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Vážení spoluobčané!
V říjnové čísle „listů“ 

jsem zmiňoval „stavební 
podzim v Holicích“ a byl 
jsem překvapen vaší reak-
cí. Občané mi volali, ně-
kteří mne zastavili na ulici 
a většinou chtěli vědět po-
drobnosti o „jejich“ stav-
bě, rekonstrukci, opravě. Je 

to pochopitelné, a proto bych rád onen stavební 
podzim shrnul, i když není ještě všemu konec. Bylo 
začato s pracemi na městském bytovém domě čp. 2 
na náměstí T. G. Masaryka – do konce října bude 
hotovo. S tím souvisí oprava a vybavení obřadní 
síně radnice. Také ona bude do konce října hoto-
vá, zřejmě již v listopadu zde proběhnou obřady. 
Denně se pracuje na úpravách druhého poscho-
dí radnice. Občané jistě pochopí nastalou situaci 
a prominou nám trochu problémů, které vyřaze-
ním některých kanceláří nastávají. Firma říká, že 
do konce měsíce listopadu bude oprava ukončena. 
Ještě v říjnu bude zahájena výměna oken v jižní 
a východní části bytového domu čp. 61 v ulici 
Bratří Čapků (t.zv. „věžák“). Také inovace střechy 
kulturního domu spěje ke svému konci. Pokud jde 
o muzeum, jen pro zajímavost mohu konstatovat, 
že stavební práce v těchto dnech končí a přejde 
se na přípravu expozic a programů. Podrobnější 
informace budeme znát počátkem nového roku. 
Nemusím snad upozorňovat na hotové parkoviště 
u zadního vchodu do městského hřbitova. To zjisti-
la většina z vás patrně už v posledních dnech října. 
Na stavbě dětského hřiště na Koudelce pokračují 
hrubé stavební práce, letos bude dokončena opra-
va a úprava kapličky sv. Rocha v městské části Ro-
veňska. Výsledek je to slušný a rád bych za veškeré 
úsilí poděkoval všem zúčastněným pracovníkům 
městského úřadu, spolupracovníkům i fi rmám, se 
kterými – alespoň zatím – nebyly téměř žádné pro-
blémy. 

Nelze opomenout dvě významné akce cizích 
investorů. Koncem září v bývalých prostorách 
strojíren TMS byl slavnostně otevřen nový provoz 
partnerské společnosti „Zelisko“, vybudovaný 
ve spolupráci se společností BV elektronik (viz sa-
mostatný článek). V polovině října byl otevřen nový 
supermarket fi rmy Qanto. Nechyběl jsem na veřej-
ném setkání občanů, které se ve čtvrtek 20. října 
uskutečnilo v klubovnách kulturního domu a kde se 
hovořilo na téma: „Co nám ve městě chybí, co mů-
žeme zlepšit“. Dá se říci, že účast několika desítek 
občanů byla obstojná. Přítomní zástupci společ-
nosti „Partnerství“ seznámili přítomné s průběhem 
dosavadní analýzy. Po širokém průzkumu, se kte-
rým pomáhali žáci zdejší automobilní školy, bylo 
na pořadu první veřejné setkání s občany. Další 
průzkumy proběhnou do konce roku a do konce 
března 2012 by měly být zpracovány závěry, na je-
jichž základě proběhnou další veřejná setkání. 

Smutný listopad začíná zcela typicky „Dušič-
kami“, ale končí radostným zahájením adventu. 
Nejinak tomu bude letos opět i v Holicích. Tak si 
to hezky užijte.

 Mgr. Ladislav Effenberk, starosta města

Koncem měsíce září proběhla ve městě velmi 
zajímavá událost, která poněkud unikla pozor-
nosti veřejnosti i sdělovacích prostředků. „Ho-
lické listy“ informaci o této události obdržely 
až počátkem října, přesto považujeme za vhod-
né upozornit i dodatečně širokou veřejnost 
na zmíněnou novinku. Jak nám sdělil pracov-
ník holické fi rmy BV elektronik ing. Jaromír 
Lohniský, koncem měsíce září byl v bývalých 
prostorách strojíren TMS slavnostně otevřen 
nový provoz partnerské společnosti „Zelisko“ 
pro tlakové zalévání napěťových a proudových 
transformátorů. Provozovna patří k nejmoder-
nějším v Evropě a splňuje nejnáročnější poža-
davky zákazníků na kvalitu i včasnost dodávek. 
Společnost Zelisko investovala do výrobního 

zařízení částku přes milion Euro, společnost 
BV elektronik kompletně fi nancovala infra-
strukturu a stavbu vlastní výrobní haly. Nikoliv 
nepodstatná je i skutečnost, že investice umož-
nila otevřít nové pracovní příležitosti a záro-
veň umožnila oběma společnostem zefektiv-
nit dodací lhůty vůči zákazníkům, což se jistě 
v konečném důsledku projeví na navýšení jak 
obratu, tak i rentability obou fi rem. Dlouholetá, 
již 15 let trvající spolupráce, přinesla nadmíru 
pozoruhodný výsledek. Význam události po-
tvrzuje rovněž účast na slavnostním otevření, 
kde kromě vedení obou společností a představi-
telů města fi gurovali i zástupci fi rem Siemens, 
Schneider elektric, ČEZ, EON a řada dalších.

(red)

POZVÁNKA
na zahájení adventu v neděli 27. listopadu na náměstí T. G. Masaryka

10–17 hodin – adventní jarmark s tradičním vánočním zbožím
a zabijačka s prodejem řeznických výrobků 

od 15 hodin – koncert dechového orchestru KD Holice a Svatomartinského sboru 
v 16 hodin – rozsvícení vánočního stromu s vystoupením dětí ZŠ Holubova a ZUŠ Holice

Pozoruhodný průmyslový objekt

SLOVO STAROSTY

Holické listy
Aktuality  • Aktuality  • Aktuality  • Aktuality  • Aktuality 

Holické listy
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USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE DNE 
26. září 2011
Usnesení č. 260 RM bere na vědomí zprávu 
o činnosti komise pro zvelebení města a nakládá-
ní s jeho majetkem. Č. 261 RM schvaluje plnění 
kapitálového rozpočtu města k 20. 9. 2011. Č 262 
RM schvaluje 9. rozpočtovou změnu v rozpočtu 
města na rok 2011. Č. 263 RM schvaluje likvi-
daci movitého majetku města dle návrhu komise 
pro zvelebení města a nakládání s jeho majetkem 
ze dne 7. 9. 2011. Č. 264 RM doporučuje zastu-
pitelstvu města schválit umístění trafostanice pro 
ČEZ Distribuci, a.s. Hradec Králové, ve variantě 
„1“ na pozemku p. č. 2011/1 v majetku pardubic-
kého kraje, dle předloženého návrhu, s použitím 
příjezdového zpevněného chodníku na pozemku 
p. č. 202/66 a p. č. 2008/27 za předpokladu sou-
hlasu Pardubického kraje a dle podmínek města 
a Pardubického kraje. Č. 265 RM doporučuje 
zastupitelstvu města schválit umístění zařízení pro 
Správu dopravní cesty Pardubice dle předložené-
ho zákresu v situaci. Majetkoprávní vypořádání 
k pozemku doporučuje zřízením věcného břemene 
k dotčenému městskému pozemku p. č. 1149/1. 
Č. 266 RM schvaluje na základě výsledku výbě-
rového řízení jako zhotovitele akce „MŠ – Holice, 
Staroholická 236 – výměna oplocení na severní 
straně“ fi rmu Šrámek s.r.o. Slepotice. Č. 267 RM 
schvaluje na základě výsledku výběrového řízení 
jako zhotovitele akce „Projekt úpravy plynové ko-
telny v domě čp. 9 v Holicích“, Projekční kancelář 
Ing. Karel Vrbický. Č. 268 RM schvaluje na zá-
kladě výsledku výběrového řízení jako zhotovitele 
akce „Rekonstrukce kapličky v Roveňsku“, pana 
Lubomíra Vášu. Č. 269 RM schvaluje přidělení 
bytu č. 28 v Bytovém domě čp. 1042 v Holicích, 
dle Pořadníku schváleného sociálního komisí 
na III. čtvrtletí roku 2011. Č. 270 RM schvaluje 
převést počínaje dnem 1. 10. 2011 právo nájmu 
k nebytovým prostorám – ordinace v čp. 29 nám. T. 
G. Masaryka z MUDr. Darko Klobučara na 1. Par-
dubickou ORL, s.r.o. se sídlem Erno Košťála 957, 
Pardubice, zastoupené MUDr. Darkem Klobuča-
rem, jednatelem společnosti. Č. 271 RM schvalu-
je Směrnici č. 13 o postupu pro evidenci, vymáhá-
ní a odpisu pohledávek s platností od 1. 10. 2011. 
Č. 272 RM schvaluje uvolnění částky do výše 95 
tisíc Kč na opravu rampy prodejny v domě  čp. 
61, Bratří Čapků, Holice. Č. 273 RM schvaluje 
poskytnutí příspěvku ve výši 5 000 Kč na úhradu 
neinvestičních nákladů pro specielní školu Da-
neta s.r.o. Hradec Králové. Č. 274 RM ukládá 
starostovi města projednat s advokátní kanceláří 
JUDr. Rudoleckého odložení vystěhování paní 
Dity Sedlákové z bytu C2 Na Mušce 1124, Holice 
do 31. 10. 2011. T: ihned Z: starosta města. Č. 275 
RM schvaluje delegaci k položení věnce na hrob 
Dr. Emila Holuba ve Vídni dne 5. 10. 2011 ve slo-
žení: Ing. Vladislav Branda, Milena Vohralíková, 
Petr Kačer a Marcela Jeřábková. 
USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE DNE 
10. října 2011
Usnesení č. 276 RM schvaluje pořadník uchaze-
čů o přidělení městského bytu na IV. čtvrtletí roku 
2011. Č. 277 RM bere na vědomí zprávu o čin-
nosti komise pro školství, mládež a tělovýchovu. 
Č. 278 RM schvaluje pravidla pro sestavení roz-
počtu města pro rok 2012. Č. 279 schvaluje po-
skytování příspěvku na penzijní a životní pojištění 
zaměstnanců Technických služeb Holice z pro-
středků organizace s ukončením k datu 29. 2. 2012 

(prodloužení účinnosti usnesení č. 718 rady města 
ze dne 9. 2. 2009). Č. 280 RM schvaluje Smlouvu 
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtových 
prostředků Pardubického kraje – Turistické infor-
mační centrum. Č. 281 RM schvaluje likvidaci 
movitého majetku města dle předloženého návrhu 
komise pro zvelebení města a nakládání s jeho ma-
jetkem ze dne 5. 10. 2011. Č. 282 RM a) schvaluje 
zveřejnění záměru odprodeje a b) doporučuje za-
stupitelstvu města schválit odprodej pozemků p. č. 
828, výměra 922 m2 a p. č. 827/1, výměra 2433 
m2, k.ú. Holice v Čechách. Č. 283 RM nedopo-
ručuje zastupitelstvu města schválit snížení kupní 
ceny pozemku p. č. 5437, výměra 314 m2 , místní 
část Roveňsko. Č. 284 RM doporučuje zastupi-
telstvu města schválit snížení ceny části pozemku 
p. č. 3403/2, výměra cca 110 m2 a části pozem-
ku  p. č. 3273, výměra cca 170 m2, ul. K Zastávce 
na částku 100 Kč/m2 vzhledem k ekologickému 
zatížení pozemků. Č. 285 RM a) doporučuje za-
stupitelstvu města schválit výkup pozemku p. č. 
2429/7, výměra 36 m2, ul. 5 května, Holice; b) ne-
doporučuje zastupitelstvu města schválit výkup 
pozemku p. č. 4636/14, výměra 21 m2, místní část 
Podlesí. Č. 286 RM doporučuje zastupitelstvu 
města schválit zřízení věcného břemene za úče-
lem uložení přípojky knn na pozemcích města 
p.č. 3772 a p.č. 3770/2, k.ú. Holice v Čechách, 
pro ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, za úplatu formou 
jednorázové náhrady. Č. 287 RM bere na vědomí 
postup projednávání a zpracovávání nového územ-
ního plánu města Holic. Č. 288 RM doporučuje 
zastupitelstvu města schválit poplatky za úklid 
společných prostor v čp. 1042 v ulici U Kaplič-
ky a v čp. 1131 v ulici Palackého ve výši 80 Kč/
osoba/měsíc + DPH a v budově čp. 29 na náměstí 
T. G. Masaryka – bývalé polikliniky ve výši sku-
tečných nákladů. Č. 289 RM bere na vědomí žá-
dost manželů Pakostových o souhlas s umístěním 
fotovoltaické elektrárny malého výkonu na střeše 
jejich domu čp. 732,v ulici 5. května, Holice s tím, 
že vydání souhlasu není v kompetenci rady města. 
Č. 290 RM schvaluje odměny ředitelů příspěvko-
vých organizací za I. pololetí roku 2011 dle před-
loženého návrhu. Č. 291 RM schvaluje prodlou-
žení stávající smlouvy na pronájem chat u rybníka 
Blažkovec s  organizací Junák – středisko Holice, 
do 31. 12. 2011. Č. 292 RM schvaluje povolení 
Ivetě a Jiřímu Němcovým z Chotěboře provozovat 
v roce 2012 trhy v Holubově ulici za stejných pod-
mínek jako v roce 2011.

USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE 
DNE 24. října 2011
Usnesení č. 293 RM bere na vědomí „Plán 
zimní údržby místních komunikací na období 
2011/2012“, dle návrhu předloženého ředitelem 
Technických služeb Holice. Č. 294 RM bere na 
vědomí Smlouvu o nájmu hrobového místa dle 
předloženého návrhu. Č. 295 RM bere na vědomí 
zprávu o údržbě místních komunikací. Č. 296 RM 
bere na vědomí zprávu o hospodaření Kulturní-
ho domu města Holic ke dni 30. 9. 2011. Č 297 
RM a) odvolává z funkce ředitele Kulturního 
domu města Holic Ing. Vladimíra Faltyse ke dni 
31. 10. 2011; b) pověřuje vedením Kulturního 
domu města Holic p. Petra Kačera do doby jme-
nování nového ředitele od 1. 11. 2011; c) uklá-
dá místostarostovi města vypsání výběrového 
řízení na ředitele Kulturního domu města Holic. 
T: ihned Z: Ing. Vítězslav Vondrouš. Č. 298 RM 
doporučuje zastupitelstvu města schválit  plnění 

rozpočtu města k 30. 9. 2011. Č. 299 RM schva-
luje Domovní řád městských domů. Č. 300 RM 
schvaluje vnitřní směrnici města č. 27/2011 – Za-
dávání veřejných zakázek malého rozsahu. Č. 301 
RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě s Janem Bahníkem na prodej pozemku 
p.č 1338/5 o výměře 142 m2 v ul. Saroholická, se 
splátkovým kalendářem na dobu 6 měsíců. Č. 302 
RM schvaluje na základě výběrového řízení jako 
zhotovitele akce „Výměna oken a balkónových 
dveří domu  čp. 61, Bratří Čapků, Holice“ fi rmu 
UNIWIN, Velim. Č. 303 RM a) schvaluje na 
základě výběrového řízení jako zhotovitele akce 
„Přístřešky na kontejnery pro ukládání komunál-
ního odpadu, Na Mušce, Holice“ fi rmu Viktor 
Lutera, Ke Křížku 760, 533 04 Sezemice za cenu 
283 484 Kč včetně DPH; b) doporučuje zastupi-
telstvu města schválit rozpočtovou změnu a navý-
šení rozpočtu na akci „Přístřešky na kontejnery  
pro ukládání komunálního odpadu v ul. Na Muš-
ce, Holice“ z kapitálové rezervy o 100 tisíc Kč. 
Č. 304 RM schvaluje na základě výběrového ří-
zení jako zhotovitele akce „Odvodnění Hanzlovy 
ulice, Staré Holice“ fi rmu Štross – protlaky s.r.o., 
Revoluční 1033, Holice. Č. 305 RM bere na vě-
domí přípravu zasedání zastupitelstva města 7. 11. 
2011. Č. 306 RM schvaluje Smlouvu na dlouho-
dobý pronájem nebytových prostor v Kulturním 
domě města Holic.

Vzpomínka na Josefa Severu

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, strukturovaný životopis s přehle-
dem předchozích zaměstnání, koncepce roz-
voje organizace v rozsahu max. 3 stran, výpis 
z rejstříku trestů (ne starší jak 3 měsíce).
Přihlášky včetně příloh zašlete nejpozději 
do 18. 11. 2011 na adresu:
Mgr. Ladislav Effenberk,
Město Holice, Holubova 1, 534 14 Holice
Obálku označte slovy „KONKURZ KD –
NEOTVÍRAT“.

Josef Severa se narodil 27. 11. 1917 v Drahelicích 
u Nymburka. Absolvoval vojenskou hudební školu 
a následně nastoupil jako řádný příslušník vojen-
ské hudby. Osvojil si hru na několik hudebních 
nástrojů, což mu pak bylo vhod při jeho pozdější 
skladatelské činnosti z hlediska vědomostí o mož-
nostech nástrojů. Po válce do roku 1967 působil 
jako fl étnista v brněnském státním divadle a poz-
ději působil jako externí profesor státní konzerva-
toře v Brně. Od roku 1967 do roku 1973 vyučoval 
na konzervatoři v Bejrútu (Libanon). Po návratu 
do vlasti působil jako fl étnista u Posádkové hud-
by v Praze, později na konzervatoři v Kroměříži, 
odkud ho šťastná náhoda zavedla do Holic, kde se-
trval dalších třicet let. Během svého pobytu v Ho-
licích spolupracoval s holickou dechovou hudbou. 
Nejprve jako řadový hráč na fl étnu, později pro 
toto těleso také několik skladeb složil a při vý-
znamnějších příležitostech kapelu dirigoval. Josef 
Severa zemřel tiše z 20. na 21. 10. 2011.

(red)

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

HASIČI OBČANŮM

Domov SIMEON v Horním 
Jelení se představuje…

V HOLICÍCH BEZ BARIER

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

Správní odbor – občanské průkazy 
od 1.1. 2012 
Od 1. ledna 2012 se bude vydávat již nový elek-
tronický občanský průkaz (e-OP). Vlastně se 
jedná o elektronické podávání žádostí, včetně 
on-line pořízené fotografi e žadatele. V souvis-
losti s tímto upozorňujeme, že stávajícím ob-
čanským průkazům se strojově čitelnými údaji 
platnost nekončí, budou dále platné až do data 
uvedeného na občanském průkazu.
Pro zajištění nové agendy občanských průkazů 
budou z důvodu odstávky počítačové sítě mi-
nisterstva vnitra (pro agendy OP a CD) násle-
dující omezení:
–  v pátek 18. listopadu 2011 nebude možné za-

žádat ani vydat „e-pas“ (cestovní doklad s bi-
ometrickými údaji), 

–  o občanský průkaz se strojově čitelnými úda-
ji bude možné v letošním roce požádat max. 
do 14. prosince 2011,

–  vydat „e-pas“ a požádat o tento pas bude mož-
né v letošním roce max. do 19. prosince 2011.

Provoz agendy cestovních dokladů a občan-
ských průkazů bude plně obnoven 2. ledna 
2012.

Dále žádáme občany, kteří mají takové zdra-
votní omezení, že jsou upoutáni na lůžko, aby 

zkontrolovali platnost svého občanského prů-
kazu. Pokud by končila platnost občanského 
průkazu v průběhu 1. pololetí 2012, doporu-
čujeme jim (z důvodu nemožnosti pořízení fo-
tografi e v systému elektronických občanských 
průkazů) zažádat o nový občanský průkaz se 
strojově čitelnými údaji max. do 14. prosin-
ce 2011. V průběhu 1. pololetí 2012 budeme, 
podle informací z MV ČR, vybaveni mobilními 
pracovišti pro pořízení žádostí o nový OP, tedy 
včetně možnosti pořízení fotografi í na místě.
Případné další informace poskytneme na tel. 
číslech 466 741 216, 466 741 217.

Hlášení v městském rozhlase
Rada města Holic schválila na své schůzi dne 
12. září 2011 novou směrnici o hlášení v měst-
ském rozhlase. Rada se zabývala touto proble-
matikou po mnoha stížnostech a připomínkách 
na četnost a délku některých, hlavně reklamní 
hlášení. Protože toto upravuje zákon o regulaci 
reklamy (č. 40/1995 Sb.), který přímo zakazuje 
šíření tzv. nevyžádané reklamy, která obtěžu-
je, bylo rozhodnuto napříště zajišťovat hlášení 
pouze pro potřebu MÚ i potřebu obecních úřadů 
obcí ve správním obvodu, dále hlášení o akcích 
holických příspěvkových organizací, hlášení 
o pořádání kulturních a sportovních akcí pořá-

daných holickými organizacemi a občanskými 
sdruženími a pro potřeby holických podnikate-
lů a fi rem pak hlášení pouze „nereklamní-ozna-
movací“, např. o potřebách pracovních sil nebo 
o změnách v provozních dobách, přičemž hlásit 
se bude maximálně dvakrát denně a nebude se 
za ně platit.

„Hasiči občanům a občané hasičům“, zdá-li se 
Vám toto heslo divné, hned Vám jej objasním. 
Stále častěji se při různých zásazích setkáváme 
s problémem, že velká a těžká technika hasi-
čů se nemůže dostat k místu události. Za tímto 
problémem stojí někteří naši spoluobčané, kteří 
parkují své automobily na místech, která jsou 
určena jako nástupní plochy pro požární techni-
ku. Vedle těchto míst mají hasiči problémy pro-
jet i některými ulicemi, příjezdové komunikace 
musí zůstat volné v šíři minimálně 3 metry. Za-
myslete se na tím, když někde parkujete. Osob-
ní vozidlo vedle vás projede, ale cisterna nebo 
automobilový žebřík již nikoli. Příjezd na místo 
se prodlužuje a někdo, kdo potřebuje pomoc ha-
sičů, může být člen Vaší rodiny nebo přímo Vy. 
Povinnost vytvářet podmínky pro hašení požárů 
a pro záchranné práce, zejména udržovat vol-
né příjezdové komunikace a nástupní plochy 
pro požární techniku, stanoví zákon o požární 

ochraně pro právnické osoby a podnikající fy-
zické osoby (například majitelé bytových domů 
na sídlištích). Pro fyzické osoby je povinnost 
uvedena taktéž v zákoně o požární ochraně. 
Každý z nás má povinnost dodržovat záka-
zy týkající se požární ochrany na označených 
místech (nástupní plocha pro požární techni-
ku) a vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví 
nebo užívání podmínky pro rychlé zdolání po-
žáru a pro záchranné práce (volné únikové cesty 
a komunikační prostory – chodby a schodiště). 
Nyní je jistě úvodní heslo jasnější, hasiči jsou 
zde pro občany, ale ti se musejí chovat zodpo-
vědně a svoji činností nebránit hasičům v plně-
ní jejich úkolů. Až budete parkovat své vozidlo, 
vzpomeňte si na tento článek a zamyslete se 
nad tím, zda-li nestojíte na místě vyhrazeném 
pro požární techniku nebo zda-li okolo vašeho 
vozidla projede těžká hasičská technika.

Pavel Nejtek, HZS Pardubického kraje

Domov Simeon je nové zařízení, které za-
hájilo provoz v březnu roku 2009 v Horním 
Jelení 
Hlavním posláním zařízení Simeon je po-
skytnout profesionální sociální péči, uby-
tování a celodenní stravu dospělým lidem, 
kteří mají z důvodu věku, zdravotního 
postižení či dlouhodobé nemoci problém 
s péčí o sebe a kteří se na přechodnou dobu, 
maximálně 3 měsíců, ocitnou bez pomoci 
a podpory členů rodiny či blízkých osob, 
kteří o ně běžné pečují v jejich přirozeném 
prostředí. S ohledem na soběstačnost každé-
ho jedince zajišťuje odlehčovací služba péči, 
jejíž obsahem je starost o člověka po stránce 
tělesně i psychické, podpora uživatele služ-
by v zapojení se do společenského dění. Re-
spektování soukromý a individuální přístup 
ke každému klientovi je v Simeonu samo-
zřejmostí. Služba umožňuje pečující rodině 
či blízkým osobám čas na nezbytný odpoči-
nek, dovolenou, lázně, řešení vlastních zále-
žitostí, rekonstrukci bydlení a další. 
Naše zařízení nabízí 16 lůžek v dvoulůžko-
vých pokojích s vlastním sociálním zaříze-
ním, polohovací postelí atd. Péči zajišťuje 
vysoce kvalifi kovaný personál 24 hodin 
denně po celý rok. Bližší informace může-
te získat na telefonním čísle 777 765 849 
nebo na www.domovsimeon.cz nebo www.
skp-centrum.cz.

Mgr. Kateřina Rybičková,
koordinátorka Domova Simeon

Město Holice se stalo jedním z 18 evropských 
měst, kde bude v rámci mezinárodního projektu 
ISEMOA prověřena nová metodika hodnocení 
kvality zaměřená na potřeby osob se sníženou 
schopností pohybu a orientace. Jednoduše řeče-
no: pracovní skupina složená z různých odbor-
níků i zástupců veřejnosti se společně podívá 
na to, jak se po městě pohybuje seniorům, ro-
dičům s kočárky, vozíčkářům, nevidomým, ale 
také běžným chodcům a cyklistům – všem, kte-
ří dosahují svých cílů jinak než autem. Zveme 

zájemce o účast v pracovní skupině, nechť se 
přihlásí na adrese robert.sedlak@nap.cz nebo 
na telefonním čísle 737 772 673 p. Sedlák nej-
lépe do 11.11. Současně vás, obyvatele města, 
vyzýváme ke sdělení Vašeho názoru na bariéry, 
které vám znepříjemňují vaše každodenní cesty 
městem nejen na ulicích, ale také v souvislosti 
s veřejnou dopravou. Pište na: robert.sedlak@
nap.cz. Koordinátorem projektu je společnost 
Partnerství, o.p.s. Více informací o projektu na-
leznete na www.isemoa.eu.

Pozvánka na jednání zastu-
pitelstva města

V pondělí 7. listopadu 2011 v 17 hodin se 
bude konat v klubovnách kulturního domu 
veřejné zasedání Zastupitelstva města Holic.

Na programu je zpráva o plnění rozpočtu 
města k 30. 9. 2011 a projednání rozpoč-
tových změn. V dalším programu zastu-
pitelstva bude schvalování změn zřizo-
vacích listin příspěvkových organizací, 
pravidelným bodem budou převody ne-
movitého majetku města, sdělení starosty 
města, popřípadě projednání připomínek 
zúčastněných občanů.
Srdečně zveme občany na veřejné jed-
nání holických zastupitelů.

ÚŘEDNÍ DESKA  • INFORMACE  • POKYNY  • SDĚLENÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU
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Palackého 38, Holice
tel. 466 920 672

LISTOPAD
SLEVA 300 Kč

NA DĚTSKÉ OBRUBY

Městská knihovna
Do knihovního fondu  Městské knihovny 
v Holicích přibyly následující tituly:
Martin Ryšavý: Vrač
Ústřední postavou prózy je divadelní režisér. 
Jeho „životní inscenací“ se stává nepřetrži-
tý tragikomický monolog o absurditě, která 
na scéně Ruska trvale režíruje lidské životy.
Michael Cunningham: Za soumraku
Rebecca je editorkou časopisu a Petr vlastní 
galerii. Jejich manželství klape do chvíle, 
kdy se Petr zamiluje do manželčina bratra 
Ethana. Petr usilovně řeší, jak tohle vysvětlí 
své ženě.
Martina Svobodová: Smích a pláč Afriky
Autorka ve své knize poskytuje osobitý 
a velice otevřený pohled na současnou Afri-
ku, jak ji zažila během roční cesty.
Michael Winterhoff: Proč se z našich dětí 
stávají tyrani aneb Ztracené dětství
Autor ve své překvapivé a děsivé analýze 
poukazuje na emocionální zneužívání dětí 
a dokládá to mnoha názornými příklady.
Daniela Krolupperová: Zákeřné keře
Cílem napínavého pohádkového příběhu, 
na jehož začátku zlý čaroděj zakleje malou 
vílu Vincencii, je seznámit děti s nejběžněj-
šími jedovatými rostlinami, aby dobře po-
znaly, čeho se mají vyvarovat.
Jiří Žáček: Čertovská pohádka
Záchrana princezny přece stojí za cestu 
do pekla! O tom, co všechno na své cestě 
zažil Kašpárek s Honzou, vypráví tato po-
hádka.

Anna Boříková

Muzeum se vybarvuje
Zatím co si děti užívaly prázdnin a dospělí 
zasloužené dovolené, v Památníku Dr. Emi-
la Holuba se pilně pracovalo. Střecha muzea 
prodělala nutné opravy a poté získala nový 
nátěr. Zároveň bylo nutné vyměnit popraska-
ná skla ve světlících, které zajišťují působivé 
osvětlení hlavního sálu expozice. Postupně 
byla vyměněna všechna okna i dveře. Podle 
návrhu architekta Vávry zůstal zachovaný je-
jich materiál – dřevo, i celkový ráz. Do dveří 
byla znovu instalována zrenovovaná  ozdob-
ná mříž. Uvnitř muzea byly položeny stovky 
metrů nové elektroinstalace, nové rozvody 
vody a topení. V místě za muzeem byl vy-
bagrován prostor, ve kterém vznikne replika 
africké vesnice spojená s dětským hřištěm. 
Do chýší, které tu budou instalovány, budou 
mít návštěvníci volný přístup. Dokonce se 
tu mohou setkat s černošským domorod-
cem, který bude z muzea promítán do chýše 
ve 3D kvalitě.
Po ukončení stavebně technických prací 
získaly vnitřní stěny Památníku nové barev-
né tóny. Kombinace okrové a světle modré 
dodává ještě prázdnému interiéru africkou 
atmosféru.
V nejbližších dnech započne instalace nové 
interaktivní expozice.

Marcela Jeřábková

Kulturní kalendář na měsíc listopad 2011

PŘEDSTAVENÍ A KONCERTY
datum hodina program vstupné
5. 11. 19.30  Táňa Nálepková   Edith Piaf – Milovat k smrti
sobota   Malý muzikál o velké Edith Piaf s živou hudbou Bandu Jiřího Toufara.
   Hrají: Světlana Nálepková, Martin Sochor a Juraj Bernáth.
   Divadlo Metro Praha. Zařazeno v ABO. 260/240/220 Kč
20. 11. 14.00  J. Š. Kubín   Honza a čert 
neděle   Hudební pohádka o Honzovi, který vyzrál nad čertem, zachránil panímámu 

od pekla a dostal Marjánku za ženu.
   Divadlo Pohádka Praha. 60 Kč
20. 11. 17.00  Festa Academica 2011
neděle   Festivalový koncert pěveckých sborů ke Dni studenstva. 100 Kč
24. 11. 9+10.30  Jaroslav Uhlíř   Hodina zpívání ve zvěřinci
čtvrtek   Autorský koncert Jaroslava Uhlíře pro školy. 50 Kč
1. 12. 18.00  Jaroslav Svěcený – Adventní koncert
čtvrtek  Hlavním partnerem večera je společnost BW – Stavební holding, a.s. Holice
 100 Kč

KINO
datum hodina program vstupné
1. 11. 17.00  Auta 2
úterý   Celebritní závoďák Blesk McQueen se společně vydává se svým nejlepším pří-

telem, odtahovým vozem Burákem, na zcela nové dobrodružství do exotických 
zemí celého světa.

   Režie: John Lasseter, Brad Lewis.
   Žánr: Animovaná komedie. Délka 113 minut. 70 Kč
8. 11. 19.30 Zrození Planety opic
úterý   Chtěli jsme zdokonalit lidskou rasu, místo toho jsme přišli o pozici pánů tvorstva.
   Režie: Rupert Wyatt.
   Hrají: James Feanco, Feinda Pinto, Andy Serkis, Tom Felton a další
   Žánr: Akční sci-fi . Délka 105 minut. 70 Kč
22. 11. 17.00  Šmoulové
úterý   Zlý čaroděj Gargamel vyžene Šmouly z jejich vesničky a pomocí kouzelného 

portálu se ocitnou uprostřed newyorského Central Parku.
   Režie: Raja Gosnell.
   Žánr: Rodinná komedie. Délka 102 minut. 70 Kč
29. 11. 19.30  Muži v naději
úterý   Repríza divácky úspěšné komedie ve skvělém hereckém obsazení.
   Režie: Jiří Vejdělek.
   Hrají: Jiří Macháček, Boleslav Polívka, Simona Stašová, Petra Hřebíčková a další.
   Žánr: Komedie – přístupno od 12 let. Délka 104 minut. 70 Kč
6. 12. 17.00  Saxána a Lexikon kouzel
úterý   Saxána úplně zapomněla, že půda skrývá tajemství jejího čarodějnického života. To 

však objeví dcerka Saxánka, která se souhrou náhod dostane do kouzelné Říše pohádek.
   Režie: Václav Vorlíček.
   Hrají: Petra Černocká, Jan Hrušínský, Helena Nováčková, Jiřina Bohdalová a další.
   Žánr: Pohádka – komedie. Délka 90 minut. 75 Kč

AKADEMIE PRO STARŠÍ A POKROČILÉ
datum hodina program vstupné
22. 11. 16.00 Značka PETROF – historie a současnost 30 Kč
úterý  přednáška – Ing. Jan Petrof 

VÝSTAVY
datum hodina program vstupné
5.–27. 11. Luděk Kovařík – Olejomalby, perokresby, malba na sklo
  Vernisáž: sobota 5. 11. v 15.00 hodin, úvodní slovo: Mgr. Jan Schejbal

KULTURA V HOLICÍCH
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Ve středu 2. listopadu od 18 hodin, v den vzpomínky na všechny zemřelé, 
bude ve hřbitovní kapli Nanebevzetí Panny Marie mše svatá za všechny 
naše zemřelé příbuzné a přátele. Po mši svaté bude krátká bohoslužba 
za zemřelé na hřbitově.

Za holickou farnost všechny zve P. Filip Janák

Na neděli po svátku svatého Martina, letos 13. listopadu, připadá v Ho-
licích poutní slavnost patrona našeho kostela. V osm hodin ráno budeme 
slavit poutní mši svatou. Od třetí hodiny po poledni začne v areálu farní-
ho kostela pouťové Svatomartinské odpoledne. Pro děti budou připraveny 
soutěže nejen s martinskou tematikou, chybět nebude ani ochutnávka sva-
tomartinského vína, svařené víno, k zakousnutí svatomartinské rohlíčky. 
Jako v loňském roce se i letos po setmění, asi v 17 hodin, vypravíme 
do průvodu, který zakončíme v potemnělém kostele. Nezapomeňte si 
s sebou tedy vzít lucerničky nebo lampiony. A zda k nám opět přijede 
na bílém koni sám svatý Martin, to se necháme překvapit. Určitě přijďte 
v hojném počtu oslavit holickou pouť.

Lukáš Peška

V pátek 30. září uspořádal Klub důchodců za přispění města Holic tradič-
ní setkání s hudbou, tancem a zpěvem. O hudbu se nám dlouho a výborně 
stará pan Josef Krejča z Opočna, tanec a zpěv přidal každý podle svých 
možností. Přestože nádherné počasí lákalo na zahrádky, výlety a ke spor-
tu, sešlo se nás opět hodně a myslím, že nikdo nelitoval, a tak všechny 
prosím, pokud se vám to líbilo, řekněte to dalším a na jaře je vezměte 
s sebou. Jestli se vám něco nelíbilo, řekněte to nám, budeme se snažit 
o nápravu.
Organizátorky velice potěšila návštěva manželů Rychterových, protože 
jít se s chutí bavit v letech, kdy jen pár měsíců chybí do devadesátky, je 
opravdu obdivuhodné. Srdečně děkujeme jim i všem ostatním.

Zdena Hejlová

Ráda bych v krátkosti shrnula, co se událo mezi skauty. Chci se zmínit 
o skvělém letním táboře u vesničky Prorubky. V průběhu čtyř týdnů zde 
děti i vedoucí zažili nejkrásnější chvíle v roce. Zmíním se i o zahájení 
skautského roku 2011/2012. Roku, v kterém skauti v České republice sla-
ví 100 let své existence. My ho zahájili Skautským odpolednem, kde děti 
ze všech holických škol vyzkoušely hraní si po skautsku. Díky tomu se 
k nám přidalo zase několik nových členů. Přejme jim, ať se jim s námi 
líbí. Zmíním se i o úspěchu na poli tvoření projektů a získávání dotací. 
Podařilo se nám (v obrovské konkurenci) zapojit se do projektu „Rozumí-
me fi nancím“ pořádaného Českou radou dětí a mládeže. V rámci projektu 
se dozvíme o penězích a všem, co se kolem nich točí. Navíc si vyrobíme 
něco nového do klubovny a náklady s tím spojené budeme mít uhraze-
ny z projektu. Máme mnoho aktivit, o kterých se více dozvíte na našich 
stránkách www.skaut-holice.webnode.cz, těšíme se na ně a v příštím vy-
dání Vás jistě na nějakou pozveme.

Jitka Schejbalová – Šuperka

ZO Českého zahrádkářského svazu Holice získala pana Matejska na před-
nášku o pěstování sloupcovitých jabloní. Přednáška se koná v kavárně 
Černý kůň v neděli 20. listopadu od 9.00 hodin. Zveme všechny zájemce, 
vstupné dobrovolné.

Jiří Pavlík

Baleriny – sloupcovité jabloně Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek
žije podzimem

Dušičková bohoslužba na hřbitově

Na Pouťové svatomartinské odpoledne
přijede možná i svatý Martin

Posezení s písničkou

SKAUTSKÉ OKÉNKO

Program RVC Holoubek je v plném proudu a do-
slova nasál atmosféru zprvu teplých podzimních 
dnů. Například kreativní kurzy, jako pondělní 
tvořivá dílna nebo nově otevřený středeční odpo-
lední Všeználkův klub pro předškolní děti, plně 
využívají hojnosti a darů podzimní přírody. Děti 
si hrají, vytvářejí koláže, modelují a kreslí, a tím 
se blízce seznamují s tvary a strukturou výtvar-
ných materiálů a přírodnin. Procvičují si jemnou motoriku, trpělivost, 
uvolňují a rozvíjí svoji přirozenou kreativitu. Z hotového výrobku pak 
mají radost nejen děti, ale i jejich rodiče a blízcí. 
Protože je Holoubek Rodinným a vzdělávacím centrem,  v pravidelném 
programu nechybí ani kurzy pro dospělé. Od listopadu je to úterní konver-
zace v angličtině se zajištěným hlídáním dětí a večerní zpívání v novém 
čase od 18 hodin. „Každý čtvrtek se sejde bezvadná parta lidí a společně 
si u kytary nebo piana, za které usedá paní profesorka Jaroslava Janečko-
vá, zazpíváme. Tyto podvečery s krásnou písničkou a teplým čajem bývají 
doslova balzámem pro duši.“ Každého, kdo má rád písně v country a folk 
stylu srdečně zve členka týmu RVC Holoubek Milena Vohralíková.

Někteří rodiče již využili možnost se přihlásit na připravovaný kurz Re-
spektovat a být respektován s PhDr. Janou Nováčkovou, spoluautorkou 
stejnojmenné knihy, pro který jsou vyhrazeny 4 soboty (21. 1., 28. 1., 18. 
2., a 3. 3. 2012). 
RVC Holoubek se podařilo navázat spolupráci s PhDr. Dagmar Fidlero-
vou, předsedkyní občanského sdružení PROZRAK a společně připravu-
jeme zrakový screening – preventivní prohlídku zraku pro děti od 5 
měsíců do 7 let věku. Podrobnější informace o pravidelném programu 
a akcích centra najdete na www.pardubice.charita.cz/holoubek nebo 
na tel.: 733 141 960. Radka Sládková Dostálová

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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V listopadu pojedou děti
z Mateřské školy Holubova pozorovat oblohu

Gymnázium Dr. Emila Holuba

DOPOLEDNE PLNÉ POHYBU

Ve středu 5. října se děti z naší školy zúčastnily akce s názvem ,,Servisní 
den“, kterou pořádala Střední škola automobilní v Holicích. V poutavém 
programu měly děti možnost sledovat mnoho zajímavého, včetně ukázek 
práce policie a hasičů. Ještě dlouho v dětech doznívaly zážitky z příjemně 
stráveného dopoledne.
Celý říjen nám zdobily vchod do školky dvě obří dýně, na konci měsíce 
přišli do školky duchové a strašidla, oslavili jsme Halloween.
V listopadu se vydáme do Hradce Králové, navštívíme Hvězdárnu a pla-
netárium.
16. listopadu se děti mohou těšit na pohádku: ,,O slepičce a kohoutkovi.“
Společně budeme pozorovat proměny v přírodě a budeme se chystat 
na zimu a její svátky.
Další informace o naší škole naleznete na http://msholice.ic.cz.

Lenka Chotěnovská

Během měsíce října se studenti zúčastnili dvou zahraničních zájezdů, a to 
do Paříže a Londýna. Obě exkurze se zdařily, studenti přijeli plni dojmů 
a nadšení. Naše škola získala grant 15 000 Kč od Nadace Josefa Luxe 
na výuku Etické výchovy. Naši studenti se také zúčastnili sbírky Bílá pas-
telka, děkujeme všem, kteří přispěli.
Připravované akce:
4.–5. 11. – veletrh SŠ v IDEONU Pardubice
8. 11. – Den otevřených dveří, 15–17 hod.
11.–12. 11. – veletrh SŠ v ALDISU Hradec Králové
15. 11. – školní akademie, KD Holice, začátek v 16.30 hod.
27. 11.–2. 12. – výměnný pobyt v německém Neumarktu
15. 12. – adventní koncert, aula gymnázia, začátek v 17.00 hod.
Srdečně zveme všechny zájemce na akce pořádané gymnáziem. Bližší 
informace najdete na stránkách školy www.gyholi.cz.

MÍSTO: sportovní hala u kulturního domu
TERMÍN:  17. 11. 2011 (čtvrtek – svátek), 9.00–12.00 hod.
PREZENTACE: 8.30–8.55 hod.
VSTUPNÉ: 100 Kč
PROGRAM:
9.00–9.45 hod. AEROBIC – Hana Stárková
10.00–10.45 hod. ZUMBA – Petra Provazníková
11.00–12.00 hod. PILATES – Alena Čížková
S SEBOU: oblečení na cvičení, dobrou obuv, pití, 
ručník, podložku
Zaměstnanci DDM se těší na Vaši účast!!!
Informace: Hana Stárková, tel. 732967202

Stačí jednou zavolat!

 84O 111 177
 až 5O OOO Kč
 měsíční splátky
 na dobu 8 a 13 měsíců
 hotovost až do domu
 nejvýhodnější podmínky

www.smartpujcka.cz

Hledáme nové obchodní zástupce

k03-90x60_CMYK.indd   1 14.2.2011   15:12:42

TOM service s.r.o.
Nádražní 273, 534 01 Holice
tel. 466 009 311,
www.tomservice.cz

RYCHLOSERVIS – PNEUSERVIS
Přijďte přezout do našeho pneuservisu

•  demontáž, montáž, vyvážení disků na všechny typy osobních a dodávko-
vých vozidel

•  opravy bezdušových i dušových pneu – možnost plnění inertním plynem
•  z širokého sortimentu pneumatik nabízíme např. Barum, Continental, 

Matador, Bridgestone, Firestone, Hankook...
•  doplňky např. – alu kola, plechové disky, ozdobné kryty disků, kolové a 

zabezpečovací šrouby, ozdobné matky...
•  provádíme opravy včetně lakování ocelových disků
•  nabízíme sezónní uskladnění pneumatik i včetně disků
•  likvidace vyměněných pneumatik ZDARMA
•  prodejna náhradních dílů nabízí v akci akumulátory za výhodné ceny

PO-PÁ od 7.00 do 17.00,  SO od 8.00 do 11.00 dle tel. dohody
tel: 466 009 311

Z HOLICKÝCH ŠKOL
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Listopadový „Slavín“ nám představuje dva 
muže s „kulatým“ jubileem. Před 135 lety (26. 11. 
1876) se v Holicích narodil Karel Holík, herec, 
pěvec, tenorista – operní sólista, působil ve Vý-
chodočeském divadle v Pardubicích a v brněnské-
ho Národním divadle, kde fi guroval jako přední 
člen operní scény. V Brně 27. listopadu 1939 ze-
mřel. – Druhým mužem je holický rodák, známý 
obchodník František Růžička, který v „dušičko-
vém“ čase před 50 lety zemřel. Člen obchodních 
grémií, ředitel občanské záložny, městský zastu-
pitel, mecenáš kultury a sportu, budovatel místní 
opatrovny. – František Růžička se narodil 10. pro-
since 1876, zemřel 3. listopadu 1961 v Praze. Jeho 
jméno nese jedna z holických ulic.

Jako obvykle připomínám některé pro Holice 
pozoruhodné osoby, které se v tomto měsíci naro-
dily. Není jich málo. V listopadu 1780 se zde naro-
dil Ambrož Bečička, církevní hodnostář, opat lili-
enfeldského kláštera († 1861). – V listopadu 1812 
spatřil ve městě světlo světa Jan Jaroslav Kři-
čenský, učitel, spisovatel, dramatik, založil míst-
ní knihovnu († 1886). – Dušičkový měsíc v roce 
1872 přivedl na svět Antonína Šafaříka, učitele, 
ředitele škol, historika, vlastivědného pracovníka, 
spisovatele, městského kronikáře, spoluautora 
knihy „Holice – obraz vývoje a současnosti“, na-
psal též „PověstiHolic“. Zemřel v roce 1948, jeho 
jméno nese jedna z místních ulic. – V listopadu 
1878 se v městě Holubově narodil Jan Jirauch, 
právník, osvětový pracovník, tajemník Ústřední 
matice školské, holický patriot, autor kreseb z Ho-
licka a spisku „Holice mého dětství“ (publikováno 
v „Holických listech“). Zemřel v listopadu 1964 
v Praze. – Listopad roku 1880 byl měsícem na-
rození PhMr. Josefa Thumy, místního lékárníka, 

kulturního pracovníka, veřejného činitele, oblí-
beného společníka, mecenáše kultury a ředitele 
Bia Sokol. Zemřel v rodném městě v roce 1941. 
– Zdenek Drtina se též narodil v Holicích v lis-
topadu 1895, pracovník fi nanční stráže, působil 
jako redakor a novinář odborného tisku a autor 
drobných beletristických děl. Zemřel v roce 1926. 
– V tomto měsíci roku 1895 se v Borohrádku na-
rodil Antonín Pfeifer. Žil v Holicích jako ředitel 
hospodářské záložny, byl jedním z hlavních čini-
telů dobrovolného hasičstva, městský zastupitel, 
starosta města ve svízelném období nacistické 
okupace (1939–1945). Zde také zemřel v prosinci 
1969. – V listopadu 1900 se v Holicích narodila 
Marie Kratochvílová, dělnice, veřejná činitelka, 
lidová básnířka, autorka několika sbírek se socia-
listickou tématikou. Zemřela v roce 1982. – V lis-
topadu 1913 se ve Skutči narodil Jiří Zástěra, 
fotbalista, člen předních ligových mužstev, repre-
zentačního čs. mužstva, posléze trenér, též v Holi-
cích, kde strávil zbytek 
života a zemřel v srpnu 
1983. Jeho jméno nese 
jedna z místních ulic. 
– Populární divadelní, 
fi lmový a televizní he-
rec, režisér pražských 
scén Václav Lohniský 
(kdo by neznal fi lmové-
ho Hujera!?) se narodil 
v Holicích v listopadu 
1920. Úspěšnou umě-
leckou dráhu předčasně 
ukončilo jeho úmrtí při 
natáčení fi lmu v Krkonoších v únoru 1980. Jeho 
jméno nese jedna z místních ulic. (mkm)

Otázky, odpovědi, ohlasy
Když jsem připravoval říjnové „listy“, hovo-
řilo se o otevření nového supermarketu v den 
7. října. Poté došlo k posunu o týden, a jak 
jistě všichni víte, v pátek 14. října byl super-
market Qanto otevřen. Ne ne, žádnou reklamu, 
ale jedno jako zákazník alespoň z prvních dnů 
provozu musím říci: „Je to po všech stránkách 
špičkové, hlavně, aby to tak vydrželo“. – K do-
tazu na „komplexní obnovu veřejného prostran-
ství“ jsem skutečně nevěděl, „která bije“, proto 
jsem se přeptával. První odpověď přinesl velký 
inzerát v říjnových listech, navíc mi pan staros-
ta řekl, že jde o výhledový plán a bude o něm 
vedena veřejná diskuse. Nu, hlavně že máme 
společnost Partnerství a patrně také příslušný 
obolus pro partnery. Možná, že dnes vy také 
víte více, poněvadž jste byli 20. října na první 
veřejné besedě k této záležitosti. – Pokud jde 
o výsledky nařízení rady města o placeném stá-
ní v centru Holic, zatím neproběhlo podrobné 
zhodnocení situace. (mkm)

Místní organizace TOP 09 Holice zve 
všechny spoluobčany na besedu s minist-
rem zdravotnictví doc. MUDr. Leošem He-
gerem, CSc., na téma PRAVDA O ZDRA-
VOTNICTVÍ, která se uskuteční v pátek 
25. listopadu 2011 od 16. hodin v aule 
místního gymnázia. 
Omlouváme se za přesun termínu, který 
byl způsoben časovou vytížeností pana 
ministra.

Hrst listopadových pranostik

Řeč bude o jedenáctém měsíci v roce – no-
vembru – jak je pojmenován ve většině evrop-
ských jazyků. Český název listopad je bezpo-
chyby odvozen od padajícího listí. „Měsíčních“ 
pranostik má pouze sedmnáct, ovšem bohatě je 
nahrazují svátky a svatí. Například den Všech 
svatých (1. 11.) má třináct rčení, svatý Martin 
(11. 11.) dokonce téměř třicet, Kateřina (25. 11.) 
přispívá číslem patnáct, svatý Ondřej (30. 11.) 
počtem devatenáct. Žádná nouze o pranostiky. 
– Z těch všeobecných stojí za zmínku „Když 
dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá“. Pro-
to žádné strachy z tuhé zimy, napadaného listí je 
všude habaděj. Již zmíněný den Všech svatých se 
prezentuje rčením „Den Všech svatých je posled-
ní, který léto zahání“. „Dušičky“ o druhém listo-
padu neboli „Památka zesnulých“, jak je označo-
váno v kalendáři, mají pouze jednu verzi: „Když 
na Dušičky jasné počasí panuje, příchod zimy 
to oznamuje“. Nápaditá pranostika je k mání 9. 
listopadu: „Svatý Teodor – mrazy lezou z hor“. 
U nás by lezly tak nejvýše z Kamence, ovšem tak 
i onak není o co stát. Velký den připadá 11. listo-
padu na svatého Martina, kdy můžeme přebírat 
desítky výroků, rčení, pranostik. Tu jsou některé 
z nich: „Na svatého Martina bývá dobrá peřina“ 
(obzvláště budou-li u vás právě opravovat topení) 
či „Na svatého Martina kouřívá se z komína“.

Několik let zpátky to již většinou pravda 
nebyla, ovšem nyní po úsporných, zdražova-
cích a drancovacích opatřeních naší rozpoč-
tově odpovědné vlády se už opět topí vším 
možným a o kouřící komíny žádná nouze. – 
Nelze však zapomenout na jednu klasickou 
pranostiku: „Na svatého Martina, nejlepší je 
husina, pohleď na hruď a na kosti, poznáš, 
jaká zima se přihostí“. Rychle přelétněme 16. 
11. Otomara („Na svatého Otomara neuvidíš 
komára“), Alžbětu 19. 11. („Povídá počasí 
o svaté Alžbětě, jak bude v létě“) a 22. 11. 
Cecilii („Svatá Cecilie pole sněhem kryje“), 
abychom se dostali ke Kateřině (25. 11.), 
která dle meteorologů přináší nízké venkovní 
teploty. Což ona potvrzuje rčeními „Na sva-
tou Kateřinu schováme se pod peřinu“ či 
„Svatá Kateřina přichází bíle oděna“. Jsme 
téměř na konci měsíce, kdy nám Saturnin 
(nikoliv Jirotkův!) napovídá, že „Na svaté-
ho Saturnina skučí meluzína“, a několik rad 
objevíme též 30. 11. u Ondřeje: „Na svatého 
Ondřeje se člověk jen někdy ohřeje“, „Když 
na Ondřeje sněží, sníh dlouho leží“ či „Ond-
řej mosty staví, Jiří je odplaví“. Nakonec mi-
mořádně jedna „nepranostika“: Ať nám všem 
v tomto měsíci alespoň trochu pěkné počasí 
přízeň zachová! (mkm)

Listopadový „Slavín“ v Holicích

(Stránku připravil Miloslav Kment)

HISTORIE I SOUČASTNOST MĚSTA HOLIC
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Východočeská liga mužů:
Baskeťáci TJ Sokol Josefov – BVK Holice – 53 : 72 (8:25 20:41 34:52)
Tylchrt 18, Oliva 13, Šrámek 11, Kolář 10, Trojan 7, Joska 6, Půlpán Viktor 
5, Welsch Michal 2
TJ Jiskra Hořice – BVK Holice – 73 : 93 (14:24 40:53 58:76)
Oliva 32, Šrámek 17, Tylchrt 12, Diepold 10, Trojan 8, Půlpán Viktor 5, 
Welsch Michal 4, Kolář 3, Joska 2
BVK Holice – SK Týniště nad Orlicí – 88 : 64 (25:8 47:21 70:47)
Joska 16, Šrámek 15, Oliva 13, Tušl, Tylchrt, Diepold a Kolář po 8, Půlpán 
Viktor 6, Petružálek 4, Trojan 2
BVK Holice – TJ SPŠS Náchod – 68 : 69 (25:15 36:31 52:54)
Oliva 22, Kolář 14, Tylchrt 9, Joska 7, Šrámek 6, Půlpán Viktor 4, Welsch 
Michal a Diepold po 2
Oblastní přebor juniorů U19:
BVK Holice – Tesla Pardubice – 78 : 69 (20:9 45:30 60:50)
Bahník 16, Pataj a Procházka po 13, Samek 12, Welsch Michal 11, Jechura 
7, Kašpar 6
69 : 54 (17:7 33:22 53:31)
Samek 17, Pataj 12, Procházka, Kašpar a Bahník po 9, Jechura 4, Welsch 
Michal 4, Hromek 2
TJ Turnov – BVK Holice – 60 : 65 (16:19 26:35 40:50)
Welsch Michal 23, Samek 19, Jechura 11, Procházka 6, Michálek 4, Kašpar 2
77 : 63 (22:16 37:35 60:48)
Kašpar 18, Samek 17, Welsch Michal 16, Procházka 10, Jechura 2
Oblastní přebor kadetů U17:
BVK Holice – Tesla Pardubice – 100 : 34 (25:6 55:12 82:17)
Jechura 40, Michálek 15, Havelka 14, Hadaš 12, Kašpar a Nechvíle po 5, 
Mycak 4, Venclák a Kulhavý po 2
77 : 48 (23:8 37:20 63:36)
Jechura 34, Michálek 15, Hadaš 10, Mycak 6, Kašpar 5, Janoš, Venclák a Kul-
havý po 2, Havelka 1
TJ Turnov – BVH Holice – 90 : 47 (19:13 21:40 30:60)
Jechura 11, Procházka 10, Michálek 9, Hadaš 8, Nechvíle, Říha, Skála a Kul-
havý po 2, Havelka 1
80 : 56 (21:12 38:26 62:37)
Procházka 19, Michálek 12, Jechura 11, Havelka 6, Skála 4, Nechvíle a Říha 
po 2
Celostátní liga žáků U14:
BVK Holice – BK Pardubice A – 42 : 85 (15:23 30:36 34:64)
Horký 14, Venclák 10, Janoš 7, Kašpar 5, Tomášek 4, Válek 2
BVK Holice – BK Pardubice B – 94 : 28 (18:12 44:15 64:22)
Horký a Tomášek po 22, Venclák 14, Janoš 12, Mycak 8, Welsch marek 6, 
Kašpar a Válek po 4, Hloušek 2
BVK Holice – Baskeťáci Josefov – 119 : 19 (35:4 70:8 86:13)
Horký 37, Venclák 26, Zeman 22, Welsch Marek 16, Janoš 6, Hloušek a To-
mášek po 4, Válek a Kašpar po 2
BVK Holice – Sokol Hradec Králové – 83 : 69 (16:22 37:39 55:51)
Zeman 24, Venclák 19, Horký 13, Tomášek 8, Kašpar 7, Welsch Marek a Ja-
noš po 5, Válek 2
Oblastní přebor starších minižáků U13:
Sokol Hradec Králové – BVK Holice – 46 : 75 (16:26 24:36 34:60)
Horký 34, Welsch Marek 23, Vrbický 8, Hloušek 4, Bartošek a Šenk po 2
54 : 73 (11:35 28:41 38:61)
Horký 41, Welsch Marek 11, Hloušek 10, Pařízek 7, Bartošek a Vrbický po 2
BVK Holice – Jiskra Havlíčkův Brod – 103 : 50 (32:10 55:19 78:41)
Horký 64, Welsch Marek 30, Hloušek 3, Šenk, Vrbický a Pařízek po 2
82 : 67 (27:19 46:38 66:45)
Horký 40, Welsch Marek 22, Vrbický 8, Hloušek 6, Vlasák 4, Šenk 2
BVK Holice – BK Pardubice – 34 : 97 (8:27 21:52 25:74)
Welsch Marek a Kašpar po 14, Štěrovský Jakub, Hloušek a Vlasák po 2
24 : 88 (3:28 10:51 14:61)
Hloušek 10, Welsch Marek a Kašpar po 6, Štěrovský Jakub 2 
Oblastní přebor nejmladších minižáků U11:
BVK Holice – SŠB Pardubice – 42 : 41 (8:10 28:14 36:27)
Dvořák 26, Půlpán Marek 8, Mrázek a Chmelík po 4
53 : 26 (11:10 23:18 33:20)
Dvořák 18, Půlpán Marek12, Mrázek 11, Valenta 6, Horký Filip, Chmelík 
a Mergl po 2

V průběhu měsíce září a října 2011 rozvezl senátor JUDr. Miroslav Antl 
do každého mládežnického fotbalového oddílu ve svém senátním obvodě de-
set nových kvalitních fotbalových míčů značky Mitre Calcio. Miroslav Antl, 
sám dlouholetý aktivní sportovec, před volbami slíbil, že bude podporovat 
spolkovou a sportovní činnost, zejména rozvoj mládežnického sportu – a tím-
to plní další ze svých předvolebních slibů.
Senátor Miroslav Antl již v roce 2009 daroval 200 000 Kč na podporu spolků 
v regionu a v letošním roce nakoupil 560 fotbalových, volejbalových a bas-
ketbalových míčů pro 56 mládežnických oddílů v tržní hodnotě cca 320 000 
Kč. Protože se JUDr. Miroslav Antl již dlouhá léta setkává s neuvěřitelným 
plýtváním veřejných peněz a předražováním různých zakázek, rozhodl se, že 
si sám vyzkouší, zda jde ušetřit fi nance při nákupu, pokud má člověk zájem. 
Sportovní míče pro mládežnická mužstva, které tvoří fotbalové míče tradič-
ního anglického výrobce MITRE, volejbalové míče prémiové japonské znač-
ky MIKASA a basketbalové míče předního světového výrobce MOLTEN se 
panu senátorovi podařilo (zcela legálně ) nakoupit za poloviční ceny.
V době probíhající krize a nedostatku fi nančních prostředků na provoz spor-
tovních oddílů a klubů, udělaly darované míče (podle slov sportovních činov-
níků) dětem velkou radost a ušetřily oddílům nutné fi nanční náklady. Volejba-
lová a basketbalová družstva mládeže Antlova rozsáhlého senátního obvodu 
(číslo 48) se mohou těšit na míče v průběhu tohoto podzimu po zahájení jejich 
soutěžních utkání.

Senátor Antl daroval stovky míčů mladým sportovcůmVýsledky basketbalových mistrovských utkání

MLADÍ ATLETI I LETOS S MEDAILÍ

ATLETICKÝ POHÁR PRO GYMNÁZIUM

Vypadalo to, že letos si mladí atleti Jiskry Holice na žádnou medaili z kraj-
ských přeborů nesáhnou. Družstva nejmladších žáků a žákyň bojovala dlouho 
o postup do fi nále přeboru, nakonec však zůstala ve svých kvalifi kačních sku-
pinách na čtvrtých místech. Určitou nadějí je, že většina z nich byla mladší 
a může tak bojovat ve stejné soutěži i v příštím roce. Získané zkušenosti by 
jim měly v roce 2012 k postupu pomoci.
Po skončení soutěží družstev zbývala ještě jedna medailová naděje a ta se naplnila 
v Litomyšli 8. října při krajských přeborech ve vícebojích. V silné konkurenci 
získal bronzovou medaili v pětiboji mladších žáků Adam Horký, když si v soutěži 
zlepšil výrazně osobní rekordy ve čtyřech disciplínách a jeho vítězství systémem 
start-cíl v závěrečném běhu na 800 m bylo hodnoceno jako jeden z nejlepších vý-
konů celého přeboru. I on má naději zopakovat svůj výkon v příštím roce, protože 
byl o rok mladší než zbývající medailisté. 

Pavel Hladík

Poslední zářijový den bojovalo na holickém stadionu šest škol o co nejlepší 
výsledky v Poháru Domu dětí a mládeže – Memoriálu Bohuslava Michalce 
v atletice. Letošnímu, již 44. ročníku, přálo počasí. Slunečno a bezvětří bylo 
příjemnou kulisou pro napínavé boje ve čtyřech věkových kategoriích. Zá-
věrečný součet bodů přinesl toto pořadí: 1. Gymnázium Holice 288,5, 2. ZŠ 
Holice – Holubova 220,5, 3. ZŠ Dolní Roveň 192, 4. ZŠ Horní Jelení 144, 5. 
ZŠ Holice – Komenského 141, 6. ZŠ Býšť 123. Vítězné družstvo bylo nejlepší 
i v kategoriích mladších žákyň, mladších žáků a starších žáků. V kategorii 
starších žákyň byla první děvčata z holické školy Holubova.

Pavel Hladík

ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU


