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Vážení spoluobčané!

Konečně se zazelenalo! 
Zelenající se trávník 
a rozkvetlý strom je pro 
mě vždycky signálem, 
že bezčasí šedivosti, 
kdy země i obloha mají 

stejnou barvu, je za námi. Technické služby 
už budou moct vyjet a začít s pozimním úkli-
dem. Také budeme moct začít sčítat škody 
na místních komunikacích. Zima sice byla 
nic moc, ale přesto těch děr a prasklin bude 
jistě více než dost. Potěšila mě zpráva, že 
zaměstnanci Českých drah se rozhodli zor-
ganizovat brigádu na úklidu prostoru kolem 
nádraží. Kéž by se tak rozhodli i jinde, zvláš-
tě pak u benzinky. 

Pomalu a jistě se klubou na svět také 
některé stavební akce, o kterých jsem vás 
informoval v minulém čísle Holických listů. 
Bohužel u té nejhlavnější, silničním obchva-
tu města, visí stále jeden velký otazník ko-
lem termínu dokončení. Jedna paní z Prahy 
si prostě postavila hlavu, byť ještě v lednu 
dělala „mrtvého brouka“, a rozhodla se 
nechat nás tady zničit stále houstnoucí do-
pravou. Město sice v této věci nemá žádné 
slovo, přesto se snažíme pomoci investorovi 
i dodavateli, jak jen je z naší strany možné. 
Ze strany té dámy nejde o naivní prostotu (je 
to dáma vzdělaná), ale o chladný kalkul, jak 
škodit druhým. A pochopitelně o to, jak vyu-
žít situace a klást nesmyslné fi nanční poža-
davky. Inu, česká média jsou dobrými učite-
li. Jméno té paní zůstane zatím v tajnosti, ale 
jestli udělá něco nepěkného, jsem rohodnut 
ho zveřejnit včetně adresy. Děkovné dopisy 
občanů jí milerádi pošleme služební poštou. 

Ještě jednu poznámku k médiím. Proto-
že se v poslední době objevila řada článků 
s nesprávnými a zavádějícími informacemi 
(např. o muzeu, komunikaci s občany), roz-
hodla rada města, že napříště nebudeme 
novinářům podávat žádné informace po 
telefonu. Takže buď v písemné podobě nebo 
při osobní návštěvě. Když jsem o tom mluvil 
s kolegy starosty, docela je to zaujalo, neboť 
jejich zkušenosti jsou totožné. 

Je však máj a to se má veselit kraj. A tak 
si pojďme užívat darů jara (snad na nás 
bude přívětivé) a budu se těšit, že se i oslava 
100 let autobusové dopravy v Holicích vyda-
ří, a pokud budete vyhánět v háj, tak s citem 
a rozumem. Pěkné jaro vám všem. 

Mgr. Pavel Hladík, starosta města

SLOVO STAROSTY

V posledních letech vzrostl počet žádostí 

o soukromou výstavbu rodinných domů a ji-

ných objektů v lokalitě mezi Husovou ulicí 

a městskou částí Podlesí. Říká se jí „Homole“. 

Vzhledem k četnosti požadavků byla již před 

časem zastupiteli schválena navržená změna na 

„zónu bydlení a drobné výroby“.

„Vedení města si je vědomo toho, že nemůže 
zůstat pouze u změny charakteru dotyčné loka-
lity. Bylo třeba vypracovat i regulační plán pro 

stavební úřad, podle kterého by byla výstavba 
určitým způsobem usměrňována. Pozemky v té-
to lokalitě patří totiž výlučně do soukromých 
rukou. Byla proto zadána zastavovací studie 
této lokality,“  uvedl ke zmíněné situaci tajem-

ník městského úřadu Vladislav Branda, a dodal: 

„Rada města se v uplynulém měsíci seznámila 
se dvěma variantami studie z ateliéru hradec-
kého architekta Chládka a pověřila příslušné 
komise jejich posouzením. Předpokládám, že 
koncem měsíce dubna by o defi nitivním návr-
hu mohlo rozhodnout zastupitelstvo města.“ 

(Je možné, že se tak stalo po uzávěrce vydání 
na veřejném zasedání zastupitelstva 28. dubna 
t. r. – pozn. red.).

Nepochybně dobrá zpráva pro majitele 

pozemků v lokalitě „Homole“, kterou čte-

náři přibližuje fotografi e Vladislava Brandy. 

Otevřou se jim tím možnosti využít pozemky 

k plánované výstavbě, eventuálně je postoupit 

zájemcům o tuto lokalitu. Nesporně jde o uvá-

žené rohodnutí radnice.

(mkm)

Zastavovací studie holické lokality „Homole“

Osm ženských je už notná dávka
(k divadelnímu představení holických ochotníků 
„Osm žen)

Vlastně jsem se spletl. Podle francouzského 

dramatika Roberta Thomase jde v jeho hře sice 

o osm žen, ovšem v podání Divadelního soubo-

ru KD Holice fi gurovala i ženská devátá – reži-

sérka. Byla to Jitka Juračková, která si vybrala 

Thomasovu poněkud hořkou detektivní komedii 

„Osm žen“ a uvedla ji v jarní premiéře na domá-

cí scéně v sobotu 5. dubna.

Hru jsem neznal, nečetl, moje představy byly 

nulové. Opět chyba. Nemohly být nulové, poně-

vadž holické ochotníky znám dokonale drahná 

léta a vím, že výsledkem jejich snahy může být 

představení dobré, ještě lepší až nejlepší, ovšem 

v žádném případě ne odfl áknuté, nedodělané, 

uspávající. Bylo tomu tak i tentokrát. Věrným 

obecenstvem a příznivci „natřískaný“ sál kul-

turního domu (kéž by tomu tak bylo při většině 

akcí KD) vydržel dlouhých sto dvacet  minut  

v  pozornosti, napětí,  i s patřičnými reakcemi. 

Domů odcházeli diváci zcela nepochybně spoko-

jeni. Pod  pevným režijním vedením ochotnická 

dámská garda – ať již ostřílená a dokonalá Lída 

Voříšková, Libuše Straková, Ivana Vondroušová 

či Iva Skálová, nebo ostruhy získávající Jitka 

Schejbalová, Aneta Půlpánová, Olga Petráková 

či Jana Zapletalová – se předvedla v nejlepším 

světle.  Všichni ostatní v zákulisí i všude jinde 

jim k tomuto úspěchu vydatně pomáhali.

Obvykle píši, že rozbory, rozpitvávání, po-

drobné kritiky u ochotníků neuznávám. To patří 

profesionálům – na jevišti i v hledišti. Ochot-

níkům lze za jejich zálibu, snahu i dílo jen 

poděkovat, což ze srdce rád činím. Snad jen 

malou „feministickou“ poznámku. Hru o osmi 

svárlivých, drzých, zakyslých, nepřejících, cy-

nických, nevěrných a potměšilých ženách, které 

přivedou k sebevraždě pána domu (mimocho-

dem podvodníka, sukničkáře, lháře a defraudan-

ta) by měl Robert Thomas doplnit dalším dílem. 

Například o muži, který svou panovačností, 

ješitností, zlobou, chtivostí a nevěrou přivede 

k sebevraždě několik žen. O příklady by nou-

ze nebyla, zatímco nouze o „pánské“ ochotníky 

mladšího a středního věku je znatelná. Pánové, 

najdou se mezi vámi zájemci pokusit se dobýt 

„prkna, která znamenají svět“ v kolektivu holic-

kých ochotníků? Budete vítáni.
Miloslav Kment

OSLAVY 100. VÝROČÍ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY V HOLICÍCH (podrobnosti na straně 4)



Většině Holičáků je nepochybně známé jmé-

no Vysokého Chvojna. Vybaví se jim blízká ves, 

rovněž tak nejstarší přírodní rezervace „Buky“ 

s porostem majestátných listnáčů a hlavně pří-

rodní rezervace „U parku“ s typickou bučinskou 

květenou, a pozoruhodné arboretum.

„Již koncem 19. století, kdy značnou část 
pozemků ve Vysokém Chvojně vlastnil markra-
bě Alexandr Pallavicini, bylo započato se zalo-
žením zámeckého parku charakteru arboreta. 
Plán na výsadbu v anglickém slohu připravil 
a ze značné části realizoval lesmistr celého 
panství Adolf Laufke Sandtner. Celý park po-

chopitelně utrpěl oběma světovými válkami 
a také ekonomický systém lesního hospodářství 
v období státního vlastnictví těmto myšlenkám 
příliš nepřál. Je sice nutné vyzdvihnout prá-
ci bývalého Lesního závodu Vysoké Chvojno 
i snahy dobrovolníků, ovšem bez výrazné fi -

nanční dotace neměly tyto plány šance,“ uvedl 

k historii celého chvojnovského areálu a hlav-

ně arboreta, ředitel Lesního družstva Vysoké 

Chvojno Radomír Charvát. 

Perspektivy parku dostávají konkrétní podo-

bu. Přispívají k tomu možnosti získání dotací, 

jakož i zapojení do seskupení MAS Holicko. 

Podle předsedy správní rady MASu, místosta-

rosty Holic Ladislava Effenberka, hraje právě 

Lesní družstvo Vysoké Chvojno významnou 

roli na úseku životního prostředí. Výčtem akti-

vit, na kterých se pracuje a se kterými lze počí-

tat, popsal Radomír Charvát: 

„Plánované přípravy a úpravy si vyžá-
dají náklad zhruba 5,3 milionů korun, kte-
rými  právě prostřednictvím MASu Holicka 
– programem rozvoje venkova – chceme po-
sílit vlastní prostředky. Kromě již vydaného 
barevného prospektu o arboretu počítáme se 
zdokonalením informačního systému. V dotyč-
né oblasti umístíme sedm informačních tabulí 
s podrobnými údaji pro veřejnost, zhruba ve 
dvou stech případů označíme dřeviny. Kromě 
toho na čtyřech místech jsou pro chvíle od-
dechu či rozjímání umístěny dřevěné altány. 
Celou akci máme rozvrženou do čtyř etap. Na 
první z nich intenzivně pracujeme – je to prá-
vě úprava, zpřehlednění a doplnění arboreta. 
V druhé etapě – doufejme, že v květnu toho-
to roku – chceme u „zámečku“ otevřít ZOO-
koutek lesní zvěře s pozorovatelnou, což bude 
největší lákadlo i poučení především pro děti. 
Ve třetí etapě počítáme s úpravou zámečku, 

jeho okolí a celá rozsáhlá akce bude uzavřena 
otevřením naučné stezky z Holic – Podlesí přes 
oblast rybníka Hluboký k našemu parku.“

Pokud se lesnímu družstvu tyto záměry po-

daří, bude to obohacení životního prostředí, ale 

též zpestření cestovního ruchu. Rozšíří se mož-

nosti využívat volný čas,  seznámit se s krásami 

přírody a prospět své „tělesné schránce“. Na 

závěr – aby nebylo mýlky – chvojnovský park 

můžete navštívit bez problémů již v tomto čase.

Miloslav Kment

Rada města schválila pořadník uchazečů 

o přidělení obecního bytu pro 2. čtvrtletí 2008, 

přidělení bytu č. 14 v čp. 749 v Holubově uli-

ci dle schváleného pořadníku uchazečů na 1. 

čtvrtletí  2008 a  přidělení bytu č. 11 v čp. 761 

v Holubově ulici dle schváleného pořadníku 

uchazečů na 2. čtvrtletí 2008. Rada schválila 

uhrazení částky 200 Kč  Jiřím Kašparem z Ho-

lic jako rozdíl ceny za směňované pozemky 

v Puškinově ulici. Na základě výsledků poptáv-

kového řízení schválila jako zhotovitele akce 

„Výměna rozvodů vody v domě Holubova čp. 

749“  fi rmu Moravec – Kalavský s.r.o. Holice 

a taktéž schválila 5. rozpočtovou změnu na rok 

2008.

Rada města projednala a poté vzala na vě-

domí zprávu o činnosti odboru životního pro-

středí a stavebního úřadu. Seznámila se s dále 

zmíněnými materiály a vzala na vědomí dopis 

Mgr. Jany Hrdličkové, advokátky z Prahy a tak-

též program oslavy 100 let autobusové dopravy 

v Holicích. Uložila vedoucímu příslušného od-

boru, aby do 12. května t. r. předložil zprávu 

o stavu zeleně v prostoru u městského kultur-

ního domu. Předsedům komise pro zvelebování 

a nakládání s majetkem města a komise dopra-

vy a veřejného pořádku uložila projednat do 

15. dubna t.r. zastavovací studii lokality „Ho-

mole“.

Rada města projednala a poté vzala na vě-

domí zprávu o bezpečnostní situaci a stavu na 

úseku veřejného pořádku, zprávu o činnosti 

komise dopravy a veřejného pořádku, zprávu 

o činnosti odboru dopravy městského úřadu, in-

formaci o činnosti správního odboru městského 

úřadu na úseku přestupků a rovněž  přípravu 

zasedání zastupitelstva města dne 28. dubna 

2008. Rada doporučila zastupitelstvu schválit: 

plán rozvoje komunitního plánování sociálních 

služeb na období 2008–2010, bezplatný převod 

části pozemků města do vlastnictví Dobrovol-

ného svazku obcí Holicka pro vybudování cyk-

lostezky Holice – Ostřetín a obecně závaznou 

vyhlášku č. 1/2008 k zabezpečení veřejného 

pořádku v oblasti veřejné zeleně.

Rada města schválila pronajmout kanceláře 

v Palackého ulici čp. 38, podat návrh na exe-

kuci proti Márii Duškové, bytem náměstí T. G. 

M. 2 a proti Jitce Bílkové, bytem U Kapličky 

1042, dále schválila přidělení služebního bytu 

v čp. 236, Staroholická ul. Mgr. Marcelu Číž-

kovi, učiteli ZŠ Komenského, likvidaci movi-

tého majetku technických služeb dle návrhu 

příslušné komise, prominutí místního poplatku 

za likvidaci odpadu občanům, kteří prokázali, 

že poplatek hradí v místě současného bydliště. 

Rovněž schválila delegaci na oslavy do dru-

žebního města Strzelce Opolskie ve složení: 

INFORMACE PRO VÁS...

Schůze rady města
31. března 2008
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Stránku připravil místostarosta města Mgr. Ladislav Effenberk

Schůze rady města
14. dubna 2008

Nové perspektivy chvojnovského arboreta

5.–6. května 1945

HOLICKÉ POVSTÁNÍ
1945   *   2008

Město Holice a Svaz bojovníků za 
svobodu v Holicích zvou širokou 

veřejnost k účasti na

PIETNÍM AKTU
k uctění památky hrdinů holického 
povstání proti nacistickým okupan-

tům ve dnech 5. a 6. května 1945.
Shromáždíme se tradičně u památ-
níku padlých na holickém hřbitově 

v pondělí 5. května 2008
v 17 hodin.

Mgr. Pavel Hladík, Mgr. Ladislav Effenberk, 

Mgr. Roman Matoušek a Radek Chotětovský, 

delegaci města na oslavy do města Frohburg ve 

složení: Mgr. Pavel Hladík, Mgr. Ladislav Effen-

berk a Ing. Hana Vondroušová. Této delegaci rada 

uložila projednat navázání ofi ciálních družebních 

styků. Dále uložila Ing. Zahálkovi odpovědět na 

dopis Ing. Jaroslava Presseho (předláždění Ko-

menského ulice). Rada zamítla žádost Evy Krát-

ké, týkající se umístění novostavby rodinného 

domu vedle čp. 14 ve Staroholické ulici.
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ÚŘEDNÍ DESKA
(informace z městského úřadu a jeho odborů připravil Ing. Vladislav Branda, tajemník MÚ)

Stanoviska odboru životního pro-
středí a stavebního odboru 

V dubnovém vydání Holických listů byly zno-

vu glosovány dva problémy. 

Jedná se rozpadající se dům čp. 268 na rohu ulic 

Nádražní a Dukelské  a „občas čoudící“ komín 

v objektu MMF s.r.o. (bývalá pila v Hradecké 

ulici). Proto nyní zveřejňujeme stanoviska pří-

slušného odboru městského úřadu.

a) Řízení s majitelem objektu v Nádražní ul. 
čp. 268
Na základě stížnosti majitele sousední nemo-

vitosti byl dne 28. 2. 2007 proveden stavební 

dozor na místě stavby, tj. domu čp. 268 v Ná-

dražní ulici. Při místním šetření bylo zjištěno, 

že objekt je neudržovaný, je odpadlá omítka, 

odpadlé plechování, vyboulená a vychýlená 

zeď v severním traktu objektu a vyboulené zdě-

né oplocení do Dukelské ulice. Stavební úřad 

vyzval majitele nemovitosti, aby zjištěné záva-

dy odstranil do 30. 6. 2007. Majitel této výzvy 

neuposlechl a stavební úřad provedl opětovně 

dne 16. 11. 2007 znovu stavební dozor na výše 

uvedené stavbě za účasti přizvaného statika, 

který posoudil stabilitu objektu a navrhl nezbyt-

ně nutné úpravy. Stavební úřad opět vyzval ma-

jitele nemovitosti, aby zajistil stabilitu objektu 

v souladu se statickým posouzením a provedl 

udržovací práce na celém objektu – uvolněná 

krytina, oplechování, opadalá omítka – s termí-

nem dokončení do 30. 6. 2008.

b) Kouřící komín kotelny MMF Holice, 
s.r.o. 
Provozování kotelny na biomasu a zpracování 

dřeva (dřevovýroba) je zařazeno jako střední 

zdroj znečišťování ovzduší. Kontrolní činnost 

u středních zdrojů znečišťování ovzduší je 

v kompetenci České inspekce životního prostře-

dí, která provedla u uvedeného provozovatele 

kontrolu dne 29. 1. 2008. Jedním z poznatků 

bylo zjištění, že nebylo provedeno předepsa-

né pravidelné jednorázové měření emisí. Toto 

autorizované měření se následně uskutečnilo 

26. 3. 2008, protokol s výsledky není v součas-

né době ještě k dispozici.

Silniční správní úřad informuje 
o uzavírkách silnic

Z důvodu výkopových prací při pokládce ka-

nalizace na Podlesí, kterou již od 16. dubna 

provádí fi rma Profi stav s.r.o. Litomyšl, bude na 

silnice přes Podlesí omezen částečně nebo úpl-

ně provoz. Částečné omezení provozu (provoz 

jedním jízdním pruhem) se bude týkat 1. etapy 

v úseku od začátku Podlesí (od Mušky) ke kři-

žovatce u křížku a v termínu od 16. do 30. dub-

na. Úplná uzavírka silnice přes Podlesí bude 

ve 2. etapě v úseku od křížku až po křižovat-

ku u čp. 38 (proti bývalé kamenecké hospodě) 

a v termínu od 1. května do 16. června. Po tuto 

dobu bude zrušena autobusová zastávka. Výko-

pové práce však budou prováděny po úsecích 

do 50 m, takže obyvatelé 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 

a bude se jednat o část silnice od křižovatky 

u čp. 38 v délce cca směrem na Poběžovice.

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 

dobu oprav. Ve směru od Vamberka do Hradce 

Králové 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 nad Kněž-

nou, Nové Město nad Metují 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. 

Myslivci hodnotí uplynulou lovec-
kou sezonu…

Každoročně touto dobou hodnotí myslivci okre-

su Pardubice právě skončenou loveckou sezonu 

na chovatelské přehlídce trofejí, která se střída-

vě koná pod patronací Městských úřadů Holice, 

Přelouč nebo Magistrátu města Pardubic.

Ta letošní se uskuteční ve dne 9.–11. května 

v kulturním domě v Býšti. V pátek a sobotu 

bude přehlídka otevřena pro širokou veřejnost 

od 10 do 17 hodin, v neděli pak od 10 do 14 

hodin. K vidění budou trofeje dańků, srnců, 

mufl onů a jelenů, zbraně kňourů a lebky lišek 

a jezevců. I doprovodný program bude bohatý, 

v sobotu se například uskuteční ukázka plemen 

loveckých psů. K vidění bude i výstava výtvar-

ných prací žáků místní základní školy. Samo-

zřejmě nezapomínáme ani na mlsné jazýčky, 

proto v místní restauraci proběhnou po celý 

víkend zvěřinové hody.

Věřím, že si cestu na tuto přehlídku najdou 

nejen všichni myslivci, ale i další návštěvníci 

z řad občanů Holicka. Výstavu přibližujeme 

ilustrační snímkem ze zahájení  výstavy v Se-

zemicích. 

Ing. Vlastimil Zrůst, obor ŽP a SÚ

Používat či nepoužívat cyklistické přilby? 

Otázka, na kterou každý rozumný člověk, ze-

jména rodič, odpoví „ano“. Zákon č. 361/2000 

Sb. přímo ukládá cyklistům maldším patnácti let 

v silničním provozu za jízdy použít ochrannou 

přilbu schváleného typu. Cyklisté patří vedle 

chodců k nejzranitelnějším účastníkům silnič-

ního provozu. Nárůst dopravy, stále větší obliba 

cyklistiky, budování nových cyklostezek přináší 

s sebou i negativní důsledky: dopravní nehody, 

jejichž účastníky jsou cyklisté včetně dětí. 

Nejčastějšími jsou úrazy hlavy, mnohdy vel-

mi vážné či smrtelné. Je na místě cyklistické 

ochranné přilby používat. Pro cyklisty do pat-

nácti let je to povinnost, ostatní nechť si odpoví 

sami. Vážná cyklistická nehoda může potkat 

každého kdykoliv, kdekoliv, při jakékoliv rych-

losti. Výběr přileb v obchodech je dostatečný, 

každý cyklista si může vybrat takovou, která mu 

bude vyhovovat. Přilby prodávané v ČR musí 

být schváleny a označeny schvalovací značkou 

a musí být přiložen český návod k obsluze.

******************

Policie ČR dnem 1. 2. 2008 započala nábo-

rovu kampaň „pomáhat a chránit“. Nedostatek 

policistů se týká i Obvodního oddělení Policie 

ČR Holice. Policie nabízí atraktivní povolání, 

zajímavý pravidelný plat, jistotu, prosperitu, 

odborný růst, vzdělání, kariérní postup. K pl-

nění náročných úkolů je nezbytnou podmínkou 

zdravotní, osobnostní a fyzická způsobilost. 

Případným zájemcům podrobné informace po-

skytnou policisté na kterékoliv služebně. 

npor. Petr Chrudimský, vedoucí OOP Holice

Od 14. 5. do 4. 6. vždy ve středu od 15 do 17 

hod., shromažďujeme na faře textil pro huma-

nitární sbírku, pouze použitelné a čisté věci, 

zabalené v krabicích nebo pytlích.

MUDr. Hana Bažantová

ČESKÁ POLICIE „POD ČAROU“

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA

V měsíci březnu 2008 byly v obřadní síni 
Městského úřadu přivítány mezi občany 
Holic tyto děti:
Lukáš Hendrych, Vojtěch Novák, Andrea 

Matoušková, Marek Formánek, Natálie 

Čermáková, Michal Starec, Kamila Ehren-

bergerová, Kryštof Žáček, Vanda Malejov-

ská, Vojtěch Tošovský, Daniel Vlk, Matyáš 

Bartoníček, Tomáš Branda. 

Uzavřené sňatky: 
Tomáš Petrovický a Lenka Rydrychová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA



KINO
3:10 Vlak do Yumy
Úterý 6. května od 19.30 hod.
Klasická kovbojka je dnes vzácný jev. 

A dvojnásob pak kovbojka zručně natočená 

a skvěle zahraná.

Remake westernu z padesátých let to všech-

no nabízí. 

vstupné: 65 Kč

O rodičích a dětech
Úterý 13. května od 19.30 hod.
Hořká komedie Vladimíra Michálka přiná-

ší nezvykle pojaté téma rodinných vztahů. 

Vtipné dialogy, výjimečné herecké výkony 

a humor spojující diváky napříč generace-

mi. Hrají: David Novotný, Josef Somr, Ľuba 

Kostelný, Zuzana Stivínová, Lenka Vlasá-

ková, Jiří Lábus.

Vstupné: 65 Kč

Nejkrásnější hádanka
Úterý 20. května od 17.00 hod.
Výpravná pohádka Zdeňka Trošky, který 

vytvořil pravou českou pohádku. Ta je plná 

humoru, vychytralosti, tradicí a lásky. Hrají: 

Jan Dolanský, Taťana Krchová, Ladislav Po-

tměšil a další.

Vstupné: 70 Kč

Venkovský učitel
Úterý 27. května od 19.30 hod.
Režisér Bohdan Sláma zachycuje ve svém 

novém fi lmu osudy tří hlavních hrdinů 

– Učitele, Marie a Chlapce – jejichž ná-

hodná setkání rozpoutá velký příběh lásky, 

přátelství a odpuštění. Hrají: Pavel Liška, 

Zuzana Bydžovská , Ladislav Šedý a další.  

Přístupnost od 15 let.
Vstupné: 65 Kč

AKADEMIE PRO POKROČILÉ
A SENIORY

“Památky Litomyšle“
lektor: Mgr. Jaroslava Janečková

úterý 20. května odjezd od KD Holice
13.00 hod.

AKCE PRO ŠKOLY
Královna Alžběta: Zlatý věk  
pátek 9. května od 11.00 hod

O pejskovi a kočičce – Divadlo DRAK  
čtvrtek 29. května od 8.30 hod

Rukodělná dílna – ruční tkaní
pátek 16. května 2008 od 18.00 v klubovnách 
KD
Ruční tkaní na stavu, rámu nebo kartonu 

podle vlastního výběru. Naučíte se zhotovit 

oděvní nebo bytové doplňky z přírodních 

materiálů. Vezměte si vlastní nůžky, jinak 

veškerý materiál a pomůcky potřebné k vý-

robě budou k dispozici na místě. Cena kur-

zu: 210 Kč

4 • H O L I C K É  L I S T Y   Z P R A V O D A J  M Ě S T A  H O L I C

KULTURNÍ DŮM MĚSTA HOLIC – KVĚTEN 2008

V Městské knihovně v Holicích přibylo v dubnu 
67 nových začínajících čtenářů. Stalo se tak pa-
sováním žáků prvních tříd na čtenáře knihovny. 
Slavnost proběhla v prostorách městské knihov-
ny a žáky pasovali starší žáci z každé školy. Akce 
se setkala s velkým zájmem u rodičů prvňáčků, 
a to nejen tím, že dětem vyplnili a podepsali při-
hlášku do knihovny, ale že se i zúčastnili samot-
ného pasování. V městské knihovně proběhlo pa-
sování už počtvrté díky výborné spolupráci obou 
základních škol a městské knihovny. Půjčovní 
doba v knihovně včetně přístupu k internetu:
Pondělí a pátek: 12.30–18.00 hod. Středa  
8.00–12.00 a 12.30–18.00 hod.

Anna Boříková

PROGRAM
(prostory malého sálu v KD – samostatný vchod 

ze strany od muzea)

Dixielandový večer
pátek 16. května od 20.00 hod.
J.G. Dix a Dixieland Choceň 

Vstupné: 50 Kč

Folkový večer
pátek 30. května od 20.00 hod.
Richenza – hudební seskupení holického rodá-

ka a výtvarníka Petra Špačka

Jana Bauerová – zpěv a hra na lyry

Vstupné: 50 Kč

Osm žen
sobota 3. května od 19.30 hod. 
Repríza divadelního představení holických 

ochotníků. V režii Jitky Juračkové se představí 

něžná část divadelního soubor KD Holice. 

Vstupné: 70 Kč

Miroslav Donutil
středa 21. května od 19.30 hod.  
Uvádí své nové představení a CD „Cestou ne 

cestou“ s použitím písniček.

Vstupné: 230/210/190 Kč

Další informace o dění v kulturním domě získá-

te na www.kd.holice.cz a na vývěskách

Pozvánka do klubu Pozvánka do divadla

Městská knihovna – Pasování v knihovně
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Z NAŠICH ŠKOL

Karolina Bromová: Životní pouť 
Když se řekne „cesta tam a zase zpátky“. Kaž-

dého člověka napadne něco jiného, zde opravdu 

záleží na povaze člověka. Pro romantika bude ten-

to pojem představovat něco záhadného, ale přitom 

i krásného, pro realistu může být jenom  zamyšle-

ní a zrealizováním trasy na nedělní výlet. Skeptik 

bude zkoumat životní otázku: „Zda je možná cesta 

zpět?“. Vždyť jsou i profese, které se touto cestou 

zabývají, vzpomeňme například na kosmonauty.

Mně osobně však při vyslovení „cesta tam a 

zase zpátky“ napadne životní pouť. Nejspíše je to 

tím, že jsem na začátku září postoupila ze základ-

ní školy na gymnázium, a tím překročila jeden z 

prvních pomyslných mezníků ve svém životě. Vě-

řím, že mne v něm čekají ještě mnohá překvapení 

a zdolávání těžkostí. Vím však, že mám velkou 

oporu ve své rodině, u svých blízkých přátel, a to 

přesto, že ne vždy se k nim chovám nejlépe. Mys-

lím, že mohu být šťastná, že se mám kam vrátit, 

a proto nedokážu pochopit, proč jsou v současné 

době velice časté sebevraždy mladých lidí i z úpl-

ných rodin.

Je pravda, že lidský osud je velice rozdílný a zá-

leží na daném člověku, jak se s ním dokáže vyrovnat 

a někdy i se „zatnutými zuby“ porvat. Vždyť smrt je 

konečnou stanicí našeho života a pak už není návratu 

zpět. Kolik je mezi námi mladých lidí, kteří ač v prv-

ní chvíli po ztrátě někoho blízkého či po autohavárii 

přemýšleli, jak ukončit život, přesto se nevzdali a 

vrátili se zpět do normálního života, do každoden-

ních povinností. Překonali bolest a vyhráli sami nad 

sebou. Není to jednoduché a takovýmto lidem je tře-

ba pomáhat.

Také nadace, které jsou u nás založeny na ne-

zbytné pomoci potřebným, ukazují, že lidský osud 

nám ostatním není lhostejný. Myslím, že možná 

někteří z nich jsou založeny pouze pro to, aby se 

někdo druhý –“nějaká malá hvězdička“ – zviditel-

nil, ale pokud splní svůj záměr a pomůže byť jedi-

nému člověku, pak svůj úkol splnila. 

Ačkoliv ve svých patnácti letech o životě ještě 

mnoho nevím, odsuzuji některé „dnešní teenage-

ry“, kteří z nešťastné lásky, špatné známky anebo 

ze strachu dokáží skočit z mostu, podřezat si žíly 

… Mnoho psychologů tvrdí, že je to dnešní vý-

chovou, rodiče dětem dávají všechno, co si přejí, 

„zametají“ jim cestičku a řeší za ně všechny pro-

blémy. Bohužel někdy i na úkor ostatních. Když 

pak takový člověk vstoupí do života, jakákoliv 

stresová situace ho zlomí a způsobí deprese. 

Chtěla bych toto téma zakončit výzvou „Pomá-

hejte ostatním!“. Mezi námi jsou totiž tací, kteří 

naši pomoc potřebují! Vždyť někdy i dobré slovo 

či pouze úsměv zmůže víc než miliony.

V měsíci květnu proběhnou v Kulturním domě 

města Holic dvě výstavy výtvarného oboru 

Základní umělecké školy Holice. První výsta-

va proběhne od 1. do 30. května ve vitrinách 

v prvním patře, druhá v předsálí velkého sálu 

od 26. května do 3. června.

Vítězné práce z literární
soutěž městské knihovny

Výstavy základní umělecké školy

„Žák není nádoba, jež se má naplnit, ale 
pochodeň, která se má zapálit.“ Řecký klasik 

se nepochybně nemýlil, ale jak dosáhnout zmí-

něného efektu? Nepomůže ani tuhý podpalovač 

Pe-Po, nelze objekt polít benzínem a jednoduše  

škrtnout zápalkou…

Třeba sborové zpívání. Dříve děti zpívaly 

samy od sebe v autobusu, když jely na výlet 

nebo na hory, večer zpívaly u ohně… Dnes si 

nasadí sluchátka a poslouchají. Snazší je přijí-

mat než vytvářet. 

Žáci se domnívají, že zpívat ve sboru zna-

mená stát rovně jako svíce na jevišti, tvářit se 

vážně a škrobeně, slušně se uklonit, být oblečen 

v nepohodlném stejnokroji a zpívat písně, které 

nikdo normální nebere. To však nutně nemusí 

být pravda!  Při zpěvu se lze pohybovat, hrát 

divadlo, zpívat populární písně, zpívání se dá 

spojit s pobytem v přírodě, jezdit na výlety. 

Sbor je tým. Záleží na každém jedinci, jak je 

zodpovědný, jak dokáže táhnout za jeden pro-

vaz s ostatními. Může tak vzniknout bezvadná 

parta lidí, kteří mají podobné zájmy, rozumějí si 

a je jim spolu dobře.

Pěvecký sbor „Radost“, který zpívá při zá-

kladní škole v Komenského ulici, má zapsa-

ných 32 členů. V letošním školním roce zpívají 

s děvčaty i 3 kluci. Pravidelně se však účastní 

zkoušek a vystoupení kolem 20 žáků.

V loňském školním roce jsme měli celkem 

tři veřejná vystoupení. V květnu jsme podnikli 

celodenní výlet do Poličky, rodného města Bo-

huslava Martinů. 

Letos jsme zpívali na koncertu holické de-

chové hudby vánoční koledy, následovalo tra-

diční vánoční vystoupení v kostele sv. Martina 

v Holicích. Ve druhém pololetí jsme připravili 

velikonoční pašijové hry se zpěvy. Předved-

li jsme je žákům prvního stupně naší školy  

a o Velikonocích v kostele ve Velinách.

Mgr. Blanka Málková

Pěvecký sbor při ZŠ Holice, Komenského 100

Květen a červen: atletické závody

Od května je v provozu hřiště na plážový volejbal. 
14. května: Přírodovědná soutěž

30. května: Den dětí

2. až 6. června: Olympiáda škol

13. až 29. června:  Itálie – pobytový zájezd pro 

rodiny s dětmi

30. června až 4. července: Příměstský tábor 1.

7.července až 11. července: Příměstský tábor 2.

20. července až 27. července: LT Deštná

17. až 27. srpna: LT Drhleny

25.až 29. srpna: Příměstský tábor 3.

Zájezd do Beskyd pro dospělé.

V pátek 18. 4. 2008 jsme trochu předčasně 

oslavili Den Země, který letos připadá na úterý 

22. 4. 2008. 

Tento projektový den jsme vytvořili skupiny 

z prvního a druhého stupně. Každá skupina 

měla společné téma, na které jsme vymýšleli 

hry nebo vyráběli různé výrobky.

Žáci 1.tříd si společně se šesťáky POVÍDALI 
O VODĚ. Vyráběli např. ryby z papíru. Třída 

2.A spolupracovala se 7. A a 2. B s třídou 7. B. 

Společným tématem těchto tříd bylo: FREON, 
OZÓN, SLUNÍČKO. Společně si vysvětlili, 

co je to ozón, co ho poškozuje a proč je pro 

nás tak důležitý. Třeťáci spolupracovali s 8.A 

a tématem měli VÝROBU PAPÍRU. Zkusili 

si sami vyrobit recyklovaný papír. 4.třída pra-

covala s 8. B. na téma: VÝROBA CHLEBA 
a ZDRAVÁ VÝŽIVA. Nejstarší deváťáci vy-

mýšleli program pro páťáky na téma: ODPADY 
A CO S NIMI. Učili se třídit odpad a správně 

s ním zacházet.

Mgr. Lenka Thérová PLÁNOVANÁ AKCE PRO VEŘEJNOST 
NA MĚSÍC KVĚTEN
Srdečně zveme na tradiční

,,DĚTSKÝ  DEN
V AREÁLU  MŠ  STAROHOLICKÁ“

dne 17. května od 14 hodin.

Z programu uvádíme: k poslechu bude hrát 

,,Barevná muzika“, soutěže o ceny, skákací 

hrad, pojízdná autíčka,vystoupení Inky Rybá-

řové, prohlídka hasičského auta.

Krásné májové dny přeje  MŠ Staroholická

MŠ STAROHOLICKÁ

DEN ZEMĚ na ZŠ Holice, Komenského 100

Plánované akce DDM Holice



Následujícím snímkem připomínáme dva dub-

nové víkendy, kdy Místní organizace Českého 

rybářského svazu v Holicích uspořádala na ryb-

níku Blažkovec tradiční rybářské závody.

V neděli 20. dubna dopoledne proběhly, do-

konce za rekordní účasti 116 rybářů z Holic 

i vzdáleného  okolí závody dospělých rybářů. 

Za chladného a sychravého počasí se poda-

řilo více než 80 borcům chytit alespoň jednu 

rybu a celkovým vítězem se stal pardubický 

Milan Vašek s nachytanými, úctyhodnými 

560 cm ryb, druhý byl Jan Černý z Pardubic 

s 543 cm a třetí Pavel Doležal, pro změnu 

také z Pardubic, s 476 cm ryb. Nejlepším 

holičákem byl mladý Jiří Izaiasz s pěknými 

175 cm, se kterými se umístil na čestném 21. 

místě.

MO ČRS Holice a Dům dětí a mládeže Holi-

ce, resp. kroužek mladých rybářů, vedený již 

dlouhodobě p. Petrem Izaiaszem, zorganizovali 

následující sobotu 26. dubna rybářské závody 

mládeže. Bohužel do uzávěrky Holických listů 

výsledky závodů neznáme, nyní pouze popře-

jeme pořadatelům hojnou účast, mladým rybá-

řům pěkné počasí a pěkné úlovky.

Těmito výkony dokázali závodníci, že ryby 

na Blažkovci opravdu jsou a že letošní sezóna 

holických rybářů, která začne na Blažkovci už 

1. května, může být ta z nejúspěšnějších. 

Vladislav Branda
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DTJ HOLICE

SPOLKOVÝ ŽIVOT

Mezi tradiční holické spolky a organizace patří 

Dělnická tělovýchovná jednota (DTJ) Holice, 

která v loňském roce oslavila 100 let. Po celou 

dobu obohacuje sportovní a společenský život 

v Holicích. Činnost ve svém 101 roce trvání 

chtějí její členové opět zaplnit aktivní činnos-

tí. Z jejich kalendáře akcí pro rok 2008 vybí-

ráme, že například oddíl cykloturistiky pořádá 

nebo se zúčastní tradičních výletů na kolech na 

Kunětickou horu, do Pekla a Klopot a cyklis-

tickou sezónu zakončí již tradičním říjnovým, 

„scyklováním“. Pěší turisté také nebudou zahá-

let a z jejich výšlapů vybíráme pochod do Bo-

rohrádku a na Vysoké Chvojno, v září potom 

populární houbový pochod na Horní Jelení. 

Oddíl kulečníku svoji sezonu zakončil v břez-

nu a nyní se připravuje na začátek podzimních 

soutěží a přeborů.

DTJ se také podílí na zajišťování sportovních 

a společenských akcí pro děti, jako je Dětský den 

na Starých Holicích a spolupořadatelsky zajišťují 

v letošním roce již VIII. ročník olympiády žáků 

škol holického regionu,a která proběhne počát-

kem června. Jejich areál s klubovnou na Starých 

Holicích  bude opět hostit sportovní a kulturní 

delegace z družebních měst, které se zúčastní ve 

dnech 28. a 29. června tradičních „Dnů Holic“. 

Výbor DTJ nezapomíná na starší spoluobčany 

a své bývalé členy a pořádá pro ně společenská 

setkání, při kterých se nejen vzpomíná ale ne-

chybí ani zábavný program.

Vladislav Branda

Rybářské závody na rybníku Blažkovec

Nejenom skauti, ale i zdravotníci!

Členové Tanečního klubu Apel Holice Jan 

Schejbal a Barbora Čermáková se stali mistry 

našeho kraje ve standardních tancích ve třídě 

Hobby junior 2. Soutěž se uskutečnila 22. 3. 

v Hradci Králové. Další skvělý úspěch na této 

akci zaznamenala dvojice Daniel Nedvídek 

a Lucie Hálová, kteří přivezli dvě bronzové me-

daile v kategoriích standardní i latinskoameric-

ké tance. Tento pár soutěžil ve třídě Hobby ju-

nior 1. Dále bychom se chtěli omluvit sedmému 

páru z loňského ME formací v Moskvě Martinu 

Třasákovi a Martině Tkáčové, které jsme neu-

vedli v seznamu oceněných sportovních osob-

ností roku 2007.
Tomáš Formánek

prodej
nových
bytů 
3+KK

Holice

Výstavba probíhá v lokalitě Na Mušce. 
Další informace na www.bw-stavitelstvi.cz

Kontaktní osoba: p. Rychnovský 
tel. 724 059 249

Zbývá

posle
dních

pě
t b

ytů!

V dubnu se stalo holické skautské středisko 
spolupořadatelem okresního zdravotního kur-
zu – Zdravokurz 2008. Do Holic se sjelo téměř 
20 skautů z našeho okresu, kteří měli zájem ke 
svým znalostem přidat i ty, na kterých nejvíc 
záleží – jak zachránit lidský život. Absolvování 
kurzu zahrnovalo mnoho teorie, výcvik záchra-
ny tonoucího v pardubickém bazénu, odbornou 
přednášku ze somatologie a řešení nasimulova-
ných situací v praxi. Takže si frekventanti zku-
sili, jak ošetřit otevřenou zlomeninu, useknutou 
ruku, pneumotorax, tepenné krvácení, polití 
kyselinou a další zranění, která byla opravdu 
pečlivě namaskována. Celé jejich snažení bylo 
završeno zkouškou – museli správně ošetřit 
3 různá zranění a napsat 100 otázkový test na 
80%. Pro naši práci s dětmi je velmi důležité, 

umět si poradit s každým zraněním. Ale i v běž-
ném životě se bez toho neobejdeme. Tím vznik-
la další skupinka, kterou takřka nic nezaskočí 
a pomohou vám s každým úrazem, nemocí či 
jinou situací.
Skauti umí i pracovat
Duben nepatřil jenom vzdělávání, ale i poctivé 
práci. Hromada dřeva na našich blažkoveckých 
chatách se přeměnila na malá polínka úhledně 
vyrovnaná podél chat. Devět hodin ráno, sobo-
ta, spousta sekyr, kalačů a pil v plné práci. Tak 
takhle to přesně vypadalo. Sjeli se vedoucí, děti 
i jejich rodiče. A udělala se spousta práce – po-
řezání dřeva, malování, vypulírování chat… Za 
to všem patří velké díky. Děkujeme za vaši pod-
poru a pomoc. Bez Vás by to prostě nešlo!

Zuzka

Nejlepší v kraji
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Propagačním tabulím (neboli „...hnědé 

značky, lákající na památky...“), o kterých 

jsem bez velkého nadšení psal, se dostává ko-

nečně patřičného opodstatnění. Jak píše deník 

Právo, inspirací pro zavedení hnědých infor-

mačních cedulí byla Francie a Německo, dle 

mluvčího ministerstva dopravy jednání začala 

již v roce 2001, defi nitivní podobu vše dosta-

lo v roce 2004 (laik řekne: to je tedy fofr!). 

Podle krajského radního Macely Pardubický 

kraj má označeno 17 hlavních turistických 

cílů, a i když značení stálo 2 miliony korun, 

informační cedule jsou užitečné. Těchto ně-

kolik vět je velmi stručným výtahem zmíně-

ných článků – jen na vysvětlenou. – Pokud 

jde o dřívější „kauzy“ kouřících komínů 

a chátrajícího domu čp. 268 na rohu Nádražní 

a Dukelské ulice, sdělil mi starosta města Pa-

vel Hladík, že vysvětlení občanům snad podá 

zdejší odbor životního prostředí a stavební 

úřad. Spolu s veřejností si na toto sdělení rád 

počkám (pokud náhodou není prezentováno 

již v tomto vydání).

O změnách v obchodní síti byly podány in-

formace v předchozích vydáních. Papír – hrač-

ky „odešly“ z náměstí a nyní sídlí v menší pro-

vozovně v Komenského ulici, odkud „odešla“ 

prodejna ovoce a zeleniny. Na náměstí v čp. 9 

se dlouho nic nedělo, nyní se ve výloze objevil 

plakát, který oznamuje jména fi rem novou pro-

dejnu připravujících. Zajímavější by však byl 

datum, kdy bude avizovaná prodejna „Mňam, 

mňam“ uvedena do provozu. –  Zdá se, že jaro 
už konečně zahájilo „teplejší“ etapu. Zeleň se 

probouzí k životu velice rázně, ovšem u městské 

zeleně jsem poněkud nesvůj nad dvěma úkazy. 

Jednak jde o „seřezané“ keře křovisek na konci 

záhonů u čp. 61 (Malavi) a též o několik stromů 

v této části. Jakoby se neměly k životu. Doufej-

me, že jde jen o čas. Za druhé se mi příliš nelíbí 

stav zeleně v okolí kulturního domu. Zvláště 

„oáza“ (záhon) přímo před africkým muzeem 

se vzhledem řadí kamsi do oblastí černého kon-

tinentu. „Něco“ by to potřebovalo . . . 

E-mail: miloslavkm@volny.cz

SEBRANÉ GLOSY MILOSLAVA KMENTA

Oproti dosud zmíněným čtyřem holickým 

kaplím je původ páté a poslední z nich poněkud 

odlišný. Až do roku 1850 ve městě pochovávali 

zemřelé na hřbitově –  „kirchhofu“ – , rozlože-

ném kolem kostela sv. Martina přímo v centru 

obce. Především z hygienických důvodů se již 

v té době stalo nezbytností nalézt vhodné místo 

pro hřbitov nový. Přípravy byly v plném běhu, 

navíc otevření nového hřbitova na návrší za 

městem poblíž „erární“ silnice do Vysokého 

Mýta urychlila v té době Evropou se šířící epi-

demie cholery.

Nové místo posledního odpočinku bylo 

odevzdáno svému účelu 25. července 1850. Za 

několik let se bývalý purkmistr obce Karel Ho-

lub – jak psáno „... ve srozumění celé rodiny...“ 

– rozhodl postavit v průčelí hlavní hřbitovní 

cesty kapli. Stánek se zvoničkou byl postaven 

v brzké době, což dodnes dokumentuje uvnitř 

zasazená mramorová deska s nápisem: „Kaple 

tato založena jest nákladem měšťana holického 

Karla Holuba čís. d. 109 a jeho synů Václava 

a Karla dne 3. října 1857“. O zbožnosti býva-

lého purkmistra nelze pochybovat, poněvadž 

navíc založil při kapli „fundaci“ (dnes nadaci, 

pozn. aut.) 220 zlatých, která ukládala, aby se 

v oslavných dnech Panny Marie v kapli modlilo 

a zpívalo. Stánek byl totiž zasvěcen „Nanebe-

vzetí rodičky Boží Panny Marie“.

Dříve sloužila kaple k pohřebním či  menším 

náboženským obřadům. Současně je využívána 

minimálně. Zůstala však nezbytným koloritem 

celého, dnes dvojnásobně většího městského 

hřbitova. – Fotokamera Vladislava Brandy za-

chycuje  kapli  jednak z čelního  pohledu, jed-

nak v „zimním podání“ z bočního pohledu ze 

hřbitovního areálu.

Text: Miloslav Kment
Foto: Vladislav Branda

„Tuplované“ výročí u Břetislava Hanzla, su-

perkulaté výročí u Václava Petráně, tak by se 

dal charakterizovat květnový „Holický Slavín“.

Břetislav  H A N Z L,  narozen 8. května 

1908 v Holicích (100. výročí narození), zemřel 

roku 1938 ve Španělsku (70. výročí úmrtí). 

Vyučený pekař, odešel do Španělska počátkem 

roku 1937 jako španělský interbrigadista, kde 

patrně v bojích padl, přesné datum a místo úmr-

tí není známo. Jeho jméno nese jedna z míst-

ních ulic ve Starých Holicích.

Doc. MUDr. Václav  P E T R Á Ň,  naro-

zen 29. května 1908 v Holicích (100. výročí 

narození), zemřel 11. září 1962 v Praze. Lékař, 

docent psychiatrie Univerzity Karlovy, autor 

odborných pojednání z oboru psychiatrie, např.  

„Psychiatrická péče o pracující v průmyslových 

závodech“.

Jako vždy kromě jubilantů připojuji něko-

lik jmen pozoruhodných rodáků či osob nějak 

s Holicemi spjatých, kteří se v květnu narodi-

li. Především je vhodné zmínit manželku af-

rického cestovatele Růženu Holubovou (*11. 

května 1865 ve Vídni), jejíž 50. výročí úmrtí 

si  město připomene  v září  t. r. V měsíci máji 

se rovněž narodili:  Karel Čuda (1880), podni-

katel, majitel fi rmy Grafo-Čuda-Holice, Mirko 

Eliáš (1889), divadelní a fi lmový herec, Vladi-

mír Faltys (1906), učitel a ředitel škol, tvůrce 

učebních pomůcek, Tomáš Haffenecker (1669), 

architekt a stavitel, spoluautor plánů holické-

ho kostela, Bohumil Holub (1880), hudební 

pedagog a varhaník, Jan Holub (1889), učitel 

hudby, nakladatel, kapelník, Msgre Vladimír 

Hornof (1870), gymnaziální učitel, spisovatel, 

hudební skladatel, Pavel Kačer (1926), diva-

delní ochotník, sportovní hlasatel, propagátor 

motoristického sportu, doc. PhDr. Jaroslav Po-

rák, Csc., (1931), pedagog, znalec češtiny, autor 

vědeckých pojednání, Jan Štursa (1880), akad. 

sochař, medailér, kreslíř, autor pamětní desky 

Dr. Emila Holuba.  

Z holických letopisů zjistíme, že v měsíci 

květnu se objevují dvě pozoruhodná „kulatá“ 

výročí, shodou okolností jdoucí v kalendáři 

hned za sebou. 12. května 1898 (110. výročí) 

se konala  ustavující schůze „Klubu českých 

velocipedistů pro Holice a okolí“. Cyklisté, 

kteří dosud působili jako součást Sokola, se 

tak osamostatnili a začala dlouhá éra úspěš-

né činnosti. Dnes ji potvrzuje cyklistický od-

díl a zvláště klub historických kol TJ Sokol 

Holice. – 13. května 1908  (100. výročí) byl 

slavnostní jízdou zahájen provoz na první 

autobusové lince v Čechách na trase Pardu-

bice –  Holice, tentýž den posléze i na trase 

Pardubice – Lázně Bohdaneč. Druhý den za-

čala pravidelná přeprava osob a poštovních 

zásilek. Z „nekulatých“ jubileí se sluší jako 

každoročně připomenout letos již  63. výročí 

povstání holických občanů a partyzánů proti 

nacistickým okupantům ve dnech 5. a 6. květ-

na 1945.

POMNÍKY, SOCHY, KŘÍŽE, KAPLIČKY (3)



Jak viděl uplynulou sezonu holických bas-

ketbalistů Vítězslav Branda, jedna z opor zdej-

šího týmu: „Sezona skončila a oproti té minu-

lé jsme předvedli velký výkonnostní pokrok. 

Z týmu, který minulý rok bojoval o udržení, 

se rázem stal kandidát na play-off. Ač jsme do 

sezony nastoupili s oslabeným kádrem o Pavla 

Hančára a Michaela Jedličku a pouze v deseti 

hráčích, tak jsme ji začali nečekanými výhra-

mi ve Vysokém Mýtě a Chocni. Poté sice přišla 

domácí prohra s Teslou, ale rozhodně jsme měli 

lepší vyhlídky na budoucnost než v roce minu-

lém. Polovinu soutěže jsme dokončili s bilancí 

osmi výher a pěti porážek. Do druhé části jsme 

vykročili pěti vítězstvími za sebou a nahlas 

si řekli o play-off. Bohužel pak přišla smolná 

prohra s Hořicemi a v České Třebové, kde si 

také Víťa Trojan zranil rameno a chyběl nám do 

konce soutěže. Sezona pro nás skončila s bilan-

cí 17 vítězství a 9 proher. Do posledního zápasu 

jsme bojovali o účast v nadstavbové části, ale 

nakonec jsme obsadili páté místo se stejnou bo-

dovou bilancí jako čtvrtá Tesla Pardubice. 

Všem, kteří si našli cestu na naše domácí 

zápasy, bych chtěl poděkovat a pozvat je i na 

příští sezonu.“

Všechny statistiky a výsledky najdete na 

www.bvkholice.cz
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Basketbalisté nakonec pátí

Fotbal ve výsledcích

30. března zajelo naše „áčko“ k dalšímu mi-

strovskému utkání do Převýšova a zvítězilo 

zde brankou Jaroslava Jelínka 1 : 0. O týden 

později se našim hráčům povedl podobný 

kousek na půdě FK Dobrovice. Dva góly 

z pokutových kopů vsítil David Velinský, tře-

tí přidal Miroslav Bučko. Skvělé výsledky se 

nepodařilo potvrdit na domácím hřišti v zá-

pase s Ovčáry. Jeden z kandidátů na postup 

přehrál 13. dubna náš tým a zvítězil celkem 

zaslouženě 2 : 0. Další bod za bezbrankovou 

remízu přivezli naši muži v sobotu 19. dubna 

z Chocně.

Domácí program fotbalistů na květen:
Muži „A“: 
Holice : Dvůr Králové
 sobota 10. 5. 17.00 hodin
Holice : Pěčín – Turnov
 sobota 24. 5. 17.00 hodin
Muži „B“
Holice „B“ : Ostřešany
 sobota 3. 5. 17.00 hodin
Holice „B“ : Roveň
 neděle 18. 5.  17.00 hodin
Holice „B“ : Moravany „B“
 neděle 1. 6. 17.00 hodin
Dorost:
Holice: Albrechtice
 neděle 4. 5. 14.45 hodin
Holice : Červená Voda
 neděle 18. 5. 14.45 hodin
Holice : Moravany
 neděle 1. 6. 14.45 hodin
Starší žáci:
Holice : Stolany
 středa 7. 5. 15.30 hodin
Holice : Proseč
 sobota 24. 5. 9.30 hodin
Mladší žáci:
Holice : Stolany
 středa 17.00 hodin
Holice : Proseč
 sobota 24. 5.  11.15 hodin
Elévové:
Holice : Paramo
 úterý 6. 5. 16.00 hodin
Holice : Pardubičky
 úterý 20.5. 16.00 hodin

Tělovýchova a sport

Volejbalový turnaj žen

V sobotu 19. dubna se ve sportovní hale 

uskutečnil volejbalový turnaj žen. Ze sedmi 

týmů se nejvíce dařilo ženám z Vysokého 

Mýta, na druhém místě skončilo družstvo 

VCHZ Pardubice a i cena za třetí příčku  pu-

tovala zásluhou týmu Tesly do města perní-

ku. Další pořadí: 4. Dynamo Rosice, 5. TJ 

Jiskra Holice, 6. TJ Spartak Slatiňany, 7. 

Spartak Dašice.

Volejbalový oddíl žen TJ Jiskra Holice 

zahajuje jarní část soutěže krajského přebo-

ru 3. května, o týden později přivítají naše 

hráčky na domácím hřišti tým SKO Hlin-

sko.

Ve dnech 19.–20.dubna byl uspořádán 

Meziokresní přebor Pardubického kra-

je, kterého se zúčastnilo 22 dorostenců. 

Místní tenisový klub zastupovalo 5 hráčů, 

z nichž nejlepšího výsledku dosáhl Jiří 

Mansfeld ve dvouhře svým postupem do 

semifi nále.

Přeborníkem pardubického kraje ve 

dvouhře se  stal Petr Makrlík z TK Pern-

štýn Pardubice a ve čtyřhře  zvítězila 

dvojice Makrlík-Mazáč, oba TK Pernštýn 

Pardubice.

V květnu a červnu bude na holických 

kurtech živo, neboť se zde budou hrát mis-

trovské soutěže smíšených družstev doros-

tu, dospělých a seniorů.

TK Holice bude i pořadatelem celo-

státních turnajů mládeže. Ve dnech 9.–11. 

července přijedou do Holic dorostenky 

a 6.–8. září dorostenci.

V květnu bude také zahájena tradiční 

tenisová škola pro 5–10 leté děti. Zápis 

proběhne ve středu 5. 5. v 15 hodin na te-

nisových kurtech a budou podány i potřeb-

né informace.

Zároveň zveme tenisové zájemce na 

naše kurty s možností rezervace u p. Petra 

Pajera na tel. č. 603 454 639

Milena Vohralíková

Tenisová sezona začala


