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Vážení spoluobčané!

Kdybych dal na ob-
chodníky, tak už bych 
musel dneska psát 
přání k Vánocům. Ale 
nenechám se lapit re-
klamou, a proto budu 
psát o jiných věcech. 

Rekapituluji-li letošní pozitiva práce rad-
nice, tak mezi nimi nesmí chybět oblast 
informovanosti občanů. V první řadě je to 
dobré rozhodnutí, že Holické listy jsou od 
letošního ledna dodávány zdarma do každé 
holické domácnosti. Každému, kdo chce, se 
tak dostane potřebných informací o činnosti 
městské samosprávy i o dění ve městě v pl-
ném smyslu „až do domu“. Výrazně se letos 
rozšířil i dosah místního rozhlasu. Slyšet je 
nyní také v Podhrázi, Koudelce, Roveňsku, či 
v oblasti Povětrníku. Brzy by se měli dočkat 
i občané z konce Starých Holic a po vyřešení 
technických překážek i v lokalitě Muška. Ale 
jako u všech podobných věcí, je tu právě to 
„ale“. Ti, kteří po rozhlase dlouho toužili, 
jsou spokojeni, druzí to zase nesou s neli-
bostí, protože hlášení narušují dosavadní 
klid. A pokud by to šlo, mohl by ten repro-
duktor být před Karlem nebo Vaškem a ne 
zrovna přede mnou. 

No, a tak rozporuplné to bude asi i s chys-
tanými vyhláškami, které regulují některé 
činnosti ve městě. 5. listopadu by zastupitel-
stvo mělo rozhodnout, zda i u nás schválíme 
vyhlášku omezující provoz výherních hra-
cích přístrojů a vyhlášku regulující pořádání 
veřejných produkcí, zvláště pak hudebních. 
V obou případech se jedná o závazné normy, 
kterými můžeme trochu napomoci zlepšení 
veřejného pořádku. A to je, podle připomí-
nek občanů, oblast nejchoulostivější. Zabu-
dování kamer na náměstí a na autobusovém 
nádraží ukázalo, že se situace na těchto mís-
tech výrazně zlepšila, a také to, že co město 
může udělat, by udělat mělo, ať to třeba ně-
kdo rázně odmítá. Nechceme ani zmíněnými 
vyhláškami něco zakazovat (konec konců 
k tomu máme také prakticky nulové zákonné 
možnosti), ale regulací dát věcem řád a zá-
roveň i najevo, že pokud něčeho bude méně, 
tak nad tím plakat nebudeme. 

Dokud se někteří budou chovat tak, jak se 
chovají, musíme jim hranice demokratické 
svobody nalinkovat. Není totiž možné zamě-
ňovat demokracii s anarchií. Od demokracie 
je k totalitě daleko, ale od anarchie velice 
blízko. A bylo to právě v listopadu, kdy jsme 
totalitě řekli ne a demokracii ano. Tak si tu 
demokratickou svobodu dokažme chránit. 

Mgr. Pavel Hladík, starosta města

SLOVO STAROSTY
V úterý 2. října t. r. proběhla v přísálí Se-

nátu ČR vernisáž výstavy holického výtvarní-

ka Františka Juračky. Pod názvem „Plastická 

mozaika v keramických obrazech“. Zde autor, 

který patří mezi absolutní špičku evropských 

keramiků, představil dvanáct keramických ob-

razů. Vernisáže výstavy, zaštítěné senátorkou 

Václavou Domšovou, se zúčastnili mnozí či-

nitelé, radní, zastupitelé i občané města Holic. 

Slavnostního zahájení se ujala zmíněná senátor-

ka, promluvil též starosta Holic Pavel Hladík. 

Výtvarníka přítomným představil z profesního 

pohledu i z lidské stránky jeho přítel Mirek Va-

ňura, tvůrce výtvarných děl reagoval poděková-

ním všem přítomným a několika větami popsal 

taje svého kumštu.

Atmosféra vernisáže byla uvolněná a přátel-

ská, což podpořil i hudební doprovod ve složení 

J. Wiesenberg, P. Juračka a J. Mlejnek. K vý-

stavě, která probíhala do 15. října, senátorka 

Václava Domšová řekla: „Ráda bych poděko-
vala paní učitelce Slabé, neboť díky jí jsem se 
seznámila se skvělým výtvarníkem a úžasným 
člověkem Františkem Juračkou i s báječnými 

lidmi z jeho blízkého okolí. Že jsem mohla za-
štítit jeho výstavu v prostorách Senátu pro mne 
bylo velkou ctí a radostí. Výstava se setkala 
s velkým ohlasem a uznáním ze strany mých 
kolegů i návštěvníků historických prostor Sená-
tu. Blahopřeji Holicím, že právě zde František 
Juračka tvoří tak nádherné věci. Rovněž děkuji 
městu Holice za podporu výstavy.“

(red)

V prostorách Senátu vystavoval František Juračka

Městské investice v letošním roce
Rada města Holic projednala na svém zase-

dání 24. září průběžné plnění kapitálového roz-

počtu. Připomínám že pro letošní rok 2007 bylo 

na investice vyčleněno 17,39 mil. Kč a v sou-

časné době je možno většinu akcí už zhodno-

tit. Pracuje se na projektové dokumentaci pro 

sběrný dvůr, která bude podkladem pro podání 

žádosti o dotaci z evropských fondů, za 1,7 mil.

Kč byl od VČP odkoupen objekt bývalé služeb-

ny plynáren v Puškinově ulici, který bude slou-

žit pro potřeby nového sběrného dvora. Na nej-

větší letošní akci, na rekonstrukci ZŠ Holubova 

ul. bylo vyčleněno 4,5 mil. Kč, byla opravena 

střecha na původní budově školy a vyměněna 

prosklená stěna nad schodištěm.Významnou 

položkou byla částka 700 tis. Kč na úpravy 

a dovybavení vozu pro Sbor dobrovolných 

hasičů. V souvislosti s výměnou elektrického 

vedení v místní části Roveňsko bylo vybudo-

váno i nové veřejné osvětlení za 805 tis. Kč. Již 

v červnu byl dokončen nový chodník u pošty 

za 100 tis. Kč. Náměstí a autobusové nádraží 

je monitorováno moderním kamerovým systé-

mem za 150 tis. Kč, modernizován byl městský 

rozhlas, zejména v okrajových částech Holic 

bylo instalováno 8 tzv. bezdrátových hnízd za 

téměř 200 tis. Kč. V současné době se pracuje 

na terénních úpravách na sídlišti Muška a do 

konce roku tam bude prostavěno zhruba 690 ti-

síc Kč, probíhající práce dokumentuje snímek 

z minulých dnů. Na projektovou dokumentaci 

kanalizačních přípojek bylo vydáno 310 tisíc 

Kč a 2,5 mil. Kč je náš letošní příspěvek na vy-

budování kanalizace v částech Podlesí, Kame-

nec a Staré Holice v rámci evropského projektu 

Labe–Loučná. Město podpořilo opravu modli-

tebny Církve čsl. husitské, opravu sokolovny, 

přispělo na rekonstrukci hřiště v autokempinku 

Hluboký a na dokončení vysílacího střediska 

pro holický Radioklub, celkem těmto organiza-

cím poskytlo 350 tisíc Kč.

Vladislav Branda

Poděkování
Chtěl bych opravdu upřímně poděkovat Městu 

Holice a panu starostovi Pavlu Hladíkovi za 

morální záštitu i fi nanční podporu této výstavy. 

Mé díky patří zároveň řediteli našeho kulturního 

domu, panu Vítězslavu Vondroušovi a zejména 

pak paní senátorce Václavě Domšové za reali-

zaci výstavy.

Děkuji ale i Vám všem, kteří jste nelitovali času 

a vernisáže v Senátu jste se zúčastnili.

Moc Vám všem děkuju.

Fra Juračka



Rada města vzala na vědomí zprávu komise 

pro zvelebování a nakládání s majetkem města 

a zprávu o čerpání kapitálových výdajů rozpoč-

tu k 31. 8. 2007, odstoupení fi rmy BW Stavi-

telství od budoucí kupní smlouvy na dům čp. 

240 v Nádražní ulici a žádost Osadního výboru 

Koudelka.

Schválila 12. rozpočtovou změnu pro rok 

2007 v objemu 85 000 Kč, zveřejnění záměru 

odprodeje domu čp. 240 v Nádražní ulici za 

dříve schválených podmínek, přidělení bytu 

v domě čp. 744 v Holubově ulici dle pořadníku, 

převod družstevního podílu v Družstvu vlastní-

ků bytů Holice v čp. 120 Na Mušce, delegaci 

města do Vídně dne 4. 10. 2007 k pietnímu aktu 

160. výročí narození Dr. E. Holuba ve slože-

ní Mgr. Pavel Hladík, Ing. Vítězslav Vondrouš, 

Petr Rychlík, Radek Chotěnovský, zveřejnění 

záměru pronajmout nebytové prostory v čp. 29 

na Náměstí T. G. Masaryka.

Rada města na návrh sociální komise 

schválila přidělení bytů v městském domě 

čp. 1042 U Kapličky Josefu Hornychovi (ná-

hradník Ing. Bohumil Friml) a Martě a Petru 

Neumannovým (náhradníci Věra a Jiří Pavlí-

kovi, event. Olga Kmentová). Rada zamítla 

nabídku fi rmy FASTER OK Chrudim na práci 

při tvorbě identity a komunikace města, jakož 

i žádost Domova sv. Josefa v Žirči u Dvora 

Králové nad Labem. Rada doporučila zastu-

pitelstvu schválit podání žádosti o dotaci ze 

státního rozpočtu na rok 2009 na hřiště s umě-

lým trávníkem, úpravu procentuálního podí-

lu města Holic na vybudování páteřní cyklo-

stezky a 13. rozpočtovou změnu na rok 2007. 

Zrušila usnesení ze dne 10. 9. 2007 a uložila 

vedoucímu majetkového odboru předložit ná-

vrh na řešení záležitostí uvedených v žádosti 

OS Koudelka.

INFORMACE PRO VÁS...

Schůze rady města
24. září 2007
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Zastupitelstvo města schválilo podání žá-

dosti o investiční dotaci pro rok 2009 na akci 

„Hřiště s umělým trávníkem a umělým osvět-

lením“, podíl města ve Smlouvě o partnerství 

a spolupráci na výstavbu cyklostezky ve výši 

44% a 13. rozpočtovou změnu pro rok 2007.

Stránku připravil místostarosta města Mgr. Ladislav Effenberk

Schůze rady města
8. října 2007

Nic nového pod sluncem – chov drobného hospodářského zvířectva je 

zvláště na venkově tak starý jako lidstvo samo. Ovšem prvky organizo-

vaného chovu se objevují až ve 20. století. Pokud jde o Holice, z letopisů 

vyčteme, že v samostatné ČSR byl „Spolek chovatelů drobného hospo-

dářsky užitečného zvířectva“ ustaven 23. dubna 1929, „Spolek chovatelů 

poštovních holubů“ byl založen 31. ledna 1931. Od té doby se tyto spolky 

vlivem politických událostí různě měnily i přejmenovávaly, zájem o tuto 

náročnou zálibu však překonal všechny překážky.

Pro holické chovatele byl výrazně přelomovým rok 1982. V sobotu 

21. září toho roku bylo chovatelskou výstavou otevřeno nové chovatel-

ské středisko – dům chovatelů – které si členové spolku během nece-

lých tří let postavili brigádnicky. Od té doby byly v objektu uspořádány 

stovky chovatelských akcí a výstav místního, okresního i celostátního 

významu. Jednou z vrcholných akcí byla „1. Krajská soutěžní výsta-

va okresů Pardubického kraje“, která proběhla ve dnech 19. a 20. října 

t. r. Jednalo se o velký chovatelský svátek, pořádaný pod záštitou Kra-

je Pardubice a Města Holice s mediálním partnerem Českého rozhlasu 

Pardubice. 

V úvodních slovech při sobotním zahájení přípravu výstavy a hlav-

ní podíl na její úspěšnosti ze strany z.o. Českého svazu chovatelů 

Holice ocenili radní Pardubického kraje Ing. Petr Šilar, místostarosta 

Holic Mgr. Ladislav Effenberk, předseda ÚV ČSCH Praha Ing. Jaro-

slav Kratochvíl a další činitelé. Největšího ocenění se však místnímu 

svazu dostalo od více než 700 návštěvníků, kteří výstavu ve zmíněných 

dnech navštívili.

mkm

Rada města schválila pravidla pro sestavení 

rozpočtu města na rok 2008, 14. rozpočtovou 

změnu pro rok 2007, pořadník uchazečů o při-

dělení obecního bytu pro IV. čtvrtletí roku 2007. 

Dále rada schválila přidělení bytu v čp. 2 na ná-

městí T. G. Masaryka dle pořadníku, povolení 

na užívání veřejného prostranství při prodej-

ních trzích v roce 2008. Na základě výsledků 

poptávkového řízení schválila Technické služby 

Holice jako dodavatele akce „Terénní úpravy 

Muška“. Rovněž schválila převod družstevních 

podílů v Družstvu vlastníků bytů Holice v čp. 

1120 a v čp. 1124 v ulici Na Mušce z Tomá-

še Abela na Veroniku Švancarovou a schválila 

plat ředitele Základní školy Komenského ulice 

s platností od 1. 9. 2007.

Rada města vzala na vědomí zprávu komise 

pro školství, mládež a tělovýchovu, doporučila 

zastupitelstvu města schválit obecně závaznou 

vyhlášku o místním poplatku za provoz sys-

tému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálního od-

padu, obecně závaznou vyhlášku o stanovení 

míst a času, ve kterém mohou být provozová-

ny výherní hrací přístroje. Rada stanovila, že 

k obřadu vítání občánků budou zvány všechny 

děti, jejichž matka byla nejpozději do tří mě-

síců jejich věku přihlášena k trvalému pobytu 

v Holicích.

Mimořádné zasedání zastupi-
telstva města 1. října 2007

VELKÝ SVÁTEK HOLICKÝCH CHOVATELŮ

Schůze rady města
22. října 2007

Rada města schválila plán údržby míst-

ních komunikací v zimním období 2007–

2008, provozní řády městského stadionu, 

dětského hřiště v ulici 9. května a v Ottma-

rově ulici, odprodej domu čp. 240 s pozem-

kem v Nádražní ulici, zveřejnění záměru 

pronájmu vybraných pozemků, likvidaci 

neupotřebitelného movitého majetku měs-

ta dle návrhu příslušné komise. Rada vza-

la na vědomí zprávu o opravách a údržbě 

místních komunikací a zprávu o přípravě 

zasedání městského zastupitelstva dne 

5. 11. 2007. 

Dále rada doporučila zastupitelstvu 

schválit odprodej pozemku v Tyršově ulici 

z majetku města, odprodej pozemků v míst-

ní části Koudelka – Blažkovec z majetku 

města, zřízení věcného břemene za úplatu 

na pozemcích v Ottmarově ulici a v místní 

části Podlesí, schválit obecně závaznou vy-

hlášku o stanovení podmínek pro pořádání, 

průběh a ukončení veřejnosti přístupných 

tanečních zábav, diskoték a jiných kultur-

ních podniků k zajištění veřejného pořádku, 

zařadit do kapitálového rozpočtu města na 

rok 2008 fi nanční prostředky na nákup vo-

dovodního řadu v Nezvalově ulici.

Rada města neschválila zveřejnění zá-

měru odprodeje pozemku v ulici Na Pově-

trníku, uložila odboru fi nančnímu a škol-

skému připravit do 31. ledna 2008 návrh na 

rozšíření Mateřské školy Staroholická ulice 

o jednu třídu. Rada vzala na vědomí sdělení 

právního zástupce o výsledku soudního říze-

ní, týkajícího se silniční nehody služebního 

automobilu města v roce 2005 a rozhodla se 

pověřit právníka posouzením celé záležitos-

ti a eventuálním odvoláním proti rozsudku.



Konec platnosti řidičských průkazů 
vydaných do roku 1994 a občanských 
průkazů bez strojově čitelných údajů 
Poslední upozornění pro všechny držitele řidič-

ských průkazů, vydaných do konce roku 1993, 

že je platnost těchto řidičských průkazů (dále jen 

ŘP) do konce tohoto roku, tj. do 31. 12. 2007. 
Jedná se o ŘP typu „růžová knížka“ (byly vydá-

vány do roku 1986) a první dva typy kartičko-

vých ŘP, které vydávala v letech 1886 až 1993 

ještě Policie ČR.

Informace na odboru dopravy na tel. 
466 741 240 nebo 466 741 243 (agenda řidičů).

V letošním roce také už naposledy upozorňu-

jeme na výměnu občanských průkazů bez stro-

jově čitelných údajů (typ karta) vydaných do 

31. prosince 1998, které je nutno vyměnit už 

do 31. prosince 2007. Žádost o vydání nového 

občanského průkazu (se strojově čitelnými úda-

ji) občan předloží nejpozději do 30. listopadu 
tohoto roku. 
Informace na správním odboru na tel. 
466 741 216, 466 741 217 (agendy OP a CD).

Schůze rady města v listopadu 2007
První listopadová schůze rady města je v pon-

dělí 5. listopadu před zasedáním zastupitelstva 

a rada bude projednávat aktuální záležitosti, 

další jednání bude 19. listopadu, na programu 

jednání rady bude první projednávání návrhu 

rozpočtu města na rok 2008. Na každé jednání 

rady města budou průběžně zařazovány majet-

kové otázky (převody majetku apod.), sdělení 

starosty a další. 

Třídíme odpad – tentokrát i nápojové 
kartony 
Město Holice se připojilo již před časem do 

společného systému zpětného odběru odpadu 

z obalových materiálů, zajišťovaného společ-

nosti EKOKOM. Další komoditou, která je od 

občanů požadována jsou tzv. nápojové kartony, 

tj. krabice od mléka, džusů a dalších nápojů. 

Pro tyto použité obaly je možno vyzvednout na 

městském úřadu 

oranžové pytle, 

které pak zavá-

zané odkládáme 

na sběrná stano-

viště do žlutých 

kontejnerů na 

plast, popř. vol-

ně. Nápojové 

kartony budou 

sváženy společně s plasty a na třídících linkách 

budou od plastů odděleny a předány k dalšímu 

zpracování.

Policie ČR na internetu
Internetové spojení na služebny policie, včetně 

holického oddělení je přes internetové stránky 

města Pardubic.

www.mesto-pardubice.cz/pcr_struktura 
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ÚŘEDNÍ DESKA
(informace z městského úřadu a jeho odborů připravil Ing. Vladislav Branda, tajemník MÚ)

ČESKÁ POLICIE „POD ČAROU“
S blížícím se koncem roku se u nás stále čas-

těji skloňuje slovo „Schengen“. Co tento název 

pro nás znamená v praktickém životě?

Tento termín se nejvíce využívá pro označení 

tzv. Schengenského prostoru, v jehož rámci ne-

jsou na společných (vnitřních) státních hranicích 

členských zemí Evropské unie prováděny hra-

niční kontroly. Hlavními změnami bude již zmí-

něné odstranění hraničních kontrol, volný pohyb 

po všech členských zemích, odstranění překážek 

bránících volnému průjezdu na místech hranič-

ních přechodů. Překračování vnitřních pozem-

ních státních hranic nebude omezeno žádnou 

provozní dobou, průjezd přes státní hranice bude 

vnímán obdobně jako pohyb ve vnitrozemí. Kaž-

dý občan je však povinen mít u sebe platný do-

klad totožnosti – občanský průkaz nebo cestovní 

pas. Vnější hranice České republiky se zachová-

ním kontrol budou však v platnosti na vybraných 

mezinárodních letištích (předpokládána Praha, 

Brno, Ostrava, Pardubice, Karlovy Vary).

Tímto se symbolicky završí období pomysl-

ného rozdělení Evropy na východ a západ. Jak 

bylo zmíněno v médiích, připravovaný vstup 

České republiky do schengenského prostoru, 

původně plánovaný na 1. 1. 2008, by se měl 

posunout do přesně nespecifi kovaného data 

před letošními vánočními svátky. Tato výrazná 

změna v uspořádání Evropy se nemalou měrou 

dotkne i činnosti Policie ČR. Půjde zejména 

o mezinárodní pátrání po hledaných osobách, 

po pobytu osob pro potřeby justičních orgánů, 

po věcech – vozidlech, zbraních, dokladech aj. 

– novým informačním způsobem Schengenské-

ho informačního systému (SIS), který je spo-

lečnou databází tzv. „Evropy bez hranic“. Tento 

systém zajišťuje národní centrála SIRENE, kte-

rá koordinuje využívání SIS.

Vše o problematice Schengenského pro-

storu včetně práv a povinností občanů člen-

ských států naleznete na internetové stránce 

www.euroskop.cz/schengen.
npor. Petr Chrudimský,

vedoucí PČR-OOP Holice

V pondělí 5. listopadu 2007 v 18 ho-
din se bude konat pravidelné veřejné 

zasedání Zastupitelstva města Holic.  

Zasedání proběhne v klubovnách kultur-

ního domu. 

Na programu je informace o plnění 

rozpočtu města k 30. 9. 2007 a schválení 

aktuálních rozpočtových změn. Zastupi-

telstvu budou předloženy k projednání 

obecně závazné vyhlášky o poplatku za 

odpad na rok 2008, o omezení provozu 

v Holicích instalovaných výherních hra-

cích přístrojů a o stanovení podmínek 

pro pořádání tanečních zábav a diskoték. 

Pravidelným bodem je zpráva o činnosti 

rady města za období od minulého zase-

dání zastupitelstva, převody nemovitého 

majetku města, sdělení starosty města, 

popřípadě projednání připomínek zú-

častněných občanů.

Srdečně zveme občany na veřejné jed-
nání holických zastupitelů.

Pozvánka na jednání
zastupitelstva města

5. listopadu 2007

Informace o možnosti
inzerce v Holických listech

Redakce Holických listů připravuje možnost 

umístění barevné inzerce v měsíčníku Holické 

listy od ledna 2008 formou vloženého listu dle 

následujících cen:

formát A4 6 000 Kč

formát 1/2 A4 3 000 Kč

formát 1/4 A4 1 500 Kč

formát 1/8 A4 750 Kč

V případě zájmu o další informace uvádíme 

kontaktní adresu: kd@holice.cz.

V sobotu 29. září se skupina radních vypravila 

do družebního města Strzelce Opolskie. Termín 

návštěvy byl zvolen záměrně tak, abychom moh-

li mimo jiné podpořit mladé holické fotbalisty na 

tamním turnaji družebních měst. Přestože se jed-

nalo o neofi ciální soukromou návštěvu, postarali 

se nám naši polští přátelé o bohatou náplň celého 

dne. Po přijetí na radnici jsme si prohlédli město, 

navštívili hasiče ve vesnici Kadlub (s nimi mají 

družbu hasiči holičtí) a zbyl čas i na fandění. Pro 

úplnost dodejme, že holičtí fotbalisté skončili 

na 3. místě. Poděkování patří zastupiteli Jose-

fu Bartoníčkovi, který nezištně zajistil dopravu 

a v pořádku nás dovezl tam i zpět. 

160. výročí narození Dr. Emila Holuba bylo 

podnětem, že se 4. října vypravila delegace 

města do Vídně, aby k jeho hrobu položila vě-

nec. Jak je všeobecně známo, odpočívá cesto-

vatel na čestném pohřebišti ústředního hřbitova 

rakouského hlavního města. Jak snímek doklá-

dá, úkol byl splněn a věnec v národních barvách 

se stuhami města dán na své místo. Osobně mně 

potěšilo, že správa hřbitova akceptovala moji 

žádost při poslední návštěvě a odstranila strom, 

který zakrýval vrchní část náhrobku. Další cesta 

na toto místo čeká delegaci města v příštím roce 

v září, kdy si budeme připomínat 50. výročí 

úmrtí Růženy Holubové. 

Pavel Hladík



DIVADLO
Vladimír Hron – Hvězdný expres
pátek 2. listopadu v 19.30 hod velký sál

Ve čtvrtém dílu zábavné „One man show“ divák 

cestuje časem. Vstupné: 190/170/150 Kč.

Vojnarka
pátek 9. listopadu 19.30 hod velký sál

Hra o lehkosti touhy, mládí a dobře míněných 

úmyslů a o tíze odpovědnosti, závazků a zmar-

něných hodnot. V režii Petra Kracíka se před-

staví Východočeské divadlo Pardubice. 

Vstupné: 190/170/150 Kč.

Loupežník a princezna Anka
neděle 11. listopadu v 15.00 hod velký sál

Princezna Anka z chudé královské chalupy je 

nezbedná uličnice. Proto ji odnese čert k lou-

pežníkovi. Anka se však rozhodne, že musí být 

„vysvobozena“. Vstupné: 50 Kč.

KINO
Medvídek
úterý 6. listopadu v 19.30 hod 

Příběh zasazený do současné Prahy vypráví osu-

dy tří kamarádů, kteří se znají už od školních let. 

Vstupné: 70 Kč.

Edit Piaf
úterý 13. listopadu v 19.30 hod 

Narodila se na chodníku, vyrůstala v nevěstin-

ci, vydělávala si pouličním zpěvem. Život Edith 

Piaf byl bojem o hudbu, přežití a lásku. 

Vstupné: 65 Kč.

Shrek III.
úterý 20. listopadu v 17.00 hod 

Pokračování úspěšné animované komedie. Ve 

třetím dílu má dobromyslný zlobr od začátku 

dva problémy: nechce se stát králem v zemi 

a dozví se, že bude otcem. Vstupné: 60 Kč.

Všichni dobří rodáci
úterý 20. listopadu v 19.30 hod 

Kronika jedné moravské vesnice. Poetika, poe-

zie, krása jazyka, to vše je zasazeno do výpově-

di jedné generace. Vstupné: 40 Kč.

Kladivo na čarodějnice
úterý 27. listopadu v 19.30 hod 

Do města Šumperka je povolán inkvizitor, aby 

vyšetřil přestupek jedné žebračky. Zkonstruuje 

proces, jehož metody zaručují doznání všech 

obžalovaných. Vstupné: 40 Kč.

KLUB
INPEACE a FLAMESOUL
pátek 16. listopadu v 19.00 hod 

Rock koncert. Vstupné: 70 Kč.

VÝSTAVY:
Petr Juračka – „Krajina 2007“
od 1. listopadu do  30. listopadu 

vitríny v I. patře Kulturního domu města Holic
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Toto těleso navazuje na mnohaletou tradici de-

chovkového žánru ve městě. Ze slavných kapel-

níků doby minulé se sluší uvést Čeňka Holuba, 

jeho syna Jana, Josefa Lukeše a Jaroslava Ko-

courka. Od března r. 2000 je uměleckým šéfem 

souboru Mgr. Zdeněk Hlásek, pod jehož vede-

ním se zatím daří udržovat kontinuitu tohoto 

hudebního stylu v Holicích, a to i přes sílící 

konkurenci v oboru a akutní nedostatek mla-

dých muzikantů, zejména žesťařů.

Repertoár, který se převážně skládá ze zpíva-

ných středně obtížných skladeb české a mo-

ravské dechovky, je dále doplňován evergreeny 

z operet a muzikálu či hudebními směsmi. Jako 

velice šťastná se navíc ukazuje spolupráce s for-

mací J. G. Dix. 

Orchestr, který má nyní okolo 25 členů, mů-

žete pravidelně vidět při pořadech města Ho-

lic a jeho kulturního domu, na nejrůznějších 

slavnostech, hasičských či sokolských akcích, 

vánočních vystoupeních, festivalech, maškar-

ních rejích. Členové tělesa se také podílejí na 

organizaci mezinárodních přehlídek dechových 

hudeb a adventních koncertů, které vznikají ve 

spolupráci s pěveckými sbory holických škol.

Kapela udržuje více jak 35 let družební styk 

s hasičským dechovým orchestrem z německé-

ho Frohburgu. Jako reprezentant holické kul-

tury také absolvovala velmi úspěšný zájezd do 

družebního města Strzelce Opolskie v jižním 

Polsku. 

Karel Král ml.

Oslavy 160. výročí narození Dr. Emila Holuba
Na počátku října se uskutečnily vzpomínkové 

akce na počest 160. výročí narození holické-

ho rodáka, afrického   badatele  a  cestovatele 

Dr. Emila Holuba. Nejvýznamnější akce, 15. 

africké sympozium, proběhla v sobotu 6. října 

2007 v kulturním domě s mezinárodní účastí. 

Shromáždili se členové Společnosti přátel Af-

riky z Prahy, Brna, Hradce Králové, významní 

pracovníci Náprstkova muzea, Národní knihov-

ny, Orientálního ústavu v Praze. Přijeli přátelé 

ze Slovenska a Rakouska, pozvání přijali i hos-

té ze spřátelené Společnosti Alberta Schweit-

zera z Německa, rodiště afrického cestovatele 

navštívil i Dr. Robert Burrett ze Zimbabwe, 

který  se ve své zemi zabýval výzkumy Dr. E. 

Holuba.

Velkým zpestřením sympozia a zároveň i vel-

kým svátkem fi latelistů bylo pokřtění nové poš-

tovní známky, vydané na počest afrického ces-

tovatele. Křtu se zúčastnili za Českou poštu pan 

František Bakeš a za Klub fi latelistů v Holicích 

jeho předseda pan Jaromír Lohniský. 

Na závěr došlo ještě k jedné významné událos-

ti. Kulturní dům Holice obdržel od Společnosti 

přátel Afriky dar v podobě obrazu naivního za-

mbijského malíře Stephena Kappaty. Na obra-

ze je zachyceno odhalení busty Dr. E. Holuba 

v Livingstonu  v roce 2005.

Dar předávala 1. místopředsedkyně Společnosti 

přátel Afriky v Praze ing. Marie Hrušková. 
Jitka Koudelková

PROGRAM

Městská knihovna
Městská knihovna vyhlašuje Literární soutěž  
o ceny cestovatele Dr. Emila Holuba na téma 

„Cesta tam a zase zpátky“. 

Literární soutěž je součástí celostátního projek-

tu „KDK SKIP – Kde končí svět 2008“.

Kategorie soutěže:

1. kategorie 1. stupeň ZŠ, 

2. kategorie 2. stupeň ZŠ a víceleté gymnázium

3. kategorie střední školy

Literární práce odevzdávejte v půjčovních 

dnech v městské knihovně v 1. poschodí kul-

turního domu. Termín odevzdání prací je do 

31. ledna 2008.
Vyhodnocení soutěže proběhne v únoru 2008. 

Tři nejlepší práce v každé kategorii  budou od-

měněny a zveřejněny v Holických listech.

Anna Boříková

Dechový orchestr Kulturního domu města Holic

V pátek 5. října byl otevřen v prostorách ma-

lého sálu Klub a bar U Holuba. Pro zahájení 

bylo symbolicky zvoleno vystoupení „šamana“ 

a zvolena africká hudba. 

Jsme si vědomi, že klub má svá pravidla a k do-

konalosti nám ještě mnoho chybí. Zvažovali 

jsme, zda nejdříve klub kompletně zařídit a pak 

otevřít, nebo volit cestu postupného zprovoz-

ňování. Zvolili jsme cestu druhou a to z toho 

důvodu, že věříme, že návštěvníci nám pomů-

žou v tomto snažení. Naší představou je vyba-

vit prostory stojacími lampami, křesly, divany, 

stolečky apod. Prosíme Vás tímto, pokud máte 

někdo něco z tohoto zařízení a jste ochotni nám 

věnovat příjemné zařizovací předměty, dejte 

nám informaci na email kd@holice.cz.

Za Váš zájem a snahu nám pomoci předem dě-

kujeme a věříme, že se s Vámi v Klubu a baru 

U Holuba brzy uvidíme.   Za všechny Bóďa Ho-

rák, Vlado Hladík a Vítězslav Vondrouš.

Klub a bar U Holuba

Rukodělná dílna – malba na sklo

Možnost vyrobit si vlastnoruční vánoční dárek. 

Součástí kurzovného bude skleněný svícen na 

čajovou svíčku pro vlastnoruční výzdobu. Co 

si přinést? Menší skleničky a skleněné nádobky 

– to, co si chcete ozdobit. 

Termín: 23. listopadu 2007 od 18.00 hod. Lek-

tor: Květa Gabesamová. Místo konání: klubov-

ny KD. Cena: 290 Kč.
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Z NAŠICH ŠKOL

V měsíci říjnu jsme oslavili 160. výročí naroze-

ní dr. E. Holuba. Navštívili jsme muzeum a po-

ložili kytičku u sochy našeho cestovatele. 

Za hezkého slunečného počasí jsme se vydali 

na výlet do lesoparku Vysoké Chvojno, kde 

jsme obdivovali krásy podzimu. Ve školce jsme 

shlédli pohádku Bajaja.

Všechny naše zážitky si zaznamenáváme do 

památníčků, které si na konci školního roku 

vezmeme domů.

Středeční hrátky jsou hojně navštěvovány ma-

minkami s malými dětmi. Děti si pohrají 

a seznámí se s prostředím mateřské školy.

MŠ Pardubická Holice

Mateřská škola Pardubická 
informuje

Bude z nás dobrá parta? Perný říjen na ZŠ Holubova
V září sice vypukla škola jako každý rok, ale 

novopečení šesťáci ze ZŠ v Komenského ulici 

se ještě měli na co těšit. Hned první den je totiž 

čekalo příjemné překvapení. Co nám o tom po-

věděli někteří žáci?

Míša:
Hned po zahájení školy nám nová paní učitel-
ka třídní oznámila, že pojedeme na dvoudenní 
adaptační pobyt zaměřený na výuku angličtiny. 
Dva dny budeme bydlet v rekreačním zařízení 
Radost v Horním Jelení. Budeme si povídat 
s novými kamarády, hrát si a učit se v přírodě. 
Začali jsme se nemožně těšit.
Ve čtvrtek 5. 9. nastoupila celá naše třída pod 
přísným dohledem paní třídní učitelky a dvou 
angličtinářek do linkového autobusu. Asi po 
čtvrthodině jsme se již ubírali lesní cestou 
k táboru. Tam na nás čekal pan ředitel, který 
přivezl zavazadla a spoustu učebních pomůcek. 
Rozdělili jsme se na čtveřice a trojice a ubyto-
vali se v pokojích. Sotva jsme si však povlékli 
postele a vyměnili pár čerstvých dojmů, začí-
nalo vyučování. 
Paní učitelky se nám představily a seznámily 
nás s programem. Při prvním úkolu, který byl 
zadán – jak jinak – v angličtině jsme se rozdělili 
do 7 pracovních týmů, které pak spolu po celou 
dobu zápolily.
Po obědě pokračovala zaměstnání, při nichž si 

děti opakovaly slovní zásobu a jednoduché kon-

verzační obraty. Vše probíhalo formou hry.

Roman:
Hráli jsme různé hry a soutěže a moc nás to 
všechny bavilo. Klidně bych tam jel znova.
René:
Po dobré večeři jsme „tančili kolem židlí“ za 
zvuků skotské hudby a hráli jsme další hry. Na-
konec nám paní učitelky dovolily rozložit stůl 
na stolní tenis, a tak se konal turnaj. Když se 
setmělo, měl být táborák, ale bohužel začalo 
hustě pršet. Počasí nám prostě nepřálo.
Roman:
Pak najednou kdosi pronesl, že venku před 
budovou někdo je. Chatky na protější straně 
vrhaly strašidelné stíny, šumění deště a kvíle-
ní větru bylo jako strašidelné hlasy, které na-
háněly hrůzu. Všichni se nahrnuli do jednoho 
pokoje, zhasli světlo a zírali ven!!! Vtom přišly 
paní učitelky a začaly nás uklidňovat. Přesto se 
dva kluci raději přestěhovali do místnosti vedle 
pokoje učitelek. My ostatní jsme se zachumlali 
pod peřinu a zaspali jsme strach. Ráno si na 
tajemnou osobu nikdo ani nevzpomněl a všichni 
se připravovali na orientační běh.
Po obědě nastalo balení a velký úklid. Někteří 

si pěkně mákli.

Pan ředitel odvezl zavazadla. Proběhlo vyhláše-

ní výsledků. Všichni účastníci si vysloužili ma-

lou sladkou odměnu. Pak už následoval přesun 

k autobusu a odjezd domů.

Všichni šesťáci vzkazují, že se jim na Jelení 
moc líbilo. Už se těší na letní cyklistický kurz, 
který je čeká v osmém ročníku a který proběh-
ne také na Radosti. Doufají, že brzy zase poje-
dou na nějaký výlet.

Žáci 6. ročníku a jejich učitelé
ZŠ Komenského

Říjen pro nás začal skutečně pohádkově. 4. října 

si to  naše sportovní elita ve složení: Ondřej Březi-

na, Dalibor Řepka, Ondřej Valášek, Robert Lošťák 

a Honza Březina rozdali s ostatními školami v no-

hejbale. A vyšlo to! Zlato bylo doma. A to jsme 

ještě nevěděli, jaké bravurní výkony provádí naše 

dívčí populace v Dolní Rovni na atletických závo-

dech, memoriálu Jaroslava Brože. Tam neuvěřitel-

ným způsobem rozpohybovala své krásné dlouhé 

nohy Veronika Vašátková a doskočila si přímo pro 

bronzovou medaili. Pokoušet štěstí se vydali také 

naši malí sportovci z 1.stupně na Kinderiádu, která 

se konala 9. 10. v Pardubicích. Ve skoku do dál-

ky nás reprezentovala Michaela Hálová a Barbora 

Zběhlíková, v hodu do dálky Kamila Koudelková 

a Eva Dvořáková, ve štafetě bojoval Petr Dušek, 

Barbora Zběhlíková, Jiří Stárek a Eva Dvořáková. 

Dne 17. 10. opět dozrál čas na pěveckou sou-

těž Perníkový slavík. Tentokrát však probíhala ve 

velkém stylu. Místem hledání holubovských star 

se stala tělocvična. O skvělou atmosféru se posta-

rali naši zkušení moderátoři – Veronika Albrechto-

vá, Honza Březina, Veronika Šmidtová a Dalibor 

Řepka. První místo v 1. kategorii dívek získala 

Kamila Koudelková, druhé místo Anna Dojčánová 

a třetí Pavlína Voborníková. Z chlapců vybojoval 

první místo Jiří Zběhlík, druhé Jiří Voborník a tře-

tí místo Lubomír Giňa. V druhé kategorii z dívek 

nejvíce zabodovala Barbora Zběhlíková, těsně za 

ní se umístila Jana Kulhavá a na třetí pozici do-

sáhla Klára Milfaitová. Z chlapců se nejlépe da-

řilo Adamovi Brandovi, na záda mu dýchal Do-

minik Navrátil a Jakub Venclák. Z dívek ve třetí 

kategorii zazářila Markéta Venzarová. Na druhé 

místo dosáhla Simona Kynclová a na třetí Eliška 

Dvořáková. Z kluků měl skutečného slavíka v hr-

dle Martin Sedláček. Pěvecké umění bylo zjevné 

i u Honzy Březiny a Nazara Yurkiva, kteří získali 

druhé a třetí místo. Královnou čtvrté kategorie se 

stala Iveta Březinová, stříbro si odnesla Veronika 

Vašátková a bronz Diana Dimiděnková. Králem 

se stal Michal Málek. Pozadu nezůstal ani Petr 

Houdek a Honza Kadrmas. Zvláštní cenu poroty 

obdržel duet v podání zpěváků 4. ročníku Andrey 

Peštálové a Honzy Kroupy, kteří zazářili písní ze 

známého seriálu Pojišťovna štěstí.

V týdnu od 15. 10. do 19. 10. probíhal na škole 

projekt „Sám sebou“, kdy žáci čtvrtých, pátých, 

sedmých a osmých ročníků ZŠ i ZŠP strávili do-

poledne se zkušenou psycholožkou paní dr. Kaš-

parovou a s Českou policií. Semináře byly zaměře-

ny nejen na prevenci proti drogám, ale především 

také na komunikaci a poznání sebe sama.

 A nakonec ještě poznámka. Během celého října 

jsme vozili do školy (tedy spíše rodiče) starý papír. 

Výtěžek bude věnován na nákup odměn pro děti, 

sportovního náčiní a počítačových programů.

M. Stačinová

MATEŘSKÁ ŠKOLA HOLICE 
STAROHOLICKÁ

– KOUZELNÝ PODZIM
Začátek školního roku odvál vítr a ten nám při-

nesl podzim. Všechno v přírodě okolo nás mění 

barvu a děti někdy s očima dokořán koukají na 

krásně vybarvené stromy, lesy, keře.

Plody sbíráme na vycházce – různé druhy – ší-

pek, jeřabiny, trnky, houby, různé druhy šišek, 

vše navlékáme a děláme korále pro naše lesní 

skřítky. Při sběru plodů se učíme určovat stromy 

listnaté a jehličnaté, různé druhy keřů. Všechno 

namalujeme! A co ještě? Poprosíme rodiče, aby 

nám také trochu pomohli.

Chladný podzim přináší i nemoci, kterým 

chceme předcházet. Proto MŠ do svého pro-

gramu zařadila plavecký výcvik a saunování. 

Pravidelné otužování vede k takovému ovliv-

nění imunitního systému, že dochází k poklesu 

virozních onemocnění dýchacích cest. Dítě si 

uvědomuje své tělo, osvojuje si zručnost při ob-

lékání a svlékání, zouvání, nazouvání bot, uspo-

řádání odloženého oděvu atd.

Zdeňka Krátká, ředitelka MŠ
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Skončily prázdniny a nás čekala první letoš-

ní výprava. Konala se 21.–23.9.2007 ve srubu 

nedaleko Kostelce u Heřmanova Městce. Do 

Heřmanova Městce jsme dorazili o půl osmé 

večer. Vedoucí nás rozdělili do dvou družstev, 

naším úkolem bylo dostat se co nejdříve ke 

srubu podle mapy. Zpočátku snadný úkol ale 

nebyl takovým, jakým se zdál. Na konci ces-

ty, unaveni a vyčerpáni, jsme všichni padli 

na matrace, vytáhli spacáky, karimatky a šli 

spát. Ráno byl budíček a rozcvička. Celá den 

se hrály hry a byla zábava. Nejvíce nás však 

zaujal odpolední program, kdy hlavním úko-

lem bylo neskončit ve vodě! Vedoucí chtěli, 

abychom uměli ovládat loď :-), ale myslím, 

že podruhé už na to nebudou mít odvahu ani 

pomyslet. Den utekl velmi rychle, zapadající 

slunce krásně zbarvilo mraky a nastal čas za-

pálit oheň. Ovšem stále čekala poslední hra, na 

jejímž konci jsme spokojeně jedli vyslouženou 

odměnu...sušenky. Unaveni po krásném, ale 

náročném dni jsme usnuli hned, co jsme za-

lehli. Ráno bylo příjemné. Dopoledne vedoucí 

vyhlásili akci „velký úklid“. Jakmile bylo vše 

na svém místě, tak jak mělo být, spokojeně 

jsme vyrazili na nádraží. V parku nám zbyl 

dokonce i čas na odpočinek. Nakonec jsme na-

stoupili do vlaku a mrzelo nás, že víkend tak 

rychle utekl.
Sopk

První výprava

Taneční soutěž pod názvem „O putovní po-

hár města Holic“ se konal v roce 1963 ještě 

v původním sále Na Špici. První ročníky této 

soutěže, kdy se tančilo pouze v kategoriích D 

a C, byly ještě bez názvu, od roku 1993 pak 
pod názvem Holický kramfl íček. V průběhu 

let   byla soutěž rozšířena, přibyla kategorie B, 

dětské taneční páry a neregistrovaní tanečníci. 

Během dne se uskutečnilo šest až devět soutěží, 

tančilo až sedmdesát párů z celé České republi-

ky. Z ekonomických důvodů a chybějícího zá-

zemí pro soutěžící se soutěž poprvé v roce 2005 

přestěhovala ze sálu Na Špici do městské spor-

tovní haly, která dostatečně splňuje všechny 

podmínky. Tato ojedinělá  kulturní akce se koná 

pod záštitou města Holic a Pardubického kraje. 

V loňském roce se soutěže zúčastnil rekordní 

počet tanečníků – celkem osmdesát pět párů.

Letošní XIV. ročník  Holického kramfl íčku 

se  uskuteční v neděli 11. listopadu od 9 do  18 

hodin. Tančit se bude v 9 kategoriích a v 11 sou-

těžích. 

Letošnímu ročníku přejeme hodně soutěží-

cích, hodně diváků, které srdečně zveme.

Tancklub Holice, 
Taneční studio Hany Flekrové a DDM Holice

XIV. ročník „Holického kramfl íčku“

Holub, králík, kohout, kachna, slepice, perlička
Na druhé stránce tohoto vydání jste si mohli 

přečíst několik ofi ciálních údajů o velkém svát-

ku místních chovatelů – 1. krajské výstavě. Jak 

nám řekl předseda organizace i výstavního vý-

boru Ladislav Kašpar, výstava pro ně byla vel-

kým svátkem, avšak též velkou prací. Cíl však 

byl jasný: uspořádat výstavu, kde bude maxi-

mální počet soutěžících zvířat. 

Účastnilo se celkem 184 vystavovate-

lů z regionu Pardubice, Chrudim, Svitavy 

a Ústí nad Orlicí. Ve výstavním areálu bylo 

umístěno 1 334 zvířat, a to: 374 kusů (70 

plemen) vodní a hrabavé drůběže, 500 kusů 

(82 plemen) holubů a 460 kusů (52 plemen) 

králíků. Podle Ladislava Kašpara je obzvlášť 

potěšující, že mezi vystavovateli bylo 17 

mladých chovatelů (do 18 let).

Sláva vítězům – čest poraženým! Tak se 

provolává na mnoha soutěžích, utkáních, závo-

dech. Provolejme čest těm, kteří přijeli – namát-

kou vybráno – z Mistrovic, Svinčan, Holetína, 

Rychnova, Zalažan, Nekratova, Starých Ždánic, 

Dolního Újezda a dalších míst. A pojmenujme 

alespoň první z těch, kterým patří sláva:

•  Vítězný králík: aljašský – Vladimír Čechal, 

Opatovec – Svitavy

•  Vítězná kolekce králíků: novozélandský bílý 

– Ladislav Kašpar, Holice – Pardubice 

•  Vítězná kolekce holubů: česká čejka – Karel 

Jirků, Lanškroun – Ústí nad Orlicí

Drůbež:

•  Vítězný kohout: antverpský vousáč – Karel 

Vaněk, Opatovice nad Labem – Pardubice

•  Vítězná kolekce: kachna saská – Dušan Bar-

cuch, Miřetín – Chrudim  

V hodnocení regionů získala nejvíce bodů 

Chrudim před Pardubicemi, Svitavami a Ústím 

nad Orlicí.

(mkm)

Šťastná volba
Dne 18. října se uskutečnila ve SŠA Holice 

akce, která svou vyjímečností stojí za povšim-

nutí. Měli zde schůzku žáci základních škol, 

kteří uvažují o tom, že se některý z oborů nabí-

zený naší školou stane jejich budoucí profesí. 

Hlavní náplní letošního „Dne zručnosti“ 

byla soutěž žáků ve výrobě přípravku, kde si 

žáci vyzkoušeli svoji dovednost v ručním zpra-

cování kovů. Odměnou za jejich snahu byl 

vedle diplomu a drobných dárků také výrobek, 

který si žáci mohli ponechat. V další části toho-

to dne si všichni účastníci prohlédli prostory , 

vybavení a hlavně viděli činnost našich žáků při 

výuce odborného výcviku. 

O tom, že náš „Den zručnosti“ zaujal ve-

řejnost svědčí to, že letos proběhl již po sedmé 

a zúčastnilo se ho 33 žáků z 10 škol pardubické-

ho kraje. Spokojenost s průběhem soutěže byla 

nejen na straně pedagogických pracovníků ško-

ly ale i rodičů, kteří některé žáky doprovázeli 

a na vlastní oči mohli vidět, jak se jejich děti 

umějí postavit k práci.
Jaroslav Kratochvíl, SŠ automobilní Holice

Gymnázium Dr. Emila Holuba pořádá ve 
čtvrtek 29. 11. 2007 v 18 hodin adventní 

koncert. Vzhledem k termínovým mož-

nostem účinkujících jej pořádáme poně-

kud dříve než v minulých letech. Hlavními 

účinkujícími večera jsou houslista Václav 

Hudeček a klavírista Petr Ademec, spolu 

s nejlepším účastníkem letních houslových 

kurzů V. Hudečka.

Koncert se koná v aule Gymnázia Dr. Emi-

la Holuba v Holicích.

U příležitost státního svátku 28. října budou 

letos již popáté uděleny Ceny MK. Udělují se 

k ohodnocení výjimečných uměleckých tvůr-

čích nebo interpretačních počinů nebo za dlou-

hodobé umělecké zásluhy v oblasti divadla, 

hudby a výtvarného umění a architektury. 

V oboru výtvarného umění a architektury bude 

Cena za celoživotní dílo udělena malíři a so-

chaři Karlu Malichovi. Malich je holickým 

rodákem a čestným občanem města Holic.

OCENĚNÍ HOLICKÉHO RODÁKA



Na jedné z předchozích stránek se nachází 

zmínka o pietní vzpomínce delegace města Holic 

u hrobu Dr. Emila Holuba ve Vídni. Proč vlastně 

tento velký Čech leží na vídeňském hřbitově? 

Odpověď je jednoduchá: obrovské zklamá-

ní, které mu přineslo odmítnutí jeho velkory-

sých nabídek ze strany „zabydlených“ českých 

vědeckých kruhů, ho víceméně donutilo trávit 

zbytek života se svojí věrnou životní družkou 

ve Vídni. V prvním roce nového století (1901) 

se jeho zdravotní stav silně zhoršoval, počát-

kem roku 1902 ulehl a zcela jistě věděl, že mi-

lovanou Afriku již nikdy nespatří. Ze značného 

utrpení ho vysvobodila smrt 21. února 1902.

Tím bylo i rozhodnuto o místě jeho odpočin-

ku. Jak se praví ve smutečním oznámení, daném 

v češtině jeho manželkou Růženou Holubovou: 

„Tělesná schránka drahého zesnulého 
bude v pondělí dne 24. t. m. o ½ 3. hod. od-
polední v domě smutku v Prateru (rotundě) 
vykropena a z kostela sv. Jana Nepomuckého 
v Praterstrasse na hlavním hřbitově v čestném 
hrobě k věčnému spánku uložena.“

Rakušané, kteří Dr. Emila Holuba považují 

– do značné míry po právu – “za svého“, od-

halili 11. června 1904 na jeho hrobě důstojný 

pomník a trvale o něj pečují. Dnes na tomto 

místě s naším nejslavnějším rodákem odpočívá 

i jeho manželka Růžena. Ta svého muže přežila 

o desítky let, zemřela taktéž ve Vídni 28. září 

1958 ve věku 93 let.
(mkm)
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V došlé poště počítače jsem objevil dopis 

bývalého holického občana, jehož maminka 

však žije nadále v Holicích. Obsahem dopisu 

bylo konstatování nevalného stavu vodorovného 

značení (hlavně přechodů) ve městě, což zvláš-

tě pro starší občany není zrovna nejužitečnější. 

V ten moment jsem si uvědomil, že městem 

procházím sice často, avšak mnohdy poněkud 

automaticky. Tuto vadu  jsem nezaregistroval,  

proto jsem se vydal na „obhlídku“. Skutečně 

– značení je velmi bídné, na některých místech 

již zcela neviditelné. A zima je na dosah ruky.

Na městském úřadě jsem navštívil Martina 

Horáka, který má tyto záležitosti „pod palcem“. 

Sdělil mi, že to je věcí správy a údržby silnic, 

avšak projevil ihned ochotu něco v tom udělat. 

Což se také stalo. Zanedlouho mi zatelefonoval,  

že dle sdělení příslušné pracovnice  „silnic“  je 

s opravou a úpravou vodorovného značení po-

čítáno v tomto a následujícím měsíci (což dle 

data v kalendáři znamenalo září a říjen). Pisa-

teli jsem tento výsledek neprodleně sdělil, vám 

jej sděluji nyní. Možná již s „křížkem po funu-

se“, značení je třeba obnoveno. Nebo také ne 

a bude třeba se ozvat!

Oslavy 160. výročí narození Dr. Emila 
Holuba byly dostatečně rozsáhlé a pestré, dů-

stojné, úroveň jednotlivých akcí (jak jsem slyšel 

či jak jsem byl svědkem) velmi dobrá. Dalo by 

se říci – jednička s hvězdičkou. Také městská 

delegace, která vzdala čest Holubově památce 

na místě jeho věčného odpočinku na vídeňském 

hřbitově, prý vyslovila spokojenost se stavem 

Holubova hrobu. Když už však delegaci zmiňu-

ji, není mi vůbec jasné, proč její členkou nebyla 

pracovnice muzea, která se o cestovatelův pa-

mátník dny, měsíce a roky stará, opečovává jej, 

oprašuje, zvelebuje, provází, vykládá, předná-

ší… Možná musela být právě ten den v práci.

Zdalipak jste již viděli poslední model 

sanitního vozu zdejší polikliniky? Pohleďte na 

uvedenou fotografi i. Bezostyšně stojí na místě 

rezervovaném a vyhrazeném sanitce, co by to 

tedy bylo jiného? Nebo si podle modelu a barvy 

myslíte, že jde o jakési soukromé osobní auto? 

Pak by se jistě nepostavilo na toto místo, zvláš-

tě když volných míst je vedle dostatek. Nebo je 

řidič negramotný, neumí číst. To by však těžko 

mohl vlastnit řidičák. 

Konec žertování. Našinci nezbývá, než pře-

mýšlet nad tím, zdali jde o aroganci, hulvátství, 

bezohlednost, nadutost nebo docela obyčejnou 

tupost. Vychází to poslední, přestože vůz vlast-

ní „výběrové číslo“ s celou tisícovkou. Možná 

to je předpokládaná výše pokuty.
E-mail: miloslavkm@volny.cz

SEBRANÉ GLOSY MILOSLAVA KMENTA

BAŠTA Alfons, doc. RNDr. (95. výročí naro-
zení)
* 5. listopadu 1912 v Holicích, středoškolský 

učitel matematiky a fyziky, vědecký pracovník 

Vysoké školy ekonomické v Praze, autor ně-

kolika odborných publikací, působil v Jičíně, 

v Berouně a v Praze, kde údajně žije

DLOUHÝ Jindřich Mária, RNDr., (30. výro-
čí úmrtí)
* 4. srpna 1903 v Turnově,  †  7.  listopadu 1977 
v Praze, pracovník ČSAV – ústavu pro nábožen-

skou etnologii, životopisec  Dr.  Emila  Holuba, 

obdivovatel a znalec jeho díla, pořadatel knihy 

„Dr. Emil Holub – africký cestovatel“ (100. vý-

ročí cestovatelova narození), příznivec Holic

KŘIČENSKÝ Jan Jaroslav (195. výročí na-
rození)
* 10. listopadu 1812 v Holicích,  †  16. dubna 

1886 v Novém Bydžově, učitel,  městský dů-

chodní, osvětový pracovník, spisovatel, dramatik, 

autor básní, povídek a drobných literárních děl, 

zakladatel místní knihovny  (1845), působil rov-

něž v Praze, Jičíně, Kolíně a v Novém Bydžově

ŠAFAŘÍK Antonín (135. výročí narození)
* 21. listopadu 1872 v Baumgartenu v Ra-

kousku,  †  9. září 1948 v Holicích, učitel 

a ředitel škol, spisovatel, historik, vlastivědný 

pracovník, kronikář města, veřejný činitel, au-

tor drobných statí o Holicku,  spoluautor knihy 

„Holice – obraz vývoje a současnosti“ (1911),  

jeho jméno nese jedna z místních ulic

Před padesáti pěti lety (1. listopadu 1952) se 

uskutečnila v tehdejším kině v sokolovně premi-

éra fi lmu režiséra Miloše Makovce „Velké dob-

rodužství“ o životě a díle Dr. Emila Holuba.

Před devadesáti pěti lety (15. listopadu 1912) 

byla provedena kolaudace sekundární elektric-

ké sítě v Holicích. Instalovala ji fi rma Křižík 

a síť byla připojena na Elektrický podnik města 

Pardubic.

Před sto patnácti lety (1. listopadu 1892) bylo 

zahájeno vyučování v nové škole v Holubově 

ulici. Až do poloviny minulého století to byla 

újezdní škola chlapecká a  průmyslová škola 

pokračovací, nyní základní škola.

Připomeňme z minulých století některé pro 

město zajímavé události v letopočtech končí-

cích číslem „7“: V roce 1677 měly Holice údaj-

ně 436 obyvatel, v roce 1787 městem často pro-

jížděl císař Josef  II. při cestách k budovaným 

pevnostem v Hradci Králové a v Josefově. Roku 

1867 bylo  ustaveno družstvo pro provozování 

ochotnického divadla, v roce 1877 byla dokon-

čena stavba nové školy v  Komenského ulici. 

V roce 1887 byl při zdejší poště zřízen telegraf-

ní úřad, zajišťující telegrafi cké spojení přes Da-

šice a Sezemice do Pardubic. Roku 1897 byla 

udělena koncese ke stavbě železnice do Holic, 

tzv. „Místní dráhy Chrudimsko-Holické“. 

(mkm)

Vídeň je místem věčného spánku Dr. Emila Holuba



Více než tři čtvrtiny podzimní části mají ode-

hrány všechny týmy SK Holice a lze konstato-

vat, že jsme vcelku úspěšní na všech frontách. 

A mužstvo po sérii těžkých zápasů, kdy zís-

kalo pouze 2 body za remízy ve Dvoře Krá-

lové nad Labem a v Týništi nad Orlicí, opět 

zabralo, porazilo beznadějně poslední Před-

měřice a posunulo se v tabulce divize C opět 

do nesestupových příček. B mužstvo bohužel 

začalo ztrácet body na hřištích soupeřů, což 

znamenalo pokles do středu tabulky, ovšem 

s nevelkou ztrátou na přední celky a vidinou 

jarních odvet na svém hřišti s největšími kon-

kurenty postupu, takže stále není nic ztraceno. 

Dorost v klíčovém utkání podzimu s Letohra-

dem po kvalitním výkonu a vyrovnaném prů-

běhu utkání sice prohrál, ale stále je v tabulce 

druhý za svým soupeřem a čeká na jeho za-

váhání. Starší žáci poklesli na druhou příčku, 

avšak poslední zápas o podzimního vítěze 

tabulky s doposavad vedoucím Dolním Újez-

dem hrají doma. Mladší žáci suverénně vedou 

tabulku. Starší elévové doplácejí na úzký kádr 

a jejich nevyrovnané výkony závisí na účasti 

klíčových hráčů, tento problém se v žádném 

případě netýká mladších elévů, kteří své sou-

peře válcují mnohdy dvoucifernými výsledky. 

Další informace o dění v holickém fotbale zís-

káte na www.skholice.com a spolupracujícími 

stránkami www.holice.cz nebo www.holicke-
noviny.cz.
Pozvánka na fotbal v listopadu

A mužstvo:
 3. 11.  Holice : SK Union Čelákovice 

(doma)

10. 11.  FC Hradec Králové B : Holice

(venku poslední podzimní zápas)

B mužstvo:
4. 11.  Litětiny : Holice

(venku poslední podzimní zápas)

Dorost:
4. 11.  Morašice : Holice

(venku poslední podzimní zápas)

Elévové starší:
6. 11.  Srch : Holice

(doma poslední podzimní zápas)
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Fotbalová sezóna v plném proudu

V sobotu 6. října v Poběžovické kotlině opět 

burácely motory motokrosových speciálů. Ten-

tokrát si zde dali dostaveníčko, v této sezoně 

šesté a poslední, nejlepší junioři na motocy-

klech o obsahu od 50 do 250 ccm. Mezi domácí 

elitou se neztratili ani místní jezdci. V hlavní 

kategorii, která se označuje jako MX2, si stříbr-

ný vavřínový věnec vybojoval Michael Špaček. 

Byl to jeho nejlepší výsledek v kariéře na do-

mácích tratích. V hodnocení dvoutaktních mo-

tocyklů zvítězil člen zdejšího automotoklubu 

Petr Michalec, který v této kategorii vybojoval 

i mistrovský titul. 

Bohatý odpolední program odstartoval zá-

vod malých dětí na motocyklech o obsahu 50 

ccm. Obě jízdy vyhrál osmiletý Jakub Terešák 

z Motosport klubu Málkov a stal se i celkovým 

vítězem seriálu. Pohár za mistrovský titul ve 

třídě do 65 ccm potvrdil svým holickým vítěz-

stvím Daniel Klička. To samé se podařilo ve 

třídě do 80 ccm Romanu Hanouskovi ze Stráže 

pod Ralskem. Nás Holičáky nejvíce zajímala 

třída MX2. O tom, že mistrovský titul získá Jiří 

Bittner z Olomouce, bylo prakticky rozhodnuto 

již před závodem. První jízdu vyhrál Kladeňák 

František Smola právě před Jiřím Bittnerem 

a domácím Michaelem Špačkem. Petr Micha-

lec bez fungující přední brzdy dojel dvanáctý, 

ale nejlepší na dvoutaktním motocyklu. Ve dru-

hém závodě zadřel svoji Suzuki František Smo-

la, zvítězil Jiří Bittner před Milanem Špičákem 

a Michaelem Špačkem. Nejlepší na dvoutaktu 

byl opět Petr Michalec, ve společném hodnoce-

ní si o dvě místa polepšil. 

Sobotní program pak zakončilo slavnost-

ní vyhlášení mistrů republiky, které proběhlo 

v parkovišti závodních strojů.

Volejbalistky skončily šesté
Holický ženský volejbal, který kdysi dis-

ponoval velice silným dorosteneckým týmem, 

se dočkal vzkříšení před sedmi lety. Pod ve-

dením trenéra pana Karla Pávka se v roce 

2001 zdejší volejbalistky přihlásily do okres-

ní soutěže a hned svoji první účast proměnily 

ve vítězství a postup do Krajského přeboru, 

který hrají dodnes. Po podzimní části soutěže 

naše družstvo obsadilo pěkné šesté místo a to 

v sestavě Hana Bydžovská, Lenka Hájková, 

Marie Hybšová, Veronika Kühnelová, Jana 

Majcová, Pavla Picková, Iva Skálová a Len-

ka Thérová. Velkým problémem týmu, který 

nese název Jiskra Holice, je malá členská zá-

kladna. Holické volejbalistky by rády mezi 

sebou uvítaly další hráčky, protože program 

soutěže je dost náročný. Hraje se vždy v sobo-

tu a to dvojzápas od 10 a 13 hodin. Případné 

zájemkyně se mohou ozvat na emailovou ad-

resu lenkami@centrum.cz. 
Velký dík za to, že na rozdíl od mužského 

volejbalu, který soutěž nehraje, že nás ženy 

mohou reprezentovat, patří panu Romanu 

Morávkovi, jednateli společnosti BW-Termo 

2000.

Nohejbal

Tělovýchova a sport

Tento sport má v Holicích dlouhou tradici 

a o její úspěšné pokračování se stará především 

Pavel Hojka, který nám také poskytl podklady 

pro hodnocení venkovní sezony 2007. Největ-

ší radost holickým příznivcům dělá  mládež, 

která letos v kraji patřila do absolutní špičky. 

V kategorii žáků se přeborníky kraje stali Leoš 

Horčička a Ondřej Březina ve dvojicích, to 

samé spolu s Romanem Kremlem a Aloisem 

Kühnelem se jim podařilo ve trojicích. Svoje 

mladší kolegy napodobili v dorostu Michal 

Janata s Tomášem Jedličkou, Michal Janata se 

stal přeborníkem v singlu, podobný úspěch za-

znamenal Pavel Kop mezi dospělými, ač sám 

ještě dorostenec. Druhá místa ještě vybojovali 

v trojicích dorostenci Michal Janata, Tomáš 

Jedlička a Milan Udržal a v singlu žáků Leoš 

Horčička. 

V dlouhodobé soutěži krajského přeboru 

žáků skončilo naše družstvo ve složení Leoš 

Horčička, Ondřej Březina, Roman Kreml, To-

máš Jedlička, Alois Kühnel a Krištof Hojka 

na druhém místě. První mužstvo mužů hrálo 

okresní přebor I a obsadilo 7. místo. V sestavě 

se průběžně vystřídali Pavel Hojka, Miloš Pyte-

la, Pavel Kop, Michal Janata, Marek Líbal, Jiří 

Janda, Lukáš Janda, Jiří Kasal, Vítězslav Kop 

a Lukáš Horský. Nyní čeká nohejbalisty halová 

sezona s tradiční celostátním turnajem, o termí-

nu jeho konání vás budeme včas informovat. 

Foto na www.nohejbal-pardubice.com   

v rubrice galerie.

Motokrosové fi nále


