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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané!
Stalo se již tradicí, že mé
dubnové řádky jsou rozsáhlejší než obvyklý sloupek. Nejinak tomu bude i tentokrát.
Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání 8. března
kapitálovou část městského
rozpočtu, tedy plán investičních akcí na rok 2010. Myslím
si, že je to téma, které by vás mohlo zajímat.
Ještě se však krátce vrátím k minulému roku. Byl
to rok, kdy byly prakticky dokončeny historicky dvě
největší investiční akce na území Holic. První z nich
byla dostavba silničního obchvatu, který nyní slouží
v celé plánované trase. Druhou byla veřejná kanalizace v místních částech Podhráz, Podlesí, Kamenec a Staré Holice. Ta si vyžádala i doprovodné
investice ze strany města, které se budou dodělávat
v letošním roce. Jedná se hlavně o dokončení některých kanalizačních přípojek přes městské pozemky
a prodloužení vodovodu v místní části Kamenec. To
se dostalo i do plánu investic na letošní rok a v minulých dnech se podařilo uzavřít se společností Vodovody a kanalizace smlouvu na spoluﬁnancování
zmíněného vodovodu.
Do minulého a letošního roku spadá další velká
investice: výstavba sběrného dvora na konci Puškinovy ulice. Prakticky je dokončená, a tak počítáme
s tím, že v pátek 23. dubna 2010 přivítá první uživatele. I když provoz poběží naplno, bude úředně
veden jako zkušební, neboť orgány hygieny budou
několik měsíců provoz monitorovat a vyhodnocovat. Po jejich verdiktu se pak teprve může „přestřihnout páska“, jak je to v pravidlech pro dotace z EU.
Bohužel jsme zatím z dotace neviděli ani korunu,
byť rozhodnutí bylo vydáno 5. 5. 2009 (!), a museli jsme si peníze vypůjčit, abychom se nedostali do
soudních tahanic s dodavateli.
Z dalších akcí, které byly zahájeny v minulém
roce a budou dokončeny v roce letošním, jmenujme
hygienické zařízení pro návštěvníky muzea a města
vedle kulturního domu, které je ﬁnancováno za pomoci krajské dotace na rozvoj infrastruktury cestovního ruchu. Za výrazného přispění dotačních peněz
by měla být postavena i dětská víceúčelová hřiště
v místních částech Roveňsko a Koudelka. V prvním
případě jde o dotaci z programu Místní akční skupiny (MAS) Holicko a věřím, že už jsou odstraněny
všechny sporné body kolem této stavby a při dobrém
počasí se práce rozběhnou. V druhém případě využijeme daru majitele herny Dakotka na náměstí, který
městu daroval na rozšíření sportovních zařízení půl
milionu korun. Kéž by se k této věci postavili stejně
i majitelé sousedních pozemků a výstavbě už konečně nic nebránilo. S dotací se počítá i u výstavby infrastruktury k chystané výstavbě posledního bytového domu v lokalitě Muška (tzv. Muška V.), který bude
ve své režii stavět ﬁrma BW Stavitelství.
Nyní stručně k dalším akcím, které byly schváleny pro letošní rok. Začněme veřejným osvětlením
v Hanzlově ulici, kde bude ČEZ pokládat vedení

Aktuality • Aktuality • Aktuality • Aktuality • Aktuality
do země, což pro nás znamená (jako je to všude,
kde máme světla na jejich sloupech) postavit nové
stožáry a vedení. Příprava byla provedena již při
výstavbě kanalizace a nové komunikace, takže kopání by mělo být minimální. S veřejným osvětlením
souvisí i další akce, a to výměna části stožárů. Ve
městě jich máme přes tisíc a dost jich je v „dědečkovském věku“ a při další revizi by již neprošly.
Další plánovanou akcí je odvodnění plochy
v ulici Staroholická (u Jeřábků). Tato akce byla zařazena do plánu již v minulém roce, ale při krácení
rozpočtu se dostala „pod čáru“. Chceme však splnit několikaletý slib a věřím, že se to letos povede.
Peníze byly schváleny i na položení nového povrchu
části bývalé R 35 od Holic k Ostřetínu. Polovinu zaplatí Dobrovolný svazek obcí Holicka v rámci dokončení cyklostezky Ostřetín – Holice, polovinu pak
město Holice, které ji chce využít pro volnočasové
aktivity (např. in-line bruslení).
Z oblasti projektových dokumentací uveďme dokončení projektu centra umělecké výchovy (chcete-li
základní umělecké školy) a projekt na úpravy v okolí
panelových domů na Mušce. Tady bychom chtěli přikročit i k zahájení vlastní realizace, zatím však musíme čekat na ten projekt, který ukáže, co a za kolik se
bude dělat. Do tohoto odstavce bych zahrnul i práce
na novém územním plánu města. Ten je ve stadiu
dokončování konceptu, který by mělo zastupitelstvo
projednat do konce června. Poté bude připravena
konečná verze a po všech projednáváních v zákony
daných termínech by k deﬁnitivnímu rozhodnutí zastupitelstva mělo dojít v dubnu roku 2011.
Ve schváleném kapitálovém rozpočtu je i rezerva, přednostně určená na chodník v ulici Staroholická (ke křižovatce s ulicí K Zastávce). V rezervě
zatím proto, že čekáme na vyjádření Ředitelství silnic a dálnic, zda budou silnici letos opravovat. Obě
akce totiž musí proběhnout současně.
Schválený plán akcí zatím nepočítal s některými
výše uvedenými dotacemi. Jedna už je jasná, druhá
by měla být deﬁnitivní. Proto bude zastupitelstvo
na dalším zasedání 3. května rozhodovat o zařazení dalších akcí v hodnotě přibližně milionu korun.
Seznam je připraven a na začátku května budeme

vědět víc. Můžu vás ubezpečit, že máme na seznamu
tolik pro město potřebných věcí, že kdyby nám někdo nadělil 100 000 000 korun, tak víme hned a teď,
na jaké investice je dát.
Rád bych se zmínil i o akcích, které jsou ve stadiu očekávání a mohly by se dotknout ještě letošního roku. V lednu jsme odevzdali žádost o dotaci
z prostředků EU na rekonstrukci muzea. Zatím nevíme, kdy příslušná komise zasedne a jak uspějeme, nicméně se připravujeme na kladné vyřízení,
protože tak, jak mají příslušné orgány dost času
na rozhodnutí, pak velice rázně spěchají na vlastní
realizaci. Na zmíněném květnovém jednání zastupitelstva bude na stole i otázka, zda a jak se město
zapojí do projektu protipovodňových opatření na
toku Ředického potoka. Co a kde by se dělat mělo,
víme, a že je na to možné sehnat výraznou dotaci,
víme také. Teď už jde jen o to, abychom nepropásli
správnou chvíli.
Mimo kapitálový rozpočet jdou opravy a údržba
nemovitostí v majetku města, které jsou ﬁnancovány
z provozního rozpočtu. I když by se mohlo zdát, že
jde o věci méně podstatné, jejich ﬁnanční náročnost
není zase tak malá. V údržbě bytového majetku jde
především o dokončení oprav domu čp. 46 (tzv. učitelák), bratru za 2,5 milionu korun. Z nebytových
domů a objektů škol jmenujme statické zajištění
hospodářské části Mateřské školy Pardubická a týž
problém u školní budovy v Růžičkově ulici, dále pak
kanalizační opatření v Mateřské škole Holubova,
oprava soklu u budovy polikliniky a opravy technického zařízení v kulturním domě. Více jak deset
akcí zahrnuje plán oprav chodníků a místních komunikací. Zde však bude záležet na tom, kolik peněz „spolknou“ opravy komunikací po letošní tuhé
zimě, a tak by bylo nezodpovědné slibovat již v této
chvíli něco konkrétního.
Nyní však ještě z „jiného soudku“. Nejsou jenom starosti, ale i radosti. Přeji vám všem pěkné
a radostné Velikonoce v klidu a pohodě, ženské
části povedeného beránka a jemný dotek pomlázky, mužské části pak bohatou koledu a rovný návrat
domů.
Mgr. Pavel Hladík, starosta města

VÝZNAMNÁ NÁVŠTĚVA V HOLICÍCH
V pátek 19. března 2010 navštívila Holice velvyslankyně Jihoafrické republiky paní CeliaSandra Botha. Se zájmem si prohlédla sbírky
Dr. Emila Holuba v našem muzeu a při večeři
v kulturním domě diskutovala s holickým starostou o dalších možnostech vzájemné spolupráce. Tentýž den se zúčastnila i otevření výstavy o životě a díle našeho cestovatele v muzeu
v Litomyšli. Pro úplnost uveďme, že paní velvyslankyni doprovázel velvyslanecký rada pan
Wouter Zaayman a že to byla u nás v Holicích
první návštěva některého z nejvyšších ambasadorů působících v České republice.
(red)
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Zprávy z jednání Rady města Holic dne 22. února 2010
Rada města doporučila zastupitelstvu
schválit závěrečný účet města za rok 2009,
schválit kapitálovou část rozpočtu města na
rok 2010, schválit zřízení věcného břemene na
pozemcích v místní části Staré Holice za účelem vedení veřejného rozvodu elektřiny, schválit pořízení notářského zápisu, osvědčujícího
městu Holice vlastnictví kapličky sv. Rocha
a kamenného kříže v místní části Roveňsko,
schválit rozdělení veřejné ﬁnanční podpory na
rok 2010. Rada města schválila hospodaření
příspěvkových organizací města za rok 2009,
inventarizaci majetku města k 31. 12. 2009,
zveřejnění záměru odprodeje pozemků v ulici

K Zastávce, v Družstevní ulici a v Nezvalově
ulici z majetku města. Na základě výsledků
hospodaření za rok 2009 schválila převod částky 371 Kč do rezervního fondu Mateřské školy
Holubova, 3 101 Kč do rezervního fondu Mateřské školy Pardubická, 198 939 Kč do rezervního fondu Základní školy Holubova, částky
162 451 Kč do rezervního fondu Základní umělecké školy Holice, 10 331 Kč do rezervního
fondu Domu dětí a mládeže Holice, 100 936 Kč
do rezervního fondu Kulturního domu Holice,
358 266 Kč do rezervního fondu Technických
služeb Holice.
Rada města vzala na vědomí přípravu za-

sedání zastupitelstva města 8. 3. 2010, informaci o stromořadí v Dudychově ulici a ztotožňuje se se závěry Agentury ochrany přírody
a krajiny České republiky, uložila vedoucímu
odboru správy majetku a výstavby města předložit nájemní smlouvu na pronájem pozemků
potřebných pro výstavbu víceúčelového hřiště
v místní části Roveňsko, schválila změnu svého usnesení č. 1039 ze dne 21. 12. 2009 v tom,
že stanoví termín ukončení akce na 30. 4. 2010,
a schválila pracovní cestu Mgr. Pavla Hladíka,
Radka Chotěnovského a Marcely Jeřábkové do
Moskvy ve dnech 20.–24. 4. 2010 na zahájení
výstavy Dr. Emila Holuba.

Zpráva z jednání Rady města Holic dne 8. března 2010
Rada města doporučila zastupitelstvu
schválit 1. rozpočtovou změnu v rozpočtu města na rok 2010, schválit záměr přijetí úvěru na
akci „Rekonstrukce muzea“, schválit odprodej
pozemku v ulici Staroholická a v místní části Roveňsko z majetku města, schválit zřízení

věcného břemene na pozemku v místní části
Kamenec za účelem vedení veřejného rozvodu
elektřiny, schválit ohlášení změny vlastnických
poměrů k pozemkům v Husově ulici souhlasným prohlášením s Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových, schválit proná-

jem části pozemku v místní části Roveňsko na
dobu 20 let. Rada města schválila s platností od
1. 3. 2010 platové výměry ředitelů Technických
služeb Holice, Kulturního domu Holice, Domu
dětí a mládeže Holice a Mateřské školy Pardubická ulice dle předloženého návrhu.

Zpráva z veřejného zasedání Zastupitelstva města Holic dne 8. března 2010
Zastupitelé schválili postup rady dle přednesené zprávy ze schůzí od posledního zasedání
zastupitelstva města dne 21. 12. 2009, celoroční
hospodaření a závěrečný účet města za rok 2009,
1. rozpočtovou změnu na rok 2010, kapitálovou
část rozpočtu města na rok 2010 v objemů příjmů 541 000 Kč a výdajů 10 994 893 Kč s ﬁnancováním 10 453 893 Kč, záměr přijetí dlouhodobého úvěru pro město ve výši 6 000 000 Kč
na akci „Rekonstrukce muzea“ v případě, že na
tuto akci bude kladně vyřízena žádost o dotaci,
přijetí překlenovacího úvěru pro město ve výši
21 milionů Kč u Komerční banky na ﬁnancování akce „Sběrný dvůr“, a to na dobu do 31. 12.
2010, odprodej části pozemku v ulici Staroholická z majetku města manželům Machatým,
Holice, Staroholická 454 a pozemku v místní
části Roveňsko z majetku města Petru Růžičkovi, Dolní Ředice, Farmářská 276, zřízení věcného břemene na vybraných pozemcích v místní
části Staré Holice za účelem vedení veřejného

rozvodu elektřiny za úplatu formou jednorázové náhrady ve výši 332 000 Kč, zřízení věcného
břemene na pozemku v místní části Kamenec

za účelem vedení veřejného rozvodu elektřiny
za jednorázovou náhradu ve výši 1 000 Kč.
Zastupitelé dále schválili pořízení notářského zápisu osvědčujícího městu Holice vlastnictví kamenného kříže – Boží muka a kapličky
sv. Rocha v místní části Roveňsko pro zápis do
majetku města a do katastru nemovitostí, ohlášení změny vlastnických poměrů k pozemkům
v Husově ulici formou souhlasného prohlášení
s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, pronájem části pozemku v místní
části Roveňsko na dobu 20 let za částku 1,20
Kč/m2/rok. Schváleno bylo též rozdělení veřejné ﬁnanční podpory z rozpočtu města na rok
2010 v celkové částce 460 000 Kč (podrobnosti
jsou uvedeny ve stati o veřejné podpoře). Zastupitelé vzali na vědomí žádost TJ Sokol Holice
s tím, že požadují podrobnější doplnění žádosti,
plnění svého usnesení č. 316 b) ze dne 21.12.
2009, a schválili dodatek č. 6 ke Zřizovací listině pro Technické služby Holice.

Jak bylo letos naloženo s veřejnou finanční podporou
Je všeobecně známou skutečností, že zastupitelé města při projednávání a schvalování rozpočtových záležitostí každým rokem pamatují
i na tzv. „veřejnou ﬁnanční podporu z rozpočtu
města“. Jedná se o příspěvek občanským sdružením, klubům, jednotám, spolkům, společnostem
a podobným organizacím působících na území
města. Ve výjimečných případech může být tato
podpora udělena též jednotlivci. Žádosti musí být
– pochopitelně se zdůvodněním – podány nejdéle
do 15. února příslušného roku. Návrhy jsou posouzeny v radě města a doporučeny ke schválení
městskému zastupitelstvu. Ještě nutno poznamenat, že vyúčtování těchto částek podléhá kontrole
ﬁnančního odboru městského úřadu.
Letos bylo rozděleno 460 000 Kčs mezi dvacet čtyři celků a jednotlivců takto: Oldřich Jelí-

nek – 10 000 Kč (účastník paralympiády v kanadském Vancouveru), Horolezecký a turistický
klub Holice – 5 000 Kč (materiál), Myslivecké
sdružení Holice – 5 000 Kč (léčiva pro zvěř), Radioklub OK1 KHL – 5 000 Kč (soutěžní činnost),
Old bikers club – 5 000 Kč (soutěžní činnost), TJ
Sokol Holice – 15 000 Kč (soutěžní činnost), Junák – svaz skautů a skautek Holice – 20 000 Kč
(podpora mládeže), Český zahrádkářský svaz Holice – 5 000 Kč (výstavy), Tenisový klub Holice
– 20 000 Kč (tenis. škola, turnaje), Taneční klub
TANCKLUB Holice – 16 500 Kč („Kramﬂíček“),
Hana Flekrová – Taneční studio – 3 500 Kč (soutěžní činnost), Společnost přátel železničního modelářství a železnic – 4 000 Kč (modelářské akce),
Občanské sdružení Holický Radovánek – 5 000 Kč
(vybavení pro děti), DTJ Holice – 13 000 Kč (dět-

ský den, akce), BVK Holice – 75 000 Kč (podpora
mládeže, soutěže), TJ Jiskra Holice – 55 000 Kč
(podpora mládeže, nájmy), ROSKA Ústí nad Orlicí – 5 000 Kč (zdravotně postižení), SK Holice
– 20 000 Kč (mezinárodní soutěž), Automotoklub
Holice – 100 000 Kč (sportovní akce), hudební
formace JG DIX – 10 000 Kč (technické vybavení), Taneční klub Apel Holice – 18 000 Kč (vybavení pro soutěže), ČKS – Základní kynologická
organizace Holice – 5 000 Kč (pořádání zkoušek),
Český svaz chovatelů Holice – 20 000 Kč (výstavy), Nadační fond Radost při Dětském domovu
Holice – 20 000 Kč (setkání dětských domovů).
K tomuto výčtu je nutno poznamenat, že kromě
uvedené celkové částky je podle usnesení zastupitelstva z minulých let ještě každý rok ﬁnancován
klub SK Holice mimořádnou částkou 250 000 Kč.

Stránku připravil místostarosta města Mgr. Ladislav Effenberk
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Informace o volbách do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České se konají v pátek 28. května 2010
a volební místnosti budou otevřeny od 14.00
do 22.00 hodiny, v sobotu 29. května 2010 se
hlasuje od 8.00 do 14.00 hodiny.
V Holicích bude 9 volebních okrsků a volební
místnosti budou na stejných místech, jako v minulých volbách. Jsou stanoveny minimální počty členů okrskových volebních komisí, takže
ve volební komise v obvodech č. 1 až č. 7 bude
minimálně 5 členů a v obvodech č. 8 – Podlesí
a č. 9 – Koudelka (obvody s méně než 300 voliči) 4 členové.
Okrskové volební komise
Politická strana, která má kandidátku do volby
do Poslanecké sněmovny a byla zaregistrována
v příslušném volebním kraji, může delegovat
vždy 1 člena a 1 náhradníka do každé OVK,
a to nejpozději do středy 28. dubna 2010. Členy deleguje politická strana tak, že seznam
doručí starostovi – musí obsahovat všechny
formality, tj. jméno a příjmení, RČ, místo přihlášení k trvalému pobytu, podpis zmocněnce
politické strany a může obsahovat i návrh do
které OVK má být člen delegován. Člen okrskové volební komise má za výkon své funkce nárok na zvláštní odměnu, kdy předsedovi
komise přísluší odměna ve výši 1 600 Kč,
zapisovateli 1 500 Kč a členovi komise odměna ve výši 1 300 Kč (částky jsou uváděny
před zdaněním) – viz § 10 odst. 1 vyhlášky
č. 409/2003 Sb.
Možnost hlasovat na voličský průkaz v ČR,
popř. v zahraničí.
Volič, který se nebude zdržovat v době voleb
v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat
na voličský průkaz na území ČR v jakémkoliv
volebním okrsku. Již dnes lze požádat obecní
úřad příslušný podle místa trvalého pobytu voliče o vydání voličského průkazu. Písemná žá-

dost opatřená ověřeným podpisem voliče, musí
být příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději 21. května. Požádat lze i osobně, a to až
do 26. května do 16.00 hod. Obecní úřad vydá
voličský průkaz nejdříve 13. května a předá ho
osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, popřípadě jej
voliči zašle na jím uvedenou adresu. V případě
krátkodobého pobytu v zahraničí je možné
volit při volbách do Poslanecké sněmovny v zahraničí na zastupitelském úřadě také na takto
vydaný voličský průkaz.
Při dlouhodobém pobytu v zahraničí vydává
voličský průkaz příslušny zastupitelský úřad,
na základě podané žádosti.

Na úvod zasedání zastupitelstva města 8. března 2010 složila slib nová členka nejvyššího
samosprávného orgánu v Holicích paní Marie
Formánková (KDU-ČSL). Nahradila Mgr. Lukáše Pešku, který na tuto funkci rezignoval ke
konci minulého roku.

Aktuální informace o volbách nabízí server
Ministerstva vnitra ČR na adrese www.mvcr.
cz, na serveru Českého statistického úřadu
na adrese www.volby.cz budou výsledky voleb a je tam i archiv všech minulých voleb.

Městské trhy v pondělí 19. dubna
Další trhy budou vždy v pondělí v těchto termínech:
17. května, 14. června, 12. července, 16. srpna,
13. září, 18. října, 22. listopadu
a 13. prosince 2010.

Výstava mysliveckých trofejí
Okresní myslivecký spolek ČMMJ Pardubice
ve spolupráci s městskými úřady Holice, Přelouč a pardubickým magistrátem pořádají každoroční přehlídku trofejí ulovených v honitbách
okresu Pardubice v roce 2009.
Přehlídka se koná v prostorech Občanské záložny v Přelouči od 16. do 18. dubna 2010. Slavnostní zahájení je v pátek 16. dubna v 9 hodin
a pro veřejnost je výstava otevřena od 10 do 17
hodin, v sobotu od 9 do 17 hodin a v neděli od
9 do 14 hodin.

ÈARODÌJNICKÝ REJ 2010
pátek 30. dubna

PROGRAM:

19 hod. u KD Holice koncert Dechové hudby KD Holice,
19.30 hod. u KD Holice malá čarodějná diskotéka,
soutěž o čarodějnické zaklínadlo, běh s koštětem,
hod koštětem a další.
20 hod. společný odchod na fotbalový stadion,
21.30 až 21.45 hod. odpálení ohňostroje na stadionu a diskotéka.
Na fotbalovém stadionu je zajištěno bohaté občerstvení.
HOLICKÉ LISTY

Slib nové zastupitelky

Projekt
„Vzájemně se poznáváme“
Pod tímto názvem se uskuteční v Holicích
ve dnech 19.–20. června 2010 akce, která je
zaměřena na pokračování a rozvoj přeshraničních vztahů s polským družebním městem Strzelce Opolskie, a to mezi místními
sportovci a hasiči. V rámci projektu proběhnou tři významné akce.
V květnu se holický basketbalový tým žáků
zúčastní mezinárodního turnaje mládeže
v polském městě Strzelce Opolskie.
19. a 20. června se v Holicích uskuteční
basketbalový turnaj za účasti polského týmu
a současně budou během celého víkendu
probíhat oslavy 135 let založení spolku
dobrovolných hasičů. Oslav se zúčastní také
zástupci polské strany.
Projekt je realizován z Operačního programu přeshraniční spolupráce
ČR–PL 2007–2013 a ﬁnancován z prostředků EU prostřednictvím Euroregionu
Glacensis.
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KULTURNÍ DŮM MĚSTA HOLIC

Kulturní kalendář na měsíc duben 2010
datum hodina
3. 4. 18.00
10. 4. 19.30

11. 4. 14.00

datum hodina
2. 4. 20.00
1. 5.

20.00

datum hodina
6. 4. 17.00

13. 4. 19.30

20. 4. 19.30

27. 4. 17.00

4. 5.

19.30

datum hodina
15. 4. 17.00
20. 4. 16.00

Městská knihovna

DIVADLO – velký sál

program
vstupné
Jazzové Velikonoce
Tradiční koncert holické kapely JGDix v aule holického gymnázia.
80 Kč
Kráska z Leenane
Hra z irského venkova plná drsných okamžiků, ale i humoru a nadhledu.
Příběh matky a stárnoucí dcery, dvou žen, které se vzájemně potřebují, ale současně vedou trvalý boj o svou osobní svobodu.
Hrají: Lída Voříšková, Líba Straková, Petr Hlavatý a Radek Vondrouš.
Režie: Jitka Juračková
100 Kč
Františkovo čarování s Majdou
Odložené představení z února 2010.
145/135 Kč

knihovna setkání se spisovatelkou Jaroslavou

Paštikovou.

Spisovatelka

přijede besedovat do knihovny se žáky
3. tříd ZŠ Holubova a ZŠ Komenského.
Setkání se bude konat dne 19. dubna.
I nadále pokračuje v městské knihovně
prodej nových dětských knížek.
Půjčovní dny knihovny včetně přístupu

KLUB „U Holuba“

program
Večer ve stylu HIP HOP – RAP
hrají: Station Peace – Holice
Trpišov – Trpišov
Večer plný jazzu, latiny a dixielandu
hrají: JG Dix – Holice a hosté

Na měsíc duben připravila městská

vstupné

k internetu:
Pondělí a pátek: 12.30–18.00 hod.

http://bandzone.cz/trpisov

50 Kč

Středa: 8.00–12.00 a 12.30–18.00 hod.
Anna Boříková

50 Kč

KINO – velký sál

program
vstupné
Alenka v říši divů
Devatenáctiletou Alenku čeká zážitek, na který hned tak nezapomene.
Režie: Tim Burton Hrají: Johny Depp, Mia Wasikowska a další.
Žánr: Dobrodružný, fantasy.
70 Kč
Pouta
Pouta jsou thriller s temným příběhem a nepředvídatelně jednajícím hrdinou,
prostoupený pocitem ohrožení, strhující a napínavý.
Režie: Radim ŠpačekHrají: Ondřej Malý, Kristína Farkašová, Oldřich Kaiser a další.
Žánr: Thriller – přístupno od 12 let, délka: 145 minut
70 Kč
Ženy v pokušení
Čtyřicátnice Helena řeší manželský problém. Pomoc nabízí i její matka zaručeným receptem: nahradit nepořádného chlapa, chlapem pořádným.
Režie: Jiří Vejdělek Hrají: Eliška Balzerová, Lenka Vlasáková, Jiří Macháček a další.
Žánr: Komedie, délka: 118 minut
70 Kč
Dešťová víla
Za všechny živly, které ovládají zemi sledujeme Vodu, které lidé říkají Dešťová
víla. Kraj sužuje sucho. Lidé nemají co sklízet. Sedlák Lakota využije situace
a slíbí Ondrovi, že si může vzít Květušku za ženu, když Květuška zařídí déšť.
Režie: Milan Cieslar Hrají: Vica Kerekes, Jakub Gottwald, Miroslav Donutil a další.
Žánr: Pohádka, délka: 96 minut
70 Kč
Doktor od Jezera hrochů
Repríza komedie Zdeňka Trošky podle slavné stejnojmenné knihy Miroslava
Švandrlíka.
Režie: Zdeněk Troška Hrají: Jaroslav Šmíd, Eva Holubová, Jiří Langmajer a další.
Žánr: Komedie, délka 102 minut
70 Kč

PŘEDNÁŠKY – klubovny

Také v letošním roce se sváteční čas Velikonoc ponese v jazzovém rytmu. Na
sobotu 3. 4. totiž kapela JG Dix ve spolupráci s Kulturním domem města Holic
připravila pro své příznivce již tradiční
hudební pořad Jazzové Velikonoce s JG
Dix, který se uskuteční od 18.00 v aule
Gymnázia Dr. Emila Holuba. V pestré
mozaice dixielandových, swingových
a jazzových skladeb nebudou chybět
ani písně z divadelní hry Těžká Barbora, které přednese Petr Myslivec, hlavní
host večera. „Chtěl bych touto cestou na
náš koncert pozvat všechny posluchače
jazzové muziky. Věřím, že se v publiku
kromě našich stálých věrných fanoušků, objeví i nové tváře. Program jsme

program
vstupné
Tibetská a čínská medicína – přednáška Hany Šimkové o 5 000 let staré medicíně
Mýty a legendy dějin – přednáší Mgr. Lukáš Peška
20 Kč

VÝSTAVY

Jazzové Velikonoce
s JG Dix 2010

se tentokrát snažili sestavit tak, aby se
odlišoval od minulých let. Věříme, že se
divákům bude líbit.“ poznamenal umě-

„Václav Kašpar – FOTOGRAFIE“
Galerie v KD Holice od 6. 4. do 29. 4.
„Večerníček trochu jinak aneb Večerníčkovo putování“
práce žáků 2. tříd, které vytvořili na akci 1. odpoledne s Andersenem
Vitríny KD – 1. poschodí 6. až 30. dubna

lecký vedoucí JG Dix, pianista Jaroslav
Mlejnek.
Karel Král

AKCE DUBEN–KVĚTEN
Palackého 38, Holice
tel. 466 920 672

SLEVY
SAMOZABARVOVACÍCH ČOČEK TRANSITIONS
do výše 25%
4
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Výstava holického rodáka v Litomyšli
Památník Dr. Emila Holuba od loňského roku realizuje pod záštitou
hejtmana pardubického kraje sérii putovních výstav „Dr. Emil Holub –
africký cestovatel“. Dalším jejím zastavením je Regionální muzeum v Litomyšli. Zdejší prostory poskytly možnost prezentovat Dr. Holuba nejen
obrazovým materiálem, ale také originálními exponáty, které jsou běžně
uloženy v depozitáři. Litomyšlští kurátoři doplnili expozici domorodou
chýší a dalšími tematickými pomůckami.
Vernisáž výstavy proběhla v pátek 19. 3. od 17 hodin za účasti velvyslankyně Jihoafrické republiky, paní Celie-Sandry Botha, radního pardubického kraje pro cestovní ruch, starosty města Holic, starosty a místostarosty města Litomyšle a mnoha dalších hostů.
Paní velvyslankyně při svém krátkém proslovu ocenila úsilí Dr. Emila
Holuba a vyjádřila svou podporu propagaci africké kultury v Česku.
Výstava v Regionálním muzeu v Litomyšli potrvá do 25. dubna 2010.

POZVÁNKA PRO MOTORISTY
ZDARMA – KONTROLA BRZD A TLUMIČŮ
Firma TOM service s.r.o. Holice Vás zve na Den otevřených
dveří, který se uskuteční ve čtvrtek 15. dubna od 8.00 do 18.30
hodin v areálu společnosti TOM
service s.r.o. – vstup z Růžičkovi ulice.
V nově otevřeném autoservisu a pneuservisu pro osobní vozidla Vám
bude předvedena ukázka pneumatik různých značek a typů. Zároveň budete mít možnost si zakoupit předvedené zboží za – akční ceny.
Každý návštěvník si bude moci nechat zdarma zkontrolovat brzdy svého automobilu na moderní válcové zkušebně brzd a zároveň přezkoušet
správnou činnost tlumičů pérování. V části elektroinstalace automobilu
zájemcům otestujeme autobaterie a dobíjení vozidla.
Doprovodný program bude dále zajištěn příslušníky Hasičského záchranného sboru v Holicích ukázkami první pomoci při dopravních nehodách
a vyprošťování z havarovaného automobilu za použití moderních metod
a pomůcek.
Ve spolupráci s pojišťovnou GENERALI si každý zájemce bude moci
vyzkoušet simulátor nárazu
automobilu při rychlosti 30 km/hod.
Ke shlédnutí zde bude i výstava vybraných novinek osobních automobilů.
Přijeďte a využijte možnosti prohlídky vybavení našeho servisu a bezplatné kontroly vašeho vozidla.

Pomoc nemocným, seniorům a pečujícím osobám
Charitní pečovatelská služba
poskytuje pomoc osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení,
při zvládání běžné osobní péče, pomoc při
osobní hygieně a zajištění stravy, pomoc při
zajištění chodu domácnosti (úklid, nákupy)
a v neposlední řadě zprostředkovává kontakt
se společenským prostředím.
Oblastní charita Pardubice – středisko Holice, Palackého 1131, 534 01 Holice,
Tel.: 466 681 654, E-mail: holice@charitapardubice.cz.
Vedoucí sociálních služeb – Helena Nováková – 775 296 831;
Staniční sestra – Markéta Vašková – 775 296 830
Více informací k poskytovaným službám získáte na www.charitapardubice.cz.
HOLICKÉ LISTY

Retro
Každá doba má svůj módní trend, ať je to ve stavebnictví, muzice,
oblékání, účesech, vlastně ve všech oblastech souvisejících s lidskou
přítomností na této planetě. Čas od času se móda vrací a opakuje.
V současnosti je, jak se říká, „ve fóru“, RETRO. Opět se vyrábějí ﬁaty šestistovky a volkswageny „broučci“, repliky starých rádií a gramofonů, televize používá retro v „propojovačkách“, retro je reklama
na polévku od Vitany, retro je seriál v televizi a v poslední době
i obaly na čokoládu. Nic proti tomu, i mě to vlastně vrací do dětství,
ale čeho je moc, toho je příliš. Připadá mi to trochu laciné.
Ruku na srdce. Co na té době bylo báječného? Že jsme si mohli
koupit „embéčko“, maximálně „žigulíka“. Že jsme na dovolenou
mohli tak akorát k Balatonu nebo na Rujanu. Že jsme jinak mluvili
ve škole, v práci a doma. Že si ženský nechávaly punčocháče na
neděli a já nemohl v džínách do školy. Že se Plzeňské pivo točilo jenom ve čtvrtek a jenom „U Jiřího“. Abych ale pouze nenadával. Ta
doba měla i svoje klady. S ruskými vojáky se dal vykšeftovat benzin,
sardinky nebo i půlka prasete. Na MDŽ bylo hodně veselo. Půjčka
z FKSP byla bez úroků. Na ROH dovolenou do Vysokých Tater jsem
jel skoro zadarmo a platila tam stejná měna jako u nás. Před volbami
jsem nemusel přemýšlet, komu dám hlas, a ty minisukně byly sakra
krátký.
Tak teď nevím, retro nebo neretro? Co vy?
Petr Kačer

Velikonoce v kostele sv. Martina v Holicích
Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, jsou připomínkou Kristova ukřižování a oslavou jeho zmrtvýchvstání. V holickém kostele svatého Martina je budeme slavit takto:
1. 4. Zelený čtvrtek
19.00
Mše svatá na připomínku poslední večeře Krista s apoštoly
2. 4. Velký pátek
15.00
Pobožnost křížové cesty
19.00
Bohoslužba na připomínku
Kristovy smrti na kříži (se
zpívanými Pašijemi)
3. 4. Bílá sobota
19.30
Velikonoční vigilie, oslava
noci, kdy Kristus vstal z mrtvých
4. 4. Slavnost
8.00
Slavnostní mše svatá
Zmrtvýchvstání Páně
s žehnáním pokrmů
5. 4. Velikonoční pondělí
8.00
Mše svatá
Krásné a pohodové prožití Velikonoc vám všem přeje za holické farníky
Petr Sopoliga.

Humanitární sbírka
Vždy ve středu 7., 14. a 21. dubna od 15.00 do 17.00 proběhne na faře
v Holicích humanitární sbírka pro Diakonii Broumov. Sbírá se veškerý
textil, dekoračky, záclony, deky a ložní prádlo (ne boty a kabelky). Zvlášť
prosíme zabalit teplé svetry, bundy, ponožky, rukavice a spodní prádlo
pro muže v azylových domech v Čechách.
MUDr. Bažantová

Pozvánka do bazénu
Svaz postižených civilizačními chorobami zve seniorky a seniory k návštěvě krytého plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě. Plavání se uskuteční ve dnech: 6., 13., 20. a 27. dubna a 4. května od 16.00 do 17.00 hodin.
Odjezd je vždy v 15.15 hodin od kulturního domu. Příspěvek na dopravu
je 35 a 40 Kč na den a osobu.
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Matematická soutěž středních škol

Sdělení školní jídelny

Střední škola automobilní v Holicích se v úterý 16. března stala místem
uspořádání 28. ročníku regionální matematické soutěže. Soutěž byla připravena pro žáky středních odborných škol, středních odborných učilišť
a středních integrovaných škol v rámci Pardubického a Hradeckého kraje
i zájemců z krajů jiných. Soutěže se zúčastnilo 31 zmíněných ústavů, které vyslaly celkem 200 svých matematických nadšenců. Účastníci byli zařazeni do sedmi učňovských a studijních kategorií. Nejúspěšnější školou
se stala SPŠE Pardubice a SOŠ a SOU Lanškroun. Úspěch však zaznamenala i holická škola. Na stupních vítězů stanul za učňovskou kategorii
U2 Ondřej Kubelka, za studijní S4 Tomáš Lesák.
SŠA Holice

Školní jídelna Holice, Nádražní ulice, oznamuje strávníkům, že s platností od 9. 3. 2010 přijímá k úhradě obědů pro dospělé strávníky také jídelní
kupony (stravenky) Cheque Déjeuner.
-red-
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Letošní dlouhou zimu konečně vystřídalo jaro. Stačí se podívat kolem
sebe a zjistíte, že jiskřivě bílou nahradila „paleta“ plná barev. A stejně tak
se proměnila i naše škola.
Velikonoční čarování v jednotlivých třídách se vydařilo stejně tak, jako
tradiční soutěž „O nejkrásnější velikonoční vajíčko“, o které vás budeme
informovat v příštím čísle (v čase uzávěrky je ještě v plném proudu). Ještě před Velikonocemi se naše děti zúčastnily „Staročeských Velikonoc“,
které pro nás připravily děti a učitelky z Mateřské školy Moravany. Takové připomenutí velikonočních tradic bylo pro všechny velkým zážitkem
a my touto cestou děkujeme vedení Mateřské školy Moravany, učitelkám,
dětem i rodičům, kteří se přímo na akci podíleli.
Duben je měsíc, který pro nás – kromě zábavy – znamená velké přípravy
na tradiční školní akademii, kde se vám se svým programem představí
všechny naše děti. Protože se bude konat až 13. května 2010 v Kulturním
domě města Holic, přineseme Vám bližší informace příště.
Připomínáme všem rodičům, kteří mají zájem o umístění dětí do naší
školy, že zápis probíhá od 1. do 9. dubna. Přihlášky nutno odevzdat do
9. dubna, přijímací řízení proběhne 3. května.
Více se dozvíte na našich stránkách: http://msholice.sweb.cz
Mateřská škola Holubova

Soutěž
V DDM Holice se ve dnech 15. až 18. března konala soutěž Technické tvořivosti
mládeže, které se zúčastnili děti a studenti z holických škol, školek, dětského domova. Celkem bylo do soutěže přijato 135 výrobků vytvořených z různorodých
materiálů. Výstavu výrobků přišlo shlédnout 828 návštěvníků, jak z holických
škol, tak veřejnosti. Příchozí nejvíce zaujala společná práce studentů holického
gymnázia nazvaná: Velký paravan. Dílo bylo vyrobeno na téma Africká příroda
s cestovatelem Dr. Emilem Holubem.
Letní tábor Drhleny (sport, cykloturistika, turistika), termín: 20.–29. 8. 2010,
cena 3 400 Kč bez dopravy, věk: 10–17 let, ubytování v chatičkách, zajišťuje: Pavel
Hojka telefon: 466 682 150 nebo 732 853 644.
Chorvatsko – Podgora 2010: pobytový zájezd pro rodiny s dětmi a dospělé.
Termín: 16.–25. 8. 2010 (pondělí – středa), cena: dospělý 8 400 Kč, děti do 12 let
7 000 Kč.
Cena zahrnuje: ubytování, polopenzi, dopravu, služby delegáta, pobytovou taxu,
pedagogický dozor, povlečení, nezahrnuje: zahraniční pojištění.
Ubytování: Penzion 250 metrů od moře, dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky,
sprcha, WC, balkon, lednice na patře, jídelna v penzionu. Vzdálenost od centra
400 metrů.
Podrobnosti: Milena Hüblová, telefon: 466 682 162 nebo 739 074 485.
Placení zájezdu: záloha 2000 Kč při přihlášení, doplatek do 30. 6. 2010.
Pavel Hojka
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Mateřská škola Holubova

DDM informuje

�v

5. března 2010 se na naší škole uskutečnil ojedinělý projekt AFRICKÝ
DEN. Jeho cílem bylo přiblížit studentům život v Africe (v minulosti
i dnes), kulturu, památky, faunu, ﬂóru atd. Celý projektový den byl spojen s charitativní sbírkou na našeho adoptovaného chlapce Davida Ngariga, kterému platíme studium na střední škole v Africe. Výtěžek sbírky
z Afrického dne činil 8 613 Kč. Vzhledem k tomu, že při podzimní sbírce
bylo vybráno 8 187 Kč, dosahuje celková vybraná částka výše 16 800 Kč
(z potřebných 14 400 Kč). To znamená, že letošní školní docházku Davidovi bez problémů uhradíme a ještě nám zůstane 2 400 Kč na příští školní
rok. Hlavní cíl projektu tak byl naplněn.
(Ing. Milan Hrdlička, ředitel školy)

V závěru měsíce února jeli zástupci
Střední školy automobilní Holice na pozvání do Číny a navštívili šanghajskou
školu Shanghai Public Utility School. Tato škola má padesátiletou tradici
a úspěšně ji absolvovalo 20 000 žáků.
V současné době má téměř 3 000 studentů a 174 učitelů pro teoretickou a praktickou výuku, která je zaměřena jednak
na automobilové obory a na organizaci
městské a lodní dopravy.
Ředitel šanghajské školy Sha Wei Qian
s ředitelem Střední školy automobilní
Holice Mgr. Bc. Michalem Šedivkou diskutovali o možnosti vzájemné
spolupráce, která by se měla postupně rozvíjet. Nejprve proběhnou vzájemné návštěvy vedoucích představitelů škol, poté reciproční návštěvy
učitelů a posledním krokem budou výměny žáků. Od samého počátku
kontaktů se ukazuje, že výměny jsou přínosné pro obě strany, proto bude
mezi školami uzavřena deklarace o vzájemné spolupráci. Čínská strana
navštíví Střední školu automobilní Holice v průběhu měsíce června.
Mgr. Ivana Pertotová
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Africký den v gymnáziu

SŠA v Číně

mob.:�777�152�090,�tel.:�466�683�105
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Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

HISTORIE I SOUČASTNOST MĚSTA HOLIC

Osobnost měsíce – český vlastenec Vojtěch Náprstek
Vojtěch Náprstek se
narodil 17. dubna 1826
v Praze manželům Fingerhutovým. Do roku
1880 se také jmenoval
Adalbert Fingerhut. Studoval klasické gymnázium, projevoval zájem
o cizí kultury a chtěl
studovat orientalistiku.
Na přání matky však studoval práva ve Vídni. V roce 1848 se zúčastnil povstání v Praze
i ve Vídni, po potlačení revoluce emigroval do
USA. Tam prožil deset let a živil se jako nádeník, knihkupec a později jako politik. Jeho
knihkupectví se stalo významným krajanským
střediskem. Byl rovněž členem vládní expedice
zkoumající kmeny indiánské, což jej nasměrovalo k národopisu. V roce 1858 se vrátil do
Prahy a rodinný pivovar „U Halánků“ změnil
v centrum české inteligence. Odtud šly impulzy k propagaci osvěty, emancipaci žen, šíření
pokroku v domácnostech. Věnoval se sběratelství, díky přispěvatelům – cestovatelům Emilu
Holubovi, Josefu Kořenskému, Stanko Vrázovi
a dalším - se jeho dům v roce 1862 změnil na
České průmyslové muzeum, dnešní Náprstkovo
muzeum. Muzeum a knihovna se časem stala
jediným místem, kde bylo lze získat literaturu
a znalosti o životě krajanů, společností a o mimoevropských kulturách. Po letech známosti
se roku 1875 oženil s Josefou Křížkovou. Byl

ateista, a tak na Staroměstské radnici uzavřel
jako první v Praze civilní sňatek. V roce 1880
též vyhrál boj s úřady o českou podobu svého
jména. Významný český vlastenec, mecenáš,
národopisec, bojovník za pokrok zemřel náhle
2. září 1894 v Praze uprostřed příprav národopisné výstavy.
Jakou souvislost má tato významná osobnost
českých dějin s Holicemi? Když Emil Holub
vstoupil na podzim roku 1866 na lékařskou fakultu pražské univerzity, byl prodchnut touhou
stát se africkým cestovatelem. Byl častým návštěvníkem muzeí, včetně Náprstkova. S Vojtou
Náprstkem se brzy spřátelil. Když tento český
mecenáš poznal Holubův zájem, opatřil mu literaturu a podklady o stavu tehdejšího afrického kontinentu. Náprstkův dům se Holubovi stal
druhým domovem, na což africký cestovatel
vzpomínal do konce života. Je známo, že „pět
stovek“, které měl Holub v kapse jako jediný
ﬁnanční příspěvek při první cestě do Afriky,
byly mecenášovým darem.Vojta Náprstek byl

také autorem „Holubova archivu“. Shromažďoval rukopisy, korespondenci, novinové zprávy,
kritiky, referáty, písemnosti, fotoalba z Čech
i ze zahraničí. Podstatná část sbírky se nachází
v Náprstkově muzeu v Praze.
(mkm)

Telegraficky z kalendáře minulosti
„Kulatá výročí“ pro letošní rok jsem stručně
zmínil v prvních letošních vydáních, významné „kulaté“ dubnové jsem neobjevil. Zmíním
proto alespoň několik „nekulatých“, které by
vás mohly zajímat. – 26. dubna 1819 byl položen základní kámen ke stavbě nová kamenné
radnice, neboť předchozí třetí radniční budova
„lehla popelem“. – 10 dubna 1882 obecní zastupitelstvo rozhodlo označit jednotlivé části
města římskými číslicemi: I. – Nové Holice, II.
– Staré Holice, III. – Koudelka, IV. – Kamenec,
V. – Podlesí, VI. – Podhráz, VII. – Roveňsko.
Současně byly pojmenovány některé hlavní
ulice (viz seriál „Historie holických ulic“). –
23. dubna 1924 zastupitelstvo zrušilo dosavadní vyhlašování úředních sdělení obecním bubeníkem a nahradilo je vyvěšováním na úřední
desce radnice. – 25. dubna 1931 ministerská
rada schválila povýšení Holic na město. Zjistilo se totiž, že neexistuje žádný výnos a doklad
o dřívějším jmenování, přestože Holice byly již
v roce 1849 sídlem okresního politického úřadu, okresního soudu a berního úřadu.
(mkm)

Historie holických ulic (13)
Ve dvanáctém díle seriálu o historii holických ulic byla řeč o „minisídlištích“ v našem
městě. První z nich, sídliště květnových ulic,
bylo již popsáno, tentokrát bude pozornost věnována tak zvané „Mušce“. Asi vás překvapí,
že „Muška“ byla původně rybníkem ležícím
v místech, kde je dnes benzinová stanice a výškové obytné domy. Historici Šafařík a Pospíšil
uvádějí, že za dob pánů z Pernštejna bylo rybníkářství ve východních Čechách i na Pardubicku na vysoké úrovni. Popisují, že kolem Holic
byly rybníky Hladomoř, Mařánek pod Hradci,
Dolní a Horní Šibeniční pod Homolí, Návesník u Podhráze, Polní pod Kamencem a Muška
v lukách od „erární“ silnice k Podlesí. Pouze
zkušený rybář vysvětlí, co dle urbáře znamená, že měla Muška 50 kop kaprovitého potěru.
Ovšem v 18. a 19. století došlo k úpadku rybníkaření, poněvadž bylo třeba více polí a luk.
Přesto ještě v roce 1823 si obec najala rybníky
Mušku, Návesník a Šibeničný. Postupně však
došlo i k jejich zániku. Označení „Muška“ však
zůstalo natrvalo.
V druhé polovině minulého století se objevily náznaky bytové výstavby v této lokalitě. První krok k tomu učinily tehdejší národní
podniky TOS a TMS, které zde v dubnu 1984
dokončily dva panelové domy o 120 bytech
pro své zaměstnance. Nedávno se podařilo tyto
objekty upravit a jejich vzhled v současnosti
sídliště rozhodně nehyzdí (viz foto). Rovněž
bylo postaveno několik rodinných domů, a proto také tato lokalita dostala první pojmenování
HOLICKÉ LISTY

ulic: „Na Mušce“ a „Luční“. Další vývoj na
sebe nenechal dlouho čekat. Zájemců o stavbu
soukromých domů přibývalo a navíc byla pro
město schválena dotovaná výstavba nového
gymnázia. Lokalita „Muška“ pro to byla jako
stvořená. Areál gymnázia byl dokončen v srpnu 1999 a v tom čase byla zahájena výstavba
několika bloků družstevních bytových domů,
soukromých rodinných domů a tzv. „čtyřbytovek“ (viz další foto). Nové sídliště je na světě
a nadále se rozrůstá.

S růstem infrastruktury a vznikem nových
ulic přišlo na pořad jejich pojmenování, což se
stalo v listopadu roku 2003. Byla pojmenována
ulice tvořící úvod silnice k místní části Podlesí a vytvářející horní hranici sídliště „Muška“.
Dostalo se jí charakteristického pojmenování
„Pod Homolí“. Centrální ulice, která protíná
celé sídliště a ústí právě na ulici „Pod Homolí“,
obdržela jméno po významném holickém archiváři, kronikáři, vlastivědném pracovníku a muzejníku Františku Ottmarovi. Jde tedy o ulici
„Ottmarovu“. Z ní odbočují do prostoru sídliště ulice „Pospíšilova“ a „Lohniského“. Otakar
Pospíšil byl učitelem a ředitelem na holických
školách, vlastivědným spisovatelem, spouautorem knihy „Holice – obraz vývoje a současnosti“ (spolu s Antonínem Šafaříkem ji vydal
v roce 1911). Václav Lohniský, divadelní, ﬁlmový a televizní herec a režisér, též ředitel Divadla S. K. Neumanna v Praze, známý z mnoha
ﬁlmů („Touha“, „Všichni dobří rodáci“, „Marečku, podejte mi pero“). Zapomenuto nebylo
ani na ulici „Neptalimovu“, se kterou jsme se
setkali již v pátém díle seriálu (zanikla při přestavbách). Pán a rytíř Neptalim z Frymburka
byl držitelem „zboží Holického“ v letech 1481
– 1493 a zapsal se do historie jako velký dobrodinec městečka. Zbavil obyvatele daní a robot,
udělil jim řadu výsad, daroval obci poplužní
dvůr, za jeho vlády byla zřízena škola, obecní
lázně, pivovar a radnice, údajně i městský znak.
Proto mu jedna z městských ulic nepochybně
patří.
Miloslav Kment
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Holický basketbal
Východočeská liga mužů:
13. 2. 2010 BVK Holice–Vysoké Mýto 93:57
Eichler 26, Trojan 21, Valenta 18, Šrámek 14, Diepold 6, Krištof a Pávek po 4,
Kasal 3.
27. 2. 2010 Hořice–BVK Holice 74:70
Eichler a Tušl 17, Trojan 14, Šrámek a Valenta po 6, Diepold a Pávek po 5.
28. 2. 2010 Nová Paka–BVK Holice 68:70
Trojan 16, Tušl 12, Diepold 11, Eichler 10, Valenta 8, Šrámek 7, Pávek 6.
13. 3. 2010 BVK Holice–Sokol Hradec Králové „B“ 71:87
Šrámek 17, Eichler 15, Valenta 11, Tušl 8, Trojan 7, Diepold 6, Pávek 5, Krištof 2.
14. 3. 2010 BVK Holice–Chlumec n. C. 78:68
Eichler 20, Šrámek 17, Diepold a Valenta po 12, Trojan 8, Tušl 4, Pávek 3, Krištof 2.
Oblastní přebor juniorů U18:
6. 3. 2010 Sokol Hradec Králové „B“–BVK Holice 68:81
Pašťalka 31, Welsch 21, Samek 11, Procházka 7, Jechura a Pataj po 4.
Sokol Hradec Králové „B“–BVK Holice 59:72
Pašťalka 27, Welsch 16, Pataj 13, Bahník 9, Jechura 7.
13. 3. 2010 BVK Holice–Žamberk 67:53
Pašťalka 32, Lošťák a Pataj po 10, Bahník 7, Jechura 6, Samek 2.
BVK Holice–Žamberk 78:71
Pašťalka 24, Pataj 22, Lošťák 14, Jechura 8, Procházka a Samek po 5.
Oblastní přebor žáků U14:
13. 2. 2010 BVK Holice–Jičín 37:48
Raušer 20, Michálek 11, Havelka, Kašpar a Welch po 2.
BVK Holice–Jičín 44:40
Raušer 22, Nechvíle 8, Kašpar 7, Michálek 3, Havelka a Welsch po 2.
20. 2. 2010 Choceň–BVK Holice 74:22
Michálek 8, Havelka 7, Říha 6, Raušer 1.
Choceň–BVK Holice 83:27
Michálek 11, Havelka 8, Stýblo 3, Nechvíle a Říha po 2, Raušer 1.
7. 3. 2010 BVK Holice–Přelouč 41:47
Lošťák 11, Nechvíle 10, Havelka 8, Michálek 6, Říha 4, Hadaš 2.
BVK Holice–Přelouč 60:27
Lošťák 17, Havelka 14, Michálek 11, Raušer 10, Hadaš 4, Kulhavý a Stýblo po 2.
Oblastní přebor starších minižáků:
10. 3. 2010 Česká Třebová–BVK Holice 69:41
Nechvíle 12, Kašpar 9, Dvořáková 5, Horký 4, Šenk a Venclák po 3.
Česká Třebová–BVK Holice 61:19
Dvořáková, Říha a Welsch po 4, Horký 3, Kulhavý a Mycak po 2.
Oblastní přebor mladších minižáků:
14. 2. 2010 SŠB Pardubice–BVK Holice 6:125
Janoš 25, Tomášek 22, Kašpar a Venclák po 19, Welsch 12, Dvořáková 10, Válek 8.
SŠB Pardubice–BVK Holice 1:131
Kašpar 22, Janoš 20, Tomášek 19, Válek 16, Nechvíle, Venclák a Welsch po 12,
Dvořáková a Pařízek po 6.
7. 3. 2010 BVK Holice–BK Studánka Pardubice 92:30
Kašpar 21, Horký 17, Welsch 14, Janoš 12, Venclák 10, Dvořáková 7, Válek 6.
BVK Holice–BK Studánka Pardubice 105:17
Kašpar 33, Nechvíle, Venclák a Welsch po 14, Janoš 13, Válek 8.
13. 3. 2010 Svitavy–BVK Holice 31:73
Venclák 22, Zahradníček 18, Tomášek 9, Nechvíle 8, Dvořáková, Šenk a Welsch po 4.
Svitavy–BVK Holice 28:73
Venclák 22, Nechvíle 18, Mycak 12, Zahradníček 8, Tomášek 4, Pařízek 3.

Sportovní osobnosti roku 2009
V sobotu 20. března byli po
patnácté ve sportovní hale
oceněny „Sportovní osobnosti roku 2009“.
Legendou holického sportu
pro rok 2009 se stal Ladislav Medek. Ocenění získal
za celoživotní práci pro holický fotbal.
Dále byli oceněni následující sportovci.
V kategorii 1
Nominace jednotlivých klubů a oddílů: David Říha, Michael Špaček
– in memoriam, Miroslav Zajíček, Vojtěch Kašpar, Dominik Nechvíle,
Václav Kyncl, Karel Spitzer, David Krátký a Lukáš Pištora, taneční pár
Jan Crhonek a Nikola Kořínková, taneční pár Daniel Nedvídek a Lucie
Hálová, Andrea Marková, Jiří Mansfeld, Štěpán Šustek a Ondřej Kroutil
V kategorii 2
Mimořádný výkon jednotlivci: Jiří Valenta a Viktor Půlpán
V kategorii 3
Mimořádný výkon družstva: mladší elévové – fotbal, družstvo nejmladších minižáků – basketbal a družstvo „A“– stolní tenis
V kategorii 4
Nejlepší trenér nebo cvičitel: Karel Pávek
Na snímku olympionik Jaromír Šlégr předává ocenění Ladislavu Medkovi

Halový turnaj
V sobotu 20. 2. 2010 se v Městské hale v Holicích uskutečnil BS Gips cup
starších elévů (ročník narození 1999 a ml.) za účasti 7 týmů systémem
každý s každým. Turnaj přinesl řadu vyrovnaných soubojů a to i na pohled. Domácí SK Holice sestavil 2 týmy a ty obsadily v těžké konkurenci
výborné 2. a 3. místo.
Pořadí turnaje:
1. FK PARDUBICE
2. SK HOLICE 2000
3. SK HOLICE 1999
4. FK Chlumec n. Cidlinou
5. FC Vrchlabí
6. RMSK Cidlina Nový Bydžov
7. Sparta Dašice
Nejlepší brankář: Václav Jon – FC Vrchlabí, nejlepší střelec: Jan Novotný,
nejlepší hráč: Adam Suchánek – oba FK Chlumec nad Cidlinou.
Výbor SK Holice

Svoz kovového odpadu
SK Holice pořádá v sobotu 10. dubna „Svoz veškerého kovového odpadu“. Případný kovový odpad nechte před svými domy, pomůžete tím
holickému fotbalu.
(Sportovní stránku připravil Petr Kačer)

BARVY–LAKY „Vondroušová“

Vysokomýtská 333, Holice
Specializovaná prodejna barev, laků, malířských potřeb.
Míchání interiérových a fasádních nátěrů, lazur na dřevo,
syntetických emailů na kov na tónovacím automatu na počkání!!

!! AKCE od 1. 4.–31. 5. 2010 AKCE !!
!!! Luxol palisandr – 2,5 l = 239 Kč + dárek !!!

Tel., fax: 466 681 014, e-mail: vondrousova@tiscali.cz
Prodejní doba: PO–PÁ: 8.00–17.00 h. SO: 8.00–11.00 h.
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