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Vážení	spoluobčané!
V nedávných dnech 

jsme rázem skočili z léta 
do zimy. Proto se na pořad 
dne zájmu občanů dosta-
la (podpořená masivním 
atakem médií) zimní údrž-
ba komunikací. Rada pro-
jednává každým rokem její 

plán a také letos se jí bude na nejbližší schůzi za-
bývat. Počítáme, že její rozsah bude podobný jako 
v letech minulých. Finanční i lidské možnosti jsou 
jasně dány, a tak by bylo pouhou iluzí myslet si, 
že bude všechno hned a teď čisté. Předně musíme 
zajistit úklid komunikací pro veřejnou dopravu, 
přístupy k nádražím, zdravotním a sociálním za-
řízením, školám, veřejným institucím. Pak se dá 
teprve uklízet to ostatní. Věřím, že tohle každý po-
chopí a v případě nutnosti si „zamete před vlast-
ním prahem“. Všem, kteří tak činili v minulosti 
a učiní tak i letos, velice a velice děkuji. 

Majitele nemovitostí zajímá, jak to bude příš-
tí rok s příslušnou daní. Schválený vládní návrh 
počítá pro rok 2010 s jejím dvojnásobkem. Proto 
na listopadovém zasedání zastupitelstva budeme 
projednávat vyhlášku, kterou by se místní koefi -
cient vrátil na bývalou výši, a občané tak platili 
stejně jako v roce letošním. 

V centru pozornosti nadále zůstává dostavba 
silničního obchvatu města. Zatím vše probíhá 
podle plánu a listopadový termín nebylo třeba po-
sunout. Napojení konce obchvatu a nový povrch 
silnice do Ostřetína si však vyžádá asi třítýdenní 
objížďku. Na Ostřetín se bude jezdit přes Roveň 
a z Ostřetína přes Staré Holice. Jiná možnost 
nebyla a věřím, že nám v oblasti Starých Holic 
nenastane dopravní kolaps. 

Přes proměnlivé počasí neutichne stavební 
ruch ani v listopadu. Pokračuje se na výstavbě 
sběrného dvora, sociálního zařízení u kulturního 
domu, v nejbližších dnech bude zahájena výstavba 
propojení vodovodu a nové komunikace v místní 
části Kamenec, dětského hřiště v Roveňsku a části 
chodníku v Holubově ulici. U akce „odvodnění 
plochy u Jeřábků ve Staroholické ulici“ je dokon-
čen projekt a probíhá územní řízení.

V říjnu jsem psal, že ne naší vinou se některé 
stavby nedaří zahájit. Abych se nepohyboval jen 
v obecných polohách, tak hned jeden konkrétní pří-
pad. V letošním roce jsme chystali výstavbu hřiště 
v místní části Koudelka. Leč jeden majitel soused-
ního pozemku se proti stavbě odvolal na krajský 
úřad a vše se zastavilo. Mrzí nás to dvojnásobně. 
Jednak mohli občané Koudelky hřiště využívat již 
letos, jednak jsme přišli o státní dotaci, která by ná-
klady na nové hřiště pokryla. Takže: „Vážený pane, 
děkujeme, že jste nás připravil o půl milionu“. 

Přeji vám klidný listopad bez přírodních, ener-
getických a dalších kalamit. 

Mgr. Pavel Hladík, starosta města

SLOVO STAROSTY Před 20 lety přišla i do Holic „sametová revoluce“

POZVÁNKA

V roce 1989 bylo dnešním „třicátníkům“ de-
set let, „dvacátníci“ v plenkách. Tím nehodlám 
zpochybňovat  jejich  znalosti  oné  doby,  avšak 
několik  připomínek  neuškodí.  Celý  rok  1989 
byl napjatý,  nespokojenost  lidí  gradovala. Re-
žim  tvrdě  rozmetal  jakýkoliv náznak protestu, 
poněvadž se velmi bál konce. Ovšem „nepras-
kalo“ to jen u nás, ale v NDR, Polsku, Maďar-
sku. Při listopadových demonstracích studentů 
(17.  listopadu)  došlo  k  nejtvrším  zásahům  re-
žimu,  což  se  odrazilo  v  odporu  obyvatel. Tří-
settisícová demonstrace na Václavském náměstí 
a osmisettisícové shromáždění na Letné včetně 
generální stávky 27. listopadu ukončilo komu-
nistickou  éru.  To  je  jen  velice  stručný  výčet 
úvodních událostí, byly o nich napsány knihy.

Jak se na  sametové  revoluci podílely Holi-
ce? Tvrdím, že dostatečně výrazně. Něco o tom 
vím,  byl  jsem  přímým  účastníkem.  Tentokrát 
se  podíváme  na  měsíc  listopad. Veřejnost  sle-
dovala vývoj ve  sdělovacích prostředcích a  se 
změnami  v  převážném  počtu  sympatizovala. 
Čekalo se, co bude dál. První impuls přišel od 
studentů  z  Pardubic  a  Hradce  Králové.  Uspo-
řádali  v  kulturním  domě  mítink,  ovšem  bez 
podpory  místních.  Sál  kulturního  domu  byl 
poloprázdný, převahu měli komunisté a rodiny 
tehdejších estébáckých a funkcionářských spo-
lečenství. Ti měli „ideologickou praxi“, mítink 
dopadl  špatně. V  té  době  došlo  24.  listopadu 
k neorganizovanému shromáždění obyvatel na 
náměstí  a před kulturním domem. V Praze už 
se „děly věci“. Bylo překvapením, že generální 
stávku 27. listopadu vedli v Holicích především 
zaměstnanci  n.  p.  TOS.  Fabrika  byla  známou 
baštou lidových milicí, které se ještě v oné době 
chystaly „táhnout na Prahu“. 

To  vše  byly  dostatečné  signály  pro  to,  aby 
se dala dohromady parta lidí a pokusila se něco 
dělat. Na schůzce v soukromém bytě u Juračků 
vzniklo „Občanské  fórum“. Hned  také „ukulo“ 
válečný plán veřejně se představit a zahájit po-
litickou  činnost. Zapálení  převážně mladší  lidé 
mne pozvali mezi sebe. Neměl jsem mnoho chu-
ti, předchozí normalizační éra mne jako stoupen-
ce „Pražského jara“ dokázala dostatečně potres-
tat,  navíc  jsem  už  nebyl  mladý.  Nakonec  mne 
přemluvili a přesvědčili, abych vystupoval v roli 
mluvčího OF. Dodnes nelituji, byly to zajímavé 
měsíce činnosti holického Občanského fóra, kte-
ré dokázalo pro město nemálo. Prvním krokem 
bylo svolání veřejného občanského fóra s vyhlá-
šením programu a s prvními požadavky na uspo-
řádání politických poměrů ve městě. Konalo se 
v restauraci „Na Trandě“ a zcela „natřískaný“ sál 
(odhaden cca 350 lidí, více se nevešlo) aplaudo-
val návrhy a dovolával se opakování  takových-
to mítinků. Kdy to bylo? Už vlastně v prosinci, 
v pátek prvního! Takže to patří do prosincových 
„Holických listů“, kdy budu na toto téma pokra-
čovat popisem dalších událostí.

Jen  ještě  jedna  zajímavost.  Zakladatelé 
a první bojovníci tehdejšího OF byli například 
Alena Plšková, Zdena Říhová, Ivana Valentová, 
Lída Voříšková,  Olga  Zachariášová,  Petr  Hla-
vatý, Jan Krejčí, František Juračka, MUDr. Za-
chariáš,  MVDr.  Pytela,  Karel  Rosenberger, 
Pavel  Hladík,  Svatopluk  Hendrych,  Luděk 
Kaplan a několik dalších (nechť prominou, že si 
nevzpomínám).  Zajímavé  je,  že  téměř  všichni 
(s  výjimkou  Pavla  Hladíka  a  Luďka  Kaplana) 
po nesporně dobře odvedené práci s ukončením 
činnosti OF z politiky zcela odešli.

Miloslav Kment

na zahájení adventu v neděli 29. listopadu

Rozsvícení vánočního stromu
od 16 hodin, náměstí T. G. Masaryka

Tradiční setkání občanů u příležitosti zahájení ADVENTU s vystoupením dětí 
ze Základní školy Holubova a vánoční koledy zahraje Dechový orchestr KD Holice.



Rada města schválila pořadník uchazečů 
o přidělení obecního bytu na IV. čtvrtletí roku 
2009, směnu bytu v čp. 2 a čp. 9 na náměs-
tí T. G. Masaryka (manželé Součkovi a Marie 
Petrášová), směnu bytu v čp. 19 na náměstí 
T. G. Masaryka (Petr Koutenský a Petr Splítek), 
zveřejnění záměru pronájmu pozemků (země-
dělská půda) o celkové výměře 4 037 m2 v ka-
tastrálním území Holice v Čechách, zveřejnění 
záměru pronájmu části pozemku ve Smetano-
vě ulici a odprodeje pozemku ve Staroholické 
ulici, zrušení ustanovení o předkupním právu 
v kupní smlouvě mezi Městem Holice a Vlas-
tou Jelínkovou, Holice, Smetanova ulice. Rada 
dále schválila jako zadavatel veřejné zakázky 
„Kamenec – vodovod a komunikace“ na zá-
kladě doporučení hodnotící komise jako nej-
vhodnější nabídku uchazeče Profistav Litomyšl, 
platový výměr ředitelky Mateřské školy Holice, 

Pardubická ulice, převod družstevního podílu 
v Družstvu vlastníků bytů v Holicích v ulici Na 
Mušce, konec nájemní smlouvy s Centrem pro 
zdravotně postižené Pardubického kraje doho-
dou k 30. 9. 2009, pracovní cestu Pavla Hladíka, 
Vítězslava Vondrouše a Heleny Čučiakové do 
Vídně dne 5. 10. 2009, přidělení bytu v Domě 
s pečovatelskou službou v Palackého ulici Jin-
dřišce Bosákové. 

Rada města vzala na vědomí zprávu o činnos-
ti komise pro zvelebení a nakládání s majetkem 
města, zprávu o plnění kapitálové části rozpočtu 
města k 21. 9. 2009, doporučila zastupitelstvu 
města schválit záměr bezúplatného převodu po-
zemků v Žižkově ulici a v ulici Na Balkáně do 
majetku města, zřízení věcného břemene na po-
zemku v ulici Bratří Čapků za účelem přeložky 
veřejného osvětlení a zařadit do rozpočtu města 
na rok 2010 údržbu bytových domů.

Rada města vyloučila z další účasti v zadá-
vacím řízení na veřejné zakázce „Zařízení pro 
nakládání s odpadem – sběrný dvůr Holice“ 
uchazeče č. 1 MOREAU AGRI Brno – Žideni-
ce, neboť neprokázal splnění technických kvali-
fikačních předpokladů podle § 56, uchazeče č. 2 
SOME Jindřichův Hradec, neboť neprokázal 
splnění základních kvalifikačních předpokladů 
podle § 53, uchazeče č. 3 S A P Dolní Kralovice, 
neboť neprokázal splnění základních kvalifikač-
ních předpokladů podle § 53 a § 54, uchazeče 
č. 5 Linde Material Handling Česká republika, 
Praha 10, neboť neprokázal splnění profesních 
kvalifikačních předpokladů podle § 54 a § 56 
a nedoložil povinnou cenovou přílohu. Rada 
města jako zadavatel veřejné zakázky „Zařízení 
pro nakládání s odpadem – sběrný dvůr Holice“ 
schválila jako nejvhodnější nabídku uchazeče 
AGROSERVIS ZÁMĚL, Potštejn.

Rada města vzala na vědomí zprávu o čin-
nosti komise pro školství, mládež a tělovýcho-
vu, schválila kupní cenu za odprodej pozemku 
v místní části Podhráz ve výši 30 Kč/m2, neboť 
kupující doložil, že část pozemku byla od města 
odkoupena již v roce 1945 bez knihovního zápi-
su, odměny ředitelů školských zařízení města na 
III. čtvrtletí 2009, žádost manželů Ivety a Jiřího 
Němcových z Chotěboře na pořádání trhů v Ho-

licích v roce 2010 za stejných podmínek jako 
v roce 2009, smlouvu o poskytnutí neinvestiční 
dotace z rozpočtových prostředků Pardubické-
ho kraje na činnost a provoz Turistického in-
formačního centra Holice, navýšení počtu žáků 
v 6.třídě Základní školy Komenského ulice na 
31 žáka, komisi pro posouzení kronikářského 
zápisu za rok 2008 ve složení: Radek Chotěnov-
ský, Petr Rychlík a Hana Vondroušová.

Rada města dále vzala na vědomí, že Karel 
Tuček, Karel Tuček st., Adéla Tučková, Karo-
lína Krpatová, Klára Novotná, Dominika Va-
lentová a René Jirout ukončili k 30. 6. 2009 
členství v Jednotce sboru dobrovolných hasičů 
Holice, čímž se s platností od 1. 7. 2009 pro 
výše jmenované ruší výhody v platbách míst-
ních poplatků.

Čtenáři „Holických listů“ si jistě uvědo-
mí, že jsme je v radničním měsíčníku pravi-
delně a co nejpřesněji informovali o postupu 
na stavbě obchvatu města. Snažili jsme se – 
i když nešlo o akci městskou, avšak pro měs-
to nesmírně důležitou – aby každý z vás věděl 
nejen jak stavba pokračuje, ale také jaké pro-
blémy mnohdy přináší. Jistě si proto vzpome-
nete na peripetie s dvěma pozemky na konci 
trasy obchvatu, které jejich majitelky nechtě-
ly za obvyklých podmínek (na které přistou-
pily desítky ostatních vlastníků) přistoupit. 
Dotyčné osoby se domnívaly, že si vytrucují 
výjimky , poněvadž dokončení stavby v plá-
novaném termínu tím bylo ohroženo. Řeše-
ní – i když nemálo komplikované – tenkrát 
investor i stavební firma nalezli v provizorní 
„vlásence“ na konci obchvatu. To dalo nejen 
možnost obchvat otevřít, ale také upozornilo 
obě umíněné majitelky dotyčných pozemků, 
že lze konat i bez nich. Tato skutečnost je 
náhle „probudila“ a v nedávné době bylo lze 
zahájit práce na původním projektu. 

Místostarosta Ladislav Effenberk, kterého 
vidíte na fotografii Vladislava Brandy spo-
lu se stavbyvedoucím Skansky ing. Karlem 
Novotným na dokončovaném úseku, k tomu 
v říjnu t.r. řekl: „Podloží nové trasy jsou hoto-
vá, pracuje se na vrchním asfaltovém koberci, 
zbývá dokončit napojení na silnici I/35, ve-
doucí do Vysokého Mýta. To si pochopitelně 
vyžádá třítýdenní uzávěrku od pondělí 19. říj-

na do pondělí 9. listopadu. V té době povede 
objížďka jednosměrkou od Hradce Králové 
z křižovatky pod Holicemi do Rovně a odtud 
až do Vysoké u Holic. Objížďka od Vysokého 
Mýta povede taktéž jednosměrkou za Ostře-
tínem do Starých Holic a odtud přes centrum 
města na křižovatku k Hradci Králové. Po 
napojení bude též vyřešen příjezd i výjezd 
osobních automobilů po Vysokomýtské ulici 
do centra města“. Dnes je situace opět mno-

hem dál. Objížďky jsou v provozu (zatím bez 
jakýchkoliv problémů), nezbytná, avšak ob-
těžující „vlásenka“ zmizela a firma Skanska 
pracuje na poslední fázi napojení obchvatu 
na silnici k Vysokému Mýtu. Nejdůležitější 
je závěr: pokud nenastane nějaká zcela mi-
mořádná a nepředvídaná situace, v pondělí 
9. listopadu bude uveden do provozu kom-
pletní obchvat města podle původních plánů 
a v konečné podobě.

INFORMACE PRO VÁS… 

Schůze rady města 29. září 2009

Obchvat města Holic dostane v listopadu „definitivu“
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Stránku připravil místostarosta města Mgr.  Ladislav Effenberk

Schůze rady města 12. října 2009
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ÚŘEDNÍ DESKA
(informace z městského úřadu a jeho odborů připravil Ing. Vladislav Branda, tajemník MÚ)

V  návaznosti  na  dokončení  prácí  na  nových 
splaškových  kanalizačních  stokách,  i  veřejných 
částech kanalizačních přípojek v místní části Staré 
Holice, lze již v dané lokalitě zahájit připojování 
splaškové kanalizace jednotlivých nemovitostí. 

V  současné  době  probíhá  přejímací  řízení 
mezi  zhotovitelem  a  investorem  a  s  dokonče-
ním  stavby  související  technické  a  adminis-
trativní  činnosti  včetně  konečných  terénních 
úprav, kanalizace je však již plně funkční.

...  a  pokukuje 
po  kalendáři,  ve 
kterém je zapsáno, 
že  6.  listopadu  se 
dožívá  80  let  Mi-
loslav Kment. Ho-
lický rodák vystu-
doval  Obchodní 
akademii v Pardu-
bicích a po vojen-
ské  službě  se  stal 

inspektorem kultury na tehdejším ONV v Ho-
licích. V  této  funkci  byl  iniciátorem  výstavby 
kulturního domu. Po zrušení holického okresu 

v  roce  1960  byl  jmenován  prvním  ředitelem 
nově vzniklé instituce – Kulturního domu Holi-
ce, který slučoval (kromě kin) všechna kulturní 
zařízení ve městě pod jednu správu. Nebyl je-
nom úředníkem a teoretikem, ale od mládí nad-
šeným muzikantem a divadelním ochotníkem. 
Ve  své  ředitelské  funkci  se  výrazně  zasloužil 
i o otevření muzea – Památníku Dr. Emila Ho-
luba. V době začínající normalizace byl v roce 
1970 z ředitelského postu odvolán a až do dů-
chodu pracoval v pardubických obchodech.

Do  veřejného  života  v  Holicích  se  vrátil 
v listopadu 1989, kdy se stal spoluzakladatelem 
a prvním mluvčím Občanského fóra. Rovněž se 

vrátil k novinářské práci a dodnes píše o Holi-
cích do regionálních novin. V letech 1996–2000 
byl  hlavním  redaktorem  měsíčníku  „Holic-
ké ozvěny“  (z kterého  jsem si vypůjčil  titulek 
jeho rubriky), od roku 2005 je členem redakce 
„Holických listů“. Od roku 2001 je i městským 
kronikářem. Z historických témat se nejvíce vě-
nuje „Holickému povstání 1945“, jehož byl ak-
tivním účastníkem a je nositelem odbojářského 
vyznamenání. 

Vážený Mílo Kmente, děkujeme vám za prá-
ci pro rodné město a přejeme vám hodně zdraví, 
pohody a radosti. 

Pavel Hladík

Výstavba nového sběrného dvora v Holicích

OČKO KOUKÁ, POKUKUJE …

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Vítání občánků:
V měsíci září byly v obřadní síni 
Městského úřadu přivítáni mezi 

občany Holic tyto děti:
Kateřina Váchová, Vrchlického 187

Vojta Klofanda, Pardubická 155
Jiří Frýda, Holubova 749

Emma Dlasková, Pospíšilova 1142
Lukáš Kolář, Jiráskova 621

Anastázie Holmanová, Staroholická 15
Emma Boháčová, Dukelská 369
Mikuláš Bernard, Dukelská 352

Marina Brandová, Mjr. Baumanna 943
Viktor Šedivý, Tyršova 728

Vladimír Vanický, Zborovská 577
František Horčička, Vrchlického 197

Václav Jizba, Podlesí 45
Viktor Zajíc, Podlesí 103

Justýna Schejbalová, Husova 780
Marek Novotný, Smetanova 387

Jakub Růžička, 1.máje 251

Uzavřené sňatky: 
Tomáš Hájek a Tereza Štěpánková

Miroslav Štancel a Monika Šantrůčková

Pozvánka na jednání 
zastupitelstva města

V pondělí 9. listopadu 2009 v 17 hod. 
se bude konat v klubovnách kulturní-
ho domu veřejné zasedání Zastupitel-
stva města Holic.
Na  programu  je  zpráva  o  plnění  roz-
počtu města ke 30. 9. 2009 a projed-
nání  rozpočtových  změn  v  rozpočtu 
na rok 2009. Pravidelným bodem bu-
dou také převody nemovitého majetku 
města,  sdělení  starosty  města,  popří-
padě projednání připomínek zúčastně-
ných občanů.
Srdečně zveme občany na veřejné 
jednání holických zastupitelů.

Město  Holice  zahájilo  v  srpnu  2009  v  areálu 
Technických  služeb  Holice  v  Puškinově  ulici 
výstavbu  nového  sběrného  dvora.  Projekt  pod 
názvem  „Zařízení  pro  nakládání  s  odpadem 
–  sběrný  dvůr  Holice“  bude  sloužit  pro  sběr 
a  shromažďování  odpadů  ostatních  včetně  ne-
bezpečných,  tj.  odpadů,  které  nejsou  pokryty 
sběrem TKO (tuhý komunální odpad), shromaž-
ďování stavebních a demoličních odpadů a shro-
mažďování  biologicky  rozložitelných  odpadů, 
včetně větví,  ke kompostování nebo  štěpková-
ní. Cílem tohoto projektu je zlepšení nakládání 
s odpadem ve městě a snižování počtu černých 
skládek a  jiné neekologické  likvidace odpadu. 
Pro ukládání ostatních a nebezpečných odpadů 
budou vybudovány zpevněné venkovní i zastře-
šené prostory o ploše celkem 744 m2, vybavené 
kontejnery,  pro  stavební  a  demoliční  odpady 
štěrkem zpevněná plocha 2 716 m2 při zamýš-
lené  kapacitě  4  000  až  8  000  m3  ročně,  kom-
postovací  ploch  s  živičným  povrchem  o  ploše 
2 860 m2 je navržena na kapacitu 1 500 t ročně. 

Celková  plocha  areálu  je  14  924  m2.  Součástí 
areálu  bude  upravená  provozní  budova,  celko-
vá  plocha  areálu  je  14  924  m2.  Zařízení  bude 
sloužit ke sběru a shromažďování odpadů vznik-
lých v domácnostech občanů Holic, při údržbě 
a rozvoji města. Podnikatelské subjekty mohou 
předávat  odpad  jen  na  základě  smlouvy  a  dle 
stanoveného ceníku. 
Město požádalo o poskytnutí podpory na spolu-
financování  tohoto projektu z Operačního pro-
gramu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“). Re-
gistrací akce v květnu 2009 byla žádost úspěšná 
a projekt  tak bude spolufinancován Evropskou 
unií  –  Fondem  soudržnosti  a  Státním  fondem 
životního prostředí ČR (dále  jen „SFŽP ČR“). 
Předpokládané  celkové  způsobilé  náklady  činí 
dle projektu cca 32,4 mil. Kč, z toho přislíbená 
podpora z OPŽP 29,2 mil. Kč. 
Celá akce by měla být ukončena v prosinci le-
tošního  roku  a  od  ledna  2010  se  předpokládá 
zahájení provozu.

Město Holice

Koncem října 2009 byla zahájena rekon-
strukce  komunikace  včetně  prodloužení  vo-
dovodu. Vodovod  bude  napojen  na  tlakovou 
stanici,  která  bude  vybudována  napravo  od 
komunikace  pod  lesem  za  čp.  26  a  přes  les 
bude doveden ke všem nemovitostem směrem 
k depu s odbočením po panelové komunikaci 
k odběrním místům níže uloženým. Komuni-
kace bude zrekonstruována od odbočky ze sil-
nice na Poběžovice, přes les, až nahoru k depu 
AMK.

Dokončení  prací  se  předpokládá  do  konce 
roku 2009. Po celou dobu výstavby zajistí rea-
lizační firma příjezd a přístup k nemovitostem. 
Občany dané lokality žádáme tímto o zvýšenou 
opatrnost při pohybu v prostoru staveniště. Pří-
padná neprůjezdnost komunikace bude předem 
oznámena stavbyvedoucím. Svoz komunálního 
odpadu bude zajištěn v obvyklých termínech po 
celou dobu prací. 
Stavbu  bude  provádět  firma  PROFISTAV  a.s, 
Litomyšl

Kanalizace „Labe–Loučná“, Holice 
– aktuální informace pro občany ve Starých Holicích

Rekonstrukce místní komunikace  
a prodloužení vodovodu v místní části Kamenec
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KULTURNÍ DŮM MĚSTA HOLIC – Listopad 2009

Městská knihovnaKulturní kalendář na měsíc listopad 2009

DIVADLO – velký sál
datum	 hodina	 program	 vstupné
5.11.  19.30  THE BACKWARDS – Beatles revival
     Kapela zvítězila v roce 1998 a 2003  

na Světovém Beatlefestu v New Yorku.   200 Kč
9.11.  19.00  Pavel Šporcl – GIPSY WAY TOUR 09
    P. Šporcl housle, Romano Stilo Cikánská cimbálová kapela.  250 Kč
14.11.  19.00  Narozeninové párty JG DIX aneb již 5 let s Vámi
    Při koncertě nebude nouze o překvapení a pogratuluje i Šárka Vaňková.  100 Kč
21.11.  19.30  Nebyla to Pátá, byla to Devátá
    Komediální hra o životním trojúhelníku v režii Jiřího Menzela, 
    hrají: Rudolf Hrušínský, Jana Švandová a Josef Carda.   250/230/210 Kč
22.11.  15.00  Dlouhý, Široký a Bystrozraký
     Výpravná pohádka s veselými písničkami nejen pro malé v provedení divadla 

Mladá scéna z Ústí nad Labem  60 Kč

KLUB „U Holuba“
datum	 hodina	 program	 vstupné
27.11.  20.00  JAZZOVÁ KAVÁRNA
    k tanci a poslechu hraje orchestr JGDix  50 Kč

KINO – velký sál
datum	 hodina	 program	 vstupné
3.11.  19.30  Veni Vidi Vici 
    Romantická komedie vypráví příběh mladého Honzy, který se stane golfistou.
     Režie: Pavel Göbl, Jiří Chlumský, hrají: Filip Tomsa, Jitka Kocurová, Sandra 

Nováková, Bohumil Klepl, Václav Postránecký a další.
    Žánr: Romantická komedie, délka 95 min   70 Kč
10.11.  17.00  G – Force
     Dobrodružná komedie o špičkově vycvičených morčatech, která mají osud svě-

ta ve svých prackách.
    Režie: Hoyt Yeatman, Žánr: Akční, dobrodružný, délka 88 min   70 Kč
10.11  19.30  Klíček
     Film s hororovým nádechem a návratem do žaláře 50. let v Uherském Hradišti. 

Režie: Ján Novák, Hrají: Jan Přeučil, Stanislav Zindulka, Eva Hrušková, Tomáš 
Šulaj a další. Žánr: Thriller, délka 70 min  70 Kč

24.11.  19.30  Ulovit miliardáře
     Na úspěšného podnikatele je navlečena vykonstruovaná reportáž. Atmosféra 

zhoustne ... 
Režie: Tomáš Vorel st., Hrají: Jiří Mádl, Milan Šteindler, Tomáš Matonoha, 
a další, Žánr: Drzá komedie, délka 88 min  70 Kč

1.12.  19.30  2Bobule
    Eskapády dvojice kamarádů Honzy a Jirky opět pokračují.
    Režie: Vlad Lanné
     Hrají: Kryštof Hádek, Tereza Voříšková, Lukáš Langmajer, Lubomír Lipský st., 

Jiří Krampol, Žánr: Komedie, délka 94 min  70 Kč

PŘEDNÁŠKY – klubovny 
datum	 hodina	 program	 vstupné
24.11.  16.00   Civilizační nemoci – jak se proti nim bránit? 

přednáší MUDr. Jana Hatlová   20 Kč 

VÝSTAVY __________________________________________________
„Karel Malich – Kamenecký kopec rájem“ 

výstavní síň KD Holice od 16. 10. do 19. 11.

„O nebi a zemi a letech a pádech“
výstava 3. a 5. ročníku výtvarného oboru ZUŠ v Holicích ve vitrínách KD Holice 

 a nejen v nich od 6. 11. do 1. 12.

Ani  v  letošním  roce  nepřišla 
Městská knihovna v Holicích zkrát-
ka  a  opět  získala  finanční  podporu 
na  zakoupení  knížek  pro  obohacení 
svého  knihovního  fondu.  Sponzo-
ři  jsou  opět  manželé  Dandovi,  kteří 
provozují  praktickou  zubní  ordinaci 
v Holicích. Tak do fondu přibyly ná-
sledující tituly:

Grotheová, Barbel: 
Vodopády, jezírka, potůčky

– publikace je praktickým rádcem 
zabývajícím se problematikou vody 

v zahradě.

Koubek, Josef: 
Řízení lidských zdrojů

– kniha obsahuje základy 
moderní personalistiky.

Hemppfling, 
Klaus Ferdinand: 

Tanec s koňmi 
– bestseller přeložený do mnoha jazyků. 

Autor je průkopníkem zcela nového
přístupu ke koním.

Městská  knihovna  se  připojí  do 
III.  ročníku  celostátní  akce  „Den 
pro dětskou knihu 2009“, která se 
bude konat v sobotu 28. listopadu 
od 9.00–17.00 hod.

Bližší  informace  budou  zveřejněny 
v knihovně, na stránkách kulturního 
domu a městským rozhlasem. 
Půjčovní dny v knihovně včetně pří-
stupu k internetu:
Pondělí a pátek: 
12.30–18.00 hod.
Středa:
8.00–12.00 a 12.30–18.00 hod.

Přijďte, jsme tady pro Vás!
Anna Boříková

ŠICÍ STROJE
opravy – prodej 

Jiří Staněk

9. května 839, H O L I C E
tel.: 604 813 742

příjem: 
PO, ST od 10.00 do 18.00 hod.
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Teprve osmnáctiletý motokrosař 
Michael  Špaček  svůj  poslední  zá-
vod prohrál. Juniorský mistr Evropy 
z roku 2007 měl 26. září v Lokti nad 
Ohří těžký pád na jehož následky ze-
mřel. Michael se narodil 28. března 
1991 ve Francii, jeho otec byl vyni-
kajícím motokrosovým a soutěžním 
jezdcem, mimo jiné i mistrem Špa-
nělska  v  enduru.  Po  roce  1989  se 
vrátil z emigrace zpět do Čech a se 
svojí manželkou Andreou se usadil 
poblíž světově proslulého závodiště 
v Poběžovicích. Michal, který patřil 

k velkým talentům našeho motokrosu, se poprvé na motocykl posadil ve 
čtyřech letech a převážnou část své kariéry absolvoval v Německu. První 
závod absolvoval v sedmi letech a v roce 2005 se poprvé postavil na start 
závodu  mistrovství  světa. V  posledních  dvou  letech  šla  jeho  výkonnost 
strmě nahoru, což dokazoval skvělými výkony především v závodech mi-
strovství Německa. Pokud mu to termínový kalendář dovolil, nevynechal 
jedinou příležitost startovat na domácích tratích. 

Míšo,  budeš  nám  ve  startovním  poli,  v  parkovišti  závodních  strojů 
a vůbec v životě hodně chybět.  pk

Výtvarný obor ZUŠ Holice pořádá výstavu 3. a 5. ročníku výtvarného 
oboru ZUŠ ve vitrínách KD Holice a nejen v nich od 6. 11. do 1. 12.

Ve stejném čase se potkají na výstavách v kulturním domě „Kamenec-
ký kopec“ od pana Malicha a „Kamenecké kopce“ dětí na výstavě O nebi 
a zemi a letech a pádech.

Zveme děti ze všech škol, rodiče a přátele výtvarného oboru.
ZUŠ Holice – výtvarný obor

Michael Špaček

„O nebi a zemi a letech a pádech“

Vážení příznivci kvalitní muziky,
letos na podzim uplyne již 5 let od chvíle, kdy kapela JG Dix poprvé 

vystoupila na veřejnosti. Ačkoliv se původně mělo jednat o jednorázový 
projekt o čtyřech písních, nakonec se z nás stala plnohodnotná kapela se 
širokým repertoárem, která si našla pevné místo na hudební scéně a svou 
činnost okořenila i několika zahraničními zájezdy. 

Výše zmíněné jubileum jsme se rozhodli oslavit s Vámi, tedy našimi 
věrnými příznivci, bez jejichž podpory by naše činnost neměla smysl. Ve 
spolupráci s KD Holice jsme proto pro Vás připravili galakoncert nazvaný 
„Narozeninová párty JG Dix, aneb Již 5 let s Vámi“, který se uskuteční 
v sobotu 14. 11. od 19 hodin ve velkém sále Kulturního domu v Holi-
cích. V průběhu pořadu, v němž nebude nouze o nejedno překvapení, se 
na pódiu představí nejen současná sestava, ale i externí spolupracovníci, 
bývalí členové a další hosté. S malým hudebním dárkem přijde gratulovat 
i perspektivní zpěvák Martin Růža, který v současné době spolupracuje 
s Orchestrem Václava Hybše či stříbrná česká SuperStar Šárka Vaňková.

Těšíme se na Vaši návštěvu a věříme, že nám svou přízeň zachováte 
i do budoucna.  Karel Král ml.

Automotuklub  v AČR  Holice  pořádá  ve  čtvrtek  19.  listopadu  v  ka-
várně restaurace Černý kůň školení o novinkách v silničních předpisech 
a o zkušenostech z našich silnic. Školit bude majitel autoškoly Josef Bar-
toníček, vstup zdarma, občerstvení zajištěno. Akci pořádá odbor mototu-
ristiky Automotoklubu Holice.

Narozeninová párty JG Dix vypukne 14. listopadu!

Školení řidičů

Takřka neuvěřitelné se zdá, aby někdo za dva roky činnosti v jistém od-
větví sportu získal 44 medailí, poháry nepočítaje. V Holicích se to stalo.

Do Tanečního klubu Apel Holice začali chodit a první taneční krůčky 
tvořili v roce 2007. Svoji první medaili získali v březnu 2008. A pak to 
šlo jak na běžícím pásu. Daniel Nedvídek a Lucie Hálová oba z Holic, oba 
navštěvují ZŠ Holubovu, oba reprezentují TK Apel Holice na celostátních 
i mezinárodních tanečních soutěžích v latinskoamerických a standardních 
tancích. Do června tohoto roku se pohybovali v hobby soutěžích mezi ju-
niory 1 i 2, někdy i mezi dospělými. Vždy s medailovým úspěchem. Od 
září  2009  jsou  registrovanými  tanečníky a k  radosti  všech, navázali  na 
úspěšné tažení tímto sportem a začínají vozit medaile i z této vyšší kate-
gorie. Všichni si přejí, aby jim i ostatním členům klubu vydrželo zdraví 
a chuť závodně tančit.  LF TK Apel Holice

44 medailí pro Dana a Lucii

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

ČINNOST AUTOSERVISU A PNEUSERVISU ZAHÁJENA
Nabídka služeb v autoservisu:
- válcová zkušebna brzd a tlumičů
- komplexní opravy brzdových systémů
- komplexní prohlídka podvozkových částí
- test-servis elektrosystému a seřízení světel
- test doplnění a výměny provozních kapalin
- příprava a zajištění STK

Nabídka služeb v pneuservisu:
-  prodej nových pneumatik zn. BRIDGESTONE, BARUM, 

MATADOR, HANKOOK a další
- protektorování pneumatik nákladních vozů (BANDAG)
-  výměna, přezouvání a vyvažování pneumatik, plnění 

inertním plynem
- opravy pneumatik a kol
- sezónní uskladnění pneumatik
- prořezávání nákladních pneumatik
- likvidace pneumatik

Naším přáním je Vaše spokojenost.
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Z NAŠICH ŠKOL

Bez otálení a rovnýma nohama jsme v naší škole vpluli do rozbouře-
ných vln nového  školního  roku. Přivítali  jsme prvňáčky, pasovali  je  za 
žáky základní školy a ve školní jídelně děti ochutnaly dobroty, které jim 
připravily paní kuchařky. Na prvním stupni se seznámily děti s výcvikem 
psů v pořadu Interhaf, dověděly se něco víc o jejich životě a pomoci li-
dem. V druhém týdnu nás navštívilo Divadlo Bratří Čapků z Hradce Krá-
lové se svým Divadelním cestopisem. Zároveň proběhl projekt v 6. třídě 
„ Poznej sebe a ostatní“. Šesťáci odjeli na dva dny do areálu v Nové Vsi 
a celé dva dny probíhaly ve sportovně soutěžním duchu. V rámci projektu 
„Jsme jedna velká rodina“ prvňáčkové s paní učitelkou a se svými rodi-
či si zase vyšlápli na Blažkovec. Strávili tam společný večer a dokonce 
si v noci zahráli na bludičky. A další společné akce s rodiči se chystají. 
Ještě jedna novinka se uskutečnila. Celá škola začala pracovat s novým 
informačním  systémem,  kde  kromě  dnes  už  běžné  elektronické  žákov-
ské knížky najdou  rodiče plán akcí  školy, mohou komunikovat pomocí 
emailu s vyučujícími a také navzájem si vyměňovat zkušenosti a názory. 
Takže odpadne časté telefonování rodičům spolužáků, jaký že to máme 
úkol a co to máme donést do školy. Bližší  informace najdete na našich 
webových stránkách /Heslo – Intranetový informační systém školy/.

A nakonec bych upozornila rodiče budoucích školáků, že opět pořá-
dáme na podzim Dílny pro předškoláky. Po tři odpoledne se vašim dětem 
budou věnovat paní učitelky z 1. stupně. 

První proběhne 22. 10. , dále 19. 11. a poslední vánoční 17. 12.

Mgr. Z. Vojtěchová, ZŠ Holice, Holubova 47

Dětský  domov  v  Husově  ulici  byl  založen  v  roce  1930.  Tehdejší 
Okresní sirotčinec byl až do roku 1948 řízen řádovými sestrami. Po le-
tech příprav byla minulý rok na podzim zahájena komplexní rekonstruk-
ce domova. Díky ní zde vznikly čtyři  rodinné buňky, každá pro 8 dětí. 
Jsou vybaveny sociálním zařízením, kuchyňkou se spotřebiči, obývacím 
a čtyřmi dětskými pokoji. Do konečné realizace bytů mohli promlouvat 
vychovatelé i děti, a tak má každý svůj osobitý ráz. 

Pátek 25. září 2009 se do dějin domova zapsal slavnostním otevřením, 
kterého se zúčastnili: Ing. Roman Línek (první náměstek hejtmana Par-
dubického kraje),  Ing. Petr Prýmus (vedoucí projektového řízení PkK), 
Ing.  Jan Ptáček  (vedoucí oddělení vzdělávání PkK), Mgr. Pavel Hladík 
(starosta města Holice), Ing. Bohuslav Shejbal (projektant), Ing. Rudolf 
Kmoch (ředitel stavební společnosti, která realizovala přestavbu) a mno-
ho dalších hostů. Po krátkém vystoupení dětí z DD a projevech pana ná-
městka, starosty a ředitele DD bylo přistoupeno k slavnostnímu přestřiže-
ní pásky a k prohlídce zrekonstruovaných částí domova. 

Tímto neskončil maraton oslav. Ihned po obědě si přišli domov pro-
hlédnout  bývalí  zaměstnanci  a  sponzoři.  Pro  ně  měly  děti  připravenou 
pohádku O Sněhurce. 

Den byl ukončen společnou diskotékou na zahradě a opékáním špekáč-
ků s dětmi z různých dětských domovů, které přijely spolu s námi osla-
vit znovuotevření domova. Veliké díky patří  lidem z Party Hall Maxim 
Holice, kteří celý tento večer moderovali a připravili i soutěže pro děti. 
Sobotní odpoledne patřilo občanům města a okolí. Během tohoto víkendu 
nás navštívilo přes 350 lidí. Celé slavnosti znovuotevření domova jsme 
zakončili spolu s dětmi o čtrnáct dní později, kdy bylo pro ně připraveno 
zábavné odpoledne spojené s opékáním kýty na ohni.

Mgr. Ondřej Výborný, vedoucí vychovatel

Na Základní škole Komenského učíme prvňáčky číst již deset let tak-
zvanou genetickou metodou. Tato metoda vychází z toho, že zrychlené 
tempo života vede děti k zájmu o písmenka v předškolním věku. Bez 
problémů dovedou napodobit velká tiskací písmena, která vidí na psa-
cím stroji či na klávesnici počítače. Již v mateřské škole se dokáží hůl-
kovým písmem podepsat. V první třídě potom ke jménu přidáme jména 
kamarádů,  sourozenců a názvy známých věcí, čteme  je a zapisujeme. 
Děti tak brzy vidí výsledky své práce a koncem listopadu umějí přečíst 
a zapsat hůlkovým písmem jakékoli slovo.

Rodiče budoucích prvňáčků , kteří by se o této metodě chtěli dozvědět 
více, srdečně zveme 23. listopadu od 16.00 hodin do budovy I. stupně na 
další hodinu pro předškoláky, kdy paní učitelky, které tuto metodu již léta 
propracovávají, sdělí další podrobnosti a zodpoví případné dotazy.

  Mgr. Lenka Thérová, ZŚ Komenského

V září byla ve škole instalována putovní výstava „Zkouška odvahy“. 
Mapuje  smutné příběhy mladých  lidí, kteří  se v padesátých  letech ak-
tivně postavili proti komunistické diktatuře. Výstavu jsme uspořádali ve 
spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů. Na besedu se stu-
denty také přijel legendární člen skupiny bratří Mašínů Milan Paumer.

V druhé polovině října odjelo 40 studentů s pedagogickým doprovo-
dem na týdenní pobyt do Velké Británie. Navštívili známá místa v této 
ostrovní zemi a to především Londýn a Wales. 

Tradiční Den otevřených dveří se koná v úterý 24. listopadu 2009 od 
15 hodin. 

O den později 25.listopadu zveme od 17 hodin holickou veřejnost na 
tradiční Studentskou akademii. 

Tradiční adventní večer spojený s vernisáží se bude konat ve čtvrtek 
17. prosince 2009 od 17 hodin.

Milan Hrdlička, ředitel školy

Dětský domov znovu otevřen!

Genetická metoda čtení

Informace z Gymnázia Dr. Emila Holuba

Rovnýma nohama

Palackého 38, Holice, tel. 466 920 672

AKCE LISTOPAD  
AIRWEAR SOUTĚŽTE S NÁMI

ROZBIJTE A VYHRAJTE
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Dnešní  díl  seriálu  bude  patřit  ulici,  která 
spolu s „přifařenými“ trasami hrála a hraje do-
dnes důležitou komunikační roli v centru města. 
Její současný a od roku 1933 nepřetržitě platný 
název  je „Komenského ulice“. Pro náhodného 
návštěvníka či občana, který se ve městě ještě 
„nerozkoukal“, je vhodné uvést, že ulice začíná 
svoji  „pouť“ uprostřed  západní  strany náměstí 
a po pravotočivé zatáčce kolem základní školy 
a kostela končí u autobusového nádraží. Zde se 
na křižovatce stýká s ulicí Dudychovou, Bratří 
Čapků a Havlíčkovou. Údajně – do oficiálního 
pojmenování ulic v  roce 1882 – byl  používán 
název „Vorlova“,  i  když adresáře  jméno Vorel 
v této ulici nezaznamenávají. Patrně proto bylo 
úředně  vybráno  označení  mnohem  vhodnější: 
Školská  ulice.  Již  v  roce  1799  byla  v  těsném 
sousedství kostela postavena jednopatrová dře-
věná  škola  a  stala  se  určitým  symbolem  této 
lokality. V roce 1877 byla na jejím místě posta-
vena nová zděná dvoupatrová budova, která se 
časem doby po mnoha úpravách a moderniza-
cích změnila v dnešní Základní školu Komen-
ského ulice. Jsme u nového pojmenování, o kte-
rém  bylo  rozhodnuto  v  roce  1933. V  té  době 
stály  ve  městě  další  školy,  původní  označení 
nebylo nejvhodnější, proto bylo zvoleno jméno 
Jana  Amose  Komenského,  českého  pedagoga 
světového  významu,  žijícího  v  letech  1592–
1670. Již padla zmínka o tom, že ulice patřila 
a patří k rušným komunikacím. Velmi podstatná 
je v tomto směru existence školy a nepochybně 

působnost římskokatolického kostela. Důležitá 
je  též  funkce  jakési  spojnice  mezi  náměstím 
a navazujícími ulicemi, směřujícími k městské 
části Podhráz, k Ředicím, k Hradecké ulici, atd. 
Co však nelze opomenout, je zmínka o „přifa-
řených“ trasách. Jde o dvě nenápadné, ale vel-
mi důležité ulice – Jungmannovu a Klicperovu. 
„Jungmannovka“,  která  byla  v  roce  1882  po-

jmenována  po  českém  jazykovědci  a  zaklada-
teli  česky  psané  bohemistiky  (1773–1847),  se 
nenápadně krčí v severozápadním rohu náměstí 
mezi „hotelem Vohralík“ a rozlehlým městským 
domem čp. 9, poté utíká směrem ku kostelu, aby 
přitom stačila ještě „vystřelit“ odbočku k auto-
busovému nádraží. Ač zahrnuje pouze několik 
čísel popisných,  je nepostradatelnou městskou 
„zkratkovou  trasou“. Klicperova ulice, pojme-
novaná  v  roce  1933  podle  českého  dramatika 
Václava  Klimenta  Klicpery  (1792–1859),  je 
nedlouhou  spojnicí  mezi  ulicí  Komenského 
a Pardubickou ulicí. Prvně nesla místní označe-
ní „Maršova“ podle jedné z tamních hospodář-
ských usedlostí a byla spíše cestou. Když však 
počátkem 20.  století v Pardubické ulici posta-
vila firma Hermann Hirsch velkou obuvnickou 
továrnu,  která  jenom  v  dílnách  zaměstnávala 
přes  600  dělníků,  nastal  velký  ruch  v  celém 
městě a v opomíjené „Klicperovce“ především. 
Proudily  tudy  denně  pěšky  a  na  kolech  stov-
ky  osob  mířících  nejvhodnější  zkratkou  ráno 
do  práce  a  odpoledne  domů  do  různých  částí 
města.  Z  cesty  se  velice  rychle  stala  dláždě-
ná ulice. K uvedené spleti komunací ještě dva 
dokumenty pro srovnání. Na prvním je kresba 
Jana Jiraucha – zděná dvoupatrová budova ško-
ly z počátku minulého století spolu se záběrem 
do  náměstí  vedoucí  tehdejší  „Školské  ulice“, 
na aktuální fotografii Vladislava Brandy vidíte 
současnou podobu části Komenského ulice. 

Miloslav Kment

Listopad ve vztahu k „půlkulatým“ či „ku-
latým“ jubilantům se dá charakterizovat takto: 
žádný nával, jubilanti pouze „půlkulatí“ a ještě 
k tomu pouze muži.
Bohumil Bauše, *  17.  února  1845  v  Hradci 
Králové, † 14. listopadu 1924 v Praze (85. vý-
ročí úmrtí), gymnaziální profesor, autor příro-
dovědecké  literatury,  přispěvatel  do  časopisů 
„Vesmír“,  „Světozor“,  „Zlatá  Praha“  ,  spolu-
pracovník a ctitel Dr. Emila Holuba, autor díla 
„Život a cesty Dr. Emila Holuba“ 
Zdeněk Bidlo,  * 10. března 1932 v Holicích, 
†  8.  listopadu  1994  v  Praze  (15.  výročí  úmr-
tí), úředník, poté redaktor Čs. rozhlasu v Praze, 
spisovatel  a  dramatik,  autor  rozhlasových  po-
řadů  ,  románů a divadelních her, v době „nor-
malizace“  propuštěn,  pracoval  v  dělnických 
povoláních, jako zakázaný autor publikoval pod 
pseudonymy Roman Cílek a Zdeněk Roman.
Petr Porák, * 8. června 1891 v Aichetu u Štý-
ru v Horních Rakousích, † 9.  listopadu 1964 
v Praze (45. výročí úmrtí), učitel a ředitel škol, 
veřejný činitel, osvětový pracovník a městský 
kronikář v Holicích

Avšak  listopad  je  jinak  k  pozoruhodným 
osobám  –  holickým  rodákům  štědrý. V  listo-
padu se v  roce 1912 narodil Doc. RNDr. Al-
fons  Bašta,  matematik  a  fyzikář,  vědecký 
pracovník VŠE v Praze, v roce 1780 Ambrož 
Bečička, církevní hodnostář a opat  lilienfeld-
ského kláštera v Rakousku, v roce 1876 Karel 
Holík,  herec  a  operní  a  operetní  pěvec,  člen 

Národního divadla v Brně, v roce 1878 Jan Ji-
rauch, tajemník Ústřední matice školské, autor 
kreseb  z  Holic,  holický  patriot,  v  roce  1812 
Jan Jaroslav Křičenský, učitel, spisovatel, za-
kladatel  holické  knihovny,  v  roce1900  Marie 
Kratochvílová,  tovární  dělnice  a  lidová  bás-
nířka, v roce 1920 Václav Lohniský, divadelní, 
filmový a televizní herec a režisér. A mohli by-
chom přičíst  i osoby, které se v tomto měsíci 
narodily v jiném místě, ale o pověst Holic se 
svým způsobem zasloužily: v roce 1841 Josef 
Nechvíle,  kněz,  spisovatel  a  publicista,  autor 
spisu „Holice a přifařené osady“, v roce 1872 
Antonín Šafařík, učitel a ředitel škol, spisova-
tel, vlastivědný pracovník a městský kronikář, 
v  roce  1895 Antonín  Pfeifer,  ředitel  záložny, 
činitel  hasičstva,  starosta  města,  v  roce  1913 
Jiří Zástěra, český reprezentant v kopané, hráč 
a  trenér  Sparty,  Hradce  Králové,  Pardubic 
a SK Holice.

Říkají nám něco pozoruhodného o životě 
městečka  v  měsíci  listopadu  kroniky  a  jiné 
anály?

Například  to,  že  10.  listopad  roku  1654 
byl  pro  rozrůstající  se  městečko  velmi  tra-
gický.  Neopatrné  zacházení  s  ohněm  mělo 
za  následek  obrovský  požár,  při  kterém 
zcela lehly popelem 23 domy včetně stodol 
a příslušenství. Listopad 1878 byl již mno-
hem  radostnější. Do města přijel v  té době 
již slavný holický rodák, africký cestovatel 
Dr. Emil Holub. Sláva byla veliká  a Emilu 
Holubovi  bylo  uděleno  čestné  měšťanství. 
A  ještě  velmi  vítaná  událost  z  1.  listopa-
du  1892.  Zahájeno  bylo  vyučování  v  nové 
školní  budově  –  obecné  a  měšťanské  škole 
chlapecké, v dnešní Základní škole v Holu-
bově  ulici. Aby  té  radosti  nebylo  moc,  tak 
4. listopadu 1906 do základů vyhořela býva-
lá  rafinerie  cukru.  Spáleniště  prodala  obec 
podnikateli  Schickovi,  který  zde  postavil 
továrnu na obuv, za války pamětníkům zná-
mý  Guss-metall,  dnes  Střední  škola  auto-
mobilní v Nádražní ulici. Před 85 lety – 10. 
listopadu 1924 – byl zahájen provoz v nově 
postavené budově místní pošty, jejíž stavbu 
spolu  se  sousední  budovou  okresní  soudu 
a berního úřadu financoval stát. Opomenout 
bych neměl ani „Listopad 1989“, který na-
šel odezvu i v Holicích. Poznámku o těchto 
událostech jste si jistě přečetli na první stra-
ně „Listů“.

Historie holických ulic (8)



Nejbližší  domácí  zápasy  holických  basketbalistů  ve Východočeské  lize 
mužů:
sobota 7. 11. od 17.00 hodin BVK Holice: Nová Paka
neděle 8. 11. od 10.00 hodin BVK Holice: Hořice
sobota 5. 12. od 17.00 hodin BVK Holice: Turnov
neděle 6. 12. od 10.00 hodin BVK Holice: Dvůr Králové
Případné změny termínů a časů budou uvedeny na plakátech ve sportovní 
hale a na internetových stránkách: www.holice.cz.

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, Chru-
dim,  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. 

I BRAMBOROVÉ MEDAILE JSOU ÚSPĚCHEM Basketbal ve výsledcích

Holický fotbal – vítězství dorostenců
na mezinárodním turnaji 

Volejbalistky na podzim nejlepší

Basketbalový los

Tělovýchova a sport

(Sportovní stránku připravil Petr Kačer)

Ve středu 23. září se do Ústí nad Orlicí sjela nejlepší družstva nejmlad-
ších žáků,  aby bojovala o medaile ve finále krajského přeboru družstev 
této kategorie v atletice. Byla mezi nimi i družstva žáků a žákyň z Holic. 
Již tento fakt  lze považovat za úspěch, protože dvě družstva v krajském 
finále  jsme  v  dosavadní  historii  holické  atletiky  ještě  neměli.  Na  finále 
jsme odjížděli i s tajným přáním, že družstvo děvčat dosáhne na medaili. 
Jak se nakonec ukázalo, blíže k ní měli chlapci, kteří se do finále dostali 
na poslední chvíli. Ale u děvčat nebyl odhad špatný, neboť dosažené body 
by vloni na medaili bohatě stačily. 

Suma sumárum: obě holická družstva skončila na nepopulárních čtvr-
tých místech. Všem však patří poděkování za snahu a bojovnost. A aby-
chom byli konkrétní, tak uveďme jejich jména: Marie Fialová, Anna Dvo-
řáková, Kristýna Kučerová, Tereza Zoubková, Táňa Maršálková, Miroslav 
Brandýský,  Jakub  Roštlapil, Vojtěch  Černý,  Patrik  Laboš,  Dominik  Ne-
chvíle. 

Pavel Hladík

Východočeská liga mužů:
26. 9. 2009 BVK Holice – Týniště nad Orlicí 85:50
Diepold 26, Valenta 19, Štěrba 11, Krištof a Kubant po 10.
27. 9. 2009 BVK Holice – Rychnov nad Kněžnou „B“ 76:40
Diepold 18, Kubant 17, Valenta 11, Lošťák 9, Pávek a Vavřina po 7
10. 10. 2009 Svitavy „B“ – BVK Holice 75:45
Valenta 11, Trojan 10, Pávek 8, Diepold 6.
11. 10. 2009 Česká Třebová – BVK Holice 94:71
Valenta 19, Diepold 16, Kubant 13, Pávek 11, Trojan 7.
Oblastní přebor juniorů U18:
26. 9. 2009 Turnov – BVK Holice 64:74
Pašťalka 36, Pataj 9, Lošťák 8, Bahník 7.
Turnov – BVK Holice 56:57
Bahník a Mansfeld Ji. po 12, Lošťák 11, Pataj 9
11. 10. 2009 BVK Holice – Tesla Pardubice 52:56
Welsch M. 14, Lošťák 10, Pataj 8, Kašpar a Pašťalka po 7.
BVK Holice – Tesla Pardubice 70:89
Lošťák 19, Welsch M. 17, Mansfeld Ji. 14, Samek 6.
Oblastní přebor starších minižáků:
10. 10. 2009 BVK Holice – Česká Třebová 34:44
Janoš 14, Kašpar 6, Kučerová a Šenk po 4.
BVK Holice – Česká Třebová 44:39
Dvořáková, Janoš a Venclák po 8, Kašpar a Mycak po 7.
8. 10. 2009 Baskeťáci Sokol Josefov – BVK Holice 73:23
Nechvíle 7, Janoš a Venclák po 4, Horký, Mycak, Pařízek a Říha po 2.
Baskeťáci Sokol Josefov – BVK Holice 90:21
Dvořáková 8, Kašpar 4, Nechvíle 3, Horký a Venclák po 2.
Oblastní přebor mladších minižáků:
10. 10. 2009 Havlíčkův Brod (h) – BVK Holice 31:93
Venclák 24, Nechvíle 17, Zahradníček 12, Janoš a Kašpar po 10.
Havlíčkův Brod (h) – BVK Holice 36:128
Kašpar 26, Tomášek 25, Venclák 22, Zahradníček 21, Jánoš 12.

Po podzimní části krajské soutěže jsou holické volejbalisty na prvním 
místě. V posledním dvoukole porazily 10. října dvakrát tým TJ Tesla Par-
dubice B a završily úspěšné  tažení  soutěží. Hráčky TJ  Jiskra Holice ve 
čtrnácti zápasech třináctkrát zvítězily, když vyhrály čtyřicet setů a pouze 
třináct  jich nezvládly. Družstvo Karla Pávka nyní  čeká  zimní přestávka 
a po ní druhá, jarní část přeboru. K vynikajícímu úspěchu gratulujeme. 

Družstvo dorostu SK Holice se zúčastnilo ve dnech 9. a 10. října mezi-
národního turnaje v družebním městě Strzelce Opolskie. Klání suveréně vy-
hrálo, když porazilo všechny své soupeře s celkovým ziskem 6 bodů a skóre 
5 : 2. Nejlepšími střelci byli s dvěma góly Lembej a Pinkas. Blahopřejeme.

Výsledkový servis SK Holice
Krajský přebor:
SK Holice – Hlinsko 2 : 1, branky domácích Ručka a J.Velinský
Vysoké Mýto – SK Holice 1 : 0, 
Utkání SK Holice – Letohrad B bylo kvůli nepříznivým klimatickým pod-
mínkám odloženo.
I. B třída:
Rosice – SK Holice B 3 : 2, za Holice dvě branky Jedlička)
SK Holice B – Hlinsko B 2 : 1, za domácí se dvakrát trefil Englich

Holice,�Hradecká�ul., Po�-�Pá�7.00�-�17.00

mob.:�777�152�090,�tel.:�466�683�105

LEPIDLA�NA�OBKLADY�FLEXI�+�STANDART
FASÁDNÍ�SYSTÉMY,�POLYSTYRENY

SÁDROKARTONY

TEPELNÉ�IZOLACE�ORSIL,�PINK
PÓROBETONOVÉ�TVÁRNICE

V�SOBOTU�OTEVŘENO 7.00�-�11.00
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