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Vážení spoluobčané!
Nejde sice o nejčerstvější 
novinku, přesto však po-
važuji za nutné seznámit 
vás s návštěvou krajského 
hejtmana Radko Martín-
ka, která proběhla v po-
lovině února. První část 
návštěvy patřila Památní-

ku Dr. Emila Holuba. Hejtman projevil o pro-
hlídku velký zájem, poněvadž se velkou měrou 
podílel na získání grantu určeného na rekon-
strukci a modernizaci muzea. Dostalo se mu 
informací o všech zatímních přípravách, nahlé-
dl do objektu, kde probíhají vyklizovací práce, 
seznámil se i s projektem plánovaných úprav. 
Důrazně však upozornil na nutnost dodržování 
stanovených termínů, poněvadž nejeden projekt 
se právě pro tyto nedostatky dostal do velmi 
obtížné situace, kdy dokonce došlo i k zabloko-
vání dotací. Poté Radko Martínek s doprovo-
dem odejel do klubu DTJ ve Starých Holicích. 
Prohlédl si klubový areál a pohovořil s činov-
níky, seznámil se s plány směřujícími k dalšímu 
rozšíření objektu. Ten slouží nejen členům DTJ, 
ale též jako kulturně společenské středisko této 
městské části. Závěrečná část návštěvy patřila 
radnici a starostům Dobrovolného svazku obcí 
Holicka. Krajský hejtman informoval početné 
shromáždění o aktuálním vývoji zdravotnictví 
v kraji a o chystaném integrovaném dopravním 
systému, ve kterém je kladem důraz na želez-
niční dopravu. Pro Holicko z toho vyplynulo, 
že bude zachováno spojení Moravany – Holice, 
nadále problematické se však jeví udržení pro-
vozu z Holic do Borohrádku.

Pokud jde o „novinky“, sděluji vám, že rada 
města projednala kapitálový rozpočet na rok 
2011 v tzv. „druhém čtení“, navrhla několik 
drobných změn a potvrdila hlavní záměry, mezi 
než patří rekonstrukce veřejného osvětlení, 
nutná úprava parkovací plochy za hřbitovem 
a oprava kaple v místní části Roveňsko. Pod-
statným bodem jednání rady bylo rovněž schvá-
lení návrhu dopravního značení na bývalých 
silnicích I. třídy, které po vybudování obchvatu 
přešly pod místní správu. Jde především o Par-
dubickou, Vysokomýtskou a Smetanovu ulici, 
po kterých již nebude smět vjíždět do města těž-
kotonážní automobilová doprava (s výjimkou 
dopravních spojů a místního zásobování). Prů-
jezd městem z obchvatu bude možný Hradeckou 
a Staroholickou ulicí. Radní též potvrdili výbě-
rové řízení na nového ředitele Technických slu-
žeb Holice (dosavadní šéf odchází do penze).

Patrně zbytečné je vám připomínat, že 
„únor bílý, co pole sílí“ skončil a vítáme první 

jarní měsíc. Nezapomeňte jaro přivítat v ne-
děli ráno 20. března, pokud nebudete příliš 
dlouho vyspávat po oslavách narozenin strý-
ce Josefa. V pátek 25. března se nezapomeňte 
„sečíst“ a v neděli 27. března popostrčit hodi-
ny na letní čas.

Mgr. Ladislav Effenberk, starosta města

Tradiční vyhlašování nejlepších sportovců, tre-
nérů a činovníků za uplynulý rok se uskuteční 
v městské sportovní hale již popáté. Stane se 
tak v sobotu 26. března 2011 od 14 hodin. 
Slavnostní vyhlášení bude doplněno kulturně 
sportovním programem, ve kterém se předsta-
ví domácí soubory, kluby a školy. Pozváni jsou 
představitelé krajské tělovýchovy a samosprávy 
města. Je očekávána též účast významné spor-
tovní osobnosti. Jednotlivá sdružení podala ná-
vrhy, z nichž komise pro školství, mládež a tělo-
výchovu vybrala ty, kteří budou oceněni. 
Široká holická veřejnost je na tuto akci 
srdečně zvána.

Připomínáme, že 31. března 2011 končí termín 
podání návrhů na udělení Cen města Holic. 
Návrhy na ocenění jednotlivců i organizací se 
doručují písemně starostovi města, který je pak 
předává ke konečnému rozhodnutí zastupitel-
stvu města.
Celé znění statutu „Ceny města Holic“ je zve-
řejněno na straně 3.

Sportovní osobnosti Holic
za rok 2010

Cena města Holic – nezapomeňte!

Pozvánka na jednání
zastupitelstva města

V pondělí 14. března 2010 v 17 hodin se 
bude v klubovnách kulturního domu konat 
pravidelné veřejné zasedání Zastupitelstva 
města Holic.
Na programu je projednání výsledků hospo-
daření města za rok 2010, projednání a schvá-
lení kapitálového rozpočtu města Holic na rok 
2011. Dalším bodem bude rozdělení veřejné 
fi nanční podpory z rozpočtu města holickým 
sportovním a společenským zařízením. 
Pravidelným bodem jsou vždy převody ne-
movitého majetku města, aktuální věci pak 
v bodu sdělení starosty města.
Srdečně zveme občany na první jednání 
holických zastupitelů v roce 2011.

Hejtman Martínek se starostou Effenberkem hovo-
ří na setkání se starosty Dobrovolného svazku obcí 
Holicka.

Hejtman Martínek v debatě o rekonstrukci muzea se starostou Effenberkem, místostarostou Vondroušem a ře-
ditelem KD Faltysem

SLOVO STAROSTY
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USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE 
DNE 31. ledna 2011
Usnesení č. 19 RM Holic schvaluje:
a) provozní rozpočty příspěvkových organiza-
cí města v objemu příjmů a výdajů MŠ Holu-
bova ul. – 2 301 900 Kč, MŠ Pardubická ul. – 
1 881 300 Kč, MŠ Staroholická ul. 1 325 600 Kč, 
ZŠ Holubova ul. – 2 710 200 Kč, ZŠ Komenského 
ul. – 1 911 600 Kč, ZUŠ – 780 000 Kč, DDM – 
926 000 Kč
b) provozní rozpočty příspěvkových organi-
zací města v objemu příjmů a výdajů KD – 
6 084 600 Kč, TS – 22 010 000 Kč
c) odpisové plány příspěvkových organizací města 
na rok 2011.
Usnesení č. 20 RM Holic:
a) ukládá převést z investičního fondu Školní jídel-
ny Holice na účet zřizovatele částku 484 000 Kč.
b) schvaluje provozní rozpočet Školní jídelny Ho-
lice v objemu příjmů a výdajů 3 863 500 Kč.
Usnesení č. 21 RM Holic doporučuje Zastupi-
telstvu města Holic schválit vypořádání vlastních 
rozpočtových výdajů za rok 2010.
Usnesení č. 22 RM Holic bere na vědomízprávu 
o vyřizování stížností, připomínek 
a žádostí občanů o informace za rok 2010.
Usnesení č. 23 RM Holic bere na vědomí zprá-
vu o činnosti správního odboru MÚ Holice za rok 
2010.
Usnesení č. 24 RM Holic schvaluje uzavření ve-
řejnoprávní smlouvy s Městem Pardubice na služ-
by Městské policie Pardubice v Holicích.
Usnesení č. 25 RM Holic nedoporučuje Zastu-
pitelstvu města Holic zveřejnění záměru odprode-
je pozemku p.č. 827/1 o výměře 2433 m2, 827/2 
o výměře 114 m2 a pozemku p. č. 828 o výměře 
922 m2, k. u. Holice v Čechách.
Usnesení č. 26 RM Holic schvaluje ponechání 
nájemného pro rok 2011 pro Oblastní charitu Par-
dubice a Úřad práce Pardubice v prostorách v ma-
jetku města na úrovni roku 2010.
Usnesení č. 27 RM Holic bere na vědomí ukon-
čení nájemní smlouvy dohodou s paní Marií For-
mánkovou, byt č. 3 v čp. 1131 v Palackého ulici 
v Holicích ke dni 31. 1. 2011.
Usnesení č. 28 RM Holic schvaluje přidělení bytu 
č. 3 (bezbariérový) v čp. 1131 v Palackého ulici 
v Holicích panu Petru Michálkovi, bytem Holice, 
Vysokomýtská čp. 170 na základě doporučení so-
ciální komise.
Usnesení č. 29 RM Holic ruší usnesení rady města 
č. 5 ze dne 17. 1. 2011.
Usnesení č. 30 RM Holic schvaluje uzavřít novou 
nájemní smlouvu na byt č. 6, v čp. 345, v Smeta-
nově ulici v Holicích s panem Arnoštem Wenige-
rem k 1. 2. 2011.
Usnesení č. 31 RM Holic bere na vědomí ukon-
čení nájemní smlouvy s paní Marií Hynkovou, byt 
č. 4, čp. 736 v Holubově ulici v Holicích ke dni 
28. 2. 2011.
Usnesení č. 32 RM Holic schvaluje přidělení bytu č. 
4, v čp. 736 v Holubově ulici v Holicích dle pořadní-
ku schváleného na I. čtvrtletí roku 2011.
Usnesení č. 33 RM Holic schvaluje podání oka-
mžité výpovědi z pronájmu nebytových prostor 
pro hrubé porušování nájemní smlouvy panu Jaro-
slavu Šejvlovi, Poběžovice u Holic 69.
Usnesení č. 34 RM Holic schvaluje členy a ná-
hradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami 
a hodnotící komise pro nadlimitní veřejnou zakáz-
ku „Rekonstrukce Památníku Dr. Emila Holuba 
spojená s vytvořením nové expozice“ dodávky 
interiéru a veřejnou zakázku malého rozsahu „Re-
konstrukce Památníku Dr. Emila Holuba spojená 
s vytvořením nové expozice“ – stavební práce 

v tomto složení: 
Ing. Vladislav Branda, náhradník Miloš Horák; 
Ing. Vítězslav Vondrouš, náhradník František Ča-
pek; Ing. Stanislav Zahálka, náhradník Martina 
Klasovitá; Ing. Vladimír Faltys, náhradník Petr 
Voženílek; Ing. Petr Vlášek, náhradník Mgr. Ladi-
slav Effenberk.
Usnesení č. 35 RM Holic schvaluje složení Jed-
notky sboru dobrovolných hasičů Holice na rok 
2011 dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 36 RM Holic zamítá žádost obce Vy-
soké Chvojno o umístění dítěte do Mateřské školy 
Holubova vzhledem k tomu, že nejsou volná místa 
v žádném ze zařízení mateřských škol v Holicích.
Usnesení č. 37 RM Holic schvaluje platový vý-
měr ředitele Kulturního domu města Holic dle 
předloženého návrhu.

USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE 
DNE 14. února 2011
Usnesení č. 38 RM Holic bere na vědomí návrh 
kapitálového rozpočtu města na rok 2011. 
Usnesení č. 39 RM Holic:
a) schvaluje inventarizaci města ke dni 31. 12. 
2010
b) schvaluje odpis nedobytné pohledávky ve výši 
18 466,50 Kč za Druhé bytové družstvo Holice.
Usnesení č. 40 RM Holic doporučuje předložit 
Zastupitelstvu města Holice návrh na odpis pohle-
dávek nad 20 000 Kč. (Václav Bárta 23 556 Kč, 
Jiří Žemlička 31 080 Kč).
Usnesení č. 41 RM Holic 
a) odvolává zástupce města Holic ve školské radě 
v ZŠ Holubova Ing. Hanu Vondroušovou 
b) jmenuje novým zástupcem Ing. Vítězslava 
Vondrouše. 
Usnesení č. 42 RM Holic schvaluje zveřejnění zá-
měru odprodeje a doporučuje zastupitelstvu města 
schválit odprodej pozemků p. č. 6620/2, 6619/14 
a části p. č. 3050/1 o celkové výměře cca 760 m2, 
k. ú. Holice v Čechách (silnice k cihelně).
Usnesení č. 43 RM Holic doporučuje zastupitel-
stvu města schválit zřízení věcného břemene pro 
uložení telekomunikačního zařízení na pozemcích 
p. č. 2764/1 a 2764/4 ul. Na Balkáně, za úplatu 
formou jednorázové úhrady. 
Usnesení č. 44 RM Holic doporučuje zastupitel-
stvu města schválit zřízení věcného břemene na 
pozemcích města p. č. 2137/1 a 2130/117, k. ú.
Holice v Čechách, pro ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, 
za úplatu formou jednorázové náhrady.
Usnesení č. 45 RM Holic schvaluje úpravu do-
pravního značení, kterým bude omezen vjezd ná-
kladních automobilů do náměstí T. G. Masaryka 
a ulic Pardubické, Vysokomýtské a Smetanovy 
v Holicích. 
Usnesení č. 46 RM Holic schvaluje smlouvu 
o výpůjčce vývěsní skříňky v podloubí bytového 
domu č.p. 19, náměstí T. G. Masaryka, Rodinné-
mu a vzdělávacímu centru HOLOUBEK Holice 
od 15. 2. 2011. 
Usnesení č. 47 RM Holic:
a) bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy 
dohodou s Pavlem a Eliškou Koskovými ke dni 
28. 2. 2011.
b) schvaluje přidělení bytu č. 8, čp. 107 v Hradec-
ké ulici v Holicích, dle pořadníku schváleného na 
I. čtvrtletí r. 2011.
Usnesení č. 48 RM Holic 
a) ruší usnesení č. 33 ze dne 31.01.2011.
b) schvaluje uzavření dodatku smlouvy s Jarosla-
vem Šejvlem, Poběžovice u Holic čp. 69 na dobu 
určitou do 30. 4. 2011, s podmínkou placení ná-
jemného předem.
Usnesení č. 49 RM Holic:

a) schvaluje splátkový kalendář pro pana Jana 
Slováčka dle navržených termínů.
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit pro-
minutí ½ smluvní pokuty za neplacení nájemného 
a služeb za užívání nebytových prostor v čp. 38, 
Palackého ulice pro pana Jana Slováčka, z celkové 
výše 20 791 Kč, a to v případě, že pan Slováček 
uhradí celkovou dlužnou částku v jím navržených 
termínech.
c) schvaluje neuplatňovat od 1. 2. 2011 smluvní 
pokutu, v případě, že pan Slováček uhradí celko-
vou dlužnou částku dle jím navržených splátek.
Usnesení č. 50 RM Holic v převod družstevního 
podílu v Bytovém družstvu Dubina II. Pardubice 
u bytu B4 v domě čp. 1133 ul. Lohniského v Ho-
licích, z Pavla Skalického na Jaroslava a Radku 
Bačinovy, Ostřetín 3.
Usnesení č. 51 RM Holic schvaluje převod druž-
stevního podílu v Bytovém družstvu Dubina II. 
Pardubice u bytu B2 v domě čp. 1133 ul. Lohnis-
kého v Holicích, z Radky a Milana Urbánkových, 
K Rozvodně 95, Pardubice na Markétu Pištorovou, 
Roveňsko 40, Holice. 
Usnesení č. 52 RM Holic schvaluje vyhlášení 
výběrového řízení na místo ředitele Technických 
služeb Holice.
Usnesení č. 53 RM Holic schvaluje zveřejnění 
záměru pronájmu nebytových prostor v č.p. 61,
ulice Bratří Čapků v Holicích. 
Usnesení č. 54 RM Holic schvaluje vyplacení od-
měny ředitelce ZŠ Holubova k životnímu jubileu 
z prostředků organizace.

Vinšování…

V jistém celostátním sumáři je psáno, že v naší 
zemi se vyskytuje jméno Hladík 3 371krát. Jistěže 
například Nováků je mnohem více (34 522), ale 
naproti tomu Žabokrtských jen deset a Županů 
pouze pět! My navíc známe muže, který nese jmé-
no Hladík, k tomu má na bedrech péči o rodinu 
a ještě stačí stihnout několik „melouchů“. Je ar-
chivářem, historikem, psal kroniku, píše drobná 
dramatická díla, knihy o sportu, články z historie 
i současnosti, neopomíjí napsat do Holických lis-
tů, je sportovním hlasatelem, činovníkem atletiky, 
divadelním ochotníkem, muzejníkem, spoluza-
kladatelem Afrických sympozií, členem výborů 
a sekcí olympijského hnutí, ale rovněž městským 
zastupitelem, okusil též funkci zástupce starosty 
a starosty města Holic… To by patrně stačilo, aby 
čerstvý jubilant – šedesátník (*5. března 1951) – 
příliš nezpychl!
Mnoho zdaru a zdraví v dalších letech vinšuje 
Mgr. Pavlu Hladíkovi 

kolektiv „Holických listů“
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První letošní trhy už v pondělí 14. března 
První letošní trhy v Holicích, v Holubově ulici proběhnou v pondělí 
14. března.
Další trhy budou vždy v pondělí v těchto termínech:
11. dubna, 16. května, 13. června, 11. července, 15. srpna, 12. září, 17. říj-
na, 21. listopadu a 12. prosince 2011.

Povinnosti při užívání veřejného prostranství – komu-
nikací nebo chodníků
Upozorňujeme občany a podnikatele na platnost obecně závazných vy-
hlášek města Holic č. 5/2006 o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství ve znění obecně závazných vyhlášek města Holic č. 1/2009 
a 5/2010.
Zvláště upozorňujeme na článek 6 – Sazba poplatku, 
(1) Poplatek činí za každý i započatý m2 užívání veřejného prostranství:
a)  za každý i započatý den provádění výkopových prací, umístění sklá-

dek, kulturní, sportovní a reklamní akce, pro potřeby tvorby fi lmových 
a televizních děl a umístění dočasných staveb a zařízení, sloužících 
k poskytování služeb – 10 Kč

b)  za každý i započatý měsíc umístění reklamního zařízení, kromě zařízení 
přenosných, umístěných na chodníku přilehlém k provozovně poplatní-
ka – 80 Kč.

Jelikož ve městě značně narostl počet reklamních zařízení, tzv „áček“, 
doporučujeme jejich majitelům seznámit se s výše citovanými obecně zá-
vaznými vyhláškami a během měsíce března 2011 si zajistit potřebné po-
volení na užívání veřejného prostranství. Přestože není umístění reklam-
ních „áček“ před vlastní provozovnou dle zmíněné vyhlášky zpoplatněno, 
je třeba zajistit si povolení na zvláštní užívání pozemních komunikací.
Od dubna 2011 budou prováděny namátkové kontroly na povolení uží-
vání veřejného prostranství městskou policií a zjištěné porušení citova-
ných vyhlášek bude postihováno dle platných obecně závazných právních 
předpisů.

Odbor životního prostředí a stavební úřad – silniční 
správní úřad
V případě zvláštního užívání pozemních komunikací (užívání pozemních 
komunikací nad rámec užívání obecného, tj. např. výkopové práce, sklád-
ky materiálu, umístění reklamních zařízení, zřizování a provoz stánků 
apod.) je třeba požádat o vydání povolení MÚ Holice, silniční správní 
úřad dle ust. § 25 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů. Případné stavební úpravy spojené s výše uve-
denou činností je třeba předem konzultovat na stavebním úřadě.

Komise dopravy a veřejného pořádku – parkování na 
chodníku
Neznám v Holicích člověka, který by nenadával na stav chodníků ve 
městě. Bohužel lze s větší části s touto kritikou souhlasit, ale nemůžeme 
si za špatný stav chodníků někdy i sami? Na ilustračním snímku vidíte 
nevhodné parkování v Puškinově ulici. Myslím si, že v Holicích je dost 

parkovacích míst a nevhodným parkováním chodníky nejen ničíme, ale 
stěžujeme práci zaměstnancům technických služeb nebo „Odeka“ při od-
vozu odpadu. Mysleme také na maminky, tatínky, babičky a v mém pří-
padě i dědečky, kteří brázdí město s kočárky a musí zbytečně vstupovat 
do vozovky a tím riskovat zdraví.
Parkováním na chodníku porušujete ustanovení § 53 odst. 2 zákona o sil-
ničním provozu, protože jiní účastníci silničního provozu na pozemních 
komunikacích než chodci nesmějí chodníku nebo stezky pro chodce uží-
vat, pokud není v zákoně stanoveno jinak. Tím se dopouštíte protipráv-
ního jednání, za které Vám může být uložena bloková pokuta až do výše 
2 000 Kč.

STATUT „CENY MĚSTA HOLIC“
1. Cenu města Holic (dále jen Cena města) je možné udělit za:
a)  dlouhodobou, zejména pak dobrovolnou, činnost ve prospěch města 

a jeho občanů;
b)  dlouhodobou propagaci města v celostátním a regionálním měřítku;
c)  významnou reprezentaci města v mezinárodní či celostátní soutěži;
d)  čin vedoucí k záchraně života. 
2.  Cena města může být udělena jak jednotlivci, tak i kolektivu. Oceněný 

nemusí mít bydliště či sídlo v Holicích. 
3.  Cena města je čestné ocenění spočívající v plaketě a diplomu. Nenáleží 

k ní fi nanční ani jiná odměna. 
4.  Návrhy na ocenění Cenou města může podat jak jednotlivec, tak i orga-

nizace, občanské sdružení či jiná právnická osoba. Navrhovatel nemusí 
mít bydliště či sídlo v Holicích.
 Návrhy se předávají písemně se stručným zdůvodněním návrhu staros-
tovi města do 31. března příslušného roku. 

5.  Došlé návrhy projedná Rada města Holic a Zastupitelstvo města Holic, 
které rozhodne komu bude Cena města udělena.

6.  Ceny města se předávají na slavnostním zasedání Zastupitelstva města 
Holic, zpravidla v předvečer Dnů Holicka.

Každoročně s příchodem jara se setkáváme se stejným úkazem. Objevuje 
se na mezích, zahrádkách, sadech a v poslední době i na neobdělávaných 
polích, zkrátka všude tam, kde rostla tráva a zůstala po ní jen vyschlá 
stébla a žluté drny. A právě pozůstatky starého travního porostu jsou 
odklízeny způsobem, který dělá starosti hasičům i ochráncům přírody. 
Jistě, vzít zápalky a stařinu vypálit je jednodušší a méně namáhavé než 
poctivě hráběmi celou plochu zbavit starého porostu. Pomáhá k tomu 
i přežívající názor, že popel z vypáleného trávníku je dobrým hnojivem, 
přispívajícím k lepšímu růstu nového porostu. Konečně, koho by na-
padlo, že tato „metoda“ zahradnické práce může vést k nejtragičtějším 
koncům… .
Hasiči v Pardubickém kraji každoročně hasí desítky takovýchto požárů, 
bohužel mnoho z nich nezůstává beze škody a dalších následků. I při 
těchto požárech se mnoho lidí zraní a známe i takové, při kterých došlo 

k úmrtí osob. Stačí, aby se zvedl vítr a ohnivá hradba se proti „zahradníko-
vi“ rozběhne velkou rychlostí, a pak není úniku. K požárům v přírodním 
prostředí a k jejich tragickým následkům nemusí docházet, pokud si jako 
občané uvědomíme, že plošné vypalování porostů je zákonem o požární 
ochraně zakázáno a spalování zbytků stařiny a klestí na hromadách je 
v mnoha případech upraveno obecními vyhláškami. Pokud tedy chceme 
naše pozemky udržovat, dávejme si pozor i při pálení na hromadách. Mís-
to zabezpečíme proti šíření ohně ohrabáním, připravíme si jednoduché 
hasební prostředky (např. vědro s vodou nebo hasící přístroj) a využijeme 
k pálení bezvětří, aby se oheň nemohl rozšířit. Pálení provádějme raději 
ve dvou osobách.
Doufáme, že naše rady a zdravý rozum přispějí ke snížení počtu a hlavně 
následků takovýchto požárů.

Pavel Nejtek, HZS Pardubického kraje

HASIČI OBČANŮM

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

ÚŘEDNÍ DESKA  • INFORMACE  • POKYNY  • SDĚLENÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU
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Je zavedeným zvykem představit někoho, kdo cosi koná, připravuje, 
s kým se potkáte, komu byste chtěli něco připomenout, na cosi upozor-
nit. Mělo by to dokonce být samozřejmostí u lidí veřejně činných. Zatím 
to u nás příliš „nefunguje“, lid se vše obvykle dovídá jinými způsoby… 
Co když to v případě nového ředitele Kulturního domu města Holic změ-
ním? Ing. Vladimír Faltys souhlasil a já jsem jej ujistil, že se nebudu 
ptát způsobem „…co hodláte přinést nového, jaká připravuje opatření 
v holické kultuře…“. Spíše chci popsat, kdo se to v čele kulturního domu 
objevil.

Dověděl jsem se, že Vladimír Faltys je Holičák, i když narozen v par-
dubické nemocnici. Po základním vzdělání absolvoval VŠST Liberec, 
Pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem, k tomu si přidal postgraduální 
studia. Pracoval jako konstruktér, technolog, programátor, středoškolský 
učitel, obchodní ředitel TMS Pardubice a poté patnáct let jako manažer 
Komorní fi lharmonie Pardubice. V současnosti žije ve Starých Holicích, 
je ženatý, a jelikož manželka Vlasta mu byla málo, pořídil si ještě dvě 
další ženy – dcery Karolínu a Adélu.

Zeptal jsem se, co jej vedlo k zájmu o kulturu? „Vždy jsem inklinoval 
k hudbě, divadlu, umění, umím zahrát na nějaký nástroj, není mi cizí ani 
swing, ani klasika. Rád zajdu do divadla na profesionály, na ochotníky, 
na operu i operetu, špičkou pro mne však zůstávají symfonie Ludvíka van 
Beethovena. A zmíněných patnáct let u fi lharmoniků mi také něco dalo. 
To však nebyly hlavní důvody, proč jsem se ucházel o ředitelské místo 
v kultuře. Jsem přesvědčen, že vedoucí osoba takovéhoto zařízení musí 
mít především schopnosti manažerské“.

Chtěl jsem vědět o jeho zálibách, náladách, vzorech, přáních… 
„Snažím se, aby hlavní zálibou bylo vždy moje současné zaměstnání. 
Na další záliby mi obvykle už příliš času nezbývá. Radovat se snažím 
z každé maličkosti, oceňuji spolehlivost, skromnost, umění odpouštět, 
věřím – možná naivně – v lidskou poctivost. Silně mi však vadí bezo-
hlednost a hloupost. Žádné vzory nevyhledávám, nechci nikoho napo-
dobovat. Velice si vážím své rodiny – se všemi klady i zápory. A řídím 
se rotariánským heslem: „Service above self“ neboli „Služba druhému 
před vlastním zájmem“.

Nového ředitele kulturního domu se vám snažil představit
Miloslav Kment

V pátek 11.února 2011 se konal v Kulturním domě v Sezemicích již 
56. Reprezentační maturitní ples gymnázia. Tradičním pořadatelem byl 
HV SRPDŠ. Po zahajovacím slově předsedy školské rady Milana Trupla 
a ředitele školy Milana Hrdličky byli slavnostně dekorováni studenti třídy 
8. C s třídním prof. Alešem Kotykem a studenti 4. A s třídním prof. Mar-
kem Janů. Následovalo sólo pro maturanty, jejich rodiče a pedagogický 
sbor. Součástí plesu bylo rovněž vystoupení tanečních sólistů a bohatá 
tombola. Všichni účastníci se dobře bavili a důkazem byl plný sál až do 
pozdních nočních hodin.

Milan Hrdlička

Kdysi v jednom nejmenovaném deníku proběhla anketa, ve které oby-
vatelé Pardubic odpovídali na to, proč rádi bydlí v Pardubicích. Nebojte 
se, nechci něco podobného iniciovat v našem městě. Chci se s vámi 
podělit o to, proč jsem rád Holičákem. Miluji Prahu, strašně rád do 
ní jezdím, ne snad kvůli cestě samotné, tu přímo nesnáším, ale kvůli 
atmosféře Starého Města, Malé Strany, Nového Města, ale i Smícho-
va, Žižkova a dalších částí našeho hlavního města. Naposledy jsem 
absolvoval krásnou procházku ve Zbraslavi. V Holicích se procházím 
také velmi často, vlastně celkem logicky častěji než v Praze. S Prahou 
se to rozhodně srovnávat nedá, ale mě na Holicích baví úplně něco 
jiného. Potkávám tady totiž spoustu známých, s některými se pouze 
pozdravím, s některými prohodím pár zdvořilostních frází a s někte-
rými se prostě „zakecám“. Pozdravím se i s lidmi, na jejichž jméno si 
nemohu „zaboha“ vzpomenout. Myslím si, že oni to mají stejné s mým 
jménem. Proč tohle ale píši? Určitě existuje mnoho hezčích měst než 
jsou Holice a určitě bych v nich dovedl žít. Já ale nechci. S kým bych 
se v nich zdravil? 

Petr Kačer

Představte si, že vám představím…

Holičák

TruhlářstvíTruhlářství  - David FilipiDavid Filipi

ke kompletní kuchyňské linceke kompletní kuchyňské lince

myčkamyčka  nebonebo  varná deska Zdarmavarná deska Zdarma

Vyrobí i navrhneVyrobí i navrhne

Kuchyňské linky  Kuchyňské linky  levné i luxusnílevné i luxusní

Tel: 608 712 785 – www .dabe .cz 

Tel: 602 278 246Tel: 602 278 246    

Vest. skříně a nábytekVest. skříně a nábytek na míru na míru  
Navštivte nás ve vzorkovně DaBe Smetanova 250 Holice

Palackého 38, Holice, tel. 466 920 672

Brýlová čočka Crizal ušetříte až 1700 Kč
Dárkové poukázky

Maturitní ples

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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TJ Jiskra Holice oddíl ASPV všechny srdečně zve na Šibřinky, které se 
uskuteční v sobotu 5. března od 20.00 hodin v Restauraci Na Trandě. 
K tanci a poslechu hraje skupina „Bylo nás pět“, vstupné 120 Kč. V ne-
děli 6. března na stejném místě od 14.00 hodin proběhne Dětský karneval, 
na který je vstupné dobrovolné.

S podzimem loňského roku byla Památníku Dr. Emila Holuba schvá-
lena dotace z evropského programu ROP severovýchod ve výši 20 milio-
nů Kč. Sezóna 2010 měla být ukončena poslední listopadový den a poté 
mělo být muzeum zavřeno. Události urychlila krádež, kvůli které byl pa-
mátník uzavřen o týden dříve. Pátrání po pachateli je stále v šetření.

Začátkem ledna 2011 bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele 
rekonstrukce muzea – část „Interiér“ a v průběhu března bude vyhlášeno 
výběrové řízení na stavební část.

Předpokládáme, že práce fyzicky započnou v květnu 2011 a nová ex-
pozice bude otevřena v květnu 2012.

Do této doby musí být památník zcela vyklizen. Všechny exponáty 
i archivní materiály budou vhodně zabaleny, zaevidovány a uloženy tak, 
aby se v příštím roce staly součástí zcela nové expozice. Z prostorů pra-
covny Dr. Emila Holuba, africké vesnice i africké savany tak postupně 
mizí exponáty, které byly všem tak dobře známé. Pamatujete si je?

Máme pro vás anketní otázku: Který exponát se nejvíce vryl do paměti 
lidí? Kolik cm měří na výšku?

Správné odpovědi zasílejte do konce března na emailovou adresu: 
muzeum@holice.cz.

Na vylosované správné tipující čekají drobné odměny a poukaz na ce-
loroční vstup do nové expozice zdarma. Těšíme se na vaše tipy.

Marcela Jeřábková

25. listopadu 2010 proběhla v Kulturním domě města Holic vernisáž 
výstavy, která představila svým návštěvníkům největší a nejznámější čín-
skou legendu Putování na západ. Její nejoblíbenější postavou je Opičí 
král Sun Wu-Kchung. Sunovy rozverné kousky, neplechy, ale také moud-
ré činy, nebojácnost a odvaha okouzlují miliony čtenářů od 15. stol. n. l. 
Vernisáže se zúčastnil také zástupce Velvyslanectví Čínské lidové repub-
liky v Praze, kulturní rada pan Yo Guodi.

Výstava měla nebývalý úspěch. Během šesti týdnů jejího trvání ji na-
vštívilo na 2 000 návštěvníků, především dětí a studentů.

Z Holic byla výstava převzata Muzeem Kroměřížska v Kroměříži. 
1. února 2011 zde proběhla vernisáž, na kterou se přišlo podívat přes 100 
návštěvníků. Tak jako v Holicích i zde oslovila především děti. Ředitel 
muzea, pan Ing. Jiří Stránský je spokojen s návštěvností a zájmem, jaký 
tato výstava u nich vzbudila.

Děti z kroměřížských škol, se také zapojily do výtvarné soutěže, kte-
rou v rámci výstavy vyhlásil Památník Dr. Emila Holuba. Do Památníku 
již přicházejí práce dětí z celé České republiky. Budeme rádi, když nám 
i vy pošlete svou práci. Více o soutěži na www.holubovomuzeum.cz.

O dalším putování výstavy Opičí král a EXPO 2010 vás budeme brzy 
informovat.

Marcela Jeřábková

Šibřinky a karneval

Rekonstrukce Památníku Dr. Emila Holuba Opičí král a EXPO 2010 v Kroměříži

Hejtman Radek Martínek se při návštěvě Holic seznámil s „Princem Karlem”

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

NEŽ PŘIJDE JARO – pro Vaše osobní a dodávková vozidla nabí-
zíme:
•  komplexní prohlídku podvozkových částí a opravy výfukových 

systémů
•  zkušebna tlumičů, válcová zkušebna brzd, kontrola a seřízení 

geometrie
•  diagnostika vozidel, servis elektrosystémů, seřízení světel
•  veškeré mechanické práce: rozvody, spojky, řízení, brzdy…
•  opravy poškozených skel, značení bezpečnostním kódem
•  PNEUSERVIS: komplexní rozsah prací + široká nabídka pneumatik

PO–PÁ od 7.00 do 17.00
SO od 8.00 do 11.00 dle tel. dohody

JEDNOTY  • KLUBY  • SDRUŽENÍ  • SOUBORY  • SPOLKY  • SVAZY
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Zahájení karnevalové sezony
Každou středu dopoledne se v klubu Radovánek v DDM Holice scházejí 
maminky s malými dětmi. Dne 2. února proběhl v tělocvičně DDM kar-
neval malých pohádkových postaviček – víly, princezny, kouzelníci, šaš-
kové… po dvouhodinovém zpívání, tančení a cvičení si každý za odměnu 
odnesl domů malé překvapení a spoustu zážitků.

Soutěž technické tvořivosti dětí a mládeže
Pro větší děti jsme na březen připravili místní přehlídku výrobků: „Soutěž 
technické tvořivosti  dětí a mládeže“. Pokud máte doma nějaký zajímavý 
výrobek, který jste vytvořili sami, přineste jej označený jménem do DDM 
Holice a ukažte jej ostatním dětem.
Příjem výrobků 17. 3.–18. 3. 2011 od 8.00 do 15.00 hod.
Prohlídka výstavy 21. 3.–24. 3. 2011 od 8.00 do 15.30 hod.
Na prohlídku jsou zvány jak dětské organizace, tak i veřejnost.

Hana Stárková

DDM HOLICE PŘIPRAVUJE:
Příměstský letní tábor
Termíny:
1. 4.–8. 7. 2011, cena 300 Kč, zajišťuje Romana Faltysová
2. 11.–15. 7. 2011, cena 500 Kč, zajišťuje Milena Hublová
3. 22.–26. 8. 2011, cena 500 Kč, zajišťuje Jindra Brandová
Tábor je určen dětem od 1. do 5. tř. ZŠ, v ceně tábora jsou zajištěny obědy.
LT Krkonoše – Dolní Dvůr
23. 7.–30. 7. 2011, cena 2 900 Kč, pro děti ZŠ, ubytování v penzionu, 
zajišťuje pí Faltysová
LT Český ráj – Drhleny
20. 8.–28. 8. 2011, cena 3 400 Kč, bez dopravy, pro věk 8–17 let, ubyto-
vání v chatkách, zajišťuje Mgr. Pavel Hojka
Veškeré informace vám podají pracovníci přímo v DDM Holice nebo na 
tel. 466 682 162

CHALOUPKA PLNÁ SKŘÍTKŮ
V sobotu 12. února se do restaurace Na Trandě scházeli skřítkové, víly, 
čarodějnice, trpaslíci a jiné podivné bytosti. Ne, nebyli to pravidelní ná-
vštěvníci tohoto zařízení, byly to děti. Školní družina při ZŠ v Komenské-
ho ulici zde pořádala dětský karneval.
Vychovatelky připravily pro děti i jejich rodiče spoustu tanců, her a sou-
těží. Díky sponzorům si děti odnesly domů pěkné dárečky. Na přípravě 
pohoštění, které bylo přichystáno na stolech, se podíleli rodiče. Radost 
v dětských očích byla jistě odměnou pro všechny pořadatele. Byla to zda-
řilá akce.
Poděkování patří našim sponzorům (Kooperativa, ČSOB, Česká spořitel-
na, Malavi, Valma, Papírnictví – paní Asherlová, Lékárna na poliklinice – 
paní Zahálková), rodičům Ročkovým, Škrbovým, Šimákovým, Tlučhořo-
vým, Moučkovým, Pinkeovým, Thérovým, Dlaskovým, paní Prokešové 
a Stárkové, panu učiteli Hažlinskému a vedení školy.

I. Kmentová, L. Němcová, H. Horodyská

ZÁVAŽNÉ ROZHODNUTÍ 
Všichni víme, jak je pro žáky 9. tříd těžké vybrat tu správnou střední 
školu nebo učiliště. Pomohou učitelé? Poradí rodiče? Možná je lepší, 
aby si žáci všechno „tak trochu osahali“ sami. Tuto možnost děti dostá-
vají v rámci projektu Volba povolání v Pardubickém kraji. V letošním 
roce naši žáci navštívili fi rmu Brück v Zámrsku, Pösamo v Holicích 
a elektrárnu ve Chvaleticích. Hotelová škola v Pardubicích U Josefa 
připravila pro žáky program spojený s malým občerstvením a základy 
stolničení. V rámci projektu Modernizace výuky na SPŠ potravinářské 
v Pardubicích se osmáci a deváťáci zúčastnili programu, který obsaho-
val i praktickou část – soutěž o nejlepší pekařský výrobek.

SOUTĚŽÍME
V lednu a únoru se žáci každým rokem zapojují do soutěží a olympi-
ád. Karolina Horčičková, žákyně 9. třídy ZŠ Komenského, skončila na 
2. místě v okresním kole soutěže v anglickém jazyce BASICLINGUA, 
které proběhlo na Anglickém gymnáziu v Pardubicích.

AMAVET
Již třetím rokem se žáci ZŠ v Komenského ulici účastní se svými pro-
jekty Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež. Letos postoupily do 
krajského kola čtyři skupiny: G. Jelínková, A. Valentová a P. Kropáč-
ková, které se zabývají zkoumáním parfémů, N. Patajová, K. Zakou-
řilová a P. Novotná s projektem týkajícím se lidského zraku, N. Stará 
a K. Barešová, které se zajímají o pavučiny,a J. Kaplan, který promýšlí 
výstavbu přírodě blízkých protipovodňových opatření. Nejlepší projek-
ty získají právo účasti na krátkodobé stáži ve Francii. Tak tedy hodně 
št ěstí!

Mgr. Blanka Málková

ZŠ v Komenského ulici Dům dětí a mládeže Holice

Z HOLICKÝCH ŠKOL
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Budu-li řadit březnové jubilanty podle data 
narození, patří na první místo Josef Staněk. 
Narodil se před 120 lety dne 1. března 1891 
v Kolíně, vyučil se cukrářem a zahájil v tomto 
oboru úspěšnou činnost. Počátkem dvacátých 
let minulého století přišel s rodinou do Holic, 
kde zakoupil dům a zavedl prosperující cukrár-
nu a kavárnu na náměstí, která se stala oblíbe-
ným společenským střediskem (budova slouží 
podobnému účelu dodnes – viz foto). Díky ob-
chodním úspěchům se Josef Staněk mohl věno-
vat svým zálibám na poli kulturním i sportov-
ním. Byl členem Zpěváckého spolku Neptalim, 
nadšeným divadelním ochotníkem a režisérem 
souboru „Klicpera“, iniciátorem založení Druž-
stva pro postavení divadla v Holicích. Jako spor-
tovní funkcionář žil pro místní fotbalový klub 
a několik let působil jako předseda SK Holice. 
Patřil mezi přední iniciátory místního společen-
ského života, byl mecenášem kultury i sportu. 
Jistou dobu zastával funkci správce muzea – pa-
mětní síně Dr. Emila Holuba. Zemřel 13. květ-
na 1963. – Oldřich Čečka, narozen před 100 

lety 11. března 1911 v Holicích, původně ze-
mědělec, po roce 1948 se zapojil do politického 
života a působil v holické samosprávě. Vlastní 
iniciativou se propracoval do funkce městského 
zastupitele a v roce 1960 byl zvolen předsedou 
Městského národního výboru v Holicích. Byl 
sice stoupencem tehdejšího režimu, ovšem budiž 
poznamenáno, že hlavním zájem věnoval rozvo-
ji rodného města. Za šestnáctiletého předsednic-
tví se v obci změnilo mnohé, na čemž měl vel-
kou zásluhu. Byla to éra, kdy se podařil značně 

rozšířit městský bytový fond, „vyrostl“ kulturní 
dům, africké muzeum, všesportovní stadion, byl 
zdokonalen areál motokrosového závodiště, au-
tokempink Hluboký, atd. Na těchto akcích měl 
velký podíl nejen z titulu funkce, ale i podíl 
osobní. Málokde chyběl mezi brigádníky s lopa-
tou v ruce. Zasloužil se o rozvoj města. Zemřel 
7. února 1976. – František Bálek se v Holicích 
ani nenarodil, ani příliš dlouho nepůsobil, ale 
určitý čas zde s rodinou žil a navštěvoval zdejší 
chlapeckou obecnou a poté újezdní měšťanskou 
školu. Narodil se před 80 lety ve Starém Sedle, 
po absolvování gymnázia pracoval dočasně jako 
dělník. Vystudoval Vysokou školu politických 
a hospodářských věd a fi lozofi ckou fakultu. Dal 
se na dráhu žurnalisty a spisovatele, působil 
několik let jako redaktor regionálních deníků, 
posléze se uplatnil jako pracovník Orientálního 
ústavu ČSAV. Z jeho známějších děl jsou to z let 
1969 až 1973 romány „Kandidáti smrti“, „Po-
slední šance“, „Tíha úsvitu“. Dle dosažitelných 
informací zemřel v Praze v roce 2005.

(mkm)

Už to patrně víte, přesto připomínám, že se po 
delší době budeme opět „sčítat“. Sčítání lidu není 
žádnou novinkou, již v roce 1674 bylo v městeč-
ku napočítáno 436 obyvatel. Ovšem první ofi -
ciální úřední soupis byl proveden 31. prosince 
1869 a čísla uvádějí 4 277 lidí v 747 domech. 
Od té doby se sčítání opakovalo zhruba v dese-
tiletých odstupech. Před sto lety (v roce 1910) 

bylo ve městě 5 988 obyvatel a 868 domů, před 
deseti lety (v roce 2001) bylo spočítáno 6 265 
obyvatel, 1 657 domů a 2 580 bytů. 

Letos poprvé v historii bude sčítání probíhat 
ve všech 27 členských státech Evropské unie. 
Rozhodným okamžikem bude půlnoc ze 25. na 
26. března 2011. Je to z pátka na sobotu, tak ne 
aby vás napadlo tento večer vyspávat! V poho-

dě při malém občerstvení vyčkáte do půlnoci, 
poté vše kolem sebe sepíšete a úkol bude spl-
něn. A žádné obavy. Kromě osobních dat čle-
nů rodiny, jakož i několika údajů (zaměstnání, 
rodinný stav, národnost, mateřský jazyk atp.) 
po vás nikdo nebude chtít znát stav vaší peně-
ženky, majetek movitý i nemovitý, soukromé 
záležitosti… (mkm)

Ani jsem nečekal, že moje poznámka o součas-
ných problémech města vyvolá ohlas. Stalo se, 
o co jsem si řekl! Avšak hned k otázkám obča-
nů: Proč se ve městě tak často z ničeho nic kácí 
stromy? Proč byla pokáceno (a jak bleskově!) 
krásná velká smuteční vrba v parčíku u auto-
busového nádraží? Proč byla pokácena krásná 
velká lípa v Dudychově ulici poblíž autoservi-
su? Otázky jsem položil přímo na radnici za pří-
tomnosti starosty Ladislava Effenberka Zdeňce 
Polákové, která má agendu „zeleně“ přímo 
v referátě. Odpověď byla podrobná, obsáhlá, 
s výkladem příslušných paragrafů i okolností, 
které tyto záležitosti ovlivňují. Nevešlo by se 
to na stránku. Ovšem konkrétně k těmto dvěma 
případům. Vrba u autobusového nádraží byla 
sice krásná, avšak již stará a podle posudků od-
borníků vzhledem ke stáří a rozloze se nedala 
„omladit“. V tom případě by zašla. Bylo jediné 
řešení: vrbu na tomto veřejném frekventovaném 
místě pokácet, poněvadž hrozilo akutní nebez-
pečí padání větví, možného rozlomení stromu 
a zcela nežádoucím následkům. Momentálně 
zbyl pouze rozložitý pařez – viz foto). Na tom-
to místě bude vysazen jako nejvhodnější strom 
mladý platan. – Lípa v Dudychově ulici stála 
na soukromém pozemku a žádost podal majitel. 
Doložil ji posudky stavebního technika, potvr-

zujícími, že kořeny silně narušují stavbu poblíž, 
jakož i vyjádřením VaKu (vodáků), že kořeny 
narušují kanalizační vedení. Bylo nutné žádosti 
vyhovět, majitel jako náhradu vysadí poblíž dva 
stromky. Podle Zdeňky Polákové všechna tato 
rozhodnutí jsou podložena odbornými posud-
ky a vyjádření ochranářských agentur. -  Vím, 
že tyto odpovědi ne každého uspokojí, ovšem 
podle mého názoru jde o určitá fakta, která nelze 
opomíjet. Vím také, že občanská kritika vychá-

zí především ze snahy ochránit veřejnou zeleň 
a omezit co nejvíce zbytečné zásahy. Vím také, 
že strom není žádná pampeliška, aby ho kde kdo 
jen tak utrhl a pohodil. Domluvili jsme se pro-
to se starostou Effenberkem, že ze strany města 
bude tomuto úseku stále věnována péče a pře-
devším že bude dbáno, aby se občanům dosta-
lo včas více informací či vysvětlení takových-
to záležitostí. – Mimochodem mne napadá, co 
v těchto záležitostech dělá ještě nedávno velmi 
aktivní občanské sdružení Zelená krajina? Podle 
pracovnice městského úřadu se i přes pozvání 
řízení nezúčastňuje. (mkm)

Hrst březnových pranostik
Mezi nejznámější patrně patří „Březen – za 
kamna vlezem“, i když dnes důkladná kamna, 
za která by se dalo vlézt, jsou spíše k pohledá-
ní. Mně se nejvíce líbí: „Na svatého Řehoře čáp 
letí od moře, žába hubu otevře, líný sedlák, který 
neoře“ nebo „Na svatého Řehoře ledy plují do 
moře, vlaštovičky od moře“. Opomenout nelze 
ani Josefské pranostiky. Zvolím „Josefova širo-
čina ničí poslední ledy“ či „Svatý Josef s tváří 
milou končí zimu plnou“. Měsíc končí dnes již 
velmi málo užívaným jménem Balbíny: „O svaté 
Balbíně je už u nás po zimě“.  (mkm)

Tři jubilanti z kategorie pozoruhodných osob v Holicích

Budeme se sčítat!

Strom není žádná pampeliška

(Stránku připravil Miloslav Kment)

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

Východočeská liga mužů:
BVK Holice – TJ Turnov 91 : 50
Diepold 17, Tylchrt 15, Valenta 13, Branda 11, Hlaváček 10, Tušl 9, Kšá-
da 8, Oliva 7
TJ Svitavy – BVK Holice 59 : 62
Hlaváček 15, Oliva 14, Joska, Tylchrt a Branda po 9, Valenta 6
SKB Česká Třebová – BVK Holice 59 : 70
Branda 16, Tylchrt 14, Joska 13, Hlaváček 12, Welsch 7, Kšáda 4, Oliva 
a Valenta po 2 

Oblastní přebor juniorů U18:
BVK Holice – BC Darren Chrudim 65 : 37 a 83 : 52
Procházka 13, Pataj 10, Půlpán a Bahník po 11, Jechura 8, Samek a Kaš-
par po 7, Mansfeld Jiří 2
Bahník 18, Procházka a Kašpar po 12, Jechura 10, Půlpán a Mansfeld 
Josef po 8, Samek 6, Pataj 5, Mansfeld Jiří 4
Tesla Pardubice – BVK Holice 72 : 65 a 70 : 60
Půlpán 24, Hromek 19, Jechura 9, Kašpar 6, Bahník 1
Půlpán a Pataj po 20, Procházka 10, Jechura 5, Bahník 3, Kašpar 2 

Oblastní přebor kadetů U16:
BVK Holice – BC Darren Chrudim 55 : 46 a 56 : 47
Jechura 23, Havelka 16, Stýblo 8, Nechvíle a Říha po 6
Jechura 32, Havelka 22, Stýblo 2
TJ Turnov – BVK Holice 57 : 30 a 74 : 31
Jechura 15, Michálek a Zahradníček po 5, Havelka 4, Kulhavý 1
Jechura 10, Zahradníček 8, Hadaš 6, Michálek 4, Havelka 3

Oblastní přebor žáků U14:
BK Žamberk – BVK Holice 53 : 48 a 51 : 58
Horký 10, Tomášek a Říha po 9, Válek 8, Venclák 6, Janoš 4. Welsch 2 
Venclák 16, Tomášek a Janoš po 13, Horký 8, Válek a Welsch po 4

Oblastní přebor starších minižáků U13:
BVK Holice – TJ Svitavy 65 : 33 a 69 : 39
Kašpar 20, Welsch 17, Zahradníček 14, Nechvíle a mycak po 6, Pařízek 2
Zahradníček 20, Kašpar a Welsch po 14, Nechvíle 11, Mycak 6, Dvořá-
ková 4

I. fi nálový turnaj o přeborníka oblasti v Hradci Králové
BVK Holice – BK Studánka Pardubice 58 : 40
Horký 18, Venclák 14, Zahradníček 10, Kašpar 6, Nechvíle 4, Welsch, 
Pařízek a Hloušek po 2
BVK Holice – Sokol PP Hradec Králové 64 : 51
Horký a Venclák po17, Welsch 12, Kašpar 8, Nechvíle 6, Zahradníček 4
BVK Holice – BK Pardubice 37 : 72
Kašpar a Zahradníček po 10, Venclák, Welsch, Nechvíle a Horký po 4

II. fi nálový turnaj o přeborníka oblasti v Pardubicích
BVK Holice – BK Studánka Pardubice 65 : 35
Horký 34, Zeman 20, Welsch 4, Kašpar a Tomášek po 3, Válek 1
BVK Holice – Sokol PP Hradec Králové 50 : 31
Tomášek 14, Horký 10, Zeman 9, Welsch 6, Kašpar 4, Venclák, Válek, 
a Mycak po 2, Janoš 1
BVK Holice – BK Pardubice 92 : 24
Welsch 6, Horký, Zeman a Janoš po 4, Mycak, Tomášek a Pařízek po 2

Nejmladší tým BVK Holice se umístil na druhém místě Oblastního pře-
boru východočeské oblasti a postoupil do prvního kola kvalifi kačních 
bojů o účast na Mistrovství České republiky.

V sobotu 19. února odehráli fl orbalisté ASPV Holice 19. a 20. kolo Pardu-
bické ligy mužů. V prvním zápase podlehli hráčům TJ Lubná 2 : 5, když 
za Holice skórovali Lukáš Moravec a Jan Fišar. Tito dva hráči se brankově 
podíleli i na vítězství 4 : 1 nad týmem Sklovital Sokol Pardubice D, další 
dvě branky přidali Dušan Bahník a Martin Zelinger. V průběžném pořadí 
jsou naši hráči na čtvrtém místě, Jan Fišar je v kanadském bodování sou-
těže s 37 body pátý. Zápasy 21. a 22. kola bude hostit holická sportovní 
hala v sobotu 19. března od 16.00 hodin.

Přinášíme vám přehled jarních domácích zápasů mužů.
Krajský přebor
19. 3. v 15.00 hodin Holice – Dobříkov 17. kolo
  2. 4. v 16.30 hodin Holice – Stolany 19. kolo
16. 4. v 17.00 hodin Holice – Hlinsko 21. kolo
  1. 5. v 17.00 hodin Holice – Třemošnice 23. kolo
21. 5. v 17.00 hodin Holice – Choceň 26. kolo
  4. 6. v 17.00 hodin Holice – Živanice 28. kolo
18. 6. v 17.00 hodin Holice – Svitavy 30. kolo

I. B třída
27. 3. v 15.00 hodin Holice B – Rozhovice 14. kolo
10. 4. v 16.30 hodin Holice B – AFK Chrudim B 16. kolo
23. 4. v 17.00 hodin Holice B – Zámrsk 18. kolo
  7. 5. v 17.00 hodin Holice B – Hlinsko B 20. kolo
22. 5. v 17.00 hodin Holice B – Prachovice 22. kolo
29. 5. v 17.00 hodin Holice B – Prosetín 23. kolo
11. 6. v 17.00 hodin Holice B – Horní Jelení 25. kolo

Florbalisté čtvrtí

Výsledky basketbalových 
mistrovských soutěží

Jarní fotbalový los

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
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NOVÁ PRODEJNA  autobateri í  značky VARTA  

  

Telefon: 728 430 745 

Otevřeno pondělí až pátek  
od 8 do 16 hodin 

 Adresa:  Prodej autobaterií 
                   Hradecká 377 

 Holice 
 

Použití pro osobní vozy nákladní vozy, motocykly, vozíky i nářadí. 

Baterie na skladě ihned k odběru (atypické baterie k dodání do 24 hodin) 

Bezplatné a bezpečné parkování přímo před prodejnou. 

MONTÁŽ  ZDARMA.   Novou baterii Vám zdarma na místě namontujeme. 

Servis : Změření kapacity baterie, kontrola dobíjení Vašeho vozu 

ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU
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Městská knihovna

Městská knihovna se zapojila do celostátní 
akce „Březen – měsíc čtenářů“ probíha-
jící v knihovnách ČR následujícím způso-
bem:

• na stránkách www.holice.eu , pod zálož-
kou „kulturní dům – městská knihovna“, 
se knihovna obrátila na své čtenáře s pros-
bou o vyplnění „Dotazníku 2011“, kterým 
chce zjistit přesněji jejich potřeby a poža-
davky, aby se jimi mohla řídit při své další 
práci. V prostorách knihovny bude možné 
vyplnit dotazník v tištěné podobě. Dotaz-
ník je anonymní a bude k dispozici od 1. 3. 
do 31. 3. 2011,
• 1. 3. přijede do knihovny na besedu s prv-
ňáčky ZŠ Holubova paní spisovatelka Ja-
roslava Paštiková,
• 14. 3. proběhne v knihovně předání cen 
vítězům literární soutěže „Opičí král zná-
mý a neznámý“,
• 14. a 15. 3. přijdou do knihovny prv-
ňáčci obou holických základních škol na 
první exkurzi před pasováním na čtenáře 
knihovny,
• 21. a 28. 3. navštíví knihovnu žáci 3. tříd 
obou holických základních škol, aby si 
připomněli dílo Václava Čtvrtka při příle-
žitosti 100. výročí jeho narození a namalo-
vali své vlastní ilustrace k jeho knížkám.

Půjčovní dny včetně přístupu k internetu:

Pondělí a pátek: 12.30–18.00 hod.
Středa: 8.00–12.00 a 12.30–18.00 hod.

Přijďte, těšíme se na Vaši návštěvu!
Anna Boříková

Pozvánka do tanečních

Taneční studio Hany Flekrové zve mla-
dé dámy a mladé muže do kurzu spole-
čenského tance a společenského chování 
– podzim 2011. Kurz je určen pro dívky 
a chlapce středních škol, učilišt a pro žáky 
základních škol. V letošním roce se můžete 
těšit nejen na výuku klasických tanců, ale 
také na netradiční tance a pestrý doplňko-
vý program. Přihlášky do kurzu se přijíma-
jí od 14. března. Zvýhodněné kurzovné pro 
páry, pro kolektivy, pro absolventy minu-
lých tanečních. Na všech školách proběh-
nou informační schůzky pro studenty, kde 
mohou zájemci získat přihlášky.
Více informací na: www.tshf.cz.
Srdečně zve taneční mistrová

Hana Flekrová

Kulturní kalendář na měsíc březen 2011

DIVADLO – velký sál
datum hodina program vstupné
POZOR! ČTVRTEČNÍ PŘEDSTAVENÍ
17. 3. 19.30   Ředitelská lóže    Divadlo v Řeznické Praha
    Co je to vlastně ředitelská lóže? Režie: Arnošt Goldfl am
    Hrají: Alois Švehlík, Stanislav Zindulka 240, 220, 200 Kč

KINO – velký sál
datum hodina program vstupné
8. 3. 17.00  Na vlásku
   Animovaná hudební komedie plná efektů a dobrodružství o dívce, která má kou-

zelné zlaté vlasy.
   Režie: Nathan Greno, Byron Howard
   Žánr: Animovaná komedie, délka: 100 minut 70 Kč

8. 3. 19.30  Hon na čarodějnice
   Středověká fantasy, která svou atmosférou a mystikou připomíná slavné Jméno 

růže.
   Režie: Dominic Sena
   Hrají: Nicolas Cage, Ron Perlman, Stefen Cambell, Clarie Foy
   Žánr: Dobrodružný thriller – nepřístupno do 12 let, délka: 95 minut 75 Kč

15. 3. 17.00  Gulliverovy cesty
   Rodinné komediální pojetí klasické pohádky Johathana Swifta. Leuel Gulliver bě-

hem výpravy na Bermudy ztroskotá a dostane se do neobjevené země Liliputánů.
   Režie: Rob Letterman
   Hrají: Jack Black, Emily Blunt, Jason Segel, Billy Connolly, Amanda Peet a další
   Žánr: Dobrodružná komedie, délka: 84 minut 70 Kč

22. 3. 19.30  Nevinnost
   Uznávaný lékař, milovaný otec a manžel čelí obvinění z velmi těžkého zločinu 

a svoji nevinu prokazuje z vazební věznice. 
   Režie: Jan Hřebejk
   Hrají: Ondřej Vetchý, Aňa Geislerová, Luděk Munzar, Hynek Čermák, Zita Mo-

rávková a další
   Žánr: Drama, délka: 105 minut 70 Kč

29. 3.  19.30  Cizinec
   Johny Depp hraje  amerického turistu, jehož laškování s cizinkou vede k celé řadě 

intrik, romantických hrátek a nebezpečí.
   Režie: Florian Henckel von Donnersmarck
   Hrají: Johny Depp, Angelina Jolie, Timothy Dalton, Paul Bettany a další
   Žánr: Romantické drama, délka: 105 minut 70 Kč

5. 4. 17.00  Fimfárum – do třetice všeho dobrého
   Závěrečná část loutkových adaptací pohádek Jana Wericha. 
   Režie: Kristina Dufková, Vlasta Pospíšilová, David Súkup
   Hudba: Karel Holas, Vladimír Merta, ústřední píseň Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák
   Žánr: Animovaný – rodinný, délka: 75 minut 70 Kč 

VÝSTAVY
Jiří Kollert – obrazy

Marcela Hovadová – paličkovaná krajka
expozice obrazů a krajky v Galerie KD Holice od 2. 3. do 28. 3. 2011

AKADEMIE PRO POKROČILÉ A SENIORY
datum hodina program vstupné
22. 3. 16.00 Numerologie         Přednáška Milena Paulosová 20 Kč 

KULTURA V HOLICÍCH
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Náš ex-starosta, Pavel Hladík, oslaví 5. března 60. narozeniny. Jeli-
kož jsem dobře obeznámen s jeho curriculum vitae, napadlo mě, že 
je to člověk vskutku renesanční. Už na gymnasiu (SVVŠ) byl aktivní 
na kulturním poli a je na něm aktivní dodnes. Od roku 1973 do roku 
1987 byl zaměstnancem KD Holice, kde zastával funkce od „chlapce 
pro všechno“ po vedoucího Památníku Dr. Emila Holuba. Spoluzalo-
žil a organizoval africká symposia, vydával Holický zpravodaj a byl 
městským kronikářem. Pak přišel 1989, ledy se hnuly a Pavel se v lis-
topadu aktivně zapojil do Občanského fóra. V roce 1990 byl zvolen 
do městského zastupitelstva a v témže roce se stal ředitelem kultur-
ního domu a ten potom vedl až do roku 1998. V letech 1990–1998 
paralelně zastával v městské radě funkci předsedy kontrolní komise 
a v roce 1998 byl zvolen místostarostou. Tuto funkci zastával až do 
roku 2006, kdy byl zvolen starostou města, po volbách v roce 2010 

odešel zpátky do KD coby archivář a referent pro správu majetku.
Kromě těchto placených funkcí je Pavel od roku 1973 činný v ochotnic-
kém souboru, píše divadelní hry, režíruje, publikuje články o historii Ho-
lic a českého sportu, je činný v Českém olympijském výboru, je členem 
olympijské akademie, příležitostně moderuje, je aktivním členem České-
ho atletického svazu, soudcuje při atletických soutěžích a při tom všem 
ještě dálkově vystudoval historii a etnologii na Masarykově univerzitě 
v Brně.
Doufám, že mluvím za mnoho Pavlových příbuzných, spolupracovníků, 
kolegů, přátel i známých, když mu se zdviženou sklenkou popřeji mnoho 
zdraví, elánu, duševní pohody, energie a tvůrčích sil do dalších let strá-
vených v našem městě, které ho může s hrdostí zařadit (teď už má na to 
nejen zásluhy, ale i léta) mezi své význačné občany.

Zdeněk Kaska

Jaké lidi vychovává skautská organizace Vám může nastínit rozhovor 
s naším bývalým střediskovým vedoucím. Jeho celé znění najedete na 
stránkách skaut-holice.webnode.cz
Ahoj Voříšku. Jak jsi se ke skautu dostal?
Ke skautské myšlence mě přivedla listopadová revoluce v roce 1989, kdy 
se v celé republice začal skauting obnovovat. Nejinak tomu bylo i v Heř-
manově Městci, odkud pocházím.
Co podle Tebe dělá skauting skautingem?
Lépe by byla tato otázka zněla, co dělá skauta skautem. Skauta skau-
tem totiž dělá jeho přístup k životu, k ostatním lidem, ke svému okolí. 
Ideál skauta je charakterově pevná osobnost s všeobecným rozhledem. 
K tomuto ideálu bychom se měli přibližovat a k tomu nám slouží za od-
razové můstky celý skautský systém, od slibu, přes zákon až po další 
vzdělávání.

Dají se zkušenosti nabrané skautingem uplatnit v osobním či profes-
ním životě?
Život skautský, profesní i osobní je pouze jeden život. Je nesprávné je od 
sebe příliš oddělovat. Psal-li jsem kdy v životě životopis, vždy jsem uvá-
děl, že jsem skaut, který prošel systémem vzdělávání. V této souvislosti 
zmíním jednu lektorku z konference, které jsem se nedávno účastnil. Jed-
nalo se o konferenci zaměřenou na alternativní vzdělávání. Jedna z vět, 
která mi dodnes leží v hlavě, byla: „Vzdělávací systémy jednotlivých 
organizací nejsou na nikterak valné úrovni. Existuje však jedna výjimka, 
a tou je Junák. Ti mají propracované vzdělávání svých pracovníků, že by 
jejich vedoucí mohli být ihned akreditováni pro práci s dětmi obecně.“ 
V tom bylo slyšet obdiv k celému skautskému systému. V tu chvíli jsem 
byl opravdu ohromně hrdý na to, že jsem tímto systémem prošel.

Rozhovor zpracovala Kristýna Sobolová

Ve čtvrtek 3. 2. 2011 v 18 hodin proběhla v salonku restaurace U Skrblíka 
první schůzka podnikatelů, živnostníků a zástupců neziskových organiza-
cí s vedením města. Tuto schůzku zorganizoval místní klub Strany sou-
kromníků ČR. Mezi významné hosty setkání patřil i pan Bedřich Danda 
– náměstek ministra průmyslu a obchodu (MPO).
Schůzku zahájil pan Petr Bajer a informoval o tom, že cílem těchto schů-
zek je informovat občany a podnikatele o připravovaných zákonech, je-
jich změnách a úpravách, o možnostech čerpání fi nančních prostředků 
z různých fondů a zajištění vzájemné informovanosti podnikatelů Holic 
s vedením města. 

Starosta města Ladislav Effenberk seznámil přítomné s plány města na 
letošní rok, informoval o možnostech čerpání fi nančních prostředků z do-
tací SPL MAS Holicko a o rozpočtu města. Místostarosta města Vítězslav 
Vondrouš doplnil informace o rozpočtu města a nastínil možnosti získání 
zakázek pro podnikatele Holic. Pan Bedřich Danda seznámil přítomné 
s prací expertní skupiny pro snižování administrativní zátěže podnikatelů 
při MPO. Pavel Naď vedoucí odboru podnikání na MPO podal informace 
o možnostech a postupech při čerpání dotací z fondů EU.
Další setkání se uskuteční ve čtvrtek 7. 4. 2011 opět v salonku restaurace 
U Skrblíka.

Naše škola pořádá již 12. ročník Holické Mateřinky, která se koná 
17. 3. 2011 v Kulturním domě v Holicích.

Představí se 18 mateřských škol ze širokého okolí.

Dopolední program začíná v 9.00 hod. 
1. MŠ Hostovice – ,,Princezny na vdávání.“
2. MŠ Přelouč, Kladenská – ,,Letem světem.“
3. MŠ Láň, Rychnov nad Kněžnou -,,Dětské radosti.“
4. MŠ Hronov – ,,Vzhůru na palubu.“
5. MŠ Luže – ,,Šmoulí ráj.“
6. MŠ Pardubice, Odborářů – ,,Pojďte s námi na country.“
7. MŠ Korálek, Pardubice – ,,Klokani.“
8. MŠ Srdíčko, Pardubice – ,,Houbičky.“
9. MŠ Pardubice, K Polabinám – ,,Kuřátka a žabičky.“

Odpolední program: začátek ve 14.00 hod.
1. MŠ a ZŠ  Lukavice – ,,Loupežník Bubu a poklad šípkové víly.“
2. MŠ Sezemice – ,,Mrazík.“
3. MŠ Holice, Holubova – ,,Let motýlů.“
4. MŠ Dolní Ředice – ,,Pinquinek.“
5. MŠ Chrudim, Sv.Čecha – ,,Lekníny.“
6. MŠ Holice, Pardubická – ,,Brazilská pláž.“
7. MŠ Sezemice – ,,Vodní svět.“
8. MŠ Holice, Staroholická – ,,Bubáci a strašidla.“
9. MŠ Holice, Holubova – ,,Ježibabičky.“
V dubnu proběhne zápis do mateřské školy: 4.–8. dubna 2011, přijíma-
cí řízení se uskuteční 9. května 2011.
Přejeme čtenářům krásné jarní dny.

MŠ Holice, Holubova
Více informací o škole naleznete na: http://www.msholice.ic.cz.

Renesanční muž

Skautské seznámení: Mgr. Ondřej Výborný – Voříšek

Schůzka podnikatelů a živnostníků s vedením města

V Mateřské škole Holice, Holubova se těšíme na Holickou Mateřinku

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT


