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Vážení spoluobčané,

ve chvílích, kdy 

čtete lednové holické 

listy, máme podstat-

nou část vánočních 

svátků za sebou 

a chystáme se do roku 

2014. Ovšem, aby ne-

došlo k mýlce, podle 

znalců svátky vánoční a novoroční začínají ad-

ventem a končí na Tři krále 6. ledna.

A nyní již k prosincovému zasedání zastu-

pitelstva města. Hlavním bodem programu 

bylo schválení rozpočtu města na rok 2014. 

Tentokrát byl sestaven poněkud jinak než 

v minulých letech, protože obsahuje kromě 

provozní části i část kapitálovou. Provozní 

část rozpočtu je samozřejmě přebytková, ne-

boť výdaje držíme na úrovni předcházejících 

let. V kapitálové části máme důležité inves-

tiční akce, jako je výstavba základní umělec-

ké školy, spoluúčast fi nancování k dotacím 

na projekty „Bezpečná doprava ve městě“, 

zateplení ZŠ Holubova, zateplení MŠ Holu-

bova, zateplení MŠ Pardubická, modernizace 

kina v Kulturním domě města Holic a rezerva 

na projektovou činnost na rok 2015.

Celkový objem kapitálových výdajů je 

cca 56 miliónů Kč, což je částka v historii 

města ojedinělá. Pro výstavbu základní umě-

lecké školy se využije úvěr, další výdaje jsou 

kryty z větších příjmů města z rozpočtového 

určení daní a částečně i z prodeje městských 

bytů. Na konci roku 2014 by budovy základ-

ních a mateřských škol měly být ve velmi 

dobrém stavu a připraveny sloužit dětem 

další řadu let.

Pokud se chystáte na silvestrovský večer 

a na rozloučení se starým rokem a přivítání 

roku nového, dovolte mi Vás pozvat na tra-

diční novoroční setkání občanů. Uskuteční se 

ve středu 1. ledna 2014 na fotbalovém stadio-

nu od 18.00 hodin. Zakončeno bude zdravicí 

starosty a slavnostním ohňostrojem.

Do nového roku Vám již dnes přeji pevné 

zdraví, dostatek klidu, spokojenosti a mnoho 

úspěchů v pracovním i osobním životě.

Ochotníci rozdávali

A máme to tu zase. Jako tradičně s jedním 
z vánočních dárků svým spoluobčanům přispě-
chali holičtí ochotníci. Pavel Hladík se tento-
kráte nechal inspirovat hrou Williama Shake-
speara Veselé paničky Windsorské a do rolí 
obsadil téměř celý soubor. Hra, kterou autor 
napsal v roce 1597 údajně na přání královny 
Alžběty a měl na to pouhých 14 dní, během let 
prošla mnohými úpravami. Malých, ale velmi 
decentních úprav, jsme byli svědky i v sobotu 
14. prosince. 

Již jednou jsem si na tomto místě posteskl, 
že je velká škoda, že již mezi námi není pan 
Miloslav Kment. Jeho recenze byli minimál-
ně stejně kvalitní jako výkony herců, režiséra 
a dalších zúčastněných, nápovědou počínaje, 
autorem scény a osvětlovačem konče. Možná 

a já si myslím, že zcela určitě, se pan Kment 
v sobotu někde tam ze shora díval a dobře se 
bavil. V Holických listech nám o tom bohužel 
již nenapíše. Co mohu napsat já? Pro mě je je-
diným kritériem to, že se zcela zaplněný velký 
sál také dobře bavil a že občas někomu „vypadl 
text“ nebo se spletl? To celou hru jenom osvěži-
lo, nebyli jsme přeci na Národním divadle.

Takže na závěr. Luďku, Jitko, Nino, Petře, 
Ivo, Honzo, Karle, Zdeňku, Ivano, Vladimíre, 
Vítězslave, Lukáši, Pavle, Radku, Jano, Draho-
míro, Libuše, Davide, Renato, Petro a Tomášo-
vé děkuji za pěkný dárek a ať vám zaplněný sál 
tleská ještě mnohokrát v budoucnosti. Určitě by 
zatleskal i William Shakespeare, od jehož na-
rození uplyne 23. dubna příštího roku 450 let.

Petr Kačer

SLOVO STAROSTY
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USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE 
DNE 18. listopadu 2013
Usnesení č. 398 RM 1) bere na vědomí návrh 
rozpočtu města na rok 2014; 2) ukládá zveřej-
nění návrhu rozpočtu na rok 2014, po zapra-
cování připomínek, na úřední desce. T: 29. 11. 
2013 Z: Welschová. Č. 399 RM: 1) vyhlašuje 
termín provedení inventarizace majetku města 
k 31. 12. 2013; 2) schvaluje: a) hlavní inventa-
rizační komisi ve složení: předseda – Bc. Dag-
mar Kulhavá, členové – Ing. Vladislav Branda, 
Lenka Kšádová, Aneta Václavíková, Roman 
Kašpar a Miroslava Welschová; b) harmono-
gram provádění inventarizačních prací v r. 
2013. Č. 400 RM bere na vědomí měsíční 
zprávu za měsíc říjen 2013 na akci Základní 
umělecká škola v pasivním standardu. Č. 401 
RM schvaluje platební kalendář na dobu 6 mě-
síců na vyrovnání nedoplatku a vyměřeného 
poplatku z prodlení nájemci bytu č. 14 na ná-
městí T. G. Masaryka 2, Holice. Č. 402 RM 
schvaluje platební kalendář na dobu 4 měsí-
ců na vyrovnání nedoplatku z předpisu nájmu 
včetně záloh na služby za 8.–9. měsíc a již vy-
měřeného poplatku z prodlení nájemci bytu č. 
21 v ulici Holubova 761, Holice. Č. 403 RM 
schvaluje zveřejnění záměru pronájmu ne-
bytového prostoru v čp. 29,náměstí T. G. Ma-
saryka v Holicích, místnosti č. 201 ve 2. nad-
zemním podlaží . Velikost místnosti je 15,8 m2 
a přísluší k ní sociální zařízení – místnosti č. 
218–220 v podílu 1/6 tj. 1 m2 tedy celkem 16,8 
m2. Č. 404 RM schvaluje odpis pohledávky 
ve výši 1 527 Kč z vyúčtování služeb r. 2010 
za Realitami NoSs. Č. 405 RM schvaluje uza-
vření dodatku č.1 ke smlouvě o budoucí kupní 
smlouvě na převod vlastnictví bytové jednotky 
č. 5 v č.p. 731, Tyršova ul., Holice. Č. 406 RM 
schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě 
o budoucí kupní smlouvě na převod vlastnictví 
bytové jednotky č. 2 v č.p. 735, Holubova ul., 
Holice. Č. 407 RM schvaluje uzavření dodat-
ku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě 
na převod vlastnictví bytové jednotky č. 2 v č.p. 
746, Holubova ul., Holice. Č. 408 RM schva-
luje uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory ze 
Státního fondu životního prostředí ČR v rám-
ci Operačního programu Životního prostředí 
na akci „Zateplení a výměna oken ZŠ Komen-
ského č.p. 100 v Holicích“. Č. 409 RM schva-
luje zveřejnění záměru odprodeje a doporuču-
je zastupitelstvu města schválit odprodej části 
městského pozemku p.č. 3472/1, výměra 32 m2, 
ostatní plocha, místní část Koudelka, k.ú. Ho-
lice v Čechách z majetku města Ing. Lubošovi 
a Mgr. Kateřině Valentovým, bytem Hanzlova 
124, Holice a Týnec 17, Dobrovice za cenu 
140 Kč/m2. Č. 410 RM neschvaluje zveřejně-
ní záměru směny a nedoporučuje zastupitel-
stvu města schválit směnu části pozemku p.č. 
2176/1, cca 110 m2 – celková výměra 304 m2, 
ostatní plocha, k.ú. Holice v Čechách ve vlast-
nictví podílových spoluvlastníků (1/4) Václava 

Jirouta, Zahradní 733, Holice, Karla Jirouta, 
V Ráji 1722, Zelené Předměstí, Pardubice, Old-
řicha Jirouta Družstevní 876, Dobruška a Marie 
Kratochvílové, Holubova 848, Holice za poze-
mek p.č. 2176/2, výměra 149 m2, ostatní plo-
cha, k.ú. Holice v Čechách ve vlastnictví Města 
Holice. Č. 411 RM schvaluje zveřejnění zá-
měru směny a doporučuje zastupitelstvu měs-
ta schválit směnu pozemků p.č. 2391/36, p.č. 
2410/9, p.č. 2410/3, p.č. 2410/2, p.č. 2411/23, 
p.č. 2411/25, p.č. 2411/4, p.č. 2411/26, p.č. 
2411/30, p.č. 2411/38, p.č. 2411/40, p.č. 
2411/42, p.č. 2411/48, p.č. 2411/39, p.č. 
2411/22, p.č. 2411/36, p.č. 2411/37, p.č. 
2411/41, p.č. 2411/43, p.č. 2411/44, p.č. 
2411/46, p.č. 2411/52, p.č. 2411/53, p.č. 
2411/54, p.č. 2411/55, p.č. 2411/56, p.č. 2044/4 
o celkové výměře 7998 m2 do majetku města 
za pozemky p.č. 7868/3, p.č. 7867/29, p.č. 
7867/24, p.č. 7867/2, p.č. 7867/1, p.č. 7866/29, 
p.č. 7866/23, p.č. 7866/14, p.č. 7866/12, p.č. 
7866/9, p.č. 7866/5, p.č. 7866/3, p.č. 7866/1, 
p.č. 7862/13, p.č. 7861/2, p.č. 7860/11, p.č. 
841/2, p.č. 833/6, p.č. 827/14, p.č. 7862/1, 
p.č. 7862/20, p.č. 7866/21, p.č. 7866/25, p.č. 
7867/3, p.č. 7867/12, p.č. 7868/39, p.č. 2041/31 
o celkové výměře 7998 m2 z majetku města, vše 
v k.ú. Holice v Čechách. Č. 412 RM doporuču-
je zastupitelstvu města schválit zřízení věcného 
břemene za účelem rozšíření kabelu nízkého 
napětí (knn) na pozemcích města p.č. 2019/22, 
p.č. 2019/24, p.č. 2385/41, p.č. 2385/42 vše 
k.ú. Holice v Čechách, obec Holice, okres 
Pardubice, zapsáno v katastru nemovitostí ve-
deném Katastrálním úřadem pro Pardubický 
kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, na LV č. 
10005 pro ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, za úpla-
tu formou jednorázové náhrady ve výši 200 Kč/
bm + DPH. Č. 413 RM: 1) ruší usnesení rady 
města č. 287 ze dne 27. 9. 2004 a usnesení č. 
356 z 3. 12. 2007, 2) schvaluje cenu za stání 
silničních motorových vozidel na parkovacích 
plochách na náměstí T. G. Masaryka, které vy-
mezuje nařízení města Holic č. 2/2011, o pla-
ceném stání na místních komunikacích, ve zně-
ní pozdějších předpisů: a) ve výši 5 Kč do 1/2 
hodiny stání a 10 Kč za každou další hodinu 
stání, b) cenu parkovací karty ve výši 1800 Kč 
na dobu jednoho roku, včetně DPH, c) cenu 
parkovací karty na 1/2 roku ve výši 1000 Kč, 
včetně DPH, d) cenu parkovací karty na 1 
měsíc ve výši 250 Kč, včetně DPH. 3) osvo-
bozuje od placení poplatku za stání silničních 
motorových vozidel na parkovacích plochách 
na náměstí T. G. Masaryka, vymezené naříze-
ním města Holic č. 2/2011, o placeném stání 
na místních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, tyto řidiče: a) držitele parkovacího 
průkazu vystaveného osobám s průkazem ZTP 
a ZTP-P, b) vozidel policie ČR, Městské poli-
cie Pardubice a hasičského záchranného sboru, 
c) vozidel Technických služeb Holice a Měst-
ského úřadu Holice, d) řidiče zdravotnických 

vozidel provádějících zásah, e) řidiče vozidel 
pečovatelské služby, která smluvně zajišťuje 
tyto služby pro město Holice. Č. 414 RM za-
mítá žádost o převod nevyčerpaných fi nanč-
ních prostředků z rozpočtu 2013 pro Osadní 
výbory Koudelka, Roveňsko a Kamenec do ná-
sledujícího roku 2014. Č. 415 RM schvalu-
je prominutí 1 měsíčního nájmu a příspěvek 
ve výši 7 750 Kč na nezbytné úpravy provedené 
nájemcem na vlastní náklady při výměně oken 
nebytových prostor v č.p. 19, nám. T. G. Ma-
saryka. Č. 416 RM schvaluje bezplatné užívá-
ní části parkoviště na náměstí T. G. Masaryka 
pro Lesní družstvo Vysoké Chvojno za účelem 
prodeje vánočních stromků dne 10. 12. 2013 
od 13.00 hodin a prodeje vánočních kaprů 
dne 22.12.2013 od 9.00 hodin. V obou přípa-
dech bude prodej probíhat do vyprodání zásob. 
Č. 417 RM schvaluje 15. rozpočtovou změnu 
v rozpočtu města na rok 2013. Č. 418 RM do-
poručuje zastupitelstvu města schválit změnu 
účelu použití poskytnutých fi nančních prostřed-
ků ve výši 50 tisíc Kč Automotoklubu Holice.

USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE 
DNE 2. prosince 2013
Usnesení č. 419 RM schvaluje 16. rozpočto-
vou změnu v rozpočtu města na rok 2013. 
Č. 420 RM schvaluje uzavření nové nájemní 
smlouvy se společností Medipriva s.r.o. na ne-
bytové prostory v č.p. 29, náměstí T. G. Ma-
saryka, Holice v souladu s novým občanským 
zákoníkem ve stejném rozsahu jako stávající 
nájemní smlouva s MUDr. Ivanou Jansovou. 
Smlouva bude platná ke dni podpisu a účin-
ná ode dne registrace společnosti Medipriva 
s.r.o. Č. 421 RM schvaluje: a) ukončení ná-
jemní smlouvy s MUDr. Irenou Vyroubalovou 
na nebytové prostory nám. T. G. Masaryka č. 
p. 29 v Holicích – ambulance neurologie doho-
dou, a to ke dni uzavření nové nájemní smlou-
vy se společností NEUROLOGIE HOLICE 
s.r.o.; b) zveřejnění záměru převedení práva 
nájmu nebytových prostor nám. T. G. Masary-
ka č. p. 29 v Holicích (místnosti č. 222–224, 
218–220, 229–231, 232–234) z dosavadního 
nájemce fyzické osoby MUDr. Ireny Vyrou-
balové – ambulance neurologie, na společnost 
NEUROLOGIE HOLICE s.r.o., se sídlem tř. 
Edvarda Beneše 1541/50, 500 12 Hradec Krá-
lové, zastoupenou MUDr. Irenou Vyroubalovou 
ve stejném rozsahu a v souladu s novým občan-
ským zákoníkem, a to ke dni ukončení nájmu 
nebytového prostoru s MUDr. Irenou Vyrou-
balovou. Č. 422 RM schvaluje: a) při nových 
předpisech výše nájemného nebytových prostor 
neuzavírat nové dodatky smluv, ale s platnos-
tí od 1. 1. 2014 pouze toto nájemci oznámit; 
b) s platností od 1. 1. 20104 provádět zvýšení 
nájemného o infl aci až k 1. 4. aktuálního roku; 
c) roční předpis nájemného zaokrouhlit na část-
ku dělitelnou 12. Č. 423 RM schvaluje pro-
dloužení termínu dokončení práce ve smlouvě 
o dílo „Program rozvoje zeleně města Holice“ 
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Informace z městského úřadu a jeho odborů připravil ing. Vladislav Branda, tajemník MÚ

Místní poplatek za komunální 
odpad v roce 2014
Zastupitelstvo města Holic schválilo na svém 
prosincovém jednání obecně závaznou vy-
hlášku č.3/2013 o místním poplatku za odpad. 
Poplatek pro rok 2014 se bude platit ve stejné 
výši jako v loňském roce, tj. 600 Kč na osobu 
a rok. 
Složenky na placení poplatku za odpad bu-
deme do domácností rozesílat až v průběhu 
března 2014, přičemž poplatek bude možno 
zaplatit na poště, dále bezhotovostně převo-
dem z účtu, popřípadě v hotovosti v pokladně 
radnice. Splatnost poplatku je jednorázově 
k 30. červnu 2014.
Upozorňujeme občany, aby platbu prováděli 
až po obdržení složenky!!!
Úplné znění vyhlášky je vyvěšeno na úřední 
desce MÚ a je zveřejněno, na internetové strán-
ce www.holice.eu. 

Pro objasnění uvádíme několik čísel. Celkové 
hospodaření s odpady bude pro rok 2014 pro 
město ztrátové a bez započtení nákladů tech-
nických služeb na sběrný dvůr budou náklady 

5 900 tis.Kč, příjmy od občanů počítáme 3 800 
tis. Kč (reálně však 3700!) a 700 tis. Kč je plá-
novaný příjem od Ekokomu za separovaný sběr. 
Ztráta je asi 1,5 mil. Kč, přepočtem asi 230 Kč 
na občana (poplatníka). 
Pro jednoduchou představu jsou náklady TS 
na sběrný dvůr necelých 2 mil. Kč a tržby sběr-
ného dvora v roce 2012 byly cca 220 tis. Kč. 
Po připočtení i těchto nákladů vychází, že měs-
to doplácí na každého občana více než 500 Kč.
V návrhu rozpočtu na rok 2014 je počítáno 
s pokračováním svozu bioodpadu, zahájení svo-
zu bude přibližně v květnu 2014.
Co se týká nákladů na oddělený sběr bioodpa-
du, Odeko je vyčíslilo na 33 tis. Kč za měsíc, 
tedy při sedmiměsíční sezóně to navýší celkové 
náklady o 231 tis. Kč (36 Kč/občana).
Již dnes však lze hodnotit tuto akci pozitivně, 
v roce 2013 se svezlo 250 tun biodpadu, podle 
předběžných výsledků svozu komunálního od-
padu za 10 měsíců roku 2013 se snížilo množ-
ství „komunálu“ o cca 150 tun.

Právnické a fyzické osoby oprávněné k pod-
nikání mají možnost se připojit k holickému 

systému pro nakládání s komunálním odpadem 
na základě písemné smlouvy.
Protože likvidaci komunálních odpadů zajišťu-
je v Holicích fi rma Odeko z Týniště nad Orlicí 
budou se smlouvy uzavírat přímo s „Odekem“. 
Kontakt na ODEKO: ODEKO s.r.o., Smetanova 
395, 517 21 Týniště nad Orlicí, tel, 494 320 432 
viz www.odeko.cz.

Plán práce zastupitelstva a rady 
města Holic na 1. pololetí 2014
Prosincové jednání zastupitelstva schváli-
lo i plán práce zastupitelstva a rady města na 
1. pololetí roku 2014. Jednání rady, která jsou 
neveřejná začínají již v pondělí 6. ledna 2014 
a pak následují v pravidelných dvoutýdenních 
intervalech až do 7. července.
První jednání zastupitelstva je 17. března 
2014, další je 12. května a poslední 23. červ-
na 2014. Schůze zastupitelstva města jsou 
veřejné a konají se v klubovnách kulturního 
domu od 17 hodin.
Podrobný plán práce je na úřední desce měst-
ského úřadu i na stránkách města na www.ho-
lice.eu.

s Ing. Zuzanou Baladovou, Palackého 292, 
530 02 Pardubice do 31.12.2013. Č. 424 RM 
doporučuje zastupitelstvu města schválit po-
dání žádosti o dotaci na akci „Revitalizace 
historického parku v Holicích s dominantou 
sokolovny“ v rámci programu „Program zeleň 
do měst a jejich okolí“ ze Státního fondu život-
ního prostředí ČR v rámci operačního progra-
mu Životního prostředí. Č. 425 RM schvaluje 
jako zhotovitele akce „Úklid v objektu č.p. 29, 
nám. T. G. Masaryka v Holicích“ fi rmu Tech-
nické služby Holice. Č. 426 RM schvaluje 
jako zhotovitele akci „Úklid objektu č.p. 1042 
U Kapličky a úklid v objektu č.p. 1131 Palac-
kého v Holicích“ fi rmu Technické služby Holi-
ce. Č. 427 RM schvaluje dohodu o ukončení 
nájmu k bytu č. 8 v domě č.p. 728 v Tyršově 
ulici, 534 01 Holice ke dni 15. 12. 2013. Č. 428 
RM schvaluje přechod práva nájmu bytu č. 8 
v bytovém domě č. p. 728, ul. Tyršova v Ho-
licích dle podmínek důvodové zprávy. Č. 429 
RM schvaluje uhrazení části nákladů za úklid 
společných prostor bytového domu U Kapličky 
1042 a Palackého 1131 nájemníky, a to ve výši 
91 Kč (včetně snížené výše DPH) za osobu 
a měsíc. Č. 430 RM doporučuje zastupitelstvu 
města schválit plán práce zastupitelstva města 
a rady města na I. pololetí roku 2014. Č. 431 
RM bere na vědomí přípravu zasedání zastu-
pitelstva města dne 16. 12. 2013. Č. 432 RM 
bere na vědomí nabídku nepotřebného ma-
jetku TS s tím, že město o nabízený majetek 
nemá zájem. Č. 433 RM schvaluje změnu č. 
1 Odpisového plánu Technických služeb Holice 

na rok 2013. Č. 434 RM doporučuje zastupi-
telstvu města schválit Obecně závaznou vyhláš-
ku č. 2/2013 o místním poplatku za provoz sys-
tému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálního odpadu. 
Č. 435 RM schvaluje uzavření Smlouvy na po-
skytování pečovatelských služeb občanům měs-
ta Holice a úhradě za ni pro rok 2014 s Oblastní 
charitou Pardubice dle předloženého návrhu. 
Č. 436 RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
účelové neinvestiční dotace v požární ochraně 
na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasi-
čů obce pro rok 2013 s Pardubickým krajem 
ve výši 3 940 Kč. Č. 437 RM doporučuje 
zařadit do nejbližší rozpočtové změny částku 
30 tisíc Kč na podporu Středoevropské výsta-
vy králíků v Holicích pro Základní organizaci 
českého svazu chovatelů Holice. Č. 438 RM: 
a) schvaluje přenechání nově nabytého majet-
ku – pozemky stadion do výpůjčky příspěvkové 
organizace TS Holice; b) ukládá předložit do-
datek ke Smlouvě o výpůjčce se zapracováním 
omezujících podmínek státu ke schválení radou 
města. T: 6. 1. 2014 Z: Welschová. Č. 439 RM 
schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí pod-
pory ze Státního fondu životního prostředí ČR 
v rámci Operačního programu Životního pro-
středí na akci „Rekonstrukce zdrojů tepla a za-
teplení objektů MŠ Holice Pardubická 992“. 
Č. 440 RM schvaluje odpis pohledávky v cel-
kové výši 468 Kč z vyúčtování služeb 2011 
a část předpisu 3. čtvrtletí 2011 za MOTOTRA-
DINGEM spol. s.r.o. Č. 441 RM schvaluje 
změnu č. 3 Odpisového plánu Základní umě-

lecké školy Holice pro rok 2013. Č. 442 RM 
schvaluje podání žádosti o zápis dalšího mís-
ta poskytovaného vzdělávání základní školy, 
jejíž činnost vykonává Základní škola Holice, 
Holubova 47, okres Pardubice a to v objektu 
Školní jídelny, Nádražní 1021, 534 01 Holice. 
Č. 443 RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlou-
vě č. 2309 (Odstranění vody v suterénu ZŠ 
Holubova, Holice). Č. 444 RM: a) odvolává 
z funkce tajemnice sociální komise Bc. Editu 
Moučkovou z důvodu ukončení pracovního po-
měru ke dni 30. 11. 2013; b) jmenuje tajemnicí 
sociální komise Lenku Machatou, DiS. od 1. 1. 
2014. Č. 445 RM schvaluje přidělení bytu č. 
2R v bytovém domě U Kapličky 1042 v Holi-
cích dle schváleného pořadníku sociální komise 
na IV. čtvrtletí roku 2013.

USNESENÍ MIMOŘÁDNÉHO ZA-
STUPITELSTVA MĚSTA HOLIC ZE 
DNE 2. prosince 2013
Usnesení č.367 ZM schvaluje Dodatek č. 1 
k úvěrové smlouvě města číslo 99006277719 
s Komerční bankou a.s. Praha. Č. 368 ZM 
schvaluje podání žádosti o dotaci na akci : „Re-
vitalizace historického parku v Holicích s do-
minantou sokolovny“ v rámci programu „Pro-
gram zeleň do měst a jejich okolí“ ze Státního 
fondu životního prostředí ČR v rámci Operač-
ního programu Životního prostředí. Č. 369 ZM 
schvaluje uzavření smlouvy o poskytování 
energetických služeb metodou EPC v objektech 
v majetku města se společností MVV Energie 
CZ a.s. Kurtvirtova 339/5, Praha 5.
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Zahájení nového roku s DDM Holice

Kulturní kalendář na měsíc leden 2014

Stalo se již tradicí, že nový rok DDM Holice zahajuje zimním pobytem 
na horách. Letos 2. 1. 2014 vyráží 13 rodin s dětmi do blízkých Orlických 
hor za zimními radovánkami.
Během 4 dnů si rodinky budou užívat lyžování, bobování, soutěže na sně-
hu a programu, který jsme pro ně připravili na dlouhé zimní podvečery 
v penzionu Jedlová v Deštném v Orlických horách. Pevně věříme, že poča-
sí nám bude přát, abychom si mohli plánované zimní radovánky plně užít.

Hana Stárková

Kulturní dům města Holic ve spolupráci s panem Josefem Ptáčkem a Pa-
mátníkem národního písemnictví pořádá výstavu kopií děl Zdeňka Bu-
riana s názvem Malíř ztraceného času. Výstava se uskuteční od 7. ledna 
do 31. března 2014 ve vitrinách v prvním patře kulturního domu. Zdeněk 
Burian ilustroval více než 500 knih, různých autorů například: Jaroslava 
Foglara, Rudyarda Kiplinga, Jacka Londona, Karla Maye, Eduarda Štor-
cha nebo Julese Verna.

Zdeněk Burian v Holicích

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
datum hodina program vstupné
25. 1. 19.30  Ve Windsoru paní veselé
sobota   Repríza komedie Williama Shakespeara o tom, jak se rytíř Jan Falstaf třikrát pokusí zmocnit fyzických i pe-

něžních půvabů dvou windsorských paniček a třikát sklidí porážku a posměch. Ale nejen o tom.
   Hru uvádí Divadelní soubor Kulturního domu Holice.
   Režie: Pavel Hladík. 100 Kč 

26. 1. 15.00  O Sněhurce
neděle   Veselý muzikálek pro celou rodinu na motivy pohádky bratří Grimmů. Jedna z nejstarších německých rene-

sančních pohádek bude vyprávět o zlé královně, o Sněhurce, o zrcadle, dvou rozpustilých stromech a hlavně 
o sedmi malých mužíčcích.

   Uvádí Divadlo Kapsa Andělská Hora. 70 Kč

28. 1. 10.30  O strašidelném nádraží
úterý   Pohádka plná kouzel a písniček o vlakovém nádraží v Plané, kde se dějí naprosto záhadné věci. Uvádí Divadlo 

Láryfáry Praha. 40 Kč

KINO
datum hodina program vstupné
14. 1. 19.30  Mafi ánovi
úterý   Bývalý mafi ánský boss Giovanni Manzori, jeho rázná manželka Maggie a jejich dvě děti jsou za příkladnou 

spolupráci umístěni do programu na ochranu svědků. Mafi ánské klany však zuřivě pátrají po špinavém udava-
či. A tak se z nich stávají Blakeovi a jejich novým domovem ospalé městečko v Normandii.

  Režie: Luc Besson.
   Hrají: Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Tommy Lee Jones, Diana Agron.
   Žánr: Krimi – komedie. Délka 112 minut. 80 Kč

4. 2. 19.30  Vejška
úterý   Volné pokračování divácky úspěšného fi lmu Gympl. Hlavní hrdinové, Petr Kocourek a Michal Kolman, se 

tentokrát potkávají s nástrahami vysokoškolského studia. Každý osobitě po svém.
   Hrají: T. Vorel ml., J. Mádl, E. Josefi ková, Z. Bydžovská, J. Kohák, J. Kraus a další.
  Žánr: Komedie. Délka 100 minut. 80 Kč

AKADEMIE PRO STARŠÍ A POKROČILÉ
datum hodina program vstupné
14. 1. 16.00 Izrael – země mnoha tváří
úterý  Přednáší RNDr. Petr Rybář, cestovatel, publicista a ekolog. 30 Kč

GALERIE – VÝSTAVA
                                                                                                                                                                                                                                           
3. 1.–31. 1.  Jaroslav Koreček, Markéta Korečková, Juliana Macková
  Vernisáž výstavy dne 3.1. 2014 od 17 hodin.

KULTURA V HOLICÍCH
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RVC Holoubek Oblastní charity Pardubice vám i v tomto roce nabízí 
pravidelný dopolední program:
PO – výtvarné a pracovní dopoledne s Helenou,
ÚT –  hudebně pohybové dopoledne s písničkou s Milenou,
ST –  svět pohádek a chvilka pro logopedii s Helenou,
ČT – poznáváme svět všemy smysly s Dášou,
PÁ – hravé pohybové dopoledne s Janou.
V době pravidelných programů je herna stále volně přístupná pro ma-
minky, tatínky, babičky, dědečky a jejich dětičky. Je krásné si společně 
s dětmi hrát.
Co je zajímavého a co se chystá?
Baby studio probíhá každý lichý čtvrtek od 14.00 do 16.00 hodin, je pro 
maminky, tatínky a jejich miminka ve věku od 3 měsíců do 1 roku. Přijď-

te si pohrát s vašimi ratolestmi, získat nové doved-
nosti a informace od zkušené porodní asistentky 
Mgr. Hany Polákové. V prosinci věnoval Holoubek 
novým občánkům Holic poukázku na vstup do na-
šich krásných prostor a tak se těšíme na nové tváře.
Na leden chystáme akci pro maminky – „Přijďte se 
nechat hýčkat“ – bezplatné líčení maminek s po-
radenskou službou pod vedením Mgr. Kateřiny Strakové. Zájemkyně se 
mohou přihlásit do 11. 1. 2014.
Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek je otevřeno všem generacím.
Co stojí za připomenutí?
V prosinci uspořádal RVC Holoubek pět zdařilých kurzů pro seniory. 
Celkem se zúčastnilo 42 seniorů, někteří navštívili všechna tři nabízená 
témata. Velký zájem byl o kurz „Proč trénovat paměť“, dále „Počítačové 
kurzy pro úplné začátečníky“ a pozornosti se těšil i kurz na téma „Media 
a jak na ně“. Děkujeme všem seniorům za společná setkání.
Ve středu 11. 12. 2013 jsme se v Holoubku společně zaposlouchali do ta-
jemné pověsti v dramatické úpravě z knihy „Poklad na Kunětické hoře“. 
Pověst jsme vyslechli z úst kastelána hradu Kunětické hory pana Miloše 
Jirouška a průvodce hradu Kunětické hory pana Davida Polácha.
Kontakty: RVC Holoubek, Dudychova 782, Holice, mobil: 733 141 960, 
e-mail: holoubek@charitapardubice.cz, www.pardubice.charita.cz/nase-
-sluzby/holoubek

Co nového v projektu MAMI, TATI, PEČUJ, PRACUJ?
Dne 6. 1. 2014 začíná již 4. vzdělávací cyklus projektu MAMI, TATI, PE-
ČUJ, PRACUJ. Účastníci kurzu se během tří měsíců zdokonalí v PC do-
vednostech, angličtině, osobním rozvoji. Pro širokou veřejnost je i v tom-
to cyklu možnost zúčastnit se otevřených přednášek na témata: Mediální 
gramotnost, Finanční gramotnost, Jak zvládnout přechod dítěte z rodinné 
péče do školních zařízení, seminář Emoční inteligence, Jak začít podnikat 
I. a II., Jak se postavit genderovym stereotypům při slaďování rodinného 
a pracovního života, seminář Pracovní právo a my. Přihlášky na semináře 
a ucelené vzdělávání naleznete na www.MATAPE.cz. Přihlašovat se do dal-
ších vzdělávacích cyklů je možné průběžně, až do prosince 2014. Doposud 
se vzdělávacích kurzů v rámci projektu zúčastnilo více než 70 občanů.
Projekt Oblastní charity Pardubice MAMI, TATI, PEČUJ, PRACUJ 
CZ.1.04/3.4.04/76.00245 je fi nancován z ESF prostřednictvím OPLZZ 
a ze státního rozpočtu. Kontakty: www.MATAPE.cz, mobil: 603 566 141, 
e-mail: matape@matape.cz. Jana Majcová

Oblastní charita Pardubice pořádá ve dnech 
4. a 6. ledna tradiční Tříkrálovou sbírku. Slav-
nostní zahájení sbírky s požehnáním kolední-
kům proběhne v sobotu 4. ledna v 9.00 hodin 
v kostele sv. Martina. Výtěžek bude použit 
na podporu činnosti Charity Pardubice.

Věříme, že podobně jako v předcházejících letech otevřete dveře svých 
domovů i srdcí koledníkům přicházejícím s přáním štěstí, zdraví a pokoje 
do nového roku a s prosbou o příspěvek do kasičky. Vedoucí skupinek 
budou vybaveni průkazkou, kasičkou s charitním logem, opatřenou 
pečetí a podpisem pracovníka MÚ v Holicích, a drobnou pozorností pro 
Vás. V sobotu je pro koledníky zajištěn oběd a po koledě také diskotéka.
Zájemci o koledování nás mohou kontaktovat na tel. 775 296 830 nebo 
775 296 831. Sejdeme se v sobotu 4. ledna 2014 v 8.00 hodin na faře 
v Holicích.
Informace o Tříkrálové sbírce naleznete na www.charita.pardubice.cz.
Děkujeme vám za důvěru, pomoc a štědrost.
OBLASTNÍ CHARITA PARDUBICE PŘEJE VŠEM SVÝM KLI-
ENTŮM, SPOLUPRACOVNÍKŮM A PŘÍZNIVCŮM RADOSTNÝ 
A POŽEHNANÝ ROK 2014.

Holoubek Vás zdraví v roce 2014

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014

Výjezdová jednotka Sboru dobrovolných hasičů Holice v loňském roce 
vyjela k třiadvaceti zásahům, v jedenácti případech šlo o požár, v ostat-
ních pak zajišťovala technickou pomoc. Pět členů se navíc začátkem 
června zúčastnilo víkendových záchranných prací v severočeském Štětí 
a v Počeplicích, které zasáhly rozsáhlé povodně. Naši hasiči pomáhali 
vyklízet zatopené domy a odčerpávali vodu. Na konci června pak členo-
vé jednotky pomáhali odklízet následky vydatných dešťů a velké vody 
i v našem městě, v Dolních Ředicích a v Dolní Rovni. Z dalších záchran-
ných prací stojí za zmínku například ochlazování střech na farmě Mach 
drůbež, a.s. Holice při letních vedrech. Pomáhali jsme také kropit při 
bourání ve fi rmě Junker. Členové výjezdové jednotky se podrobili pravi-
delnému výcviku a školení v bezpečnosti práce, v práci s motorovou pi-
lou, radiostanicí či dýchacími přístroji. Průběžně se také věnovali údržbě 
a opravám techniky.
V průběhu roku připravil hasičský sbor řadu společenských a kulturních 
akcí pro holické občany. Plesovou sezonu zahájil v lednu vyprodaný Ha-
sičský ples. O měsíc později jsme zajistili tradiční masopustní průvod 
městem, zakončený popravou kominíka. Naši hasiči předvedli ukázky 
své práce na třech dětských dnech a pomáhali se zajištěním novoroční-
ho ohňostroje a pálení čarodějnic. Největší akcí pro veřejnost byl ovšem 
Den otevřených dveří v hasičské zbrojnici v rámci městských oslav Dny 
Holicka. Součástí programu bylo i dětské odpoledne plné soutěží a her, 
zakončené ochlazováním v pěně. Při té příležitosti navštívilo areál zbroj-
nice okolo čtyř stovek malých i velkých návštěvníků.
Členové sboru dále rozvíjeli spolupráci s okolními hasičskými sbory, zú-
častnili se oslav 135 let sboru ve slovenském Medzevu a naše delegace 
zavítala i do polských Strzelců Opolskich. Nedílnou součástí byla i práce 
s mládeží a slibně se začala rozvíjet sportovní činnost družstva žen, které, 
ač vzniklo v červnu, vybojovalo řadu prvních a druhých míst v soutěžích 
v požárním útoku. Sbor čítá 59 členů. 
Do roku 2014 vám, milí spoluobčané, přejeme pevné zdraví, spokojenost 
a pracovní úspěchy. Zároveň vás zveme na Hasičský ples, který se usku-
teční 17. ledna od 20 hodin v Party Hall Maxim v Holicích.

Lukáš Peška, SDH Holice

Dobrovolní hasiči pracovali a pomáhali,
nabídli ale i pobavení

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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Předvánoční čas na naší škole kvapem utíká, protože je naplněn mnoha 
zajímavými akcemi. Že Vánoce pomalu klepou na dveře, dětem z pátého 
ročníku ukázala návštěva výrobního družstva Vánoční ozdoby ve Dvo-
ře Králové nad Labem, při níž se žáci seznámili s výrobou skleněných 
vánočních ozdob. Příští den nás navštívili instruktoři z Ekopalety v Par-
dubicích. Děti se dozvěděli, jak se drátkuje a jak se dříve slavily Vánoce. 
Ofi ciálně vánoční čas na naší škole vypukl s vánočním jarmarkem. Vý-
robky pro jarmark vyráběli žáci celé naší školy. Následovalo odpoledne 
pro naše budoucí prvňáčky se spoustou zajímavých aktivit, při kterém si 
všichni také mohli prohlédnout adventně vyzdobenou školu.
Hned na to vyrazili žáci čtvrtého ročníku na Veselý Kopec u Hlinska. 
V dřevěných chaloupkách děti viděly, jak se dříve na vesnici slavily Váno-
ce. Mohly se podívat například na výrobu perličkových vánočních ozdob.
Ve středu 4. prosince děti z prvního stupně navštívily koncert Michaely 
Novozámské „Hvězdička betlémská“.
Děti z druhého ročníku v týdnu před prázdninami navštívily výrobnu 
svíček v Praze – Šestajovicích, páťáci jeli do Pardubic do kina na fi lm 
„Putování za vánoční hvězdou“ a na prvňáčky čekal perníkový dědek 
v Perníkové chaloupce u Pardubic. 

Mgr. Helena Žižková

Konec kalendářního roku byl v naší škole bohatý na události. V listopadu 
jsme natáčeli historicky první ofi ciální klip školy, který si můžete pro-
hlédnout na našich stránkách www.gyholi.cz. V témže měsíci se zájemci 
z vyššího gymnázia zúčastnili akce 100 vědců do středních škol v Par-
dubicích a vrátili se nad očekávání nadšení ze svých prvních kontaktů se 
špičkovou vědou reprezentovanou odborníky z českých univerzit a vý-
zkumných ústavů. Ještě dvakrát jsme se v tomto období vraceli z Pardu-
bic navýsost spokojeni – tehdy, když Zdeněk Sháněl (8. C) vyhrál krajské 
kolo Logické olympiády a postoupil do celostátního kola konaného v Mí-
čovně Pražského hradu, a pak jsme se těšili z úspěchu Mgr. Evy Pýchové, 
jejíž projekt na podporu výuky etiky vybral Nadační fond Josefa Luxe 
jako druhý nejlepší v republice.
Ráda bych zmínila i některé vzdělávací a kulturní akce, které se uskuteč-
nily přímo v budově gymnázia. V rámci projektu Příběhy bezpráví jsme 
u nás přivítali pana Augustina Bubníka, pamětníka vykonstruovaného 
soudního procesu, jehož oběťmi se stali naši hokejoví mistři z let 1947 
a 1949.
Naprosto jiný nádech měla celosvětová kampaň zaměřená na seznámení 
laické veřejnosti s technologiemi geografi ckých informačních systémů 
(GIS), tzv. Den GIS. Holické gymnázium je jedna z mála škol v republice, 
v nichž se GIS vyučuje jako samostatný předmět, a proto se u nás při této 
příležitosti konaly pro studenty vyšších ročníků přednášky a workshopy. 
Třetí vzdělávací akce se netýkala jen našich studentů – pozvání na ojedi-
nělou putovní výstavu Zmizelí sousedé, zapůjčenou Židovským muzeem, 
přijali žáci obou holických základních škol a Střední školy automobilní 
se svými učiteli. Měli možnost zhlédnout výsledek studentských projektů 
na téma holocaust, mapující osudy zmizelých příslušníků židovských ro-
din napříč celou Českou republikou.
Jsme rádi, že se nám podařilo oslovit i širší holickou veřejnost – ať už 
pozváním na studentskou akademii, absolventský ples, Adventní večer 
nebo předvánoční bazar hraček. Zvláště poslední jmenovaná akce nás 
svým ohlasem velmi překvapila. Tento charitativní počin ve prospěch 
naší adoptované africké holčičky Salome svým nákupem podpořilo ně-
kolik desítek holických občanů. Velký dík patří rovněž studentům a pra-
covníkům školy, kteří hračky věnovali, napekli cukroví, vyrobili drobné 
šperky a celá tři odpoledne organizačně zajistili. Celkový výtěžek pokryje 
naší Salome dva roky studií na tamější základní škole – což je výsledek, 
ve který jsme ani nedoufali. Budeme potěšeni, pokud se naše aktivity 
budou i v roce 2014 setkávat s takovou podporou.

Mgr. Andrea Daňková, ředitelka školy

Ve dnech 19. a 20. 11. se vydalo 45 žáků v doprovodu dvou učitelek 
do saských Drážďan. První den jsme si prohlédli centrum, od průvodce 
jsme se dozvěděli zajímavosti o Drážďanech, zejména o jejich historii. 
Druhý den jsme navštívili muzeum dopravy, ve kterém byla i celá řada 
interaktivních expozic. Někteří z nás si ozkoušeli i simulaci letu vrtulní-
kem. Ale to už jsme se těšili do Gläserne Manufaktur – moderní továrny 
na výrobu luxusní řady automobilů Volkswagen, konkrétně vozu Phaeton. 
České průvodkyně nám objasnily, jak probíhá výroba vozu od objednání 
až po předání zákazníkovi. Myslím, že mnozí z našich žáků přemýšleli 
o tom, jak zdokonalit své jazykové znalosti, aby jednou mohli v podob-
ném prostředí pracovat. 

Mgr. Radka Dojčánová

V období od 2. 9. 2013 do 8. 11. 2013 jsem se zúčastnil odborné stáže 
v automobilní škole „LANDESBERUFSSCHULE“ v Rakousku v men-
ším městečku, které se jmenuje Eggenburg. Je to 40 km jižně od Znojma. 
Leží ve vinařské oblasti. Rakousko je sice německy mluvící země, ale 
místní používají dialekt takže jsem si jen pomalu zvykal.
V Rakousku mají jiný systém vzdělávání a proto jeden školní rok trvá 
pouhých 10 týdnů. Účelem této stáže bylo, abych se podíval „jak to fun-
guje jinde“, abych zdokonalil své praktické schopnosti a znalosti němec-
kého jazyka. Byl jsem hlavně ve škole a praktické vyučování jsme měli 
jen 8 hodin týdně. V této škole nemají maturitní obory a dá se říct, že 
vlastně mají jen dva obory. Kdybych to měl přirovnat tak asi Autoklempíř 
a Automechanik. V této škole se mi líbilo a určitě to bylo prospěšné pro 
zdokonalení německého jazyka a stejně tak i pro praktickou výuku.

Karel Hysek 4. MB

Stáž v Rakousku

Gymnázium informuje

Automobilka vyrazila do Drážďan VÁNOCE NA 1. STUPNI ZŠ KOMENSKÉHO

Z HOLICKÝCH ŠKOL
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Prosincové dění na Holubovce

Nový rok v Mateřské škole Holubova

Jak letí čas ve školní družině

Advent na ZŠ v Komenského

Čas adventní je časem, kdy má každá hospodyňka opravdu napilno. 
Chystají se Vánoce, uklízí se, zdobí se, peče se,… Také naši žáci se vrhli 
do předvánočních příprav. V rámci soutěže „O nejhezčí vánoční třídu“ 
vzali útokem stromečky, sítě, nástěnky, stoly a stolky, skříňky, tabule, 
okna, zábradlí i zářivky a výsledkem byly nejen velmi pěkně upravené 
třídy, ale i chodby, haly a schodiště.
Že se dětem výzdoba opravdu povedla, o tom se mohli přijít na vlastní oči 
přesvědčit rodiče, prarodiče a všichni ostatní během Dnů otevřených dve-
ří, které se uskutečnily od 12. do 13. prosince. S výsledky soutěže se mů-
žete seznámit na webových stránkách školy, na nichž si též můžete přečíst 
vítězné práce soutěže „O nejvtipnější vánoční povídku.“ A pokud jste Dny 
otevřených dveří nestihli, jste srdečně zváni na některou z dalších akcí 
školy – tou první je již tradiční Dílna pro předškoláky, která se uskuteční 
ve čtvrtek 9. ledna 2014 – tedy již v novém roce, do kterého všem čtená-
řům přejí vše nejlepší žáci a kolektiv zaměstnanců ZŠ Holice, Holubova.

Provoz mateřská škola zahájí 2. ledna 2014. Některé děti si prodlouží 
zimní prázdniny a přijdou až 6.ledna, kdy navštíví mateřskou školu Tři 
králové. Ve třídách se budou připravovat karnevalové reje.
V lednu se předškoláci půjdou podívat do Základní školy Komenského. 
Navštíví své kamarády, kteří ještě před rokem navštěvovali také mateř-
skou školu. V polovině měsíce čeká předškoláky zápis do základních 
škol. Na konci měsíce se děti těší na první lekci plavání, budeme jezdit 
do Vysokého Mýta, plavecký kurz potrvá do dubna. Na závěr se ještě vrá-
tím k logopedickému projektu. V posledním článku jsem zmínila zajíma-
vou pomůcku, kterou budeme pořizovat pro výuku dětí. Tou pomůckou je 
interaktivní tabule, kterou jsme pořídili z dotací na logopedický projekt 
a byla instalována na konci prosince. Je to pro nás i pro děti novinka, 
kterou se budeme učit smysluplně využívat pro vzdělávání.
Přejeme všem čtenářům poklidný rok 2014 prožitý ve zdraví a pohodě.
Více informací na www.msholubova.cz.

Lenka Chotěnovská

Letošního roku kvapem ubývá, první mrazíky vhodily hrst stříbra do za-
šlé trávy a žáci, kteří ve volném čase tvořili ve výtvarných dílničkách 
vánoční dekorace a drobné dárky pro adventní jarmark, opouštěli školu 
za tmy.
Vyrábělo se na prvním i na druhém stupni a ve školní družině, učitelé 
doma po večerech k nevelké radosti svých protějšků přemýšleli nad pra-
covními postupy. Mnoho pěkných výrobků se narodilo při projektovém 
dnu, kterého se účastnili všichni žáci. Odměnou za vynaložené úsilí byla 
krásně vyzdobená a atmosférou Vánoc dýchající budova prvního stupně. 
Plakáty, které žáci sami namalovali i rozmístili po městě, lákaly k návště-
vě. A lidé přicházeli a nakupovali. Bylo z čeho vybírat. Prodejci z řad žáků 
měli plné ruce práce. Kromě toho malé děti zdobily perníčky, vyráběly 
voňavá mejdlíčka, pouštěly po vodě svíčky ve skořápkách a samozřejmě 
psaly Ježíškovi. Nechybělo ani občerstvení. Akce se vydařila a všichni 
byli spokojeni. A ti, kteří to letos nestihli, jsou srdečně zváni příští rok!

V posledním listopadovém týdnu naši školu navštívily v rámci projektu 
Comenius, Green-Sporty-Healthy delegace ze sedmi zahraničních škol. 
Hosté se účastnili projektového dne, fotografovali si výrobky a komu-
nikovali s žáky i učiteli. Odpoledne vyslechli krátké vystoupení sboru 
Motýlek a nakupovali na adventním jarmarku. Následující den navštívili 
některé vyučovací hodiny, prohlédli si počítačovou i jazykovou učebnu, 
zhlédli žáky připravené prezentace o naší škole, o městě Holice i o České 
republice .Milí a přátelští učitelé ze zahraničí se o vše zajímali a vše chvá-
lili,byli spokojeni s ubytováním v restauraci Staroholická i U Skrblíka, 
líbila se jim čistota našeho města.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat těm, kteří nám pomohli celou akci 
zabezpečit, předevšim našim sponzorům panu Valdemaru Holickému, 
panu Šimákovi a panu Pekáčovi.

Mgr. Blanka Málková

Zima je tady a my za sebou máme spoustu akcí a činností.
Zdraví jsme si utužili během návštěv solné jeskyně, kam chodíme velice 
rádi a v hojném počtu.
Začátkem prosince se naše tělocvična proměnila v peklo, děti v čertíky 
a všichni jsme si náramně užili čertovskou diskotéku, plnou zajímavých 
soutěží, tance a samozřejmě čertovských pokrmů.
Velké poděkování patří paní ředitelce Pamánkové a kuchařkám ze školní 
jídelny, které i v letošním školním roce pro nás připravily poutavou a ná-
zornou ukázku správného stolování. Děti také viděly slavnostně připrave-
nou tabuli a samy si mohly natrénovat její přípravu. V čase předvánočním 
jsme si v jídelně upekli voňavé cukroví a zazpívali koledy. Rodiče, kteří 
si udělali čas a přišli, při kávě nebo čaji ochutnali, co jejich děti napekly.
A co nás čeká v lednu? Tak například karneval a moc se také těšíme 
na saunování v MŠ Pardubická, kam chodíme pravidelně každý rok.

Kolektiv vychovatelek ze ŠD při ZŠ Holubova

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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MĚSTO  HOLICE  VÁS  ZVE  1.  LEDNA  2014  V  18 HODIN
NA  NOVOROČNÍ  OHŇOSTROJ  V  AREÁLU  FOTBALOVÉHO  STADIONU

Do nového roku
hodně štěstí, zdraví a spokojenosti

přejí pracovníci DDM Holice

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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Psal se rok 1680 a tehdejší holický primas Jan Doubrava s radními 
Martinem Jeřábkem a Janem Macasem doručili na pardubický zámek cí-
saři Leopoldu I., který tam zrovna dlel, žádost o udělení výsady na tři 
výroční trhy. V žádosti byla uvedena i neutěšená situace v městysi Holice 
po válečných pohromách nedávné doby a velkých požárech v letech 1679 
a 1680. Císař žádosti vyhověl a majestátem vydaným v Linci 4. srpna 
1680 udělil městečku právo na tři výroční trhy (neboli jarmarky) spojené 
s trhem na dobytek a každou sobotu týdenní trh na obilí, dobytek a jiné 
prodejní věci. Zároveň byly stanoveny termíny pro výroční trhy. První 
byl určen na pondělí po neděli provodní (tedy po první neděli po Veliko-
nocích), druhý na pondělí po povýšení svatého Kříže (tedy po 14. září) 
a třetí na úterý po svátku svatého Mikuláše (tedy po 6. prosinci). 

Posledně jmenovaný jarmark byl na žádost holických představitelů 
v roce 1721 vrchností přeložen přímo na den svatého Mikuláše. Zároveň 
bylo povoleno přeložit týdenní trh ze soboty na čtvrtek, neboť v sobo-
tu byly trhy ve Vysokém Mýtě, Chrudimi a Hradci Králové. Povoleno 
bylo i vybírat mýto od formanských vozů a poplatek z dobytka honěného 
na trh. Poplatek z místa od trhovců byl zaveden až v roce 1823. 

Dneska už těžko můžeme zcela chápat význam trhů pro tehdejší spo-
lečnost. Musíme si uvědomit, že ještě neexistovala hustá síť obchodů 
(o nákupních výletech do supermarketů všeho druhu nemluvě) a některé 
druhy zboží se dostaly právě jen na trhu. Kromě toho byly jarmarky i ur-
čitou kulturní a společenskou záležitostí, vždyť se tu provozovaly různé 
atrakce, potkávali staří známí a prodávající i kupující měli již své zave-
dené vztahy, které se většinou léta letoucí neměnily. V neposlední řadě 
přinášely trhy i prestiž městečka a fi nanční efekt nejen do obecní kasy, ale 
i místním obchodníkům a hostinským. 

Díky vzpomínkám Jana Jiraucha si můžeme připomenout, jak tako-
vé trhy vypadaly kolem roku 1885. Na roce nezáleží, protože trhy měly 
svůj řád, který se ctil a zachovával. Úředně byl trh zahájen tím, že poli-
cajt vynesl z radnice červenobílou korouhev na červenobílém podstavci 
a postavil ji doprostřed severní poloviny náměstí, v čáře mezi vchodem 
do dnešní Komerční banky a dnešní restaurací Na Rynku. Teprve nyní 
se mohlo začít obchodovat. U chodníku severní fronty náměstí se tísni-
ly ženy z okolí a nabízely máslo, tvaroh, vejce, drůbež a další produkty 
svých hospodářství. Vedle nich se prodávalo ovoce a zelenina. Před dneš-
ní Komerční bankou a sousedním domem čp. 9 měli své stánky pláteníci, 
kteří nabízeli látky, prádlo, sukně, zástěry, kazajky, krajky, pentle, tka-
nice, nitě a šicí potřeby. S nimi sousedily boudy kloboučníků a čepičá-
řů. Blíž k silnici protínající náměstí prodávali dřevěné výrobky bednáři 
a hotové boty ševci. Hrnčíři měli své místo na východní straně náměstí. 
Uprostřed náměstí kolem korouhvičky stály povozy s obilím. Nejhlučněji 
bývalo za vjezdem do dnešní Komenského ulice. Tady se v bednách a pyt-
lích obchodovalo s podsvinčaty. Kvikot prasátek, hlasité smlouvání, křik 
a občasná nadávka patřily ke koloritu prodejního místa. 

Ale daleko větší hluk býval při výročních trzích neboli jarmarcích. Do-
bytek se prodával výhradně dopoledne v jižní části náměstí. Celé náměstí 
bývalo boudami, stánky a vozy přeplněno. Kromě již dříve uvedeného 
zboží, se na jarmarcích objevili i další specializovaní obchodníci. Zvláště 
mládeží očekávaní cukráři a perníkáři. Perníková srdce, husaři, dragouni, 

o mikulášském trhu Mikuláši a čerti, jakož i bonbony všemožných tvarů 
a chutí, natahovací cukroví v podobě hadů a ještěrek, cucavé špalky, pen-
drek, sladké dřevo, krémové trubičky, to vše šlo dobře na odbyt.

Vyhledávanou atrakcí bývali jarmareční zpěváci, kteří za doprovodu 
tahací harmoniky prozpěvovali chraplavými a ječícími hlasy k primitiv-
ním vyobrazením na velkém plátně o vraždách, loupežnících a marném 
milování. To, co se zpívalo, bylo vytištěno a prodávalo se. Jarmareční 
písničky, svázané do „špalíčků“, se stávaly rodinnou četbou pro několik 
generací. Také se tu objevovaly různé hrací aparáty, předchůdci gramofo-
nů. Na náměstí měli stany také rozliční komedianti, provazolezci, střelni-
ce, stánky štěstěny a chybět nemohlo ani loutkové divadlo, či maňáskové 
divadlo s morčetem. Pro malé i velké tu byl k dispozici i kolotoč. 

Jiný styl obchodování, přesunutý do stálých kamenných obchodů, 
znamenal i poznenáhlý úpadek trhů. Začátkem padesátých let minulého 
století pak jejich úplný zánik v Holicích i jiných městech. Koncem deva-
desátých let holická samospráva započala s jejich obnovou. Pochopitelně 
už v jiných podmínkách a s jiným významem, než měly v minulosti. Dnes 
slouží víceméně jako doplňkový obchod, o který je však u kupujících stá-
le slušný zájem. Měsíční trhy byly zpočátku na náměstí, ale pro nesouhlas 
policie (nadměrná silniční doprava a nemožnost její uzávěry) musely být 
přeloženy do klidnější Holubovy ulice. Jarmareční zpěváky, či maňásko-
vé divadlo s morčetem tam však už nehledejte. 

Pavel Hladík

HOLICKÉ TRHY

Tomáškova a Novákova hudební Skuteč

XI. ročník festivalu se koná ve dnech 2. 3. až 
4. 5. 2014, předprodej vstupenek byl zahájen 
1. 12. 2013 na http://vstupenky.skutec.cz nebo 
na odboru kultury MěÚ Skuteč a v TIC Městské-
ho muzea Skuteč. Podrobný program včetně cen 
najdete na: www.festival-hudebni.skutec.cz. Další 
informace také na: 469 326 486/487, 731 557 422, 
731 557 477.

HISTORIE MĚSTA HOLIC



Východočeská liga mužů:
Tesla Pardubice–BVK Holice
68 : 81 (19:23 36:44 55:63)
Eichler 23, Oliva 15, Trojan a Joska po 9, Bar-
theldi 8, Kolář 6, Voráček 5, Tylchrt 4, Petru-
žálek 2 
BC Darren Chrudim–BVK Holice
50 : 56 (16:20 25:29 34:47)
Joska 16, Voráček 7, Petružálek 6, Trojan, 
Eichler, Tylchrt a Oliva po 5, Šrámek a Barthel-
di po 2
BVK Holice–Sokol Vysoké Mýto
76 : 46 (21:6 40:10 54:27)
Oliva 15, Voráček 13, Joska 12, Trojan 11, Ko-
lář, Welsch Michal a Eichler po 6, Tylchrt 5, 
Tušl 2
BVK Holice–TJ Svitavy C
89 : 55 (19:14 40:33 63:45)
Oliva 21, Trojan 18, Voráček 13, Welsch Michal 
10, Kolář a Joska po 8, Tušl 6, Tylchrt 5
Liga Kadetů U17:
BVK Holice–SKB Zlín
75 : 47 (26:9 39:18 56:33)

Welsch Marek 30, Zeman 16, Horký Adam 13, 
Samoel 9, Janoš 3, Mycak a Kulhavý po 2
BVK Holice–SK UP-BCM Olomouc
64 : 53 (21:11 30:28 52:38)
Welsch Marek 20, Horký Adam 17, Samoel 11, 
Kulhavý 7, Mycak a Janoš po 3, Zeman 1
Oblastní přebor starších žáků U15:
BVK Holice–BK Kara Trutnov
62 : 37 (13:14 32:24 44:32)
Horký Adam 28, Welsch Marek a Hloušek 
po 12, Svatoš 8, Vlasák 2
v odvetě 63 : 33 (14:12 40:15 45:27)
Welsch Marek 23, Hloušek 17, Horký Adam 
10, Svatoš 6, Pařízek , Vlasák a Štěpánek po 2
Baskeťáci Josefov – BVK Holice
24 : 67 (6:14 10:25 12:48)
Hloušek 28, Kašpar 19, Pařízek a Šenk po 6, 
Bartošek 4, Maršálek a Štěpánek po 2
v odvetě 24 : 95 (6:29 12:45 16:74)
Hloušek 41, Kašpar 18, Šenk 14, Svatoš 6, Ště-
pánek 5, Vlasáka a Bartošek po 4, Maršálek 2, 
Pařízek 1
Oblastní přebor mladších minižáků U12:
TJ Svitavy–BVK Holice
43 : 111 (5:35 20:62 30:85)
Dvořák 32, Půlpán 19, Mrázek 18, Tran Hai 
Son 15, Chmelík 14, Špaček 9, Mergl 4
BVK Holice–BK Přelouč

87 : 55 (28:16 44:34 66:46)
Dvořák 50, Půlpán 10, Mergl a Tran Hai Son 
po 6, Mrázek, Špaček a Horký Filip po 4, 
Chmelík 2, Štěrovský Patrik 1
Oblastní přebor nejmladších minižáků U11:
BVK Holice–BK Ústí nad Orlicí
97 : 18 (39:2, 59:6 83:14)
(Půlpán 33, Mrázek 29, Chmelík 15, Horký Fi-
lip 12, Štěrovský Patrik 8)
BK Pardubice–BVK Holice
38 : 91 (4:20 14:48 30:63)
Půlpán 34, Mrázek 25, Horký Filip 24, Chmelík 
4, Lhoták a Kubánek Bronislav po 2
Umístění jednotlivých týmů v tabulkách 
svých soutěží můžete sledovat na drese http://
vco.cbf.cz/ – Východočeská basketbalová ob-
last (oblastní soutěže) nebo na adrese http://
www.cbf.cz/ – Česká basketbalová federace 
(ligové a extraligové soutěže).
POZOR – holický basketbalový klub stále 
přijímá nové žáčky do basketbalové příprav-
ky. Zveme všechny kluky a holky narozené 
v roce 2002 a mladší do svých řad. Máte-li 
rádi míč a sportování v kolektivu, přijďte 
se mezi nás naučit tuto krásnou hru. Tré-
nujeme každé úterý od 17.00 hod. a pátek 
od 16.00 hod. ve sportovní hale. Bližší infor-
mace na telefonu 603 758 254.
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Výsledky basketbalových mistrovských soutěží

Michalec sedmý na světě

K Holicím patří motokros už více než še-
desát let, a to nejen po pořadatelské stránce. 
Na závodišti v Poběžovické kotlině vždy vyrůs-
tali a stále i vyrůstají (i když letos se mi tento 
krásný areál zdál trochu opuštěný) vynikající 
jezdci. Petr Michalec sice bydlí ve Vysokém 
Chvojně, reprezentuje náchodskou stáj UFO 
Racing team, ale s motokrosem samozřejmě 

začínal v Holicích, v Holicích studoval střední 
školu a Holičáci ho mají za svého. Petře, jaký 
je tvůj vztah k Holicím? „Do Holic jsem chodil 
už na základní školu, mám zde spoustu kama-
rádů a klidně si dovedu představit, že bych tady 
v budoucnu bydlel.“ V hodnocení seriálu mist-
rovství světa třídy MX3 jsi skončil sedmý. Po-
važuješ to za úspěch nebo to mohlo být lepší? 
„Považuji to za úspěch, je to můj nejlepší výsle-
dek v šampionátu, který jsem jel letos třetím ro-
kem. Asi nejvíce se mi povedl závod na Ukraji-
ně, kde jsem skončil jednou pátý a jednou třetí.“ 
Za váš tým jezdil i čerstvý mistr světa Slovinec 
Klemen Gercar, jaké byly oslavy po zisku ti-
tulu? „Samozřejmě oslavy byly velké, protože 
pro náš tým to byl ohromný úspěch. V sídle 
týmu jsme měli skvělou párty nejen pro spon-
zory, ale i pro všechny, kteří nám během sezony 
pomáhali. Majitel Ladislav Exner tentokráte ani 
moc nehlídal naši životosprávu, takže jsme si to 
celkem užili.“ Pro nadcházející sezonu je třída 
MX3 zrušena, kde vidíš svoji budoucnost? „Ur-
čitě pojedu domácí „mistrák“, zkusím pár závo-
dů na Slovensku a možná Mistrovství Evropy, 
ale ještě nevíme, jak bude postavený kalendář.“ 
Jak se ti líbí opuštěné poběžovické závodiště? 
„Nelíbí se mi to vůbec, často jezdím okolo a je 
mi při pohledu na něj smutno. Já jsem na něm 
vyrostl, hodně rád jsem zde závodil a když to 
vezmu z praktického hlediska, byla to kvalitní 
trať hned za „barákem“. Doufám, že kompe-
tentní lidé dostanou rozum a opět se zde bude 

jezdit. Díky závodům mistrovství světa třídy 
MX3 doznal celý areál velkých změn a pat-
řil k nejlepším a hlavně k nejvyhledávanějším 
v Evropě. Tréninkové hodiny z Poběžovic ne-
chybí jenom mě, ale i většině kluků z okolí.“ 

Tak doufejme, že v roce 2014 v Poběžovic-
ké kotlině uvidíme nejen Petra Michalce, ale 
i jeho soupeře.

Petr Kačer

Hudební kapela UNIVERZAL

DJ Lukáš Mercl
(Radio Černá Hora) 

K tanci a poslechu hraje:

17.ledna 2014

předtančení - TK Apel Holice
předprodej vstupenek v KD Holice

ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU


