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Vážení spoluobčané!

Člověka vždycky po-
těší, když někde řekne, 
že je z Holic, a ostatní 
reagují. Někdo si vzpo-
mene na motokros, vět-
šina však na cestovatele 
Emila Holuba. A právě 

náš nejvýznamnější rodák bude počátkem 
října v centru pozornosti, neboť 7. října 
uplyne 160 let od jeho narození. Kulturní 
dům připravil k této události řadu akcí, je-
jichž výčet najdete na jiném místě Holických 
listů. Světlo světa spatří i poštovní známka 
k cestovatelovu jubileu.

Emil Holub a jeho muzeum k Holicím 
bytostně patří. Je to také jediná zajímavost 
v našem městě, která stojí turistům za to, 
aby naše město navštívili. A za těch čtyřicet 
jedna let, po která je muzeum otevřeno, jich 
byly skoro dva milióny. Za oněch zmíněných 
čtyřicet jedna let se však expozice už dosti 
přežila, rovněž chybějící zázemí pro návštěv-
níky i chod muzea si vyžaduje řešení. Toho 
jsme si vědomi a chceme-li naše „rodinné 
stříbro“ nadále nabízet k návštěvě, nemůže-
me tak dlouho činit v současném stavu. 

V červnu zastupitelstvo dalo zelenou re-
konstrukci expozice a přístavbě Holubova 
muzea. Je to dobrá zpráva, i když v této chví-
li ještě nevíme, kolik to bude stát. Jsme teď 
ve fázi přípravy studie, která by nám měla 
napovědět víc. Rovněž hledáme cesty, jak na 
tuto záležitost získat prostředky z EU. Myslí-
me si totiž, že by se Holubovo africké muze-
um mělo stát atraktivitou nejen pro Holice, 
ale i pro Pardubický kraj, který stále trpí 
nejmenším přílivem turistů v republice. 

Naše pozornost na získání dotací se však 
nesoustředila jen na muzeum. Před podáním 
jsou žádosti o dotace z EU na sběrný dvůr 
a zateplení školek, státu jsme zaslali žádost 
na rekonstrukci školní jídelny, a také z fondu 
na bydlení bychom rádi něco získali. Hledá-
me cesty na získání dotace i na stavbu nové 
budovy pro základní uměleckou školu. Jak 
budeme úspěšní, to zatím nikdo neví, neboť 
jsme jen jedni v dlouhé frontě čekajících 
a příslušný odpovědný vedoucí není náš ka-
marád či spolužák. Ale třeba nějaký ten „ba-
nán či mandarinka“ na nás také vyjde.

Přeji vám pěkné babí léto a dědův 
podzim.

Mgr. Pavel Hladík, starosta města

SLOVO STAROSTY
Poslední listopadový a první prosincový den 

roku 1880 byly pro Holice velkou událostí. Na-

vštívil je Dr. Emil Holub, místní rodák a slavný 

africký cestovatel. Uplynulo již třicet tři let od 

chvíle, kdy Emilian Karel Jan spatřil světlo svě-

ta v bytě svých rodičů – lékaře Františka Holu-

ba a jeho ženy Anny – kteří bydleli v městské 

radnici. Ve zmíněných dnech roku osmdesátého 

se však v rodném městě objevil zralý muž, ob-

klopený slávou a momentálními úspěchy.

V dobovém tisku se píše: „Holice jej přijaly 
s velkou okáza-
lostí. Krojovaná 
jízda cestou od 
Sezemic obklo-
pila jeho kočár 
a malebný prů-
vod ubíral se 
k Holicům. Na 
prahu rodného 
města jej uvítal 
nelíčenými slo-
vy starosta Vác-
lav Sitta . Město 
a hlavně radni-
ce – rodný dům 
Holubův – byly 
ozdobeny věnci, 
prapory a večer 

slavnostně osvětleny. Sbor dobrovolných hasičů 
jmenoval jej na důkaz neomezené úcty a odda-
nosti prvním čestným členem. Ochotnický spo-
lek Klicpera sehrál na počest vzácného hosta 
divadelní představení. Druhý den odevzdala 
městská rada Emilu Holubovi diplom o jmeno-
vání čestným měšťanem a album fotografi í vý-
znamných holických rodáků a jeho spolužáků“.

Rodné město na svého velikána nikdy ne-

zapomnělo. V roce1909 byla na jeho rodném 

domě odhalena pamětní deska od akad. sochaře 

Jana Štursy (dnes ve vstupní části muzea), v ro-

ce 1947 proběhly rozsáhlé oslavy 100. výročí 

Holubova narození, na staroholické škole, kte-

rou jako žák navštěvoval, byla umístěna pamět-

ní deska. V roce 1949 byla na náměstí odhalena 

jeho socha, dílo akad. sochaře Jindřicha Sou-

kupa (dnes stojí před budovou pošty). V roce 

1966 byl otevřen „Památník Dr. Emila Holuba 

– Africké muzeum“, nepochybně největší po-

smrtné ocenění jeho života a díla. V říjnu 1997 

při oslavách 150. výročí jeho narozenin byla 

v průčelí muzea umístěna Holubova busta, dílo 

akad. sochaře Jana Holinky.

Vztah města k Dr. Emila Holuba potvrdí i le-

tošní oslavy 160. výročí narození. Podrobný pro-

gram je uveden na čtvrté straně, připomínka ži-

votopisných údajů je v rubrice „Holický Slavín“.

Miloslav Kment

Dr. EMIL HOLUB – SLAVNÝ RODÁK MĚSTA HOLIC

SK Holice v novém fotbalovém ročníku
V průběhu měsíce srpna začal nový fotba-

lový ročník. Po sedmi letech vstoupilo opět do 

divizní soutěže A mužstvo. A mužstvo si klade 

jako nováček divize jednoznačný cíl, kterým 

je záchrana v soutěži. Po výborně rozehraném 

úvodu soutěže a získání 9 bodů došlo k poklesu 

formy, které mělo za následek šňůru 3 proher za 

sebou v řadě. Z hlediska postavení v tabulce se 

nejedná o nic dramatického, ale mdlé výkony 

z posledních kol jsou varováním před nadchá-

zejícími zápasy s mužstvy z čela tabulky. Velmi 

mrzí zejména domácí prohra v derby s Chocní. 

Od B mužstva se po sestupu do III. třídy ne-

očekává nic jiného než návrat zpět do okresního 

přeboru. Současné postavení naznačuje, že úkol 

je sice nelehký, ale zvládnutelný. K výrazným 

výhrám v domácím prostředí by mělo přibýt 

více vstřelených gólů i na půdě soupeřů a zís-

kané remízy z venku proměnit ve vítězství. Vý-

kony rezervy mužstva byly, jsou a budou velmi 

závislé na startu hráčů z A mužstva.

Pozvánka na domácí fotbal v měsíci říjnu:

A mužstvo 
 6. 10. 2007 v 16.00 hod. – SK Hlavice

20. 10. 2007 v 15.30 hod. – Slavoj Předměřice

                nad Labem

B mužstvo 
14. 10. 2007 v 16.00 hod. – SK Pardubičky B

28. 10. 2007 v 14.30 hod. – Sokol Nemošice

I nadále co nejsrdečněji zveme všechny pří-

znivce holického fotbalu do ochozů stadionu na 

utkání všech našich družstev. Současně děkuje-

me za zvýšenou diváckou přízeň především na 

utkáních mužů, kde se krajské návštěvy z cca 

150 diváků zvýšily na divizní návštěvy cca 

300 diváků, což nás velice těší. Více informa-

cí o dění v holickém fotbale najdete na našich 

ofi ciálních webových stránkách www.skholice.

com a dále na spolupracujících stránkách www.
holickenoviny.cz a www.holice.cz.

Výbor SK Holice



Rada města schválila hospodaření pří-

spěvkových organizací města k 30. 6. 2007 

a odměny jejich ředitelům, letošní jede-

náctou rozpočtovou změnu, kupní cenu 

pozemků v ulici 5. května a pozemků sou-

visejících se stavbou obchvatu, uzavření 

smlouvy o přípravných pracích na zpra-

cování projektu s fi rmou RAVEN Brno, 

splátkový kalendář pro Petra Kocha a Jitku 

Bílkovou za dlužné nájemné, pronájem ne-

bytových prostor v Palackého ulici čp. 38 

pro Hanu Kaplanovou, výměnu bytů a při-

dělení bytu v domě čp. 59 v Hradecké ulici, 

přidělení bytu v domě čp. 61 v ulici Bratří 

Čapků. Rada schválila fi rmu Instal Par-

dubice jako zhotovitele výměny rozvodů 

vody, kanalizace, obkladů a zařizovacích 

předmětů v čp. 46 v Holubově ulici, změnu 

odpisového plánu na rok 2007 u Technic-

kých služeb Holice.

Rada doporučila zastupitelstvu schválit 

hospodaření k 30. 6. 2007, desátou rozpoč-

tovou změnu na rok 2007, podání žádosti 

o dotaci na akci „Zařízení pro nakládání 

s odpadem“, vzala na vědomí zprávu ředi-

tele kulturního domu, přípravu zasedání za-

stupitelstva města na 10. září 2007, rozvrh 

hodin a rozsah pronájmu v městské sportov-

ní hale na školní rok 2007–2008. Vedoucí-

mu majetkového odboru rada uložila zadat 

zpracování studie modernizace Památní-

ku Dr. Emila Holuba a studie na výstavbu 

místní základní umělecké školy, jmenovala 

komisi pro výběr zpracovatele územního 

plánu města Holic, komisi pro posouzení 

kronikářského zápisu za rok 2006, odvolala 

Petra Hojku z funkce tajemníka komise do-

pravy a veřejného pořádku a na jeho místo 

jmenovala Zdeňka Václavíka.

INFORMACE PRO VÁS...

Schůze rady města
27. srpna 2007
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Zastupitelstvo města schválilo postup zpra-

cování komplexních pozemkových úprav a plán 

společných zařízení v jižní části katastrálního 

území „Holice v Čechách“, činnost rady města 

od posledního zasedání zastupitelstva, hospo-

daření města k 30. 6. 2007, desátou rozpoč-

tovou změnu pro rok 2007, uzavření smlouvy 

o půjčce mezi Městem Holice a fi rmou VaK 

Pardubice a.s., podání žádosti o dotaci na akce 

„Zařízení pro nakládání s odpadem“ a zateplení 

budov školských zařízení.

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprá-

vu o přípravě a fi nancování kanalizace v Ho-

licích v rámci projektu Labe – Loučná, dopis 

občanky Michaely Chmelíkové, zřídilo Osadní 

výbor pro místní část Kamenec, jmenovalo jeho 

členy a zvolilo Martina Černého předsedou 

osadního výboru, uložilo předsedovi fi nanční-

ho výboru provést kontrolu vyúčtování tepla 

a stanovení ceny od Ing. Ivana Marka za období 

2005–2007, neschválilo záměr odprodeje měst-

ského domu čp. 168 (včetně pozemků v ulici 

Vysokomýtská)

Před sedmdesáti lety zemřel 
Tomáš Garrigue Masaryk

Stránku připravil místostarosta města Mgr. Ladislav Effenberk

Mimořádná schůze rady města 
17. září 2007

Rada města schválila zveřejnění záměru 

odprodeje pozemku v Tyršově ulici, směnu 

bytu a přidělení bytů v domě čp. 749 v Ho-

lubově ulici a v domě čp. 2 na náměstí T. G. 

Masaryka, fi rmu Regio Hradec Králové 

jako zhotovitele nového územního plánu 

města Holic, navýšení počtu žáků ve třídách 

8. ročníků Základní školy Komenského na 

32, ukončení pronájmu nebytových prostor 

v čp. 29 na náměstí T. G. Masaryka pro Do-

pravní zdravotní službu Jiřího Synka, kroni-

kářský zápis za rok 2006.

Rada města doporučila zastupitelstvu 

města schválit smlouvu o půjčce mezi Měs-

tem Holice a fi rmou VaK Pardubice, podání 

žádosti o dotaci na zateplení budov škol-

ských zařízení, uložila tajemníkovi připravit 

návrh obecně závazné vyhlášky na omezení 

provozu výherních hracích přístrojů na úze-

mí města.

Rada města schválila uzavření smlouvy 

na zpracování žádosti o dotaci z fondů EU na 

projekt „Realizace energetických úspor v budo-

vách škol“ pro budovy mateřských škol v Holu-

bově a Pardubické ulici s fi rmou Technoexport 

a.s. Praha.

Zasedání zastupitelstva města 
10. září 2007

Schůze rady města
10. září 2007

Program rozvoje venkova se dotýká Dob-

rovolného svazku obcí Holicka. K uskuteč-

nění programových plánů bez výraznějších 

dotací však vede dlouhá cesta. Je třeba vyu-

žít nabízejících se možností a jednou z nich 

je možnost dosáhnout na dotace Evropské 

unie z programu „LEADER“. K tomu je 

nezbytné založit právní subjekt, tzv. „míst-

ní akční skupinu“ (dále jen MAS Holicko). 

Dobrovolný svazek obcí Holicka vznik 

této obecně prospěšné společnosti podpořil 

a skupina byla zeragistrována již 22. března 

2007.

Dotace z evropských fondů je možné 

využít pro obce nebo soukromé subjekty 

a neziskové organizace nacházející se na 

příslušném území. 

Dotační program „LEADER“ má za cíl 

podporu menších projektů (cca od 50 000 Kč 

do 2 000 000 Kč), které přispějí ke zlepšení 

života na venkově. Zvláštností programu je 

způsob rozdělování fi nancí. Rozhodování je 

ponecháno přímo na lidech žijících v daném 

regionu, čímž jsou motivováni ke vzájem-

né spolupráci. Proto jsou tvořena zmíněná 

občanská sdružení, která zajišťují přípravu 

podkladových materiálů, hodnocení předlo-

žených projektů a jejich výběr.

Na co lze dotace získat? Například na 

zpracování místních zemědělských produk-

tů, podporu cestovního ruchu, obnovu pamá-

tek, prvků zahrad a alejí, úpravu veřejných 

prostranství, návsí a dětských hřišť, drobné 

dopravní a vodohospodářské infrastruktury, 

využívání obnovitelných zdrojů energie, 

atp. Vyzýváme širokou veřejnost k účasti 

předkládáním nápadů, návrhů a projektů, 

k čemuž jsou otevřeny dveře na všech obec-

ních úřadech svazku. 

Ladislav Effenberk,
předseda správní rady MAS Holicko

tel. 606 66 02 04

e-mail: effenberk@mestoholice.cz

V pátek 14. září v 9 hodin dopoledne vzpo-

menuli představitelé m.o. ČSSD v Holicích se-

dmdesátého výročí úmrtí T. G. Masaryka, prv-

ního prezidenta sanostatného Československa. 

U jeho pomníku v sokolském parku položili 

věnec. Na místě již byly položeny květiny od 

místních Sokolů a v průběhu dne přicházeli ob-

čané vzdát poctu zapálením svíček.

(mkm)

Dotace z evropského
programu LEADER



Odbor dopravy – konec 
platnosti řidičských průkazů 
vydaných do roku 1994
Odbor dopravy důrazně upozorňuje všechny 

držitele řidičských průkazů, vydaných do kon-
ce 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 vy-

dávány do roku 1986) a první dva typy kartič-

kových ŘP, které se vydávaly v letech 1886 až 

1993. 

Výměna těchto průkazů je bezplatná, žádosti 

se podávají na pracovišti agendy řidičů odboru 

dopravy v 1. patře městského úřadu v Holicích 

a k žádosti se přikládá 1 průkazková fotografi e, 

doba pro vydání ŘP je do 20 dnů.

Neponechávejte výměnu na konec roku a vyu-

žijte přitom i pracoviště průkazkových fotogra-

fi í ve 3. patře, které funguje v úředních dnech 

městského úřadu, tj. v pondělí a ve středu od 

8 do 16 hodin a v pátek dopoledne od 8 do 12 

hodin.

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

Pravidelný sběr biologického 
odpadu 
Vždy ve čtvrtek 11. října, 25. října a 8. listo-

padu bude holický městský úřad a fi rma Ode-

ko z Týniště n. Orlicí organizovat tzv. mobilní 

sběr biologického kompostovatelného odpadu. 

Počátkem října budou všechny holické domác-

nosti opět obeslány letákem. Sběr „bioodpadů“ 

ze zahrádek bude tedy opakován dle harmono-

gramu na letáku.

Zde je nutno upozornit občany, že odpad je nut-

no předávat osobně a po zkušenostech z loňské-

ho roku musíme připomenout, že jiný odpad než 

biologický nebude v žádném případě odebírán.

Schůze rady města v říjnu 
2007
První říjnová schůze rady města je v pondělí 8. 

října a rada bude projednávat zprávu o činnosti 

komise školské, mládeže a tělovýchovy, dále 

přijme pravidla pro fi nancování školství, kultu-

ry a tělovýchovy pro příští rok aktuální záleži-

tosti a bude schválen pořadník žadatelů o měst-

ský byt na 4. čtvrtletí 2007. Další schůze rady 

bude 22. října, na programu jednání rady bude 

zpráva o hospodaření města k 30.9.2007, radě 

bude předložena informace o údržbě místních 

komunikací a bude aktualizován operační plán 

zimní údržby místních komunikací , který pra-

videlně v tomto termínu předkládají Technické 

služby Holice.

Na každé jednání rady města budou průběžně 

zařazovány majetkové otázky (převody majetku 

apod.), sdělení starosty a další. 

Informace českého statistic-
kého úřadu
Český statistický úřad organizuje v roce 2007 

„Strukturální šetření v zemědělství ZEM 2007“ 

za účelem aktualizace údajů o zemědělských 

prvovýrobcích. Město Holice bylo v letošním 

roce vybráno pro aktualizace zjišťovaných úda-

jů. Šetření proběhne u fyzických osob prostřed-

nictvím tazatelů, kteří v průběhu od 1. září do 

15. listopadu navštíví aktivní zemědělce, kteří 

hospodaří alespoň na 1 ha půdy nebo 1500 m2 

intenzivních plodin (sady, zelenina, květiny) 

nebo chovají 1 ks skotu nebo 2 prasata nebo 

4 ks ovcí či koz, popř. 50 ks drůbeže nebo 100 

králíků.

„ZEBRA“ SE ZA TEBE
NEROZHLÉDNE!
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ÚŘEDNÍ DESKA
(informace z městského úřadu a jeho odborů připravil Ing. Vladislav Branda, tajemník MÚ)

ČESKÁ POLICIE „POD ČAROU“

Nepřízeň počasí doprovázela v prvním škol-
ním týdnu dopravně-preventivní akci „Zebra“. 
V okrese Pardubice proběhla ve čtvrtek 6. září. 
Za „místo činu“ byly vybrány přechody vyty-
pované z hlediska silného provozu a zvýšeného 
pohybu dětí, přecházejících přes komunikaci 
do školy i ze školy. Dopravní policisté společně 
s pracovnicí pardubické preventivně informač-
ní skupiny vysvětlovali chodcům, jak správně 
přecházet a kdy nemají na přechodu přednost. 
V Holicích se jednalo o přechody na náměstí 
a v jeho sousedství především v ranních hodi-
nách, kdy děti jdou do školy a opět po obědě, 
kdy se ze školy vrací domů.
Policisté zastavili několik desítek chodců, za 
správné odpovědi dostaly děti drobné dár-
ky, které věnovala Zdravotní pojišťovna MV. 
Následně byly do škol rozneseny informační 
plakáty, aby žákům při odchodu ze školy při-
pomněly nutnost rozhlédnout se na přechodech. 
Malé kartičky se stejným tématem dostal kaž-
dý dotazovaný chodec. Ohlasy pěší veřejnosti 
na akci byly pozitivní. Ve zmíněných úsecích 
je silný provoz a někteří řidiči si se zastavením 
u přechodu příliš hlavu nelámou. Mnohdy mís-
to zastavení ještě na chodce vztekle troubí. Měli 
by si uvědomit, že jednou z vozidla vystoupí 
a stanou se rovněž chodcem, který by rád bez-
pečně přešel vozovku.

nprap. Bc. Dana Hejkalová

V letoním roce policisté Obvodního oddělení 

Holice uskutečnili ve spolupráci s Okresním 

ředitelstvím Pardubice několik bezpečnostních 

akcí zaměřených na podávání alkoholu mla-

distvým v restauaracích, barech, hernách atp., 

a to nejen ve městě Holice. V následujících 

měsících budou tyto akce pokračovat. Je třeba 

připomenout, že podle zákona č. 200/90 Sb. 

„…přestupku se dopustí ten, kdo prodá, podá 
nebo jinak umožní požití alkoholického nápoje 
osobě zjevně ovlivněné alkoholickým nápojem 
nebo jinou návykovou látkou osobě mladší 
osmnácti let, osobě, o níž lze míst pochybnost, 
zda splňuje podmínku věku, nebo osobě, o níž 
ví, že bude vykonávat zaměstnání nebo jinou 
činnost, při níž by mohla ohrozit zdraví lidí 
nebo poškodit majetek“.
Za shora uvedený přestupek lze uložit pokutu 

až do výše 3 000 Kč. Policisté budou tyto pře-

stupky důsledně postihovat, a jak shora vyplý-

vá, přestupku se může dopustit kdokoliv, tedy 

majitel provozovny, číšník, kamarád, který 

například mladistvému či podnapilému podá 

alkohol.

npor. Petr Chrudimský, vedoucí PČR-OOP Holice

Upozornění: Policie ČR nabízí volná místa po-

licistů ve služebním poměru ve výkonu služby 

– při dohledu na veřejný pořádek a kriminalitu, 

při dohledu nad silničním provozem. Atraktivní 

povolání, zajímavý plat, zaručený pravidelný 

příjem, jistota a prosperita. K plnění náročných 

úkolů je nezbytnou podmínkou zdravotní, osob-

nostní a fyzická způsobilost. Případným zájem-

cům poskytne informace OOP Holice – telefon 

974 566 750 nebo 974 566 751.t

MĚSTO HOLICE
A SVAZ BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU

VÁS ZVOU NA

VZPOMÍNKOVÝ AKT
U PAMĚTNÍ DESKY PADLÝCH

V I. SVĚTOVÉ VÁLCE
(školní budova v Růžičkově ulici)

K 89. VÝROČÍ VZNIKU
SAMOSTATNÉHO

ČESKOSLOVENSKA
NEDĚLE 28. ŘÍJNA 2007 V 10 HODIN

V sobotu 13. října uskuteční fotbalový oddíl SK 

Holice sběr kovového odpadu a sběrového pa-

píru. Tyto odpady budou sváženy hned 13. 10. 

2007 přímo od vašich domů. Jejich předáním 

podpoříte činnost fotbalového klubu SK Holice.

Za projevenou podporu předem děkujeme. 
Výbor SK Holice

Sběr kovového odpadu 
a sběrového papíru

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.



DIVADLO
Rajčatům se letos nedaří
sobota 6. října v 19.30 hod velký sál

Derniéra divadelní hry v provedení Divadelního 

souboru KD Holice

vstupné: 60 Kč

Šafařík pro Dr. Holuba
sobota 13. října v 19.30 hod velký sál

Komorní fi lharmonie Pardubice pod taktovkou 

Jaroslava Šafaříka

vstupné: 120 Kč

Postel plná cizinců
sobota 20. října v 19.30 hod velký sál

Komedie o malém hotýlku plném lásky, nevěry 

a nečekaných překvapení. Představí se herci se-

riálu Velmi křehké vztahy.

vstupné: 220/200/180 Kč

KINO
Obsluhoval jsem anglického krále
úterý 2.října v 19.30 hod 

Film J. Menzela podle Hrabalova románu.

vstupné: 60 Kč

Velké dobrodružství
čtvrtek 4. října v 19.30 hod 

Životopisný fi lm o holickém rodákovi Dr. Ho-

lubovi.

vstupné: 30 Kč

Údolí včel
úterý 9. října v 19.30 hod

Jan Kačer v hlavní roli historického fi lmu z dru-

hé poloviny 13. století.

vstupné: 40 Kč

Konec agenta W4C 
prostřednictvím psa pana Foustky

úterý 16. října v 19.30 hod

Jan Kačer v hlavní roli špionážní komedie.

vstupné: 40,- Kč

Divoké vlny
úterý 23.října v 17.00 hod

Dětské představení – animovaná komedie ze 

světa závodního surfování.

vstupné: 60 Kč

Smrt si říká Engelchen
úterý 23. října v 19.30 hod

Jan Kačer ve fi lmové adaptaci knižního bestsel-

leru L. Mačka.

vstupné: 40 Kč

Návrat ztraceného syna
úterý 30. října v 19.30 hod

Jan Kačer ve fi lmu režiséra E. Schorma

vstupné: 40 Kč

KLUB
Africká hudba, tance a povídání o šamanech
pátek 5. října v 19.00 hod 

slavnostní otevření Klubu a baru U Holuba

vstupné: 50 Kč

MASTERPIECE
pátek 19.října v 19.00 hod 

rock koncert

vstupné: 50 Kč

VÝSTAVY
Dr. Emil Holub a afričtí pacienti
od 1 října do 31. října 

vitríny v I. patře Kulturního domu města Holic
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KULTURNÍ DŮM MĚSTA HOLIC – ŘÍJEN 2007
Kdo žije jenom pro sebe,
ochudí jiné o sebe,
ochudí sebe o jiné,
zakrní a zahyne.
  Jan Werich

Tento citát si vzalo za vlastní bohaté seskupení ho-
lických ochotníků. Ale to je všem známo, že každý 
ochotník by se za dobrou roli nechal třeba dohola 
ostříhat, jen aby si na jevišti „vrznul“!
Já bych však chtěla mluvit o druhé straně – o pu-
bliku.
Tady v Holicích máme nespočet diváků, kteří se, 
stejně jako herci, těší na „nový kus“. Na to, že uvi-
dí a uslyší své oblíbence a že ve většině případech 
jim představení i rozšíří obzory.
Holický divák o hře přemýšlí, dá se říci, že je na-
pojen na herce a v místech vhodných dá své pocity 
najevo, což povzbudí herce k ještě lepším výko-
nům.
Režisér v zákulisí čeká na první divákovu odezvu 
a se slovy: „Je to dobrý, zabíraj!“, už jen tiše sledu-
je hru mezi hercem a divákem. Je to úžasný pocit.

Nedávno jsem byla v divadle v Praze. Byla to 
paráda … až na diváky. Uprostřed dialogu jeden 
divák druhému vysvětloval, co si má o hře mys-
let, proč byla použita ta rekvizita a ne jiná, smál 
se v momentech, kdy úsměvná scéna byla již tři 
minuty odehrána, vysvětloval nahlas, proč se asi 
přestavuje scéna, … Byla jsem zklamána nekul-
turností diváka.
To u nás, v Holicích, si své diváky snažíme vychovat. 
Už od MŠ, ZŠ a snad i SŠ, jim dáváme k nakouk-
nutí různorodost představení a koncertů. Vychová-
váme si následovníky herců, hudebníků, výtvarníků 
a vůbec se snažíme vytvářet estetické cítění u všech 
obyvatel města a okolí. Je to práce nesnadná a ně-
kdy ubíjející, ale výsledky se dostavují. Nejenom 
při představeních, ale i po vystoupeních, v násled-
ných debatách o tom, co tím chtěl básník říci.
Nejkrásnější pocit, který po představení všichni 
známe je, když „babky v krámě“ diskutují o tom, 
co viděly a potom ta krásná otázka: „Co nového 
zase chystáte?“.
Děkuji holickému publiku za to jaké JE! Díky!

Jitka Juračková

Městská knihovna
Škola už se rozběhla na plné obrátky a začala 

i spolupráce městské knihovny se školkami, 

základními školami i gymnáziem. Pro mateř-

ské školky a základní školy knihovna připravi-

la pohádkové představení na 4. října, kdy pan 

Havel z Vysokého Mýta, v Holicích už známý 

a oblíbený, předvede Pohádky Ferdy Mraven-

ce. Studenti prvních ročníků gymnázia navštíví 

knihovnu, aby se dozvěděli, kde je knihovna 

umístěna a jaké služby poskytuje. K 160. výročí 

narození Dr. Emila Holuba připravila knihovna 

ve spolupráci s Památníkem Dr. Emila Holuba 

povídání a čtení o životě tohoto významného 

holického cestovatele, které bude doplněno ná-

vštěvou muzea a výstavkou knih zaměřených 

na toto téma. Akce se zúčastní žáci 4. tříd obou 

holických základních škol.

Půjčovní dny v knihovně včetně přístupu 
k internetu:
Pondělí:  12.30–18.00 hod.

Středa:   8.00–12.00 a 12.30–18.00 hod.

Pátek:  12.30–18.00 hod.
Anna Boříková

Oslavy 160. výročí narození Dr. Emila Holuba
čtvrtek 4. října
 Položení věnce k hrobu Dr. Emi-

la Holuba na ústředním hřbitově 

ve Vídni

v 19.30 hod  Velké dobrodružství – fi lmové 

představení ve velkém sále KD 

Holice

pátek 5. října
v 8.00 a 11.00 hod Velké dobrodružství – fi l-

mové představení pro školy

 úvodní slovo Ivan Klimeš – Ná-

rodní fi lmový archiv

v 9.00 hod  Položení kytice k desce Dr. Emi-
la Holuba na Staroholické škole 

v 19.00 hod  Africká hudba, tance a poví-
dání o šamanech v prostorách 

KLUBU (malý sál KD Holice)

sobota 6. října
v 9.30 hod  Položení věnce u sochy Dr. Holuba
v 10.00 hod  15. Africké sympozium – v pro-

storách kluboven KD Holice

v 14.00 hod  Křest známky „Emil Holub 1847 

– 1902“ v Památníku Dr. Emila 

Holuba

v 19.30 hod  Rajčatům se letos nedaří holičtí 

ochotníci na počest Dr. Emila Holuba

pondělí 8. října
v 10.00 hod  Čtení ze života Dr. Emila Holu-

ba v městské knihovně

sobota 13. října
v 19.30 hod  Šafařík pro dr. Holuba – koncert 

Komorní fi lharmonie Pardubice 

pod taktovkou Jaroslav Šafaříka

pondělí 15. října
v 10.00 hod  Čtení ze života Dr. Emila Holu-

ba v městské knihovně

Partneři:
Generali Pojišťovna, a.s.  Plzeňský
agenturní kancelář Holice  Prazdroj a.s.

PROGRAM

Rukodělná dílna
Rukodělná dílna – zdobení látek odbarvením
Co si přinést? Jednobarevná bavlněná trička a jiné 

jednobarevné textilie tmavších barev z přírodního 

materiálu. Dobře vypadají polštáře, plátěné tašky, 

sukně a šaty. Nezapomeňte na ostré malé nůžky 

(nejlépe z manikúry) na vystřihování šablon.

Termín: 12. října 2007 od 18.00 hod.
Místo konání: klubovny KD. Cena: 250 Kč

Rukodělná dílna – měděný šperk
Výuka je zaměřena na zhotovení měděných tepa-

ných šperků. Co si přinést? Malé kladívko a ko-

vadlinku (kdo nemá, bude zapůjčena), ostatní ma-

teriál bude k dispozici.

Termín: 26. října 2007 od 18.00 hod. 

Místo konání: klubovny KD.

Cena: 280 Kč
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Z NAŠICH ŠKOL

V letošním školní roce 2007–2008 bude navště-

vovat naši mateřskou školu 123 dětí.

Zahájení proběhlo velmi slavnostně, na děti če-

kalo milé uvítání – školka vyzdobená nafuko-

vacími balónky a každé z dětí dostalo na cestu 

domů malou pozornost, lízátko.

První školní akce se nám velmi vydařila, navští-

vil nás dobrovolný hasič pan Neuman z Hor-

ních Ředic.

Po odborném výkladu si děti mohly zkusit, jak 

takový hasič jde do útoku. 

Cílem jejich útoku byly barevné kuželky, které 

proud vody položil. 

Nechyběla ani ukázka hasičské přilby, kterou si 

děti vyzkoušely s velkým zaujetím.

Těšíme se na další společné akce a přejeme dě-

tem a všem pracovníkům ve školství úspěšný 

školní rok.

Lenka Chotěnovská, ředitelka MŠ Holubova ulice

V ZUŠ Holice začal školní rok
Prázdniny skončily a s novým školním rokem 

nastaly povinnosti i žákům v základní umělecké 

škole. V letošním školním roce si připomeneme 

55. výročí založení hudebního školství v Holi-

cích. Pravidelná výuka začala dnem 1. listopadu 

1952, kdy dva učitelé vyučovali sedmdesát osm 

žáků. Za dobu své existence vychovala škola 

řadu talentovaných dětí, z nichž některé se vy-

daly na profesionální dráhu, jiné se věnují ně-

kterému z uměleckých oborů jako koníčku.

V tomto jubilejním roce se ke studiu na naší 

škole zapsalo celkem čtyřista patnáct dětí. 

Z toho na taneční obor padesát žáků, výtvarný 

obor sto deset žáků a ostatní hrají na hudební 

nástroje. V současné době se v hudebním oboru 

vyučuje hře na klavír, kytaru, housle, pozoun, 

trubku, akordeon, zobcovou a příčnou fl étnu, 

klarinet, saxofon a sólový zpěv. Dále žáci na-

vštěvují výuku hudebních nauk, souborovou 

a komorní hru. Již dnes se žáci pilně připravují 

na první vystoupení ve středu 17. října 2007. 

Potom bude následovat celá řada koncertů 

– adventní, vánoční, pololetní, absolventský, 

závěrečný. Výtvarníci rovněž chystají výstavy 

svých prací. Jako každoročně budou učitelé při-

pravovat své žáky na soutěž základních umě-

leckých škol, která je letos vypsána pro obory: 

hra na klavír, kytaru, smyčcové nástroje a pro 

výtvarný obor.

Nezbývá, než popřát učitelům i žákům mnoho 

sil, úspěchů a pevné nervy v nadcházejícím 

školním roce.

Jiří Růžek, ředitel školy

Dobrovolný hasič v Mateřské 
škole, Holubova ulice

Ze života ZŠ Holubova ulice

Servisní a prezentační den 
automobilní školy

Začali jsme nový školní rok pod novou stře-
chou a s novou reformou.

A je to tu zase. Než se člověk vzpamatuje 
z hektického konce školního roku, je tu rok 
nový. A jaký bude?

První školní den se vydařil. Přivítali jsme 
ve dvou třídách nové prvňáčky, nové žáky 
z Ostřetína a další, kteří se k nám přistěhovali 
nebo přestoupili.Všichni byli slavnostně na-
laděni. Pěkný první den. Dokonce nám letos 
žádný tatínek v první třídě dojetím neomdlel. 
Z médií jsem měla dojem, že nastala revoluce 
málem říjnová. Přišla spásná reforma. Děti, ro-
diče a učitelé, třeste se!!! Do teď se nic nedělo, 
nedělalo a děti nic neuměly. S novou reformou 
budou motivovány k celoživotnímu vzdělává-
ní, budou sebevědomější, komunikativnější, 
jazykově vybavené, budou mít silné sociální 

cítění a kamarádský vztah k našim menšinám 
či cizincům. Tímto výčtem jsem vás seznámila 
s částí tzv. klíčových kompetencí, kterými jsme 
už několik let zahlcováni. Do současnosti jsme 
pravděpodobně chtěli, aby se děti neučily, byly 
k sobě hrubé a zlé a v cizině se nedomluvily. 
Veřejnost je neustále z médií masírována infor-
macemi typu: Konec drilu, konec encyklope-
dickým znalostem, konec pamětnímu učení!!! 
Troufám si říci, že je to hloupost. Bez opaková-
ní (drilu) se nenaučíte cizí jazyk, základní po-
četní návyky ani těžký český pravopis. Pokud 
ovšem nebude zjednodušen.

Abych nebyla jenom skeptik, něco pozitiv-
ního na reformě vidím. Především výběr učiva. 
Skutečně ne vše, co se učilo, bylo do života po-
třebné. A to jsme si v našem programu upravili.

Tradiční servisní den, který pořádala Střed-

ní škola automobilní v Holicích vždy na ná-

městí T. G. Masaryka, se letos uskuteční přímo 

v areálu školy. Akce, pořádaná pod patronací 

fi rmy TOM servis a pojišťovny Generali, pro-

běhne v pátek 5. října 2007 od 9 do 17 hodin.

Žáci školy budou v průběhu dne zdarma 

kontrolovat osvětlení vozidla, stav provozních 

kapalin, tlak v pneumatikách. Majitelé vozidel 

si budou moci na místě objednat diagnostické 

úkony a opravy včetně přezutí pneumatik. Ná-

vštěvníci si mohou vyzkoušet simulovaný náraz 

vozidla do překážky nebo se svézt na motocy-

klovém trenažéru. Naskýtá se možnost prohléd-

nout si celý areál školy i areál fi rmy TOM servis. 

Je to též příležitost pro rodiče a žáky devátých 

tříd základních škol, které by zajímala možnost 

dalšího vzdělávání v tomto oboru.

SŠA Holice

Mateřská škola Holice
Pardubická informuje

Milý kloučku, holčičko, Jestli aspoň trochu chceš,
poslouchej teď maličko. všechno s nimi dokážeš.
Máš dvě ruce, ručičky, A tak pospěš hned,
s ohebnými prstíčky. poznat tento nový svět.

Dne 3. září 2007 začal slavnostně nový školní rok 
i na MŠ Pardubická. Ti nejmenší si zatím zvykají na 
nové prostředí společně se svými maminkami.
Děti jsou rozděleny do tříd podle věkových ka-
tegorií:
1. třída – pohádková –  děti 3–4 leté si hrají s pí uč. 

Evou Rázkovou a Ivanou Slabou
2. třída – sluníčková – s rozšířenou logopedic-

kou péčí – děti 4–7 leté – pí řed. Bc. 
Dagmar Kulhavá a pí uč. Jaroslava 
Prudičová

3. třída – motýlková – děti 4–5 leté poznávají 
svět s pí uč. Marií Bohunkovou a Mi-
roslavou Vaculíkovou

Další plus vidím v tom, že každý kantor se nad 
svou prací musel zamyslet. Je mnoho učitelů – 
novátorů, které baví netradiční metody a formy 
práce. Ti, kteří tomuto právě neholdují, musí 
svůj přístup přehodnotit, aby stačili. Myslím si, 
že ta pozitiva šla uskutečnit méně náročnou for-
mou než dvouletou večerní prací doma a psa-
ním tisíců papírů o něčem, co se už dělalo, je-
nom se to jinak nazývalo. Mimochodem školní 
vzdělávací program naší základní školy má 457 
stránek a základní školy praktické 191.

Na závěr trochu zvesela. Máme novou stře-
chu u staré budovy, u nové budovy natřená 
okna, obložené schodiště a snad během září 
budou i nové skleněné výplně podél schodiště. 
Teď si už jenom přát, aby příliš nepršelo a my 
neměli v šatnách kaluže.

Závěrem mám ještě jedno přání. Aby se 
nový školní rok vydařil a my všichni, kteří 
k Holubovce patříme, jsme byli spokojeni.

Mgr. M. Myslivcová, ředitelka školy

4. třída – kytičková – děti 5–6 leté se již připra-
vují na školní docházku s pí uč. Miluší 
Horákovou a Ivou Kroutilovou

Od října nabízíme tyto kroužky:
aerobik, hudebně-pohybový, dovedných rukou, 
sportovní, hra na fl étnu, základy německého 
a anglického jazyka

MŠ Pardubická ulice
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Student zdejšího gymnázia a člen Autoklu-

bu Holice Vojtěch Hlásný spolu se svým otcem 

Pavlem uskutečnili dobrodružnou cestu napříč 

Ruskem. Na ne právě nejmodernějších motocy-

klech domácí provenience absolvovali 11 000 

kilometrů v sedle plus 2 000 kilometrů vla-

kem. „Na cestu jsme se vydali 14. července,“ 

říká Vojta a pokračuje: „Jeli jsme po stopách 

československých legionářů a vrátili jsme se 

2. září letecky, protože jsem musel nastoupit do 

školy. Určitě bychom zvládli i cestu zpátky, ale 

to bych nestihl začátek školního roku, protože 

jsem ze školy nedostal „uvolňovačku“, čímž 

se náš výlet značně prodražil a zkomplikoval, 

protože jsme ještě museli dojet pro motorky do 

Moskvy.“ Nástupci doktora Emila Holuba za-

čali svoji pouť v Býšti a přes Holice pokračovali 

směr Ostrava, Krakov, Lvov, Uman, Lubansk, 

což je hraniční přechod mezi Ukrajinou a Rus-

kem, dále pak následovala města Volgograd, 

Samara, Ufa, Čeljabinsk, Jekatěrinburg, Novo-

sibirsk, Krasnojarsk, Irkutsk, Ulan – Ude, Čita, 

Chabarovsk, Usurijsk, Vladivostok. „Na své 

cestě jsme překročili tři ruské veletoky Volhu, 

Ob a Jenisej, projeli napříč celou Sibiří, týden 

jsme strávili u překrásného jezera Bajkal, vidě-

li bílé tuleně a bílé delfíny a ve Vladivostoku 

také poslední zachovaný pomník postavený na 

počest našich legionářů. Ty ostatní skončily ve 

šrotu. Zajímavá věc nás potkala ve Volgogradu, 

kde otec zadřel motor a já jsem zde koupil úplně 

nový, nepoužitý, funkční, ale 39 let starý. Také 

jsme využili služeb ruské železnice, protože 

jsme z Čity do Chabarovsku jeli 2 000 kilomet-

rů vlakem. V Rusku se mi moc líbilo a jsem rád, 

že jsem podobnou cestu absolvoval.“

Vojta byl na různých, ale hodně starých 

motocyklech, již na Krymu, v Africe a nyní až 

u břehů Japonského moře, nechme se překvapit, 

kam namíří příště.

Čtvrté mistrovství České republiky v závo-

dech historických kol se konalo 28. července 

ve Slavkově u Brna. Mezi cca 130 závodníky 

bylo též sedm členů klubu historických kol 

cyklistického odboru TJ Sokol Holice. Vedli si 

velmi dobře a zviditelnili jméno města Holic. 

Květa Spitzerová se umístila na 3. místě v zá-

vodě na anglickou míli i v závodě plášťových 

kol na 15 kilometrů. Karel Spitzer junior obsa-

dil 3. místo v jízdě elegance na vysokém kole. 

Nejúspěšnějším z našich borců byl Jiří Valenta. 

V kategorii vysokých kol byl třetí na anglickou 

míli, v závodě na 15 kilometrů zvítězil a stal se 

mistrem České republiky.

Neztratili se ani další holičtí závodníci. 

V různých kategoriích soutěžili Anna Dvořá-

ková, Růžena Valentová, Karel Spitzer starší 

a Václav Kyncl. V početně obsazených závo-

dech všichni skončili v první dvacítce.
Václav Kyncl

Napříč Ruskem

Holické setkání a vše co s tím souvisí, je již za 

námi. Protože proběhlo již po uzávěrce minu-

lého čísla Holických listů, vracím se k němu 

malým shrnutím. 

Do Holic již od čtvrtka přijížděli prodejci na 

bleší trh, vystavovatelé a prodejní fi rmy. Zá-

stupci jednotlivých fi rem a zahraničních klubů 

se také ve čtvrtek večer zúčastnili malého rautu 

v restauraci U Skrblíka. Po ofi ciálním přivítání 

pak mezi účastníky rautu probíhala volná dis-

kuse nejen na téma „Holického setkání“.

Početnou radioamatérskou delegaci přivítal 

na radnici v pátek odpoledne starosta města 

Mgr. Pavel Hladík. Od zahraničních hostů si vy-

slechl velmi kladné ohlasy na pořádání setkání.

V pátek bylo setkání v plném proudu a většina 

návštěvníků si užívala nákupů v relativním kli-

du a pohodě. Hlavní nápor přišel až v sobotu. 

Bleší trh, kde bylo obsazeno 402 parkovacích 

míst pro auta, tak i sokolovna s 30 prodejními 

stoly byly plné všeho možného. Tyto prosto-

ry byly chvílemi téměř neprůchodné a stejně 

na tom byla i sportovní hala. Není se co divit, 

vždyť na 14 ofi ciálních fi rem, prodávajících ve 

sportovní hale, 7 stánků spřátelených radioklu-

bů a samozřejmě i oblíbený bleší trh, se přijelo 

podívat 3480 platících návštěvníků. Letošními 

rekordmany, co do vzdálenosti, byl Vladimír 

Sezemský VK2EKO a jeho manželka Margare-

ta. Přiletěli až z Austrálie. Když k počtu platí-

cích návštěvníků připočítáme osoby, které měly 

volný vstup, pak se počet návštěvníků vyšplhal 

opět hodně přes pět tisíc.

Věřím, že letošní „radioamatérské Holice“ spl-

nily očekávání všech návštěvníků, a těším se na 

viděnou na 19. setkání radioamatérů HOLICE 

2008.

David Šmejdíř, ředitel setkání

Holice 2007 jsou již minulostí

POZVÁNKA

Den sportovního klání společ-
nosti TOM service s.r.o. Holice

Z ČINOSTI
HOLICKÝCH CYKLISTŮ

Orlické muzeum v Chocni ve spolupráci se 

Spolkem železničním při DKV Česká Třebová, 

České dráhy a.s. a Společnost přátel železnič-

ního modelářství a železnice Holice Vás zve na 

železniční výstavu 

Výročí 125 let trvání trati
Choceň – Litomyšl

Muzeum v Chocni ve dnech 20. až 31. října 2007.

Výstava pohyblivých modelů a kolejišť bude 

k prohlédnutí od 20. do 22. října 

Denně otevřeno 9–12 a 14–17 hodin

V pátek 14. 9. v odpoledních hodinách se na 

fotbalové hřiště v Ostřetíně sjeli všichni účast-

níci této sportovní akce, aby podpořili své spo-

luzaměstnance, kteří je budou reprezentovat 

při fotbalovém utkání mezi provozovnami. Po 

vzájemném přivítání se začalo zápolit ze všech 

sil jak ze strany hráčů tak i z lavic jejich ko-

legů, kteří je neúnavně povzbuzovali. Byl to 

pěkný zápas, ve kterém ti starší hráči se chtě-

li vyrovnat mladším a dosáhnout společně pro 

svoji provozovnu vítězství. Celý průběh utkání 

provázelo příjemné podzimní sluníčko a dobrá 

nálada. Vítěznému mužstvu provozovny Holi-

ce jakož i mužstvu, které skončilo na druhém 

místě, předal pořadatel ceny za pěkný sportovní 

výkon všech hráčů. 

Sportovní náladu plynule vystřídalo příjemné 

posezení při opékaném vepřovém, uzených klo-

básách, dobrém pivu a reprodukované hudbě až 

do pozdních večerních hodin.

Uzavřené sňatky:
Dne 8. 9. 2007

Roman Tobiášek a Pavla Vojtěchovská

Dne 14. 9. 2007
Milan Burget a Ivana Kamenická 

Vítání občánků:
V měsíci září byly v obřadní síni Městského 

úřadu přivítány mezi občany Holic tyto děti:

Dominik Šťastný, Staroholická 277

Adéla Panchártková, Staroholická 342

Pavel Skalický, Lohniského 1133

Sára Novotná, Roveňsko 21

Ema Spolková, Na Mušce 1103

Barbora Stárková, Jiráskova 620

Erik Ungvári, Puškinova 322

Lucie Morávková, Na Mušce 1124

Linda Šmejdířová, Pardubická 443

Ema Smítalová, Bratří Čapků 862

Alice Poláčková, 9. května 894

Tomáš Říha, Koudelka 49

Společenská kronika



Již dva roky se „táhnou“ debaty o osudu 

kašny na náměstí T. G. Masaryka. První kon-

krétní kroky potvrzují zápisy z jednání rady 

a zastupitelstva města počátkem roku 2006. Při 

projednávání kapitálového rozpočtu 6. března 

2006 byly vzneseny námitky proti výši částky 

950 000 Kč na rekonstrukci kašny, avšak ne-

byly učiněny žádné závěry. Na zastupitelstvu 

2. května byl vysloven dotaz, jak pokračuje jed-

nání. Bylo sděleno, že v červnu budou předlo-

ženy konkrétní návrhy.

Zastupitelům bylo 26. června představe-

no několik ideových návrhů. Jeden byl vy-

brán, ovšem s námitkami proti výši částky 

920 000 Kč. Při hlasování zastupitelé žádný ná-

vrh neschválili a uložili radě připravit konečné 

řešení. Stalo se tak 11. září 2006 a radní schvá-

lili ideový návrh ing. arch. Bohuslava Horáka. 

Maximální částa realizace: 920 000 Kč.

Tím ovšem peripetie „kašna“ zdaleka ne-

skončily. Architekt Horák zpracoval dvě vari-

anty, ovšem rozpočet na „nejlevnější“ z nich 

dosáhl částky 1 300 000 Kč. Tato skutečnost se 

setkala na zasedání zastupitelů 30. dubna 2007 

s výraznou kritikou. Od té doby záležitost ja-

koby „utichla“. V zápisech z jednání rady ani 

zastupitelů se „kašna“ neobjevuje. 

Starosta Pavel Hladík k této záležitosti řekl 

zhruba to, že obě navržené varianty v rozpoč-

tové podobě výrazně překračují předpoklad 

920 000 Kč. Zatím je rozhodnuto vyčkat do 

zasedání rady 24. září, kdy bude posuzováno 

plnění kapitálového rozpočtu. Po zhodnocení 

fi nanční situace musí rada rozhodnout, jaká 

alternativa bude zvolena (přistoupit na zvýše-

né náklady, volit úspornější řešení, provést jen 

technické úpravy a neprovádět celkovou pře-

stavbu, atd.)

-mkm-
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Chtěl jsem začít – jakoby tématicky – ně-

kolika řádky textu svého času populární lidov-

ky „Léto se ku konci chýlí...“, ovšem uvědo-

mil jsem si, že léto bývá v říjnu již defi nitivně 

„uchýlené“. S ním odcházejí všechny dopro-

vodné prvky: letní dovolené, pláže, koupališ-

tě – a také kašny! Což mi připomnělo slib, že 

shromáždím dosažitelné informace o kašně na 

náměstí. Zjištěné údaje uvádím v samostatné 

stati na této stránce.

Jeden z obyvatel (nebo možná „mluvčí“) 

bytových domů na Mušce se na mne obrátil 

s žádostí o novinovou kritiku ladem ležícího 

pozemku v sousedství činžáků a nečinnosti 

příslušných orgánů. Vím, o co jde, není to nic 

nového, spíše záležitost „na dlouhé lokte“. Pro 

neinformované – mezi bytovkami, benzinkou, 

areálem Diskont Plus a Ředičkou se nachází 

soukromý pozemek. Nevyužívaný a bohužel též 

neošetřovaný, nesekaný, neuklízený. Jak takový 

„plac“ za nějaký čas vypadá, si lze snadno před-

stavit. Též si lze představit, že nájemníkům ze 

sousedních bytových domů se tento stav nelíbí. 

Ovšem … Městský úřad ani žádný jiný úřední 

orgán nemá nástroj (resp. oprávnění), jak ten-

to stav změnit. Soukromému majiteli nemůže 

nařídit, aby s pozemkem cokoliv udělal. Jedině 

kdyby způsoboval .... ohrožoval.... narušoval..... 

Což se zatím neděje, nevábný vzhled pro to dů-

vodem není. Přípisy na radnici ani „ostré pero“ 

v novinách nic nenapraví. Možná kdyby „mluv-

čí“ nájemníků zašli za majiteli louky a sdělili 

jim svá stanoviska, možná…

V zářijovém čísle tohoto měsíčníku byla 

„v letopisech“ uvedena zmínka, že před pa-

desáti pěti lety byla v Holicích otevřena první 

hudební škola. Ne že by v době předchozí bylo 

město hudebně zaostalé, o výuku nesčetných 

adeptů tohoto kumštu se starali například ka-

pelníci Josef Baborák, Jan Holub, Josef Lukeš. 

Státní hudební škola to však byla první, i když 

z počátku působila v dosti strastiplných pomě-

rech a „vymetla“ několik působišť. Až v roce 

1960 dostala „svůj“ dům na rohu Hradecké 

a Husovy ulice, kde působí dodnes. Zatímco 

v roce šedesátém to byla velká radost, dnes 

velká starost. Není divu, téměř před padesáti 

lety to byla sláva z nouze, abychom však byli 

objektivní, zaplať pánbůh za to. V současnosti 

je stav velmi kritický a dle všestranných po-

sudků nepomůže žádná rekonstrukce. Proto je 

zprávou velmi potěšující, že se vážně počítá se 

stavbou nové základní umělecké školy (nyněj-

ší ofi ciální název) na pozemcích v sousedství 

kulturního domu. Potvrzuje to i usnesení rady 

města z 27. srpna t.r., které ukládá vedoucímu 

majetkového odboru zadat zpracování studie na 

výstavbu zmíněného objektu. 

e-mail:miloslavkm@volny.cz

SEBRANÉ GLOSY MILOSLAVA KMENTA

V měsíci říjnu zaznamenávám tři „kulaté“ ju-
bilanty. O prvním z nich, největším rodákovi 
města Holic, píši již na straně první. Navíc jsou 
jeho jubileu letos věnovány samostatné oslavy. 
Přesto ho nelze v této rubrice nezmínit. Druhá 
dvě jména patří shodou okolností mužům, je-
jichž velkou zálibou byla dechová hudba.

H O L U B Emil, Dr. (160. výročí narození)
* 7. října 1847 v Holicích, † 21. února 1902 
ve Vídni
Africký cestovatel, lékař, vědec, badatel a spi-
sovatel, nejslavnější holický rodák, podnikl dvě 
cesty do jižní Afriky (1872–1879 a 1883–1887), 
shromáždil množství etnografi ckých a přírodo-
vědných sbírek (v Náprstkově muzeu, v Národ-
ním muzeu v Praze, v Památníku Dr. Emila Ho-
luba v Holicích), je nositelem mnoha čestných 
vyznamenání, titulů a řádů, autorem četných 
vědeckých pojednání a cestopisů, nejznámější 
„Sedm let v jižní Africe“ a „Druhá cesta do již-
ní Afriky. Z Kapského města do země Mašuku-
lumbů“. Jeho jméno nese jedna z místních ulic, 
ve které stojí cestovatelův pomník i Památník 
Dr. Emila Holuba – Africké muzeum, od roku 
1880 je čestným občanem města Holic. 

H O L U B Jan (30. výročí úmrtí)
* 23. května 1889 v Holicích, † 6. října 1977 
v Holicích
Následovník svého otce Čeňka Holuba, učitel 
hudby, ředitel kůru, sbormistr, kapelník, skla-
datel a hudební nakladatel, majitel hudebního 
nakladatelství „Edition Holub“ a „HHH“ (Ho-
lub-hudebniny-Holice), dirigent holické decho-
vé hudby, první ředitel místní hudební školy 
(1952), spoluzakladatel a dirigent junácké de-
chové hudby, nositel titulu „Zasloužilý učitel“.

L U K E Š Josef (105. výročí narození)
* 9. října 1902 Křižlice (okr. Semily), † 8. září 
1973 Holice
Učitel hudby, varhaník, ředitel kůru v Holicích 
(1929-1973), sbormistr, kapelník dechové hud-
by a tanečního orchestru Meloryth.

Před šedesáti lety (v říjnu 1947) se v Praze 
a v Holicích konaly velké oslavy 100. výročí 
narození Dr. Emila Holuba, spojené m.j. s ná-
vštěvou paní Růženy Holubové, s vydáním kni-
hy „Dr. Emil Holub, africký cestovatel“ a s od-
halením pamětní desky na budově staroholické 
školy.
Před osmdesáti lety (1. října 1927) zahájil 
místní podnikatel František Holický provoz 
soukromých autobusových linek na tratích Ho-
lice – Sezemice – Pardubice, Holice – Hradec 
Králové a Holice – Dašice. Především obě prv-
ně uvedené trasy jsou dodnes pro dopravní sys-
tém města nepostradatelné. 
Před osmdesáti pěti lety (31. října 1922) byla 
při místní organizaci Československé strany li-
dové založena Tělocvičná jednota Orel.
Před sto padesáti lety (3. října 1857) byla na 
hřbitově otevřena kaple Nanebevzetí Panny 
Marie, postavená nákladem měšťanů Karla Ho-
luba a jeho synů. Za uplynulá léta se dočkala 
několika menších úprav, dodnes je centrálním 
bodem celého hřbitova a navíc v případě potře-
by poslouží svému účelu.                 (mkm)

JAK DÁL S KAŠNOU NA NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA?



 Ještě jednou se vracíme k úspěšnému zá-

vodu Mezinárodního mistrovství republiky 

v motokrosu. Přinášíme názory nejlepších 

českých a slovenských motokrosařů.

Tomáš Bučenec, novopečený mistr repub-

liky: „Co se týče kropení a srovnání povr-

chu tratě, nedá se té holické nic vytknout. 

Myslím, že snaze obnovit tradice a vrátit 

do Holic kvalitní motokros závod moc po-

mohl. Snad se v blízké budoucnosti vrátí 

i nějaké světové podniky.“

Michal Votroubek: „Holice moje předsta-

vy určitě splnily. Po dlouhých letech jsem 

mohl v našem mistráku startovat na domá-

cí trati, která byla perfektně připravená. To 

samé se dá říci o zázemí a službách pro 

jezdce.“

Jiří Čepelák, vítěz závodu: „Návrat velké-

ho motokrosu do Holic splnil moje před-

stavy téměř dokonale. Trať byla špičkově 

připravená a hlavně jsem ocenil, že nebyly 

problémy s prašností. Pořadatelé všechno 

zvládli super.“

Martin Michek: „Holická trať mě velice 

překvapila svojí připraveností a závod di-

váckým zájmem.“ 

Jan Zaremba, úřadující mistr republiky: 

„Závod v Holicích byl neskutečný, moc se 

mi zde líbilo a už se těším na další zdejší 

závody.“

Petr Bartoš: „V Holicích se mi líbilo. Hez-

ká trať, dobré zázemí, organizace závodu 

také dobrá, jen diváků mohlo být více.“

Martin Žerava, nejúspěšnější jezdec po-

sledních let: „Velká škoda, že se v Holi-

cích nejezdil mistrák už dříve. Trať je tam 

hodně náročná a kvalitní a hodně se zlep-

šilo zázemí.“

Bohumil Poslední: „Holice splnily moje 

očekávání maximálně. Perfektně připrave-

ný areál a fungující organizace zapůsobily 

tak, že si dovedu v Holicích představit zá-

vod zařazený do seriálu mistrovství světa.“

Ervín Krajčovič: „Návrat do Holic moje 

očekávání určitě splnil. Holická trať je spe-

cifi cká, historická, klasická, dvakrát jsem 

tam jel mistrovství světa. Organizace byla 

bez problémů, pořadatelé se svého úkolu 

zhostily na jedničku. Moc se mi líbí umís-

tění parkoviště závodních strojů ve stínu 

stromů.“ 
Petr Kačer

Holické listy. Vydavatel Město Holice prostřednictvím Kulturního domu města Holic. IČO 00371106, registrace MK ČR E 15598. Redakční rada: Vladislav Branda, Petr Kačer, Miloslav 
Kment, Vítězslav Vondrouš. Sídlo redakce: Kulturní dům města Holic, Holubova 768, 534 11 Holice. Tel 466 920 476. E-mail: kd@holice.cz. Grafi cká úprava: Reklama@tisk, Chrudim, tisk: 
Tiskárna PORS s.r.o., Chrudim. Redakce si vyhrazuje právo jazykové korekce dodaných textů a jejich redakčního krácení. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Vychází měsíčně. Uzávěrka 
každého čísla vždy k 20. v měsíci do 12.00 hodin. Distribuce zdarma.

 Motokros očima jezdců

Špaček mistrem Evropy
Michael Špaček se narodil 28. března 

1991 ve Francii, bydlí v těsném sousedství 

motokrosového závodiště na Poběžovicích. 

Jeho otec je bývalý vynikající motokrosař 

a mimo jiné i mistr Španělska v enduru, což 

jsou motocyklové soutěže hodně podobné 

právě motokrosu. Je tedy jasné, ve kterém 

sportovním odvětví se Michael Špaček stal 

juniorským mistrem Evropy. Student Střední 

integrované školy ve Vysokém Mýtě se le-

tos s motokrosem podíval například do Ru-

munska, kde celý seriál mistrovství Evropy 

začínal, dále pak do Polska, Lotyšska, Itálie, 

Holandska, Slovinska, Ruska, Německa, ale 

i na Ukrajinu. Kromě motokrosu, kterým se 

zabývá od čtyřech let, ho baví práce na po-

čítači, rád poslouchá moderní hudbu, jezdí 

na kole a jednou by chtěl být stejně dobrý 

jako jeho vzor, americký motokrosař Ricky 

Carmichael. 

Michaela Špačka a s ním celou českou ju-

niorskou elitu budeme moci na vlastní oči vi-

dět 6. října v Poběžovické kotlině, při posled-

ním závodě letošního ročníku mezinárodního 

mistrovství České republiky juniorů, ve kte-

rém vede hodnocení jezdců na dvoutaktních 

motocyklech člen zdejšího automotoklubu 

Petr Michalec. Po vydařených seniorských 

závodech vás na tuto akci srdečně svou její 

pořadatelé. 

Petr Kačer

Lodičky na „Hlubáku“
Kdo si zpříjemnil víkendovou procházku 

návštěvou Autocampingu Hluboký, mohl 

sledovat závody lodních modelů. V sobotu 

15. a v neděli 16. září zde proběhlo mistrovství 

České republiky s mezinárodní účastí. Téměř 

stovka startujících se předvedla v mnoha kate-

goriích od juniorských až po modely s moto-

rem o objemu 35 ccm, což se rovná slušnému 

křovinořezu. Jednu z takovýchto lodí můžete 

vidět na fotografi i Libora Murdycha. A kdo 

vyhrál? To přeci není důležité, důležitější bylo 

příjemné prožití slunného odpoledne. 
Petr Kačer

Odchovanec zdejší kopané David Velinský 

dosáhl největšího úspěchu ve své kariéře. 

S týmem ERA-PAK Chrudim se probojo-

val mezi 16 nejlepších futsalových týmů 

v Evropě, v soutěži, která se dá přirovnat 

k Lize mistrů ve velké kopané.

David Velinský se narodil 21. února 1977 

a řadu let hájil barvy holického „áčka“, 

zároveň však dosahoval i výborných výko-

nů ve futsale, lépe řečeno v kopané, která 

se hraje v hale. Na vysoké úrovni začal 

s tímto sportem v roce 2000, kdy oblékal 

dres týmu Gilotina Choceň. Od roku 2001 

až do loňské sezony působil ve Vysokém 

Mýtě a získal titul mistra republiky (sezo-

na 2002–2003). Následující rok přestoupil 

do celku ERA-PAK Chrudim. Zde pomohl 

také k zisku titulu a i k zmíněnému postu-

pu mezi evropskou elitu. V první lize do 

této doby odehrál 162 zápasů a vstřelil 81 

gólů. 

Davide, proč již nestřílíš góly v Holicích? 

David Velinský: „V současné době jsem 

dal přednost futsalu před klasickým fot-

balem, ale i kdybych se nevěnoval futsalu, 

tak bych momentálně v Holicích nehrál, 

protože se ve zdejším fotbale děje moc 

věcí, které se mi nelíbí.“
Petr Kačer

Velinský mezi elitou


