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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané!
Při vstupu do nového
roku se sluší poděkovat
roku starému za vše dobré
a stručně zhodnotit, co se
v činnosti příslušné instituce
zdařilo a co nikoliv. O to se
pokusím v souhrnu činnosti
města a jeho městského úřadu. Loňský rok při probíhající celosvětové krizi byl ovlivněn v ekonomickém
rozvoji. Také my jsme se museli přizpůsobit úsporným opatřením. Přesto se nám podařilo splnit
značnou část předsevzetí. Při této příležitosti chci
poděkovat valné části našich politických, ekonomických a společenských uskupení města Holic,
které se snažily bez ohledu na politické aspekty
pomoci při rozvoji našeho města.
Uvádím nejdříve několik akcí, kterými jsme
přispěli ke zvelebení obce. Značně pokročily práce
na rozsáhlé rekonstrukci afrického muzea. Stavební práce jsou ukončeny, harmonogram instalace
nových expozic pokračuje dobře. Byla dokončena
potřebná rekonstrukce střechy KD, dokončeny jsou
nákladné úpravy sociálního zařízení v Základní
škole Holubova ulice. Přesunem financí byly získány prostředky na výměny oken u obecní budovy
v čp. 2 na náměstí T. G. Masaryka, byla provedena plánovaná rekonstrukce obřadní síně radnice.
Bylo též možno přikročit k výměně druhé etapy
oken v městském domě čp. 61 v ulici Bratří Čapků.
Je nutné zmínit i řadu menších, avšak pro občany neméně důležitých rekonstrukcí, oprav a úprav
na městském majetku. Bylo vybudováno očekávané
parkoviště u zadního vstupu na městský hřbitov,
upraveno hřiště ve staroholické mateřské škole, započaty práce na víceúčelovém hřišti v městské části Koudelka, renovována kaplička a kamenný kříž
v Roveňsku. Proběhly stavební úpravy části obecních kotelen, renovováno osvětlení v Pardubické
a Smetanově ulici a v ulici Pod Parkem, opraveny
chodníky ve Smetanově, Družstevní, Dukelské, Tyršově a Nádražní ulici, doplněno strojní vybavení
technických služeb. Pokračovaly práce na úpravě
veřejné zeleně a na vylepšení vzhledu města.
V radě i zastupitelstvu města jsme si vědomi,
že je ještě nemálo záležitostí, které potřebují řešení, ovšem na více nám síly (a hlavně finanční
prostředky) nestačily. Je nutné se smířit s tím, že
ani letošní rok nebude „rozmařilý“. Státní dotace
a granty jsou velmi omezené, daňové příjmy neslibují rovněž žádný převrat. Proto také v letošním
roce nepočítáme s žádnými investicemi většího
rozsahu. Naším hlavním cílem bude vyřešit další
existenci základní umělecké školy.
Nerad bych, aby závěr letošního lednového
„slova starosty“ vyzněl příliš pesimisticky, ovšem
rozhodně by nebylo dobré žít v jakýchkoliv iluzích,
Přesto věřím, že úroveň města Holic udržíme minimálně na současném standardu. Budu rád, když
se s mnohými z Vás setkám při tradičním zahájení
vstupu do nového roku, které letos proběhne 1. ledna v 18 hodin, ovšem tentokrát v areálu městského
sportovního stadionu.
Mgr. Ladislav Effenberk, starosta města

Aktuality • Aktuality • Aktuality • Aktuality • Aktuality
Antická féerie na holické scéně
Přiznám se, že jsem musel
sáhnout po slovníku cizích slov,
abych si objasnil význam slova
féerie. Ono slovo uvádělo další
inscenaci z repertoáru Osvobozeného divadla. Režisér Divadelního
souboru KD Holice Pavel Hladík
je zřejmým obdivovatelem repertoáru „Osvobozeného“, lépe řečeno děl z pera Voskovce a Wericha.
Není to poprvé, co se na holické
scéně objevuje ona slavná dvojice, tentokrát došlo na zmíněnou
féerii s názvem „Caesar“. Vysvětlení nepodávám proto, že bych pochyboval o znalostech příznivců
ochotnického divadla, avšak přece
jen… Slovníky praví, že féerie je označení pro pohádkovou, fantastickou divadelní hru. Tu uvedli holičtí ochotníci v sobotu 17. prosince jako tradiční podzimní premiéru na místních „prknech,
která znamenají svět“.
V již zmíněné režii Pavla Hladíka se na jevišti představil téměř celý základní kádr místních ochotníků, doplněný též novými tvářemi. Hru Caesar by bylo možné též charakterizovat jako revui z římské doby, na jejíž komické zpracování měly vliv zážitky z tehdejší aktuální politické situace – hrozby
fašismu a občanských nesvobod. Děj postupně představuje postavy mocných hodnostářů z pozice
soukromého, nepříliš úspěšného života. Patricijská společnost je zastoupena historicky proslulými
osobnostmi s jejich charakterovými nedostatky a s jediným cílem, kterým je Caesarova smrt.
V programu je uvedeno ubezpečení, že na textu hry z roku 1932 nebyla změněna ani čárka.
Hlavně proto, že proti čemu tato satira bojovala z jeviště před osmdesáti lety je vysoce aktuální také dnes. Podle ohlasů, které se mi dostaly ke sluchu, se cíl podařilo splnit. Sál byl jako
obvykle vyprodán, obecenstvo reagovalo velice příznivě, smích a potlesk na otevřené scéně
nebyl žádnou vzácností, závěrečné vzájemné poděkování bylo tradiční. Jinými slovy – holičtí
ochotníci jako vždy nezklamali, jejich snaha uspokojit věrný okruh diváků z města i okolí došla
naplnění. Výkony ansámblu… Á propos, omluvte mne, tyto řádky postrádají vysvětlení, což
mělo být patrně zmíněno úvodem. O průběhu představení a výkonech dnes nic nenapíši. Den
před premiérou mne „sklátil“ atak jakési chřipky, k úplnému konci chyběl jen Brutus. Doufám,
že lednová repríza mi už neuteče a v příštím čísle „listů“ budu schopen napsat mnohem více
přímo o holických ochotnících.
Miloslav Kment

Úspěšný rok 2012
Vám přeje Město Holice
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USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE
DNE 5. prosince 2011

Usnesení č. 330 RM doporučuje zastupitelstvu
města schválit rozpočet města na rok 2012 v objemu příjmů 97 209 900 Kč a v objemu výdajů
92 133 900 Kč s ﬁnancováním – 5 076 000 Kč. Č.
331 RM schvaluje 12. rozpočtovou změnu v rozpočtu města na rok 2011. Č. 332 RM doporučuje
zastupitelstvu města schválit obecně závaznou vyhlášku města Holic č. 3/2011 o místním poplatku
za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový
interaktivní videoloterní terminál a herní místo
lokálního herního systému. Č. 333 RM doporučuje Zastupitelstvu města Holic schválit obecně
závaznou vyhlášku č. 4/2011 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního
odpadu. Č. 334 RM schvaluje smlouvu o bezplatné výpůjčce – 1 ks vývěsní skříňky v podloubí
bytového domu ap. 19 náměstí T. G. Masaryka,
Holice realitní společnosti BW – Reality, s.r.o.
Vysokomýtská 718, Holice od 1. 1. 2012. Č. 335
RM schvaluje pokácení 23 kusů hlohů v Růžičkově ulici a novou výsadbu v roce 2012. Č. 336
RM schvaluje pronájem nebytových prostor – 2
kanceláří v přízemí budovy městského úřadu,
Holubova čp. 1, Úřadu práce ČR, Krajské pobočce v Pardubicích, za účelem zajišťování výkonu
státní správy v oblasti nepojistných sociálních
dávek, od 1. 1. 2012 za nájemné dle podmínek
ve stávající smlouvě a za úhradu prokazatelných
provozních nákladů. Č. 337 RM schvaluje na základě výběrového řízení Ing. Stanislava Pukla,
Havláskova 246/22, Brno jako zhotovitele zakázky „Zpracování znaleckých posudků“ bytových
domů a bytových jednotek v majetku města Holic
určených k prodeji za celkovou cenu 54 200Kč.
Č. 338 RM doporučuje zastupitelstvu města
schválit plán práce RM a ZM na I.pololetí roku
2012. Č. 339 RM bere na vědomí přípravu zasedání zastupitelstva města 19. 12. 2011. Č. 340 RM
schvaluje pronájem 2 chatek u rybníka Blažkovec
pro SKAUT HOLICE – středisko Dr. E. Holuba
se zakotvením podmínek na zapůjčování chatek
pro MO ČRS Holice na dobu 1 roku. Č. 341 RM
schvaluje bezplatný pronájem veřejného prostranství na náměstí T.G. Masaryka (část parkoviště u křížku) pro Lesní družstvo Vysoké Chvojno
za účelem prodeje vánočních stromků dne 8. 12.
2011 a prodeje vánočních kaprů dne 22. 12. 2011
v době od 9.00 do 16.00 hod. Č. 342 RM schvaluje umístění informační skříňky Kulturního domu
města Holic na pozemku p.č. 7103 mezi autobusovým nádražím a čp. 61 v ulici Bratří Čapků. Č.
343 RM jmenuje na základě výsledků výběrového řízení ředitelem Kulturního domu města Holic
Petra Kačera od 1. 1. 2012. Č. 344 RM schvaluje
mimořádné odměny ředitelům základních a mateřských škol na základě Vyhlášení rozvojového
programu č.j. 1144/2011–26 Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy dle předloženého návrhu.
Č. 345 RM nedoporučuje zastupitelstvu města
schválit výkup pozemků p.č. 2035/10, 2035/13,
2035/39 a 2035/40 v lokalitě Muška o celkové
výměře 8 144 m2 do majetku města. Č. 346 RM
schvaluje kronikářský zápis za rok 2010.

USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE
DNE 19. prosince 2011

Usnesení č. 347 RM schvaluje 14. rozpočtovou
změnu v rozpočtu města na rok 2011. Č. 348 RM
doporučuje zastupitelstvu města schválit nový
územní plán města. Č. 349 RM schvaluje zveřejnění záměru odprodeje ½ pozemku p.č. 5811,
výměra 833,5 m2, místní část Roveňsko z majetku
města. Č. 350 RM schvaluje zveřejnění záměru
odprodeje části pozemku p.č. 4806/12, výměra cca 2203 m2, místní část Podlesí. Č. 351 RM
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schvaluje zveřejnění záměru odprodeje pozemku p.č. 4806/13, výměra cca 165 m2, k.ú. Holice
v Čechách. Č. 352 RM ukládá vedoucímu odboru
správy majetku předložit návrh projektu reklamního poutače na pozemku p.č. 7862/11 (kruhový
objezd). T: 31. 3. 2012 Z: Stanislav Novák. Č. 353
RM doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření věcného břemene na pozemku p.č.
2019/1 za účelem uložení plynárenského zařízení
pro VČP Net., s.r.o. Hradec Králové za úplatu formou jednorázové náhrady. Č. 354 RM doporučuje zastupitelstvu města schválit zrušení předkupního práva pro Město Holice zřízeného na základě
kupní smlouvy ze dne 5. 2. 1997 na pozemku p.č.
2020/22, ul. Na Mušce. Č. 355 RM doporučuje
zastupitelstvu města schválit odkoupení ½ pozemku p.č. 2378/56, celková výměra 877 m2 k.ú.
Holice v Čechách od státu za cenu dle znaleckého
posudku do majetku města. Č. 356 RM nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zvýšení kupní ceny části pozemku p.č. 2422/19 o výměře cca
74 m2 v ulici Staroholická. Č. 357 RM nedoporučuje zastupitelstvu města schválit snížení ceny
odprodeje pozemku p.č. 930/4 v ulici Pardubická
z majetku města. Č. 358 RM bere na vědomí
přehled o dlužnících na nájemném z bytových
a nebytových prostor města. Č. 359 RM doporučuje zastupitelstvu města schválit prominutí poloviny poplatku z prodlení za užívání nebytových
prostor v čp. 13 náměstí T. G. Masaryka ve výši
8740,50 Kč ﬁrmě Waldemar Holický – VALMA
a to v případě, že nájemci do data uhrazení poplatku z prodlení nevzniknou další dluhy. Č. 360
RM schvaluje směrnici města č. 28 Odepisování
dlouhodobého majetku a odpisový plán. Č. 361
RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí neinvestiční
dotace z rozpočtových prostředků Pardubického
kraje na věcné vybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů ve výši 21 871 Kč. Č. 362 RM
doporučuje zastupitelstvu města schválit obecně
závaznou vyhlášku č. 5/2011 o stanovení míst
a času, ve kterém mohou být provozovány některé
sázkové hry a loterie a jiné podobné hry. Č. 363
RM schvaluje instalaci světelného označení loterie Fortuna a instalaci telekomunikačního vedení
terminálu Fortuna v prodejně Qanto, Bratří Čapků
61. Č. 364 RM schvaluje výjimku z počtu žáků
v Mateřské škole, Staroholická 236, Holice, 25
žáků v 1. třídě a 25 žáků ve 2. třídě s tím, že kapacita školy není překročena.Č. 365 RM schvaluje
plat ředitele Kulturního domu města Holic s platností od 1. 1. 2012 dle předloženého návrhu. Č.
366 RM schvaluje bezplatný pronájem parkoviště
na náměstí T. G. Masaryka u příležitosti konání
Tříkrálové sbírky dne 7. 1. 2012 v době od 8.45
do 10.00 hodin. Č. 367 RM schvaluje provedení
studie využitelnosti budovy čp. 501 na parcele č.
367/1 (bývalá věznice) pro potřeby Základní umělecké školy.

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA HOLIC ZE DNE 19. prosince
2011

Usnesení č. 128 ZM schvaluje postup Rady města Holic dle usnesení ze schůzí rady města od posledního zasedání Zastupitelstva města Holic dne
7. listopadu 2011. Č. 129 ZM schvaluje rozpočet
města na rok 2012 v objemu příjmů 97 209 900 Kč
a v objemu výdajů 92 133 900 Kč s ﬁnancováním
– 5 076 000 Kč. Č. 130 ZM schvaluje 13. rozpočtovou změnu v rozpočtu města na rok 2011. Č. 131
ZM schvaluje rozpočtový výhled města na roky
2012–2015 dle předloženého návrhu. Č. 132 ZM
schválilo nový Územní plán Holice. Č. 133 ZM
schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Holic č. 3/2011 o místním poplatku za provozovaný
výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního

systému. Č. 134 ZM schvaluje obecně závaznou
vyhlášku č. 4/2011 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu.
Č. 135 ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku
č. 5/2011 o stanovení míst a času, ve kterém mohou být provozovány některé sázkové hry a loterie
a jiné podobné hry. Č. 136 ZM schvaluje s platností od 19. 12. 2011: a) jednorázovou náhradu
za zřízení věcného břemene ve výši 200 Kč/bm +
DPH. b) prodloužení záruční doby na konstrukce
ﬁnálních úprav povrchů po provedených zemních
pracích na 84 měsíců. Č. 137 ZM schvaluje cenu
za odprodej části pozemku p.č. 3770/2, výměra
cca 25 m2, místní část Koudelka za částku 100 Kč/
m2. Č. 138 ZM schvaluje zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 2019/1 za účelem uložení plynárenského zařízení pro VČP Net, s.r.o., Hradec
Králové za úplatu formou jednorázové náhrady
ve výši 200 Kč/bm + DPH. Č. 139 ZM schvaluje zrušení předkupního práva pro Město Holice
zřízeného na základě kupní smlouvy ze dne 5. 2.
1997 na pozemku p.č. 2020/22, ul. Na Mušce.
Č. 140 ZM schvaluje odkoupení podílu státu tj.
½ pozemku p.č. 2378/56, za cenu dle znaleckého
posudku ve výši 8 230,65 Kč do majetku města.
Č.141 ZM Holic trvá na svém usnesení č. 114 ze
dne 7. 11. 2011. Č. 142 ZM schvaluje plán práce
ZM a RM na I. pololetí roku 2012. Č. 143 ZM
bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ZM.
Č. 144 ZM neschvaluje výkup pozemků p.č.
2035/10, 2035/13, 2035/39 a 2035/40 v lokalitě
Muška o celkové výměře 8 144 m2 do majetku
města. Č. 145 ZM schvaluje odměny za rok 2011
pro: a)členy ﬁnančního výboru v celkové částce
12 000 Kč před rozdělením; b)členy kontrolního
výboru v celkové výši 9 000 Kč před rozdělením.
Č. 146 ZM trvá na svém usnesení č. 94 ze dne
12. 9. 2011. Č. 147 ZM schvaluje prominutí poloviny poplatku z prodlení za užívání nebytových
prostor v čp. 13 náměstí T. G. Masaryka ve výši
8740,50 Kč ﬁrmě Waldemar Holický – VALMA
a to v případě, že nájemci do data uhrazení poplatku z prodlení nevzniknou další dluhy. Č. 148 ZM
schvaluje dodatek č. 4 ke Smlouvě o výpůjčce
Kulturního domu města Holice. Č. 149 ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na zařízení kina v kulturním domě. Č. 150 ZM schvaluje: a) nákup
tribuny na stadionu od TJ Jiskra Holice za částku
300 tisíc Kč; b) pozastavení výplaty ﬁnančního
příspěvku TJ Jiskra Holice na r. 2012.

Revitalizace centra města
Vedení města ve spolupráci se společností Partnerství připravuje koncepci revitalizace centra Holic
s důrazem na vytvoření podmínek pro „obyvatelnost“ centra, zklidnění dopravy a zviditelnění
fenoménu Emila Holuba. Obecně prospěšná společnost Partnerství, která studii zpracovává, zatím
dokončila analýzu řešeného území jako podklad
pro návrhovou část, kterou se bude zabývat v prvních měsících tohoto roku. Provedené průzkumy
a pozorování měly za cíl pojmenovat stávající
stav, jeho nedostatky a příležitosti pro zlepšení.
Z provedeného sčítání dopravy například vyplývá,
že přes náměstí projíždí i po otevření obchvatu téměř 8000 aut denně, což je 2x více, než kolik zde
bylo spočtených chodců a cyklistů dohromady.
Podrobné výsledky analýz včetně nastínění vize
pro 10 řešených lokalit v centru města si můžete
prohlédnout na webových stránkách města v části AKTUALITY. Do konce ledna uvítáme vaše
názory a připomínky ke vznikající koncepci a to
přímo na adrese zpracovatele: e-mail: robert.
sedlak@nap.cz.
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Místní poplatek za komunální
odpad v roce 2012

Zastupitelstvo města Holic schválilo na svém
prosincovém jednání obecně závaznou vyhlášku č. 4/2011 o místním poplatku za odpad. Poplatek pro rok 2012 se bude platit ve stejné výši
jako v loňském roce, tj. 500 Kč na osobu a rok.
Složenky na placení poplatku za odpad budeme do domácností rozesílat až v průběhu
března 2012, přičemž poplatek bude možno
zaplatit na poště, dále bezhotovostně převodem
z účtu, popřípadě v hotovosti v pokladně radnice. Splatnost poplatku je jednorázově k 30.
červnu 2012.
Upozorňujeme občany, aby platili až po obdržení složenky!!!
Úplné znění vyhlášky je vyvěšeno na úřední
desce MÚ a je zveřejněno, na internetové stránce www.holice.eu.
Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají možnost se připojit k holickému
systému pro nakládání s komunálním odpadem
na základě písemné smlouvy.
Protože likvidaci komunálních odpadů zajišťuje v Holicích firma Odeko z Týniště nad Orlicí budou se smlouvy uzavírat přímo s „Odekem“. Kontakt na ODEKO: ODEKO s.r.o.,
Smetanova 395, 517 21 Týniště nad Orlicí, tel,
494 371 003.

Nová vyhláška o místním poplatku
za provozovaný hrací automat

Zastupitelstvo města projednalo a schválilo
19. prosince 2011 obecně závaznou vyhlášku č.
3/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního
systému. Tato nová vyhláška reaguje na novelu
zákona o místních poplatcích, která nám nyní
dovoluje vybírat místní poplatek za všechny
uvedené typy hracích přístrojů, zároveň nově
upravuje vznik a zánik poplatkové povinnosti.
Úplné znění vyhlášky je vyvěšeno na úřední
desce MÚ a je zveřejněno, na internetové stránce www.holice.eu.

Omezení provozní doby heren
s výherními automaty

Zastupitelstvo města projednalo a schválilo
19. prosince 2011 obecně závaznou vyhlášku č.

5/2011 o stanovení míst a času, ve kterém mohou být provozovány některé sázkové hry a jiné
podobné hry. Tato nová vyhláška vychází z novely loterního zákona č. 3000/2011 Sb., který
už umožňuje obcím regulovat místně i časově
provoz všech typů výherních přístrojů, tj. také
přístrojů povolovaných ministerstvem financí.
Ve vyhlášce je aplikován i nález ústavního soudu, který reagoval na vyhlášku města Chrastavy
a kterým je možno regulovat i přístroje povolené ministeriem financí před 1. 1. 2012.
Provoz všech hracích přístrojů v Holicích je
omezen na dobu od 8 do 24 hodin.
Úplné znění vyhlášky je vyvěšeno na úřední
desce MÚ a je zveřejněno, na internetové stránce www.holice.eu.

Změny v dopravním značení
od ledna 2012

Z důvodu připomínek občanů byly radou města
schváleny následující změny v dopravním značení na místních komunikacích, které budou
v průběhu ledna 2012 realizovány:
• B 29, zákaz stání v ulici Pardubické od křižovatky s ul. Klicperovou po pravé straně
ve směru ke „Špici“
• B 29, zákaz stání v ulici Klicperově po pravé
straně od ulice Komenského
• B 28, zákaz zastavení v ulici Holubově od školy k poště po pravé straně
• IP4B, jednosměrný provoz v ulici Dukelské
od křižovatky s ul. Růžičkovou k mostku

ných výhod. Úřad práce bude zajišťovat i agendu související s příspěvkem na péči a organizaci
veřejné služby.
Úředníky, kteří zajišťují výplatu dávek a další zmiňované agendy najdete od 1. ledna
2012 i nadále v přízemí budovy Městského
úřadu Holice, Holubova 1.
Podrobnosti o sociální reformě jsou na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí, www.
socialnireforma.mpsv.cz

Příchod adventu v novém hávu

Loni město připravilo tradiční zahájení adventního času – jak kalendář určil – na sobotu 27. listopadu. První adventní neděle
se však letos objevila v novém hávu, jak se
mnozí z vás sami přesvědčili. Byla to volba dobrá, za což chci touto cestou poděkovat všem, kteří se na přípravě a organizaci
dne podíleli. Byli to především technické
služby města, kulturní dům, místní pěvecké soubory, cukrárna Valma, Lukáš Peška
a další spolupracovníci. Díky za jejich snahu, nápady a práci, které k úspěchu akce
vynaložili.
Ladislav Effenberk, starosta města

Sociální reforma – přehled změn
od ledna 2012

K 1. lednu 2012 dochází k řadě změn v sociální
oblasti, především u výplaty sociálních dávek.
V platnost vstoupí nový zákon, který výplatu veškerých sociálních dávek převádí z obcí
na Úřad práce České republiky.
Jedná se především o dávky pomoci v hmotné nouzi, tzn. příspěvek na živobytí, doplatek
na bydlení a dávky mimořádné okamžité pomoci. Dále přechází agenda dávek pro zdravotně postižené. Těmi se nově rozumí příspěvek
na mobilitu a příspěvek na zdravotní pomůcky.
Tyto dvě dávky od ledna nahrazují dosavadních
osm dávek, o něž mohli žádat zdravotně postižení občané. V této oblasti bude úřad práce nyní
administrovat i vydávání průkazů mimořád-

HASIČI OBČANŮM
Vážení spoluobčané, i v průběhu letošního
roku budete mít příležitost získat na stránkách
Holických listů základní informace, jak jednat
v případě vzniku mimořádné události, havárie
nebo nehody. Začněme tím, jak rozlišit „houkání“, když zazní sirény. Sirény jsou prostředkem
k varování obyvatel při hrozícím nebezpečí.
Každý občan by měl vědět, jaké druhy signálů existují, co který znamená a hlavně – jak se
v případě ohrožení zachovat.
Jak budete varováni v případě ohrožení?
Varovným signálem „všeobecná výstraha“,
kterým je obyvatelstvo varováno v případě
HOLICKÉ LISTY

hrozby nebo vzniku mimořádné události, jako
je např. povodeň, únik nebezpečných látek
do životního prostředí, velký požár, výbuch,
apod. Signál je vyhlašován kolísavým tónem
sirény po dobu 140 sekund (obvykle zazní třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech).
Obyvatelstvo je následně informováno o tom,
co se stalo a co se má v takovém případě dělat,
a to pomocí elektronických sirén, obecního rozhlasu a dalších informačních prostředků (TV,
rozhlas).
Pravidelně můžete slyšet také zkoušku sirén,
a to každou první středu v měsíci ve 12.00 ho-

din. Ověřuje se jím funkčnost systému varování
a slyšitelnost sirén. Signál je vyhlašován nepřerušovaným tónem sirény po dobu 140 sekund.
Slýchat můžete i požární poplach, který slouží
pouze ke svolání jednotek požární ochrany obce
nebo podniku. Je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty (25 sekund trvalý
tón, 10 sekund pauza, 25 sekund trvalý tón).
U elektronických sirén vysílaný signál napodobuje zvuk trubky „HO-ŘÍ“, HO-ŘÍ“. Zkouška
sirén ani požární poplach nejsou varovným signálem! Více pak naleznete na www.hzspa.cz.
Eva Kuthanová, HZS Pardubického kraje
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KULTURA V HOLICÍCH

Kulturní kalendář na měsíc leden 2012

Vánoční akce
ve školní družině

PŘEDSTAVENÍ A KONCERTY
datum hodina
14. 1. 19.30
sobota

20. 1.
pátek
20. 1.
pátek
24. 1.
úterý
29. 1.
neděle

10.00
19.30
10.00
15.00

program
vstupné
Milan Kopecký: Dveře aneb Pane, vy jste náhoda!
Úsměvná konverzační komedie o naději, pro kterou není podstatný věk a kterou
nemohou zastavit ani zamčené dveře od bytu.
Hrají: Jitka Smutná, Jan Hartl, Jana Stryková / Tereza Nekudová.
Divadlo Palace Theatre Praha. Zařazeno v ABO.
250/230/210 Kč
J. Voskovec – J. Werich: Caesar.
Představení pro školy.
40 Kč
J.Voskovec – J. Werich: Caesar.
Repríza představení Divadelního souboru KD Holice v režii Pavla Hladíka. 90 Kč
Není drak jako drak
Tři humorné pohádky v provedení Divadýlka Kuba z Plzně
40 Kč
H. Ch. Andersen: Sněhová královna
Klasický příběh o Kajovi a Gerdě je zpracován humornou formou se zapojením
dětí do děje. Vhodné pro děti od 3 do 10 let.
Hrají: Nikola Zbytovská, Barbora Seidlová, Daniela Zbytovská.
Divadlo MALÉhRY Brno.
60 Kč

KINO
datum hodina
10.1. 17.00
úterý

17. 1. 19.30
úterý

24. 1. 19.30
úterý

31. 1. 19.30
úterý

program
vstupné
Tintinova dobrodružství
Comicsový hrdina Tintin, mimořádně zvídavý reportér a jeho věrný pes Filuta
společně narazí na model lodi, který v sobě ukrývá nebezpečné tajemství.
Režie: Steven Spilberg.
Hrají: Jamei Bell, Daniel Craig, Andy Serkis, Simon Pegg a další.
Žánr: Dobrodružný – rodinný. Délka 107 minut.
70 Kč
Moje krásná učitelka
Larry dostane životní lekci: Když si myslíš, že vše, co mělo smysl, už Tě minulo,
objevíš důvod proč žít.
Režie: Tom Hanks
Hrají: Tom Hanks, Julia Roberts, Sarah Mahoney a další.
Žánr: Komedie–přístupno od 12 let. Délka 98 minut.
70 Kč
Bastardi 2
Michalův otec a dědeček jsou přesvědčeni, že učitel Majer stál za všemi vraždami žáků. Nový vyšetřovatel Karas začíná se zaměřovat též na Majera, který je
v tuto chvíli již ředitelem školy.
Režie: Jan Lengyel.
Hrají: Tomáš Magnusek, Jan Šťastný, Jiří Krampol, Ladislav Županič, Jan Antonín Duchoslav.
Žánr: Drama – přístupno od 12 let. Délka 95 minut.
70 Kč
I ženy mají své dny
Úspěšná Erika má skoro všechno, jediné, co nemá – to je dítě. Erika tedy nastolí
plán „Dítě”. Jenže některé věci se nalinkovat nedají.
Režie: Alice Nellis.
Hrají: Ivana Chýlková, Vojta Kotek, Ondřej Sokol, Zuzana Bydžovská, Bob Klepl.
Žánr: Komedie–přístupno od 12 let. Délka 110 minut,
70 Kč

V úterý 13. 12. se provoz naší školní družiny protáhl do večerních hodin. Celá budova
byla provoněná vůní perníčků a jehličím.
Vychovatelky připravily pro děti a jejich
rodiče vánoční tvoření. Zdobily se perníčky,
vytvářely se svícny z jehličí i z perníku. Vyráběla se vánoční přání. Vychovatelky připravily pro rodiče příjemné posezení s rozsvíceným vánočním stromkem a poslechem
koled. Odměnou pro vychovatelky za jejich
přípravu a snahu bylo poděkování i slova:
„Děkujeme, doma by na to nebyl čas a hlavně by chyběla inspirace“.
H. Horodyská, I. Kmentová, L. Němcová

Zprávy z knihovny
V rámci projektu „Kde končí svět – Český
rok“ proběhla literární soutěž na téma „Říjen“, které se zúčastnili studenti gymnázia.
Vítězkou se stala Kateřina Janošová a její
práce s názvem „Posvícení“ byla poslána do dalšího kola. Na 2. místě se umístila
Barbora Chytková a na 3. místě Magdalena
Svobodová.
Žáci ze 4. tříd holických základních škol
ztvárnili téma „Říjen“ výtvarně. Zvítězila
Tereza Doležalová ze ZŠ Holubova. Na 2.–3.
místě (se stejným počtem hlasů) se umístili
Klára Svatošová a Nikolas Kopecký ze ZŠ
Komenského.

Klub filatelistů

Termíny schůzek Klubu filatelistů na rok
2012. Schůzky se konají vždy v pátek
od 19.00 hodin v klubovně kulturního domu,
a to: 3. 2., 6. 4., 1. 6., 5. 10. a 7. 12.

Palackého 38, Holice, tel.
466 920 672

AKADEMIE PRO STARŠÍ A POKROČILÉ
datum hodina
24. 1. 16.00
úterý

program
Lymfatické otoky dolních končetin
přednáška – MUDr. Iva Skálová.

vstupné
30 Kč

4

program
Detail a barva
pardubická výtvarná skupina X-ART – obrazy.

DRUHÉ BRÝLE ZDARMA
K NOVÝM BRÝLÍM S ČOČKOU

VÝSTAVY
datum hodina
2. 1.–30. 1.

AKCE LEDEN

vstupné

OPTIFOG A CRIZAL

Z P R AV O D A J M Ě S TA H O L I C

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Holoubek
V RVC Holoubek bylo i před Vánoci veselo a příjemno, v poklidné
atmosféře vkročíme i do nového roku 2012.
Vůně cukroví, koření a vánočního čaje… Všech nabízených programů
se dotkla slavnostní atmosféra adventu – děti s rodiči tak mohli společně
všemi smysly vnímat kouzlo těchto dnů. Pobavili jsme se s Mikulášem,
pekli jsme cukroví, vyráběli vánoční ozdoby, zpívali vánoční písně. Tvoření a písničky si s námi užily i děti z holického dětského domova.
První lednovou sobotu se tým RVC Holoubek bude podílet na Tříkrálovém koledování v Holicích i okolí. Výtěžek z této sbírky bude, stejně jako
v loňském roce, použit na humanitární pomoc v ČR i v zahraničí a také
na projekty Oblastní charity Pardubice – sociální služby, RVC Holoubek,
RC DaR Luže a pobytové odlehčovací zařízení Červánky v Třebosicích.
V sobotu, 7. 1. 2012, uvítáme pomoc dospělých i malých koledníků, pro
které je tento sváteční den nezapomenutelným zážitkem.
Na leden jsme kromě pravidelného programu připravili také jednorázové vzdělávací akce pro dospělé. Praktická část Kurzu první pomoci
dětem, lektorovaná záchranářem panem Richardem Kubátem, proběhne
v pondělí 16. 1. 2012 od 17.00 do 19.00 hodin. Vstupné činí 180 Kč
na osobu. I nadále platí zvýhodnění pro manželské či partnerské páry.

Účastníci kurzu ze dne 24. 10. 2011 (teoretické
přednášky) mají vstup zdarma!
Třetí a čtvrtá lednová sobota (21. 1. a 28. 1.
2012) budou v RVC Holoubek zasvěceny výchovným a komunikačním stylům v podání
lektorky PhDr. Jany Nováčkové, CSc., spoluautorky knihy Respektovat a být respektován.
Čekají nás konkrétní doporučení, která pomáhají řešit konflikty mezi dětmi, poznáme lépe, k čemu nám jsou emoce
a jak s nimi pracovat, vyzkoušíme si respektující komunikaci k dětem
i dospělým. Přidejte se k již přihlášeným rodičům i Vy. Kapacita kurzu
je limitována velikostí přednáškové místnosti, včasné přihlášení a účast
na celém čtyřsobotním kurzu je výhodou.
Podrobnější informace o pravidelném programu a akcích centra najdete
na www.pardubice.charita.cz/holoubek nebo volejte 733 141 960.
Přejeme všem rodinám a milým lidem šťastné vykročení do nového roku 2012, děkujeme našim malým i velkým klientům za přízeň
v roce 2011 a těšíme se na další čas strávený s Vámi v Rodinném
a vzdělávacím centru Holoubek.
Mgr. Monika Pavlisová

Předvánoční zastavení 2011

Vandalismus v Holicích nezná hranic

Loni již potřetí se v kulturním domě konal komponovaný program nazvaný Předvánoční zastavení. Za odpoledne se v KD Holice vystřídalo
přes 300 lidí. Program začal již v 15.00 slavnostním zahájením ve velkém sále. Obecenstvo zaplněného velkého sálu přivítali moderátor večera
Karel Král a spoluorganizátor akce Lukáš Peška. První na řadu přišel
žákovský dechový soubor Bašapa z Dolní Rovně pod vedením Františka Machače. Repertoár dechového souboru byl kromě vánoční klasiky
z části tvořen i současnou filmovou hudbou tak, aby mladé hudebníky
motivoval ke hře v dechovém tělese. Dalším účinkujícím bylo smyčcové kvarteto Precordi z Horního Jelení, na které pořadatelé zaznamenali
velmi kladné ohlasy z řad diváků. Na rozdíl od předešlých ročníků nebyl
hlavní program pouze hudební, novinkou bylo taneční pásmo. Organizátoři programu velkého sálu Jan Polák a Karel Král oslovili následující
spolky: ASPV Holice, CVČ Horní Jelení a taneční studio Energy z Holic.
Rovněž taneční program sklidil u obecenstva velké ovace. Závěr obstaralo známé holické jazzové uskupení JG Dix, které speciálně na tuto akci
připravilo i písně s vánoční tématikou. V průběhu odpoledne probíhaly ve foyer ukázky vánočních zvyků. Petr Sopoliga a Lukáš Peška pro
návštěvníky nachystali ukázku lití olova či přípravu vánočních ozdob.
Na zdárném průběhu se podílely květinářství Mimosa, Lucie Pekáčová,
Pavel Petržela i Miroslav Schejbal. Velký dík také patří městu Holice
a kulturnímu domu. Uskuteční se Předvánoční zastavení 2012? „Pokud
naši akci opět podpoří město Holice, myslím, že není problém v tradičním čtyřčlenném týmu opět akci zorganizovat. Inovací pro příští rok by
mohlo být nějaké krátké divadelní představení či dětská scénka.“ hodnotí vyhlídky Karel Král. Veškeré připomínky, nápady, náměty do dalšího
roku pište na janpolak@klikni.cz.
Jan Polák

Advent, čas očekávání, vůně cukroví, těšení na Vánoce, tak jsem s dětmi
vnímala tento čas.
Bohužel na advent roku 2011 nezapomeneme. V sobotu 10. 12. 2011
mezi 22. a 23. hodinou nám neznámý vandal vylil na střechu vozidla černou barvu. Nezastavila ho ani kartička invalidů za před ním sklem. Nejsmutnější na tom je, že tento vůz slouží k dopravě malého dítěte.
Dcera se mě zeptala: „Kdo nám to udělal? A proč?“ Co na to odpovědět?
Snad jen, že mezi námi žijí lidé, kteří jsou ostudou nejen našeho města,
ale hanbou celé společnosti.
Marcela Koubová

Jiří Zamas�l
Křičenského 306
Dašice 533 03
e-mail: zamajiri@seznam.cz

tel.:774 260 708
HOLICKÉ LISTY
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Z HOLICKÝCH ŠKOL

Prosinec na 1. stupni ZŠ Komenského

Předvánoční čas zahájili třeťáci výletem do vánočně vyzdobených Ratibořic. 5. prosince nás navštívilo několik čertů a andělů, v každé třídě se
nějaký objevil. 9. prosince se vydali druháci do Nechanického zámku,
který byl také vánočně laděný. Škoda jen, že počasí nebylo trochu zimní.
Vánoční náladu jsme si přivolali při pečení a vyrábění cukroví při projektových dnech.
Na středu 14. 12. pozvali žáčci prvních a druhých tříd své malé kamarády
z Mateřské školy Holubova a představili se jim ve vánoční besídce plné
pohybu, básniček a vánočních koled, které zazpíval náš pěvecký sbor Motýlek. Ten ještě odpoledne pod vedením paní učitelky Křížové předvedl
své umění pozvaným rodičům. Do předvánočního času se hodila i beseda o správném stolování s ukázkami prostírání stolu. A poslední školní
den v tomto kalendářním roce vyrazili prvňáčci do Perníkové chaloupky.
A protože byli všichni moc hodní, žádného si ježibaba nenechala, vrátili
se domů a mohli si užít vánočních prázdnin.
Olga Jiroutová

Radost pro babičky a dědy
Dívčí pěvecký soubor Radost, který působí na druhém stupni základní
školy v Komenského ulici si pro adventní čas připravil půlhodinové pásmo písní a mluveného slova určené seniorům v domě s pečovatelskou
službou Simeon v Horním Jelení a obyvatelům domova důchodců v Borohrádku.
Návštěva seniorů proběhla ve dnech 9. a 12. prosince. Na závěr vystoupení dívky podarovaly důchodce přáníčky, která vyrobili žáci naší školy.
Odměnou za vynaloženou práci byly nejen sladkosti, které si děvčata vysloužila, ale i upřímný potlesk a slzičky v očích babiček a dědečků.
Mgr. Blanka Málková

Konec roku na Holubovce
Očekávání Vánoc, svátků klidu, míru a pohody, připomínalo na naší škole
nejednu domácnost – živo u nás bylo jako v úle. Posuďte sami: Nejprve
jsme vyhlásili výsledky soutěže ve sběru starého papíru, kterého rodiče a žáci odevzdali 10 a půl tuny! Absolutním vítězem se s 597 kg stal
Jan Kolář, žák 1. B. Rovnou z výletu do Perníkové chaloupky nás školní
družina pozvala na čertovskou diskotéku. Všichni jsme se pak „pekelně
soustředili“ při matematické soutěži, takže čertice doprovázející Mikuláše a anděla nakonec nikoho neodnesla a odešla ze školy s prázdnou,
na rozdíl od rodičů, kteří přišli do družiny na tvoření z vizovického těsta
nebo na vánoční večírek.
Oba šesté ročníky absolvovaly návštěvu anglického divadla Dr. Klutze
a přednášku hradecké diecéze o historii Vánoc. Ve škole to bylo tak bezva,
že se někomu nechtělo ani domů, a pod různými záminkami jako třeba
„Slavnost pohádek“ ve 3. třídě a „Vánoční spaní“ v 5. A zůstali ve škole
přes noc. To nás učitele velmi potěšilo, stejně jako úspěchy našich žáků
v celé řadě soutěží – Terezka Dojčánová se ve výtvarné soutěži „Zdravá
a nemocná příroda“ umístila na krásném 1. místě. Stejný úspěch slavily
i naše basketbalistky v Basketbalovém turnaji DDM Holice, kde zabodovali také naši hoši a obsadili velmi pěkné 2. místo.
Nezbývá než si přát, aby i rok 2012 byl stejně rušný a úspěšný jako rok
2011. A co nás čeká hned v lednu? Třetí dílna pro předškoláky se uskuteční ve čtvrtek 5. 1. od 16.30 hodin a zápis žáků do prvních tříd se uskuteční
ve čtvrtek 19. a v pátek 20. ledna vždy od 13.30 do 18 hodin. Srdečně
Vás zveme.
Mgr. Pavlína Trpková

Informace z Gymnázia Dr. E. Holuba
Měsíc prosinec byl opět bohatý na celou řadu společenských, kulturních
a sportovních aktivit.
V polovině prosince se uskutečnil tradiční adventní večer. V jeho
první části byla vernisáž výtvarných prací našich studentů a obrazů
Mgr. V. Macků a Ak. mal. V. Zahradníkové. Vánoční atmosféru přiblížil
pěvecký sbor a řada scének našich žáků. V druhé části vystoupili pardubičtí filharmonici v podání smyčcového Corvus Quartet. Na dobrovolném
vstupném se vybralo 6010 Kč, které byly zaslány na konto adventních
koncertů při české televizi.
13. prosince 2011 se v Pardubicích uskutečnilo slavnostní předání cen
vítězům výtvarné soutěže „Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje“. Do soutěže bylo zařazeno na 1600 obrázků, koláží a grafických návrhů. Tímto velkým zájmem se tato soutěž stala největší výtvarnou soutěží
v České republice. Hejtman Radko Martínek a členové odborné poroty
gratulovali i našim studentům. Na 2. místě se v kategorii 11–15 let umístila Nataly Schattingerová (1. C) a na 3. místě v kategorii nad 15 let Tomáš
Shejbal (6. C).
Na závěr chci popřát všem spokojené vánoční a novoroční svátky a pozvat zájemce na Den otevřených dveří 17. ledna 2012 (15–17hod.).
Ing. Milan Hrdlička, ředitel školy.

Vánoční slavnost v MŠ Pardubická
Ve čtvrtek 14. prosince jsme se sešli na zahradní vánoční slavnosti.
Nejprve si děti zazpívaly koledy a poté následoval program s názvem
„Vánoce s rolničkou“.
Pro všechny bylo připraveno bohaté občerstvení, nechyběl ani punč pro
rodiče. Na závěr si děti vypustily lampionky štěstí s přáním pro Ježíška.
Přejeme všem čtenářům hodně zdraví, lásky a 366 pohodových dnů
v roce 2012.
Děti a zaměstnanci MŠ Pardubická
PRODÁM BYT 2+1, V HOLICÍCH, OV.
55m2, PLAST. OKNA, CENA K JEDNÁNÍ 1 149 000 Kč.
INFO: amhk@seznam.cz, tel.: 608 240 252
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HISTORIE I SOUČASTNOST MĚSTA HOLIC
(Stránku připravil Miloslav Kment)

Ze starých městských adresářů (1)
Nedávno jsem listoval v „Adresáři města Holic“, vydaném místním nakladatelstvím
Františka Ottmara v dubnu 1935 u příležitosti
voleb do Národního shromáždění. V té souvislosti stojí za zmínku, že dnes by něco takového nebylo možné. Adresáře v takovéto
podobě dnes neexistují, poněvadž jednak není
nakladatele, který by to finančně unesl, jednak
spousta mnohdy nesmyslných nařízení o ochraně osobních údajů něco takového neumožňuje.
Podívejme se, co bylo možné uveřejnit jednak
ve zmíněném adresáři a rovněž v „Adresáři
města Holic v roce 1926“, vydaného Městskou
spořitelnou holickou.
Abych se vrátil v úvodní větě, při listování
v městském adresáři z roku 1935 jsem se podivil nad údajem, že k 1. prosinci roku 1930 žilo
ve všech sedmi částech města celkem 6 546
obyvatel. Jde o rekordní číslo, které v usilovné
snaze všech generací dosáhnout sedmitisícového počtu osob dosud nebylo nikdy překonáno. Místní historici Pospíšil – Šafařík zmiňují, že první údaj z roku 1677 hovoří o 436
obyvatelích, v roce 1710 je uváděn počet 695
lidí a v roce 1782 je již značně překročena tisícovka! Uváděno je 1 718 obyvatel. Poté nalezneme v různých statistikách čísla z let 1826
(3 056 lidí), rok 1850 přináší číslo 4 131 oby-

vatel. Skokem jsme v roce 1900 (5 335 osob)
a v roce 1930 již v úvodu zmíněný rekord
6 546 občanů. Jaké jsou údaje v současnosti? Městská kronika z roku 2001 uvádí počet
obyvatel ze sčítání lidu: 6 265. V roce 2005
bylo evidováno 6 331 lidí a rok 2010 nabízí
neoficiálně číslo 6 448 obyvatel. To jsou však

již údaje nových statistik. Nahlédněme zpět
do adresářů předválečných. V roce 1935 měly
Holice rovněž sedm částí, jejich pojmenování se lišilo minimálně: I. – Nové Holice, II.
– Staré Holice, III. – Koudelka, IV. – Kamenec, V. – Podlesí, VI. – Podhráz, VII. – Nové
Rovensko.
Pochopitelně, že v udané době byla pojmenována většina ulic v „nových“, avšak též
některé ve „starých“ Holicích. Mnohá jména
zůstala dodnes, většině z nich se jména, změněná za nacistícké okupace a komunistické
éry, vrátila po roce 1989. Zcela však zmizela
jména Neptalímovy ulice, ulice Štefánikovy,
Wilsonovy, Plukovníka Švece, Závodské,
Bachmačské, Udržalovy a Rašínovo nábřeží. – Začal jsem rekordním počtem obyvatel
– 6 546. Přidám k tomu, že centrum – Nové
Holice – měly 3 517 lidí, ve Starých Holicích
žilo 1 907 osob, na Koudelce 322, na Kamenci 110, na Podlesí 377, na Podhrázi 222
a v „Novém Rovensku“ 91 lidí. Ve městě žilo
podle tehdejší evidence 3 356 lidí římsko-katolického vyznání, 110 evangelíků, 1 524 lidí
vyznávalo náboženství československé, žilo
zde 40 izraelitů a 28 lidí jiného náboženství.
Bez vyznání bylo evidováno 1 488 osob.
(mkm)

Historie školství v Holicích (1)
Prapůvod výchovy mládeže z dob, kdy státní
zřízení nemělo ještě zdaleka ani obecné formy,
patří církvím, která zakládala seskupení podobné školním třídám, především u klášterů. V polovině 13. století začalo zakládání měst a starým i novým osadám se dostávalo mnohých
privilegií. K nim patřila i možnost zakládání
tříd a škol. V té době však neexistoval systém
státní podpory a školní výchova závisela na majetnosti (a štědrosti) obecních vrchností, podpoře dobrodinců, mecenášů a „blahovolnosti“
vyšší vrchnosti. Přesto však třídy a školy vznikaly a přežívaly.
Jak praví ve svých spisech holičtí historici,
učitelé Antonín Šafařík a Otokar Pospíšil, pro
spornost pramenů nelze určit vznik nejstarší školy. Podle pamětních knih založil školu
o jedné třídě v roce 1481 „pán a majitel zboží
holického“ rytíř Neptalim z Frimburka. Tento pán patří právem mezi největší dobrodince
města. Další osud školy není popsán, avšak ví
se, že za panství Pernštýnů v obci škola stávala, což dokazuje zápis z pamětní knihy městské z roku 1560, uvádějící, že byla na úřadě
sepsána „smlouva s kantorem“. Že existovala
škola v jisté podobě dokazuje rovněž zápis
v „obecních počtech“, kde jsou uváděny náklady na školu. Šafařík s Pospíšilem uvádějí, že
z oné doby jsou známá některá jména prvních
„kantorů“: Šimona Simonidea Holického, Jana
Slavíka, Václava Benjamina Švihovského, atd.
HOLICKÉ LISTY

o jednoho „spomocníka“. V té době sílily snahy občanů ze Starých Holic o výstavbu vlastní
školy. Dnes se bude zdát školským pracovníkům, ale i veřejnosti neuvěřitelné, že v roce
1836 chodilo do holické školy 250 děvčat a 297
chlapců, celkem 547 dětí! A z říše snů se zdá
rozhodnutí vrchnosti, že jeden učitel nesmí vyučovat více než 130 dětí! Ovšem v té době se již
čas chýlil ke zlomu století, který přinesl mnoho
reorganizací, jež se promítly i do rozvoje školství.
Miloslav Kment

K výraznějšímu pokroku dochází koncem
18. století. V roce 1798 byla zatímní jednotřídní
škola rozšířena na dvoutřídní a kromě kantora
na ní působil též „spomocník“. A přichází zlomový okamžik, kdy v roce 1799 byla vystavěna
nová, sice dřevěná, avšak již jednopatrová škola, která stála v sousedství kostela sv. Martina
v místě, kde dnes stojí Základní škola Komenského ulice. Byla postavena nákladem vrchnosti. Šlo o školu dvojtřídní, kterou řídil kantor Josef Křičenský a jeho „spomocník“, a škola byla
vedena s přísnějšími ustanoveními pro žáky,
na což dohlíželi také dva určení „obecní starší“.
Vývoj i rozvoj pokračoval, v roce 1817 bylo
učitelům zvýšeno služné a o čtyři roky později, kdy stav žactva neustále stoupal, byla škola
rozšířena o další třídu a učitelský sbor posílen

Dvě drobnosti z lexikonu
„Kdo je kdo“
Před 110 lety – 29. ledna 1902 – zemřel
v Dašicích Josef Nechvíle (narozen 6. 11. 1841
v Cholticích), kněz, spisovatel, autor článků
a publikací z oboru historie a vlastivědy, v roce
1882 napsal kromě jiného monografii „Holice
a přifařené osady“.
Před 50 lety – 4. ledna 1962 – zemřel v České Kamenici František Pilný (narozen 3. prosince 1887 v Dolních Ředicích), učitel, veřejný
a osvětový činitel, působil v holických školách.
Též významný sokolský činovník, hasičský
vzdělavatel, odbojový pracovník, za nacistické
okupace vězněn, předseda prvního Revolučního národního výboru města Holic (1945–1946),
po roce 1948 perzekvován komunistickým režimem.
(mkm)
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Výsledky basketbalových mistrovských utkání

Východočeská liga mužů:
BC Spartak Rychnov nad Kněžnou – BVK Holice
70 : 68 (19:12 29:32 47:46 61:61)
Oliva 20, Joska 13, Trojan 9, Petružálek 7, Tylchrt
a Diepold po 5, Machara 4, Tušl 3, Šrámek 2
Spartak Choceň – BVK Holice
48 : 77 (12:21 20:39 36:62)
Tylchrt 18, Oliva 14, Tušl 9, Diepold 8, Machara
a Joska po 6, Kubant 5, Šrámek a Petružálek po 4,
Trojan 3
Tesla Pardubice – BVK Holice
63 : 61 (14:9 28:22 42:43)
Trojan 20, Oliva 15, Tylchrt 7, Půlpán Viktor a Joska po 5, Machara 4, Šrámek 3, Kolář 2
Oblastní přebor juniorů U19:
Sokol Nová Paka – BVK Holice
60 : 64 (9:16 30:32 51:50)
Samek 18, Welsch Michal 16, Jechura 12, Mansfeld Jiří 8, Bahník 6, Pataj a Michálek po 2
58 : 89 (20:26 34:49 44:68)
Bahník 28, Jechura 17, Pataj 13, Samek 10, Mansfeld Jiří 8, Welsch Michal 7, Michálek 4, Hromek 6
BVK Holice – Sokol Hradec Králové
84 : 76 (22:19 41:30 60:47)
Jechura 23, Procházka a Bahník po 19, Hromek
10, Kašpar 9, Mansfeld Josef 4
76 : 60 (17:19 36:31 60:43)
Jechura a Procházka po 21, Kašpar a Michálek
po 13, Hromek a Mansfeld Josef po 4
Oblastní přebor kadetů U17:
Kara Trutnov – BVK Holice
45 : 87 (10:27 29:42 31:64)
Michálek a Jechura po 28, Procházka 22, Havelka
4, Nechvíle 2
58 : 77 (10:14 25:35 41:62)
Procházka 32, Jechura 20, Michálek14, Nechvíle
5, Havelka 4, Říha 2
Celostátní liga žáků U14:
BK Pardubice B – BVK Holice
43 : 89 (14:19 17:49 33:67)
Venclák 34, Horká Adam 15, Kašpar 11, Zeman
10, Welsch Marek 6, Tomášek 5, Mycak a Válek
po 2
BK Pardubice A – BVK Holice
94 : 40 (24:8 43:18 73:28)
Horký 20, Kašpar 6, Válek, Zeman a Venclák po 4,
Janoš 2
Sokol Hradec Králové – BVK Holice
80 : 61 (19:18 40:34 61:48)
Horký Adam 13, Venclák a Tomášek po 11, Zeman 10, Welsch Marek 9, Kašpar, Válek a Mycak
po 2, Janoš 1
Baskeťáci Josefov – BVK Holice
52 : 93 (Horký 28, Welsch 19, Venclák a Tomášek
po 14, Janoš 10, Zeman 4, Kašpar a Mycak po 2

Oblastní přebor starších minižáků U13:
Kara Trutnov – BVK Holice
32 : 82 (9:25 18:45 24:55)
Horký Adam 49, Welsch Marek 19, Kašpar 6,
Hloušek a Šenk po 4
54 : 102 (15:19 20:46 34:72)
Horký Adam 69, Welsch Marek 24, Kašpar 3,
Šenk, Hloušek a Svatoš po 2
BVK Holice – Baskeťáci Josefov
74 : 39 (22:8 44:14 54:25)
Horký Adam 36, Welsch Marek 20, Kašpar 10, Pařízek a Hloušek po 4
45 : 71 (9:22 17:44 31:60)
Horký Adam 18, Welsch Marek 15, Kašpar 10,
Pařízek
Oblastní přebor nejmladších minižáků U11:
BVK Holice – Spartak Choceň
18 : 76 (10:12 12:28 18:47)
Mrázek 8, Půlpán Marek 6, Dvořák 4
24 : 77 (12:14 14:30 18:55)
Dvořák 20, Půlpán Marek a Valenta po 2
BVK Holice – BK Přelouč
51 : 26 (20:6 33:15 43:23)
Dvořák 26, Půlpán Marek 12, Chmelík 6, Mrázek
5, Kačírek 2
35 : 34 (9:5 16:12 28:24)
Půlpán Marek 17, Dvořák 14, Mrázek a Horký
Filip po 2
SŠB Pardubice – BVK Holice
40 : 48 (9:10 17:21 28:35)
Dvořák 20, Bartošek 10, Mrázek a Chmelík po 4,
Horký Filip a Vlasák po 3, Půlpán Marek a Valenta
po 2
19 : 92 (7:17 15:35 17:55)
Dvořák 47, Bartošek a Chmelík po 10, Valenta 9,
Marek Půlpán 6, Horký Filip a Vlasák po 4, Mrázek a Mergl po 2

SK Holice
podzimním mistrem
Velice podařený podzim mají v Krajském přeboru za sebou hráči SK Holice. Po polovině
soutěže totiž vedou průběžnou tabulku se čtyř
bodovým náskokem na tým Svitav, o další dva
body zpět je věčný rival našich fotbalistů celek
Vysokého Mýta.
V patnácti podzimních kolech dokázali holičtí
fotbalisté desetkrát zvítězit, třikrát remizovali a pouze dvakrát odešli poraženi, získali 33
bodů při impozantním skóre 33 : 14, což značí
průměr střelených branek více jak dvě na zápas.
Jarní část soutěže začíná v březnu a naše mužstvo na úvod zajíždí do Chocně.

Stolní tenis
Stolní tenisté TJ Jiskra Holice si vedou velice
úspěšně ve druhé lize mužů. Po jedenácti odehraných kolech jsou uprostřed tabulky na šestém místě, když si na své konto připsali 22
bodů. Šesté místo patří po devíti odehraných
divizních kolech v i „B“ mužstvu.
Nejbližší domácí zápasy „áčka“:
• sobota 14. ledna od 14.00 hodin
TJ Jiskra Holice – US Steinerová Choceň
• sobota 28. ledna od 14.00 hodin
TJ Jiskra Holice – Matve Uherský Ostroh „B“
• neděle 29. ledna od 13.30 hodin
TJ Jiskra Holice – KST Zlín „B“

Basketbalový klub Holice pořádá v pátek 27. ledna 2011 v Kulturním domě města Holicí 5. společenský ples.
Začátek plesu je ve 20.00 hod. K tanci i poslechu
hraje hudební skupina UNIVERZAL. Vstupenky
je možné zakoupit v předprodeji každé úterý a pátek od 17.00 hod. ve sportovní hale nebo přímo
před začátkem plesu. V programu plesu bude opět
zařazena barmanská show mistra České republiky.

Akce DDM Holice
12. 12. a 13. 12. 2011 proběhlo ve sportovní
hale Holice okrskové kolo v basketbalu pro dívky a chlapce. ZŠ holického regionu. Za účasti
6 škol zvítězila v kategorii dívek ZŠ Holubova
Holice, a v kategorii chlapců zvítězilo Gymnázium Holice, které tím postoupilo do okresního
finále.
12.12.2011 proběhl v odpoledních hodinách
turnaj ve volejbale pro zaměstnance školských
zařízení, vítězství si odnesli zaměstnanci ISŠA
Holice.
Hana Stárková
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