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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané!
Komunální volby máme
zdárně za sebou. Utichly
předvolební vášně (škoda,
že někdy zbytečně pomlouváním druhých, vyhrocené), snad brzy utichnou
i vášně povolebních vyjednávání a na ustavujícím
zasedání
zastupitelstva
8. listopadu budou důstojně zvoleny nové orgány
městské samosprávy. Všem, kteří byli zvoleni, srdečně blahopřeji a přeji jim hodně elánu a sil při
práci pro blaho města a jeho občanů. Já osobně děkuji všem voličům, kteří mně dali svůj hlas
a dovolili mi, abych mohl pomoci v práci nového
zastupitelstva. Velice si toho vážím, a že (byť patřím k těm „dinosaurům“) mohu být pro město
ještě užitečný.
Jisté je, že dnešní „slovo starosty“je mé poslední. Jak jsem před volbami deklaroval, nehodlám se již ucházet (s výjimkou členství v radě
města) o žádný vyšší post na radnici.Myslím si,
že těch dvanáct let, které jsem ať již jako místostarosta, či jako starosta na radnici strávil,
je dostatečná doba a že obměna tváří není na
škodu. Snad jsem si nevedl tak úplně špatně, ale
to ponechám na zhodnocení jiným. Nebyly to
zmarněné roky, nikdy jich nebudu litovat a jsem
rád, že mně byly dopřány. Děkuji všem, kteří byli
ochotni se mnou spolupracovat a kteří mě v mé
práci podporovali.
V předvolební době trošku zaniklo hodnocení serveru Aktuálně.cz, který provedl v rámci
akce „Kde se nejvíce zlepšil život občanů“ analýzu činnosti samospráv ve 300 městech České
republiky za uplynulé volební období. V tomto
celostátním žebříčku obsadilo naše město 9. místo a z Pardubického kraje je před námi pouze
Litomyšl. Tohoto hodnocení si považuji, protože
to nebyla žádná internetová anketa, ani dotazníková akce, ale skutečná nezávislá analýza faktů.
Nebuďme tedy nespokojení, že žijeme v Holicích.
Pojďme se také, alespoň chvíli, z této zprávy radovat. Poznámka na okraj: paní velvyslankyni
Jihoafrické republiky se v Holicích tak zalíbilo,
že zde byla po oba dny Holubových Holic.
Na své rodiště nezapomíná ani čestný občan
Eric Stein. V září jsme byli vyzváni, abychom
založili fond „Eric and Virginia Stein“ pro výjimečné studenty, na který došlo záhy 10 000
dolarů. Podrobnosti o fondu uvedeme v dalším
vydání Holických listů. Další příjemnou zprávou
může být, že zcela konkrétních podob nabývá dotace na rekonstrukci Holubova muzea. Věřím, že
příslušný „papír“ k nám doputuje co nejdříve.
Přeji vám z celého srdce (snad ještě fungujícího) jen to nejlepší, a pokud mě Alzheimer
nebude chtít za kamaráda, tak snad i někdy na
shledanou na stránkách Holických listů.
Mgr. Pavel Hladík, starosta města

Aktuality • Aktuality • Aktuality • Aktuality • Aktuality
RADA MĚSTA VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2006–2010
Děkuje všem občanům Holic za spolupráci,
pochopení a přeje městu další klidný a úspěšný rozvoj, o který se po celé volební období
2006–2010 snažila.

Na snímku Vladislava Brandy jsou odleva: Petr
Rychlík, Radek Chotěnovský, Roman Matoušek, Ladislav Effenberk, Pavel Hladík, Miloslav Jirsa a Hana Vondroušová.

POZVÁNKA
NA USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HOLIC
v pondělí 8. listopadu 2010 od 18.00 hodin,
ve velkém sále Kulturního domu v Holicích.

V programu ustavujícího zasedání je složení slibu členů nově zvoleného
zastupitelstva města, volba starosty, místostarosty města
a dalších pěti členů rady města, dále volba předsedů výborů zastupitelstva.
Srdečně zveme občany na ustavující zasedání zastupitelstva města Holic
pro volební období 2010–2014

140 let Sokola
Od 1. listopadu je ve vitrinách v prvním patře Kulturního domu města Holic umístěná výstava věnovaná
historii Tělocvičné jednoty Sokol Holice. Sokol Holice v tomto roce slaví 140 let od svého založení.

Poděkování
Vážení, chtěla bych a prosím Vás, kdybyste do vašeho zpravodaje napsali velikou pochvalu pánovi,
který se stará o místní hřbitov. Je vidět, že ho to baví a má smysl pro pořádek. Je to krásná zahrada
a člověk tam rád zajde. Měl by dostat odměnu, protože to se jen tak nevidí.
M. Kamenická Pardubice
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ROZHODNUTÍ A USNESENÍ SAMOSPRÁVY • INFORMACE • UDÁLOSTI
Stránku připravil místostarosta města Mgr. Ladislav Effenberk

Zpráva z jednání Rady města Holic dne 20. září 2010
Rada města Holic doporučila zastupitelstvu
schválit 7. rozpočtovou změnu na rok 2010, odprodat pozemek v katastrálním území Vysoké
Chvojno z podílového vlastnictví měst a obcí
v rámci Lesního družstva Vysoké Chvojno za
cenu dle znaleckého posudku, schválit výkup
pozemku v místní části Kamenec do majetku
města, schválit zřízení věcného břemene na pozemcích v ulici Kpt. Jaroše za účelem uložení
napájecího elektrokabelu za úplatu, schválit
zřízení věcného břemene na vybraných pozemcích v katastrálním území Holice v Čechách
za účelem uložení napájecího elektrokabelu
za úplatu, schválit zřízení věcného břemene
průchodu a průjezdu po části pozemku v šíři
3 m v Ottmarově ulici, schválit zřízení věcného břemene průchodu a průjezdu po pozemku
v Hradecké ulici pro Hasičský záchranný sbor

Pardubického kraje za úplatu formou jednorázové náhrady ve výši 10 000 Kč, schválit výši
jednorázové náhrady za zřízení věcného břemene vstupu a jízdy včetně čerpání vody z veřejné
studny, schválila přidělení bytu dle pořadníku
v čp. 61 v ulici Bratří Čapků Martině Jeřábkové s podmínkou, že vyklidí vymaluje byt na
vlastní náklady s příspěvkem města do výše
10 000 Kč dle doložených faktur, přidělení bytu
v čp. 46 v Holubově ulici a v čp. 19 na náměstí T. G. Masaryka dle schváleného pořadníku,
pronájem nebytových prostor (kancelář č. 210)
v čp. 38 v Palackého ulici Ing. Miroslavu Boháčovi za účelem pojišťovací činnosti za nájemné
1302 Kč/m2/rok a zálohy za služby, pronájem
nebytových prostor (polovina dvojgaráže) v čp.
1103 v ulici Na Mušce Radku Svatošovi a Gabriele Svatošové za nájemné 966 Kč/měsíc

a zálohy za služby, převod družstevního podílu
v Družstvu vlastníků bytů v Holicích u bytu C3
v čp. 1120 v ulici Na Mušce z Františka Rosůlka na Helenu Kořínkovou, bytem Holice,
Staroholická 316. Dále rada schválila nákup
vozidla Multicar 26 s příslušenstvím z investičního fondu Technických služeb Holice, navýšení počtu žáků ve 4. třídě Základní školy Holice,
Komenského ulice, na 32 žáky, složení delegace města k hrobu Dr. Emila Holuba do Vídně
dne 6. 10. 2010 ve složení Pavel Hladík, Radek
Chotěnovský, Petr Rychlík a Petr Kačer, dlouhodobý pronájem nebytových prostor pod školní jídelnou Charitě České republiky za účelem
zřízení rodinného centra, komisi pro posouzení
kronikářského zápisu za rok 2009 ve složení
Radek Chotěnovský, Petr Rychlík a Hana Vondroušová.

Zpráva z jednání Rady města Holic dne 4. října 2010
Rada města Holic schválila pořadník uchazečů
o přidělení obecního bytu pro 4. čtvrtletí roku
2010, výměnu bytů v čp. 407 v Pardubické ulici,
podat Arnoštu Wenigerovi výpověď z nájmu bytu
č. 6 v čp. 345 ve Smetanově ulici, v případě neuhrazení dlužného nájemného v určeném termínu
podat Marii Hanušové výpověď z nájmu bytu č.
4 v čp. 59 v Hradecké ulici, v případě neuhrazení dlužného nájemného v určeném termínu
podat Marii Leierové výpověď z nájmu bytu č. 5
v čp. 59 v Hradecké ulici, pořídit software MISYS pro městský Geograﬁcký informační systém, vzala na vědomí zprávu o činnosti komise
pro zvelebení a nakládání s majetkem města,
zprávu o plnění kapitálové části rozpočtu města
k 30. 9. 2010, schválila uzavření smlouvy o výpůjčce na vývěsní skříňku v průchodu čp. 19 na
náměstí T. G. Masaryka pro Místní organizaci
Strany práv občanů Zemanovci Holice a Místní
organizaci TOP 09 Holice, ukončení smlouvy
o výpůjčce na vývěsní skříňku na autobusovém
nádraží s občanským sdružením Holický Ra-

dovánek, uzavření smlouvy o výpůjčce na vývěsní skříňku na autobusovém nádraží s Místní
organizací TOP 09, likvidaci movitého majetku
města podle návrhu komise pro zvelebení a nakládání s majetkem města ze dne 22. 7. a 15.
9. 2010, změnu odpisového plánu Technických
služeb Holice na rok 2010, odměny členům
komisí rady města za rok 2010, zřízení fondu
„The Eric and Virginia Stein“ v rámci projektu
American Friends of the Czech Republic a uložila starostovi města předložit návrh na členy
správní rady tohoto fondu. Rada dále schválila
převod družstevního podílu v Družstvu vlastníků bytů v Holicích v čp. 1120 v ulici Na Mušce
z Roberta Červinky na Víta Holického, bytem
Holice, Sadová 1041, dlouhodobý pronájem
nebytových prostor v suterénu budovy Školní
jídelny Holice Střední škole automobilní Holice
za účelem zřízení školní třídy, kronikářský zápis
za rok 2009, bezplatné použití znaku města ve
„Velké turistické encyklopedii ČR“ a na diplomech taneční soutěže Holický kramﬂíček pro

Tancklub Holice, povolení Ivetě a Jiřímu Němcovým z Chotěboře provozovat v roce 2011 trhy
v Holubově ulici za stejných podmínek jako
v roce 2010, „Ceník pro kopírování na Městském úřadě Holice“, který platí pro kopírování
v informační kanceláři a na pracovištích pro
ověřování, tj. sekretariát a kancelář matriky, neschválila žádost Mateřské, základní a praktické
školy Daneta s.r.o. Hradec Králové o úhradu neinvestičních nákladů na žáka Radima Havránka,
neboť dotyčný se v Holicích nezdržuje a město
má tyto typy škol zřízeny, žádost Sdružení Linka bezpečí o ﬁnanční příspěvek, neboť prostředky města na veřejnou podporu roku 2010 byly
již rozděleny, uložila vedoucí ﬁnančního odboru zařadit do nejbližší rozpočtové změny na rok
2010 žádost Kulturního domu města Holic, zařadit do nejbližší rozpočtové změny na rok 2010
žádost Mateřské školy Holice, Staroholická
ulice, zamítla žádost volejbalového oddílu TJ
Jiskra Holice o proplacení pronájmu tělocvičny
Gymnázia Dr. E. Holuba.

Zpráva z jednání Rady města Holic dne 18. října 2010
Rada města Holic schválila 8. rozpočtovou
změnu na rok 2010, ﬁrmu SKANSKA DS a.s.
Praha jako zhotovitele akce „Provedení nového
krytu vozovky v ulici Ve Drahách“, ﬁrmu VČE
– Montáže Pardubice jako zhotovitele akce „Veřejné osvětlení v Hanzlově ulici“, ﬁrmu Proﬁstav
Litomyšl jako zhotovitele akce „Odvodnění plochy Staroholická“, dodatek k nájemní smlouvě
s pojišťovnou Kooperativa na nebytové prostory
v čp. 19 na náměstí T. G. Masaryka, dodatek
č. 2 veřejnoprávní smlouvy mezi Statutárním
městem Pardubice a Městem Holice o činnosti
Městské policie Pardubice, správní radu fondu

„Eric and Virginia Stein“ ve složení Mgr. Pavel
Hladík, Ing. Aleš Horčička a Mgr. František
Janeček s tím, že členství ve správní radě je
čestná funkce, Smlouvu o poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtových prostředků
Pardubického kraje na činnost a provoz Informačního centra města Holic, na základě pozvání
organizátorů zakončení světové výstavy Expo
2010 v Šanghaji účast delegace města ve složení
Mgr. Ladislav Effenberk a Ing. Vítězslav Vondrouš bez nároku na ﬁnancování z rozpočtu města, neschválila žádost Základní školy a mateřské
školy Jana Pavla II. v Hradci Králové o poskyt-

nutí neinvestičních prostředků na výchovněvzdělávací proces žáků, neboť Město Holice je
zřizovatelem škol, žádost Mateřské školy Holice, Staroholická ulice o ponechání zbylé částky
z příspěvku na rozšíření školy, neboť s výstavbou pískoviště se počítá až v roce 2011, vzala
na vědomí žádost ﬁrmy Kineo s.r.o. Pardubice
s tím, že vzhledem k ﬁnanční nákladnosti město
neuvažuje v dohledné době o výstavbě splaškové kanalizace v místní části Koudelka, žádost
Osadního výboru Roveňsko s tím, že doporučuje zařadit položení potrubí do příkopu kolem
hřiště do rozpočtu města na rok 2011.

Končí volební období 2006–2010, začíná volební období let 2010–2014
Vážení občané, končí čtyřleté období, kdy jsem
se s Vámi jako místostarosta Holic setkával na
této stránce Holických listů, abych Vám podával informace z dění a rozhodování samosprávy. Děkuji Vám za pozornost, kterou jste těmto
sdělením věnovali a zároveň Vám – voličům –
děkuji za sympatie a přízeň, kterou jste věnova-
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li mé osobě. Vaše hlasy v počtu 1 153 mne totiž
postavily na první místo, což znamená, že se
s Vámi i napříště budu coby zastupitel na stránkách tohoto listu opět setkávat. Cítím povinnost
poděkovat Vám všem i za hlasy, které jste dali
České straně sociálně demokratické v Holicích, která v těchto volbách s 31,1 % získaných

hlasů suverénně zvítězila. Mohu Vás ujistit, že
moje úsilí i úsilí všech zastupitelů ČSSD bude
směřovat ke splnění volebního programu, který jsme pro toto období stanovili. Ještě jednou
Vám děkuje
Mgr. Ladislav Effenberk,
místostarosta města
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

ÚŘEDNÍ DESKA • INFORMACE • POKYNY • SDĚLENÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Informace z městského úřadu a jeho odborů připravil ing.Vladislav Branda, tajemník MÚ.

Informace o průběhu voleb do
Zastupitelstva města Holic

Ve dnech 15. a 16. října 2010 proběhly volby
do obecních zastupitelstev. V Holicích se volilo
v 9 volebních okrscích a v obvyklých volebních
místnostech, volební lístky obdrželo 5254 občanů s trvalým bydlištěm v Holicích. Kandidátní listiny podalo 7 volebních stran, do volebního klání tedy vstoupilo 147 kandidátů. Volební
místnosti se otevřely v pátek ve 14 hodin, účast
voličů byla v pátek na celostátním průměru
kolem 25 až 30 % a po volební sobotě se účast
dostala až téměř k 50 %, takže byla překročena
asi o 4 % volební účast v roce 2006.
Z volebních výsledků, které jsou v úplné podobě na stránkách www.volby.cz je patrné, že
ve všech volebních okrscích zvítězila ČSSD,
největší volební účast 54,3% byla ve 4. okrsku,
kam spadají například ulice Pardubická, Mládežnická a Družstevní, tedy „západní Holice“,
naopak nejmenší účast 45% byla na Koudelce.
V holickém správním obvodu je dobré zmínit
Veliny, kde k volebním urnám přišlo téměř 77 %
voličů, přes 70% bylo i v Jaroslavi, Trusnově
a Vysokém Chvojnu, naproti tomu v Dolních
Ředicích se voleb zúčastnilo jen 22.8% voličů.

Podélné stání na parkovišti
u „Alberta“

Téměř před 2 měsíci byla na parkovišti před
obchodním domem Albert umístěna, dopravní
značka IP11c, v tomto měsíci bylo dopravní
značení doplněno další touto značkou s doplňkovou tabulkou pro úsek tohoto typu parkování.
Pro vysvětlení tato dopravní značka znamená
„Parkoviště – podélné stání“. A podélné stání
vzorně předvádí modrý vůz v popředí, další už
předpisy jednoznačně porušují, což bude v této
době již Policií ČR i Městskou policií Pardubice hodnoceno jako dopravní přestupek s příslušným ohodnocením.

Odbor dopravy – výzva k výměně
řidičských průkazů

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

Informace o pokládce nového
kabelového vedení ve Starých
Holicích

V průběhu měsíce listopadu bude společnost
VČE – montáže ve spolupráci s firmou MSEM
pokračovat v provádění výkopových zemních
prací z důvodu pokládky nového kabelového
vedení nízkého napětí. Kopat se bude v ulicích Staroholická, 1. máje, Hanzlova, K zastávce, na Balkáně, Ve Drahách a Nezvalově.
Výkopové práce na soukromých pozemcích
(přípojky a rozvodové pilíře) se budou provádět po vzájemné dohodě s majiteli po celou
dobu výstavby, která bude probíhat do března
příštího roku. Zemní práce byly již provedeny v ulici Ve Drahách a v části ulice Staroholická levá strana od autobusové zastávky
směr Veliny a zároveň od křižovatky silnice
na Ostřetín levá strana směr Veliny. Ihned
poté se začne provádět pravá strana ulice Staroholická.
Pokračování výkopových prací bude probíhat
v ulici 1. máje – pouze levá strana směr Veliny
od 31. října 2010.
Výkopové práce v ulici Hanzlova budou probíhat v termínu od 31. října 2010 v části ulice za
silnicí na Ostřetín a v termínu od 11. listopadu

2010 v části ulice od čp. 105 směrem k silnici
na Ostřetín.
Výkopové práce v ulici K Zastávce budou probíhat od 8. listopadu 2010 postupně po obou
stranách vozovky a chodníků.
Výkopové práce v ulici na Balkáně jsou již
z části hotovy a budou probíhat postupně po
obou stranách chodníků či vozovky.
Další výkopové práce budou probíhat i v postraních uličkách části Starých Holic.
Termíny výkopových prací včetně montáže
domovních přívodů a přepojování objektů na
novou kabelovou síť v těchto lokalitách budou
realizovány po vzájemné domluvě mezi majiteli dotčených pozemků a vedoucími pracovníky
skupin elektromontérů či vedoucími výkopových prací.
Do překopů, komunikací, vjezdů a vchodů do
objektů budou v průběhu zemních prací co
možná v nejkratším možném termínu založeny
chráničky a výkop bude zasypán, aby nedocházelo k omezování přístupu osob a vozidel.
Krátkodobá omezení dodávky elektřiny při přepojování domovních přívodů budou ohlašovány
vedoucími montéry osobně majitelům dotčených objektů.
Delší přerušení dodávky elektřiny budou vyhlašovat pracovníci ČEZ Distribuční služby
obvyklým způsobem.
Demontáž stávající elektrické sítě se bude provádět na jaře roku 2011 a bude včas nahlášena
a ohlášena majitelům dotčených nemovitostí,
kterých se demontáž týká.
Všechny občany Starých Holic prosíme o pochopení částečného omezení provozu a pohybu na komunikacích zasažených realizací této
stavby.
VČE – montáže, a.s.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Uzavřené sňatky
Zdeněk Král a Hana Řehořová
Ondřej Bezdíček a Lenka Nováková
Stanislav Kalous a Zuzana Kamenická
Jaroslav Frumert a Marie Dolanová

Vítání občánků

Školní jídelna Holice nabízí pronájem nebytových prostor pod školní jídelnou
v Nádražní ulice č. 1021, Holice, okres Pardubice, o rozloze 104 m2, samostatný
vchod z ulice.
Žádosti zasílejte písemně na adresu:
Školní jídelna Holice, Nádražní 1021, 534 01 Holice.
Upřesňující informace můžete získat na telefonu: 466 682 347, pí Pamánková.
HOLICKÉ LISTY

Kateřina Pavlišová, Ottmarova 1204
David Švanda, Pospíšilova 1137
Mikuláš Filip, Roveňsko 36
Kryštof Vaňásek, Mládežnická 921
Kristýna Richterová, Staroholická 200
Nina Pirklová, Šafaříkova 682
Stela Kaplavková, Neptalimova 1085
Radim Jeřábek, Staroholická 411
Tomáš Koďousek, Holubova 838
Kateřina Chmelíková, Hradecká 107
Barbora Dostálová, Staroholická 353
Mariana Kozáková, K Zastávce 149
Michaela Hloušková, Ottmarova 1204
Tomáš Černý, Na Balkáně 340
Martin Němec, Husova 556
Kristýna Košková, K Zastávce 321
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KULTURA V HOLICÍCH

Kulturní kalendář na měsíc listopad 2010
datum hodina
5. 11. 19.30

13.–14. 11.
21. 11. 15.00

2. 12. 18.00

Městská knihovna

program
vstupné
Turecká kavárna
Autorský záměr Roberta Thomase je jasný – pobavit diváka a dát mu překvapivou pointu.
Václav Vydra, Jana Boušková, Naďa Konvalinková a další
240/220/200 Kč
Zařazeno v ABO
Celostátní přehlídka jednoaktovek
Přehlídka začíná v sobotu od 10 hodin a v neděli od 9 hodin
zdarma
Jak Trautenberk dělal Krakonošovi ducha
Krkonošská pohádka, při níž se děti baví a dospělí vzpomínají na známé večerníčky.
Tentokrát v novém originálním příběhu
60 Kč
Štěpán Rak – Adventní koncert
Koncert v podání špičkového světového kytaristy.
100 Kč
Hlavním partnerem večera je společnost BW – Stavební holding, a.s., Holice

KLUB „U Holuba“

datum hodina
19. 11. 20.00

program
Country večer – POHODA Holice a Víceméně Pardubice

datum hodina
2. 11. 17.00

program
vstupné
Čarodějův učeň
Velkolepá podívaná ze světa kouzel. Režie: Jon Turteltaub.
Hrají: Nicolas Cage, Monica Bellucci, Jay Baruchel, Toby Kebbell a další.
Žánr: Akční / Dobrodružný / Drama / Fantasy, délka: 110 minut
70 Kč
Román pro muže
Vypráví příběh tří sourozenců, kteří mají kvůli předčasné smrti rodičů mnohem
pevnější pouto. Režie: Tomáš Bařina.
Hrají: Miroslav Donutil, Vanda Hybnerová, Miroslav Vladyka a další.
Žánr: Komedie – přístupno od 12 let, délka: 100 minut
70 Kč
Sammyho dobrodružství
Jde o příběh mořské želvy Sammyho od jeho narození až do dospělosti. Sledujeme ho na úžasné cestě plné dobrodružství s kamarádem Rayem a jeho hledání
přítelkyně Shelly. Režie: Ben Stassen.
Žánr: Animovaný – dobrodružný, délka: 88 minut
70 Kč
Dopisy pro Julii
Romantická road movie po krásné Itálii, plná slunce, vinic a lásky. V hlavní roli
se představí Amanda Seyfried, dcera Meryl Streep z hitu Mamma Mia!
Režie: Gary Winick.
Žánr: Romantická komedie, délka: 105 minut
70 Kč
Bastardi
Film je založen na reálném základě a nahlíží do znepokojivého prostředí speciálních – zvláštních škol.
Režie: Petr Šícha.
Hrají: Tomáš Magnusek, Ladislav Potměšil, David Dolanský a další.
Žánr: Drama – přístupno do 12 let, délka: 80 minut
65 Kč
Habermannův mlýn
Život před válkou v pohraničí nebyl dvakrát idylický. Doba si žádala, abyste se
přiklonili na jednu či druhou stranu a jen ti nejsilnější dokázali zůstat nad věcí.
Režie: Juraj Herz
Hrají: Karel Roden, Mark Waschke, Hannah Herzsprung. Zuzana Kronerová a další.
Žánr: Drama – přístupno do 12 let, délka: 104 minut
70 Kč

9. 11. 19.30

16. 11. 17.00

23. 11. 19.30

30. 11. 19.30

7. 12. 19.30

vstupné
50 Kč

KINO – velký sál

VÝSTAVY
90 LET SKAUTINGU V HOLICÍCH
výstava skautských fotograﬁí v předsálí velkého sálu od 25. 10. do 12. 11. 2010,
vernisáž proběhne 25. 10. v 18 hodin
Petr Jan Juračka – „LITURGIA“
výstava fotograﬁí v galerii od 1. do 22. listopadu 2010
140 let založení TJ Sokola Holice
vitríny I. patro od 1. do 30. listopadu 2010
OPIČÍ KRÁL A EXPO 2010
výstava části úspěšné šanghajské expozice v galerii od 26. 11. do 22. 12. 2010,
vernisáž proběhne 25. 11. v 18 hodin

datum hodina
23. 11. 16.00
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AKADEMIE PRO POKROČILÉ A SENIORY

program
vstupné
Civilizační nemoci II. a jak se proti ním bránit?
Přednáška MUDr. Jany Hatlové navazuje na úspěšnou loňskou přednášku. 20 Kč

Do knihovního fondu holické knihovny
přibyly nové tituly s tematikou „průvodci
na cesty“ díky sponzorskému daru ordinace privátního stomatologa Mudr. Jaroslava Dandy. Knihovna zakoupila knihy:
„Nizozemsko“, „Turecko“, „Istanbul“
a „Východní Slovensko“. I touto cestou
knihovna manželům Dandovým děkuje za
jejich každoroční podporu.
Na říjnovou akci „Za knížkami do
knihovny“ přišly maminky na rodičovské
dovolené, pro které knihovna připravila čtení a prohlížení knížek, vybarvování
obrázků, vše s tematikou zvířátek v zoologické zahradě. Devadesát minut uteklo
všem zúčastněným jako voda a maminky
s dětmi odcházely z knihovny spokojené. Rádi proto podobnou akci připravíme
i v příštím roce.
Městská knihovna Vás zve k návštěvě v půjčovních dnech včetně přístupu
k veřejnému internetu:
Pondělí a pátek: 12.30–18.00 hod., Středa:
8.00–12.00 a 12.30–18.00 hod.
Anna Boříková

POZVÁNKA
na zahájení adventu v neděli 28. listopadu
na náměstí T. G. Masaryka
Program
9.00–17.00 hod.
Adventní jarmark s tradičním vánočním
zbožím a zabijačka s prodejem řeznických
výrobků
13.00 hod.
koncert Dechového orchestru KD Holice
15.00 hod.
koncert Svatomartinského sboru
16.00 hod.
vystoupením dětí ze Základní školy Komenského a rozsvícení vánočního stromu
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

JEDNOTY • KLUBY • SDRUŽENÍ • SOUBORY • SPOLKY • SVAZY

Největší čínská legenda míří
ze šanghajského Expa do Holic
Každý národ má své legendy, své hrdiny, kteří se stali vzorem tisícům
lidí. Některé příběhy časem zanikly, jiné nabývají na aktuálnosti a jsou
stále živé.
Taková je i největší čínská Legenda o putování na západ. V Česku ji známe po názvem Opičí král. Postavy tohoto příběhu znají miliardy lidí po
celém světě. Opičák Sun se stal symbolem svobody a vědomí, že nic není
nemožné. Mnich Tripitaka je
symbolem odhodlání, spravedlnosti a víry. Nesnáze,
které spolu tito přátelé překonávají při svých cestách,
znají miliardy lidí po celém
světě.
Je logické, že motiv této legendy se objevil i na výstavě Expo 2010. Za Českou
republiku jej zde představil
galerista Zdeněk Sklenář.
V Holicích vznikl ojedinělý projekt na představení
této obrovské legendy u nás
v Čechách. Koncem listopadu bude otevřena výstava,
která seznámí návštěvníky
s Čínou, jak tam vnímají
Opičího krále, co pro tento
obrovský národ znamená.
Dále představí zpracování
tohoto tématu u nás v České
republice a na Expo 2010. Návštěvníci se také seznámí s dalšími exponáty, kterými se Česká republika prezentovala v Šanghaji.
Vernisáž 25. 11. 2010 v 18 hodin.
Výstava potrvá od 26. 11. 2010 do 22. 12. 2010.

Pocta doktoru Čeňku Zemánkovi
Dům významného holického rodáka dr. Čeňka Zemánka má č.p. 24 a je
situován v rohu náměstí T. G. Masaryka. Tato dvoupatrová, sedlovou střechou překrytá stavba s fasádou ze světlých cihel byla postavena v letech
1911–1912.
Stavebník domu MUDr. Čeněk Zemánek (1865–1930) byl aktivní Sokol
a humanisticky orientovaný intelektuál všestranně přející pokroku. Zřejmě proto svěřil projekt svého rodinného domu uznávanému pražskému
architektu Otakaru Novotnému.
Po Zemánkově smrti byla k domu přistavěna výloha, která zakryla jeho
krásnou vstupní část.
Holičtí občané si jistě všimli, že v současné době probíhá přestavba domu.
Jejím cílem je vrátit vile její původní podobu.
Zemánkův dům je stavba architektonicky cenná, zařazena mezi 40 nejvýznamnějších vil Pardubického kraje. Současná rekonstrukce se snaží
vzdát hold holickému rodáku dr. Zemánkovi a architektu Novotnému,
kteří vytvořili dominantu holického náměstí.
Karel Vrbický

Holický kramflíček – 17. ročník
V neděli 21.listopadu odstartuje ve sportovní hale další ročník celostátní
soutěže ve sportovním tanci „Holický kramﬂíček“. V průběhu celé neděle
by se mělo uskutečnit celkem deset soutěží v kategorii Hobby a v postupových soutěžích, ve kterých budou tančit dětské, juniorské i dospělé
páry z celé České republiky. Sportovní klání začne v 9.30 h.
Akce se koná za ﬁnanční podpory města Holic a Krajského úřadu Pardubického kraje.
Pořadatelé zvou všechny příznivce tance.
Tancklub Holice o.s. a Taneční studio Hany Flekrové

Charitní setkání seniorů
17. září uspořádali zaměstnanci charitního střediska v Holicích na zahradě u nové DPS pro své klienty společné setkání. Zájem a účast předčily všechna očekávání. Pozvání k setkání přijali i vzácní hosté: RNDr. J.
Stejskal – ředitel Diecézní charity v Hradci Králové, Mons. J. Suchár
– prezident Charity, paní Moučková – z Mú Holice a Mgr. M. Hubálková
– ředitelka Oblastní charity Pardubice, k níž patří středisko v Holicích.
Po úvodních slovech zástupců Charity následovalo vystoupení s názvem
„Rumburak“, které si připravily se svými paními učitelkami děti z Mateřské školy Pardubické. Na toto vystoupení dětí z MŠ navázalo taneční
vystoupení Heleny Novákové. Všichni účinkující sklidili velký potlesk.
Velký dík patří panu Mgr. Stanislavu Lankovi, který přišel seniorům zahrát jejich oblíbené písně a pomohl tak vytvořit velmi příjemnou atmosféru, která na setkání vládla.
Odměnou všech charitním zaměstnancům za jejich nasazení a výborně
připravené setkání byly spokojené tváře účastníků, pro které je často velmi náročné setkat se svými vrstevníky, ale také mnohá poděkování klientů i nejedna prosba o uspořádání dalšího podobného setkání
Oblastni charita Pardubice, středisko Holice
HOLICKÉ LISTY

Uctění památky zesnulých na hřbitově
Římskokatolická farnost Holice pořádá v úterý 2. listopadu uctění Památky zesnulých. V kapli Nanebevzetí Panny Marie na místním hřbitově se
v 17 hodin uskuteční pobožnost na uctění Všech věrných zemřelých a po
ní nový holický administrátor P. Miloslav Brhel svěcenou vodou hřbitov
vykropí.
Lukáš Peška

S lucerničkou
na Pouťové svatomartinské odpoledne
V neděli 14. listopadu se v areálu farního kostela svatého Martina uskuteční pouťové svatomartinské odpoledne. Můžete se těšit na scénku ze
života svatého Martina, pro děti budou připraveny soutěže, po setmění
se vypravíme na malý průvod zakončený malým překvapením. Nezapomeňte si s sebou tedy vzít lucerničky, lampiony nebo podobná svítidla.
A možná přijede i Martin na bílém koni. Jako občerstvení se budou podávat martinské rohlíčky, můžete se těšit i na ochutnávku Svatomartinského
vína a chybět nebude ani teplý „svařák“. Přijďte proto v hojném počtu
oslavit holickou pouť.
Lukáš Peška
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Informace z MŠ Holubova

První měsíce nového školního roku jsou za námi a my připomínáme všem
zájemcům, že již od 4. 10. u nejmladších dětí opět probíhají (od 15.15 do
16.15 hod.) – ve „Včeličkové“ a „Rybičkové“ třídě – „Pondělní hrátky“,
na které zveme děti od 2 let za účasti rodičů.
V říjnu děti velice zaujala akce SŠ automobilní Holice – Servisní den na
náměstí v Holicích. S radostí se také zúčastnily ekologického projektu
Vandy a Standy: ,,Aby bylo na zemi milo“. Na konci října jsme oslavili
Halloween a máme tu listopad, který je bohatý na akce nejen pro naše děti,
ale i zaměstnance a veřejnost. Děti budou mít možnost shlédnout 2 pohádky – 9. 11. „Sněhurku a sedm trpaslíků“ v MŠ a 26. 11. „Malostranskou zimní pohádku“ v KD. Poslední týden v listopadu se uskuteční
společné pečení perníčků na Mikuláše. Pro veřejnost pořádáme „TÝDEN
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“ a tak si můžete každý den od 22.–26. 11. 2010
od 14.45 do 16.00 hodin přijít prohlédnout prostředí naší MŠ.
Více se dozvíte na našich stránkách: http://www.msholice.ic.cz
Kolektiv MŠ Holubova

Informace ze ZŠ Komenského

MŠ PARDUBICKÁ INFORMUJE
Otevíráme „podzimní okénko“ naší mateřské školy. Nový školní rok
2010/2011 začal plaveckým výcvikem v Hradci Králové, kam jezdí naši
předškoláci.
V tomto školním roce nabízíme dětem: hudebně-pohybový kroužek,
kroužek anglického jazyka a aerobik. Děti reprezentovaly naši školku na
„Sportovní akademii“ v Horních Ředicích a také potěšily babičky a dědečky z pečovatelského domu na setkání důchodců se svým vystoupením
„Arabela a Rumburak“ pod vedením pí uč. M. Vaculíkové a M. Hálové.
V kytičkové třídě se konalo tvořivé odpoledne s rodiči s názvem „Podzimní hrátky“. Děti z motýlkové třídy se zúčastnily internetové soutěže
„Vyrobte si svého KIRIBOTA ze sýrů KIRI“.
Podzim je krásně barevný, proto děti a paní učitelky vyrábějí z listů a plodů nádherné draky, strašidla, košíčky a další různé výrobky, kterými je
vyzdobena celá mateřská škola.
Akce v naší MŠ: Pro děti byl v tělocvičně připraven program „Standa
a Vanda“, zaměřený formou vyprávění a písní na viry a bacily. V listopadu je pro děti připraven výukový program „Interhaf“ a 16. 11. 2010 pohádka „Putování za modrou vílou“. A co bude dál? To se dozvíte v našem
dalším otevřeném okénku, tentokrát už v zimním.
Přejeme vám krásné prožití barevného podzimu.
Děti a zaměstnanci MŠ Pardubická Holice

Gymnázium – jak dál v příštím školním roce
Krajský úřad Pardubického kraje vydal brožuru „Přehled oborů vzdělávání středních škol“ pro školní rok 2011–2012. U Gymnázia Dr. Emila
Holuba je zveřejněno, že v uvedeném školním roce otvírá jednu třídu
osmiletého studia a jednu třídu čtyřletého studia. Končí tak veškeré spekulace o tom, že čtyřleté studium bude postupně utlumeno a noví žáci
tohoto oboru již nebudou přijímáni. Podle současného záměru krajského úřadu budou všichni uchazeči o studium na všech středních školách
s maturitou v Pardubickém kraji konat jednotné přijímací zkoušky. Skladbu přijímacích zkoušek v tomto okamžiku neznáme, musí být zveřejněna
nejpozději do 31. 1. 2011. Gymnázium Dr. Emila Holuba bude pořádat od
ledna do dubna bezplatné kurzy jak pro zájemce o osmileté, tak i čtyřleté studium. Podrobné informace dostanete na prvním dnu otevřených
dveří, který se koná na naší škole v úterý 9. listopadu 2010, 15–17 hod.
Další informace:
Ve středu 24. listopadu proběhne v KD Holice od 17 hodin tradiční školní
akademie k výročí 17. listopadu. V plné přípravě je také adventní večer
15. prosince od 17 hodin v aule gymnázia. Můžeme se těšit na vernisáž
obrazů Blanky Šklíbové a Pavla Udržala a vánoční koncert v podání sólistky opery ND v Brně Jany Wallingerové a houslisty Pavla Wallingera.
Milan Hrdlička, ředitel gymnázia

POHÁR DDM V ATLETICE ZŮSTAL V HOLICÍCH

V polovině října nás navštívily děti z mateřských škol v Holicích. Pozvali jsme je, aby se podívaly na své starší kamarády, jak se jim daří ve
škole a také aby prvňáčci ukázali, co se už naučili. Žáci 2. A a 3. B zase
předvedli, jak pracují s interaktivní tabulí a malí předškoláci si to také
vyzkoušeli.
18. 10. jsme se s dětmi z MŠ sešli znova na Hodině pro předškoláky. Pro
rodiče byla připravena přednáška na téma „Připravenost dětí na vstup do
školy“ a děti si zkusily, jak to funguje v opravdové škole. Kreslily, vyprávěly, zpívaly i tančily a nakonec si vyrobily podzimní listy.
Děkujeme všem dětem i rodičům za příjemně strávený podvečer a těšíme
se na další setkání 29. 11. Na tuto Hodinu pro předškoláky máme připravenu práci s interaktivní tabulí.
Olga Jiroutová
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V červnovém termínu pršelo, jen se lilo, a tak se letošní 43. ročník Poháru
Domu dětí a mládeže – Memoriálu Bohuslava Michalce v atletice uskutečnil až 8. října. Ani tentokrát nebylo počasí ideální (chladno a po deštích
mazlavá dráha), ale závodit se dalo. Ve čtyřech věkových kategoriích soutěžilo 6 škol. Po sečtení všech bodů bylo konečné pořadí následující: 1. ZŠ
Holice-Holubova 266, 2. Gymnázium Holice 254, 3. ZŠ Dolní Roveň 175,
4. ZŠ Holice-Komenského 162, 5. ZŠ Býšť 143, 6. ZŠ Horní Jelení 119.
V jednotlivých věkových kategoriích byly nejlepší tyto školy: Holice-Holubova (mladší žákyně a starší žákyně), Gymnázium (mladší žáci) a Býšť
(starší žáci).
Pavel Hladík
Dopoledne s DDM plné pohybu
Dům dětí a mládeže Holice vás zve do městské sportovní haly na „Dopoledne plné pohybu“, které se uskuteční ve sváteční středu 17. listopadu od
9.00 do 12.00 hodin. Prezentace. 8.30–8.55 hodin, vstupné 100 Kč.
Program: 9.00– 9.45 hodin – AEROBIC – Hana Stárková
10.00–10.45 hodin – ZUMBA – Petra Provazníková
11.00–12.00 hodin – PILATES – Alena Čížková
S sebou: oblečení na cvičení, dobrou obuv, pití, ručník, podložku. Informace na: 732 967 202.
Hana Stárková.
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C
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Osobnost měsíce – herec a režisér Václav Lohniský
Adresář města Holic
z roku 1926 uvádí, že ve
městě žije patnáct rodin
jména „Lohniský“, a rozhodně to ani dnes není jméno neznámé. Přesto, zvláště
u generace mladší, vyvolá
jméno Václav Lohniský
mnohdy jen pokrčení ramen.
Stačí však dodat „No přece
Hujer, Smrťák...“, a každý
je hned „doma“. Václav Lohniský se narodil v Holicích 5. listopadu 1920. Po
studiu na gymnáziu navštěvoval bohoslovecký seminář, avšak velmi brzy zjistil, že jeho levicové představy se vůbec neztotožňují s tamní výukou. Nakonec
byl vyloučen. Rychle se vydal svou cestou.
V roce 1946 absolvoval pražskou konzervatoř
se zaměřením na režii. V začátcích se připravoval
hereckou prací v avantgardním divadle Větrník
(1944–1946) a v divadle Mladých pionýrů (1946–
1948), poté začal působit jako režizér v Ostravě
a Plzni, kde se ujal i režie operní v dílech Bedřicha Smetany. Od roku 1956 až do své smrti v roce
1980 pracoval jako šéfrežizér a posléze ředitel divadla S. K. Neumanna (dnes Divadlo pod Palmovkou) v Praze-Libni. Spolu s Jaroslavem Dudkem
usiloval o žánrovou i tématickou pestrost repertoáru, i když se za jeho vedení divadlo hodně orientovalo na veselohry. Z nejznámějších režijních prací
to byly hry „Pohled z mostu“, „Aristokraté“, „Tři

mušketýři“, muzikál Jesse B. Semple se žení s písničkami J. Suchého a J. Šlitra, atd. V roce 1959 dokonce pohostinsky režíroval první hru divadla Semafor „Člověk z půdy“. Celkem režíroval sto pět
divadelních her. – Široké veřejnosti byly mnohem
známější jeho ﬁlmové role. Byl vysoký, pohublý,
měl vysoké čelo, pronikavý pohled, démonický
úsměv, skřehotavý hlas, kyselý škleb, byl mistrem
mimiky a gest. Na opravdu velkou a vážnou roli
čekal marně, snad k ní ani nebyl určen. Zato hrál
výborně úskočné, podlézavé postavy, zbabělce,
šplhouny, zlodějíčky, intrikány, stejně jako humorné až komické ﬁgurky. Představil se ve 129 různých ﬁlmech, a i když nikdy neﬁguroval v titulní
roli, některými ﬁlmovými postavami a výroky se
trvale zapsal do vědomí ﬁlmových a televizních
diváků. Pro připomenutí uvádím dnes již legendární postavy, jejichž „hlášky“ dávno zlidověly:
Smrťák z pohádky „Dařbuján a Pandrhola“, doktor Chocholoušek z komedie „Jáchyme, hoď ho
do stroje!“ či nezapomenutelný Hujer z komedie
„Marečku, podejte mi pero!“. Filmoví pamětníci
si nepochybně vybaví i jeho role ve starších ﬁlmech – „Kladivo na čarodějnice“, „Vyšší princip“,
„Všichni dobří rodáci“, „Holka na zabití“, „Dým
bramborové natě“ a j.
Václav Lohniský měl kromě rodiny (manželka
herečka Zora Jiráková, dcera herečka Michaela
Lohniská) jediný cíl, vášeň, ideu: byl zcela zapálen
do své práce. Přes určité zdravotní potíže neustále
hrál ve ﬁlmech, televizních inscenacích, režíroval

hry. Zdraví odsouval „na druhou kolej“, což se mu
stalo osudným. Po prodělaných infarktech pokračoval v další práci a přijal roli v chystaném ﬁlmu
„Krakonoš a Lyžníci“. V krkonošské Jilemnici se
odehrávala jedna ze scén, kdy měl sjet z kopce.
Odmítl nabízený zástup z členů Horské služby,
vystoupil na kopec a dostal další infarkt. „Smrťák“
si pro něho přišel dřív, než přijela sanitka. Herec
a režisér Václav Lohniský, který by se počátkem
listopadu dožil 90 let, zemřel uprostřed rozdělané
práce v 59 letech dne 18. února 1980.

Miloslav Kment

Historie holických ulic (18)
Holické místní části jsem začal minule popisovat „trojkou“ a „čtyřkou“, neboli Koudelkou
a Kamencem. Měl jsem však Kamenec spojit
s pátou částí, Podlesím. Ony totiž tyto dvě části
k sobě více patří, dokonce jsou v mnoha směrech
určitým způsobem propojené. Vzpomínám si na
školní roky, kdy spolužákům z konce Husovy ulice (přivádí nás jak do Kamence, tak do Podlesí)
jsme říkali „Podlesáci“ nebo „Kamenečáci“, aniž
bychom dbali na přesné položení místopisné.
Obě místní části se svého času dělily o hostinec,
dokonce působící spolek divadelních ochotníků
„Máj“ patřil oběma sousedům. Pouze na louce
pod lesem hrající jedenáctka fotbalistů se hlásila
k označení „Podleský“ klub. To vše uvádím jako
místopisný dodatek, jehož absence by mi mohla
být vyčítána.
Pokud jde o Podlesí, nemusíme dlouho přemýšlet, jak k tomu jménu došlo. Stačí pohlédnout
severním směrem na pásma lesů. Do této části nás
přivádí především zmíněná Husova ulice, z druhé
strany silnice od Poběžovic. Nelze v žádném případě opomenout ani další důležitou spojnici, jejíž
úvodní část tvoří ulice „Pod Homolí“, odbočující
z ulice Husovy a přecházející v silnici k Podlesí.
Důležitá je nejen proto, že je z ní snáze dostupná
jihozápadní část osady, ale proto, že byla trasou
vedoucí přes Podlesí k rybníku a známému autokempu „Hluboký“. Tam se sice dá dojet silnicí vedoucí do Hradce Králové, ovšem při dnešním provozu to vyhovuje jedině automobilistům. Hlavní
příliv návštěvníků z Holic volí pěšky nebo na kole
zmíněnou podleskou trasu. Poklidná místní část
neoplývá přemírou zvláštností a pozoruhodností.
Kde by se tam také vzaly? Nelze však nezmínit
již uvedenou návaznost na rekreační oblast rybníka „Hluboký“, ze současnosti rozsáhlou a stále
se rozrůstající průmyslovou ﬁrmu s hygienickými
prostředky pro cestovní ruch, přibývající výstavbu
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rodinných domů, z památek kamenný kříž – Boží
muka, který byl na Podlesí postaven v roce 1947.
Kříž v dolní části s výklenkem pro Pannu Marii
s Jezulátkem je označen nápisy: „Svatá Maria oroduj za nás – Pochválen buď pán Ježíš Kristus – L. P.
1947 Postaveno nákladem zdejších občanů“. Jeho
položení a podobu dokresluje současná fotograﬁe
Vladislava Brandy. Pokud jste místní, vydáte se
jižním směrem polní cestou, překročíte silnici I/35
a z „Pluhovského kopečku“ dojdete přímo do VI.

místní části, která nese jméno Podhráz. Na rozdíl
od ostatních částí (s výjimkou Starých Holic) se
Podhráz jednoznačně nedá nazvat osadou, poněvadž je vklíněna mezi „Nové Holice“ a sousední
ves Horní Ředice. Někde lze hranici stěží přesně
určit. Například městská Dudychova ulice a ulice
Bratří Čapků vlastně končí již na Podhrázi, hornoředické sousedy někde odděluje pouze ulička či
plot mezi domy. Jméno se údajně připisuje rybníku
„Návesník“, který se rozkládal na obecních a Pluhovského lukách a pod jehož hrází se tato místní
část rozkládala. Na Podhráz nás přivedou již zmíněné ulice Bratří Čapků a Dudychova od centra
města, z druhé strany silnice z Horních Ředic.
Ani Podhráz nezdobí žádná pověst o záhadách,
tajných chodbách či dokonce o tvrzi nebo hradu.
Zato je známo, že na Podhráz z praktického hlediska patřil vždycky obchůdek a hospůdka a že
nepostrádá sice jediný, avšak zato velice vzácný,
pozoruhodný a památkově chráněný objekt: Sochu
sv. Jana Nepomuckého z roku 1739. Nachází se
poblíž silnice do Ředic, obklopena lípami, malou
zahrádkou a kovovým plůtkem. Tvoří ji socha zmíněného světce, umístěná na mohutném podstavci.
Na přední straně je vytesán latinský nápis „HONORI ATQVE PIAE VENÉRATIONI SANCTI IOANNIS NEPOMVCEN I DEVOTE EBEXIT“, dole
ještě dodatek „DIE XIV MAGI WENCESLAVS
FORMANEK“. Na zadní straně podstavce je nápis „Obnoveno roku 1882“. Budiž podotknuto, že
socha byla zrenovována ještě v roce 1952 a poté
v roce 2000. Nelze však opomenout novodobou
událost, která se této místní části dotkla. V roce
2008 dokončený obchvat města trasou silnic I/35
v podstatě „oddělil“ Podhráz od centra města. Přinesl také doposud neznámé pohledy na „podhrázskou kolonii“ z ptačí perspektivy, jak dokazuje
jedna z fotograﬁí Vladislava Brandy.
Miloslav Kment
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ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU
(Sportovní stránku připravil Petr Kačer)

Klub historických kol stále září

Stolní tenis
2. liga mužů:
13.11. od 14.00 hodin Jiskra Holice A – Baník Havířov C
14.11. od 10.00 hodin Jiskra Holice A – Siko Orlová A

Volejbal žen

Tělovýchovná jednota TJ Sokol Holice letos chystá sto čtyřicáté jubileum
existence a součástí příprav je také hodnocení výsledků práce v jednotlivých odborech. Že je o čem mluvit (i psát) potvrzují letošní výsledky činnosti odboru cyklistiky – Klubu historických kol. Starosta holického Sokola
Václav Kyncl k tomu řekl: „V dubnu se klub exhibicemi i účastí v průvodu
zúčastnil oslav 100 let Sokola Slatiňany, v červnu nechyběl s produkcemi
na náměstí při letošním „Sodomkově Vysokém Mýtě“. Zcela logicky byl
velmi bohatý červenec. Již 3. 7. se uskutečnilo ve Velinách za účasti cca
100 cyklistů I. setkání velocipedistů na historických kolech. Týden poté se
klub zúčastnil II. ročníku „Sokolení“ – výletu kolem Orlických hor – který organizovala Východočeská župa. Členové klubu zajistili programové
pásmo i vložené závody. Následovalo 18. července mistrovství republiky
historických kol v Brně. Holičáci obstáli „na chvalitebnou“ – všichni zúčastnění obsadili druhá místa! Jiří Valenta na vysokém kole, Květa Spitzerová na plášťovém kole, Karel Spitzer v kuriozitách. V srpnu „historici“ nechyběli na VII. ročníku Ždánického „histopedálu“, v září obstarali program
při oslavách v Poběžovicích u Holic a účast v průvodu při 90. výročí Sokola
Hnátnice“. – Václav Kyncl stydlivě pomlčel o jedné z posledních letošních
akcí, asi proto, že také podlehl kouzlu historických kol. Počátkem října se
konal 12. ročník „Biskupického kalíšku“, samozřejmě že v Biskupicích.
Členové klubu opět „bodovali“, Květa Spitzerová na 3. místě v závodě žen
na 3 km, Jiří Valenta druhým místem na 3 km na vysokých kolech, Václav
Kyncl na 1. místě v jízdě mužů „elegance“.
(mkm)

Volejbalistky TJ Jiskra Holice obsadily po podzimní části Krajské soutěže druhé místo, když nestačily pouze na hráčky Hvězdy SKP Pardubice.
V posledním dvojzápase, který se hrál 17. října porazily naše hráčky na
domácím hřišti dvakrát tým SVK Chrudim 3:0.
Tabulka:
1. Hvězda SKP Pardubice 31
6. ŽSK Třemošnice
24
2. TJ Jiskra Holice
26
7. TJ Sokol Přelouč
22
3. TJ Tesla Pardubice B
24
8. SVK Chrudim
20
4. TJ Sokol Nasavrky
24
9. SKO Hlinsko
15
5. SK Spartak Slatiňany B 24

HISTORICKÁ MEDAILE PRO HOLICKOU ATLETIKU

Fotbalové výsledky
Krajský přebor mužů:
Holice–FK Pardubice B 1 : 1, branka domácích Velinský
Třemošnice–Holice 3 : 1, branka hostů Udržal
Holice–Lanškroun 2 : 0, branky domácích Velinský, Englich
Holice–Polička 2 : 0, branky domácích Kašpar, Udržal
Holice–SK Chrudim 2 : 0, branky domácích Englich, Udržal
Choceň–Holice 1 : 1, branka hostí Ručka
Družstvo SK Holice pokračuje ve vyrovnaných výkonech a po dvanácti
odehraných kolech mu náleží s dvaadvaceti body pátá pozice.
I. B. Třída:
Hlinsko B–Holice B 0 : 2, branky hostí Kašpar, J. Krpata
Holice B–FK Pardubice C 1 : 0, branka domácích Hrubý
Prachovice–Holice B 3 : 2, branky hostí Hrubý, Uhlíř
Prosetín : Holice B 0 : 1 branka hostí Starý
Holice B – Ronov 2 : 1 branky domácích Šedivka, Louženský
Po slabším začátku nabrala holická fotbalová rezerva dech a po jedenácti
odehraných kolech je sedmá.

Basketbalový los
Východočeská liga mužů:
13. 11. od 17.00 hodin BVK Holice–Tesla Pardubice B
27. 11. od 17.00 hodin BVK Holice–Vysoké Mýto
28. 11. od 10.00 hodin BVK Holice–Choceň

Holičtí atleti získali na krajských přeborech již celou řadu medailí. Jen
některá ze soutěží družstev se jim stále vyhýbala. Příkladně vloni, kdy
obě družstva nejmladšího žactva skončila na nepopulárních 4. místech.
Letos se to konečně povedlo. Družstvo nejmladších žáků nejprve ve čtyřkolovém klání vyhrálo svoji skupinu (před sportovními třídami z Chrudimi!) a probojovalo se do krajského ﬁnále, o což usilovalo 21 družstev. Při
odjezdu do Ústí nad Orlicí, kde se 22. září ﬁnále konalo, jsme doufali, že
nám tentokrát medaile neunikne. A chlapci skutečně bojovali o každou
desetinu sekundy a o každý centimetr. Řada nejlepších osobních výkonů
je nakonec vynesla k stříbrným medailím, když vítězný celek ŠAK Pardubice (opět sportovní třídy) byl mimo konkurenci. Děkuji všem členům
družstva za krásný úspěch a reprezentaci Holic.
Na snímku jsou odleva (vedle vedoucího družstva Pavla Hladíka) Vilém
Hojka, Jakub Roštlapil, Tomáš Houdek, Dan Machatý, Marek Welsch
a Adam Horký.
Pavel Hladík

Holické listy. Vydavatel Město Holice prostřednictvím Kulturního domu města Holic. IČO 00371106, registrace MK ČR E 15598. Redakční rada: Vladislav Branda, Petr Kačer, Miloslav
Kment, Vítězslav Vondrouš. Sídlo redakce: Kulturní dům města Holic, Holubova 768, 534 11 Holice. Tel 466 920 476. E-mail: kd@holice. cz. Grafická úprava a sazba: Reklama&tisk, Chrudim, tisk: Tiskárna PORS s. r. o. , Chrudim. Redakce si vyhrazuje právo jazykové korekce dodaných textů a jejich redakčního krácení. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Vychází měsíčně.
Uzávěrka každého čísla vždy k 20. v měsíci do 12.00 hodin. Distribuce zdarma.

Truhlářství - David Filipi
Vyrobí i navrhne

Tel: 602 278 246

Kuchyňské linky

levné i luxusní

ke kompletní kuchyňské lince

Trafika „ U nádraží“
Opět OTEVŘENA!
mimo běžného sortimentu trafik prodávám

myčka nebo varná deska Zdarma

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

KNIHY pro děti i dospělé l nápadité dárečky
(pro maminky, tchýně, tatínky, tchány, babičky i dědečky)
Prodejní doba: po–pá: 4.30–11hod. a 14–17 hod.
so:
6-11 hod.
ne:
6-10 hod.
Těším se na Vaši návštěvu

Rabasová Alena

Pracovní oděvy
pracovní oděvy l zdravotnická a gastro konfekce
trička l mikiny l zdravotnické ponožky

Výroba – prodej
Ing. Eva Brychtová
Smetanova 441, 534 01 Holice
tel.: 466 682 086, mobil: 737 352 016
e-mail: brychtova.eva@tiscali.cz l www.pracovni-konfekce.cz

AKCE!!! Pánské trenky, bavlněný popelín 42 Kč s DPH.

AKCE
LISTOPAD
Palackého 38, Holice, tel. 466 920 672

Povrchová vrstva Crizal
ušetříte až 1700 Kč

dámské a pánské

KADEŘNICTVÍ
V PROSTORÁCH OBECNÍHO ÚŘADU HORNÍ ŘEDICE
pracovní doba:

Po: 15.30–18.00 hod.
Út: 15.30–18.00 hod. pozor změna
St: 9.00–11.30 hod.
Čt: 15.30–18.00 hod.
Pá: 9.00–11.30 hod. a 15.30–18.00 hod.
So + mimo prac. dobu: na objednání
Tel.: 604 152 895
Na Vaši návštěvu se těší KATEŘINA UHLÍŘOVÁ

Volby
Zastupitelstva
města
Holic
konané
ve dnech
a října
16. 2010
Volby
do do
Zastupitelstva
města
Holic
konané
ve dnech
15. 15.
a 16.
října 2010
Počet
Okrsky
Počet
Voliči
Volební
volených
Vydané
Odevzdané Platné
volebních
v
účast v
členů
obálky
obálky
hlasy
obvodů celkem v % seznamu
%
zastupitelstva
21
1
9
100,00 5 254
2 619
49,85
2 618
50 406
Kandidátní listina
číslo
1
2
3
4
5
6
7

Hlasy

název
Strana Práv Občanů
ZEMANOVCI
Komunistická str.Čech
a Moravy
TOP 09
Mladoholičácisdruž.SZ, VV, NK
Česká str.sociálně
demokrat.
"Strana soukromníků
ČR"
Občanská demokratická
strana

abs.

Přepočtený Přepočtené
Počet
základ
%
Počet
kandidátů
dle
počtu
platných
mandátů
v%
kandidátů
hlasů

4 583 9, 09

21

50 406,00

9,09

2

4 019 7,97

21

50 406,00

7,97

1

7 017 13,92

21

50 406,00

13,92

3

3 788 7,51

21

50 406,00

7,51

1

15 686 31,12

21

50 406,00

31,11

7

4 438 8,80

21

50 406,00

8,80

2

10 875 21,57

21

50 406,00

21,57

5

Zvolenípro
zastupitelé
pro
volební odbobí 2010–2014
Zvolení zastupitelé
volební období
2010/2014
Kandidátní listina
číslo
1
1
2
3
3
3
4
5
5
5
5
5
5
5
6
6
7
7
7
7
7

Kandidát

název

poř.
číslo

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Komunistická str.Čech a Moravy
TOP 09
TOP 09
TOP 09
Mladoholičáci-sdruž.SZ, VV, NK
Česká str.sociálně demokrat.
Česká str.sociálně demokrat.
Česká str.sociálně demokrat.
Česká str.sociálně demokrat.
Česká str.sociálně demokrat.
Česká str.sociálně demokrat.
Česká str.sociálně demokrat.
"Strana soukromníků ČR"
"Strana soukromníků ČR"
Občanská demokratická strana
Občanská demokratická strana
Občanská demokratická strana
Občanská demokratická strana
Občanská demokratická strana

1
3
1
1
7
2
4
1
5
4
12
2
3
6
3
6
5
7
3
2
13

příjmení, jméno, tituly

Hlasy
Navrhující Politická
Pořadí
věk strana příslušnost abs. v % zvolení

Vohralíková Milena
66
Knappeová Helena
54
Vojtěch Václav PaedDr. CSc. 61
Frolík Lukáš Mgr.
29
Horský Lukáš
32
Marková Veronika Mgr.
33
Král Karel Ing.
27
Effenberk Ladislav Mgr.
54
Bartoníček Josef
48
Rychlík Petr
47
Jirsa Miloslav Ing.
61
Chotěnovský Radek
40
Krátká Zdeňka Bc.
46
Flekrová Hana
52
Němec Ladislav
56
Bartoníček Jan Bc.
38
Hladík Pavel Mgr.
59
Vondrouš Vítězslav Ing.
47
Matoušek Roman Mgr.
48
Skála Petr MUDr.
50
Kulhavá Dagmar Bc.
52

SPOZ
SPOZ
KSČM
TOP 09
TOP 09
TOP 09
VV
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
SsČR
SsČR
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS

SPOZ
SPOZ
BEZPP
TOP 09
BEZPP
BEZPP
BEZPP
ČSSD
BEZPP
BEZPP
BEZPP
ČSSD
ČSSD
BEZPP
BEZPP
BEZPP
ODS
BEZPP
ODS
ODS
BEZPP

354 7,72
347 7,57
470 11,69
584 8,32
500 7,12
492 7,01
415 10,95
1 153 7,35
1 046 6,66
930 5,92
830 5,29
768 4,89
764 4,87
763 4,86
402 9,05
337 7,59
764 7,02
730 6,71
713 6,55
659 6,05
607 5,58

1
2
1
1
2
3
1
1
2
3
4
5
6
7
1
2
1
2
3
4
5

