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Vážení spoluobčané !

Jak jinak bych mohl 
červnový sloupek začít, 
než dobrou zprávou. 
Obchvat bude! Podle 
sdělení investora se za-
tím nic nemění ani na 

termínu dokončení. Takže věřme, že v listo-
padu bude na silnicích přes město lépe. Ona 
dáma, o které jsem psal posledně, si nakonec 
dala říct a na předmětném pozemku se již 
pilně pracuje. A protože sliby se mají plnit, 
nebudu se o té paní již zmiňovat. Věřím, že 
tak budu moct učinit i u dvou dam, které 
vlastní pozemek na úplném konci obchvatu 
u Javůrky. 

V současné době si té ucpanosti města 
užíváme dvojnásobně. Po dobu oprav úseku 
silnice mezi Třebechovicemi pod Orebem 
a Týništěm nad Orlicí vede objížďka přes 
Holice a od června do září to bude doprava 
z obou pruhů opravované silnice. No, třeba 
v říjnu ještě poznáme, kde ta naše silnice pů-
vodně vedla a nebudeme muset stavět lávky 
přes vyježděný příkop. 

S těmi silnicemi je vůbec potíž. V tomto 
čase například řešíme, co udělat s komu-
nikací k cihelně. Na její opravu jsme v mi-
nulosti již dali nemálo peněz, ale pokud se 
tady nezmění pravidla provozu, bude každá 
oprava vyhozením peněz z okna. A ani pro 
radnici není povoleno si je tisknout.

Něco ale také „z jiného soudku“. Chtěl 
bych upozornit na jedno důležité rozhodnutí 
městských zastupitelů z konce dubna. Ti totiž 
přijali obecně závaznou vyhlášku o povin-
nosti sekat trávu na neohražených pozem-
cích na katastru našeho města (vyhlášku 
najdete na jiném místě dnešního vydání). 
Povinnost se vztahuje na všechny vlastníky, 
jak soukromé, tak právnické. Doufejme tedy, 
i když máme určité vztahy k Africe, že z na-
šeho města zmizí experimenty se zakládáním 
pralesních porostů, a to většinou k nemilé 
radosti sousedů. 

Byl jsem velice potěšen, kolik se nás sešlo 
na pietním aktu na hřbitově i na oslavě stole-
tí autobusové dopravy. Věřím, že se nás stej-
ně hodně sejde i koncem června na „Dnech 
Holicka“. Školákům přeji na vysvědčení 
samé biče a vám, škole již odrostlým, pěk-
ný vstup do letošního léta a žádné trable. Ty 
předejte na podatelnu radnice. Konec konců 
kam jinam, když lampárnu nám zrušili a vr-
bičky jsou pod ochranou. 

Mgr. Pavel Hladík, starosta města

SLOVO STAROSTY

V pátek 25. dubna zavítali do našeho města 

velmi vzácní hosté. Pozvání k návštěvě rodné-

ho města muže, který pomohl zviditelnit jejich 

zemi, přijali dva umělecké soubory z Jihoafric-

ké republiky, a to z provincií Mpumalanga a Vý-

chodní Kapsko. Program našich hostí se skládal 

ze dvou vystoupení, návštěvy starosty města, 

výletu do nedalekých Velin a prohlídky tamního 

dřevěného kostelíku. Umění jihoafrických uměl-

ců nejdříve mohli v 11.00 hodin obdivovat žáci 

Gymnázia Dr. Emila Holuba, od 18.00 hodin se 

pak oba soubory představily v památníku stej-

ného jména. Obě představení se těšila velkému 

zájmu diváků, kteří odcházeli povětšinou velice 

spokojeni, někteří dokonce se společným fotem 

s pro nás exotickými umělci. Návštěvou Holic 

završili tanečníci a hudebníci z Jihoafrické re-

publiky náročný týdenní program, jehož sou-

částí byla vystoupení například v Praze, Zlíně, 

Českých Budějovicích nebo Karlových Varech.

Petr Kačer

Jihoafrický den se vydařil

Výročí 100 let první státní autobusové linky na našem území
Je středa 13. května a píše se rok 1908. Před 

budovou starého pardubického nádraží stojí čty-

ři vozy šedé barvy se žlutými pruhy a s černým 

dvouhlavým orlem s poštovní trubkou v drápech. 

Chvojím a prapory ozdobené omnibusy značky 

Laurin a Klement čekají, až nastoupí první ces-

tující. Do prvního nastupují nejvyšší hodnostáři 

– dvorní radové, vrchní poštovní rada, okresní 

hejtman, pardubický starosta a zástupci vojenské 

posádky. Druhý je vyhrazen pro okresního sta-

rostu, starostu Holic dr.Bauera a další významné 

osobnosti. Třetí vůz poslouží zástupcům tisku 

a zbývající hosté obsadí vůz čtvrtý. 

Autobusy jely po slavnostně vyzdobené tra-

se přes Sezemice do Holic, kde proběhlo uví-

tání před radnicí. Poté se kolona rychle vrátila 

do Pardubic a po 11. hodině nastoupila cestu do 

Lázní Bohdaneč. Takto slavnostně byla zaháje-

na první státní autobusová linka v Rakousko-

Uhersku a dalšího dne již započala pravidelná 

doprava včetně přepravy poštovních zásilek.

Toto výročí jsme si připomněli v sobotu 

17. května – o sto let později. Po stejné trase 

přivezl autobus z Pardubic do Holic hosty, kteří 

byli přivítáni starostou Mgr. Pavlem Hladíkem 

a městskou radou v dobových kostýmech. Ne-

přijeli však šedou „Laurinkou“, ale červeným 

autobusem Škoda 706 RTO pardubického do-

pravního podniku a nepřijel žádný dvorní rada 

s hodnostáři, ale náměstek pardubického primá-

tora ing. Krejčíř se starosty obcí z trasy této au-

tobusové linky. Poté se přítomní na prostranství 

před kulturním domem mohli seznámit s růz-

nými typy starších i nejmodernějších autobusů, 

poslechli si dechovku KD i soubor JG Dix, před-

vedli se cyklisté Sokola na historických kolech. 

Od 12 do 14 hodin mohli obdivovat automobi-

lové i motocyklové veterány, protože zde byla 

zastávka mezinárodní Veteran rally, pořádaná 

už po sedmadvacáté Veterán klubem Pardubice.  

Mnozí návštěvníci využili možnosti projížďky 

kolem Holic zmíněnou „Škodovkou“, nebo se 

projeli v nejmodernějším typu Evadys H, který 

předvedl vysokomýtský výrobce IVECO Czech 

Republic a.s. Česká pošta vydala u příležitosti 

těchto oslav známku a sběratelé mohli získat 

otisk příležitostného razítka. Slavnost uspořá-

dalo Město Holice a Kulturní dům města Holic, 

a protože přálo i počasí, účastnilo se jí odhadem 

tisíc spokojených návštěvníků z Holic i jejich 

okolí. 

Vladislav Branda



Od slavného okamžiku, kdy se 12. října 2006 

za přítomnosti zainteresovaných institucí sym-

bolicky „koplo do země“a byla zahájena tolik 

očekávaná stavba obchvatu města na trase I/35, 

jsme vás pravidelně a pravdivě informovali o je-

jím průběhu. Jelikož se v posledních týdnech 

v některých sdělovacích prostředcích objevily 

různé dohady a polopravdy, požádal místosta-

rosta Ladislav Effenberk osobu nad jiné povo-

lanou o vyjádření k průběhu i dalšímu pokračo-

vání stavby.

Hlavní stavbyvedoucí fi rmy Skanska ing. Ka-

rel Novotný stručně uvedl dosavadní vývoj. 

Trasa v prvních dvou kilometrech (od vyústění 

z Hradecké silnice na tzv. „Pluhovského ko-

pečku“, přemostění Ředičky, přemostění ulic 

Bratří Čapků a Dudychovy, „kruhák“ na horní 

Pardubické až po podjezd silnice na Roveňsko) 

pokračuje bez jakýchkoliv problémů podle har-

monogramu. Rovněž bez podstatných problémů 

byla uskutečněna složitá operace výstavby že-

lezničního mostu, aniž bylo třeba dlouhodobě 

přerušit železniční spojení. Vzhledem k nedo-

řešeným majetkovým záležitostem však došlo 

k přechodnému pozastavení v části přetínající 

parcely v sousedství silnice na Roveň. 

„Problémy s pozemky v této části obchva-
tu nás sice zdržely, ovšem momentálně je vše 
vyřešeno a práce na trase pokračují v plném 
rozsahu. Naplno pracujeme i v dalších částech 
stavby, konkrétně od třetího kilometru (zářez 
pod železniční tratí na Moravany) provádíme 
těžbu zářezů, budujeme propustky, navážíme 

násypy vhodného materiálu, vápníme podloží, 
atd. Na konci obchvatu při vyústění na silni-
ci k Ostřetínu jsou sice ještě nějaké problé-
my s pozemky, ovšem ty nás zdržet nemohou, 
poněvadž je již nalezeno alternativní řešení 
k zprovoznění nové trasy obchvatu. Pokud ne-
dojde ku zcela nepředvídaným událostem – na-
příklad ve vývoji počasí – bude naší snahou 
obchvat zprovoznit v termínu do konce roku 
2008. Pokud říkám „zprovoznit“, znamená to, 
že bude předán k použití s tím, že drobné do-
končovací práce v sousedství stavby, například 
osazování odvodňovacích žlabů, terénní úpra-
vy, výsadba zeleně,  úklid, budou ještě pokračo-
vat,“ sdělil hlavní stavbyvedoucí obchvatu I/35 

Holice ing. Karel Novotný. 

Tolik nepochybně potěšující zpráva „přímo 

od pramene“. Nechme nyní pracovníky dotyč-

ných fi rem v klidu pracovat, věřme, že vše dob-

ře dopadne a že vás budeme moci v zářijovém 

vydání „Holických listů“ informovat o tom, že 

vše spěje k dobrému konci.

(mkm)

Rada města schválila pronájem části pozem-

ků v lokalitě Muška o výměře cca 700 m2, na 

základě výsledků poptávkového řízení schválila 

pro akci „Přeložení žulové dlažby v Komenské-

ho ulici“ dodavatele fi rmu Dlažba Vysoké Mýto, 

jako poskytovatele úvěru pro Město Holice Ko-

merční banku Pardubice. Schválila též bezplat-

né použití městského znaku na nekomerčních 

předmětech občanskému sdružení BVK Holice.

Rada města doporučila zastupitelstvu měs-

ta schválit převod pozemků o výměře 95 m2 

v místní části Podhráz darovací smlouvou do 

majetku města, prominutí místního poplatku za 

užívání veřejného prostranství při stavbě kana-

lizace v akci Labe – Loučná, též 6. rozpočto-

vou změnu na rok 2008. Rada města vzala na 

vědomí realizaci akcí „Pergola – dětské hřiště 

Muška“ a osvětlení panelové cesty mezi ulice-

mi Jiráskova a Puškinova, informaci o dotacích  

Pardubického kraje a rovněž vzala na vědomí 

program „Dnů Holicka 2008“.

Zastupitelstvo města schválilo postup rady 

od posledního zasedání zastupitelstva 3. 3. 

2008, hospodaření Dobrovolného svazku obcí 

Holicka (DSOH) za rok 2007, směnu pozemků 

o výměře 51 m2 za části městských pozemků 

o výměře cca 48 m2 v místní části Podhráz,  

bezplatný převod částí pozemků o výměře cca 

425 m2 do vlastnictví DSOH pro vybudování 

cyklostezky Holice – Ostřetín, zřízení věcného 

břemene za úplatu na pozemcích v Ottmarově 

ulici pro vedení veřejné telekomunikační sítě, 

převod pozemku o výměře 95 m2 v místní části 

Podhráz do majetku města.

Zastupitelé rovněž schválili rozvoje komu-

nitního plánování sociálních služeb na Holicku  

na období 2008–2010, obecně závaznou vyhláš-

ku č. 1/2008 k zabezpečení veřejného pořádku 

v oblasti veřejné zeleně, 6. rozpočtovou změnu 

na rok 2008, žádost Evy Krátké k novostavbě 

rodinného domu v ulici Staroholická, prominu-

tí místního poplatku za užívání veřejného pro-

stranství při výstavbě kanalizace v rámci pro-

jektu Labe – Loučná, dodatek č. 1 ke zřizovací 

listině Základní školy Holubova ulice,  dodatek 

č. 3 ke zřizovací listině TS Holice, dodatek č. 2 

ke smlouvě o výpůjčce mezi městem a TS Ho-

lice a dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce mezi 

městem a KD Holice.

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprá-

vu o bezpečnostní situaci a stavu na úseku ve-

řejného pořádku, zrušilo své usnesení č. 19 c)  

ze dne 18. 12. 2006 a delegovalo jako zástupce 

města na valných hromadách ODEKO Týniště 

nad Orlicí místostarostu Ladislava Effenberka.

Rada města vzala na vědomí zprávu o vy-

hodnocení zimní údržby za období 2007–2008, 

zprávu o opravách místních komunikací v roce 

2008, zprávu o dodavatelsky zajišťovaných pra-

cích na veřejné zeleni v roce 2008, jakož i zprá-

vu o činnosti Sboru pro občanské záležitosti.

Rada města schválila přidělení bytu v domě 

čp. 345 ve Smetanově ulici dle pořadníku, na  

základě výsledků poptávkového řízení schvá-

lila  zhotovitele projektové dokumentace cyk-

lostezky Holice – Veliny, a to fi rmu Ortogonal 

Tábor, jako zhotovitele akce  „Rekonstrukce ZŠ 

Holubova – II. etapa“ fi rmu BW – Stavitelství 

Holice, fi rmu Multi – Invent Pardubice jako 

zhotovitele akce „Rekonstrukce školní jídelny“  

a fi rmu Jaroslav Lang – Kořenice zhotovitelem 

výměny střešní krytiny na domě čp. 107 v Hra-

decké ulici.

INFORMACE PRO VÁS...

Schůze rady města
28. dubna 2008
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Stránku připravil místostarosta města Mgr. Ladislav Effenberk

Schůze zastupitelstva města
28. dubna 2008

Pravdy a polopravdy o průběhu stavby obchvatu Holic

Schůze rady města
12. května 2008

Letošního února oslavil český filatelista 

a tajemník holického filatelistického klubu 

MVDr. Miloš Pytela významné životní jubi-

leum  (*15. 2. 1928). Zkušený sběratel, nosi-

tel několika medailí z mezinárodních výstav 

a znalec poštovních známek Kanady pracuje od 

dětství ve fi latelistickém hnutí. Letos v dubnu 

udělilo předsednictvo Svazu českých fi latelistů 

v Praze Miloši Pytelovi za celoživotní zásluhy 

o tento obor  „Zlatý odznak 1. stupně“.

Z pověření svazu mu předal vyznamenaní před-

seda holického klubu Jaromír Lohniský. Stalo 

se v sobotu 17. května v rámci oslav 100. výro-

čí autobusové dopravy při otevření příležitostné 

poštovní přepážky v kulturním domě. Miloše 

Pytelu zájem o zmíněného „koníčka“ neopouš-

tí, v současnosti se věnuje poštovní historii 

a vedle holického regionu sbírá fi latelistický 

materiál z období Boxerského povstání v Číně 

1901–1918.

(mkm)

Zlatý odznak fi latelistů
doputoval do Holic
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ÚŘEDNÍ DESKA
(informace z městského úřadu a jeho odborů připravil Ing. Vladislav Branda, tajemník MÚ)

Silniční správní úřad informuje 
o uzavírkách a objížď kách
Uzávěrka místní komunikace
Město Holice upozorňuje občany na uzávěrku ul. 

Komenského v obou směrech od CK APOLLO 

po ZŠ Komenského ve dnech 21. května až 11. 

června 2008 z důvodu výměny žulové dlažby. 

Provoz po uvedené komunikaci bude zajištěn 

dopravním značením a řízen odpovědnými pra-

covníky při realizace vlastní akce.

Omezení dopravy na místní komunikaci přes 
Podlesí
Z důvodu výkopových prací při pokládce 

kanalizace na Podlesí bude na silnici přes 

Podlesí omezen částečně nebo úplně provoz. 

Úplná uzavírka silnice přes Podlesí bude ve 

2. etapě v úseku od křížku až po křižovatku 

u čp. 38 (proti bývalé kamenecké hospodě) 

do 16. června. Výkopové práce však budou 

prováděny po úsecích do 50 m, takže obyva-

telé Podlesí by se ke svým domům měli vždy 

dostat a Profi stav je bude o všech omezeních 

informovat. Ve třetí etapě výkopových prací 

(od 9. do 30. června 2008) bude provoz opět 

veden jedním jízdním pruhem (část silnice od 

křižovatky u čp. 38 v délce cca 340 m směrem 

na Poběžovice).

Objízdné trasy z důvody opravy silnice sil-
nice I/11 
V době od 5. května do 30. září 2008 se bude 

rozšiřovat asi pětikilometrový úsek silnice I. tří-

dy č. 11 mezi Třebechovicemi pod Orebem a Tý-

ništěm nad Orlicí. Z tohoto důvodu bude tento 

úsek částečně (od 5. 5. do 30. 6.) nebo úplně 

uzavřený a budou stanoveny objízdné trasy. Ná-

kladní doprava směrem od Hradce Králové bude 

směrována po silnici I/35 až na Svitavy po celou 

doby oprav. Ve směru od Vamberka do Hradce 

pak bude vedena po opravované silnici I/11 (od 

5. 5. do 30. 6.) a při úplné uzavírce potom po 

silnici I/14 do Rychnova n. K., Nové Město n. 

M. a přes Jaroměř do Hradce Králového. 

Osobní doprava bude vedena oběma směry 

z Hradce Králové po silnici I/35 a v Holicích po 

I/36 (ulice Staroholická) na Borohrádek a Čestice. 

 

Nová vyhláška o povinnosti sekání 
trávy
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008, k zabez-

pečení veřejného pořádku v oblasti veřejné ze-

leně, přijalo zastupitelstvo města dne 28. dubna 

2008. Vyhláška nabyla účinnosti 14. května 

2008 a stanovuje povinnost všem vlastníkům 

pozemků v katastrálním území města Holic se-

kání trávy minimálně dvakrát ročně. Pro upřes-

nění uvádíme podstatnou část vyhlášky.

Článek 1 – Vymezení pojmů 
1.  Veřejnou zelení se pro účely této vyhlášky 

rozumí travnatá plocha, která není ohraniče-

na plotem nebo jiným obdobným zařízením.

Článek 2 – Opatření k zajištění veřejného 
pořádku v oblasti veřejné zeleně
1.  Vlastníci nebo uživatelé veřejné zeleně na 

katastru města Holic jsou povinni zeleň udr-

žovat formou pravidelných sečí nebo formou 

pravidelného mulčování. Četnost sečí je mi-

nimálně 2x ročně, přičemž první seč musí být 

provedena do 15. 6. příslušného roku a druhá 

a případně další seč v závislosti na vegetač-

ních podmínkách. 

2.  Odvoz odpadu po seči bude proveden nej-

později do 10 kalendářních dnů.

3.  Splnění povinností, uvedených v článku 2, 

odst. 1. a 2., u veřejné zeleně v majetku měs-

ta zajišťují Technické služby Holice.

4.  Vymezení veřejné zeleně na katastru města 

Holic, na kterém jsou uloženy povinnosti dle 

čl. 2 této vyhlášky je katastrální území Holi-

ce v Čechách

Článek 3 – Sankční ustanovení 
Za porušení povinností stanovených touto vy-

hláškou lze udělit pokutu podle zvláštních zá-

konů1)

1) § 46 odst. 2) zákona č. 200/1990 Sb., o pře-

stupcích, ve znění pozdějších předpisů a § 58 

odst. 4) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obec-

ní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Informace o výstavbě kanalizace 
Podhráz, Podlesí, Kamenec a Staré 
Holice
V březnu letošního roku byla v místní části 

Podhráz zahájena výstavba kanalizace v rám-

ci Evropskou unií dotovaného „Skupinového 

projektu Labe – Loučná“. Od dubna provádí 

realizační fi rma Profi stav Litomyšl práce na 

kanalizačních řadech v místní části Podlesí 

s návazností na Kamenec. Dokončení kanali-

zace Podhráz se předpokládá v průběhu mě-

síce července 2008. Od tohoto termínu bude 

možné napojení domovních přípojek. Maji-

telé nemovitostí si již sjednali nebo sjednají 

provedení přípojky fi rmou Profi stav nebo si 

budou práce zajišťovat svépomocí a přípojky 

by měli dokončit nejpozději v září 2008, ze-

jména v části za Ředičkou, kde by v průběhu 

září až října měla být provedena rekonstrukce 

komunikace. Zprovoznění domovních přípo-

jek bude v jednotlivých částech od září 2008 

až do dubna 2009. Všem majitelům přileh-

lých nemovitostí bude do konce května na-

bídnuto provedení přípojky fi rmou Profi stav 

pro případ, že si vše nezajistí svépomocí. Ka-

nalizace i přípojky na projektem vymezených 

částech Starých Holic budou realizovány 

v roce 2009. 

Město Holice touto cestou děkuje všem obča-

nům, kteří projevili vstřícný přístup k realizaci 

kanalizačních přípojek v místní části Podhráz. 

Zároveň se obrací na občany, kteří zaujali ne-

gativní postoj, s upozorněním, že cílem ce-

lého projektu Labe – Loučná je zajistit všem 

občanům možnost nejjednoduššího a nejeko-

logičtějšího způsobu nakládání s odpadními 

vodami a že nevyužitím možnosti připojit se 

na veřejnou kanalizaci se vystavují rizikům 

spojeným zejména s prokazováním způsobu 

likvidace. 

Informace živnostenského úřadu 
o novele živnostenského zákona
Od 1. července 2008 vstoupí v platnost rozsáhlá 

novela živnostenského zákona. Snahou novely 

je zjednodušit živnostenské podnikání v ČR, 

ale upozorňujeme, že novelizována jsou i usta-

novení o správních deliktech a ukládání pokut. 

Připomínáme podnikatelům nutnost dodržová-

ní živnostenského zákona, zejména dodržová-

ní zákonem stanovených lhůt u oznamovacích 

povinností. Pro příklad uvádíme povinnost 

oznámit změnu bydliště v 15-ti denní lhůtě ode 

dne jejího vzniku, tj. od data změny v evidenci 

obyvatel, nikoliv ode dne vydání občanského 

průkazu.

V souvislosti s nutnými úpravami centrální evi-

dence živnostenských podnikatelů nebude mít 

živnostenský úřad k dispozici 27. 6. a 30. 6. 

elektronická data, a tudíž nebude moci vyřizo-

vat podání na počkání. Podání přijatá v těchto 

dnech budou vyřizována 1. 7. v souladu s pře-

chodnými ustanoveními dle nového znění živ-

nostenského zákona a některá tak budou hned 

podléhat transformacím. 

Domácí násilí představuje rozšířený a nej-

méně kontrolovaný druh násilí. Jedná se o pro-

jevy psychického, fyzického a sexuálního násilí 

mezi blízkými osobami. Praxe ukazuje, že do-

mácí násilí se vyskytuje ve více rodinách, než 

by kdokoliv předpokládal. V lednu 2007 nabyl 

účinnosti zákon 135/2006 Sb., kterým došlo 

k některým změnám v ochraně před domácím 

násilím. Policie ČR má oprávnění rozhodnout 

o vykázání osoby ze společného obydlí a záka-

zu vstupu do něj. Domácí násilí má tyto charak-

teristické znaky:

a)  opakovanost – jde o jednání, kde dochází 

opakovaně k jeho projevům často i po dlou-

hou dobu

b)  postupný nárůst intenzity – začíná zpravidla 

psychickým násilím, přidává se násilí fyzic-

ké, útoky jsou zpočátku vedeny proti lidské 

důstojnosti, posléze proti zdraví

c)  jasné role – k násilí dochází mezi blízký-

mi osobami, kde lze defi novat roli násilné 

a ohrožené osoby; jejich vzájemné postave-

ní je nerovné a role se v průběhu incidentů 

nemění

d)  páchání násilí v soukromí – k násilí dochází 

zpravidla beze svědků, nejčastěji v soukromí 

společného obydlí

Policisté jsou oprávněni toho, kdo je podezřelý 

z takovéhoto jednání, vykázat z bytu nebo domu 

společně obývaného s ohroženou osobou, sou-

částí je rovněž zákaz návratu do vymezených 

prostor. Vykázání trvá deset dnů a tuto dobu 

nelze zkrátit ani se souhlasem ohrožené osoby. 

Neuposlechnutí uloženého rozhodnutí se osoba 

dopouští přestupku nebo trestného činu.

Policisté Obvodního oddělení Holice vy-

užili od nabytí účinnosti tohoto zákona shora 

uvedeného oprávnění o vykázání již v šesti pří-

padech.

Závěrem bych se chtěl rozloučit se čtenáři 

„Holických listů“, poněvadž jsem se rozhodl 

ukončit služební poměr u Policie ČR. Rád bych 

Vám všem popřál pevné zdraví, životní pohodu, 

jakož i splnění všech Vašich přání. Mým odcho-

dem se však nic nemění na tom, že služebna 

zdejší policie bude i nadále v těchto listech vést 

rubriku „Česká policie pod čarou“.

npor. Petr Chrudimský, vedoucí OOP Holice

ČESKÁ POLICIE „POD ČAROU“



KINO
Bobule
3. 6. 2008 v 19.30 hodin
Letní komedie, která nás zavede do mo-
ravské vinice, je příběhem dvou kamarádů 
Honzy a Jirky. Honza je typický městský 
fl outek a Jirka zase podvodníček. Režie: To-
máš Bařina. 
Hrají: Kryštof Hádek, Lukáš Langmajer, To-
máš Matonoha, Václav Postránecký a další.
Žánr: Komedie. Délka 90 minut.
Vstupné 65 Kč.

Taková normální rodinka
10. 6. 2008 v 19.30 hodin
Komedie o lásce v nečekaně velkém balení. 
Filmový scénář je napsán na motivy knihy 
Fan Vavřincové. Film chce navázat na půvab 
tradičních českých komedií.
Hrají: Eva Holubová, Jaromír Dulava, Mo-
nika Zoubková, Jiří Mádl, Ivana Chýlková 
a další.
Žánr: Komedie. Délka 90 minut.
Vstupné 70 Kč

Winx Club – Výprava do ztraceného království
17. 6. 2008 v 17 hodin
Před šestnácti lety se nejmocnější bojoví 
mágové Magické dimenze obětovali, aby 
porazili Zlo. Nyní je osud království v rukou 
mladé dívky Bloom, víly Dračího plemene. 
Žánr: Animovaná pohádka. Délka 90 minut.
Vstupné 65 Kč

Mongol – Čingischán
17. 6. 2008 v 19.30 hodin
Čingischán ovládal polovinu tehdy známé-
ho světa. Sjednotil Mongolsko, podmanil si 
Čínu a zastavil se až v Evropě.Film nabízí 
silnou romanci, bitvy, mytologický podtext 
a pečlivě připravenou podívanou.
Žánr: Historický, životopisný. Délka 126 
minut. Vstupné 65 Kč

Kronika rodu Spiderwicků
24. 6. 2008 v 17 hodin
Trojice sourozenců s pomocí podivné knihy 
objeví svět, o kterém mysleli, že neexistu-
je. Ten svět je mnohem blíž než si myslíme. 
Ideální rodinná podívaná, která nabízí napě-
tí, akci, humor a dobré herce. 
Žánr: Dobrodružný, fantasy. Délka 95 minut.
Vstupné 60 Kč

VÝSTAVY
PANÁCI – Výstava výtvarného oboru ZUŠ 
od 16. června do 23. června
předsálí velkého sálu KD Holice

PŘEDNÁŠKY
Jak můžeme komunikací uzdravovat 
partnerství 
přednášející: Jiřina Míková-Řeháková
5. června od 18.30 hodin
klubovny KD Holice

Rukodělná dílna – drhání trochu jinak 
Pátek 13. června 2008 od 18 hodin
Tentokrát se nabízí drhání trochu jinak, než 
jej znáte. Jinak máte možnost pokračovat 
v ručním tkaní nebo si dohotovit výrobek 
z předešlé lekce – můžete si vybrat. Veškerý 
materiál a pomůcky potřebné k výrobě budou 
k dispozici na místě. Cena kurzu: 200 Kč
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KULTURNÍ DŮM MĚSTA HOLIC – ČERVEN 2008

Městská knihovna je zapojena do celostát-

ního projektu knihoven s názvem „Kde 
končí svět“, v jehož rámci proběhla lite-

rární soutěž s názvem „Cesta tam a zase 

zpátky“. Vítězové soutěže v místním kole  

byli uveřejněni v jednom z minulých čísel. 

Jejich literární práce byly ovšem zaslány dál 

do krajského kola, kde dvě z nich zazname-

naly velký úspěch. Práce s názvem „Cesta 

na Lokomotivu“, kterou napsal Matyáš Vo-
hralík, žák 4. třídy ZŠ Komenského, se 

umístila na 2. místě ve své kategorii.  Dru-

hou úspěšnou prací byla „Životní pouť“od 

Karolíny Bromové, studentky Gymnázia 

Dr. E.Holuba v Holicích, která obsadila 

druhé místo v kategorii studentů středních 

škol. Oba úspěšní autoři si převezmou oce-

nění 9. června ve Společenském domě ve 

Slatiňanech. Oběma k pěknému umístění 

srdečně gratulujeme!

Městská knihovna získala darem od holic-

kého spisovatele Jindřicha Balíka jeho nej-

novější knihu „100nožka Klotylda“. I tou-

to cestou autorovi moc děkujeme.

Anna Boříková

PROGRAM
Michal je kvítko
sobota 14. června od 15.00 hodin 

Michal Nesvadba v dětském představení plném 

zábavy, soutěží a aktivního zapojení dětí. 

Vstupné: 135/145 Kč

Pozvánka do divadla Pozvánka klubu

Městská knihovna

Jiří Micka, fi nanční poradce
tel: 776 606 775     www.neplat-hypoteku.cz

•  snižuje fi nanční náklady při splácení hypo-

téčních úvěru

•  zajišťuje čerpání státní podpory k úvěrům na 

bydlení

•  pro penzisty zajišťuje výhodné spoření se 

státní příspěvkem

KD města Holic ve spolupráci s prodejnou 

MALAVI pořádá padesátihaléřovou sbírku 

na modernizaci Památníku Dr. Emila Holuba. 

Cílem této sbírky je pořídit nové exponáty, po-

případě nainstalovat v prostorách památníku 

videoprojekci. Kasičky na padesátníky, kterým 

letos končí platnost, jsou v památníku, městské 

knihovně a v prodejně MALAVI. O výsledku 

sbírky, která potrvá do konce roku, vás budeme 

samozřejmě informovat.

Ve velkém sále Kulturního domu města Holic 

se uskuteční v sobotu 21. června od 13 hodin 

I. ročník soutěže v orientálních tancích. Soutěž-

ní kategorie: děti do 7 let, děti od 7 do 12 let, 

mládež od 12 do 18 let, dospělí I. od 18 do 25 

let, dospělí II. 25 let více, skupiny: girl team, 

miss team, lady team. Jednotlivá předkola a fi -

nále jsou veřejná.

Vstupné: 50 Kč

(prostory malého sálu v KD – samostatný vchod 

ze strany od muzea)

The Fly
pátek 13. června od 20.00 hodin

Koncert rockové kapely z Horního Jelení spo-

lečně s kapelou Dlouhej Tah. 

Vstupné: 50 Kč

Latinsko-americký taneční večer
pátek 27. června od 20.00 hodin

Hudba, tanec, nápoje, barmanská show vše 

v latinsko-americkém stylu. Součástí večera je 

předtančení a pro zájemce základní výuka tan-

ců salsy, rumby… 

Vstupné: 50 Kč

Další informace o dění v kulturním domě získá-
te na www.kd.holice.cz a na vývěskách.

TANEC BOHYNĚ ARTEMIS

Padesátník pro muzeum
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Z NAŠICH ŠKOL

Dva roky uplynuly jako voda a před námi 

se opět objevila školní akademie. Protože naše 

škola spolupracuje s různými ekologickými 

centry, lovila paní ředitelka právě v těchto vo-

dách. Pojmeme vystoupení v rámci jednotli-

vých ekosystémů! Už při pouhém vyslovení 

slova ekosystém, ztrácí člověk naprosto fanta-

zii. Nakonec se však ukázalo, že to byl skvělý 

nápad. Z ekosystémů byla vybrána louka, český 

dvůr, rybník, les a rumiště. Talentované reži-

sérky a choreografky v podobě paních učitelek 

si vybraly určitý ekosystém a vrhly se s dětmi 

střemhlav do příprav. 

Po několika měsících perné práce přišel vy-

toužený cíl – vystoupení před publikem. V sále 

to šumělo nedočkavostí a v zákulisích to vřelo 

trémou. Opona se otevřela a ze tmy se ozývala 

hádka. Když se rozsvítilo, na scéně stáli před-

stavitelé jednotlivých ekosystémů, kteří se zu-

řivě dohadovali o tom, kdo z nich je nejdůle-

žitější. Tu se najednou z diváků vyloupl tulák, 

jehož úkolem bylo spor rozsoudit. Začalo pyšné 

předvádění úžasných ekosystémů. Po zhlédnutí 

hereckých, tanečních, sportovních, výtvarných 

i dramatických vystoupení, tulákovi chvíli tr-

valo, než přesvědčil představitele ekosystémů 

o tom, že všichni jsou důležití stejně  a jeden 

bez druhého se neobejde. Celou hádku nakonec 

ukončilo mušketýrské heslo: Jeden za všechny 

a všichni za jednoho! 

Na akademii se podíleli snad úplně všichni 

– školníkem počínaje a ředitelnou konče. Dě-

kujeme všem!

Markéta Stačinová ZŠ Holice, Holubova

ZŠ Holubova – kumšt aneb škola v přírodě

Biologická olympiáda
Lucie Kroupová, Karolína Theimerová a Jan 

Schejbal, žáci sedmých tříd ZŠ Holice v Ko-

menského ulici, úspěšně reprezentovali školu 

v biologické olympiádě.

V prvním kole soutěže žáci zpracovali vstupní 

úkol ( zkoumání stonku a kořene fazole a zkou-

mání obilí ) a na základě výsledků všichni tři po-

stoupili do okresního kola, které se konalo v DDM 

Delta v Pardubicích. Jak se vám tam dařilo?

Karolína: „Olympiáda se skládala z testu, labo-

ratorní práce a poznávání rostlin a živočichů. Za 

laboratorní práci jsme všichni získali plný počet 

bodů.Ostatní úkoly byly náročnější. Celkově 

jsme obsadili 10., 11. a 13. místo.

Jsme rádi, že jsme mohli získat nové zkušenosti. 

Řešení zadaných úkolů nás bavilo a rádi bychom 

se podobných akcí účastnili i v budoucnu.

Karolína Theimerová

Chování dětí při mimořádných událostech
Ve dnech 6.–7. 5. proběhly na základní škole 

v Komenského ulici projektové dny týkající se 

chování člověka a ochrany zdraví za mimořád-

ných situací.

Podle informací, získaných z tematických uká-

zek na videu, odborných příruček, z internetu 

i z výkladu učitelů, plnili žáci ve skupinách za-

dané úkoly. Upevnili si znalosti o fungování in-

tegrovaného záchranného systému, poskytování 

první pomoci, hašení požáru, evakuaci a orien-

taci v přírodě.

V úterý proběhla teoretická příprava ve třídách, 

ve středu se žáci vydali do terénu, kde nahléd-

li do práce kriminalistického technika, nechali 

se zasvětit do tajemství polapení a zneškodnění 

nebezpečných kriminálních živlů, seznámili se 

s vybavením pořádkové jednotky a s vybavením 

a prací dopravní policie. 

Zejména druhý den spojený s pobytem venku 

děti velmi zaujal.

Mgr. Blanka Málková

Základní škola Komenského

Vyřazení absolventů gymnázia 
Slavnostní vyřazení letošních absolventů proběhlo v aule gymnázia ve čtvrtek 29. 5. 2008 od 

16 hodin (třída 8 C) a od 17 hodin (třída 4 A). Vyřazení byl přítomen starosta Holic Mgr. Pavel 

Hladík.

Milan Hrdlička, ředitel školy

PLÁNOVANÉ AKCE NA MĚSÍC
ČERVEN 2008
19. ČERVNA 2008
Pohádka „O princezně, která si neuměla hrát“ 

(dramatický kroužek DDM),začátek v 10 hod.

21. ČERVNA 2008
Společný výlet rodičů s dětmi do ZOO Olo-

mouc 

23. ČERVNA 2008
Filmová pohádka v KD Holice „Nejkrásnější 

hádanka“

23. ČERVNA 2008
Rozloučení s předškoláky – zahradní slavnost 

na zahradě MŠ, divadlo Úsměv, šerpování před-

školáků s pohádkou, zveme všechny děti a je-

jich rodiče

25. ČERVNA 2008
Výlet a prohlídka obory Žleb, ukázka výcviku 

dravců a vystoupení skupiny historického šer-

mu

28. ČERVNA 2008
Vystoupení dětí z pohybového kroužku na 

Dnech Holic s tanečkem „Limonádový Joe“

(Na fotografi i je vystoupení našich dětí na Dět-

ském dnu 17. května)

Přejeme krásné slunečné léto Vám všem.
MŠ Staroholická

MŠ STAROHOLICKÁ

Měsíc červen je měsícem plným oslav a pře-
kvapení.
Po oslavě Dne dětí, plného soutěží a her, 

je připravena velká akce, která se zapíše do 

vzpomínek především budoucím školákům. 

Proč? 

6. června je přece čeká slavnostní rozloučení 
spojené s pasováním na školáky. Této akce ze 

zúčastní Inka Rybářová, která přijede se svým 

klaunem a zábavným vystoupením zpestří celou 

„Zahradní slavnost“.

17. června jedou na školní výlet do Častolovic naše 

nejmenší děti – ze Včeličkové a Rybičkové třídy.

19. června vystoupí všechny děti v KD na škol-

ní akademii, která se koná od 16.00 hodin. 

23. června je v KD pro děti připravena poslední 

pohádka „Nejkrásnější hádanka“.

Kolektiv  MŠ Holice, Holubova ulice

Mateřská škola Holubova



Součástí oslav 100 let autobusové dopravy byla 

i zastávka Mezinárodní veteránské rallye, která 

pravidelně startuje v Pardubicích. Parkoviště 

vedle Kulturního domu města Holic nestačilo 

pojmout velké množství automobilů rozdílných 

značek a stáří. Prostranství před kulturním do-

mem pro změnu patřilo motocyklům, a tak ne-

jen milovníci vůně spáleného benzinu, se měli 

na co dívat. Velice vhodným doplňkem bylo vy-

stoupení cyklistů na historických kolech, které 

vyvrcholilo společným fotografováním se sená-

torkou ing. Václavou Domšovou.

Petr Kačer
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Hvězdicová jízda automobilu Aero 50 Dynamik Pardubickým krajem

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Speciální aerodynamický kabriolet karosova-

ný Josefem Sodomkou počátkem 40. let 20. století 

získalo v roce 2005 Regionální muzeum ve Vyso-

kém Mýtě a pečlivě jej renovovalo do původního 

stavu. Jedinečnost vozu spočívá především v jeho 

avantgardním designu, který byl na svoji dobu 

v rámci tehdejšího Československa zcela výjimeč-

ný. Unikátnost vozu je podtržena faktem, že se do 

dnešních dnů dochovaly pouze dva exempláře – 

druhý je v prestižní kalifornské sbírce Blackhawk 

Collection ve Spojených státech amerických. 

Veřejnosti bude tento legendární vůz slav-

nostně představen v rámci II. ročníku festivalu 

Sodomkovo Vysoké Mýto v sobotu 7. června. 

Celá jízda proběhne pod záštitou Ing. Ivo To-

mana, hejtmana Pardubického kraje, a do Ho-

lic přijede 13. června: 14.30–15.15 Přelouč 

(náměstí T. G. Masaryka), 16.00–16.45 Láz-
ně Bohdaneč (u pavilonu Gočár v lázeňském 

areálu), 17.15–18.00 Pardubice (Perštýnské 

náměstí), 19.00–19.30 Holice (Památník E. 

Holuba)

Veteráni oživily Holice

Taneční studio
Hany Flekrové

Již poosmé se v prvním červnovém týdnu 

sejdou v Holicích mladí sportovci z osmi 

škol holického regionu, aby bojovali na tra-

diční olympiádě o medaile v atletice, bas-

ketbalu, cyklistice, fotbalu, stolním tenisu, 

tenisu a volejbalu. Pokud budete mít čas, 

přijďte se podívat. 

Program VIII. olympiády žáků škol ho-
lického regionu:

Pondělí 2. června 2008 
8.00  Slavnostní zahájení (stadion)

8.30 Fotbal (stadion)

8.45 Volejbal dívky (sportovní hala)

Úterý 3. června 2008 
8.00 Basketbal dívky (sportovní hala)

8.30 Tenis (tenisové kurty)

Středa 4. června 2008 
8.00 Basketbal chlapci (sportovní hala)

Čtvrtek 5. června 2008 
8.00 Stolní tenis (sportovní hala)

9.00  Atletika – rozběhy a kvalifi kace 

(stadion)

Pátek 6. června 2008 
8.15 Cyklistika (stadion)

9.15 Atletika – fi nále (stadion)

Po skončení soutěží předání medailí a slav-

nostní zakončení. 

Vás zve 20. června na vystoupení členů 

TSHF a Tancklubu s názvem „V rytmu 08“, 

které se uskuteční od 18 hodin ve velkém 

sále Kulturního domu města Holic.

Bližší informace na: www.tshf.cz

OLYMPIÁDA ŠKOL
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Ohlasy ke glosám tentokrát žádné. Stano-

visko odboru životního prosředí a stavebního 

odboru městského úřadu ke stavu domu čp. 

268 a ke kouřícím komínům bylo v květnovém 

vydání „Holických listů“. Patálie s obchvatem 

jsou „zaplaťpánbu“ za námi, „Mňam, mňam“ 

prodejna se nadále připravuje. Stromová zeleň 

na záhonech u čp. 61 (Malavi) se sice zazelena-

la, „seřezané“ keře asi z valné části nejlépe ne-

dopadly. Snad to posoudí experti na městskou 

zeleň. 

V listopadu loňského roku jsem na zákla-

dě občanských připomínek zjišťoval, proč jsou 

tak bídně značeny přechody pro chodce. Byly 

velmi špatně viditelné a na radnici jsem dostal 

odpověď, že správa a údržba silnic, která má 

tuto záležitost na starosti, počítá s úpravami ješ-

tě dotyčný měsíc. Nestalo se nic ani onen mě-

síc, ani měsíc další. Bohužel se neděje nic ani 

v květnu 2008. Přitom doprava zhoustla a zna-

čení se vytratilo úplně. Je to závažný nedostatek 

a občané čekají na odpověď.

Boj proti kouření v našem státě je jak pře-

sýpací hodiny. V mnoha zemích nastolili více 

či méně radikální protikuřácký boj, u nás jako 

obvykle nevíme, váháme, přemýšlíme. Jak ra-

dikálně „na věc“ ukazuje část naší mládeže ško-

ly navštěvující. Stačí v příhodnou dobu navšívit 

„kuřácký kout“ v sousedství prodejny Jednoty 

v Nádražní ulici nebo další kuřácký kout za 

stánkem s textilem v křovinách u Bum – bum 

baru. Zatímco v Nádražní ulici jde převážně 

o dorost automobilně-školní a téměř dospívají-

cí, u Bum – bum baru není výjimkou ani žactvo 

prvního stupně. Základní škola je nedaleko. - 

Jen pro úplnost: hovořil jsem o tom s jedním 

pedagogem, který neskrýval rozhořčení nad 

situací, ovšem dodal: „Lidé ukazují na školu, 

ovšem my jsme při dnešní legislativě malí páni. 

Dokonce se mi stalo, že jsem jednomu z rodičů 

kvůli kouření dětí domlouval, a byl jsem velmi 

ostře „poučen“, že to není moje starost a rodina 

že s tím souhlasí.“ - Dalšího komentáře v tom 

případě netřeba.
E-mail: miloslavkm@volny.cz

SEBRANÉ GLOSY MILOSLAVA KMENTA

V minulém pokračování miniseriálu o po-

mnících, sochách, křížích a kaplích jsem popsal 

poslední, pátou kapličku, stojící v areálu hřbi-

tova. Na řadu přicházejí kříže a sochy, v tomto 

případě nejviditelnější z nich, poněvadž stojí na 

náměstí T. G. Masaryka.

Na jeho severní straně náměstí stával v dáv-

né době dřevěný kříž, časem zchátral natolik, 

že musel být odstraněn. Nákladem obce byl na 

jeho místě v roce 1803 postaven kamenný kříž 

– Boží muka. Potvrzuje to na zadní straně kříže 

rytina „A. c. 1803“ (lat. Anno currente = roku 

běžícího – pozn. autora). Stával uprostřed se-

verní fronty náměstí a ryté nápisy oznamují, že 

byl „Obnoven nákladem Vác. Kašpara, souse-
da a literáka zdejšího 1866“, „Opraveno roku 
1930 nákladem okrašlovacího spolku“, „Obno-
veno nákladem K. Čudy L. P. 1947“.

Další osud kříže však v kameni vytesán není. 

Po druhé světové válce byla z iniciativy Kruhu 

rodáků a přátel města Holic v Praze zhotovena 

socha afrického cestovatele Dr. Emila Holuba. 

Zmínka o ní přijde v tomto seriálu rovněž na 

řadu. Bylo rozhodnuto, že musí stát na náměstí 

a vybrána byla jeho severovýchodní část. Tomu 

však vadil umístěný kříž a proto byl v září roku 

1949 přemístěn do severozápadního koutu ná-

městí, kde stojí dodnes. V roce 2002 byl kříž 

částečně nově situován do rekonstruovaného 

náměstí T. G. Masaryka.

Právě před 120 léty se stala dominantou 

jižní strany téhož náměstí socha Panny Marie 

s Jezulátkem. Postavena a slavnostně vysvěce-

na byla 1. ledna 1888 a na přední straně jejího 

podstavce je uveden nápis: „Pod ochranu Tvou 

utíkáme se, svatá Boží rodičko“. Zadní strana  
nese ryté nápisy: „Věnovali ctitelé matky Boží 
r. 1888“, „Ob. L. P. 1933“. Jak kříž, tak socha 

Panny Marie stojí na městských pozemcích, 

k vlastnictví obou výtvorů se římskokatolická 

církev ani jiný subjekt nehlásí, a proto o ně dle 

daných možností pečuje město. 

Text: Miloslav Kment
Foto: Vladislav Branda

Ota HEITLINGER, * 11. června 1913 v Holi-

cích, † 27. ledna 1980 v Praze (95. výročí naro-

zení), pracovník Izraelského náboženského hnutí, 

za války internován, tajemník Rady židovských 

náboženských obcí, člen Světového sdružení ba-

datelů Starého zákona, působil v Praze 

PhDr. Václav HRUŠKA, * 14. června 1888 v Ho-

licích, † 15. srpna 1954 v Praze/Brně (120. výročí 

narození), matematik, od roku 1919 docent a pro-

fesor matematiky a fyziky na ČVUT v Praze, autor 

odborných pojednání, časopiseckých příspěvků 

a několika knih z oboru matematiky. 

JUDr. Alexandr VANÍČEK, * 28. března 1867 

v Hradci Králové, † 29. června 1928 v Holicích 

(80. výročí úmrtí), advokát, veřejný činitel, člen 

několika spolků a sdružení a významný funkcio-

nář, např. předseda Občanské záložny v Holicích, 

místoprezident a.s. Místní dráhy Chrudimsko-Ho-

lické, předseda okrašlovacího spolku a místního 

odboru Ústřední matice školské.

Růžena VOJTĚCHOVÁ, * 5. února 1903 v Ho-

licích, † 5. června 1943 v Drážďanech (v únoru 

jsme vzpomenuli 105.výročí narození, nyní 65.vý-

ročí úmrtí), učitelka, kulturní pracovnice, spiso-

vatelka, redaktorka časopisu „Krajem Perštýnů“, 

zakladatelka Rady žen v Pardubicích, odbojová 

pracovnice, vězněná a posléze popravená nacisty 

v Drážďanech. 

JUDr. František VOŽENÍLEK, * 28. dubna 

1843 v Dolní Rovni, † 15. června 1923 v Holicích 

(v dubnu jsme vzpomenuli 165. výročí narození, 

nyní 85. výročí úmrtí), advokát, odborný publicis-

ta, veřejný činitel, zasloužil se o místní občanskou 

záložnu, o holicko-moravanský cukrovar, roveň-

skou mlékárnu, podílel se na zřízení železnice 

Heřmanův Městec – Holice – Borohrádek, v Holi-

cích působil jako dlouholetý městský radní a člen 

obecního zastupitelstva. 

Jan Vratislav ŽELÍZKO, * 22. února 1874 ve Vo-

lyni, † 27. června 1938 v Praze (70. výročí úmrtí), 

geolog, paleontolog, badatel, autor odborných děl 

a populárně vědeckých článků, pracoval ve Dvor-

ním muzeu, paleontolickém ústavu a v Národním 

muzeu v Praze, autor spisů o Dr. Emilu Holubovi, 

jeho příznivec, spolupracovník a znalec jeho díla

V holických letopisech kulaté jubileum pozoru-

hodné události pro tento měsíc a rok není. 

(mkm)

POMNÍKY, SOCHY, KŘÍŽE, KAPLIČKY (4)

V holickém lexikonu v části „Kdo je kdo“ ob-

jevíme pod písmenem „B“ jméno Jindřicha Balíka. 

Zaujme nás datum narození a v zápětí si uvědomí-

me, že známý holický básník bude v tomto měsíci 

jubilantem. Narodil se 10. června 1928.

Jeho rodištěm je Křinec, avšak od mládí žil 

v Holicích. Pracoval jako úředník, ale vše ho „táh-

lo“ přes oblíbenou kytaru k hudbě, textům, rýmo-

vačkám. Hrával v kapele, zvítězil však básník, po-

hádkář a textař. Publikoval v dětských časopisech 

(Mateřídouška), je autorem básniček, pohádek 

a říkánek pro děti (Pohádky pro všední den, Po-

hádky a básničky pro kluky a holčičky, Velká liška 

a malá šiška, 100nožka Klotylda), knih pro děti 

(Tatínku, jeď opatrně, Chytrá kniha pro prvňáčka), 

tvoří texty k písničkám a pohádky pro rozhlasové 

pořady (Hajaja). Zmíněný výběr je letmý a nedo-

statečný, produkce autora však bohatá a pestrá. Že 

nevíte? Zeptejte se dětí, „děti to vědí nejlíp“!  

Hodně zdraví, Jindřichu! Co jiného popřát, to je 

nejdůležitější. A též hodně obvyklých vycházek za 

inspirací, kde by na Tě z louk kouk´ Tvůj přítel 

brouk, také vítr fouk´, vzal Tvůj klobouk a odnes 

na palouk, kde síť spřádá pavouk (promiň, to jsem 

ukradl z Tvé poslední sbírky „Brouci, pavouci 

a klobouci“). 

Vinšuje  Miloslav Kment

Jinřich Balík jubilantem



V sobotu 3. května se v Poběžovické kot-

lině jel druhý závod Východočeského přeboru 

v motokrosu. Mezi 230 startujícími si v něm vý-

borně vedli členové AMK Holice. Ve třídě MX2 

celkově zvítězil Petr Michalec, když v první 

jízdě prohrál s Michalem Votroubkem a druhou 

a přehledem vyhrál před Pavlem Kejmarem 

a právě Michalem Votroubkem, který měl kolizi 

s právě s vítězem této jízdy, ulomil páčku od 

brzdy a nemohl podat maximální výkon. Další 

odchovanec holického motokrosu Vítězslav Ma-

rek (na snímku) nestačil v kategorii Open pouze 

na úřadujícího mistra republiky Jiřího Čepeláka 

a za jedno druhé a jedno třetí místo si odvezl 

stříbrný vavřínový věnec. Další člen zdejšího 

AMK Zdeněk Kostelecký měl smůlu, v první 

jízdě prorazil zadní pneumatiku a v celkovém 

pořadí mu patřilo čtvrté místo. V nejpočetněji 

obsazené třídě Hobby open zvítězil Jan Jílek, 

zbylá dvě místa na stupních vítězů ale opět ob-

sadili domácí borci Petr Šefranko a Jiří Šitina.

Pořadatelé AMK Holice všechny zvou na 

15. června, kdy se v areálu motokrosového zá-

vodiště jede Přebor Středních Čech a SMS mo-

tokrosu Praha. 

Závěrem ještě jedna smutná zpráva. Právě 

v den konání posledních závodů odešel z to-

hoto světa vítěz prvních ročníků, skvělý jezdec 

a člověk, pan Bronislav Malý. V letošním roce 

by se dožil 75 let. 
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Michalec doma vyhrál  „Béčko“ vede
Velice dobře si vede fotbalová záloha ve třetí tří-

dě. V 21. kole porazili hráči holického „béčka“ 

tým Sokola Staré Hradiště „B“ 1:0 a s tříbodo-

vým náskokem na Moravany „B“ celou soutěž 

vedou. V horší situaci je naše první mužstvo. Po 

debaklu v Hlavicích 6:1 se stále pohybuje v se-

stupových vodách a po 25 odehraných kolech 

patřilo našemu týmu 12. místo s 28 body.

Program na červen: 
Holice „A“ : Tesla Pardubice 7. 6. 14.00

Pardubičky „B“ : Holice „B“ 7. 6. 15.00

Čelákovice : Holice „A“ 4. 6. 17.00

Holice „B“ : Vysoké Chvojno 15. 6. 17.00 

Holice „A“ : Hradec Králové „B“ 21. 6.  17.00

Holice „B“ : Nemošice 21. 6. 17.00

Tělovýchova a sport

Turnaj basketbalových kadetů, který pořádal 

v našem družebním městě Strzelce Opolskie do-

mácí klub MKS ve dnech 1. až 2. 5. holičtí bas-

ketbaloví kadeti vyhráli naprosto suverénně bez 

jediné porážky. Nejlepším hráčem a současně 

nejlepším střelcem turnaje s průměrem 22,6 bodu 

na zápas se stal holický hráč David Pašťalka.

Turnaj měl vysokou organizační úroveň a jeho 

ofi ciálních částí se zúčastnili i zástupci města. 

Delegaci holických basketbalistů přišla do spor-

tovní haly pozdravit manželka burmistra. 

Polští basketbalisté přijali na oplátku naši po-

zvánku na turnaj mladších minižáků, který se 

bude hrát v městské sportovní hale ve dnech 

21. až 22. června 2008. Na tomto turnaji bude 

přítomen český basketbalový reprezentant Jiří 

Welsch, s kterým bude uspořádána beseda.

Výsledky utkání: 
BVK Holice – MKS Strzelce Opolskie 96 : 38 

BVK Holice – SMYK Prudnik 92 : 27 

BVK Holice – WKS Slask Wroclaw 76 : 40 

BVK Holice – MOSM Bytom 95 : 35 

Konečné pořadí turnaje: 
1. BVK Holice 

2. MOSM Bytom 

3. WKS Slask Wroclaw 

4. SMYK Prudnik 

5. MKS Strzelce Opolskie
Pavel Welsch – BVK Holice

Sourozenci Viktor a Aneta Půlpánovi se 

stali mistry České republiky. Viktor s druž-

stvem BK Pardubice v kategorii mladších 

žáků a Aneta s družstvem Sokola Hradec 

Králové v kategorii starších dorostenek. 

Oba získali i osobní ohodnocení – Viktor 

byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem fi-

nálového turnaje, tzv. MVP a Aneta byla 

vybrána do nejlepší pětky, tzv. All Stars 

finálového turnaje. 

Máme mistry republiky

Basketbalový turnaj kadetů

Tanečníci TK Apel Holice v neděli 11. 5. 2008 

se „utkali“ s několika desítkami tanečníků z ce-

lé republiky v Kutné hoře v soutěži, která nese 

název „O Kutnohorský groš“. V kategorii Juni-

or 1, zlaté medaile a pohár za první místo získal 

pár Daniel Nedvídek a Lucie Hálová. V ka-

tegorii Junior 2, pár Marek Metelka a Sabina 

Pardusová získali zlaté medaile i pohár za první 

místo. Na stejných stupních vítězů stál i další 

pár z TK Apel Holice. Na třetím místě se umís-

til Jan Schejbal a Bára Čermáková. Pro úplnost 

nutno dodat, že Marek se Sabinou si zkusili své 

schopnosti mezi dospělými a překvapivě získa-

li bronzovou medaili ve standardních tancích. 

Všem gratulujeme!
Vedení TK Apel Holice

Se střídavými úspěchy bojovaly v posledních 

dvou kolech volejbalistky Jiskry Holice. Nej-

prve na domácím hřišti porazily Hlinsko 3:0 

a 3:1, po té nestačily v Pardubicích na repre-

zentantky tamní Hvězdy a dvojzápas skončil 

výsledkem 3:0 a 3:2. V tomto klání se projevil 

úzký kádr, protože naše družstvo nastoupilo jen 

se šesticí hráček bez možnosti střídání. V tabul-

ce krajského přeboru jim zatím patří s 28 body 

šesté místo. Poslední domácí zápas sezony se 

uskuteční 7. 6. v 10 hodin a soupeřem bude 

SVK Chrudim.

Dva Kutnohorské groše putují do Holic

(Spotrovní stránku připravil Petr Kačer)

Volejbalistky šesté


