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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané!
Astronomové, kalendář
i zpravodajové nejrůznějších médií mně tvrdí, že právě začíná léto. No, myslím
si, že léto vypadá poněkud
jinak. To se však do doby,
než budete číst toto vydání
Holických listů, může změnit a třeba budeme žehrat
na parna a spálená záda. Berme to, jak to je, a ač
se o to mnozí snažili, počasí neporučíme ani náhodou. Doufejme, že to ti nahoře s námi myslí dobře.
Vůbec ti nahoře si vždy myslí, že to s námi
dole myslí jen nejlépe. Třeba pan prezident, který
nepodepsal nový loterijní zákon, a tím nás zbavil
přemýšlení, jak regulovat hazard na území měst
a obcí. Už se těším, jak zástupce prezidentské kanceláře vyvádí mladistvé z herny, či jak řeší nepořádek kolem Montany. Což se ovšem nestane a všichni budou žít v přesvědčení, že radní jsou banda
nanicovatá a zase s tím nic neudělali.
Chtěl jsem však psát o tom, jak plníme sliby
v investičních akcích. Počasí nám zatím moc nepřálo, a tak se řada akcí musela termínově posunout.
Začátkem prázdnin by mělo začít sloužit víceúčelové hřiště v Roveňsku, probíhají výběrová řízení na
dodavatele infrastruktury u plánovaného bytového
domu na Mušce a na rekontrukci kotelny v čp. 19
(záložna), územní řízení pak na akci odvodnění
plochy Staroholická (u Jeřábků). Nebude-li opět
pršet, rozběhnou se opravy místních komunikací.
Svému účelu již slouží chodníky v Družstevní ulici
a na křižovatce ulic Holubova a Tyršova. Připraveno je i položení nového povrchu na bývalé silnici
do Ostřetína, které bude sloužit jako část cyklostezky a jako prostor pro in line bruslení. Během léta
proběhne poslední část rekonstrukce domu čp. 46
(tzv. učitelák). O dokončení největší investiční akce
v letošním roce – výstavbě sběrného dvora – jsme
již psali. Zcela v provozu je také hygienické zařízení u kulturního domu. V podstatě před deﬁnitivním
předáním je prodloužení vodovodu v místní části
Kamenec. Výměna veřejného osvětlení v Hanzlově ulici by měla začít v září. Nejvíce nás mrzí, že
jsme ještě nemohli zahájit výstavbu víceúčelového
hřiště v místní části Koudelka, ale je to pořád stejná písnička: dokud se nedořeší sporné záležitosti
v okolí hřiště, nedá se kopnout ani s míčem, ani
s krumpáčem. A ještě jedna čerstvá zpráva: právě
jsme dostali ujištění od Zemědělské vodohospodářské správy, že letos opravdu počítají s vysekáním
potočiště Ředičky. Kdy? Zatím nevědí. Ale během
června až listopadu prý určitě …
Přeji vám pěkné léto. Ať doma či v cizině. Ať
u vody či v lese. Ať v poloze vleže či v plné práci
kolem domů a chat. Užijte si prázdnin i dovolených
každý podle svých představ. Které ovšem konzultujte předem se svou peněženkou.
Mgr. Pavel Hladík, starosta města

Aktuality • Aktuality • Aktuality • Aktuality • Aktuality
Dny Holicka 2010
Slavnostním zasedáním Zastupitelstva města
Holic byly v pátek 25. června zahájeny Dny Holicka 2010. V rámci slavností byl již v sobotu dopoledne rozehrán Mezinárodní žákovský turnaj
ve fotbale, který zároveň probíhal i na hříštích
v Dolní Rovni a Albrechticích. U sportovní haly
soupeřili nohejbalisté o „Pohár starosty města
Holic“. Na prostranství před kulturním domem
byl starostou města a hosty z partnerských měst
ve 14 hodin zahájen pestrý kulturní program, který zahájily svými vystoupeními děti z holických
mateřských škol a umělecké dětské soubory obcí
Holicka. Po podvečerním koncertu Factorial!orchestra program vygradoval vystoupením Ci-

kánské cimbálové kapely Romano Stilo. Sobotní
noc roztančily Maruščiny Jahody a rozsvítila ohňová show za doprovodu afrických bubnů.
Dny Holicka pokračovaly i v neděli. V žákovském
fotbalovém turnaji proběhly závěrečné zápasy,
které rozhodly o konečném umístění a o pohár
Dobrovolného svazku obcí Holicka si to rozdala čtyřčlenná družstva v plážovém volejbalu.
Nedělní dopoledne patřilo místním ochotníkům
s pohádkou pro děti, odpoledne bylo prostranství
před kulturním domem ve znamení přehlídky dechových hudeb a tím letošní oslavy skončily.
Na 4. straně je fotoreportáž Vladislava Brandy
z průběhu Dnů Holicka 2010.

Ceny města Holic
V pátek 25. června 2010 byly na slavnostním
zasedání Zastupitelstva města Holic uděleny
Ceny města Holic za dlouhodobou a dobrovolnou práci pro město Holice a ve prospěch jeho
občanů.
Letošní ceny byly uděleny dlouholetému členu
městské rady a prvnímu polistopadovému starostovi Ing. Jaroslavu Skálovi a Jiřímu Mannlovi, faráři, který v Holicích působí již 25 let
a letos oslavil 90. narozeniny. Za dlouholetou
spolupráci na úseku samosprávy a za propagaci
našeho města obdrželo cenu polské partnerské

město Strzelce Opolskie. Za pořádání celostátních i mezinárodních chovatelských výstav a za
dlouholetou propagaci a reprezentaci města
na výstavách i mimo Holice získal cenu Český svaz chovatelů – základní organizace Holice. Na fotograﬁi jsou spolu se starostou města
Mgr. Pavlem Hladíkem Ing. Jaroslav Skála,
Jiří Mannl a předseda ČSCH ZO Holice Ladislav Kašpar. Z důvodu páteční dopravní špičky
byla cena udělená partnerskému městu Strzelce
Opolskie, předána do rukou burmistra Tadeusze
Goce až na následujícím slavnostním rautu.
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Zpráva z jednání Rady města Holic dne 31. května 2010
Rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti obecního živnostenského úřadu, jakož
i plnění usnesení ze dne 17. 5. 2010, schválila stanovení neinvestičního nákladu na žáka
v roce 2010 paušální částkou u základních škol
ve výši 5 700 Kč a u mateřských škol ve výši
6 800 Kč, použití volných nebytových prostor
v Palackého ulici pro sklad městské knihovny,
předání vývěsních skříněk v průchodu domu
čp. 19 na náměstí T. G. Masaryka současným
uživatelům, zrušení tří parkovacích míst před
hlavním vchodem do sportovní haly, bezplatné
užívání znaku města Holic v herně a na dresech
oddílu stolního tenisu TJ Jiskra Holice, 4. rozpočtovou změnu na rok 2010, smlouvu o po-

skytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu
PK – 10. olympiáda škol holického regionu.
Rada města neschválila žádost společnosti
Telefónica 02 Czech republic o snížení nájemného a změnu nájemní smlouvy, jmenovala
hodnotící komisi pro veřejnou zakázku „Infrastruktura Muška V.“ ve složení Ing. Vladislav
Branda, Ing. Stanislav Zahálka, Mgr. Ladislav
Effenberk (náhradníci Martina Klasovitá, Petr
Rychlík a Miloš Horák), hodnotící komisi
pro veřejnou zakázku „Rekonstrukce kotelny
v čp. 19 ve složení Ing. Vladislav Branda, Petr
Rychlík, Miloš Horák (náhradníci Martina Klasovitá, Ing. Stanislav Zahálka a Mgr. Ladislav
Effenberk).

Rada města uložila vedoucímu odboru správy
majetku a výstavby města připravit do 14. 6.
2010 návrh na uzamykání schodiště Školní jídelny Holice, vedoucí ﬁnančního odboru do
28. 6. 2010 zařadit do nejbližší rozpočtové
změny částku 20 000 Kč jako mimořádnou
dotaci oddílu stolního tenisu TJ Jiskra Holice
a 50 000 Kč na opravu pomníku T. G. Masaryka, vedoucímu odboru správy majetku a výstavby města do 14. 6. 2010 předložit návrh na
řešení požadavku Osadního výboru Koudelka
a starostovi města do 31. 7. 2010 projednat
s biskupstvím v Hradci Králové možnost převodu kaple v místní části Koudelka do majetku
města.

Zpráva z jednání Rady města Holic dne 14. června 2010
Rada města doporučila zastupitelstvu města
schválit výsledky hospodaření města k 30. 4.
2010, plán práce zastupitelstva města a rady
města na II. pololetí roku 2010, nedoporučila zastupitelstvu města schválit zveřejnění
záměru odprodeje části pozemku v Ottmarově ulici, vzala na vědomí plnění usnesení ze
dne 31. 5. 2010 s tím, že rozhodnutí o realizaci
bude učiněno po výsledku hospodaření města
za I. pololetí roku 2010, přípravu zasedání zastupitelstva města dne 28. 6. 2010 , žádost m. o.
Strany práv občanů Zemanovci s tím, že město

nebude zajišťovat plochy pro volební kampaň
při komunálních volbách 2010, schválila prodloužení nájemní smlouvy Jarmile Janušové na
pronájem pozemků v ulici Mládežnická, zveřejnění záměru pronájmu části pozemku v místní
části Podhráz, přidělení bytu v čp. 19 na náměstí T. G. Masaryka, přidělení bytu v čp. 1103
v ulici Na Mušce, změnu ve směrnici města č.
25/2009 o přidělení bytu do nájmu občanů a to
v článku 6, bodě 4, kde se uvedené částky mění
na 480 Kč u základního poplatku a na 120 Kč
u udržovacího poplatku, uzavření prostoru

MAS HOLICKO, o. p. s., HOLUBOVA ULICE 1, 53414 HOLICE, IČO: 275 11 448
Výzva k předkládání projektů
Program rozvoje venkova ČR na období 2007–
2013/Evropský zemědělský fond pro rozvoj
venkova (EAFRD)
Osa: IV. Leader – Opatření: Realizace místní
rozvojové strategie
Místní akční skupina (MAS): MAS Holicko
o. p. s. – Strategický plán Leader (SPL):
5P Holicka: Pohodové – Přitažlivé – Pohostinné – Podnikavé – Prosperující
Registrační číslo MAS:
08/005/41100/453/000157
Kontakt:
MAS Holicko o.p.s., Holubova 1, 534 14 Holice
Výše alokace pro MAS Holicko o.p.s. na rok
2010: 3.238.947 Kč, z toho pro opatření IV.1.2.
činí 2.983.947 Kč, což je plánovaná částka, která je pro 2. výzvu k dispozici k rozdělení pro
projekty žadatelů.
Termíny a příjem výzvy, způsob podání:
Vyhlášení výzvy: 21. červen 2010
Příjem žádostí: od 22. června 2010 od 8.00 hodin do 23. září 2010 do 12.00 hodin na adrese
Pernerova 168, Zelené předměstí, 530 02 Pardubice do rukou Ing. Michaely Kovářové – manažerky pro realizaci SPL
Způsob podání: Žadatel předá osobně (prostřednictvím statutárního zástupce nebo osoby
pověřené plnou mocí k podání žádosti, plná
moc musí mít úředně ověřený podpis) projekt
na adrese Pernerova 168, Zelené předměstí,
530 02 Pardubice do rukou Ing. Michaely Kovářové – manažerky pro realizaci SPL po před-

chozí domluvě na telefonu 775 302 057. Všechny žádosti doručené po tomto termínu budou
automaticky vyřazeny. Při konečném hodnocení projektů v případě rovnosti bodů rozhoduje
také datum a čas podání žádosti.

u vchodu do Školní jídelny Holice ve variantě 2. návrhu, postup při likvidaci nepotřebného
movitého majetku města dle návrhu komise pro
zvelebení a nakládání s majetkem města ze dne
26. 5. 2010, převod družstevního podílu v Bytovém družstvu Dubina II. v čp. 1134 v ulici
Lohniského z Víta a Markéty Kuklových na Andreu Schejbalovou, bytem Ostřetín 271, zhotovitelem akce „Provedení nového krytu vozovky
– bývalé silnice I/35 Ostřetín“, ﬁrmu Strabag
Hradec Králové, neschválila žádost Ladislava
Němce o snížení nájemného.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vítání občánků – květen 2010:
Vojta Voříšek, Ottmarova 1148
Marek Pitra, K Zastávce

V rámci 2. výzvy pro příjem žádostí budou přijímány projekty pro následující Fiche:
Volný čas aktivně
Hlavní opatření: III.2.1.2. Občanské vybavení
a služby
Zelená pro mikropodnikatele
Hlavní opatření: III.1.2. Podpora zakládání
podniků a jejich rozvoje
Holicko – kraj cest a Emila Holuba
Hlavní opatření: III.1.3. Podpora cestovního
ruchu
Vedlejší opatření: III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
Venkov – balzám pro město
Hlavní opatření: III.1.3. Podpora cestovního
ruchu
Les a příroda pro lidi
Hlavní opatření: II.2.4.2. Neproduktivní investice v lesích
Kompletní informace o výzvě jsou k dispozici
na internetových stránkách:
http://www.holicko.cz
Průběžné informace poskytuje manažerka pro
realizaci SPL Ing. Michaela Kovářová, kontaktní telefon: 775 302 057, kontaktní e-mail pro
dotazy: michaela.kovarova@institutpr.eu

Filip Bartoš, Bratří Čapků 61
Tadeáš Flig, Pod Parkem 315
František Pražák, Roveňsko 39
Jakub Fišar, Holubova 959
Jakub Bret, Na Mušce 1029
Patrik Stružinský, Josefská 219
Tomáš Halajčuk, Staroholická 349
Štěpán Svatoň, Na Mušce 1103
Patrik Lustyk, Na Mušce 1027
Jan Kučera, Tyršova 743
Valentina Koubková, Holubova 848
Nikola Říhová, Palackého 195
Vilém Vosáhlo, Na Mušce 1029
Jakub Burget, Pardubická 568

Uzavřené sňatky – červen 2010
František Štill a Ilona Pešavová
Michal Švec a Kateřina Fišarová

Stránku připravil místostarosta města Mgr. Ladislav Effenberk
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Odbor dopravy –
výzva k výměně řidičských průkazů

Městské slavnosti „Dni Ziemi Strzeleckiej 2010“

Řidičské průkazy vydané od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. 12. 2010. Proto se odbor dopravy obrací
na všechny jejich držitele, aby výměnu zbytečně neodkládali. Právě
nyní je nejlepší čas pro podání žádosti, vyřízení je bez front a dlouhého čekání. S sebou je třeba mít platný doklad totožnosti, řidičský
průkaz, kterému končí platnost a jednu fotograﬁi 3,5 x 4,5 cm. Výměna
je zdarma.
Bližší informace poskytneme na tel. 466 741 243

Volby
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
– výsledky hlasování v Holicích
Okrsky

Voliči

celkem

zpr.

v%

v seznamu

9

9

100.00

5 234

Vydané Volební

Platné

obálky účast v %

hlasy

3 409

3 408

65,13

pořadí

Název strany

Celkem hlasů v %

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Česká strana soc. demokratická
Občanská demokratická strana
TOP 09
Věci veřejné
Komunistická str. Čech a Moravy
SPO Zemanovci
Suverenita J. Bobošíkové
Křesť. dem. unie – Čs. str. lidová
Strana zelených

755
734
560
411
332
226
99
98
57

22,23
21,61
16,48
12,1
9,77
6,65
2,91
2,88
1,67

Hlasování v 5 holických okrscích vyznělo ve prospěch ČSSD, ve 3 okrscích byla úspěšnější kandidátka ODS. Nejvyšší účast 73 % byla v okrsku č. 8 (volební místnost na Podlesí) a tam dosáhla nejlepšího výsledku KSČM, nejmenší účast 57,3 % byla v okrsku č.1 – volební místnosti
v kulturním domu.

Na slavnostním zasedání zastupitelstva, které proběhlo v pátek 25. června – v předvečer „Dnů Holicka 2010“ byla předána Cena města Holic
našemu partnerskému městu Strzelce Opolskie.
V letošním roce byli opět zástupci z Holic pozváni na tradiční slavnost
„Dni Ziemi Strzeleckiej 2010“. Protože letošní slavnosti byly zároveň
oslavou 20 letého partnerství s německým městem Soest, účastnila se
těchto slavností kulturní delegace pouze z tohoto města a z ostatních
partnerských měst byli pozvání pouze jejich starostové. Slavnosti byly
zahájeny výstavkou obrazů a fotograﬁí ze Soest, poté se slavnostní průvod odebral do městského parku, kde všichni hosté pozdravili návštěvníky slavnosti a slavnost mohla začít. Po celé sobotní i nedělní odpoledne,
vždy až do nočních hodin probíhala pestrá kulturní vystoupení. Mimořádně příznivé počasí a nejpopulárnější polské hudební skupiny přilákaly
do parku rekordních 20 tisíc návštěvníků. Na obrázku jsou všichni čestní
hosté při zahájení slavnosti.

Holice,�Hradecká�ul., Po�-�Pá�7.00�-�17.00

Ministerstvo životního prostředí informuje
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MŽP zaslalo na základě § 10 zákona č. 100/2001 Sb., zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, na Město Holice závěr zjišťovacího řízení
„Plánu odpadového hospodářství Pardubického kraje – Změny č.1“.
Do závěru zjišťovacího řízení lze nahlédnout na odboru správy majetku
a výstavby města Městského úřadu Holice nebo internetových stránkách,
které jsou uvedeny na vyvěšeném oznámení na úřední desce MÚ Holice.

V�SOBOTU�OTEVŘENO 7.00�-�11.00

uvedené�ceny�bez�DPH

Truhlářství - David Filipi
Vyrobí i navrhne

Tel: 602 278 246

Kuchyňské linky

levné i luxusní

ke kompletní kuchyňské lince

myčka nebo varná deska Zdarma

Vest. skříně a nábytek na míru
Navštivte nás ve vzorkovně DaBe Smetanova 250 Holice
Tel: 608 712 785 – www .dabe .cz
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KULTURA V HOLICÍCH

Dny Holicka 2010
(fotograﬁe Vladislava Brandy)

Kulturní program Dnů Holicka 2010 zahájil Pavel Hladík – starosta města Holic, Valéria Flachbartová – primátorka Medzeva a Tadeusz Goc – burmistrz Strzelec Opolskich

Zlatovlásky a Jiříkové ze staroholické mateřské školky

Následuje 4. gól do sítě Spartaku Medzev od polských fotbalistů ze Strzelec Opolskich

Akordeonový soubor umělecké školy z Medzeva

Holičtí chovatelé uspořádali za muzeem výstavku drobného hospodářského zvířectva

Cimbálová kapela Romano Stilo

Jak si Honza nevzal princeznu prozradili holičtí divadelní ochotníci

Nedělní odpoledne patřilo dechovkám, zde dechová hudba BaŠaPa s kapelníkem
Františkem Machačem z Dolní Rovně
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Moskva – Dr. Emil Holub

Městská knihovna

Návštěvníci i partneři Českého kulturního centra v Moskvě měli v dubnu
a v květnu vzácnou příležitost seznámit se s osobností a dobrodružným
osudem českého cestovatele Dr. Emila Holuba. Tým z Holubových rodných Holic připravil pro Moskvu materiálově velice bohatou a názornou
výstavu, která se stala základem hned dvojí prezentace: nejprve se setkala
s dychtivým zájmem návštěvníků cyklu o české kultuře, který ve spolupráci s ČC pořádá Knihovna L. Ukrajinky v Moskvě. Nemenší zájem
o Emila Holuba projevili také návštěvníci prezentace v zaplněném sále
Českého centra, jíž se velmi ochotně zúčastnil dlouholetý znalec a obdivovatel Emila Holuba profesor Davidson. Výstava byla poté úspěšně
představena také v Moskevské ZOO a na podzim je plánována její vernisáž v moskevském Darwinově muzeu.
Po Hanzelkovi a Zikmundovi, kteří byli v SSSR díky vysokým nákladům
jejich cestopisů populární v 50. letech, je Emil Holub pro současné Rusy
pozoruhodným objevem.
PhDr. Vlasta Smoláková CSc., ředitelka České centrum Moskva

Městská knihovna v Holicích oznamuje všem čtenářům, že bude v letních měsících, červenci a srpnu, fungovat bez omezení.
Už od června očekává Městská knihovna v Holicích fotograﬁe čtenářů
z dovolené s knihou půjčenou z městské knihovny. V minulých Holických listech vyhlásila městská knihovna na letní měsíce, červen až srpen,
fotograﬁckou soutěž „Kniha z naší knihovny na cestách“. Hledáme
nejvzdálenější a nejzajímavější místo, kam doputovala kniha z Městské
knihovny v Holicích. Nechte se na své cestě vyfotografovat s knihou tak,
aby bylo zachyceno i místo, které jste navštívili. Fotograﬁe o rozměru
10 x 15 cm se svým jménem a místem, které je na fotograﬁi zachyceno, můžete posílat v elektronické podobě na adresu knihovna@holice.cz
nebo donést do městské knihovny v půjčovních dnech do 20. srpna 2010.
Fotograﬁe budou vystaveny v měsíci září ve vitrinách kulturního domu.
Za první tři fotograﬁe obdržíte knižní odměny, které budou slavnostně
předány dne 8. září 2010 v kulturním domě. Soutěže se mohou zúčastnit
všechny věkové kategorie.
Půjčovní dny v knihovně včetně přístupu k internetu:
PO, PA: 12.30–18.00 hod.
ST: 8.00–12.00 a 12.30–18.00 hod.
Anna Boříková

Akademie
Již třetí rok pořádá Kulturní dům města Holic „Akademii pro starší
a pokročilé“, což je cyklus přednášek různého zaměření, každoročně je
ukončen tématickým zájezdem: Litomyšl – Smetana – Růžový palouček,
Polička – Martinů – Veselý Kopec, Praha – Kavčí hory – Vyšehrad. Spolu
s kulturním domem je zajišťuje a perfektně organizuje paní profesorka
Janečková, za což srdečně děkují účastníci zájezdu.

Informace z gymnázia
Eva Pilarová, která zazpívala u příležitosti výstavy Dr. Emila Holuba

Sportovní den – ZŠ Komenského I. stupeň

Přestože se na nás už od rána 1. června nebe kabonilo a slunce schovávalo, na 1. stupni Základní školy Komenského bylo už od rána pěkně
veselo. Děti se rozdělily do 16 družstev a se soutěžní kartou se postupně
vystřídaly na všech stanovištích, která byla připravena. Přetahovaly se
lanem,běhaly, až za nimi noviny vlály,házely míčkem na cíl nebo ho přenášely mezi koleny, nosily kelímek s vodou, přesunovaly se s lahvemi
mezi těly. Po velké přestávce hrály v tělocvičně míčové hry, běhaly po
schodech na čas, házely žetony na čáru nebo soutěžily ve hře „Člověče,
nezlob se“, přesunovaly se v prádlové gumě. Dopoledne rychle uběhlo.
I když se nás slunce nesmálo, děti odcházely spokojeně domů.
Mgr. Helena Žižková
HOLICKÉ LISTY

V celostátním kole soutěže v programování Baltík 2010 v Českých Budějovicích se náš tým ze třídy 3. C (Antoním Vlach, Barbora Valášková,
Andrea Monteiro) pod vedení Mgr. Marie Hladíkové umístil jako třetí
nejlepší tým v celé republice. Postoupili tak do mezinárodního kola. To
se konalo v Kopřivnici a naši mladí programátoři dosáhli historického
úspěchu, když se umístili na 5. místě.
V květnu se třináct studentů naší školy pod vedením Mgr. Jany Doskočilové zúčastnilo poznávacího zájezdu do jižní Francie. Zájezd se uskutečnil ve spolupráci s Gymnáziem Vysoké Mýto, jejichž řady jsme doplnili
našimi studenty. Studenti francouzštiny měli možnost ověřit si své jazykové dovednosti v praxi a přitom poznat kulturu a krásu země, jejíž jazyk
si zvolili. Užili si středomořské atmosféry v Port Grimaud, prohlédli si
ﬂotily milionářských jachet v St. Tropez a závěr programu zpestřily závody Formule 1 v Monaku. Odezva studentů byla velmi kladná, doufejme
tedy, že se do Francie zase brzy vypravíme!
Přijímací řízení pro školní rok 2010/2011 je ukončeno. Bylo přijato 30
studentů do osmiletého a 30 studentů do čtyřletého studia. Oproti loňsku
jsme zaregistrovali zvýšený zájem o studium na naší škole.
Ing. Milan Hrdlička, ředitel gymnázia

AKCE
ČERVENEC–SRPEN
Palackého 38, Holice, tel. 466 920 672

Nová kolekce dámských a pánských
dioptrických obrub od českého návrháře
Josefa Klíra jen u NÁS pro VÁS
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135 let založení hasičského sboru v Holicích

Mezinárodní basketbalový turnaj v Holicích

Před 135 lety občané našeho města založili svůj hasičský sbor, který od té
doby slouží městu a širokému okolí. Současný Sbor dobrovolných hasičů
v Holicích se hrdě hlásí k této tradici a o předposledním víkendu měsíce června uspořádal velké oslavy tohoto výročí. V bohatém programu se
nezapomnělo na zemřelé členy. Jejich památka byla uctěna na místním
hřbitově a položením věnce se vzpomnělo i na prvního čestného člena

O víkendu 18.–20. června 2010 se uskutečnil v holické sportovní hale
Mezinárodní turnaj žáků ročník narození 1997. Holičtí basketbalisté
uspořádali turnaj v rámci projektu z Operačního programu přeshraniční
spolupráce s názvem Vzájemně se poznáváme. Patronem turnaje byl také
český reprezentant a odchovanec holického basketbalu Jiří Welsch. Turnaje se zúčastnily čtyři české týmy a tým z polského družebního města
Strzelce Opolskie. Domácí BVK Holice do turnaje vyslal družstvo minižáků ročník narození 1998, osmý tým z květnového Mistrovství České
republiky této kategorie. Sportovní příznivci mohli po dva dny sledovat
v holické sportovní hale dramatická basketbalová utkání, doplněná krásným a nefalšovaným sportovním nadšením třináctiletých dětí. Ani holičtí
hráči se nenechali zahanbit a sváděli se svými (o rok staršími) soupeři
srdnaté souboje. Turnaj byl zpestřen několika soutěžemi jednotlivců v individuálních basketbalových dovednostech, při kterých společně s Jiřím
Welschem sekundoval i jeho starší bratr Petr Welsch, mistr České republiky z roku 1999 a bývalý reprezentant České republiky. Hráči si tyto soutěže užívali a zejména vyřazovací soutěž v driblinku na překážkové dráze
zvedala diváky ze sedadel. Na závěr sobotního programu turnaje byla
uspořádána beseda a autogramiáda s Jiřím Welschem, při které byl vystaven mnoha zajímavým i záludným otázkám jak v češtině, tak v polštině
a v některých případech i v angličtině. Na závěr besedy se nechal malými

Dr. Emila Holuba. Hlavní část programu proběhla před kulturním domem.
Diváci měli možnost vidět historickou i současnou techniku. Velkému zájmu se těšily ukázky mladých holických hasičů a požární zásah historickou stříkačkou z roku 1913. Část přihlížejících měla možnost podívat se
na prostor u kulturního domu z ptačí perspektivy. Zástupci profesionálních hasičů z Pardubic zde předváděli zásah pomocí vysokozdvižného
žebříku. O ﬁnále se postaraly všechny zúčastněné hasičské sbory ukázkou
vyproštění osoby z hořících prostor za pomocí takzvané vodní clony.

Oslavy se uskutečnily jako součást projektu „Vzájemně se poznáváme“
společně s Mezinárodním basketbalovým turnajem.

Projekt je spoluﬁnancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.
Na fotograﬁích můžete vidět deﬁlé hasičských vozů a zásah pomocí vodní clony.
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basketbalisty vyhecovat ke hře jeden na jednoho, při které se mohli různě
prostřídat a z palubovky ho pustili až po půl hodině úplně zpoceného.
Následovalo podepisování všeho možného (trička, boty, čepice, míče i na
podpisy na tělo došlo). Viditelně spokojené děti odcházely ze sportovní
haly až dlouho po 21. hodině, aby se vyspaly a načerpaly další síly do nedělních utkání turnaje. Po skončení sobotní herní části proběhlo i setkání
trenérů všech zúčastněných družstev, které bylo především zaměřeno na
výměnu zkušeností z práce s mládeží.
Konečná tabulka turnaje:
1. BA Sparta Praha
2. BSK České Budějovice
3. MKS Strzelce opolskie
4. BVK Holice
5. SKB Česká Třebová
Výsledky: BVK Holice : BA Sparta Praha 33:78, BVK Holice : MKS Strzelce Opolskie 36:49, BVK Holice : BSK České Budějovice 36 : 80, BVK
Holice : SKP Česká Třebová, BA Sparta Praha : MKS Strzelce Opolskie
109:29, BA Sparta Praha : BSK České Budějovice 73:32, BA Sparta Praha : SKB Česká Třebová 108:33, MKS Strzelce Opolskie : BSK České
Budějovice 30:107, MKS Strzelce Opolskie : SKB Česká Třebová 51:37,
BSK České Budějovice : SKB Česká Třebová 77:29.
Projekt byl spoluﬁnancován z prostředků EU z fondu ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacencis.
Pavel Welsch
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C
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Osobnost sezony – afrikanista Ctibor Votrubec
Před osmdesáti pěti
lety – 8. června 1925
– se ve Vodňanech narodil český geograf, geolog a afrikanista Ctibor Votrubec. Studoval
na reálném gymnáziu
v Prachaticích a v Písku, poté v roce 1945
zahájil studium na Přírodovědecké
fakultě
Univerzity Karlovy (geograﬁe a přírodopis),
souběžně studoval na Právnické fakultě UK.
Promoval v roce1950 a roku 1961 získal vědeckou hodnost kandidáta geograﬁckých věd. Působil jako asistent u profesora Nováka na Přírodovědecké fakultě UK, dále jako vysokoškolský
odborný asistent katedry ekonomické geograﬁe.
Od roku 1956 pracoval v ČSAV v oddělení hospodářské geograﬁe, poté v Geograﬁckém ústavu
ČSAV. V letech 1967–1970 působil jako hostující profesor na Univerzitě Accra-Legon v Ghaně, kde zpracovával Národní atlas Ghany.
V letech 1965–76 externě přednášel na Univerzitě 17. listopadu v Praze a působil i jako
tajemník sekce pro geologii a geograﬁi ČSAV
pro výzkum rozvojových zemí. V době normalizace byl z politických důvodů z ČSAV pro-

puštěn, zaměstnání nalezl v Ústředním ústavu
geologickém a později našel uplatnění v Institutu pro vzdělávání lékařů a farmaceutů. Jako
člen Národního komitétu geograﬁckého zastával funkce v Československé geograﬁcké společnosti. Zabýval se geograﬁckou regionalizací
doma i v zahraničí, geograﬁí měst, obyvatelstva
a sídel, problematikou rozvojových zemí. Vyvíjel širokou pedagogickou a didaktickou činnost, připravoval přednášky, učebnice, skripta.
Napsal nespočet statí a odborných pojednání,
rozsáhlé statě o Angole, Ghaně, Mosambiku,
Tunisu a oblastech jižní Afriky. Z větších prací jsou to například díla „Afrika – Zeměpisné
přehled kontinentu“, „Lidská sídla, jejich typy
a rozmístění po světě“, atd.
Jeho odborné vztahy k „černému kontinentu“ nemohly minout život a dílo afrického
cestovatele a holického rodáka Dr. Emila Holuba. Ctibor Votrubec byl jeho obdivovatelem,
ctitelem, znalcem jeho osudu, cest, objevů. Je
autorem knihy „Jihoafrické cesty Emila Holuba“. Od počátku vzniku Památníku Dr. Emila
Holuba v Holicích byl s touto instutucí v úzkém kontaktu, stal se jedním z nejaktivnějších
a nejbližších odborných spolupracovníků muzea. Spolu se současným starostou města Holic
Pavlem Hladíkem dali podnět k založení a pra-

videlnému konání v odborných kruzích dnes již
velmi známých afrických sympozií v Holubově
rodném městě. Na sympoziích byl pravidelným aktivním účastníkem a známou osobností.
Doc. RNDr. Ctibor Votrubec, CSc. odešel z tohoto světa v Praze 3. března 1997.
Miloslav Kment

Rozdílná návštěva dvou potentátů
Přijede-li do našeho města osobnost nejvýše
postavená, potentát, hlava pomazaná, je to vždy
velká událost, o které se mluví a píše desítky
i stovky let. Tak to bylo i v Holicích. Jednou
přijel císař, podruhé král, jeden přijel v srpnu,
druhý v červenci, ovšem návštěvy to byly velmi
rozdílné. Císař Ferdinand V. Dobrotivý s manželkou Marií Annou město navštívil 22. srpna
1836, přípravy obrovské, sláva veliká, nadšení
neutuchající. Císařský pár si dal na faře hovězí
polévku, poté lidu shromážděnému poděkoval
a odejel ku Hradci Králové. Lidé volali „Vivat!“.
– Za třicet let poté do města přijel v časech válečných pruský král Vilém I. s kanceléřem Ottou von Bismarckem. Polévku si nedali, avšak
vyjeli na návrší za městem, odkud si prohlíželi
bojiště z roku 1758. Lidé proklínali válku.
(mkm)

Historie holických ulic (15)
Tentokrát bude řeč o seskupení ulic, které taktéž nejsou „na výsluní“ hlavních tepen,
ovšem staly se nepostradatelnými při stavebním rozvoji města a navíc obdařovaly osadníky
relativním klidem. Tři z nich patří do lokality
mezi Holubovou ulicí a železniční tratí a jejich
základ vytvořila určitá konjunktura výstavby
rodinných domků po 1. světové válce. Dnes se
jmenují „Dukelská“, „Žižkova“ a „Jiráskova“,
ovšem jejich názvy zdaleka nejsou původní.
Začít musím u „Dukelské“, která právě v souvislosti s výstavbou ve dvacátých letech minulého století nesla neoﬁciální název „Nová ulice“.
Vede z Nádražní ulice severně až k zadnímu
vchodu na sportovní stadion. Při udílení nových pojmenování v roce 1933 se stala „Wilsonovou“ (Thomas Wilson, 1856–1924, americký
politik a prezident, podporoval nové uspořádání
světa po první světové válce, tím i vznik ČSR).
V období okupace (1940–1945) se jmenovala
„Nová“, jméno Wilsona se jí vrátilo pro léta
1945–1950. V tom roce jí bylo přiřknuto jméno
„Dukelská“ (podle Dukly, místa velkých bojů
našich východních jednotek na sklonku druhé
světové války). Její současnou podobu vykresluje první fotograﬁe Vladislava Brandy.
Z bývalé „Nové“ vyrostly dvě odnože. Krátká slepá ulice, která vybíhá východně zhruba
uprostřed „Dukelské“, obdržela v roce 1933
jméno Jana Žižky, husitského vůdce, žijícího
kolem roku 1360–1424. Žižkova ulice pochopitelně rovněž nepřežila německou okupaci
a v letech 1940–1945 se jmenovala „Hálkova“
(Vítězslav Hálek, 1835–1874, český básník).
HOLICKÉ LISTY

Poté se vrátila k původnímu názvu, který nese
dodnes. Třetí z této skupiny je ulice Jiráskova. Vyrostla souběžně s „Dukelskou“, vychází
z Žižkovy ulice a končí krátkým úsekem podél
potoku Ředička. „Jiráskova“ (podle Aloise Jiráska, 1851–1930, českého spisovatele) však
rovněž nepřežila období okupace a v letech
1940–1945 se jmenovala „Smetanova“ (Bedřich Smetana, 1824–1884, český hudební skladatel).
Sousedkou zmíněných tří ulic je Tyršova

ulice (Miroslav Tyrš, 1832–1884, zakladatel
Sokola). Její posuny a přesuny jsou komplikované. Původně totiž takto byla jmenována část
dnešní Holubovy ulice, a sice od křižovatky
u pošty až k tehdejší regulaci. V roce 1913 byla
postavena sokolovna s parkem, v roce 1924
budova pošty a soudu. Vznikla ulice, pojmenovaná v souvislosti se sokolovnou a sokolským parkem jako Tyršova ulice. Ovšem ani
Tyrš „nehrál do noty“ okupantům a tak v roce
1940 se z Tyršovy stala „Tylova“, kterou dnes
nalezneme v bloku ulic kolem „Mládežnické“.
Ihned po válce se „Tyršova“ ke svému jménu
vrátila, avšak další vývoj je poněkud nejasný.
V padesátých letech minulého století „padl“
Sokol jako takový v nemilost a s tím i všechna
související jména. Navíc se rozrůstala městská
výstavba a za Ředickým potokem vyrostla řada
tzv. „pětiletkových“ obytných domů, proti sokolovně byl postaven kulturní dům, Památník
Dr. Emila Holuba – Africké muzeum, nedaleko
byl stavěn areál sportovního stadionu. K tomu
byla nezbytná i důkladná městská komunikace.
V roce 1962 bylo rozhodnuto všechny na sebe
navazující ulice spojit pod jedním jménem Holubova ulice. Tyršova ulice současnosti – jak
ji podává druhá fotograﬁe Vladislava Brandy –
vychází od „Dukelské“, podél potoka Ředičky
přetíná „Holubovku“ a končí vstupem do Husovy ulice. Nepodařilo se mi zjistit, kdy a při jaké
příležitosti byla tato pocta Miroslavu Tyršovi
vrácena, avšak vše nasvědčuje tomu, že se tak
stalo dříve.
Miloslav Kment

H O L I C K É L I S T Y • 37

ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU

Podařený motokros

JUBILEJNÍ OLYMPIÁDĚ NEPŘÁLO POČASÍ
Již podesáté se v týdnu od 31. května do 4. června 2010 sešli na sportovištích v Holicích mladí sportovci z osmi škol, aby bojovali o medaile
na olympiádě žáků škol holického regionu. Jejím průvodcem se stala nepřízeň počasí. Prakticky každý den pršelo a bylo citelné chladno. Teprve
poslední den se na účastníky usmálo sluníčko a teploměr se vyšplhal na
úroveň hodnou počátku června. K tomu připočtěme i rekonstrukci trávníku na stadionu a můžeme konstatovat, že letošní olympiáda byla po
stránce organizační tou nejnáročnější. Díky nadšení organizátorů, učitelů
i mladých sportovců se nakonec vše zvládlo a proběhly všechny plánované soutěže.
Nejúspěšnějším sportovcem se stal Pavel Štěpánek z Horního Jelení, který vybojoval v atletice tři zlaté medaile, ke kterým přidal i dvě stříbrné
v tenisu a fotbalu. Velice vyrovnaný byl tentokrát souboj o nejúspěšnější
školu. Prvenství obhájilo gymnázium, které získalo 5 zlatých, 5 stříbrných a 3 bronzové medaile. V těsném závěsu skončila ZŠ Holice – Komenského, která měla o 3 stříbrné medaile méně.

Téměř přesně po roce se v Poběžovické kotlině při závodě mistrovství
světa rozburácely motory motokrosových speciálů. V sobotu 12. a v neděli 13. června si na nejznámější evropské trati dali dostaveníčko jezdci
třídy MX3 účastníci Mistrovství Evropy kategorie EMX2. Na perfektně
připravené trati se nejvíce dařilo reprezentantu Španělska Carlosu Campanovi, který v první jízdě nestačil pouze na vedoucího muže průběžné
klasiﬁkace Alexe Salviniho z Itálie, druhou vyhrál stylem start – cíl a po
zásluze si odvezl pohár pro vítěze. Se stejným počtem bodů skončil druhý tovární jezdec Husqvarny Alex Salviny, třetí příčku vybojoval další
tovární jezdec, tentokráte značky TM, Čech Martin Michek a čtvrtou jeho
jmenovec Žerava. Povedené vystoupení předvedl i domácí borec Petr Michalec. Ten v nejlépe obsazeném závodě sezony skončil desátý a udržel si
průběžnou sedmou příčku. Tato třída se jela o pohár Františka Bednáře.
Dramatickou podívanou přinesla i kategorie EMX2. Souboj mladíků,
tentokráte o pohár Michaela Špačka, nejlépe zvládl Ital Michael Mercardino, přes pád ve druhé jízdě stříbro vybojoval Francouz Steven Lenoir,
bronz putoval zásluhou Valentina Guiloda do Švýcarska. Velkou smůlu
měl Pepík Kulhavý, Čech jezdící se slovenskou licencí. V první jízdě dvakrát upadl a přišel o možnost bojovat o stupně vítězů. Ve druhé si vše
vynahradil a šachovnicový praporek viděl jako třetí, což mu stačilo na
celkové osmé místo.
Velký dík patří pořadatelům šestého podniku seriálu mistrovství světa.
Ve velice obtížných klimatických podmínkách připravili nejen trať, ale
i celý areál a i samotný závod proběhl bez sebemenších komplikací.

Volejbalistky druhé
Družstvo holických volejbalistek obsadilo v Krajské soutěži druhé místo,
když v posledním dvojzápase 12. června porazilo Teslu Pardubice 3 : 2 a 3 : 1.
Soupiska: M. Hybšová, L. Hájková, H. Bydžovská, V. Kühnelová, P. Picková,
K. Chmelová, L. Thérová, J. Majcová, I. Šumpíková a P. Barvová.
Konečná tabulka:
1. Hvězda SKP Pardubice
52
5. SK Spartak Slatiňany
40
6. ŽSK Třemošnice
36
2. TJ Jiskra Holice
50
7. TJ Tesla Pardubice B
35
3. TJ Sokol Nasavrky
48
4. TJ Dynamo Rosice
47
8. SVR Chrudim
28

Vítězové X. olympiády 2010
Atletika – dívky
60 m:
Veronika Karásková (Gymnázium)
800 m:
Iva Truplová (Gymnázium)
Dálka:
Veronika Karásková (Gymnázium)
Koule:
Kristýna Schejbalová (Holubova)
3 x 1 kolo:
Gymnázium
Atletika – chlapci
60 m:
Pavel Štěpánek (Horní Jelení)
800 m:
Martin Tomáš (Býšť)
Dálka:
Pavel Štěpánek (Horní Jelení)
Koule:
Pavel Štěpánek (Horní Jelení)
3 x 1 kolo:
Komenského
Cyklistika
Dívky:
Zuzana Vanická (Komenského)
Chlapci:
Ladislav Štěpánek (Dolní Roveň)
Stolní tenis
Dívky:
Anežka Jedličková (Komenského)
Chlapci:
Vojtěch Koubek (Komenského)
Tenis
Dívky:
Jana Horáková (Holubova)
Chlapci:
Patrik Polák (Gymnázium)
Basketbal
Dívky:
Holubova
Chlapci:
Býšť
Volejbal-dívky:
Holubova
Fotbal:
Komenského
Pavel Hladík
OMLUVA
Omlouváme se za tiskovou chybu, která se stala při uveřejnění inzerátu
Corno Pizzeria.
Správný text: ROZVOZ PIZZY.
(Sportovní stránku připravil Petr Kačer)

Holické listy. Vydavatel Město Holice prostřednictvím Kulturního domu města Holic. IČO 00371106, registrace MK ČR E 15598. Redakční rada: Vladislav Branda, Petr Kačer, Miloslav
Kment, Vítězslav Vondrouš. Sídlo redakce: Kulturní dům města Holic, Holubova 768, 534 11 Holice. Tel 466 920 476. E-mail: kd@holice. cz. Grafická úprava a sazba: Reklama&tisk, Chrudim, tisk: Tiskárna PORS s. r. o. , Chrudim. Redakce si vyhrazuje právo jazykové korekce dodaných textů a jejich redakčního krácení. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Vychází měsíčně.
Uzávěrka příštího čísla bude 20. srpna 2010 ve 12 hodin. Distribuce zdarma.

