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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané!
V pondělí 9. března schválilo zastupitelstvo města kapitálovou část rozpočtu, jinak
řečeno plán investic města
na rok 2009. Protože vás
chci o chystaných akcích informovat podrobněji, zaberu
svým „slovem“ větší prostor
než obvyklým sloupkem.
Kdybych měl stručně charakterizovat letošní
kapitálový rozpočet, musel bych konstatovat, že
většina investic půjde „do země“. Kanalizace
a komunikace totiž spolknou větší část peněz. Kolem kanalizace probíhají neustálé diskuse. Proč
se vlastně dělá? Protože se naše vláda před lety
při vstupu do EU zavázala, že do roku 2010 budou
na veřejnou kanalizaci a čištění odpadních vod
napojena všechna místa s více jak 2 000 obyvateli. Tím bych chtěl tedy vyvrátit kolující pověsti,
že si kanalizaci vymyslelo město. Nevymyslelo,
ale musí tento úkol splnit, pokud nechce následně
platit milionové sankce. Naštěstí v tom nezůstalo
samo (jako mnoho jiných obcí) a Vodovody a kanalizace a.s. Pardubice přišly s projektem „Labe-Loučná“, který je pro Pardubicko výhodný.
Vždyť jenom v Holicích se jedná o investici kolem
80 000 000 Kč. A to opravdu nevím, jak bychom to
řešili sami. Pro městskou kasu stačí 10 % finanční spoluúčast. V letošním roce by se s touto akcí
mělo končit v oblasti Podlesí a Kamenec a začít
by se mělo ve Starých Holicích. Zde to zasáhne
značnou část území od nádrže na konec této městské části. Škoda, že se před lety majitelé pozemků
postavili proti vybudování kanalizace v prostoru
Hanzlovy ulice. Tenkrát byl VAK ochoten udělat
vše na na své náklady… Na posledním jednání
zastupitelstva se diskutovalo o vedení kanalizace
v ulici 1. Máje. Provedené zkoušky potvrdily, že
pravdu mají (pro nás bohužel) odborníci a odpadní vody nesměřují do kanalizace ve Staroholické
ulici, ale do Ředického potoka. Málokdo ví, jak
bych byl rád, kdyby tomu tak nebylo. Nejen proto,

že je mi líto pěkné silnice v této ulici, ale město by
ušetřilo několik milionů za vybudování přípojek
na veřejných pozemcích. Takže suma sumárum:
pro nikoho to není příjemné (a levné), ale ta kanalizace se prostě udělat musí.
Ve Starých Holicích nepůjde jenom o kanalizaci. Je zde připraveno i rozšíření vodovodu a plynovodu v Nezvalově ulici a odvodnění plochy ve
Staroholické ulici (u pana Jeřábka). Nový plot by
se měl objevit u mateřské školy, lepšího vzhledu se
dočká bytový dům čp. 14 (pamětníci si jistě vzpomenou na jeho charakteristickou věžičku). Zatím
ve stadiu jednání je oprava komunikace k cihelně,
protože město nechce nést náklady samo, ale podělit se o ně s uživateli (cihelna, zemědělci).
Bez stavebního ruchu nezůstanou ani další
místní části města. V prostoru Kamenec se kromě
dokončení kanalizace chystá prodloužení vodovodu a výstavba nové komunikace. Generální oprava je připravena i pro hlavní komunikaci v místní
části Podlesí, neboť jenom záplatování by nebylo
to nejlepší řešení. Přípravné práce se rozběhly
i na výstavbě nové komunikace v místní části Podhráz, kde by před tím mělo v zemi skončit vrchní
elektrické vedení. Výstavba hřišť se připravuje
v místních částech Koudelka a Roveňsko.
Na jistá omezení se musíme připravit i ve
střední části města. Ředitelství silnic a dálnic
se chystá na nezbytnou opravu průtahu bývalé
silnice I/35 včetně úprav křižovatky u „Černého
koně“. Generální oprava čeká i komunikaci ve
Zborovské ulici a opravit by se měly i komunikace zasažené stavbou silničního obchvatu. V plánu
je také vylepšení parkoviště u hřbitova a výměna
sloupů veřejného osvětlení. Pokud získáme dotace, začnou práce i na výstavbě sběrného dvora
a v rámci podpory cestovního ruchu zázemí pro
turisty (hlavně pro ty na kole) vedle kulturního
domu. Ze strany BW Stavitelství je připravena
výstavba posledního bytového domu v prostoru
Muška. Pokud se seženou zájemci, začne se stavět. Dokončením výstavby v tomto místě by se zde
mohly dokončit i parkové úpravy, jejichž značná
část již byla uskutečněna. Oblast Mušky si vyža-

duje vůbec zpracování studie na úpravy celého
prostoru, případné konkrétní kroky však budou
předmětem úvah až roku příštího.
V oblasti projeků je na letošní rok počítáno
s dokumentací na výstavbu budovy pro základní uměleckou školu se společenským sálem a na
rekonstrukci expozice muzea. Podle zákona musíme mít do roku 2010 také nový územní plán,
na kterém se pracuje a jehož základní parametry
projednalo již zastupitelstvo. Nákladnější opravy
budov v majetku města jsou připraveny pro domy
čp. 46 v Holubově ulici, čp. 61 v ulici Bratří Čapků a dvorní část domu čp. 13 na náměstí T. G.
Masaryka. V kapitálovém či provozním rozpočtu
je pamatováno i na obnovu techniky dobrovolných hasičů a na opravy a technická opatření ve
školních budovách, kulturním domě a poliklinice.
Škoda, že nám finanční možnosti nedovolují dokončit opravy školní budovy v Holubově ulici, kde
je dokončení fasády podmíněno celkovou rekonstrukcí zdravotechniky ve starší části a hydroizolací. Vše za „pouhých“ 4,5 milionů korun, které
letos opravdu nemáme.
Při schvalování kapitálového rozpočtu se zastupitelé rozhodli finančně podpořit i akce občanských sdružení. Jedná se o Sokol (dokončení
oprav sokolovny), Automotoklub (stavební úpravy
na závodišti s ohledem na znovupořádání mistrovství světa v motokrosu) a Radioklub (dokončení střediska v prostoru Kamenec). Potřebný příspěvek města je připraven i pro římskokatolickou
církev, pokud dostane dotaci na opravu fary.
To jsou tedy plány na rok 2009. Jaká bude
skutečnost, si v této chvíli netroufne nikdo říct.
Stále totiž nad námi visí hrozba krácení příjmů
od státu v rámci opatření proti finanční krizi. Pokud by došlo k reálnému naplnění zatím jenom
vyřčených hrozeb, pak by se řada věcí, které jsem
zde uvedl, stala jenom zbožným přáním. Buďme
však optimisty, neboť nejhorší je podlehnout psychóze a nedělat nic. Musíme prostě věřit, že pokud ne dneska, tak určitě zítra bude líp.
Mgr. Pavel Hladík,
starosta města

HEJTMAN NAVŠTÍVIL HOLICE
V pondělí 2. března vykonal Radko Martínek poprvé ve funkci
hejtmana Pardubického kraje oficiální návštěvu Holic. Nejprve se sešel
s radou města a poté se starosty obcí našeho správního obvodu. Po obědě navštívil školská zařízení, která zřizuje kraj. První návštěva patřila
gymnáziu, poté následovala střední automobilní škola a dětský domov
v Husově ulici, kde se seznámil s probíhající přestavbou objektu. Svoji
návštěvu Holic ukončil odpolední besedou s občany města v klubovnách Kulturního domu. Podle vyjádření hejtmana Radko Martínka nebyla tato návštěva v Holicích na dlouhou dobu jeho poslední, neboť
má v úmyslu navštěvovat města s přenesenou působností výkonu státní
správy nejméně dvakrát ročně.

INFORMACE PRO VÁS. . .
Schůze rady města 23. února 2009
Rada města schválila hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2008, použití
částky 194 407 Kč z výsledku hospodaření
Kulturního domu města Holic za rok 2008 na
likvidaci ztráty z minulých let, na základě výsledků hospodaření za rok 2008 převod částky
24 284 Kč do rezervního fondu Mateřské školy Holubova, 70 085 Kč do rezervního fondu
Základní školy Komenského, 30 442 Kč do
rezervního fondu Základní umělecké školy
Holice, 5 664 Kč do rezervního fondu Domu
dětí a mládeže Holice, 61 838 Kč do rezerv-

ního fondu Školní jídelny Holice, 50 662 Kč
do rezervního fondu Kulturního domu města
Holic, 642 802 Kč do rezervního fondu Technických služeb Holice. Rada dále schválila
odměny ředitelům příspěvkových organizací
města za II. pololetí roku 2008, Organizační
řád Městského úřadu Holice, postup při likvidaci nepotřebného movitého majetku města.
Rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti komise pro propagaci a družební styky
města, přípravu zasedání zastupitelstva města
dne 9. 3. 2009, zprávu o aktualizaci pohle-

dávek města ku dni 20. 2. 2009, doporučila
zastupitelstvu schválit závěrečný účet města
za rok 2008, uplatnění DPH u zdanitelných
plnění, která vstupují do obratu a nejsou osvobozena od DPH, žádosti o veřejnou finanční
podporu z rozpočtu města na rok 2009, zamítla
žádost nájemců garáží v domě čp. 1103 v ulici
Na Mušce o snížení nájemného o sazbu DPH
a uložila ředitelům organizací do 31. 3. 2009
vrátit zřizovateli ze závazné položky na energie u Mateřské školy Holubova 14 193 Kč,
u Mateřské školy Staroholická 43 937 Kč.

Schůze rady města 9. března 2009
Rada města schválila 2. rozpočtovou změnu
na rok 2009, zveřejnění záměru pronájmu části
pozemku v Mládežnické ulici, kupní cenu pro
výkup pozemku v Hanzlově ulici, zhotovitele
akce „Výměna oken v bytovém domě Staroholická 14“ firmu DUVOX Pardubice, vyřazení
pohledávek z evidence Technických služeb Holice a jejich převedení do operativní evidence,
doporučila zastupitelstvu města schválit výkup

pozemků v Roveňsku a pozemku u rybníka
Blažkovec, zřízení věcného břemene na pozemku v místní části Koudelka za účelem uložení
vodovodního potrubí a umístění vodoměrných
šachet, zřízení věcného břemene na pozemcích ve Vysokomýtské ulici, v Dudychově ulici
a v místní části Podlesí za účelem vedení veřejného rozvodu elektřiny. Rada města nedoporučila zastupitelstvu schválit výkup pozemku na

“Krasku“, uložila vedoucímu odboru správy majetku jednat o výši ceny objektu čp. 33 v místní
části Roveňsko. Rada města zrušila své usnesení
č. 326 z 21. 11. 2005 a uložila předsedovi komise pro dopravu a veřejný pořádek projednat návrh Obecně závazné vyhlášky města č. 2/2009.
Rada města neschválila 1. rozpočtovou změnu
na rok 2009 s tím,že Dům dětí a mládeže Holice
má dostatečné prostředky v rezervním fondu.

Zasedání zastupitelstva města 9. března 2009
Zastupitelstvo města schválilo postup rady
od posledního zasedání zastupitelstva, celoroční hospodaření a závěrečný účet města za
rok 2008, 2. rozpočtovou změnu na rok 2009,
uplatnění DPH v plném rozsahu u zdanitelných plnění, která vstupují do obratu a nejsou osvobozena od DPH, kapitálovou část
rozpočtu města na rok 2009 v objemu příjmů
1 095 000 Kč a výdajů 30 298 000 Kč s fi-

nancováním 24 489 400 Kč, podání žádosti
na Pozemkový fond ČR o bezúplatný převod
pozemků v ulici Pod Homolí do majetku města, odprodej pozemku v Holubově ulici, v ulici 1. Máje a v Roveňsku a u rybníka Blažkovec, zřízení věcného břemene na pozemku
v místní části Koudelka za účelem vedení
inženýrských sítí, v Hradecké ulici k uložení
veřejného rozvodu elektřiny, v místní části

Koudelka za účelem uložení vodovodního potrubí a umístění vodoměrných šachet, ve Vysokomýtské a Dudychově ulici a v místní části
Podlesí za účelem uložení veřejného rozvodu
elektřiny. Zastupitelstvo města neschválilo
výkup pozemku na „Krasku“ do majetku města. Zastupitelstvo rozhodlo o rozdělení veřejné
finanční podpory z rozpočtu na rok 2009 (viz
nížeuvedený rozpis).

Veřejná finanční podpora z rozpočtu města pro rok 2009
Bylo podáno celkem 43 žádostí klubů, spolků, občanských sdružení i jednotlivců o veřejnou
podporu z rozpočtu města pro rok 2009. Celková
suma těchto žádostí dosáhla 1 531 500 Kč, což
absolutně překračuje rozpočtové možnosti. Vyhověno bylo ve třiceti případech a po projednání v radě a zastupitelstvu města bylo rozděleno
450 000 Kč takto (jsou uváděny obecné názvy
žadatelů):
Horolezecký klub – údržba lezeckých stěn
5 000 Kč, Radioklub OK1KHL – holický pohár
5 000 Kč, myslivecké sdružení – léčiva pro zvěř
5 000 Kč, římsko-katolická farnost – oprava varhan, 40 000 Kč, DTJ – údržba, provoz 10 000 Kč,

DTJ – den dětí 3 000 Kč, Sokol – oddíl historických kol 5 000 Kč, Sokol – činnost nohejbalu
10 000 Kč, zahrádkářský svaz – výstav, přednášky
– 5 000 Kč, tenisový klub – celostátní turnaj žáků
5 000 Kč, tenisový klub – dětská tenisová škola
10 000 Kč, svaz chovatelů – výstavy 20 000 Kč,
tancklub – letní soustředění 6 500 Kč, Hana Flekrová – taneční akce 3 500 Kč, Petr Kačer – kniha
o motorismu 5 000 Kč, automotoklub – motokrosy 2009 100 000 Kč, SK Holice – mezinárodní
turnaj 20 000 Kč, Jiskra – pronájmy 20 000 Kč,
Jiskra – mezinárodní turnaje 20 000 Kč, Jiskra
– florbal + ASPV 10 000 Kč, taneční klub Apel
– činnost 10 000 Kč, společnost přátel ZŠ – pří-

spěvek na autobusovou dopravu 3 000 Kč, Blanka Kašparová – výstava železničních modelů
4 000 Kč, Junák – letní tábory 20 000 Kč, BVK
– činnost mládeže 70 000 Kč, kultura pro město
– nájemné 10 000 Kč, „Radovánek“ – odborné
vzdělávání 10 000 Kč, old bikers – závody historických motocyklů 5 000 Kč, Oldřich Jelínek
– závody tělesně postižených 5 000 Kč, kynologové – prezentace klubu 5 000 Kč.
Je nezbytné dodat, že jako každoročně byla
kromě toho v rozpočtu vyčleněna zastupitelstvem
schválená mimořádná podpora na činnost fotbalového oddílu SK Holice ve výši 250 000 Kč.
(red)

Ladislav Effenberk v čele Krajské sítě MAS Pardubického kraje
zmíněné projekty vyžadují především řadu „fiV listopadu roku 2006 byla v zasedací síni
holické radnice ustavena Místní akční skupina
nančních injekcí“. Současný nejasný stav by měly
(MAS) Holicka, jejímiž hlavními úkoly byla pod„rozhýbat“ krajské sítě, které by měly se znalostí
podmínek a možností kraje zajistit možné dotace,
pora podnikatelských aktivit a místní produkce,
péče o krajinu a rozvoj cestovního ruchu, budogarance a dotování projektů. Ustavující schůze
krajské sítě MAS Pardubického kraje se konavání venkovských center služeb a společenského
života. Myšlenky tohoto projektu, který měl vrla 10. března 2009, do jejího čela byl jmenován
cholit rozsáhlým programem „LEADER“, byly
předseda MAS Holicka a místostarosta města Holic Ladislav Effenberk. Snahou „Holických listů“
rozhodně zajímavé a získaly podporu i zájem
především u zástupců venkova. Ovšem následubude sledovat, zdali se některé z předpokládaných
jící roky přinesly spíše teoretické úvahy a utápění
projektů dají brzy do pohybu.
v programových cílech. Nelze si však zapírat, že
(mkm)
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)

Otisky prstů
do cestovních dokladů
Od 1. dubna 2009 je možné podat žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými
údaji (tzv. e-pasu), který bude na vloženém nosiči dat s biometrickými údaji obsahovat také
otisky prstů. Tyto otisky se budou pořizovat
u občanů, kteří ke dni podání žádosti dosáhli
věku minimálně 6 let. U občanů mladších 6 let
a u cestovních pasů bez strojově čitelných údajů (zrychlený pas) ke změně nedochází.

Schůze rady města v dubnu 2009
První dubnová schůze rady města bude v pondělí 6. dubna, rada bude projednávat informaci
o činnosti odboru životního prostředí a stavebního úřadu a ke schválení bude radě předložen
pořadník žadatelů o městské byty na 2. čtvrtletí
2009. Dalším jednacím dnem bude pondělí 20.
dubna, kdy je na programu projednání stavu na
úseku veřejného pořádku dopravy, informace
o činnosti odboru dopravy, zpráva o činnosti komise veřejného pořádku dopravy a radě
bude předložena informace o činnosti správního odboru na úseku přestupků. Na jednání
rady města budou vždy zařazovány majetkové
otázky (převody majetku apod.), sdělení starosty a další.

Technické služby informují
– jarní úklid v Holicích
V sobotu 25. dubna zajistí Technické služby
Holice sběr velkoobjemového odpadu, jako je
starý nábytek, koberce apod. Po Holicích budou ten den rozmístěny kontejnery a o jejich
umístění a harmonogramu svozu budou všechny domácnosti informovány letákem.
Technické služby Holice

přijmou pracovníka na plný úvazek
do sběrného dvora.
Požadujeme znalost práce s PC a fyzickou
zdatnost. V případě zájmu nás kontaktujte
na tel. čísle 466 920 013 nebo osobně
v kanceláři TS Holice.

VÝKONY SPORTOVCŮ BYLY OCENĚNY
Již počtrnácté byly oceněny nejlepší výkony
sportovců z Holic, tentokrát za rok 2008. Před
zaplněným hledištěm holické sportovní haly
přebírali v sobotu 21. března 2009 ocenění v pěti
kategoriích zástupci prakticky všech holických
klubů. Ceny předávali, kromě představitelů města, i vzácní hosté – slavná tenistka Helena Suková (na fotografii) a místopředseda Pardubického
krajského sdružení ČSTV Josef Kořínek.
V první kategorii jsou oceňováni nejlepší
sportovci klubů. Za TJ Jiskra to byli florbalista Jan Fišar, turista Miroslav Roček a stolní
tenista Zdeněk Socha. Tenisový klub vybral Jiřího Mansfelda a Miroslava Hájka, DTJ Josefa
Sedláka, Automotoklub Petra Michalce a Petra
Šefranka, Basketbalový všesportovní klub Jana
Zahradníčka a Evu Dvořákovou, SK fotbal Jakuba Jedličku a Tomáše Solila, Sokol nohejbalistu Pavla Kopa a Taneční klub Apel pár Marek
Metelka – Sabina Pardusová.
V kategorii nejlepší trenér nebo cvičitel byl
oceněn Pavel Hojka, trenér a předseda oddílu
nohejbalu TJ Sokol. Za mimořádný výkon družstva převzaly ceny kolektivy kadetů U16 Basketbalového všesportovního klubu, mužů stolního
tenisu TJ Jiskra a dospělých Tenisového klubu.
V kategorii mimořádných výkonů jednotlivců
byli oceněni basketbalisté – sourozenci Viktor
a Aneta Půlpánovi – za své úspěchy na mistrovstvích republiky a v případě Anety i v juniorské

reprezentaci ČR. Mezi legendy holického sportu byl uveden fotbalista Karel Velinský, známý
pod přezdívkou Brunčák. Na závěr předal Josef
Kořínek Václavu Kynclovi k jeho životnímu jubileu „Čestný odznak ČSTV“.
Slavnostní program doplňovala působivá
vystoupení dětí z mateřských škol a holických
tanečníků. Poděkování za zdárný průběh slavnostního odpoledne patří členům komise pro
školství, mládež a tělovýchovu rady města
a všem sponzorům.
Pavel Hladík

Pozvánka na slet čarodějnic

VANDALOVÉ STÁLE ŘÁDÍ

Čtvrtek 30. dubna
19.00 koncert dechové hudby u kulturního
domu a „čarodějnický slet“ u kulturního domu
20.00 společný lampiónový průvod na
fotbalový stadion, zapálení ohně,
čarodějnický ohňostroj
Na fotbalovém stadionu
je zajištěno bohaté občerstvení

Česká policie „pod čarou“
V rámci všech útvarů Územního odboru vnější služby Pardubice byl zprovozněn redakční
systém na internetových stránkách policie a na
www.policie.cz naleznete v hlavní nabídkové
liště Útvary Policie ČR a zde odkaz na Územní
útvary. Poté zvolíte položku Krajské ředitelství
policie Východočeského kraje a zde v Odkazech
(v pravé části) zvolíte Územní útvary vč. regionu, poté Pardubicko a nyní již stránky našeho
Obvodního oddělení Holice. Zde naleznete veškeré údaje, které by Vás mohly zajímat v souvislosti s činností našeho útvaru. Jsou zde kontakty
na stálou službu i vedení Obvodního oddělení,
fotografie sídla, územní odpovědnost, kde se
dozvíte, které obce má na starosti konkrétní policista s územní odpovědností. Naleznete zde
i mapu teritoria a zejména si zde můžete přečíst články, ve kterých Vás pravidelně budeme
informovat a naší činnosti. Věřím, že Vám bezZ P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

pečnost ve Vašem městě či obci není lhostejná
a že se zájmem na naše webové stránky zavítáte.
Pokud se z našich článků dozvíte o nějakém případu, který policisté našeho oddělení prošetřují, může se stát, že k němu budete mít jakýkoli
poznatek, který by nás mohl přivést na stopu
pachatele. V tomto případě oceníme Vaší spolupráci a Vaše podněty jsme připraveni přijmout,
zhodnotit a prošetřit. Tyto poznatky nám můžete
zatelefonovat na čísla uvedené na webu, případně zaslat elektronickou poštou, jejíž adresu zde
rovněž naleznete. Tím, že pravidelně přispíváme
do internetového redakčního systému, se však
nezříkáme možnosti informovat Vás i cestou
Holických listů. I zde se s Vámi budeme setkávat a informovat zejména ty, kteří nemají přístup
k internetu. S přáním pěkného jara.
npor. Lic. František Zavřel,
vedoucí oddělení

Vandalové (v tomto případě sběrači kovů) si
nedají pokoj. Fotografie Vladislava Brandy dokládá, že se nezastaví ani před pamětní deskou
na pomníčku padlým v květnovém povstání
1945. Takhle dopadl pomník padlým skautům
v Pardubické ulici. Je to hyenismus prvního
řádu a dotyčným nenechavcům lze jen vzkázat:
kéž vám to někdy někdo oplatí. Doufejme, že
další desítky pomníčků zůstanou bez úhony.
Pavel Hladík
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KULTURNÍ DŮM MĚSTA HOLIC – DUBEN 2009
Kulturní kalendář na měsíc duben 2009
DIVADLO – velký sál KONCERT – aula gymnázia

Co se děje v KD

datum hodina
4. 4.
19.30

program
vstupné
VRÁTILA SE JEDNOU V NOCI (Eduardo Rovnej)
Komedie o výletě do „fantastična“, který si každý zúčastněný, jak herec tak
i divák, může vytvořit po svém. Režie Jitka Juračková
Hraje: Divadelní soubor KD v hlavních rolích Libuše Straková a Petr Hlavatý
představení je zařazeno do ABO
90 Kč
11. 4.
17.00
Jazzové velikonoce s JG DIX – aula gymnázia
50 Kč
18. 4.
19.30
VRÁTILA SE JEDNOU V NOCI (Eduardo Rovnej)
REPRÍZA
80 Kč
21. 4. 8.30 a 10.00 Jak Krakonoš pekařku Jířu napravil – školní představení

KLUB „U Holuba“
datum hodina
24. 4.
20.00

program
Eye for an Eye, rockový koncert spojen s křtem CD + hosté

vstupné
50 Kč

datum hodina
7. 4.
17.00

program
vstupné
Peklo s princeznou
Pohádka o kurážné princezně Anetě, která se nechce vdát za nešiku ze sousedství.
Hrají: Tereza Voříšková, Jiří Mádl, Petr Nárožný, Miroslav Táborský, Zlata
Adamovská a další.
Žánr: Česká pohádka, délka 105 minut
60 Kč
Město Ember
Posledních dvěstě let je útočištěm lidí podzemní město Ember. Nyní stojí na
pokraji zániku. Shodou náhod je nalezena schránka s tajemnými dokumenty,
které popisují cestu ven z města.
Režie: Gil Kenan, Hrají: Tom Robbins, Bill Murray, Saoirse Ronan
Žánr: Dobrodružná fantasy, délka 95 minut
70 Kč
Valkýra
Film sleduje události předcházející 20. 7. 1944, kdy byl proveden zřejmě nejproslulejší atentát na Adolfa Hitlera. Vypráví skutečný příběh plukovníka Clause von Stauffenberga.
Režie: Bryan Singer, Hrají: Tom Cruise, Kenneth Branagh, Bil Nighy, Tom
Wilkinson a další.
Žánr: Válečné drama – do 12 let nevhodné, délka 120 minut
70 Kč
Příběh o Zoufálkovi
Zoufálek, je malý myšák s velkýma ušima, který se zcela vymyká myšímu společenství. Nebojí se koček ani pastí, knížky nežere, ale čte a sní o tom, že se
stane rytířem.
Žánr: Animovaná pohádka, délka 93 minut
65 Kč

KINO – velký sál

21. 4.

19.30

28. 4.

19.30

5. 5.

17.00

PŘEDNÁŠKY – klubovny
datum hodina
15. 4.
16.00

program
arch. Otakar Novotný – Holice, přednáší Mgr. Lukáš Peška

vstupné
20 Kč

Pojďte na návštěvu
Zimní sezona je za námi, a to značí,
že se otvírá jiná, například ta v Památníku Dr. Emila Holuba. Od středy 1. dubna
se opět budete moci šest dní v týdnu zajít
podívat na exponáty, které slavný holický
rodák přivezl ze svých cest po Africe. Já
bych měl pro vás jednu radu. Nechte si
svoji návštěvu na sobotu 4. dubna. Důvodů, proč tak učinit, je více. V sobotu totiž
proběhne v památníku den otevřených
dveří, což znamená, že nemusíte platit. Po
obědě, přesněji řečeno před třináctou hodinou, se dostaví starosta města Holic Pavel Hladík a zahájí slavnostní předvedení
výsledku padesátihaléřové sbírky. Jak jistě
víte vybralo se 46 252 Kč a organizátoři
za tuto sumu pořídili velkoplošnou televizi
s DVD přehrávačem, akvárium s africkými
rybičkami, dětský koutek a především nově
preparovaného čápa marabu, na kterého
v podstatě tato sbírka vznikla. V případě
pobytu v České republice přislíbil účast
na této akci i autor návrhu nové expozice,
známý architekt David Vávra. Dalším důvodem proč přijít v sobotu do památníku
je, že si budete moci prohlédnout běžně nevystavované exponáty a že se vám v malé
scénce předvedou děti z dětského domova.
V závěru programu bude na návštěvníky
čekat malé překvapení.
Pokud se vám v památníku bude líbit,
další vaše návštěva se může uskutečnit po
osmém dubnu, kdy zde bude na čtrnáct
dní instalována výstava známek sběratele
a cestovatele Karla Soboty. Výstava se koná
u příležitosti 110. výročí vstupu Dr. Emila
Holuba do Klubu českých filatelistů.

ŠICÍ STROJE
Jiří Staněk
9. května 839, HOLICE

VÝSTAVY

tel.: 604 813 742

„Petr Auterský – průřez tvorbou“ výstava fotografií
Předsálí velkého sálu od 3. do 22. dubna, vernisáž v pátek 3. 4. od 18 hodin

příjem: PO, ST od 10.00 do 18.00 hodin

„Afrika v běhu staletí“ – výstava známek cestovatele Karla Soboty
Památník Dr. Emila Holuba od 8. do 22. dubna, vernisáž v úterý 7. 4. od 18 hodin
„5. ročník setkání železničních modelářů a fotografů ČR“
areál KD Holice od pátka 24. do neděle 26. dubna
výstava fotografií od 14. do 30. dubna – vitríny I. patro KD Holice
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Koupím poštovní známky, pohledy,
obálky, bankovky, tuzexové bony, celé
sbírky – větší množství – pozůstalost
po sběrateli. Platím v hotovosti nejvyšší možné ceny.
Info na tel. 724 229 292

Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

Z NAŠICH ŠKOL
Desátý ročník „Holické Mateřinky“

Veřejná prezentace mateřských škol, to je „Holická Mateřinka“. Letošní vystoupení zaujala. Nechyběla dramatizace, tanec, sport. Velice
zajímavé vystoupení oslovilo diváky v dopoledním bloku. Pohádka „Od
čertovy skály do pekla“ v podání dětí z Mateřské školy Hronov. Zaujaly i břišní tance tanečnice ze Sezemic. Děti z Mateřské školy Korálek
z Pardubic vycestovaly do Itálie, a tam si daly své oblíbené špagety. Mateřská škola Pardubická zaplnila pódium exotickými zvířaty a nechyběl
Dr. Emil Holub. Děti z pořádající Mateřské školy Holubova uspořádaly
výpravu po moři a s radostí se vracely domů do Holic.
Organizátoři oblastního kola „Mateřinky“ děkují sponzorům:
B. V. Elektronik s.r.o. Holice, Malavi, Feifer – kovovýroba spol s.r.o,
B. S. Gips – Pavel Beták, CA Apollo, Cukrárna Valma, Lenka Štěrbová
– dodávky zemních prací, zemní protlaky, Jiří Kamenický – topenářské
a instalatérské práce.
Loučíme se s 10. ročníkem a těšíme se na 11. ročník. Přejeme krásné
jarní dny.
kolektiv MŠ Holubova

Mateřská škola Pardubická
„Leden na rampouchy hrál, únor posune den dál,
březen tlačí trávu vzhůru, duben barví stromům kůru…“
Tak rychle letí ten čas. Ještě přednedávnem chodily děti za tmy do MŠ
a dnes je vítá bílý den.
Rádi se v naší mateřské škole smějeme a skotačíme, proto jsme na
konci února uspořádali „karnevalový týden“, který jsme završili maškarním plesem. Všechny děti se jaksepatří vyparádily (ale i paní učitelky),
tančilo se, rejdilo, až to školkou znělo.
Na začátku března jsme navštívili Hvězdárnu v Hradci Králové, kde
jsme se mimo jiné dozvěděli, že první jarní den bude letos již 20. března.
Také na nás v tomto měsíci čekalo překrásné divadlo připravené přímo
v naší tělocvičně s názvem „Tygřík Péťa“. Měli jsme tu i cirkus s živou
opičkou, kterou si všechny děti mohly pohladit.
Nejen plesání, dovádění a divadla máme v MŠ. Děti z kytičkové třídy
nás reprezentovaly na Holické Mateřince s vystoupením Doktoři – cestovatelé do Afriky.
A co nás čeká v měsíci dubnu?
Období velikonočních svátků, které se odrazí i ve výzdobě naší MŠ.
Na třídách to „kvete, zpívá“, budou se malovat vajíčka, zajíčci…
Tuto dobu nám zpestří pohádka O strašidle z dubového lesa – 15. 4.
2009 od 8.30 hodin.
Také půjdeme na pohádku do KD 21. 4. 2009 – Jak Krakonoš pekařku
Jířu napravil.
Od 27. března 2009 každý pátek jezdí předškoláci na plaveckou výuku
do Hradce Králové.
Příjemné a pohodové prožití svátků velikonočních a krásné jaro přejí
Zaměstnanci a děti MŠ Pardubická

Co se děje na „Holubovce“…
„Březen, březen, za kamna vlezem“… říká stará česká pranostika.
A kdo chce, může si s sebou za kamna vzít knížku, třeba i anglickou.
S tím by vám lehce poradili žáci naší školy, pro které jsme připravili ve
školní knihovně výstavku anglických knih, učebnic a pracovních sešitů
spojenou s přednáškou o školském systému ve Velké Británii. Mimo
jiné si všichni mohli podle nejnovějších anglických písanek vyzkoušet,
jak se anglické děti učí psát.
V počítačové učebně se pro změnu „učí psát“ žáci 7. ročníků ve školním kroužku Psaní na počítači všemi deseti. Začali v říjnu, ještě sice
neumí celou abecedu, ale – kdo z Vás se může pochlubit tím, že napíše
za 1 minutu 3 řádky textu téměř bez chyby, aniž by se podíval na klávesnici? Takhle rychle píší naši sedmáci.
Nevěříte? Přijďte se přesvědčit na vlastní oči. Rádi Vás provedeme
školou, seznámíme s učiteli i žáky. Kdy? Během Dnů otevřených dveří, které jsme pro Vás připravili na 7. a 8. dubna od 9 hod. do 17 hod.
P. Trpková, učitelka

Měření sil našich dětí se „zbytkem“ okresu
Vystoupení dětí z MŠ Staroholická „Šíleně smutná princezna“

Tyflocentrum v naší škole
Že nevíte, co to je? To je organizace, která pomáhá postiženým lidem – např. nevidomým, neslyšícím… Tato organizace zde byla pro nás
osmáky a deváťáky. Po úvodním seznámení s pracovníky, nám jeden vyprávěl, jak při autonehodě přišel o zrak, a tím pádem se mu totálně změnil život. A my jsme měli možnost vyzkoušet, jaké to je, když nevidíte.
Zkoušeli jsme s klapkami na očích a slepeckou holí vyjít schody, natočit do hrníčku vodu tak, aby nepřetekl nebo si napsat diktát. Opravdu
je to velmi obtížné.
Dále jsme vyzkoušeli pomůcky, které nevidomým ulehčují život,
jako např. hmatové a zvukové hodinky, mluvicí mobil, určovač barev,
atd. Také jsme se seznámili se slepeckým psem, o němž jsme se dozvěděli mnoho užitečných informací. Beseda byla zajímavá a hodně poučná. Uvědomili jsme si, jaké máme štěstí, že jsme zdraví a jak je důležité
si své zdraví chránit.
Tereza Vlasáková, žákyně 9. B, Holubova
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

V pátek 13. března se náš školní dramatický kroužek zúčastnil Okresní
soutěže dramatických kolektivů v Pardubicích se staroněmeckou pověstí Krysař. Nervy byly obrovské, a přesto náš kroužek vyhrál a zároveň
byl vybrán do krajského kola, které proběhne ještě letos v Chrudimi.
Vedení školy blahopřeje všem nadějným hercům a režisérce Markétě
Stačinové.
ZŠ Holice, Holubova ul.
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Setkání železničních modelářů

MO ČRS HOLICE VÁS ZVE NA

Společnost přátel železničního modelářství – železnice Holice spolu s KD Holice pořádá pátý
ročník setkání železničních modelářů a fotografů ČR. Setkání se uskuteční v prostorách kulturního
domu od pátku 24. dubna do neděle 26. dubna vždy od 8.00 do 17.00 hodin.
Program: Výstava železničních modelů a kolejišť v provozu. Výstava k 110. výročí založení
tratě Holice–Chrudim. Sičova drobná železnice před budovou kulturního domu. Sobota 13.00 hodin – vyhlášení výsledků celostátní fotografické soutěže spojené s vernisáží.
Vstupné: 20 Kč, děti 10 Kč, náměty zasílejte na adresu: Prodejna modelové železnice, Zahradní
1002, Holice.
Společnost přátel železničního modelářství – železnice Holice pořádá zájezd na úzkokolejnou
muzejní železnici Steinbach – Jőhstadt v Německu. Odjezd: 23. 5. 2009 v 3.30 hodin z náměstí
T. G. Masaryka. Další informace na obě akce: www.holickamasinka.cz

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
NA RYBNÍKU BLAŽKOVEC
v neděli 26. dubna.
Prezentace od 6 hodin,
začátek závodu v 7 hodin,
vyhlášení výsledků ve 12.30 hodin.
Hodnotné ceny, občerstvení zajištěno.

Jazzové Velikonoce
Vážení příznivci kvalitní muziky, přijměte
touto cestou pozvání na již tradiční hudební pořad Jazzové Velikonoce JG DIX, který se uskuteční v sobotu 11. dubna od 17.00 hodin v aule
Gymnázia Dr. Emila Holuba. Známá holická
kapela, která se poprvé na veřejnosti představí
v novém obsazení, si pro vás připravila pestrý
repertoár, v němž kromě osvědčených písní zazní i několik žhavých novinek. Přijďte podpořit
místní hudebníky a zpříjemněte si sváteční čas
muzikou, která díky své nadčasovosti oslovuje
posluchače napříč generacemi.
Karel Král ml.

Z Památníku Dr. Emila Holuba –
malé ohlédnutí do minulosti
Mezi významné budovy ve městě zcela určitě náleží Památník Dr. Emila Holuba. Byl vyprojektován bratislavským architektem Štefanem Imrichem ve stejném stylu jako jeho první
stavba – kulturní dům. Stejně tak byl postaven
v „Akci Z“ holickými občany jako výraz díků
svému význačnému rodákovi. Interiér na ploše
500 m2 ve třech částech nabízí nahlédnutí do
života Dr. Emila Holuba, do africké přírody
a v národopisném oddělení nahlíží do života jihoafrických domorodců. Z celkového množství
cca 750 exponátů je vystavena zhruba polovina. Druhá část – drobné exponáty hornin, nerostů, zkamenělin, rostlin drobných mořských
živočichů, zbraní a části národopisné sbírky
cestovatele a zakladatele safari B. Machulky se
využívá ke krátkodobým výstavám.
Památník byl poprvé v nové podobě otevřen
30. 4. 1966. Návštěvnost se pohybovala kolem
11 000 lidí. Nejvyšší návštěvnost byla zaznamenána v roce 1987 – tehdy doslova proběhlo

Památníkem téměř 66 000 návštěvníků. Poté
se návštěvnost opět prudce snižovala. Nyní od
roku 2003 se ustálila na 12–13 000. Dle statistiky od roku 1966 navštívilo muzeum celkem
1 381 410 návštěvníků.
Téměř každý rok navštíví Památník osoba
společensky známá, aby vzdala hold našemu
cestovateli. Loni jsme přivítali cestovatele
z nejvzácnějších – pana Miroslava Zikmunda.
S úspěchem jsme prezentovali průkopníka
sběratelství a cestování Dr. Emila Holuba na
TOURIZM EXPO 2008 v Olomouci a v Senátu ČR v Praze. Loni v květnu se natáčela reportáž pro pořad Toulavá kamera, uskutečnily se
koncerty afrických skupin a rytmů. Podařilo se
také převést část sbírky do digitální podoby.
Věřím, že letošní sezona opět přiláká řadu
návštěvníků a obdivovatelů dr. E. Holuba.
Čeká na ně nejedno překvapení i malé změny,
které obohatí stálou expozici.
Jitka Koudelková

Pokácet strom motorovou pilou trvá několik minut. Je snadné
přitom nepomyslet, jak dlouho trvalo, než vyrostl, a jak dlouho
bude trvat, než za něj vyroste náhrada.
Občanské sdružení Zelená krajina v Holicích upozorňuje holické občany na petici za lepší paragrafy
na ochranu zeleně a petici občanů proti celorepublikovému kácení stromořadí podél silnic a cest.
Obě petice lze podepsat na Městském úřadě v Holicích a v knihovně.
Více informací na: www.arnika.org/petice nebo www.nasestromy.cz
Humanitární sbírka – Humanitární sbírky na faře v Holicích se konají ve středu a to 29. dubna, 6. května a 13. května vždy od 15.00 do 17.00 hodin. Prosím ochotné spoluobčany o pomoc
při manipulaci a nakládání. MUDr. Hana Bažantová
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CB setkání Kamenec 2009
1. a 2. května 2009
Radioklub OK1KHL letos pořádá již 13. ročník CB setkání. S novým vedením Automotoklubu Holice byla uzavřena smlouva o pronájmu
areálu motokrosového depa, a tak se setkání po
několika letech vrací zpátky na Kamenec. Do
pěkného prostředí motokrosového depa vás zveme na třinácté setkání a s tím spojenou velkou
jarní CB burzu a prodej radiotechniky. Ideální
podmínky pro vysílání budou moci vyzkoušet
všichni, kteří se přijdou podívat do nového vysílacího střediska našeho radioklubu. Možná si
někteří z vás pamatují, že setkání poprvé zorganizoval Milan Vohralík v roce 1997.
Ať se vám na Kamenci líbí a na shledanou na
srpnovém 20. Mezinárodním setkání, které se
koná 21.–22. srpna již v samotných Holicích!
David Šmejdíř, ředitel setkání

Okénko do Radovánku!
Ahoj rodiče a naši nejmenší,
jak už jste si mnozí zvykli, pravidelně se scházíme každou středu a připravujeme pro děti různá
cvičení, zpívánky, říkadla a vytváříme pro děti
snad příjemné herní prostředí. Snažíme se zajistit i nějaké přednášky a besedy s odborníky, což
je hlavně pro rodiče našich, nejen nejmenších,
ratolestí.
Proto bychom Vás chtěli pozvat na besedu
s MUDr. Hanou Bažantovou na téma NEURÓZY U DĚTÍ.
Setkání bude výjimečně v úterý 14. 4. 2009 od
15.00 hod. v prvním patře kulturního domu.
Více informací ohledně dalšího programu v Radovánku se dočtete na našich webových stránkách www.holickyradovanek.webnode.cz
Veronika Marková
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

SEBRANÉ GLOSY MILOSLAVA KMENTA
Jednou jsem s tím začal, nezbývá mi než pokračovat. Vzal jsem do rukou knížku Jana Munzara „Medardova kápě“ a jal se hledat vhodnou
pranostiku na duben. Z celkového počtu cca devadesáti pranostik to nebylo jednoduché. Nakonec jsem vybral tradiční a známou, vztahující se
ke známému bojovnému světci: „Na svatého Jiří
vylézají hadi a štíři“. Jsem nakloněn tomu věřit,
že za měsíc – 24. dubna – budou hadi a štíři skutečně vylézat. Dnes – 24. března – to vypadá, že
by člověk ani psa nevyhnal.
První ohlas jde přímo ode mne. Děkuji
Ing. Evženu Erbenovi za jeho sdělení a omlouvám se za můj omyl. Napsal jsem „Erban“ namísto „Erben“ a moc mne to mrzí, poněvadž
vím, že na správnost jmen si má každý „psavec“
dávat pozor. Zároveň s nelibostí konstatuji, že

– alespoň jak mi pan Erben 28. února napsal
– nikdo nedokázal na jeho kritiku odpovědět.
Pokud tedy mezitím již k něčemu „nedošlo“.
Ohlas druhý, který bych připomenul označením „psí postrach na místním hřbitově“,
zatím nepřišel z žádné strany. Zato přišla připomínka z jiné strany: Zdeněk Koudela z občanského sdružení „Zelená krajina“ zaslal pro
„Holické listy“ kritický rozbor o poškozování
zeleně na území města.
Jeho příspěvek došel v čase, kdy bylo dubnové vydání plné. Ovšem některá konstatování,
doložená fotodokumentací, nelze opomenout
(pro představu jistě stačí dvě fotografie). Pokusím se získat stanoviska zainteresovaných stran
a podrobnosti uvést v květnovém čísle.
E-mail: miloslavkm@volny.cz

mjr. Václav Baumann, * 24. srpna 1916
v Jaroměři, † 24. dubna 1989 v Praze (20. výročí úmrtí), letec, za 2. světové války stíhač
RAF, účastník bojů o Anglii a frontový bojovník, dvakrát sestřelen, po válce v čs. letectvu,
poté coby „zápaďák“ propuštěn a persekvován,
v roce 1965 rehabilitován, žil v Anglii a v Praze, dětství a mládí prožil v Holicích, čestný občan Holic in memoriam (1991)
Bohumil Kašpar, * 5. října 1870 v Holicích, † 11. dubna 1924 v Praze (85. výročí
úmrtí), učitel zpěvu a hudby, varhaník, skladatel, organizátor, odborný publicista, zastánce
reformních snah v chrámové hudbě, zakladatel

Jednoty ředitelů kůrů, varhaníků a kapelníků,
publikoval v časopisech „Dalibor“, „Hudební
revue“, „Hudební obzor“, působil v Praze
Josef Malejovský, * 19. dubna 1914 v Holicích, † 20. prosince 2003 v Trutnově (95.
výročí narození), akademický sochař a řezbář,
profesor pražských uměleckých škol, účastník
četných soutěží, autor dvou holických pomníků
(památník odboje 1945 na hřbitově a památník
válečných obětí v sokolském parku) a několika
pomníků významných osobností, nositel různých titulů
Otakar Novotný, * 11. ledna 1880 v Benešově, † 4. dubna 1959 v Praze (50. výročí úmr-

tí), architekt a urbanista, význačný představitel
české architektury v první polovině 20. století,
podle jeho návrhů byla v Holicích postavena
sokolovna a soukromý dům čp. 24 na náměstí,
vypracoval i návrh na novou školu, který však
nebyl realizován
Karel Schejbal, * 18. dubna 1914 v Holicích, † 14. května 1984 v Pardubicích (95. výročí
narození), hudební pedagog, skladatel, dirigent,
sbormistr, kulturní pracovník, autor hudebních
cyklů a učebních textů, působil v Přelouči,
Chrudimi, Kladně, v Hradci Králové, sbormistr
spolku Smetana, dirigent Královéhradecké opery, činný ve Východočeském rozhlasu

Historie holických ulic (2)
V úvodu seriálu o holických ulicích jsem
opomenul zmínit, že v jejich čele stojí místní
náměstí, ze kterého vedou nejdůležitější místní
komunikace různými směry. Povězme si proto
něco o tomto prostranství, které je pojmenováno po prvním prezidentovi svobodného Československa. Je to jediný holický „rynek“ a nese
jméno T. G. Masaryka.
Historici Holicka – páter Nechvíle i Antonín Šafařík – zmiňují, že náměstí, podobné
spíše návsi, existovalo již od 15. století. Za
doby panství Neptalima z Frimburka bylo toto
prostranství ohraničeno dřevěnými domy, stála zde radnice a za ní obecní lázně, uprostřed
pivovar s bečvárnou a váhovou studní. Později
zde stály masné krámy a „vachštubna“. Náměstí nebylo příliš upravené, spíše „dolíkovaté“, za
dešťů plné louží. Teprve „velké ohně“ kolem
roku 1836 přinesly kromě škod jisté vylepšení:
byla stanovena regulační čára, nařízeno stavět
podle plánů a pouze z „tvrdé hmoty“ s taškovým krytem. Vyhláška pravila, že „oprity na
dvorcích se také ohňopevně zhotovit musejí
a stodoly za město se přeloží, taktéž mlátky se

Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

odstraní“. Náměstí, zvláště v roce v roce 1824
po výstavbě nové radnice a mnoha kamenných
domů, dostalo jiný vzhled. Byly odstraněny
zbytky staveb uprostřed náměstí, severní část
byla vydlážděna. Ke kamennému kříži z roku
1803, přibyla v roce 1888 socha Panny Marie a náměstí se také více zazelenalo. Však je
také již zmíněný Antonín Šafařík ve své knize
o Holicích takto pochvaluje: „Zahledíme-li se
z kterékoliv výšiny k městu, zaujme náš pohled
plocha rozlehlého náměstí coby centra města,
z něhož rozbíhají se bílé silnice jako široké
stuhy spojující je s přilehlými osadami“.
Holické náměstí ve své historii prodělalo
přejmenovávací kalvárii. Prvně bylo pojmenováno již na přelomu 19. a 20. století jako „Velké
náměstí“. Mezi lety 1915–1918 neslo náměstí
jméno „Císaře a krále Františka Josefa I.“ Název to byl honosný a dlouhý, dlouho však nevydržel. Po skončení první světové války byl
pro léta 1918–1933 obnoven název „Velké náměstí“, od roku 1933 bylo rozhodnuto zasvětit
náměstí našemu prvnímu prezidentovi. Název
„Masarykovo náměstí“ platil v letech 1933 až

1941, ovšem pro nacistické okupanty to bylo
nestravitelné. Znovu se vrátilo „Velké náměstí“
a obdobně se po osvobození v roce 1945 vrátilo označení „Masarykovo náměstí“. Kolotoč
přejmenovávání nebral konce. Po roce 1948 za
komunistické vlády muselo Masarykovo jméno zmizet. V roce 1950 je nahradilo označení
„Náměstí Stalingradu“. Tento název přežil jen
do roku 1962, kdy došlo k přejmenování na
náměstí „Rudé armády“. Sametová revoluce
přinesla změnu v pořadí již devátou a věřme,
že poslední.
Dne 7. března 1990 při oslavě 140. výročí
narození prvního prezidenta ČSR bylo městské
centrum pojmenováno „Náměstí T. G. Masaryka“. Jak vyhlíželo toto prostranství koncem
devatenáctého století, dokumentuje kresba Jana
Jiraucha, jak vyhlíží dnes, představuje foto Vladislava Brandy.
Miloslav Kment

HOLICKÉ LISTY • 7

Tělovýchova a sport
Pohled do motokrosové historie
Termín mistrovství světa v motokrosu se blíží. Tady je malý pohled do historie nejslavnějšího motokrosového závodu v Evropě. Všechno začalo 30. září 1951 a prvním absolutním
vítězem se stal František Suk. Jednu z kategorií vyhrál i domácí jezdec Bronislav Malý. Již
v osmém ročníku (1958) se bojovalo o body do
mistrovství republiky a nejvíce jich v Holicích
získal Miloslav Souček. Desátý ročník byl již
mezinárodní a 30 000 diváků mohlo sledovat
umění největší hvězdy Angličana Dave Bickerse, který ovšem nestačil na našeho Miloslava
Součka. První mistrovství světa viděla Poběžo-

Basketbal – březnové výsledky

vická kotlina 28. července 1963, byl to třináctý
ročník a z vítězství se radoval Vlastimil Válek.
Od této doby se do Holic mistrovství světa pravidelně vracelo, v roce 1964 se přišlo na nejlepší světové jezdce a vítězství Joela Roberta
podívat rekordních 50 000 diváků. Vrcholný
motokros se v našem městě jel celkem devětadvacetkrát, naposledy v roce 1994. Třicáté,
jubilejní mistrovství světa, má termín 6. a 7.
června letošního roku a vedle jezdců světového
šampionátu se představí i účastníci mistrovství
Evropy, které je určeno především mladým závodníkům.

Fotbalisté začali remízou

Velmi důležitý bod v boji o záchranu přivezli 15. března holičtí fotbalisté ze hřiště SK
Horní Měcholupy. Tímto zápasem pro ně začala jarní část divizní soutěže.

V podařené zimní přípravě porazili naši fotbalisté mimo jiné vysoko hráče SK Přepychy
9:1, brankou Myšáka si poradili s týmem Agria
Choceň a byli lepší i v zápasech s Rychnovem
nad Kněžnou (3:2) a Vysokým Mýtem (4:1).
K prvnímu zápasu v Horních Měcholupech
nastoupili holičtí v této sestavě: Branda – Peřina, Kopřiva, Ručka, Baldrych – Jiroušek (90.
Kopa), Dvořák, J. Velinský, J. Jedlička – Vaculík (73. Skalický), Myšák, branku za Holice dával v osmdesáté minutě střídající Skalický po
rohu J. Jedličky. Druhý jarní zápas s vedoucím
mužstvem Ovčár byl odložen. Další domácí
zápasy jsou na programu: 11. 4. od 15.00 hodin
s FK Kolín a 25. 4. s AFK Chrudim.

Vynikající sezona holických stolních tenistů vrcholí …!
V této sezoně měli holičtí stolní tenisté své
zástupce v obou regionálních i krajských soutěžích a před sezonou si stanovili nelehký cíl…
Vyhrát všechny soutěže mužů, ve kterých hrají
a pokusit se v nich o postup. Už dnes (přestože
soutěže regionu ještě neskončily) je jisté, základní cíl hráči oddílu stolního tenisu TJ Jiskra splnili stoprocentně! Týmy „D“ a „C“ mají
v regionálních soutěžích před závěrečnými
koly takový bodový náskok, že jsou už jistými
vítězi a oba postupují do vyšších soutěží. Družstvo „C“ navíc získá titul přeborníka regionu.
Tým „E“, složený prakticky ze seniorů, pro
které byla tato sezona premiérovou, získával
teprve herní zkušenosti, které se v jejím závěru
začaly projevovat i ve výsledcích.
V krajských soutěžích mužů i dorostu
měli hráči TJ Jiskra Holice také své zastoupení. Ve skončené krajské soutěži dorostenců
holičtí dorostenci obsadili výborné 3. místo
a týmy mužů završily vynikající výsledky

celé sezony výhrami v základních skupinách
Krajské soutěže A i divize! Protože obě tyto
soutěže pokračují nadstavbovou částí play off,
budou o postupujících týmech rozhodovat až
příští zápasy.
V play off hrají semifinálové dvojice v těchto
termínech:
divize so 28. 3. 9.00 Holice A – Tesla Pce A
KS A so 28. 3. ve 13.30 nebo ne 29. 3. v 9.00
Holice B – Tesla Pce C (bude upřesněno)
odvety
divize so 4. 4. 9.00 Tesla Pce A – Holice A
KS A so 4. 4. 13.30 Tesla Pce C – Holice B
případné třetí – rozhodující – zápasy se hrají
divize ne 5. 4. 9.00 Holice A – Tesla Pce A
KS A ne 5. 4. 13.30 Holice B – Tesla Pce C
Vítězové se utkají ve finále v termínech:
sobota 18. 4., odvety: sobota 25. 4., případné rozhodující zápasy: neděle 26. 4.
Přesné složení finalistů opět najdete (spolu se začátky utkání) na www.ostjiskraholice.cz

Východočeská liga mužů:
7. 3. Chrudim – BVK Holice 115:47 (48:28),
8. 3. Přelouč – BVK Holice 72:66 (34:29)
Liga kadetů U16:
14. 3. BVK Holice – Gymnázium Hladnov
72:47, 15. 3. BVK Holice – BK Krnov 77:47
Oblastní přebor starších minižáků:
3. 3. BVK Holice – BK Pardubice 16:97, BVK
Holice – BK Pardubice 33:78
8. 3. Svitavy – BVK Holice 57:36, Svitavy –
BVK Holice 60:19
Závěrečná část soutěže starších minižáků o konečné 9.–11. umístění začala 14. 3. 2009 prvním miniturnajem s těmito výsledky:
BVK Holice – Sokol Přelouč 42:27, BVK Holice – Trutnov 101:8
Oblastní přebor mladších minižáků:
7. 3. BVK Holice – Jičín 23:63, BVK Holice
– Jičín 29:43
Oblastní přebor nejmladších minižáků:
8. 3. Svitavy – BVK Holice 24:62, Svitavy –
BVK Holice 23:53
14. 3. Sokol Nová Paka – BVK Holice 11:113,
Sokol Nová Paka – BVK Holice 13:125

36. ročník tradičních
velikonočních turnajů
ve stolním tenise,
a to v sobotu a neděli 11.–12. dubna 2009
v městské sportovní hale v Holicích.
I v letošním roce je tento turnaj zařazen do
kategorie turnajů A, tj. pro hráče všech výkonnostních kategorií, od nejlepších extraligových a ligových hráčů (vč. reprezentantů),
špičkových hráčů Pardubického i Královéhradeckého kraje a hráče divizí celé ČR (sobotní
soutěže), tak i pro hráče krajských soutěží, regionálních soutěží i pro hráče neregistrované
(nedělní soutěže). V minulých letech se této
akce účastnili zahraniční hráči, hráči hrající
v zahraničí a reprezentanti, včetně mistrů ČR!
Každoročně se soutěží účastní přes 300 hráčů
(rekordem je 511 startujících!!!) a je zde vidět
řada vynikajících utkání. Je výborné i zjištění, že v posledních letech se prosazují mezi
nejlepší i holičtí hráči. Další podrobnosti na:
www.ostjiskraholice.cz.
(Sportovní stránku připravil Petr Kačer)

AKCE DUBEN - AKCE DUBEN - AKCE DUBEN

Stavebniny67$386VUR
Hradecká ul.naproti VAKU
Po-Pá 7.00-17.00 , So 8.00-11.30

tel/fax : 466 616 143,mobil 733 535 388

Pórobetonové tvárnice Q-POR sleva 15 %
Lepenka PARABIT VS 35(IPA)
460 Kþ/role 10 m2
Lepidlo STANDARD 25 Kg
89 Kþ/ks
Malta univerzální zdící a omítková 30 Kg
70 Kþ/ks
Pozor !!od 1.4.2009 ZmČna otevírací doby!! ceny bez DPH

Klub deskových her Holice pořádá
každé úterý od 18 do 22 hodin
pravidelné srazy v klubovně Kulturního domu.
Můžete si přijít zahrát deskové a karetní hry,
kterých je na výběr přes 40.
Více na http://deskovky.vesele.info . Vstupné zdarma!!
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