
1

Vážení spoluobčané,
domníval jsem se, že Vás 
v květnovém slovu budu 
moci pozdravit a přivítat 
do probuzené, rozkvetlé 
přírody, do jara. Zatím to 
není žádná sláva, přes-
to věřím, že se máj ukáže 
v celé své kráse.

Měsíc květen je měsícem řady setkání a akcí 
rovněž pietních. Bylo by hezké, kdyby jste si 
udělali chvíli času a přišli vzpomenout v pátek 
3. května 2013 ve 14.30 hod. na místní hřbitov 
k památníku padlých na historické, ale zároveň 
tragické události v květnu 1945. Neměli bychom 
nikdy zapomínat na hrdiny „Holického povstá-
ní“ z řad obyvatel města a partyzánů, kteří po-
ložili životy za svobodu vlasti.

Rada města se na svém druhém dubnovém 
zasedání zabývala, spolu s ředitelem tech-
nických služeb, vyhodnocením zimní údržby. 
Byla vyjádřena celkové spokojenost, nedošlo 
ke kalamitním situacím a zásadním problémům 
a závadám. Samozřejmě, že se vyskytlo několik 
připomínek, ovšem málokdy se stane, že by bylo 
poukázáno na občany, kteří porušováním zásad 
parkování způsobují nepřekonatelné problémy 
s prováděním zimní údržby.

Letošní náklady na zimní údržbu činily 1 053 
tisíc Kč , bylo najeto 7 911 km po městských tra-
sách, bylo spotřebováno 136 tun písku, 70 tun 
soli, 52 m3 ekogritu a 60 tun drtě. Zima byla sku-
tečně dlouhá a to dokladuje celkem 43 výjezdů. 

Na zimní údržbu naváže údržba pozimní. 
Na opravy výtluků po zimě je vyčleněna částka 
300 tisíc Kč a práce budou započaty neprodleně. 
Další částka 1 500 tisíc Kč bude použita na celo-
plošné opravy chodníků. Rovněž bude provedeno 
avizované vyznačení „zóny 30 km“ v ulici Holu-
bova a před poštou se nově opraví parkoviště.

Až budete číst tyto řádky bude již otevřen 
sportovní areál gymnázia Dr. E. Holuba pro 
širokou veřejnost. Je to rozhodně podstatný 
příspěvek pro všechny milovníky tělovýchovy, 
atletiky a míčových her.

Užijte si tedy nejkrásnějšího měsíce roku 
a měsíce lásky plnými doušky a ve zdraví.

Ryba ve čtyřech

„Je mi líto, že se Ryba ve čtyřech nedočká 
„kritiky od mkm“, bylo to vždy počteníčko 
a kromě potlesku diváků i odměnou za výkon 
na holických prknech, která sice neznamenají 
svět, ale potěšení a relaxaci pro pár nadšenců, 
jak píše v programu režisérka této inscenace Ji-
tka Juračková. Myslím si, že není sama, komu 
chybí a bohužel již nenávratně budou chybět 
fundované recenze Miloslava Kmenta.

Holičtí ochotníci nepřekvapili. Oni totiž mo-
hou překvapit jedině v případě, že se jim něco ne-
povede, a to se opět nestalo. Hledáte-li v současné 
době nějakou jistotu, doporučuji navštívit před-
stavení Divadelního souboru Kulturního domu 
města Holic. Budete svědky velice kvalitního kul-
turního zážitku a určitě zapomenete na to, že před 
vámi stojí paní doktorka, špičková manažerka, 
úřednice, student, úředník, starosta nebo dělník.

Jeden český klasik říkal: „Nepochválím-li 
se sám, nikdo to za mě neudělá.“ V tomto pří-
padě to ovšem neplatí. Pochval, na představe-
ní Ryba ve čtyřech, jsem slyšel za tu krátkou 
dobu od jeho uvedení dostatek a jsem tak rád, 
že „otráveni“ byli jenom protagonisté a niko-
liv obecenstvo, kterého se již tradičně sešlo víc 
než dost. Také jsem rád, že otrávení bylo pouze 
fi ngované, a že jsem Karolínu, Cecílii, Klemen-
týnu a Rudolfa, vlastně Lídu Voříškovou, Ivanu 
Vondroušovou, Ivu Skálovou a Petra Hlavatého 
v následujícím týdnu potkal bez viditelných 
následků.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na tom-
to a nejen tomto „divadle“ podíleli. Vězte, že je 
jich mnohem více, než si dovedete představit.

Petr Kačer
Foto: Ladislav Formánek
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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 
HOLIC ZE DNE 18. března 2013
Usnesení č. 281 ZM schvaluje postup Rady 
města Holic dle usnesení ze schůzí rady města 
od posledního zasedání Zastupitelstva města Ho-
lic dne 17. prosince 2012. Č. 282 ZM schvaluje: 
a) celoroční hospodaření města a závěrečný účet 
města za rok 2012 bez výhrad; b) účetní závěrku 
města za rok 2012. Č. 283 ZM: a) schvaluje 
kapitálové výdaje města na rok 2013 v objemu 
17 027 513 Kč s fi nancováním 17 027 513 Kč; 
b) schvaluje konečný rozpočet města na rok 
2013 v objemů příjmů 106 313 400 Kč, v ob-
jemu výdajů 120 340 900 Kč a s fi nancováním 
14 027 500 Kč. Č. 284 ZM schvaluje 3. roz-
počtovou změnu v rozpočtu města na rok 2013 
v objemu 3 835 912 Kč. Č. 285 ZM schvaluje 
podání žádosti o dotaci z Operačního programu 
ŽP – prioritní osa 4 na nákup víceúčelového 
vozidla s kontejnerem pro Technické služby 
Holice. Č. 286 ZM schvaluje rozdělení fi -
nanční podpory z rozpočtu města na rok 2013 
– viz. dubnové Holické listy. Č. 287 ZM bere 
na vědomí zprávu Kontrolního výboru zastu-
pitelstva města o kontrole usnesení RM a ZM 
Holic za rok 2012. Č. 288 ZM schvaluje změ-
nu Statutu Ceny města Holic dle předloženého 
návrhu. Č. 289 ZM: a) ruší své usnesení č. 
242 ze dne 5. 11. 2012; b) schvaluje převod 
vlastnického práva trafostanice TS 489 KA-
MENCE – stavby bez č.p. se způsobem využití 
technické vybavení na parcele p.č. 4482, místní 
část Kamenec, k.ú. Holice v Čechách formou 
notářského zápisu do majetku ČEZ, a.s., Du-
hová 2/1444, 14053 Praha 4, IČO: 45274649, 
osvědčením vlastnického práva notářským zápi-
sem; c) schvaluje odprodej pozemku p.č. 4482, 
výměra 38m2, místní část Kamenec, k.ú. Holice 
v Čechách za částku 500Kč/m2 z majetku města 
pro společnost ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 
874/8 Děčín. Č. 290 ZM schvaluje odprodej 
1/6 pozemku p.č. 1591/2 o výměře 24 m2, ul. 
5. května, k.ú. Holice v Čechách z majetku 
města za 200 Kč/m2, Jiřímu Marvanovi, bytem 
Dolní Roveň 172. Č. 291 ZM bere na vědo-
mí informaci o rozdělení pozemků určených 
k prodeji bytových domů čp. 731, 743, 744, 
728 v ul. Tyršova a čp. 745, 734, 735, 736, 746 
v ul. Holubova, čp. 107 v ul. Hradecká. Č. 292 
ZM schvaluje darování pozemků zapsaných 
na listu vlastnictví č. 876 pro katastrální území 
Ostřetín a obec Ostřetín, v katastru nemovitostí 
vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický 
kraj, Katastrálním pracovištěm Pardubice p.č. 
2150/2, výměra 111 m2 a p.č. 2150/6, výměra 
40 m2 ve vlastnictví Města Holic do vlastnic-
tví Dobrovolného svazku obcí Holicka. Č. 293 
ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 
2422/71, výměra 2357 m2, ul. Staroholická, k.ú. 
Holice v Čechách od Pardubického kraje do ma-
jetku města. Č. 294 ZM: a) ruší své usnesení 
č. 227 ze dne 10. 9. 2012; b) schvaluje směnu 
pozemků o celkové výměře 8229 m2 do majetku 
města za pozemky o celkové výměře 8991 m2 
z majetku města, vše v k.ú. Holice v Čechách; 
c) schvaluje fi nanční vypořádání s Ředitelstvím 
silnic a dálnic za rozdíl ve výměrách směněných 
pozemků, který činí 762 m2 za cenu min. 70 Kč/

m2. Č. 295 ZM schvaluje zřízení věcného bře-
mene za účelem rozšíření kabelu nízkého napětí 
(knn) na pozemcích města p.č. 1744/28, 1739, 
2389/1, 362/4, 362/6, 362/5, ul. Tyršova a Holu-
bova, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, za úplatu 
formou jednorázové náhrady ve výši 200 Kč/bm 
+ DPH. Č. 296 ZM schvaluje zřízení věcného 
břemene za účelem rozšíření kabelu nízkého 
napětí (knn) na pozemcích města p.č. 2428/15, 
ul. Puškinova a p.č. 1624/1, ul. Revoluční vše 
k.ú. Holice v Čechách, pro ČEZ Distribuce, 
a.s. Děčín, za úplatu formou jednorázové ná-
hrady ve výši 200Kč/bm + DPH. Č. 297 ZM 
schvaluje Dodatek č. 7 ke Smlouvě o výpůjčce 
Kulturního domu Holice. Č. 298 ZM schvaluje 
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňová-
ní komunálního odpadu. Č. 299 ZM schvaluje 
odměnu za rok 2012 pro: a) členy fi nančního 
výboru v celkové výši 10 300 Kč před rozděle-
ním; b) členy kontrolního výboru v celkové výši 
9 900 Kč před rozdělením. Č. 300 ZM: a) bere 
na vědomí přípravu postupu prodeje bytových 
jednotek z majetku města; b) ukládá zpracovat 
„Prohlášení vlastníka“ na byty a společné pro-
story včetně příslušných pozemků v bytových 
domech Hradecká 107, Tyršova 728, 731, Ho-
lubova 734, 735, 736, 743, 744, 745, 746 včet-
ně zpracování návrhu prodejní ceny na základě 
znaleckého posudku a Průkazu energetické 
náročnosti budov. T: 24. 6. 2013 Z: Stanislav 
Novák, c) ukládá informovat nájemníky pří-
slušných bytů o postupu prodeje bytových jed-
notek T: 30. 3. 2013 Z: Stanislav Novák. Č. 301 
ZM ukládá starostovi města projednat s pří-
slušnými orgány otázku Stateckého rybníka. T: 
13. 5. 2013 Z: starosta města.
USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE DNE 
2. dubna 2013
Usnesení č. 88 RM bere na vědomí zprávu 
o činnosti sociální komise za rok 2012. Č. 89 
RM schvaluje pořadník uchazečů o přidělení 
bytů v bytovém domě U Kapličky 1042 a Palac-
kého 1131, Holice na II. čtvrtletí roku 2013. Č. 
90 RM bere na vědomí zprávu o činnosti so-
ciálního odboru Městského úřadu Holice za rok 
2012. Č. 91 RM schvaluje 5. rozpočtovou změ-
nu v rozpočtu města na rok 2013. Č. 92 RM 
schvaluje s platností od 1. 4. 2013 prodlužová-
ní nájemní smlouvy dodatkem vždy o 1 měsíc 
paní Marii Hanušové k bytu č. 3 v domě č.p. 
59, Hradecká ul., Holice, za podmínky řádné-
ho placení nájmu v příslušném měsíci. Č. 93 
RM schvaluje pořadník uchazečů o přidělení 
městského bytu a seznam žadatelů o výměnu 
městského bytu na II. čtvrtletí roku 2013. Č. 94 
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy 
k bytu č. 5, Pardubická 407, Holice, manželům 
Ivetě a Martinovi Hudečkovým k 30. 4. 2013. 
Č. 95 RM schvaluje na základě výběrového 
řízení jako zhotovitele akce „Pozimní opravy 
místních komunikací (Vysprávky tryskovou 
metodou)“ fi rmu KAT stavební a.s., Vídeňská 
264/120b, Přízřenice, 619 00 Brno. Č. 96 RM 
schvaluje na základě výběrového řízení jako 
zhotovitele „Projektové dokumentace – bytové 
domy II. ETAPA prodeje“ fi rmu Zběhlík pro-

jekce pozemních staveb, Ing. Petr Zběhlík, Hra-
decká 1177, Holice. Č. 97 RM schvaluje jako 
zhotovitele „Znalecké posudky – bytové domy 
II. ETAPA prodeje“ fi rmu Projekční kancelář 
Ing. Karel Vrbický, náměstí T. G. Masaryka 24, 
Holice. Č. 98 RM ruší své usnesení č. 275 b) ze 
dne 10. 9. 2012. Č. 99 RM schvaluje Kulturní-
mu domu Holice bezplatný pronájem veřejného 
prostranství k umístění bannerů Afrického mu-
zea Dr. E. Holuba u domu č.p. 46 v Holubově 
ulici. Č. 100 RM bere na vědomí změnu or-
ganizační struktury Městského úřadu Holice. 
Č. 101 RM zamítá žádost Osadního výboru 
Roveňsko na odkoupení objektu čp. 33 v místní 
části Roveňsko do majetku města z důvodu vel-
mi špatného technického stavu objektu. Č. 102 
RM schvaluje odpisový plán Základní umě-
lecké školy Holice na nově zakoupený klavír 
GC2 PE YAMAHA. Č. 103 RM zamítá žádost 
Mgr. Alexandry Kamenické o rozšíření veřejné-
ho osvětlení k domu č.p. 1221. Č. 104 RM bere 
na vědomí vypovězení veřejnoprávní smlouvy 
na projednávání přestupků s obcí Dolní Ředice 
s tím, že tato smlouva končí dnem 30. 6. 2013.
USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE DNE 
15. dubna 2013
Usnesení č. 105 RM bere na vědomí zprávu 
o činnosti odboru životního prostředí a sta-
vebního úřadu za rok 2012. Č. 106 RM bere 
na vědomí zprávu TS Holice o vyhodnocení 
zimní údržby 2012/2013. Č. 107 RM dopo-
ručuje Zastupitelstvu města Holic schválit 
způsob odprodeje volných či obsazených byto-
vých jednotek třetím osobám pro I. a II. etapu 
prodeje bytů, obálkovou metodou nejvyšší na-
bídce za minimální cenu zjištěnou znaleckým 
posudkem. Přednostní právo na koupi mají ro-
dinní příslušníci v přímé linii a dále případní 
nájemníci vzešlí ze směny bytů. Č. 108 RM: 
a) ruší vnitřní měrnici města č. 27/2012 z 28. 
května 2012 o zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu; b) schvaluje vnitřní směrni-
ci města č. 27/2013 o zadávání veřejných za-
kázek malého rozsahu v předloženém znění. 
Č. 109 RM schvaluje převod družstevního 
podílu v BYTOVÉM DRUŽSTVU NÁJEM-
CŮ HOLICE, k bytu D4, Pod Homolí 1149 
Holice, z Miroslava Velinského na Dušana 
Andrése, Ludmírov 107, 798 55 Hvozd u Pro-
stějova. Č. 110 RM schvaluje seznam akcí 
oprav místních komunikací, chodníků a prací 
na veřejné zeleni zajišťovaných v roce 2013 
dodavatelsky. Č. 111 RM schvaluje odstra-
nění stavby autobusové zastávky v ulici Sta-
roholická do 30. 4. 2013. Č. 112 RM ukládá 
starostovi města předložit zastupitelstvu měs-
ta návrh na udělení Cen města Holic 2013. T: 
13. 5. 2012. Č. 113 RM jmenuje kronikářem 
města Holic Ing. Vladislava Brandu. Č. 114 
RM schvaluje instalaci automatických dveří 
do lékárny v č.p. 29, náměstí T. G. Masaryka, 
Holice. Č. 115 RM: schvaluje změnu organi-
zační struktury MÚ Holice a snížení počtu za-
městnanců MÚ Holice k 16. 4. 2013 na 52 pra-
covníci. Č. 116 RM ruší své usnesení č. 183 
ze dne 11. 6. 2012. Č. 117 RM bere na vě-
domí kulturní program Dnů Holicka ve dnech 
22.–23. června 2013.
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Svoz biologického odpadu v Holicích 
už ve čtvrtek 9. května
Svoz bioodpadů bude v 1. etapě určen pro 
domácnosti, resp. nemovitosti, kterým je 
nyní svážen komunální odpad ve ČTVRTEK 
a oblast bude rozšířena o ulice: Vítězná, Re-
voluční, Mírová, Puškinova, 5., 6. a 9. května 
(tyto ulice nyní byly sváženy v pátek).
Domácnostem, které jsme oslovili ve 2. polo-
vině dubna letákem (jeho součástí je i zápůjční 
protokol!!!) město zapůjčí specielní hnědé po-
pelnice a vlastní svoz bioodpadu bude probíhat 
ve 14-ti denních intervalech, tj. jeden týden se 
bude svážet běžný komunální odpad (černé po-
pelnice) a druhý týden budou sváženy hnědé 
nádoby s bioodpadem.
Nádobu je možno si vyzvednout OSOBNĚ 
proti podepsanému zápůjčního protokolu na TS 
Holice, Vysokomýtská 635 v pracovních dnech 
v době od 7 do 11hodin a od 12.30 do 15.30 
hodin.
Na základě telefonické dohody s TS Holice 
na tel. 466 920 637 nebo 724 363 065 bude 
možno sjednat dovoz nádoby až do domu, 
s rozvozem každý PÁTEK.
PRVNÍ SVOZ BIOODPADU BUDE USKU-
TEČNĚN VE ČTVRTEK 9. KVĚTNA 
A DALŠÍ VŽDY V LICHÝCH TÝDNECH 
AŽ DO LISTOPADU 2013.
O tomto novém svozovém harmonogramu bu-
deme informovat občany městským rozhlasem.
Seznam všech ulic a částí Holic, kterých se 
bude tento svoz týkat je i na našich stránkách 
ww.holice.eu. Letáky se zápůjčním protoko-
lem jsou také k dispozici na technických služ-
bách a na městském úřadě – v přízemí na in-
formacích.
Po základních zkušenostech se zavedením 
tohoto systému v první části města chceme 
v podzimních měsících rozšířit sběr bioodpadů 
i na další území města Holic.
Firemní zákazníci z této oblasti, kteří mají uza-
vřenu s „Odekem“ smlouvu na týdenní svoz 
komunálního odpadu, budou osloveni Odekem 
a svoz jim bude zabezpečen v jiný den.

Sběr oděvů a textilních materiálů 
Holicích
Město Holice ve spolupráci s fi rmou DIMA-
TEX CS zajistilo rozmístění pěti kontejnerů 
na sběr použitých oděvů a textilních materiálů. 
Tento sběr slouží k další separaci a minimaliza-
ci komunálního odpadu.
Vytříděné oděvy a textilní materiály se recyk-
lují a dále používají jako surovina pro výrobu 

čisticích hadrů, čisticích plachetek, netkaných 
textilií, lepenek a dalších. Část ošacení, vhod-
ná k dalšímu nošení, se v rámci charitativního 
využití věnuje charitativním organizacím (např 
Diakonie Broumov apod.), kde se použije jako 
pomoc pro sociálně slabé a potřebné v krizo-
vých situacích.
Kontejnery na sběr textilu jsou bílé barvy 
s označením TEXTIL. Každý kontejner obsa-
huje návod k použití a popis co do kontejneru 
patří a co nikoliv. Chcete-li přispět ke zlepšení 
životního prostředí, odkládejte do těchto spe-
ciálních kontejnerů použitý a nepotřebný tex-
til zabalený a zavázaný do igelitových tašek 
nebo pytlů. Volný textil se při vyvážení a ma-
nipulaci může znehodnotit.
Do kontejneru patří veškeré nepotřebné ošace-
ní, ložní prádlo, záclony, bytové textilie, ruční-
ky, ubrus, rovněž párovaná nositelná obuv. 
Do těchto kontejnerů nepatří koberce, matra-
ce, molitan, stany, spací pytle, netextilní materi-
ály, výrazně znečištěné a mokré textilie. 
Myslete prosím na to, že s tímto materiálem 
bude při zpracování manipulováno ručně.
Rozmístění kontejnerů na textil v Holicích:
1.  Sběrný dvůr Technických služeb Holice – 

ulice Puškinova čp. 814
2.  Ulice Na Mušce – parkoviště přede panelo-

vým domem čp. 1028–1031
3.  Ulice Holubova – u stadionu před prodejnou 

čp. 846
4.  Ulice Staroholická – před restaurací U No-

votných čp. 70
5.  Ulice Družstevní – u prodejny a výrobny  

VALMA čp. 1060

Informace o kanalizaci na Koudelce
Pro místní část města Holic – Koudelku, je 
v součastné době zpracovávána fi rmou PROIS 
a.s., Hradec Králové projektová dokumentace, 
která řeší likvidaci odpadních vod v dané loka-
litě. Jedná se o stokovou kanalizační síť pro od-

vedení splaškových vod na stávající městskou 
čistírnu odpadních vod. Projektant navrhuje 
kanalizační síť pro celou, výše zmíněnou oblast 
tak, aby bylo umožněno napojení všech objek-
tů. Většinou bude možné odkanalizování gra-
vitačními řady s tím, že v některých případech 
bude nutno zaústit gravitační stoky do čerpací 
stanice, odkud budou splaškové vody čerpány 
výtlačným potrubím do výše položených stok. 
Vzhledem k problematické konfi guraci terénu 
(z hlediska možnosti gravitace), bude třeba od-
kanalizování několika objektů řešit osazením 
domácích čerpacích jednotek a individuálních 
výtlaků, napojených do páteřní stoky. Páteřní 
gravitační stokou budou pak veškeré odpadní 
vody odváděny do koncového úseku stávající 
splaškové kanalizace, nacházející se v lokalitě 
„Pod Janatkou“. Tato kanalizace patří do stoko-
vé sítě města Holic a ústí na stávající městskou 
čistírnu odpadních vod, kde jsou tyto čištěny 
a vypouštěny do recipientu.

Informace z městského úřadu a jeho odborů připravil ing.Vladislav Branda, tajemník MÚ

Podpořte svým hlasováním šanci na osvětlený přechod u Černého koně
V projektu „Vaše volba 2013“ Skupiny ČEZ 
mohou lidé v termínu od 10. dubna do 24. květ-
na hlasováním na webových stránkách ČEZ 
www.cezregiony.cz určit, které přechody jsou 
nejnebezpečnější a potřebují proto vybavit 
osvětlením. Průběžné výsledky volby budou 
dostupné on-line. 
Nominovaný přechod: Holice – Nádražní ulice

Pozvánka na jednání zastupitel-
stva města
V pondělí 13. května 2013 v 17 hodin se 
bude konat v klubovnách kulturního domu 
zasedání Zastupitelstva města Holic. Na pro-
gramu je projednání situace na úseku veřej-
ného pořádku a dopravy za účasti zástupců 
policie České republiky, Městské policie 
Pardubice a zástupců hasičů, dále zpráva 
o hospodaření Dobrovolného svazku obcí 
Holicka za rok 2012. K rozhodnutí zastu-
pitelů bude předložena rozpočtová změna 
v rozpočtu roku 2013 a zastupitelstvo vybere 
z navržených kandidátů ty, kterým bude udě-
lena Cena města Holic. Pravidelným bodem 
budou také převody nemovitého majetku 
města, sdělení starosty města, popřípadě pro-
jednání připomínek zúčastněných občanů.
Srdečně zveme občany na veřejné jednání 
holických zastupitelů.

Prodej bytů z majetku města
Volná bytová jednotka č. 5 o velikosti 3+1, 
domě čp. 407 v ulici Pardubická v Holicích 
o celkové podlahové ploše bytu 85,71 m2 
za minimální cenu zjištěnou znaleckým po-
sudkem ve výši 840 130 Kč

Volná bytová jednotka č. 6 o velikosti 
3+1, domě čp. 1091 Na Mušce v Holicích 
o celkové podlahové ploše bytu 78,86 m2 
za minimální cenu zjištěnou znaleckým po-
sudkem ve výši 1 143 260 Kč

Své nabídky zašlete na MÚ Holice Holu-
bova č.p. 1, 534 01 Holice (odbor správy 
majetku a výstavby města), nebo předejte 
osobně pí. Kovaříkové, 3. patro, dveře č. 417 
vždy v zalepené obálce označené NEROZ-
LEPOVAT – s adresou a číslem příslušného 
bytu do 10. května 2013.

ÚŘEDNÍ DESKA • INFORMACE • POKYNY • SDĚLENÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU
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Kulturní kalendář na měsíc květen 2013 100 let sokolovny

Helicopter Model Show 2013 
Holice – 4. ročník

V dohledné době si připomeneme 100. výro-
čí otevření holické sokolovny. K tomuto vý-
znamnému datu chystáme kromě jiných aktivit 
širšího významu také výstavku snímků a pa-
mátečních věcí z doby stavění a provozu so-
kolovny. Obracíme se touto cestou na holické 
občany, aby nám umožnili nashromáždit tyto 
dokumenty. Materiály předávejte paní Anně 
Dvořákové bytem Smetanova č.p. 353, telefon 
737 617 611. Zapůjčené věci v pořádku vrátíme 
a za ochotu předem děkujeme.

Blanka Jakšlová

sobota 4. května 2013 – 8.30 hod. městská spor-
tovní hala.
RC modely, hračky helikoptér, nebo letadel.
Velké modely 12.30 hod. fotbalový stadion. 
Za nepřiznivého počasí akce proběhne až 
do 16.00 hod. ve sportovní hale.

Místní organizace
České strany sociálně demokratické

v Holicích 
zve občany na

TRADIČNÍ PRVOMÁJOVÉ SETKÁNÍ
ve středu 1. května 2013 od 10 hodin

Na prostranství
u Kulturního domu města Holic 

V programu vystoupí Dechová hudba
KD Holice a Tancklub Hany Flekrové

Akce se zúčastní hosté
z krajského zastupitelstva

KULTURNÍ AKCE, PŘEDSTAVENÍ A KONCERTY
datum hodina program vstupné
3. 5. 19.30  W. Kohlhaas – R. Zimmerová Ryba ve čtyřech
pátek   Repríza černé komedie o třech svobodných sestrách a jejich oddaném sluhovi 

Rudolfovi. Pro diváky, kteří chodí do divadla včas je opět připraveno příjemné 
překvapení.

   Režie: Jitka Juračková.
   Hrají: Ivana Vondroušová, Iva Skálová, Lída Voříšková a Petr Hlavatý.
   Divadelní soubor KD Holice. 90 Kč
14. 5. 9.00  Růženka – pohádkový muzikál 
úterý   Na motivy známé pohádky. Muzikál pro děti a s dětmi, plný úžasných melodií 

a provázený půvabnými tanečními čísly. Divadlo Slunečnice Brno. 42 Kč
14. 5. 11.00  Varieté – výběr z muzikálů a pohádek
úterý   Hudební a zábavná taneční show s efekty. Muzikálové melodie a taneční čísla 

z fi lmových pohádek a muzikálů opět pro děti a s dětmi.
   Divadlo Slunečnice Brno. 42 Kč
24. 5. 18.00  Noc v muzeu
   V rámci IX. ročníku Festivalu muzejních nocí 2013. zdarma
25. 5. 19.30  DVOJKONCERT – Ivo Jahelka a Mirek Paleček
sobota   Dvě samostatné části. V první se představí Mirek Paleček, legenda českého fol-

ku, s interpretací oblíbených „ježkáren“, ale i svých osobitých skladeb. Ve dru-
hé části pobaví Ivo Jahelka, známý jako „zpívající právník“ svými hudebními 
soudničkami a perličkami přímo ze soudních síní. 150 Kč

KINO
datum hodina program vstupné
14. 5. 19.30  Drem House – Dům snů
úterý   Úspěšný vydavatel Will se i s rodinou přestěhuje do klidného městečka v Nové 

Anglii. Postupně však zjišťují, že jejich dokonalý domov byl dějištěm několika 
brutálních vražd. Will se pustí do pátrání o podrobnostech celé tragédie.

   Režie: Jim Sheridan.
   Hrají: Daniel Craig, Rachel Weisz, Naomi Watts.
   Žánr: Thriller – přístupno od 12 let. Délka 109 min. 70 Kč
21. 5. 17.00  Croodsovi
úterý   Dobrodružná komedie vypráví příběh první pravěké rodiny na světě, která se 

jmenuje Croodsovi. Když dojde k zničení jejich rodinné jeskyně, podniknou 
cestu do neznáma. Ohromující výlet do krajiny plné nejrůznějších divokých 
tvorů. Croodsovi čeká velká zkouška.

   Žánr: Animovaný, dobrodružný, Délka 90 min. 70 Kč

AKADEMIE PRO STARŠÍ A POKROČILÉ
datum hodina program vstupné
25. 5. 7.30 Výlet – Broumovsko 200 Kč
sobota  Broumovský klášter – Hvězda – Hronov

GALERIE
3. 5.–31. 5. Rodina Košařů – výtvarná výstava

Automotoklub Holice, odbor mototuristiky, po-
řádá ve čtvrtek 16. května od 18.00 hodin v ka-
várně „Černý kůň“ pro všechny řidiče z Holic 
a okolí přednášku s besedou na téma: Co je no-
vého v předpisech o silničním provozu. Před-
nášet bude majitel autoškoly pan Josef Barto-
níček. Návštěvníci si mohou připravit dotazy 
k uvedenému tématu. Na úhradu provozních 
nákladů bude vybíráno 10 Kč.

Přednáška

KULTURA V HOLICÍCH
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V podvečer 19. dubna 2013 se sešli žáci druhého a třetího ročníku v ZŠ 
Komenského na 1. stupni. Tentokrát si však sebou nepřinesli školní tašku, 
ale karimatku, spacák, pyžamo a hygienické potřeby. Čekal je večer plný 
zážitků – Spontánní bubnování a Noc s Andersenem! V 18 hodin jsme se 
přemístili do Afrického muzea Dr. Emila Holuba, kde probíhalo skupino-
vé bubnování. Lektorkou byla paní Věra Franzová. Pro děti to byla zábavná 
hra, ve které se každý žák velmi rychle zapojil a stal se součástí velkého 
kolektivu nadšených hudebníků. Součástí bubnování byl i intuitivní zpěv, 
tanec a hry s rytmem a pohybem. Z přátelského prostředí jsme odcházeli 
plní energie a radosti ze života. Po návratu do školy nás čekala zdravá veče-
ře, kterou pro nás připravili žáci 3. ročníku. A už jsme se těšili na večerní 
dobrodružství! Děti byly rozděleny do skupin po třech a společně prochá-
zely tajemnou školou. Na 6 stanovištích plnily literární úkoly. Po vyhod-
nocení následovala Noc s Andersenem. Každá třída četla jinou pohádku 
nebo příběh. Děti z 2. A – Cínový vojáček, žáci 2. B – Pastýřka a kominíček 
a 3. třída příběh – Nejhorší den v životě třeťáka Filipa L. V pohádkových 
příbězích zvítězilo dobro nad zlem a my jsme se plní zážitku zachumlali 
do spacáku a přesunuli se do říše snů. Naše akce končila druhý den ráno 
po snídani. Děti odcházely domů spokojeny s dobrou náladou. Poděkování 
patří paní Jeřábkové a panu Kačerovi za poskytnutí Afrického muzea, paní 
Franzové za lekce spontánního bubnování, Sdružení rodičů ZŠ Komenské-
ho za fi nanční příspěvek a třídním učitelkám za realizaci akce!

Mgr. Petra Křížová, třídní učitelka 2. B

V úterý 7. května pořádá DDM Holice pro žáky 1. až 5. tříd výlet do par-
ku Tongo v Hradci Králové. Odjezd je v 13.30 hodin od Kulturního domu 
města Holic, předpokládaný návrat v 18.00 hodin. Cena výletu je 150 Kč 
(vstupné na 3 hodiny a doprava), přihlásit se lze do 2. května. Více infor-
mací Milena Hüblová, telefon: 466 682 162 nebo 734 318 890.

Studený vítr, sníh, mráz, nic z toho nepřipomínalo, že Velikonoce jsou 
za dveřmi. A přece. Kdo vstoupil na Škaredou středu do budovy prvního 
stupně základní školy v Komenského ulici, mohl jaro ucítit, ba dokonce 
si ho kousek odnést domů. Konal se zde pravý velikonoční jamark. Žáci 
druhého stupně a děti ze školní družiny vytvořili se svými učiteli spous-
tu velikonočních dekorací, které si návštěvníci mohli za drobný obnos 
zakoupit. Na chodbě se děti učily plést pomlázku a zdobit perníčky, ze 
školní kuchyně voněly boží milosti a jidáše. Květinářství Mimoza připra-
vilo stánek s jarními květinami a velikonočním zbožím. Akce se vydařila 
a za výtěžek byly zakoupeny nové knihy do školní knihovny.
Pěvecký sbor Radost odjel v pondělí před Velikonocemi na dvouden-
ní soustředění do Horního Jelení. Součástí tohoto pobytu bylo i malé 
kulturní vystoupení pro seniory v pečovatelském domě Simeon. Únor 
a březen jsou měsíce, kdy se konají okresní kola soutěží a olympiád. 
Naši žáci se v tomto roce účastnili okresního kola dějepisné olympi-
ády (Markéta Nešetřilová, 9. ročník), zeměpisné olympiády (Vojtěch 
Petzný, 6. B, David Černý, 7. B a Markéta Nešetřilová, 9. tř.). Kryštof 
Šimek z 8. A se zúčastnil olympiády v anglickém jazyce a Jan Grúz rov-
něž soutěže v angličtině, Basic Lingua. Největšího úspěchu dosáhl žák 
6. A, Jan Bárta, který se se svou prací na téma „Černé, bílé a červí díry“ 
zařadil mezi vítězné projekty v krajském kole soutěže AMAVET a byl 
odměněn zájezdem do Francie. Jistě stojí za zmínku, že žáci naší školy 
si již pátým rokem v této soutěži sáhli na nejvyšší příčku. Poslední 
zmínka patří projektu Comenius, Green-Sporty-Healthy. Součástí pro-
jektových aktivit je i snaha přesvědčit žáky naší školy o významu zdra-
vého stravování. Proto budou pravidelně jednou za dva týdny členové 
Comenius klubu hodnotit kvalitu žákovských svačin. Pokaždé bude vy-
hodnocena třída, která posvačila ten den nejzdravěji. První „kontrolní 
den“ byl dnes, tedy 4. 4. Nejzdravější a nejzajímavější jídlo si do ško-
ly připravili žáci 7. A. Dne 22. 4. oslavíme na naší škole Den Země. 
Projektový den, který uspořádáme, bude zaměřen na ekologii a zdravý 
životní styl. V rámci projektu Comenius se též uskuteční od 22.dubna 
na Městském úřadu v Holicích výstava plakátů s touto tématikou. Pro-
síme veřejnost, aby pomohla vybrat nejlepší plakát, který bude naši 
školu reprezentovat v mezinárodní soutěži.

Mgr. Blanka Málková

Ve dnech 6.–9. června se v prostorách Dětské-
ho domova v Husově ulici v Holicích uskuteční 
setkání dětských domovů Pardubického kraje, 
na němž mají strýčkové a tety pro děti připrave-
ný bohatý program. Děti si zasoutěží, setkají se 
s hasiči a policií, navštíví muzeum Dr. Emila Ho-
luba, vydají se na túru do Arboreta ve Vysokém 
Chvojně, seznámí se s canisterapií a vyzkouší si 
různé techniky ručních prací. Protože to bude ví-

kend plný zážitků, chceme se o ně podělit, a proto vás všechny zveme 
do našeho domova na zahradní koncert, který se uskuteční v sobotu, tj. 
8. června od 19 hod. Naše pozvání přijaly kapely Happy to Meet ze Šum-
perka a Interstate60 z České Třebové. Vstupné bude dobrovolné a počasí 
snad hezké. Těšíme se na Vás! Ondra Boháč

Setkání dětských domovů

Spontánní bubnování a Noc s Andersenem

Výlet do parku Tongo

Jarní vítr na „Komenčáku“
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Základní umělecká škola Holice v posledních dnech dosáhla mimořád-
ných výsledků, které v její minulosti můžeme hledat jenom těžko. Nejen, 
že otevřela nově zrekonstruovaný a pro školu vlastně nový hudební sál 
v Růžičkově ulici s novým koncertním klavírem značky YAMAHA GC 2, 
ale její žáci se úspěšně zúčastnili soutěže vyhlášené MŠMT v oborech – 
Komorní hra s převahou dechových a smyčcových nástrojů. ZUŠ Holice 
v těchto kláních reprezentovalo 12 souborů z toho 9 dechových 3 smyč-
cové přičemž v těchto souborech hrálo celkem 32 žáků naší školy. Už 
z těchto čísel je patrné a i s porovnáním s ostatními školami, že v letošním 
školním roce ZUŠ Holice dává o sobě mnohem více vědět.
První klání nastalo 19. února na ZUŠ Havlíčkova v Pardubicích a to 
v oboru Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů. Naše soubory se 
umístily následovně:
Houslové Terzetto – Barbora Bulánková, Petra Kotingová, Lenka Ďoubalí-
ková od učitelky Marie Valentové – 1. cena s postupem do krajského kola.
Komorní trio – Karel Valenta, Marie Valentová, Jan Skála od Hany Buri-
anové 1. cena s postupem do krajského kola.
Kontrabasové Duo – Lukáš Toušek, Marek Svatoň od ředitele Františka 
Machače – 2. cena.
Dalším soutěžním dnem byl 21. únor na ZUŠ Lonkova – Polabiny 
v Pardubicích, kde se představily soubory s převahou dechových nástrojů 
a s následujícími výsledky:
Trio zobcových fl éten – Kateřina Málková, Jiří Málek, Adéla Trochtová 
od Blanky Růžkové – 1. cena s postupem do krajského kola.
Žesťové kvarteto – Vít Jančík, Iveta Honzů, Eliška Kopová, Ondřej Shej-
bal od Františka Machače – 1. cena s postupem do krajského kola.
Flétnové trio – Kateřina Majcová, Adéla Škrbová, Lucie Steklá od Blanky 
Růžkové – 3. cena.
Kvarteto zobcových fl éten – Kateřina Černá, Lucie Steklá, Kateřina Maj-
cová, Adéla Škrbová od Blanky Růžkové – 3. cena.
Klarinetové trio – Marek Pavíček, Kryštof Holub, Tomáš Tyčka od Davi-
da Langáška – 2. cena.
Saxofonové trio – Simona Krejčová, Jiří Zběhlík, Kateřina Černá od Jiří-
ho Růžka – 2. cena.
Žesťové trio – Tomáš Dědek, Petr Zavřel, Matouš Chytka od Bc. Ondřeje 
Lisého – 2. cena.
Trio pozounů – Marek Šándor, Tomáš Pavíček , Petr Malý od Františka 
Machače – 1. cena s postupem do krajského kola.
Žesťové kvarteto – Vojtěch Kopa, Pavel Zvěřina, Marek Šándor, Tomáš 
Pavíček od Františka Machače – 1. cena s postupem do krajského kola.
V krajském kole, které se konalo 7. 3. v ZUŠ ve Vysokém Mýtě, se naše 
výše zmíněné dechové soubory umístily nad očekávání dobře, protože 
Trio zobcových fl éten od Blanky Růžkové získalo 3. cenu a Žesťové kvar-
teto, Trio pozounů a opět Žesťové kvarteto získali shodně 1. cenu a pan 
učitel František Machač, který tyto soubory připravoval, získal zvláštní 
cenu za mimořádnou pedagogickou činnost. Všechny tyto úspěchy svěd-
čí o tom, že si naše škola novou budovu zaslouží a s pomocí zřizovatele 
města Holice tyto úspěchy bude moci opakovat i zlepšovat.

Mgr. art. František Machač

MŠ Staroholická a DTJ Holice
zvou srdečně všechny děti na tradiční

DĚTSKÝ DEN
V sobotu 25. května od 14.00 hodin

ve venkovním areálu MŠ Staroholická
A na co se můžete těšit?

PROGRAM: Barevná muzika, ukázka hasičského auta JSDH Holi-
ce, ukázka výcviku dravých ptáků, skákací hrad,

Irena Black-kouzelnické vystoupení a mnoho her a soutěží.

Duben v naší mateřské škole byl zaměřen na projekty ,,Jak se chovat 
na silnici“ a ,,Pálení čarodějnic“. Dopravní projekt byl hlavní náplní dub-
nové činnosti naší mateřské školy. Děti se učily jednak poznávat dopravní 
prostředky, ale hlavně orientovat se bezpečně v dopravním ruchu, pozná-
vat základní dopravní značky, barvy semaforu a dbát na svou bezpečnost 
při pohybu na silnici. Každoroční pálení čarodějnic patří doposud k ob-
líbeným zvykům v akaždém městě i vesnici. Už po staletí se traduje, že 
z 30. dubna na 1. května, tedy o Filipojakubské noci zlé síly lidem škodily 
a otevíraly se bájné poklady. Tuto tradici si také připomněly děti z naší 
školy. Již od rána přicházely děti do tříd ,,Žabiček“ a ,,Berušek“ v nápa-
ditě připravených oblecích – čarodějnických. Nechyběly ani doplňky – 
košťata, hadi, štíři, netopýři, myšky. Zábavné dopoledne na zahradě školy 
začalo průvodem po Starých Holicích a pokračovalo na zahradě školy 
soutěžemi, tancováním, zpíváním, občerstvením. Na závěr nechybělo ani 
konečné ,,spálení“ čarodějnice. Mezi další aktivity patřila také návštěva 
knihovny v KD Holice. I v dnešní době internetu a dalších médií, které 
nám zprostředkovávají další informace a zábavu, zůstává kniha a čtenář-
ství silným fenoménem. Děkujeme za prohlídku knihovny, četbu z knížek 
a poutavé vyprávění Mgr. Bačinové a těšíme se na další návštěvu.
A co připravujeme na květen?
– divadelní představení v naší MŠ ,,Bez práce nejsou koláče“,
– návštěvu muzikálové pohádky v KD Holice ,,Růženka“,
– dětský den pro širokou veřejnost,
– ukázku první pomoci pro děti ve spolupráci se SZŠ Pardubice.
Více informací o naší MŠ najdete na internetových stránkách www.skol-
ka-holice.webpark.cz.

Mgr. Zdeňka Krátká, ředitelka školy

Základní umělecká škola Holice
dosáhla vynikajících úspěchů

MŠ STAROHOLICKÁ – V NAŠÍ ŠKOLCE NENÍ NUDA

Z HOLICKÝCH ŠKOL
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V rámci akademie pro starší se 19. 3. konala v kulturním domě za-
jímavá přednáška významného pardubického historika Františka Šebka 
„Holice za třicetileté války“. Shodou okolností se mi nedávno dostala 
do ruky publikace „Soupis poddaných podle víry z roku 1651. Chrudim-
sko“ (Státní ústřední archiv, Praha 2001), podle které si můžeme udělat 
představu o životě v Holicích bezprostředně po třicetileté válce.

Soupis poddaných podle víry je produktem rekatolizačního úsilí po-
bělohorské doby a impulzem k jeho vyhotovení byl patent českých mís-
todržících ze 4. února 1651. K němu byl připojen formulář a do přede-
psaných rubrik bylo zapisováno jméno osoby, stav a povolání, věk, údaj 
o náboženském vyznání, u nekatolíků s poznámkou, zda je či není naděje 
na obrácení. Spolu s rodinou pak byla uváděna i čeleď a podruzi. V Ho-
licích byly zapsány všechny osoby starší 12 let, což souviselo s tím, že 
kolem tohoto roku se děti dostavovaly k první zpovědi. Můžeme hned 
předeslat, že v Holicích se všichni hlásili ke katolické víře, jakožto ko-
nec konců všichni na pardubickém panství, které patřilo v té době císaři 
Ferdinandu III.

V soupisu bylo podchyceno 223 osob, z nichž 60 bylo označeno jako 
majitel domu. Spekulativním odhadem dětí pod 12 let dojdeme k tomu, 
že Holice v té době mohly mít něco kolem 350 obyvatel. Podle uvede-
ných povolání zde bylo 12 sedláků (Mikuláš Blažek, Jan Hloušek, Pavel 
Hanzel, Jiřík Půlpan, Jiřík Faltys, Mikuláš Bareš, Mikuláš Pospíšil, Matěj 
Valenta, Jan Šámavej, Mikuláš Halda, Václav Krahulík a Jan Pavlíček). 
Z řemesel byli nejvíce zastoupeni tkalci, kterých je uvedeno celkem 8 
(Jan Michálek, Jiřík Holub, Jan Melichar, Daniel Hrdlička, Václav Bře-
zina, Pavel Bidlo, Jan Formánek, Jan Doubrava). Na jejich práci výrobně 
navazoval barvíř pláten (Václav Vlahej). O ošacení se staralo 5 krejčích 
(Václav Bláha, Jan Maršálek, Jakub Horyna, Václav Půlpan, Jakub Něme-
ček) a o obutí 4 ševci (Václav Synek, Jiřík Bareš, Ondřej Čapek, David 

Balcar). Důležitou funkci v životě obce měli řezníci, kterých soupis uvádí 
5 (Jakub Páral, Jan Šťastný, Martin Jeřábek, Pavel Jeřábek, Vavřinec Zá-
řecký). U posledně jmenovaného poznamenejme, že v té době byl jako 
starší obce nebo též primas představitelem obecní samosprávy. Naopak 
jen jedním mužem (Jan Pivnar) bylo zastoupeno řemeslo pekařské. Je to 
pochopitelné, protože tenkrát bylo samozřejmostí péct si chleba doma. 
Jednoho představitele najdeme i u řemesla tesařského (Václav Truhlář) 
a kovářského (Jan Rantetrák), o výuku dětí se staral Jan Slavík. Ostatní 
majitelé domů (hospodáři) jsou uvedeni jako „sousedé“. Je však zcela 
jisté, že se věnovali zemědělství. Z řady sedláků, řemeslníků a sousedů 
vybočuje jako majitel chalupy Barton Drematka, uváděný jako pouhý po-
druh. Jeho jméno nasvědčuje, že tu jeho rod asi neměl kořeny, Rovněž tak 
asi co se týče souseda Hanse Wirtha. Řadu příjmení nemůžeme bohužel 
dobře sledovat, neboť se v té době teprve tvořila a určitý počet osob, ze-
jména čeleď, neměl, zcela v duchu tehdejších zvyklostí, prostě žádné.

Přistupovat kriticky je třeba i k uváděnému věku. Většinou nebylo 
známo datum narození, a tak se věk spíše odhadoval a zaokrouhloval. 
Tím však nechci říct, že by nebyla řada lidí, která svůj věk dobře znala 
a mohla ho i doložit. Podle soupisu byla nejstarší osobou v Holicích Ka-
teřina, manželka ševce Ondřeje Čapka, u níž je zaznamenán věk 72 let. 
Její manžel byl o dva roky mladší. Poznamenejme, že na tehdejší dobu 
věk málo vídaný. Po nich pak následuje šest šedesátníků (60 let 3, 62 let 
1 a 63 let 2). 

O tři roky později, tedy v roce 1654, byly na pardubickém panství 
zpracovány podklady pro berní rulu, což byl první soupis pozemků (ale 
jen poddanských) na našem území, který měl sloužit nejen k zjištění sta-
vu, ale hlavně k vyměření berně (daně). Zde už byla jednotlivá hospodář-
ství rozlišena velikostí majetku. Je jenom škoda, že soupis za chrudimsko 
dosud nevyšel tiskem, abychom mohli lépe porovnat stav se soupisem 
podle víry. Tak se musíme spokojit jen se základními údaji, které byly 
uvedeny jinde. Podle berní ruly bylo v Holicích 40 měšťanských a sel-
ských stavení, 13 chalupnických a 12 zahradnických (jen dům se zahra-
dou bez polností), 4 stavení byla rozbořená a pustá. Největším vlastníkem 
polností byl sedlák Jan Pavlíček, který měl 104 strychy, tedy něco přes 
31 ha. Z uvedených údajů také víme, že hospodáři chovali 142 koní, 184 
krav, 141 jalovic, 278 ovcí a 115 koz. Na 65 stavení poměrně (alespoň 
z dnešního pohledu) slušný počet. 

K uvedené době uveďme alespoň ještě dvě události. Tak nejprve tu ra-
dostnou: 28. 6. 1653 bylo zdejším měšťanům uděleno právo pálit kořalku 
ze žita. Tak a teď tu smutnou: 10. 11. 1654 neopatrné zacházení s ohněm 
v jedné domácnosti mělo za následek velký požár, při kterém shořely 23 
domy a velké množství stodol. Není divu, vše bylo tehdy dřevěné a sla-
měné. Jen se městečko z této pohromy vzpamatovalo, tak v březnu 1664 
vyrabovalo Holice vojsko knížete Holštýnského…

No vidíte, a vy si myslíte, jak byly minulé doby idylické. Málokdo 
však tehdy prožil svůj život v klidu a míru. V tom lepším případě byl 
okraden, v tom horším rovnou zapíchnut či pověšen. Takže to časté po-
vzdechnutí o „dnešní hrozné době“ vyznívá z pohledu historie tak trochu 
úsměvně. Pavel Hladík

Tohle vyzvání jsem z úst Josefa Švece slyšel tolikrát, že bych to nespočí-
tal. Nejprve jako účastník tanečních kurzů, v nichž dělal partnera taneční 
mistrové Boženě Součkové. Později pak, již jako od tanečního mistra, 
kdy jsem měl, co by zaměstnanec Kulturního domu, taneční kurzy tak 
říkajíc v referátu.
Pepa, jak jsme ho všichni oslovovali, pro společenský tanec žil. Patřil 
k zakládajícím členům holického tanečního klubu Tancklub, který sko-
ro třicet let vedl a v němž vychoval řadu vynikajících tanečníků. V roce 
1964 založil pod patronací Kulturního domu Holice taneční soutěž o „Po-
hár KD Holice“, na kterou se každoročně sjížděly taneční páry z celé 
republiky. Byl postavou nepřehlédnutelnou a veřejně známou.
V posledních letech už na tancování neměl pomyšlení. Všechny své síly 
musel dát do boje s nemocí, které však nakonec letos 14. dubna ve věku 
nedožitých 73 let podlehl. Tož, Pepo, snad tam nahoře mají i taneční par-
ket, kde ještě naučíš řadu andělíčků valčíku, polce, tangu a co já vím 
čemu ještě. Tak dobrý krok a ladný skluz a věz, že na tebe budeme v dob-
rém vzpomínat.  Pavel Hladík, foto: Ladislav Formánek

PÁNOVÉ, ZADEJTE SE!

HOLICE PO TŘICETILETÉ VÁLCE

KULTURA



Východočeská liga mužů:
BVK Holice–SK Týniště nad Orlicí
62 : 69 (12:15 37:31 53:49)
Trojan 12, Joska 11, Oliva 10, Tylchrt 9, Petružálek 7, 
Hlaváček 6, Tušl 5, Kolář 2
SK Týniště nad Orlicí–BVK Holice
72 : 67 (17:16 34:28 52:47)
Tylchrt 20, Šrámek 12, Petružálek 10, Kolář 8, Oliva 
7, Joska 6, Hlaváček a Trojan po 2
BVK Holice–Baskeťáci Josefov
56 : 55 (16:21 31:29 46:43)
Eichler 11, Joska, Hlaváček a Šrámek po 8, Kolář 5, 
Tylchrt a Oliva po 4, Bulušek a Trojan po 3, Petru-
žálek 2
Baskeťáci Josefov–BVK Holice
68 : 63 (16:13 29:27 46:51)
Eichler a Hlaváček po 12, Petružálek a Tylchrt po 8, 
Oliva a Joska po 6, Trojan, Bulušek a Šrámek po 3, 
Kolář 2
Dvěma vzájemnými utkáními s Týništěm nad Orlicí 
a Josefovem-Jaroměří skončila nadstavbová část vý-
chodočeské ligy mužů, která pokračovala prvním ko-
lem vyřazovacích bojů tzv. Play off, v němž se holičtí 
muži utkali s TJ Turnov. Utkání se hrála o víkendu 
12. až 14. dubna 2013. V prvním pátečním utkáni 
na palubovce Turnova holičtí muži prohráli o 5 bodů, 
když je v závěru utkání opustilo štěstí ve střelbě z pe-
rimetru. V sobotní odvetě na domácí palubovce pak 
holičtí muži jasně dominovali a vynutili si tak třetí 
rozhodující utkání. Díky lepšímu postavení v tabulce 
po dlouhodobé části soutěže se třetí rozhodující utká-
ní hrálo v neděli opět v Holicích. Holičtí basketbalis-
té nenechali nikoho na pochybách o svých kvalitách 
a přesvědčivým způsobem vyhráli. Toto vítězství je 
posunulo do fi nálové části východočeské ligy do tzv. 
Final four, kde se spolu s týmy Nové Paky, Náchoda 
a Josefova-Jaroměře utkají o postup do 2. české ligy. 
Závěrečný turnaj čtyř nejlepších týmů východočeské 
ligy se koná v Nové Pace ve dnech 27. a 28. dubna 
2013, tzn. po uzávěrce tohoto čísla Holických listů.
TJ Turnov–BVK Holice
72 : 67 (14:19 33:33 62:46)
Eichler 14, Tylchrt 13, Trojan 12, Oliva 11, Kolář 10, 
Joska 5, Šrámek 2
BVK Holice–TJ Turnov
81 : 58 (26:18 42:34 61:44)
Eichler 22, Bulušek 14, Oliva a Joska po 10, Kolář 
a Trojan po 9, Tylchrt 5, Welsch Michal 2
BVK Holice–TJ Turnov
63 : 46 (14:11 23:21 44:37)
Tylchrt 17, Joska 16, Trojan 11, Hlaváček 8, Kolář 
6, Oliva 5
Oblastní přebor juniorů U19:
BVK Holice–TJ Turnov
52 : 59 (11:21 20:25 35:45)
Bahník 21, Jechura 9, Chlubna a Pataj po 8, Michá-
lek 6
58 : 76 (18:24 30:34 48:55)
Jechura 21, Chlubna 13, Pataj 8, Michálek 7, Kulhavý 
3, Kašpar, Skála a Havelka po 2
Extraliga žáků U15:
SAM BŠM Brno–BVK Holice
95 : 42 (33:8 50:19 75:29)
Horký Adam 24, Beránek 8, Mycak 6, Kašpar a Janoš 
po 2
Jiskra Kyjov–BVK Holice

51 : 44 (19:6, 33:14 41:29)
Horký Adam 23, Beránek 8, Mycak a Samoel po 6, 
Janoš 1
BVK Holice–Slávia MBA Kroměříž
60 : 84 (21:19 36:42 50:65)
Horký Adam 29, Welsch Marek 14, Samoel, 9, Ze-
man 4, Beránek a Hloušek po 2
BVK Holice–Torola Snakes Ostrava
59 : 65 (15:20 35:32 46:47)
Horký Adam 20, Welsch Marek 18, Beránek 13, Ze-
man 3, Janoš a Kašpar po 2, Samoel 1
Oblastní přebor mladších žáků U14:
Holičtí mladší minižáci již svoji soutěž dohráli, v ta-
bulce obsadili první místo a stali se tak přeborníky Vý-
chodočeské oblasti. Ve své kategorii nenašli ve Výcho-
dočeské oblasti konkurenci a pokud hráli v kompletní 
sestavě, uštědřovali svým soupeřům drtivé porážky. 
Oblastní přebor mladších minižáků U12:
Jiskra Litomyšl–BVK Holice
41 : 62 (12:17 16:31 28:47)
Mrázek 37, Chmelík 10, Tran Hai Son 6, Mergl 5, 
Půlpán a Štěrovský 2
42:16 (14:16 22:24 32:30)
Mrázek 13, Půlpán 11, Tran Hai Son 10, Chmelík 8, 
Mergl 4
Oblastní přebor nejmladších minižáků U11:
BVK Holice–Jiskra Litomyšl
84:40 (25:10 47:18 64:36)
Dvořák 29, Mrázek 26, Tran Hai Son 14, Půlpán 9, 
Mergl 4, Štěrovský 2
99:26 (36:2 50:14 78:16)
Dvořák 35, Mrázek 24, Chmelík 14, Tran Hai Son 10, 
Půlpán 9, Mergl 3, Horký Filip a Štěrovský po 2
Umístění jednotlivých týmů v tabulkách soutěží 
můžete sledovat na adrese http://vco.cbf.cz/ – Vý-
chodočeská basketbalová oblast (oblastní soutěže) 
nebo na adrese http://www.cbf.cz/ – Česká basket-
balová federace (ligové a extraligové soutěže).
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Výsledky basketbalových mistrovských soutěží Fotbalové výsledky

Jak již bývá tradicí u sportovních klubů, tak i Teni-
sový klub Holice na své březnové valné hromadě 
hodnotil minulou sezonu a seznámil členy s akcemi 
v sezoně 2013.
V roce 2012 se mistrovských soutěží smíšených druž-
stev zúčastnila tři družstva – družstvo staršího žactva, 
dospělých a družstvo seniorů.
Sezona 2013 byla na holických kurtech zahájena již 
27. dubna. Tenisový klub Holice byl pověřen orga-
nizací meziokresních přeborů starších žákyň. Již 
4. května se uskuteční první mistrovské utkání druž-
stva staršího žactva s TK Ústí nad Orlicí, v neděli 
5. května bude bojovat o své první mistrovské body 
družstvo seniorů a 8. května můžeme fandit na holic-
kých kurtech družstvu dospělých. Mistrovská utká-
ní budou pokračovat podle rozlosování až do konce 
června.
Poslední srpnový víkend bude patřit starším žákům, 
29. srpna pořádá náš tenisový klub celostátní turnaj 
starších žáků. Turnaje se zúčastní i 5 domácích hráčů, 
mezi nimi i holická naděje Martin Bahník. Ve dnech 
14. až 15. září budou bojovat o body také holické 
hráčky Kateřina Černá, Veronika Jiroutová a Tereza 
Vlasáková při celostátním turnaji starších žákyň, kte-
rý bude rovněž na holických kurtech.
Zájemce o tenis zveme k zápisu do tenisové školy pro 
děti do 10 let, která bude zajištěna kvalifi kovanými 
trenéry. Zápis proběhne 2. května 2013 v 15 hodin 
na tenisových kurtech, kde budou zároveň podány 
další informace.

Za tenisový klub Milena Vohralíková

Druhá část krajského kola volejbalové soutěže žen II. 
třídy bude zahájena v sobotu 4. května zápasem na hři-
šti soupeře (Tesly Pardubice). Na domácím hřišti se 
ženy utkají v sobotu 11. května s volejbalistkami SKP 
Hvězda Pardubice. Naše družstvo bude v jarním kole 
posíleno o dvě nové nadějné hráčky, které do oddílu 
přišly od trenéra K. Pávka. Nová jména na soupisce 
budou: Kateřina Janošová a Anna Vitmanová.
V rámci přípravy na jarní kolo soutěže byl uskuteč-
něn v neděli 7. dubna již pravidelný volejbalový tur-
naj žen. Do turnaje se přihlásilo 10 družstev. Bohužel, 
Polička účast v den turnaje odhlásila a proto z důvodu 
herního systému na dvě skupiny, musel domácí tým 
postavit dvě družstva. Toto rozhodnutí bylo velmi 
dobré pro přípravu hráček na jarní část soutěže, ale 
herní výsledek to bohužel ovlivnilo negativně. Ko-
nečné pořadí: Tesla Pardubice, Hvězda Pardubice, 
Chrudim, SK Slatiňany, Sokol Přelouč, Albrechti-
ce, Hradec Králové, Týniště n. Orl., naše družstva 
na 9. a 10. místě. Turnaj byl herně velmi vyrovnaný, 
časově náročný a nebylo možné jej do 17. hod. (kdy 
končil pronájem haly) dokončit podle původně sta-
noveného herního plánu. Finále vítězů skupin bylo 
přesto dohráno, zvítězilo družstvo z Chrudimi. Děku-
ji sponzorům: společnostem BW-Termo 2000, s.r.o., 
Cukrárna Valma, Elektro Schejbal, Synot-David Ve-
linský, SECCA Borohrádek, Městu Holice a paní Ma-
rii Nejedlé z Moravan, kteří do turnaje věnovali ceny.
Přijďte podpořit volejbalisty při jejich domácích utká-
ních jarního kola. Majka Hybšová

Divize:
SK Holice–Nový Bydžov 1 : 3, branka Holice Kopřiva
Kutná Hora–SK Holice 5 : 1, branka T. Jedlička ml.
Dvůr Králové–SK Holice 0 : 1, branka T. Jedlička ml.
SK Holice–Svitavy 3 : 4, branky Kopřiva 2x, Kroutil
SK Holice–Náchod 0 : 5
FK Pardubice B–SK Holice 5 : 0
1. B Třída:
Luže–SK Holice B 3 : 4, branky Derka 2x, Skalický, 
Hrubý
SK Holice B–Prosetín 4 : 1, branky Togbe 2x, Černý, 
Hrubý
Krajský přebor dorost:
SK Holice–Lanškroun 3 : 1, branky Branda 3x
Žamberk–SK Holice 2 : 1, branka Branda
Krajský přebor starší žáci:
SK Holice–Přelouč 2 : 1, branky Rulíšek, Matoušek
Krajský přebor mladší žáci:
SK Holice–Přelouč 9 : 0, branky Prokop 3x, Hrdý 2x, 
Růžička, Skoumal, Roučka, Graur

Domácí zápasy
Divize:
5. 5. v 17.00 hodin SK Holice–Lhota pod Libčany
11. 5. v 17.00 hodin SK Holice–Ústí nad Orlicí
26. 5. v 17.00 hodin SK Holice–Viktoria Jirny
1. B Třída:
12. 5. v 17.00 hodin SK Holice B–Vysoké Mýto B
2. 6. v 17.00 hodin SK Holice B–AFK Horní Jelení
Dorost:
4. 5. v 14.45 hodin SK Holice–Moravská Třebová
18. 5. v 14.45 hodin SK Holice–Polička
25. 5. v 14.45 hodin SK Holice–Přelouč
Žáci:
11. 5. v 9.30 hodin SK Holice–Vysoké Mýto
1. 6. v 9.30 hodin SK Holice–Česká Třebová

Tenisová sezona začíná
Volejbalový oddíl informuje

ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU
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MAS Holicko o. p. s.
Sídlo: Holubova 1, 534 14 Holice, IČ : 275 11 448

Výzva k předkládání projektů

1. Číslo výzvy MAS Holicko: 6
Program: Program rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 / Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) 
Osa: IV. Leader
Opatření: IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie

2. Identifikace MAS
Místní akční skupina (MAS): MAS Holicko, o.p.s.
Strategický plán Leader (SPL): 5P Holicka; Pohodové – Přitažlivé – Pohostinné – Podnikavé – Prosperující
Registrační číslo MAS: 08/005/41100/453/000157
Sídlo MAS: MAS Holicko, o.p.s., Holubova 1, 534 14 Holice
Kompletní znění výzvy:  http://www.holicko.cz
Předpokládaná alokovaná částka: 1.906.833,- Kč
Minimální alokované částky pro jednotlivé fiche:
Fiche 1 – Volný čas aktivně: 453.300,- Kč
Fiche 2 – Zelená pro mikropodnikatele: 453.533,- Kč
Fiche 4 – Venkov – balzám pro města: 1.000.000,- Kč
V případě nevyčerpání alokace pro danou Fichi, rozhodne Správní rada o převodu těchto finančních prostředků na ostatní vyhlášené Fiche s nedostat-
kem finančních prostředků, tak aby došlo k uspokojení co nejvíce konečných žadatelů.

Kolo příjmu PRV, ve kterém budou Žádosti registrovány na SZIF: 19. kolo PRV

3. Termíny a příjem výzvy, způsob podání
Vyhlášení výzvy: 29. březen 2013
Příjem žádostí:  od 3. dubna 2013 od 8.00 hodin do 26. dubna 2013 do 12.00 hodin v kanceláři MAS Holicko, o.p.s., Palackého 

38, 534 14 Holice
Způsob podání: Žadatel předá osobně (prostřednictvím statutárního zástupce nebo osoby pověřené plnou mocí k podání žádosti) žádost o dotaci 
včetně všech povinných i nepovinných příloh do kanceláře MAS Holicko, o.p.s.: Palackého 38, 534 14 Holice, a to do rukou Ing. Michaeli Kovářové 
– ředitelky MAS po předchozí domluvě na telefonu 775 302 057 nebo do rukou Bc. Jany Červinkové – manažerky MAS po předchozí domluvě na tele-
fonu 775 590 949. Všechny neúplné žádosti nebo žádosti doručené po tomto termínu budou automaticky vyřazeny. Při konečném hodnocení projektů 
v případě rovnosti bodů rozhoduje také datum a čas podání žádosti.
Seminář: Školení předkladatelů projektu proběhne dne 4. dubna 2013 od 13.00 hodin na Městském úřadě v Holicích (v zasedací místnosti). Potenci-
ální předkladatelé projektů budou seznámeni se základními požadavky a specifiky předkládání projektů.

V rámci 6. výzvy pro příjem žádostí budou přijímány projekty pro následující tři Fiche:
1 – Volný čas aktivně
2 – Zelená pro mikropodnikatele
4 – Venkov – balzám pro města
Kompletní informace o výzvě včetně Interního předpisu – Administrace a výběr projektů z PRV LEADER jsou k dispozici na internetových stránkách: 
http://www.holicko.cz
Průběžné informace poskytuje ředitelka MAS Ing. Michaela Kovářová, kontaktní telefon: 775 302 057, kontaktní e-mail: mas.holicko@seznam.cz 
nebo manažerka pro realizaci SPL Bc. Jana Červinková, kontaktní telefon: 775 590949, kontaktní e-mail: mas.holicko@seznam.cz.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Vážení spoluobčané, v únorovém a březnovém čísle Holických listů 
jsme vás požádali o spolupráci při tvorbě nového Programu rozvoje 
města na další léta. Přílohou listů byl dotazník a je velmi potěšují-
cí, že se jich vrátilo takřka 400 vyplněných. Vyhodnocení dotazníků 

bylo v březnu prezentováno na veřejném setkání s občany v kultur-
ním domě. Na webové adrese http://www.holice.eu/aktuality-obcan/
aktuality-obcan/item/856-program-rozvoje-města-holic.html máte 
možnost se seznámit s výsledky této ankety. Současně na této adrese 
předkládáme k posouzení „Analytickou část“ Programu rozvoje města 
Holic. 
Vaše připomínky, náměty nebo doplnění očekáváme do 17. května a mů-
žete je zasílat na adresu rozvojmesta@mestoholice.cz.

Program rozvoje města Holic

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Začátek jara na Holubovce

Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek

Májový měsíc v Mateřské škole Holubova

Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek Oblast-
ní charity Pardubice ve spolupráci s partnery RPIC 
Pce a město Holice umožnilo bezplatné vzdělá-
vání v projektu MAMI, TATI, PEČUJ, PRACUJ 
CZ.1.04/3.4.04/76.00245 již 45 spoluobčanům. Kur-
zy, do kterých se mohou hlásit nejen rodiče vracejí-
cí se po rodičovské dovolené na trh práce, zahrnují témata z osobního 
rozvoje jako např. komunikace, prezentace, asertivita, plán osobního roz-
voje, dále pak počítačový kurz: Word, Excel, PoverPoint, Google Apps 
a jazykový kurz angličtiny. Účastníci mohou v průběhu vzdělávání také 
využít až 5 hodin koučování. Vzdělávání probíhá nejčastěji v pondělí 
a ve středu v Rodinném centru Holoubek, Dudychova 782, Holice, ale 
také 2× (na začátku a konci vzdělávacího cyklu) si účastníci/ce dopřáva-
jí pobytové vzdělávání v rekreačních zařízeních. Tento projekt je finan-
covaný z ESF prostřednictvím OPLZZ a ze státního rozpočtu ČR, pro 
účastníky jsou tedy všechny aktivity zdarma včetně zajištěného hlídání 
dětí po dobu vzdělávání. Bližší informace můžete najít na www.matape.
cz nebo získat prostřednictvím e-mailu: matape@matape.cz nebo tel. 
603 566 141. Přihlašování do dalších z celkem 7 vzdělávacích cyklů až 
do roku 2015 je možné průběžně. Jedno z kritérií výběru účastnic/ků 
je včasnost přihlášení, na cyklus září až listopad 2013 zbývají poslední 
volná místa. Účastnice 1.vzdělávacího cyklu hodnotily kurzy jako velmi 
přínosné, zde citace jedné z nich.“ Účast v projektu pro mě znamenala 
získání mnoha nových poznatků a dovedností, prohloubení sebepoznání 
a v neposlední řadě navázání spousty nových přátelství s dalšími účastni-
cemi. Doporučuji a děkuji.“ Helena Brychová

V dubnu proběhla v naší škole zajímavá akce. V kuchyni předvedl pan 
kuchař, oblečen jak z interhotelu, novinky ve stravování. Navštívil všech-
ny třídy, pohovořil s dětmi a s paní kuchařkou rozdal dětem obědy.
Na konci dubna byl ve školce pěkný rachot, čarodějnice a čarodějníci na-
startovali svá košťata a začal čarodějnický rej.
Co nás čeká v květnu? 
6. května ukázka práce dobrovolného hasičského sboru.
17. května pojedou starší děti na zámek do Chlumce nad Cidlinou.
23.května Vás srdečně zveme na akademii od 16.00 hod. v Kulturním 
domě v Holicích.
26. května odjíždíme s dětmi na týden do Velké Úpy na chatu Toničku.
Po příjezdu se budeme připravovat na zahradní slavnost, kde se budeme 
loučit s předškoláky.
Přejeme všem čtenářům krásné májové dny.

Lenka Chotěnovská

První jarní týdny byly na naší škole doslova nabité různými akcemi a pro-
jekty. Velkým úspěchem je 1. místo Filipa Trpky z 6. B, které získal s pís-
ní Scarborough Fair v 10. ročníku okresní soutěže „O bílého havrana 
E. A. Poea“ ve zpěvu v angličtině. Nejen on, ale i všichni žáci II. stupně si 
vyzkoušeli znalosti anglického jazyka při přednáškách o Spojených stá-
tech amerických. Zeměmi celé planety se pak zabývali ve svém projektu 
žáci 7. A v rámci oslav Dne vody a Dne Země a připravili prezentace pro 
všechny ostatní třídy. Za drobné nepřesnosti v jejich práci je určitě nikdo 
neodsoudil, což se ovšem nedá říci o 12× trestně stíhaném recidivisto-
vi, jehož soudní proces shlédli „deváťáci“ při návštěvě Okresního soudu 
v Hradci Králové. Už i žáci čtvrté třídy by mu uměli poradit, že jezdit bez 
řidičského průkazu se nevyplácí. Od dubna do června u nich ve třídě pro-
bíhá projekt „Já, cyklista“, v němž se seznamují s dopravními předpisy 
a připravují se na jízdu zručnosti. Ostatně – o pohybu nejen na kole, ale 
také o zdravé stravě se dozvěděli „čtvrťáci“ mnoho užitečných informací 
v rámci projektu „Učíme se zdravě žít“. Třídu navštívila lektorka Zdravé 
pětky z Nadace Albert a jeho zakončením byla Slavnost snídaně, nejdůle-
žitějšího jídla dne. A co vy? Snídali jste dnes?

Mgr. Pavlína Trpková

Tisknu, tiskneš, tiskneme...

Žáci šestého ročníku ze ZŠ Holubova v Holicích navštívili 12. 4. 2013 
animační výtvarný program ve Východočeské galerii v Pardubicích, kte-
rý se konal v Domě U Jonáše. Program se vztahoval k výstavě Fakulta 
restaurování Univerzity Pardubice, 20 let výuky restaurování v Litomyšli. 
Pod vedením lektorky si žáci vyslechli výklad o grafických technikách, 
který doprovázely praktické ukázky výtvarných prací. Vyzkoušeli techni-
ku tisku z koláže a linorytu, zkusili si práci s grafickým lisem. Dále absol-
vovali prohlídku výstavy s výkladem, při němž byli seznámeni s různými 
výtvarnými díly i technikami, s nimiž výtvarníci pracovali. Děti si z to-
hoto programu přivezly kolektivní výtvarnou práci, na které se podílela 
celá třída. Načerpané zkušenosti a informace zúročíme dále v hodinách 
výtvarné výchovy a těšíme se na další spolupráci s galerií.
 Mgr. Lenka Jandová Prokešová


