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Vážení spoluobčané !

Když píšu „slovo staros-
ty“, zbývá do konce měsíce 
vždy ještě třetina. Dá se tedy 
těžko hodnotit, zda uplynu-
lý měsíc byl úspěšný či ne. 
O dosavadním průběhu měsí-
ce března však mohu prohlá-

sit, že z pohledu samosprávy úspěšný byl. Zastupi-
telstvo schválilo kapitálovou část rozpočtu města 
na letošní rok a nic tedy nebrání, aby plánované 
akce mohly začít nabývat reálné podoby. Jak již 
bylo dříve zmíněno, největší částka (4,5 milionu 
korun) je věnována na rekonstrukci školy v Holu-
bově ulici. Půjde zejména o opravu střechy, oken 
a výměnu prosklených částí budovy. Vše by mělo 
směřovat k tomu, aby v příštím roce dostala škola 
„nový kabát“. 

Zastupitelstvo rovněž schválilo rozdělení dota-
cí spolkům a sdružením na pořádání akcí, na prá-
ci s mládeží a rozvoj činnosti. Poprvé se tak stalo 
na veřejném zasedání a každý se mohl přesvědčit, 
že nemáme v úmyslu před občany něco tajit. 

K zastupitelstvu se přidala i rada města a na 
své následující schůzi schválila rozdělení peněz 
z rozpočtu na opravy školních budov a na opravy 
komunikací. V prvním případě by se jednalo pře-
vážně o prázdninové akce, v druhém by se mohlo 
začít podle počasí již koncem jara. Letošní zima-
nezima nenapáchala tolik škody na povrchu vozo-
vek, nicméně bude těch oprav více než dost. V této 
chvíli je čím dál tím více vidět, že na stavbě silnič-
ního obchvatu se pracuje a snad to přesvědčí i ty, 
kteří během zimy šířili fámy, že je všechno zastave-
no a obchvat se stavět nebude. Věřím, že až budete 
číst tyto řádky, bude té viditelné práce ještě víc. 

A právě s komunikacemi souvisí bezpečnost, 
které byl v minulých dobách zasvěcen právě měsíc 
duben. Město má na starosti pořádný kus silnic 
– uvádí se 37 kilometrů. To už je pro technické 
služby a majetkový odbor hodně starostí. Kromě 
toho máme ve městě i silnice státní a jednu z nich 
snad už brzy odvedeme kolem jižní části města. 
Vždyť poslední kvalifi kovaný odhad uvádí, že nám 
po té „pětatřicítce“ projede každý den kolem 
20 000 aut!

A v tom je pěkná porce kamionů a jiných ná-
kladních vozů. K tomu si někteří ještě vybírají Ho-
lice za testovací trať rychlosti svého plechového 
přítele. 

Bezpečnost nejsou však jenom komunikace 
a doprava, ale je to u nás stále se rozmáhající 
vandalismus. Poničené dopravní značky, vytrhané 
lavičky, poničená zeleň, vymlácené dveře …. a tak 
dále. Po každém víkendu tisíce zbytečně vynalo-
žených korun z městské kasy. Nenechává nás to 
klidnými a připravujeme příslušné akce, a jak se 
teď s oblibou říká, „s nulovou tolerancí“. Chce-li 
se někdo chovat jako zvíře, bude s ním podle toho 
nakládáno. 

Tak teď rychle k tomu příjemnému. V dubnu 
nás totiž čekají Velikonoce. Tož šťastné a radostné 
svátky jara. Panímámám nechť se vydaří beránek 
i kraslice, koledníkům koleda a všem pěkné jarní 
počasí. 

Mgr. Pavel Hladík, starosta města

SLOVO STAROSTY

V sobotu 17. března se konalo v městské 

sportovní hale vyhlášení „Sportovce roku 2006“. 

Po loňské úspěšné premiéře bylo slavnostní vy-

hlášení opět v režii komise pro školství mládež 

a tělovýchovu, která oslovila všechny sportovní 

holické oddíly k předložení návrhů na ocenění 

sportovců za rok 2006 a také zajistila pro celé 

slavnostní odpoledne zajímavá sportovní i kul-

turní vystoupení. 

Pozvánku na vyhlášení sportovců roku opět 

přijal Zdeněk Čihák, předseda Pardubického 

krajského sdružení ČSTV a ten společně se 

starostou města Pavlem Hladíkem, místosta-

rostou Ladislavem Effenberkem a zástupkyní 

sponzora (pojišťovny Generali) Hanou Kapla-

novou předali oceněným sportovcům v kate-

goriích sportovec roku 2006, mimořádný spor-

tovní výkon jednotlivců a družstev a nejlepší 

trenér nebo cvičitel diplomy, trika a poháry za 

jejich výkony. Z jednotlivců byli oceněni z TJ 

Jiskry Holice Ladislav Pešek z oddílu cyklo-

turistiky, mladý stolní tenista Lukáš Pečinka 

a Tomáš Bartoníček z oddílu fl orbalu. DTJ Ho-

lice navrhla Karla Kačírka z oddílu kulečníku 

a Vítězslava Marka za cykloturistiku. Z oddílu 

kopané SK Holice byli oceněni mladí fotba-

listé Radek Svoboda a Jan Březina a legenda 

holických gólmanů Petr Uhlíř. Za AMK Holi-

ce motokrosaři Jiří Šitina a Michal Votroubek, 

Květoslava Spitzerová z oddílu historických 

kol Sokola, z BVK Holice mladí košíkáři Vik-

tor Půlpán a Karel Pataj, tenisový klub navrhl 

Jiřího Mansfelda, Taneční klub Apel úspěšný 

taneční pár Barboru Vohralíkovou a Martina 

Mülera. V kategorii mimořádných výkonů byli 

oceněni basketbalistka Aneta Půlpánová, no-

hejbalista Pavel Kop a úspěšný hendikepovaný 

lyžař Oldřich Jelínek (na snímku). Trenérem 

roku byl vyhlášen Pavel Welsch a v katego-

rii kolektivů bylo oceněno družstvo mladších 

chlapců BVK a A-družstvo stolních tenistů 

Jiskry. Tradičně se nezapomnělo na ty, kteří se 

sportu věnují celý život a za celoživotní záslu-

hy byli oceněni fotbalista Karel „Káďa“ For-

mánek, cyklista Milan Šimek, Karel Kašpar za 

tenis a Božena „Bobina“ Zemánková z holické 

Jiskry. 

Vladislav Branda

Holičtí sportovci roku 2006

Rajčatům se v Holicích dařilo
Na sobotu 24. března připravili holičtí ochot-

níci první premiéru letošního roku a jako vždy 

své vděčné diváky nezklamali. Komedii Johna 

Patricka „Rajčatům se letos nedaří“ odměnilo 

vyprodané hlediště bouřlivým a dlouhotrvají-

cím aplausem. Ten ještě zesílil, když se přišla 

děkovat Iva Skálová. A zesílil zaslouženě, pro-

tože paní doktorka excelovala v hlavní dvojro-

li, která jakoby byla „šita“ přímo pro ni. Velké 

poděkování patří i všem ostatním hercům zdej-

šího ansámblu, kteří své postavy a postavičky 

brilantně rozehráli na holickém jevišti. Zkrátka 

rajčatům se v Holicích dařilo. Podrobnější re-

portáž z představení přineseme v květnových 

Holických listech.

Luděk Kaplan



Výsledek hospodaření z roku 2006 a kapi-

tálové příjmy 2007 tvoří částku 17 392 400 Kč. 

Z toho je nutné rezervovat 4 054 200 Kč na 

dokončení akcí z roku 2006. 

Jde např. o investice do kotelen 

(1 013 200 Kč), o nákup ob-

jektu plynáren (1 700 000 Kč) 

na rozšíření sběrného dvora, 

o projektovou dokumentaci ka-

nalizační přípojky Labe-Louč-

ná, atd.

Pro tento rok je hlavní in-

vestiční akcí rekonstrukce Zá-

kladní školy Holubova ulice 

za 4 500 000 Kč, podíl na za-

hájení investiční kanalizační 

akce Labe-Loučná v částce 

2 500 000 Kč a výkupy ne-

zbytných pozemků do vlast-

nictví města za 1 500 000 Kč. 

Z „menších“ akcí např. veřejné 

osvětlení v městské části Ro-

veňsko za 805 000 Kč, terénní 

úpravy v lokalitě Muška za 690 000 Kč, vý-

bava pro auto záchranné hasičské jednotky 

za 500 000 Kč či realizace návrhu nové kaš-

ny na náměstí T. G. Masaryka za 500 000 Kč. 

V plánu jsou i drobnější rekonstrukce a opra-

vy (chodník vedle pošty, ve Staroholické ulici) 

a potřebné projektové doku-

mentace. Počítá se s rozšíře-

ním bezdrátového městského 

rozhlasu do Starých Holic, 

na Koudelku, do Roveňska 

a v lokalitě Na Povětrníku, 

vyzkoušen bude i bezpeč-

nostní kamerový systém.

Kapitálový rozpočet 

dává možnost podpořit cizí 

investiční akce, například 

příspěvkem 100 000 Kč na 

rekonstrukci sokolovny, 

150 000 Kč na rekonstrukci 

modlitebny Čsl. církve husit-

ské, 50 000 Kč na vybudová-

ní hřišť v autokempu Hlubo-

ký a 50 000 Kč na výstavbu 

vysílacího střediska radio-

klubu na Kamenci.

Veřejná schůze Zastupitelstva města Ho-

lic se uskutečnila od 18 hodin v klubovnách 

kulturního domu za přítomnosti zastupitelů 

a občanské veřejnosti. Po schválení programu 

zastupitelé posoudili zprávu z jednání rady 

města, projednali závěrečný účet města za rok 

2006, kapitálový rozpočet na rok 2007, zprá-

vu o kontrole usnesení zastupitelstva a rady 

města, převody nemovitého majetku, změny 

územního plánu, rozdělení fi nanční podpory 

pro občanská a jiná sdružení a vyslechla sdě-

lení starosty města.

Podrobnosti o kapitálovém rozpočtu a fi -

nančních podporách jsou uvedeny níže, usne-

sení zastupitelů jsou publikována na veřejných 

úředních deskách i na str. 3 tohoto listu.

Rada města schválila výpůjčku pozemků 

v souvislosti s výstavbou obchvatu, kupní 

cenu za pozemky v místní části Kamenec, 

převod družstevního podílu v Družstvu vlast-

níků bytů v Holicích, výjimku z počtu žáků 

na 28 dětí ve třídě Mateřská škola Pardubická 

ulice. Schválila převod částky 1 450 000 Kč 

z rezervního do investičního fondu a nákup 

zemního stroje NEW Holland LB 95.B do 

maximální výše 1 999 000 Kč pro Technické 

služby Holice, potvrdila náhradu za trvalé 

porosty v souvislosti s výstavbou silničního 

obchvatu města.

Rada doporučila zastupitelstvu požádat 

stavební úřad o schválení rozhodnutí odstranit 

hřbitovní domek, schválit změnu územního plá-

nu z neurbanizovaného území na zónu městské-

ho bydlení v lokalitě Na Povětrníku, zařadit do 

kapitálového rozpočtu města částku 150 000 Kč 

na rozšíření městského rozhlasu.

Rada vzala na vědomí výsledky poptávkové-

ho řízení na akci „Veřejné osvětlení Roveňsko“, 

uložila vedoucímu odboru správy majetku na-

bídnout městské pozemky ke směně s bratry 

Schejbalovými a MUDr. Horskou v souvislosti 

s výstavbou silničního obchvatu města.

INFORMACE PRO VÁS...
Schůze rady města 5. března 2007

2 • H O L I C K É  L I S T Y  Z P R A V O D A J  M Ě S T A  H O L I C

Schůze zastupitelstva města 5. března 2007

Rozdělení podpor pro
občanská sdružení

Rada a zastupitelstvo města projednaly žá-

dosti o fi nanční podpory občanským sdružením 

pro rok 2007 a rozhodly takto (k označení žada-

telů je použit všeobecně užívaný název):

Automotoklub – 80 000 Kč na sportovní akti-

vity – motokrosy, basketbalový klub – 60 000 Kč 

na činnost s mládeží, DTJ – 21 000 Kč na pro-

voz, den dětí a oslavy 100. výročí, horolezecký 

klub – 5 000 Kč na údržbu lezeckých stěn, Junák 

– 20 000 Kč na letní tábory, Jiskra – 50 000 Kč 

na 3. celostátní ligu, velikonoční turnaj a čin-

nost oddílů, „Kultura pro město“ – 10 000 Kč 

na hudební akce, kynologové – 7 000 Kč na 

soutěže, radioklub – 10 000 Kč na „Holický 

pohár“, rybářský svaz – 4 000 Kč na rybářské 

závody, SK Holice – 20 000 Kč na mezinárodní 

turnaj žáků v kopané, Sokol – 16 000 Kč pro 

klub historických kol a turnaj žáků v nohejbalu, 

Stiga hokey – 7 000 Kč na mezinárodní turnaj, 

svaz chovatelů – 30 000 Kč na krajskou výstavu 

drobného zvířectva, tenisový klub – 15 000 Kč 

na školu mládeže a celostátní turnaj, taneční 

klub Apel – 10 000 Kč na soutěžní činnost, ta-

neční klub Tancklub – 10 000 Kč na tréninková 

soustředění, zahrádkářský svaz – 5 000 Kč na 

okresní zahrádkářskou výstavu.

Individuální podpora byla poskytnuta Oldři-

chu Jelínkovi (5 000Kč) k účasti na evropském 

poháru pro tělesně postižené.

Z mimoholických žadatelů byla poskytnu-

ta podpora pouze pro „linku důvěry“ ve výši 

5 000 Kč a programu BESIP na dopravní vý-

chovu pro školy ve výši 10 000 Kč.

Souhrn všech příspěvků občanským a jiným 

sdružením pro rok 2007 činí 400 000 Kč.

Kromě toho dle usnesení zastupitelstva měs-

ta obdrží SK Holice zvlášť vyčleněnou rozpoč-

tovou podporu na činnost fotbalového klubu ve 

výši 250 000 Kč.

Hlavní údaje z kapitálového rozpočtu města Holic

Stránku připravil místostarosta města Mgr. Ladislav Effenberk

Schůze rady města 19. března 2007
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, zprávu o činnosti sociální 

komise a žádost obyvatel z Tyršovy ulice. Rada 

schválila veřejnoprávní smlouvu mezi Městem 

Holice a obcí Ostřetím, kupní cenu za odpro-

dej některých pozemků, plán údržby školních 

budov a plán oprav místních komunikací v roce 

2007, příležitostný pronájem části parkoviště na 

náměstí T. G. M. dne 22. 5. 2007.

Rada rovněž schválila poplatek pro VaK 

Pardubice za užívání veřejného prostranství při 

opravě vodovodu a kanalizace, složení delegace 

města Holic na Dny Strzelce Opolskie ve dnech 

1.–3. 6. 2007, zamítla žádost občanského sdru-

žení Kontakt o fi nanční příspěvek, žádost man-

želů Prouzových o změnu dopravního značení 

v ulici 28. října, žádost Ladislava Němce (Mala-

vi) o snížení nájemného za nebytové prostory.

Rada jmenovala konkurzní komisi na výběr 

ředitele Mateřské školy Holubova ulice Holice 

a ředitele Kulturního domu města Holic, dopo-

ručila zastupitelstvu schválit pořízení potřeb-

ných dokladů o zařazení některých sakrálních 

staveb do majetku města a uložila tajemníkovi 

uskutečnit poptávkové řízení na funkci externí-

ho auditora.



Zastupitelstvo města Holic schvaluje
– postup rady města dle přednesené zprávy ze schůzí rady města od posledního zasedání zastupitelstva 

města 18. prosince 2006;
–  celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2006 bez výhrad;

–  rozdělení kapitoly „Společenské aktivity města“ dle předloženého návrhu jako součást rozpočtu měs-
ta na rok 2007;

–  kapitálový rozpočet města na rok 2007 v objemu příjmů 800 000 Kč a výdajů 17 392 400 Kč, včetně 
rezervy ve výši 556 200 Kč a s fi nancováním 16 592 400 Kč;

–  zřízení věcného břemene ( rozvod elektřiny) na pozemku p.č. 4293/1 v místní části Kamenec za jed-
norázovou úhradu 500 Kč;

–  zřízení věcného břemene (sloup pro elektrický rozvod) na pozemku p. č. 2054/33 za jednorázovou 
úhradu 1 000 Kč;

–  zřízení věcného břemene (sloup pro elektrický rozvod) na pozemku p. č. 2054/79 za jednorázovou 
úhradu 1 000 Kč;

–  zřízení věcného břemene (rozvod elektřiny) na pozemku p. č. 2078/22 za jednorázovou úhradu 2000 Kč;
–  odprodej části pozemku p. č. 6685/26 o výměře cca 120 m2 v ulici Nezvalova z majetku města;
–  odprodej části pozemku p. č. 2909/1 o výměře cca 80 m2 v ulici Hanzlova z majetku města;
–  výkup pozemku p. č. 2429/8 o výměře 138 m2 v ulici 5. května do majetku města;
–  odprodej pozemku p.č. 261/33 v k. ú. Vysoké Chvojno za částku 10 Kč/m2 s podmínkou, že v kupní 

smlouvě bude zakotveno zachování účelu pozemku na sportovní hřiště a předkupní právo pro součas-
né spoluvlastníky;

–  podání žádosti na stavební úřad o vydání rozhodnutí o odstranění stavby – objektu čp. 319 (hřbitovní 
domek) na pozemku p. č. 1132;

–  pořízení změny územního plánu města Holic na pozemku p. č. 2255/8 a části pozemku p.č. 2255/12, 
kde se mění zóna rekreace a sportu na zónu městského bydlení.Změna bude provedena podle přilože-
né situace a zpracování bude jednostupňové, tj. nebude pořizován koncept změny, ale přímo návrh;

–  pořízení změny územního plánu města Holic na pozemcích p. č. 2057/72 a 2056/22, kde se mění 
neurbanizované území na zónu městského bydlení,změna bude provedena podle přiložené situace 
a zpracování bude jednostupňové, tj. nebude pořizován koncept změny, ale přímo návrh;

–  pořízení změny územního plánu města Holic na pozemku p.č. 945, kde se mění zóna zahrad na zónu 
smíšenou, změna bude provedena podle přiložené situace, tj. nebude pořizován koncept změny, ale 
přímo návrh;

–  rozdělení veřejné fi nanční podpory z rozpočtu města dle návrhu (vlastní rozdělení podpory je v infor-
maci o jednání zastupitelstva 5. 3. 2007);

–  3. rozpočtovou změnu v rozpočtu města na rok 2007;
–  měsíční odměnu pro neuvolněného člena rady města ve výši 1 700 Kč s platností od 1. 1. 2007;
–  poskytování náhrady ušlé mzdy neuvolněným členům zastupitelstva města za dobu konání zasedání 

zastupitelstva města na základě fakturace zaměstnavatele.
Zastupitelstvo města Holic bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva města 

Holic a Rady města Holic za období od 1. ledna do 31. prosince 2006. 
Zastupitelstvo města Holic ukládá starostovi města
–  provést kontrolu umístění reklamních zařízení na území města s termínem do 30. 4. 2007;

–  předložit k projednání změnu územního plánu města Holic v území podél silnice z Nezvalovy ulice 
na Koudelku se změnou neurbanizovaného území na zónu venkovského bydlení. 

Zastupitelstvo města Holic neschvaluje 
–  výkup pozemků p. č. 2035/10, 2035/13, 2035/39 a 2035/40 o celkové výměře 8 144 m2 v lokalitě 

Muška do majetku města;

–  výkup pozemků p. č. 3599/1, 3599/2 a 3599/3 o celkové výměře 6 120 m2 v místní části Koudelka do 
majetku města.

ČESKÁ POLICIE „POD ČAROU“
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ÚŘEDNÍ DESKA
(informace z městského úřadu a jeho odborů připravil Ing. Vladislav Branda, tajemník MÚ)

S nastupujícím jarem dochází k nárůstu mo-

torových vozidel na silnicích. Jako každý rok 

Policie ČR v tomto období eviduje vyšší počet 

dopravních nehod. Nejčastějšími příčinami je 

nevěnování se řízení, překračování stanovené 

rychlosti, předjíždění v nebezpečných úsecích, 

nedodržení bezpečné vzdálenosti. Nejvíce nehod 

způsobují řidiči agresivní a neohleduplní, mladí 

řidiči se silnými vozy, osoby pod vlivem alkoho-

lu, návykových látek, čerství majitelé řidičských 

průkazů, spěchající řidiči a v neposlední řadě 

tzv. „sváteční“ řidiči, vyjíždějící jen občas.

Nejčastěji dochází k tragickým nehodám na 

silnicích I. a II. třídy, tři ze čtyř nehod se sta-

nou v obcích, k velkému počtu nehod dochází 

na křižovatkách a přechodech pro chodce. Nej-

zranitelnější jsou chodci (zejména děti a starší 

lidé), cyklisté bez přileb, bezpečnostními pásy 

nepřipoutaní řidiči a spolujezdci, děti nepři-

poutané v autosedačce. Dojde-li při dopravní 

nehodě ke zranění osob, zákon ukládá účastní-

kům a svědkům nehody povinnost poskytnout 

v rámci možností zraněným první pomoc. Ne-

poskytnutí první pomoci může být za určitých 

okolností trestným činem.

Pokud se týká města Holic, nejvíce dopravních 

nehod je dlouhodobě zaznamenáváno na komu-

nikaci I/35 (Hradecká ulice – náměstí T. G. M. 

– Vysokomýtská ulice). Již několik let je vyhod-

nocen jako nehodový úsek od vjezdu do Holic od 

Hradce Králové po křižovatku u restaurace „Na 

Špici“. Hlavní příčinou je nedodržení bezpečné 

vzdálenosti. Na závěr lze obecně konstatovat, 

že dopravní nehodovost je největším zločincem 

v zemi. Předcházejte tomu, aby dopravní nehoda 

změnila v setině sekundy Váš život.
npor. Bc. Lukáš Köhler,

zástupce vedoucího oddělení

Pozvánka na jednání zastupi-
telstva města 30. dubna 2007

V pondělí 30. dubna 2007 v 17 hodin se 

bude konat pravidelné veřejné zasedání Za-

stupitelstva města Holic. Zasedání proběhne 

v klubovnách kulturního domu. 

V programu je projednání stavu na úseku 

veřejného pořádku a dopravy za účasti zá-

stupců policie ČR i městské policie a hasičů, 

dalším bodem bude projednání hospodaření 

dobrovolného svazku obcí Holicka za rok 

2006. Pravidelným bodem budou také převo-

dy nemovitého majetku města, sdělení staros-

ty města, popřípadě projednání připomínek 

zúčastněných občanů.

Srdečně zveme občany na veřejné jed-
nání holických zastupitelů.

Zasedání zastupitelstva města ze dne 5. března 2007 Informace o nové bytové výstavbě
Chcete bydlet v novém bytě za výhodnou 

cenu? Zaplaťte jen 20 % ceny a do roka se mů-

žete stěhovat! Se zvýhodněním družstevní by-

tové výstavby ušetříte až půl milionu korun!

Pro všechny zájemce o získání nového bytu 

jsou určeny informační schůzky, která se 

uskuteční ve středu 4. dubna a ve středu 

25. dubna, vždy od 16 hodin v zasedací míst-

nosti Městského úřadu v Holicích. 

Město Holice podporuje další družstevní by-

tovou výstavbu, přijďte se informovat o na-

bídce družstevního bydlení v Holicích.

Stavební úřad informuje – oprava 
kanalizace v Klicperově ulici

V minulém čísle byla veřejnost informo-

vána o opravě vodovodu a kanalizace v uli-

cích Klicperova, Komenského a U Kapličky. 

V současné době je znám již harmonogram 

opravy, to znamená po výkopu v ulici Ko-

menského se bude od 26. března pokračovat 

ve výkopu pro opravu kanalizace v Klicpero-

vě ulici. V průběhu dubna dojde i na opravu 

vodovodu v celé délce ulice U Kapličky až po 

křižovatku ulic Tylova a Mládežnická. Oprava 

by měla být skončena do konce června 2007.

Majetkový odbor informuje
Rada města projednala dne 19. března odbo-

rem předložený seznam sakrálních staveb na 

území Holic. Bylo vybráno 6 památek, které 

stojí na městských pozemcích a následující 

jednání zastupitelstva rozhodne o jejich pře-

vzetí do majetku města. Je mezi nimi i ka-

menný kříž na Starých Holicích, který byl 

loni poškozen při dopravní nehodě a jehož 

oprava vázla na nejasných majetkových po-

měrech. Po převzetí do vlastnictví bude oka-

mžitě zajištěna jeho celková oprava. 

Technické služby informují – jarní 
úklid v Holicích

V sobotu 21. dubna zajistí Technické služby 

Holice sběr velkoobjemového odpadu, jako 

je starý nábytek, koberce apod. O podrobnos-

tech a harmonogramu budou všechny domác-

nosti informovány letákem.
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SOBOTA 7. DUBNA V 18.00 HODIN

JAZZOVÉ VELIKONOCE S J. G. DIX
Hudební recitál holické skupiny J. G. Dix. V hodinovém programu kapela 

nabídne pestrou paletu muziky obsahující známé tradicionály, skladby Ja-

roslava Ježka, Jiřího Šlitra a dalších českých i zahraničních autorů.

Aula Gymnázia Dr. Emila Holuba.

ÚTERÝ 10. DUBNA V 8.30 A 10.00 HODIN

APRÍLOVÁ ŠKOLA
Aprílová škola je poctou básníku Jiřímu Žáčkovi. Seznamuje nejmenší 

děti a malé čtenáře s tímto českým básníkem. V pořadu děti uslyší spous-

tu písniček a některé se naučí hned zpívat. Určitě je zaujmou také hrdino-

vé Žáčkova Slabikáře a Čítanky Lucka a Kuba.

DIVADLO EVY HRUŠKOVÉ PRAHA

STŘEDA 11. DUBNA V 9.30 HODIN

PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ
Soutěžní přehlídka dětských pěveckých sborů z Pardubického kraje.

PÁTEK 20. DUBNA V 19.30 HODIN

Vladislav Vančura – JOSEFÍNA
Hudební komedie v rytmu swingu. Česká obdoba Pygmalionu G. B. 

Shawa ve zcela nové úpravě. Příběh dívky Josefíny, která se z pouliční 

zpěvačky stává studentkou hudební konzervatoře. Předplatitelé mohou 

využít kupónek číslo 3

Hrají a zpívají: Lucie Matoušková, Ota Jirák, Eva Reiterová, Miroslav 

Babuský, Petr Bucháček, Petr Mikeska, Petra Nakládalová, Martin Hrubý, 

Karolína Frydecká, Ivo Theimer a další. Výprava a režie Radek Balaš.

MĚSTSKÉ DIVADLO MLADÁ BOLESLAV

PÁTEK 27. DUBNA V 19.30 HODIN

John Patrick – RAJČATŮM SE LETOS NEDAŘÍ
Děj této komedie nás zavede do zapadlé osady mimo civilizaci, kam při-

jíždí populární a úspěšná televizní herečka Myra, aby zde v klidu sepsala 

své vzpomínky. Všechno je ale nakonec jinak. 

V hlavní dvojroli uvidíte Ivu Skálovou, dále hrají Libuše Straková, Lud-

mila Voříšková, Ivana Vondroušová, Petr Hlavatý, David Šmejdíř a Vítěz-

slav Vondrouš. Režie Jitka Juračková. 

DIVADELNÍ SOUBOR KULTRUNÍHO DOMU

VÝSTAVA VE VITRÍNÁCH

„ŽELEZNICE“ – výstava s železniční tématikou. 
KLUBOVNY V PRVNÍM PATŘE KD

„VÝSTAVA ŽELEZNIČNÍCH MODELOVÝCH KOLEJIŠŤ 
V PROVOZU“ – od 26. do 29. dubna 2007

Obě výstavy pořádá ve spolupráci s kulturním domem „Společnost 
přátel železničního modelářství a železnice Holice“.

DIVADLO

pondělí 2. 4. v 19.30 hodin

ATENTÁT V AMBASSADORU
Hvězdně obsazený fi lm je průřezem jedním 

červnovým dnem roku 1968, kdy byl v titulním 

hotelu zavražděn senátor a kandidát na prezi-

denta Spojených států Robert F. Kennedy.

USA – 117 minut – politické drama –  Kč

úterý 10. 4. v 19.30 hodin

POSLEDNÍ SKOTSKÝ KRÁL 
Forest Whitaker ve své životní roli zároveň 

fascinujícího a nezměrně zrůdného diktátora 

Ugandy Idiho Amina, kterému přezdívali „Řez-

ník z Kampaly“. Tato role mu vynesla Oscara 

za nejlepší mužský herecký výkon.

VB/SRN – 123 minut – historické drama – 55  Kč

pondělí 16. 4. v 17.00 hodin

PAST NA ŽRALOKA
Animovaná komedie o rybákovi jménem Panki, 

snažícímu se uchránit svůj domov (a svou milo-

vanou rybku) před agresivním žralokem a jeho 

bandou.

USA – 77 minut – rodinný animovaný –  Kč

úterý 17. 4. v 19.30 hodin

KRVAVÝ DIAMANT
Leonardo DiCaprio si v akčním dramatu z ob-

čanské války v Sierra Leone střihl roli žoldáka 

kšeftujícího s diamanty. 

USA –144 minut – válečné drama – 65 Kč

úterý 24. 4. v 19.30 hodin

DOPISY Z IWO JIMY
Clint Eastwood vypráví o nejdrsnější bitvě 

v Tichomoří z pohledu japonských vojáků. 

O pohledu vojáků amerických na tutéž bitvu je 

druhý Eastwoodův fi lm „Vlajky našich otců“, 

který uvedeme v červnu.

USA – 141 minut – válečný – 65 Kč

PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN 2007
DREAMGIRLS * ŽIVOTY TĚCH DRU-

HÝCH * GOYOVY PŘÍZRAKY * VRATNÉ 

LAHVE * 300: BITVA U THERMOPYL 

PROJEKT RUKODĚLNÁ DÍLNA
Pokračování projektu rukodělných prací je 

v dubnu zaměřeno na práce s drátem, tentokrát 

jako originální umělecké ztvárnění šperku.

ŠPERKY Z DRÁTŮ A KORÁLKŮ
pátek 27. dubna v 18.00 hodin

Veškerý materiál a pomůcky budou k dispozici 

na místě konání kurzu. Cena kurzu činí 200 Kč.

KINO

Pozvánka na „Čarodějnice“

POZOR – POZOR – POZOR
Důležité upozornění pro všechny malé i velké 

čarodějnice!!!

Oprašte svoje košťata a přileťte 30. dubna 

v 19.00 hodin před kulturní dům na velký ča-

rodějnický slet. Čekají vás soutěže v čaroděj-

nických dovednostech a sladké odměny.

Po jejich skončení se vydá průvod čarodějnic 

za doprovodu řízné kapely na hřiště, kde bude 

ve 20.00 hodin zapálen velký oheň a nastane 

pravý čarodějnický rej okořeněný ve 21.15 

ohňostrojem.

Zváni jsou též i čarodějové.

Všechny informace o dění v KD získáte na in-
ternetové stránce www.kd.holice.cz. Vstupen-
ky je možno zakoupit v propagaci kulturního 
domu, na fi lmová představení pak hodinu před 
začátkem promítání v pokladně kina v kultur-
ním domě. Vstupenky je možno také objednat 
telefonicky na čísle 466 920 476 nebo e-mai-
lem na adrese kd@holice.cz.
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Z NAŠICH ŠKOL
OHLÉDNUTÍ ZA PRVNÍM ČTVRTLETÍM ŠKOLNÍ-
HO ROKU V MATEŘSKÉ ŠKOLE HOLUBOVA

PRVNÍ SEZNÁMENÍ SE ŠKOLOU
Jak už to tak bývá, dny, týdny i měsíce utíka-

jí jako voda a my tu máme duben. Co všechno 
naše děti za toto období prožily, to se nedá ani 
popsat. Proto se zaměříme alespoň na nejdůle-
žitější akce, na které děti stále vzpomínají.

Jedním z nejdůležitějších mezníků v životě 
našich předškoláků byl zápis do základní školy. 

Učitelky se snažily připravit děti co nejlé-
pe, přiblížit jim školu i to, co je u zápisu čeká. 
A tak první cesta do školy, samozřejmě že s ro-
diči, byla netrpělivě očekávána. Všechno dobře 
dopadlo. Škola děti nadchla, byly spokojené, 
plné zážitků, dojmů a radosti z toho, že obstály, 
a kromě pochvaly od učitelů si odnesly domů 
i malé dárečky. I teď, po několika týdnech do-
vedou vyprávět a radostně ukazují školu, která 
na ně po prázdninách čeká.

My, učitelky, které s dětmi prožíváme kaž-
dičkou situaci, děkujeme tímto vedení obou zá-
kladních škol i všem učitelkám, které se zápisu 
zúčastnily a připravily pro naše děti tak báječné 
první seznámení se školou a nezapomenutelné 
uvítání dětí v novém prostředí. Věříme, že toto 
nadšení dětem vydrží.

ZIMNÍ ŠKOLA V PŘÍRODĚ
Na konci ledna odjely naše děti spolu s uči-

telkami do Vrchlabí – do penzionu „Eva“ – kde 
byla zajištěna zimní škola v přírodě. 

Přestože v době odjezdu na horách nebyl 
žádný sníh, byl tak velký zájem ze strany ro-
dičů, že byly děti rozděleny do dvou turnusů. 
Od 22. 1. do 25. 1. si užívaly hor děti ze „Slu-
níčkové“ a „Pohádkové“ třídy a přestože sníh 
na začátku pobytu nebyl. Pro děti byl připraven 
pestrý program a užívaly si vycházek do příro-
dy. Čekaly, jestli jim přece jenom nějaká – třeba 
i malá – sněhová nadílka nespadne. 

Proto nebylo vůbec žádným překvapením, 
když začal padat sníh. To byl teprve ten nádher-
ný zážitek pro všechny děti. 

V době výměny obou turnusů bylo sněhu 
opravdu dost, a tak si jej od 25. do 30. 1. 2007 
užívaly zase děti ze třídy „Motýlkové“. I pro-
gram na chatě, v době odpočinku, byl zábavný 
a děti se již nyní těší na další zimní školu v pří-
rodě. To, že byly spokojené, je i zásluhou man-
želů Pacovských, kteří se o ně, i učitelky vzorně 
starali, připravili krásné prostředí a vařili tako-
vé pochoutky, že na jejich dobroty vzpomínají 
děti ještě dnes. 

A jak to na horách vypadalo, posuďte podle 
fotografi e sami.

HOLICKÁ MATEŘINKA
Festival MATEŘINKA je celostátní ne-

soutěžní přehlídkou pódiových vystoupení se 

sportovní, taneční, hudební, výtvarnou, drama-
tickou nebo různorodou náplní. Setkávají se na 
něm šikovné děti, tvořivé a obětavé učitelky, 
nadšení rodiče a kamarádi. Tato akce se koná 
pod záštitou MŠMT ČR, České komise pro 
UNESCO a Českého výboru pro UNICEF. Po 
prvních dvou ročnících se vzhledem k rostoucí-
mu zájmu festival rozšířil o oblastní kola, která 
probíhají v současné době téměř ve všech kra-
jích České republiky.

Naše město se může pochlubit tím, že se 
právě u nás konal již 8. ročník Holické Mateřin-
ky. A protože naše Holická Mateřinka je již za 
námi, připomeneme Vám ji alespoň v několika 
málo větách.

Uskutečnila se 7. března v KD Holice – pod 
záštitou Města Holice a starosty města. Pořadate-
lem byla naše Mateřská škola Holice, Holubova.

V letošním roce se do našeho města sjelo 
téměř 300 dětí ze 13 mateřských škol se svými 
16 vystoupeními. Kromě našich tří holických 
mateřských škol vystoupily děti z Pardubic, 
Přelouče, Rychnova nad Kněžnou, Lukavice, 
Sezemic, Chrudimi, ale také z Cerekvice nad 
Loučnou a z Luže.

Předvedená vystoupení byla nápaditá, měla 
vysokou úroveň a děti všem návštěvníkům KD 
dokázaly, co všechno dovedou. Téměř po celou 
dobu dopoledního i odpoledního vystoupení se 
nesl KD potlesk, který byl největším oceněním 
pro děti i jejich učitelky. 

Věříme, že si všichni odnesli domů plno krás-
ných, nezapomenutelných zážitků a i v příštím 
roce přijdou naše nejmenší povzbudit. 

A pokud jste nebyli mezi těmi, kteří si krás-
nou atmosféru prožili přímo s námi, podívejte 
se alespoň na fotografi e z vystoupení naší ma-
teřské školy.

Dne 22. 3. 2007 budeme s tímto vystoupe-
ním reprezentovat Holice i v Novém Bydžově. 

PLAVECKÝ VÝCVIK
Každým rokem, pořádáme pro děti plavecký 

výcvik v plaveckém areálu AAA Vysoké Mýto. 
V letošním roce proběhlo zahájení 1. 3. 2007. 
První hodinu výuky byly děti rozděleny do tří 
družstev podle toho, jaký mají vztah k vodě. 
Neplavci si nejprve ve vodě hrají a postupně 
provádějí nácvik splývání a plavání. U částeč-
ných plavců hned od začátku vidíme rychlejší 
postup v nácviku plavání a ve třetím družstvu 
jsou děti, které se nebojí potápět, za dozoru 
plavčíka skákat do hloubky a již od začátku vý-

cviku se pokouší o první samostatná tempa. Ne-
byly však výjimkou děti, které nám hned první 
výuku předvedly, že první tempa zvládnou již 
na začátku výcviku.

Na závěr plaveckého výcviku děti předve-
dou, co se naučily, a podle svých schopností 
a uplavaných metrů obdrží 10. 5. 2007 „Mokré 
vysvědčení“. 

KARNEVAL
Během února a začátku března proběhl 

v jednotlivých třídách karneval. 
Za příkladné spolupráce rodičů jsme viděli 

mnoho nádherných a nápaditých masek. Samo-
zřejmě, že s maskou přišly i učitelky, aby ještě 
umocnily kouzlo karnevalu. Celou školou již od 
rána zněla hudba. 

Taneční karnevalový rej masek doprovázely 
různé soutěže o drobné ceny.

KULTURA
Pokud se domníváte, že zapomínáme na 

kulturní vyžití dětí, přesvědčíme Vás, že to není 
pravda. V lednu byly pro děti připraveny v ma-
teřské škole 2 divadelní představení – „Lidová 
písnička, na louce kytička“ a „Popelka“. V mě-
síci únoru shlédly děti divadelní představení 
„Kráska a netvor“. 

V únoru, u příležitosti 105. výročí úmrtí 
dr. Emila Holuba, uspořádal KD výstavu fo-
tografi í z Afriky. Část výstavy byla nainstalo-
vána v KD, druhá pak v muzeu dr. Emila Ho-
luba. Této akce využila i naše mateřská škola, 
a tak všechny děti měly možnost seznámit se 
nejen s obrázky tak vzdáleného světadílu, ale 
i s životem našeho světoznámého cestovatele. 
Návštěva muzea v nich zanechala plno zážitků 
a podnětů, které ztvárnily ve svých malých vý-
tvarných dílech.

SPOLEČNÁ AKCE DĚTÍ A RODIČŮ
Opět byla vyhlášena společná soutěž rodičů 

a dětí „O nejkrásnější velikonoční vajíčko“. 
Děti donesou malované vajíčko nebo výrobek 
s velikonočním motivem, který bude odměněn 
diplomem – omalovánkou a navíc bude součás-
tí velikonoční výzdoby naší školy. Ani netušíte, 
kolik krásných vajíček zdobí třídy, vstupní haly, 
chodby a kolik nápadů mají naše rodiče. Věří-
me, že i v letošním roce budou všichni spokoje-
ni a my vás určitě v našem příštím „Okénku“ 
necháme alespoň přes fotografi e nahlédnout do 
naší velikonočně vyzdobené mateřské školy.

ZÁPIS DO HOLICKÝCH MATEŘSKÝCH ŠKOL 
PROBĚHNE OD 5. 3. DO 28. 4. 2007 A PŘIJÍMACÍ 
ŘÍZENÍ SE USKUTEČNÍ 10. 5. 2007.

Další informace naleznete na naší interneto-
vé stránce http://sweb.cz/msholice

MŠ Holice, Holubova ulice
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Vážení a milí 

přátelé,

Společnost přátel 

železničního mode-

lářství a železnice 

Holice spolu s kul-

turním domem si 

vás dovolují pozvat 

na výstavu železničních modelů a kolejišť 

v provozu. Výstava se bude konat v prostorách 

kulturního domu od 26. do 29. dubna 2007 

vždy od 8.00 do 16.00 hodin. Vstupné je 10 Kč 

pro děti a 20 Kč pro dospělé.

Představíme vám řadu modelových ko-

lejišť od nejmenších měřítek až po zahradní 

železnici americkou a Sičovu parní železnici, 

která bude instalována před kulturním do-

mem. Ve vitrínách budou vystaveny železnič-

ní modely našich členů. Po celou dobu této 

výstavy budou promítány krásné filmy s že-

lezniční tématikou člena našeho spolku L. 

Truxy – např. o parních lokomotivách. Dále 

zde budou vystaveny trojrozměrné železniční 

předměty, historické dokumenty a fotografie 

a samozřejmě nebude chybět ani pamětní ra-

zítko.

Představí se také holičtí plastikoví modeláři 

s malou výstavkou svých modelů, dále budete 

mít možnost vidět výstavu historických vozidel 

veterán klubu Pardubice.

Na sobotu 28. dubna je připraven nefor-

mální sraz železničních modelářů a fotografů 

z České republiky. Při této akci budou vyhlá-

šeny výsledky fotografi cké soutěže „Železni-

ce ve fotografi i“. Po 16. hodně se bude konat 

posezení s železničními modeláři v restauraci 

Staroholická. Na všechny akce jste srdečně 

zváni.

Za společnost přátel železničních modelářů 
a fotografů Venda Kašpar

Milí čtenáři, obdivovatelé všeho krásného na pří-

rodě.

Jaro je tu a všechno na zahradě se začíná zele-

nat a bujet. O slovo se hlásí nejen ty rostliny, které 

na zahradě chceme mít, ale i úporné plevele, které 

vidíme neradi. Těch je potřeba se začít rychle zba-

vovat. Totéž platí i o nezvaných návštěvnících, jako 

jsou hraboši nebo krtci. Neocenitelným pomocníkem 

jsou v tomto období naopak především pro ovocné 

dřeviny probouzející se včely. My sami také nesmíme 

zahálet, v tomto období bychom měli být stejně pilní 

jako ty včely – sázet, přesazovat, hnojit, kopčit, kyp-

řit… a dokončit vše, co jsme nestihli pro naši zahradu 

udělat v březnu.

• Nastává období, kdy již můžeme defi nitivně od-

stranit zimní přikrývky. Proti případným zimním 

mrazíkům si však ještě ponechme pro jistotu při-

pravený materiál na přechodné zakrytí a ochranu 

menších stromů a keřů bobulovin, případně si tyto 

pokrývky zachovejme pro přímé ostré jarní slunce. 

• Namrzlé nebo jinak poškozené větve stromů nyní 

opatrně odstraňujeme až do zdravého dřeva. Řezné 

rány následně ošetřujeme zahlazeným ostrým no-

žem a štěpařským voskem či balzámem. 

• Duben je dalším důležitým měsícem pro ničení ple-

velů, kterými jsme se začali zabývat již v březnu. 

• Provádíme ořezání okrasných trav, třezalek, tavol-

níků a jim podobných keřů. 

• Vhodná doba je pro pokračování výsadby dřevin 

jako jsou břízy, jehličnany a ostatní stálezelené 

dřeviny. Stálezelené dřeviny, pěnišníky a vřesovité 

rostliny sázíme do mírně zastíněných míst. Jehlič-

nany vysazujeme zásadně narašené a vždy s koře-

novým balem. 

• U keřů, které byly vysazovány v podzimních měsí-

cích, je nutné provést jednak jarní řez a dále je po-

sléze seříznout na tři pupeny od kořenového krčku. 

• Přesazujeme pěnišníky a azalky, které potřebujeme 

přemístit. Musíme je však přesazovat i s balem na 

kořenech. U pěnišníků později po odkvětu odstra-

ňujeme vylomením odkvetlá květenství. 

• U všech stálezelených dřevin zkracujeme loňské 

výhony o polovinu, podpoříme tím hustší růst 

a tvorbu nových listů. 

• Zapomenout nesmíme na jarní ošetření trávníku 

a to především na vertikutaci, tj. prořezání a pro-

vzdušnění trávníku, můžeme to udělat i vidlemi, 

kterými propícháváme trávník, či alespoň na vy-

hrabání staré trávy a listí. 

• Nyní se můžeme věnovat intenzivně i skalce. Nej-

prve ji odkryjeme a vyčistíme a pak následně vysá-

zíme nové trvalky a skalničky.

• Můžeme začít osazovat okrasné závěsné venkovní 

košíky, ale umístíme je ještě na čas do skleníku, 

zimní zahrady chráněné před mrazem nebo na kry-

tou verandu. 

• Rostliny pěstované v nádobách pozvolna v tomto 

období přihnojujeme nejlépe pomalu se uvolňují-

cím hnojivem. Keře, stromy, nově vysazené živé 

ploty a ovocné keře přihnojujeme dle potřeby. 

• Nezapomínejme stále kontrolovat a předcházet vý-

skytu chorob a škůdců, kteří nám mohou znepříjem-

nit celou sezónu. Je třeba udělat předjarní postřik. 

• Přijďte se k nám podívat, můžeme Vám nabídnout 

nové cibuloviny a hlíznaté rostliny, cibuli sazečku, 

mnoho semen, jen květin máme 228 druhů…Snad 

Vám budeme moci nabídnout i balkónové kytičky, 

macešky…také Vám můžeme nabídnout návrh 

nové úpravy zahrady. Přijďte, poradíme, poslouží-

me, jak jen nám náš sortiment a znalosti dovolí.

Těšíme se na Vás. 
Za Faunu & Floru Rabasová Alena

(e-mail:faunafl ora@seznam.cz)

Svět modelové železnice

V kavárně u Černého koně se v neděli 

18. března konala výroční členská schůze míst-

ní organizace Českého rybářského svazu Holi-

ce, spojená s volbami do výboru organizace.

Z přednesených zpráv několik čísel. Členská 

základna má nyní 233 rybářů, z toho je 23 čle-

nů ve věku od 15 do 18 let a dále eviduje 32 

dětí do 15 let, navštěvujících rybářské kroužky 

při holickém domě dětí. Ve zprávě hospodáře 

zaznělo, že na rybníku Blažkovci nachytali 

rybáři v loňském roce 670 kusů ryb o celko-

vé váze 1419 kg ryb a dalších 700 ryb o váze 

1426 kg bylo holickými rybáři nachytáno na 

vodách v celé České republice. Celkové množ-

ství přibližně 65 „metráků“ odchovaných ryb 

a prodej ryb za téměř 120 tisíc korun pak svěd-

čí o dobrém hospodaření organizace na chov-

ných rybnících. 

Úspěšný rok holické organizace byl po-

tvrzen ve zprávě o fi nančním hospodaření or-

ganizace, když hospodaření skončilo ztrátou 

68 000, ale důvodem bylo předplacení nájmu 

rybníka v Rokytně na 15 let. Poté byl členské 

schůzi předložen ke schválení vyrovnaný roz-

počet na rok 2007 s celkovými příjmy a výdaji 

ve výši 298 000 Kč. Ve volbách byl zvolen nový 

výbor a dozorčí komise organizace, při násled-

né schůzi nového výboru byl staronovým před-

sedou jednomyslně zvolen Karel Rosenberger.

Vladislav Branda

Výroční schůze holických rybářů

V sobotu 7. 4. od 18 hodin pořádá Kulturní 

dům města Holic v aule Gymnázia Dr. Emi-

la Holuba hudební recitál „Jazzové Veliko-

noce s J. G. Dix“. V hodinovém programu 

tato holická kapela, která svým obsazením 

i repertoárem stojí na rozhraní mezi kla-

sickým dixielandem a malým tanečním 

orchestrem, nabídne pestrou paletu muziky 

obsahující známé tradicionály, skladby Ja-

roslava Ježka, Jiřího Šlitra a dalších českých 

i zahraničních autorů. Přijďte tedy podpořit 

místní hudebníky v jejich snaze o oživení 

tohoto žánru v našem městě.

Jazzové Velikonoce s J. G. Dix

Jak na to?Jak na to?
Rádoby PORADNÍK
Aleny Rabasová
z Fauny & Flory
Holice

MO ČRS HOLICE VÁS ZVE NA
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY NA RYBNÍKU BLAŽKOVEC

Dospělí: v neděli 22. dubna, prezentace od 6 hodin
Děti: v sobotu 28. dubna, prezentace od 7 hodin

Hodnotné ceny, občerstvení zajištěno
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Ohlasy na glosy v březnovém čísle sice 

nejsou doslova „hmatatelné“, ale jsou slibné. 

„Z druhé ruky“ jsem byl informován, že situ-

ací na vlakovém nádraží se kompetentní orgá-

ny zabývají a budou ji v rámci možností řešit. 

Bohužel nemám o šíři zmíněného „rámce“ 

nejmenší tušení, avšak každý rozumný počin 

a opatření může situaci jedině zlepšit. – Pokud 

jde o glosu druhou (kašna na náměstí), dostalo 

se mi stručných, avšak zcela jasných informací 

z nejvyšších míst. Podle starosty Pavla Hladí-

ka jsou v současnosti zpracovávány projekty 

i cenové relace na oba návrhy akad. arch. Bo-

huslava Horáka. Příští veřejné zasedání zastu-

pitelstva města (v pondělí 30. dubna 2007) by 

zmíněné materiály mělo dostat „na stůl“ a mělo 

by rozhodnout. Pozornému čtenáři našeho listu 

jistě neuniklo, že na návrhy a projektovou do-

kumentaci bylo již v loňském roce vyčleněno 

370 000 Kč, letošní kapitálový rozpočet uvá-

dí pod textem „kašna nám. TGM – realizace“ 

sumu 500 000 Kč. Peněz jako želez, to už by 

měla být „kašna kašnovičovna“.

„To si nikdo z radnice nevšimne toho roz-
bitého chodníku od pošty k policajtům“, slyšel 

jsem v posledních měsících několikrát. Glosuji 

sice pozdě, ale v příhodný čas. Radnice si chod-

níků všímala a loni bylo několik tras důkladně 

opraveno. Letos je s rekonstrukcí zmíněného 

chodníku počítáno a v kapitálovém rozpočtu je 

vyčleněna částka 110 000 Kč. Od budovy poš-

ty až po vjezd na nádvoří policie a hasičů bude 

položena zámková dlažba 

Řekl bych, že zmínka o existenci dvou 

obecních policejních strážmistrů, dvou stráž-

níků a čtyř ponocných ve dvacátých letech 

minulého století v Holicích vyvolala úvahy 

o vhodné moderní náhradě. Soudím tak dle sdě-

lení, že letos bude ve městě vynaloženo (zatím) 

150 000 Kč na bezpečnostní kamerový systém. 

Otočné kamery s optikou a počítač se zázna-

movým zařízením budou umístěny na náměstí 

a autobusovém nádraží. 

Pouze šestiřádková zpráva na úřední 

desce městského tajemníka podávala veřej-

nosti informaci, že Agrostav Pardubice bude 

od 1. března opravovat vodovod a kanalizaci 

v ulicích Klicperova, Komenského a U Kaplič-

ky. „Vyklubala“ se z toho rozsáhlá, zcela jistě 

nezbytná rekonstrukce. Když jsem se díval na 

zahájení hloubkových prací, používanou tech-

niku, materiál a mechanizmy, jen jsem obdivně 

pokýval hlavou. To je „rachota“! Škoda jen, že 

první dny musely být opět plné zmatků, rozči-

lování a hádek kolem celé akce. Nikoliv vinou 

stavební fi rmy, ta vše dokonale a řádně ozna-

čila. Spíše bych řekl, že nebyly využity všech-

ny dostupné prostředky, aby široká veřejnost 

– čímž jsou myšleni chodci, cyklisté, motoris-

té i okolo bydlící – byla na možné problémy 

příslušnými orgány dostatečně a v předstihu 

upozorněna.

e-mail: miloslavkm@volny.cz

SEBRANÉ GLOSY MILOSLAVA KMENTA

KRÁTCE…

Po návalu březnových jubilantů je „dubňá-

ků“ málo. Ne že je tento měsíc nějak zakletý. 

Nalezneme tam kněze a veřejného činitele Jose-

fa Bažanta (23. 4. 1873), akademického sochaře 

Josefa Malejovského (19. 4. 1914), hudebního 

pedagoga a sbormistra Karla Schejbala (18. 4. 

1914) či advokáta a veřejného činitele JUDr. 

Františka Voženílka (28. 4. 1843). Ovšem „ju-

bilanti“ jsou pouze dva.

HORNOF Martin Bohumil (105. výročí úmrtí)
* 12. února 1844 v Kněževsi, † 8. dubna 1902 
v Pardubicích
učitel, pedagog, ředitel kůru a chrámový skla-

datel, spisovatel, autor literatury pro děti a mlá-

dež a školské literatury, přispíval do časopisů, 

v letech 1870–1890 řídící učitel v holických 

školách

OTTMAR František (105. výročí narození)
* 22. dubna 1902 v Novém Hradci Králové,

† 30. září 1977 v Holicích

městský důchodní, archivář a kronikář, upravo-

vatel spolkových kronik, vlastivědný pracov-

ník, činitel památkové péče a ochrany přírody, 

správce muzea, autor četných statí o Holicku, 

člen Studentského spolku v Holicích, podílel 

se na budování a instalaci Památníku Dr. Emi-

la Holuba, činný ve společenském dění, v roce 

2003 po něm pojmenována jedna z ulic v loka-

litě „Muška“

Pomineme-li „kulatá“ jubilea, nejvýznam-

nější dubnový den pro Holice je 9. 4. 1336, 

jinak řečeno datum první historické a dolo-
žené písemné zmínky o Holicích. Listujme 

dále a zjistíme, že 26. dubna 1819 byl položen 

základní kámen ke stavbě nové kamenné radni-

ce (tři předchozí budovy shořely), že 14. dubna 

1886 byla převzata do správy města veřejná 

knihovna, že 23. dubna 1924 nahradila obecní-

ho bubeníka a vyhlašovatele zpráv úřední deska 

na radnici, že 1. dubna 1951 se místní národní 

výbor přestěhoval do nové budovy (dnes rekon-

struovaná budova současné radnice).

 

Pokud jde o „kulatá“ výročí, nalezl jsem dvě, 

která jistě stojí za zmínku.

Před 75 lety – 9. dubna 1932 – bylo kompe-

tentními orgány vydáno rozhodnutí o elektrifi -

kaci městských částí Podlesí a Kamence.

Před 50 lety – 30. dubna 1957 – byl zahájen 

provoz kina v rekonstruovaném sále hotelu 

„U Krále Jiřího“ pod názvem kino „Máj“. Pů-

vodně bylo provozováno „bio Sokol“ již od 

roku 1919 v místní sokolovně (za nacistické 

okupace tento název nesměl být používán, za 

komunistické éry došlo k přejmenování na kino 

„Oko“).

(mkm)

Vítání občánků:
V měsíci březnu byly v obřadní síni měst-

ského úřadu přivítány mezi občany Holic 

tyto děti:

Matěj Krátký, 1. máje 240

Veronika Brychtová, Holubova 749

Gabriela Viktorová, Hanzlova 115

Marek Svoboda, Nádražní 896

František Lorenc, Mládežnická 607

Nicol Müllerová, Staroholická 445

Adéla Jungová, Ottmarova 1166

Vojtěch Hendrych, Koudelka 83

Simona Lukácsová, Na Mušce 1029

Simona Slavíková, Staroholická 443

Denisa Eliášová, Bratří Čapků 951

Viktorie Kopecká, Na Mušce 1120

Daniel Zajíc, Vrchlického 196

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Velikonoce jsou svátkem pohyblivým.
To pro vás jistě žádná novinka není. Slaví se 

první neděli po prvním jarním úplňku a obecně 

je možné, že velikonoční neděle připadne na 

některý den od 22. března do 25. dubna.

Letos vám kalendář poví, že v neděli 1.dub-

na je kromě „apríla“ také Květná neděle. V týd-

nu následující čtvrtek (5. dubna) bude „zelený“, 

poté 6. dubna Velký pátek, 7. dubna Bílá sobota, 

8. dubna Velikonoční neděle (pro křesťany Boží 

hod velikonoční), 9. dubna Velikonoční pondělí 

(neboli „pomlázka“).

 
Jak dlouho jsou Holice městem? Sedmdesát 
šest let!

Domnívali jste se, že Holice jsou městem 

od nepaměti? Není to úplně mylná domněnka. 

V dobách vzniku se však hovořilo o osadě, vsi, 

rovněž o „zboží holickém“. Jeden z majitelů 

a největších dobrodinců obce, rytíř Neptalim 

z Frimburka, však údajně (asi v roce 1493) po-

výšil Holice na město a udělil mu nemálo práv 

a výsad včetně užívání městského znaku. 

V dalších časech se nejednou objevuje ozna-

čení „městečko“. Polovina 19. století přinesla 

výrazné politické i hospodářské změny, hovo-

řilo se o městě a jeho význam byl stvrzen zří-

zením okresního soudu a berního úřadu (1849) 

a četnické stanice (1850). Nikdo se však neza-

býval ofi ciálním úředním rozhodnutím. Teprve 

v roce 1930 – bůhví při jaké příležitosti – bylo 

zjištěno, že neexistuje žádný doklad o této sku-

tečnosti. Ministerská rada schválila povýšení 

Holic na město 25. dubna 1931 a zhruba za de-

set dnů poté (6. května 1931) byl ministerstvem 

vnitra vystaven potřebný dekret. 

(mkm)
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V zimním období bylo uspořádáno devět ha-

lových turnajů mládeže. Zúčastnilo se devět set 

dětí z patnácti oddílů z okolí. Turnaje přilákaly 

velký počet diváků. Tímto bychom chtěli podě-

kovat sponzorům (Viktoria Pardubice, Agrostav 

Pardubice, Elektro Škrba, Sběrné suroviny Ba-

jer, Monts, Generali pojišťovna, BV elektronik, 

VČE montáže, Optika Oliva). Mladší a starší 

žáci absolvovali přípravu v hale a na umělé 

trávě (Gymnázium Holice). Sehráli několik 

přátelských utkání v Pardubicích na umělé trá-

vě a v Chocni. Dorostenci se připravovali na 

jarní část soutěže v Holicích na hřišti a v hale. 

Absolvovali týdenní soustředění v Třemošnici, 

kde měli k dispozici saunu, posilovnu a umělou 

trávu. Sehráli také několik přátelských utká-

ní a zúčastnili se zimního turnaje FK Horních 

Ředic. 

Přehled domácích mistrovských utkání:
A mužstvo:
14. 4. v 16.30 SK Holice – TJ Lanškroun, 28. 4. 

v 17.00 TJ Jiskra Litomyšl, 1. 5. v 17.00 FC 

Skuteč.

B mužstvo:
8. 4. v 16.30 SK Holice – FK Chvaletice; 22. 4. 

v 17.00 Lipoltice

Dorost:
8. 4. ve 14.15 SK Holice – Sokol Pomezí; 22. 4. 

ve 14.45 Dolní Třešňovec

Mladší a starší žáci:
28. 4. v 9.30 a 11.15 SK Holice – Luže

Elévové:
24. 4. v 16.00 SK Holice – Býšť; 3. 5. v 16.00 

MFK Pardubice 

Zveme všechny příznivce holické kopané, aby 

přišli podpořit naše A mužstvo v boji o postup 

do divize. Vstupenky jsou slosovatelné, občer-

stvení je zajišťěno. 

Přijďte fandit a vyhrát!!!
Další informace můžete získat na našich inter-

netových stránkách www.skholice.com

Dne 7. 4. 2007 bude SK Holice 
provádět svoz veškerého kovové-
ho odpadu!!
z domů, sklepů, zahrad, garáží, půd, hal a jiných 

objektů. Prosíme zájemce o svoz, aby případný 

odpad ponechali před svými domy.

Vašim přispěním pomůžete holickému fot-
balu.

SK Holice informuje

TJ Jiskra Holice informuje o po-
řádaných akcích v dubnu 2007

Na únorové valné hromadě TJ Sokol Holice 

se sešlo téměř sedmdesát členů a hostí. Zpráva 

o činnosti hodnotila uplynulý rok po sportovní 

stránce jako velmi úspěšný. Junior Pavel Kop 

se stal mistrem světa v nohejbale dvojic a trojic 

a na tomto mistrovství byl vyhlášen nejlepším 

juniorem. Navíc získal stříbrnou medaili na mi-

strovství Evropy dospělých a byl vyhlášen nej-

lepším sportovcem ČOS.

Členové klubu historických kol pokračovali 

ve vítězném tažení. Na mistrovství ČR získala 

Květa Spitzerová jedno druhé a jedno třetí mís-

to, Jiří Valenta získal druhé místo. Výrazných 

úspěchů dosáhli Květa Spitzerová, Karel Spit-

zer, Jiří Valenta a Václav Kyncl na nejvíce obsa-

zeném závodě v ČR – „O Biskupický kaléšek“ 

v Biskupicích. Úspěšně se rozvíjí cvičení žen 

pod vedením sester Dvořákové a Korunkové.

Téměř po 90 letech se podařilo zahájit opra-

vy památkově chráněného objektu místní soko-

lovny, především vnějšího opláštění a ochozů. 

Na tyto práce – za podpory ministerstva kultu-

ry, památkářů i města Holic – bylo vynaloženo 

již přes 650 000 Kč.

Budoucnost vidí jednota v další úspěšné 

reprezentaci Sokola i města Holic, v rozvíjení 

činnosti jednotlivých oddílů a v jejich podpoře. 

Samozřejmým úkolem je pokračování prací na 

rekonstrukci ojedinělé historické památky – bu-

dovy sokolovny.

V. K.

TJ Sokol Holice
bilancovala i plánovala

V únoru a březnu 2007 pokračovala Vý-

chodočeská basketbalová liga dalšími mi-

strovskými utkáními. V sobotu 24. února 

čekal holické muže na domácí palubovce 

velice důležitý duel s Havlíčkovým Brodem. 

V tomto utkání se v přímém souboji rozhodo-

valo o tom, komu zůstane v rukou pomyslný 

„Černý Petr“ v podobě sestupu do krajského 

přeboru. Domácí basketbalisté zvládli „utkání 

sezóny“ na jedničku a po exhibičním výkonu 

v druhém poločasu nadělili havlíčkobrodským 

na cestu domů nepopulární „stovku“. V utkání 

se střeleckými výkony blýskli zejména šest-

náctiletý dorostenec – odchovanec holického 

basketbalu Pavel Harčár 36 body a rozehrávač 

Víťa Branda 33 body. Zlepšené výkony v dru-

hé polovině východočeské ligy potvrdili do-

mácí basketbalisté i v sobotu 17. března, kdy 

přesvědčivým výkonem porazili na domácí 

palubovce Náchod. Juniorský reprezentant 

ČR Pavel Harčár, který hraje ještě v BK Par-

dubice Extraligu starších dorostenců a 2. ligu 

mužů dostal přednost ke startu za pardubické 

týmy a v tomto utkání za Holice nenastoupil. 

Střelecky ho však dokonale zastoupil Víťa 

Trojan, který vedle Víti Brandy (29 bodů) na-

střílel také úctyhodných 27 bodů.

Česká liga mladších žáků

O víkendu 10. a 11. února 2007 zakončili 

holičtí mladší žáci dvěma utkáními v Ostra-

vě první část České basketbalové ligy, která 

probíhala ve dvou osmičlenných skupinách. 

Holičtí žáci bojovali se svými soupeři sta-

tečně. Dokázali některá utkání zdramatizovat 

a ve třech utkáních dokonce zvítězit, ale na 

umístění mezi prvními čtyřmi týmy a s tím 

spojený postup do fi nálové osmičky to nesta-

čilo. Přesto mohou být holičtí mladší žáci se 

svými výsledky v České lize spokojeni. Do-

kázali, že se v konkurenci nejlepších družstev 

České republiky této věkové kategorie vůbec 

neztratili a byli vyrovnanými protivníky všem 

svým soupeřům. Svoje dobré výkony nadále 

potvrzují i v druhé části soutěže, kde se utká-

vají ve třech závěrečných turnajích o konečné 

5. až 8. místo ve své skupině. 

Oblastní přebor
nejmladších minižáků

Nejmladší tým BVK Holice hraje svoji 

první mistrovskou sezónu. Jsou to kluci na-

rození v roce 1996 a mladší. V Oblastním 

přeboru východočeského kraje v dlouhodobé 

části obsadili 5. místo a postoupili do závěreč-

né „play off“ o titul přeborníka východočeské 

oblasti. 

 

Chcete-li se dovědět o holickém basketba-

lu více, přijměte pozvání na jeho internetovou 

stránku, kterou najdete na adrese www.bvkho-
lice.cz.

Výsledkový servis BVK Holice z mistrovských soutěží 
v sezóně 2006–2007

Oddíl stolního tenisu
7. – 8. dubna 2007 od 8.30 hodin

Tradiční velikonoční sérii turnajů s názvem „Ho-

lice 2007“. V sobotu pro hráče a hráčky celé ČR 

(liga, divize) i hráče hrající v zahraničí. V neděli 

pak turnaje pro hráče regionálních soutěží a ne-

registrované Pardubického a Královehradecké-

ho kraje. Místo konání: sportovní hala.

Oddíl cykloturistiky
14. dubna 2007

24. ročník akce „Skryté kouty východních 

Čech“. Odjezd všech účastníků i z řad široké 

veřejnosti je naplánován na 9.00 hodin od kul-

turního domu.

Oddíl volejbalu
14. dubna 2007

Již 13. ročník turnaje „PEPA 2007“ pro zvaná 

krajská družstva mužů a žen. Zahájení turnaje 

ve sportovní hale v 9.00 hodin 

Oddíl ASPV
21. dubna 2007

Ve spolupráci se ZŠ Holice Komenského ul. 

pořádá oddíl ASPV burzu dětských sportovních 

potřeb. Místo konání – prostory v ZŠ Komen-

ského. Bližší informace naleznete na informač-

ních letácích. 

Všechny čtenáře srdečně zveme na všechny 
plánované akce, přijďte se podívat či aktivně 
zúčastnit. 


