
Letošní rok přináší městu Holice další vý-

znamnou investiční akci. Po loni zahájené práci 

na obchvatu města silniční trasou I/35 za ně-

kolik stovek milionů Kč se letos objevil sice 

„levnější“, avšak rovněž velmi důležitý „kon-

kurent“. Je jím součást skupinového projektu 

Labe – Loučná na dostavbu kanalizačních sys-

témů v některých částech obce.

Celý obrovský projekt, jehož investo-

rem jsou Vodovody a kanalizase Pardubice, 

se dotýká Pardubic, Holic, Dašic, Opatovic 

nad Labem, Nemošic a Lázní Bohdanče. Ná-

klady celého projektu činí 27 milionů EUR, 

polovina částky je hrazena z fondů Evropské 

unie. V našem městě vybrané firmy v minu-

lých týdnech „koply do země“, jak se obecně 

říká zahájení stavby. Stalo se tak na Podhrá-

zi, což dokumentuje fotografie Vladislava 

Brandy.

„Půjde především o odkanalizování míst-
ních částí Podhráz, poté se práce přesunou na 
Podlesí, Kamenec a do severní části Starých 
Holic. Tyto oblasti budou zároveň napojeny 
na místní čistírnu odpadních vod. Součás-
tí této akce je intenzifi kace zmíněné čistírny, 
přerozdělení a využití objemu stávajících dvou 
linek a nové vystrojení dosazovacích nádrží. 
Současně bude vybudován objekt pro zahuš-
tění a lisování kalu včetně jeho hygienického 
zajištění,“ uvedl některé podrobnosti o stavbě 

místostarosta Ladislav Effenberk. Zároveň do-

dal: „Letošního roku již byly zahájeny práce 
na Podhrázi, a jak jsem již zmínil, bude pokra-
čováno na Podlesí a Kamenci. Ukončení této 
etapy předpokládáme ještě letos, zatímco Staré 
Holice by měly být hotové zhruba v polovině 

roku 2009. Celý projekt (v lokalitě Holic) je 
rozpočtován nákladem 75 milionů Kč, z toho 
desetinu (7,5 milionů) bude muset zaplatit 
město z vlastního rozpočtu. Tak byla celá akce 
dohodnuta a s tím také počítáme v rozpočtech 
následujících let.“ 

Pochopitelně, že stavba bude pro město ob-

rovským přínosem. Vyřeší také letité problémy 

odkanalizování zmíněných aglomerací a zame-

zí problémům, které mohou přinést rozhodnutí 

EU na tomto poli. Gravitační stoka si vyžádá 

délku 8 623 metrů, tlaková stoka 1 662 metrů, 

výkon čistírny se zvýší ze stávající kapacity pro 

4 500 obyvatel na 8 500 obyvatel. Průběh pra-

cí na stavbě bude pochopitelně vyžadovat také 

určitou trpělivost obyvatel, kterých se stavba 

konkrétně dotkne. Po dokončení akce bude ve 

městě „napojeno“ na novou kanalizační síť cel-

kem 1 080 obyvatel. Do budoucna však přinese 

efekt upraveného kanalizačního systému nepo-

chybné výhody v ekologické oblasti nejen jim, 

nýbrž celému městu.

Miloslav Kment
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Vážení spoluobčané!

Tentokrát bych chtěl 
v tomto sloupku překročit 
hranice města. Chtěl bych 
vás totiž informovat o čin-
nosti Dobrovolného svaz-
ku obcí Holicka (DSOH) 
. Působí v něm 17 obcí 

a pro pořádek si je vyjmenujme. Ze správní-
ho obvodu Holic je to všech 14 obcí (Holice, 
Býšť, Dolní Roveň, Dolní Ředice, Horní Jelení, 
Horní Ředice, Chvojenec, Jaroslav, Ostřetín, 
Poběžovice u Holic, Trusnov, Uhersko, Veliny, 
Vysoké Chvojno). Tři další (Dobříkov, Radhošť 
a Týnišťko) jsou pak z obvodu Vysokého Mýta. 

V uplynulém roce jsme si ve svazku stanovili 
priority společného postupu. V první řadě je to 
páteřní cyklostezka Ostřetín – Holice – Chvoje-
nec – Býšť. V současné době je hotova základní 
dokumentace na trasu po Chvojenec a začát-
kem února bychom měli vyhodnotit nabídky na 
zpracování dokumentace pro závěrečný úsek 
Chvojenec – Býšť. Předpokládaný náklad na 
celou trasu je kolem 60 milionů korun a bez 
získání dotace by to bylo pro sdružené obce 
prakticky nemožné uvést v život. Nejpřiprave-
nější se v této chvíli jeví úsek mezi Holicemi 
a Ostřetínem, pokud se ovšem nebude muset 
měnit vyústění silničního obchvatu Holic a zís-
káme silnici k Javůrce. Pro úplnost uveďme, že 
proběhlo i první jednání starostů Litomyšle, 
Vysokého Mýta a Holic o možnostech spojení 
těchto měst cyklostezkou. 

Druhou záležitostí v centru pozornosti 
DSOH je vybudování sběrných dvorů a sběr-
ných míst v jednotlivých obcích. Studie byla 
vloni zpracována a místa a rozsah je celkem 
jasný. Dostali jsme i dotaci na zpracování do-
kumentace k územnímu řízení, leč zatím marně 
hledáme projektanta, který by byl ochoten se 
do toho pustit. Že se nelehko shánějí peníze 
a dobří dodavatelé, to už víme, ale že i projek-
tanti, to jsme nepředpokládali. 

Naopak zatím zdárně probíhají práce na 
dokumentaci protipovodňových opatření na 
Ředičce. Rovněž tato akce se provádí pod 
hlavičkou DSOH a za pomoci krajské dotace. 
Vlastní realizaci by však již měly hradit zainte-
resované obce – Holice, Horní Ředice a Dolní 
Ředice. Pro naše město to podle prvního návr-
hu znamená vybudování poldru na horním toku 
potoka. 

Tolik tedy o aktivitách DSOH, kterému naše 
město předsedá a jehož činnost se nás velice 
dotýká. Přeji vám už nejlépe pomalu jaro, aby-
chom nemuseli moc topit, svítit a uklízet sníh, 
protože v dnešní době „únor bílý peněženku 
neposílí“. Mějte se moc dobře. 

Mgr. Pavel Hladík, starosta města

SLOVO STAROSTY Významná investiční akce – kanalizační projekt Labe – Loučná

V sobotu 9. února se zaplní ulice našeho 

města maškarami. Sbor dobrovolných hasi-

čů ve spolupráci s KD a Dechovým orches-

trem KD pořádá masopustní průvod. Sraz 

je u kulturního domu, odchod je stanoven 

na devátou hodinu. Trasa průvodu: od KD 

dále směr stadion, firma Pfeifer, poté Huso-

vou ulicí směr kostel, Masarykovo náměstí, 

Staré Holice, u kovárny se stočí do Vrchlic-

kého ulice, dále projde ulicí 1. Máje a svoji 

pouť zakončí kolem 18. hodiny u restaurace 

U Novotných. 

Loňský průvod čítal zhruba čtyřicet osob, 

s podobnou účastí počítají organizátoři i letos 

a velice rádi mezi sebou uvítají nové tváře, sa-

mozřejmě v maskách. Informovat se můžete na 

telefonním čísle 602 854 375 – Jiří Kerouš.

POZVÁNKA NA MASOPUST



Rada města schválila pořadník uchazečů 

o přidělení obecního bytu pro I. čtvrtletí roku 

2008, podání návrhu na exekuci proti Kate-

řině Novotné pro dlužné nájemné, přidělení 

bytu v čp. 761 v Holubově ulici a bytu v čp. 

731 v Tyršově ulici, kupní ceny pozemků 

ve stejné výši jako v roce 2007, kupní cenu 

dle schváleného ceníku pozemků v lokalitě 

Blažkovec, v místní části Podhráz, v ulici Ve 

Drahách a v ulici 1. Máje, pronájem pozem-

ků Zemědělské společnosti Ostřetín na dobu 

neurčitou. 

Rada města schválila odměny členům 

komisí rady města za rok 2007, variantu 2/ 

k přípravě rozpočtů příspěvkových orga-

nizací na rok 2008 (vyrovnané rozpočty), 

uvolnění 235 000 Kč z rezervy na školství 

pro školy a školská zařízení (pokrytí zvý-

šených cen energií), uvolnění částky 40 000 

Kč z rezervy na kulturu pro Kulturní dům 

města Holic (pokrytí zvýšených cen ener-

gií), uvolnění částky 60 000 Kč z rezervy na 

školství na pokrytí počítačových služeb pro 

základní školy v Holubově a Komenského 

ulici.

Rada rovněž schválila ukončení proná-

jmu s Jindřiškou Rudolfovou (prodejna papír 

– hračky v čp. 9 na náměstí T. G. Masaryka) 

a současně schválila zveřejnění nabídky na 

pronájem těchto nebytových prostor. Rada 

schválila přípěvek ve výši 10 000 Kč pro pana 

Hlásného na vydání publikace o jeho cestě do 

Afriky. Zamítla žádost Doc. MUDr. Gerharda 

Waberžinka, CSc.

Rada města vzala na vědomí zprávu o čin-

nosti správního odboru Městského úřadu v Ho-

licích za rok 2007 a v té souvislosti i zprávu 

o vyřizování stížností, připomínek a žádostí 

občanů o informace za uplynulý rok. Rada 

schválila – v souvislosti s výstavbou bytového 

domu „Muška VI“ – pronájem části pozemku 

na dobu do 31. 12. 2008 za částku 3 000 Kč, 

výjimku ze zákazu zásahu do veřejného pro-

stranství při akci „Kanalizace Holice – Podle-

sí, Kamenec a Staré Holice“ pro fi rmu PRO-

FISTAV Litomyšl na dobu od 21. ledna do 

31. března 2008 a od 1.listopadu 2008 do 31. 

března 2009, pronájem vývěsní skříňky na au-

tobusovém nádraží Jiřímu Mickovi za nájemné 

100 Kč měsíčně, ponechání nájemného v roce 

2008 na úrovni nájemného roku 2007 v neby-

tových prostorách města pro tyto veřejně pro-

spěšné instituce: úřad práce, oblastní charitu, 

centrum pro zdravotně postižené, kancelář 

notářky JUDr. Ullrichové, krajskou hospodář-

skou komoru. 

Rada dále schválila na základě výsledku 

poptávkového řízení jako dodavatele na zpra-

cování studie nové budovy základní umělecké 

školy fi rmu ARCHIKO – ing.arch. Milan Ko-

šař Pardubice, potvrdila Davida Čížka z Holic 

za člena Jednotky sboru dobrovolných hasičů 

v Holicích, dále schválila přidělení bytu typu 

jednogarsoniéry v přízemí „DPS“ U Kapličky 

Věře Dočkalové z Holic a přidělení bytu typu 

jednogarsoniéry v nové DPS v Palackého ulici 

Vlastě Kolínové z Poběžovic.

Rada města neschválila změnu provozova-

tele kotelen v budovách v majetku města.

INFORMACE PRO VÁS...

Schůze rady města
7. ledna 2008
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Stránku připravil místostarosta města Mgr. Ladislav Effenberk

Obecní úřady správního obvodu Holice
Vzhledem k několika opakovaným dotazům na kontakty s obcemi správního obvodu Holice zve-

řejňuje základní kontakty:

Býšť tel. 466 989 234 e-mail: obec@byst.cz

  www.byst.cz

Dolní Roveň tel. 466 688 182 e-mail: obec.dolniroven@cmail.cz

  www.dolniroven.cz

Dolní Ředice tel. 466 681 987 e-mail: obec@dolniredice.cz

  www.dolniredice.cz

Holice tel. 466 741 211 e-mail: holice@mestoholice.cz

  www.mestoholice.cz 

Horní Jelení tel. 466 673 120  e-mail: obec@hornijeleni.cz

  www.hornijeleni.cz 

Horní Ředice tel. 466 681 966 e-mail: horni.redice@tiscali.cz

  www.horniredice.cz

Chvojenec tel. 466 989 186 e-mail: obec@chvojenec.cz

  www.chvojenec.cz

Jaroslav tel. 466 673 145 e-mail: ou.jaroslav@wo.cz

  www.obec-jaroslav.cz

Ostřetín tel. 466 686 178 e-mail: obec@ostretin.cz

  www.ostretin.cz

Poběžovice u Holic tel. 466 682 161 e-mail: ou.pobezovice@worldonline.cz

  www.holicko.cz/pobezovice/

Trusnov tel. 466 676 138 e-mail: ou.trusnov@wordonline.cz

  www.holicko.cz/trusnov/

Uhersko tel. 466 676 121 e-mail: uhersko@wo.cz

  www.holicko.cz/uhersko/

Veliny tel. 466 682 187 e-mail: urad@veliny.cz

  www.veliny.cz/obecniurad/

Vysoké Chvojno tel. 466 682 136 e-mail: vysokechvojno@wo.cz

  www.vysokechvojno.cz

Schůze rady města
21. ledna 2008

VÝZVA

Vojta Hlásný s otcem projeli napříč celým Ruskem

Výzva pro občanská sdružení, kluby, 
spolky a organizace k podání žádosti 
o veřejnou podporu z rozpočtu města Ho-
lic v roce 2008.

Jako v předchozích letech, i letos rozhod-

lo zastupitelstvo o vyčlenění určitých roz-

počtových částek na veřejnou podporu. Jak 

je patrno ze schváleného rozpočtu, byly již 

potvrzeny následující částky na společenské 

aktivity: KD Holice – zájezd dechové hud-

by a přehlídka jednoaktovek – 30 000 Kč, 

africké sympozium a výročí Růženy Holu-

bové – 20 000 Kč, výročí 100 let autobusové 

linky v Holicích – 60 000 Kč, DDM Holi-

ce – Holický Kramfl íček – 5 000 Kč, Den 

dětí – 5 000 Kč, olympiáda škol Holicka 

– 22 000 Kč, MŠ Holubova – Holická Ma-

teřinka – 10 000 Kč. 

Sportovnímu klubu SK Holice byla 

schválena podpora ve výši 250 000 Kč.

Pro ostatní sdružení, kluby, spolky a or-

ganizace města bylo vyčleněno celkem 

450 000 Kč. V těchto případech je třeba 

žádosti o příspěvek podat nejdéle do 
15. února 2008 na fi nančním odboru měst-

ského úřadu (Aneta Václavíková). Pozdě po-

dané žádosti nebude možné brát v úvahu.

Letos vyčleněná částka je sice o něco 

vyšší než loňská (loni 400 000 Kč, letos 

450 000 Kč), přesto je třeba uplatňovat 

rozumné a zdůvodněné požadavky. Pro 

informaci uvádíme výši loňských pod-

por: Stiga Hockey – 7 000 Kč, automo-

toklub – 80 000 Kč, BVK – 60 000 Kč, 

ČSCH – 30 000 Kč, ČZS – 5 000 Kč, 

DTJ – 21 000 Kč, Junák – 20 000 Kč, ra-

dioklub – 10 000 Kč, SK– 20 000 Kč, Jis-

kra – 50 000 Kč, Sokol – 16 000 Kč, Apel 

– 10 000 Kč, tenisový klub – 15 000 Kč, 

horolezecký klub – 5 000 Kč, kynologický 

klub – 7 000 Kč, rybářský svaz – 4 000 Kč, 

dopravní výchova ZŠ – 10 000 Kč, sdružení 

kultura pro město – 10 000 Kč, linka důvěry 

– 5 000 Kč, tancklub – 10 000 Kč, Oldřich 

Jelínek – 5 000 Kč.



Místní poplatek za komunální 
odpad v roce 2008
Koncem ledna 2008 byly do všech domácnos-

tí rozesílány složenky na placení poplatku za 

odpad. Poplatek bude možno zaplatit na poště, 

dále bezhotovostně převodem z účtu, popří-

padě v označených kancelářích v přízemí 
radnice. Termín pro zaplacení je 15. březen 
2008.
V roce 2008 budeme opět zajišťovat pravidelné 

svozy velkoobjemových odpadů a dvakrát roč-

ně mobilní svoz drobného chemického odpadu 

a elektroodpadů. Na sběrném dvoře technických 

služeb mohou holičtí občané odložit k likvidaci  

stavební odpad, zeminu a organické odpady. 

Systém sběru komunálního odpadu v Holicích 

stanovuje obecně závazná vyhláška č. 4/2005 

a poplatek za likvidaci komunálního odpadu 

byl schválen vyhláškou č. 1/2007. Úplné znění 

vyhlášek je zveřejněno, na internetové stránce 

www.mestoholice.cz.

Právnické a fyzické osoby oprávněné k podni-
kání mají možnost se připojit k holickému sys-
tému pro nakládání s komunálním odpadem na 
základě písemné smlouvy se společností Odeko 
z Týniště nad Orlicí. Kontakt: ODEKO s.r.o., 
Smetanova 395, 517 21 Týniště nad Orlicí, tel. 
494 371 003.

Místní poplatek ze psů
V současné době rozesílá městský úřad složen-

ky pro placení poplatku za psa, který je stano-

ven vyhláškou města Holic č. 7/2003 o míst-

ním poplatku ze psů. Poplatek je splatný do 

30. 4. každého roku. Činí-li více než 1000 Kč 

ročně, je splatný ve dvou stejných splátkách, 

vždy nejpozději do 30. 4. a do 31. 8. každého 

roku.

Odbor životního prostředí a sta-
vební úřad
upozorňuje právnické a fyzické osoby opráv-
něné k podnikání:
1.  Pokud z jejich činnosti vznikají nebezpeč-

né odpady, povinnost požádat podle zákona 

č.185/2001 Sb., o odpadech a změně někte-

rých dalších zákonů, pověřený úřad (MÚ Ho-

lice) o souhlas k nakládání s nebezpečnými 

odpady.

2.  Zároveň upozorňuje všechny, při jejichž pro-

dukci vzniká více než 50 kg nebezpečných 

odpadů, či více než 50 tun ostatních odpadů 

za kalendářní rok na povinnost podávat kaž-

doročně do 15. 2. roční hlášení uvedenému 

pověřenému úřadu.

3.  Do 15. 2. jsou provozovatelé středních 

zdrojů znečišťování ovzduší dle zákona 

č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší povin-

ni předložit souhrnnou provozní evidenci 

zdroje a vypočtený poplatek za znečišťování 

ovzduší za uplynulý kalendářní rok. Provo-

zovatelé malého zpoplatněného zdroje jsou 

povinni předložit podklady pro stanovení 

poplatku.

Uvedenou agendu zajišťuje pracoviště odboru 

ŽP a SÚ městského úřadu – Mgr. Zdeňka Štur-

mová na tel. 466 741 261.

Pronájem nebytových prostor
Město Holice nabízí k pronájmu přízemní ne-

bytové prostory o celkové ploše 254 m2, v do-

mě čp. 9 na náměstí T. G. Masaryka, doposud 

prodejna JIMI – papír, hračky, dětské zboží (viz 

foto). Zájemce žádáme o bližší popis záměru 

užívání prodejny a návrh výše nájemného. Sta-

vební úpravy, které by byly potřebné pro účely 

podnikání, si zajistí nájemce na své náklady. 

Uzávěrka nabídek je 15. února 2008, bližší in-

formace na odboru správy majetku u ing. Za-

hálky nebo paní Poláčkové na tel. 466 741 230 

nebo 466 741 236.
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ÚŘEDNÍ DESKA
(informace z městského úřadu a jeho odborů připravil Ing. Vladislav Branda, tajemník MÚ)

ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ
PRVNÍ POMOCI (LSPP) V HOLICÍCH

- pracovní den:  16.00–20.00 hodin

- so, ne, svátek:   8.00–17.00 hodin

S platností od 1. ledna 2008 bude v ambu-
lanci LSPP:
-  pozastaven výdej léků (klienti po vyšetření 

obdrží předpis léku-recept,

-  pozastaveno provádění chirurgických zá-
kroků (klienti budou k těmto zákrokům ode-

síláni do Pardubické krajské nemocnice a.s.)

-  pozastavena aplikace léčiv do svalu a žíly 
na žádost klienta nebo praktického lékaře 

(klienti budou k těmto aplikacím odesíláni 

na pracoviště LSPP do Pardubic, kde jim po 

aplikaci bude poskytnut předepsaný odborný 

dohled).

Zdravotnická záchranná služba
Pardubického kraje

Schůze rady města v únoru 2008
První únorová schůze rady města se bude konat 

v pondělí 4. února,  na programu je projednání 

rozpočtů městských příspěvkových organizací 

(PO), kterému budou přítomni všichni ředitelé 

PO. Radě  budou předloženy výsledky inventari-

zace majetku města za rok 2007, dále se rada bude 

zabývat činností komise pro propagaci a družební 

styky. Další schůze rady města dne 18. února má 

na programu projednání návrhu kapitálového roz-

počtu na rok 2008, příspěvkové organizace před-

loží radě města své výsledky hospodaření za rok 

2007 a rada schválí program březnového zasedá-

ní zastupitelstva. Na jednání rady města budou 

průběžně zařazovány majetkové otázky (převody 

majetku apod.), sdělení starosty a další.

Trhy v roce 2008
První letošní trhy v Holicích, v Holubově ulici 

proběhnou až v pondělí 17. března 2008. 

Další trhy budou vždy v pondělí v těchto ter-

mínech: 

14.dubna, 19. května, 16.června, 14.červen-

ce, 18.srpna, 15.září, 20.října, 10. listopadu 

a 15. prosince 2008. 

Omezení provozu výherních hra-
cích přístrojů 
Od 1. ledna 2008 je v platnosti nová obecně 

závazná vyhláška č.2/2007, o stanovení míst 

a času, ve kterém mohou být provozovány vý-

herní hrací přístroje (dále jen VHP). K omezení 

provozu VHP, popř. zákazu  povolování jejich 

provozu zmocňují obce příslušné části zákona 

č.202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných 

hrách, ve znění pozdějších předpisů. Ve schvá-

lené vyhlášce je povoleno provozování VHP na 

veřejně přístupných místech, tj. v hernách a re-

stauracích, kde jsou provozovány v současné 

době a jejich provozování je povoleno v době 

od 8 do 24 hodin.

Úplné znění vyhlášky je vyvěšeno na úřední 

desce MÚ a je zveřejněno na internetové strán-

ce www.mestoholice.cz. V průběhu roku budou 

dodržování této vyhlášky kontrolovat hlídky 

pardubické městské policie.

Nová vyhláška k zajištění veřejné-
ho pořádku
Od 2. ledna 2008 je v platnosti nová obecně zá-

vazná vyhláška č. 3/2007, o stanovení podmínek 

pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti pří-

stupných tanečních zábav, diskoték a jiných kul-

turních podniků k zajištění veřejného pořádku. 

Vyhláška stanovuje ohlašovací povinnosti všem 

pořadatelům veřejných kulturních akcí, které 

budou provozovány v časovém úseku mezi 22.  

a 6. hodinou. Akce nahlásí pořadatel na městský 

úřad nejméně 15 dní předem, v ohlášení uvede 

např. telefonní kontakt na sebe a pořadatelské 

zajištění. 

Úplné znění vyhlášky je vyvěšeno na úřední 

desce MÚ a je zveřejněno na internetové stránce 

www.mestoholice.cz. 

Výměny občanských průkazů v roce 
2008
Upozorňujeme, že v letošním roce končí plat-

nost občanských průkazů bez strojově čitelných 

údajů, které byly vydávány do 31. prosince 

2003. Bude je třeba vyměnit do 31. prosince 

2008, ale žádosti o výměnu je třeba podat nej-

později do 30. listopadu 2008.

Výše uvedené výměny se netýkají občanů, 
narozených před 1. lednem 1936, kteří mají 
OP vydaný s dobou platnosti bez omezení.



KINO:
Václav
úterý 12. února od 19.30 hod. 

Václav je vesnický outsider, který ve svých 40 letech 

žije s maminkou pod jednou střechou. Přestože je 

Václav vnímán jako místní šašek, hlupák a problema-

tický nezvladatelný kluk, my v něm (spolu s mamin-

kou) uvidíme citlivého, vnímavého dobráka s klukov-

skou duší.

Režie: Jiří Vejdělek

Hrají: Ivan Trojan, Jiří Lábus, Emília Vášáryová

Vstupné 65 Kč

Pan Včelka
úterý 19.  února od 17.00 hod. 

Barry je včela, která se řídí jediným heslem: med 

je to nejdůležitější. Jednoho dne se však rozhodne 

utéct a navštíví vnější úl. Netuší, že svět je velice 

nebezpečný a na poslední chvíli je zachráněn včelou 

Vanessou, květínářkou v New York City. 

Vstupné 60 Kč

Once
úterý 19. února od 19.30 hod. 

On je pouliční muzikant a občas si přivydělává v díl-

ně svého otce. Jeho snem je živit se hudbou, ale to 

se mu vůbec nedaří. Ona je talentovaná pianistka 

z Čech, která odešla do Irska kvůli obživě a prodává 

na ulici růže. Když se ti dva náhodou potkají, zjistí, 

že jejich společná hudba má neobyčejnou sílu.

Režie: John Carney

Hrají: Glen Hansard, Markéta Irglová

Vstupné 60 Kč

Ďáblova dílna
úterý 26. února od 19.30 hod. 

Berlín roku 1936. Původem ruský malíř Salmon 

Sorwitsch je králem padělatelů a sám si vyrábí ban-

kovky, které pak otáčí v kasínech. Při vlně represí 

vůči židům je zatčen a transportován do Mauthau-

senu a do Sachsenhausenu. Společně se speciálně 

vyškolenou skupinou vězňů je vybrán na supertajný 

projekt – padělání bankovek nepřátel říše.

Režie: Stefan Ruzowitzky

Hrají: Karl Markovics, August Diehl, Devid Strie-

sow

Vstupné 60 Kč

Zlatý kompas
úterý 4. března od 17.00 hod. 

Rodinný fi lm. Hlavní postava, jedenáctiletá Lyra, 

žije v Anglii 19. století, kde se zastavil čas a vlád-

ne zde přísná církev a každý člověk zde má svého 

duševního souputníka ve formě zvířete. Lyra musí 

porazit zlou čarodějnici s tváří Nicole Kidman… 

Vstupné 70 Kč

AKADEMIE PRO POKROČILÉ A SENIORY
Hudba v proměnách staletí
lektor: Mgr. Jaroslava Janečková

středa 27. února od 16.00 hod.

klubovny kulturního domu

VÝSTAVY:
MVDr. Miloš Pytela
Firemní listy a poštovní celistvosti 
od 1. února do 29. února

vitríny v I. patře Kulturního domu města Holic

vernisáž 6. února 2008 od 18.30 hod.

Literární a výtvarná tvorba žáků 4. tříd 
od 1. února do 29. února

vitríny a panely v I. patře Kulturního domu města 

Holic

vernisáž 19. února 2008 od 16.00 hod.
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Městská knihovna
Městská knihovna připravuje ve spolupráci se zá-

kladními školami výstavu prací žáků 4. tříd. Čte-

nářské karty a výtvarné práce budou instalovány ve 

vitrínách a na panelech v 1. patře kulturního domu. 

Veřejnost si může výstavu s názvem „Literární 
tvorba žáků 4. tříd“ prohlédnout od 1. 2 do 29. 
2. 2008. Pro žáky a rodiče proběhne u výstavy 19. 
února od 16.00 hodin vernisáž zpestřená vystou-

pením žáků 4. tříd a divadelní hříčkou s názvem 

Krysař v podání žáků 9. tříd ZŠ Holubova.

Výtvarné a literární práce jsou věnované knížkám 

„Lovci mamutů“ od Eduarda Štorcha a „Lexikon 

ohrožených druhů strašidel“ od Vítězslavy Klimtové.

Anna Boříková

Akce pořádané pro školy
22. února od 11.00 hod. – divadelní představení 
MOTÝLI (pro žáky II. st. ZŠ a střední školy)

19. února od 16.00 hod.

Vernisáž k výstavě názvem „Literární tvorba 
žáků 4. tříd“
27. února od 9.00 hod. – divadelní představení 

Čert a Káča (pro MŠ a žáky I. st. ZŠ) 

Charitativní aukce
Ve spolupráci se studentkami zdejšího gymná-

zia Dr. Emila Holuba proběhla v pátek 18. ledna 

v 19 hodin před koncertem písničkáře Pepy Nose 

v prostorách klubu „U Holuba“ charitativní aukce 

uměleckých předmětů, které věnovali holičtí žáci 

a výtvarníci. 

Výtěžek aukce ve výši 3290 korun byl věnován 

Dětskému domovu na Starých Holicích. Orga-

nizátoři děkují všem dražitelům, včetně Pepy 

Nose, který si z Holic odvezl dvě umělecká 

díla. Z 18 dražených předmětů se jich poda-

řilo vydražit 16, což se dá považovat za velký 

úspěch.

Rukodělná dílna
pátek 29. 2. 2008 od 17.00 v klubovnách KD

Drátěná krajka. Jemné drátování – krajka. Co si 

přinést? Oblázky vhodné na přívěsky, vyfouknu-

tá vajíčka (kraslice), drobné lahvičky. Materiál 

a pomůcky potřebné k výrobě budou k dispozici 

na místě. 

Cena kurzu: 150 Kč

PROGRAM
Vojta Kotek exceluje v Motýlech

Leonard Gershe – Motýli
pátek 22. února v 19.30 hod. 
Love story plná humoru a nečekaných pozná-

ní od Leonard Gershe v podání herců Divadla 

Palace Praha. Motýli jsou příběhem slepého 

studenta práv, pro kterého je největším handi-

capem chování ostatních lidí. 

Režie: Alexej Pyško, 

Hrají: Vojta Kotek, Klára Jandová, Jana Stryko-

vá, Valérie Zawadská a Richard Trsťan

Villiam Shakespeare – Zkrocení zlé ženy

sobota 1. března v 19.30 hod. velký sál
Repríza prosincového představení holických 

ochotníků.

Pozvánka do divadla

(prostory malého sálu v KD – samostatný vchod 
ze strany od muzea)

Rockový koncert – The Carve

pátek 15. února v 20.00 hod. 
Rockový koncert pražské skupiny THE CARVE.

Mladá dynamická rocková kapela ovlivněná 

power popem

- Kalumet strýčka Indiána rádia Beat

- semifi nále Coca-Cola PopStar 2007

- fi nále Berentzen Líheň 2007 

- 1. místo v soutěži Startér Live

Rockový koncert X – LEFT TO DIE 
vítěz fi nále Skutečné ligy 2007

pátek 29. února v 20.00 hod. 
koncert kapely která si vytvořila vlastní svět 

bluecore, jakožto vyjádření radosti a smutku.....

v životě i hudbě

- 1 místo Erzgebirgischer Rockpreis 2005 

- 1. místo ve fi nále můza – Plzeň 2007 

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

Pozvánka do klubu a baru „U Holuba“
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Vážený pane řediteli!

V prosinci minulého roku bylo na žádost Vaší 

paní kolegyně Vinzencové realizováno fi lmové 

představení, kde  Vaši studenti ve společnosti stu-

dentů gymnázia zhlédli dokumentární fi lm Matěje 

Mináče „Síla lidskosti“ a následně se zúčastnili 

besedy k tématu fi lmu a holocaustu. Osobně jsem 

odpovídal na dotazy Vašich studentů a překvapila 

mne nejen informovanost, ale hlavně chuť něco se 

dozvědět. Celý program byl ze strany studentů kvi-

tován velmi pozitivně, překvapil mne klid a zájem, 

i když v hledišti bylo více jak 400 mladých lidí. 

Bylo to pro mne jedno z nejpříjemnějších setkání 

s nejmladší diváckou generací.

Po představení mne navštívila skupiny studentů 

Střední školy automobilní Holice, kteří mi předali 

malý dárek společně s ročníkovou prací, kterou vy-

tvořili. Poděkovali mi za uskutečněný program a já 

jsem byl skutečně rád, že jsem Holice navštívil.

V průběhu vánočních svátku jsem otevřel tuto 

ročníkovou práci a začetl se do téměř 60 stránek  

textu. Mohu říci s naprosto čistým svědomím, že 

mne úroveň zpracování tohoto závažného a stále 

žhavého tématu holocaustu velmi mile překvapi-

la. Kluci šli opravdu po podstatě věci a snažili se 

velmi zajímavou formou dobrat se pravdy vhledem 

k minulosti a k příčinám. Na své otázky našli vel-

mi fundované odpovědi v literatuře, kterou museli 

prostudovat dost do hloubky a k mému překvapení 

jsem se z jejich práce dozvěděl spoustu věcí, kte-

ré jsem ani nevěděl. Navíc práce je zajímavá, jak 

formou tak obsahem. Kromě toho, že po odborné 

stránce snese velmi dobrá kriteria, je i čtivá a zají-

mavým a přístupným způsobem zprostředkovává 

čtenáři informace o době, která je pro generaci au-

torů této práce téměř „pravěkem“, a o které mnozí 

z jejich vrstevníků pochybují a uvěří někdy i polo-

pravdám a lžím.

Pane řediteli, dovolte mi, abych Vaším pro-

střednictvím poděkoval tvůrcům této zajímavé 

studie. Jsou to studenti 2. ročníku oboru – autotro-

nik, pánové Martin Plíhal, Martin Veselý, Miroslav 

Brázda, Lukáš Pýcha, Roman Schuster a Ondřej 

Tichý. Nevím v tuto chvíli, jak bych těmto mla-

dým mužům poděkoval já osobně, ale myslím, že 

společně s režisérem Mináčem nějakou formu po-

děkování najdeme. Nejvíc mne hřeje vědomí toho, 

že to nejsou studenti humanitních oborů, ale že se 

jedná o kluky, kteří se věnují technickému oboru.

Vám, pane řediteli, děkuji rovněž, protože jste 

zřejmě pravým mužem na správném místě a dí-

ky Vám a Vašim kolegům vyrůstá nová generace, 

o které si troufám tvrdit, že bude z velké části dob-

rá a poctivá.

S pozdravem a přáním všeho dobrého

Zdeněk Tulis dramaturg a vedoucí projektu 
„Loterie života“

53. maturitní ples Gymnázia Dr. Emila Holuba 

se uskuteční 8. února od 19.30 v Sezemicích. 

Důvodem této změny jsou nevyhovující pod-

mínky v sále restaurace Na Špici. Zbylé lístky  

v hodnotě 150 Kč lze zakoupit od 28. ledna 

v kanceláři vedoucí Školní jídelny Gymnázia.

Malá vzpomínka na vánoční svátky
Předvánoční akce začaly v podvečer 5. pro-

since příchodem  Mikuláše a čerta. Jistě si umíte 

představit, co to pro  menší děti znamenalo. Na-

pětí, zda dostanou nějaké dárečky, a pro ty živější 

i trochu strachu z čerta. Zkrátka však nepřišly ani 

větší děti. Všechny si z jídelny domova odnášely 

po nadílce. Ovoce, sladkosti a spoustu zajímavých 

zážitků. 

O dva dny později v pátek navečer, proběhla 

ve vysokomýtské Základní umělecké škole beseda 

s poslankyní Evropského parlamentu paní Bobo-

šíkovou o Evropské unii. Naše děti se podílely na 

kulturním programu, šestičlená delegace byla paní 

Bobošíkovou pozvána do Štrasburku a proběhl zde 

křest knihy pana PeadDr. Augustina Andrleho. 

Následující den v sobotu vše pokračovalo vý-

letem do Prahy. Tam nás pozvala skupina zahra-

ničních obyvatel hlavního města, především však 

Francouzka paní Monigue Chlala. Zde byl pro děti 

připraven kulturní program, na kterém se opět i sa-

my podílely, občerstvení a hlavně plno dárků. 

Na čtvrtek 13. prosince si pro pozvané hosty, 

tety a strejdy, děti pod vedením tet připravily vá-

noční besídku. Kromě básniček a písniček se před-

stavily i velice hezkými scénkami. Naši besídku 

navštívil i starosta města pan Mgr Pavel Hladík 

a naši sponzoři pan PaedDr. Augustin Andrle, ha-

siči z Horního Jelení, zástupci škol a další hosté. 

Všichni si od nás odnášeli vlastnoručně vyrobené 

drobné dárečky. 

V sobotu 15.prosince se šestičlenná skupina 

dětí zúčastnila zábavného dne pro dětské domovy, 

který již pravidelně pořádá pardubické Selesiánské 

centrum „Don Bosco“.

Ve čtvrtek 20. se roztočila kola našeho devíti-

místného automobilu Peugeot Boxer, tentokrát do 

Havlíčkova Brodu, kde se děti, kterým nebylo do-

přáno trávit Vánoce s nejbližšími, zúčastnily kul-

turního vystoupení v rámci sbírky „Daruj hračku 

s Čs. rozhlasem“. I z této akce si děti odvezly kro-

mě kulturního zážitku plné auto vánočních dárků 

a to i takových, jako jsou horská kola, kočárky, 

MP3 a 4.

Na vánoční svátky zůstalo v domově 9 dětí, kte-

ré se slavnostně oblékly a v půl šesté večer zasedly 

za zpěvu koled ke slavnostní večeři v jejímž úvo-

du všichni společně zavzpomínali na děti, kterým 

osud přál a byly doma, na všechny zaměstnance 

domova, kamarády a sponzory, kteří nám umožnili 

trávit tak hezké Vánoce.

V pátek 28. prosince se všechny naše děti zú-

častnily zábavného odpoledne, které pro ně již pra-

videlně v době vánočních a letních prázdnin pořá-

dá sbor dobrovolných hasičů z Horního Jelení.

Během předvánočního a vánočního období na-

vštívilo naše zařízení mnoho lidí, sponzorů, kteří 

přinesli pro děti, různé hry, hračky, školní potře-

by, sladkosti a jiné drobnosti, které dětem udělaly 

hodně radosti. Mezi ně v letošním roce patřila i pa-

ní senátorka Václava Domšová. 

A tak s odstupem času, při vzpomínkách na 

nezapomenutelné okamžiky nyní již uplynulých 

Vánoc, nezbývá než poděkovat všem jmenovaným 

i bezejmenným sponzorům, dárcům „Bertíků“ 

v místním i vysokomýtském Albertu a vyjádřit 

přání další vzájemné spolupráce. Vždyť láska a pé-

če o opuštěné a postižené je tou nejlepší vizitkou 

národa.

Dětský domov Holice, Husova 623

Dopis dramaturga Zdeňka Tulise řediteli SŠA Holice

Novoroční radosti v MŠ Holubova

Pozvánka na maturitní ples

Dům dětí a mládeže Holice
Letní tábory:
Příměstský 1 30. 6. –  4. 7.

Příměstský 2 7. 7. – 11. 7.

Příměstský 3 25. 8. – 29. 8.

LT Orlické hory 20. 7. – 27. 7.

 (6 – 15 let)

LT Český ráj 17. 8. – 27. 8.

 (10 – 17 let)

Zájezdy:
Itálie – Gargáno 13. 6. – 29. 6.

Řecko – Chalchidiki 22. 8. – 31. 8.

Beskydy 25. 8. – 30. 8.

 (pouze pro dospělé)

Informace o jednotlivých akcích:

DDM Holice, Holubova 874

TČ: 466682162 nebo 466682150

Mgr. Pavel Hojka, ředitel DDM

LEDEN:
Hned na začátku ledna odjely děti do Vrch-

labí, kde proběhla zimní škola v přírodě. 

V penzionu Eva se o naše dětí vzorně posta-

rala rodina Pacovských, kterým tímto patří 

náš dík. Děti si prožily krásné dny plné slu-

níčka, zimních sportů a her.

 

ÚNOR:
Plaveckého výcviku ve Vysokém Mýtě se 

děti nemohou dočkat. Těší se na vodu, ale 

především na všechny hry, které je ve vodě 

čekají. 

BŘEZEN:
Všechny naše děti si prožijí měsíc plný 

pohádek, hudby, zpěvu a tanečního „do-

vádění“. Proč? Chystá se totiž další ročník 

Holické Mateřinky a naše mateřská škola je 

jejím pořadatelem.

Kolektiv MŠ Holice, Holubova ulice



Základní organizace českého svazu včelařů 

Holice má dnes 83 členů a 1200 včelstev. Opro-

ti minulosti jsou počty včelařů nižší tak o 30%, 

ale počty včelstev poklesly podstatně méně,  

přibližně o 10%. Včelaři jsou nejrůznějšího 

věku od školáků až po osmdesátníky. Průměrný 

věk je dost vysoký, ale na vysoký věk včelařů 

už si, dle zápisů, stěžovali za starého Rakous-

ka. Medná snůška je dvojího druhu: květová 

a medovicová. Květová je v naší oblasti docela 

dobrá především díky velkému rozšíření pěsto-

vání řepky olejné, která je skutečně nejjistějším 

zdrojem snůšky. Dalším zdrojem je z kulturních 

plodin slunečnice, hořčice a jetel, ovocné stro-

my, javory a lípy. Medovice, ze které je tmavý 

med, se tvoří  na listech stromů i na jehlicích 

jehličnanů. Tato snůška není nikdy jistá a dá se 

říci, že v posledních letech je stále nižší. Kte-

rý med je lepší je těžké rozhodovat. Oba jsou 

dobré. Ve střední Evropě je více ceněn medovi-

cový, v jižní Evropě a v Americe je ceněn více 

květový.

Včely jsou zařazeny do kategorie hospodář-

ských zvířat a vztahují se na ně poměrně přísné 

veterinární předpisy. Dnešní stav je takový, že 

který včelař neléčí, tak ve velmi krátké době 2-

3 roků přestává včelařit, protože mu včely uhy-

nou. Jsou tady choroby staré, známé celá staletí. 

Ty včely životně neohrožují. Díky globalizaci 

se k nám dostal v osmdesátých letech minulého 

století původně indický roztoč varoa destruktor, 

proti kterému naše včela nemá obranné mecha-

nizmy, a bez léčení mu podléhá ve dvou maxi-

málně třech letech.
Bedřich Centner
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Včelaři na Holicku dnes

Jak jsme protančili rok 2007?

SPOLKOVÝ ŽIVOT

Členové Tanečního studia a tanečního klubu 

Tancklubu Holice se v minulém roce zůčastnili 

šedesáti devíti společenských akcí. Přes polovi-

nu akcí pořádalo TSHF.

V plesové sezoně tančili např. v Pardubi-

cích, Chrudimi, Býšti, Moravanech, Vinarech 

v Bělečku, Chotči. Svými vystoupeními zpes-

třovali dětské karnevaly v Chotči a v Holicích. 

Vystupovali v Praze na velikonočních trzích, 

v mateřské školce v Býšti, na oslavách 1. máje, 

na Dnech Holicka, na čarodějnicích v Holicích. 

Tančili v kurzech minitanečních v Sezemicích 

a v Bohdanči, na vernisáži k 50 letům trvání 

Tancklubu, pro ženy z Chvojence k MDŽ.

Všichni jsme si zatančili na  červnovém zá-

věrečném vystoupení „V rytmu 07“.

Dále se zúčastnili se tanečních školení, ta-

nečních soutěží a úspěšně reprezentovali i na 

Holickém kramfl íčku. Tančili pro seniory 

v Moravanech, na zábavách v Bělečku, na škol-

ní akademi v Chroustovicích, salsu na gymná-

ziu a v ZŠ Holubova, v podzimních tanečních 

– při prodloužených, na závěrečném plese, 

v tanečních pro dospěláky v Býšti. Loňský rok 

jsme zakončili tradiční vánoční besídkou. Do 

letošního roku jsme prvního ledna vtančili spo-

lečně s některými známými osobnostmi města 

v rytmu salsy.

Mezi aktuální nabídky TSHF patří podzimní 

taneční 2008, letní tábor v Bělči nad Orlicí a „ 

Velký dětský karneval“ v neděli 24. února 
od 14.30 v sále Na Trandě, na který zveme 
všechny děti i rodiče v maskách!!

Veškeré informace na: www.tshf.cz 

Hana Flekrová

Na rozdíl od přírody, která v zimě odpo-

čívá, se holičtí zahrádkáři v této době věnují 

přípravě na další sezónu. V listopadu a v pro-

sinci uspořádali schůze spojené s odbornou 

přednáškou. Dne 3. února pí. Demelová ze 

Sempry poučí o pěstování květin a v březnu 

zhodnotí práci z loňského roku na výroční 

schůzi.

Na schůze spojené s přednáškou je zván 

každý, kdo má o uvedenou problematiku 

zájem, aniž by byl členem ČZS. Přednáška 

pí. Demelové se koná v neděli 3. února v ka-

várně Černý kůň od 9.00 hod. Po každé před-

nášce je čas na zodpovězení případných dota-

zů. Domníváme se, že únorové téma zaujme 

zvláště ženy, neboť jak máme zkušenost, muže 

zajímá více to, co se dá konzumovat v žalud-

ku. Ovšem rádi uvítáme každého, kdo přijde.

Jiří Kašpar

Zahrádkáři se neukládají 
k zimnímu spánku

Sdružení má 24 členů a hospodaří na pozem-

cích o celkové výměře 1435 ha. Na této ploše 

členové Mysliveckého sdružení obhospodařují 

22 krmelců.

I když si většina lidí myslí, že hlavním 

smyslem myslivosti je lov zvěře, skutečnost 

je poněkud jiná. Samotný lov je pouze drob-

ným zlomkem myslivecké činnosti a je vázán 

na tu zvěř, jejiž stavy jsou natolik vysoké, že 

je lov nikterak neohrozí. Naopak lov této zvěře 

se stává nutností na úroveň, kdy neškodí dal-

ším lidským zájmům ve volné krajině, zejmé-

na zemědělství a lesnictví a aby živelný nárůst 

početních stavů jednoho druhu zvěře nebyl  li-

mitujícím faktorem pro zachování či přirozený 

vývoj ostatních druhů zvěře.

Vladimír Chour

Myslivecké sdružení Holice

Náboženská obec Církve československé husit-

ské v Holicích si Vás dovoluje pozvat do sboru 

v Puškinově ulici čp. 719 na BOHOSLUŽBY  
NE 2. BŘEZNA 2008 v 9 HODIN, které se 

konají u příležitosti 50. výročí otevření sboru. 

Bohoslužby povede patriarcha Dr. Tomáš Butta 

společně s královéhradeckým biskupem Štěpá-

nem Kláskem. Po bohoslužbách srdečně zveme 

k přátelskému posezení s malým občerstvením.

POZVÁNKA
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Odezvy na lednové glosy se dají popsat 

jasně. Autobusová zastávka „Na Trandě“, jízdní 

řád  Holice – Veliny  platí, je dodržován, au-

tobus zastavuje v obou směrech. Zřejmě došlo 

k omylu ze strany pasažérky, sedla do linky 

Pardubice – Holice – Rychnov nad Kněžnou. 

Ta zastávku u Trandy v jízdním řádu nemá. 

– Pokud jde o kouřící komín, nikdo se neozval. 

Že tak neučinila dotyčná fi rma,  to se ani ne-

divím. Potřebuje něco spálit, tak ať to „vylítne 

komínem“. Nebo má výjimku, povolení, potvr-

zení, že její kouř je lékem pro naše plíce. Pokud 

nemá našinec klapky na očích,  přestane se di-

vit ledasčemu… Jedno mi však přece jen vrtá 

hlavou: příslušné oddělení městského úřadu má 

v titulu „Odbor životního prostředí…“ – Ještě 

zbývají pověstné „topoly balzámové“ u výjezdu 

z autobusového nádraží. Při uzávěrce lednové-

ho vydání jsem napsal větu: odborná fi rma vad-

né stromy vykácela, uklidila a vysadila vzrostlý 

strom liliovníku tulipánovitého. Pokud jste šli 

kolem, viděli jste. Zdali se liliovníku bude dařit, 

uvidíme na jaře.

Přijížděl jsem od Pardubic „po horní“ do 

Holic. Za křižovatkou na Komárov na mne na 

okraji silnice „bafl a“ cedule s lebkou a zkří-

ženými hnáty. Řekl jsem si: „Silniční značka 

zvláštního  tvaru, varující výzva k opatrnos-

ti…“ V tom okamžiku jsem zaregistroval nápis 

„Pamatuj…“ nebo „Památník…“ Frekvence 

mne donutila dávat pozor na jiné prvky. Za 

několik dnů přijíždím od Hradce Králové a již 

z větší vzdálenosti vidím cosi podobného. Ta-

bákově hnědá, poměrně nemalá cedule, na 

které není lebka a „hnáty křivé“, nýbrž africká 

maska a zkřížená kopí, nápis avizuje Památník 

Dr. Emila Holuba.

Že by muzeum, respektive kulturní dům dal 

zhotovit takovéto „dílo“? Nikoliv. Ředitel zmí-

něného zařízení sice podotkl, že nemá nic proti 

tomu, když cedule někoho „vyděsí“ a přivede 

do muzea, ovšem jinak že nikdo nepovažoval 

za nutné utrousit zmínku, natož pojednat o vý-

tvarné stránce panelu. Kdo tedy? Městský úřad 

neví rovněž vůbec nic. Dověděl jsem se však, 

že podobné tabule propagují obdobným stylem 

další zajímavé objekty v kraji. Zřejmě nápad 

„vyšší instance“ a produkt – jak to v takových-

to případech bývá – speciální agentury.  Dalo by 

se  říci, že jde o oceněníhodný, i když poněkud 

svérázný čin. Docela by mne však zajímalo,jak 

vysoká (určitě nejméně šestimístná) částka byla 

za tuto výtvarnou a pochopitelně i technickou 

kvalitu zaplacena.

Jistě znáte lidové rčení „mít se pod psa“ či 

„život je pod psa“. Vím, že se tím myslí mít se 

velmi špatně či žít bídně, živořit. Avšak proč je 

tam ten pes, když ho obecně máme za nejlepší-

ho, nejvěrnějšího a nejoddanějšího tvora. Mož-

ná proto, že se sami někdy chováme „pod psa“ 

právě ve vztahu k němu.

Nemine čas, abychom z novin, rozhlasu či 

televize nevěděli o nepochopitelných činech 

některých „milovníků němé tváře“. Mezi ty 

nejmírnější patří „opušťák“ neboli „postarej se 

o sebe!“ Co je to za lidi, kteří se z bezohlednos-

ti či pohodlnosti odhodlají k takovému jedná-

ní? V době, kdy překážejícího tvora lze umís-

tit do útulku, poradit se s veterinářem, přiznat 

ukvapenost a hledat jiné – psí i lidské – řešení. 

V Holicích se ještě nedávno potulovali dva ta-

koví odstrčení tvorové.

Měli štestí na dobrodince, kteří sáhli do taš-

ky pro skývu. Navíc – (což zaslouží ocenění!) 

– se většinou vyskytne někdo, kdo se psíka pře-

chodně ujme do doby, než spolu s městskými 

a veterinárními orgány naleznou nějaké výcho-

disko. Díky za to, že tak usnadní postiženým 

psům „život pod psa“.

E-mail: miloslavkm@volny.cz

SEBRANÉ GLOSY MILOSLAVA KMENTA

V únoru vzpomeneme významné holické ro-

dačky, která se zapsala do análů pardubické-

ho kraje nejen svou profesí, nýbrž i výrazným 

vlastenectvím, za což obětovala život.

Růžena VOJTĚCHOVÁ, narozená 5. února 

1903 v Holicích, popravena nacisty 5. červ-

na 1943 v Drážďanech (105. výročí narození, 

v červnu 65. výročí úmrtí), učitelka, kulturní 

a osvětová pracovnice, spisovatelka, redak-

torka časopisu „Krajem Perštýnů“, autorka 

četných článků a statí z Pardubicka, zaklada-

telka a předsedkyně Rady žen v Pardubicích, 

odbojová pracovnice, za tuto činnost věz-

něná a posléze popravená nacisty ve věznici 

v Drážďanech, v Pardubicích má umístěnu 

pamětní desku a je po ní pojmenována jedna 

z městských ulic.

Konkrétní, alespoň trochu zajímavé úno-

rové datum z historie jsem nalezl pouze jed-

no. Pro současníka z mladší generace to bude 

údaj možná nic neříkající, pamětníci živnos-

tenských cechů však pochopí, jaká to byla 

událost.

13. února 1698 (před 310 lety) podali ho-

ličtí řezníci na hejtmanství pardubického pan-

ství žádost o zřízení cechu řeznického a jejich 

žádosti bylo vyhověno. Že to však nebylo „jen 

tak“ – poněvadž šlo jako obvykle také o peníze 

„až v první řadě – o tom svědčí následný spor 

s cechem dašickým a též sezemickým, což ob-

šírně popisuje Antonín Šafařík v knize „HOLI-

CE“ z roku 1911.

Letos je rok OSMIČKY a v jednotlivých 

měsících vám nejzajímavější „osmičkové“ udá-

losti připomenu. Ovšem jistý počet „osmičko-

vých“ událostí nemá konkrétní údaj dne a mě-

síce. Zde je jejich výběr:

1758 (250 let) Na Holicku docházelo k četným 

srážkám rakouských a pruských vojsk. Gene-

rál Laudon bojoval s Prušáky u Ostřetína a na 

Hořánkách u Ředic, generál Bukov vedl boje 

u Holic a Borohrádku.

1798 (210 let) Dosavadní jednotřídní holická 

škola byla rozšířena o druhou třídu, vedle kan-

tora zde působil i „spomocník“.

1838 (170 let) Ve Starých Holicích byla zřízena 

samostatná škola, vyučovalo se v bývalém hos-

tinci Františka Vohralíka.

1848 (160 let) Holice též prožívaly svým způ-

sobem „revoluční rok“ a jedním z momentů 

bylo zřízení národní gardy, která víceméně vy-

konávala policejní službu.

1878 (130 let) Při zdejší poštovní stanici byl 

zřízen telegraf, což je záležitost nejmladší ge-

neraci již vůbec nic neříkající.

1968 (60 let) Většina obyvatel města i celé re-

publiky žila nadšeným vítáním politické a eko-

nomické vlny „Pražského jara“. Tím větší odpor 

a roztrpčení vyvolala srpnová okupace vojsky 

pěti států Varšavské smlouvy. Dvaceti letům 

područí a „normalizace“ se – bohužel – většina 

lidu poddala.

(mkm)

Není výjimkou, že právě v čase svátečním 

dojde k události, která se ledaskoho dotkne. Ta-

kové okamžiky patří k běhu života. V Holicích 

mezi vánočními svátky odešel z tohoto světa 

pan Vojta Chocholouš. 

Kdo to byl? Občan jako každý druhý, po-

slední léta si užívající zaslouženého penzijního 

odpočinku. Ovšem ve městě známý – díky své-

mu povolání – jako málokdo. Ofi ciálně řečeno 

– byl příslušníkem pořádkové služby tehdejší 

veřejné bezpečnosti. Jeho působení však nelze 

popsat jinak, než konstatováním: byl to správ-

ný český policajt. Nekompromisní, avšak veli-

ce lidský ochránce klidu a pořádku ve městě. 

Dovedl se objevit včas na správném místě, měl 

respekt veřejnosti, avšak nepatřil k „buzerují-

cím esenbákům“. Pamětníci například dodnes 

vzpomínají na ramenatou postavu, která lehce 

rozrazila  „lítačky“ tanečního sálu „Na Špici“ – 

a holedbající se „hrdinové“ byli v tu chvíli pod 

stolem. Nejeden z občanů může vyprávět o jeho 

důrazným poučkách k neukázněným řidičům 

(i cyklistům), které obvykle zůstaly nadlouho 

v paměti provinilců. Mnohý z nás…

Dost výčtů a poučování. Vojta je v policajt-

ském nebi, ať je tam spokojen. Škoda jeho i na-

še. Mnohdy bychom i dnes jeho radu či zásah 

při nápravách veřejného nepořádku ve městě 

rádi brali. 

Miloslav Kment
(Převzato z týdeníku „Nový Pernštejn“ ze 7. 1. 

2008)

To byl český policajt



Jméno Jiří Valenta možná většině z vás nic 

neříká, ale tento čtyřicátník je úřadujícím mi-

strem republiky a dokonce i mistrem světa. 

Člen Sokola Holice se od devadesátých let vě-

nuje cyklistice a od roku 1997 historickým ko-

lům. „K historickým kolům mě přivedli Milan 

a Zbyněk Šimkovi a hlavně Mirek Macků.“ říká 

Jiří Valenta a pokračuje „Na prvním evropském 

setkání v Brně a Rájci Jestřebí byla ještě úspěš-

nější moje manželka Renata, která přivezla titu-

ly ve všech disciplínách.“ 

V roce 1998 byl pod Sokolem Holice zalo-

žen Klub historických kol a Jiří Valenta se začal 

zúčastňovat podniků v rámci naší republiky. 

První zahraniční start absolvoval o rok později 

a byl to tří etapový závod z Rakouska do Slav-

kova u Brna. V roce 2000 se poprvé objevil na 

mistrovství republiky v Luhačovicích, a to na 

nové replice vysokého kola, kterou si sám po-

stavil. Do té doby jezdil na 120 let starém origi-

nálu značky „Kohout“. V Luhačovicích obsadil 

stříbrnou pozici, jeho manželka byla opět zla-

tá. O rok později na mistrovství světa v Brně 

v závodě na sto mil ujel spolu s legendou to-

hoto sportu Josefem Zimovčákem všem soupe-

řům a rozdal si to s ním v závěrečném spurtu. 

„Bohužel mě začaly chytat křeče, a tak na mne 

zbylo jen druhé místo“. vzpomíná Jiří Valenta. 

Titulu mistra světa se Jiří Valenta dočkal v roce 

2004. „V roce 2002 v belgickém Roselare se na 

sto mil jela pouze dálková jízda bez vyhlášení 

výsledků a v závodě na jednu míli jsem skončil 

třetí. Další rok nám start na mistrovství světa 

neumožnily fi nanční podmínky. V roce 2004 

se jelo v Rakousku a vrcholem šampionátu byl 

závod na 22 kilometrů. Od prvních metrů se 

usilovně závodilo, bylo hodně pokusů o úniky 

a nakonec se odpoutala pětičlenná skupina, ve 

které byli dva Belgičané, jeden Rakušan a já se 

Zimovčákem. Zhruba kilometr před cílem v os-

trém protivětru jsem nastoupil a s patnáctivteři-

novým náskokem jsem vybojoval vítězství.“

První domácí titul získal Jiří Valenta v loň-

ském roce. „Mistrovství republiky se jezdí od 

roku 2000 a zatím vždy mi Pepík Zimovčák 

ukazoval záda, až loni ve Slavkově se to koneč-

ně změnilo. S Pepíkem jsme velcí kamarádi, ale 

na trati si nic nedarujeme a já jsem rád, že jsem 

ho doma konečně porazil. Na letošní sezonu 

spolu plánujeme účast v závodě dvojic na 24 

hodin, který se uskuteční v Lichnově u Kopřiv-

nice a kromě toho bych se chtěl zúčastnit mis-

trovství republiky ve Velké Býteši a mistrovství 

světa ve Švýcarsku.“
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Jiří Valenta – mistr republiky na historickém kole

VOLEJBALOVÝ TURNAJ
V sobotu 24. 11.2007 se ve sportovní hale 

v Holicích uskutečnil volejbalový turnaj druž-

stev žen. Turnaje se zúčastnilo celkem 5 druž-

stev, která skončila v tomto pořadí: Sokol 

Kostelec nad Orlicí, Jiskra Holice, Spartak 

Slatiňany, Sokol Albrechtice a Sokol Týniště 

nad Orlicí. Atmosféra na turnaji byla výborná 

a každé družstvo si odneslo malou cenu. Další 

turnaj ženských volejbalový družstev plánuje-

me na měsíc duben a zveme všechny příznivce 

sportu, aby se přišli podívat.

Opět zveme zájemce, kteří by měli zájem 

hrát volejbal, aby přišli za námi na trénink, koná 

se každé pondělí od 18 hodin ve sportovní hale.
Za volejbalový oddíl Lenka ThérováHalový fotbal

Tělovýchova a sport

V sobotu 5. ledna se uskutečnil halový fot-

balový turnaj dětí ročníku 1999 a mladší 

pod názvem Malavi Cup. Za účasti sedmi 

družstev se radoval Dívčí fotbalový oddíl 

Pardubice. Domácí „áčko“ skončilo na 

pěkném třetím místě. O den později se na 

stejném místě utkali mladší žáci. V turnaji 

nazvaném Agrostav Cup si nejlépe vedly 

oba týmy z Chrudimi. Další fotbalový tur-

naj se uskutečnil v neděli 13. ledna a tento-

kráte si to rozdalo jedenáct družstev mlad-

ších elévů. Palmu vítězství si odvezli mladí 

fotbalisté z Tesly Pardubice.

(sportovní stránku připravil Petr Kačer)

Akce Automotoklubu Holice v roce 2008
Závodiště Poběžovice:
3. 5. 2008 SMS motokrosu Pardubice 

– přebor Východních Čech ve třídách 65, 

80, 125, OPEN, HOBBY, VETERÁN

15. 6. 2008 SMS motokrosu Praha – pře-

bor Středních Čech

31. 8. 2008 MEZ MČR v motokrosu tříd 

125, OPEN, VETERÁN

28. 9. 2008 MEZ MČR Juniorů v moto-

krosu tříd 65, 80, 125J, 125J 2T a volný 

seriál tř. 50 ccm

Autokempink Hluboký:
začátek června Seriál mistrovství MNS elek-

trických lodních modelů

13.–14. 9. 2008 Mistrovství ČR motorových 

lodních modelů

po celý rok Možnost sportovního vyžití 

široké veřejnosti: minigolfové hřiště, zre-

konstruované hřiště na odbíjenou a nohej-

bal

Mototuristika:
18. 1. 2008 Zájezd na superkros do haly 

Rondo Brno pro členy i nečleny

3. 5. 2008 Tajný výlet pro členy i nečleny

24. 1. 2008 Besedu pro motoristickou ve-

řejnost s bratry Hlásnými o jejich cestě na 

Dálný Východ

v průběhu roku Přednáška o pravidlech sil-

ničního provozu

Celkové pořadí:

Ročník 1999:
1. DFO Pardubice 

2. Tesla Pardubice 

3. SK Holice „A“ 

4. Jiskra Litomyšl

5. SK Holice „B“ 

6. Sokol Býšť 

7. SK Chrudim 

Mladší žáci:
Celkové pořadí:

1. AFK Chrudim „A“ 

2. AFK Chrudim „B“ 

3. SK Holice „A“ 

4. Velešov Doudleby 

5. SK Holice „B“ 

6. Sokol Moravany 

7. Sokol Býšť

8. DFO Pardubice

Mladší elévové:
1. Tesla Pardubice

2. Sokol Býšť

3. FK Pardubice

4. SK Pardubičky

5. SK Holice „B“

6. Spartak Sezemice

7. TJ Svitavy

8. DFO Pardubice

9. SK Holice „A“

10. FK Přelouč

11. TJ Červená Voda


