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Vážení spoluobčané!

Tentokrát bude „Slovo 
starosty“ výjimečně delší, 
protože vás chci seznámit 
s chystanými akcemi ve 
městě, které byly zařazeny 
do kapitálové části roz-

počtu města, a dalších dokumentů, pro jejichž 
výčet by tradiční sloupek nestačil. 

Největší částky jsou opět určeny do oblas-
ti školství. Jedná se zejména o výměnu oken 
a první etapu fasády na budově Základní školy 
Holubova. Další velká částka směřuje na ne-
zbytné rekonstrukce ve školní jídelně. Nejvíce 
diskutovanou položkou při projednávání byla 
studie a projekt na novou budovu základ-
ní umělecké školy. Na této škole nám v roce 
2010 skončí výjimka na provoz, a musíme 
proto neprodleně začít řešit její další existenci, 
zvláště když stávající budovu nelze rekonstru-
ovat (statika). Další rozhodnutí padne po zpra-
cování studie, neboť výstavba nové budovy si 
vyžádá nemalé fi ananční náklady.

U Mateřské školy Staroholická je počítáno 
s úpravou bytu, opravou přístavby dílny a opra-
vou přístupové cesty ke kotelně. V Mateřské 
škole Pardubická dojde k úpravě krytů radiáto-
rů, v Mateřské škole Holubova k výměně části 
rozvodů zdravotní techniky a k výměně dlažby 
u vstupu. Ve školní budově v Růžičkově ulici 
je plánováno dokončení výměny oken a opra-
vy oken budou provedeny i u objektu domu 
dětí a mládeže.

Velice sledovanou a fi nančně náročnou 
akcí je kanalizační projekt „Labe-Loučná“. 
Zde musí město nejen zaplatit smluvní fi nanč-
ní spoluúčast, ale také počítat s fi nancováním 
vlastních kanalizačních přípojek na svých po-
zemcích. Počítáme i s prodloužením vodovod-

ního řadu v Nezvalově ulici. S vodohospodář-
stvím souvisí odbahnění a rekonstrukce vodní 
nádrže Blažkovec, příprava protipovodňových 
opatření na Ředickém potoku. Správce tohoto 
toku přislíbil, že v letošním roce provede dru-
hou část úprav směrem od Mušky.

Přes milion korun nás bude stát územní 
plán města, který město musí podle záko-
na v nejbližší době mít v zcela nové podobě. 
Při schvalování rozpočtu se nezapomnělo ani 
na dokončení úprav mezi bytovými domy na 
Mušce a na hřiště v místní části Koudelka. 
Peníze jsou připravené i na zastavovací studii 
„Homole“ a na projekt kolumbária na hřbitově 
(místo stávajícího domku). 

V oblasti místních komunikací je zatím nej-
vyšší položka vyčleněna na opravy po zimním 
období. Rada schválila i pořadí dalších akcí: 
zřízení přechodu v Holubově ulici (u školy), 
přeložení žulové dlažby v Komenského uli-
ci, ulička vedle čp. 34 v Roveňsku. Největší 
položkou však bude vybudování komunikace 
v místní části Podhráz po dokončení kana-
lizace. Předběžný náklad činí přes 3 miliony 
korun a to by město v této chvíli nemohlo fi -
nancovat (muselo by zrušit jiné akce). Proto 
zastupitelé rozhodli, aby si město vzalo úvěr 
10 000 000 Kč, protože v příštím roce bude 
třeba vybudovat komunikaci také v místní čás-
ti Kamenec. V současné době se již pracuje na 
novém chodníku v prostoru „Černý kůň“, další 
pokračování souvisí s fasádou školy v Holubo-
vě ulici, kde by následně měl být také nový 
chodník. Podle fi nančních možností může 
v průběhu roku dojít na chodníky v dalších 
vytypovaných místech. S komunikacemi sou-
visejí i přípravy cyklostezek. Ty jsou převážně 
v gesci Dobrovolného svazku obcí Holicka, 
kterému město podle smlouvy na tento účel 
přispívá. První částí by měla být trasa Holi-

ce – Ostřetín a zde se už provádějí nezbytné 
kroky k získání územního povolení. Na další 
cyklostezku v trase Holice – Veliny (součást 
trasy až do Borohrádku) jsou schváleny peníze 
na projekt. 

U sběrného dvora se nyní dokončuje pro-
jektová dokumentace a čekáme na výzvu k po-
dání žádosti o dotaci. Mezi dalšími schvále-
nými akcemi je odkoupení optických měřičů 
rychlosti (zatím je tu máme zapůjčené), roz-
šíření městského rozhlasu, bezpečností kame-
ra v Holubově ulici v prostoru kulturní dům 
– muzeum – sportovní hala a opatření proti 
vlhkosti u budovy „polikliniky“. V rámci údrž-
by nebytových domů je připravena výměna 
střechy na čp. 13 na náměstí T. G. Masaryka 
(cukrárna) a opravy v kulturním domě (sociál-
ní zařízení u hereckých šaten, venkovní dveře, 
úpravy kanalizace). S určitou částkou je v roz-
počtu pamatováno i na příspěvky na investič-
ní akce občanských sdružení a církví (oprava 
sokolovny, fary, výstavba vysílacího střediska 
Radioklubu). 

Na území Holic neinvestuje jen město, ale 
i další subjekty. Největší investicí v historii 
města je bezesporu silniční obchvat. Zatím vše 
probíhá podle harmonogramu a věřme, že nic 
negativního nenastane a akce bude do konce 
roku zdárně dokončena. Poté by se měla do-
čkat opravy i komunikace procházející měs-
tem. V lokalitě Muška se v současnosti staví 
další bytový dům (bytová družstva a BW Sta-
vitelství) a rada již schválila odprodej zbývají-
cího pozemku pro stavbu posledního napláno-
vaného bytového domu (Muška VI).

Věřme, že se vše podaří a plán nezůstane 
jenom plánem a že na konci roku bude moci 
samospráva města konstatovat: „Uděláno, ho-
tovo ve prospěch občanů města Holic“. 

Mgr. Pavel Hladík, starosta města

SLOVO STAROSTY

Za účasti starostů obcí mikroregionu Holicka, zástupců Pardubického 

kraje a dalších hostů bylo ve středu 12. března slavnostně otevřeno In-

formační centrum Holice. Holice byly posledním městem v našem kraji, 

kde podobné zařízení chybělo. Informační centrum, které sídlí v kultur-

ním domě, se zaměří především na propagaci Holic a celého regionu 

Holicka. V sezoně bude otevřeno sedm dní v týdnu, mimo sezonu v pra-

covní dny. V prostorách centra je k dispozici mnoho propagačních mate-

riálů Pardubického a Hradeckého kraje, Holic a podhůří Orlických hor. 

Návštěvníci si zde mohou zakoupit turistické mapy, pohledy a další tis-

koviny. Informační centrum neslouží pouze turistům, ale je určeno i pro 

občany Holic, kteří zde mají k dispozici například internet pro veřejnost 

a další služby. 

Informační centrum Holice spravuje i internetový server www.holice.cz. 

Provozovatelé IC budou vděčni za každou informaci o dění v regionu (e-

mail: infokd@holice.cz). Jedná se o kulturní, společenské, sportovní a další 

akce, které lze pomocí internetových stránek propagovat. 

Otevření Informačního centra v Holicích
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Rada města projednala některé body pro 

nadcházející zasedání zastupitelů.Výsledkem 

bylo, že rada schválila 2. rozpočtovou změnu 

na rok 2008, doporučila zastupitelstvu schválit 

3. změnu na rok 2008 a návrh usnesení k změ-

nám územního plánu, vzala na vědomí zajištění 

dodavatelů na výměnu dlažby a opravu cesty 

u Mateřské školy Staroholická a Holubova uli-

ce, na II.etapu výměny oken na školní budově 

v Růžičkově ulici a na opravy chodníků v Ho-

lubově a Nádražní ulici, vzala na vědomí žádost 

Václava Bárty (přístup na pozemky) s tím, že 

žádost nespadá do kompetence rady města, ný-

brž občansko – právního řízení.

INFORMACE PRO VÁS...

Schůze rady města
3. března 2008
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Stránku připravil místostarosta města Mgr. Ladislav Effenberk

Schůze rady města
17. března 2008

Rada města vzala na vědomí zprávu o stavu 

na úseku péče o rodinu a dítě, sociálně práv-

ní ochrany dětí, na úseku péče o občany starší 

a zdravotně postižené, jakož i zprávu o činnosti 

sociální komise. Rada města schválila v rámci 4. 

rozpočtové změny města na rok 2008 uvolnění 

částky 37 800 Kč na dozory pro Školní jídelnu 

Holice, 45 000 Kč na nátěry a omítnutí kotel-

ny, nákup nových lehátek a na posílení mzdo-

vých prostředků k zajištění provozu hřiště pro 

Mateřskou školu Staroholická ulice, uvolnění 

částky 70 670 Kč na pořízení sporáku pro školní 

jídelnu Mateřské školy Holubova ulice, převod 

40 000 Kč z rezervního fondu do investičního 

Mateřské školy Holubova ulice, postup při likvi-

daci neupotřebitelného movitého majetku města 

dle návrhu komise, podmínky pro přijetí úvěru 

na výstavbu a rekonstrukci místních komuni-

kací ve výši 10 milionů Kč, převod 350 000 Kč 

z rezervního do investičního fondu Technických 

služeb Holice, nákup podvozku nákladního auta 

typu IVECO do částky 1 950 000 Kč, kupní cenu 

za odprodej pozemku v Josefské ulici, kupní 

cenu za odprodej pozemku ve Smetanově ulici, 

odprodej části pozemku v Ottmarově ulici fi rmě 

BW–Stavitelství Holice za účelem výstavby by-

tového domu, plán oprav místních komunikací 

v roce 2008, pořadí oprav komunikací, pronájem 

pozemků fi rmě STAVING VM Vysoké Mýto.

Rada města doporučila Domu dětí a mládeže 

Holice pokrýt částku ve výši 60 000 Kč na dofi -

nancování mezd externích vedoucích kroužků, 

dofi nancování provozu hřiště pro plážový vo-

lejbal a navýšení částky na Holický kramfl íček 

z vlastních zdrojů, zastupitelstvu doporučila 

schválit zřízení věcného břemene pro uložení 

telekomunikačního kabelu na pozemcích v Ott-

marově ulici pro fi rmu O2.

Zasedání zastupitelstva města
3. března 2008

Co bude na místě domu čp. 240 
v Nádražní ulici?

Několik občanských dotazů bylo vzneseno 

v souvislosti s demolicí domu čp. 240 v Ná-

dražní ulici (na vysvětlenou – dům v sousedství 

restaurace „U Černého Koně“, kde donedávna 

sídlil Junák). Po přestěhování střediska Junáku 

do jiných prostor bylo uvažováno o možném 

využití zmíněné městské budovy. Město objekt 

Zastupitelé projednali zprávu z jednání rady 

od minulého zasedání, závěrečný účet města 

za rok 2007, rozpočtovou změnu, kapitálový 

rozpočet na rok 2008, změny územního plánu, 

převody nemovitého majetku, rozdělení veřej-

né fi nanční podpory. Byly vysvětleny dotazy 

o úpravách nájemného, provozování kotelen 

a zastavovací studie lokality „Homole“. K zá-

věrečnému účtu a rozpočtové změně nebylo 

připomínek. Ke kapitálovému rozpočtu na rok 

2008 byl vznesen dotaz, k čemu bude sloužit 

městské vozidlo pro více osob (bude nutno 

ještě upřesnit způsob užívání), vznesena při-

pomínka k plánům výstavby objektu základní 

umělecké školy (rozhodnuto hledat ještě další 

možné varianty řešení), navrženo vypustit část-

ku 100 000 Kč pro církev a vzneseny další při-

pomínky. Rozhodnutí přineslo hlasování zastu-

pitelů (viz dále). Hovořeno bylo též o možném 

přijetí úvěru. K návrhům změn územního plánu 

a převodům nemovitého majetku nebylo žád-

ných připomínek. K rozdělení veřejné fi nanční 

podpory z rozpočtu byla širší debata. Vyskytly 

se návrhy na zvýšení některých částek, byly 

vzneseny i zpochybňující dotazy (20 000 Kč 

pro TJ Jiskra, 100 000 Kč pro automotoklub, 

výše příspěvků pro Junáka či myslivecké sdru-

žení). Závěr tohoto bodu přineslo opět hlasová-

ní zastupitelů (viz dále).

K jednotlivým bodům jednání se zastupitelé 

usnesli, že s c h v a l u j í postup rady města 

dle přednesené zprávy, celoroční hospodaření 

a závěrečný účet města za rok 2007, rozpoč-

tovou změnu na rok 2008, kapitálovou část 

rozpočtu města na rok 2008 v objemu příjmů 

4 214 000 Kč a výdajů 20 130 200 Kč s fi nan-

cováním 15 916 200 Kč, u k l á d a j í prověřit 

možnosti umístění základní umělecké školy do 

některého stávajícího objektu v majetku města, 

s c h v a l u j í přijetí úvěru ve výši 10 000 000 Kč 

na výstavbu a rekonstrukci komunikací a sou-

časně ukládají vypsat výběrové řízení na po-

skytovatele úvěru, s c h v a l u j í návrh zadání 

XVII. změny územního plánu sídelního útvaru 

Holice, odprodej některých částí pozemků pro 

výstavbu rodinných domů, odprodej některých 

částí pozemků ve veřejném zájmu, zřízení 

věcného břemene na pozemcích v místní části 

Koudelka za účelem zřízení veřejného rozvodu 

elektřiny, uhrazení rozdílu ceny směňovaných 

Jak zastupitelstvo město dělilo
„malého medvídka“

Je to víceméně řečeno žertem, poněvadž 
rozdělování veřejné fi nanční podpory pro ob-
čanská sdružení, kluby, spolky a organizace ve 
výši 450 000 Kčz rozpočtu města na rok 2008 
se nedá ani vzdáleně srovnat s rozdělování mi-
lionů z poslaneckých fondů. Aby však občané 
měli „jasno“, uvádíme schválené podpory se 
stručným zdůvodněním: 

Občan Oldřich Jelínek – 5 000 Kč – účast 
v Evropském poháru tělesně postižených, TJ 
Sokol Holice – 16 000 Kč – oddíl historických 
kol a nohejbalu, DTJ Holice – 13 000 Kč – údrž-
ba objektu, akce pro děti, Gymnázium Dr. Emi-
la Holuba – 10 000 Kč – mezinárodní projekt 
Comenius, Automotoklub Holice – 100 000 Kč 
– pořádání sportovních akcí, Český svaz cho-
vatelů Holice – 20 000 Kč – uspořádání sedmi 
výstav, Tenisový klub Holice – 20 000 Kč – po-
řádání celostátních turnajů mládeže a dorostu, 
Horolezecký klub Holice – 5 000 Kč – údržba 
lezecké stěny, AMK Intermoto – 10 000 Kč 
– Besip, prevence, SK Holice – 25 000 Kč 
– mezinárodní turnaj žáků, Junák Holice 
– 20 000 Kč – pořádání táborů 2008, TK Apel 
Holice – 10 000 Kč – provozní náklady klubu, 
Český zahrádkářský svaz Holice – 5 000 Kč 
– výstavy, BVK Holice – 70 000 Kč – podpora 
činnosti mládeže, TJ Jiskra Holice – 60 000 Kč 
– oddíl ASPV, turnaje, stolní tenis, pronájmy, 
Myslivecké sdružení Holice – 5 000 Kč – léčiva 
a krmiva zvěře, Old Bickers Holice – 5 000 Kč 
– závody historických motocyklů, sdružení 
Kultura pro město – 10 000 Kč – summer mu-
zic fest, Tancklub a Hana Flekrová – 10 000 Kč 
– soutěže, soustředění. Rada města již v lednu 
schválila příspěvek 10 000 Kč Vojtěchu Hlás-
nému na vydání knihy. Zůstává rezerva ve výši 
21 000 Kč. Mimo této celkové částky je trvalým 
usnesením zastupitelstva vyčleněn v rozpočtu 
každým rokem příspěvek pro SK Holice – fot-
balové oddíly – ve výši 250 000 Kč.

Pozvánka na slet čarodějnic
středa 30. dubna
19.00–19.30 hod –  koncert dechové hudby 

u kulturního domu
19.30–20.00 hod –  čarodějnický slet u kul-

turního domu
(soutěže, volba mis čarodějnice, čarodějnic-
ká diskotéka)
cca 20.00 hod –  společný lampiónový prů-

vod na fotbalový stadion
20.15 – zapálení ohně
21.15 – čarodějnický ohňostroj
Na fotbalovém stadionu je zajištěno boha-
té občerstvení

nemovitostí mezi městem Holice a Minister-

stvem vnitra ČR ve výši 31 560 Kč. 

Zastupitelstvo města dále s c h v á l i l o 

rozdělení veřejné fi nanční podpory pro občan-

ská sdružení, kluby, spolky a organizace ve výši 

450 000 Kčz rozpočtu města na rok 2008 (po-

drobný rozpis s uvedením hlavních cílů v sa-

mostatném článku na této stránce).

nepotřebovalo a bylo rozhodnuto zveřejnit zá-

měr prodeje. Z došlých nabídek byla vybrána 

fi rma BW stavitelství Holice, která však poslé-

ze od koupě ustoupila.

Rada města rozhodla zveřejnit znovu záměr 

na prodej budovy a tentokrát se přihlásil pouze 

jeden zájemce, a to fi rma TV servis Tomášek. 

Jelikož zájemce souhlasil s výší požadované 

ceny (500 000 Kč) i s dalšími stavebními pod-

mínkami smlouvy (postavit na tomto místě 

třípodlažní budovu s komerčními prostorami 

v přízemí), nabyla smlouva platnosti a majitel 

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

Stavební úřad informuje o novém 
územním plánu
V roce 2007 schválilo zastupitelstvo města poří-

zení nového územního plánu (ÚP) města Holic, 

byla zvolena komise pro přípravu nového ÚP, 

byla schválena fi rma Regio s.r.o. z Hradce Krá-

lové. Uzemní plán je dokumentem, který se vý-

razně dotkne vlastníků pozemků na katastrálním 

území města, zejména ovlivní možnost realizace 

případné výstavby na pozemcích. Podrobnější 

informace o průběhu pořizování mohou zájemci 

získat na odboru životního prostředí a staveb-

ním úřadu MÚ Holice. Jednotlivé etapy vzni-

ku územního plánu se budou vždy projednávat 

veřejně a zakončení jednotlivých etap pořízení 

územního plánu bude třeba schválit usnesením 

zastupitelstva. Bližší informace získáte na úřední 

desce MÚ nebo na odboru ŽP a SÚ.

Zápisy dětí do cestovních dokladů
Od 1. března 2008 je opět možno zapisovat 

děti mladší 10 let do cestovního dokladu rodi-

če. Správní poplatek za zápis jednoho dítěte je 

50 Kč. Bližší informace o dokladech potřebných 

k tomuto zápisu získáte na tel. č. 466 741 217 

nebo přímo na odd. cestovních dokladů a ob-

čanských průkazů MÚ Holice.

Technické služby informují – jarní 
úklid v Holicích
V sobotu 19. dubna zajistí Technické služby 

Holice sběr velkoobjemového odpadu, jako je 

starý nábytek, koberce apod. Po Holicích budou 

ten den rozmístěny kontejnery a o jejich umís-

tění a harmonogramu svozu budou všechny do-

mácnosti informovány letákem.

DEN D – Ocenění dobrovolníků vý-
chodních Čech
Slavnostní galavečer „Den D 2008“ se konal 

dne 6. 3. od 19. 30 hodin ve Východočes-

kém divadle v Pardubicích v režii sdružení 

SKP-CENTRUM. 

Výraz den „D“ je obecně užíván jako označení 

pro spojenecké vylodění v Normandii během 

druhé světové války – na území východních 

Čech ovšem na sebe toto sousloví bere ještě 

jiný, regionální význam – „D“ znamená dob-

rovolník, který pomáhá všem potřebným a bez 

nároku na jakoukoliv odměnu.

Sociální odbor MÚ Holice nominoval za do-
savadní práci předsedkyni Svazu onemocně-
ní civilizačními chorobami paní ing. Martu 
Janků. 
 „Deset oceněných“ vybírala odborná komise 

složená z osobností obou regionů – Pardubického 

i Královéhradeckého kraje. 

Domníváme se, že každý dobrovolník zaslu-
huje svůj obdiv, neboť pomáhají ostatním ve 
svém volném čase a mnohdy jim jsou i život-
ní oporou.

Zdejší Policie ČR eviduje v poslední době 

nárůst vloupání do motorových vozidel. Doba 

spáchání je různorodá, převážně se jedná o noč-

ní dobu. Nejfrekventovanějším místem je síd-

liště „Muška“, kde došlo například v průběhu 

jedné noci k vloupání do šesti osobních aut. 

Předmětem zájmu pachatelů jsou především 

věci viditelně ponechané v interiéru vozidla, 

které na pachatele působí jako magnet. Dalším 

pachateli oblíbeným „artiklem“ jsou autorádia, 

umístěná takřka ve všech vozidlech. 

Riziko vloupání do vozidel lze snížit mnoha 

způsoby, i když žádný není stoprocentní. Jedná 

se především o vhodné místo k parkování. Není-

li možné parkovat v garáži, tak alespoň na místě 

frekventovaném a osvětleném. Dále je třeba mít 

na paměti tolikrát skloňované heslo: „Auto není 

trezor“. Neponechávat viditelně ve voze cenné 

věci, případně předměty (bundy, deky atp.), 

které by mohli v pachateli vzbuzovat dojem, 

že pod nimi může být něco ukryté. I když ve 

vozidle nic není, samotná škoda a s tím spojené 

další starosti za to nestojí. Odnímatelný panel 

autorádia je třeba při opuštění vozidla vyjmout, 

neboť cena samotného panelu převyšuje hodno-

tu celého autorádia a to se tudíž pro pachatele 

stává nezajímavé. Rovněž tak je nutné uzamče-

ní vozidla zkontrolovat, neboť přes pokročilou 

techniku nelze nikdy stoprocentně spoléhat na 

bezvadnou funkci zámků, zvláště centrálních 

zámků a automatického zavírání oken.

Problematickým místem jsou parkoviště 

u prodejen – marketů, restaurací a také par-

koviště na náměstí, kde si pachatelé své oběti 

typují. Přemístění věcí z interiéru vozidla do 

zavazadlového prostoru, které je pachatelem 

sledováno, majetek neochrání. Zjištění pacha-

telů této trestné činnosti je náročné, neboť jsou 

to většinou lidé z jiných částí republiky, kteří 

svoji „živnost“ provozují po celém území re-

publiky. Proto oslovujeme širokou veřejnost: 

buďte více všímaví ke svému okolí, k pohybu 

cizích (podezřelých) osob ve výše uvedených 

místech. Pomozte nám a případné, byť drobné 

či zdánlivě bezvýznamné informace včas sděl-

te zdejšímu obvodnímu oddělení, případně na 

bezplatnou linku 158.

npor. Petr Chrudimský, vedoucí OOP Holice

Od čtvrtka 24. dubna do neděla 27. dubna pro-

běhne v Kulturním domě čtvrtý ročník výstavy 

železničních modelů a kolejišť. Společně s touto 

výstavou proběhne i celostátní fotografi cká sou-

těž na téma „Železnice ve fotografi i“. 

Program:   Ukázka modelových kolejišť v pro-

vozu.

  Výstava železničních modelů.

  Promítání fi lmů se železniční téma-

tikou, snímky Jiřího Vorla.

  Ukázka modelové železnice v mě-

řítku 1 : 8.

  Možnost svezení parním vláčkem 

před kulturním domem.

  Celostátní výstava fotografi í.

Sobota:  Výstava pořádaná Veterán klubem 

Pardubice

  Vyhlídkové jízdy ve válečném voze 

Mercedes – Benz z roku 1941

Otevírací doba výstavy:

čtvrtek a pátek: 8.00–17.00 hod.

sobota: 9.00–17.00 hod.

neděle: 9.00–16.00 hod.

Vstupné: děti: 10 Kč, dospělí: 20 Kč

ČESKÁ POLICIE „POD ČAROU“

Výstava železničních modelů

Pozvánka na jednání zastupi-
telstva města 
V pondělí 28. dubna v 18 hodin se bude 

konat v klubovnách kulturního domu za-

sedání Zastupitelstva města Holic. 

Na programu je projednání stavu na úseku 

veřejného pořádku a dopravy, za účasti zá-

stupců policie ČR i městské policie a hasi-

čů. Dalším bodem bude projednání hospo-

daření dobrovolného svazku obcí Holicka 

za rok 2007. Pravidelným bodem budou 

také převody nemovitého majetku města, 

sdělení starosty města, popřípadě projed-

nání připomínek zúčastněných občanů.

Srdečně zveme občany na veřejné jed-
nání holických zastupitelů. 

V minulém měsíci byly v obřadní síni 
Městského úřadu přivítány mezi ob-
čany Holic tyto děti :

Kateřina Marková,

Ella a Anna Peterovi, 

Matěj Prokop, 

Radek Novotný, 

Natálie Bartoníčková, 

Antonín Výborný, 

Nela Novotná, 

Karel Hendrych

Jakub Jirsa, 

Jan Skala, 

Lucie Faltejsková, 

Adam Bůžek, 

Michal Havlík.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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KINO
O život
úterý 8. dubna od 19.30 hod. 
Nová komedie Milana Šteidlera s Vojtou Kot-

kem v hlavní roli. 

Asterix a Olympijské hry 
úterý 15. dubna od 17.00 hod.
Tentokrát vás čeká příběh plný zápolení mezi Galy 

a jejich soupeři z celého světa. Hrají: Clovis Cor-

dillac, Gérard Depardieu, Alain Delon a další.

Občan Havel
úterý 15. dubna od 19.30 hod.
Film nahlíží do zákulisí politických i soukromých 

dramat prezidentského období Václava Havla.

10 000 př. n. l. 
úterý 22. dubna od 19.30 hod.
Do vesnice horského kmene vtrhnou neznámí 

nájezdníci a unesou krásnou dívku Evolet, kte-

rou vášnivě miluje mladý lovec D´Leh. Hrají: 

Steven Strait, Camilla Belle, Clif Curtis a další. 

Režie: Roland Emmerich.

Pokání
úterý 29. dubna od 19.30 hod.
Příliš bujná fantazie dvanáctileté „budoucí spi-

sovatelky“ Briany Tallisové odstartuje tragický 

příběh, který nenapravitelně změní osudy tří 

lidí. Hlaví role – Keir Knightlery – nominace 

na Oscara za hlavní ženský herecký výkon. Pří-

stupno od 15 let.

AKADEMIE PRO POKROČILÉ
A SENIORY

Holické památky – kostel sv. Martina

lektor: Mgr. Lukáš Peška

středa 16. dubna od 16.00 hod.

místem setkání je kostel sv. Martina

VÝSTAVY
Jan Němec – Fotografi e 
od 1. dubna do 30. dubna
předsálí velkého sálu

vernisáž 3. dubna 2008 od 18.00 hod.

Výstava modelů železnic 
od 24. dubna do 27. dubna
vitríny v 1. patře – klubovny a prostranství před KD 

AKCE PRO ŠKOLY
Oldřich Bubák – Doteky konců světa 
úterý 15. dubna od 9 a 10.30 hod.

Královna Alžběta: Zlatý věk 
pondělí 21. dubna od 9 hod.

Pavel Novák – Doktora se nebojíme 
úterý 29. dubna od 8.30 a 10 hod.

Rukodělná dílna – vosková batika
Pátek 4. dubna 2008 od 18.00 hod. v klubov-
nách KD
Zajímavá technika, při níž si můžete zhotovit 

obrázek na plátně, aplikace na polštář, plátě-

nou tašku, kapsář nebo další drobné obrázky 

na oděv. Klubovny kulturního domu – potřebné 

pomůcky k dispozici na místě. 

Cena kurzu: 250 Kč
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KULTURNÍ DŮM MĚSTA HOLIC – DUBEN 2008

V městské knihovně proběhlo 28. 2. 2008 za 

přítomnosti starosty města Mgr. Pavla Hla-

díka vyhlášení výsledků „Literární soutěže 

o ceny cestovatele Dr. Emila Holuba“.

V l. kategorii – 1. stupeň ZŠ obsadili: 1.mís-
to – Jakub Kukla, 2. místo – Matyáš Vo-
hralík, 3. místo – Petra Marková. Všichni 

jsou žáky 4. třídy ZŠ Komenského.

V 2. kategorii – 2. stupeň a víceleté gymná-

zium obsadily: 1. místo – Lucie Bartoško-
vá, 2. místo – Lucie Nádeníková, 3. místo 
– Markéta Vostrčilová. Všechna děvčata 

jsou studentky Gymnázia Dr. E. Holuba.

V 3. kategorii – střední školy obsadili: 1. 
místo – Petr Skála, 2. místo – Kateři-
na Filipi, 3. místo – Karolina Bromová. 

Všichni jmenovaní jsou studenty Gymnázia 

Dr. E. Holuba. 

Všem výhercům blahopřejeme! 
V tomto čísle Holických listů začínáme uve-

řejňovat vítězné literární práce. 

Anketa věnovaná knihovně, která probíha-

la na www stránkách kulturního domu a v 

prostorách knihovny prostřednictvím anket-

ních lístků, se zúčastnilo celkem 697 hla-
sujících.

Na otázku: „Co se má podle Vás řešit 
nejdříve v městské knihovně?“ se nejvíc 
hlasujících vyjádřilo k „rozšíření výběru 
nových knih“ (135). Na základě toho vý-

sledku jsme položili další otázku, tak aby-

chom zpřesnili budoucí nákup knih.

Ještě jednou děkujeme všem za účast v anketě.

Anna Boříková

PROGRAM

Osm žen
sobota 5. dubna od 19.30 hod. 
Detektivka úspěšného francouzského dramati-

ka Roberta Thomase (např. Past) představí osm 

krásných, hloupých, podlých, potměšilých, 

roztomile zmagořených, ironických, nenapravi-

telných a věkově rozdílných žen. V režii Jitky 
Juračkové se představí něžná část divadelního 

soubor KD Holice. Představení je zařazeno 

v divadelním předplatném.

Vstupné: 80 Kč

Jiří Schmitzer
pátek 11. dubna od 20.00 hod.

Recitál herce, zpěváka, tanečníka a člena praž-

ské Ypsilonky. Akce pro větší zájem diváků 

přesunuta do velkého sálu a zároveň byl zahá-

jen předprodej vstupenek.

Vstupné: 120 Kč

Kumšt
pátek 18. dubna od 19.30 hod.

Jan Tříska, Jan Kačer a Jan Hrušínský na 

prknech holického divadla v komedii o životě 

a schopnosti umět žít. Režie Jan Hřebejk.

Vstupné: 250/230/210 Kč

Hello, Dolly!
sobota 26. dubna od 19.30 hod. 
Přeložené představení z měsíce března.
Slavný americký muzikál v provedení Městské-

ho divadla Mladá Boleslav.

Představení je zařazeno v divadelním předplatném.

Vstupné: 220/200/180 Kč

Pozvánka na koncert
a divadelní představení

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

pátek 25. dubna od 21.00 hod.
DEHET 
koncert holické kapely

Vstupné: 50 Kč

 
Další informace o dění v kulturním domě získá-

te na www.kd.holice.cz a na vývěskách.

Pozvánka do klubu
a baru „U Holuba“

Městská knihovna
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Z NAŠICH ŠKOL

Petra Marková: Cesta helikoptérou

Už léta sním o tom, abych byl pilotem. Můj táta je 
pilot. Já se jmenuji Brien Berdis a mám dva bráchy: 
Jack Berdis a Jackson Berdis. Dnes mám motorky, je 
mi už 18 let. Už jsem vystudoval letecký sbor a jsem 
povýšen, že jsem zachránil život prvého bratra. Po-
výšili mě na plukovníka. Brácha mně poděkoval. Já 
mu řekl není zač. Celý život jsem vyrůstal mezi pi-
loty. Konečně jsem vystudoval medicínu. A je ze mě 
záchranář. Dnes dostanu za statečnost medaili. Dnes 
mám první misi. Mám letět do Ameriky vyzvednout 
kapitána. Tohle je můj sen. Konečně jsem zase doma. 
Přijeli jsme na prázdniny. A už nás vítají mamka s tať-
kou. Táta měl z nás radost. Táta byl moc starý pilot, 
už dlouho se nebyl proletět helikoptérou a měl nej-
větší radost z toho, že jsme byli spolu jako rodina. 
No a dnes se loučíme s rodiči, protože jedeme zase 
do leteckého sboru. Říkali jsme ahoj tati a mami. No 
dneska už mi je 20 let. Mému bráchovi už je 19 let. 
Jacksonovi je 21 let. My jsme rok od sebe. Já vedu 
své nejlepší piloty na misi. Ale abyste se nedivili, je to 
těžká mise pro jednoho. Byla veliká bouře a piloti mu-
seli přistát. Už jsme dlouho neviděli dědu a babičku. 
Od babičky jsme dohromady dostali knížku a od dědy 
zase auto. Jsou na nás hodný. Jako mamka a taťka.

 
Markéta Vystrčilová: Kanada

Když se řekne „Cesta tam a zase zpátky“, kaž-
dého při těchto slovech napadne něco jiného. Mně 
se hned vybaví cesta do nějaké hezké země, kam 
bych vyrazila s kamarády na pár měsíců. Poznávali 
bychom společně novou kulturu, chování obyva-
tel, jejich rodný jazyk. Naplánovala bych jen cestu 
a ubytování a ostatní záležitosti nechala osudu. 

Někdy bych se chtěla podívat do Kanady. Lákají 
mě sice i jiné země, ale v tomto státě bydlí můj strýc, 
a tak k ní mám bližší vztah. Seznámila bych se tam 
s dalšími příbuznými, které znám jen z fotografi í, 
procvičila angličtinu, která se v dnešní době stává 
velmi významnou pro práci i další studium, poznala 
tamější obyvatele, jejich život, zvyky, jak se chovají 
k jiným lidem....

Mohlo by být docela zajímavé tyto zkušenosti po-
rovnávat s našimi poměry v České republice. Možná 
bych našla pár stejných či podobných znaků, ale ne-
myslím, že bych jich shromáždila mnoho. Každý ná-
rod se totiž vyznačuje něčím jiným – ať už dobrými 
či zápornými vlastnostmi.

Při zpáteční cestě bych si pročítala své poznámky, 
které jsem pracně „tvořila“, a přemýšlela o těch mno-
ha zážitcích, které jsem prožila, o zdejších lidech, 
v čem mi pomohli a jak jsem jim to mohla oplatit. 
Pravděpodobně bych se i zamýšlela nad vlastním ži-
votem, jak se chovám k ostatním, jestli si to dotyční 
zaslouží a podobně. „Probrala“ bych se až na letišti 
v Praze, kde jsem přistála, a dala si pár předsevzetí, 
která bych se pokusila dodržet. Nevím však, jestli by 
se mi to podařilo. 

Na závěr bych chtěla připomenout jedno české 
přísloví, které většinou platí: Všude dobře, doma 
nejlíp“. A tak se snažme, ať to doma za chvíli úplně 
nezničíme!

Tradicí na naší škole je realizace projektu Ky-

selý déšť. Každý z žáků 8. A se mohl zapojit. 

Cílem tohoto projektu bylo seznámit se s ky-

selými látkami a jejich působením na životní 

prostředí.

A jak probíhal tento projekt? Nejdříve jsme se 

seznámili s měřením pH různých látek. Dále 

nás zajímalo, jak ovlivňuje kyselé prostředí 

dýchání vodních rostlin. Při dalším úkolu jsme 

zjišťovali působení kyselého prostředí na různé 

kovy. V rámci tohoto projektu jsme si zopako-

vali mikroskopickou stavbu pletiv listů, mechů 

a lišejníků. Pokusili jsme se zjistit, jak se mění 

osmotický tlak v buňkách pletiv listů působením 

kyselého a slaného prostředí na tyto buňky.

Nejdelší pozorování bylo sledování atmosféric-

kých změn, zachycování srážek, měření pH srá-

žek a teploty vzduchu. Pozorování probíhalo celý 

listopad. Vyrobili jsme si sběrač srážek. Každý 

den jsme měřili pH vody a množství srážek. 

Tento projekt nám pomohl nahlédnout do pro-

blematiky životního prostředí. Uvědomili jsme 

si nepříznivé působení kyselých dešťů. Největší 

znečištění vzduchu způsobuje síra a oxid siři-

čitý. Síra, která se uvolní v procesu hoření fo-

silních paliv, se uvolňuje do ovzduší a spolu se 

vzdušným kyslíkem tvoří plyn, který se nazývá 

oxid siřičitý. Díky velkému teplu, které při spa-

lování fosilních paliv vzniká, spolu reagují dusík 

a vzdušný kyslík a vytvářejí se tak plyny zvané 

oxidy dusíku. Člověk může svojí činností snížit 

obsah nežádoucích látek v životním prostředí 

pokud toto prostředí nechceme poškozovat.  

Na tomto projektu se nejvíce podíleli - Eliš-

ka Maková, Iva Rychlíková, Matouš Vančura, 

Martin Řeháček, Lukáš Michálek, Anna Fialo-

vá, Jitka Veselá  pod vedení pí.učitelky L.Rich-

terové.

Projekt probíhal listopad, prosinec, leden 2008.     

Více o projektu se dočtete  na našich webových 

stránkách – www.holice.cz/zskom.
Žáci 8. A a  L.Richterová,

ZŠ Holice, Komenského 100

Vítězné práce z literární
soutěž městské knihovny

Projekt Kyselý déšť

SBĚR STARÉHO PAPÍRU na ZŠ Komenského
Tradiční jarní sběr starého papíru se na naší škole uskuteční v prvním dubnovém týdnu od pondělí 

31. 3. 2008 do pátku 4. 4. 2008. Sběr se bude vybírat každé ráno od 7.45 do 8.00.

9. ročník Holické Mateřinky zakončila MŠ 

Sezemice vystoupením s názvem „Orientální 

kočičky“. Akce se zúčastnilo 151 dětí z deseti 

mateřských škol. Celostátní přehlídka se koná 

9.–10. května v Nymburce. V dubnu se děti 

z MŠ Holubova těší na pohádku „O veverkách 

a lidské hlouposti.“ Dále je čeká pravidelné 

koupání v krytém bazénu ve Vysokém Mýtě 

a atletické závody. 

MŠ Holubova

Děti z MŠ Pardubická z kytičkové třídy se představi-

ly na akci „Sportovní osobnost roku 2007“ s vystou-

pením „Barevný svět“. V měsíci březnu navštívil 

školu Jan Honza Lušovský s malovanými hádanka-

mi a proběhlo jarní fotografování u vláčku. 

V dubnu nás čeká mimo jiné, ukázka výcviku 

dravců na zahradě mateřské školy, dále pak po-

hádky: Kterak Bodlináček zařídil, aby přišlo 

jaro (9. 4.), Perníková chaloupka (14. 4), Has-

trmánkovo jaro (24. 4.). Koncem dubna přiletí 

na zahradu čarodějnice a čarodějové, připravu-

jeme Akademii mateřské školy a školu v příro-

dě. Zveme maminky každý týden na „Středeční 

hrátky“, které začínají v 15 hodin.

MŠ Pardubická

Z našich školek

Z oceňování autorů prací – na snímku Petra 
Marková
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První březnový víkend se přes většinu našeho 

území přehnala silná bouře nazvaná Emma, 

která si krom lidských životů, vyžádala i sta-

milionové škody. Bohužel se řádění přírodního 

živlu nevyhnulo ani našemu městu. Asi největší 

škodu způsobil pád stromu na Hradecké ulici. 

Vzrostlý stříbrný smrk poničil vedení elektric-

kého proudu a na pár hodin zaměstnal několik 

lidí, hlavně hasičů. Ti smrk pokáceli, rozřezali 

na metry, a co je na celé akci tragikomické, že 

jim připravené dřevo někdo ukradl. Další strom 

spadl v areálu Mateřské školy Holubova a po-

škodil plot u soukromého domu. Škody vznikly 

i na plechových střechách, ať to byla restaurace 

„Na Špici“, prodejna „Motoforum“ nebo objekt 

bývalého skladu léčiv. Na účet bouře Emmy 

můžeme připsat i zrušené sobotní představení 

místního ochotnického spolku. Na reprízu di-

vadelní hry Zkrocení zlé ženy si budou muset 

diváci ještě nějakou chvíli počkat, pravděpo-

dobný termín je v září. Silného větru nebylo 

ušetřeno ani sídliště „Muška“, kde vznikly ško-

dy hlavně na rodinných domech. Hodně práce 

měli i zaměstnanci technických služeb, kteří 

museli odklízet velké množství větví a dalšího 

nepořádku. 

 Na rozdíl od okolních obcí, ale naše město vy-

šlo z této živelné pohromy celkem dobře a ne-

byly zaznamenány větší škody. 
Petr Kačer
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Kytarové mládí v Holicích

SPOLKOVÝ ŽIVOT

Poslední zimní středa svedla do Holic k soutěž-

nímu klání třicet pět kytaristů ze čtyř základ-

ních uměleckých škol pardubického okresu, 

aby vzájemně změřili své síly a zúročili svoji 

přípravu do okresního kola soutěže základních 

uměleckých škol. Soutěž vyhlašuje každoročně 

MŠMT ČR. Pořádáním letošní soutěže byla 

OŠMT pardubického kraje pověřena naše ško-

la. Soutěžilo se ve skromných podmínkách ško-

ly ve středu 19. března 2008 od 9.00 do 16 ho-

din. Naší školu reprezentovalo šest soutěžících 

s těmito výsledky:

Dva žáci získali 3. místo, tři žáci 2. místo a do 

krajského kola postoupila žákyně Pavlína Píšo-

vá ze třídy p. uč. Jindřicha Doskočila. 

Soutěž klavíristů a hráčů na smyčcové nástroje 

proběhla v Pardubicích. Ze školního kola po-

stoupilo devět žáků ve hře na klavír a dva žáci 

ve hře na housle. Z celkového počtu sedmdesá-

ti soutěžících klavíristů získali naši žáci pět 3. 

míst, tři 2. místa a v nejstarší kategorii Veronika 

Ročková postoupila do krajského kola, ve kte-

rém získala 2. místo.

Ve hře na housle obdrželi houslisté 2. místo 

a Čestně uznání. 

Všem soutěžícím děkuji za přípravu a reprezen-

taci školy. 
Jiří Růžek – ředitel ZUŠ Holice

Emma řádila i v Holicích

Svaz postižených civilizačními chorobami
U příležitosti výroční členské schůze naší 

organizace bych chtěla holické veřejnosti při-

pomenout naši existenci. Svaz postižených 

civilizačními chorobami (SPCCH) v ČR je 

nezávislým občanským sdružením, sdružující 

na základě dobrovolného členství zdravotně 

postižené občany, jejich rodinné příslušníky, 

přátele a další fyzické i právnické osoby, mající 

zájem o spolupráci. Základním organizačním 

článkem SPCCH je základní organizace (ZO), 

která pracuje samostatně a má plnou právní 

subjektivitu.

ZO v Holicích má cca 200 členů a jejich 

činnost je zaměřena na společenské a osvětové 

aktivity. Třikrát do roka pořádá členské schůze, 

z toho dvě spojené s přednáškou na zdravot-

ní či sociální problematiku a jednu slavnostní 

– předvánoční – s kulturním programem. Dle 

zájmu členů se pořádají výlety za kulturními 

památkami nebo přírodními krásami. ZO rov-

něž organizuje návštěvy krytého bazénu ve Vy-

sokém Mýtě, jehož pronájem hradí Město Holi-

ce, rovněž platí nájem za klubovny v Kulturním 

domě, kde se konají naše členské schůze. Tímto 

způsobem chceme městu poděkovat za fi nanční 

podporu a dobrou spolupráci. 

Hlavním finančním zdrojem naší ZO 

jsou příspěvky členů (základní a mimořádné 

známky). Z nich se hradí provoz organizace, 

občerstvení na schůzích a pod. Náklady spo-

jené se zájezdy si hradí každý účastník sám. 

O činnost organizace se stará výbor volený 

členskou schůzí. V současné době má 12 

členů, z nichž většina se může považovat za 

„dříve narozené“, proto vyzývám ty „později 

narozené“, aby přišli mezi nás a pomohli nám 

zpestřit naši činnost. 

Marta Janků

Místní organizace České strany sociálně 
demokratické v Holicích

zve širokou veřejnost na

OSLAVY SVÁTKU PRÁCE – 1. MÁJE 2008,

které se uskuteční

ve čtvrtek 1. května 2008 od 10 hodin

na prostranství před kulturním domem.

V doprovodném zábavném pořadu vy-
stoupí Dechová hudba Kulturního domu 
města Holic a členové Tanečního studia 
Hany Flekrové. V projevech vystoupí po-
slanci České strany sociálně demokratické.

Jiří Micka, finanční poradce
tel: 776 606 775, e-mail:
jirkamicka@seznam.cz

www.neplat-hypoteku.cz

Zajišťuje úvěry se státní podporou
- Úvěry pro koupi, výstavbu,opravy, vyrovnání závazků rozvodového řízení atd.
- Vyvázání zdražujících se hypotéčních úvěrů

NYNÍ AKTUÁLNĚ!
- zprostředkuje stavební spoření bez poplatku za založení pro 

děti do jednoho roku. Tím se se uspoří až 3.000,- Kč!
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Zírám na to, co se tentokrát nahromadilo 

ohlasů na glosy minulé i předchozí. Vezmu to 

popořádku. Při otevření zdejšího informačního 

centra mne oslovila paní Alena Horáková, ma-

jitelka „cestovky“ Apollo, a vyslovila názor na 

propagační tabule „muzea“, umístěné při hlav-

ních silnicích. Údajně ví, jak tyto tabule „přišly 

na svět“, o čemž se neví na městském úřadě ani 

v kulturním domě. Proto bych rád bližší údaje 

na vysvětlenou mně i vám získal. Doufám, že 

do příštího vydání se mi to podaří. – Postěžoval 

si mi občan B., poněvadž ve zjednání „pořádku“ 

u chátrajícího domu čp. 268 na rohu Nádražní 

a Dukelské ulice se vůbec nic nestalo. Nezbývá 

mi, než dát za pravdu Danu Tocháčkovi, kte-

rý se k této „kauze“ skepticky vyjádřil již před 

časem: s tím nikdo „nehne“, ani s úřadem, ani 

s majitelem! Možná by byla ještě jedna cesta: 

zeptat se našich městských zastupitelů. 

K občanskému námětu o umístění koše na 

psí exkrementy v Hradecké ulici mi úředně ne-

bylo sděleno nic, což mne nepřekvapilo. Pouze 

v debatě „přes stůl“ mi starosta Pavel Hladík 

řekl, že podle jeho vědomí o umístění koše prá-

vě u trávníku před základní uměleckou školou 

požádali občané z okolních domů. Prý aby zmí-

něné trávníky nebyly „zaneřáděny“. Přiznám se, 

že podrobněji jsem situaci nezkoumal. – Do-

stal jsem osobní dopis od jednatele společnosti 

MMF Ing. Tomáše Frymla. Reaguje na glosu 

o „kouřících komínech“. Dopis je adresován 

přímo mně, a proto mi slušnost velí odpovědět, 

což učiním. Abych však předešel výtce, proč 

jsem na dopis datovaný 28. 2. 2008 neodpověděl 

hned, podotýkám, že mi byl z kulturního domu 

(kam byl zřejmě zaslán) doručen až dnes, přesně 

20. března 2008. – Ještě jeden „poloohlas“. Jde 

o toulavé psy a současně o žádosti, shromažďu-

jící se u tajemníka městského úřadu a dožadující 

se péče o toulavé kočky. Dokonce o zřízení útul-

ku. Zřídit útulek není zas až tak problematické 

– ovšem pokud je dostatek fi nančních prostřed-

ků. A jde o statisíce. Samozřejmě, že pokud 

například nějaké občanské sdružení přesvědčí 

zastupitele o nutnosti zřídit městem placený útu-

lek pro zvěř, bude to možné. Pouze bude nutné 

zároveň rozhodnout, že se nebudou opravovat 

městské komunikace n e b o se nebudou upra-

vovat sportovní hřiště n e b o se nebudou konat 

žádné slavnosti n e b o . . . . Celkem jasné.
E-mail: miloslavkm@volny.cz 

SEBRANÉ GLOSY MILOSLAVA KMENTA

Minule jsem představil dvě kaple, které 

lze „potkat“ přímo v centru města. Další dvě 

patří ke koloritu městských částí „Koudelka“ 

a „Roveňsko“. Ona „mladší“, lépe řečeno nej-

mladší holická kaple, byla postavena v měst-

ské části Koudelka v roce 1923. Stalo se tak 

– jako obvykle – s přispěním tamních obyvatel. 

Pohledem na fotografi i zjistíte, že je postavena 

modernějším stylem a nechybí jí ani výrazná 

zvonička. Zasvěcena byla Nanebevzetí Panny 

Marie, kromě letopočtu („L. P. 1923“) není 

na ní žádný jiný údaj či označení. Objekt patří 

římskokatolické církvi, snahu o péči projevuje 

skupina tamních občanů, využití již po mnoho 

let je nulové.

Druhá kaple stojí v městské části Roveňsko. 

Je podstatně starší než kaple „koudelecká“. 

Byla postavena nákladem dobrodinců v roce 

1850, styl objektu je střídmý, i když mu nechy-

bí též menší zvonička. Zasvěcena byla sv. Ro-

chovi, nenese žádné bližší označení či nápis. 

O kapličku, která stojí na pozemku bývalého 

zemědělského družstva a zatím nemá žádného 

majitele, pečuje pravidelně skupina tamních 

věřících.

Zajímavostí je, že byla postavena v sou-

sedství jednoho z nejstarších kamenných kří-

žů – Božích muk – z roku 1815. Kříž, který je 

viditelný vedle kaple i na fotografi i, byl údajně 

postaven nákladem farníků. Na mohutném pod-

stavci pod křížem je umístěna socha Panny Ma-

rie se dvěma andílky. Zadní strana podstavce 

nese čitelný letopočet „A. c. 1815“ (lat. Anno 

currente = roku běžícího – pozn. autora) . Oba 

objekty naleznete na konci osady po pravé stra-

ně silnice mířící k Rovni.
Text: Miloslav Kment

Foto: Vladislav Branda

Tentokrát jde o dvě významné osoby holické 

historie, navíc oba slaví v „osmičkovém“ roce 

jednak půlkulaté výročí narození a později bude 

ještě vzpomenuto výročí jejich úmrtí.

Josef B A Ž A N T, narozen 23. dubna 

1873 ve Slaném u Semil (125. výročí naro-

zení), zemřel 19. května 1948 v Holicích. 

Kněz, jehož jediným působištěm se staly Ho-

lice, čestný konzistorní rada a biskupský no-

tář, katecheta obecných a měšťanských škol, 

učitel, křesťanský a osvětový pracovník, pro-

pagátor výchovy mládeže, duchovní rádce, 

veřejný činitel, člen správní rady, dlouholetý 

městský zastupitel, mecenáš vzdělání a osvě-

ty na Holicku.

František V O Ž E N Í L E K, JUDr., naro-

zen 28. dubna 1843 v Dolní Rovni (165. výročí 

narození), zemřel 15. června 1923 v Holicích. 

Advokát, odborný publicista, přispěvatel časo-

pisu „Právník“, vlastenec, politickým vyznáním 

staročech, veřejný činitel, zasloužil se o míst-

ní občanskou záložnu, o holicko-moravanský 

cukrovar, v rodné Rovni založil mlékárnu. Vý-

znamně se podílel na zřízení železnice Heřma-

nův Městec – Holice – Borohrádek, v Holicích 

působil dlouhá leta jako městský radní a člen 

obecního zastupitelstva.

Jako obvykle kromě jubilantů přidávám ně-

kolik jmen zajímavých osob, které se v měsíci 

dubnu narodily či zemřely: * Vojta Náprstek 

(1826), zakladatel Náprstkova muzea, příznivec 

a mecenáš Dr. Emila Holuba, Josef Malejovský 

(1914), akad. sochař, profesor uměleckých 

škol, František Ottmar (1902), místní archivář, 

kronikář, vlastivědný pracovník, muzejník, Ka-

rel Schejbal (1914), hudební pedagog, sklada-

tel, dirigent, Miloslav Vohralík (1952), novinář, 

redaktor, vydavatel, radioamatér, † mjr. Václav 

Baumann (1989), letec RAF, frontový bojov-

ník, Jan Jaroslav Křičenský (1886), učitel, kni-

hovník, osvětový pracovník, Otokar Novotný 

(1959), architekt, urbanista.

V holických letopisech „kulatá“ dubno-

vá výročí neobjevíme. Z „nekulatých“ připo-

mínám, že 9. dubna 1336 se objevuje první 

písemná zmínka o existenci Holic, v témže 

měsíci roku 1819 byl položen základní kámen 

ke stavbě nové radnice na náměstí (dostavěna 

roku 1824), v roce 1906 byly Holice připoje-

ny ke státní telefonní síti, v roce 1919 ustaven 

Studetský spolek v Holicích, který se stal vý-

znamným elementem společenského života 

obce, v roce 1931 ministerská rada schválila 

24. dubna povýšení Holic na město (jak vidno, 

byrokracie vládla i tehdy; Holice byly již dávno 

okresním městem, sídlem okresního zastupitel-

stva, okresního soudu, atp., ovšem bylo „opo-

menuto“ jmenovat je administrativně městem!). 

V dubnu roku 1933 došlo k pojmenování dosud 

„bezejmenných“ ulic, např. Husovy, Tyršovy, 

Růžičkovy, Jiráskovy, Zborovské, Klicperovy, 

Vrchlického, 1. Máje, atd. Zmínit musím ještě 

duben 1966, kdy byl posledního dne v měsíci 

slavnostně otevřen Památník Dr. Emila Holuba 

– Africké muzeum.

(mkm)

POMNÍKY, SOCHY, KŘÍŽE, KAPLIČKY (2)
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V sobotu 8. března jsme v Holicích neslavili MDŽ, ale odmě-

ňovali sportovní osobnosti uplynulého roku. Opět se potvr-

dilo, že jsme město sportu a že se v tomto ohledu nemusíme 

o budoucnost obávat. Celý program rámovala velice pěkně 

provedená vystoupení tanečníků, dětí z mateřské školy, ta-

nečních začátečníků ze skupiny Apel a vystoupení Ondřeje 

Pírka ve freestylu na kole. Akce proběhla za podpory pojiš-

ťovny Generali agentura Holice a obchodu Albert. 

Tady je seznam oceněných:
Sportovní osobnost roku 2007:
František Voženílek, DTJ – silniční a horská kola

Jiří Mansfeld, Miroslav Hájek – TK, tenis

Michal Votroubek, Petr Michalec, AMK – motokros

Jiří Valenta, TJ Sokol – historická kola

Matouš Bahník, Vít Procházka, BVK – basketbal

Lukáš Pečinka, TJ Jiskra – stolní tenis

Stanislav Mládek, TJ Jiskra – KČT

Eva Švecová, TJ Jiskra – ASPV

Ivana Klofátová, Ondřej Valášek, Tancklub – taneční sport

Mimořádný sportovní výkon roku 2007:
Květoslava Spitzerová, TJ Sokol – historická 

kola

Michael Špaček, AMK – motokros

Viktor Pulpán, BVK – basketbal

Pavel Kop, TJ Sokol – nohejbal

Mimořádný sportovní výkon družstva v roce 
2007:
Fotbalisté „A“ mužstva

Legenda Holického sportu:
František Ročeň, SK – kopaná

František Kašpar, TJ Jiskra – volejbal

František Bednář, AMK in memoriam

Holické listy. Vydavatel Město Holice prostřednictvím Kulturního domu města Holic. IČO 00371106, registrace MK ČR E 15598. Redakční rada: Vladislav Branda, Petr Kačer, Miloslav 
Kment, Vítězslav Vondrouš. Sídlo redakce: Kulturní dům města Holic, Holubova 768, 534 11 Holice. Tel 466 920 476. E-mail: kd@holice.cz. Grafi cká úprava: Reklama@tisk, Chrudim, tisk: 
Tiskárna PORS s.r.o., Chrudim. Redakce si vyhrazuje právo jazykové korekce dodaných textů a jejich redakčního krácení. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Vychází měsíčně. Uzávěrka 
každého čísla vždy k 20. v měsíci do 12.00 hodin. Distribuce zdarma.

Sportovci roku 2007

Fotbalisté zahájili
První zápas jarní sezony odehrálo naše muž-

stvo 16. března na stadionu favorizované Ve-

limi a prohrálo 2 : 1, branku našeho týmu dal 

Novák. Další program „A“ mužstva, které 

své domácí zápasy hraje v sobotu, je násle-

dující:

22. 3. Holice: Trutnov

30. 3. Převýšov: Holice 

  6. 4.  Dobrovice: Holice

12. 4. Holice: Ovčáry 16.30 hod.

20. 4. Choceň: Holice

26. 4. Holice: AFK Chrudim 17.00 hod.

Střídavě oblačno

Tělovýchova a sport

Dalšími zápasy pokračovala 8. a 9. března na 

palubovce zdejší sportovní haly Východo-

česká basketbalová liga. V sobotu se našim 

hráčům nedařilo a podlehli chlumeckému 

týmu 63 : 80. Hosté z Chlumce vedli celý 

zápas a za svůj výkon si vítězství zasloužili. 

Druhý den se jim již tolik nedařilo a prohrá-

li s „béčkem“ pardubické Tesly. V neděli si 

náš tým připsal plný počet bodů za vítězství 

nad hráči Přelouče v poměru 75 : 63. V obou 

zápasech se z holických hráčů dařilo nejvíce 

Vítězslavu Brandovi a Petru Kšádovi. 

Tabulka:
1. Chrudim 43

2. Chlumec 41

3. Tesla Pardubice „B“ 40

4. Holice 40

5. Vysoké Mýto 40
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