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Vážení spoluobčané!
Obvykle se začátkem 

tohoto měsíce ozývá volání 
„Hola, hola, škola volá!“, 
což u mnohých z Vás platí 
i letos. Ovšem všeobecně 
řečeno: je po prázdninách, 
ve značné míře též po dovo-
lených, je po „okurkové se-
zóně“. Platí to pochopitelně 

i pro náš městský úřad, což ovšem neznamená, že 
se nic nedělo. Odrazilo se to i na srpnovém jedná-
ní rady města při kontrole postupu oprav bytových 
i nebytových domů i dalších akcí souvisejících s ži-
votem města. Především vešla do závěrečné fáze 
nejrozsáhlejší letošní investiční akce v hodnotě 
2 milionů Kč – rekonstrukce sociálního zařízení ve 
„starém bloku“ budovy základní školy v Holubo-
vě ulici. V pořadí zůstává oprava balkonů a dveří 
v „dépéesce“ i oprava fasády na objektu polikli-
niky. Uspořené rozpočtované částky ihned použije-
me na nezbytné, původně nepředpokládané opravy 
a úpravy. Zhruba 300 000 Kč bude dáno jednak 
na výměnu plotu v mateřské škole ve Starých Ho-
licích, jednak na havarijní opravy fasády a oken 
v pobočce základní školy v čp. 500 v Holubově uli-
ci. Úspory na opravách městských komunikací bu-
dou samozřejmě pro tento účel ponechány. Zhruba 
900 000 Kč bude použito na celoplošné opravy 
chodníků v Družstevní, Pardubické, Tyršově a Ná-
dražní ulici, což jistě přivítají především v těchto 
lokalitách bydlící spoluobčané.

Trochu komplikací přineslo plánované parko-
viště u městského hřbitova. Poněkud se pozdržela 
projektová dokumentace i schvalovací řízení. Vlast-
ní práce by měly začít v měsíci září, ovšem jejich 
úspěšné provedení záleží na přízni počasí. Rozhod-
ně bychom však chtěli parkoviště otevřít nejpozději 
v listopadu. Samozřejmě bychom chtěli uskutečnit 
všechny akce, zařazené do kapitálového rozpočtu 
letošního roku, ať již to je dětské hřiště na Koudel-
ce, oprava kapličky v Roveňsku, veřejné osvětlení 
v Pardubické a Smetanově ulici, úpravy v lokalitě 
Muška, atd. Přiipomínám-li tyto akce, nemohu za-
pomenout na spoluúčast města při probíhající re-
konstrukci a modernizaci Památníku Dr. Emila Ho-
luba – Afrického muzea. K mnohým dotazům mohu 
jen opakovat: zatím veškeré práce probíhají dle 
harmonogramu a vše nasvědčuje tomu, že bude do-
držen termín otevření v květnu příštího roku. Také 
k časté otázce „…co je s bývalým Malavi-marke-
tem…“ mohu pouze dodat, že se na rekonstrukci 
usilovně pracovalo (což uvnitř objektu nebylo moc 
vidět) a pracuje (což nyní zjistí každý, kdo projde 
kolem bývalé prodejny). Nájemce je přesvědčen, že 
v září uvedou obchod do provozu.

Přeji Vám všem, aby dozvuky letošního nepříliš 
vydařeného léta byly alespoň v měsíci září co nej-
příjemnější, a to jak pokud jde o počasí, tak o Vaše 
osobní i pracovní úspěchy.

Mgr. Ladislav Effenberk, starosta města

(Stručný životopis radničních budov města od 
15. století do současnosti)

Koncem 15. století vlastnil Holice pán Ne-
ptalim z Frimburka, za něhož městečko údajně 
postavilo radnici, obdrželo městský znak, pečeť 
a získalo významné úlevy a práva. Zmíněný 
první „rathaus“ shořel v roce 1563. Druhá rad-
niční budova shořela roku 1680 a rok poté bylo 
započato se stavbou nové radnice, jejíž osud 
není příliš jasný. Ví se však, že rovněž lehla 
popelem.

V dubnu roku 1819 byl položen základní ká-
men ke stavbě nové zděné radnice na náměstí. 
Na jejím průčelí byl v roce 1920 umístěn po-
lychromovaný městský znak, který dnes zdobí 
vstupní prostor současné radnice. Budova na 
náměstí byla dokončena v roce 1924. Na dlouhá 
desítiletí byla sídlem obecního úřadu, též okres-
ního politického úřadu, berního úřadu a okres-
ního soudu. Svým charakteristickým vzhledem 
se stala dominantou náměstí. Její podobu při-
bližuje kresba holického patriota Jana Jiraucha. 
V průběhu stoleté existence bylo uskutečněno 
několik stavebních úprav. V radnici se narodil 
africký cestovatel Dr. Emil Holub. 

K tragickému konci této budovy došlo v květ-
nu roku 1945 při povstání občanů proti nacistic-
kým okupantům. Radnice byla řídícím centrem 
povstání, zároveň i zbrojnicí a muničním skla-
dem. Při útoku německého trestného komanda 

dne 6. května se stala cílem bombardování a od-
střelování z bitevních letadel. Po dobytí města 
bylo německým velením zakázáno hasit vzniklý 
požár. Dílo zkázy dokonala vybuchující munice 
v budově a radnice byla nenávratně zničena. Po 
osvobození se s obnovením nepočítalo a trosky 
radnice byly odstraněny. Výstavba nové budovy 
byla pro nedostatek prostředků odkládána, tepr-
ve v roce 1951 byla postavena jedna část obecní 
budovy v Holubově ulici. Představy o stavbě 
nového areálu radnice na původním místě na 
náměstí vzaly časem za své. 

Změnu přinesla až reorganizací státní správy, 
kdy v Holicích vznikl od 1. ledna 2003 měst-
ský úřad s rozšířenou působností. Bylo nutné 
provést podstatné úpravy budovy. Rozsáhlou 
rekonstrukcí a přístavbou v roce 2003–2004 
vyrostla vzhledná budova městské radnice.

Miloslav Kment

Výše zmíněné zničení historické kamenné 
radnice při holickém povstání v květnu 1945 
přivedla místního občana Jaroslava Horáka na 
myšlenku zhotovit model radnice. Dílo se mu 
zdařilo a maketa byla umístěna na paloučku 
u železničního přejezdu vedle trafi ky v Nádraž-
ní ulici. Posléze uznali představitelé města, že 
místo není nejvhodnější a vybrali prostranství 
v sousedství Památníku Dr. Emila Holuba (mu-
zea) v Holubově ulici. Bohužel toto klidné mís-
to okamžitě přilákalo vandaly, o které ani v Ho-
licích není nouze. „Radnice“ byla několikrát (!) 
silně poničena a proto byla v roce 2007 vybrána 
další náhradní plocha na frekventovaném místě 
křižovatky Holubova – Bratří Čapků v soused-
ství radnice. Přesto se vyskytli „odvážní“ je-
dinci, kteří model opět zčásti poškodili. Rada 
města proto letos rozhodla „radničku“ svěřit do 
péče restaurátora a zároveň zajistit bezpečnost 
trvalým osvětlením a bezpečnostní kamerou. 

Na snímku Vladislava Brandy vidíte model 
zrestaurovaný do původní podoby i autora prací 
výtvarníka Petra Špačka. (mkm)

OSUDY HOLICKÉ RADNICE

Nová tvář modelu holické radnice
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USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE DNE 
20. června 2011
Usnesení č. 177 RM schvaluje stanovení neinvestič-
ního nákladu na žáka v roce 2011 paušální částkou a) 
u základních škol ve výši 5 200 Kč; b) u mateřských 
škol ve výši 6 500 Kč. Č. 178 RM schvaluje 4. roz-
počtovou změnu v rozpočtu města na rok 2011. Č. 179 
RM doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí 
daru pozemku p. č. 5330/20, výměra 138 m2, k.ú. Ho-
lice v Čechách. Č. 180 RM doporučuje zastupitelstvu 
města schválit zřízení věcného břemene za účelem po-
kládky kabelového vedení nn na pozemcích města p. č. 
269/16, 269/18, 269/15, 269/5, 2394/1, 217/1, 2425/1, 
314/1, 235/3, 235/1, 268/1, 269/1, 235/4, 269/12, 269/4, 
269/3, 269/9, 269/2 a 269/8, ul. Dukelská, Žižkova, Ji-
ráskova, pro ČEZ Distribuce, a. s. Děčín za úplatu for-
mou jednorázové náhrady ve výši 100 Kč/bm + DPH. 
Č. 181 RM doporučuje zastupitelstvo města schválit 
zřízení věcného břemene za účelem uložení plynovod-
ního potrubí na pozemku p.č. 363, ul. Holubova, pro 
VČP Net, s.r.o. Hradec Králové, za úplatu formou jed-
norázové náhrady ve výši 100 Kč/bm + DPH. Č. 182 
RM schvaluje na základě výsledků elektronické aukce, 
jako zhotovitele akce „ZŠ Holice, Holubova 47 – re-
konstrukce sociálních zařízení ve staré budově“, fi rmu 
VODA – PLYN – TOPENÍ HOLICE s.r.o. Č. 183 RM 
schvaluje na základě výsledků elektronické aukce jako 
zhotovitele akce „ZŠ Holice, Holubova 47 – oprava 
podlahy v tělocvičně“, fi rmu Pavel Šimon, Nádražní 
261, Holice. Č. 184 RM schvaluje, na základě výsled-
ků elektronické aukce, jako zhotovitele akce „Výměna 
části střešní krytiny domu čp.19, náměstí T. G. Masa-
ryka, Holice“ fi rmu STAVER s.r.o. Luže. Č. 185 RM 
schvaluje smlouvu o výpůjčce 1 ks vývěsní skříňky 
umístěné v podloubí domu čp. 19, náměstí T. G. Ma-
saryka Holice fi rmě BIB a.s., Sladkovského 383, Par-
dubice od 1. 7. 2011. Č. 186 RM schvaluje smlouvu 
o výpůjčce 1 ks vývěsní skříňky umístěné v podloubí 
domu čp. 19, náměstí T.G.Masaryka, Holice panu Bc. 
Miroslavu Bažantovi, Na Mušce čp. 1030, Holice od 
1. 7. 2011. Č. 187 RM schvaluje přidělení bytu č. 14, 
Holubova čp.761, Holice dle pořadníku schváleného 
na II. čtvrtletí roku 2011. Č. 188 RM schvaluje při-
dělení bytu v čp. 236, Staroholická ulice, Holice panu 
Mgr. Pavlu Hojkovi, Holubova 1, Holice. Č. 189 RM 
schvaluje převod družstevního podílu v BYTOVÉM 
DRUŽSTVU NÁJEMCŮ HOLICE, k bytu CH1, Po-
spíšilova 1142, Holice, z Ing. Marie Trochtové na Len-
ku Hlínovou, bytem Lhotka 190, 560 02 Česká Třebo-
vá. Č. 190 RM schvaluje Dodatek č.12 ke Zřizovací 
listině Technických služeb Holice. Č. 191 RM schva-
luje na základě doporučení komise pro zvelebení města 
a nakládání s jeho majetkem, likvidaci nepotřebného 
majetku města dle předloženého návrhu. Č. 192 RM 
doporučuje zastupitelstvu města schválit převedení 
kanalizace a částí vodovodu (ul. Nezvalova – vodovod, 
místní část Kamenec – vodovod, ul. Staroholická čp. 
167 – Jeřábkovi – jednotná kanalizace) do společnosti 
Vodovody a kanalizace, a.s. Pardubice, a to za příslušný 
počet akcií přepočtený dle znaleckého posudku.
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 
HOLIC ZE DNE 20. června 2011
Usnesení č. 72 ZM schvaluje postup Rady města Holic 
dle přednesené zprávy ze schůzí rady města od posled-
ního zasedání Zastupitelstva města Holic dne 9. května 
2011. Č. 73 ZM schvaluje výsledky hospodaření měs-
ta k 30. 4. 2011. Č. 74 ZM schvaluje 4. rozpočtovou 
změnu v rozpočtu města na rok 2011.
Č. 75 ZM schvaluje přijetí daru pozemku p. č. 
5330/20, výměra 138 m2 k.ú. Holice v Čechách. Č. 76 
ZM schvaluje zřízení věcného břemene za účelem po-
kládky kabelového vedení nn na pozemcích města p.č. 
269/16, 269/18, 269/15, 269/5, 2394/1, 217/1, 2425/1, 
314/1, 235/3, 235/1, 268/1, 269/1, 235/4, 269/12, 269/4, 
269/3, 269/9, 269/2 a 269/8, ul. Dukelská, Žižkova, Ji-
ráskova, pro ČEZ Distribuce, a. s. Děčín za úplatu for-
mou jednorázové náhrady ve výši 100 Kč/bm + DPH. 
Č. 77 ZM schvaluje seznam názvosloví místních a po-
místních názvů dle předložených mapových podkladů. 
Č. 78 ZM a) ruší usnesení č. 63 zastupitelstva města ze 
dne 9. 5. 2011 b) schvaluje zřízení věcného břemene 
za účelem uložení plynovodního potrubí na pozemku p. 

č. 363, ul. Holubova, pro VČP Net, s.r.o. Hradec Krá-
lové, za úplatu formou jedno – rázové náhrady ve výši 
100 Kč/bm + DPH. Č. 79 ZM schvaluje uzavření kup-
ní smlouvy na převod plynárenského zařízení (plyno-
vod + 4 ks přípojek) v ulici Nezvalově společnosti VČP 
Net, s.r.o. Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové, za 
kupní cenu 162 tisíc Kč. Č. 80 ZM schvaluje odepsání 
nevyužité investice v hodnotě 38 587,50 Kč (nepoužitý 
kabel pro tlakovou kanalizaci dle původního projektu 
v místní části Podhráz). Č. 81 ZM schvaluje převede-
ní vodovodu a kanalizace (ul. Nezvalova – vodovod, 
místní část Kamenec – vodovod, ul. Staroholická čp. 
167 – Jeřábkovi – jednotná kanalizace) do společnosti 
Vodovody a kanalizace, a.s. Pardubice, a to za příslušný 
počet akcií přepočtený dle znaleckého posudku. Č. 82 
ZM schvaluje plán práce zastupitelstva a rady města na 
II. pololetí roku 2011. Č. 83 ZM schvaluje prominutí 
poloviny smluvní pokuty za užívání nebytových prostor 
v čp. 2, náměstí T. G. Masaryka, z částky 21 519,66 Kč, 
pro M-byt s.r.o., Jiřího Potůčka 290, Pardubice. Č. 84 
ZM schvaluje dodatek č. 12 ke Zřizovací listině Tech-
nických služeb Holice. Č. 85 ZM schvaluje odkoupe-
ní „Objektu krytého sezení pro restauraci Kulturního 
domu v Holicích“ do majetku města na základě smlou-
vy o úplatném převodu investorských práv a povinností 
od Martiny Rolcové, Dudychova 147, Holice za částku 
390 tisíc Kč. Č. 86 ZM schvaluje postup prodeje ne-
movitosti čp. 168 dle předloženého návrhu. Č. 87 ZM 
jmenuje komisi ve složení Mgr. Ladislav Effenberk, 
Ing. Vítězslav Vondrouš, Bc. Jan Bartoníček, Mgr. Pa-
vel Hladík, Mgr. Veronika Marková, Bc. Zdeňka Krát-
ká a Petr Rychlík, která se bude zabývat komplexními 
pravidly pro fi nancování tělovýchovy v Holicích a svůj 
návrh přednese na rozšířeném zasedání rady města 10. 
10. 2011. Č. 88 ZM schvaluje zřízení místa posky-
tovaného vzdělávání nebo školských služeb Základní 
umělecké školy, Holice, okres Pardubice, Husova ul. 
406 v Masarykově základní škole, Dolní Roveň 200, 
533 75 Dolní Roveň.
USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE DNE 
11. července 2011
Usnesení č. 193 RM bere na vědomí a) zprávu o sta-
vu bytového úseku odboru správy majetku a výstavby 
města; b) zprávu o činnosti bytové komise. Č. 194 RM 
schvaluje pořadník uchazečů o přidělení městského 
bytu na III. čtvrtletí roku 2011. Č. 195 RM schvaluje 
ukončení pronájmu bytu č. 2 v Holubově ulici čp. 500 
dohodou k 31. 7. 2011 se zaplacením poměrné částky 
2 230 Kč za plynový kotel pořízený na náklady nájem-
ce pí Heleny Knappeové za předpokladu předložení 
technických a revizních zpráv. Č. 196 RM schvaluje 
přidělení bytu č. 2 v Holubově ulici v čp. 500, Holice 
paní Miroslavě Vaculíkové, Za Humny 164, Vysoké 
Chvojno, učitelce Mateřské školy Pardubická Holice. 
Č. 197 RM schvaluje odkoupení kuchyňské linky 
a sporáku pořízeného na náklady nájemce bytu v čp. 
236 Staroholická ulice, Holice za zůstatkovou cenu 
14 000 Kč. Č. 198 RM schvaluje dohodu s Ilonou Ma-
tějovou o ukončení pronájmu bytu č. 8 v domě čp. 46, 
Holubova ulice, Holice ke dni 31. 8. 2011. Č. 199 RM 
schvaluje vzájemnou výměnu bytu č. 10 v Holubova 
749 (manželé Muchovi) a bytu č. 23 v Holubova 761 
(Tereza Huňáčková). Č. 200 RM schvaluje pořadníky 
uchazečů o přidělení bytu v bytových domech U Kap-
ličky 1042 a Palackého 1131 na III. čtvrtletí roku 2011. 
Č. 201 RM schvaluje na základě výsledků elektro-
nické aukce jako zhotovitele akce „Oprava chodníku 
ulice Pardubická, Holice“ fi rmu STAVITELSTVÍ 
MALÝ a syn , s.r.o., Býšť 169, 533 22 Býšť. Č. 202 RM 
schvaluje pronájem prodejní plochy na tržním místě 
v ulici Bratří Čapků, panu Rudolfu Stuchlíkovi, Bílá 
1970, Náchod, za účelem pořádání farmářských a ře-
meslných trhů každý druhý čtvrtek od 14. 7. do 27. 10. 
2011, v době 8.00–17.00 hodin, za poplatek 1000 Kč 
za každý uskutečněný trh. Č. 203 RM schvaluje 5. roz-
počtovou změnu v rozpočtu města na rok 2011. Č. 204 
RM schvaluje smlouvu na nákup softwaru PROe.biz 
od společnosti Sentinel s.r.o., Masarykovo nám. 52/33, 
Ostrava 1 na realizaci elektronických aukcí. Č. 205 RM 
schvaluje opravu a zabezpečení modelu radnice dle 
předloženého návrhu. Č. 206 RM schvaluje Nařízení 
č. 2/2011 o vymezení místních komunikací a jejich 

úseků ve městě Holice, jichž lze užít ke stání silniční-
ho motorového vozidla za sjednanou cenu. Č. 207 RM 
schvaluje Provozní řád informačního systému Měst-
ského úřadu Holice. Č. 208 RM schvaluje partnerství 
města Holic ve vzdělávacím projektu „MAMI, TATI, 
PEČUJ, PRACUJ“ předkládaným Oblastní charitou 
Pardubice (RVC Holoubek) do grantové výzvy ESF č. 
76 z OPLZZ 3. 4. Rovné příležitosti žen a mužů na 
trhu práce.
USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE DNE 
15. srpna 2011
Usnesení č. 209 Rada města Holic schvaluje na zákla-
dě poptávkového řízení jako zhotovitele akce „Palac-
kého 1131 – Oprava pochůzné střechy a hydroizolace 
terasy“, fi rmu BW – stavitelství s.r.o. Holice. Č. 210 
RM schvaluje na základě poptávkového řízení jako 
zhotovitele akce „Poliklinika Holice, nám. T. G. Ma-
saryka 29 – oprava fasády a nátěr venkovních částí 
oken do náměstí“ fi rmu BW – stavitelství s.r.o. Holice. 
Č. 211 RM schvaluje: a) provést v rámci provozního 
rozpočtu pro rok 2011 akci „MŠ Staroholická výměna 
oplocení na severní straně“;b) provést v rámci provoz-
ního rozpočtu pro rok 2011 akci „ZŠ Komenského 500 
oprava části fasády – západní a severní strana“. Č. 212 
RM schvaluje na základě výběrového řízení jako zho-
tovitele akce „Výměna ZTI, Staroholická 14“ fi rmu 
Voda – Plyn – Topení Holice s.r.o., Holice. Č. 213 RM 
schvaluje odborem správy majetku a výstavby měs-
ta předložený seznam oprav komunikací a chodníků 
zajišťovaných dodavatelsky ve II. pololetí roku 2011. 
Č. 214 RM schvaluje přidělení bytu č. 8 , Holubova 
ul. čp. 46, Holice dle Pořadníku schváleného na III. 
čtvrtletí roku 2011.
Č. 215 RM schvaluje dohodu o ukončení nájmu bytu 
č. 2 v domě čp. 746, Holubova ul., Holice ke dni 30. 9. 
2011. Č. 216 RM schvaluje a) ukončení nájemní 
smlouvy nebytového prostoru garáže v  Palackého ulici 
čp. 1173 ke dni 31. 8. 2011; b) zveřejnění záměru pro-
nájmu nebytového prostoru garáže v Palackého ulici 
čp. 1173, Holice. Č. 217 RM schvaluje uzavření nové 
nájemní smlouvy s panem Otakarem Bedzirem na byt 
č. 1, Holubova ul. 746, Holice od 1. 8. 2011 na dobu 
určitou, s prodlužováním na 1 měsíc dle stanovených 
pravidel. Č. 218 RM schvaluje: a) ukončení nájemní 
smlouvy s MUDr. Darkem Klobučarem na nebytové 
prostory náměstí T. G. Masaryka čp. 29 v Holicích do-
hodou ke dni 30. 9. 2011; b) převedení práva nájmu od 
1. 10. 2011 na nebytové prostory v čp. 29 na náměstí 
T. G. Masaryka ve stejném rozsahu na 1. Pardubickou 
ORL, s.r.o., se sídlem Erno Košťála 957, Pardubice, 
zastoupené MUDr. Darkem Klobučarem, jednatelem 
společnosti, s podmínkou odkládající účinky smlouvy 
do předložení dokladu o schválení registrace nestátního 
zdravotnického zařízení pro poskytování péče v oboru 
ORL. Č. 219 RM schvaluje uzavření nové nájemní 
smlouvy na pronájem části střechy domu v ulici Bratří 
Čapků 61 s fi rmou Vodafone Czech Republic a.s., Vi-
nohradská 167, Praha za podmínek sjednaných v nové 
nájemní smlouvě. Č. 220 RM schvaluje zveřejnění 
záměru odprodeje a doporučuje zastupitelstvu města 
schválit odprodej pozemku p. č. 1338/5, výměra 142 
m2, ul. Staroholická. Č. 221 RM schvaluje zveřejnění 
záměru odprodeje a doporučuje zastupitelstvu města 
schválit odprodej pozemku p. č. 5437, výměra 314 m2, 
místní část Roveňsko. Č. 222 RM doporučuje ZM 
schválit výkup ½ pozemku p. č. 5811, výměra 833,5 m2, 
místní část Roveňsko. Č. 223 RM schvaluje zveřejně-
ní záměru darování a doporučuje ZM schválit darování 
pozemku p.č. 6040/122, výměra 169 m2 Dobrovolnému 
svazku obcí Holicka pro výstavbu cyklostezky Ostřetín 
– Holice. Č. 224 RM jmenuje na základě výběrové-
ho řízení Stanislava Nováka vedoucím odboru správy 
majetku a výstavby města Městského úřadu Holice 
s platností od 1. září 2011. Č. 225 RM doporučuje ZM 
změnit ve zřizovací listině KD Holice název „Památník 
Dr. E. Holuba“ na „Africké muzeum Dr. E.Holuba“. 
Č. 226 RM schvaluje dodavatele stavebních úprav 
nebytových prostor v domě Bratří Čapků čp. 61, spo-
lečnost Ing. Jan Hikele na základě předložené nabídky 
a porovnání cen v místě obvyklých.

ROZHODNUTÍ A USNESENÍ SAMOSPRÁVY  • INFORMACE  • UDÁLOSTI
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HASIČI OBČANŮM – autonomní detekce požárů

Informace z městského úřadu a jeho odborů připravil ing.Vladislav Branda, tajemník MÚ

Společenská kronika 

Uzavřené sňatky: 

Dne 24. 6. 2011
Zdeněk Hájek a Galina Nováková

Dne 25. 6. 2011
Ondřej Malý a Hana Shejbalová

Dne 2. 7. 2011
Petr Šolta a Vendula Mládková

Marcel Rosocha a Lenka Kmentová      

Dne 23. 7. 2011
Zdeněk Kučera a Pavlína Malá

Lukáš Jehlička a Lucie Bednářová
Roman Valenta a Ivana Popelářová

Dne 20. 8. 2011
Jaromír Souček a Romana Šedová

Jaromír Kučera a Jaroslava Phanová
Petr Votoček a Růžena Drahošová

Odbor dopravy – novela zákona 
o silničním provozu
V minulém čísle jsme zmínili změny týkající 
se měření rychlosti, bodového hodnocení řidičů 
a výměn řidičských průkazů. V tomto čísle Vás 
stručně seznámíme s dalšími důležitými změ-
nami, které s sebou přináší od 1. 8. 2011 novela 
zákona o silničním provozu společně se změ-
nou zákona o získávání a zdokonalování odbor-
né způsobilosti k řízení motorových vozidel. 
Používání zimních pneumatik
Zimní pneumatiky budou v období od 1. listo-
padu do 31. března povinné na všech silnicích, 
jestliže se na komunikaci bude nacházet sou-
vislá vrstva sněhu, ledu nebo námrazy nebo lze 
vzhledem k povětrnostním podmínkám předpo-
kládat, že se na komunikaci během jízdy může 
vyskytovat souvislá vrstva sněhu, ledu nebo ná-
mrazy (§ 40 a zákona o silničním provozu).
Kontrola technického stavu vozidla
Při kontrole technického stavu motorového vo-
zidla policistou nebo celníkem je řidič na výzvu 
povinen zajet k zařízení pro provedení kontro-
ly technického stavu (STK), pokud zajížďka, 
včetně cesty zpět na pozemní komunikaci, není 
delší než 8 kilometrů. Zjistí-li se při kontrole 
vážná nebo nebezpečná závada, je řidič povinen 
uhradit náklady na provedení kontroly (§ 6 a zá-
kona o silničním provozu).
Vyšetření dopravním psychologem
Řidič, který přišel na 1 rok o řidičský průkaz, 
protože se „vybodoval“, bude muset absolvovat 
před jeho vrácením dopravně psychologické 
vyšetření u psychologa, kterému ministerstvo 
udělilo akreditaci (§ 87 a zákona o silničním 
provozu). Nadále s tím zůstává v platnosti, že 
se také musí podrobit přezkoušení z odborné 
způsobilosti k řízení motorových vozidel (test, 
údržba, praktická jízda). 
Nová možnost získání průkazu profesní způ-
sobilosti řidiče
Nově může požádat o vydání profesního průka-
zu řidič, který předloží potvrzení o absolvování 

školení v celkovém rozsahu 35 hodin v akre-
ditovaném školicím středisku. Podmínkou je, 
že řidičské oprávnění mu bylo uděleno pro 
skupiny nebo podskupiny C1, C1+E, C, C+E 
před 10.9.2009 a jde-li o řidičské oprávnění 
skupiny nebo podskupiny D1, D1+E, D, D+E, 
před 10. 9. 2008 (podle § 48 zákona o získávání 
a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení 
motorových vozidel).
Měření rychlosti
V minulém čísle jsme zmínili, že před radary 
městské police již nemusí být umístěny doprav-
ní značky. V této souvislosti Vás chceme infor-
movat, že na území našeho města se budete od 
měsíce října 2011 setkávat s kontrolními stano-
višti městské policie, na kterých bude strážníky 
měřena rychlost.
Novelu č. 133/2011 Sb. naleznete na ofi ciálních 
internetových stránkách Ministerstva dopravy, 
na http://www.mdcr.cz/cs/Legislativa/Legislativa/
Legislativa_CR_silnicni/

Placené stání ve středu města
Na základě rozhodnutí o přeřazení silnice I. tří-
dy č. 35 (průtah náměstím T. G. Masaryka) 
na místní komunikaci bylo městskými orgány 
rozhodnuto o zpoplatnění dalších úseků pro 
stání na náměstí T. G. Masaryka a v části ulice 
Holubovy a současně i v části ulice Palackého. 
Dopravní značení je nainstalováno a třetí parko-
vací automat, který je nainstalován před „moto-
technou“, obsluhuje parkoviště v ul. Palackého 
a parkování od Alberta až k „Černému koni“. 
Pro tyto účely rada města vydala nové naříze-
ní o placeném stání na místních komunikacích 
č.2/2011, které je zveřejněno na úřední desce 
a na internetových stránkách města.

Správní rada MAS Holicko vybírala 
projekty
Dne 15. června. 2011 Správní rada MAS Ho-
licko rozhodla o projektech, které budou či ne-
budou podpořeny v rámci 3. kola výzvy MAS 
Holicko. Výsledky rozhodnutí jsou následující:

podpořeny ve skupině „Volný čas aktivně“ bu-
dou projekty „Rekonstrukce RVC Holoubek 
Holice“ – dotace 853 969 Kč – žadatel Oblastní 
charita Pardubice a „Výměna oken u budovy 
chovatelského střediska“ – dotace 421 065 Kč 
– žadatel Český svaz chovatelů Holice. Ve sku-
pině „Zelená pro podnikatele“ bude podpořen 
projekt „Zavedení nové technologie do fi rmy 
Jiří Sodomka Horní Jelení“ – dotace 327 000 Kč 
– žadatel Jiří Sodomka, „Rekonstrukce kan-
celářských prostor se změnou na kosmetický 
salon“ – dotace 139 800 Kč – žadatel Sylva 
Horská Holice, „Rekonstrukce a modernizace 
kadeřnické provozovny“ – dotace 83 760 Kč – 
žadatel Zdeňka Opplová Holice, „Kadeřnický 
salon“ – dotace 73 404 Kč – žadatel Kristýna 
Dvořáková Holice. Ve skupině „Kraj cestova-
tele Dr. Emila Holuba“ bude podpořen projekt 
„Odpočinková místa pro cykloturisty krajem 
Dr. Emila Holuba“ v obcích Býšť, Chvojenec, 
Poběžovice u Holic, Horní Ředice, Dolní Ře-
dice, Dolní Roveň, Ostřetín, Jaroslav, Trusnov 
– dotace 568 764 Kč – žadatel Dobrovolný sva-
zek obcí Holicka.
Podpořena zatím nebyla žádost z úseku „Volný 
čas aktivně“ – „Interiér Obecního úřadu Horní 
Ředice“ – žadatele Obec Horní Ředice.

(lef)

Autonomní „hlásič požáru“ je jednoduché za-
řízení, které obsahuje v jedné krabičce všechny 
komponenty potřebné pro spolehlivou detekci 
kouře a vyvolání poplachu (zvukovým signá-
lem). „Hlásič požáru“ dokáže fungovat „au-
tonomně“, tedy nezávisle na jiných zdrojích 
energie, stačí mu běžné baterie. Čidla hlásiče 
dokáží požár (resp. kouř z požáru) včas de-
tekovat a silným akustickým signálem na něj 
upozorní uživatele domácnosti (domu), kterým 
tak umožní nebezpečí zlikvidovat již v zárod-
ku, ohrožený prostor včas opustit a přivolat 
hasiče. Tři ze čtyř obětí požárů neuhoří, ale 
zemřou kvůli nadýchání se toxickými zplodi-
nami hoření vznikajících při požáru. Kouř je 
rychlejší a tišší než oheň a i malý požár dokáže 
po pár minutách zaplnit byt vysoce toxickými 
zplodinami, které již při několika vdechnutích 
způsobují smrt člověka. Zachránit nás může jen 
včasné varování. 
Minimální podmínky umístění hlásičů v ob-
jektech určených pro bydlení stanoví vyhláška 
číslo 23/2008 Sb., o technických podmínkách 

požární ochrany staveb. Podle vyhlášky by měl 
být hlásič umístěn v části vedoucí k východu 
z bytu (rodinný dům), respektive v části bytu 
vedoucí směrem do únikové cesty (byt v by-
tovém domě). Umístit hlásič v centrální části 
bytu je nejvýhodnější proto, že se zde potkávají 
vlastně všechny nebo více částí bytu. V přípa-
dě, že by vznikl požár v jedné z místností, tak 
by se kouř šířil i do těchto centrálních prostor 
s „hlásičem požáru“, který by uživatele bytu 
včas upozornil na nebezpečí. Hlásič umístěný 
v centrální části bytu garantuje ochranu všech 
osob, které se mohou nacházet v různých čás-
tech bytu. Optimální ale samozřejmě je, pokud 
máte hlásič v každé obytné místnosti, nebo ale-
spoň v centrální části bytu a na každém podlaží 
domu. Nezbytný je také tam, kde lze předpoklá-
dat možnost vzniku požáru (např. dílna, garáž). 
Hasiči doporučují vybavit „hlásiči požáru“ 
i stavby postavené před nabytím účinnosti vy-
hlášky, tedy před 1. 7. 2008. Každý občan si tak 
chrání svoje zdraví a svůj život.

Pavel Nejtek, HZS Pardubického kraje

Pozvánka
na jednání zastupitelstva města
V pondělí 12. září 2011 v 17 hodin se bude 
konat v klubovnách kulturního domu veřej-
né zasedání Zastupitelstva města Holic.
Na programu je zpráva o plnění rozpočtu 
města za 1. pololetí 2011 a projednání roz-
počtových změn, pravidelným bodem budou 
převody nemovitého majetku města, sdělení 
starosty města, popřípadě projednání připo-
mínek zúčastněných občanů.
Srdečně zveme občany na veřejné jednání 
holických zastupitelů.

ÚŘEDNÍ DESKA  • INFORMACE  • POKYNY  • SDĚLENÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU
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Palackého 38
Holice

tel. 466 920 672

NA VYBRANÉ
ZBOŽÍ

10 % SLEVA

Místní organizace ODS 
pod záštitou místostarosty města Holic
pořádá v neděli 4. září 2011 od 14.00 

před Kulturním domem Holice

DĚTSKÝ DEN
Na programu jsou soutěže, dětská diskotéka, skákací hrad,

představení tanečního souboru Apel, ukázka hasičské techniky 
i pohádka pro děti.

Městská knihovna
Městská knihovna v Holicích obdržela da-
rem do svého fondu nejnovější knihu ho-
lického spisovatele, pana Jindřicha Balíka. 
Kniha s názvem „Hrajeme si a tvoříme 
s hádankami“ obsahuje soubor veselých 
a půvabných hádanek, množství otázek 
a úkolů rozvíjejících tvořivost v oblasti 
verbální, pohybové i výtvarné. Děkujeme 
i touto cestou panu Balíkovi a přejeme mu, 
aby se jeho knížky dočkaly dalších a dalších 
vydání. 
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.
Přijďte, těšíme se na Vaši návštěvu!

Anna Boříková

Jazykové kurzy
Kulturní dům města Holic opět pořádá kur-
zy anglického a německého jazyka, a to jak 
pro začátečníky, tak pro pokročilé. Přihlášky 
a více informací získáte v kanceláři kultur-
ního domu u paní Bucharové.

Kulturní kalendář na měsíc září 2011

PŘEDSTAVENÍ
datum hodina program vstupné
15. 9. 19.00   F. R. Čech    Dívčí válka – nová éra
čtvrtek    Uvádí Agentura PromoProdukce a. s.
   Hrají: Miluše Bittnerová, Jindra Kriegel, Miroslav Šimůnek, Tomáš Krejčíř, Václav 

Upír Krejčí, Petr Jablonský, Dominika Kadlčková, Tereza Šefrnová. 270–250 Kč

KINO
datum hodina program vstupné
6. 9. 17.00  Medvídek Pú
úterý   Přichází zábava ve společnosti „přihlouplého Medvídka Pú“ a jeho přátel Tygra, 

 Králíčka, Prasátka, Sovy ...a pochopitelně také Ijáčka, který ztratil ocásek.
   Před snímkem bude promítán krátký animovaný fi lm Balada o Nessie.
   Režie: Stephen J. Anderson, Don Hall.
   Žánr: Animovaný, rodinný. Délka: 70 minut. 70 Kč

13. 9. 19.30  Jana Eyrová
úterý   Hrdinka, která nepřestává inspirovat generace čtenářů a diváků po celém světě.
   Film vypráví životní příběh Jany Eyrové, její dramatické a pohnuté situace.
   Režie: Cary Fukunaga.
   Hrají: Mia Wasikowska, Michael Fassbender, Jamie Bell, Judi Pencl a další.
   Žánr: Romantické drama – přístupno od 12 let. Délka 120 minut. 70 Kč

20. 9. 19.30  Lidice
úterý   Příběh Lidic je příběhem obyčejných lidí, kteří se absurdní náhodou připletli do 

cesty „dějinám“. Tvůrci tragédii přiblížují skrz mezilidské vztahy, a to zejména 
lásku, která stojí na počátku celého příběhu.

   Režie: Petr Nikolajev.
   Hrají: Karel Roden, Zuzana Bydžovská, Zuzana Fialová, Ondřej Novák a další.
   Žánr: Válečný – přístupno od 12 let. Délka 126 minut. 70 Kč

27. 9. 17.00  Harry Potter a Relikvie smrti – část 2
úterý   Ve výpravném fi nále eskaluje bitva mezi dobrem a zlem. Je to Harry Potter, kdo 

možná bude muset postoupit oběť největší, když se přiblíží rozhodující bitva 
s Lordem Voldemortem. Tady všechno končí…

   Režie: David Yates.
   Hrají: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Ralph Fiennes a další.
   Žánr: Fantasy – nevhodné do 10 let. Délka 130 minut. 70 Kč

4. 10. 18.00  Velké dobrodružství
   Český životopisný fi lm o cestovateli Dr. Emilu Holubovi z roku 1952, promítaný 

v rámci projektu „Holubovy Holice 2011“. 
   Režie: Miloš Makovec.
   Hrají: Otomar Krejča, Antonie Hegerlíková, Jaroslav Marvan, Eduard Kohout 

a další.
   Žánr: Životopisný – drama. Délka 103 minut. zdarma

VÝSTAVY
datum hodina program vstupné
2. 9.–22. 9.  Výstava obrazů – Blanka Šklíbová
  Galerie kulturního domu, vernisáž 1. 9. v 17.00 hodin.

Pronajmu i samostatně 3 prostorné kan-
celáře ve 2. patře v jednom z nejhezčích 
domů na Masarykově nám. (č.p. 24) 
v Holicích. Pronájem od 1. 10. 2011.
Tel.: 603 527 426.

KULTURA V HOLICÍCH
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Město Holice a Klub důchodců v Holicích vás srdečně zvou na podzimní 
„Posezení s písničkou“, které se bude konat v pátek 30. září od 17.00 
hodin v klubovnách kultutního domu města Holice. Přijďte se setkat 
s přáteli, zazpívat si, popřípadě zatančit nebo jen „pobejt“ a zapomenout 
na starosti. Čeká na vás i malé pohoštění a možnost výhry v tombole, 
vstupné je dobrovolné.

Pokud jste příznivci sauny, vířivek, masáží a podobných libůstek, tak jste 
se konečně dočkali. Ve Vysokomýtské ulici vzniká wellness centrum, 
a tak jsme se byli zeptat, v jaké fázi je stavba a co všechno si zde bu-
deme moci vyzkoušet. Informace nám podala osoba z nejpovolanějších 
Ing. Hana Platenková. „O podobném zařízení jsem již dlouho uvažovala, 
protože si myslím, že tady v Holicích a vlastně i v širokém okolí chybí. 
Největší inspiraci jsem získala v loňském roce na Slovensku v lázních 
Bešeňová. Zažádala jsem o podporu MAS Holicko, byla mi přidělena do-
tace, která samozřejmě nepokryje celé náklady, ale i tak jsem za ni vděč-
ná. Co se týká samotného objektu, chtěli bychom jej otevřít co nejdříve, 
doufáme, že to bude začátkem října. Chceme zorganizovat „den otevře-
ných dveří“, aby široká veřejnost viděla, co v takovém zařízení všechno 
je.“ A je toho hodně. V „Saunovém ráji“ najdete: masážní kabiny, bio 
saunu, fi nskou saunu, parní solnou komoru, parní mentolovou kabinu, ví-
řivku, frigidarium (prostor pro ochlazení s bazénkem a ledovou kašnou), 
kneipův chodník, brouzdaliště, tepidárium (místnost s lehátky), odpočí-
várnu s možností občerstvení. Plánovaná otevírací doba je od 10.00 do 
21.00 hodin sedm dní v týdnu.
Více informací získáte na: www.saunovyraj.cz nebo na telefonním čísle: 
604 345 177. Petr Kačer

zve v novém školním roce všechny, kteří mají rádi pohyb a chtějí udělat 
něco pro své tělo, na nové hodiny cvičení . Zahájení v září, více informací 
a rozvrh jednotlivých cvičení naleznete na: www.aspvholice.cz.

    

www.farnostwww.farnostwww.farnostwww.farnost----holice.czholice.czholice.czholice.cz    

14:0014:0014:0014:00    SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁSLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁSLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁSLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ    
celebruje otec biskup Josef Kajnekcelebruje otec biskup Josef Kajnekcelebruje otec biskup Josef Kajnekcelebruje otec biskup Josef Kajnek    

15:3015:3015:3015:30    PŘPŘPŘPŘEDÁNÍ PAMEDÁNÍ PAMEDÁNÍ PAMEDÁNÍ PAMĚĚĚĚTNÍCH LISTTNÍCH LISTTNÍCH LISTTNÍCH LISTŮŮŮŮ    
A A A A VARHANNÍ KONCERTVARHANNÍ KONCERTVARHANNÍ KONCERTVARHANNÍ KONCERT    
prof. Václav Uhlíř předvede zvuk prof. Václav Uhlíř předvede zvuk prof. Václav Uhlíř předvede zvuk prof. Václav Uhlíř předvede zvuk 
opravených varhanopravených varhanopravených varhanopravených varhan    

17:0017:0017:0017:00    POSVÍCENSKÁ VESELICEPOSVÍCENSKÁ VESELICEPOSVÍCENSKÁ VESELICEPOSVÍCENSKÁ VESELICE    
UUUU    KOSTELAKOSTELAKOSTELAKOSTELA    
(živá hudba, skákací hrad, trampolína(živá hudba, skákací hrad, trampolína(živá hudba, skákací hrad, trampolína(živá hudba, skákací hrad, trampolína, , , , 
soutěsoutěsoutěsoutěžežežeže, grilovaná kýta, posvícenské , grilovaná kýta, posvícenské , grilovaná kýta, posvícenské , grilovaná kýta, posvícenské 
koláčkoláčkoláčkoláčky a další obky a další obky a další obky a další obččččerstveníerstveníerstveníerstvení))))    

PPPPPPPPOOOOOOOOSSSSSSSSVVVVVVVVÍÍÍÍÍÍÍÍCCCCCCCCEEEEEEEENNNNNNNNSSSSSSSSKKKKKKKKÉÉÉÉÉÉÉÉ        ŽŽŽŽŽŽŽŽEEEEEEEEHHHHHHHHNNNNNNNNÁÁÁÁÁÁÁÁNNNNNNNNÍÍÍÍÍÍÍÍ        
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PPPPPPPPOOOOOOOO        GGGGGGGGEEEEEEEENNNNNNNNEEEEEEEERRRRRRRRÁÁÁÁÁÁÁÁLLLLLLLLNNNNNNNNÍÍÍÍÍÍÍÍ        OOOOOOOOPPPPPPPPRRRRRRRRAAAAAAAAVVVVVVVVĚĚĚĚĚĚĚĚ        

Farní kostel sv. MartinaFarní kostel sv. MartinaFarní kostel sv. MartinaFarní kostel sv. Martina    
Sobota 17. září 2011Sobota 17. září 2011Sobota 17. září 2011Sobota 17. září 2011    

Římskokatolická farnost Holice Římskokatolická farnost Holice Římskokatolická farnost Holice Římskokatolická farnost Holice 
vás srdečně zve navás srdečně zve navás srdečně zve navás srdečně zve na 

TJ Jiskra Holice, oddíl ASPV

Zprávy z Rodinného
a vzdělávacího centra Holoubek

Posezení s písničkou

Saunový ráj v Holicích

Rozšířený pravidelný program v Rodinném 
a vzdělávacím centru Holoubek začíná 5. 9. 
2011. Malí návštěvníci se mohou v průběhu 
podzimu těšit i na venkovní hřiště.
Po prázdninové pauze se dveře RVC Holou-
bek návštěvníkům opět otevřou od pondělí 
5. 9. 2011. Na základě četných žádostí došlo 
k rozšíření pravidelného programu pro věko-
vou skupinu dětí 3–6 let. Přihlásit se je možné na tel. 733141960 nebo 
na e-mailu: holoubek@charitapardubice.cz či přímo v RVC Holoubek. 
Kapacita některých kurzů je již naplněna. Lekce moudrého hraní – Play 
Wisely® pro miminka, batolata i starší děti budou do programu zařazeny 
koncem měsíce září. Nově byla zřízena služba hlídání dětí (po předchozí 
telefonické dohodě) a to pondělní dopoledne a čtvrtky. Připravujeme také 
poradnu s logopedkou. Tým RVC Holoubek podal na Ministerstvo práce 
a sociálních věcí žádost o dotaci na vzdělávací projekt pro rodiče vrace-
jící se na trh práce. Zahrada RVC Holoubek se promění v dětské hřiště 
s horolezeckou stěnou, pískovištěm, skluzavkou i posezením pro rodiče. 
V nadcházejícím školním roce hodně zdaru přeje

Vladimíra Krejčíková

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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Informace z Mateřské školy Holubova TAPOZÁ 2011

Začal nový školní rok 2011/12 a naše MŠ ve svých pěti třídách přivítala 
125 dětí. Na co se mohou děti těšit?
Na počátku školního roku pojedeme na společný výlet s rodiči do ZOO 
Praha.
Od 5. října 2011 budou u nejmladších dětí probíhat (od 15.15 do 16.15 
hodin) – střídavě ve „Včeličkové“ a „Rybičkové“ třídě – tradiční „Pon-
dělní hrátky“, na které zveme děti od 2 let za účasti rodičů. 
Od října mohou děti navštěvovat výtvarný kroužek, angličtinu hrou, břiš-
ní tance, aerobik, sportovní kroužek. Nadále bude dětem věnována péče 
v oblasti logopedie.
Čtyřicet dětí opustilo naši mateřskou školu a nastupují do první třídy.
Prvňáčkům přejeme úspěšný vstup do školy, čtenářům krásné zářijové dny.
Více se dozvíte na našich stránkách: http://msholice.ic.cz.

Lenka Chotěnovská

Areál J. A. Komenského v Bělči nad Orlicí druhý srpnový týden opět 
přivítal účastníky 9. ročníku tanečního a cyklistického tábora, kam jsme 
jako vždy dojeli po vlastní ose.
První večer všechny překvapil Mikuláš, čert a anděl, nechyběla ani pravá 
mikulášská nadílka. Děti a mládež ve věku od 7 do 14 let se celý týden 
věnovali především tanci a cyklistice. Mezi hosty byli tanečníci z T- BAS-
SU, program doplnili zajímavou přednáškou lesníci z městských lesů 
Hradce Králové, všichni jsme si zastříleli z luků a kuší při lekci luko-
střelby. Jak se líčit a česat nejen při slavnostních příležitostech, v praxi 
předvedly vizážistka a kadeřnice. Proběhly soutěže, hry, znalostní testy, 
hledali jsme poklad, všichni si zahráli v pohádce a pozorně posloucha-
li přednášku o zubní hygieně. Před ukončením našeho pobytu v pátek 
12. srpna jsme rodičům a veřejnosti na návsi v Bělči odtančili vše co jsme 
se naučili v programu nazvaném „Roztančené léto“. Rodiče si pak moh-
li prohlédnout celý tábor a mnozí byli překvapení krásným prostředím 
a celkovým zasazením areálu, do okolní přírody. Na přípravě a zajištění 
programu, výuky a pedagogického dozoru se podíleli tanečníci Romana 
Horová, Lucie Flekrová, Jiří Daněk, Martin Müller a Tereza Kamenická 
a já jim všem děkuji za výbornou spolupráci. 
Věřím, že si všichni odváželi nejen získané taneční zkušenosti a doved-
nosti, ale také mnoho zajímavých zážitků. Fotodokumentaci „Tapozá 
2011“ můžete shlédnout na: www.tshf.cz.

Hana Flekrová Taneční studio

Nebankovní úvěry ručené nemovitostí

Hledáme nové fi nanční poradce

 777 760 999

www.smartuver.cz

 úvěry od 50 000 Kč

 splatnost až 120 měsíců

 zajištění zástavou 
 na nemovitosti

 rychlé, vstřícné 
 a individuální jednání

 vyřešíme exekuce a zástavy

-inzerce_90x60.indd   1 26.7.2011   12:51:10

TOM service s.r.o.
Nádražní 273, 534 01 Holice
tel. 466 009 311,
www.tomservice.cz

Doba dovolených a cestování ještě nekončí,
využijte naše služby

•  válcová zkušebna brzd, tlumičů a vůle předních náprav, kontrola seřízení 
geometrie

• komplexní prohlídka podvozkových částí a výfukových systémů 
•  běžné mechanické práce – výměny brzd, brzdových destiček a kotoučů, 

výměny a lisování ložisek, vůle čepů řízení, těsnost manžet. kloubů, 
rozvody, spojky, brzdové soustavy...

•  doplnění a výměna olejových náplní – motor, převodovka, posilovač 
řízení, diferenciál

•  diagnostika vozidel – odstranění zjištění závad na motoru a převodovém 
ústrojí

• servis elektrosystémů, seřízení světel, domontáž světel denního svícení
• opravy poškozených skel, značení  skel bezpečnostním kódem
• kompletní servis autoklimatizace a služby PNEUSERVISU 
• komplexní příprava  vozidel na STK a ME

PO-PÁ od 7.00 do 17.00,  SO od 8.00 do 11.00 dle tel. dohody
tel: 466 009 311

Z HOLICKÝCH ŠKOL
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V prázdninovém vydání „Holických listů“ 
jsem žehral na to, že v červencovém a srpno-
vém kalendáři holického „Slavína“ je pouze je-
den „kulatý“ jubilant. A hleďme, hleďme, v září 
jsem nenalezl ani jednoho! Ono to ale zase tak 
moc k divení není, kdepak se má pravidelně kaž-
dý rok a každý měsíc objevit jubileum některé 
pozoruhodné osoby? Tak velké Holice přece 
jen nejsou. Musíte se spokojit s tím, že alespoň 
stručně připomenu několik „nejubilantů“, kteří 
se v září narodili či odešli na onen svět.

Jan Holinka se narodil v Holicích 30. září 
1938, stal se akademickým sochařem, malířem 
a kreslířem, je autorem plastik na holickém 
kulturním domě, busty Dr. Emila Holuba a re-
liefu T. G. Masaryka na pomníku v sokolském 
parku. Zemřel 15. ledna 2009 v Pardubicích. 
František Holub patřil do hudební rodiny ho-
lických Holubů, narodil se 3. prosince 1893, 
působil jako houslista, prvně koncertní mistr 
houslí v orchestru Východočeského divadla 
v Pardubicích, poté trvale sólista – člen orches-
tru Janáčkovy opery v Brně, kde zemřel 7. září 

1970. Růžena Holubová, narozená 11. května 
1865 ve Vídni (Rosa Hoffová), se provdala za 
Dr. Emila Holuba, účastnila se druhé cesty do 
jižní Afriky, zemřela 28. září 1958 ve Vídni. 
Ing. Karel Horák, narozen v Holicích 3. září 
1925, pracoval v leteckém výzkumu, technik, 
konstruktér a vynálezce, tvůrce startovacího 
zařízení pro motokrosové závody, autor brusek 
a vynálezů. Zemřel 2. února 1992 v Pardubi-
cích. Vojta Náprstek, narozen 17. dubna 1826 
v Praze, zemřel tamtéž 2. září 1894, význam-
ná osobnost českého politického a kulturního 
života, podporovatel a příznivec cestovatele 
Dr. Emila Holuba. František Ottmar, narozen 
22. dubna 1902 v Novém Hradci Králové, půso-
bil v Holicích jako městský důchodní, archivář a 
kronikář, vlastivědný pracovník, správce muzea, 
autor četných statí o Holicku, holický patriot, 
zemřel v Holicích 30. září 1977, pojmenována 
po něm ulice v lokalitě „Muška“. Antonín Ša-
fařík, narozen 21. listopadu 1872 v rakouském 
Baumgartneru, učitel, spisovatel, historik, vlas-
tivědný pracovník, kronikář města, spoluautor 

knihy „Holice–obraz vývoje a současnosti“ 
(1911), napsal „Pověsti Holic“ (1920). Zemřel 
v Holicích 9. září 1948, je po něm pojmenována 
jedna z místních ulic. Jaroslav Vojtěch, naro-
zen v Pardubicíh 11. září 1955, českosloven-
ský reprezentant v motokrosu, účastník závodů 
o mistrovství světa, člen AMK Holice, zemřel 
2. prosince 2008 v Holicích. (mkm)

Otázky, odpovědi, ohlasy

Tiskový – nebo tiskařský – šotek odnese 
ledacos: chybu autora, přehlédnutí korektora, 
překlep tiskárny… Obvinit tiskového šotka je 
totiž nejjednodušší, nemusí se hledat viník. Při-
tom takový šotek, skřítek, rarášek, diblík, zmek, 
trpaslík za nic nemůže. Jako nemohl za chybu 
na stránce „Historie“ v prázdninovém vydání 
Holických listů. Ve „Slavínu“ je mimo jiné uve-
deno: MUDr. Čeněk Zemánek (*11. srpna 1865 
v Rokytnici u Přerova) byl …a zemřel v Ho-
licích 2. října 1910. Ovšem Čeněk Zemánek 
zemřel 2. října 1930! – Žádný šotek, tu chybu 
jsem stvořil já. Prostě a jednoduše při přepi-
sování z archivních zápisů jsem bezmyšlenko-
vitě místo třicítky napsal desítku. Korektorka 
takovouto chybu nemůže „odhalit“, opravuje 
stylistiku, gramatické chyby, překlepy, ovšem 
aby ještě zkoumala správnost číselných údajů, 
to již nelze požadovat. Chyba je na mé straně, 
omlouvám se, mrzí mne to. Na druhé straně 
jsem potěšen. Potěšen tím, že ještě týž den, kdy 
noviny přišly do Vašich rukou, se ozvaly dvě 
čtenářky a na chybu upozornily. Moje radost je 
dvojnásobná: jednak nad tím, že lidé „Holické 
listy“ čtou, jednak že je čtou důkladně a objeví 
i takovouto „nenápadnou“ chybu. Navíc mne 
paní Blanka Jakšlová – Zemánková, dcera dok-
tora Zemánka, upozornila, že chyba je i v místě 
narození. Rokytnice platí, ovšem nejedná se 
o obec u Přerova, ale o Rokytnici v okrese Zlín. 
Zcela tomu věřím. Otevřel jsem internet a na-
počítal více než dvacet různých Rokytnic, dál 
jsem nepočítal.

Miloslav Kment

Jeden z místních občanů mne upozornil na 
častý nepořádek na obchvatu města v prostran-
ství kruhového objedu z Pardubické ulice. Při 
nejbližší cestě do Pardubic jsem se tam opatrně, 
ale více rozhlížel a dal jsem mu za pravdu. Na 
městském úřadě jsem se dověděl, že město nemá 
tuto křižovatku na starosti, že je to výlučně zá-
ležitost správy silnic a dálnic a že na to úřad 
příležitostně upozorní. – Dotazy na parkoviště 
u hřbitova a postup rekonstrukce bývalé pro-
dejny Malavi – market jsem tlumočil starostovi 
města a ten na ně dnes na titulní stránce odpoví-
dá. „Tiskařského šotka“ objasňuji v samostatné 
stati a jinak jsem o prázdninách „nepotkal“ nic 
zajímavého. Snad kromě toho, že došlo k další-
mu pokusu o loupež v depozitáři Holubova mu-
zea. To jste si však jistě přečetli v novinách.

(mkm)

Hrst zářijových pranostik
V knize pranostik Jana Munzara „Medardova 

kápě“ se hned na prvním místě v měsíci září ob-
jevuje rčení „Co srpen nedovařil, září nedosma-
ží“. O pravdivosti nelze pochybovat, poněvadž 
září by muselo mít kouzelnou moc, aby „dova-
řilo“ rozmary letošních prázdnin. Ovšem ve vý-
čtu pranostik se objevují i sympatické výhledy, 
například „Teplé září – dobře se ovoci a vínu 
daří“, jakož i sdělení neutrální („Divoké husy na 
odletu – konec babímu létu“, „Září jezdí na stra-
katé kobyle“) či dokonce výhružné („Bouřky 
v září – na jaře mnoho sněhu“). Pochopitelně, že 
charakter měsíce ovlivňují jako vždy jednotliví 
svatí. Hned první den měsíce se svatý Jiljí „vy-
tahuje“ tvrzením, že „Jaké počasí Jiljí ukazuje, 
takové po celý měsíc dodržuje“. Svatý Štěpán 
král je již poněkud střídmější. Alibisticky tvrdí, 
že „Na svatého Štěpána krále je už léta namále“. 
Svátek Narození Panny Marie využívají někteří 
předpovědci ke tvrzení, že „Na Panny Marie na-
rození – vlaštoviček rozloučení“. K tomu však 
netřeba pořekadla, stačí se v ten čas podívat na 
dráty elektrického vedení a je vše jasné. I když 
mám dojem, že letos si vlaštovky pospíšily… 
Povýšení svatého Kříže připadá na den 14. září 
a podle pranostiky „Po svatém Kříži podzim 
se blíží“. Je s podivem, že jedna z předních 
osobností dámského oddělení svatých, svatá 
Ludmila, váže k sobě pouze jednu pranostiku: 
„Svatá Ludmila deštěm obmyla“. Ovšem je také 
možné, že jsem hledal nedostatečně a kdesi se 
skrývají další výroky oné svaté. 21. září se svatý 
Matouš tuží více, možná proto, že byl milovní-
kem vína. Proč jinak by bylo psáno: „Je-li na 
svatého Matouše pěkný den, mají vinaři naději 
na dobrou sklizeň“. Do posledního týdne měsí-
ce září se „přimotávají“ tři ne zrovna obvyklá 
jména: Cyprián, Kosma a Damián. Ten první se 
prezentuje výrokem, že „Na svatého Cypriána 
chladno bývá často zrána“, druzí dva se po něm 
opičí nápodobou „Na Kosmu a Damiána stude-
no bývá zrána“. September víceméně korunuje 

svatý Václav a to už je osobnost! Nutno však 
vzít v potaz, že patron země České měl patrné 
jiné starosti, než zabývat se počasím. Přesto mu 
patří nemálo rčení: „Svatováclavské časy přine-
sou pěkné počasí“, „Svatý Václav víno chrání, 
po něm bude vinobraní“. Nechybí ani varovné 
„Přijde Václav – kamna připrav“ či „Na svatého 
Václava bývá bláta záplava“. A nakonec i trochu 
zoologie a ochrany přírody: „Svatý Václav tady 
– sklízí hady“. (mkm)

Zářijový „Slavín“ v Holicích

Nevěřte na „tiskové šotky“!

(Stránku připravil Miloslav Kment)

Ilustrace Jiřího Slívy z knihy „Medardova kápě“

HISTORIE I SOUČASTNOST MĚSTA HOLIC
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V sobotu 6. srpna proběhl na holických sportovištích 17. ročník populár-
ních „Sedmičkek“. V kategorii mužů zvítězila dvojice Hojka a Koubek, 
o bod méně získali druzí v pořadí Tomáš Jedlička starší s Davidem Velin-
ským, bronzová příčka patřila se stejným bodovým ododstupem Tomáši 
Jedličkovi mladšímu a Jakubu Jedličkovi. Těsně pod stupni vítězů skon-
čili Čejka s Václavem Velinským, pátou pozici obsadili Bednář s Rackem. 
V pětiboji veteránů si nejlépe vedli Hrdlička s Valentou. Další ročník se 
uskuteční příští rok v sobotu 4. srpna 2012. (pk)

V sobotu 20. srpna se sešli členové holické Dělnické tělovýchovné jed-
noty – DTJ Holice, aby na pravidelné valné hromadě zhodnotili svoji čin-
nost za uplynulé období a zároveň zvolili nový výbor, revizní komisi a zá-
věrem i starostu jednoty. V úvodu starosta jednoty Milan Štěpánek ve své 
zprávě zhodnotil činnost za uplynulé období, vyzdvihl aktivitu některých 
členů při zvelebování areálu, poděkoval sponzorům jednoty, zvláště se 
zmínil o přízni hejtmana Radko Martínka. Břetislav Gregor ve své zprávě 
zhodnotil činnost odboru turistů a cykloturistů a připomněl některé úspěš-
né akce. Pěší turisté absolvovali výšlap na Horní Jelení, cykloturisté zača-
li rok novoroční jízdou do Malé Černé, účastnili se i jízdy do Klopot a na 
„Cyklo Peklo“, někteří absolvovali cyklomaraton pořádaný roveňskými 
cyklisty, několik členů pak bylo na několikadenním putování krajem Be-
rounky. Pan Klouček seznámil valnou hromadu s činností kulečníkářů 
a valná hromada byla seznámena pokladní paní Brožovou o fi nanční situ-
aci DTJ, p. Bartoníček přednesl zprávu revizní komise.
Poté proběhly volby do vedení jednoty a do funkce starosty jednoty byl 
opět zvolen Milan Štěpánek. Ten v závěrečném slovu ještě připomněl je-
jich aktivitu při zajištění cyklistického závodu při olympiádě škol holic-
kého regionu a zmínil se o organizování společenských akcí v areálu „Na 
vagoně“ pro některé holické organizace. 
Na závěr poděkoval všem za důvěru při jeho znovuzvolení a popřál všem 
hodně zdraví a elánu při práci pro DTJ.

Vladislav Branda

Pozvánka na motokros
V sobotu 10. září se v Poběžovické kotlině uskuteční závod přebo-
ru SMS Pardubice v motokrosu. Tréninky začínají v 7.30 hodin, 
závod ve 12.00 hodin a uvidíte jezdce ve třídách do 50, 65, 80 ccm, 
MX2, Open, Veterán a Hobby. Na startu by se měli objevit i od-
chovanci holického motokrosu i jezdci mistrovství republiky.

DTJ HOLICE

Míčový sedmiboj

SK Holice oznamuje
SK Holice všechny srdečně zve na Posvícenskou zábavu, která se koná 
v sobotu 17. září od 20.00 hodin v sále restaurace „Na Trandě“. K tanci 
a poslechu hraje skupina Expres.
Nábor mládeže: Každé pondělí a čtvrtek od 17.00 hodin probíhá nábor 
mládeže ročníků 2004, 2005, 2006 a mladší. Více informací podá trenér 
Petr Starý, telefon 606 661 611.

Nejbližší domácí zápasy mužů:
Krajský přebor:
  4. 9. v 17.00 hod. SK Holice – Vysoké Mýto
17. 9. v 16.30 hod. SK Holice – Žamberk
28. 9. v 16.00 hod. SK Holice – Polička - středa
I. B třída:
  4. 9. v 10.15. hod. SK Holice B – Ronov nad Doubravou
17. 9 v 16.30 hod. SK Holice B – Horní Jelení
1. 10. v 16.99 hod. SK Holice B – Luže

Konec prázdnin s fotbalovou parádou
SK Holice a místní Strana soukromníků ČR pod záštitou Města Holic 
připravila pro děti a širokou veřejnost „Konec prázdnin s fotbalovou pa-
rádou 2011“ na fotbalovém stadionu. V sobotu 3. září v 10.30 hodin bude 
zahájen program hrami, soutěžemi a různými pořady s občerstvením pro 
děti zdarma. Ve 13 hodin bude slavnostně otevřena nová travnatá plocha, 
poté proběhne ukázkový zápas mládeže, ve 14 hodin se utká stará gar-
da SK Holice versus Amfora klub Praha. Moderuje Petr Salava a Václav 
Tittelbach, rozhodovat bude Pavlín Jirků, čestným hostem je Antonín Pa-
nenka. Od 16 hodin následuje koncert skupiny Rangers band, poté bude 
pokračovat volná zábava se živou hudbou. Občerstvení po celý den bude 
zajištěno, vstupné na celý den činí 60 Kč, přičemž je možno areál opustit 
a se stejnou vstupenkou se zase vrátit.
Vstup pro děti zdarma! (red)

ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU


