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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané !
Prázdninové měsíce jsou
za námi. Věřím, že jste si je
užili v klidu a pohodě, že
jste si odpočinuli od všednodenního shonu a poznali
jste zase nová místa. Snad
jste i při svých putováních
srovnávali, jak je to tam kdesi a jak je to tady.
Možná jste dospěli ke stejnému poznání jako já,
že v rozsahu domácích srovnání se nemusíme,
co se týče úpravy a úklidu veřejných prostranství, za naše město stydět. Poděkování za to patří
pracovníkům technickým služeb, neboť udržovat
ty nesčetné kilometry komunikací a nesčetné
hektary zeleně není opravdu nijak jednoduché.
Poděkovat bych chtěl i vodohospodářské správě,
že dodržela svůj jarní slib a vyčistila koryto Ředičky od Puškinovy ulice do Starých Holic. Při
svých pochůzkách městem si velice dobře všímám každé nové střechy, každého nového plotu, každé nové fasády. A jsem velmi potěšen, že
i soukromníkům jde o to, aby naše město vypadalo pěkně. Takže poděkování i vám, kteří o svůj
majetek pečujete a zvelebujete jej k potěše své
i nás kolemjdoucích.
Další poděkování patří všem organizátorům
prázdninových akcí. Snad se nikdo neurazí, když
zde budu jmenovat pořadatele těch největších –
Automotoklub a Radioklub OK1KHL. Že se při
mezinárodním setkání radioamatérů rozrostou
Holice o několik tisíc lidí, to už jsme si zvykli. Že
se tomu však stane i při srpnovém vzkříšení holického motokrosu, tomu mohlo věřit jen několik
optimistů. Ale skutečně se nás na „kopci“ sešlo
přes tři tisíce.
Měsíc září bývá vždy spojován se začátkem
školního roku. Prakticky na všech holických školách se o prázdninách pracovalo na rekonstrukcích a zlepšeních vzhledu školních prostor. Jsou
to věci, které město stojí nemálo peněz a které
zůstávají před zraky veřejnosti více méně ukryté, přesto jsme se vždycky jako samospráva snažili, aby tato oblast nebyla dávána na druhou
kolej, ba naopak jsme plnili svá předsevzetí, že
vzdělání je naší prioritou. Jeden dluh, a to nemalý, však stále máme. Všem školám a školním
zařízením jsme vytvořili za poslední léta důstojné podmínky pro jejich činnost, jenom základní umělecká škola zůstává stále v prostorách
z roku „raz dva“. Jsem rád, že na červnovém
zasedání zastupitelstva bylo přijato usnesení
o dobudování kulturního a společenského centra v Holubově ulici, a to včetně výstavby nové
budovy ZUŠ. První krok byl učiněn, ty další budou složitější, neboť tam již půjde o peníze. A to
nemalé. Bez dotací to nepůjde a bude to „běh
na dlouhou trať“. Ale já doufám, že se otevření
nové školy dožiju.
Přeji vám pěkné babí léto a všem žákům i kantorům podařený vstup do nového školního roku.
Mgr. Pavel Hladík, starosta města

Podařený návrat
Po mnoha hubených letech se do areálu
v Poběžovické kotlině vrátil vrcholný motoristický podnik. 19. srpna zde proběhlo Mezinárodní mistrovství České republiky v motokrosu
pod názvem Pap Oil Cup 2007.
Sešlo se celkem 150 jezdců a všichni nešetřili chválou na adresu holických pořadatelů.
Přítomni byli i zástupci zlaté generace tohoto
sportu – Jaroslav Falta, Jiří Churavý, Antonín

Baborovský, Oldřich Hamršmíd a Jaroslav
Kmoch.
Pátý závod šestidílného seriálu zahájili jako
tradičně jezdci v kategorii nazvané MX2, což
jsou motocykly o obsahu do 250 ccm. V první
jízdě nejlépe odstartoval člen místního AMK
Michal Votroubek, pak ale udělal chybu a dostali se před něho slovenští jezdci Martin Kohút a Tomáš Bučenec. Ve druhé jízdě zvítězil
Tomáš Bučenec a zajistil si titul mezinárodního mistra ČR. Michal Votroubek skončil druhý
a vybojoval celkové třetí místo, když za stříbrným Kohútem zaostal o jediný bod. Dařilo
se i dalším místním jezdcům, Michael Špaček
obsadil osmé místo, o dvě příčky za ním byl
klasiﬁkován Petr Michalec. V elitní třídě open
se prosadil Jiří Čepelák. Byl v první jízdě druhý, tu druhou vyhrál a udělal důležitý krok za
vysněným titulem. Stříbrný vavřínový věnec
si na sever Čech odvezl Michal Kadleček, zelený nejmladší člen absolutní domácí špičky
Martin Michek. Zástupci holického Automotoklubu Zdeněk Kostelecký a Vítězslav Marek
si na své konto zapsali jedenácté, respektive
dvanácté místo. V kategorii veteránů zvítězil
Bronislav Krč.
Petr Kačer

NOVÁ TVÁŘ HOLICKÉHO „VELETOKU“ – POTOKU ŘEDIČKA
V dobách dávných vedla „hlavní vodní cesta“ - Ředický potok - centrem městečka. Průtok
přinášel při „velkých vodách“ zátopy, a proto
obec v roce 1925 schválila kanalizaci potočiště a přeložení toku „Ředičky“ na kraj města.
V roce 1928 byl potok přesunut do okrajové
části, rok poté byla zahájena první část kanalizačních úprav a na Podhrázi byla postavena
čisticí stanice.
Na svoji dobu moderně zregulovaná „Ředička“ plnila účel dlouhý čas. Dostatečný „přísun
i odsun“ vody v Ředičce měl i vedlejší efekt.
Tělocvičná jednota Sokol zřídila v roce 1931 za
sokolským hřištěm v sousedství regulace koupaliště. Vedeno bylo jako protipožární nádrž,
avšak v létě se v tzv. „plivátku“ koupalo a v zimě sloužilo jako kluziště.
Časté změny správce toků způsobily, že se
z potoka stávalo neupravované vodní smetiště.
Nyní se podařilo městu po jednání se Zemědělskou vodohospodářskou správou – oblast
povodí Labe v Hradci Králové – docílit podstatné nápravy. Firma Colas z Hradce Králové
zahájila v červenci práce na úpravách potočiště
a do konce měsíce srpna byla upravena trasa

ze Starých Holic až po mostek na konci Puškinovy ulice.
Regulační práce v objemu cca 300 000 Kč
v délce 1 050 m zahrnovaly posečení travin,
odstranění náletů a vyčištění koryta potoka.
Odtěženo bylo přes 600 m3 zeminy. Ředička
je v této části jako znovuzrozená. Úpravy tím
nekončí, vodohospodářská správa ujišťuje, že
příští rok bude tatáž péče věnována dalšímu
úseku potoka.
(mkm)

INFORMACE PRO VÁS...
Schůze rady města
9. července 2007
Rada města vzala na vědomí zprávu
o činnosti bytové komise a zprávu o stavu na úseku bytového hospodářství. V té
souvislosti schválila výpověď nájmů z bytů v domě čp. 2, náměstí T. G. Masaryka
a v domě čp. 1042 U Kapličky, podání
soudní žaloby za neplacení nájemného ve
služebním bytě čp. 39 v Růžičkově ulici,
pořadník uchazečů o přidělení obecního
bytu pro III. čtvrtletí roku 2007, zvýšení
regulovaného nájemného v obecních bytech od 1. ledna 2008, kupní cenu ve výši
30 Kč/m2 za odprodej pozemků ve Staroholické ulici o výměře 308 m2 z majetku
města s podmínkou zřízení věcného břemene ve prospěch města.Kupní cenu ve výši
50 Kč/m2 za odprodej pozemků z majetku
města o výměře 49 m2 ve Šrámkově ulici,
kupní cenu ve výši 100 Kč/m2 za odprodej
pozemku z majetku města o výměře 115 m2
v Nádražní ulici.
Rada rovněž schválila žádost České pojišťovny Pardubice o ukončení pronájmu
nebytových prostor v čp. 38 v Palackého
ulici dohodou k 31. 7. 2007, převod družstevního podílu v Družstvu vlastníků bytů
v Holicích k bytu č. B 27 v domě čp. 1120
v ulici Na Mušce, převzetí záštity města nad
18. mezinárodním setkání radioamatérů ve
dnech 24.–25. srpna 2007 a bezplatné použití znaku města na materiálech vydaných
k této akci.
Dále rada doporučila zastupitelstvu města schválit odprodej domu čp. 168 ve Vysokomýtské ulici z majetku města. Uložila
vedoucímu majetkového odboru připravit
do 23. července 2007 mezi přihlášenými zájemci nabídkové řízení (obálková metoda)
na pronájem nebytových prostor v čp. 38
v Palackého ulici.

JAK POKRAČUJE OPRAVA HOLICKÉ SOKOLOVNY?
Architektonická zvláštnost Holic, budova
sokolovny podle návrhu českého architekta
Otakara Novotného, stojí na svém místě v průčelí sokolského parku od roku 1913. Objekt
patří mezi památkově chráněné budovy, ovšem
předchozí léta o ni přes mnohé žádosti TJ Sokol Holice nikdo patřičný zájem neprojevoval.
Na stavu budovy se pochopitelně podepsala
i doba německé okupace, kdy Sokol byl zakázán, a taktéž doba komunistické totality, která
samostatný Sokol též neměla v lásce. Za celou
tuto dobu nedošlo k žádné opravě venkovního
opláštění.
Teprve v posledních letech díky podpoře
města Holic, Pardubického kraje a Ústavu památkové péče došlo k prvním krokům vpřed.
V roce 2005 byl zpracován projekt s rozpočtem
přesahujícím 3 miliony Kč. Opravy odbornými
ﬁrmami byly zahájeny v loňském roce a vyžádaly si v první etapě náklad 646 000 Kč. Letos
se pracuje na další etapě, která spotřebuje částku 797 000 Kč.
Doposavad byla opravena západní část budovy, nejnutnější opravy ochozů, proběhly
pokrývačské a klempířské práce. S opravami
bude pokračováno dle ﬁnančních možností
v dalších letech tak, aby celková renovace so-

kolovny byla ukončena nejpozději v roce 2010,
kdy holický Sokol bude slavit 140. výročí svého vzniku.
Přes značnou ﬁnanční podporu města,
Pardubického kraje, Ústavu památkové péče
i s ﬁnančími zdroji jednoty se peněz stále nedostává. Kromě zmíněných oprav totiž holický
Sokol žije i nadále vlastním životem a potřebuje ﬁnance na provoz sokolovny a podporu
tělovýchovného a sportovního dění. Proto se
TJ Sokol obrací v této době i na ﬁrmy, organizace, podnikatele i širokou občanskou veřejnost s žádostí o poskytnutí ﬁnanční podpory
pro rok 2008.
(Z tiskových materiálů TJ Sokol Holice)

DNY MĚSTA MEDZEV 2007
Ve dnech 6.–8. července 2007 navštívila
delegace města Holic vedená starostou města
Mgr. Pavlem Hladíkem naše družební město
Medzev na Slovensku, a to u příležitosti Dnů
města Medzev 2007. Těchto slavností se zúčastnil i Karpatskoněmecký spolek a jeho pěvecké
a taneční skupiny, mažoretky aj. Z bohatého
programu lze uvést řadu výstav v místní škole,
dokumentujících historii a současnost Medzeva, prezentaci bojové techniky ozbrojených sil
Slovenské republiky, hasičského sboru Medzev

a další. Nelze opomenout ani návštěvu „vodného hamra“, který patří mezi poslední hamry ve
městě. Jeho práce je především kovářsko-uměleckého charakteru. Tentokrát do Medzeva nejela jen oﬁciální delegace, ale i mužstvo fotbalových žáků SK Holice, které v turnaji obsadilo
pěkné třetí místo. Pro příští rok se počítá, že
na východ Slovenska odjede i některý holický
umělecký soubor. Zájem o bližší kontakty projevili i hasiči a ředitelé škol.
Ing. JanaFaltusová

Schůze rady města
25. července 2007
Rada města schválila pronájem nebytových prostor v čp. 38 v Palackého ulici pro
Autodílny Kučera s platností od 1. 8. 2007,
kupní cenu pozemků ve výši 100 Kč/m2
o celkové výměře 836 m2 v ulici Dudychova, převod družstevního podílu v Bytovém
družstvu Dubina II k bytu č. A5 v domě
čp. 1132.
Rada města na tomto zasedání rovněž
schválila odprodej osobního automobilu
Škoda Felicia Combi RZ 1E6 8601 z majetku města prostřednictvím autobazaru Autoprodej Dryml, uzavření smlouvy o výpůjčce
mezi Městem Holice a Statutárním městem
Pardubice – Městskou policií Pardubice na
bezplatné užívání nebytových prostor v budově čp. 1042 v ulici U Kapličky s platností
do 31. 12. 2010.
Stránku připravil místostarosta města Mgr. Ladislav Effenberk
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ÚŘEDNÍ DESKA
(informace z městského úřadu a jeho odborů připravil Ing. Vladislav Branda, tajemník MÚ)

Odbor dopravy – konec platnosti řidičských průkazů vydaných do roku 1994
Odbor dopravy znovu upozorňuje všechny držitele řidičských průkazů, vydaných do konce
roku 1993, že je platnost těchto řidičských průkazů (dále jen ŘP) do konce tohoto roku, tj.
do 31. 12. 2007. Jedná se o ŘP typu „růžová
knížka“ (byly vydávány do roku 1986) a první dva typy kartičkových ŘP, které se vydávaly
v letech 1886 až 1993.
Výměna těchto průkazů je bezplatná, žádosti
se podávají na pracovišti agendy řidičů odboru
dopravy v 1. patře městského úřadu v Holicích
a k žádosti se přikládá 1 průkazková fotograﬁe,
doba pro vydání ŘP je do 20 dnů.
Od loňského roku se vydávají i řidičské průkazy se zkrácenou dobou vydávání do 5 pracovních dnů po zaplacení správního poplatku ve
výši 500 Kč.
Neponechávejte výměnu na konec roku a využijte přitom i pracoviště průkazkových fotograﬁí ve 3. patře, které funguje v úředních dnech
městského úřadu, tj. v pondělí a ve středu od
8 do 16 hodin a v pátek dopoledne od 8 do 12
hodin.
Informace na odboru dopravy na tel.
466 741 240 nebo 466 741 243 (agenda řidičů)

Městský kamerový systém
V průběhu července byl uveden do provozu automatický kamerový systém, který je
tvořen zatím dvěma kamerami sledujícími
náměstí a autobusové nádraží. Kamery jsou
vybaveny kvalitními objektivy s proměnnou
ohniskovou vzdáleností a mají možnost nastavit až 16 poloh, které jsou poté sledovány
a nahrávány na záznamové zařízení. Kamery
umožňují sledování i v nočních hodinách a na
záznamu není problém identiﬁkovat i osoby
na vzdálenějším konci náměstí. V současné
době se jedná o jejich využívání i Policií ČR
a Městkou policií Pardubice. Dalšími kamerami budeme sledovat prostory kolem problémové herny Montána a parkoviště jízdních
kol u Malavi.

Stavební úřad informuje o silničním obchvatu
V souvislosti s výstavbou mostu nad silnicí
do Roveňska bude od letošního 10. srpna do
30. července roku 2008 tato silnice uzavřena
pro veškerou dopravu. Objížďka je vedena po
silnici na Dolní Roveň a na první křižovatce za
Holicemi po místní komunikaci do Roveňska.
Ten, kdo sleduje výstavbu obchvatu, zaznamenal v minulých dnech zahájení prací i na druhé
části obchvatu, tzn. od železniční tratě k silnici k Ostřetínu. Stavební úřad vydal na základě
ohlášení přípravných zemních prací povolení
provádět terénní úpravy pro první úsek druhé
části obchvatu.

Na fotograﬁi je záběr na hluboký úvoz, kterým
se obchvat zařízl do Maršáku.

ník výstavby, která bude zahájena v říjnu 2007
v lokalitě Muška a do roka dokončena.
K získání bytu Vám stačí do zahájení výstavby
složit 20 % z ceny bytu, zbytek je možno splácet v nájemném rozloženém až do 20 let. Cenu
zvýhodňuje nenávratná dotace ve výši 100 tis.
Kč a úvěr 700 000 tis. Kč se zvýhodněným úrokem 3 % od Státního fondu rozvoje bydlení.
Třípokojový byt můžete získat za cenu nižší než
1,5 mil. Kč, dvoupokojový do 1 miliónu, jednopokojový do 750 000 Kč.
Jde o poslední nabídku dotované výstavby, protože dotační program byl již ukončen!
Proto přijďte co nejdříve pro další informace,
zítra by již mohlo být pozdě!
Volejte 739 090 968 nebo 603 509 254.

Pozvánka na jednání
zastupitelstva města
10. září 2007

Schůze rady města v září 2007
První zářijová schůze rady města je v pondělí
10. září před zasedáním zastupitelstva a rada
bude projednávat aktuální záležitosti, další jednání bude 24. září, na programu jednání rady
bude zpráva o činnosti komise pro zvelebování
a nakládání s majetkem města a plnění letošního kapitálového rozpočtu. Na každé jednání
rady města budou průběžně zařazovány majetkové otázky (převody majetku apod.), sdělení
starosty a další.

Poslední možnost získání levného
družstevního bytu v Holicích!!!!!
Nový družstevní byt se státní dotací můžete získat pokud se neprodleně přihlásíte jako účast-

V pondělí 10. září 2007 v 18 hodin se bude
konat pravidelné veřejné zasedání Zastupitelstva města Holic. Zasedání proběhne
v klubovnách kulturního domu.
Na programu je informace o plnění rozpočtu města a jeho příspěvkových organizací za
1. pololetí roku 2007. Pravidelným bodem
je zpráva o činnosti rady města za období od
minulého zasedání zastupitelstva, převody
nemovitého majetku města, sdělení starosty města, popřípadě projednání připomínek
zúčastněných občanů.
Srdečně zveme občany na veřejné jednání holických zastupitelů.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Uzavřené sňatky:

František Markl a Lucie Bidlová

Dne 28. 7.

Ladislav Kment a Dita Marvanová

Marek Hlava a Lenka Šutková Kunkelová
Libuše Houdková a Kamil Formánek

Dne 22. 6.
Petr Chmel a Michaela Vránová
Dne 7. 7.
Josef Valenta a Eva Černá
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Dne 20. 7.
Lubomír Jehlička a Andrea Schejbalová

Dne 4. 8.

Petr Chovan a Klára Kašparová

Ivo Pařízek a Ludmila Francová
Miloš Hájek a Martina Kopová
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KULTURNÍ DŮM MĚSTA HOLIC – ZÁŘÍ 2007
Vážení spoluobčané.
V červnu letošního roku jsem byl jmenován
do funkce ředitele Kulturního domu města
Holic. KD je příspěvkovou organizací města
a provoz je z větší části hrazen z městských
peněz, tj. daní Vás občanů města Holic. Jsem
přesvědčen, že máte právo vědět, co a jak dělám já a všichni pracovníci kulturního domu,
proto jsme připraveni občanům města Holic
skládat účty.
Nebudu se zde rozepisovat, co vše jsme za tři
měsíce v KD udělali, toho si doufám všimnete sami, budu psát o tom, co chystáme a jaké
máme představy. Záměrně píši v množném čísle, neboť jsem přesvědčen, že všechna činnost
na poli kultury a společenského dění ve městě
a mikroregionu Holicko je věcí společnou.
V červnu byla ustanovena Dramaturgická rada
kulturního domu. Její členové jsou nejen z různých kulturních oborů, ale i různého věku.
Hlavní činností dramaturgické rady je sestavení
programu a řízení kulturního a společenského
dění tak, aby nedocházelo k termínovým střetům významných akcí ve městě. Dramaturgická rada je pracovní skupinou, která je otevřena
všem občanům města a budeme rádi, pokud
budete mít jakýkoliv námět, připomínku, doporučení nebo budete mít zájem se stát členy této
pracovní skupiny abyste nás kontaktovali na
adrese e-mail kd@holice.cz, případně osobně
v kulturním domě.
Členové dramaturgické rady Kulturního domu
města Holic jsou:
Jiřina Bucharová, Hana Flekrová, Ladislav
Formánek, Bohuslav Horák, Jitka Juračková,
Tomáš Kopecký, Josef Koráb, Karel Král ml.,
Lukáš Peška, Libuše Straková, Vítězslav Vondrouš, Petr Voženílek.
Základní body programu na září a říjen jsou
uvedeny v samostatné kapitole. V této chvíli
se zpracovává kompletní program na podzim
a zimu a dále ucelený program oslav výročí
Dr. Emila Holuba, adventu, klubových akcí,
společenských akcí, výstav a podobně.
Přeji Vám jménem svým a všech pracovníků

Kulturního domu města Holic pěknou a pestrou
kulturní sezonu.
Vítězslav Vondrouš - W
-

DIVADLO
So 22. 9. od 19.30 hod Smíšené pocity
v hlavních rolích Jana Hlaváčová
a Petr Kostka a dále se představí holický odchovanec Michal Dalecký
vstupné 180/170/160 Kč
So 29. 9. (nebo Ne 30. 9. či Po 1. 10. ) od 19.30
hod Kumšt
v hlavních rolích Jan Kačer, Jan Tříska, Jan Hrušínský
Toto představení je v jednání a zatím
nebyl potvrzen termín.

KINO
Základní koncepce kina vychází ze skutečnosti, že návštěvnost zahraničních ﬁlmů je velmi
malá. Pro podzim a zimu přicházíme s modelem minisérií starších českých ﬁlmů jednoho
režiséra případně hlavního herce či herečky.
Našim záměrem je tuto ministerii doplnit o besedu s hlavním protagonistou. V současné době
probíhá jednání s panem Menzlem a pan Kačer přislíbil povídání na 23. 10. Minisérie bude
proložena úspěšnými současnými českými ﬁlmy. Hracím dnem bude každé úterý od 19.30
hod a cena vstupného byla stanovena na 40 Kč.
Dětská představení budou zachována dle stávajícího modelu tj. 1x za měsíc od 17.00 hod.
Program na září 2007
ﬁlmy režiséra Jiřího Menzla
Ut 18. 9. od 19.30 hod
Rozmarné léto
Ut 25. 9. od 19.30 hod Ostře sledované vlaky

Klub
Klubové akce budou zahájeny v měsíci říjnu.
Aktuální informace budou v průběhu září zve-

řejňovány na adrese: www.kd.holice.cz a na dalších obvyklých místech.

Vzdělávání – kurzy
1. Rukodělná dílna
2. Jóga
3. Angličtina
4. Němčina
5. Akademie III věku
6. Vzdělávání podnikatelů
7. Orientální tance

Další akce v kulturním
domě v měsíci září
Po 10. 9. od 18.00 hod zasedání Zastupitelstva
města Holic
St 12. 9. od 18.30 hod instalace Fotogalerie
– viz pozvánka
Čt 20. 9. od 18.00 hod Bible v angličtině

Pozvánka
Dovolujeme si pozvat občany města Holic na
středu 12. 9. od 18.30 hod. do Kulturního domu
města Holic, kde v předsálí velkého sálu bude
slavnostně instalována „Fotogalerie kulturních osobností města Holic“.

Městská knihovna
Městská knihovna chce touto formou nabídnout
zájemcům o legislativu prohlížení legislativního
programu ZÁKON v. 4.0. V městské knihovně je tento program nainstalovaný na jednom
z počítačů a obsahuje platné zákony a vyhlášky,
tedy i nový Zákoník práce.
Půjčovní dny v knihovně včetně přístupu k internetu:
Pondělí: 12.30–18.00 hod.
Středa: 8.00–12.00 a 12.30–18.00 hod.
Pátek: 12.30–18.00 hod.
Anna Boříková

Z PAMÁTNÍKU DR. EMILA HOLUBA
V letošním roce si připomínáme v Památníku Dr. Emila Holuba
několik důležitých výročí. Nejvýznamnější výročím je 160 let od narození, které se připomeneme 7. 10. 2007, a 105 let od úmrtí, k němuž
došlo 21. 2. 1902. Dalšími důležitými mezníky v životě Dr. Emila
Holuba, které si zaslouží letos připomenout, byl 24. únor 1872, kdy
byl promován doktorem lékařství a o několik měsíců později odjíždí
na první cestu do Afriky. Další velmi významnou událostí pro jeho život je otevření výstavy o Africe v průmyslovém paláci v Praze v roce
1892. Při příležitosti Holubových výročí se na podzim uskuteční již
15. Africké sympozium, tentokrát na téma Dr. Emil Holub, Dr. Albert Schweitzer a jejich následovníci. Setkání přátel Afriky i našeho
cestovatele je veřejné. Bližší informace budou uvedeny v říjnovém
vydání.
Africké muzeum navštíví každoročně asi 12 tisíc návštěvníků. Přijíždějí z různých koutů republiky i ze zahraničí. Nás těší, že památka
Dr. Emila Holuba se stále udržuje, že náš cestovatel má v každé generaci své obdivovatele.
J. Koudelková
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Z NAŠICH ŠKOL
Prázdniny na našich školách byly ve znamení oprav, úprav, malování, zkrátka všechny školní budovy se připravovaly na nový školní rok. Na tyto práce
vyčlenilo město Holice v letošním roce 5,8 mil. Kč. V této částce nejsou započítány další drobnější opravy, které si hradí školy ze svých provozních
rozpočtů. Na několika snímcích dokumentujeme prováděné práce.

ZŠ Holubova – rekonstrukce střechy

ZŠ Komenského – výměna oken na budově „opatrovny“ v Růžičkově ulici

MŠ Holubova - výměna střešní krytiny

MŠ Staroholická – instalace ochranných sítí na hřišti

MŠ Staroholická – výměna střešní krytiny nad novější budovou

Dům dětí a mládeže – výměna dlažby přístupového chodníku

Cvičení „Ochrana 2007“ v holickém gymnáziu
Dne 11. července proběhlo na Gymnáziu Dr. Emila Holuba mezirezortní štábní cvičení Ochrana 2007. Jeho úkolem bylo prověřit připravenost silových
složek státu na krizovou situaci, která by mohla nastat např. při možném přepadení školy teroristy. O celém průběhu akce podrobně referoval tisk, rozhlas a televize. Že se naše škola zhostila celé akce úspěšně, svědčí poděkování z úst vícehejtmana Romana Linka, vedení policejního prezídia i osobní
dopis ministra vnitra Ivana Langera.
Milan Hrdlička, ředitel školy
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Jak na to?

Holičtí skauti a prázdniny
Již čtvrtým rokem vyrazil 3. oddíl holických
skautů na letní tábor do tábořiště vodních skautů z České Třebové pod nádrží Pastviny.
Již 24. června vyrazila skupina 5 nadšených
vedoucích s plným autem materiálu. Plán byl
takový, že dorazíme, setkáme se s majiteli, podepíšeme smlouvy a vrhneme se do stavby tábora. Realita byla jiná, na majitele jsme museli
notnou dobu čekat, materiál, který nám slíbili
zapůjčit, zrovna neodpovídal tomu, co jsme si
smluvili. První útrapy jsme zdárně překonali
a začalo se stavět. Ze začátku nám počasí přálo,
ale naneštěstí třetí den začalo pršet a do konce
tábora nepřestalo. Vše se začalo připravovat na
příjezd dětí. Po příchodu do tábořiště byly děti
přivítány skupinkou kovbojů, kteří je uvedli do
westernové táborové legendy. Potom již začal
ten správný táborový ruch. Děti se zabydlovaly a prozkoumávaly okolí. Celých 14 dní bylo
nabitých nejrůznějšími programy. Děti jednou
bojovaly proti banditům, podruhé sváděly boj
o kusy kolejnic do táborové hry. Každý odvedl
svůj díl práce – nošení dřeva, pomoc v kuchyni,
noční hlídky…
Dle mého názoru se tábor vydařil, což byla

PORADNÍK
Aleny Rabasová
z Fauny & Flory
Holice

zásluha mnoha lidí. Děkujeme některým holickým ﬁrmám a podnikatelům za ﬁnanční i materiální dary, díky patří i všem rodičům za stálou
podporu v naší činnosti. Největší díky patří
všem vedoucím, kteří si ukrojili kus svého volného času! Bez nich by tábor nikdy nemohl být
takový, jaký byl!
Za 3. oddíl Zuzka

Pozvání do tanečních
Taneční studio Hany Flekrové si dovoluje pozvat chlapce a dívky do podzimního kurzu
společenského tance a společenského chování,
který je pro zájemce stále otevřen. Zahájení se
uskuteční v pátek 21. září v Býšti od 20.00 hod.

Celý rozpis kurzu naleznete začátkem září na:
www.tshf.cz, stejně tak termín zápisu do kurzů,
které TSHF v září pořádá.
Na setkání se těší taneční mistrová
Hana Flekrová

Co je třeba v Holicích pochválit
Dobře se jezdí po nově vydlážděné vozovce
v Klicperově ulici, kde byla před tím dokončena kanalizační stoka. Dlažbu ulice položila ﬁrma Dlažba s.r.o. Vysoké Mýto a je kvalitnější,
než dlažba předchozí, provedená jinou ﬁrmou
v nedávných letech.
Dobře lze hodnotit včasné a odborně provedenou výspravu výtluků na městských komunikacích po zimním období i odborně prováděnou
jejich údržbu a obnovu. Tyto práce zajišťuje MÚ
Holice i ve spolupráci s Technickými službami
města Holic, kde došlo ke zlepšení proti minulým létům.
V. Z.

JAROSLAV TOŠOVSKÝ ŠEDESÁTNÍKEM
Předseda fotbalového klubu SK Holice Jaroslav
Tošovský se v polovině srpna dožil šedesátin.
Při této příležitosti přijal jubilanta starosta

města Mgr. Pavel Hladík, aby mu nejen popřál
k významným narozeninám, ale i poděkoval za
jeho dlouholetou neúnavnou dobrovolnou práci
pro holický fotbal. Ke gratulantům se připojuje i redakce Holických listů: „Milý Tóšo, ať ti
slouží zdraví, nesužují malichernosti a fotbalisti ti dělají jenom radost.“

Milí čtenáři, obdivovatelé všeho krásného na
přírodě.
Září je prvním podzimním měsícem.
• Začíná další období výsadby rostlin v zahradě. Do výsadbových jam zapravujeme
organická hnojiva, aby měly rostliny dost
síly přežít zimu a na jaře se rozrůst v celé
své kráse.
• Nejvyšší čas je na výsadbu cibulovin, přednost dejte především narcisům, krokusům
a tulipánům, ty snad na jaře dokáží dát tu
největší radost svými příjemnými, většinou
teplými barvami.
• Měsíc září je obecně nejpříhodnějším obdobím pro výsadbu stromů a keřů. Vysazujeme nyní především jehličnany, rododendrony, vřesy a všechny stálezelené listnáče.
Přesazovat můžeme pěnišníky.
• Trávník přihnojujeme kombinovaným hnojivem (NPK), pokud jsme tak neučinili již
koncem srpna. Sekání trávníku nyní provádíme na 2–3cm. Ošetřujeme jej proti plevelům a mechu. Vhodný čas je také na založení nové trávníkové plochy výsevem, trávní
semeno využije podzimní vláhu a dobře
vzchází.
• Odkvetlé trvalky nyní odstřihujeme těsně
nad zemí. Naposledy seřízneme i bylinky.
Jiřinky a listopadky přihnojujeme. Některé trvalky, které mají zajímavé květenství,
bych Vám ale doporučila neodstřihávat,
vypadá to pěkně v babím létě, když jsou
květy ojíněné a s pavučinkami a v zimě na
ně napadne sníh, bude-li letos… je to hezká
zimní okrasa zahrady a trvalkám to neuškodí, spíš naopak.
• Též vyndáváme ze země odkvetlé mečíky.
Hlízy i s listy necháme dobře proschnout,
nejlépe alespoň 2 dny na místě, kde rostly
a potom v nějaké suché místnosti.
• Sledujeme stále výskyt škůdců a chorob,
abychom si nepřidělali zbytečné starosti
a problémy v příští sezóně.
• Pokud jsme si uchovali Poinsetii neboli
„vánoční hvězdu“ z loňského roku, umístíme ji nyní na světlé stanoviště s teplotami
okolo 16–18°C, aby se na rostlině dobře
probarvily horní listeny, které právě považujeme za tzv. hvězdovitý květ.
Těšíme se na Vás.
Za Faunu & Floru Rabasová Alena
(e-mail: faunaﬂora@seznam.cz)

Vzpomínka pamětníka
Vzpomínám na den 1. září 1939. Pracoval jsem
s kolegou na stavbě zábradlí u schodiště nové
budovy postavené uvnitř Černínského paláce.
Tehdy to byl úřad zastupujícího protektora pro
Čechy a Moravu, dnes ministerstvo zahraničí. Druhé patro bylo už obsazeno německými
úředníky. V uvedený den mezi 8–9 hod. nastal
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v této části velký hluk. Na to se ozval německý
rozhlas – mluvil Hitler. Příliš jsme nerozuměli,
až uklízečka, která přišla z pohraničí, nám řekla, že Hitler vyhlašuje válku Polsku. Zatímco
pracující Češi byli touto zprávou šokováni a zaraženi, ve druhém patře se zpívalo a tančilo.
J. N. nar. 1916
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SEBRANÉ GLOSY MILOSLAVA KMENTA
Říká se, že prázdniny se špičkou dovolených
přinášejí do našeho života tzv. „okurkovou sezonu“. „Žádné novum“, řekne mnohý z vás. Je to
pravda a přiznávám se, že i já jsem v tomto čase
obtížně hledal něco zajímavého pro sebrané glosy. Příliš se mi nedařilo.
Vrátím se však k jednomu tématu z minulého čísla. Maketa radnice se nestačila ani pořádně
usadit a už ji opět nějaký vandal poškodil. O duševní úrovni takovýchto „týpků“ je asi zbytečné
hovořit, mám dokonce dojem, že si z toho kdosi
udělal zálibu, potěšení. Ničit bezdůvodně cokoliv
je jediné, co mu dává jisté uspokojení. Byly už dokonce vzneseny návrhy přemístit maketu do haly
radnice. Zřejmě se o této záležitosti jednat bude.
Osobně se domnívám, že maketa radnice by zde
měla zůstat s tím že tento prostor bude sledován
bezpečnostní kamerou. Ono totiž toto místo bylo
i dříve terčem vandalů. Několikrát se již stalo, že
zde byly ze stožárů ukradeny vyvěšené vlajky.

Ještě jedna poznámka, která je předchozímu
tématu podobná. Jde však spíše o špatný vztah
k veřejnému pořádku, resp. úklidu. Není pochyb,
že po městě je rozmístěn dostatek kontejnerů a nádob na separovaný i běžný odpad. Převážná většina občanů výzvu k odkládání a separování odpadu respektuje a je to také v celkovém pořádku
a vzhledu města patrné. V poslední době se však na
některých místech vyskytuje „manýra“ spočívající
v tom, že u sběrných nádob kdosi odloží hromadu
kartonů s různým obsahem, krabice s lahvemi od
stolního oleje, pytel lahví od různého alkoholu,

klec se směsí všeho možného. V nejednom případě se tímto způsobem někteří občané zbavují
různých předmětů, součástí bytů, atp. Konkrétně
mohu uvést například dvůr za městským úřadem,
ulici Bratří Čapků, „bytovky“ na Mušce. Pro dotyčnou osobu, reprezentující v některých případech i nějakou provozovnu, je problémem obsah
pytlů a krabic rozmístit do příslušných nádob. On
to přece někdo uklidit musí…

„Kulatí“ jubilanti v měsíci září jsou tři, všichni rodu mužského. Prvního z nich jsem sice
zmiňoval již v dubnu letošního roku (105. výročí narození), avšak vzhledem k jeho bohatým aktivitám cítím povinnost uvést i výročí
úmrtí.
O T T M A R František (30. výročí úmrtí)
* 22. dubna 1902 v Novém Hradci Králové,
† 30. září 1977 v Holicích, městský důchodní,
archivář a kronikář, holický patriot, upravovatel spolkových kronik, vlastivědný pracovník,
činitel památkové péče a ochrany přírody
Holicka, správce muzea, autor statí o Holicku a o Dr. Emilu Holubovi, člen družstva pro
postavení divadla, člen Studentského spolku
v Holicích, podílel se na budování Památníku
Dr. Emila Holuba, v roce 2003 po něm pojmenována ulice v lokalitě „Muška“

Loňského roku jsem v jednom z vydání Holických listů reagoval na občanské připomínky
o nešvaru, spočívajícím v jízdách cyklistů po místních chodnících pro pěší. Vzpomněl jsem si na to
v těchto dnech, kdy si mi jedna starší paní stěžovala, že do ní na náměstí na chodníku narazil na kole
„jeden pán“ a ani se neomluvil. Byl jsem v rozpacích, co odpovědět. Uvědomil jsem si však, že po
chodnících jezdí zcela suverénně kde kdo. Patrně
by městská správa měla prostřednictvím komise
dopravy a veřejného pořádku cosi učinit. Například
jízdu po chodnících důrazně zakázat a ve spolupráci s policí učinit potřebné kroky. Nebo sdělit veřejnosti, že pánem na chodníku je u nás cyklista.
V tropickém počasí tohoto léta jsem byl několikrát svědkem „cachtající“ se omladiny u kašny na náměstí T. G. Masaryka. Hleďme, hleďme,
stará dobrá kašna stále slouží. Jakpak to asi vypadá s kašnou novou? A jsem zpět u úvodních řádků: v okurkové sezóně bylo i na městském úřadě
obtížné zjistit nějaké nové informace. Nevadí, slibuji, že v příštích glosách podám konkrétní údaje
o vývoji kauzy „kašna na náměstí“.
e-mail: miloslavkm@volny.cz

P E T R Á Ň Václav, Doc. MUDr. (45. výročí úmrtí)
* 29. května 1908 v Holicích, † 11. září 1962
v Praze, lékař, docent psychiatrie Univerzity
Karlovy, autor odborných pojednání z oboru
psychiatrie, např. „Psychiatrická péče o pracující v průmyslových závodech“
V I N I C K Ý František (210. výročí narození)
* 27. září 1797 v Holicích, † neznámo kde
v roce 1854, učitel a loutkář, žil v Hříškově
u Loun, patřil do skupiny buditelských loutkářů 19. století, hry pro něho psal Prokop Konopásek, významný dramatický spisovatel té
doby. V historii české kultury jde nepochybně
o pozoruhodnou osobu, bohužel je dosažitelné pouze minimum údajů z jeho života.

NĚCO ZE STATISTIKY
Zajímá vás statistika? Věřte, že ne vždy jde
o „suchá čísla“. Například ve statistickém bulletinu Pardubického kraje z 3. července 2007
zjistíme ledacos o Holicích. V našem listu jsme
již dříve uváděli historický vývoj počtu obyvatel města. Poslední údaj říká, že k 31. 12. 2006
zde sídlilo 6 316 obyvatel.
V počtu obyvatel ve správních obvodech
obcí s rozšířenou působností v Pardubickém
kraji pochopitelně vedou Pardubice s 88 316
obyvateli. Druhým největším místem je Chrudim (23 326), následují Svitavy (17 226)

a Česká Třebová (16 426). Holice ﬁgurují na
třináctém místě, za nimi je Žamberk (6 021)
a Králíky (4 660).
Pro nás je potěšující výsledek míry nezaměstnanosti. Holice měly k 30. 6. 2007 247
uchazečů o zaměstnání a nejlepší výsledek
3,2 %. Relativně dobře na tom jsou i Pardubice
(3,8 %) a Žamberk (4 %). V nevábné situaci jsou
Moravská Třebová (10,9 %) a Svitavy (9,1 %).
Pro pečlivé počtáře na vysvětlenou: míra nezaměstnanosti = podíl dosažitelných uchazečů
o zaměstnání a obyvatel ekonomicky aktivních.

KRÁTCE
Jednou z nejvýznamnějších sportovních
a společenských akcí je tradiční každoroční
mezinárodní setkání radioamatérů. Letos
proběhl ve dnech 24.–26. srpna jeho osmnáctý ročník a lze předpokládat, že byl opět
velmi úspěšný. Vzhledem k termínu uzávěrky a následnému tisku i distribuci nebylo lze
zařadit údaje o setkání do zářijového čísla.
Vynahradíme to jakýmsi „pohledem zpátky“
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

se sérií podrobností v říjnovém vydání.
Před sedmdesáti lety přinesl měsíc září jeden velice smutný den. 14. září 1937 zemřel na
zámku v Lánech ve věku 87 let první prezident
Československé republiky Tomáš Garrigue
Masaryk. Nazýván byl též „prezident Osvoboditel“, poněvadž se největším dílem zasloužil
o vytvoření samostatného Československa.
(mkm)

Před dvaceti pěti lety (18. září 1982) bylo
v Puškinově ulici slavnostně otevřen nový objekt
střediska svazu chovatelů drobného hospodářského zvířectva (dnes Český svaz chovatelů).
Před padesáti pěti lety (1. září 1952) byla
ve městě otevřena první hudební škola (dnes
základní umělecká škola) a jejím ředitelem
byl jmenován známý kapelník a učitel hudby
Jan Holub.
Před osmdesáti pěti lety (24. září 1922) navštívil Holice v doprovodu ministra Františka Udržala první prezident Československé
republiky Tomáš Garrigue Masaryk. Byl početnými davy uvítán na náměstí, prohlédl si
radnici a sokolovnu a promluvil ve Fűgnerových sadech (dnešní sokolský park) ke shromážděným občanům.
Před sto deseti lety (1897) byly započaty
práce na stavbě „Místní dráhy Chrudimsko
– Holické“. Provoz na této trati byl slavnostně
zahájen 25. září 1899.
(mkm)
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SVĚTOVÝ ŠTAFETOVÝ BĚH HARMONIE V HOLICÍCH
Dva snímky Marie Hladíkové dokumentují zastávku „World Harmony Run“ v našem městě.
V neděli 15. července 2007 po 11. hodině dorazili do Holic běžci s pochodní, která je nesena od
7. března z Lisabonu přes 48 evropských zemí
a svou pouť ukončí 5. října v Amsterdamu.
Ten den měla na programu etapu z Hradce Králové do Mohelnice. Na prvním snímku je zachycena skupina asi 30 běžců ze sedmi zemí,
která jako „pozdrav městu“ zazpívala hymnu
štafety. Na druhém snímku je pak starosta města s pochodní, kterou v mírném běhu poponesl
směren na Staré Holice. Naše sdělení doplňme,
že všichni běžci obdrželi tašku s občerstvením
a propagačními materiály města.
Pavel Hladík

Tenisový klub Holice hodnotí
Koncem června skončily mistrovské soutěže smíšených družstev ve všech
kategoriích.
Družstvo dorostu ukončilo oblastní soutěž 2. třídy skupiny B na velice
pěkném 3. místě se ztrátou 2 bodů za vítězem Loko Česká Třebová. Po
celou dobu jarního klání postupovali naši mladí tenisti soutěží bez ztráty
bodů.
Dospělí se zúčastnili oblastní soutěže smíšených družstev 2. třídy skupiny C. V této sezóně se družstvo umístilo na velmi pěkném 3. místě se
ztrátou pouze 1 bodu za vítězem TK Ústí nad Orlicí.
Nezaháleli však ani holičtí senioři. V soutěži smíšených družstev v kategorii 1. třídy skupiny A skončil TK Holice z 5 zúčastněných družstev na
3. místě. Velice pěkného úspěchu dosáhl i náš člen Jiří Mansfeld, který se
stal v kategorii starších žáků okresním přeborníkem. V tenisové škole se
čtyři trenéři věnovali 22 tenisovým adeptům od května do června.
Na tenisových dvorcích proběhne turnaj dorostenek 8.–10. září. Turnaje
se zúčastní i domácí hráčky TK Holice.
Holickou veřejnost zveme i na naše kurty. Objednání nebo informace je
možné na tel. 603 454 639 u pana P. Pajera.
Družstvo dorostu TK Holice

Za TK Holice Milena Vohralíková

Motokrosová historie
Motokros má v Holicích více jak padesátiletou tradici. Zmínka o prvních závodech se datuje v roce 1951 a pořádání tří desítek podniků mistrovství světa bylo dokladem o kvalitní práci zdejších pořadatelů. Několik
let bylo holické motokrosové dění trochu v útlumu, v posledních letech
je tomu však jinak. Nyní se Holice opět vracejí na scénu velkých motokrosových akcí.
I díky tomuto trendu proběhla ve dnech 18. až 20. srpna u příležitosti
konání mezinárodního mistrovství České republiky v malém sále KD výstava věnující se historii motokrosu v našem městě. Návštěvníci si mohli
prohlédnout velkou řadu fotograﬁí, jedna část se skládala z prací slovenského fotografa Františka Štefky. Úspěchy zdejších rodáků připomínaly vystavené trofeje Slávka Brandy, Jardy Vojtěcha, Víti Marka a Vaška
Formánka, který zapůjčil i svůj závodní stroj ČZ, se kterým absolvuje
mezinárodní veteránské závody. K vidění dále byly plakáty, vstupenky,
vlaječky a novinové články týkající se možná nejslavnějšího motokrosového závodu na světě. Část výstavy byla věnována obrazům, lépe řečeno
replikám obrazů, od inženýra Petra Trojana, který se právě holickými závody inspiroval.
Touto výstavou chtěli její tvůrci připomenout, že jsou hrdi na práci
svých předchůdců a že by na ni v co nejkratší budoucnosti chtěli důstojně
navázat. Dále organizátoři děkují všem ochotným lidem, kteří zapůjčili
exponáty ze svých soukromých archivů.
Petr Kačer
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