

titulech časopisů. Některé méně čtené tiluly bu-

dou nahrazeny jinými, a tak v příštím roce budou 

nově k dispozici např.: Epocha, Enigma, Recep-

tář prima nápadů, Maminka, Zdraví a Svět koní.

Anna Boříková

Rukodělná dílna – tradiční 
drátkování
Tradiční drátování nádob. Co si přinést? Skle-

něné nebo keramické lahve nejlépe se zúženým 

hrdlem. Ostatní bude k dispozici.

Termín: 25. ledna 2008 od 17.00 hod.

Místo konání: klubovny KD 

Výuka angličtiny
v Kulturním domě
města Holic
Výuka cizích jazyků má v Kulturním domě 

města Holic již velmi dlouhou tradici. Anglič-

tinu, jako jeden z nejfrekventovanějších a nej-

používanějších jazyků světa, začal v Kulturním 

domě města Holic (dále jen KD) po sametové 

revoluci v r. 1989 vyučovat p. Alois Šáda. Ten 

byl lektorem angličtiny až do školního roku 

1995/1996. Počínaje školním rokem 1996/1997 

začal v KD angličtinu vyučovat ing. Jaroslav 

Frumert a vyučuje ji dodnes. 

Angličtina se vyučuje podle učebnice „Anglič-

tina pro jazykové školy“ I. – IV. autorů: Zábo-

jová, Peprník, Nangonová – I. a II. a Peprník, 

Nangonová, Sparling III. a IV.

Závěrem bych chtěl popřát účastníkům kurzů 

angličtiny dobrého lektora, lektorovi mnoho 

dobrých účastníků a nám všem veselé Vánoce 

a šťastný rok 2008.

Ing. Jaroslav Frumert

PROGRAM
Kat a blázen

sobota 19. ledna 19.30 hod velký sál
Jiří Voskovec – Jan Werich – Jaroslav Ježek 

– hudební komedie proslulé autorské trojice pa-

tří mezi jejich nejslavnější hry vůbec. Klicpero-

vo divadlo Hradec Králové.

Čert a Káča

sobota 26. ledna v 17.00 hod velký sál
Slavná komická zpěvohra na motivy lidové 

pohádky upravené Boženou Němcovou. Vše 

se odehrává v Mokré Lhotě a v její místní hos-

podě, a pak samozřejmě v pekle mezi čerty. 

Klicperovo divadlo Hradec Králové.

Pozvánka na divadelní představení

(prostory malého sálu v KD – samostatný 
vchod ze strany od muzea)

Vzpomínkový večer na Karla Kryla 

pátek 11. ledna v 20.00 hod. 
Pořad z písní a básní, který je průřezem jeho ce-

loživotní tvorby, obohacený o některé zajíma-

vosti z jeho života, či vzniku některých písní. 

Bar otevřen od 19.00 hod.

Recitál písničkáře Pepy Nose

pátek 18. ledna v 20.00 hod. 
Pepa Nos je bezesporu svérázná a médii opomí-

jená osobnost první občanské kategorie, sklada-

tel, textař, hudebník, zpěvák, herec, učitel jógy 

a zedník. Bar otevřen od 19.00 hod.

Další informace o dění v kulturním domě zís-
káte na www.kd.holice.cz a na vývěskách.

Pozvánka do klubu a baru  „U Holuba“
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Z NAŠICH ŠKOL

Všechno začalo 30. listopadu ve školní družině. Od jedné hodiny se tam 

totiž ženili všichni čerti. A jako každý rok měli i letos svou čertovskou 

diskotéku.

Ve znamení adventu byly především hodiny výtvarné a pracovní výchovy, 

kde děti  pekly z vizovického těsta ozdoby, vyráběly betlémy ze slámy 

a jiných přírodních materiálů. Završením jejich rukodělného umění byla 

přehlídka vánočních stromků a výzdob v kulturním domě. K vytvoření pří-

jemné vánoční atmosféry přispěly i výrobky dětí a paních učitelek z první-

ho stupně. Ostatně naši snahu jste mohli posoudit sami vlastní návštěvou.

Naši letošní deváťáci se rozhodli uspořádat pro děti z mateřských škol, 

prvního stupně a školní družiny čerta a Mikuláše. A protože jsou to rození 

herci, pojali to vyloženě divadelně. Sehráli krátkou etudu ze života pekla 

a nebe, která byla doprovázena podmanivou hudbou. Poté vstoupil na scé-

nu Mikuláš, který si 

na pomoc přivolal 

jednoho čerta a an-

děla. Ti četli jména 

dětí z knihy hříchů 

a dobrých skutků 

podle toho, jak se 

po celý rok chova-

ly. Každý vyvolaný 

se musel nejdříve 

vyšplhat na váhy 

a poté zazpívat 

nebo zarecitovat. 

6. prosince se konal 

Mikulášský turnaj 

ve volejbale, kde jsme skvěle zabojovali. Dívčí družstvo získalo třetí mís-

to a chlapecké dokonce místo druhé. 17. prosince čeká bojovníky z prv-

ního stupně vánoční turnaj ve vybíjené a 20. prosince se naše omladina 

zúčastní basketbalového turnaje. 

13. prosince byla pro naše budoucí školáky připravena další dílna. Ten-

tokrát na téma Zima a Vánoce. Děti se naučily nové písničky a koledy, 

vyrobily spoustu dárků a společně ozdobily stromeček. 

Poslední školní den se ponese v duchu Štědrého dne. První a druhou vyučo-

vací hodinu se žáci shromáždí ve vestibulu školy, kde si společně u stromečku 

zazpívají nejznámější koledy a shlédnou vánoční hru dramatického kroužku 

pod názvem Hvězda, se kterou vystoupí i 26. prosince v kostele sv. Mikuláše.

Krásné Vánoce všem. Markéta Stačinová

Slavnostní rozsvícení vánočního stromečku před budovou MŠ – 1. 12. 

2007.

Vánoční náladu a příchod první adventní neděle zpestřila vánočním kon-

certem při rozsvícení stromečku před budovou MŠ ,,Barevná muzika“. 

Doufáme, že se z této slavnosti stane jedna ze staroholických tradic. Ještě 

jednou děkujeme všem přítomným.

1. 12. 2007 od 14.00 hod. proběhla v MŠ ,,Čertovská diskotéka“ s kreslí-

řem J. H. Lušovským.

V programu nechyběly soutěže a nadílka.

Plánované akce na leden 2008
-  saunování na MŠ Pardubická (každý pátek)

-  divadelní představení na naší MŠ ,,Kabaret“

-  divadelní představení na MŠ Pardubická ,,Cirkus“

Co přinese NOVÝ ROK 2008 dětem v MŠ Holubova?

V dětských očích čteme ještě zážitky z vánočních svátků, vzpomínají na 

ježibabu z perníkové chaloupky, kde byly se školkou na výletě.

Nyní již přemýšlejí, co si vezmou s sebou do batůžku na zimní školu 

v přírodě, pojedeme do Vrchlabí – 7.ledna 2008 do Penzionu Eva.

Pohádka Tučňák na nás čeká hned po návratu. 

Vše se rozběhne na plné obrátky, děti se těší na kroužky, které rády na-

vštěvují.

V naší MŠ je to: angličtina hrou, hudebně-pohybové kroužky, sportovní 

kroužek, výtvarný kroužek, kroužek dovedných rukou.

Přejeme Všem čtenářům Holických listů úspěšné vykročení do NOVÉHO 

ROKU 2008.

kolektiv MŠ Holubova

Předvánoční rej na Holubovce

MATEŘSKÁ ŠKOLA STAROHOLICKÁ
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Poslyšte, lidičky,

poslyšte novinu,

starý rok ubývá,

má jenom hodinu!

K sváteční půlnoci

zbývá už jenom skok,

slavnostně vítejme

zas nový rok!

Jako každoročně v tomto čase nás navštívili Mikuláš s čertem. Nevíme, 

zda letos bylo tolik zlobílků, ale možná i proto se ve školce rozpoutalo vel-

ké peklo. Děti z dramatického kroužku ZŠ Holubova nám ukázaly, nejen 

co dělají čerti v pekle, ale také andílky ochraňující všechny hodné děti.

Začátkem prosince jsme s dětmi ukončili plavecký výcvik v Hradci Krá-

lové návštěvou aquacentra (viz foto).

Akce na leden:
17. 1. 2008 8.30 hod. v MŠ Cirkusové vystoupení

22. 1. 2008 8.30 hod. v MŠ Čertova nevěsta

Všem čtenářům Holických listů přejeme po celý rok 2008 hodně zdraví, 

štěstí a pohody.

Zaměstnanci MŠ Holice Pardubická

Vítání občánků:
V měsíci prosinci byly v obřadní síni Městského 

úřadu přivítány mezi občany Holic tyto děti:

Tereza Bartoníčková, Tylova 1175

Beáta Horská, Zahradní 1178

Robin Lustyk, Na Mušce 1027

Lukáš Machatý, Vrchlického 180

Klára Bartoníčková, 5. května 796

Filip Fišer, Žižkova 76

Michal Karlík, Dukelská 355

Jakub Roučka, Dukelská 354

Štěpán Nývlt, Dudychova 1174

Adéla Tobolková, Staroholická 441

Tereza Diblíková, Dudychova 881

Matěj Kopecký, Havlíčkova 69

Samuel Uhlíř, Pospíšilova 1145

Anna Jansová, Staroholická 418

Jan Hoffman, Pod Homolí 1146

Jan Hruban, Pod Homolí 887

Uzavřené sňatky:
Dne 1. 12. 2007

Ladislav Novák a Ilona Süttöová

Dne 14. 12. 2007

Vojtěch Suchánek a Alena Petružalková

Mateřské školka Pardubická informuje

ODEŠLA LEGENDA

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Ve čtvrtek 6. prosince 2007 se nadobro uzavřela životní cesta zdejšího rodáka pana, 

Františka Bednáře, čestného občana města Holic. Jeden ze zakladatelů slavné moto-

krosové éry z druhé poloviny minulého století zemřel v úctyhodném věku nedožitých 

89 let.

Pan František Bednář, všem známý jako Ježíšek, se narodil 27. ledna 1919 a od roku 

1952 působil jako ředitel motokrosových závodů v Holicích. Po roce 1968 a hlavně pro 

jeho postoje ke vstupu vojsk na naše území začalo být ovzduší pro tohoto činorodého 

člověka v našem městě stále nepříznivější. Proto se také rozhodl v roce 1972, podruhé 

v životě, odejít do západočeského Lokte nad Ohří. „Loket byl můj druhý domov a nikdy 

na zdejší fantastické lidi nezapomenu“, vždycky říkával, ale v zápětí dodal: „Do Holic 

mě to ale stále táhlo, a tak jakmile jsem se dožil důchodového věku, neváhal jsem ani 

chvíli a vrátil se zpět“. Před svým návratem ovšem pomohl v Lokti pozvednou oblastní 

motokrosové závody až na mezinárodní úroveň a jeho pokračovatelé dodnes na něho 

vzpomínají s úctou. Několikrát jsem pana Bednáře do Lokte doprovázel a musím říci, že 

se mu zde dostávalo poct, o kterých se může mnohem slavnějším lidem jenom zdát.

Že to úspěšní a pracovití lidé nemají v naší společnosti snadné, se na vlastní kůži 

přesvědčil i pan František Bednář. Jako černá tenká nit se životy lidí táhne závist. Chudý 

závidí bohatému, líný pracovitému, šeredný hezkému, hloupý chytrému, úspěšný ne-

úspěšnému, mladý starému, nebo snad obráceně, malý velkému a snad jen živý nezávidí 

mrtvému. My všichni ale musíme závidět panu Františku Bednářovi to, co v životě do-

kázal, a to nejen na sportovním poli. S panem Františkem Bednářem jsme se naposledy 

rozloučili 13. prosince ve zdejší kapli.

Petr Kačer
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Vracím se k minulým glosám, zmíním ohla-

sy. Obnova plošného značení přechodů vzala 

víceméně za své, kromě již minule zmíněné 

menší úpravy křižovatky u restaurace „Na Špi-

ci“ se dále již nedělo nic. V současnosti je pro 

tuto akci počasí „pod psa“, uvidíme, co na to 

správa a údržba silnic řekne s příchodem jara. 

Ke glose o chátrajícímu a rozpadajícímu 

se domu čp. 268 na rohu Nádražní a Dukelské 

ulice bylo řečeno, že další postup bude zvolen 

dle vyjádření statika. „Mejlová“ reakce na sebe 

nedalo dlouho čekat. Pan Dan Tocháček konsta-

tuje, že má s majitelem v této záležitosti zcela 

neblahé zkušenosti a vyslovuje pochybnost, že 

s tím kterýkoliv úřad cokoliv pořídí. Jak sám 

znám průběh některých tomu podobných kauz, 

spíše mu dávám za pravdu. Končím tím, co 

jsem psal již minule: uvidíme, co pořídí zdejší 

stavební úřad.

Několika ohlasů se mi dostalo ještě v zále-

žitosti parkování automobilů na nevhodných či 

zakázaných místech. Nejedna z těchto připomí-

nek směřovala k řidičům nákladních automobi-

lů, kteří dočasně odstavují své vozy kdekoliv na 

krajnicích ulic a to i v místech problematických. 

Stačí se prý podívat na Staroholickou ulici, do 

Husovy ulice či ulice Bratří Čapků. Dost kri-

tiky padá též na stav parkování v „dolní“ části 

Komenského ulice. Pokusím se do příštího čísla 

získat vyjádření kompetentních činitelů.

Autobusová zastávka u restaurace „Na 

Trandě“ je prý zrušena – sdělila mi rozhořčeně 

jedna spoluobčanka. Popisovala událost, které 

údajně byla svědkem: řidič autobusu odmítl na 

této zastávce zastavit. Zdálo se mi to podivné. 

Vždyť oblast kolem „Trandy“ – počítaje do 

toho též sídliště květnových ulic – si bezpochy-

by zastávku vyžaduje. Jízdní řád linky Holice 

– Veliny a zpět, který i dole připojuji, praví zce-

la jasně, že zmíněná zastávka je i nadále zacho-

vána v obou směrech. Mohlo tedy jít o omyl, 

nedorozumění nebo o jinou linku. Nejsem si 

například jist, zdali zastávka platí pro linku Par-

dubice – Holice – Rychnov nad Kněžnou.

Kouřící komíny – stará vesta. Myšleny tím 

jsou především větší, mnohdy silně čadící ko-

míny a předmětem momentální kritiky z něko-

lika úst je komín na pile v Hradecké ulici, který 

občas „vypustí“ notnou dávku hustého černého 

a dle tvrzení tamních obyvatel i smrdutého kou-

ře. Nemohu než potvrdit, že tomu tak je, vidím 

to často z okna bytu. Proč se s tím nic nedělá, 

vysvětlit nedovedu. Pouze vím (a mohu doku-

mentárně doložit), že již v loňském čísle „Ho-

lických listů“ jsem na toto téma v glosách psal 

(v měsících březnu a dubnu), dokumentoval 

i fotografi í a vznesl dotaz na odbor životního 

prostředí zdejšího úřadu. Nestalo se nic, nikdo  

žádným způsobem nereagoval. Tehdy jsem 

konstatoval, že příslušní úředníci asi noviny ne-

čtou (vždyť také tenkrát stály 10 Kč!). Dnes je 

má každý ve schránce zdarma, tak uvidíme.

Dobrou zprávu mám pro obyvatele v uli-

ci Bratří Čapků, zvláště v okolí autobusového 

nádraží. Městskými orgány bylo defi nitivně 

rozhodnuto a písemně potvrzeno, že budou 

vykáceny pověstné „topoly balzámové“ – po-

strach ulice, respektive jejich torza na výjezdu 

z nádraží do ulice Bratří Čapků. Však to trva-

lo!  Což lze na jednu stranu omluvit, poněvadž 

úřední postup je mnohdy příliš složitý, zvláště 

je-li zkomplikován ne vždy uváženými protesty. 

P. p: v době uzávěrky listu odborná fi rma vadné 

stromy vykácela, uklidila a vysadila vzrostlý 

strom liliovníku tulipánovitého.

E-mail: miloslavkm@volny.cz

SEBRANÉ GLOSY MILOSLAVA KMENTA

V lednu s osmičkou (nebo trojkou) na konci le-

topočtu se objevuje pouze jediná osoba: 

KAŠPAR Josef (60. výročí úmrtí),  * 3. břez-

na 1867 v Holicích, † 9. ledna 1948  tamtéž, ho-

lický obuvník, zakladatel Komunistické strany 

Československa v Holicích, dlouholetý měst-

ský  radní, veřejný činitel levicového zaměření, 

přezdívaný „Holický Marx“.

Kromě něho patří do jubilejního roku osob-

nost pro Holice stěžejní. Pán a rytíř Neptalim 
z Frimburka byl držitelem  „Holického zboží“ 

v letech 1481 – 1493, do historie se zapsal jako 

velký dobrodinec. Zbavil obyvatele daní a ro-

bot, udělil jim řadu výsad, zbavil je poddanství, 

daroval obci poplužní dvůr. Za jeho vlády byla 

zřízena škola, obecní lázně, pivovar a radnice, 

údajně obdržela obec i městský znak. Kolem 

města vybudoval ohradu a dvě vstupní brány 

– od Vysokého Mýta a od Hradce Králové.  Na-

rodil se v roce 1458, zemřel roku 1493.  Oba 

údaje jsou pouze pravděpodobné, ovšem bere-

me je v úvahu. Znamená to, že letošního roku 

uplyne 550 let od Neptalimova narození a 515 

let od jeho smrti.

Páter Josef Nechvíle ve  svém spisku „Holice 

a přifařené osady“ píše: „Listem, daným v Holi-
cích roku 1493 před oktávou Božího Těla, udělil 
Neptalim rychtáři holickému a jeho rychtě pl-
nou svobodu, dal jemu lán pole, luka a chras-
tiny a od platu ročního ho osvobodil. Dovolil 
jemu v té rychtě pivo čepovati,aniž by z toho 
platil bečkovné. Rychtář Ondřej i jeho nástup-
cové mají míti moc lidem k té rychtě patřícím 
poroučeti, co jest pánu třeba . . .“ 

1. ledna 1968 – Událost je  „stará“ pouhých 

čtyřicet let, ovšem zaslouží si být zapsána v le-

topisech. Kdo nezná jméno Alberta Schweitzera 

(1875–1965)? Tento humanista, teolog, fi lozof, 

světově uznávaný varhanní virtuóz,  lékař, nositel 

Nobelovy ceny za mír 1952 v Lambaréne (rovní-

kové Africe, dnes Gabun) založil a  celý zbytek 

života řídil nemocnici pro tamní černošské oby-

vatelstvo včetně vesnice pro malomocné.

Po jeho smrti se zmíněná nemocnice dostala 

do fi nančních i materiálních potíží. Medik Petr 

Bartůněk přišel v roce 1966 s nápadem shro-

máždit pro tuto nemocnici materiální pomoc 

a také ji do Afriky dopravit. „Dal dohromady“ 

sedm kamarádů, získal prostředky, povolení 

i nákladní tatrovku a posléze expedice vyrazila 

na třicet šest tisíc kilometrů dlouhou cestu  přes 

čtrnáct  afrických zemí s cílem pomoci odkazu 

Alberta Schweitzera. 

Jejich cesta plná neuvěřitelných událostí by 

vydala na knihu a je to jiná kapitola. Pro naše 

město a odkaz Dr. Emila Holuba je však důle-

žité, že právě 1. ledna 1968 se výprava „Lam-

baréne“ při odjezdu do Afriky zastavila u Holu-

bova pomníku a položila zde k poctě slavného 

cestovatele věnec. (mkm)



Hlavní pozornost výboru jednoty byla 

věnována shromažďováním fi nancí na po-

kračující opravy sokolovny. Ze dvou stran je 

dokončena oprava opláštění, vzhledem k ne-

přízni počasí se nepodařilo dokončit opravu 

schodiště hlavního vchodu. Zatím bylo pro-

stavěno přes 930 000 Kč, které bylo obstarány 

díky podporám od Ministerstva kultury ČR, 

od Pardubického kraje, České obce sokolské, 

z rozpočtu města Holic i z vlastních prostřed-

ků. Díky patří též dobrovolným dárcům, kon-

krétně Agrostavu a.s. Pardubice, manželům 

Stachovým z Průhonic, Josefu Bartoníčkovi 

– autoškola Holice, Janě Šplíchalové – M-byt 

Holice. Doufáme, že opravy budou zdárně po-

kračovat i v roce 2008.

Zmínit chci i významné sportovní úspěchy 

jednoty. Vynikají např. úspěchy našeho člena 

Pavla  Kopa (v minulém čísle omylem uve-

dený jako člen SK Holice), který na mistrov-

ství Evropy v nohejbale obsadil vynikající 

3. místo. Úspěšný pro něho byl i turnaj trojic 

v holické sportovní hale, kde spolu s dalšími 

dvěma hráči zvítězili. Tradičně velmi dobře si 

vedl náš oddíl historických kol. Borci absol-

vovali čtyři prestižní závody, kde získali dvě 

první místa. Při  posledním závodě v Brně Ka-

rel Spitzer získal zlatou medaili, Jiří Valenta 

a Květa Spitzerová medaile bronzové.

Závěrem chci poděkovat všem našim čle-

nům i příznivcům za obětavou činnost a pod-

poru, za pochopení a podporu děkuji i městské 

správě. Všem občanům Holic přeji jménem 

výboru pevné zdraví, klid, pohodu a spokoje-

nost v roce 2008.

Václav Kyncl
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Malé ohlédnutí TJ Sokol Holice Natalia Cup 2007
V sobotu 8. prosince proběhl ve sportovní 

hale za účasti 11 týmů žákovský turnaj ve fl or-

bale. Historie tohoto sportu v České republice se 

začala psát až koncem minulého století. Zjedno-

dušeně řečeno se jedná o hokej na suchu a místo 

puků mají hráči k dispozici speciální míček. Ne-

výhodu má brankář, který nesmí mít hokejku.

Samotný turnaj proběhl ve dvou kategoriích, 

a to mladší a starší žáci. Mezi mladšími žáky se 

nejvíce dařilo hostům z Pardubic, domácí bor-

ci obsadili druhé místo, třetí skočili fl orbalisté 

z Kostěnic. Pohár za vítězství mezi staršími žáky 

putoval na Horní Jelení, stříbro vybojovali repre-

zentanti FBC Peaksport Litomyšl a bronz zůstal 

zásluhou hráčů místního FBK v Holicích.

Díky městu Holice, které zakoupilo manti-

nely v hodnotě 150 tisíc korun, budou moci naši 

občané vidět od 27. ledna fl orbalové zápasy 

pravidelně. Naši muži se zúčastní třináctičlen-

ného přeboru Pardubického kraje.

Basketbal – naši muži třetí

Tělovýchova a sport

Tímto Vám oznamujeme a dovolujeme si Vás 

zároveň pozvat na halové turnaje mládeže SK 

Holice pořádané v níže uvedených terminech:

Sobota 5. 1. 2008
elévové, ročník narození 1999 a mladší

Neděle 6. 1. 2008
mladší žáci, ročník narození 1995 a mladší

Neděle 13. 1. 2008
elévové, ročník narození 1999 a mladší

Neděle 20. 1. 2008
starší žáci, ročník narození 1993 a mladší

Neděle 3. 2. 2008
elévové, ročník narození 2000 a mladší

Sobota 9. 2. 2008
mladší žáci, ročník narození 1995 a mladší

Neděle 24. 2. 2008
starší žáci, ročník narození 1993 a mladší

Velice úspěšně si vedou holičtí basketba-

listé ve Východočeské lize mužů. Před vá-

noční přestávkou se svěřenci Pavla Welsche  

usadili na třetím místě a mají pouze o dva 

body méně než vedoucí Chrudim. Basketba-

listé se naposledy v letošním roce předsta-

vili domácím fanouškům 15. a 16. prosince. 

V sobotu 15. prosince porazili Choceň 76:60 

a den později zdolali borce z Vysokého Mýta 

poměrem 71:57.

Východočeská liga pokračuje devátým 

kolem 12. ledna s Teslou Pardubice. Na 

domácí palubovce se v novém roce poprvé 

představí 9. února, kdy hostí Hořice a o den 

později změří svoje síly s hráči Nového 

Bydžova. 

Soupiska BVK Holice:
Vítězslav Branda, Miroslav Kasal, David Kle-

pešta, Pavel Krištof, Petr Kšáda, Petr Pávek, 

Kamil Štěrba, Vítězslav Trojan, Vladimír Va-

lenta, Lukáš Vavřina

Čelo tabulky:

1. Chrudim 27 b.

2. Přelouč 26 b.

3. Holice 25 b.

4. Dvůr Králové 25 b.

5. Chlumec 25 b.

(sportovní stránku připravil Petr Kačer)

Pozvánka na halové turnaje mládeže SK Holice

Kop opět vítězně
Den po fl orbalovém klání se ve Sportovní 

hale uskutečnil nejlépe obsazený nohejbalový 

turnaj trojic v historii tohoto sportu v Holicích. 

Do soutěže se přihlásilo 24 týmů a na jejich 

soupiskách krom jiného fi gurovalo pět mistrů 

světa v čele s hrající legendou Vilémem Urge-

mannem. Radost velice slušně zaplněné hale 

udělal člen Sokola Holice Pavel Kop, který spo-

lečně s Jiřím Adamcem a Jakubem Mrákavou 

(také mistr světa) získali pro zdejší Sokol první 

příčku, když ve fi nále porazili favorizované re-

prezentanty v barvách Modřic Radka Pelikána, 

Petra Topinku a Jakuba Pospíšila. V boji o třetí 

příčku se více dařilo Dušanu Čukánovi, Marti-

nu Kleadrovi a Robertu Šlofovi, kteří oblékali 

dres týmu SK Bělá.


