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Vážení spoluobčané!
Nevím, proč si léto ne-

bere příklad ze zimy a udělá 
vždycky frnk a dva prázd-
ninové měsíce jsou ty tam 
a na dveře už ťuká podzim. 
Letošní podzim nebude jen 
o počasí, ale bude také ča-
sem komunálních voleb. 
O hlasy holických voličů se 

bude ucházet sedm politických stran a uskupení, 
což je počet rekordní. Lze tedy již v září čekat, že 
kandidáti začnou naplno pracovat na co nejlepším 
volebním výsledku. Byl bych rád, kdyby předvoleb-
ní boj byl (jak dosud bývalo zvykem) korektní, bez 
osočování a šíření nepravdivých zpráv.

Jednu z nich jsem zaznamenal, a proto dovolte 
ji uvést na pravou míru. Není pravdou, že město 
je až po uši zadlužené. V současné době splácíme 
jen dva úvěry (na nové komunikace v okrajových 
částech města a na podíl města při výstavbě sběr-
ného dvora), což činí zaplatit do roku 2012 něco 
kolem 9 milionů, a to není pro rozpočet města 
nijak tragické. Překlenovací úvěr na sběrný dvůr 
byl po obdržení dotace ihned splacen. Na jaře le-
tošního roku proběhl nezávislý odborný průzkum 
hospodaření radnic ve městech Pardubického kra-
je a Holice mají druhý nejlepší rating hospodaření 
v kraji. Takže si myslím, že žádní hazardéři s veřej-
nými penězi nejsme.

Stranou zájmu nenecháváme dopravní situaci 
ve městě. Během léta proběhlo několik jednání ko-
lem silnic a dopravního značení. Pokud chce měs-
to výrazně změnit dosavadní provoz (průjezd těžké 
dopravy, parkování), musí předmětné komunikace 
nejdříve vlastnit. Již při výstavbě obchvatu nám 
byl přislíben převod komunikací ve Vysokomýtské 
a Pardubické ulici. Nyní usilujeme i o získání ko-
munikací ve Smetanově ulici a přes náměstí T. G. 
Masaryka (od Špice k Černému koni). Pokud je 
získáme do vlastnictví města, pak můžeme něco 
konat a ne jen pořád o něco žádat. Prosadili jsme 
i změnu parkování na náměstí před Albertem, kte-
ré bylo předmětem stálých stížností. Většině řidičů 
však nová značka o povoleném podélném parková-
ní zatím nic neříká. Možná do chvíle, než někomu 
pokuta provětrá peněženku. 

Značně pokročilo i jednání o zpřístupnění ven-
kovního sportovního areálu u gymnázia veřejnosti. 
Možná už bude v době, kdy budete číst tyto řádky, 
příslušná smlouva podepsána a vše začne v září 
fungovat. Zrovna tak jako cyklostezka do Ostře-
tína a sousedící dráha pro in line bruslení. Pro 
položení nového povrchu je již několik měsíců vše 
připraveno (peníze i zhotovitel), jenom se čeká až 
ti rozhodující se konečně dohodnou, kdo co měl 
a má dodělat.

Přeji vám pěkné září a hlavně školákům úspěš-
né vykročení do nového školního roku. Milovní-
kům lesa úspěšné pokračování houbařské sezony, 
stavebníkům příznivé počasí a Ředičce klidný tok. 

Mgr. Pavel Hladík, starosta města

Africké  muzeum je na vedra zvyklé

Půl druhého milionu – to už je suma

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2010

Jak by ne. Oněch několik dnů tropických veder, 
ještě k tomu vystřídaných nevrlými dny, to ne-
může Afrikou „ostřílené“ exponáty Holubova 
muzea vyvést z míry. Proto se prezentují, jak se 
dá. Například příležitostným instalacemi putovní 
výstavy „Dr. Emil Holub – africký cestovatel“. Na 
přelomu června a července proběhlo v plzeňské 
ZOO slavnostní otevření úseku africké přírody. 
Poprvé v historii se tu objevila africká zvířata. 

Lepší moment pro instalaci holubovské výstavy se 
naskytnout nemohl. Mimochodem výstava trvala 
do konce srpna. V červenci byly instalovány další 
výstavní bloky ve velké Burianově výstavní síni 
v ZOO ve Dvoře Králové. Návštěvníci si je tam 
budou prohlížet až do konce září. A tentýž měsíc 
se připravuje instalace výstavy pro ZOO Ohrada 
v Hluboké nad Vltavou. Málo platné – Emil Holub 
byl a patrně zůstane cestovatelem navždy.

V tomto případě nepůjde o žádnou úspornou po-
hromu, bohužel ani o žádnou mimořádnou dota-
ci, ale o počet návštěvníků Památníku Dr. Emila 
Holuba. V červenci zavítal do Afrického muzea již 
1 400 000 návštěvík. Student David Vízek z Hrad-
ce Králové do Holic přijel jen „na skok“. Neodo-
lal však při této příležitosti „na skok“ navštívit 
expozici, která ho v dětských letech při prohlídce 

s rodiči zaujala.Tentokrát byl očekáván představi-
teli kulturního domu, kteří jubilejního návštěvníka 
srdečně přivítali a věnovali mu několik upomínko-
vých předmětů, pamětní list a plaketu Dr. Emila 
Holuba. Překvapený David Vízek na oplátku sdě-
lil, že se do muzea určitě opět vrátí.

(S použitím tiskových zpráv z muzea
příspěvky připravil -mkm-)

Upozorňujeme všechny kandidující strany a se-
skupení, že v říjnovém čísle „Holických listů“ 
mají možnost bezplatně zveřejnit svoji voleb-
ní prezentaci. Pro zachování rovnosti bude pro 

každého vyčleněna čtvrtina strany. 
Svoji prezentaci zašlete do 20. září 2010 vý-
hradně v elektronické podobě na e-mailovou 
adresu: branda@mestoholice.cz

SLOVO STAROSTY

Holické listy
Aktuality  • Aktuality  • Aktuality  • Aktuality  • Aktuality 

Holické listy
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Rada města Holic doporučila zastupitelstvu 
schválit 5. rozpočtovou změnu na rok 2010 
s vyřazením bodu č.4, schválit obecně zá-
vaznou vyhlášku č.3/2010, vzala na vědomí 
zprávu o kontrole Krajské hygienické správy 
Pardubice v objektu Základní školy Holice, 
Holubova ulice, s tím, že doporučuje zařadit 
odstranění zjištěných závad do návrhu roz-
počtů města a školy na rok 2011, žádost fi rmy 
Profi stav Litomyšl s tím, že trvá na původním 
termínu dokončení stavby „Vodovod a komuni-

kace Kamenec“, žádost Ivana Mikana s tím,že 
ji předává k projednání v bytové komisi. Rada 
neschválila přijetí nabídky na instalaci LED 
obrazovky na čp. 2 na náměstí T. G. Masaryka, 
schválila na základě výsledků poptávkového 
řízení zhotovitelem akce „Rekonstrukce ply-
nové kotelny v čp. 19 na náměstí T. G. Masa-
ryka“ fi rmu Moravec – Kalavský Holice a zho-
tovitelem akce „24 TI Holice – Infrastruktura 
Muška V.“ fi rmu BW – Stavitelství Holice, pře-
vod družstevního podílu v Bytovém družstvu 

nájemců Holice u bytu v čp. 1150 v Ottmarově 
ulici, městskou delegaci do družebního města 
Medzev ve dnech 9.–11. 7. 2010 ve složení 
Mgr. Pavel Hladík a Ing. Vladislav Branda, 
prodloužení nájemní smlouvy s SK Holice 
na užívání stadionu o 15 let, bezplatné pou-
žití městského znaku města Holic na nástěn-
né mapě pro fi rmu P. F. art, s.r.o., Gromešova 
769/4, Brno, vyslovila souhlas s navrženým 
opatřením pro zvýšení kapacity Mateřské ško-
ly Holice, Staroholická ulice.

Rada města vzala na vědomí zprávu o sta-
vu na úseku bytového hospodářství a zprávu 
o činnosti bytové komise a uložila vedoucí fi -
nančního odboru předložit návrh na navýšení 
položky drobné údržby bytových domů a ve-
doucímu odboru správy majetku a výstavby 
města předložit návrh sankcí za neplacení ná-
jemného pro nově uzavírané smlouvy, schválila 
pořadník uchazečů o přidělení obecního bytu 
na 3. čtvrtletí roku 2010, provedení staveb-
ních úprav a doplnění vybavení pro rozšíření 

kapacity Mateřské školy Holice, Staroholická 
ulice a výměnu podlah ve třech místnostech 
Základní umělecké školy Holice a současně 
ukládá starostovi města předložit návrh na 
spolufi nancování úprav v mateřské škole s do-
tčenými obcemi a vedoucí fi nančního odboru 
předložit návrh fi nancování oprav základní 
umělecké školy. Rada dále schválila pronájem 
části pozemku v místní části Podhráz manže-
lům Kotyškovým, uzavření smlouvy s Ředitel-
stvím silnic a dálnic ČR o výpůjčce na část 

bývalé komunikace I/35 od Holic k Ostřetínu, 
uzavření smlouvy se společností Vodovody 
a kanalizace Pardubice o provozování vodo-
vodu Kamenec, navýšení kapacity Mateřské 
školy Holice, Staroholická ulice, na 43 děti, 
likvidaci nepotřebného movitého majetku 
Technických služeb Holice dle návrhu komise 
pro zvelebování a nakládání s majetkem města 
ze dne 17. 6. 2010, vzala na vědomí „Zása-
dy územního rozvoje Pardubického kraje“ bez 
připomínek.

Zastupitelé města v průběhu věřejného jedná-
ní schválili postup rady dle přednesené zprávy 
ze schůzí od posledního zasedání zastupitelstva 
města dne 3. 5. 2010, výsledky hospodaření měs-
ta k 30. 4. 2010, 5. rozpočtovou změnu na rok 
2010 s vyřazením bodu 4, na základě předlože-
ných nabídek odprodej části pozemku v místní 
části Kamenec, plán práce zastupitelstva města 
a rady města na 2. pololetí roku 2010 (do kon-

ce volebního období), dodatek č. 2 ke smlouvě 
o výpůjčce pro Kulturní dům města Holic, žádost 
Veroniky Teplé o slevu na nájemném ve výši 
jednoho měsíčního nájemného, podání žádosti 
o dotaci na zateplení budov mateřských škol 
v Holubově ulici a Pardubické ulici, změnu po-
užití fi nančního příspěvku pro DTJ Holice místo 
akce „Den dětí“ na akci „Rozloučení s létem“, 
vydání obecně závazné vyhlášky města Holic 

č. 3/2010 o stanovení systému shromažďování 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňová-
ní komunálních odpadů na území města Holic, 
trvají na zachování osmiletého gymnázia v Ho-
licích, vzali na vědomí informaci o chystaných 
opatřeních na stanici Zdravotnické záchranné 
služby v Holicích, zprávu kontrolního výboru, 
neschválili zveřejnění záměru odprodeje části 
pozemku v Ottmarově ulici.

Stránku připravil místostarosta města Mgr.  Ladislav Effenberk

Zpráva z jednání Rady města Holic dne  28. června 2010

Zpráva z jednání Rady města Holic dne 12. července 2010

Zpráva z jednání Zastupitelstva města Holic dne 28. června 2010

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ „MAS“ NADÁLE TRVÁ
Vzhledem k aktuálnosti a nadále trvající výzvě 
„MAS HOLICKO“ k předkládání projektů uvá-
díme pro zájemce znovu podrobné podmínky:
MAS HOLICKO, o. p. s., HOLUBOVA ULI-
CE 1, 53414 HOLICE, IČO: 275 11 448 – vý-
zva k předkládání projektů:
Program rozvoje venkova ČR na období 2007–
2013 / Evropský zemědělský fond pro rozvoj 
venkova (EAFRD) 
Osa: IV. Leader – Opatření: Realizace místní 
rozvojové strategie

Místní akční skupina (MAS):
MAS Holicko o.p.s. – Strategický plán Leader 
(SPL):
5P Holicka: Pohodové – Přitažlivé – Pohos-

tinné – Podnikavé – Prosperující
Registrační číslo MAS: 08/005/41100/453/000157 
Kontakt: MAS Holicko o.p.s., Holubova 1, 
534 14 Holice
Výše alokace pro MAS Holicko o.p.s. na rok 
2010: 3.238.947 Kč, z toho pro opatření IV.1.2. 
činí 2.983.947 Kč, což je plánovaná částka, kte-

rá je pro 2. výzvu k dispozici k rozdělení pro 
projekty žadatelů.
Termíny: Příjem žádostí: od 22. června 2010 od 
8.00 hodin do 23. září 2010 do 12.00 hodin 
na adrese Pernerova 168, Zelené předměstí, 
530 02 Pardubice do rukou Ing. Michaely Ko-
vářové – manažerky pro realizaci SPL 
Způsob podání: Žadatel předá osobně (pro-
střednictvím statutárního zástupce nebo osoby 
pověřené plnou mocí k podání žádosti, plná 
moc musí mít úředně ověřený podpis) projekt 
na adrese Pernerova 168, Zelené předměstí, 
530 02 Pardubice do rukou Ing. Michaely Ko-
vářové – manažerky pro realizaci SPL po před-
chozí domluvě na telefonu 775 302 057. Všech-
ny žádosti doručené po tomto termínu budou 
automaticky vyřazeny. Při konečném hodnoce-
ní projektů v případě rovnosti bodů rozhoduje 
také datum a čas podání žádosti.

V rámci 2. výzvy pro příjem žádostí budou při-
jímány projekty pro následující Fiche:
Volný čas aktivně – Hlavní opatření: 

III.2.1.2. Občanské vybavení a služby
Zelená pro mikropodnikatele
Hlavní opatření: III.1.2. Podpora zakládání 
podniků a jejich rozvoje
Holicko – kraj cest a Emila Holuba
Hlavní opatření: III.1.3. Podpora cestovního 
ruchu
Vedlejší opatření: III.2.2. Ochrana a rozvoj kul-
turního dědictví venkova
Venkov – balzám pro město
Hlavní opatření: III.1.3. Podpora cestovního 
ruchu
Les a příroda pro lidi
Hlavní opatření: II.2.4.2. Neproduktivní inves-
tice v lesích

Kompletní informace o výzvě jsou k dispozici 
na internetových stránkách:
http://www.holicko.cz
Průběžné informace poskytuje manažerka pro 
realizaci SPL Ing. Michaela Kovářová, kontakt-
ní telefon: 775 302 057, kontaktní e-mail pro 
dotazy: michaela.kovarova@institutpr.eu
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Informace z městského úřadu a jeho odborů připravil ing.Vladislav Branda, tajemník MÚ.

Informace ředitele Zdravotní záchranné služby Pardubického kraje

Informace o komunálních volbách 
Rozhodnutím prezidenta republiky byly vyhlášeny volby do zastupitel-
stev obcí na dny 15. a 16. října 2010. Z harmonogramu lhůt vyplývají 
v současné době závazky pro registrační úřady, tj. městský úřad Holice 
a pro zúčastněné volební strany. Registrační úřad do 28. srpna 2010 vydá 
rozhodnutí o registrace volebních stran, zveřejní je a všem zmocněncům 
rozešle. Zaregistrované volební strany pak mohou do 15. září 2010 dele-
govat členy do okrskových volebních komisí a to doručením starostovi. 
V Holicích bylo zaregistrováno těchto 7 volebních stran:
Česká strana sociálně demokratická, Občanská demokratická strana, 
Mladoholičáci – sdružení Strany zelených, Věcí veřejných a nezávislých 
kandidátů, Strana soukromníků ČR, Komunistická strana Čech a Moravy, 
Strana Práv Občanů- ZEMANOVCI, TOP09.
Připomínáme, že voličem do zastupitelstva obce je občan ČR s trvalým 
bydlištěm v této obci a také státní občan jiného členského státu EU, je-
li v obci přihlášen k trvalému pobytu – ten musí však nejpozději do 
13. října 2010 požádat u obecního úřadu o zápis do dodatku k volebnímu 
seznamu.

Odbor dopravy – výzva k výměně řidičských průkazů
Řidičské průkazy vydané od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000 jsou jejich drži-
telé 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 fotografi i 3,5 x 4,5 cm. Výměna je zdarma.
Bližší informace poskytneme na tel. 466 741 243

Informace pro nájemníky městských bytů
Vzhledem k narůstajícímu počtu dlužníků za nájemné a služby v měst-
ských bytech bude od 1. září 2010 uplatňován vůči dlužníkům poplatek 
z prodlení. Poplatek z prodlení činí podle „Občanského zákoníku“ 2,5 
promile z dlužné částky za každý den prodlení.

Pozvánka na mimořádné jednání zastupitelstva 
města
V pondělí 6. září 2010 v 16 hodin se bude konat v klubovnách kultur-
ního domu veřejné zasedání Zastupitelstva města Holic.
Na programu je projednání konceptu nového územního plánu města 
Holic.
Srdečně zveme občany na veřejné jednání holických zastupitelů.

Pozvánka na jednání zastupitelstva města
V pondělí 20. září 2010 v 18 hodin se bude konat v klubovnách kul-
turního domu veřejné zasedání Zastupitelstva města Holic.
Na programu je zpráva o plnění rozpočtu města za 1. pololetí 2010, 
projednání rozpočtových změn a zastupitelstvo bude informováno 
o přípravě voleb do zastupitelstva města, pravidelným bodem budou 
také převody nemovitého majetku města, sdělení starosty města, po-
případě projednání připomínek přítomných občanů.
Srdečně zveme občany na poslední jednání holických zastupitelů 
ve volebním  období 2006/2010.

Tímto Vás informuji o změně fungování výjezdového stanoviště v Holi-
cích, kde byla provedena od 1. 8. 2010 změna režimu posádky následov-
ně: v řádnou pracovní dobu, tj. od 7 do 15.30 hodin jezdí záchranářská 
posádka (plně kvalifi kovaný záchranář s řidičem) s kmenovým lékařem 
záchranné služby a zbylé 2/3 dne a o víkendech zůstává v Holicích plně 
funkční posádka typu RZP. Těchto posádek jezdí v Pardubickém kraji 
již několik let celkem 7 a jejich počty se budou zvyšovat. Tento trend je 
patrný v rámci záchranných služeb celé ČR a Pardubický kraj je jedním 
z posledních krajů, kde stále převažují posádky lékařské. Naši případní 
pacienti v kraji potřebují přednostně jiné věci, než je přítomnost lékaře 
v každém sanitním vozidle!
Jako ředitel ZZS PAK nemám jinou možnost, jak Pardubickou záchranku 
transformovat v moderní a plně funkční organizaci, než začít omezovat 
věci a činnosti, které nejsou prioritní, byť jsou tradiční, ale naopak po-
silovat a budovat věci klíčové. Máme obecně málo sanitek. Čím méně 
sanitek, tím méně pacientů můžeme současně zajistit. Od roku 2005 zá-
chrance dvakrát narostly počty výjezdů – tedy při stejném počtu posádek 
se nyní jezdí dvakrát častěji. Záchranná služba současně supluje mnoho 
zdravotnických služeb, které ještě donedávna fungovaly, ale bohužel naše 
kapacity jsou omezené. Jako orientační příklady uvedu pouze některé 
z nich. Obecně lékařů v celém zdravotnictví ubývá, ubývá i zájemců o ná-
ročnou práci na záchranných službách. Každého zde pracujícího lékaře 
musíme po dobu jeho dovolené nebo pracovní neschopnosti nahrazovat, 
ale personálně to jsme schopni současně zajistit pouze na několika mís-
tech v kraji. Situace se zajištěním lékařů do služeb je mimo Pardubice 
kritická a funguje pouze za cenu ohromné přesčasové práce zaintereso-
vaných lékařů.
V Pardubickém kraji, a to je priorita nejen vedení záchranné služby, ale 
i vedení kraje, jsou oblasti, kde by si zasloužili záchranářskou posádku 
v místě a jsou zatím odkázáni na dojezdy posádky z okolních stanovišť. 

Obecně se lékaři, při jejich fyzickém nedostatku, budou soustřeďovat do 
výjezdových stanovišť ve větších aglomeracích nebo lokalit, které, na 
rozdíl od Holic, nejsou dobře dostupné pro lékařskou posádku, byť vzdá-
lenější. Tento model funguje všude v Evropě a i ostatních krajích ČR. 
Navíc poskytování přednemocniční péče, která je hlavní náplní každé 
záchranné služby, není bezpodmínečně vázána na výkon lékaře, ale na 
výkon speciálně vzdělaného a vyškoleného záchranáře.
Pokud dispečink vyhodnotí volání pacienta na lince 155 jako nutné k vy-
slání lékaře, je tento vyslán z Pardubic (zde jsou 2 posádky s lékařem) 
nebo z Vysokého Mýta a současně je vyslána posádka záchranářská z Ho-
lic. Z tohoto modelu je vidět, že v lokalitách mezi těmito posádkami bude 
naopak každý pacient profi tovat z toho, že k němu vyjedou případně 2 
posádky a ne jedna jako dosud. Druhá, případně nepotřebná posádka se 
může okamžitě vrátit zpět a být k dispozici jinému pacientovi.
Nezmiňuji ani podstatný fakt, že narůstá počet výjezdů k věcem neindi-
kovaným pro záchrannou službu, kdy suplujeme LSPP, návštěvní služ-
by obvodních lékařů nebo i neochotu zajištění si převozu do nejbližšího 
zdravotnického zařízení apod.
Pro informaci všem pacientům i jako náhrada zrušené LSPP je zříze-
no INFORMAČNÍ ZDRAVOTNICKÉ CENTRUM, kde na telefonu: 
466 650 647 – pro dospělé, 466 650 658 – pro děti – jsou naši největší 
odborníci připraveni telefonicky konzultovat zdravotní stav váš a vašeho 
blízkého a poradit s dalším postupem.
Linku 155 z provozních důvodů prosím ponechte pro důležitější výzvy, 
než jsou tyto konzultace a rady.
Opatření v Holicích vede naopak ke zlepšení činnosti Záchranné služby 
v celém kraji a takto to, doufám, každý rozumný potenciální klient ZSS 
PAK pochopí. Povede také k tomu, že získáme více plně kvalifi kovaných 
posádek a to je pro nás všechny nejdůležitější!

MUDr. Pavel Svoboda

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
červen–červenec 2010

Uzavřené sňatky:

Svatopluk Biernacki a Barbora Veselá
Viktor Pařízek a Jiřina Kučerová
Tomáš Bečka a Petra Matalíková

Pavel Jelínek a Ladislava Vodičková
Pavel Havelka a Renata Šlingrová

ÚŘEDNÍ DESKA  • INFORMACE  • POKYNY  • SDĚLENÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU
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OPONA SE ZAVŘELA

O Josefu Korábovi jsme naposledy 
psali, když obdržel nejvyšší vyznamenání 
Svazu českých divadelních ochotníků – 
Zlatý odznak J. K. Tyla. Od 18. 7. 2010 
o něm můžeme psát již jen v čase mi-
nulém. Zákeřná těžká choroba ukončila 
jeho život ve věku 81 let. 

Josef Koráb patřil k výrazným posta-
vám holické kultury posledního půlstoletí. 
V polovině padesátých let se stal profesi-
onálním kulturním pracovníkem v tehdej-
ším Domě osvěty v Holicích, předchůdci 
dnešního Kulturního domu města Holic. 
Více jak třicet let byl v „kulturáku“ ve-
doucím programového oddělení a žádná 
kulturní akce v Holicích se neobešla bez 
jeho osobního podílu. Kromě toho se také 
zasloužil o zřízení půjčovny divadelních 
krojů, jejíž činnost zasahovala od Prahy 
na východ Čech. Byl i zakladatelem a ak-
tivním členem keramického kroužku.

Jeho největší láskou však bylo ochot-
nické divadlo. Rodinná tradice ho přived-
la na jeviště v jeho rodných Velinách již 
jako dítě. Později prošel skoro všemi ho-
lickými spolky a stál u zrodu jejich slou-
čení do dnešního Divadelního souboru 
KD Holice. Nejen hrál a režíroval, ale 
dělal kostýmní výpravy, návrhy scén, líčil 
herce a ještě zasedal v poradních sborech 
a v porotách při ochotnických přehlíd-
kách. Byl známou postavou i mezi profe-
sionálními divadelníky. Proto není divu, 
že získal za tuto práci vyznamenání, které 
zmiňujeme výše. Byl i nositelem vyzname-
nání „Zasloužilý pracovník kultury“. 

Místo Josefa Korába v herecké šatně 
osiřelo. Již se nikdy nepřijde převléknout 
do kostýmu, ani za Mikuláše (kolik gene-
rací ho v tomto převleku zná!), nebo jen 
tak popřát to divadelnické „tfuj tfuj tfuj – 
zlomte vaz“. Milý Josefe Korábe, budeme 
na tebe vždycky vzpomínat a tam nahoře 
si trošku odpočiň, protože tady dole jsi 
toho udělal víc než dost.

Pavel Hladík

Kulturní kalendář na měsíc září 2010

KINO – velký sál
datum hodina program vstupné
7. 9. 17.00  Shrek: Zvonec a konec
   Shrek nostalgicky vzpomíná na zlaté časy, kdy žil sám v bažině a Fiona pod dra-

čím dohledem ve věži. Vyslyší ho nesympatický skřet Rampelník a dá Shrekovi 
podepsat nevýhodnou smlouvu. Šance na záchranu sice existuje, ale půjde o slo-
žitý úkol. 

  Režie: Mike Mitchell
  Žánr: Animovaná komedie. Délka: 92 minut 70 Kč

14. 9. 19.30  Ženy v pokušení
   Repríza letošní divácky nejúspěšnější komedie. Čtyřicátnice Helena, uznávaná 

odbornice na manželské problémy se dostala do stejné situace, jaké řeší se svými 
pacienty. Pomocnou ruku nabízí i její matka Vilma. 

   Režie: Jiří Vejdělek
   Hrají: Eliška Balzerová, Lenka Vlasáková, Veronika Kubařová, Vojtěch Dyk, Jiří 

Macháček, Roman Zach a další
  Žánr: Komedie. Délka: 118 minut 70 Kč

21. 9. 19.30  Agora
   Film nás zavádí do starověkého Egypta (rok 391 po Kristu), do Alexandrie za 

událostmi, které vedly k zničení nejvýznamnější knihovny své doby.
   Režie: Alejandro Amenábar 
   Hrají: Rachel Weisz, Max Minghella, Oscar Isaac, a další. 
   Žánr: Historický – přístupnost od 12 let. Délka: 127 minut  70 Kč

5. 10. 17.00  Toy story 3: Příběh hraček
   Vracíme se zpět do kouzelného světa hraček. Clapec Andy se chystá na vysokou 

školu. Naši hrdinové se dostanou do školky plné rozjívených dětí. Přestože je 
čeká nejedna horká chvilka, ví, že nesmí jeden druhého zradit.

   Režie: Lee Unkrich.
  Žánr: Animovaná komedie. Délka: 103 minut  70 Kč 

KLUB „U Holuba“ 
datum hodina program vstupné
24. 9. 20.00  Rockový večer
   hrají: PSI – Veliny, Station Peace-Hc&Rap – Holice a Sodomas – Čáslav
 50 Kč

VÝSTAVY
P. Korunka, D. Němec, P. Němcová – „POD POVRCH EM“

Galerie kulturního domu Holice od 1. do 29. září 2010
vernisáž 1. září v 18.00 hodin

NABÍDKA KURZŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010–2011
Jóga – kurzy jógy budou probíhat podle rozvr-
hů dohodnutých na společné zahajovací schůz-
ce. Počet lekcí: 34 (jedna lekce zahrnuje 2 vyu-
čovací hodiny), cena kurzu činí: 1 600 Kč. 
Tai – chi – původně čínské vnitřní bojové umě-
ní. Využívá se jako relaxační a zdravotní cvi-
čení pomáhající proti stresu, jako zklidňující 
životní styl a narovnávající bolavá záda.
Kurz bude probíhat každé úterý. Počet lekcí: 
34 (jedna lekce zahrnuje 2 vyučovací hodiny), 
cena kurzu činí: 1 600 Kč. 
Angličtina – kurzy jsou určeny pro začáteční-
ky, mírně pokročilé a pokročilé s možností zís-
kání potvrzení o absolvování kurzu. Jednotlivé 
vyučovací dny budou dohodnuty na první spo-
lečné zahajovací hodině. Počet lekcí: 35 (jedna 
lekce zahrnuje 2 vyučovací hodiny), cena kurzu 
činí: 2 500 Kč.
Němčina – kurzy jsou určeny pro začátečníky, 
mírně pokročilé a pokročilé s možností získání 
potvrzení o absolvování kurzu. Kurz bude pro-
bíhat ve čtvrtek a na zahajovací hodině bude 
upřesněn rozvrh. Počet lekcí: 35 (jedna lekce 

zahrnuje 2 vyučovací hodiny), cena kurzu činí: 
2 500 Kč.
Obsluha osobního počítače (práce na PC) 
– kurz je určen pro úplné začátečníky, frek-
ventant se seznámí se základní obsluhou PC, 
s programem Open Offi ce, připojením na In-
ternet a naučí se zasílat a přijímat email poš-
tu. Kurz bude probíhat ve čtvrtek od 16 do 17 
hodin v počítačové učebně na ZŠ Holubova. 
Počet lekcí: 10 (jedna lekce je v rozsahu 60 
minut), cena kurzu činí: 600 Kč. 

Přihlásit se je možno v kanceláři Informač-
ního centra KD Holice nebo na telefonu 
466 920 476 případně zaslat přihlášku na 
email:
infokd@holice.cz nebo kd_holice@cmail.cz.
Přihlášení účastníci obdrží pozvánku na zahajo-
vací hodinu během měsíce září.
Kurzů lze využít jako zaměstnaneckého benefi -
tu nebo jako benefi t FKSP. 
Na základě písemné objednávky je možno vy-
stavit fakturu podle požadavků.

KULTURA V HOLICÍCH
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Je to téma poněkud zapeklité. Jiná byla situace před třinácti lety: povod-
ně a jejich důsledky – zvláště na Moravě – byly pro většinu z nás otřesnou 
„novinkou“. Tomu odpovídala i solidarita a s ní konkrétní pomoc. Sbírky 
se jen sypaly. Dnes už „nic nového pod sluncem“, i když následky jsou 
stejně katastrofální. Ovšem systém pomoci mezi občanstvem doznal jisté 
změny. Pomineme-li „stokorunové“  šílenosti některých vládních zoufal-
ců, tak lidé pomáhají i nadále, ale spíše osobně a s konkrétním určením. 
Dovolím si uvést jeden příklad z mnoha.

Jistá rodina (nepřeje si být jmenována) z Horních Ředic se po zralém 
uvážení rozhodla pro přímou akci. Nejenže věnovala nemalou částku pro 
hornoředickou obecní povodňovou sbírku, ale dle získaných informací 
si vybrala i jedno z postižených míst na Frýdlantsku – obec Dětřichov, 
kterou protéká nepatrný potok Oleška. Patrným se stal v období letošních 
povodní a sebral, co se mu do cesty postavilo. Mimo jiné také obytný dům 
paní Brabcové, která se sem spolu s manželem přistěhovala z rušného 
vnitrozemí, aby ve věku penzijním v klidu užívali venkova a léčili nedu-
hy. Typ na silně postiženou rodinu podal obecní úřad a zmínění ředičtí 
manželé neváhali. Vyčlenili rozumnou fi nanční částku, kterou mohli po-
strádat, mezi známými shromáždili některé praktické věci pro domácnost, 
pochopení nalezli v místní lékárně „U České Koruny“ (sanitární prostřed-
ky) a v místní drogerii „Pluto“ (čistící prostředky). Přibalili hrst hraček 
a pamlsků pro děti z postižené obce a vydali se přímo do Dětřichova. 
Samozřejmě, že „výlet“ ohlásili v obci a na policii, poněvadž jinak by 
se vjezdu do ohrožené oblasti marně domáhali. Vše dopadlo dobře, díky 
tamních občanů byly nekončící, zážitky dárců z toho, co na místě viděli, 
se popsat nedají.

Vzájemná solidarita rozhodně není na ústupu, dalšího komentáře ne-
třeba. Ačkoliv přece jen. Vím, že nejde o ojedinělý případ pomoci. Znám 
učitelskou rodinu z Holic, která tak činí při každých velkých katastrofách. 
Nepochybuji, že tisíce lidí přispějí na konta, podpoří sbírky, zašlou dár-
covskou „esemesku“. Nepochybuji ani o tom, že někteří se ještě neroz-
hodli. Nevadí, v žádném případě není pozdě!

(mkm)

Neděle po svátku Povýšení svatého kříže (14. září) bývá v Holicích vy-
hrazena posvícení, tedy Výroční slavnosti posvěcení kostela. Nejinak je 
tomu i letos v neděli 19. září. Oslava „narozenin“ kostela sv. Martina za-
čne Slavnostní mší svatou v 8 hodin (zpěvem ji doprovodí Svatomartinský 
sbor). Pokračovat budeme od 15 hodin Posvícenským odpolednem v are-
álu kostela. Samotný kostel bude otevřen pro prohlídku, pro vyhlídku pak 
bude otevřena i věž. Pro děti bude připraveno několik her a pro všechny 
nějaký ten koláček a občerstvení. Sváteční odpoledne završí koncert Sva-
tomartinského sboru od 17 hodin. Dobrovolné vstupné bude věnováno na 
opravu chrámových varhan. Všichni jste srdečně zváni.
Od října 2010 se v Holicích na faře bude opět vyučovat náboženství. Vý-
uku povede nový administrátor holické farnosti Mgr. Miloslav Brhel. Při-
hlášky budou k dispozici na základních školách nebo na faře.

Lukáš Peška

V neděli 27. června se v rámci Dnů Holicka uskutečnil další ročník pře-
hlídky dechových hudeb. Domácí scénu na něm reprezentovaly tři tradiční 
stálice – dětská kapela BaŠaPa, Barevná muzika a Dechový orchestr Kul-
turního domu města Holic. Co se týče dvou posledně jmenovaných těles, 
ani jedno z nich početné publikum nezklamalo, avšak stereotypní menu, 
které svému posluchačstvu servíruje již řadu let, nikterak zajímavě neo-
kořenilo. Bohužel. Mnohem zajímavější hudební zážitek nabídl Dechový 
orchestr ZUŠ Pardubice – Havlíčkova ul. pod vedením dirigenta Rudolfa 
Dvořáka. Program sestavený převážně z moderní dechové hudby, doplněný 
o fi lmové melodie a klasickou českou dechovku vytýčil trasu, kudy by se 
měl tento hudební žánr v našem regionu dál ubírat, a nezbývá než si přát, 
aby na ní pan kapelník se svými svěřenci ve své průkopnické výpravě došel 
co nejdál. Celé odpoledne vygradovalo koncertem Dechového orchestru 
města Ústí nad Orlicí pod taktovkou Josefa Kněžka. Třebaže tento ansámbl 
vznikl teprve před třemi lety, presentoval se kvalitním, vyzrálým výkonem, 
který byl pravým vyvrcholením celých slavností. Posluchači všech genera-
cí mohutným potleskem ocenili pestře namíchanou hudební paletu, jdoucí 
od současné moderní dechovky přes klasickou hudbu, fi lmovou muziku či 
swingové evergreeny až k popovým a rockových šlágrům. Poděkujme všem 
účinkujícím za jejich výkony a těšme se za dva roky na další festival.

Karel Král ml.

Pokud jste zaznamenali v Holicích ve dnech 27. a 28. 8. 2010 poněkud 
větší ruch kolem kulturního domu, pak to bylo tím, že se zde konalo 
21. mezinárodní setkání radioamatérů. Akci pořádal Radioklub OK1KHL 
Holice pod záštitou starosty města Mgr. Pavla Hladíka. Tato v Holicích 
již tradiční akce se koná každoročně koncem prázdnin za velkého zájmu 
radioamatérů jak z naší republiky, tak ze zahraničí. Do Holic přijíždějí při 
této příležitosti radioamatérské delegace ze všech okolních států. Podrob-
nosti z této akce zveřejníme v příštím čísle Holických listů.

Svetozar Majce Radioklub OK1KHL Holice

Taneční studio Hany Flekrové vám nabízí taneční kurzy a zve vás na tyto 
akce:
8. září – zápis pro zájemce do kurzů pro děti a mládež. Pohybová prů-
prava pro předškoláky, pro první a druhou třídu, pro starší disko, street, 
hip hop, hype, wgue. Zápis proběhne od 17.00 do 18.00 hodin v tělocvič-
ně Základní školy Holubova, vchod dvorem. 
17. září – Velké taneční. Společenský večer na zahájení kurzu společenské-
ho tance a společenského chování, trochu jinak. Velký sál Kulturního domu 
města Holic 20.00 až 21.15 – vstup zdarma. Kurz je pro zájemce otevřen. 
29. září – Rozloučení s létem. Pro širokou veřejnost a především pro 
děti a mládež. Výuka letního hitu „Divočina“ před kulturním domem od 
17.00 do 18.30 hodin (výuka 2 x 45 minut zdarma) a něco navíc: taneční 
vazba na Lady Gagu.
7. říjen – Taneční pro dospěláky. Zahájení s výukou od 20.00 do 22.30 
hodin Kavárna Černý kůň. Výuka a opakování tanců podle zájmu, příjem-
né zážitky, pobavíte se.
Bližší informace na: www.tshf.cz Hana Flekrová

Ohlédnutí za přehlídkou dechových hudeb 2010

Radioamatérské setkání

Taneční nabídka

Pomohli jste postiženým při povodních?

Posvícení: vyhlídka z věže a odpoledne plné her

 AKCE ZÁŘÍ

Palackého 38, Holice, tel. 466 920 672

Nová kolekce dámských a pánských 
dioptrických obrub od českého návrháře 

Josefa Klíra jen u NÁS pro VÁS

JEDNOTY  • KLUBY  • SDRUŽENÍ  • SOUBORY  • SPOLKY  • SVAZY
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Takto nějak lze přeložit motto letošního setkání mládeže v německém 
Mőhnesee u města Soest, kde se v rámci programu „Mládež v akci“ sešlo 
ve dnech 24. července až 1. srpna na šedesát „náctiletých“ ze čtyř zemí – 
mezi nimi i 15 žáků obou holických základních škol. Jedná se již o druhý 
projekt, kterého se město Holice zúčastnilo. Mladí lidé z Čech, Němec-
ka, Polska a Litvy tentokrát diskutovali v rámci pěti mezinárodních dílen 
o problémech spojených s životním prostředím, změnami klimatu a s vy-
užitím alternativních zdrojů energie. Tam, kde docházela anglická slova, 
nastoupily do práce ruce, nohy, …

Věřte nebo ne – jakkoli vážné toto téma je – užili si všichni spoustu 
legrace. Stihli navštívit větrné elektrárny, muzeum v Oberhausenu, složit 
společně píseň, natočit video a namalovat spoustu zajímavých obrazů. Se 
vším se můžete seznámit na internetových stránkách www.youthcamp-
soest-2010.de, které účastníci tábora sami vytvořili. A stejně jako vloni 
odjížděli všichni domů „slzavým údolím“ s nadějí, že budou společně 
v kontaktu i nadále alespoň na skypu, facebooku a prostřednictvím mai-
lů. Sama osobně neznám lepší motivaci ke studiu angličtiny… Tak nejen 
z tohoto důvodu doufám, že našim školákům vydrží nově vzniklá přátel-
ství co nejdéle!

Mgr. Pavlína Trpková

ŠICÍ STROJE
opravy – prodej 

Jiří Staněk
9. května 839, Holice

tel. 604 813 742

příjem: PO a ST od 10.00 do 18.00 hodin

Mateřská škola Staroholická
Vás srdečně zve na

„Rozloučení s prázdninami aneb hurá do školy“
11. září 2010 od 14 hodin

Program: hraje Barevná Muzika, skákací hrad, 
soutěže, odměny, představení Inky Rybářové, 

ukázka členů SDH Holice

„Pokud je něco nejdůležitější, pak je to otevřená mysl.“
Taijiquan (taiči, taiji, Tchai-ťi čchuan) – čínské umění vytvořené taoistic-
kými mnichy, které geniálním způsobem spojuje dynamickou meditaci 
(rozvoj vědomí), bojové umění (sebeobranu), zdravotní cvičení a qigong 
(umění práce s energií). 
V první fázi se jedná převážně o fyzický výcvik základních principů jako 
je uvolnění, správná pozice těla, koordinace a sladění pohybů. Toto cvi-
čení postupně přechází v různé sestavy cviků, které jsou nejprve pro-
váděny pomalu s důrazem na správnost a přesnost pohybů. Tuto formu 
praxe taiji zná patrně většina laické veřejnosti. Posléze mohou být tyto 
pohyby prováděny až s neuvěřitelnou dynamikou. Každý pohyb z těchto 
sestav má své reálné bojové použití a současně ovlivňuje cirkulaci ener-
gie v systému těla. 
Vše nakonec směřuje k vrcholnému rozvoji „síly“ (energie). Provádí-li se 
cvičení dobře, tělo se stává odrazem vnitřního otevření a průchodnosti, 
což se projevuje  citlivostí, neobyčejnou sílou a schopností práce s ener-
gií ve všech jejích formách. Znamená to také cestu k sobě samému. To 
vede k pochopení pravého stavu věcí a tím zcela přirozeně k laskavosti, 
nekonečnému soucitu a upřímnému přání štěstí všem bytostem. Člověk 
tak získává schopnost pomáhat druhým a zvládat složité životní situace 
s určitým nadhledem a odpoutaností. 
Tento úvodní článek o taiji je převzat z materiálu TAIJI A TAIJIQUAN, 
který sestavil a napsal Jan Pletánek.

TAIJIVytvoř si svou budoucnost
aneb Život v Evropě v roce 2025

     VRATA       BRÁNY       PLOTY
              Jiří Netolický, Zborovská 647, Holice
     tel. 603 115 420   www.technobox.cz

TruhlářstvíTruhlářství  - David FilipiDavid Filipi

ke kompletní kuchyňské linceke kompletní kuchyňské lince

myčkamyčka  nebonebo  varná deska Zdarmavarná deska Zdarma

Vyrobí i navrhneVyrobí i navrhne

Kuchyňské linky  Kuchyňské linky  levné i luxusnílevné i luxusní

Tel: 608 712 785 – www .dabe .cz 

Tel: 602 278 246Tel: 602 278 246    

Vest. skříně a nábytekVest. skříně a nábytek na míru na míru  
Navštivte nás ve vzorkovně DaBe Smetanova 250 Holice

SPOLUPRÁCE PARTNERSKÝCH MĚST – VZÁJEMNĚ SE POZNÁVÁME
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Datum narození An-
tonína Šafaříka patří do 
předminulého století, do 
říše Rakousko-Uherské. 
Již tehdy nebyl žádný 
problém putovat z Čech 
do Rakous a opačně. 
Nelze se proto divit, že 
malý Antonín, naroze-
ný 21. listopadu 1872 
v Baumgartenu (do Ví-

deňského Nového Města coby kamenem doho-
dil), se o několik let později – jako žák obecné 
školy – objevil v českých Dašicích. Do měšťan-
ské školy chodil v Přelouči, učitelský ústav absol-
voval v Hradci Králové. Získal zde způsobilost 
vyučovat na školách obecných i měšťanských. 
Jako podučitel působil v Bělečku, Chvojenci, 
Albrechticích a Holicích. V roce 1900 byl „dosa-
zen“ do holické chlapecké školy „pro předměty 
z odboru gramaticko-historického“. 

V Holicích strávil většinu svého života a na-
víc k městu přilnul velmi vřelým vztahem. Do 
života stovek žáků se zapsal jako přísný, avšak 
velice vzdělaný a spravedlivý učitel. Rodný ja-
zyk, zeměpis, dějepis a historii obecně dovedl 
na své svěřence přenášet vynikajícím způso-
bem. – Nebyla to však pouze práce učitelská, 
kterou se zapsal do análů města. Zcela logicky 
se v krátké době zcela „ponořil“ do historie Ho-

lic. Velmi podrobně a pečlivě – spolu se svým 
kolegou učitelem Otokarem Pospíšilem – se 
věnoval zpracování dějin města. Výsledkem 
byla obsažná monografi e „Holice – obraz vý-
voje a současnosti“, vydaná v roce 1911. Dílo 
spolu s četnými fotografi emi a kresbami zachy-
cuje život města od prvních písemných známek 
existence po všech jeho stránkách. Za dalších 
sto let se nenalezl obdobný následovník. Kromě 
toho vydal tiskem drobný svazek „Pověsti Ho-
lic“, v rukopise se zachovala povídka „Naše ba-
bička“ a „Přezdívky příjmení v Holicích“. Své 
znalosti historie Holic a okolí uplatňoval v pří-
spěvcích do novin a časopisů, nechyběl mezi 
přispěvateli časopisu „Krajem Perštýnův“. 

Přes uvedené aktivity působil i ve veřejném 
životě města. Svého času byl členem městské-
ho zastupitelstva, působil v Občanské besedě, 
Tělocvičné jednotě Sokol, předsedal v místní 
Ústřední Matici školské, byl revidentem Ob-
čanské záložny, aktivním členem pěveckého 
a hudebního spolku Hlahol. – Velmi záslužná 
byla jeho kronikářská činnost. Po vzniku sa-
mostatné ČSR bylo zjištěno, že městu chybí 
obecní kronika. Tohoto nejednoduchého úkolu 
na naléhání představitelů obce  se Šafařík ujal. 
Nejenže v nástinu doplnil chybějící léta od po-
čátku století, ale dokázal tehdy ještě ručně psa-
nou kroniku vést desítky dalších let až do roku 
1948. – Učitel a ředitel škol, historik, kronikář 

a spisovatel Antonín Šafařík zemřel v milova-
ných Holicích ve věku 76 let 9. září 1948. Jeho 
jméno nese jedna z holických ulic.

Miloslav Kment

Položil mi svého času jeden spoluobčan 
otázku, zdali jsem v tomto seriálu na některou 
z ulic nezapomněl. Další z krajanů se dotázal, 
kde se vytratila bývalá ulice Štefánikova. Po-
kud jde o Štefánika, zmiňoval jsem tuto záleži-
tost ve 14. pokračování v souvislosti s dnešními 
ulicemi „U Kapličky“ a „Mládežnická“. A zdali 
jsem nezapomněl? Pokud se držím plánu města 
Holic a ofi ciálního městského seznamu, tak ne-
zapomněl, počítám-li do toho poslední tři uli-
ce, o kterých bude dnes řeč: „Husova“, „Polní“ 
a „Pod Homolí“. Jakoukoliv konkrétní připo-
mínku k holickým ulicím však přivítám. 

Vraťme se však k „Husově ulici“. Již v úvod-
ních statích seriálu bylo psáno, že od začátku 
založení Holic byla hlavní dopravní tepnou 
vozová cesta, vedoucí městem a spojující dvě 
větší města – Hradec Králové a Vysoké Mýto. 
Další cesty vedly Ředicemi do Pardubic, do 
Borohrádku, Moravan, ale také do Poběžovic. 
Počátkem 19. století se začaly měnit v kamenné 
silnice. Na „Poběžovickou“ – tak se původně 
trasa dnešní Husovy ulice nazývala – byl vy-
pracován projekt a započato se stavbou v roce 
1883. „Poběžovická“ značně ožila a navíc k je-
jímu zabydlení – výstavbě rodinných domků 
– přispěl též průmyslový rozvoj („ševcovina“) 
na přelomu 19. a 20. století a poté meziválečné 
období. Tak se stalo, že při rozšířeném pojme-
novávání dalších ulic v roce 1933 byl zatímní 
neofi ciální název „Poběžovická“ změněn na 
„Husovu ulici“ (Jan Hus, 1371–1415, český 
církevní reformátor). Dnes patří k jedné z nej-

delších komunikací a nalézt její centrální bod 
nelze. Zkuste uhádnout, odkud je pořízen sou-
časný záběr „Husovky“ na fotografi i Vladislava 
Brandy. Ulice vychází z křižovatky Hradecká 
– Havlíčkova – Husova, končí v ní Holubova 
ulice, ústí z ní nedávno pojmenovaná ulice Pod 
Homolí. Na jejím konci poutník vchází jednak 
do městské části Podlesí, jednak do další měst-
ské části Kamenec. 

Již v popisu sídliště „Muška“ jsem zmiňoval 
ulici Pod Homolí, která na severní straně zmíně-

né sídliště ohraničuje. Dříve lidově označována 
jako „Podleská“ (či silnice na Podlesí) nabyla 
vážnosti rozšiřující se výstavbou družstevních 
a rodinných domů. Od roku 2003 je ofi ciálně 
ulicí, má dokonce již svá čísla popisná a plá-
novaná výstavba dalších rodinných domů na 
protější straně ulice potvrzuje důležitost jejího 
pojmenování. Pro „našince“ není zdůvodňování 
jména zapotřebí, pro přespolní stačí poznámka, 
že severně ležící kopec se jmenuje „Homole“. 
Že je z této ulice pěkný výhled na rostoucí zá-
stavbu města i na okolní přírodu, vidíme na dal-
ší fotografi i Vladislava Brandy. 

Ujdeme-li po ulici několik desítek kroků, 
narazíme po pravé straně na vybíhající  ulici, 
spíše uličku, kde napočítáme čísel popisných 
stěží pro jednu ruku. V každém případě je ofi ci-
álně zapsána a od roku 1977 též pojmenována 
„Polní ulice“. Jméno dostala podle tehdejšího 
charakteru okolí. Jak jsem již poznamenal, zá-
stavba v této lokalitě je velmi perspektivní a je 
možné, že za čas bude název „Polní“ archaiz-
mem. – Seriál o historii holických ulic tímto vý-
čtem skončil. Zavedl mne však na myšlenku, že 
tím ošidím – s výjimkou Starých Holic – ostat-
ní části města. Proto si ještě dovolím podráždit 
vaši trpělivost a pokusím se v příštím pokračo-
vání uvést stručnou charakteristiku Koudelky, 
Kamence, Podlesí, Podhráze a Roveňska. Po-
jmenované ulice tam sice nejsou, avšak silni-
ce tudy vedou a nějaká zajímavost o příslušné 
části se jistě nalezne.

Miloslav Kment

Historie holických ulic (16)

Osobnost učitelská – historik a kronikář Antonín Šafařík

Měsíc září v dávné historii Holic

Roku 1828 (15. 9.) se začalo vybírat „mýtné“ 
na nové císařské silnici od Vysokého Mýta do 
Hradce Králové. – 22. 9. 1849 se Holice staly 
sídlem okresního politického úřadu, okresního 
soudu a berního úřadu. – 23. 9. 1881 byla zalo-
žena „Občanská beseda“, spolek pro povznesení 
vzdělanosti, společenských zábav, osvěty a kul-
tury. – 8. 9. 1904 místní zpěvácký spolek Nepta-
lim uvedl ve městě Smetanovu operu „Prodaná 
nevěsta“. – 7. 9. 1914 po vypuknutí 1. světové 
války byl v sokolovně zřízen vojenský lazaret, 
působící až do konce roku 1918. – 24. 9. 1922 
Holice navštívil první prezident ČSR T. G. Ma-
saryk a po ofi cialitách promluvil v sokolském 
parku k veřejnosti. – 23. 9. 1938 byla vzhledem 
k politické situaci vyhlášena mobilizace, na so-
kolském hřišti se konaly odvody koní, na ná-
městí přejímka motocyklů a automobilů. – 1. 9. 
1952 bylo zahájeno vyučování v první hudební 
škole ve městě, ředitelem byl jmenován známý 
kapelník a hudební pedagog Jan Holub.

(mkm)

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

Po červnovém mistrovství světa hostí 25. září Poběžovická kotlina další 
významný motokrosový podnik. Ke svému šestému fi nálovému závodu 
se zde sejdou účastníci Mezinárodního mistrovství České republiky ve 
třídách MX2, MX3 a Veterán. 
V kategorii MX2, což jsou čtyřtaktní motocykly o obsahu do 250 ccm, je 
o mistru republiky již rozhodnuto. Stal se jim francouzský reprezentant 
Florent Richier. V Holicích se tak bude především bojovat o titul vicemis-
tra, na který si brousí zuby především Josef Kulhavý, bez šancí nejsou ani 
František Smola, Marek Sukup a Slovák Tomáš Šimko. Podobná situace 
je i mezi veterány. Druhý titul v řadě předčasně získal Miroslav Kučírek, 
stříbrnou příčku drží Zdeněk Špaček, který vede klasifi kaci nad padesát 
let. V nejprestižnější kategorii MX3 má Jiří Čepelák v čele průběžné kla-
sifi kace náskok 39 bodů (jede se o 50 bodů) před Janem Zarembou, třetí 
Martin Michek ztrácí bodů 48.
Dopolední tréninky začínají v 8.00 hodin, první závod startuje ve 13.00 
hodin.

Domácí zápasy holických fotbalistů:
první mužstvo:
 4. září 17.00 hodin SK Holice–TJ Česká Třebová
 18. září 16.30 hodin SK Holice–FK Pardubice B
 28. září 16.30 hodin SK Holice–SK MK Polička
 2. října 16.00 hodin SK Holice–TJ Lanškroun FO
druhé mužstvo:
 11. září 17.00 hodin SK Holice B–Rosice nad Labem
 26. září 16.30 hodin SK Holice B–FK Pardubice C
dorost:
 11. září 14.45 hodin SK Holice–SK Pardubičky
 25. září 14.15 hodin SK Holice–Řečany nad Labem
mladší a starší žáci:
 4. září 9.30 hodin SK Holice–ŽSK Třemošnice
 18. září 9.30 hodin SK Holice–Sokol Krouna
 2. října 9.30 hodin SK Holice–Spartak Sezemice

V pátek 10. září od 17.30 hodin se utká stará garda Holic s Klubem 
fotbalových internacionálů České republiky.

TOM service s.r.o.,
Nádražní 273, 534 01 Holice
www.tomservice.cz

V našem rychloservisu a pneuservisu nabízíme odborné servisní práce 
osobních vozidel:
-  diagnostika řídících jednotek s načtením závad a možností následné opravy
-  servis elektrosystémů, seřízení světel, test akumulátorů
-  kontrola brzd na digitální válcové zkušebně, příp. nálezová oprava
-  test tlumičů a případná výměna
-  kontrola podvozkové části vozidel s možností konkrétní servisní práce
-  výměna vadných dílů výfukového systému
-  výměna olejů, fi ltrů, kapalin široké řady obchodních značek
-  test chladícího systému, doplnění, výměna
-  demontáž, montáž, vyvážení pneumatik 10“–22“ včetně pneumatik 

nízkoprofi lových
-  prodej pneumatik renomovaných značek, odběr pneumatik ojetých
-  opravy bezdušových a dušových pneumatik

Pracovní doba:           Po–Pá: 7.00 – 15.30     So: dle dohody
Kontakt: 466 009 311

První etapa opravy oken holické sokolovny je dokončena. Nejen že budo-
va „prokoukla“, ale hlavně už nebude těmito okny unikat teplo. Osvědče-
ná fi rma opět odvedla kvalitní práci a pokud se nám na příští rok podaří 
sehnat fi nanční prostředky, budeme v opravě pokračovat na východní 
straně.
Klub historických kol T. J. Sokol Holice spolu s obcí Veliny pořádal 
3. července první setkání velocipedistů na historických kolech. Sjelo se 
36 účastníků z celé republiky a byli ubytováni v Městské hale. Po pro-
menádní jízdě městem do Velin a přivítání  před velinským kostelem 
následovala vytrvalostní jízda po cyklostezce Veliny – Borohrádek. Po 
vyhlášení vítězů účastníci besedovali s Josefem Zimovčákem, několika-
násobným mistrem světa v jízdě na historických kolech.
18. července se 7 členů Klubu historických kol T. J. Sokol Holice zúčast-
nilo Mistrovství republiky v Brně. Přivezli 3 stříbrné medaile.

Anna Dvořáková

Dorostenci SK Holice skončili šestí na mezinárodním turnaji v družeb-
ním měst Strzelce Opolskie, který se uskutečnil 21. a 22. srpna. V silné 
konkurenci se z vítězství radovali hráči STS Katowice. Soupiska Holic: 
Marek Spálený, Michal Bareš, Jaroslav Vančura – vyhlášen nejlepším 
hráčem Holic, Pavel Beran, Roman Kreml, Lukáš Pelc, Tomáš Marko-
vics, Tomáš Morávek, Martin Řeháček, Ondřej Valášek, Michal Pekárek, 
Tomáš Shejbal a Pavel Faltys.

Motokrosové � nále T. J. Sokol oznamuje

Dorostenci šestí

Fotbalový los

Tel. + 420 605 916 315
E-mail: panchartek.l@seznam.cz

Staroholická 342, 534 01 Holice
http://lukpa.webgarden.cz/

ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU


