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Vážení spoluobčané!
Po čtyřleté přestávce 

se s Vámi budu opět pra-
videlně setkávat každý 
měsíc na stránkách mě-
síčníku „Holické listy“. 
I v novém volebním ob-
dobí bude město ve vy-
dávání tohoto bulletinu 
pokračovat. Ukázalo se, 

že pravidelné doručování měsíčníku do každé 
domácnosti města je jeden z nejúčinnějších 
a nejjistějších prostředků, jak obyvatelstvo 
v maximální míře informovat o všech podstat-
ných obecních záležitostech. – Ještě malý ná-
vrat k výsledkům letošních komunálních voleb 
a k zásadním bodům činnosti nové městské rady 
a zastupitelstva. Předpokládám, že výsledky 
voleb a následná opatření (volba starosty, mís-
tostarosty, městské rady i příslušných výborů 
a komisí) Vám jsou víceméně známé. Přesto na 
stránkách dnešních i příštích listů naleznete 
konkrétní a podrobný výčet sestavení a obsaze-
ní jednotlivých orgánů samosprávy včetně vý-
borů zastupitelstva a komisí rady.

Město v nadcházejícím volebním období až 
do roku 2014 povede koalice České strany soci-
álně demokratické, Občanské demokratiské stra-
ny a Strany soukromníků ČR. V programových 
plánech těchto stran lze nalézt většinu styčných 
bodů, které směřují ke zvelebení a rozvoji města. 
Je to jistě důležitý prvek a potvrzuje to i skuteč-
nost, že v nejednom městě (venkov se prezentoval 
ve většině jednotnými kandidátkami „nezávis-
lých“) vznikají koalice, nad kterými „tam naho-
ře“ rozčileně a nevěřícně kroutí hlavami. Vysvět-
lení je zcela jednoduché: „Tam nahoře“ nemají 
většinou o problémech měst a obcí „ani šajna“, 
a proto také nemohou pochopit, že komunálním 
politikům jde především o rozvoj obce a spokoje-
nost občanů, nikoliv o pomyslnou ideologii. Pro-
to i naše místní koalice bude v podstatě vycházet 
ze strategického plánu rozvoje města. Jeho rám-
cové cíle spočívají ve zlepšení kvality životního 
prostředí a životních podmínek, ve zlepšení pre-
zentace města jako místa pro kvalitní bydlení, 
služby, podnikání, kulturní a společenské vyžití, 
v rozvoji cestovního ruchu, ve zlepšení podmínek 
pro podnikání a vytváření nových pracovních 
příležitostí, v trvalém řešení vzhledu obce, veřej-
ného pořádku, bezpečnosti a dopravní situace. 
Samozřejmě, že k tomu budou přiřazovány další 
úkoly, které ovšem ve většině případů závisejí na 
fi nančních možnostech a získávání fi nančních 
zdrojů. Příští období – zvláště po ekonomické 
stránce – nebude vlivem celosvětové krize nijak 
jednoduché. O to více se musíme spoléhat na 

vlastní síly a brát v úvahu především potřeby na-
šeho města, našich obyvatel.

Pochopitelně, že budeme počítat i s konkrét-
ními, rozumnými a realistickými připomínkami 
a návrhy, ať již budou pocházet ze strany ostat-
ních politických subjektů, občanských sdruže-
ní či od samotných občanů. Budeme také brát 
s mnohem větší odpovědností všechny kritické 
připomínky a především na ně budeme zcela 
otevřeně a jasně odpovídat. Budeme včas infor-
movat o všech připravovaných opatřeních, změ-
nách, zásazích, které se týkají široké veřejnosti. 
Budeme trvat na tom, aby veškerá činnost sa-
mosprávy byla absolutně transparentní, česky 
řečeno jasná, průhledná, nic nezastírající, pří-

stupná kontrole. Všechny tyto úkoly a cíle, které 
budou s vývojem doby konkretizovány, můžeme 
splnit pouze za předpokladu spolupráce všech 
politických stran a uskupení, ale též za podpory 
institucí, organizací, podnikatelů, občanských 
sdružení, klubů, jednot, spolků a v neposlední 
řadě i nejširší veřejnosti. 

Pokud jste „slovo starosty“ dočetli až do kon-
ce, děkuji Vám za trpělivost i pochopení. Považuji 
však za nezbytné Vás s těmito zásadami seznámit. 

Dovolte mi, abych na závěr prosincového 
„slova“ popřál Vám všem poklidný adventní mě-
síc, příjemné a spokojené vánoční svátky, pevné 
a odhodlané vykročení do nového roku 2011. 

Mgr. Ladislav Effenberk, starosta města

Opičí král a Expo 2010 – největší čínská legenda v České republice

Ve čtvrtek 25. listopadu za účasti kulturního 
rady velvyslanectví Čínské lidové republiky 
pana Yu Guodi byla v kulturním domě zahá-
jena výstava „Opičí král a EXPO 2010“. Před-
stavuje příběh nejslavnější čínské legendy, od 
jejího zrodu v 8. století n. l. až po současnost. 
Organizátorům se podařilo přivézt do Holic 

část expozice, která byla vystavena na EXPO 
2010 včetně animovaného fi lmu. Návštěvníci 
dále uvidí exponáty tvořící mozaiku síly a mo-
numentálnosti, s jakou je tento příběh vnímán 
v Číně. 
Výstava bude otevřena od 26. 11. do 22. 12. 2010, 
po–pá 9–12 a 13–18 hod., so–ne 13–16 hod.

MĚSTO HOLICE VÁS ZVE 1. LEDNA 2011
NA NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ U KULTURNÍHO DOMU

Program:
v 17.00 hodin – koncert holické dechové hudby

v 18.00 hodin – novoroční zdravice starosty města
následuje velký ohňostroj s hudebním doprovodem

Redakce „Holických listů“ Vám přeje klidné svátky vánoční a úspěšný rok 2011.

SLOVO STAROSTY
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Rada města Holic schválila 9. rozpočtovou 
změnu na rok 2010, harmonogram inventari-
začních prací, zveřejnění záměru odprodeje 
pozemku ve Šrámkově ulici, zveřejnění záměru 
odprodeje pozemku ve Staroholické – Hanzlově 
ulici, pronájem nebytových prostor v Mateřské 
škole Staroholická ulice ve staré části budovy 
čp. 236 – tělocvična, pro školní rok 2010/2011 
Petře Provazníkové pro cvičení žen, snížení po-
čtu pracovníků Městského úřadu Holice od 1. 1. 
2011 na 58 pracovníků, příspěvek na ošacení 
používané při sňatkových obřadech pro oddáva-
jící uvolněné funkcionáře a matrikářku v částce 
2 000 Kč na osobu počínaje rokem 2011, + od-
měnu za obřad (svatba, vítání občánků, výroční 
svatba) pro oddávajícího ve výši 200 Kč a pro 
matrikářku ve výši 150 Kč za jeden obřadní den, 
peněžní dar pro nově narozené občany města 
Holic ve výši 1 000 Kč (peněžní dar se vyplá-
cí pouze při obřadu vítání občánků), dar města 
při příležitosti životního jubilea – životní výročí 

90 let a více = balíček v ceně 400 Kč a kytice 
v ceně 200 Kč, zlatá a diamantová svatba = balí-
ček v ceně 800 Kč a kytice v ceně 200 Kč. Dále 
rada schválila podání výpovědi nájemní smlou-
vy z důvodu neplacení nájemného nebytového 
prostoru Janu Slováčkovi, kancelář č. 218 v čp. 
38, Palackého ulice, Holice, fi rmě KOVL spol. 
s. r. o., čp. 168, Vysokomýtská ulice, Holice, 
Ing. Jarmile Novákové, čp. 2, náměstí T. G. 
Masaryka, Holice, zveřejnění záměru pronájmu 
nebytových prostor – kancelář č. 218 v čp. 38, 
Palackého ulice, nebytové prostory v čp. 168, 
Vysokomýtská ulice, nebytové prostory v čp. 2, 
náměstí T. G. Masaryka, doporučila zastupitel-
stvu města schválit uvolnění částky 150 000 Kč 
na nákup nového parkovacího automatu, zruše-
ní předkupního práva pro město Holice na po-
zemky v místní části Koudelka, zřízení věcného 
břemene pro výměnu vodovodního potrubí na 
pozemcích v katastrálním území Holice v Če-
chách za úplatu formou jednorázové úhrady. 
Rada rovněž zřídila následující komise rady pro 
volební období 2010–2014: komisi pro školství, 
mládež a tělovýchovu, komisi bytovou, komisi 
sociální, komisi dopravy a veřejného pořádku, 
komisi pro zvelebení města a nakládání s jeho 
majetkem a Sbor pro občanské záležitosti, vy-
hlásila výběrové řízení na funkci ředitele Kul-
turního domu města Holic, termín provedení in-
ventarizace majetku k 31. 12. 2010 a jmenovala 

hlavní inventarizační komisi ve složení Radek 
Chotěnovský, Vladislav Branda, Lenka Kšá-
dová, Aneta Václavíková, Eva Brandová a Mi-
roslava Welschová, vzala na vědomí ukončení 
nájemní smlouvy dohodou s Kamilem Červin-
kou v čp. 407, Pardubická ulice, ke dni 30. 11. 
2010, „Plán zimní údržby místních komunikací 
na období 2010/2011“ dle návrhu Technických 
služeb Holice, žádost Oblastní charity Pardubi-
ce pro Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek 
v Holicích s tím, že musí doručit vyplněnou žá-
dost o veřejnou podporu z rozpočtu města na 
rok 2011 nejpozději do 15. 2. 2011, neschváli-
la zveřejnění záměru odprodeje části pozemku 
ve Staroholické ulici, uložila starostovi města 
projednat převod pozemku v ulici Bratří Čapků 
do majetku města, vedoucímu odboru správy 
majetku a výstavby města předložit návrh cení-
ku pozemků při odprodeji pozemků z majetku 
města, vedoucímu odboru správy majetku a vý-
stavby města předkládat čtvrtletně (k posled-
nímu dni čtvrtletí) přehled o dlužnících na ná-
jemném z bytových i nebytových prostor města, 
pověřila do doby jmenování nového ředitele 
řízením Kulturního domu města Holic Vítěz-
slava Vondrouše, pověřila Pavla Hladíka, Rad-
ka Chotěnovského a Josefa Bartoníčka, členy 
Rady města Holic, přijímat ve volebním období 
2010–2014 prohlášení snoubenců o uzavření 
manželství (oddávat) v přítomnosti matrikáře.

Ustavující zasedání nově zvoleného zastupi-
telstva mělo programu dva hlavní body: složení 
slibu zastupitelů a volby vedení samosprávy. 
Přítomno bylo 20 zastupitelů, omluvena Hele-
na Knapeová. Dosavadní starosta města Pavel 
Hladík přečetl text slibu, slib podepsal a poté 
jednotliví zastupitelé svým podpisem a po-
dáním ruky slib potvrdili. Učinili tak všichni 
přítomní. Poté došlo k volbě starosty. Jediný 
návrh zněl na jméno Mgr. Ladislava Effenber-
ka (ČSSD). Proběhla volba a předseda volební 
komise Ing. Miloslav Jirsa sdělil, že 16 hlasy 
byl zvolen starostou Mgr. Ladislav Effenberk, 
který se v zápětí ujal své funkce. Poté proběh-
la volba místostarosty. Navrženo bylo taktéž 
jedno jméno – Ing. Vítězslav Vondrouš (ODS). 
Po volbě předseda volební komise oznámil, že 
Ing. Vítězslav Vondrouš byl 17 hlasy zvolen 
místostarostou. Na členy rady bylo přítomný-
mi navrženo celkem deset jmen. Po provedené 
volbě oznámil předseda volební komise, že rad-
ními byli zvoleni Josef Bartoníček (ČSSD), Ra-
dek Chotěnovský (ČSSD), Mgr. Pavel Hladík 
(ODS), Mgr. Roman Matoušek (ODS), Ladi-
slav Němec (Srana soukromníků ČR). 
Poté proběhla volba předsedů fi nanční a kont-
rolní komise. Na předsedu fi nanční komise byla 
navržena dvě jména, zvolen byl Petr Rychlík 

(ČSSD). Na předsedu kontrolního výboru byla 
též navržena dvě jména, zvolen byl PaeDr. Vác-
lav Vojtěch, CSc. (KSČM).

K průběhu ustavujícího zasedání byla přijata 
následující usnesení:
Zastupitelstvo města Holic vzalo na vědomí 
složení slibu přítomných členů zastupitelstva 
města dle § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákon o obcích). Zastupi-
testvo rovněž zvolilo v souladu se zákonem 
o obcích starostou města Holic pro volební 
období 2010–2014 Mgr. Ladislava Effenberka 
(ČSSD), místostarostou města Holic pro voleb-
ní období 2010–2014 Ing. Vítězslava Vondrou-
še (ODS), členy Rady města Holic pro volební 
období 2010 - 2014 Josefa Bartoníčka (ČSSD), 
Mgr. Pavla Hladíka (ODS), Radka Chotěnov-
ského (ČSSD), Mgr. Romana Matouška (ODS) 
a Ladislava Němce (Strana soukromníků ČR). 
Zastupitelstvo dále zvolilo předsedou fi nanč-
ního výboru města Holic pro volební období 
2010–2014 Petra Rychlíka (ČSSD), předsedou 
kontrolního výboru města Holic pro volební ob-
dobí 2010–2014 PaeDr. Václava Vojtěcha, CSc. 
(KSČM).

(mkm)

Stránku připravil místostarosta města Mgr.  Ladislav Effenberk

Zpráva z jednání Rady města Holic dne 15. listopadu 2010

Při pietním aktu 28. října si přítomní mohli 
poprvé prohlédnout pomník T. G. Masaryka 
v sokolském parku v novém provedení. Jak je 
známo, byl počátkem ledna z pomníku odcizen 
reliéf s podobiznou našeho prvního prezidenta 
od Jana Holinky. Bohužel se původní forma ne-
zachovala, a tak musela být zhotovena plastika 
nová. Tohoto úkolu se nadmíru dobře zhostil 
holický výtvarník František Juračka. Věřme, že 
jeho dílo bude zachováno i dalším generacím. 

Pavel Hladík

Zpráva z jednání Zastupitelstva města Holic dne 8. listopadu 2010

POMNÍK
T. G. MASARYKA OBNOVEN

ROZHODNUTÍ A USNESENÍ SAMOSPRÁVY  • INFORMACE  • UDÁLOSTI



      H O L I C K É  L I S T Y  H O L I C K É  L I S T Y  • 33

Úřední hodiny Městského úřadu Holice na konci 
roku 2010
Jediným omezením „o svátcích“ bude zrušení dopoledních úředních ho-
din v pátek 31. 12. 2010. 

Pozvánka na jednání zastupitelstva města
20. prosince 2010
V pondělí 20. prosince 2010 od 18. hodiny se bude v klubovnách 
kulturního domu konat pravidelné veřejné zasedání Zastupitelstva 
města Holic.
Jedná se o první pracovní jednání zastupitelů ve volebním období 
2010/2014, na programu budou volby členů výborů zastupitelstva 
a jmenování zástupců ve společnostech s účastí města, bude schválen 
plán práce zastupitelstva a rady města na 1. pololetí 2011. Dalšími 
body bude projednání provozního rozpočtu města Holic na rok 2011, 
projednání obecně závazných vyhlášek (např. o poplatku za odpad 
a o poplatku za výherní automaty), pravidelným bodem budou také 
převody nemovitého majetku města.
Srdečně zveme občany na první pracovní jednání nového zastu-
pitelstva.

Školní jídelna Holice má nové webové stránky
Od prosince letošního roku můžete navštívit webové stránky Školní jídel-
ny Holice, Nádražní 1021, a to na adrese: http://www.sjholice.cz/. Na na-
šich stránkách Vás budeme pravidelně informovat o aktualitách ve školní 
jídelně, kdy se vybírají poplatky za obědy, seznámíte se s podmínkami 
stravování, s objednáváním obědů přes internet, nabídneme Vám jídel-
níčky a také zde naleznete potřebné kontakty na školní jídelnu.Protože 
Vánoce jsou již za dveřmi, chci popřát našim strávníkům i Vám čtenářům 
pohodové vánoční svátky a do nového roku mnoho krásných a klidných 
dní prožitých ve zdraví.

Věra Pamánková, ŠJ Holice

FOND „ERIC AND VIRGINIA STEIN“ PRO NADANÉ 
STUDENTY
V rámci aktivit společnosti American Friends of the Czech Republic 
bylo město vyzváno, aby založilo fond „Eric and Virginia Stein“ pro 
nadané studenty. Tento fond disponuje částkou 10 000 dolarů. Připo-
meňme, že Eric Stein je holickým rodákem a čestným občanem našeho 
města.
Fond je určen studentům, kteří studují na holických středních školách 
(bez omezení) a vysokoškolským studentům (včetně doktorandů) s trva-
lým bydlištěm v Holicích. Ti všichni mohou podat žádosti o granty na 
činnosti přesahující normální studium (vědecká práce, stáže, materiální 
podpora k účasti na celostátních a mezinárodních soutěžích a podobně). 
Z fondu lze čerpat prostředky do 31. 12. 2011 a o jejich přidělení rozho-
duje správní rada jmenovaná radou města.
Písemné žádosti o podporu z fondu je nutno podat do 20. 1. 2011 na 
adresu:
Fond Eric and Virginia Stein,
Městský úřad Holice,
Holubova 1,
534 14 Holice.
Žádost musí obsahovat základní údaje o žadateli (včetně telefonu a mai-
lu), stručný popis projektu, základní fi nanční rozvahu, případné dosavadní 
úspěchy žadatele. Bylo by dobré, kdyby žádost byla písemně podpořena 
školou nebo příslušným učitelem.
Budeme rádi, když této výjimečné příležitosti využije co nejvíce výji-
mečných holických studentů.

Pavel Hladík

Výběrové řízení na ředitele kulturního domu 
Požadavky: úplné středoškolské vzdělání, 5 let praxe ve vedoucí 
(manažerské) funkci, občanská a morální bezúhonnost.
Přílohy k přihlášce: ověřené kopie dokladů o vzdělání, strukturova-
ný životopis s přehledem předchozích zaměstnání, koncepce rozvoje 
organizace v rozsahu max. 3 stran, výpis z rejstříku trestů (ne starší 
jak 3 měsíce).
Přihlášky včetně příloh zašlete nejpozději do 10. 12. 2010 na ad-
resu:
Mgr. Ladislav Effenberk, Město Holice, Holubova 1, 534 14 Holice
Obálku označte slovy „KONKURZ KD – NEOTVÍRAT“

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

Vážení spoluobčané, v průběhu následujícího roku budete mít příležitost 
si oživit na stránkách Holických listů základní informace, jak předcházet 
požárům a jak jednat v případě, že požár již vznikl. Vzhledem k tomu, že 
je tu předvánoční čas, zaměříme se na problémy okolo Vánoc. V čase ad-
ventu mnoho lidí zapaluje adventní svíčky a zde je třeba se mít na velkém 
pozoru, protože ne všechny svíčky na adventních věncích jsou určené 
k zapálení, mnoho jich slouží jen jako dekorace. Prostudujte si informa-
ce o výrobku a pak se jimi řiďte. Svíčky, a to jak voskové, vonné nebo 
moderní elektrické nám zpestřují pohodu u vánočního stromečku a i zde 
je na místě velká opatrnost, jehličí se velmi rychle vznítí od hořící svíč-
ky a Štědrý den máme pokažený. U elektrických svíček překontrolujeme 
vodiče, jestli nejsou poškozené, protože elektrický zkrat snadno zapálí 
i koberec.
Připomeňme si i skupinu požárů, které vznikají naší nedbalostí při va-
ření a pečení. Doporučujeme Vám pořídit si autonomní hlásič požáru, 
který Vás upozorní, že se ve Vašem domě nebo bytě něco děje. Vzniklý 
požár (nebo pálící se potraviny či cukroví) včas zjistí a Vy můžete po-
mocí hasícího přístroje nebo hasícího spreje požár uhasit. Nepodaří-li 
se Vám požár uhasit, pak si zapamatujte, že hasiče budete volat na tís-
ňovou linku „150“ nebo „112“, sdělte, kdo volá, co se stalo a kde se 
to stalo, vyčkejte i na doplňující otázky operačního důstojníka a řiďte 
se jeho rady. 
Příjemné prožití svátků vánočních, vše nejlepší v novém roce přejí přísluš-
níci Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje a doufají, že svá-
teční chvíle nebudou rušeny houkáním sirén a blikáním modrých majáků.

Pavel Nejtek, HZS Pardubického kraje

Městský úřad Holice, výjezdová jednotka dobrovolných hasičů Holice 
a SDH Holice, by chtěli touto cestou poděkovat za aktivní pomoc při 
údržbě a odborných opravách speciálních požárních vozidel. Naše po-
děkování patří v první řadě vedení školy, mistrům odborného výcviku 
a potažmo i žákům Střední školy automobilní v Holicích. Výjezdová 
jednotka používá tři zásahová vozidla CAS 25 LIAZ rok výroby 1986, 
CAS 32 TATRA 148 rok výroby 1977 a DVS 12 AVIA rok výroby 
1988. Vzhledem k roku výroby těchto vozidel je náročné udržovat 
tato vozidla v akce schopném stavu. To vyžaduje nejenom odborné 
opravy, ale i nemalé náklady s tím spojené. Vzhledem k dlouhodobé 
spolupráci nám bylo nabídnuto vedením Střední školy automobilní, 
abychom se stali sociálním partnerem, což jsme rádi přijali vzhledem 
k dosavadní dobré spolupráci. Touto cestou chce výjezdová jednotka 
dobrovolných hasičů Holice poděkovat nejenom Střední škole auto-
mobilní, ale také Městskému úřadu v Holicích a pracovišti HZS Par-
dubice pobočka Holice za dobrou spolupráci při plnění úkolů, které 
z naší činnosti vyplývají.

Výjezdová jednotka JPO Holice.

HASIČI OBČANŮM

Poděkování 
Střední škole automobilní v Holicích

ÚŘEDNÍ DESKA  • INFORMACE  • POKYNY  • SDĚLENÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU
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Neděle 19. 12. 2010 v 17.30 hodin, kulturní dům

Sej, sej
Lásku po lidech…
Kdykoliv Vám něco „chybí“ nebo to „potřebujete“,
Nejdříve to darujte a vrátí se Vám to mnohonásobně…
    Darujeme vánoční radost.

Junák, svaz skautů a skautek ČR, www.skaut-holice.webnode.cz
 Středisko Dr. E. Holuba, Holice

Městská knihovna
Městská knihovna v Holicích se přihlásila 
do celostátní akce „Kamarádka knihovna“. 
Při této příležitosti byli dětští čtenáři vy-
zváni, aby vyplnili knihovně vysvědčení. 
Devět známek odráží spokojenost respek-
tive nespokojenost s chováním knihovnic 
k dětem, s výběrem knih a časopisů, ori-
entací v knihovně, dále spokojenost s ote-
vírací dobou, vzhledem knihovny, akcemi 
pro děti, umístěním knihovny, hodnotí se 
i kvalita počítačů a umění knihovnic po-
radit při práci s výpočetní technikou. Za 
odměnu děti dostaly předlohu bibliobo-
xu, který vyzdobily, složily a odevzdaly 
knihovně. Ta je vyhodnotila a ty nejlepší 
pošle do celostátní soutěže. Do Prahy po-
putují biblioboxy od těchto žákyň ze ZŠ 
Holubova: Anna Dojčánová, Kristýna 
Sedláková, Denisa Bukovská, Nataly 
Schättingerová, Michaela Hálová a Lu-
cie Steklá. ZŠ Komenského budou repre-
zentovat Jan Bugdol, Jana Nešetřilová, 
Nikola Bajerová, Kateřina Černá, Pav-
lína Žílová a Zuzana Hrušková.
Městská knihovna informuje své čte-
náře, že posledním půjčovním dnem 
v tomto roce bude 22. prosinec 2010. Na 
Vaše další návštěvy se těšíme od pondělí 
3. ledna 2011.
Přijďte, těšíme se na Vaši návštěvu.

Anna Boříková

Předvánoční zastavení 2010 
přichází!

Po loňském úspěchu se i v letošním roce 
v areálu kulturního domu uskuteční kom-
ponovaný pořad Předvánoční zastavení. 
Akce vypukne v sobotu 11. 12. v 15.00 
hod. ve foyer, následovat bude ve velkém 
sále koncert Dechového orchestru Kultur-
ního domu města Holic. Poté budou před-
vánoční atmosféru vytvářet žáci holických 
mateřských i základních škol, základní 
umělecké školy, studenti gymnázia či člen-
ky a členové Svatomartinského sboru. Bu-
dete moci v klubovnách navštívit expozici 
betlémů zapůjčenou z kostelních inventářů 
a soukromých sbírek. Naskytne se Vám pří-
ležitost, abyste si sami vyrobili ozdobu na 
vánoční stromek či malý dáreček pro své 
blízké. Pochopitelně nebude chybět pestrý 
sortiment nápojů, které zahřejí na těle i na 
duši. I tentokrát bude připravena soutěž 
o nejlepší vánoční pečivo. Pevně věříme, že 
se hospodyně nenechají zahanbit a že od-
borná porota bude mít při výběru nejlepšího 
vzorku opravdu těžkou práci. Hudební část 
programu bude v 18.00 hod. pokračovat ve 
velkém sále vystoupením Tanečního a jaz-
zové orchestru ZUŠ Havlíčkova Pardubice, 
zhruba v 18.50 hod. přijde na řadu zlatý 
hřeb celého odpoledne, Factorial! Orches-
tra. Kromě obvyklých skladeb nebudou 
chybět tradiční české koledy v netradičních 
moderních jazzových úpravách. Těšíme se 
na Vaši návštěvu a věříme, že společně strá-
víme příjemný adventní čas!

Kulturní kalendář na měsíc prosinec 2010

SKAUTSKÁ VÁNOČNÍ BESÍDKA

datum hodina program vstupné
5. 12. 14.00 Setkání pod stromečkem – s pohádkami, Mikulášem a nadílkou
  Dvě krátké pohádky v provedení dětí pod vedením Jitky Juračkové 40 Kč
11. 12. 15.00 Předvánoční zastavení – komponovaný pořad holických souborů dobrovolné
18. 12. 19.30 Dubrovnická maškaráda 
  Divadelní představení holických ochotníků 100 Kč

KLUB „U Holuba“
datum hodina program vstupné
3. 12. 20.00 Expedice Něrpa – Bajkal očima Petra J. Juračky a jeho přátel dobrovolné 
25. 12. 20.00 Rockové Vánoce – EFAE, The Compromise, VIKI 50 Kč

KINO – velký sál
datum hodina program vstupné
7. 12.  z technických důvodů se nepromítá
14. 12. 16.00 Harry Potter a relikvie smrti – část 1
 + 19.30 Sedmé pokračování dobrodružství Harryho Pottera.
  Režie: David Yates
  Hrají: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson a další
  Žánr: Fantasy – nevhodné do 10 let, délka: 2 hodiny, 26 minut 75 Kč
21. 12. 19.30  Habermannův mlýn
   Život před válkou v pohraničí nebyl dvakrát idylický. Doba si žádala, abyste se 

přiklonili na jednu či druhou stranu a jen ti nejsilnější dokázali zůstat nad věcí. 
   Režie: Juraj Herz
   Hrají: Karel Roden, Mark Waschke, Hannah Herzsprung. Zuzana Kronerová 

a další
   Žánr: Drama – přístupno od 12 let, délka: 104 minut 70 Kč
28. 12. 16.00 Broučkova rodina
   Vánoční pásmo loutkových a kreslených pohádek pro nejmenší diváky. Krtek 

o vánocích, Cvrček a bombardon a další.
   Pásmo animovaných fi lmů, délka: 70 minut 30 Kč
11. 1. 19.30  Občanský průkaz
   Hořká komedie Občanský průkaz na motivy stejnojmenné knihy Petra Šabacha 

sleduje osudy čtveřice dospívajících mladíků, jejich přátel, lásek a rodičů.
   Režie: Ondřej Trojan
  Hrají: Libor Kovář, Matouš Vrba, Jan Vlček, Jakub Šárka a další
  Žánr: Hořká komedie – přístupno od 12 let. délka: 137 minut 70 Kč

VÝSTAVY
OPIČÍ KRÁL A EXPO 2010 

výstava části úspěšné Šanghajské expozice v Galerie KD Holice od 26. 11. do 22. 12. 2010
Vladimír Císař – „Obrazy, kresby“

výstava se uskuteční ve vitrínách v I. patře KD Holice od 6. 12. 2010 do 10. 1. 2011

AKADEMIE PRO POKROČILÉ A SENIORY
datum hodina program vstupné
14. 12. 16.00 EXPO 2010 – přednáška účastníků výstavy 20 Kč 

KULTURA V HOLICÍCH
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Živnostníci z celé republiky se v sobotu 6. listopadu sjeli do Holic, aby 
si na druhém republikovém sněmu Strany soukromníků České repub-
liky zvolili rozšířené předsednictvo a dva nové místopředsedy strany. 
V obou orgánech získala zastoupení i naše holická místní organizace, 
protože do rozšířeného předsednictva sněm zvolil také členy této orga-
nizace Petra Bajera, Josefa Brandu a Petra Černého. Předseda holické 
místní organizace Petr Bajer se navíc stal jedním ze dvou nových mís-
topředsedů strany. Dokládá to velkou sílu a vliv nejen naší, ale i krajské 
organizace v celé straně. Ta holická patří v rámci stranických struktur 
k úspěšným, velmi pracovitým a také početným. I proto se nám poda-
řilo uspořádat sněm právě v Holicích. Pro naše město byla navíc důle-
žitá i návštěva předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky Miroslavy Němcové, která jako host sněmu aktivity Strany 
soukromníků České republiky směřující k zajištění snadnějších podmí-
nek pro živnostníky, podpořila. Hned po skončení sněmu jsme se pustili 
do práce a začali zajišťovat fi nanční prostředky k naplnění našeho vo-
lebního programu. Petr Bajer a Josef Branda zahájili práci v „antiby-
rokratické“ komisi při ministerstvu průmyslu a obchodu. Máte-li tedy 
jakékoli podněty pro jmenovanou komisi, zasílejte je na e-mailovou 
adresu obchod.bajer@seznam.cz.

Petr Bajer, předseda místní organizace Strany soukromníků ČR

Koncerty
K adventu i vánočním svátkům patří neodmyslitelně hudba. Proto se 
v kostele svatého Martina uskuteční třetí adventní neděli 12. prosince 
2010 v 15.30 hodin již VII. Adventní koncert. Vystoupí pěvecký sbor 
Continuo z Pardubic a zazpívá vedle klasických duchovních skladeb 
také netradiční úpravy českých a světových koled. Doporučené vstupné 
činí 60 Kč.
Další koncert, tentokrát tradiční Vánoční koncert u jesliček zazní na svá-
tek svatého Štěpána v neděli 26. prosince 2010 od 15 hodin. Představí se 
na něm žáci holických škol a Svatomartinský sbor. Dobrovolné vstupné 
věnujeme na opravu chrámových varhan.

Pořad bohoslužeb a duchovní obnova
Bohoslužby o všech čtyřech adventních nedělích začnou ve farním 
kostele svatého Martina úderem osmé hodiny ranní. První adventní 
neděli 28. listopadu budou navíc žehnány adventní věnce. Letos na-
vážeme na obnovenou tradici staročeských rorátů, které jsou speci-
fickou podobou ranní mariánské mše právě v adventním období. Ro-
ráty se uskuteční v sobotu 4., 11. a 18. prosince vždy v 7.30 a po nich 
bude následovat společná snídaně na faře. V sobotu 11. prosince pak 
na snídani naváže dopolední duchovní obnova s přednáškami P. Petra 
Šabaty. Na Štědrý den si mezi 9. a 11. hodinou přijďte do kostela 
pro Betlémské světlo. O vánočních svátcích se budou bohoslužby 
konat takto: Štědrý den (Půlnoční mše svatá) v 24 hodin, Hod Boží 
vánoční a Svátek svatého Štěpána v 8 hodin, Silvestr (Poděkování 
za uplynulý rok) v 17 hodin, Nový rok (Slavnost Matky Boží Panny 
Marie) v 8 hodin.

Všichni jste srdečně zváni na adventní a vánoční program v našem chrá-
mu Páně.

Lukáš Peška

V neděli 21. listopadu se do Holic sjelo na další ročník soutěže ve spor-
tovním tanci velké množství tanečníků, celkem ve všech soutěžích na-
stoupilo na parket 139 párů. S rodiči i diváky se ve sportovní hale prostří-
dalo přes 500 lidí. Osmdesát jedna párů tančilo v dětských a juniorských 
kategoriích, celkový počet doplnily páry dospělé. Soutěž začínala v 9.30 
hod., poslední skladby a vyhlášení posledních výsledků soutěží zazněly 
po 17.00 hod. Celkem proběhlo deset soutěží – pohárové soutěže v kate-
gorii Hobby: Děti I, Děti II, Junioři I, Junioři II, v kombinaci standard-
ních a latinskoamerických tanců soutěžily dospělé páry v tancích STT, 
LAT. V postupových soutěžích třídy D, C – tance STT, LAT. Zastoupení 
párů bylo z celé ČR z různých tanečních klubů, nejdále přijeli tanečníci 
z Ostravy. Akce se konala pod záštitou Českého svazu sportovního tan-
ce, hlavními pořadateli byly taneční klub Tancklub Holice o.s. a TSHF 
Holice. Městu Holice a Krajskému úřadu Pardubického kraje děkuji za 
podporu a spolupráci. 
Děkuji také všem podnikatelům a fi rmám kteří přispěli věcnými cena-
mi: Valma, Racio, Elektro Schejbal, Bellinda, Květiny M. Rychlíková, 
Malavi, Magnet Černá za Bory. Děkuji členům mého týmu a všem, kteří 
se podíleli na přípravě a průběhu této společenské události. Všechny, 
kteří na Holický kramfl íček zavítali jistě překvapilo plné parkoviště 
aut, plná hala diváků, tanečníků, výborná atmosféra a skvělé výkony 
a výdrž zejména těch nejmenších. Potleskem a povzbuzováním ocenili 
přihlížející všechny soutěžící, ale myslím, že největší obdiv sklidily 
dětské páry.
Dovolte mi, abych využila této příležitosti a popřála Vám všem krásné 
Vánoce a štastný nový rok. Věřím, že Holický kramfl íček si svou oblibu 
zachová i nadále. Výsledkovou listinu naleznete na: www.csts.cz.

Hana Flekrová

HOLICKÝ KRAMFLÍČEK – 17. ROČNÍK

ADVENT A VÁNOCE VE FARNÍM KOSTELE STRANA SOUKROMNÍKŮ ČR

JEDNOTY  • KLUBY  • SDRUŽENÍ  • SOUBORY  • SPOLKY  • SVAZY
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V pondělí 15. listopadu na prvním stupni Základní školy Komenského 
proběhl další projektový den. Tentokrát na téma, které je stále aktuální 
a zvláště pro malé děti, které se učí chodit samy do školy. Celé dopoledne 
si děti opakovaly dopravní značky, učily se orientovat v dopravních situ-
acích nebo se seznamovaly s nebezpečnými situacemi, které je mohou 
cestou do školy a ze školy potkat. Zahrály si různé dopravní společenské 
hry, shlédly zajímavý fi lm „Červený blesk“, seznámily se s prací policie, 
která je přišla navštívit. Přitom si nenápadně opakovali matematiku, když 
poznávali geometrické tvary značek, při čtení řešily detektivní příběh, 
díky značkám si uvědomily, jak se mají v okolí školy chovat. Na závěr 
si vybarvily omalovánky, které jim zobrazovaly ty nebezpečné situace, 
které je mohou potkat klidně i doma.

Mgr. Helena Žižková 

V listopadu proběhla na škole volební kampaň. Výsledkem bylo ustave-
ní školního parlamentu. Tato instituce složená ze zástupců 6.–9. tříd má 
sloužit k lepšímu porozumění mezi žáky a učiteli, vytvořit lepší vztah 
žáků ke škole a vzdělávání. „Tjo, tady bych chtěla zůstat,“ pravila po 
návštěvě chovné stanice mainských mývalích koček v Chuchelně u Se-
mil jedna žákyně. Na naší škole vznikl „klub kočičáků“, který sdružuje 
23 chovatelů těchto vousatých šelmiček. Cílem je získat co nejvíce vědo-
mostí k zajištění spokojeného života svých mazlíků. Nyní se těšíme na be-
sedu s veterinární lékařkou paní Štrossovou. Dne 15. 11. proběhlo v rámci 
Festivalu pro mládež, vědu a techniku za účasti předsedy AMAVET pana 
Ing. St. Medřického, CSc. školní kolo soutěže pro zvídavé a technicky 
nadané žáky. Do okresního kola, které se bude konat 17. 2. 2011 v Pardu-
bicích, postoupilo 13 projektů. Témata prací jsou rozličná, např .výzkum 
protipovodňových opatření, tvorba programů pro interaktivní výuku, péče 
o seniory, problematika chovu zvířat, choroby zvířat nebo zkoumání tako-
vého zázraku přírody, jaký představuje pavučina. 

Mgr. Blanka Málková

Na jaře 2010 vyhlásila Nadace ČEZ grantové řízení Oranžová učebna. 
Školy mohly žádat o nadační příspěvek 200 000 Kč na modernizaci od-
borných učeben a tím zkvalitnění výuky technických předmětů na ZŠ, SŠ 
a VOŠ. Naše škola přihlásila 2 granty Fyzika poutavě a zábavně, Chemie 
poutavě a zábavně. Protože se přihlásilo hodně škol, vyhlásila nadace 
hlasování pro dané projekty. Po celý měsíc hlasovali žáci, učitelé, rodiče 
a příznivci naší školy. Dlouho jsme byli na 1. místě ve východočeském 
regionu, ale v posledních dvou dnech nás přehlasovala ZŠ Úpice. Byli 
jsme zklamáni, že jsme Oranžovou učebnu nevyhráli.
Překvapením bylo, když v září nás Nadace ČEZ vyzvala k dalšímu hlaso-
vání o 7 učeben a o 3 notebooky. Tentokrát jsme byli úspěšní. Nedostali 
jsme sice Oranžovou učebnu, ale poměrem počtu hlasů ku počtu žáků 
školy jsme se umístili na 2. místě v republice a získali notebook, který 
nám zástupci Nadace ČEZ 18. 11. slavnostně předali. Děkujeme všem, 
kteří naší školu podpořili v hlasování.

Mgr. Markéta Vlková

Dne 18. 11. se na naší škole konala beseda s fi rmou Bioplaneta na téma 
recyklace odpadu. Zúčastnily se jí všechny děti prvního stupně. Dovědě-
ly se, co a jak se třídí, jak se dál odpad zpracovává. V průběhu besedy 
nás navštívil „Plasťák“, fi gura představující kontejner na plasty, která byla 
příjemným zpestřením. Tato akce byla součástí projektu „Třídíme odpad, 
aneb příroda nám není lhostejná“, který probíhá na naší škole od září. Věří-
me, že se třídění odpadu stane každému z nás přirozenou součástí života.

Mgr. Petra Buriánková

V měsíci říjnu a listopadu navštívili žáci 1. st. ve Východočeském muzeu 
v Pardubicích výukové programy s dopravní tematikou. V části nazvané 
„Auta, škola, autoškola – silniční doprava, my a naše bezpečí“ se děti 
seznámily s bezpečností silničního provozu. O tom, že „Risk není zisk“ se 
žáci přesvědčili při názorném seznámení s mechanismy nejčastějších úra-
zů a zdravotních rizik při pohybu na kole nebo in-line bruslích. Poslední 
část byla věnována správné a účinné pomoci při úrazu před příjezdem 
rychlé záchranné služby. Děti si zde vyzkoušely, že i ony mohou pomoci 
zraněným a přispět tak k jejich záchraně.

Ilona Šímová

Jako většina středních škol tak i naše si vyzkoušela maturitní generálku 
MAG10. Letošní maturanti tak měli možnost ověřit si nejenom své vědo-
mosti, ale především nový průběh maturitních zkoušek. Zároveň si škola 
vyzkoušela veškeré logistické zabezpečení nového systému. Kladem je, 
že si všichni studenti zvolili vyšší úroveň testovaných předmětů. Na zá-
kladě výsledů, které byly s týdenním zpožděním dodány, si letošní matu-
ranti zvolili defi nitivní skladbu maturitních předmětů. V plné přípravě je 
také tradiční adventní večer, který se koná 15. prosince 2010 od 17 hodin 
v aule gymnázia. Můžeme se těšit na vernisáž obrazů Blanky Šklíbové 
a Pavla Udržala a vánoční koncert v podání sólistky opery Národního 
divadla v Brně Jany Wallingerové a houslisty Pavla Wallingera.

Ing. Milan Hrdlička, ředitel školy

V Poslanecké sněmovně ČR se 22. listopadu 2010 konalo celostátní kolo 
3. ročníku Logické olympiády, kterou pořádá Mensa ČR. I Holice zde 
měly svého zástupce. Byl jím Štěpán Šafr, žák 4. třídy ZŠ Komenského. 
Postup mezi stovku nejchytřejších dětí v České republice nebyl jednodu-
chý. Štěpán musel projít nominačním kolem a v krajském kole skončil na 
2. místě. Vydržel i čtyřhodinový maratón v Poslanecké sněmovně a umís-
til se mezi prvními třiceti. Snad mu k tomu trochu pomohla i poslanecká 
lavice současného premiéra Petra Nečase, ve které ty 4 hodiny seděl, ale 
hlavně jeho celoroční práce a aktivní zapojení do dalších matematických 
soutěží. Štěpánku, blahopřejeme.
Krajského kola se zúčastnili i studenti holického gymnázia, ale postoupit 
mezi 2 nejlepší v kraji se jim letos nepodařilo. 

Marie Hladíková

Pro děti začíná nejkrásnější měsíc v roce. Očekávají MIKULÁŠE, JE-
ŽIŠKA, obávají se ČERTA. Co čeká děti v mateřské škole?
1. prosince některé děti vystoupí na předvánočním posezení pro seniory. 
3. prosince – MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA. 10. prosince nás čeká před-
stavení v Kulturním domě Holice – „POHÁDKOVÝ BETLÉM“.
Ve třídách se připravují VÁNOČNÍ BESÍDKY, které budou zakončeny 
společným vypuštěním lampionů št ěstí a nadílkou. Těšíme se na společné 
vánoční dílničky s rodiči. 
Napečeme cukroví, které ochutnáme u stromečku při společném zpívání 
koled.
Přejeme čtenářům pohodové prožití VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ a hodně 
zdraví v ROCE 2011.

Mateřská škola Holubova (http://www.msholice.ic.cz)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOLUBOVA INFORMUJE

GYMNÁZIUM DR. EMILA HOLUBA INFORMUJE

SOUTĚŽ V POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ ČR

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO

VÁNOČNÍ ČAS V MATEŘSKÉ ŠKOLE HOLUBOVA

Z HOLICKÝCH ŠKOL
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Jméno Růžička není 
v Holicích nijak rozříře-
no, avšak k jeho popula-
ritě a vážnosti stačil jeden 
kupecký krám. Založil 
a otevřel jej v roce 1835 na 
holickém náměstí v čp. 2 
nestor fi rmy Josef Růžič-
ka. Z obchodu s rozmani-
tým zbožím se v krátkém 
čase stala solidní, poctivá 

a vážená fi rma s širokou klientelou. Po smrti ma-
jitele vedla obchod jeho manželka a v roce 1863 
jej předala synu Františkovi. 1. ledna 1909 se 
zavedené fi rmy ujímá další potomek, též Franti-
šek, vnuk zakladatele rodu i podniku – a o něm 
bude řeč. František Růžička se narodil v Holi-
cích 10. prosince 1876 a po školním i odborném 
vzdělání (absolvoval pardubickou reálku) se stal 
obchodníkem. Firmu dále zveleboval, rozšiřoval 
a hlavně zavedl sortiment – železo, železářské 
produkty, chemikálie, různé speciality –, který 
přijížděli nakupovat zájemci z města i okolí. 

Byl znalým a prosperujícím obchodníkem, 
avšak též tělem i duší pravověrným Holičákem – 
patriotem. Příznivec všeho pokrokového, podpo-
rovatel umění, kultury, tělovýchovy i sportu nikdy 
neopomíjel sociální hlediska. Výrazně to prokázal 
v roce 1935, kdy fi rma slavila sté výročí trvání. 

Při těchto oslavách věnoval fondu pro vydržová-
ní mateřské školy – opatrovny – 10 834 Kč, pro 
chorobinec ve Starých Holicích 10 000 Kč a na-
víc přispěl čátkou 5 000 Kč na zřízení chodníku 
před staroholickou školou. Podpora opatrovny od 
tohoto mecenáše stojí za zvláštní zmínku. První 
snahy o stavbu takovéhoto zařízení vznikly v roce 
1900 „ustavením spolku pro zřízení a udržování 
výchovných ústavů pro dítka do 5 let“ a nabraly 
na síle roku 1910, kdy byl zásluhou obce, míst-
ních peněžních ústavů a dalších institucí vytvo-
řen fond, který v roce 1930 činil již 270 000 Kč. 
František Růžička do tohoto fondu přispěl část-
kou 37 446 Kč, navíc věnoval ze svého majetku 
sousední pozemek. Na zdárném úspěchu stavby 
se podílel až do jejího otevření 1. listopadu 1931. 
Vizitkou jeho štědrosti byla i skutečnost, že městu 
věnoval vlastní dům čp. 2 se zahradou, aby bylo 
dostatek prostoru pro výstavbu nové radnice, zni-
čené při povstání v roce 1945.

Kromě intenzivní práce v obchodě neby-
lo snad jediné veřejné, kulturně společenské či 
sportovní činnosti, ve které by František Růžička 
tak či onak nepůsobil, přičemž většinou nešetřil 
štědrostí. Třicet let byl členem výboru bývalé Ob-
čanské záložny, největšího peněžního ústavu ve 
městě, z toho sedmnáct let jejím úspěšným před-
sedou. Působil též jako člen obchodních grémií, 
živnostenské komory i jako městský zastupitel. 

Patřil k zakladatelům sportovního klubu SK Ho-
lice, stal se činným členem i předsedou. V mládí 
byl náčelníkem Sokola a předsedou klubu turistů. 
Byl také držitelem odznaku za dlouholetou práci 
v Československém červeném kříži. V kulturní 
oblasti patřil k milovníkům zpěvu, byl činným 
členem zpěváckého spolku a podporovatelem 
ochotnického hnutí. Občanům Holic a okolí byl 
znám jako velice oblíbený, skromný, charakterní 
člověk se smyslem pro pořádek, čestnost a spra-
vedlnost. Tento pozoruhodný občan Holic neměl 
vlastní rodinu, zbytek života trávil u příbuzných 
v Praze, kde 3. listopadu 1961 ve věku 85 let 
zemřel. Ve městě je jeho jménem pojmenována 
ulice, vedoucí právě kolem budovy „opatrovny“ 
(dnes základní školy), o kterou se tolik zasloužil.

Miloslav Kment

Zdalipak znáte alespoň něco z historie „Tran-
dorfu“? Vlastně se ptám špatně, poněvadž mi 
mnohý z vás může odpovědět, že neví, o čem 
mluvím. Co nebo kdo je „Trandorf“? Omlouvám 
se. Měl jsem začít odkazem na poslední, sedmou 
místní část Holic, na Roveňsko, dříve obecně na-
zývanou „Trandorf“. 

Na vysvětlenou několik řádek volně poda-
ných textů holických historiků Antonína Šafaříka 
a Otokara Pospíšila: „…v místech a okolí dnešní-
ho Roveňska býval rybník… po rakousko-pruské 
válce byl vypuštěn a na půdě takto získané rozší-
řena bažantnice… tam postavena i myslivna pro 
panského myslivce. Vrchnost měla úkol nezužit-
kovanou půdu obsadit osadníky, kteří by zde hos-
podařili. V roce 1782 se z hrabství Kladského do 
naší krajiny vypravilo deset rodin, z nichž devět se 
zde trvale usídlilo. Každý z přistěhovalců obdržel 
40 měr půdy a peníze na jednu krávu a jednoho 
vola. Kroniky praví, že když osadníci přijali podí-
ly, bylo rozhodnuto, že myslivec musí dosavadní 
bydliště opustit. Byl velmi smutný a plakal, načež 
vrchní Štěnička pravil: „Když náš myslivec pláče 
pro své místo a je tak smuten, bude se tato ves 
jmenovat Trauerdorf (Smutná ves).“ Z oné doby 
se také datuje obecní pečeť s plačícím mysliv-
cem, jejíž reprodukci vidíte na těchto stránkách. 
Trauerdorf (z toho zlidovělé „Trandorf“) byl 
spravován až do roku 1850 rychtářem, poté byl 
připojen k Holicím. 

Osada se pochopitelně rozrůstala a rozdělila 
se na dvě části již pod novým jménem: Staré 
Roveňsko přináležející do katastru obce Dolní 
Roveň a Nové Roveňsko patřící jako sedmá část 
do Holic. V padesátých letech minulého století 
došlo ke spojení osad pod názvem „Roveňsko“. 
– Roveňsko jako většina místních částí nemá síť 
ulic, které by bylo třeba pojmenovat. Komunika-

ce zde však nechybí. První spojení tvořily polní 
cesty, které vedly z osady přes pole a luka jed-
nak k Rovni, jednak k pardubické silnici na úpatí 
Holic. V roce 1918 byla dokončena a otevřena 
kamenná silnice z Holic do Starého Roveňska, 
později též silnice napojující se na silnici z Holic 
do Dolní Rovně. Tyto komunikace – pochopitel-
ně po patřičných úpravách dle sílícího provozu 
– slouží dodnes. Navíc byl na trase z Holic do 
Roveňska v roce 2008 vystavěn moderní most, 
který při budování obchvatu města Holic překle-
nul silnici I/35. 

Hovoříme-li o této místní části, nelze opome-
nout dvě pozoruhodnosti památkového charakte-
ru. Je to jednak kamenný kříž - boží muka, stojící 
po pravé straně silnice k Dolní Rovni. Byl posta-
ven v roce 1815 nákladem farníků. Na podstavci 
pod křížem je umístěna socha Panny Marie s dvě-
ma andílky, na zadní straně podstavce je letopočet 
„A.c. 1815“. Několik kroků od kříže byla v roce 
1850 postavena (údajně nákladem dobrodinců 
z řad nových osídlenců) kaplička sv. Rocha se 
zvoničkou. Nenese žádné bližší označení či údaj. 
Oba tyto objekty jsou patrné na jedné z fotogra-
fi í Vladislava Brandy. Na závěr je vhodné podo-
tknout, že 3. března 2003 byl v Roveňsku zřízen 
osadní výbor, na jehož webových stránkách se do-
zvíte mnoho dalších podrobností o životě osady.

Miloslav Kment

Historie holických ulic (19)

Osobnost měsíce – František Růžička, obchodník, činitel, mecenáš a patriot

Dvě zajímavá data z historie

Na přelomu měsíc listopadu a prosince najdeme 
v análech dvě zajímavá data. První se týká škol-
ství a potvrzuje, že stálé reformy tohoto odvětví 
probíhají od nepaměti. Před devadesáti lety, 27. 
listopadu 1920, došlo k reorganizaci zdejších 
škol. Nikde se nedočtete proč a nač. Avšak ví 
se, že chlapecká i dívčí škola byly rozděleny na 
obecnou školu (1. až 5. ročník „obecné“) a měš-
ťanskou školu (1. až 4. ročník „měšťanky“). Byla 
zřízena čtyři ředitelství, což schválil s platností od 
příštího školního roku zemský úřad. – Druhá udá-
lost má charakter statistický. Před čtyřiceti lety, 
1. prosince 1970, proběhlo celostátní sčítání lidu, 
domů, bytů a občanské vybavenosti. V Holicích 
bylo sečteno 6 151 obyvatel, 1 419 domů a 1 988 
bytů. Na elektřinu bylo napojeno 1 970 bytů, na 
vodovod 1 541 byt a na kanalizaci 1 275 bytů.

(mkm)

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

Východočeská liga, muži
12. 11. 2010 BVK Holice–Tesla Pardubice B 58:66
Hlaváček 17, Joska 11, Welsch P. 9, Tušl 8, Šrámek 7
30. 10. 2010 BK Přelouč–BVK Holice 71:55
Tušl 15, Joska 14, Trojan 8, Šrámek 6, Welsch P. 5
29. 10. 2010 BVK Holice–TJ Svitavy C 83:69
Joska 19, Valenta 15, Šrámek 14, Diepold 10, Trojan 9
Junioři U18
30. 10. 2010 BVK Holice–TJ Turnov 76:49
Půlpán 27, Bahník 19, Samek 13, Jechura 8, Mansfeld J. 6
BVK Holice–TJ Turnov 79:49
Samek 28, Jechura 22, Bahník 13, Půlpán 12, Mansfeld J. 4
13. 11. 2010 Sokol Nová Paka–BVK Holice 53:85
Jechura 20, Půlpán 17, Procházka 14, Mansfeld J. 9
Sokol Nová Paka–BVK Holice 42:73
Bahník a Samek po 13, Pataj a Půlpán po 12, Jechura 11, Procházka 8
Kadeti U16
31. 10. 2010 BVK Holice–TJ Turnov 46:78
Zahradníček P. 21, Jechura 12, Hadaš 8, Kulhavý 4
BVK Holice–TJ Turnov 65:55
Jechura 30, Zahradníček P. 23, Kulhavý 6, Havelka 4
14. 11. 2010 BK Přelouč–BVK Holice 58:77
Jechura 52, Michálek 10, Havelka 9
BK Přelouč–BVK Holice 52:80
Jechura 44, Michálek 14, Lošťák 12, Havelka 6
Žáci U14
31. 10. 2010 BVK Holice–BK Pardubice B 30:57
Janoš 7, Tomášek 6, Válek 5, Mycak 4
BVK Holice–BK Pardubice B 42:55
Tomášek 11, Kašpar 9, Válek 8, Horký, Mycak a Welsch M. po 4
Starší minižáci U13
30. 10. 2010 BVK Holice–Jiskra Havlíčkův Brod 66:54
Janoš 17, Horký a Welsch M. po 12, Nechvíle 9, Kašpar 6
BVK Holice–Jiskra Havlíčkův Brod 61:46
Welsch M. 18, Horký 15, Janoš 10, Mycak 8, Nechvíle 6

Na začátku letošní sezóny přestoupili do cyklistického týmu Cyklo Profi  
Holice tři noví závodníci. Stanislav Petraš a Ladislava Petrašová z Králo-
véhradeckého Cyklomaxu a Lukáš Třasák z Holické V6ky. V tomto slože-
ní jsme absolvovali dva celoroční seriály závodů, jednak Cykloman v Mo-
ravské Třebové a také Moravský pohár amatérských cyklistů v silniční 
cyklistice. Mimo těchto celoročních seriálů jsme také závodili v Memori-
álu Česti Šilda v Pardubicích či časovce na Lucký vrch a mnoha dalších 
závodů. V srpnu jsme se již tradičně zúčastnili 38. ročníku Mezinárod-
ního týdne cyklistiky v Rakouském Deutschlandsbergu. Nejvyšší pozice 
na stupních vítězů obsazovala Ladislava Petrašová, v obou celoročních 
seriálech obsadila skvělé 2. místo a již potřetí v řadě obhájila vítězství 
v časovce na Lucký vrch. Skvělých výsledků rovněž dosáhla v Rakousku 
odkud si přivezla několik pohárů a celkově obsadila v mezinárodní kon-
kurenci 4. místo. Spolu se svým tatínkem obsadili v závodě rodinných 
dvojic 3. místo. Standa Petraš letošní sezonu vyhlásil jako odpočinkovou, 
neboť v následujícím roce přestupuje do kategorie zkušenějších borců. 
I jako nejstarší v kategorii dokázal v seriálu Cykloman obsadit celkově 
2.místo a v Moravském poháru 11.místo. V memoriálu Česti Šilda ob-
sadil 3. místo a v časovce na Lucký vrch 2. místo. Lukáš Třasák obsadil 
v Moravském poháru celkově 5. místo a Moravskotřebovském Cykloma-
nu 9. místo. Nejlepších výsledků letos dosahoval především v časovkách, 
o čemž svědčí 3. místo v Králíkách a Libinské časovce. Nejlepším Luká-
šovým umístěním bylo vítězství v memoriálu Česti Šilda.

Lukáš Třasák (více na www.facebook.com/cykloprofi )

V neděli 14. 11. 2010 se uskutečnil v holické Sportovní hala velice sil-
ně obsazený Mezinárodní turnaj starších přípravek (hráči narozeni 2000 
a ml.) neboť se nám podařilo přilákat do Holic 2 týmy ze Slovenska, a to 
týmy Sence a Zlatých Klasů.
Turnaj byl rozlosován do 2 základních. skupin, ze kterých si přímý postup 
do semifi nále zajistili týmy Kladna a Brna. Do čtvrtfi nálového souboje 
o postup do semifi nále postoupily týmy Jihlavy, Sence, Přelouče a také 
velice dobře hrající tým domácího SK Holice.
V prvním čtvrtfi nále se utkali Jihlava a Senec a z postupu se radoval tým 
Jihlavy po vítězství 2:0. Ve druhém čtvrtfi nále proti sobě nastoupili do-
mácí hráči a FK Přelouč. Po vyrovnaném zápase o postupujícím rozhodli 
penalty, ve kterých byl úspěšnější domácí SK Holice.
V semifi nálových soubojích na sebe narazily SK Kladno a SK Holice a ve 
druhém FC Zbrojovka Brno a FC Vysočina Jihlava. Z postupu do fi nále 
se po dramatických a vyrovnaných zápasech probojovaly týmy Kladna 
a Brna, které předváděly nejlepší fotbal.
V souboji o konečné 3. místo čekal na domácí SK Holice tým z Jihlavy. 
Byl to další z řady vyrovnaných zápasů, ve kterých museli rozhodovat 
penalty. V těch byli úspěšnější domácí, kteří obsadili vynikající 3. místo 
ve velice silné konkurenci.
Finále mezi týmy SK Kladno a FC Zbrojovka Brno rozhodla jediná bran-
ka, kterou vstřelili hráči Kladna, a tudíž po zásluze celý turnaj vyhráli.

Pořadí turnaje:

1. SK Kladno 
2. FC Zbrojovka Brno
3. SK HOLICE
4. FC Vysočina Jihlava
5. FC Senec (SK)
6. FK Přelouč
7. FC Hlinsko
8. Spartak Sezemice
9. FK Pardubice 1899
10. FK zlaté Klasy (SK)

Nejlepší brankář: Michal Branda SK HOLICE
Nejlepší střelec: Zdeněk Hloušek FC Hlinsko 6 branek
Nejlepší hráč: Martin Kotouček SK Kladno

Petr Černý

Velice úspěšně si v této sezoně vedou fl orbalisté ASPV Holice. Po osmi 
odehraných kolech Pardubické ligy mužů jsou se šesti výhrami, jednou 
remízou a jednou prohrou na prvním místě neúplné tabulky. Poslední 
dvojzápas sehráli 13. listopadu v Heřmanově Městci. Nad domácím tý-
mem zvítězili brankami Jana Fišara (2), Lukáše Moravce a Tomáše Bar-
toníčka 4 : 2, družstvu FBC Piráti Chrudim nastříleli ještě o jeden gól více 
a vyhráli 5 : 3. Mezi střelce se tentokráte zapsali: Jan Fišar (2), Dušan 
Bahník, Martin Bolehovský a Tomáš Bartoníček. Jan Fišar vede s 19 body 
kanadské bodování soutěže, Lukáš Moravec je čtvrtý (13 bodů) a Martin 
Zelinger desátý (10 bodů). 
Soupiska týmu:
Jan Fišar, Lukáš Moravec, Tomáš Bartoníček, Pavel Netušil, Dušan Bah-
ník, Jakub Vlk, Martin Zelinger, Pavel Sláma, Martin Bolehovský, Daniel 
Pírko, brankáři: Jiří Morávek a Jaroslav Vančura. 

Tabulka:
1. ASPV Holice 19 2. Sokol Pardubice G 16
3. TJ Lubná 16 4. Sokol Pardubice B 10
5. Heřmanův Městec 9 6. ŽSK Třemošnice 7
7. Orel Přelouč 6 8. Sklovital Pardubice  5
9. FBC Chrudim 4

HALOVÝ FOTBALOVÝ TURNAJ

FLORBALISTÉ VEDOU LIGU

SILNIČNÍ TÝM CYKLO PROFI HOLICE
V SEZONĚ 2010

HOLICKÝ BASKETBAL

Tým SK Holice – starší přípravka

ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU


