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Vážení spoluobčané,
kdy píši tuto stať, je 

kalendářní zima, určitě 
však neplatí přísloví 
– únor bílý pole sílí. 
A tak jen doufám, že 
nám stávající jarní ráz 
počasí už vydrží. 

S příchodem jara 
přichází i tradiční jar-
ní úklid. Využívám této 

příležitosti a chtěl bych touto cestou požádat 
spoluobčany o pomoc při úklidu, abychom vše 
nenechávali jen na technických službách. Vím, 
že většina z Vás tak činí a to nejen na „svém“. 
Předem děkuji za spolupráci.

Rada města se na svém zasedání v únoru 
zabývala projednáváním výsledku hospodaření 
příspěvkových organizací města. Všechny skon-
čily s určitým přebytkem, který v součtu činil cca 
1 150 tisíc Kč. Rada uložila vrátit do rozpočtu 
města uspořené fi nanční prostředky za energie 
a mzdy u MŠ Staroholické a technických služeb 
v celkové výši cca 500 tisíc Kč. Kladný výsledek 
hospodaření všech 10 příspěvkových organizací 
města se stal dobrým odrazovým můstkem pro 
projednávání rozpočtů na letošní rok. Za pří-
tomnosti všech ředitelů těchto organizací byly 
navržené rozpočty schváleny.

Do programu rady města 19. 2. 2014 byla 
zařazena prohlídka stavby nové základní umě-
lecké školy, za přítomnosti architekta Boráka 
a zástupců zhotovitele, kteří nás detailně se-
známili s průběhem výstavby. Zmínili některá 
nutná technická opatření, provedená na zákla-
dě požadavku hasičů a hygieny. Odsouhlaseny 
byly materiály i barevná provedení obkladů, 
podlah, byla prezentována sanitární technika, 
základní nábytek a byla navržena nová forma 
úsporného osvětlení. Bylo konstatováno, že ter-
mín dokončení stavby bude dodržen a v září se 
mohou žáci i veřejnost těšit na novou krásnou 
budovu školy.

Na závěr bych Vás rád pozval na první ve-
řejná zasedání zastupitelstva města v tomto 
roce, která se budou konat 3. 3. a 17. 3. 2014 
v klubovnách kulturního domu vždy od 17.00 
hodin. Kromě jiného budou projednávány dů-
ležité body, které by měly zajímat širokou ve-
řejnost, a to závěrečný účet města za rok 2013, 
kapitálový rozpočet města na rok 2014 a rozdě-
lení fi nanční podpory z rozpočtu města na rok 
2014 občanským sdružením, spolkům i jednot-
livcům. Částka k rozdělení je navržena stejná 
jako v roce 2013 cca 1 200 tisíc Kč. Žadatelů je 
tradičně hodně a požadavky značné. 

Na shledanou v prvním jarním měsíci!

V letošním roce, přesněji 18. října, oslaví 
významné životní jubileum Karel Malich. Slu-
šelo by se napsat slavný holický rodák, čestný 
občan našeho města, bývalý vynikající sporto-
vec, umělec světového významu, někdejší pro-
fesor na pražské Akademii výtvarných umění, 
skvělý vypravěč a člověk, za kterého hovoří 
především odvedená práce.

Připadá mi minimálně slušné si dílo tohoto 
génia, jak ho mnozí nazývají, trochu připome-
nout. Město Holice chystá na tento rok něko-
lik akcí věnovaných právě Karlu Malichovi. 
Malý „předkrm“ připravili žáci Základní umě-
lecké školy v Holicích pod vedením učitelky 
Mgr. Edity Macků. Výstavu nazvanou Pro Mali-
cha si můžete prohlédnout v prostorách Kultur-
ního domu města Holic, a to od 5. do 28. března. 
Ve spolupráci s Východočeskou galerií Pardubi-
ce se v říjnu uskuteční výstava děl Karla Mali-
cha a ve fázi příprav jsou i jiné akce, o kterých 
vás budeme včas informovat. Kdo nechce čekat 
až do října, může navštívit výstavu s názvem Vo-
ňavý Kamenecký kopec, která je až do 21. dub-
na k vidění v Pardubickém zámku. 

O tom, že Karel Malich se neustále zajímá 
o dění kolem sebe, nás mohl přesvědčit i při 
návštěvě svého rodného města. Na fotografi ích 

Ladislava Formánka je zachycen v rozhovoru 
s architektem Borákem a před rozestavěnou bu-
dovou základní umělecké školy.

Otřepaná fráze říká: Doma není nikdo pro-
rokem. Moc bych si přál, aby to v případě Karla 
Malicha bylo jinak. Snad k tomu přispěje i pu-
blikace, která by měla spatřit světlo světa u pří-
ležitosti jeho devadesáti narozenin.

Petr Kačer

SLOVO STAROSTY
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USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE 
DNE 20. ledna 2014
Usnesení č. 11 RM bere na vědomí Zprávu 
o činnosti správního obvodu Městského úřadu 
Holice v roce 2013. Č. 12 RM bere na vědomí 
Zprávu o vyřizování stížností, připomínek a žá-
dosti občanů o informace za rok 2013. Č. 13 
RM bere na vědomí předloženou „Územní 
studii – Holice – lokalita Zb4a,b“ – výstavba 
ve Vysokomýtské ulici. Č. 14 RM schvaluje 
na základě poptávkového řízení jako zhotovitele 
poskytování účetních služeb, pro odbor správy 
majetku a výstavby města – bytový úsek, paní 
Miroslavu Šibřinovou, Jiřího z Poděbrad 2585, 
Pardubice. Č. 15 RM schvaluje jako zhotovi-
tele akce „Kulturní dům Holice – výměna 42 
kusů oken“ fi rmu David Türke – UNIWIN, 
Velim. Č. 16 RM schvaluje na základě výbě-
rového řízení jako zhotovitele akce „Městský 
úřad Holice – malby“ fi rmu Roman Novotný, 
Jaroslav 41. Č. 17 RM bere na vědomí Pře-
hled o dlužnících na nájemném, službách a pe-
nále spojených s užíváním bytových a nebyto-
vých prostor města k 31. 12. 2013. Č. 18 RM 
schvaluje zveřejnění záměru výpůjčky volné 
místnosti v sušárně bytového objektu Bratří 
Čapků 61 pro účely využití Kulturního domu 
města Holic. Č. 19 RM souhlasí s předlože-
nou dokumentací vlivů záměru „Silnice I/36 
v úseku Holice – Čestice“ na životní prostředí. 
Č. 20 RM doporučuje zastupitelstvu města 
schválit převedení kanalizace (v ul. Revoluční, 

5. května, 6. května, 9. května, Mírová a Vítěz-
ná) do společnosti Vodovody a kanalizace, a.s. 
Pardubice, a to za příslušný počet akcií přepo-
čtený dle znaleckého posudku. Č. 21 RM sou-
hlasí s předloženou dokumentací „Předprostor 
Základní umělecké školy v Holicích“. Č. 22 
RM schvaluje Vnitřní směrnici č. 15 o posky-
tování cestovních náhrad s platností od 1. 1. 
2014. Č. 23 RM schvaluje přidělení prostor 
k podnikání – místnost č. 209 (dle projekt. do-
kumentace) o výměře 14,28 m2 v č.p. 38, ul. 
Palackého, ev. č. prostoru 206 v Holicích za ná-
jemné ve výši 1347 Kč/m2/rok panu Romanovi 
Hlavovi, bytem Pospíšilova ul. 1144, Holice. 
Č. 24 RM schvaluje pro rok 2014 nájemcům 
prostor k podnikání a nebytových prostor po-
nechání nájemného ve výši roku 2013 bez na-
výšení o infl aci. Č. 25 RM schvaluje vypsání 
výběrového řízení na akci „Bezpečná doprava 
v centru města“ jako zakázku malého rozsa-
hu. Č. 26 RM schvaluje: a) ukončení členství 
v JSDH Holice p. Petra Kubáška, E. Košťála 
973, Pardubice k 31. 1. 2014; b) přijetí za člena 
JSDH Holice p. Marka Kabrhela, Veliny 187, 
od 1. 2. 2014; c) složení JSDH Holice k 1. 2. 
2014 dle předloženého návrhu.
USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE 
DNE 3. února 2014
Usnesení č. 27 RM schvaluje zpětvzetí vý-
povědi z nájmu bytu v domě č.p. 19, náměstí 
T. G. Masaryka, Holice. Č. 28 RM schvaluje 
odpis pohledávky v celkové výši 5 586 Kč 

z vyúčtování služeb za roky 2006–2009 u ne-
bytových prostor města. Č. 29 RM schvaluje 
zveřejnění záměru pronájmu části pozemku 
p. č. 1612, 2390 a 5043/1, k.ú. Holice v Če-
chách o celkové výměře 3 m2 pro umístění 3 
plakátovacích ploch specifi kovaných v dodatku 
č. 2 ke Smlouvě o nájmu plakátovacích ploch 
ze dne 25. ledna 2010. Č. 30 RM bere na vě-
domí předloženou projektovou dokumentaci 
„Program rozvoje zeleně města Holice“ ze dne 
27. 12. 2013. Č. 31 RM schvaluje plán oprav 
a údržby na rok 2014 dle předloženého návrhu. 
Č. 32 RM schvaluje odměny za rok 2013 pro: 
a) členy komise sociální v celkové výši 13 300 
Kč před rozdělením; b) členy komise bytové 
v celkové výši 14 200 Kč před rozdělením; c) 
členy komise pro školství, mládež a tělovýcho-
vu v celkové výši 19 600 Kč před rozdělením; 
d) členy komise pro zvelebení města a nakládá-
ní s jeho majetkem v celkové výši 24 500 Kč 
před rozdělením; e) členy komise dopravy a ve-
řejného pořádku v celkové výši 7 400 Kč před 
rozdělením; f) členy sboru pro občanské záleži-
tosti v celkové výši 13 300 Kč před rozdělením. 
Č. 33 RM schvaluje přenesení povinnosti plát-
ce daně z nabytí nemovitých věcí při prodeji 
z majetku města na kupujícího, které vychází 
ze zákonného opatření senátu č. 340/2013 Sb., 
o dani z nabytí nemovitých věcí. Č. 34 RM 
schvaluje příspěvek na ošacení ve výši 2 000 
Kč na rok 2014 pro paní Danu Truplovou, zá-
stupkyni matrikářky.

Na konci loňského roku byla zpracována stu-
die rozvoje zeleně ve městě. Tento materiál je 
umístěn na webových stránkách města (www.
holice.eu – Podnikatel – Rozvojový plán) a ob-

čané mají možnost se s ním seznámit, popř. 
vznést připomínky či náměty.
V letošním roce provede město novou výsadbu 
v jižní části autobusového nádraží jako náhradu 

po skácených břízách. Bude zrealizována nová 
výsadba podél cesty na hřbitov a výsadba okolo 
nové ZUŠ.

Program rozvoje zeleně města Holice

ROZHODNUTÍ A USNESENÍ SAMOSPRÁVY • INFORMACE • UDÁLOSTI
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Informace z městského úřadu a jeho odborů připravil ing. Vladislav Branda, tajemník MÚ

První jarní trhy už v pondělí
17. března 
V třetím březnovém pondělí, tj. 17. března, pro-
běhnou v Holubově ulici pravidelné trhy.
Další trhy budou vždy v pondělí v těchto termí-
nech: 14. dubna, 12. května, 16. června, 14. čer-
vence, 18. srpna, 15. září, 13. října, 17. listopa-
du a 8. prosince 2014. 

Správní odbor informuje – „Vítání 
občánků“ z pohledu zákona
Novopečení rodiče se už pozvánky na tradiční 
vítání občánků se strany městského úřadu nedo-
čkají. Alespoň ne automaticky, jak bylo dosud 
ve městě Holice zvykem. Když rodiče stojí o to, 
aby bylo jejich miminko ofi ciálně přivítáno mezi 
občany města, musí o to požádat. Respektive 
vyslovit souhlas, aby jim byla zaslána pozvánka 
na vítání. Zákon o ochraně osobních údajů totiž 
zakazuje, aby samospráva získávala informace 
z evidence obyvatel bez zákonného zmocnění. 
Žádáme proto rodiče, kteří si přejí účastnit se 

obřadu vítání občánků a jejichž dítě se narodi-
lo s trvalým pobytem v Holicích, nebo získalo 
trvalý pobyt v našem městě do věku 3 měsíců, 
aby se dostavili na matriku, kde písemně uve-
dou, že si přejí účastnit se vítání občánků nebo 
zaslali souhlas e-mailem na adresu: kamenic-
ka@mestoholice.cz nebo holice@mestoholice.
cz. Následně obdrží pozvánku. 
Doufáme, že Vás tento krok neodradí a že tra-
dice obřadů „vítání dětí“, o které je stále vel-
ký zájem, zůstane v našem městě zachována.

Cena města Holic – návrhy se podávají 
do 31 března 2014
Připomínáme, že 31. března 2014 končí ter-
mín podání návrhů na udělení Cen města Ho-
lic. Návrhy na ocenění jednotlivců i organizací 
se doručují písemně starostovi města, který je 
pak předává ke konečnému rozhodnutí zastu-
pitelstvu města. Úplné znění statutu „Ceny 
města Holic“ je na internetové stránce města, tj. 
na www.holice.eu.

Městské byty k prodeji 
Město Holice nabízí k prodeji volný prostor-
ný byt č. 4 v bytovém domě v ulici Hradec-
ká č.p. 107 s dispozicí 3+1 a celkové výměre 
101,0 m2 za minimální cenu zjištěnou znalec-
kým posudkem ve výši 804 610 Kč. Byt s ori-
entací V, Z se nachází v II. NP bytového domu 
v klidné lokalitě města. K bytu náleží sklípek 
s možnost využití pozemku u domu.
Město Holice nabízí k prodeji stávajícím 
nájemníkem obsazený prostorný byt č. 7 
v bytovém domě v ulici Hradecká č.p. 107 
s dispozicí 3+1 a celkové výměre 109,6 m2 
za minimální cenu zjištěnou znaleckým po-

sudkem ve výši 861 840 Kč. Byt s orientací V, 
Z se nachází v I. NP bytového domu v klidné 
lokalitě města. K bytu náleží 2 sklípky s mož-
ností využití pozemku u domu.
Město Holice nabízí k prodeji volný prostor-
ný byt č. 8 v bytovém domě v ulici Tyršova 
č.p. 728 s dispozicí 2+1 a celkové výměre 54,3 
m2 za minimální cenu zjištěnou znaleckým po-
sudkem ve výši 532 940 Kč. Byt sorientací S, 
J se nachází v II. NP bytového domu v klidné 
lokalitě města. K bytu náleží sklípek, lodžie 
a možnost využití pozemku u domu.
Město Holice nabízí k prodeji stávajícím 
nájemníkem obsazený prostorný byt č. 3 

v bytovém domě v ulici Holubova č.p. 746 
s dispozicí 2+1 a celkové výměre 56,1 m2 
za minimální cenu zjištěnou znaleckým po-
sudkem ve výši 535 530 Kč. Byt s orientací V, 
Z se nachází v II. NP bytového domu v klidné 
lokalitě města. K bytu náleží sklípek, lodžie 
s možností využití pozemku u domu.
Své nabídky zašlete na MÚ Holice Holubova 
č.p.1, 534 01 Holice (odbor správy majet-
ku a výstavby města), nebo předejte osobně 
pí. Kovaříkové, 3. patro, dveře č. 417 vždy 
v zalepené obálce označené NEROZLEPO-
VAT – s adresou a číslem příslušného bytu 
do 5. května 2014.

VYHLÁŠENÍ SPORTOVNÍ OSOBNOSTI HOLIC ZA ROK 2013 
Tak jako v minulých letech se můžete těšit na již tradiční vyhlášení „Sportovní osobnosti“. 

Stane se tak na slavnostním odpoledni, které se uskuteční pod záštitou starosty města- Mgr. Ladislava Effenberka 
 

v sobotu 15. března 2014 v 17.00 
 

 ve Sportovní hale v Holicích. 
 

Při slavnostním aktu dojde k vyhlášení nejlepších sportovců v kategoriích – sportovní osobnost roku 2013, mimořádný 
výkon jednotlivce, mimořádný výkon družstva, nejlepší trenér nebo cvičitel a legenda holického sportu.                                     

Budou oceněni nejlepší sportovci mezi dospělými i dětmi. 
 

O výběru sportovců z návrhů jednotlivých sportovních klubů a oddílů rozhodnou členové komise pro školství, mládež                    
a tělovýchovu Rady města Holice. 

 
 V programu vystoupí TK Apel, TK Tancklub Holice, TJ Sokol Holice, děti z MŠ Staroholická,  

fotbalisté SK Holice, badmintonový oddíl DDM, členové Klubu historických kol,  
ASPV- dětský aerobic, k poslechu hraje BaŠaPa. 

 
 

Moderátorem slavnostního odpoledne bude Mgr. Ladislav Effenberk, starosta města. 

Zveme veřejnost a příznivce sportu na tuto slavnostní událost. 
 

Mgr. Zdeňka Krátká, předsedkyně komise 

Pozvánka na jednání zastupitel-
stva města 17. března 2014 – začá-
tek v 17 hodin

V pondělí 17. března 2014 v 17 hodin se 
bude v klubovnách kulturního domu konat 
pravidelné veřejné zasedání Zastupitelstva 
města Holic. 
Na programu je projednání výsledků hos-
podaření města za rok 2013, projednání 
a schválení kapitálového rozpočtu města 
Holic na rok 2014 a rozdělení fi nanční 
podpory z rozpočtu města holickým spor-
tovním a společenským zařízením. Pravi-
delným bodem jsou vždy převody nemo-
vitého majetku města, aktuální věci pak 
v bodu sdělení starosty města.
Srdečně zveme občany na veřejné jed-
nání holických zastupitelů.

ÚŘEDNÍ DESKA • INFORMACE • POKYNY • SDĚLENÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU
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Kulturní kalendář na měsíc březen 2014 Bobina slaví

POJEĎTE SI S NÁMI HRÁT

Jak už mnozí z vás určitě víte, v nejbližších 
dnech oslaví své krásné životní jubileum paní 
Božena Zemánková. I my knihovnice bychom 
se chtěly připojit k jistě dlouhé řadě gratulantů.
Bobina byla od roku 1962 duší naší knihov-
ny a přivedla ke knížkám několik čtenářských 
generací. Mnozí z nich se na ni dodnes ptají. 
Za ty roky se stala skutečnou legendou holic-
ké knihovny a my ji vždycky mezi námi rády 
vidíme.
Díky za všechno!

Radka Moravcová

Kam? Hradec Králové, rodinný zábavný park 
TONGO
Kdy? Středa 26. 3. 2014
Odjezd: v 8.30 hod. od DDM Holice – autobu-
sem, sraz v 8.15 hod.
-v areálu budeme asi 2 hodinky, je v něm spous-
ta atrakcí, pro malinké, větší a velké děti a sa-
mozřejmě i pro rodiče, občerstvení je přímo 
v areálu, více na www.tongohradec.cz.
Příjezd: mezi 11.30 až 12.00 hod. k DDM Ho-
lice
Cena: 70 Kč/dítě do 2 let – doprava, vstup 
zdarma, 140Kč/dítě nad 2 roky nebo dospělí 
doprava i vstup
Pozor: Zájemci se musí nahlásit nejpozdě-
ji do 15. 3. 2014 v DDM Holice nebo na tel. 
732 967 202 paní Stárková a zaplatit poplatek 
za tuto akci
Výlet se uskuteční pouze při naplnění autobusu.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ, KONCERTY A SPOLEČENSKÉ AKCE
datum hodina program vstupné
1. 3. 19.30  Vítězslav Nezval   Manon Lescaut
sobota   Manon je láska a vášeň. Tiberge je nevinnost a oddanost. Duval je bohatství 

a moc. Koho si zvolí mladý rytíř Des Gries?
   Hrají: Anna Suchánková, Filip Tomsa, Ivo Theimer a Petr Mikeska.
   Režie: Pavel Khek.
   Divadlo Anfas Praha. *Bonus pro předplatitele*. 150 Kč
7. 3. 20.00  Společenský ples
pátek   Pořádá BVK Holice 120 Kč
9. 3. 15.00  Bob a Bobek na cestách
neděle   Veselé představení s písničkami, v němž se králíci z klobouku vydávají na cestu 

kolem světa. Jaké příhody je čekají na Divokém Západě, za polárním kruhem či 
dokonce na Měsíci...?

   Hrají: Martina Venigerová, Veronika Majerová a Petr Mikeska.
   Divadlo Anfas Praha. 70 Kč
11. 3. 10.30  VIVA MEXICO! – Tajuplný Yucatan
úterý   Live multi mediashow Kateřiny a Miloše Motani pro školy.
11. 3. 18.00  VIVA MEXICO! – Tajuplný Yucatan
úterý   Nejnovější fi lmová diashow napříč Mexikem. Mayské pyramidy, tajemný may-

ský kalendář, sluneční kámen a stále živé indiánské rituály, tóny mexické hudby. 
 Barvami hýřící různorodá krajina od deštných pralesů až po kaktusovou poušť. 
Moře překypující podmořskými poklady.

   Live multi mediashow Kateřiny a Miloše Motani. 100 Kč
12. 3. 9 + 10.30  Aprílová škola Jiřího Žáčka
středa   Pocta básníku Jiřímu Žáčkovi v provedení Divadla Evy Hruškové Praha. 40 Kč
15. 3. 19.30  Robin Hawdon   Dokonalá svatba 
sobota   Úspěšná současná situační komedie. Bill a Ráchel se mají právě brát. Jenže ráno 

před svatbou se Bill, po noci, ze které si díky loučení se svobodou nic nepama-
tuje, probudí ve svatebním apartmá se zcela neznámou dívkou.

   Hrají: Olga Lounová, Filip Tomsa, Josef Hervert, Lilian Sarah Fischerová, Jana 
Trojanová, Vendula Křížová a David Vejražka.

   Režie: Lumír Olšovský. 
   Divadelní společnost Indigo Praha. *Zařazeno v předplatném*. 270-250-230 Kč
19. 3. 19.00  Antonio Vivaldi – Čtvero ročních dob
středa   Barocco sempre giovanne * Iva Kramperová – housle
  Alfréd Strejček – recitace
   V rámci Mezinárodního festivalu Pardubické hudební jaro 2014. 150 Kč

KINO
datum hodina program vstupné
4. 3. 19.30  Kandidát
úterý   V dnešní době jsou nejcennějším zbožím informace. Film ukazuje velkou moc 

médií, která manipulováním s událostmi mohou ovlivňovat celý svět. Příběh sle-
duje zákulisí politické kampaně kandidáta na prezidenta.

  Režie: Jonáš Karásek.
  Hrají: M. Majeský, R. Luknár, M. Dlouhý, M. Kubovčík, M. Hilmerová a další.
  Žánr: Černá komedie. Délka: 106 minut. 80 Kč

AKADEMIE PRO STARŠÍ A POKROČILÉ
datum hodina program vstupné

11. 3. 18.00 VIVA MEXICO! – Tajuplný Yucatan
úterý  Nejnovější fi lmová diashow Kateřiny a Miloše Motani napříč Mexikem. 100 Kč

KLUB U HOLUBA
datum hodina program vstupné

14. 3. 20.00 Podkarpatská Rus včera a dnes – Mgr. Jan Polák
21. 3. 20.00 Metal: Hard Mok, Dark Disharmony 50 Kč

GALERIE – VÝSTAVA
datum hodina program vstupné
5. 3.-28. 3.  PRO MALICHA – výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Holice

O tom, jak je nějaký kroužek, spolek nebo or-
ganizace oblíbená nevypovídá nic lépe než to, 
kolik lidí má chuť s ní být. Možná, že vám při-
padá, že skauting je zastaralá zábava překonaná 
novými nabídkami trávení volného času. Pak 
vás asi překvapí, když napíšu, že podle počtu 
členů to vypadá opačně. Je nás totiž čím dál 
více.
Za posledních deset let jsme si polepšili o 25 
členů. V roce 2004 jsme začínali s počtem 65, 
letos nás je již 90. Čím to je? Především nám 
přibývají děti ve věku do 15 let. Mezi skauty 
jich je 58. 12 členů „si užívá“ věku 15 až 18 let. 
Jak vidíte, dospělých je skautů v Holicích po-
měrně málo, pouze 20. I tak však dokáže skaut-
ské středisko „Dr. E. Holuba“ úspěšně zvládat 
chod a činnost.
Pokud byste tedy měli chuť se k nám přidat, 
můžete poslat nejen své děti, ale také sami sebe. 
Dospěláci, kteří rádi přidají ruku k dílu, jsou 
mezi námi vítaní. Vím, že skautů je v Holicích 
o dost více. Jsou to lidé, kteří dříve středisku 
pomáhali, vedli ho, nebo sami prošli v dětství 
skautskou výchovou. Bylo by jistě zajímavé 
spočítat, kolik takových skautských přátel zde 
máme. Mám radost, že se skautům daří a kdo 
ví, možná v příštím roce překonáme stovku.

Jitka Schejbalová – Šuperka

Kolik je skautů v Holicích?

KULTURA
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RVC HOLOUBEK
RVC Holoubek Oblastní charity Pardubice sr-
dečně zve maminky, tatínky a jejich miminka 
do oblíbeného Baby studia. Baby studio probí-
há každý lichý čtvrtek od 14.00 do 16.00 hodin 
a je pro děti ve věku od 3 měsíců do 1 roku. Zde 
získáte nové informace a zkušenosti v podání 
porodní asistentky Mgr. Hany Polákové pro 
sebe i svá miminka.
Naše útulná a prostorná herna je denně volně přístupná od 8.30 do 11.30 
hodin pro děti a jejich rodiče nebo babičky a dědečky. Děti od 3 let mají 
možnost účastnit se dopoledního programu bez přítomnosti rodičů. Mezi 
9 a 10 hodinou je na každý den připraven zajímavý program.
V pondělí výtvarný, v úterý hudební, ve středu pohádkový, ve čtvrtek po-
znávací a v pátek pohybový.
Večerní zpívání pro dospělé krásně zní každý čtvrtek od 18.00 hodin 
za doprovodu kytary a v 18.30 hodin si můžete zazpívat při lahodném 
zvuku piána.
Milé maminky, stále platí akce na bezplatné líčení s poradenskou služ-
bou pod vedením Mgr. Kateřiny Strakové. Hlaste se prosím na tel. čísle 
733 141 960 do 10. 3. 2014. Podle zájmu vás budeme informovat o ter-
mínu této zajímavé akce.
Kontakty: RVC Holoubek, Dudychova 782, Holice, mobil: 733 141 960, 
e-mail: holoubek@charitaparbubice.cz, www.pardubice.charita.cz/nase-
-sluzby/holoubek.

 

4. cyklus vzdělávacího projektu MAMI, TATI, PEČUJ, PRACUJ se 
blíží ke svému závěru
Účastnice čtvrtého vzdělávacího cyklu MAMI, TATI, PEČUJ, PRACUJ 
CZ.1.04/3.4.04/76.00245 se již blíží ke konci svého tříměsíčního vzdělá-
vání. Postupně se zdokonalují v počítačových dovednostech, konverzaci 
v anglickém jazyce a osobním rozvoji. Měsíc březen bude ve znamení 
přípravy na závěrečnou konferenci. Účastnice se naučí jak se správně pre-
zentovat a společně s lektorkou Světlanou Čiberovou nahlédnou do psy-
chologie vzhledu. Dále si napíší životopis a prakticky si vyzkouší pracov-
ní pohovor a jak správně komunikovat. To vše v krásném a inspirujícím 
prostředí koučinkového centra v Libchavách.
V měsíci březnu nabízí projekt zajímavé semináře i pro veřejnost. 12. 3. 
2014 nám Mgr. et Mgr. Radka Janebová, Ph D., odpoví na otázku „Jak 
se postavit genderovým stereotypům při slaďování rodinného a pracovní-
ho života?“. Ing. Vojtěch Černík v pondělí 17. 3. 2014 prakticky objasní 
„Jak začít podnikat“ a Ing. Alena Fořtová odhalí naše práva v zaměstná-
ní v semináři „Pracovní právo a my“. Všechny tyto semináře proběhnou 
v Rodinném a vzdělávacím centru Holoubek, Dudychova 782, Holice. 
Na semináře pro veřejnost se můžete přihlásit přes www.MATAPE.cz.
Projekt MAMI, TATI, PEČUJ, PRACUJ bude realizován pouze do břez-
na 2015 a proběhnou už jen tři vzdělávací tříměsíční cykly. Informační 
schůzka pro 5. cyklus se koná v úterý 4. 3. 2014 od 16.30 do 18.00 ho-
din. Do projektu je možné se průběžně přihlásit přes www.MATAPE.cz 
nejpozději do prosince 2014. Projekt je hrazen z ESF a prostředků Ope-
račního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu 
ČR, proto jsou kurzy pro účastníky zdarma. Více informací naleznete 
na www.MATAPE.cz nebo volejte tel.: 603 566 141.

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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Měsíc březen bude především ve znamení ,,Mateřinky“. Rok utekl jako 
voda a 27. 3. 2014 se uskuteční již 14. ročník oblastního kola festivalu ma-
teřských škol Holická Mateřinka. Do Kulturního domu se sjedou soubory 
z mateřských škol ze širokého okolí. Těšíme se na kamarády z Rychnova 
nad Kněžnou, Hostovic, Kolína, Pardubic, Přelouče, Sezemic, Cerekvice, 
Lukavice a Dolních Ředic. Samozřejmě nebudou chybět místní mateřské 
školy Pardubická, Staroholická a pořádající Holubova. Pokud budete chtít 
prožít příjemné dopoledne či odpoledne ve společnosti malých herců, ta-
nečníků a zpěváků přijďte se ve čtvrtek 27. 3. 2014 podívat. Podrobný 
program najdete na našich internetových stránkách www.msholubova.cz. 
Naše mateřská škola se také zúčastní oblastního kola Mateřinky v Kolíně. 
Kroužek aerobiku si pod vedením paní učitelky Terezy Valentové připra-
vuje vystoupení s názvem ,,Alešek a princezny“. 
Mateřská škola nebude však v březnu žít jenom Mateřinkou. Již 6. 3. 2014 
k nám přijede živý čáp a liška. Děti tak čeká nevšední zážitek. Ve dnech 
24 až 26. března budou u nás dny otevřených dveří. V čase od 15.00 
do 16.00 hodin můžete spolu s dětmi navštívit naší školu. Rádi Vás sezná-
míme s prostředím a podáme informace, které budou určitě užitečné pro 
rodiče, kteří chtějí, aby jejich dítě navštěvovalo od září naší školu.
Přihlášky k zápisu do mateřské školy se budou vydávat ve dnech 31. 3. 
a 1. 4. 2014 v době od 8.00 do 15.00 hodin v ředitelně školy. Přihlášku si 
můžete také stáhnout a vytisknout z internetových stránek školy, na nichž 
najdete také podrobnější informace. Přihlášky potvrzené od lékaře bude-
me přijímat do 4. dubna.
Přejeme všem čtenářům krásný první jarní měsíc.

Lenka Chotěnovská

Už je to zase tady – doba karnevalu. Pestrobarevné karnevalové radován-
ky rozveselují končící letošní mírnou zimu a krátí dětem čekání na jaro. 
Náš karneval se uskutečnil 5. února v dopoledních hodinách. Pestrá vý-
zdoba na oknech a v místnostech, tančící děti v maskách, veselá hudba 
a také sladké občerstvení, ceny pro nejlepší masky. Karneval v naší MŠ 
má své kouzlo a stal se událostí, která oslovila nejen malé děti, ale i ro-
diče, kteří nám s maskami pomáhali. Program plný zábavy, soutěží, foto-
grafování rychle utekl.
V březnu se naše děti z pohybového kroužku zúčastní dvou vystoupení 
na veřejnosti. Představí se s tanečkem ,,Berušky“, 15. března ve Sportov-
ní hale v Holicích – ,,Sportovec 2013“ a 27. března v KD Holice na akci 
,,Holická mateřinka“. Na obě akce se velmi těšíme.
Doplňkovým kroužkem na naší MŠ je výuka hry na zobcovou fl étnu. 
Pod vedením zkušené lektorky Mgr. Slavíkové děti získávají základy, jak 
na tento krásný hudební nástroj hrát. Výuka bude pokračovat i ve 2. polo-
letí školního roku. Upozorňujeme, že od 1. března se mění provozní doba 
MŠ, otevřeno je od 6.15 do 16. 30 hodin.
Přejeme Vám krásné slunné březnové dny!

Mgr. Zdeňka Krátká

Březen v MŠ Holubova

KARNEVALOVÉ VESELÍ V MŠ STAROHOLICKÁ

V poslední době se o naší mateřské škole nejvíce mluví v souvislosti 
s dlouho očekávanou rekonstrukcí. MŠ v září oslaví 35 let od svého ote-
vření, proto si jistě zaslouží pořádnou regeneraci. O tom, že to nebude 
žádná malá akce, svědčí i to, že školka se musí uzavřít na tři měsíce. 
Na schůzce s rodiči vedoucí stavebního odboru pan Novák objasnil roz-
sah oprav a místostarosta Ing. Vondrouš požádal rodiče o pochopení a po-
moc při umísťování dětí do náhradních prostor po dobu rekonstrukce. 
V současné době zjišťujeme, kolik dětí musíme umístit. 
V mateřské škole dál probíhá každý pátek pravidelné saunování. Ve stře-
du 19. února 2014 začaly Středeční hrátky pro rodiče s dětmi, které za-
čnou chodit do školky v novém školním roce. V pohádkové třídě je pro 
ně připravena každou středu hodinka her a tvoření, vždy od 15 hodin. 
Ve čtvrtek 20. února dorazily děti v maskách, celé dopoledne dováděly 
ve všech třídách i v tělocvičně při karnevalu.
Dne 27. března 2014 se naše děti z kytičkové třídy zúčastní Holické Ma-
teřinky se svým vystoupením „Růžová a Oliver“.
Přihlášky pro zápis do mateřské školy budou vydávány ve dnech 
31. března – 1. dubna 2014, vyplněné a potvrzené přihlášky budou 
přijímány do 4. dubna 2014.

Krásné sluníčkové dny přejí děti a zaměstnanci MŠ Pardubická

MŠ Pardubická informuje

ZŠ Komenského

Nový rok zastihl žáky i učitele ZŠ v Komenského ulici při pilné práci. 
Žáci připravovali lyže na zimní kurz. Co kdyby přece nakonec napad-
lo? Pro jistotu ale přibalili i brusle a plavky. V prvních dnech je opravdu 
využili. Pak se nebesa slitovala a seslala na zem pár vloček – tři dny se 
mohlo lyžovat a jezdit na snowboardu! Hurá! Všichni se vrátili odpočatí 
a v radostné náladě.
V lednu a v únoru mívají každoročně žáci možnost porovnat své vědo-
mosti s vrstevníky. Nejprve v rámci školy, ti nejlepší později v rámci 
okresu. Naši žáci se zapojili do olympiády z českého a anglického jazyka 
a všech naukových předmětů. Dva žáci se zúčastnili okresního kola sou-
těže v anglickém jazyce Basic Lingua, kterou pořádá První anglické gym-
názium v Pardubicích. Další okresní kola soutěží budou probíhat po celý 
měsíc únor.
Pěvecký sbor Radost se potýká s malou členskou základnou, proto letos 
spojil své síly s žáky 6. B.
Společně děti připravily dvě vystoupení pro seniory v domě SIMEON 
v Horním Jelení a v nově postaveném sanatoriu TOPAS v Holicích. Zpí-
valo se, recitovalo a hrálo divadlo, „ muzicírovalo se“ na klavír a fl étny, 
děvčata představila své mazlíčky, zakrslé králíky, a dědové a babičky po-
slouchali, smáli se, hladili zvířátka a tleskali. Na závěr vystoupení si je-
den šesťák postěžoval: „Škoda, že nás bylo víc než diváků!“ Jedna z pečo-
vatelek to zaslechla a pravila: „Pokud jsme alespoň jedno srdíčko potěšili, 
můžeme se radovat.“ Budeme si to pamatovat.

Mgr. Blanka Málková

Z HOLICKÝCH ŠKOL
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POJEDEME OPĚT DO FRANCIE?

Skvělé úspěchy žáků Holubovky

Konec ledna a celý měsíc únor byly na naší škole ve znamení soutě-
ží a olympiád. Vítězné tažení zahájili sportovci z 5. A, kteří na turnaji 
v přehazované žáků Holického regionu obsadili 1. místo. Velmi úspěšně 
si vedli též naši starší žáci, kteří se zúčastnili prvního ročníku soutěže 
„Praktická elektronika 2014“. V konkurenci 118 žákyň a žáků z celého 
Pardubického kraje obsadil Tomáš Kraus (8.A) 6. místo, Jan Bečička 
(9. A) 4. místo a Jan Pírko (9. A) dokonce 2. místo, za což obdržel odmě-
nu v podobě nářadí a multimetru od fi rmy ERA a ELPROM.
Výborným výsledkem je také bezpochyby umístění Magdy Malé 
z 9. A v soutěži „Hledáme mladého chemika“. Prvního kola této sou-
těže se zúčastnilo téměř 3 000 žáků ze 179 škol, přičemž 204 nejlep-
ších postoupilo do 2. kola, kde Magda obsadila krásné 20. místo a po-
stupuje do regionálního fi nále. Kromě toho dosáhla Magda společně 
s Karlem Škrabálkem v testování SCIO špičkových výsledků v testu 
obecných studijních předpokladů – nejlepších v Pardubickém kraji. 
Završením všech ocenění je pak literární úspěch Přemysla Šímy (6. A) 
a Jakuba Dojčána (8. A), jejichž práce v soutěži „Svět mých prarodičů“ 
byly zařazeny mezi 15 nejlepších z několika stovek prací z celé České 
republiky. 
Všem žákům, kteří reprezentují naši školu, děkujeme, gratulujeme a pře-
jeme další skvělé úspěchy a umístění! 

Mgr. Pavlína Novotná
Již sedmým rokem se účastní ZŠ Komenského soutěže AMAVET – tedy 
Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež Pardubického kraje. 
Tato soutěž hledá talentované žáky na základních a středních školách, 
kteří se zajímají o vědu a techniku a kteří by se mohli stát vědeckými 
pracovníky naší republiky. Soutěž probíhá ve třech kolech a vítězové kraj-
ského kola pak jedou za odměnu na týdenní studijní stáž do Paříže. 
Musíme se pochlubit, že naši žáci se do Francie podívali už čtyřikrát. 
Doufejme, že letos se jim podaří opět uspět. Ze školního kola, kterého 
se účastnilo 35 projektů, postoupili do okresního kola žáci s 10 projekty. 
Nyní je čeká spousta práce při vytváření abstraktu, posteru a syntéze ma-
teriálů. Aby na to vše však nebyli sami, pracují s nimi na projektu vybra-
ní učitelé. Co myslíte, postoupí do krajského kola projekt zabývající se 
tornády v České republice, projekt studující sněhové vločky nebo projekt 
řešící využití energie černých děr? Nezbývá nám než popřát našim žákům 
18. února při okresním kole hodně štěstí!

ZDRAVÁ A NEMOCNÁ PŘÍRODA
je největší výtvarná soutěž Pardubického kraje. Záštitu nad touto soutěží 
převzal sám hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Do soutěže 
se zapojujeme již 4. rokem, letos se naší žákyni Zuzaně Šafrové ze 4. tří-
dy podařilo uspět natolik, že to stojí za zveřejnění. Z téměř patnácti set 
soutěžících se probojovala mezi první desítku. 8. ledna se na Krajském 
úřadě v Pardubicích dozvěděla, že se umístila ve své kategorii na 8. místě. 
Zuzce gratulujeme a přejeme mnoho dalších nejen výtvarných úspěchů.

Mgr. Dana Svobodová

Ani s nástupem nového roku 2014 rozhodně nezahálíme. Pokračujeme 
v aktivitách z loňského roku a samozřejmě rozjíždíme nové.
Naše práce pokračuje v etických činnostech v rámci projektu Nadace Jo-
sefa Luxe, s nímž jsme se loni umístili na 2. místě v republice. Proto nás 
čeká cesta do Náprstkova muzea v Praze a beseda s doktorem Šámalem, 
největším odborníkem na osobnost Dr. Holuba, v aule naší školy. V dub-
nu se chceme zúčastnit Pochodu dobré vůle a setkání proti antisemitis-
mu v Praze a 11 našich studentů společensko-vědního semináře navštíví 
Osvětim a stane se přímým účastníkem Pochodu živých. Jak mnozí víte, 
jedná se každoroční 3,5 kilometrový pochod v Den památky holocaustu 
z koncentračního tábora Auschwitz I do Auschwitz II – Birkenau. Akce 
symbolizuje pochody smrti, které se na konci války uskutečnily na mno-
hých místech Evropy. Květen pak bude ve znamení ochrany přírody 
a 2. C dokonce stráví 2 dny v Záchranné stanici pro zvířata v Pasíčkách 
u Skutče.
Začátkem února se naše škola zapojila do projektu Evropské unie Škola 
pro demokracii, jehož cílem je učit žáky, aby respektovali druhé, vníma-
li odpovědnost za sebe i ostatní, a tak pozitivně ovlivňovali své okolí. 
O projektu budeme i nadále informovat, neboť se teprve rozjíždí. V dubnu 
pozveme holické školy i širokou holickou veřejnost na další jedinečnou 
putovní výstavu, tentokrát věnovanou židovské dívce Anně Frankové, 
která napsala slavný deník, jenž se stal jakýmsi mementem a varováním 
před zvůlí totality, neboť mladičká Anna s takřka celou rodinou zahynula 
v koncentračním táboře.
Z dalších zajímavých školních akcí upozorňujeme třeba na lednovou be-
sedu s kriminalistou – vyšetřovatelem Mgr. Romanem Češkou z Krajské-
ho oddělení Policie ČR z Pardubic. Tématem našeho setkání byla preven-
ce kriminality. Prezentace byla doprovázena i živou besedou. Studenti se 
zajímali nejen o situaci kriminality v našem kraji, ale i Občanský zákoník, 
který v letošním roce vešel v platnost. V únoru mezi nás zavítal již po ně-
kolikáté lektor z Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Izrael - Ra-
dek Hejret, tentokrát s přednáškou Moderní Izrael. O dalších aktivitách 
vás budeme průběžně informovat.
 Mgr. Eva Pýchová

Gymnázium

Koncem měsíce října 2013 se žáci Holubovky zúčastnili literární soutěže 
Svět mých prarodičů, kterou vyhlásilo Arcibiskupství pražské. Děti psaly 
o tom, co se z vyprávění svých babiček a dědečků dozvěděly, jak se dříve 
žilo, mluvilo, o co se lidé před padesáti lety zajímali.
Soutěže se zúčastnilo několik set žáků. Na základě shromážděných ma-
teriálů se poté organizátoři soutěže obrátili na starší generaci s tím, aby 
na základě vybraných prací zavzpomínali. Na výsledky soutěže jsme 
netrpělivě čekali několik měsíců. O to bylo větší naše překvapení. Nej-
lepší „dialogy“ byly vybrány koncem ledna a mezi patnáct oceněných 
vítězů se dostali Jakub Dojčán z 8. A s příspěvkem Bábi a Přemysl 
Šíma z 6. A s povídkou O člověku, který se uměl poprat s nelehkým 
osudem.
Přemyslu a Jakubovi gratulujeme k úspěchu a přejeme hodně invence 
a kreativity do dalšího psaní.
Odměnou mladým pisatelům byla návštěva arcibiskupského paláce, de-
bata s panem kardinálem D. Dukou, prohlídka míst Hradu a Karlovy uni-
verzity, která nejsou běžně přístupná veřejnosti.
O zážitcích ze setkání s panem kardinálem, které se uskuteční 25. února 
vás budeme informovat.
 Mgr. Lenka Jandová Prokešová

Dialog mezi generacemi
aneb Cesta žáků za kardinálem

Z HOLICKÝCH ŠKOL
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V říjnu končí čtyřleté volební období a čekají nás obecní volby. Není 
tedy od věci, že se v našich toulkách holickou historií budeme věnovat 
právě samosprávě. Správně bychom měli začít rokem 1850, v němž se 
konaly první volby skutečné samosprávy, ale nedopustíme se žádného 
přehmatu, když začneme o hodně dřív.

Po husitských válkách začal klesat vliv rychtáře, prodloužené ruky 
feudálního pána, na správu obce a o stále větší práva se hlásil sbor konše-
lů. Na každý rok se volilo 12 konšelů. V čele obce se střídali po čtyřech 
týdnech, a který z nich byl v úřadu první měsíc, nazýval se „starším měs-
ta“, později primasem (z latinského primus = první) nebo purkmistrem či 
primátorem. 

Předním právem a povinností primase neboli purkmistra bylo střežit 
městskou pečeť, což byl nejvyšší symbol samosprávy. Kdo by ji neopat-
roval svědomitě, „ten se statkem i hrdlem na milosti pána aby byl“. Proto 
ji nosil holický purkmistr ve váčku na krku. Nejstarší holická pečeť byla 
uloupena za třicetileté války a v roce 1643 proto pořízena nová. Primas 
dále po celý rok udával směr obecního hospodářství, v jeho rukou se 
soustřeďovaly obecní příjmy, z nichž vydával ze svého rozhodnutí nebo 
s vědomím konšelů peníze k úhradě obecních výdajů. Rovněž předsedal 
schůzím, a proto dbal na řádnou docházku. Liknavé konšely k řádnému 
plnění povinností přidržoval i pokutou a „jestliže by který konšel nepřišel 
do schůze měl dáti 6 krejcarů“. Dlužno dodat, že konšelé dostávali odmě-
nu víceméně symbolickou, v roce 1661 to byl 1 zlatý za měsíc.

Prvního holického purkmistra známe z roku 1563, kdy úřad zastával 
Petr Krejčí. Úplné složení konšelského úřadu je poznamenáno v roce 
1618: starší Adam Pekař a konšelé Tomáš Hostovský, Jiřík Černý, Adam 
Kolencze, Václav Kostka, Jan Slavík, Blažej Synek, Jan Bareš, Jan Šafář, 
Václav Pulpán, Jiřík, barvíř pláten, a Václav Marků. Úřad byl renovován 
v některých obdobích každým rokem, jindy i po několika letech. Prima-
sem městečka bývala často jmenována tatáž osoba i po řadu let za se-
bou. Příkladem je Vavřinec Zářecký, který stál v čele konšelského úřadu 
od roku 1645 s malými přestávkami až do roku 1681. Po dvou letech byl 
znovu navržen, ale 18. 8. 1683 zemřel v tehdy ojedinělém věku 85 let. 

Renovace konšelů probíhala na pardubickém zámku a byla význam-
nou událostí a v městečku bývalo rušněji než obvykle. Nejprve se konšelé 
sešli na večeři u pana primase a ráno se po vydatné snídani vydali na vo-
zech do Pardubic. Tam se zastavili v klášteře na pintu vína a stopečku 

páleného, u pana perníkáře mírně pojedli a popili a na večeři zašli k paní 
mydlářce. Druhý den ráno děvečkám od stlaní vložili do dlaní několik 
bílých penízů a obstarali klisnám oves. V zámecké kanceláři položili pro 
dobrou vůli u pana sirotčího nějaký groš na víno a preclíky a potom před-
stoupili před pana hejtmana, který s patřičným proslovem a připomenu-
tím povinností obnovil starý konšelský úřad. Po tomto aktu, korunovaném 
přísahou, vraceli se noví konšelé po zastávkách v Sezemicích a Ředicích 
domů. Primas vystrojil novému sboru v radnici nebo ve svém domě nále-
žitou hostinu a sečetl mnohé útraty, které do počtu obecního zaznamenal 
radní písař. 

Výlohy za renovaci nebyly malé. Poplatky hejtmanovi, písaři listov-
nímu, písaři pana sirotčího, zámeckému, vrátnému, pacholatům pana 
hejtmana a purkrabího a dalším, jakož i za přepisování počtů obecních 
a cedulí řezaných činily v roce 1661 30 kop 16 grošů. Příjmy obecní 
plynuly z výčepného, z nápojů, z nájmu obecních pozemků, z obecních 
stavení, z rybníčků, pokut od osob zavřených, poplatků od sousedů, kteří 
se chtěli v městečku usadit a živnost provozovat a dalších plateb. Podrob-
ně vedené hospodaření městečka máme zachováno poprvé za „fi nanční 
rok“ 1641–1642. Tam si můžeme do detailů přečíst kolik od koho a za co 
bylo přijato a naopak zas komu a za co bylo zaplaceno. Účetnictví bylo 
uzavřeno v sobotu po Hromnicích 1643 starším městečka Václavem Blá-
hou a konšely Mikolášem Procinou, Janem Šupíkem, Janem Švihnosem, 
Janem Kovářem, Martinem Buchalem, Adamem Pekařem, Davidem Bal-
carem, Mikulášem Haldou, Janem Pirrnerem, Jakubem Páralem a Jaku-
bem Teleckým. Jistě s uspokojením mohli konstatovat, že i přes válečné 
události, příjmy převýšily výdaje a v obecní pokladně zůstává 55 kop 28 
grošů 3 denáry (při předchozí „uzávěrce“ v roce 1640 to bylo 58 kop 22 
grošů 6 denárů).

Postupem doby se počet konšelů zmenšoval a při renovaci v roce 
1749, která se konala na holické radnici za přítomnosti purkrabího a sirot-
čího (hejtman se pro nemoc omluvil), bylo zvoleno sedm konšelů. V roce 
1757 pak jmenováno již jen šest konšelů, z nichž dva se nazývali asesoři 
(přísedící). V purkmistrovském úřadu se střídali jen primátor a tři konše-
lé, takže každý z nich úřadoval čtvrt roku. V roce 1775 se zmenšil počet 
konšelů na tři, mezi něž se počítal i primas. 
(Pokračování příště)

Pavel Hladík

Zdá se to trochu neskutečné, ale je to pravda. 12. března se Božena 
Zemánková dožívá 90 let. A jelikož se jedná o osobnost nepřehlédnu-
telnou a veřejně známou, sluší se, aby se i Holické listy připojily k řadě 
gratulantů. Čím ale začít ve výčtu aktivit jubilantky? Nejlepší asi bude, 
začneme-li její profesí.

Téměř třicet let věnovala holické městské knihovně. Knihy a čtenáři, 
to byl její život. S oběma se přímo laskala a o těch i oněch věděla skoro 
vše. Ale nebylo to jen prosté půjčování knih. Byly to i besedy, výstavy, 
dětské čtenářské soutěže, rozšiřování knih ve školách a na pracovištích. 
Jistě po zásluze si jednoho dne odvezla z Prahy diplom, potvrzující, že 
vchod do holické knihovny může být označen čestným titulem „Vzorná 
lidová knihovna“. 

Druhou oblastí, v níž výrazně působila, byla tělovýchova a sport. 
Vždyť sokolovna byla jejím dalším domovem. V mládí úspěšná atletka 
a cvičenka, později dlouholetá cvičitelka žen. Při sportování našla i svého 
životního partnera – Jiřího Zemánka, s kterým žije spokojeně více než 
60 let. Díky sokolským sletům a spartakiádám má na ploše strahovského 
stadionu svoji značku, neboť tu nikdy nechyběla a s ní i houf holických 
žen, jejích svěřenkyň.

Pokračujme dále, neboť tu ještě máme ochotnické divadlo, kterému se 
také plně a úspěšně věnovala od svého mládí. Naposledy jsme ji mohli 
vidět na jevišti v její oblíbené roli důstojné smrtky v inscenaci „Jak přišla 
basa do nebe“. Ano, důstojné a vznešené ženské, to byla její parketa. 

Co ještě na Boženu Zemánkovou prozradit a na co nezapomenout? 
Určitě, že kromě své rodiny a vnoučat miluje všechno, co štěká a mňou-

ká, že dodnes pečlivě sleduje, co se děje v její milované knihovně a vůbec 
v Holicích. Milá Bobino, přejeme ti všechno nejlepší a hlavně, aby ti 
místo současného ouvej bylo brzy ejchuchu. No, však to za deset let spolu 
probereme.

Manželé Zemánkovi na fotografi i Ladislava Formánka
Pavel Hladík

POČÁTKY SAMOSPRÁVY

DEVADESÁTÉ JARO BOŽENY ZEMÁNKOVÉ

HISTORIE MĚSTA HOLIC
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Od března 2012 je uměleckým vedoucím Dechového orchestru Kulturní-
ho domu města Holic Ondřej Lisý, učitel ZUŠ Holice a absolvent VŠMÚ 
v Bratislavě. „Nabídku vést tuto kapelu jsem bral jako velkou výzvu.“ 
uvedl sedmadvacetiletý dirigent. Za dobu dvou let se projev orchestru 
zlepšil. Hudebníci si zafi xovali dynamická, výrazová a frázovací schéma-
ta, velký progres prodělala pod odborným vedením Magdaleny Vlasákové 
také pěvecká sekce. Obsazení ansámblu se rozrostlo o saxofony a příčné 
fl étny. Repertoár byl rozšířen o moravské písně, fi lmové melodie a sklad-
by z oblasti populární hudby, aby více vyhovoval soudobým trendům 
a byl atraktivnější pro mladší muzikanty i posluchače. V letošním roce se 
představitelé tohoto tělesa vydají na dva zahraniční zájezdy: kromě tra-
dičního německého Frohburgu, kam se vypraví v září, je v červenci čeká 

cesta na východní Slovensko do partnerského Medzeva. „I když jsme ur-
čitý pokrok udělali, stále nás čeká hodně práce, abychom dechovou hudbu 
v Holicích dostali na úroveň, kam vzhledem ke své tradici patří.“ uzavřel 
Ondřej Lisý. Dechový orchestr KD Holice zkouší každý čtvrtek od 18.30 
hodin ve velkém sále kulturního domu. Rád ve svých řadách uvítá zá-
jemce všech věkových kategorií hrající na dechové a bicí nástroje. Více 
informací naleznete na internetových stránkách http://dokd.webnode.cz/. 

Karel Král

Dva roky s novým kapelníkem Poděkování

Sbor dobrovolných hasičů Holice uspořádal v pátek 17. ledna 2014 čtvrtý 
Hasičský ples, kterým jako i v předešlých letech začala v Holicích pleso-
vá sezóna. Ples se uskutečnil v Party Hall Maxim, jehož sál byl zaplněn 
do posledního místa. Holičtí dobrovolní hasiči proto děkují za přízeň jak 
návštěvníkům plesu, tak i všem, kteří jakkoli přispěli k přípravě i zdárné-
mu průběhu plesu. Zvláštní poděkování patří dárcům a sponzorům, kteří 
svými dary přispěli do plesové tomboly. Srdečně děkujeme! 

foto: Robert Pivka
Sbor dobrovolných hasičů Holice

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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Východočeská liga mužů:
BVK Holice – Baskeťáci Josefov
69 : 51 (17:15 31:21 47:38)
Oliva 21, Joska 14, Eichler 10, Tylchrt 9, Kolář 
7, Petružálek a Voráček po 3, Michal Welsch 2
BVK Holice – Sokol BK Darren Chrudim „B“
81 : 39 (21:17 42:28 62: 38)
Eichler 22, Trojan 12, Oliva 11, Joska 10, Tyl-
chrt 8, Voráček 7, Welsch 5, Šrámek 4, Tušl 2
Holičtí muži v úvodu nadstavbové části výcho-
dočeské ligy dvakrát zvítězili a upevnili si první 
místo v tabulce. Již dnes je tedy jisté, že závě-
rečné Final four o postup do celostátní 2. ligy se 
bude hrát ve dnech 26. a 27. dubna 2014 v Holi-
cích. Holičtí muži v této sezóně ještě nepoznali 
hořkost porážky a dále navyšují klubový rekord 
v počtu nepřetržitých vítězství, který po uply-
nulém víkendu činí 18 výher v řadě za sebou.

Liga Kadetů U17:
BVK Holice – Jiskra Kyjov
51 : 65 (12:13 24:31 38:47)
Horký Adam 20, Mycak 14, Beránek 8, Zeman 
6, Kulhavý 3
Tesla Pardubice – BVK Holice
100 : 51 (17:18 30:51 43:69)
Marek Welsch 16, Beránek 12, Mycak 9, Adam 
Horký 8, Kulhavý a Zeman 3
BC Kolín – BVK Holice
81 : 55 (16:11 40:27 66:37)
Welsch a Horký 18, Beránek 11, Kulhavý 4, 
Kašpar 2

Oblastní přebor starších žáků U15:
Oblastní soutěž starších žáků do 15 let měla 
v první polovině ledna do doby uzávěrky Ho-
lických listů volné hrací víkendy.

Oblastní přebor nejmladších minižáků U12:
Jiskra Litomyšl – BVK Holice
40 : 93 (6:33 18:56 34:75)
Dvořák 37, Půlpán 22, Mrázek 13, Tran Hai Son 

12, Filip Horký 4, Špaček a Mergl 2, Chmelík 1
SŠB Pardubice – BVK Holice
22 : 110 (2:24 6:56 16:76)
Dvořák a Půlpán 26, Tran Hai Son 22, Horký 
a Chmelík 10, Mrázek 8, Štěrovský 4, Mergl 
a Špaček 2

Oblastní přebor nejmladších minižáků U11:
BVK Holice – Jiskra Litomyšl
126 : 23 (37:3 61:6 90:19)
Mrázek 38, Půlpán 37, Chmelík 18, Filip Horký 
17, Štěrovský 10, Bronislav Kubánek 4, Lhoták 2

Umístění jednotlivých týmů v tabulkách svých 
soutěží můžete sledovat na drese http://vco.cbf.
cz/ – Východočeská basketbalová oblast (ob-
lastní soutěže) nebo na adrese http://www.cbf.
cz/ – Česká basketbalová federace (ligové a ex-
traligové soutěže).
POZOR – holický basketbalový klub pořá-
dá opět společenský ples, který se uskuteční 
tradičně v kulturním domě v pátek 7. března 
2014 od 20.00 hod. 

Výsledky basketbalových mistrovských soutěží

BK-DDM Holice informuje

Holický fotbal

I v měsíci lednu a únoru roku 2014 nespali naši 
svěřenci na vavřínech. 
Dne 25. ledna proběhl badmintonový turnaj 
jednotlivců v nafukovací hale TCV Pardubice. 
Velmi dobrého výsledku dosáhl hráč našeho 

oddílu Miloš Vašíček, který obsadil vynikající 
3. místo.
8. února v téže hale proběhl další ze série tur-
najů CALYPSO smíšených párů a na krásném 
9. místě se umístil pár Brandová – Pacovský, 
13 příčku obsadili Vašíčková – Vašíček a jako 
nováček se představil mladý pár Leona Vašíč-
ková s Adamem Brandou. Tato dvojice obsadila 
14. místo. Všechny tři páry zasluhují pochvalu 
za .reprezentaci našeho oddílu a města Holic.
Dále náš oddíl uspořádal 9. 2. 2014 v městské 

hale turnaj rodičů s dětmi a vložený turnaj čtyř-
hry žen. Nedělní hala byla plně obsazena jak 
rodiči, tak dětmi. Všichni zúčastnění odcházeli 
spokojeni plni sportovních zážitků. 
1. března od 9.00 hodin pořádá náš oddíl 
v Městské hale turnaj dětí věkových katego-
rií U9, U11 a U13 a 22. března od 9.00 ho-
din na témže místě turnaj čtyřhry mužů a žen. 
Tímto zveme všechny příznivce tohoto sportu 
do městské haly.

Miroslav Pacovský

Přípravná utkání:
Slavie H. Králové – SK Holice A 2 : 3, branky 
SK Holice: Denk, Machatý, Michalec
Třebeš – SK Holice A 2 : 0
Rychnov nad Kněžnou : SK Holice A 2 : 6, 
branky: Václavek 3, Denk, Kopřiva, Michalec
Olympia H. Králové – SK Holice A 3 : 2, 
branky: Michalec, Kopřiva
Opatovice nad Labem – SK Holice B 1 : 5, 
branky: Derka 2, Kyral, Černý, Englich
Brandýs nad Orlicí – SK Holice B 7 : 9, bran-
ky: Derka a Ručka 3, Kyral, Černý, Englich
Domácí mistrovská utkání:
22. 3. v 15.00 hodin SK Holice A – Heřmanův 
Městec
30. 3. v 15.00 hodin SK Holice B – Rosice nad 
Labem
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