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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané!
Tahle uzávěrka v prostředku měsíce je vždycky zatrachtilá záležitost.
Co kdyby se něco velice
důležitého stalo a my
vám o tom nedali vědět?
Co kdyby například zítra či pozítří přišel dopis, že byly Holice vybrány v rámci experimentu a v příštím roce
každé úterý a čtvrtek odpoledne budou tady
létat pečení holubi přímo do..., no do úst.
I když to radši ne, protože během dvou týdnů by si polovina občanů stěžovala, že když
holubi, tak proč ne také uzené nebo bůček.
Za další týden by pak přišly první protesty
typu: kdo se s tím má uklízet, už ani Haryk
to nechce a že stačí úplně to listí na podzim, a vůbec, kdo si to vymyslel a koukejte
s tím rychle něco dělat. Naštěstí nám něco
takového nehrozí a budeme si muset v tom
roce 2009 většinou pomoct sami a o věci se
přičinit vlastní prací.
Každý z nás se vždycky ptá: jaký ten nový
rok bude? Věřme, že dobrý, i když celosvětová krize tady je a těžko se dá předpokládat, že by zrovna nás minula širokým obloukem. Přesto nemůžeme složit ruce do klína
a vymlouvat se na nepřízeň osudu. Proto
připravujeme řadu akcí (ne nijak ﬁnančně
zanedbatelných). Velice rádi bychom na ně
získali příslušné dotace. Jen tak namátkou:
sběrný dvůr, komunikace Podhráz, Kamenec,
Podlesí, rozšíření vodovodu Kamenec, kanalizace Staré Holice (tady jsme v roli pomocníků), zahájení rekonstrukce muzea, umělý
trávník místo škvárového hřiště, dětská hřiště v okrajových částech, opravy na školách
a bytovém fondu, kus chodníku támhle a kus
tady, a tak dále, a tak dále. To, co by se mělo
stát realitou, uvidíme až začátkem března,
kdy zastupitelstvo bude schvalovat kapitálovou část rozpočtu.
Nyní jsme však teprve na začátku roku
s letopočtem 2009. Dovolte mi, abych vám
popřál hodně zdraví, štěstí, pohody a vůbec
všeho nejlepšího po celých 365 dnů, které
jsou před námi. Již dávno jsem dospěl k poznání, že člověku stačí mít tři podstatné věci:
zdraví, práci a střechu nad hlavou. Byl bych
rád, kdyby se vám, milí občané města Holic,
ani jedna z nich v tom roce 2009 neztratila.
Mgr. Pavel Hladík, starosta města

Událost roku – otevření obchvatu

Také silnice mají své sny. Zdá se vám to neuvěřitelné? Vězte, že mnozí dopravní znalci by
vám potvrdili, že i silnice mohou mít své sny.
A vy, Holičáci, jistě nepochybujete o tom, že
„pětatřicítka“ měla už dost stále se zhoršující
situace a komplikovaného průjezdu Holicemi,
že už dále nechtěla snášet narůstající provoz
všemožných dopravních prostředků, který z původních pěti tisíc vozidel se posléze vyšplhal
na cifru přesahující dvacet tisíc. Že už nechtěla
trpět rány, způsobené přejezdem četných křižovatek, zákrutů, výmolů a jiných překážek, že
se nechtěla dívat na bezradné a věčně naštvané
chodce, kteří se nemohli dostat z jedné strany
města na druhou. Měla jeden velký sen: jak někdo postaví obchvat!
Přenesme se však do středečního dopoledne
3. prosince 2008, kdy se na vybraném místě trasy shromažďovali hosté, pozvaní k slavnostnímu tevření obchvatu města Holic na silnici I/35.
Po uvítacích procedurách promluvili na stavbě
zúčastnění činitelé. „To vše už dnes patří minulosti a my budeme v budoucnu oslavovat tento
den tak, jako nyní vzpomínáme první rozsvícené žárovky ve městě, prvních železničních
vagonů, prvních autobusů, prvního vodovodního či plynového připojení,“ řekl v proslovu
starosta Holic Mgr. Pavel Hladík. Poznámkou
přispěl Ing. Jiří Volek, provozní ředitel silnic
a dálnic. Podotkl, že otevření obchvatu je jistě
milým dárkem pod stromeček pro všechny Holičáky. Ing. Gustáv Slamečka ze Státního fondu

dopravní infrastruktury pravil, že někdy je třeba
přivítat, podaří-li se získat peníze tzv. „až v první řadě“, ing. Milan Matzenauer, obchodní ředitel Skansky, ocenil zdárné dokončení stavby,
Ing. Ivo Toman, zastupující představitele kraje,
zmínil, že vybudováním obchvatu zmizí z dopravní mapy jeden z neskutečných průjezdů.
Poté se všichni odebrali na místo slavnostního
aktu a po stručných blahopřáních na cestu obchvatu byla za potlesku přítomných slavnostně
přestřižena páska. Následovala projížďka celé
trasy, jejíž délka činí 4 220 metrů, zahrnuje
4 mostní objekty, 4 protihlukové stěny a opěrné
zdi, 17 přeložek inženýrských sítí a komunikací. Celková hodnota stavby činí cca 270 milionů Kč. Ke skutečnému otevření obchvatu došlo
z technických důvodů až v ranních hodinách
druhého dne.
(S použitím textu,
zveřejněného v Pardubickém Patriotu -mkm-)

INFORMACE PRO VÁS...
Schůze rady města
26. listopadu 2008
Rada města schválila příspěvek na pečovatelskou službu pro rok 2009 ve výši 600 000 Kč,
kupní cenu za odprodej spoluvlastnického
podílu v ulici 5. května, směnu bytu v čp. 46
v Holubově ulici s bytem v čp. 407 v Pardubické ulici, žádost Marie Hanušové o přidělení městského bytu s podmínkou zaplacení
dluhu městu, přidělení bytu v čp. 9 na náměstí T. G. Masaryka, uzavření bezplatného
pronájmu mezi Školní jídelnou Holice a Dětským domovem Holice za účelem výdeje
snídaní, bezplatný pronájem části parkoviště
na náměstí T. G. Masaryka Lesnímu družstvu Vysoké Chvojno pro prodej vánočních
stromků a kaprů, ukončení smlouvy s ﬁrmou
RAVEN EU Advisory Brno o poskytování
komplexních poradenských služeb, přidělení
bytu v čp. 1131 v Palackého ulici, přidělení
bytu v čp. 1042 v ulici U Kapličky, pravidla
pro uzavírání nájemních smluv u městských
bytů. Rada města vzala na vědomí první čtení
návrhu rozpočtu města na rok 2009, dále rada
města doporučila zastupitelstvu schválit žádost Lubomíra Matury na prodloužení splátky
za pozemky do 30. 6. 2009 a zamítla nabídku
ﬁrmy RAVEN EU Advisory a.s. Brno.

Schůze rady města
8. prosince 2008
Rada města schválila 12. rozpočtovou změnu na rok 2008, plán veřejnoprávních kontrol příspěvkových organizací na rok 2009,
žádost Mateřské školy Holubova o zrušení
venkovního bazénu v areálu školy, převod
družstevního podílu v Bytovém družstvu
Dubina II u bytu v domě čp. 1132 v ulici
Lohniského, schválila dodavatele projektové dokumentace na prodloužení vodovodu
v místní části Kamenec (VK PROJEKT Pardubice), změnu nájemného pro ﬁrmu Penta
servis Holice za umístění reklamy na domě

čp. 19 na náměstí T. G. Masaryka, přidělení
bytu v čp. 39 v Holubově ulici (služební byt
v mateřské škole), změnu účelu dotace pro
Gymnázium Dr. Emila Holuba (dotace bude
použita pro spolupráci školy s Gymnáziem
Neumarkt v Německu). Rada dále doporučila
zastupitelstvu schválit rozpočet na rok 2009,
odprodat pozemky o výměře 1434 m2 mezi
ulicemi Bratří Čapků a Dudychova, odprodat
vodovodní přípojky z Vysokomýtské ulice
k zadní části hřbitova, schválit plán práce
rady a zastupitelstva na I. pololetí roku 2009,
ﬁnanční výpomoc Základní škole Holubova
ve výši 70 000 Kč. Rada vzala na vědomí
přípravu zasedání zastupitelstva dne 22. 12.
2008, písemnou odpověď ředitele Oblastní
charity Pardubice na dotazy členů rady města Holic, neschválila poskytnutí ﬁnančního
příspěvku na vybudování kanalizační přípojky pro novostavbu rodinného domu v ulici
Staroholická.

Rozpočet města
na rok 2009
Vzhledem ke kalendářnímu uspořádání vánočních svátků na nás graﬁcká i tiskárenská
ﬁrma požaduje, abychom materiály lednového
čísla „Holických listů“ doručili nejpozději do
20. prosince. Není proto v našich silách zahrnout do obsahu listů průběh a závěry jednání
rady a zastupitelů města z pondělí 22. prosince.
Podrobné a schválené dokumenty budou zveřejněny v únorovém čísle. Aby si však naši občané
mohli vybavit alespoň obecnou představu o návrh rozpočtu, uvádíme některé údaje, jak byly
navrženy ke schválení při prvním a druhém čtení návrhu.
Celkový návrh rozpočtu zahrnuje příjmy ve výši
105 768 900 Kč a výdaje 99 075 900 Kč, což
znamená, že rozpočet je v zásadě navržen jako
vyrovnaný s plusovým saldem 6 693 000 Kč.
V příjmových položkách zaujmou především
daňové příjmy ve výši 66 583 000 Kč, což
doplňují příjmy ostatní v částce 18 991 000

Kč a státní, krajské i obecní dotace ve výši
20 194 900 Kč. Daně není třeba příliš vysvětlovat, za zmínku však stojí, že jsou zde zahrnuty
například poplatky za komunální odpad, různé
místní poplatky, výtěžky z provozu hracích automatů, parkovací karty. Nedaňové příjmy tvoří
různé pronájmy včetně nájmů z bytových i nebytových domů, parkovací automaty, pokuty,
výnos ze separace odpadu, atd.
Výdajová stránka rozpočtu obsahuje především provozní výdaje. Příspěvek na provoz
všech městských škol je navržen ve výši
8 784 600 Kč (bez mzdových fondů!), pro
úsek kultury se jedná o 4 679 000 Kč, z čehož 3 715 000 Kč tvoří příspěvek na provoz
kulturního domu. Správa nemovitostí bude
potřebovat 15 610 000 Kč, z toho bytové
domy včetně údržby 7 939 000 Kč, nebytové
objekty 3 471 000 Kč, kotelny (nákup tepla)
4 200 000 Kč. Místní hospodářství si vyžádá
27 980 000 Kč, z toho provoz technických
služeb 19 030 000 Kč, likvidace odpadu se
neobejde bez částky 5 100 000 Kč, na opravy
místních komunikací se počítá s 3 500 000 Kč.
Pro krizovou sociální péči je počítáno s částkou 30 000 Kč, sociální péče všeobecně je pochopitelně hrazena ze státního rozpočtu. Státní
správa a samospráva by měla disponovat částkou 36 358 200 Kč, z čehož pochopitelně nejvíce si vyžádá provoz úřadu (29 745 000 Kč
včetně mezd). Součástí celkových nákladů
je například pečovatelská služba pro občany
(600 000 Kč), sbor dobrovolných hasičů (450
000 Kč), zastupitelské orgány (2 117 000 Kč),
společenské aktivity (533 000 Kč) a menší
obnosy (Dobrovolný svazek Holicka, klub
důchodců, obřadní síň, městský rozhlas, opatření pro majitele psů, osadní výbory, atd.
Výdaje rovněž zahrnují veřejnou podporu
města občanským sdružením a institucím ve
výši 852 000 Kč, z toho například fotbalový
klub SK 250 000 Kč, podpora významných
akcí (jednoaktovky, sympozia, olympiády
aj.) 152 000 Kč a podpora ostatních sdružení
a klubů 450 000 Kč.

Neobvyklý „špacír“ po novém obchvatu
(neboli ještě jednou malý návrat do dnů před otevřením obchvatu)
Byl to výborný nápad taneční mistrové Hany
Flekrové zorganizovat hromadný „špacír“ po
trase dokončovaného obchvatu města. Zprvu
trochu rozpaků, zda něco takového bude vůbec možné, poté městská iniciativa, která po
jednání s ředitelstvím silnic a dálnic, ﬁrmou
Skanska a s dopravní policií byla korunována
dohodou: něco takového by pro občany bylo
možné připravit za dodržení určitého režimu.
Stalo se.
„Byli jsme překvapeni nečekaným zájmem
i přímou účastí. V sobotu 29. listopadu kolem jedné hodiny odpolední se na místě srazu
(konec Hradecké ulice) shromáždilo minimálně 500 lidí! Prostě bylo plno. Přišla většina pěších, avšak též kolaři, bruslaři, rodiny
s kočárky. Odezva na tuto akci byla velmi
příznivá,“ komentoval neobvyklou procházku místostarosta Ladislav Effenberk. Ten také
přítomné krátce po jedné přivítal a procházka

byla odstartována. Průvod při prvních krocích
uvedli kostýmovaní členové klubu historických kol na dobových bicyklech, za nimi se
ubíral rozmanitý dav. Přítomní byli nadšeni
nejen vlastní trasou, ale i zcela neznámými
pohledy na město z obchvatu. Za zmínku stojí, že většina účastníků absolvovala celou trať,
jejíž délka činí 4 220 metrů. Dík za úspěch
celé akce patří také policejním hlídkám místního oddělení i dopravákům, kteří se postarali
o hladký průběh procházky. Dnes už má obchvat „za sebou“ téměř měsíc nepřetržitého
a úspěšného provozu. Sice i dnes se najde
ještě nějaké to „moudro“ (pochopitelně, že
anonymní), které ví, jak se to všechno mělo
udělat jinak či k čemu že to vlastně je. Pro
odpověď stačí zajít mezi řidiče, kteří obchvat
používají a hlavně mezi holické občany. Klid
a pohoda na průjezdu městem jsou jasným
dokladem.
Stránku připravil místostarosta města Mgr. Ladislav Effenberk
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ÚŘEDNÍ DESKA
(informace z městského úřadu a jeho odborů připravil Ing. Vladislav Branda, tajemník MÚ)

Místní poplatek za komunální
odpad v roce 2009
Zastupitelstvo města Holic schválilo na svém
listopadovém jednání místní poplatek za komunální odpad ve stejné výší jako v loňském roce,
tj. 500 Kč na osobu.
Koncem ledna 2009 budou do všech domácností
rozesílány složenky na placení poplatku za odpad.
Poplatek bude možno zaplatit na poště, dále bezhotovostně převodem z účtu, popřípadě v hotovosti v označených kancelářích v přízemí radnice. Termín pro zaplacení je 15. březen 2009.
V roce 2009 budeme opět zajišťovat v květnu
(v rámci jarního úklidu) svoz velkoobjemových
odpadů a dvakrát ročně mobilní svoz drobného
chemického odpadu a elektroodpadů. Na sběrném dvoře technických služeb mohou holičtí
občané odložit k likvidaci stavební odpad, zeminu a organické odpady. Od počátku srpna,
formou pravidelných 2 týdenních svozů, budeme opět zajišťovat likvidaci biologických zkompostovatelných odpadů.
Úplné znění vyhlášky je vyvěšeno na úřední
desce MÚ a je zveřejněno, na internetové stránce www.mestoholice.cz.
Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají možnost se připojit k holickému
systému pro nakládání s komunálním odpadem
na základě písemné smlouvy.
Protože likvidaci komunálních odpadů zajišťuje v Holicích firma Odeko z Týniště nad
Orlicí, budou se smlouvy uzavírat přímo
s „Odekem“. Kontakt na ODEKO: ODEKO
s.r.o., Smetanova 395, 517 21 Týniště nad Orlicí, tel, 494 371 003.

2009. Plán práce je zveřejněn na stránkách
www.mestoholice.cz
První schůze rady města v roce 2009 je
v pondělí 12. ledna, rada bude projednávat pořadník žadatelů o městské byty na 1. čtvrtletí
2009. Schůze rady města dne 26. ledna má na
programu 1. návrh kapitálového rozpočtu na
rok 2009 a bude se zabývat činnosti správního
odboru. Na jednání rady města budou průběžně
zařazovány majetkové otázky (převody majetku apod.), sdělení starosty a další.

Neurologická ordinace
od ledna 2009
MUDr. Irena Vyroubalová oznamuje zahájení
provozu neurologické ordinace pro dospělé na
„Poliklinice“ v Holicích od ledna 2009.
Ordinační doba bude v pondělí a čtvrtek 9 – 15
hodin.
Objednávání na tel.č. 605 347 916

Slovo do nového roku
Data o stavbě obchvatu
Hlavní trasa
délka: .................................................... 4220 m
plocha vozovek:............................... 58 051 m2
počet stavebních objektů: ............................ 28
Mostní objekty
počet celkem: ................................................ 4
celková délka mostů: .............................. 266 m
Protihlukové stěny
počet objektů: ................................................ 3
délka stěn: ............................................ 1045 m
plocha zdí: .............................................. 82 m2
Přeložky ostatních komunikací
počet objektů: ................................................ 3
celková délka přeložek: ........................ 1460 m
Přeložky inženýrských sítí
vodohospodářské objekty: ............................ 3
objekty elektro: ............................................. 9
přeložka plynovodu: ..................................... 2

Plán práce zastupitelstva
a rady města na 1. pololetí 2009

Celkový objem zemních prací
výkopy: ......................................... 192 900 m³
násypy: .......................................... 166 800 m³

Na prosincovém zasedání zastupitelstva byl
schválen plán práce zastupitelstva a rady města
na 1. pololetí 2009. Schůze rady města budou
od 12. ledna v pravidelných 2 týdenních intervalech až do 13. července. Veřejná jednání
zastupitelstva budou opět v klubovnách kulturního domu vždy od 18 hodin a v pondělních
termínech 9. března, 4. května a 29. června

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
Projektant: STRADA v.o.s., Ječná 510,
500 03 Hradec Králové
Cena stavby dle smlouvy:
229 092 024 Kč bez DPH – stavba byla ﬁnancována ze Státního fondu dopravní infrastruktury

Vážení a milí spoluobčané, voliči,
dovolte mi, abych Vám při vstupu do roku
2009 ještě jednou poděkoval za projevenou
důvěru a zároveň slíbil, že se ze všech sil
budu snažit splnit svůj volební program.
Nejpozději v prvním čtvrtletí tohoto roku
bych rád otevřel senátní kancelář nejenom
v Rychnově nad Kněžnou, ale i v Chocni
a v Holicích. Také jsme se rozhodli neprodat našeho „Antlona“. Snad nám on i Vaše
přízeň vydrží po celých šest let. Přes zimu
z něj uděláme „Pojízdnou senátorskou
kancelář“ (PSK), abychom za Vámi mohli
kamkoliv přijet. V současných dnech probíhá registrace „Fondu Miroslava Antla pro
rozvoj regionu“. Fond poslouží k ﬁnanční
podpoře spolkových, sportovních, kulturních a dalších aktivit. Starostům a obcím
budou v novém roce k ruce odborníci, kteří
zdarma zpracují projekty na získání dotací
a grantů z fondů.
V Senátu jsem byl mj. zvolen místopředsedou ústavně-právního výboru. V této funkci
mohu zúročit téměř třicetileté zkušenosti
z oblasti spravedlnosti, bezpečnosti a pořádku. Jedním z mých prvních úkolů je snaha o zpřísnění vládního, resp. poslaneckého
návrhu trestního zákona.
Těším se na naše společná setkání, která by měla vést i k tomu, aby na základě
Vašich podnětů docházelo ke zlepšování
podmínek pro spokojený život občanů regionu. Přeji Vám všem v roce 2009 pevné
zdraví, úspěchy, radost a optimismus i tolik potřebného štěstí.
Váš senátor JUDr. Miroslav Antl

OD 1. 10. 2008
BYLA ZNOVU OTEVŘENA

REALITNÍ KANCELÁŘ
NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA č.p. 19
(ZA KOOPERATIVOU)
Nabízíme profesionální zprostředkování
nákupu a prodeje nemovitostí včetně
ﬁnancování a veškerých právních úkonů
za provize již od 2 %.

Tel. 733 365 242
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C
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KULTURNÍ DŮM MĚSTA HOLIC – LEDEN 2009
Kulturní kalendář na měsíc leden 2009

Co se děje v KD

DIVADLO – velký sál

Letošní rok byl na akce v KD opravdu bohatý a i měsíc prosinec nezůstal příliš pozadu.
V sobotu 6. prosince proběhl před vyprodaným
hledištěm „Adventní večer plný hudby“, ve kterém účinkovaly Dechový orchestr KD Holice,
Vánoční rej synkop, dětský pěvecký sbor MŠ
Pardubická a pěvecký sbor Gymnázia Dr. Emila Holuba. Rok zakončil v sobotu 20. prosince
letošní rok komedií Poprask na laguně Divadelní soubor KD Holice.
Památník Dr. Emila Holuba se pomalu ukládá
k zimnímu spánku, přesto ho v posledním měsíci v roce navštívilo několik zájezdů, a i tím
se počet letošních návštěvníků přehoupl přes
12 000. Běžný provoz bude zahájen opět v dubnu a součástí expozice již budou věci pořízené
z padesátihaléřové sbírky.
Víceméně stabilní počet čtenářů má městská
knihovna. V roce 2008 je jich registrováno 1 123.
Od dubna funguje v prostorách KD Turistické
informační centrum. Toto centrum získalo díky
aktivní práci na webu dotaci od Krajského úřadu Pardubice 33 000 Kč.
Čilý ruch byl v půjčovně kostýmů, která sídlí
od roku 2006 v budově bývalé školy ve Starých
Holicích. Za letošní rok dodala půjčovna své
kostýmy na 45 divadelních představení, a to od
Litomyšle až po Jičín a Novou Paku. Drobných
zákazníků přišlo více jak jeden tisíc. V nedávné
minulosti se v kostýmech z Holic hrálo například v Chebu nebo ve Vídni.

datum hodina program
vstupné
17.1.
19.30 Poprask na laguně – repríza
Režie: Pavel Hladík, Hrají: Divadelní soubor KD Holice
80 Kč
22.1.
8.30 O chytré princezně – školní představení
a 10 hod
23.1.
19.30 Baronky
Hra uhrančivě stopuje nenápadné, dojímavé a přece kruté jednání
baronky k oddané a zanedbané služce. Jedná se o herecký koncert Evy Holubové a Zuzany Bydžovské, který skrývá mnohá
překvapení.
Režie: Šimon Caban, Hrají: Eva Holubová a Zuzana Bydžovská
220/200/180 Kč
25.1.
15.00 Komediantské báchorky aneb jak se kdy o draku zpívávalo
Tři pohádkové příběhy o draku na motivy různých evropských
pohádek a s písněmi těchto národů.
Divadlo DRAK Hradec Králové
60 Kč

KLUB „U Holuba“
datum hodina program
30.1.
20.00 Psi – rockový koncert

vstupné
50 Kč

KINO – velký sál
datum hodina program
13.1.
19.30 Vy nám taky, šéfe!
Česká komedie, která se odehrává v prostředí prestižní reklamní
agentury Mráz Media, Hrají: Václav Vydra, Iva Janžurová, Jan
Zadražil, Sandra Nováková, Mahulena Bočanová, Anna Polívková, Jiří Langmajer a další. Režie: Martin Kotík,
Žánr: Komedie, délka: 92 minut
20.1.
17.00 Kdopak by se vlka bál
Konečně ﬁlm o lásce, který můžete vidět s dětmi! Film vypráví
neobvyklým způsobem příběh milostného trojúhelníku očima
malého dítěte. Režie: Maria Procházková.
Hrají: Dorotka Dědková, Jitka Čvančarová, Pavel Řezníček, Jana
Krausová, Martin Hofman.
Žánr: Romantické drama, délka 90 minut
20.1.
19.30 Anglické jahody
V horkém létě se mladý muž Tomáš Sinek chystá odjet na “sběr
jahod“ do Anglie. Je 21. srpen 1968 a toho srpnového rána se radikálně změnily osudy tisíců lidí a stejně tak se za pár okamžiků
otočí i život Tomáše a jeho rodiny. Režie: Vladimír Drha
Hrají: Viktor Preiss, Pavla Tomicová, Nina Divíšková, Ivan
Lupták, Marie Štípková a další.
Žánr: Drama – do 12 let nevhodné, délka 114 minut
27.1.
19.30 Hlídač č. 47
Josef Douša je železniční hlídač, který jednoho dne zachrání
mladého muže před skokem pod vlak. Zachráněný muž se však
zamiluje do jeho manželky. K tomu všemu ztrácí Douša sluch.
Režie: Filip Renč Hrají: Karel Roden, Vladimír Dlouhý, Lucie
Siposová, Václav Jiráček a další.
Žánr: Drama – do 15 let nepřístupno, délka: 108 minut
3. 2.
19.30 Katyň
Příběh o zločinu, který měl být zapomenut. Film je o jedné z nejtemnějších událostí polských dějin. Masakr polských vojáků i civilistů, který provedla sovětská tajná policie NKVD v roce 1940.
Žánr: Drama – do 15 let nepřístupno, délka 118 minut

vstupné

70 Kč

Václav Lucký
65 Kč

Opravy zahradní
techniky (TERRA – VARI)

Podlesí 51, HOLICE
466 923 828, 607 737 948

70 Kč

70 Kč

70 Kč

PŘEDNÁŠKY – klubovny
datum hodina program
19.1.
16.00 Byliny a souznění s lidským tělem II. přednáší Věra Kulová

vstupné
20 Kč

VÝSTAVY
„Život ve staletích“ – projekt II. stupeň ZŠ Holubova
Vitríny v I. patře kulturního domu od 5. do 31. ledna
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Stavba obchvatu objektivem Vladislava Brandy

V říjnu 2006 byla trasa obchvatu vykolíkována a na prvním kontrolním
dnu sešli zástupci investora – ŘSD Pardubice, prováděcí ﬁrmy SKANSKA
DS a.s. z Pardubic, projektanta – STRADA v.o.s. Hradec Králové, města
Holic a dalších zainteresovaných.

V únoru 2007 se stavba viditelně začala rozjíždět.

V květnu 2007 se již pracovalo téměř v celé délce obchvatu.

Srpen 2007 – obchvat protnul hlubokým úvozem „Povětrník“ a patrná je
již silueta kruhové křižovatky na konci ulice Pardubická.

Železniční trať povede po mostu nad obchvatem – listopad 2007.

A v březnu 2008 po něm mašinky už jezdily.

Velkolepé nasazení techniky v září 2008.

10. prosince 2008 – umíme si ještě vybavit, že toto vše se valilo před týdnem přes holické náměstí?

Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Spolupráce mezi gymnázii
Cesta tam byla ztížena vánicí, ale osvěžena velmi
přátelským přijetím kolegů z Willibald-GluckGymnasia, studentů a jejich rodičů, neboť ubytování bylo v rodinách.
V pondělí jsme navštívili školu. Ober Studium
Direktor Bernhard Schiffer nám ukázal rozlehlý
areál a popisoval chod celé instituce. Pro jednoduchost se zmíním jen o odlišnostech. Dvě hodiny jsou studenti pohromadě a pak je přestávka,
o které jdou ze tříd, případně před budovu, aby se
vyřádili. Škola nemá šatny, všichni tahají bundy
po třídách. Nepořádek není. Hodně jsou na různých místech vyvěšeny zásady správného chování a nechybí plejáda tuzemských a zahraničních
vlajek. Také tablo učitelského sboru, pochopitelně s graﬁckým vyjádřením subordinace, přispívá
k veselé atmosféře jinak německy strohé budovy.
Kabinety mají jen ti přední a celému štábu slouží
obrovská sborovna. Vybavení je celkem stejné
jen velikostí odpovídá 2000 studentů. Škola je
otevřená bez jakéhokoli zabezpečení.
V úterý začínáme ráno na radnici. Gotická budova, jakož i celé město povstaly z ruin na konci
války. Sedíme v rozlehlém sále a Burgermeisterin Ruth nás bez formalit srdečně vítá, jako by
ani oﬁciálního protokolu nebylo. Ono ho bylo,
ale v bavorské bezbřehé nátuře není jaksi viditelný. Z radnice jdeme do školy a naši studenti mají
pár prezentací na téma životní prostředí, školství
a Pardubicko. Vůbec je zajímavé vidět, jak naši
studenti zvládají kontakt s cizojazyčným publikem. Vzali to poctivě.
Ve středu ráno začínáme v pivovaru, který velmi
silně dbá na životní prostředí. Ostatně životní
prostředí je dnes každodenní součástí německého
života. Do oběda studenti obou škol tvoří různé
plakáty na téma shody a rozdíly. Já s kolegyní se
zatím účastníme breeﬁngu společně s dalšími cizinci na škole z Turecka, Itálie, Kanady. Je opravdu zajímavé slyšet, kde je více svobody, přátelství
nebo strachu. Všechny články o nás vycházejí už
další den.
Odpolední návštěva Norimberka rozšiřuje naše
historické povědomí. Nejsou jen dějiny destruktivní, ale i konstruktivní z dávnějších časů.
Čtvrtek věnujeme Regensburgu zase společně
s hostiteli. Prohlídka je stylová, průvodkyně se
zaměřuje hlavně na středověký život se vším všudy, aby to mládež zaujalo.
To fakt chtělo nahrávat, jak jsme operativně
vytvářeli internacionální slovník středověkého
útrpného práva. Zdá se, že nemají tolik exkursí,
my rajzujeme víc.
A je tu advent. Města září, stánky se otvírají,
něco přichází a my balíme. V pátek se přišlo rozloučit hodně lidí. Tak jedeme domů. Ono „domů“
se nám ve společné Evropě mění. Vidím, že uzavřenost, ostych, předsudky jsou slova ze slovníku
minulého století.
V březnu u nás Bavoráky uvítáme a máme jedinečnou příležitost vyzvednout naši zemi, region,
Holice a školu. A, pokud jsem to ještě neřekl, ta
podaná ruka byla z německé strany.
Jiří Dvořáček, Gymnázium Dr. E. Holuba

6 • HOLICKÉ LISTY

Loučení se starým
rokem v MŠ Holubova
Poslední měsíc v roce byl plný kouzel a očekávání. Hned na začátku se děti zúčastnily „ŠKOLIČKY KOUZEL“ a pak nás na Mikuláše navštívili – kromě našich malých čertíků – i mladí
ochotníci s pohádkou a nadílkou. Na tento den
budou děti ještě dlouho vzpomínat, protože tolik andělů a čertíků pohromadě ještě neviděly.
Bylo to kouzelné a my mladým ochotníkům
a jejich vedení děkujeme. Stejně tak patří poděkování pedagogům a dětem ze ZŠ Komenského, kteří pro nás připravili pěknou vánoční
besídku i s prohlídkou školní budovy. Tuto
předvánoční náladu ještě doplnil školní výlet
do Nechanic, kde děti shlédly tradiční „VÁNOCE NA ZÁMKU“. Předvánoční čas byl v naší
mateřské škole věnován vyprávění o vánočních
svátcích, zvycích a obyčejích, výzdobě celé
budovy, zdobení stromků, přípravě přáníček,
dárečků a vánočních besídek pro rodiče. Vše
vyvrcholilo společným zpíváním koled u vánočního stromku, přáním krásně prožitých
svátků a těšením se na rok nový. Proč?

HOLICKÝ RADOVÁNEK
Milí rodiče!
Připravujeme pro Vás a vaše miminka klub, kde
si děti budou hrát a rodiče diskutovat o různých
věcech, zkušenostech a tématech nejen mezi sebou, ale i s odborníky.
Těšíme se na Vás každou středu od ÚNORA
2009 v prostorách kulturního domu.
realizační tým občanského
sdružení Holický Radovánek

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V měsíci listopadu byly v obřadní síni přivítáni mezi občany Holic tyto děti:
Ema Šedová, 28. října 508
Kristýna Brandýská, 1. máje 217
Vojtěch Formánek, Staroholická 406
Karla Hojková, Staroholická 447
Marek Chmela, nám. T.G.M. 16
Jakub Johanides, Roveňsko 34
Nikola Šafránková, Neptalimova 1088
Ondřej Benák, Nerudova 311
Natálie Kopecká, Vysokomýtská 694
Martin Bárta, 28. října 511
Nela Nykodýmová, 5. května 774
Jiří Motyčka, Roveňsko 15
Kateřina Bulvová, Holubova 847
Karolína Brandová, Pospíšilova 1154
Rozálie Kaplanová, Mládežnická 955

Holický Sokol
před koncem roku

Uvítání nového roku 2009 totiž proběhne
v naší MŠ zcela netradičně. Hned po příchodu
– 5. ledna – pojedou někteří naši kamarádi do
školy v přírodě – do Pece pod Sněžkou, zatímco ostatní oslaví Tři krále. Po návratu čeká
všechny předškoláky zápis do základní školy,
kterého se již nemohou dočkat. A nám zbývá na
závěr jedno jediné: všem dětem i dospělákům
v našem městě popřát pohodový celý rok 2009.
Kolektiv MŠ Holubova
(http://sweb.cz/msholice)
GENERALI POJIŠŤOVNA a.s.

agentura Holice, Palackého 38
Po, St 8.00–12.30 13.30–17.00
Út, Čt 9.00–12.30 13.30–15.00
Pá 8.00–12.30
Tel.: 466 687 355, 737 530 948

Konec listopadu a měsíc prosinec přinesl pro
holický Sokol jen samé radosti. Holičtí nohejbalisté byli úspěšní na druhém ročníku turnaje
trojic. Tohoto turnaje se zúčastnilo 22 tříčlenných družstev z celé republiky a řada bývalých
i současných mistrů republiky i světa. A v této
konkurenci zvítězilo družstvo Sokola Holice.
Vynikající výkon podal nejlepší holický nohejbalista Pavel Kop. Toho navrhla T. J. Sokol Holice jako Nejlepšího sportovce jak v anketě Holic, tak i Pardubické sportovní organizace a bude
navržen i do ankety České obce sokolské.
Anna Dvořáková převzala na jednání předsednictva Východočeské župy Pippichovy bronzovou medaili ČOS za obětavou činnost a práci
v holické jednotě i v předsednictvu župy. Na
stejném zasedání byla oceněna i více jak šedesátiletá práce a činnost Václava Kyncla, a to
nejvyšším sokolským vyznamenáním Plaketou
Dr. Miroslava Tyrše za obětavou celoživotní
práci a činnost v sokolském hnutí.
TJ Sokol

Krásné svátky vánoční,
hodně zdraví v roce 2009
přeje svým klientům

Generali pojišťovna a.s.
agentura Holice
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

SEBRANÉ GLOSY MILOSLAVA KMENTA
Na Nový rok o slepičí krok. Nepochybně znáte tuto starou českou pranostiku, která – charakterm astronomická – říká cosi o prodlužování
dne. Začíná to již koncem prosince („Na Boží
narození o bleší převalení“), pokračuje na Tři
krále krokem dále a končí víceméně na Hromnice, kdy je už o hodinu více! Moc se na tyto
zlomy každoročně těším, poněvadž s nimi nejen
přibývá světla, ale – ač ještě někdy i tuhá zima
– jaro se nenávratně blíží. Tím i teplo a já mám
teplo rád.
Tento úvod proto, poněvadž v zimě mi dá více
práce třeba i nalezení vhodných námětů ke glosám. Jak je teplo, děje se ledacos. Navíc mám
dojem, že jsme byli všichni v měsíci prosinci
zaměstnáni především nadcházejícími vánočními a novoročními svátky, zkráceně řečeno
adventem a stejnou měrou i událostí roku – ob-

chvatem. Avšak musím se ještě vrátit k mému
prosincovému souhrnu glos za rok minulý. Připomínal jsem chátrající dům čp. 268 v Nádražní ulici a od pana starosty se mi dostalo informace, že dům má již nového majitele a cosi se
tam děje. Vyčistil jsem si brýle a šel se podívat
– skutečně se v objektu cosi děje k prospěchu
věci. Rovněž jsem byl ujištěn, že stav zeleně
v okolí kulturního domu je v řešení. Pravdou
je, že jsem měl na mysli spíše zeleň „přízemní“. Tam si dovoluji trvat na tom, že například
záhon před muzeem – nic moc. Je však možné,
že to vše přijde na řadu současně s rekonstrukcí
muzejních sbírek. Faktem ovšem je, že zeleň
„nadzemní“ – topoly v celém okruhu kolem
kulturního domu – jsou „ty tam“. Ostatní beze
změn, o poště se už raději nezmiňuji. Snad jen
novodobé místní pořekadlo: „Kdo v prosinci

kdykoliv pro něco na poštu vešel, v několika
minutách nejméně o deset let sešel“.
Jedno však ještě musím připomenout. Na úřední desce v prosincovém vydání upozorňoval
městský tajemník na obecně závaznou vyhlášku z května 2005, kde se m.j. stanovuje, že
(volně citováno) je zakázáno odkládat odpad
mimo sběrné nádoby a odkládat jej volně, ale
také v pytlích, krabicích, atd. Firmy, odvážející
odpad, nejsou povinny po někom „dělat pořádek“, nakonec to musí udělat technické služby s nemalými mimořádnými výdaji. Není to
problém jen u nás, některá města již přikročila
k mimořádně tvrdým opatřením (policejní hlídky, maximální blokové pokuty na místě a další
postihy). Zkusme to u nás bez takovýchto komplikací, stačí trocha dobré vůle.

František Bednář, * 27. ledna 1919 v Holicích,
† 6. prosince 2007 v Nechanicích, (90. výročí
narození), původně obchodní příručí, později
příslušník četnictva, od roku 1950 zaměstnán
v různých povoláních, zajímal se o muzeum,
byl motoristickým činovníkem, organizátorem
motokrosových závodů v Holicích a v Lokti
nad Ohří, vůdčím budovatelem motokrosového
areálu „Poběžovická kotlina“ a autokempinku
Hluboký u Holic, v éře „normalizace“ v roce
1970 odstraněn z veřejného života, po roce
1989 opět veřejný činitel, městský zastupitel,
čestný občan města Holic (1999)

Karel Dudych, akad. arch., * 19. ledna 1904
v Holicích, † 19. července 1969 v Praze, (105.
výročí narození), architekt, projektant, malíř
a graﬁk, člen Studentského spolku v Holicích,
absolvent Umělecko-průmyslové školy v Praze, pracoval na graﬁckém atlasu pražských sadů
a historických zahrad, projektoval budovu místního národního výboru v Holicích a dětského
domova ve Starých Holicích, působil v Praze

covník, divadelní ochotník a režisér, propagátor
motoristického sportu, sportovní hlasatel, znalec motokrosu a ploché dráhy, autor motoristických statí a publikací

Pavel Kačer, * 6. května 1926 v Hradci Králové, † 4. ledna 1984 v Pardubicích, (25. výročí
úmrtí), úředník, žijící v Holicích, kulturní pra-

E-mail: miloslavkm@volny.cz

František Karel Rosůlek, * 20. ledna 1859
v Pardubicích, † 28. prosince 1940 v Pardubicích (150. výročí narození), učitel a ředitel škol,
spisovatel, vlastivědný pracovník, kustod městského muzea, autor a redaktor monograﬁe Pardubicko-Holicko-Přeloučsko, autor „Pověstí z Pardubicka“, též autor o Holicku, působil jako učitel
a ředitel školy v Holicích v letech 1891–1900.

POMNÍKY, SOCHY, KŘÍŽE, KAPLIČKY (9)
Další zajímavostí tohoto seriálu je „nejmladší“
objekt (z roku 2003), ovšem jeho historie se datuje již rokem 1922. Onoho roku navštívil Holice Tomáš Garrigue Masaryk, první prezident
tehdy mladého, svobodného a samostatného
Československa. Po předcházejících ceremoniích navštívil též sokolovnu a mimo jiné promluvil ke shromážděným lidem ve Fügnerových
sadech (dnes je to sokolský park). Tento akt byl
posléze na dotyčném místě „zvěčněn“ pamět-

Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

ním kamenem s deskou, která událost datovala.
Ihned po okupaci ČSR v roce 1939 byla deska
z iniciativy tehdejších činovníků Sokola z kamene odstraněna a uschována. Po osvobození
v roce 1945 byla vrácena na své místo, ovšem
v padesátých letech vadila komunistickému režimu. Byla údajně pracovníky „estébé“ tajně
odstraněna a nenávratně ztracena.
Počátkem nového tisíciletí v zahraničí žijící
holický rodák Dr. Vladislav Křepelka se rozhodl ﬁnancovat zhotovení pomníku T. G. Masaryka, který by zmíněnou událost připomínal.
Tak se též po určitých jednáních s městem stalo
a 27. května 2003 byl na zmíněném místě odhalen pomník – kamenný kvádr, v jehož horní
části je umístěn bronzový relief s Masarykovým portrétem. Níže je text: Tomáš Garrigue
Masaryk 7. 3. 1850–14. 9. 1937 – Zde promluvil prezident Osvoboditel 24. 9. 1922 k shromážděným občanům. T. G. Masaryk se zasloužil
o stát. Autorem reliéfu je akademický sochař
Jan Holinka, kamenosochařské práce provedl
místní kameník Václav Prokeš. Slavnostního
odhalení se účastnil v rámci návštěvy města
prezident ČR Václav Klaus.
Druhý objekt do značné míry souvisí se jménem
prezidenta T. G. Masaryka. Je známo, že v období první světové války museli „na vojnu“ všichni
bojeschopní muži tehdejšího Rakousko-Uherska, tedy i zemí Českých. Z Holic několik stovek mužů bojovalo na různých frontách, nejeden

z nich přeběhl na druhou stranu fronty do řad
francouzských, italských či ruských legionářů.
Nejeden z nich však také v průběhu války padl.
V době první republiky došlo k rozhodnutí na
paměť těchto událostí zhotovit a instalovat pamětní desku. Podrobnosti o jejím zhotovení se
zjistit nepodařilo. Je známo, že zásluhu na jejím
zřízení měly Družina válečných poškozenců
a Jednota legionářů v Holicích. Zdobená měděná deska uvádí jména 128 padlých holických
občanů v abecedním pořadí. Odhalena byla
21. června 1931 na budově tehdejší opatrovny,
dnes pobočky základní školy v Růžičkově ulici.
V letošním jubilejním roce 90. výročí vzniku
samostatného Československa byla deska odborným způsobem ošetřena.
Text: Miloslav Kment
Foto: Vladislav Branda
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Tělovýchova a sport
Výsledkový servis holických
basketbalistů 2008/2009
Východočeská liga mužů:
29. 11. Česká Třebová – BVK Holice 97:81
(47:40)
Branda 25, Valenta 18, Kšáda 13, Diepold 11.
30. 11. Svitavy „B“ – BVK Holice 92:62
(43:29)
Branda 21, Diepold 16, Kšáda 14.
13. 12. BVK Holice – Dvůr Králové 66:52
Branda 28, Valenta 12, Diepold 11, Kšáda 6.
Liga kadetů U16:
22. 11. BVK Holice – Sokol Hradec Králové 2
93:54
6. 12. Start Havířov – BVK Holice 107:51
Pašťalka 23, Půlpán 6, Bahník a Jechura po 5.
7. 12. BC Nový Jičín – BVK Holice 78:65
Pašťalka 20, Novotný 16, Pataj 12, Jechura 9, Půlpán 6.
Oblastní přebor starších minižáků:
22. 11. BVK Holice – Choceň 30:59
BVK Holice – Choceň 17:64
Oblastní přebor mladších minižáků:
29. 10. BVK Holice – Baskeťáci TJ Sokol Josefov 27:71
Branda 8, Zahradníček 7, Říha 5, Mycak 4.
BVK Holice – Baskeťáci TJ Sokol Josefov
44:70
Kašpar a Zahradníček po 12, Branda 9, Kulhavý 4.

Holická smeč

Poslední listopadovou neděli se v městské hale
uskutečnil další ročník nohejbalového turnaje
nazvaný Holická smeč 2008.
Velice silně obsazené soutěže se zúčastnilo
dvaadvacet trojic z celé republiky a jednotlivá družstva měla ve svých řadách mnoho
současných i bývalých reprezentantů a mistrů
světa. O kvalitě turnaje svědčí i to, že se ho
zúčastnili úřadující mistři republiky z Modřic
u Brna. Z vítězství se radovala sestava hájící
barvy domácího Sokola ve složení Pavel Kop,
Jakub Mrákava, Petr Voldřich, která ve ﬁnále
přehrála reprezentanty týmu Jamajka Ostrava
(Doubrava, Šlezár, Ertelt). Třetí místo vybojovalo družstvo Solidarita Praha vedené legendou tohoto sportu a jedním z nejúspěšnějších
hráčů všech dob Vilémem Ungermannem (Simon, Sankot). Pořadí na dalších místech bylo
následující: 4.–6. místo: Modřice (Bíbr, Pospíšil, Topinka), Karlovy Vary (Kubát, Klaudy,
Ertelt), Bělá B (Rožek, Petr, Rabas), 7.–12.
místo: Žluté lázně Praha, Dynamo Pardubice,
Hranice na Moravě, Dolní Radechová, Opava,
Čelákovice.

Zemřel Jaroslav Vojtěch
V úterý 2. prosince přišla smutná zpráva.
Ve věku 53 let zemřel bývalý motokrosový
reprezentant a nejúspěšnější holický závodník
posledního půlstoletí Jaroslav Vojtěch. „Vojta“
(pod touto přezdívkou ho znala motokrosová veřejnost), závodil v dobách největší slávy
českého motokrosu. Svými výkony si vysloužil i angažmá v prestižní pražské Dukle, kam
se dostali opravdu jen ti nejlepší z nejlepších.
Mezi jeho soupeře patřila skutečná esa světového motokrosu. Z českých jezdců můžeme jmenovat: Jaroslav Falta, Jiří Churavý, Zdeněk Velký, Antonín Baborovský, Mirek Halm a spousta
dalších. Jaroslav Vojtěch se pravidelně zúčastňoval závodů mistrovství světa a jeho jméno je
vyryto i na putovním poháru holického závodu.
V roce 1978 se totiž stal nejúspěšnějším domácím jezdcem při závodě mistrovství světa.
V poslední době se věnoval mladým jezdcům,
především velkému talentu našeho motokrosu
Petru Michalcovi.

J. Vojtěch se svým svěřencem těsně před startem
mistrovského závodu v Holicích
Jaroslav Vojtěch trávil většinu volných víkendů u svého zamilovaného sportu, byl vidět v parkovištích závodních strojů, stal se oblíbeným
společníkem, a to nejen jezdců, ale i funkcionářů. Jardo budeš všem na závodech moc chybět.
Rozloučení s Jaroslavem Vojtěchem proběhlo 11. listopadu v Pardubickém krematoriu.
(Sportovní stránku připravil Petr Kačer)

FITNESS CENTRUM
HOLICE
Vysokomýtská 184
Otevírací doba:
Po
16.00–21.00 hodin
Út–Čt 10.00– 2.00, 16.00–21.00 hodin
Pa
10.00–12.00, 15.00–21.00 hodin
Ne
10.00–12.00, 17.00–20.00 hodin
Cvičení pro ženy:
(pod vedením ing. Trojanové)
Út
10.00–12.00 hodin
Čt
19.00–21.00 hodin
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