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Vážení spoluobčané!
Rád bych zmínil dvě 

události, které se dotýkají 
dopravních problémů. Jde 
o další perspektivu osobní 
železniční dopravy na ho-
lické trati. Není žádnou no-
vinkou, že naše rozpočtově 
odpovědná vláda – kromě 
neustálých afér a vnitřních 

rozbrojů – „škrtá“ v dotacích na regionální do-
pravu. Nic proti šetření na pravém místě, ovšem 
nevyslovené heslo „pomozte si, jak chcete“ není 
nejmoudřejší. Pardubický kraj hledá východiska 
a přistupuje k tomu rozumně. Probíhají jednání 
optimalizační komise a na nedávné z nich přímo 
v Holicích se řešila především trasa Pardubice 
– Holice – Borohrádek – Rychnov nad Kněžnou. 
Našeho města se dotýká plánované zrušení osobní 
železniční dopravy na trati Holice – Borohrádek. 
Dohoda zní, že kraj namísto vlakového spojení jako 
plnou náhradu zařadí autobusové linky. Pro Holice 
a okolní obce je důležité, že posílené autobusové 
spojení na trati Pardubice – Holice – Borohrádek 
– Rychnov zcela zastoupí dosavadní železniční 
spoje ve všední dny i o víkendech. Novinkou bude 
zcela nový spoj Holice – Horní Jelení – Choceň. 
Mne osobně těší, že během víkendu bude zajištěna 
doprava mezi Holicemi a Borohrádkem včetně ob-
lastí Podorlicka. Návrhy budou dále zpřesňovány. 
V platnost by měly vejít se změnami jízdních řádů 
koncem tohoto roku.

Druhou pozoruhodnou událostí je, že se poda-
řilo ve spolupráci s Dobrovolným svazkem obcí 
Holicka otevřít novou cyklostezku mezi Ostřetínem 
a Holicemi. Stalo se tak v pátek 20. května. Důle-
žitá trasa v podstatě kopíruje dřívější silnici E 35 
z Ostřetína a zcela zjednoduší frekventovanou tra-
su hlavně pro „kolaře“. Stala se také páteřní cyk-
listickou trasou ve svazku, poněvadž je do jisté míry 
propojena s Horním Jelením a počítá se s pokračo-
váním do Chvojence. Nebyla to akce ani snadná, 
ani levná. Na cyklostezce bylo pracováno od roku 
2007, značné zdržení přinesla majetková jednání 
o parcelách. Náklad na výstavbu cyklostezky přesá-
hl šest milionů korun, z toho zhruba o dva miliony 
se podělily obce svazku a zbytek pokryla dotace ze 
státního fondu dopravní infrastruktury.

Kromě zmíněných dvou událostí bych chtěl vy-
užít této příležitosti k odpovědi na otázku, kterou 
slýchávám téměř denně: „Co je s bývalou pro-
dejnou Malavi-market?“ Odpověď bude stručná, 
i když ne zrovna potěšující. Především se poněkud 
vleče stavební řízení, což – bohužel – u nás není 
žádnou novinkou. Dále nového nájemce – podle 
jeho sdělení – poněkud zdrželo jednání se stavební 
fi rmou a zajištění materiálu na rekonstrukci. Suma 
sumárum se dnes hovoří o termínu otevření v mě-
síci září t.r. Doufejme!

Na závěr bych vám chtěl připomenout, že le-
tos se budou opět konat ve spolupráci s Dobro-
volným svazkem obcí Holicka městské slavnosti 
„Dny Holicka 2011“. Zaškrtněte si v kalendáři 
sobotu 25. a neděli 26. června!

Mgr. Ladislav Effenberk, starosta města

Nejúspěšnější sezonu má za sebou Olda Je-
línek, účastník závodů monoski (sedící), což 
jsou handicapovaní lyžaři. Účastník paralym-
pijských her ve Vancouveru letos absolvoval 
závody mistrovství světa, evropských pohárů, 
mistrovství Rakouska, Polska a samozřejmě 
České republiky. „Asi nejvíce si cením výsled-
ku z Pitztalu, kde jsem obsadil v závodě Evrop-
ského poháru v obřím slalomu třetí místo“ říká 
Olda a pokračuje „Dokázal jsem to jako první 
Čech v mé kategorii a taky mě potěšilo, že jsem 
porazil medailisty z paralympijských her.“ Na 
mistrovství světa v italském Sestriere se mu již 
tolik nedařilo, obsadil zde dvakrát 21. místo, 
a to super – G a obřím slalomu. K tomu Olda 
Jelínek dodává: „Na Mistrovství světa v Se-
striere jsem pomýšlel na lepší výsledek, ale ani 
toto není špatné. Všechno jsem si vynahradil 
v národních šampionátech a v Evropském po-
háru. Tato sezona je pro mě bodově nejúspěš-
nější a sám na sobě jsem pozoroval výkonnost-
ní růst. Dokázal jsem si vyjet body pro start ve 
Světovém poháru v obřím slalomu.“

V Rokytnici nad Jizerou se zkušený jezdec 
dočkal i domácího mezinárodního titulu v ob-
řím slalomu, to samé se mu podařilo i na šam-
pionátu v Polsku, kde ještě přidal druhé místo 
ve slalomu speciál. „Kromě těchto výsledků si 
ještě hodně cením dvou šestých míst ze silně 
obsazeného mistrovství Rakouska. Tam se mi 
hodně povedl závod v super – G a i superkom-
binace nebyla špatná.“

Samozřejmě se nabízí otázka, jak je to s pe-
nězi? 

„Lyžování jako takové je velice drahý sport 
a lyžování s mým handikapem je ještě náročněj-
ší v tom, že musím fi nancovat i asistenta, také 
monoski jejíž pořizovací cena je od 100 000 
výše nevydrží věčně a na každou sezonu po-
třebuji dokoupit alespoň 2 páry nových lyží, 
protože je během sezony dost zničím. Během 
přípravy, která začíná už v srpnu a pokračuje 
na podzim tréninkovými pobyty na ledovcích 
a v zimě i u nás ve střediscích Deštné v Orlic-
kých horách a ve Špindlerově Mlýně, strávím 
tréninkem zhruba 90 dní, je to zkrátka vrcho-
lový sport se vším všudy včetně letní přípravy, 
kdy je potřeba nabrat fyzickou kondici, v mém 
případě na kole, v posilovně a v bazénu. Rád 
bych touto cestou poděkoval městu Holice, 
Pardubickému kraji, ale i soukromým fi rmám, 
které mě podporují již řadu let. 

Petr Kačer

Olda Jelínek mistrem republiky
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USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC 
ZE DNE 27. dubna 2011
Usnesení č. 115 RM bere na vědomí zprávu 
o stavu na úseku veřejného pořádku a dopra-
vy v roce 2010. Č. 116 RM bere na vědomí 
zprávu o činnosti odboru dopravy v roce 2010. 
Č. 117 RM bere na vědomí zprávu o činnos-
ti správního odboru na úseku přestupků v roce 
2010. Č. 118 RM: a) bere na vědomí dlouho-
dobý přehled potřeby údržby bytových domů; 
b) ukládá vedoucímu odboru správy majetku 
a výstavby města předložit přepracovaný plán 
oprav bytových domů pro rok 2011. T: 6. 6. 
2011, Z: Ing. Stanislav Zahálka. Č. 119 RM 
bere na vědomí přehled o dlužnících na nájem-
ném z bytových i nebytových prostor v majetku 
města. Č. 120 RM schvaluje upravený splátko-
vý kalendář na vyrovnání dluhů souvisejících 
s pronájmem nebytových prostor v domě čp. 61 
v ulici Bratří Čapků, pro Ladislava Němce, dle 
předloženého návrhu. Č. 121 RM doporučuje 
zastupitelstvu města: 1) schválit změnu katast-
rální hranice mezi katastrálním územím Holice 
v Čechách (okres Pardubice, 641146) a obcí 
Ostřetín (okres Pardubice, 716322) ve dvou lo-
kalitách. První lokalita je v úseku podél polní 
cesty vedoucí jižně od silnice I. třídy č. 35 a dru-
há západně od silnic III/3182 Ostřetín – Staré 
Holice; 2) schválit aktualizovaný plán společ-
ných zařízení zpracovaný fi rmou GEOVAP 
spol. s.r.o., který byl aktualizován na základě 
zpracované studie protipovodňových opatření 
na Ředickém potoce. Č. 122 RM bere na vědo-
mí přípravu zasedání Zastupitelstva města Holic 
dne 9. 5. 2011. Č. 123 RM: a) ruší usnesení č. 
84 ze dne 28. 3. 2011; b) schvaluje s platností 
od 1. 5. 2011 cenu 50 Kč za 1 m2 hrobového 
místa, za každý (i započatý) rok za služby spo-
jené s provozem hřbitova u smluv nově uzavíra-
ných nebo obnovovaných. Č. 124 RM bere na 
vědomí všechna vyjádření k situaci v Mateřské 
škole Holubova s tím, že stížnost odborové or-
ganizace č. 23-0146-3606 Mateřské školy Ho-
lubova ze dne 31. 3. 2011 považuje za neopod-
statněnou. Č. 125 RM schvaluje provozní řád 
hřiště pro plážový volejbal v Holubově ulici. Č. 
126 RM bere na vědomí dopis Osadního vý-
boru Roveňsko o schůzi dne 4. 4. 2011. Č. 127 
RM schvaluje plat ředitele Technických služeb 
Holice dle předloženého návrhu s platností od 
18. 4. 2011. Č. 128 RM na základě návrhu před-
sedkyně komise pro zvelebení města a nakládá-
ní s jeho majetkem : a) odvolává člena komise 
Ing. Jaromíra Lohniského; b) jmenuje za člena 
komise Ing. Davida Urbánka.

USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC 
ZE DNE 9. května 2011
Usnesení č. 129 RM schvaluje použití výtěž-
ku z provozu výherních hracích přístrojů za 
rok 2010 na poskytování sociálních služeb a na 
dětská hřiště v Holicích. Č. 130 RM schvalu-
je pronájem části pozemku p. č. 136/1, výměra 
cca 100 m2, ul. Palackého, žadateli p. Františku 
Špatenkovi, Palackého 1131, Holice za částku 
100 Kč/rok. Č. 131 RM doporučuje zastupi-
telstvu města schválit výkup zastřešené tribuny 
na pozemku p. č. 1724/8 v areálu sportovního 
stadionu v Holicích do majetku města za sym-
bolickou cenu 1 Kč a zaplacení všech poplatků 

spojených s výkupem. Č. 132 RM nedopo-
ručuje zastupitelstvu města schválit převzetí 
kaple Nanebevzetí Panny Marie s pozemkem 
p.č. 3749 v místní části Koudelka za podmín-
ky zřízení věcného břemene ve prospěch řím-
skokatolické církve. Č. 133 RM doporučuje 
zastupitelstvu města schválit: a) napojení no-
vého rodinného domu na pozemku p. č. 374/3 
a 373/2 na plynovodní přípojku na pozemku p. 
č. 363 pro Památník Dr. Emila Holuba v Holu-
bově ulici; b) zřízení věcného břemene za úče-
lem napojení na plynovodní přípojku dle bodu 
a) za úplatu formou jednorázové náhrady ve 
výši 100 Kč/bm + DPH. Č. 134 RM doporuču-
je zastupitelstvu města schválit zřízení věcného 
břemene za účelem rozšíření kabelového vede-
ní na pozemcích města p. č. 2019/1, 2019/32 
a 2020/116, ul. Ottmarova, pro ČEZ Distribuce, 
a.s. Děčín, za úplatu formou jednorázové ná-
hrady, ve výši 100 Kč/bm + DPH. Č. 135 RM 
schvaluje pronájem části střechy domu čp. 61 
v ulici Bratří Čapků, na umístění retranslační 
stanice fi rmě STAR-MONT Pardubice, s.r.o., 
kpt. Bartoše 409, 530 09 Pardubice, za podmí-
nek dle poslední nájemní smlouvy. Č. 136 RM: 
a) odvolává na vlastní žádost p. Františka Mr-
ňávka z funkce velitele Jednotky dobrovolných 
hasičů ke dni 10. 5. 2011; b) jmenuje velitelem 
Jednotky dobrovolných hasičů p. Zdeňka Me-
liše od 10. 5. 2011. Č. 137 RM ukládá tajem-
níkovi městského úřadu vypsat výběrové řízení 
na vedoucího odboru správy majetku a výstav-
by města. T: ihned Z: Ing. Vladislav Branda

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA HOLIC ZE DNE 9. května 
2011
Usnesení č. 50 Zastupitelstvo města Holic bere 
na vědomí informace o stavu na úseku veřej-
ného pořádku a dopravy Č. 51 ZM schvaluje 
postup Rady města Holic dle usnesení ze schůzí 
rady města od posledního zasedání Zastupitel-
stva města Holic dne 14. března 2011. Č. 52 
ZM schvaluje 3. rozpočtovou změnu v roz-
počtu města na rok 2011. Č. 53 ZM bere na 
vědomí závěrečný účet Dobrovolného svazku 
obcí Holicka za rok 2010. Č. 54 ZM schvaluje 
odprodej části pozemku p. Č. 1554/1 o výměře 
cca 60 m2, ul. Staroholická, z majetku města 
p. Vladimíru Kamenickému, 9. května 1043, 
Holice za cenu 100 Kč/m2. Č. 55 ZM neschva-
luje zveřejnění záměru směny části pozemků 
p. č. 2687/3 o výměře cca 70 m2, ul. 1. máje, 
za pozemek p. č. 2422/19 o výměře 74 m2, ul. 
Staroholická. Č. 56 ZM schvaluje výkup za-
střešené tribuny na pozemku p. č. 1724/8 v are-
álu sportovního stadionu v Holicích do majetku 
města za cenu 1 Kč a poplatky spojené s výku-
pem. Č. 57 ZM neschvaluje uzavření darovací 
smlouvy na bezúplatný převod kaple Nane-
bevzetí Panny Marie s pozemkem p. č. 3749, 
výměra 79 m2, místní část Koudelka a uzavření 
smlouvy o zřízení věcného břemene na církevní 
obřady konané v darované nemovitosti, na dobu 
neurčitou, ve prospěch římskokatolické církve, 
za úplatu formou jednorázové úhrady 100 Kč. 
Č. 58 ZM schvaluje zřízení věcného břemene 
za účelem rozšíření kabelového vedení na po-
zemcích města p. č. 3446/4 a 3606/1 v místní 
části Koudelka, pro ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, 

za úplatu formou jednorázové náhrady ve výši 
100 Kč/bm + DPH. Č. 59 ZM schvaluje zřízení 
věcného břemene za účelem zřízení plynáren-
ského zařízení na pozemku města p. č. 3606/1 
v místní části Koudelka, pro VČP Net, s.r.o. 
Hradec Králové, za úplatu formou jednorázové 
náhrady ve výši 100 Kč/bm + DPH. Č. 60 ZM 
schvaluje zřízení věcného břemene za účelem 
zřízení telekomunikačního zařízení na pozem-
ku p. č. 2393/1, ul. Holubova, pro Telefónica 
02 Czech Republic, a.s. Praha, za úplatu for-
mou jednorázové náhrady ve výši 100 Kč/bm 
+ DPH. Č. 61 ZM schvaluje zřízení věcného 
břemene za účelem uložení el. kabelu ponorné-
ho čerpadla na pozemku p. č. 2035/3, pro TMS 
– Montáže s.r.o., 17. listopadu 236, Pardubice, 
za úplatu formou jednorázové úhrady ve výši 
100 Kč/bm + DPH. Č. 62 ZM schvaluje zříze-
ní věcného břemene za účelem rozšíření kabe-
lového vedení na pozemcích města p. č. 2019/1, 
2019/32 a 2020/116, ul. Ottmarova, pro ČEZ 
Distribuce, a.s. Děčín, za úplatu formou jedno-
rázové náhrady ve výši 100 Kč/bm + DPH. Č. 
63 ZM schvaluje: a) napojení nového rodin-
ného domu na pozemku p. č. 374/3 a 373/2 na 
plynovodní přípojku na pozemku p. č. 363 pro 
Památník Dr. Emila Holuba v Holubově ulici; 
b) zřízení věcného břemene za účelem napoje-
ní na plynovodní přípojku dle bodu a) za úplatu 
formou jednorázové náhrady ve výši 100 Kč/
bm + DPH. Č. 64 ZM schvaluje vypořádání 
spoluvlastnických podílů státu k pozemku p. č. 
2375/69, celková výměra 1 908 m2, výkupem 
ideální poloviny, p. č. 2378/56, celková výměra 
877 m2, reálným rozdělením a 2391/17, celková 
výměra 37 m2, výkupem ideální poloviny. Č. 
65 ZM schvaluje převzetí: a)silnice 32256 od 
křižovatky s původní silnicí I/35 po křižovat-
ku s novou silnicí I/35, od Pardubického kraje 
(obecně Smetanova ulice); b) silnice 32257 od 
křižovatky se silnicí 32256 po začátek místní 
komunikace v místní části Roveňsko směr Ro-
veň, od Pardubického kraje (obecně silnice do 
Roveňska). Č. 66 ZM: a) ruší podmínky pro-
deje nemovitosti obálkovou metodou; b) schva-
luje odprodej nemovitosti čp. 168 s pozemky 
p.č. 85/3 a p.č. 86 v ulici Vysokomýtská, panu 
Martinu Blažejovi, Vysokomýtská 168, Holice 
za cenu 1 806 tisíc Kč. Č. 67 ZM: 1) schvaluje 
návrh změny katastrální hranice mezi katastrál-
ním územím Holice v Čechách (okres Pardu-
bice, 641146) a obcí Ostřetín (okres Pardubi-
ce, 716322) ve dvou lokalitách. První lokalita 
je v úseku podél polní cesty vedoucí jižně od 
silnice I. třídy č. 35 a druhá západně od silnic 
III/3182 Ostřetín – Staré Holice; 2) schvaluje 
aktualizovaný plán společných zařízení zpra-
covaný fi rmou GEOVAP spol. s.r.o., který byl 
aktualizován na základě zpracované studie pro-
tipovodňových opatření na Ředickém potoce. 
Č. 68 ZM uděluje na základě výsledku tajné 
volby Cenu města Holic Mgr. Františku Janeč-
kovi, Jaroslavu Tošovskému, Josefu Kozlovi 
a družebnímu městu Medzev. Č. 69 ZM nesou-
hlasí s udělováním titulu Čestný občan města 
Holic in memoriam. Č. 70 ZM jmenuje od 10. 
5. 2011 předsedou Osadního výboru Roveňsko 
Libora Krále, bytem Roveňsko 9, 534 01 Holi-
ce. Č. 71 ZM schvaluje dodatek č. 11 ke Zřizo-
vací listině Technických služeb Holice.
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HASIČI OBČANŮM – Hořlavé kapaliny

„Motejle, šlápni do toho…„

Vzpomínka na povstání v květnu roku 1945

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

Následující fotografi í se vracíme k 5. květnu 
2011 a k důstojnému uctění památky 66. výročí 
holického povstání. V tento den se v 15.30 hodin 
sešli představitelé města, politických stran i or-
ganizací, aby na městském hřbitově u památní-
ku povstání položili věnce. Starosta města Mgr.
Ladislav Effneberk a poté také Ing. Josef Pešta, 

předseda pardubické organizace Svazu bojovníků 
za svobodu (oba na snímku), vzpomenuli květno-
vých bojů a padlých hrdinů z řad občanů města 
Holic a okolí, českých i sovětských partyzánů. 
Početná účast veřejnosti potvrdila, že na drama-
tické květnové dny roku 1945 se nezapomíná.

(red)

O takovýto pokřik v padesátých letech 
minulého století, kdy cyklistický sport ve 
městě byl na svém vrcholu, nebyla nouze. 
Fandění patřilo celé elitní skupině místní-
ho klubu českých velocipedistů, mezi než 
pařila jména Rychter, Kozáček, Folprecht, 
Kaufman, Kmošek, Rázek, Křivka – a také 
Miroslav Motyčka, řečený „Motejl“. Úspěš-
ný člen KČV Holice, silniční cyklista, zá-
vodník v jízdách do vrchu, v letech 1948 
a 1949 též v nominaci na Závod míru, oslaví 
v měsíci červnu významné životní jubileum. 
Narodil se v Holicích 13. června 1926, kro-
mě zdařilé aktivní cyklistiky po odchodu do 
Pardubic působil jako dlouholetý sportovní 
funkcionář, dopisovatel a redaktor regio-
nálních sportovních rubrik. – Mnoga ljeta, 
Mirku, a nebo ještě lépe: „Motejle, šlápni 
do toho...“

Miloslav Kment

Pozvánka na jednání zastupitelstva města 20. června 2011
V pondělí 20. června 2011 v 17 hodin se bude v klubovnách kulturního domu konat pravidelné 
veřejné zasedání Zastupitelstva města Holic.
Na programu je projednání výsledků hospodaření města za období do 30. 4. 2011 a projednání 
plánu práce zastupitelstva a rady města na 2. pololetí letošního roku. Pravidelným bodem jsou 
vždy převody nemovitého majetku města. 
Srdečně zveme občany na červnové jednání holických zastupitelů.

Informace o ukončení zapisování 
dětí do cestovních dokladů rodičů
Poslední novela zákona č. 329/1999 Sb., o ces-
tovních dokladech, ruší s účinností od 1. čer-
vence 2011 zapisování dětí mladších 10 let do 
cestovních dokladů rodičů a provádění změn 
a doplňování údajů o dětech v cestovních do-
kladech rodičů.
Žádá-li občan o vydání cestovního pasu a sou-
časně o zapsání dítěte, lze zápis provést, jestli-
že cestovní pas byl vydán do 30. 6. 2011. Jako 
nejpozdější datum provedení zápisu dítěte do 
cestovního pasu může být uvedeno 30. 6. 2011. 
Veškeré zápisy dětí, provedené do 30. 6. 2011, 
budou platné do 26. 6. 2012.
Od 27. 6. 2012 musí každý občan ČR vlastnit 
svůj cestovní doklad.
Případné další informace Vám budou poskytnu-
ty na MÚ Holice, oddělení cestovních dokladů, 
tel. 466 741 217.

Smlouva o spolupráci s exekutor-
ským úřadem
V poslední době se vedení města a městského 
úřadu několikrát zabývalo zhoršující se situací 
v platební morálce občanů, organizací a fi rem 
vůči městu Holice. K vyřešení tohoto problému 
nám napomůže zpracování nové vnitřní směrni-
ce o postupu pro evidenci, vymáhání a odpisu 
pohledávek. Souvisí s tím i uzavření smlouvy 
s exekutorskou kanceláří Mgr. Proška z Plzně, 
která má dlouhodobé zkušenosti i s vymáháním 
pohledávek obcí. Po vyčerpání našich možností 
budeme exekutorské kanceláři předávat pohle-
dávky z oblasti místních poplatků (např. poplat-
ků za odpad) , pohledávky z vystavených pokut 
ze správních činností, pohledávky vzniklé vy-
placením neoprávněných sociálních dávek, ale 
i pohledávky za nezaplacené nájemné v byto-
vých i nebytových prostorech.

Pod pojmem „hořlavá kapalina“ si každý z nás 
představí nejspíše tu, s níž nejčastěji zachází. 
Pro motoristu zavoní opojná vůně benzínu a dá-
lek, lakýrník si vybaví aceton či toluen a šéfku-
chař třeba některou z fl ambovaných specialit. 
V každém případě byl indiánský název „ohni-
vá voda“ velice případný, i když hasiče spíše 
zajímají jiné následky než spálené patro po 
požití silné lihoviny. Nebude jistě na škodu se 
na všechny ty ohnivé vody podívat podrobněji, 
protože v nich lze utopit nejen žal, ale také mi-
liónové hodnoty a lidské životy.
Nejnebezpečnější jsou samozřejmě hořlavé ka-
paliny I. třídy: již zmíněný benzín, toluen či líh. 
II. třída zahrnuje petrolej, terpentýn, některé 
nátěrové hmoty a další látky s bodem vzplanutí 
od 21°C do 55°C a reprezentantem III. třídy je 
například motorová nafta, mazut a další kapa-
liny s bodem vzplanutí 55°C až 100°C. Pozor, 
pokud jsou hořlavé kapaliny II. a III. třídy za-
hřívány, je nutno jejich nebezpečnost posuzovat 
tak, jako by patřily do I. třídy. Nádoby by měly 
být výrazně označeny a nikdy je nezapome-
neme pečlivě uzavřít. Že je budeme skladovat 
daleko od zdrojů tepla, mimo dosah dětí a tak, 
aby nedošlo k rozlití, dodáváme jen pro úplnost 
– rozumný člověk to udělá bez váhání. Víte, že 

v bytě nesmíme mít více jak 10 litrů hořlavých 
kapalin. V obytných a dalších místnostech s pro-
vozem naftových topidel je dovoleno skladovat 
nejvýše 40 litrů v přenosných nádobách s ne-
smyvatelným nápisem „Topná nafta“. V této 
chvíli vám vidíme na tváři, že se vás problémy 
s hořlavými kapalinami netýkají. Auto nemáte, 
naftou netopíte a jediné barvy ve vaší domác-
nosti jsou vodovky vašich dětí. Omyl – moder-
ní domácnost je přesto hořlavými kapalinami 
vybavena dostatečně, okna myjete Ironem či 
Okenou, jistě u vás nechybí odstraňovač skvrn. 
V domácím baru přechováváte lahodné hořla-
vé kapaliny také a konec konců i něžné pohla-
ví přechovává spousty hořlavin v podobě laků 
na vlasy, laků na nehty, odlakovačů a dalších 
kosmetických výrobků. Zkrátka, bez chemie se 
dnes už těžko obejdeme v jakékoliv oblasti na-
šeho života. Nejde tu však o to, zbavit se jejích 
výhod a schopností. Je jen třeba mít na zřeteli, 
jak málo stačí k tomu, aby se z ochotného po-
mocníka změnila v úhlavního nepřítele. A proto 
stále platí, že za vším je nutno vidět člověka, 
jeho stín padá i na požáry, při nichž svou roli 
sehrály hořlavé kapaliny. Hlavně však lidská 
nedbalost a neopatrnost. 

Pavel Nejtek, HZS Pardubického kraje
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V pátek 17. června odpoledne bude v Du-
dychově ulici v Holicích pěkně veselo! 
Proč? V Rodinném a vzdělávacím centru 
Holoubek a jeho přilehlém okolí se sejdou 
zástupci místních neziskových organizací, 
věnujících se především volnočasovým 
aktivitám nebo práci s dětmi a rodinou, 
a šikovní dobrovolníci, aby společně při-
pravili odpoledne plné her, soutěží nebo 
zajímavých informací pro děti a jejich rodiče. „V rámci Evropského 
roku dobrovolnictví jsme připravili ve spolupráci s Pardubickým kra-
jem a neziskovými organizacemi celou řadu aktivit, přičemž červen 
bude zasvěcen právě dětem“, říká Miluše Horská, senátorka a předsed-
kyně Koalice nevládek Pardubicka, o. s. Hlavním spoluorganizátorem 
této akce je Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek Oblastní charity 
Pardubice, generálním sponzorem akce je Strana soukromníků České 
republiky. Záštitu nad Dnem dětí převzala senátorka Miluše Horská 
a radní Pardubického kraje zodpovědný za neziskový sektor, Pavel 
Šotola.
„Den dětí je součástí projektu na podporu a oslavu dobrovolnictví v na-

šem kraji. Podobné akce proběhnou během června ještě v Chrudimi, 
České Třebové, Žamberku a Svitavách“, informuje Pavel Šotola, radní 
Pardubického kraje. Informace o všech konaných akcích v rámci celoroč-
ního projektu dobrovolnictví se budou postupně objevovat na stránkách 
spravovaných Koalicí nevládek Pardubicka, o. s., www.nevladky.cz.
V Holicích se zapojili do přípravy dne dětí Taneční klub Apel Holice, 
Dům dětí a mládeže, Junáci, Muzeum Dr. Emila Holuba, Hasičský zá-
chranný sbor Pardubického kraje, stanice Holice, Agility Sezemice, Zá-
chranná stanice Pasíčka, Zvířecí útulek při veterinární klinice Pardubice 
a další.
Srdečně zváni jsou všechny děti a jejich rodiče. Vstup pro návštěvníky 
je zdarma.

22. 6. od 17.30 hod. přednáška „Jak žít a pracovat s dětmi aneb kdo 
tu vlastně zlobí?“ lektorky Mgr. Martiny Vrbické (ředitelky studijního 
centra BASIC Pardubice, o.s.)

Vladimíra Krejčíková

Soutěže zručnosti Automechanik junior, Autoelektrikář junior a Auto-
klempíř junior se ve Střední škole automobilní v Holicích staly již tradicí. 
Každým rokem v nich žáci třetích ročníků předvádějí svoji šikovnost, 
zručnost a také znalosti, které v průběhu dvou a půlletého pobytu ve škole 
získali. Ti nejlepší jsou odměňováni věcnými cenami. Specifi ckou odmě-
nou pro dva nejlepší žáky z každého oboru je postup do krajského kola. 
Tam si už poměřují své dovednosti s vítězi dalších škol Pardubického kra-
je. Největším oceněním pro každého vítěze regionálního kola je postup 
mezi dvacet osm nejlepších žáků z celé České republiky.
Do celostátního kola oboru automechanik se našim žákům daří postoupit 
téměř každoročně a jejich umístění při tomto vrcholném klání je vždy 
velmi dobré.
V roce 2009 se dokonce našemu žáku Petru Sochůrkovi podařilo v celo-
státním kole v Ústí nad Orlicí zvítězit. Získané odměny pro žáky a také 
pro školu jsou vždy velmi hodnotné a napomáhají zvýšit vybavenost ško-
ly špičkovými zařízeními a lépe tak držet krok se zaváděnými novinkami 
v diagnostické a opravářské oblasti.
V letošním roce jsme měli v Celostátním kole soutěže Automechanik 
Junior ve Vysoké nad Jizerou své želízko v ohni. Student 3. ročníku 
učebního oboru automechanik Rostislav Zaifert se dlouho držel na třetím 
a čtvrtém místě soutěže a v závěru skončil v nabité a velmi vyrovnané 
konkurenci dvanáctý. V oboru karosář se ve školním kole na 1. a 2. místě 
umístili žáci 3. ročníku Daniel Prokop a Luboš Podhorník. Daniel Prokop 
postoupil do krajského kola a v něm se umístil na 1. místě. Celostátní kolo 
soutěže proběhne ve Střední škole automobilní v Ústí nad Orlicí v závěru 
měsíce května. V oboru autoelektrikář zvítězil ve školním kole Ondřej 
Horký, ale v tomto oboru se bohužel krajské kolo nekoná.

Soutěže jsou určitě jednou z motivačních složek pro naše mladé žáky 
a máme tím možnost neustálého srovnávání s kvalitní konkurencí. To je 
hlavním důvodem, proč chceme v tomto soutěživém duchu pokračovat 
i nadále.
Získané zkušenosti i samotné výsledky velice pomáhají našim absolven-
tům při vstupu do zaměstnání a zaměstnavateli jsou takto úspěšní absol-
venti velmi vysoce ceněni a vyhledáváni.

Ing. Josef Šnajdr

HOLICKÝ DEN DĚTÍ S DOBROVOLNÍKY

Soutěže zručnosti ve Střední škole automobilní Holice

Palackého 38, Holice, tel. 466 920 672
Kolik věcí se Vám přizpůsobí?

Nabízíme Vám čočky Transitions, které se Vám přizpůsobí.
Ušetříte až 30 %

Stačí jednou zavolat!

 84O 111 177
 až 5O OOO Kč
 měsíční splátky
 na dobu 8 a 13 měsíců
 hotovost až do domu
 nejvýhodnější podmínky

www.smartpujcka.cz

Hledáme nové obchodní zástupce
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ZO ČSCH Holice slaví tento měsíc 90 let od svého založení. Jako jedno 
z úspěšných chovatelských sdružení má co slavit – Český svaz chovatelů 
v Holicích každoročně pořádá 7–8 výstav od místních a speciálních až po 
celostátní a mezinárodní. Výstavy navštíví ročně přes 2000 návštěvníků. 
Členové této ZO se účastní výstav pořádaných ČSCH po celé republi-
ce a evropských výstav, kde dosahují vynikajících výstavních výsledků 
(čestné ceny, evropský šampion a mistr Evropy).
Úspěchy chovatelství jsou úzce svázány s aktivní členskou základnou, 
s výběrem z velkého počtu chovných zvířat a také výměnou chovatel-
ských zkušeností a znalostí mezi chovateli. V poslední době se organizace 

otevírá i novým trendům chovu zvířat jako je 
chov hospodářských zvířat – mazlíků. Citu-
ji z měsíčníků FAUNA: Chovatelé zakrslíků 
mají obecně k chovu svých svěřenců poněkud 
jiný postoj než „klasičtí chovatelé“ králíků. 
V rámci chovů se jedná o „chovné stanice“ 
(převzato od chovu psů nebo morčat), každý 
králíček má své jméno. Na výstavách mají tito 
králíci „nadstandardní“ vybavení klece (růz-
né záclonky, polštářek, napáječku…). Péče 
o zvířata je tedy opravdu skvělá, ale je třeba 
si uvědomit, že je to pořád zvíře a jako takové 
má své dané fyziologické návyky a potřeby 

a ty je třeba akceptovat vhodnou mírou a způsobem. Přístup chovatelů 
teddíků je zkrátka jiný, či ještě lépe řečeno je to další styl chovu králí-
ků. V žádném případě to není styl špatný. Je to další styl chovu králíků, 
není to v principu nějaké podivínství a je třeba se na toto umět podívat 
z více než jednoho úhlu pohledu, což ne každému z chovatelů jde. I tito 
chovatelé „mazlíků“ se potřebují scházet, jednak aby se pochlubili svými 
chovanci, ale také, aby si navzájem pomohli v chovu. Holická ZO tento 
trend respektuje a vítá do svého středu každého nového chovatele.

Ing.Olga Frymlová, jednatelka ZO ČSCH Holice

Břízky v zeleném a sluneční paprsky vítaly v prostoru motokrosového 
depa na čtyři stovky návštěvníků, radioamatérů i síbíčkářů. Spolu s pro-
dejci různé techniky a příslušenství nového i vysloužilého si příchozí do-
přáli příjemné burzovní dopoledne na Kamenci nad Holicemi.
Radioklub OK1KHL Holice uspořádal toto jarní setkání na konci dub-
na již popatnácté. Na Kamenci bylo k dostání vše pro radioamatérské 
vysílání od profesionálních fi rem, ale také od desítek prodejců už baza-
rových součástek, staniček, antén a dalšího příslušenství. Na burze se 
také nabízely vzácné elektronky do dříve používaných zařízení. Leckteré 
mohou posloužit k sestavení stanic ve stylu „retro“. Nadšenci přivezli 
také archivní armádní kousky vysílací techniky. K dostání byla také kniha 
o dlouhé tradici radioamatérských setkání „Holice – Mekka radioamaté-
rů“ a holický spoluautor Svetozar Majce ji na místě zájemcům podepiso-

val. S organizací parkování pomohl holický Sbor dobrovolných hasičů, 
a tak byla organizace setkání bezproblémová.
Základna holických radioamatérů stojí poblíž depa už šestým rokem 
a stále se vylepšuje. Přibyl nový stožár, který čeká na rotátor a další anté-
ny. Veřejnosti byla v tento den přístupná. Místo, kde se montážní buňky 
střediska podařilo s pomocí města Holic postavit, je druhým nejvyšším 
bodem (vedle kóty Na Hradcích 335 m n. m.) v Pardubickém okrese 
a skýtá dobré vysílací podmínky i překrásné rozhledy do konce Polabské 
nížiny – na Kunětickou horu a Železné hory. Snad právě proto se rodí 
nápad radioklubu a dalších nadšenců vybudovat zde rozhlednu, která by 
odkryla také výhled na hory Orlické a Krkonoše. 
Více na internetových stránkách www.ok1khl.com.

Miroslava Vohralíková

V kavárně u Černého koně se v neděli 27. března konala výroční členská 
schůze místní organizace Českého rybářského svazu Holice, spojená s volba-
mi do výboru organizace. Z přednesených zpráv o činnosti holických rybářů 
v roce 2010 nás zaujalo například, že na rybníku Blažkovci nachytali rybáři 
v loňském roce 256 kusů ryb o celkové váze téměř 600 kg ryb a dalších 761 
ryb o váze 1569 kg bylo holickými rybáři nachytáno na vodách v celé České 
republice. O dobrém hospodaření organizace na chovných rybnících svědčí 
to, že v tomto roce organizace prodala ryby za rekordních 142 tis. Kč.
V následujících volbách byl zvolen nový výbor a dozorčí komise organi-
zace, při následné schůzi nového výboru byl staronovým předsedou jed-
nomyslně zvolen Karel Rosenberger.
Hlavní činností rybářů není schůzování, ale hlavně starost o ryby. V jar-
ních měsících proběhly výlovy rybníků ve Velinách a v sobotu 4.dubna 
výlov rybníka v Rokytně. Celkem bylo vyloveno na 30 metráků ryb, pro-
dalo se za 40 tisícKč a zbytek byl nasazen do chovných rybníků, pamato-
váno bylo i na zarybnění našeho rybníka Blažkovec.
Na tomto rybníku pak v sobotu 30. dubna proběhly pravidelné rybářské 
závody. Bohužel se nezopakovala účast z minulých let a na Blažkovi si 
zazávodilo jen 42 rybářů. A ti si opravdu zachytali, všichni měli chycenou 
alespoň jednu rybu, vítěz Standa Pryl z Pardubic pak dosáhl rekordních 
1082 cm ryb! Úctyhodné výkony předvedli i další Pardubáci, druhý Jan 
Černý nachytal 873 cm ryb a třetí František Hudeček 757 cm. Tito tři nej-
lepší jsou i na přiloženém snímku. Nejlepší člen naší organizace Oldřich 
Landsman skončil na 6. místě s výkonem 703 cm.

Na závěr chceme pozvat veřejnost na rybník Blažkovec na dětské zá-
vody, které budou v sobotu 4. června 2011. Závody začnou v 8 hodin, 
prezentace je již od 6.30 hodin a závodit mohou všechny děti do 15 let.
Pro všechny děti jsou připraveny hodnotné ceny.

Vladislav Branda

Nové trendy ZO ČSCH Holice

Jaro holických rybářů

15. jarní setkání

tel/fax : 466 616 143,mobil 733 535 388
Lepidlo na zateplení (lepení,stěrka) 25 kg    130 Kč/ks 
Fasádní omítka -silikonová(probarvená)25 kg    875 Kč/ks 
Cement Prachovice 32,5 -  25 Kg     54,16 Kč/ks 
Lepenka V60 S35 (Ipa) II j.    375 Kč/role 10 m 

Obslouží Vás odborníci ,kteří se těší na Vaší návštěvu

 
Hradecká ul.naproti VAKU

Po-Pá 7.00-17.00 , So 7.30-11.30

PORFIX  sleva až 25 % ,  Heluz sleva až 40 %
SOBOTA  7:30-11:30                                          ceny bez Dph

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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Letošní školní rok vstoupil do čtvrtého čtvrtletí. Naši žáci se i v tomto 
období zúčastnili mnoha soutěží, projektů i olympiád. Jmenujme nejú-
spěšnější:
– Barbora Vymětalíková – 3. místo v okresním i krajském kole olympiády 

v českém jazyce s postupem do 7 denního celostátního kola
– Kulhavá, Kabrhel Tichý – fi nanční gramotnost – 1. místo v okresním 

kole, fi nanční gramotnost – 4. místo v krajském kole
– Pohlová, Zaujecová – 1. místo v okresním i krajském kole atletických 

závodů praktických škol s postupem do celostátního kola
– Formánek, Kynclová, Kopičová – literární soutěž Pardubického kraje 

„Volba povolání“ 1., 2., a 3. místo
– žáci 1. stupně – atletický trojboj holických škol – 1. místo.

A teď se žáci připravují na Olympiádu škol holického regionu a žáci 3.–5. 
tříd na svoje zápolení ve školách v přírodě. Všem srdečně blahopřejeme, 
děkujeme za úspěšnou reprezentaci a přejeme další pěkné výsledky.

Z. Vojtěchová, zástupkyně ředitelky

V květnu proběhla Akademie,vystoupili jsme s kroužkem břišních tanců v 
Horních Ředicích. Uspořádali jsme zahradní slavnost pro předškoláky s Mí-
šou Růžičkovou, navštívila nás Vojenská policie s ukázkou výcviku psů.
V červnu se společně vyfotografujeme, starší děti navštíví 2. 6. 2011 Le-
sopark Vysoké Chvojno. 12. 6. 2011 začíná letní škola v přírodě, pojede-
me na Benecko do Hotelu Sůva.
Mladší děti, které zůstanou v mateřské škole pojedou na výlet do Často-
lovic. V úterý 14. 6. 2011 navštívíme Kulturní dům Holice a těšíme se na 
koncert Pavla Nováka ml.
Chystáme nocování v mateřské škole.
V závěru června 25. 6. 2011 vystupujeme na Dnech Holicka a výtvory 
našich dětí můžete vidět na výstavě Dům mých snů.
Více informací na http://www.msholice.ic.cz.
Přejeme školákům úspěšný konec školního roku a čtenářům krásný červen.

Blíží se léto a naše škola tradičně každé dva roky vyjíždí na školu v příro-
dě. Děti z 1.–3. ročníků odjely ve dvou bězích do Hotelu Podlesí uprostřed 
nádherné přírody. Tentokrát děti soutěžily ve sbírání bobříků na námět 
knihy Jaroslava Foglara – Hoši od Bobří řeky. Děvčata a kluci získávali 
bobříky mrštnosti, plavce, záchranáře, hladu, mlčení, rostlin, ušlechti-
losti. Mezitím poznávali nádherné okolí hotelu, prožili sportovní odpo-
ledne, malovali na trička, hledali poklad, navštívili kavárnu pana Hofra, 
kde ochutnali jeho výborné koláče, absolvovali štafetový běh do kopce, 
poznávali rostliny a svůj pobyt zakončili diskotékou, kde za své získané 
bobříky dostali krásné ceny. Domů se děti vrátily plné zážitků.

Blanka Málková

Tým „Barbora Valášková, Andrea Monteiro, Antonín Vlach (4. C – viz 
foto)“ obsadil 1. místo v celostátním kole soutěže programování v Bal-
tíku, které se konalo 14. května 2011 v Českých Budějovicích. Jejich 
úspěch se dal očekávat již z výsledků krajského kola, kdy v celorepubli-
kovém srovnání byli první, a to jejich práce hodnotil počítač. Tým, který 
byl druhý v krajském kole, „Jan Skála, František Vlach (3. C), Ondřej 
Hladík (2. C)“, se umístil v celostátním kole na pěkném 6. místě. Oba 
týmy postupují do dalšího kola, budou soutěžit se slovenskými týmy, 
a to 10.–12.června 2011 ve Štúrovu. Blahopřejeme a děkujeme jim za ra-
dost, kterou nám svým vítězstvím přivezli. Uvedený úspěch by nebyl bez 
Mgr. Marie Hladíkové, která se těmto soutěžím dlouhodobě věnuje.
Dalším úspěchem ke krajské kolo olympiády ve španělském jazyce, kam 
jsme vyslali vítězky školního kola olympiády. Dagmar Šoltová (6. C) a Mar-
tina Cimfl ová(8. C) vybojovaly v obou kategoriích krásná druhá místa.
Památník Dr. Emila Holuba v rámci výstavy Opičí král a EXPO 2010 
vyhlásilo celostátní výtvarnou soutěž „Opičí král očima dětí“. Dva z na-
šich studentů se umístili na předních místech, byli vybráni z více než sta 
soutěžících. Matyáš Hruška, student primy, získal čestné uznání, a Tomáš 
Shejbal, student kvinty, se umístil na krásném druhém místě v kategorii 
10–15 let. Všichni výherci byli oceněni na Městském úřadě v Holicích.
Studenti gymnázia se zúčastnili semifi nále štafetového Juniorského ma-
ratonu středních škol. Deset členů si mezi sebe rozdělilo klasickou mara-
tónskou trať 42,195 km. V těžké konkurenci se naši běžci určitě neztratili 
a dokázali držet krok i se specialisty vytrvalci. Na prvním úseku předávali 
dokonce na prvním místě. V celkovém hodnocení škol Pardubického kra-
je skončili na velmi pěkném třetím místě.

Milan Hrdlička

Jaký bude závěr školního roku
v Mateřské škole Holubova?

Byli jsme na škole v přírodě

Úspěchy studentů Gymnázia Dr. Emila Holuba

ZŠ  HOLUBOVA – ÚSPĚCHY  NAŠÍ  ŠKOLY

Z HOLICKÝCH ŠKOL
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Lexikony a kroniky o Holicích přinášejí 
v červnu pět jmen pozoruhodných nežijících 
osob, které se ve městě narodily a nebo s ním 
byly určitým způsobem spjaty. – Ota Heitlin-
ger je místní rodák (* 11. června 1913), stal se 
pracovníkem Izraelského náboženského hnutí, 
za války byl internován, později působil jako 
tajemník Rady židovských náboženských obcí 
a člen Světového sdružení badatelů Starého zá-
kona. Žil v Praze, kde 27. ledna 1980 zemřel. 
– PhDr. Václav Hruška se narodil v Holicích 
14. června 1888, stal se profesorem matematiky 
a fyziky na ČVUT v Praze, je autorem odbor-
ných pojednání, statí a knih z oboru matemati-
ky. Zemřel v Praze 15. srpna 1954. – František 
Kuneš, holický rodák (* 1. června 1904), byl 

předním českým mykologem a zakládajícím 
členem Československého mykologického klu-
bu. Zemřel 31.srpna 1982 v Jindřichově Hradci. 
– Petr Porák je rodákem z rakouského Aiche-
tu, ovšem odešel do Čech a desítky let působil 
v Holicích jako učitel a ředitel školy, osvětový 
a veřejný činitel, městský kronikář. Na sklonku 
života odešel do Prahy, kde 9. listopadu 1964 
zemřel. – Doc. RNDr. Ctibor Votrubec pochá-
zí z Vodňan (* 8. června 1925), stal se geogra-
fem v Ústředním ústavu geologickém v Praze, 
docentem geografi e na Univerzitě 17. listopa-
du. Byl expertem OSN v Africe, je autorem děl 
o Africe a Dr. Emilu Holubovi. Byl jeho vel-
kým ctitelem, stal se spoluzakladatelem afric-
kých sympozií v Holicích.

Ve dvacátých letech minulého století byly 
ve veřejnosti dozvuky první světové války ještě 
značně živé. Vzpomínalo se nejen útrap a škod, 
ale hlavně těch, kteří nechtěně položili životy 
v nesmyslných válečných bojích. Patřilo mezi 
ně i 128 padlých holických občanů – vojáků. 
Družina válečných poškozenců a Jednota legio-
nářů v Holicích projevily dostatečnou iniciativu 
k tomu, aby na věčnou památku padlých byla ve 
městě odhalena pamětní deska. V té době pro-
bíhaly závěrečné práce na budově místní opat-
rovny (mateřské školy) a na jejích zdech byla 
zdobená měděná deska se jmény 128 padlých 
v abecedním pořadí odhalena. Stalo se tak za 
hojné účasti veřejnosti, Sokolů, dobrovolných 
hasičů, válečných poškozenců a legionářů před 
osmdesáti lety 21. června 1931. 

Deska kupodivu „přežila“ nacistickou okupa-
ci i následné totalitní období a ono místo slouží 
dodnes jako shromaždiště při vzpomínkových 
oslavách vzniku ČSR dne 28. října 1918.

Málokdo dnes ví, že průpovídka „dávej si 
bacha“ pochází z éry rakousko-uherského vše-
mohoucího absolutisty, ministra spravedlnosti 
a vnitra Alexandra Bacha. Opovrhovaný a obá-
vaný vládce patřil po císaři k nejmocnějšém 
mužům ve státě. Přes většinu silně negativních 
stránek však byl též tvůrcem některých opatření 
do jisté míry prospěšných. V roce 1850 zřídil 
pro celou říši 19 pluků četnictva. Tehdejší čet-
níci velmi rázně zjednali pořádek, byli postra-
chem zločinců a nekalých živlů. Bohužel však 
nešetřili ani občanstvo a před jejich slídivostí 
i hrubostí si nebyl nikdo jistý.

V Holicích byla první četnická stanice zříze-
na 28. června 1850 a základnu nalezla v domě 
čp. 168 v centru města. Fotografi e Vladislava 
Brandy nám ukazuje současný stav zmíněné 

budovy, která se nachází ve Vysokomýtské ulici 
proti restauraci „Na Špici“. Původně ve stanici 
sloužil velitel (strážmistr) a dva „c. k. závodčí“. 
Po Bachově pádu byl systém četnictva poněkud 
změněn, byla též rozšířena působnost stanic. 
Na delší čas nalezla četnická stanice azyl v Du-
dychově ulici v rohové budově čp. 313, kterou 
vidíte na dobové kresbě již nežijícího holické-
ho patriota Jana Jiraucha. Dnes se v této značně 
rekonstruované budově nachází „Skrblíkova 
restaurace“. – Ve svobodném Československu 
byla v roce 1924 v Holubově ulici nákladem 
státu postavena budova čp. 500 (dnes pobočka 
Základní školy Komenského ulice) pro okres-

ní soud, berní úřad a věznici, sídlo zde nalezla 
též četnická stanice. Četnictvo v té době zcela 
pochopitelně plnilo nové úkoly. Většina jeho 
příslušníků sehrála i důležitou roli v době na-
cistické okupace a při povstáních v květnu roku 
1945. Po únoru roku 1948 s nástupem komunis-
tické éry „četnické humoresky“ skončily.
(Úvaha Miloslava Kmenta převzata z občasní-

ku „Pardubický Patriot“ ze 23. května t.r.)

Hrst červnových pranostik
Úvodní stať červnových pranostik je ve 

většině poučných spisů skromná. Většinou se 
píše o alternativách vlhkých, mokrých, nebo 
se to převrací na tepla až parna. Ovšem méně 
skromné jsou výroky některých svatých, mezi 
nimiž dominuje Medard. Kdo by neznal jeho 
mokrých čtyřicet dní, i když nenápadně uvá-
děných pod názvem „kápě“. Jinak řečeno 
8. června bereme na vědomí, že „Medardova 
kápě čtyřicet dní kape“. Ovšem to je ústřed-
ní heslo tohoto svatého, méně známé jsou již 
některé „přílepky“: „Medardů dýšť – čtyrycet 
dní plíšť“, „Když na Medarda prší, ještě čty-
řicet dní po sobě pršeti má“ nebo „Když na 
Medarda prší, těžko se seno suší“. Ovšem ne-
třeba se tohoto data děsit, historie potvrzuje, 
že někdy bylo „kápí“ více, jindy méně, mnoh-
dy o ně byla dokonce nouze. – Přeskočíme-li 
11. června Barnabáše (ten hlavně straší bouř-
kami), jsme u 15. června, kde dominuje svatý 
Vít. A jak už to v červnu povětšině bývá, řeč je 
většinou opět „mokrá“: „Svatý Vít přináší s se-
bou deště“, „Svatý Vít dává trávě pít“, „Déšť 

na Víta – špatná budou žita“, „Od svatého Víta 
k Janu mnoho deště“. Alespoň ta poslední pra-
nostika zní trochu optimisticky. Jan Křtitel to-
tiž 24. června přece jen volí trochu jinou notu, 
než Medardi, Barnabášové či Vítové. Začíná 
hned bez okolků: „Na svatého Jana otvírá se 
létu brána“. Sice nechybí mírné rýpnutí („Od 
svatého Jana Křtitele běží slunce již k zimě“), 
ovšem jinak lze říci, že léto je tady. Posuďte 
sami: „O svatém Janu Křtitěli noc se na prahu 
prosedí“, „Na Jána jasně – vozí se seno krás-
ně“, „O Janu kukačka kuká, pěkný čas sobě 
vykuká“. V závěru představuje červen Petra 
a Pavla (29. června). Oba svatí toho o poča-
sí mnoho nenamluví. O dešti, mokru, vlhku, 
kapkách toho bylo řečeno až dost. Avšak při-
nášejí alespoň jednu pranostiku, která je dů-
ležitá pro náš národní sport – houbaření. „Na 
svatého Petra a Pavla když hrom tříská, hřiby 
do země zatiská“. Soudím, že by při nejhorším 
stačil nějaký ten poddoubák, křemenáč, babka, 
kozák – a kdyby náhodou přišel do cesty „pra-
vák“, budiž. (mkm)

Červnový „Slavín“ v Holicích

„Osmdesátka“ pamětní desky obětí 1. světové války

Četnické humoresky po Holicku

(Stránku připravil Miloslav Kment)

HISTORIE I SOUČASTNOST MĚSTA HOLIC
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(Sportovní stránku připravil Petr Kačer)

Člen TJ Sokol Holice Jiří Valenta se pokusí na brněnském velodromu pře-
konat světový rekord v jízdě na 24 hodin. Dosavadní rekord drží osminá-
sobný mistr světa Josef Zimovčák a má hodnotu 521,5 kilometru. Pokus 
se uskuteční 17. a 18. června za podpory Východočeské župy Pippichovy, 
Favoritu Brno, fi rmy COM THERM a hlavního sponzora a organizátora 
Jiřího Fialy. Jiřího Valentu do Brna doprovodí devíti členný realizační 
tým TJ Sokola Holice. 
Dosavadní největší úspěchy Jiřího Valenty:
Třikrát druhé místo na Mistrovství České republiky
Dvě druhá a jedno třetí místo na Mistrovství světa
Mistr republiky v roce 2007 
Mistr světa v roce 2004 (red)

Pokus o světový rekord

Mistrovská sezóna basketbalových soutěží ve Východočeské oblasti je 
již minulostí, ale holičtí basketbalisté nezahálejí. Zejména mládežnická 
družstva pokračují v plné přípravě a bojují o postup do celostátních lig. 
Družstvo mladších žáků do 14 let se již do ligové soutěže kvalifi kovalo 
a bude tedy v sezóně 2011/2012 hrát nejvyšší soutěž v České republice. 
O stejný husarský kousek se na přelomu května a června pokusí družstvo 
juniorů do 19 let, které se utká s týmy Pardubic, Hradce Králové a Trut-
nova o postup do 2. ligy. 
Družstvo mladších žáků se v rámci přípravy na novou ligovou sezónu 
zúčastnilo třídenního turnaje v polském družebním městě Strzelce Opol-
skie, kde se postupně utkalo se čtyřmi týmy svých vrstevníků z Polska.
Výsledky turnaje:
BVK Holice–MKS Strzelce Opolskie 111 : 37 (72 : 11)
BVK Holice–UKS MOS Opole 84 : 30 (47 : 14) 
BVK Holice–KS Start Lòdz 47 : 58 (41 : 22)
BVK Holice–JKKS Gòrnik Walbrzych  61 : 54 po prodloužení (31 : 21, 

53 : 53)
Pořadí turnaje:
1. JKKS Gòrnik Walbrzych
2. KS Start Lòdz
3. BVK Holice
4. UKS MOS Opole
5. MKS Strzelce Opolskie

Holičtí žáci obsadili pěkné třetí místo a zejména s prvními dvěma týmy 
turnaje sehráli kvalitní utkání. S týmem Lòdze se zpočátku zalekli vyso-
kých postav soupeřových hráčů a prohráli jednoznačně první polovinu 
utkání. Ve druhé polovině již své soupeře přehrávali a k vítězství chybělo 
jen málo. Závěrečné utkání celého turnaje s Walbrzychem bylo pravým 
vyvrcholením. Holičtí žáci se v případě vítězství mohli stát celkovým 
vítězem turnaje a proto se pustili do soupeře bez bázně a hany. Agresivní 
obranou po celém hřišti nutili své opět o hlavu vyšší protivníky k chybám 
a bodovali z rychlých protiútoků. Utkání bylo dramatické až do samého 
závěru a skončilo v základní hrací době nerozhodně 53 : 53 a tak se mu-
selo prodlužovat. V prodloužení již holickým žákům došly síly a nakonec 
prohráli o 7 bodů. Holičtí žáci, kterým v posledním utkání turnaje fandi-
la celá hala, sklidili za svůj výkon potlesk na otevřené scéně. Za jejich 
sportovní i společenské vystoupení na turnaji je jim potřeba poděkovat, 
protože byli důstojnou reprezentací města Holice. 

Pavel Welsch

Informace
z holického basketbalu

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

AUTORIZOVANÝ CLIMATIC SERVIS
Vaše cestování i v parnu bude příjemné

Kompletní servis autoklimatizace
Kontrola klimatizace za akční cenu 460 Kč vč. DPH

KONTROLA OBSAHUJE:
•  odsání starého chladiva a oleje, vakuový test těsnosti, vyčištění systému
•  přefi ltrování starého chladiva, patentovaná vícestupňová recyklace
•  doplnění chladiva a oleje na určené množství s využitím původních náplní
•  dezinfekce klimatizace – odstranění zápachu, kontrola kabinového fi ltru
Novinky:
Mikrobiologická dezinfekce interiéru pomocí ozónu.
Ozón ničí bakterie, viry, plísně aj., zamezuje vzniku veškerých pachů.
Opravujeme defekty tlakových hadic a trubek u autoklimatizace.

PO-PÁ od 7.00 do 17.00     SO od 8.00 do 11.00 dle tel. dohody

ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU
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Městská knihovna
Městskou knihovnu navštívila na konci 

května spisovatelka Daniela Kroluppero-
vá, která je autorkou knihy „Zmizelá ško-
la“, jež byla vybrána pro celostátní projekt 
vyhlášený Národní pedagogickou knihov-
nou v Praze: „Už jsem čtenář – Knížka pro 
prvňáčka“. Naše knihovna se do projektu 
zapojila a při této příležitosti pozvala paní 
spisovatelku na besedu s prvňáčky obou zá-
kladních škol.

Městská knihovna Vám nabízí k přečtení 
nové tituly ze svého fondu:
Elizabeth Peters: Nebeská řeka
Napínavý román o amatérském archeolo-
govi, který má důkazy o pokladu nesmírné 
ceny v jeruzalémském chrámu.
Josefa Opplová: Klára vstává
Román pro ženy, ve kterém se hrdinka roz-
hodla opustit násilnického manžela, a tím 
spadla na společenské dno. Jak se s tím do-
káže vyrovnat?
Marius Szcygiel: Udělej si ráj
Polský autor bestselleru „Gottland“ se věnu-
je v této knize současnému Česku. Vypra-
vuje o tom, co ho fascinuje na dnešní české 
společnosti a kultuře.

Půjčovní dny 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 Vás!

Anna Boříková

V RYTMU 2011
Taneční studio Hany Flekrové a Tancklub Ho-
lice zve děti, mládež a dospělé na tyto akce:
17. června – V Rytmu 2011 – show dance 
od 18.00 hod. velký sál KD, společné vy-
stoupení na závěr školního roku. Představí 
se všichni členové I letos se můžete těšit na 
naše taneční bonbonky. Vstup zdarma.
6.–13. srpna – Tapozá 2011– taneční tábor 
v Bělči nad Orlicí. IX. ročník: tancování, 
cyklistika, pestrý program, zajímaví hosté. 
Pro holky i kluky, pro děti i mládež, pojeďte 
s námi, čeká Vás super týden!
Chceš-li aktivně strávit týden v krásném 
prostředí, naučit se nové tance, poznat nové 
lidi, je to přesně pro tebe! Že neumíš tančit, 
my tě to naučíme. Stačí se jen přihlásit! Po-
slední volná místa.
Velké podzimní taneční – pro mládež střed-
ních škol a učilišť. Výuka společenských 
tanců a společenského chování. Vše zábav-
nou formou zpestřené o zajímavé taneční 
hry, soutěže. S dalšími vrstevníky se budete 
setkávat a bavit po třináct večerů. Společně 
budete prožívat taneční lety a pády, neopa-
kovatelnou atmosféru a možná i první lásky. 
Zahájení 16. září.
Zvýhodněné kurzovné při úhradě do 
30. června!
Přejeme všem krásné léto, pěkné prázdniny 
a při našich akcích na viděnou. 

PŘIJĎTE SE S NÁMI POBAVIT A ZA-
TANCOVAT SI. TĚŠÍME SE NA VÁS!
Přihlášky a další informace: WWW.TSHF.CZ

Kulturní kalendář na měsíc červen 2011

PŘEDSTAVENÍ A KONCERTY
datum hodina program vstupné
14. 6. 8.30   O zvířatech – koncert Pavla Nováka ml. a skupiny Family
 + 10.00  Koncertní vystoupení pro děti podle nadčasových scénářů Pavla Nováka, do ně-

hož syn Pavel spolu s muzikanty vložil nový náboj mladší generace. 40 Kč 
16. 6. 19.00  pp. Cimrman, Smoljak, Svěrák – Záskok 
čtvrtek   Kultovní představení Divadla Járy Cimrmana z české vesnice 90. let předminu-

lého století. 350–300 Kč

KINO – velký sál
datum hodina program vstupné
7. 6. 19.30  Czech Made Man
úterý   Příběh sleduje jednu nečítankovou kariéru. Od otloukánka z chudé rodiny al-

koholika, ke králi internetových domén. Nemožné je možné, padají konvence, 
normy i pravidla.

   Režie: Tomáš Řehořek 
   Hrají: Jan Budař, Kateřina Brožová, Martin Písařík a další
   Žánr: Drama – nevhodné do 15 let, délka: 85 minut 70Kč
14. 6. 19.30  Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna
úterý   Johny Depp jako kapitán Jack Sparrow se ocitá společně s tajemnou Angelicou 

na dobrodružné plavbě lodí, které velí slavný a obávaný pirát Černovous.
   Režie: Rob Marshall
   Hrají: Johnny Depp, Geoffrey Rush, Penelope Gruz, Ian McShane a další.
   Žánr: Dobrodružný, délka: 137 minut 70Kč
27. 6. 10.00  Čertova nevěsta
pondělí   Filmové představení pro školy. 40 Kč

28. 6. 9.00  Čertova nevěsta
úterý   Filmové představení pro školy. 40 Kč
29. 6. 9.00  Králova řeč 
středa   Filmové představení pro školy. 40 Kč

AKADEMIE PRO POKROČILÉ A SENIORY
datum hodina program vstupné
11. 6. 8.00  Výlet na Říp 250 Kč
sobota

VÝSTAVY
datum hodina program vstupné
2. 6.–7. 7.  Jaroslav Malátek – Plastické obrazy
    Galerie kulturního domu

V naší farnosti se snažíme oživovat staré 
tradice a navázat na to dobré z lidové zbož-
nosti, proto jsme se rozhodli, že v letošním 
roce 26. června oslavíme v Holicích Slavnost 
těla a krve Páně ve staronovém hávu, tedy 
s průvodem po mši svaté. Kostel vyzdobíme, 
v okolí kostela postavíme a vyzdobíme čtyři 
oltáře, oprášíme nebesa, do služby povolá-
me hráče na dechové nástroje, možná oprá-

šíme i nějakou tu korouhev a uspořádáme 
ten pravý „božítělový“ průvod. Těšíme se na 
všechny, kteří se k nám připojí, třeba jako 
družičky.
Protože na tento víkend připadají také Dny Ho-
licka, bude v sobotu (25. 6.) i v neděli (26. 6.) 
vždy od 10 do 17 hodin kostel otevřený pro pro-
hlídku a přichystáme v něm i malé překvapení.

Petr Sopoliga, Lukáš Peška

Boží tělo ve staronovém hávu

BARVY – LAKY „VONDROUŠOVÁ“BARVY – LAKY „VONDROUŠOVÁ“
Specializovaná prodejna barev, laků a malířských potřeb

VÝPRODEJ LAZUR NA DŘEVO

AKCE!!!

VÝPRODEJ LAZUR NA DŘEVO 
XYLADECOR CLASSIC

SLEVA 25%
(Do vyprodání zásob)

Barvy – lak y „Vondroušová, Vysokomátská 333, Holice
Tel: 466 681 014 Mob: 606 769 508

AKCE!!!

Tel: 466 681 014 Mob: 606 769 508

KULTURA V HOLICÍCH



      H O L I C K É  L I S T Y  H O L I C K É  L I S T Y  • 310

sobota 25. června 2011
Kulturní program:
Prostranství před kulturním domem
13.00  Koncert dechového orchestru FROHBURG – SRN
14.00  Oddíl ASPV TJ Jiskra Holice – aerobic
  Vystoupení holických mateřských školek
14.30  Ukázky práce s koňmi ( jízdní oddíl Městské policie 

Pardubice ) 
14.45  Vystoupení souborů družebního města MEDZEV – 

Slovensko
15.30  Vystoupení holických základních škol a MŠ Chvo-

jenec
16.15  Grál: šerm, dobová hudba
17.00  ABBA WORLD REVIVAL
18.15  Taneční studio Hany Flekrové
18.30  Hasiči v akci – Sbor dobrovolných hasičů Holice
19 00  Vystoupení souboru z družebního města Strzelce 

Opolskie – Polsko
20.00  Vystoupení imitátora
20.30  Dr.Swing – vystoupení swingové orchestru
22.00  LASER show
22.30  Nazarou black bell (k poslechu i tanci)

V areálu KD Holice: Pouť s houpačkami, skákací hrad, na-
fukovací skluzavka, atd.
(sobota a neděle) „Nárazový trenažér“ – Generali

Doprovodné programy: 
–  ochutnávka a prodej regionálních potravin – „Mls Pardu-

bického kraje“ (sobota 13–18 hod.)
–  ukázka Radioklubu OK 1 KHL (sobota 13–18 hod.)
–  výstava drobného zvířectva Českého svazu chovatelů (so-

bota 10–18 hod.) 
–  den otevřených dveří – Školní jídelna Holice ( sobota 15–

18 hod.)
–  deskové hry – sportovní hala ( sobota 13–17 hod.)
–  dětská výtvarná výstava v kulturním domě (so + ne)
–  galerie KD: Jaroslav Malátek – „PLASTICKÉ OBRAZY“
–  kostel sv. Martina: dny otevřených dveří s překvapením 

(so + ne 10–17 hod)

Sportovní program:
8.00  Mezinárodní žákovský fotbalový turnaj – městský 

stadion
9.00  Turnaj v nohejbalu o „Pohár starosty města Holic“ 

– volně přístupný turnaj trojic – u sportovní haly

neděle 26. června 2011
Kulturní program:
8.00  Slavnostní bohoslužba – Slavnost těla a krve Páně 

(Boží tělo) – kostel sv. Martina
  Obnovení tradice průvodu.
  Prostranství před kulturním domem
10.00  Čertův švagr: pohádka pro děti – Divadelní soubor 

KD Holice
13.00  JAZZOVÉ ODPOLEDNE – JG Dix, Bigband Chru-

dim, Factorial! Orchestra, 
  KZX Orchestra

Sportovní program:
8.00  Mezinárodní žákovský fotbalový turnaj – městský 

stadion
9.00  Holickem na kole – pro všechny vyznavače cyklo-

turistiky sraz před KD Holice
9.00  Turnaj čtveřic v plážovém volejbalu o „Pohár Dob-

rovolného svazku obcí Holicka“ – u DDM

Změna programu vyhrazena.
Na všechny uvedené akce je vstup zdarma.
V případě nepříznivého počasí budou některé akce přesunu-
ty do kulturního domu.
Časy jednotlivých akcí jsou pouze orientační.
Občerstvení zajištěno
Na veškeré programy Vás zvou Město Holice a Dobrovolný 
svazek obcí Holicka.
Partner Dnů Holicka 2011 je Generali pojišťovna a.s., agen-
tura Holice.

DNY HOLICKA 2011

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT


