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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané!
Konec května a počátek června byl doslova plný událostí, které
významně přispěly k renomé našeho města.
Posuďte sami: výstava
o Dr. Emilu Holubovi
v Bruselu, účast na oslavách v družebním městě Strzelce Opolskie (již předtím zde dobře
reprezentovali mladí basketbalisté), školní
olympiáda, mistrovství světa v motokrosu,
otevření galerie v kulturním domě. A ještě
jsme absolvovali volby do Evropského parlamentu. O všech těchto událostech byste se
měli více dočíst v tomto vydání Holických
listů. Rovněž tak i o průběhu letošních Dnů
Holicka, které jsou v době psaní těchto řádků
ještě před námi. Rád bych touto cestou poděkoval všem za práci, kterou při přípravě
i v průběhu těchto akcí odvedli. A byla to
práce více než dobrá.
Další velepříjemná zpráva mě zastihla
ještě v Bruselu: Ředitelství silnic a dálnic se
dohodlo s paní Jindrovou a silniční obchvat
města může být dokončen v plánované podobě. Pokud nenastanou nějaké komplikace,
měli bychom koncem roku jezdit na Ostřetín
již přímo a vyhnout se nepříjemnému provizornímu esíčku, které nedělá nikomu radost.
Zároveň tak nabývá na reálnosti vybudování
cyklostezky z Holic do Ostřetína, na kterou
chceme využít značný kus staré „pětatřicítky“. A pokud to půjde, dostanou na druhé
polovině komunikace šanci vyznavači in line
bruslení.
Život však nepřináší jen věci radostné, ale
i méně veselé. Tou je současná ﬁnanční krize,
která se již začíná naplno projevovat i v rozpočtu našeho města. Řešit výpadek daňových
výnosů a doﬁnancování záležitostí spojených
s kanalizací, to bude hlavním úkolem zastupitelů na jejich jednání 29. června. Protikrizový „balíček“ je připraven ve výši 14 milionů
korun. Znamená to, že úspory postihnou nejen provozní část rozpočtu, ale také investiční
část a některé akce se budou muset odložit na
další období. Konkrétní podoba úspor bude
deﬁnitivně známa až po zmíněném zasedání
zastupitelstva.
Opusťme však problémy všedních dní
a těšme se na čas prázdnin a dovolených.
Já vím, zase si s námi počasí bude pohrávat
a bude se chovat opačně, než právě budeme
chtít a potřebovat. Ale lesy, vody, stráně,
i silnice bílá, na nás již volají. Užijte si léta,
co hrdlo ráčí, protože zima se zeptá, jak to
všechno bylo. Inu, zvědavá ženská. Tak vám
přeju, aby vám vaše prázdninové zážitky záviděla.
Mgr. Pavel Hladík, starosta města

DNY HOLICKA
Slavnostním zasedáním Zastupitelstva města Holic byly v pátek 26. června zahájeny Dny
Holicka 2009. V Památníku Dr. Emila Holuba
byla otevřena výstava „Holub pro Strzelce“
a v prostorách kulturního domu vystavovaly
děti z mateřských škol. V sobotu 27. června od
ranních hodin probíhal mezinárodní žákovský
turnaj ve fotbale, u sportovní haly soupeřili
nohejbalisté a na prostranství před kulturním
domem byl od 14.00 hodin zahájen kulturní
program, jehož součástí bylo mimo jiné i vystoupení známého imitátora Václava Faltuse,

skupiny Yo Yo Band a na závěr diváci mohli
obdivovat repliku Křižíkovy fontány. Projekt,
který je spoluﬁnancován z prostředků ERDF
prostřednictvím Evroregionu Glacensis, pokračoval i v neděli. V žákovském turnaji proběhly
závěrečné zápasy, které rozhodly o konečném umístění. O pohár Dobrovolného svazku
obcí Holicka si to rozdala čtyřčlenná družstva
v plážovém volejbalu, dopoledne proběhl před
kulturním domem koncert dechových hudeb
a odpoledne se na stejném místě představili
„džezmeni“. Tím také letošní oslavy skončily.

Ceny města Holic
V pátek 26. června, tj. v předvečer Dnů
Holicka 2009, byly poprvé uděleny Ceny města Holic za dlouhodobou a dobrovolnou práci
pro město Holice a ve prospěch jeho občanů.
Na snímku Vladislava Brandy jsou spolu se

starostou města Pavlem Hladíkem první nositelé tohoto ocenění. Z levé strany Libuše Straková, Svetozar Majce a zástupci Sboru dobrovolných hasičů Václav Švancara, Jiří Kerouš
a František Mrňávek.

INFORMACE PRO VÁS…
Schůze rady města 1. června 2009
Rada města schválila stanovení neinvestičního nákladu na žáka v roce 2009 u základních škol ve výši 5 700 Kč a mateřských
škol 6 800 Kč, 5. rozpočtovou změnu na rok
2009, pronájem pozemku v místní části Roveňsko od paní Marie Markové na dobu 20
let za nájemné 350 Kč/rok, pronájem části

pozemku v Mládežnické ulici za nájemné ve
výši 2 Kč/m2/rok, směrnici města Holic o přidělování městských bytů do nájmu občanům,
s platností od 1. 6. 2009 platy ředitelů školských příspěvkových organizací města. Rada
města doporučila zastupitelstvu schválit odprodej pozemku v místní části Koudelka, zří-

zení věcného břemene na pozemku ve Šrámkově ulici a v Pardubické ulici. Rada města
vzala na vědomí zprávu o činnosti Obecního
živnostenského úřadu Holice, neschválila
převod nájemní smlouvy na byt č. 2 v čp. 59
v Hradecké ulici z paní Věry Smolové na
paní Petru Smolovou.

Schůze rady města 15. června 2009
Rada města schválila zveřejnění záměru
pronajmout část pozemku v ulici Budovatelů,
zabezpečení hřiště zvýšeným oplocením v ulici
Pod Homolí, schválila firmu VODA-TOPENÍPLYN Holice jako zhotovitele akce „Výměna
kotlů a osazení termostatických ventilů a hlavic v Mateřské škole Holice, Holubova ulice“
a „Výměna radiátorů a osazení termostatických
ventilů a hlavic v Základní škole Holice, Komenského ulice“, přidělení bytu v Pardubické
ulici a v ulici Bratří Čapků, převod družstevního podílu v Družstvu vlastníků bytů v Holicích
v čp. 1120 v ulici Na Mušce, finanční zabezpečení účasti města Holic na družebním projektu
letního tábora mládeže v Polsku, zveřejnění
záměru pronájmu garáže v Palackého ulici, aktualizaci energetických auditů v Mateřské škole

Holubova a Pardubická, postup při likvidaci nepotřebného movitého majetku města, městskou
delegaci do družebního města Medzeva ve dnech
10.–12. července 2009 ve složení Mgr. Ladislav
Effenberk a Josef Kozel. Rada města neschválila zveřejnění odprodeje pozemku v Hradecké
ulici, finanční spoluúčast města při výstavbě rodinných domů v místní části Koudelka, žádost
Junáka – svazu skautů a skautek ČR,středisko
Holice. Rada města doporučila zastupitelstvu
schválit hospodaření města k 30. 4. 2009, odprodat pozemek v místní části Podhráz, schválit
plán práce zastupitelstva města a rady na II. pololetí roku 2009, podání žádosti o dotaci na zateplení mateřských škol v Holubově a Pardubické ulici. Rada města nedoporučila zastupitelstvu
města schválit výkup pozemků ve Staroholické

ulici, vyhovět žádosti Pardubického kraje o finanční dotaci na dostavbu hospice v Chrudimi.
Rada města uložila vedoucí finančního odboru
do 29. 6. 2009 zapracovat úsporná protikrizová opatření do rozpočtové změny na rok 2009.
Rada města vzala na vědomí informaci o veřejné
službě a o přípravě zasedání zastupitelstva města
29. 6. 2009. Rada města zrušila poptávkové řízení na akci „Výměna oken a balkónových dveří
v Kulturním domě města Holic“. Rada města
vyloučila na základě protokolu z jednání hodnotící komise z další účasti v zadávacím řízení na
veřejné zakázce „Zařízení pro nakládání s odpadem – sběrný dvůr Holice, stavební část“ firmu
Merit Bau CZ a.s., Pardubice a BW Stavitelství
Holice z důvodu nesplnění některých z podmínek zadavatele.

Dobrovolní hasiči získali „Cenu města Holic“
Při slavnostním zasedání městských zastupitelů na úvod „Dnů Holicka 2009“ byla v pátek
26. června ve foyer kulturního domu udělena
„Cena města Holic“ Sboru dobrovolných hasičů
v Holicích. O zásluhách místního sdružení pochybuje málokdo a s „jedničkou na vysvědčení“ procházejí zvláště u těch, kteří jejich služby
potřebovali. A kdo neví, nechť si přečte letmý
výčet jejich činnosti v minulém roce. Jednotka
tradičně asistovala u zabezpečení ohňostroje při
novoročním setkání občanů, „hlídala“ u lampio-

nového průvodu, ohňostroje a pálení čarodějnic,
asistovala při Dnech Holicka a jiných větších
společenských akcích. Hasiči aktivně zasahovali u osmi požárů, pomáhali ochránit majetek
při živelných pohromách ve třech případech
a nechyběli ani při speciálních akcích, například
hledání ztraceného chlapce, při kácení stromů,
odstraňování náhlých překážek, autohaváriích.
K tomu je nezbytné přičíst péči o hasičský dům,
technické a materiální vybavení, nezbytná cvičení, doškolování, pracovní brigády. I přesto si

členové sdružení naleznou čas na společenské
aktivity, výchovu mládeže, udržování družebních kontaktů s kolegy ze slovenského Medzeva
či polského města Strzelce Opolskie. A pokud
vás napadá „co za to“, tak si přečtěte ještě jednou název sdružení: sbor dobrovolných hasičů!
Konkrétně řečeno, za nezbytně nutné technické
a materiální vybavení a (někdy) i za slova díků
a uznání.
(Převzato z regionálních novin
„Pardubický Patriot“)

Oslavy „Dnů země Střelecké“
Několik let trvající družební svazky mezi
Holicemi a polským městem Strzelce Opolskie
uvedly letošní rok pozváním delegace holických
radních na tradiční každoroční oslavy „Dnů země
Střelecké“. Městský tajemník Vladislav Branda,
který má na starosti organizační stránku družebních kontaktů, popsal průběh oslav takto: „Letošní tradiční slavnosti byly spojeny s oslavou výročí
200 let od vzniku první samosprávy. V roce 1809
se zde konaly první obecní volby. Připomnělo to
sobotní slavnostní zasedání městské rady, při kterém bylo představitelům družebních měst Soest
(Německo), Tysmienica (Ukrajina), Druskienniki
(Litva) a Holic, kteří stáli u zrodu partnerských
smluv, uděleno čestné občanství. Odpolední
slavnostní průvod odvedl účastníky do střediska
dění – městského parku. Zde byl připraven pestrý
kulturní program. Holický region velmi úspěšně
reprezentovala dětská dechová kapela z Dolní
Rovně“. Podle slov tajemníka byla neděle zahájena dle tamního zvyku mší na počest partnerských
měst, poté pokračovaly do pozdních odpoledních
hodin kulturní a sportovní programy. „Musím
ještě poznamenat, že velký zájem a obdiv vzbudil dar české delegace – soubor „Holického skla“
ze staroholické sklářské dílny“, dodal Vladislav
Branda.

Obrázek přibližuje vystoupení dětské dechové kapely BaŠaPa s kapelníkem Františkem Machačem.
Stránku připravil místostarosta města Mgr. Ladislav Effenberk
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ÚŘEDNÍ DESKA
(informace z městského úřadu a jeho odborů připravil Ing. Vladislav Branda, tajemník MÚ)

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

Úspěšný víkend na Kamenci
O víkendu 16. května 2009 se v areálu
vysílacího střediska velmi pilně pracovalo.
Především došlo na realizaci projektu Zelené
srdce pro Kamenec. Vysadilo se po obvodu
areálu na 200 keříkových sazenic – střídavě
trnky obecné, růže šípkové a ptačího zobu.
Dále byly vysázeny čtyři vzrostlé stromy –
2 ks javoru a 2 ks jasanu. Přijela se na nás podívat zástupkyně Nadace PARTNERSTVÍ
strom života, paní Pavlina Binková z Brna
a ihned po příjezdu se s námi dala do sázení. Tato nadace nám totiž poskytla podstatnou
část finančních prostředků pro realizaci této
akce. Za občanské sdružení Zelená krajina
Holice se akce zúčastnil pan Zdeněk Koudela, který rovněž přiložil ruku k dílu. Počasí
nám z počátku nepřálo, po ránu drobně mžilo
a jednu chvíli docela slušně pršelo. Ale časem
se vybralo, takže stoupla i nálada. Na keříky
upozorňuje za tímto účelem zbudovaný dočasný ochranný plot. Stromky i keře bylo potřeby
náležitě zalít, i když půda byla po dopoledním
dešti poněkud vlhká. O to se postaral David,
když na vleku za svým autem přivezl nádrž
s vodou. Na úspěšné sobotní akci se mimo
hostů podíleli hlavní organizátor akce Petr
Voženílek, zahradnický odborník Ladislav
Poledno a členové holického radioklubu.
Všichni přítomní se rozcházeli s pocitem
dobře vykonané práce.
Sveta Majce
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Město Holice oznamuje vyhlášení 2 výzev k podání nabídek
dle § 12 odst.3 a § 6 zákona č. 137/2006 Sb., na veřejné zakázky malého rozsahu:

1. Výkon technického dozoru investora

Pro akci „Zařízení pro nakládání s odpadem – sběrný dvůr Holice – stavební část

2. Zajištění kompletního dotačního managementu – monitoringu

Pro akci „Zařízení pro nakládání s odpadem – sběrný dvůr Holice.
Lhůta pro podání nabídek končí 10. července 2009 v 9.00 hodin.
Informace o zakázkách je možné získat na adrese Holubova 1, 53414 Holice
nebo prostřednictvím e-mailu zahalka@mestoholice.cz, popř. na tel. 603 509 254.

Volby do Evropského parlamentu – výsledky hlasování v Holicích
celkem
9

Okrsky
zpr.
9

pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Název strany
Občanská demokratická strana
Česká str.sociálně demokrat.
Komunistická str.Čech a Moravy
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lidová
Suverenita
Věci veřejné
Strana zelených
Evropská demokratická strana
Starostové a nezávislí – Vaše alternativa

v%
100.00

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební účast
v%

Platné hlasy

5 221

1 441

27.60

1 439

Celkem hlasů
498
378
171
71
71
59
24
22
21

v%
34.60
26.26
11.88
4.93
4.93
4.10
1.66
1.52
1,45

Hlasování v 7 holických okrscích vyznělo ve prospěch ODS, v okrscích 7 (Staré Holice) a 9 (Koudelka) byla úspěšnější kandidátka ČSSD. Nejvyšší účast 30,6 % byla v okrsku č. 3 (volební místnost
v ZŠ Holubova), nejmenší účast byla na Koudelce, kde volilo 24 % oprávněných voličů.

Výstava „Dr. Emil Holub – africký cestovatel“ v Bruselu

Na přelomu května a června proběhla
v belgickém Bruselu výstava „Dr. Emil Holub
– africký cestovatel“. Vernisáže se zúčastnil
hejtman Pardubického kraje Radko Martínek,
velvyslanec ČR v Belgii Vladimír Müller a zástupci města Holic v čele se starostou Pavlem
Hladíkem.
Expozice, kterou připravili zaměstnanci Památníku Dr. Emila Holuba, představila osobní
věci Dr. Emila Holuba i exponáty, které vlastnoručně nasbíral nebo získal darem od afrických náčelníků. Součástí výstavy byly fotografie z ojedinělé etnografické výstavy o Africe,
kterou uspořádal Dr. Emil Holub v roce 1892

v Praze, a kresby, které pořídil při svých cestách
po Africe.
Na vernisáži, které se zúčastnilo téměř sto
pozvaných hostů bylo ze strany hejtmana, který
zároveň převzal záštitu nad výstavou, vzpomenuto Holubova kréda „respektovaní domorodých
kultur“. Holický starosta přítomné seznámil s životními osudy Dr. Emila Holuba, připomněl jeho
setkání s belgickým králem Leopoldem II. a zdůraznil, že Holub nebyl dobyvatel, ale objevitel
a humanista.
Výstava o osobnosti Dr. Emila Holuba se stala součástí kulturních akcí českého předsednictví
v Radě Evropské unie. 
Vítězslav Vondrouš
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KULTURNÍ DŮM MĚSTA HOLIC
Dvojitá premiéra

Noc v muzeu

Ve středu 17. června byla vernisáží výstavy Petra J. Špačka otevřena
nová galerie v Kulturním domě města Holic. Tento holický „skororodák“
pojal prezentaci své první autorské výstavy v Holicích vskutku multikreativně. Nejenže svá výtvarná díla vytvořil, namaloval a sám nainstaloval
do galerie, ještě si i zahrál a zazpíval ve folkové skupině Richenza, která
celou vernisáž provázela hudebním doprovodem. Vernisáž uvedl ředitel
kulturního domu Vítězslav Vondrouš a svým slovem o autorovi přispěl
starosta města Holic Pavel Hladík. Z jeho úst zde, mimo jiné, zazněla
i chvála na přípravu výstavy o Dr. Emilu Holubovi, kterou Petr J. Špaček
připravoval s holickým muzeem. Výtvarník sám má již na svém kontě
desítky výstav v tuzemsku a jeho díla jsou zastoupena v soukromých sbírkách po celé Evropě a v USA.

Co říci o vystavených dílech Petra J. Špačka? Jeho oleje krajin dýchají
malebností, čistotou a konkrétností oblých tvarů, svou atmosférou jako
by zachycovaly ladovský odkaz. Naopak úplně jiné autorovo vyjádření
pociťujeme v pojetí jeho prolínajících se aktů. Keramické reliéfy lze vnímat jako úlet abstraktní uvolněnosti výtvarníkova ducha. Do 8. července,
kdy výstava končí, vše můžete zažít na vlastní kůži. Jste srdečně zváni do
rich
kulturního domu.

Nové knihy
V nedávné době vyšly dvě knihy holických rodáků. Vítězslav Welsch
napsal druhou detektivku, tentokráte s názvem „Zemři a zapomeň...“
Druhou knihou jsou vzpomínky Pavla Kačera na začátky motoristického sportu v Holicích, Pardubicích a Brně a jmenuje se „Tak jsem to viděl já“. Obě knihy lze zakoupit v Informačním centru Holice se sídlem
v kulturním domě a v drogerii Pluto.

V pátek 12. 6. 2009 se v Památníku Dr. Emila Holuba konala NOC
V MUZEU. Do tajů noční Afriky přišlo (navzdory špatnému počasí) nahlédnout na 400 návštěvníků. Děti jako zkušení archeologové hledaly
úlomky starých váz a lepily je dohromady. Rodiče nostalgicky zavzpomínali na staré časy u vystavených výkresů, které kdysi pro muzeum tvořili.
Kdo nenašel svou výtvarnou práci, mohl se zaujetím sledovat promítaný
poznávací pořad o Africe. Bezkonkurenčně největší úspěch mělo vystoupení šamanských bubeníků ze školy Svítání. Jejich rytmy pohltily každého. Velcí i malí se chopili připravených bubnů a dohromady vytvořili
neopakovatelnou atmosféru.
Na vše spokojeně dohlížel Dr. Emil Holub ze své, svíčkami osvětlené,
pracovny.
Tak za rok na shledanou...................
Marcela Jeřábková

Výstavní síň kulturního domu
Od 13. července do konce srpna se uskuteční

výstava fotografií
Ladislava Formánka
„Holice na přelomu tisíciletí objektivem Ladislava Formánka“.
Výstava se koná u příležitosti jeho 60. narozenin.





 








Využijte zvýhodněného přeúvěrování
vaší stávájící „hypotéky“ úvěrem s
výrazně nižšími náklady.
Kalkulace a zprostředkování provádí Jiří Micka.
tel: 776 606 775
e-mail: neplat-hypoteku@email.cz
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Palackého 38, Holice, tel. 466 920 672

PŘI ZAKOUPENÍ JEDNOHO PÁRU
BRÝLOVÝCH ČOČEK TRANSITIONS
ZÍSKÁTE DRUHÉ BRÝLE ZDARMA
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

DNY HOLICKA 2009
(fotografie: Vladislav Branda)

Ze slovenského Medzeva přijeli mladí tanečníci, resp. tanečnice a harmonikáři a harmonikářky. A ještě dva flétnisté a jedna dirigentka.

Družební polské město Strzelce Opolskie reprezentovala začínající rocková
formace The Freaks.

Fotka dobře, auto vzhůru „nohama“. Pocity v kutálejícím se autě bylo
možno zažít ve stánku pojišťovny Generali.

Sobotní turnaj v nohejbalu vyhrála trojice Pavel Hojka a Tomášové Jedličkové otec a syn.

Hlavní hvězdou sobotního večera byl Richard Tesařík, tedy Yo Yo Band.

V nedělním dopoledni hráli divadelní soubory především dětem. Werichova Nebojsu zahrál soubor ochotníků KD Holice.

Žákovský mezinárodní fotbalový turnaj vyhrál opět Baník Ostrava (bílí),
když finálové utkání se odehrálo v jeho režii a „mladí baníci“ vyhráli ve
finále nad Zentivou Hlohovec 4:0.
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C 

Neděle, to je také turnaj v plážovém volejbalu na kurtě u domu dětí a mládeže. Ten letošní vyhráli mladí, tedy družstvo „Mládí“
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
IX. OLYMPIÁDA ŽÁKŮ ŠKOL HOLICKÉHO REGIONU

Mateřská škola Pardubická

V týdnu od 1. do 5. června 2009 se podeváté sešli na holických sportovištích žáci škol z holického regionu, aby soutěžili v sedmi sportech na
tradiční olympiádě. Do soutěží se zapojilo všech osm pozvaných škol.
Počasí bylo sice chladné, ale naštěstí nepršelo, takže všechny soutěže
mohly proběhnout podle časového programu.
Nejvíce medailí získala Pavla Horáková (Gymnázium), která kromě
tří zlatých získala i jednu stříbrnou medaili. Třikrát na nejvyšší stupeň
vystoupil i Jan Cach (Horní Jelení). V medailovém pořadí škol bylo nejúspěšnější Gymnázium Holice, které získalo 8 zlatých medailí a 15 medailí
celkem. Tedy o tři více než ZŠ Holice – Komenského.

Vítězové IX. olympiády 2009
Atletika – dívky
60 m:
800 m:
Dálka:
Koule:
3 × 300 m:
Atletika – chlapci
60 m:
800 m:
Dálka:
Koule:
3 × 300 m:
Cyklistika
Dívky:
Chlapci:
Stolní tenis
Dívky:
Chlapci:
Tenis
Dívky:
Chlapci:
Basketbal
Dívky:
Chlapci:
Volejbal-dívky:
Fotbal:

Veronika Karásková (Gymnázium)
Aneta Labošová (Holubova)
Pavla Horáková (Gymnázium)
Aneta Vyšehradová (Gymnázium)
Gymnázium
Jan Cach (Horní Jelení)
Lukáš Chyba (Moravany)
Jan Cach (Horní Jelení)
David Sušil (Komenského)
Moravany
Anna Fialová (Komenského)
Michal Cimburek (Dolní Roveň)
Pavlína Průšová (Gymnázium)
Lukáš Pečinka (Gymnázium)
Jana Horáková (Holubova)
Patrik Polák (Gymnázium)
Holubova
Komenského
Gymnázium
Horní Jelení

Měsíc červen jsme zahájili školou v přírodě v Peci pod Sněžkou. Hráli
jsme si v lese, chodili na procházky, hledali poklad, také jsme se projeli mašinkou po Peci. Ani deštivé počasí nám neubralo na dobré náladě.
Po návratu ze školy v přírodě jsme jeli do Aquacentra v Hradci Králové
a poté zakončili plavecký výcvik. 16. června na všechny děti čekal „Veselý den“, který zorganizovala pražská skupina Pohoda. Celé dopoledne
se děti bavily připraveným programem plným her, soutěží a tanečků. Na
závěr proběhlo pasování předškoláků. Budoucí školáčci dostali medaile,
diplomy a také kšiltovky s logem naší mateřské školy. Na závěr školního
roku proběhla „Noc ve školce“. Všechny velké děti, které chtěly, mohly
přespat v MŠ. Čekalo je velké noční dobrodružství.
Přejeme všem příjemné prožití dovolených a hodně sluníčka o prázdninách.
MŠ Pardubická, www.volny.cz/ms.pardubicka

MVDr. MILOŠ PYTELA ZEMŘEL

Pavel Hladík

Dětský den na Koudelce
V sobotu 20. června uspořádal Osadní výbor Koudelka, jako již tradičně, dětský den.
Dětský den se uskutečnil na loňského roku otevřeném hřišti za finanční podpory Města Holic, technické podpory holických Technických služeb a sponzorské podpory firem Trotina auto, s.r.o., a V6 Holice, kterým
by chtěl i takto osadní výbor poděkovat.
Na připojeného obrázku je vidět, že dětský den se i přes „neletní“
počasí dětem líbil.
(red)

V loňském červnovém čísle Holických listů jsme přinesli zprávu
o udělení nejvyššího vyznamenání Svazu českých filatelistů Dr. Miloši
Pytelovi. Bohužel dneska přinášíme zprávu o jeho úmrtí.
MVDr. Miloš Pytela se narodil 15. 2. 1928 v Brně, kde prožil dětství
a studentská léta. Pro svůj původ byl vyloučen z vysokoškolských studií
a doktorem zvěrolékařství se stal až koncem padesátých let. V té době se
objevil v Holicích. Díky praxi veterináře byl znám nejen v našem městě, ale v celém širokém okolí. Před odchodem do důchodu připravoval
v Hradci Králové jako středoškolský učitel mladé veterinární techniky.
Po listopadu 1989 se zapojil i do místního politického života. Byl zvolen
poslancem a následně tajemníkem městského úřadu.
Veřejnosti byl znám i přes své koníčky – rybaření a hlavně filatelii.
V tomto oboru byl skutečně odborníkem na slovo vzatým, o čemž svědčí řada nejvyšších ocenění na mezinárodních filatelistických výstavách.
Své poznatky z poštovní historie Kanady i publikoval. Zemřel náhle
7. 6. 2009.
Zemřel velký holický patriot, ale v našich myslích bude nadále žít.
Ale nejen v myslích. Rodina se totiž rozhodla věnovat holickou část jeho
sbírky městu s tím, že bude vystavena na stálé výstavě v kulturním domě.
Milý Miloši, čest tvé památce!
Pavel Hladík

Dne 2. srpna uplyne
20 let od smrti
známého holického lékaře
MUDr. Vítězslava Hrubého.
S láskou vzpomíná rodina.
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Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

Akad. arch. Karel DUDYCH, *19. ledna
1904 v Holicích, † 19. července 1969 v Praze (40. výročí úmrtí), architekt, projektant,
malíř a grafik, pracoval na grafickém atlasu
pražských sadů a historických zahrad, projektoval budovu místního národního výboru
v Holicích, navrhl projekt dětského domova
ve Starých Holicích, působil v Praze

František FLOS, *28. července 1864
v Přelouči, † 8. ledna 1961 v Praze (145. výročí
narození), učitel, školní inspektor, spisovatel,
žurnalista, překladatel, autor dobrodružných
knih a povídkových knih, divadelních her pro
děti a mládež, redigoval lidové kalendáře a dětské časopisy, působil v Přelouči, Pardubicích
a v Praze, též jako učitel v holických školách

Vojtěch CACH, 7. srpna 1914 ve Vídni,
† 30. září 1980 v Praze (95. výročí narození),
spisovatel, autor reportáží, románů, rozhlasových a divadelních her s tématikou dělnického
hnutí, vystudoval reálku v Pardubicích, literárně začínal v Holicích, aktivní člen Studentského spolku v Holicích, působil převážně
v Praze, nositel titulu „laureát státní ceny“

Pouze tři jubilanti ve dvou měsících?
Přesně tak! Možná, že konstelace čtyřky
a devítky není příznivá. Nebo kdosi rozhodl, že měsíce prázdnin a dovolených se
mají využívat k odpočinku, regeneraci sil,
ne však k oslavám či vzpomínkám na jakási výročí. Tento argument však vyvrací skutečnost, že v těchto dvou měsících – ovšem
v jiných letech – se narodilo či na věky odešlo nemálo pozoruhodných rodáků či osob
s Holicemi spřízněnými. Například v srpnu
1849 se narodil František Karel Opa, vlastenecký učitel, autor odborných pojednání,
v srpnu 1857 Ing. Ludvík Rautenkranc, vynikající technik a mostní odborník, v srpnu
1865 MUDr. Čeněk Zemánek, místní lékař,

starosta a sokolský činitel, v červenci 1895
František Holický, podnikatel, továrník, provozovatel autobusové dopravy, v srpnu 1902
František Jilemnický, knihovník Národního
muzea v Praze a dokumentarista zdejšího
muzea, v červenci 1910 Ing. arch. Jaroslav
Koreček, projektant a stavitel, autor několika návrhů pro město Holice, v červenci 1913
JUDr. Erik Stein, diplomat, znalec mezinárodního práva, žijící v USA, čestný občan
města Holic. Ještě více bylo v těchto měsících zemřelých: v srpnu1882 František Horyna, učitel hudby a zakladatel holické dechové hudby, v srpnu 1922 Čeněk Holub, učitel
hudby, kapelník a „otec“ hudebního rodu Holubů, v červenci 1927 MUDr. Josef Formá-

nek, c. a k. generální štábní lékař, v červenci
1941 PhMr. Josef Thuma, lékárník, veřejný
činitel a mecenáš kultury, v červenci 1942
Msgre. Vladimír Hornof, profesor náboženství, spisovatel a hudební skladatel, v srpnu
1954 PhDr. Václav Hruška, matematik, autor
odborných knih, v srpnu 1955 Karel Čuda,
fotograf, majitel firmy Grafo-Čuda-Holice, v červenci 1967 Josef Valenta, správce
ústavu práce, kulturní a sportovní činitel,
zasloužilý divadelní ochotník, v srpnu 1982
František Kuneš, přední čs. mykolog, v srpnu 1983 Jiří Zástěra, fotbalový reprezentant
a trenér, v srpnu 1986 Vendelín Zdrůbecký,
akademický sochař.

(mkm)

Historie holických ulic (5)
Ve třetím pokračování tohoto seriálu jsem
o ulici Holuba Afrického zmínil, že byla krátkou, avšak významnou komunikací. Kromě
směrů do Vysokého Mýta, Hradce Králové
a Pardubic z ní vychází též trasa, vedoucí přes
celé Staré Holice, poté pokračuje do Velin, Borohrádku a celého úpatí Orlických hor. Nejvýstižnější a nyní platné pojmenování této ulice
je „Staroholická“. Ovšem pro upřesnění je nezbytné popsat vývoj jejích názvů podrobněji.
Jistě už víte, že se jedná o ulici, která začíná
na křižovatce u restaurace „U Černého koně“,
přetíná železniční trať a vede Starými Holicemi
až na konec města. Dnes se věnujeme „městské“ části trasy, která za své existence prošla
mnoha proměnami. Jde o úsek v současnosti
nesoucí název „Nádražní ulice“. Pamětníci si
možná vzpomenou, že podoba lokality se zcela
změnila v roce 1979, kdy byl zbourán „trojúhelník“ tamních obytných domů. Prostranství
rozděloval na dvě ulice, pojmenované v roce
1882 „Velká Neptalimova“ (byla tou hlavní
a vedla od „Koníčka“ až za železniční trať)
a „Malá Neptalimova“. Tato vedla souběžně
s „velkou“ a napojovala se na ni u tehdejšího
Sedlákova pohřebního ústavu. Dokumentuje to
archivní fotografie cca z roku 1910, na které je
podle dřevěné lávky patrné, že v té době centrem města vedl potok.
Proč název Neptalimova? Rytíř Neptalim
z Frimburka (asi 1458–1493) byl jistý čas pánem a majitelem Holic a zasloužil se velkou
měrou o rozvoj městečka. V roce 1933 bylo

pojmenování těchto ulic změněno. Z Velké
Neptalimovy se stala Nádražní, Malá Neptalimova si jméno rytíře ponechala bez přídomku
„malá“. Zmíněný trojúhelník budov mezi Nádražní a Neptalimovou ulicí nebyl zanedbatelný. V průčelí do Holubovy ulice stálo Kačerovo papírnictví, prodejna a dílna hodináře Ježka,
Markovo sedlářství a čalounictví. V poměrně
úzké ulici měla sídlo tiskárna Františka Ott-

mara, Čermákovo řeznictví, byly zde obytné
domy, hospodářská usedlost, konzumní a spotřební družstvo, zmíněné truhlářství a pohřební
ústav. Doba po druhé světové válce přinesla
stoupající dopravní ruch a stále více narůstal
problém průjezdnosti Holubovy ulice. Zmizela
při povstání v roce 1945 vypálená stará radnice, v západní frontě byly zbourány některé
nevyhovující domy. V roce 1978 byla schválena demolice zmíněného trojúhelníku v zájmu
rekonstrukce celé křižovatky a koncem roku
1979 byla nová podoba křižovatky a silnice ke
Starým Holicích – v podstatě v nynější podobě – uvedena do provozu. Jak vyhlíží prostranství v hledáčku fotoaparátu Vladislava Brandy
nyní, to dokumentuje další fotografie.
V mezidobí Nádražní ulice dvakrát změnila své jméno. Poválečná euforie se podepsala
na tom, že ulice včetně staroholické části byla
spojena a pojmenována „Stalinova“. Pro vysvětlení stačí poznamenat, že šlo o sovětského
vůdce a státníka Josifa Vissarionoviče Stalina.
Když v šedesátých letech skončil Stalinův kult,
bylo jako nový objev určeno jméno Fučíkovo
(Julius Fučík byl český komunistický novinář,
popravený za války nacisty). Teprve v roce
1990 došlo k návratu původního stavu. Ulice
byla znovu rozdělena a byly obnoveny i tradiční a přirozené názvy: Nádražní ulice a Staroholická ulice. O ní a dalších přidružených ulicích
městské části Staré Holice bude podrobně psáno v příštím díle seriálu.

Miloslav Kment

Chybička se vloudila....
Po pravdě řečeno chybu jsem udělal já.
Ve čtvrtém pokračování seriálu o historii
holických ulic píši o „Hradecké“ a „Pardubické“. Závěr zněl, že zatímco my jsme
označení ulic podle jmen měst našich velkých sousedů nalezli, oni nikoliv! Zakrátko
Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C 

po zveřejnění mne pánové Miloslav Jirsa
ml. a zakrátko i pan Josef Částka upozornili, že Hradec Králové „Holickou“ ulici má.
Pravda je na jejich straně. Já byl zvyklý
„po staru“ na Brněnskou, navíc jsem sáhl
po starším autoatlasu. Ovšem mezitím se

Hradec dále rozrostl, u předposlední světelné křižovatky až po výjezd z města „dostala šanci“ Holická ulice. Za chybu se
omlouvám, oběma pánům za upozornění
děkuji.

(mkm)
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Tělovýchova a sport
Motokros se vydařil

Tak to všechno dobře dopadlo. Po patnácti
letech se do Holic vrátilo mistrovství světa
v motokrosu a návrat to byl vskutku vydařený.
Osm tisíc spokojených diváků vidělo dramatické souboje jak zkušených jezdců světového šampionátu třídy MX3, tak i boje mladíků
v evropském mistrovství kategorie EMX2.
Největší radost domácím příznivcům udělal
Martin Žerava, který po fantastickém výkonu
vyhrál první jízdu a ve druhé se dlouho držel
na stříbrné pozici, která mu zaručovala celko-

SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ
Vít Centner
533 22 Býšť 150

mob.: 736 250 202
e-mail: vit.centner@seznam.cz

Nově otevřená

vinárna „U Sakiho“
vás srdečně zve
na příjemné posezení a zábavu

Autokempink Hluboký
otevírací doba:

denně 10–23 hodin
mob.: 774 895 956

Specialita: uzené klobásy,
kuřecí a krůtí stehna

vé vítězství. Jenže Martin tři kola před cílem
udělal jezdeckou chybu, zhasl mu motor a než
ho opět uvedl do chodu, propadl se na šesté
místo. V součtu obou jízd to stačilo na třetí
stupínek za vítězným Francouzem Julienem
Vannim a druhým Italem Alexem Salvinim.
Z odchovanců holického motokrosu ještě bodovali Zdeněk Kostelecký (celkově dvacátý)
a Vítězslav Marek (21.) V evropském šampionátu nám již čeští jezdci tolik radosti neudělali, a tak jsme mohli fandit alespoň úřadujícímu
mezinárodnímu mistru České republiky Slováku Martinu Kohútovi. Tomu se sice příliš
nedařily starty, přesto vždy skvěle zabojoval
a v součtu z toho bylo druhé místo. Lepší byl
pouze velký talent světového motokrosu, suverén této třídy, francouzský reprezentant
Christophe Charlier. Tuto trojici na stupních
vítězů doplnil Rakušan Matthias Walkner. Holičtí jezdci skončili na 22. až 24. místě v pořadí: Michael Špaček, Petr Michalec a Michal
Votroubek.

Atletické řádky
V pátek 19. června se na stadionu v Holicích
uskutečnil 42. ročník Poháru DDM v atletice,
který je zároveň Memoriálem Bohuslava Michalce. Letos se soutěže zúčastnilo sedm škol,
které bojovaly ve čtyřech kategoriích. Celkovým vítězem a držitelem putovního poháru se
stalo Gymnázium Holice se ziskem 248 bodů.
Další pořadí bylo následující: 2. ZŠ Dolní Roveň 209, 3. ZŠ Holice – Holubova 165, 4. ZŠ
Horní Jelení 146, 5. ZŠ Holice –Komenského
127, 6. ZŠ Býšť 125, 7. ZŠ Moravany 100.
Kategorii mladších i starších žákyň vyhrálo
gymnázium, obě kategorie žáků pak škola
z Dolní Rovně.
Ve středu 24. června proběhlo na hřišti u gymnázia 3. kolo krajského přeboru družstev nejmladšího žactva. Domácí závodníci si vedli
velice dobře. Jak chlapci, tak dívky obsadili
druhé místo a pro děvčata to prakticky znamená
(pokud totálně nepokazí poslední kolo) postup
do finále mezi šest nejlepších družstev Pardubického kraje. V hodnocení jednotlivců (závodí se ve čtyřboji) byl ze všech chlapců nejlepší
holický závodník Miroslav Brandýský. Mezi
děvčaty skončila Marie Fialová na třetím a Eva
Dvořáková na čtvrtém místě.
Pavel Hladík
(Sportovní stránku připravil Petr Kačer)

První sezona elevů v Krajské
minilize Pardubického kraje

Po úspěšné minulé sezoně v Okres. přeboru
(1. místo a bilance 12 výher, 1 remíza a 1 prohra
při skóre 87:6) byli elevové rozděleni na starší (ročník 1998 a 1999) a mladší (ročník 2000
a mladší) a přihlášeni do Krajské miniligy Pardubického kraje. Miniliga se hrála turnajovým
způsobem vždy za účasti čtyř týmů, kdy na podzim i na jaře se hrálo sedm turnajů.
Bilance v základní části:
Mladší: odehráli 42 zápasů, ve kterých získali
117 bodů při skóre 166:6 za 38 výher, 3 remízy
a 1 prohru a obsadili suverénně 1. místo
Starší: odehráli 42 zápasů, ve kterých získali
68 bodů při skóre 80:63 za 19 výher, 11 remíz
a 12 proher a obsadili 3. místo.
Poté byly týmy rozlosovány do pěti semifinálových skupin, ze kterých postupoval vždy vítěz
a tři nejlepší týmy z druhých míst do finále Krajské. miniligy, které se hrálo pro obě kategorie
v Hlinsku.
Jedna ze semifinálových skupin se hrála i v Holicích a kromě našich týmů se jej zúčastnily i týmy
Tesly Pardubice, FK Přelouče a Sokola Libchavy. Mladší elévové suverénně vyhráli skupinu
při skóre 18:0. Starší 2× vyhráli a 1 remizovali
při skóre 4:2 a skupinu také vyhráli.Což znamenalo postup na finálový turnaj do Hlinska, který
se konal o víkendu 6. a 7. června 2009.
Starší měli ve finále v základní skupině týmy
Č. Třebové (pozdější vítěz celého přeboru),
Hlinska a Litomyšle. Ve skupině 2× prohráli
a 1× vyhráli při skóre 2:4 a obsadili 3. místo.
V souboji o 5.–6. místo prohráli se Svitavami
a obsadili 6. místo.
Mladší měli ve finále v základní skupině týmy
M. Třebové, Hlinska a Litomyšle. Skupinou
prošli hladce a postoupili do semifinále, kde je
čekali hráči Č. Třebové, které porazili 2:0. Těsně
před finále začalo pršet a to našim přineslo štěstí, neboť Svitavy smetli 3:0 a vítězství v Krajské
minilize bylo na světě.
Výbor SK Holice

VACEK – ELEKTRO,a.s.
Hradecká 1118
((vedle Liedlu))
Holice
534 01
Tel. 466 682 131
Fax 466 682 198
E-mail: kopecky@ vacekelektro.cz
WWW: www.vacekelektro.cz

Prodej elektroinstalačního materiálu,
velkoobchodní i maloobchodní prodej.
Svítidla,, vypínače,
yp
, kabely,
y, jističe,
j
, chrániče,,
žárovky, úsporné zdroje, led zdroje, krabice,
sádra, instalační lišty a ještě daleko víc.

V květnu pro drobný prodej –5%
po předložení tohoto kupónu
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