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Vážení spoluobčané!
Bylo by zbytečné, abych 

s blížícím se koncem roku za-
čínal tuto stať obvyklou frází 
o čase, který neuvěřitelně 
ubíhá, pádí, utíká. Nemám 
totiž v plánu hodnotit končící 
rok 2011, poněvadž se dnes 
věnuji tomu, co připravuje 
a chystá město na přichá-

zející zimní období. Možná, že mnohý z vás zapo-
mněl, jak začínal hned prvními dny rok letošní. 
Vrátila se k nám v plné zbroji, kráse i hrůze zima. 
Během několika dnů byla republika zaplavena sně-
hem, doprovázeného tuhými mrazy. A netrvalo to 
týden. Ještě v dubnu napadaly desítky centimetrů 
sněhu, na Pardubicku to bylo až 25 centimetrů bílé 
pokrývky. Holice z této situace vyvázly celkem bez 
větší úhony, což nutno připsat především na konto 
městským technickým službám i fi rmám a podnikům 
spolupracujícím. Dík jsme však vyslovili též vám, 
občanům, poněvadž valná většina pochopila obtíž-
nost situace a snažila se pomoci dle svých sil.

Rizika nepodceňujeme a potvrzuje to radou 
schválený plán zimní údržby, kterou budou zajišťo-
vat technické služby spolu se „silničáři“ a některý-
mi fi rmami. Úvodem je nutné poznamenat, že hlav-
ní komunikace bude mít na starost opět SÚS neboli 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje. V Ho-
licích jde o silnice Hradecká, Pardubická, Husova, 
Bratří Čapků, Smetanova, Vysokomýtská (kromě 
odboček), Staroholická i silnice, vedoucí ze Starých 
Holic na Koudelku a do Poběžovic (opět kromě od-
boček). Ostatní komunikace spravují zmíněné tech-
nické služby podle tohoto harmonogramu: 

V t.zv. „prvním pořadí důležitosti“ jsou zařaze-
ny náměstí T. G. Masaryka , autobusové nádraží, 
ulice Palackého, Josefská, Zahradní, Puškinova, 
Nádraží ČD, Dukelská, Komenského, Jungman-
nova, Havlíčkova, Klicperova, U Kapličky, Dudy-
chova (včetně spojek), Tyršova, Holubova, Růžič-
kova, Jiráskova, Polní, Pod Homolí, ulička u Teky, 
cesta ke gymnáziu, místní části Podlesí, Podhráz 
a Koudelka.V druhém pořadí důležitosti jsou ulice 
Revoluční, 9. května, Mírová, 5. května, Vítězná, 
6. května, Šrámkova, Vrchlického, 1. Máje, Ve Dra-
hách, K Zastávce, Nezvalova, Na Balkáně, Hanzlo-
va, Zastávka ČD, Zborovská, Družstevní, Tylova, 
Kpt. Jaroše, Pod Parkem, Ottmarova a místní část 
Roveňsko. Třetí pořadí důležitosti zahrnuje oblast 
Na Mušce, kolem zdravotního zásobování, ulici 
Šafaříkovu, 28. října, parkoviště u Černého koně, 
obě cesty ke hřbitovu, Blažkovec, Kamenec po čp. 
3, posyp na Koudelce a Blažkovci. Podrobné infor-
mace naleznete na úřední desce a poskytnou vám je 
na městském úřadě i technických službách,

Pro poslední měsíc roku, který je zároveň mě-
sícem adventním, vánočních i novoročních svátků, 
Vám všem přeji i v těchto ne zrovna příznivých 
politických i hospodářských časech alespoň pevné 
zdraví, štěstí, trochu spokojenosti, klidu, míru, po-
hody a dobré nálady. 

Mgr. Ladislav Effenberk, starosta města

Šteindler točí � lm o Holubovi

Rozhovor s Milanem Šteindlerem

Rekonstrukce muzea vstoupila do své druhé 
fáze. Stavební práce jsou hotovy a začíná se 
pracovat na tvorbě nové expozice. Její součástí 
bude i krátký dokument o životě Dr. Holuba. 
Ten vzniká ve studiu Milana Šteindlera. Počát-
kem listopadu se v jedné z uhříněvských vilek 
natáčely záběry z bytu manželů Holubových. 
Většinu exponátů, které tvořily dokonalou kuli-
su pracovny slavného cestovatele, si fi lmaři za-
půjčili v našem muzeu. Emila Holuba ztvárnil 
Martin Sitta, jeho ženu Růženu Petra Špalko-
vá. Zahrál si lev Princ Karel, který se okamžitě 
stal miláčkem celého štábu. Během natáčení si 
našel Milan Šteindler chvilku a odpověděl mi 
na několik otázek.

Marcela Jeřábková

Při návštěvě režiséra a herce Milana 
Šteindlera jsme jej požádali o rozhovor k chys-
tanému fi lmu o Dr. Emilu Holubovi, který bude 
patřit k pozoruhodnostem nově otevřených 
expozic muzea. Zajímalo nás, jak blízké mu 
je „Holubovské téma“. – „Téma je mi velmi 
blízké. Procestoval jsem s kolegou Davidem 
Vávrou trasy Holubových výprav od Kapského 
města až po Zambezi za Viktoriiny vodopády. 
Cesta ve mně zanechala hluboký otisk a k Af-
rice i Emilu Holubovi se budu vždy rád vracet. 
Nad přijetím tohoto úkolu jsem neváhal ani mi-
nutu. Ostatně tématem se zabývám již několik 
let, takže před tím neuteču, i kdybych chtěl,“ 
řekl Milan Šteindler a k otázce inspirace, scé-
náře a režie, a dodal: „Scénář jsme napsali s ko-
legou Martinem Koppem, který je též fi lmový 
režisér, takže se na této práci podílíme. A inspi-
race? Čerpali jsme hlavně z materiálů zdejší-
ho muzea a též z Holubových knih „Sedm let 
v jižní Africe“ a „Druhá cesta po jižní Africe. 
– Z Kapského Města do země Mašukulumbů“. 
Podstatné byly i zkušenosti, které jsem načerpal 
při zmíněném cestování. 

Nemohly chybět ani otázky na obsah příbě-
hu a technické parametry fi lmu. K tomu Milan 
Šteindler lakonicky poznamenal, že by nerad 
něco říkal, aniž by něco „vykecal“. „Mám-li 
odpovědět stručně, je to krátký fi lm, částečně 

hranný a částečně animovaný. V dnešní rych-
le postupující digitální technologii je těžko 
říci, co je “nová” a co “stará”. Skoro každý 
den se něco mění. My naopak napodobujeme 
výtvarný styl začátku minulého století, kdy 
se animovaný fi lm vyráběl políčko po políč-
ku a využíváme dobových Holubových kre-
seb a ilustrací. Animujeme i herce. Pracuje-
me technologií, kdy herec musí hrát běžnou 
činnost velmi pomalým pohybem, a kamerou 
naopak jeho pohyb zrychlujeme, takže ve vý-
sledném efektu vypadají herci, jako by byli 
animovaní.“ – Poslední otázka patřila herecké-
mu obsazení a zvědavost nám nedala nezeptat 
se na nové projekty. Milan Šteindler ochotně 
odpověděl i na to: „Emila Holuba hraje herec 
Martin Sitta. Má mimo hereckých i fyziogno-
mické předpoklady. Je mu opravdu podobný. 
V Holicích a okolí má dokonce příbuzné. Jeho 
ženu Růženku hraje Petra Špalková. Na podob-
nosti bych netrval, ale když máte výborné her-
ce a ještě podobné, pak není jiné volby. Pokud 
jde o moji další práci, dodělal jsem televizní 
povídku „Mazáci“ do soutěže seriálů, natočil 
jsem s kolegou Martinem videoklip pro skupi-
nu Gipsy.cz a pošilhávám opět po celovečer-
ním fi lmu. Tak intenzívně, že jsem si už málem 
trochu pokazil zrak.“ 

Rozhovor připravila Marcela Jeřábková

Redakce „Holických listů“
Vám přeje klidné svátky vánoční a úspěšný rok 2012
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USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE 
DNE 7. listopadu 2011
Usnesení č. 307 RM doporučuje zastupitel-
stvu města schválit 10. rozpočtovou změnu 
v rozpočtu města na rok 2011. Č. 308 RM do-
poručuje zastupitelstvu města schválit výkup 
části pozemku p.č. 2422/19, výměra cca 74 m2, 
ul. Staroholická. Č. 309 RM nedoporučuje za-
stupitelstvu města schválit výkup bývalého ze-
mědělského stavení – stodoly, na pozemku p.č. 
5811 v místní části Roveňsko do majetku města. 
Č. 310 RM nedoporučuje zastupitelstvu města 
schválit výkup bývalého zemědělského stavení 
– stodoly s pozemkem p.č. 5813/2 v místní části 
Roveňsko. Č. 311 RM doporučuje zastupitel-
stvu města schválit směnu pozemků dotčených 
stavbou obchvatu – I/35 – cyklostezka Ostře-
tín – Holice a to p.č. 2150/2 a p.č. 2150/6, cel-
ková výměra 151 m2 ve vlastnictví Ředitelství 
silnic a dálnic v k.ú. Ostřetín za pozemky p.č. 
7866/10 a p.č. 7862/19, celková výměra 157 m2 
ve vlastnictví Města Holice v k.ú. Holice v Če-
chách. Č. 312 RM doporučuje zastupitelstvu 
města schválit zřízení věcného břemene za úče-
lem vybudování elektrické přípojky – rozšíření 
knn na pozemku města p.č. 2434/1, k.ú. Holi-
ce v Čechách, pro ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, 
za úplatu formou jednorázové náhrady ve výši 
100 Kč/bm + DPH. Č. 313 RM nedoporuču-
je zastupitelstvu města schválit výkup objek-
tu čp. 527 s pozemky p.č. 494 a 495, výměra 
730 m2, ul. 28. října, do majetku města. Č. 314 
RM schvaluje: a) ukončení nájemní smlouvy 
k bytu 4 R v Bytovém domě U Kapličky 1042 
dohodou ke dni 30. 11. 2011; b) přidělení to-
hoto bytu dle pořadníku schváleného sociál-
ní komisí na IV. čtvrtletí roku 2011. Č. 315 
RM schvaluje: a) ukončení nájemní smlouvy 
s MUDr. Marcelou Vaicovou na nebytové pro-
story náměstí T. G. Masaryka čp. 29 v Holicích 
dohodou ke dni 31. 12. 2011; b) převedení prá-
va nájmu od 1. 1. 2012 na nebytové prostory 
v čp. 29 na náměstí T. G. Masaryka ve stej-
ném rozsahu na společnost DERMATOLIGIE 
Vaicová, s.r.o., zastoupenou MUDr. Marcelou 
Vaicovou, jednatelkou společnosti. Č. 316 
RM doporučuje zastupitelstvu města schválit 
postup prodeje bytových jednotek z majetku 
města. Č. 317 RM schvaluje darování jednoho 
vyřazeného počítače z majetku města pro SK 
Holice. Č. 318 RM doporučuje zastupitelstvu 
města schválit podání žádosti o dotaci na zatep-
lení ZŠ Komenského ul. 100 a MŠ Staroholic-
ká ul. 236 s podmínkou vyřazení staré budovy 
školy z projektu. Č. 319 RM bere na vědomí 
žádost obyvatel domů čp. 1028–1031 Na Muš-
ce. Č. 320 RM schvaluje komisi pro výběrové 
řízení na funkci ředitele Kulturního domu měs-
ta Holic ve složení: Mgr. Ladislav Effenberk, 
Ing. Vítězslav Vondrouš, Radek Chotěnovský, 
Mgr. Pavel Hladík a Mgr. Jitka Rychlíková.
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚS-
TA HOLIC ZE DNE 7. listopadu 2011 
Usneseníč. 104 ZM schvaluje postup Rady 
města Holic dle usnesení ze schůzí rady měs-
ta od posledního zasedání Zastupitelstva města 
Holic dne 12. září 2011. Č. 105 ZM schvaluje 
plnění rozpočtu města k 30. 9. 2011. Č. 106 ZM 
schvaluje 10. rozpočtovou změnu v rozpoč-
tu města na rok 2011. Č. 107 ZM schvaluje 

Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Základní umě-
lecké školy Holice a Dodatek č. 1 Zřizovací 
listiny Kulturního domu města Holic. Č. 108 
ZM schvaluje umístění trafostanice pro ČEZ 
Distribuci, a. s. Hradec Králové, ve variantě 
„1“ na pozemku p.č. 2011/1 v majetku Par-
dubického kraje, dle předloženého návrhu, 
s použitím příjezdového zpevněného chod-
níku na pozemku p.č. 2020/66 a p.č. 2008/27 
za předpokladu souhlasu Pardubického kraje 
a dle podmínek města a Pardubického kraje. 
Č. 109 ZM schvaluje umístění přejezdového 
zabezpečovacího zařízení v ulici Vysokomýt-
ská pro Správu železniční dopravní cesty, s.o. 
Praha dle předloženého zákresu v situaci. Ma-
jetkoprávní vypořádání k pozemku schvaluje 
zřízením věcného břemene k dotčenému měst-
skému pozemku p.č. 1149/1 za úplatu formou 
jednorázové náhrady ve výši 1000 Kč. Č. 110 
ZM schvaluje odprodej pozemků p.č. 828, vý-
měra 922 m2 a p. č.827/1, výměra 2433 m2, k. ú. 
Holice v Čechách za částku 200 Kč/m2. Č. 111 
ZM neschvaluje snížení kupní ceny pozemku 
p.č. 5437, výměra 314 m2, místní část Roveň-
sko. Č. 112 ZM schvaluje snížení kupní ceny 
pozemku p.č. 3403/2, výměra cca 110 m2 a čás-
ti pozemku p.č. 3273, výměra cca 170 m2, ul. 
Zastávce za částku 100 Kč/m2 vzhledem k eko-
logickému zatížení tohoto pozemku. Č. 113 
ZM: a) schvaluje výkup pozemku p.č. 2429/7, 
výměra 36 m2, ul. 5. května, Holice do majet-
ku města za částku 70 Kč/m2; b) neschvalu-
je výkup pozemku p.č. 4636/14, výměra 21 
m2, místní část Podlesí. Č. 114 ZM schvaluje 
výkup části pozemku p.č. 2422/19, výměra 
cca 74 m2, ul. Staroholická do majetku města 
za částku 70 Kč/m2. Č. 115 ZM neschvaluje 
výkup stodoly na pozemku p.č. 5811 v místní 
části Roveňsko. Č. 116 ZM neschvaluje výkup 
stodoly s pozemkem p.č. 5813/2, výměra 768 
m2, v místní části Roveňsko. Č. 117 ZM ne-
schvaluje výkup ½ pozemku p.č. 5811, výmě-
ra 833,5 m2, místní část Roveňsko. Č. 118 ZM 
schvaluje směnu pozemků dotčených stavbou 
obchvatu – I/35 – cyklostezka Ostřetín – Holice 
a to p.č. 2150/2 a p.č. 2150/6, celková výměra 
151 m2 ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic 
v k.ú. Ostřetín za pozemky p.č. 7866/10 a p.č. 
7862/19, celková výměra 157 m2 ve vlastnictví 
Města Holice v k.ú. Holice v Čechách. Č. 119 
ZM schvaluje 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 for-
mou jednorázové náhrady 100 Kč/bm + DPH. 
Č. 120 ZM schvaluje zřízení věcného břemene 
za účelem vybudování elektrické přípojky – 
rozšíření knn na pozemku města p.č. 2434/1, 
k.ú. Holice v Čechách, pro ČEZ Distribuce, 
a.s. Děčín, za úplatu formou jednorázové ná-
hrady ve výši 100 Kč/bm + DPH. Č. 121 ZM 
neschvaluje výkup objektu čp. 527 s pozemky 
p.č. 494 a p.č. 495 v  Hradecké ulici do majetku 
města. Č. 122 ZM schvaluje: a) „Pravidla pro 

fi nancování tělovýchovy a sportu v Holicích“; 
b) na rok 2012 veličinu „z“ ve výši 2 000 Kč 
pro okresní, 3 000 Kč pro krajské a oblastní 
a 4 000 Kč pro republikové soutěže. Č. 123 ZM: 
a) schvaluje „Postup prodeje bytových jedno-
tek z majetku města“ dle předloženého materiá-
lu; b) ukládá zpracovat „Prohlášení vlastníka“ 
na byty a společné prostory včetně příslušných 
pozemků v bytových domech Staroholická čp. 
14, Staroholická čp. 353, Smetanova čp. 345, 
Pardubická čp. 407 a Na Mušce čp. 1091 včet-
ně zpracování návrhu prodejní ceny na základě 
znaleckého posudku; T: 31. 1. 2012. Z: Ing. Ví-
tězslav Vondrouš; c) ukládá informovat nájem-
níky příslušných bytů o postupu prodeje byto-
vých jednotek. T: 30. 11. 2011 Z: Ing. Vítězslav 
Vondrouš. Č. 124 ZM schvaluje: a) úhradu čás-
ti nákladů za úklid společných prostor domů čp. 
1042 U Kapličky a čp. 1131 v ulici Palackého 
na rok 2012 ve výši 80 Kč/osoba/měsíc + DPH; 
b) nepodílet se fi nančně na nákladech za úklid 
společných prostor domu čp. 29 na náměstí T. 
G. Masaryka – bývalá poliklinika. Č. 125 ZM 
schvaluje odpis pohledávky města u p. Václa-
va Bárty ve výši 23 556 Kč a odpis pohledávky 
města u p. Jiřího Žemličky ve výši 31 080 Kč. 
Č. 126 ZM schvaluje: a) podání žádosti o dota-
ci na zateplení budov ZŠ Komenského čp. 100 
a MŠ Staroholická čp. 236 bez objektu původní 
školní budovy; b) uvolnění částky 350 tisíc Kč 
z kapitálové rezervy na zpracování žádosti o do-
taci. Č. 127 ZM bere na vědomí žádost obyva-
tel domů čp. 1028–1031 v ulici Na Mušce.
USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE 
DNE 21. listopadu 2011
Usnesení č. 321 RM bere na vědomí 1. návrh 
provozního rozpočtu města na rok 2012 dle 
předloženého návrhu. Č. 322 RM: a) vyhla-
šuje termín provedení inventarizace majetku 
k 31. 12. 2011; b) jmenuje hlavní inventarizač-
ní komisi ve složení: předseda: Radek Chotě-
novský, členové: Ing. Vladislav Branda, Lenka 
Kšádová, Aneta Václavíková, Roman Kašpar 
a Miroslava Welschová. Č. 323 RM schvaluje 
Směrnici města č. 10 pro provádění inventari-
zace majetku dle předloženého návrhu. Č. 324 
RM doporučuje zastupitelstvu města schvá-
lit s platností od 1. 1. 2012: a) jednorázovou 
náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 
200 Kč/bm + DPH; b) prodloužení záruční 
doby na konstrukce fi nálních úprav povrchů 
po provedených zemních pracích na 84 mě-
síců. Č. 325 RM schvaluje 11. rozpočtovou 
změnu v rozpočtu města na rok 2011. Č. 326 
RM schvaluje zveřejnění záměru prodeje ha-
sičského vozu Tatra148 Jednotky sboru dobro-
volných hasičů Holice z majetku města. Č. 327 
RM ukládá starostovi města zajistit kontrolu 
a měření stavu ovzduší ve Vysokomýtské ulici. 
T: ihned Z: starosta města Č. 328 RM schvalu-
je komisi pro posouzení kronikářského zápisu 
za rok 2010 ve složení: Mgr. Roman Matoušek, 
Radek Chotěnovský a Ladislav Němec.

MĚSTO HOLICE VÁS ZVE 1. LEDNA 2012 V 18 HODIN

NA NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
V AREÁLU FOTBALOVÉHO STADIONU

ROZHODNUTÍ A USNESENÍ SAMOSPRÁVY  • INFORMACE  • UDÁLOSTI
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Správní odbor – občanské průkazy 
od 1. 1. 2012
Od 1. ledna 2012 se bude vydávat již nový 
elektronický občanský průkaz (e-OP). 
Pro zajištění nové agendy občanských prů-
kazů OP budou z důvodu odstávky počítačo-
vé sítě ministerstva vnitra (pro agend y OP 
a CD) následující omezení:
-  v pátek 18. listopadu 2011 nebude možné 

zažádat ani vydat „e-pas“ (cestovní doklad 
s biometrickými údaji), 

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

-  vydat „e-pas“ a požádat o tento pas bude 
možné v letošním roce max. do 19. prosin-
ce 2011.

Provoz agendy cestovních dokladů a ob-
čanských průkazů bude plně obnoven 
2. ledna 2012.

Dále žádáme občany, kteří mají tako-
vé zdravotní omezení, že jsou upoutáni 
na lůžko, aby zkontrolovali platnost své-
ho občanského průkazu. Pokud by končila 
platnost občanského průkazu v průběhu 
1. pololetí 2012, doporučujeme jim (z dů-
vodu nemožnosti pořízení fotografie v sys-
tému elektronických občanských průkazů) 
zažádat o nový občanský průkaz se stro-
jově čitelnými údaji max. do 14. prosince 
2011. 
Případné další informace poskytneme 
na tel. číslech 466 741 216, 466 741 217.

Úřední hodiny Městského úřadu 
Holice na konci roku 2011
Z důvodu čerpání dovolených v průběhu 
vánočních svátků budou zrušeny dopolední 
úřední hodiny v pátek 23. a v následující pá-
tek 30. prosince 2011.

HASIČI OBČANŮM – čas vánoc, čas klidu a pohody

Nemoc RS a dnešní doba

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

Pokud opravdu chceme, aby nadcházejí-
cí čas adventu a vánoc byl opravdu časem 
klidu a pohody, musíme se sami o to také 
trochu přičinit. Advent je čas, kdy se začí-
nají více používat svíčky. Pro spoluobčany 
je to navození příjemné atmosféry, ale hasiči 
ve svíčce vidí potencionální zdroj zapálení. 
Chovejme se tedy k nim velmi obezřetně. 
Nejčastěji požár vznikne při zapomenu-
tí zapálené svíčky, odložené na hořlavém 
podkladě, při neopatrné manipulaci a jejím 
převrhnutí při odpadnutí žhavého knotu 
na hořlavé předměty. Stane se i to, že maji-
tel bytu nebo chaty usne při zapálené svíčce 

nebo že svíčku převrhne domácí zvíře. Jaká 
je zde rada – svíčky odkládejme na nehořla-
vé podložky, nestavme je pod hořlavé před-
měty, protože teplo stoupá vzhůru a pokud 
odcházíme z domu či bytu nebo jdeme spát, 
svíčku raději zhasneme.
Vánoce jsou svátky klidu a pohody, zachovej-
me si je tedy takové a dbejme zvýšené opa-
trnosti při používání svíček a zde myslíme 
i těch elektrických, kterými zdobíme vánoční 
stromečky. Základní radou je prostudování 
návodu k těmto elektrickým svíčkám a pře-
devším se jím řídíme. Příčinou požáru může 
být i nevhodně umístěná a zapálená prskav-

ka, mějme na paměti, že prskavky nepatří 
do rukou dětem. Po vánocích je jen krůček 
k Silvestru a jeho bujarému oslavování, zde 
si vzpomeňme, že používání pyrotechniky je 
velice nebezpečné a rachejtličky jsou každo-
ročně příčinou mnoha požárů.
Co říci na závěr, chraňme si svoje zdraví a ži-
vot, ale i svůj majetek, není to tak složité. 
Stačí například vybavit si svůj dům nebo byt 
autonomním hlásičem požáru a hasicím pří-
strojem.
Příjemné prožití svátků vánočních a vše nej-
lepší do nového roku přejí hasiči.

Pavel Nejtek, HZS Pardubického kraje

Na regionu Pardubického kraje pracuje 
aktivně Roska se sídlem v Ústí nad Orlicí 
(dále jen RO PK ÚO). V současné době má 
65 aktivních členů a je jednou z 38 regio-
nálních organizací pracujících pod záštitou 
Unie Roska v ČR. Sdružuje nemocné roz-
troušenou sklerózou (RS) a jejich rodinné 
příslušníky. Pro své členy pořádá již 3. de-
setiletí programy v těchto oblastech:
–  rekondiční pobyty (týdenní ozdravné po-

byty – cvičení pod odborným vedením 
speciálně vyškolených cvičitelů, relaxace, 
masáže, odborné přednášky, společenský 
večer… Po celou dobu pobytu je zajištěn 
zdravotní dohled). Rekondiční pobyty se 
pořádají dva ročně (jaro a podzim).

–  rehabilitační cvičení (celoroční cvičení 
každé úterý v místě našeho sídla organi-
zace)

–  jednodenní přednášky (pořádané zatím 1x 
ročně s našim odborným garantem-léka-
řem MUDr. Danou Horákovou)

V roce 2010 vzniklo za podpory ESF MPSV 

MS centrum Roska, které má za úkol po-
skytovat sociální a psychologickou pod-
poru nemocným RS. Dále se organizace 
stala partnerem projektu z Evropského so-
ciálního fondu MPSV – programu OPLAZ, 
pro který zajišťuje veškerý tok fi nančních 
prostředků. Díky tomuto projektu na vzdě-
lávání nemocných RS se v celé republice 
proškolilo do současné doby přibližně 790 
členů Unie. Novou iniciativou se stala také 
aktivita v lékové politice. Nově diagnosti-
kovaní pacienti nedostávají léky tzv. prv-
ní volby. Jsou to léky, které zmírní rychlý 
nástup choroby a oddálí částečnou nebo 
úplnou invaliditu pacienta. Pokud se však 
léčba nenasadí včas, dochází k nevratné-
mu poškození nervových vláken. Z toho-
to důvodu se RO PK ÚO aktivně zapojila 
do sdružení dvou existujících pacientských 
organizací v ČR (Unie Roska a Sdružení 
mladých sklerotiků). Za aktivitu ve všech 
výše jmenovaných oblastech získala 
Ing. Daniela Kopecká – předsedkyně RO 

PK ÚO cenu Laureát cen Unie Roska 2011 
v kategorii odborník. Nutno však zdůraz-
nit,že bez fi nančních prostředků by nebylo 
možné poskytovat žádné služby nemocným 
roztroušenou sklerózou.
Velký dík patří MěÚ ÚO, který je dlouho-
letým podporovatelem RO PK ÚO. Na zá-
kladě zvyšujícího se počtu členů z dalších 
měst regionu Pardubického kraje organi-
zaci podporují v r. 2011 i MěÚ Letohrad, 
Vysoké Mýto, Choceň, Lanškroun, Holice 
a Česká Třebová. V roce 2011 je organiza-
ce dále dotována ze zdroje Pardubického 
kraje, který přispěl účelovou dotací na nově 
vzniklé MS centrum Roska. RO PK ÚO 
děkuje všem státním organizacím a všem 
dárcům ze soukromého sektoru mezi něž 
patří Nadace nadaných Jablonné nad Orli-
cí, A+A Kaspo s.r.o. a V. J. Stav za jejich 
podporu.
Pokud Vás budou zajímat bližší informace 
o činnosti naší organizace, najděte si naše 
stránky www.roskauo.cz.

Pozvánka na jednání
zastupitelstva města
19. prosince 2011 
V  pondělí 19. prosince 2011 se bude 
od  17. hodiny konat pravidelné veřejné 
zasedání Zastupitelstva města Holic. Za-
sedání proběhne v klubovnách Kulturní-
ho domu. 
V  programu je projednání provozního 
rozpočtu města Holic na  rok 2012, dal-
ším bodem bude projednání plánu práce 
zastupitelstva a rady města na 1. polole-
tí roku 2012 a  nového územního plánu 
města, pravidelným bodem budou také 
převody nemovitého majetku města.
Srdečně zveme občany na  poslední 
jednání holických zastupitelů v  roce 
2011. 

ÚŘEDNÍ DESKA  • INFORMACE  • POKYNY  • SDĚLENÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU
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Městská knihovna
Městská knihovna oznamuje všem svým 
čtenářům, že poslední půjčovní den v tomto 
roce bude středa 21. prosince. Dveře knihov-
ny se pro veřejnost opět otevřou v pondělí 
2. ledna 2012. Zaměstnanci knihovny přejí 
všem milovníkům knih pohodový konec sta-
rého a úspěšný start do nového roku.

Novinky v silničním provozu
Automotoklub Holice zve širokou veřejnost 
na přednášku o novinkách v silničním pro-
vozu. 
Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 8. prosin-
ce 2011 od 18.00 hodin v kavárně restaurace 
u Černého koně. Přednášet bude majitel au-
toškoly Josef Bartoníček. 

Josef Zeman

Vánoce, Vánoce přicházejí…

Palackého 38, Holice, tel. 466 920 672

AKCE PROSINEC
DRUHÉ BRÝLE ZDARMA

K NOVÝM BRÝLÍM S ČOČKOU OPTIFOG A CRIZAL

Kulturní kalendář na měsíc prosinec 2011

PŘEDSTAVENÍ A KONCERTY
datum hodina program vstupné
1. 12. 19.30  Adventní koncert Jaroslava Svěceného
čtvrtek   Partnerem večera je společnost BW – Stavební holding, a.s. Holice. 100 Kč
4. 12. 14.00  Odpoledne s Mikulášem a pohádkou
neděle   V pohádce „Jak květinky přezimovaly“ se představí děti z dramatického kroužku 

v režii Jitky Juračkové. 40 Kč
6. 12. 10.30  Mark Twain: Dobrodružství Toma Sawyera
úterý   Svižná adaptace v provedení Divadla AHA! Praha pro školy. 60 Kč
10. 12. 15.00  Převánoční zastavení 2011
sobota   Hudební vystoupení souborů a tvořivé dílny s vánoční tématikou. 40 Kč
17. 12. 19.30  J. Voskovec – J. Werich: Caesar
sobota   Antická féerie z repertoáru Osvobozeného divadla v provedení Divadelního sou-

boru KD Holice v režii Pavla Hladíka. 100 Kč
22. 12. 9+10.30  Vánoční koncert s Factorial! Orchestra Holice
čtvrtek   Koncert s mladým big bandem moderního střihu pro školy. 30 Kč

KINO
datum hodina program vstupné
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
13. 12. 19.30  Dům
úterý   Dům je intimním dramatem otce a dcery, příběhem o lásce, střetu snů různých 

generací a neutuchající touze po svobodě.
   Režie: Zuzana Liová.
   Hrají: Miroslav Krobot, Judit Bárdos, Taťjana Medvecká, Ester Geislerová a další.
   Žánr: Drama. Přístupno od 15 let. Délka 100 minut. 70 Kč
10. 1. 17.00 Tintinova dobrodružství
úterý   Comicsový hrdina Tintin, mimořádně zvídavý reportér a jeho věrný pes Filuta 

společně narazí na model lodi, který v sobě ukrývá nebezpečné tajemství. 
  Režie: Steven Spilberg.
  Hrají: Jamei Bell, Daniel Craig, Andy Serkis, Simon Pegg a další.
  Žánr: Dobrodružný. Délka 107 minut. 70 Kč

AKADEMIE PRO STARŠÍ A POKROČILÉ
datum hodina program vstupné
13. 12. 16.00 Hudba v proměnách staletí – počátky jazzu, gospely 30 Kč
úterý  přednáška – Mgr. Jaroslava Janečková

VÝSTAVY
datum hodina program vstupné
1.–23. 12. Petr J. Špaček: Vůně ženy
  Výstava kreseb a fotografi í

Dnes již téměř padesátiletá nesmrtelná písnička 
autorů Jaromíra Vomáčky a Zdeňka Borovce je 
nedílnou součástí předvánočního času. Navíc 
Vánoce skutečně každý rok přicházejí k potě-
še mnoha lidí ve všech končinách světa. Jejich 
příchod uvítaly Holice o první adventní neděli  
rozsvícením vánoční dekorace. Ještě k tomu 
chybí trochu sněhu, ovšem předpovědi – pokud 
jde o sníh – nijak optimistiské nejsou. Přitom 
například takové zasněžené holické náměstí… 
Archivní fotografi í Vladislava Brandy vám při-
pomínáme, jak zasněžené náměstí s oběma vá-
nočními smrky (ještě neozdobenými) vypadá. 
Třeba to letos vyjde. (mkm)

KULTURA V HOLICÍCH
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Odneste si z Holoubka kvalitní vánoční dárek 
či zážitek z vánočně laděné hudební besídky 
chlapeckého sboru Bonifantes.
V pondělí 28. 11. 2011 od 17 hod. se domem 
č.p. 782 v Dudychově ulici po 30 minut pone-
se sborový zpěv chlapců ze Základní umělecké 
školy Bonifantes, kteří do Holoubka zavítají 
v rámci svého předvánočního koncertního turné. 
Hudební besídka s názvem Vánoční pohádka na motivy povídky Bruna 
Ferrera zaujme všechny věkové generace.
Vánoce se kvapem blíží. Pro ty, kdo chtějí své dítě obdarovat kvalitní 
hračkou či lákavou vzdělávací pomůckou, pořádá Holoubek ve čtvrtek 
1. 12. 2011 od 15–18hod. 
1. Prodejní výstavu vzdělávacích her a pomůcek. Ke koupi i vyzkouše-
ní bude sortiment více než 15 fi rem. Návštěvníci se mohou ohledně vhod-
nosti vybrané hry či pomůcky zdarma poradit s odbornicemi Mgr. Svět-
lou Koubkovou – klinickou logopedkou a paní Miroslavou Udržalovou. 
Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek s potěšením oznamuje, že v mě-
síci říjnu byla též zprovozněna půjčovna vzdělávacích her a puzzlí. 
Výběr z téměř 100 ks puzzlí, mandal, lot, pexes a dalších her vhodných 
již od 1,5 roku za příjemnou výši půjčovného 10 Kč/ks maminky doslova 
nadchnul. S Holoubkem je možné pravidelně si zaletět na tvoření, Play 
Wisely®, hudebně pohybový program, zpívání, angličtinu, Montessori, 
Všeználka, či nechat si své dítko pohlídat. Připravuje se kurz Respekto-
vat a být respektován s PhDr. Janou Nováčkovou v termínech 21. 1., 28. 
1., 18. 2., a 3. 3. 2012 a preventivní prohlídka zraku pro děti od 5 měsíců 
do 7 let věku. Podrobnější informace o pravidelném programu a akcích 
centra na www.pardubice.charita.cz/holoubek nebo na tel.: 733 141 960.

Vladimíra Krejčíková

PRODÁM BYT 1 + 1, HOLICE, OV, 32m2, PL. OKNA, ZDĚNÁ 
KOUPELNA, KOMORA, SKLEP, CENA K JEDNÁNÍ 795 000 Kč, 
INFO: amhk@seznam.cz, tel.: 608 240 252, NE RK

Pro adventní čas připravili učitelé na základní škole v Komenského ulici 
pro své žáky zajímavý zájezd do Berlína, který se uskuteční 2. prosin-
ce. Na programu je návštěva Ostrova muzeí, zjm. antického Pergamonu, 
a prohlídka vánočních trhů.
Leden bude přát milovníkům zimních sportů. Proběhne již tradiční zimní 
kurz v Příchovicích. Žáci mají možnost si zajezdit na sjezdových lyžích 
i na běžkách a osvojit si základy jízdy na snowboardu. V závěru kurzu 
proběhnou závody, v nichž se soutěží o hodnotné ceny našich sponzorů. 
Nezbývá tedy než popřát účastníkům kurzu hodně štěstí a výborné sně-
hové podmínky!
V jarních měsících se uskuteční zájezd do Londýna a okolí.
A to nejlepší na konec. Ve dnech 2. 6.–9. 6. pojedou naši žáci do školy 
v přírodě v chorvatské Crikvenici. Děti budou ubytovány v soukromém 
penzionu, součástí objektu je písčitá pláž, je zajištěno stravování formou 
plné penze. A to vše za bezkonkurenční cenu! Zbývá jen přiobjednat hod-
ně sluníčka a teplé moře.
Více informací najdete na webových stránkách naší školy.

Blanka Málková

Po celý rok každé nedělní dopoledne probíhala školička psů, jejímž cílem 
je zvládnutí základní poslušnosti a ovladatelnosti. Je určena pro štěňata 
a mladé psy. Poslední víkend v srpnu jako již tradičně klub zajistil hlídání 
objektu a jeho okolí při Mezinárodním setkání radioamatérů v Holicích. 
Završením tohoto roku byly zkoušky podle Kynologické jednoty ČR 
Brno, které jsme v měsíci říjnu pořádali na našem cvičišti. Předcházely 
jim hodiny dřiny a snaha se neminula účinkem, přestože většina ze zkouš-
kařů jsou teprve začínající psovodi. 
Naše cvičiště se již mnoho let nachází na louce u Autokempinku Hlubo-
ký. Zaměřujeme se na sportovní kynologii, to znamená stopy, poslušnost 
a obranu. Někdo cvičí kvůli výsledkům a někdo jen tak pro radost. Přijďte 
i vy se svým čtyřnohým mazlíčkem mezi nás. Veškeré informace najdete 
na: www.zko-holice.webzdarma.cz. Hana Hornychová

Kynologický klub v roce 2011 Holoubek

Toulky za poznáním

PORADENSTVÍ V OBLASTI ZDRAVÍ
MĚŘENÍ SUPERTRONICEM

BIOSTIMUL - BIOLAMPA
• jde o přístroj pracující na principu EAV

• světlo, které léčí
• systém světelné terapie

Iva Němcová
HOLICE, Husova 394
PARDUBICE, Pernštýnská 15
e-mail:   Avi.Nemcova@seznam.cz

kontakt: 737 724 744

biolampa_9x5cm.indd   1 27.9.2011   16:25:18

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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Podzim v naší mateřské škole patřil pohádkám, tvoření z přírodnin, hal-
loweenským dýním a Drakiádě. Děti zhlédly několik pohádkových před-
stavení v naší MŠ a jednu pohádku v knihovně v KD Holice.
18. 10. vyrazila Kytičková třída na exkurzi do zahradnictví (děkujeme 
manželům Bulisovým).
19. 10. proběhlo podzimní fotografování dětí a pak jsme se již pustili 
do dlabání a zdobení dýní, tvoření z přírodnin a výzdobám tříd. 7. 11. 
za příznivého větrného počasí uspořádala Motýlková a Kytičková třída 
na kopci za naší školkou Drakiádu. Draci se krásně vznášeli, děti prožily 
radostné dopoledne – některé pouštěly draky vůbec poprvé. 10. 11. jsme 
se byli podívat do nově otevřené solné jeskyně (děkujeme p. Brožové), 
kam budeme chodit relaxovat a ozdravně dýchat. Všechny děti se pak 
můžou těšit na zimní saunování v naší mateřské škole.
A co nás čeká v adventním období?
2. 12. přijde do MŠ Mikuláš, čert a anděl s nadílkou
6. 12. Tři pohádky – představení v MŠ
9. 12. Dva sněhuláci – pohádka v MŠ
Upečeme si vánoční cukroví, naučíme se nové písně, básně a koledy a vy-
robíme spoustu dárečků. A už tu bude 14. 12. dlouho očekávaná zahradní 
slavnost „Vánoce s rolničkou“. S dětmi si zazpíváme koledy, poslechne-
me hudební vystoupení, občerstvíme se vánočními dobrotami a vyšleme 
svá tajná přání Ježíškovi lampiony štěstí.

Veselé Vánoce, plné pohody a lásky všem přejí
 děti a kolektiv zaměstnanců MŠ Pardubická

Měsíc říjen byl bohatý na celou řadu kulturních, hudebních, sportov-
ních a ostatních akcí.

Uskutečnil se unikátní projekt – beseda naších žáků s poslední pamět-
nicí holocaustu z Holic, paní Evou Beerovou-Pytelovou. Při této příleži-
tosti poprvé představila svoji knihu o obětech holocaustu z Holicka. Celý 
projekt byl zpracován v podobě dokumentárního fi lmu. Akci připravilo 
Velvyslanectví v Izraeli ve spolupráci s ministerstvem školství.

Naši studenti se zúčastnili výchovného jazzového koncertu. I když 
tento hudební styl většina z nich do té doby nevyhledávala, možná že 
po poutavém výkladu a hlavně po profesionálním vystoupení se tato sku-
tečnost změní.

Tradičně jsme se zúčastnili sbírky Bílá pastelka na pomoc nevido-
mým. Studentům se podařilo vybrat částku 5160 Kč.

Z dalších akcí jmenujme spolupořadatelství celorepublikového fi nále 
ve stolním tenisu mládeže kategorie 95–98 a výtvarná soutěž „Zdravá 
a nemocná příroda Pardubického kraje“.

Na závěr zveme všechny příznivce na tradiční adventní večer, který se 
koná 15. prosince 2011 od 17 hodin.

Ing. Milan Hrdlička, ředitel školy

V dětech doznívají zážitky z návštěvy Planetária v Hradci Králové a začí-
nají se těšit na Mikuláše. Ve školce se připravujeme na vánoční čas.
Prvního prosince jedeme na výstavu na Hrádek u Nechanic. Děti si připo-
menou typické české vánoce.
Nazdobíme školu a budeme čekat, zda přijde čert s Mikulášem. Mikuláš-
ská nadílka proběhne ve všech třídách mateřské školy.  
Připravují se vánoční besídky s nadílkou, na které pozveme rodiče, ba-
bičky… Na besídku si každá třída nazdobí stromeček. U společného stro-
mečku si všichni zazpíváme koledy. Tradicí jsou vánoční dílny s pohoště-
ním, společně s rodiči vyrábíme vánoční dekorace.
Vánoční pohádka nesmí samozřejmě chybět.
Přejeme všem čtenářům klidné prožití vánočních svátků a hodně zdraví 
v novém roce 2012.

Lenka Chotěnovská

Gymnázium Dr. E. Holuba

Vánoční čas v Mateřské škole Holubova Mateřská škola Holice Pardubická

Vata Climowool (0,039)  160mm                                76,70 Kč/m2 

tel/fax : 466 616 143,mobil 733 535 388
Vata Climowool (0,039)  100mm                                47,90 Kč/m2 
Vata Climowool (0,039)  120mm                                57,50 Kč/m2 

Sádrokarton KNAUF GKB 12,5                                     42 Kč/m2

Přejeme všem našim stávajícím i budoucím zákazníkům, 
krásné vánoce a mnoho štěstí a zdraví v novém roce  !!

 Celý měsíc na suché směsy BASF     Sleva -15%

 
Hradecká ul.naproti VAKU

Po-Pá 7.00-16.00 , So 8.00-11.30

Doplňky pro Sádrokarton                                            sleva 10%
SOBOTA  8:00-11:30                                                ceny bez Dph

Vata Climowool (0,039)  180mm                                86,30 Kč/m2 
Vata Climowool (0,039)  200mm                                95,80 Kč/m2 

Z HOLICKÝCH ŠKOL
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Letošní prosinec je na jubilanty skoupý. 
Nabízí nám pouze jednoho jubilanta, navíc se 
jedná o muže, o kterém jsme v minulých „lis-
tech“ podrobně psali. Jde o Františka Růžič-
ku, bývalého známého a váženého holického 
obchodníka, veřejného činitele a mecenáše 
města. V listopadu jsme vzpomenuli padesáti 
let od jeho úmrtí, dnes si připomínáme, že Fran-
tišek Růžička se narodil před 135 lety – 10. pro-
since 1876 v Holicích. 

Nicméně i tentokrát pouze stručně připomí-
náme některé pro Holice pozoruhodné osoby, 
které se v tomto měsíci narodily. Josef Du-
dych, kněz, vzdělavatel, spisovatel a mecenáš 
chudiny se narodil 13. prosince 1819. Jeho jmé-
no nese jedna z místních ulic. – František Dvo-

řáček, veterinář, odborný publicista, autor knih 
o chovatelství se narodil v Holicích 14. prosin-
ce 1868. – František Holub, koncertní mistr 
houslí a a sólista orchestru Janáčkovy opery 
v Brně se narodil v Holicích 3. prosince 1893. – 
Luisa Holubová, virtuoska harfenistka, sólist-
ka Státní opery v chorvatském Zábřehu se naro-
dila v Holicích 24. prosince 1881. – František 
Horyna, amatérský hudebník, hobojista, poz-
ději zakladatel a první dirigent místní dechové 
hudby se narodil v Holicích 10. prosince 1816. 
– František Pilný, učitel a ředitel holických 
škol, sokolský a hasičský činitel, odbojový pra-
covník, první poválečný předseda národního 
výboru v Holicích se narodil 3. prosince 1887 
v Dolních Ředicích. 

Prosincovým „Slavínem“ končíme letošní 
přehledy o narození či úmrtí pozoruhodných 
osob, které byly s Holicemi nějakým způso-
bem spjaty. Poněvadž se tato data víceméně 
každoročně opakují, v příštím roce tuto stať vy-
necháme a budeme připomínat pouze „kulatá“ 
jubilea. (mkm)

Pozorný čtenář jistě nepřehlédl, že se v na-
šem „Slavíně“ nejednou opakovalo jméno Jana 
Jiraucha, právníka a tajemníka Ústřední matice 
školské v Praze, kulturního a vlastivědného pra-
covníka, holického patriota, příznivce města, au-

tora drobného dílka „Holice mého dětství“ a též 
autora soudobých kreseb z Holicka. Připomeňme 
si je kreslířské umění dvěma kresbami ze zim-
ních Holic, kterými se současně snažíme přispět 
k příjemné předvánoční náladě. (mkm)

U „Slavína“ jsem zmínil, že pro příští rok tuto 
stať omezíme. Pokud jde o pranostiky, potře-
bují rovněž trochu oddechu. Patrně se tu a tam 
na této stránce nějaká příhodná pranostika obje-
ví, ovšem nikoliv v dosavadním rozsahu. Na je-
jich místo bych rád zařadil seriál o historii ho-

lického školství. – Nadále zůstává tato stránka 
otevřena současnosti, lépe řečeno občanským 
připomínkám. Letošní rok však příliš takových-
to podnětů nepřinesl, patrně je v našem milova-
ném městě všechno O. K. Kéž by!

(mkm)

Hrst prosincových pranostik

Prosincový „Slavín“ v Holicích

Předvánoční nálady Jana Jiraucha

Pranostikám dáme rovněž oddych

(Stránku připravil Miloslav Kment)

Poslední hrst pranostik v letošním roce patří 
zcela pochopitelně dvanáctému měsíci v roce. 
Evropsky užívaný název „december“ vychá-
zí z toho, že ve starořímském kalendáři šlo 
o měsíc desátý neboli december. Český název 
je dodnes předmětem mnoha dohadů, ovšem 
pravděpodobně u prosince zůstaneme navždy. 
Co nám v pranostikách tento měsíc říká? Nej-
dříve si namlouvá něco sám sobě: „Prosinec, 
když je mu zima, halí se v bílý kožich“, „Ne-
ní-li prosinec studený, bude příští rok hubený“ 
nebo „Pošmurný prosinec dobré je znamení pro 
sady, lučiny i všechno osení“. Ovšem přicházejí 
kalendářní dny a hned 4. prosince je tu Barbo-
ra, která má pranostik na rozdávání. Tu máte 
malou Barbořinu sérii: „Svatá Barborka vyhání 
dříví ze dvorka“, „O svaté Barboře ležívá sníh 
na dvoře“, „Po svaté Baruši střez nosu i uši!“. 
Nakonec jednu poněkud historickou: „Svatá 
Barbora mosty mostí, Sába hřeby ostří, svatý 
Mikuláš je přibíjí“. Když už se do toho svatý 
Mikuláš „zamotal“, copak má v repertoáru? Tak 
například „O svatém Mikuláši často snížek prá-
ší“ či „Když na Mikuláše prší, zima lidi hodně 
zkruší“. Po Mikuláši je v kalendáři několik sva-
tých, kteří toho však moc nenamluví. 13. pro-
since „Svatá Lucie ukazuje svou moc, neb nám 
dává nejdelší noc“ a pochopitelně také „Lucie 
noci upije a dne nepřidá“. Za zmínku stojí ještě 
Tomáš apoštol, který 21. prosince prohlašuje 
„Na svatého Tomáše nejdéle noc naše“. A již 
jsou tu Vánoce. Adama a Eva (24. prosince) trv-
dí, že „Na Adama – Evu čekejte oblevu“. Na to 
jsme si poslední leta zvykli. Ovšem štědrove-
černí pranostiky za moc nestojí, lépe řečeno 
obsahují samá nic neříkající „když“. Hod Boží 
vánoční (25. prosince) je již o chlup konkrétněj-
ší: „Lepší Vánoce třeskuté než tekuté“, „Když 
Vánoce obílí stromy sněhem, tak je posype jaro 
květem“, jakož i časový údaje „Na Boží naro-
zení o bleší převalení“. Svatý Štěpán mučedník 
jen přizvukuje v duchu času: „Pakli na Štěpána 
větrové uhodí, příští rok víno špatně se urodí“ 
nebo „Když na Štěpána silný vítr bouří, vinař 
smutně oči mhouří“. Prosincové pranostiky 
uzavírá – jak jinak – Silvestr. Jde do toho sice 
pouze několika výroky, ale nelze je opome-
nout. „O Silvestru papeži snížek si již poleží“ 
či typicky silvestrovské „Na Silvestra-li větry 
a ráno slunce svítí, nelze nám dobrého vínka se 
nadíti“. Doufám, že i kdyby vítr foukal a slunce 
svítilo, že určitě nějakou lahvinku vína pro sil-
vestrovskou oslavu naleznete.

(mkm)

HISTORIE I SOUČASTNOST MĚSTA HOLIC
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Východočeská liga mužů:
TJ Svitavy B – BVK Holice
85 : 74 (10:15 36:33 58:57)
Kolář 21, Tylchrt 11, Oliva a Šrámek po 8, Trojan 7, Půlpán Viktor a Tušl po 6, 
Welsch Michal a Diepold po 2
TJ Ústí nad Orlicí – BVK Holice
68 : 111 (12:24 37:53 52:91)
Oliva 30, Šrámek 17, Tylchrt 13, Tušl 12, Welsch Michal 10, Půlpán Viktor 9, 
Trojan 8, Petružálek a Kolář po 4
BVK Holice – TJ Sokol BC Chrudim „B“
75 : 50 (13:13 28:29 37:55)
Oliva 17, Tylchrt 14, Joska a Šrámek po 9, Trojan 8, Machara 6, Diepold 5, 
Půlpán Viktor 4, Kolář 3
Holice – Sokol Vysoké Mýto
72 : 56 (13:14 31:33 56:44)
Oliva 20, Machara 10, Půlpán Viktor 9, Kolář 8, Tylchrt a Joska po 6, Šrámek 
5, Petružálek 4, Diepold a Kubant po 2
Oblastní přebor juniorů U19:
BVK Holice – BK Sokol Vysoké Mýto
72 : 53 (22:19 36:31 57:38)
Welsch Michal 11, Procházka a Jechura po 10, Kašpar a Samek po 9, Mans-
feld Jiří a Bahník po 7, Pataj 5, Michálek 4
99 : 31 (15:8 50:17 82:19)
Jechura 21, Kašpar 16, Samek a Bahník po 15, Pataj 8, Procházka 7, Welsch 
Michal a Mansfeld Jiří po 6, Michálek 5
BVK Holice – TJ Sokol BC Chrudim
53 : 63 (23:14 35:33 41:46)
Bahník 19, Samek 13, Jechura 11, Welsch Michal 9, Kašpar 1
64 : 45 (Jechura 13, Procházka 12, Samek 11, Mansfeld Jiří 8, Bahník 7, 
Welsch Michal 6, Hromek 4, Kašpar 3
Oblastní přebor kadetů U17:
BVK Holice – TJ Svitavy
74 : 58 (21:15 36:32 60:40)
Jechura 26, Procházka 23, Michálek 11, Kulhavý 10, Havelka a Nechvíle po 2
64 : 60 (18:8 26:24 37:38)
Jechura 21, Procházka 18, Michálek 16, Kulhavý 6, Havelka 3
Spartak Choceň – BVK Holice
57 : 59 (16:20 34:31 51:40)
Procházka 30, Jechura 16, Michálek 13
58 : 62 (11:15 35:29 48:47)
Michálek 22, Procházka 21, Jechura 14, Nechvíle 3, Kulhavý 2
BVK Holice – TJ Sokol BC Chrudim
80 : 55 (17:8 40:23 61:40)
Jechura 26, Procházka 25, Michálek 19, Hadaš 6, Kulhavý a Havelka po 2
78 : 40 (19:7 38:15 62:23)
Jechura 33, Procházka 20, Michálek 17, Hadaš 6, Havelka 2
Celostátní liga žáků U14:
BK Žďár nad Sázavou – BVK Holice
36 : 132 (10:29 19:57 27:90)
Zeman 37, Horký Adam 34, Welsch Marek 21, Kašpar 11, Janoš, Válek a To-
mášek po 8, Mycak 2
BC Vysočina Jihlava – BVK Holice
63 : 127 (31:20 38:47 52:89)
Horký Adam 28, Welsch Marek 27, Zeman 26, Tomášek 17, Kašpar a Janoš 
po 11, Válek 7 
BVK Holice – SAM BŠM Brno
48 : 93 (26:11 35:39 41:59)
Kašpar 10, Horký Adam a Venclák po 8, Welsch Marek 6, Janoš a Zeman po 4 
SAM BŠM Brno – BVK Holice
88 : 35 (27:9 45:21 71:27)
Horký Adam 18, Zeman 6, Welsch Marek 5, Kašpar 4, Tomášek 2
Oblastní přebor starších minižáků U13:
BK Studánka Pardubice – BVK Holice
36 : 116 (1:52 11:70 21:83)

Welsch Marek 41, Horký Adam 38, Kašpar 16, Hloušek 7, Bartošek a Šenk 
po 6, Pařízek 2
40 : 123 (4:57 16:81 20:111)
Horký Adam 55, Hloušek 18, Kašpar 16, Welsch Marek 14, Šenk 12, Pařízek 
4, Štěrovský Jakub a Svatoš p
BVK Holice – Sokol Hradec Králové
96 : 41 (36:4 57:11 69:23)
Horký Adam 38, Kašpar 22, Welsch Marek 20, Hloušek 6, Vrbický a Vlasák 
po 4, Svatoš 2
102 : 43 (24:14 43:22 63:36)
Welsch Marek a Horký Adam po 28, Kašpar 26, Hloušek14, Vrbický, Pařízek 
a Vlasák po 2
Oblastní přebor nejmladších minižáků U11:
TJ Jiskra Litomyšl – BVK Holice
17 : 77 (2:19 4:41 6:61)
Dvořák 31, Půlpán Marek a Chmelík po 10, Štěrovský Patrik 8, Mrázek a Va-
lenta po 6, Horký Filip, Kačírek Mergl po 2
13 : 65 (0:16 2:36 8:47)
Dvořák 25, Půlpán Marek 11, Mrázek 10, Chmelík 5, Valenta a Štěrovský 
Patrik po 4, Horký Filip, Kačírek Mergl po 2
BVK Holice - BK Studánka Pardubice
52 : 67 (14:26 29:35 41:48)
Dvořák 23, Půlpán Marek 14, Mrázek 6, Štěrovský Patrik 3, Mergl 2
42 : 52 (7:18 23:30 28:42)
Dvořák 28, Štěrovský Patrik 6, Půlpán Marek 4, Horký Filip a Mergl po 2

Volejbalový oddíl informuje

Výsledky basketbalových mistrovských utkání

Družstvo žen se již několik let úspěšně účastní Krajské soutěže II.třídy ve vo-
lejbale.
Podzimní kolo bylo ukončeno odložených zápasem (z důvodu nemoci soupe-
ře) v Nasavrkách.
Zápasy ženy odehrály v sobotu 12. 11. 2011 na hřišti soupeře. Hrát v Nasavr-
kách je vždy psychicky náročné, protože ženy z Nasavrk  mají velké množství 
sportovních příznivců a jejich způsob povzbuzování většinou soupeřkám ne-
sedí. I přesto se podařilo našim ženám vyhrát první zápas 3:1, druhý bohu-
žel prohrály 2:3. Tento výsledek zabezpečil umístění družstva po první části 
soutěže na krásném třetím místě. Jarní kolo bude zahájeno v sobotu 28. dubna 
2012.
Soupiska: Pavlína Barvová, Hana Bydžovská, Lenka Hájková, Marie Hybšová, 
Veronika Kühnelová, Jana Majcová, Pavla Picková, Romana Rufrová, Iva Ská-
lová, Veronika Stráníková, Iva Šumpíková, Lenka Thérová.
Tabulka:
1. TJ Sokol Chrudim A 29
2. Hvězda SKP Pardubice A 28
3. TJ Jiskra Holice A 28
4. TJ Sokol Nasavrky A 27
5. TJ Sokol Přelouč A 23
6. TJ Tesla Pardubice B 22
7. SK Spartak Slatiňany B 21
8. ŽSK Třemošnice A 20
9. SVK Chrudim A 18

Marie Hybšová

ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU



                Z P R A V O D A J  M Ě S T A  H O L I C    9

Podzimní prázdniny se rychle blíží. Je pondělí 24. října. Naše škola je 
krásně vyzdobená. Děti jsou netrpělivé. Dnes a zítra se do školy přijdou 
podívat rodiče, babičky a ani dědečkové si nenechají ujít příležitost, aby 
svá vnoučata vidět ve školních lavicích. Nejrušněji bylo tradičně v prv-
ních třídách. Ještě o prázdninách se děti držely máminy sukně. Dnes už 
jsou to školáci. Dvě hodiny uběhly, škola se znovu zavřela. Rodiče i pra-
rodiče si odnášeli domů spoustu zážitků a určitě vzpomínali na svá léta 
ve školních lavicích.

Již po dvanácte se v prvním lednovém týdnu uskuteční celostátní Tříkrá-
lová sbírka, kterou pořádá Charita ČR, a jejíž výtěžek je věnován na po-
moc potřebným v ČR i zahraničí. Na Holicku sbírku organizuje charit-
ní středisko Oblastní charity Pardubice, která výtěžek věnuje na rozvoj 
svých služeb, v jejichž rámci v současnosti pečuje v oblasti Pardubicka 
a Holicka o více než 1100 klientů. Podpořena bude i služba Sanace ro-
diny zaměřující se na pomoc rodinám v obtížné životní situaci, i holické 
Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek apod. 10% výtěžku půjde již 
tradičně na pomoc potřebným v ČR i zahraničí, kteří byli postiženi živel-
nou katastrofou. Sbírka proběhne v sobotu 7. 1. 2012 a bude slavnostně 
zahájena na náměstí T. G. Masaryka v 9.00 hodin. Koledníkům požehná 
kněz holické farnosti P. Filip Janák. Do sbírky, kterou podporuje i město 
Holice, je možno přispět přímo skupince tří králů nebo v charitním stře-
disku v Holicích, Palackého 1131. Každá skupinka má u sebe evidenční 
průkazku vydanou Charitou ČR, kterou se dárcům na požádání prokáže, 
aby tak bylo co nejvíce zabráněno možnému zneužití sbírky.

H. Vostrovská

Dobu adventní a s ní i nový církevní rok zahájíme mší svatou o 1. neděli 
adventní – 27. 11. – v 8.00. Při ní budou požehnány adventní věnce, které 
doprovázejí v našich rodinách očekávání Vánoc.
Rorátní mše sv. – ranní adventní mše ke cti Panny Marie – budou v našem 
kostele ve čtvrtek 1., 15. a 22. 12. a v sobotu 3. a 17. 12. 
Adventní duchovní obnova farnosti se uskuteční v sobotu 3. 12., povede 
ji P. Pavel Seidl a dopolední promluvy budou inspirovány slovy: „Odka-
zuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám.“ Začneme v 7.00 rorátní mší sv. 
v kostele a další program bude probíhat na faře.
Vánoční bohoslužby
24. 12. ve 24.00 půlnoční mše svatá ze slavnosti Narození Páně.
25. 12. Boží hod vánoční – mše sv. v 8.00
26. 12. Svátek sv. Štěpána – mše sv. v 8.00
31. 12.  poslední den občanského roku – mše sv. v 17.00 na poděkování 

za uplynulý rok
1. 1. 2012 Nový rok – Slavnost Matky Boží Panny Marie – mše sv. v 8.00
6. 1.  Slavnost Zjevení Páně (Tří králů) – mše sv. 18:00 s žehnáním tříkrá-

lových svátostin
8. 1. Svátek Křtu Páně – mše sv. v 8.00 – končí vánoční doba

Pozvánka na Velinské Adventní odpoledne s živým betlémem. 
Akce se koná v neděli 11. prosince od 16.00 hodin u kostela svatého 
Mikuláše ve Velinách. Součástí akce je vystoupení velinských dětí, 
projížďka koňským povozem a posezení s občerstvením.

Den otevřených dveří na ZŠ Komenského

Tři králové opět v Holicích

Advent v holické farnosti

www.thenz.czThenz Holice    Pardubická ul.

Velká zimní akce!
KOUPELNY  KUCHYNĚ

Obklady různé barevné odstíny:
JIŽ za 149 Kč

Dlažba venkovní, vnitřní 330x330:
JIŽ za 199 Kč

Kuchyňské linky - foliovaná dvířka:
JIŽ od 10 tis. Kč

Při realizaci koupelny a kuchyně sleva 
15 % na montážní práce

Návrhy koupelen a kuchyní ZDARMA!

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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K adventu i vánočním svátkům patří neodmyslitelně hudba. Proto se 
v kostele svatého Martina uskuteční třetí adventní neděli 11. prosince 
2011 v 16.00 hodin již VIII. Adventní koncert. Vystoupí soubor Soli 
Deo, který představí adventní instrumentálně vokální hudbu od středově-
ku po baroko. Zazní i historické hudební nástroje, jako například kravské 
či kamzičí rohy, středověké dudy, niněra či barokní klarinet. Doporučené 
vstupné činí 80 Kč.
Další koncert, tentokrát tradiční Vánoční koncert u jesliček, zazní 
ve svátek svatého Štěpána v pondělí 26. prosince 2011 od 15 hodin. 
Představí se na něm žáci holických škol a Svatomartinský sbor. Letos 
poprvé zazní na tomto koncertu také opravené chrámové varhany.

Lukáš Peška, regenschori

Letošní slavnost posvěcení kostela, kterou jsme oslavili v sobotu 17. září, 
byla pro naši farnost obzvláště výjimečná. Po dlouhé době čekání a shá-
nění fi nančních prostředků jsme požehnali a „uvedli do provozu“ po ge-
nerální opravě chrámové varhany. Stávající královský nástroj do našeho 
kostela přivezl v roce 1953 tehdejší farář P. Vladimír Dobiáš ze zrušené 
kaple svaté Barbory ve Vojenské akademii v Hranicích na Moravě. Podle 
nálezu v hracím stole byly postaveny nejspíše v roce 1901 a akademii 
věnovány, údajně samotným císařem Františkem Josefem I., u příleži-
tosti padesátého školního roku. Když se na počátku třicátých let minu-
lého století stal velitelem akademie generál Otakar Zahálka, nechal var-
hany, podle pozdějšího svědectví svého syna, opravit. To byla nejspíše 
poslední velká oprava tohoto tří manuálového pneumatického nástroje 
od salcburské fi rmy Hans Mauracher a synové, postaveného v novogo-
tickém stylu.
Generální začala na jaře roku 2009, kdy varhanář Jan Karel s manžel-
kou Irenou opravil vnitřní rozvody vzduchu. Tato první etapa stála cca 
100 tisíc korun. Druhá etapa začala na jaře letošního roku a skončila těs-
ně před posvícením. Jan Karel opravil píšťaly, vzdušnice, měch a kom-
pletní zařízení hracího stole. Natěrači Kamil Mareš a Petr Chaloupka 
zrenovovali varhanní skříň včetně pozitivu v zábradlí kůru, a truhlářský 
mistr Stanislav Ulrych položil novou podlahu na kruchtě. Dohromady si 
tyto práce vyžádaly cca 280 tisíc korun. Sečteno a podtrženo – i s další-
mi drobnými výdaji – oprava kruchty a varhan přišla na cca 400 tisíc ko-
run. Z městského rozpočtu jsme získali celkem 108 tisíc korun, adopce 
píšťal vynesla 150 tisíc korun, dalších 80 tisíc byly výtěžky z vánočních 
koncertů u jesliček a koncertů chrámového sboru. Zbývající peníze za-
platila farnost z vlastní kasy. Ať nám tedy varhany zdárně slouží. Upřím-
ně děkuji všem, kteří jakkoli pomohli dílo zdárně dokončit.

Lukáš Peška, regenschori

Po dvou předešlých úspěšných ročnících ožije i letos holický kulturní 
dům v sobotu 10. 12. od 15 hodin komponovaným pořadem Předvánoční 
zastavení. A na co se mohou návštěvníci těšit? „Ve foyer budou probí-
hat oblíbené ruční dílny zaměřené tentokrát na výrobu vánočních ozdob. 
Scházet nebude ani populární lití olova či soutěž o nejlepší vánoční peči-
vo. Ale dotkneme se samozřejmě i dalších adventních a vánočních oby-
čejů. Velký sál pak bude vyhrazen pro kulturní pásmo.“ nastínil základní 
koncept programu manažer projektu Lukáš Peška z pořádajícího sdružení 
Kultura pro město. „V letošním roce jsme se rozhodli oslovit účinkující, 
kteří zde v minulých dvou ročnících nevystupovali, a to nejen z Holic, 
ale i z třeba z Horního Jelení, Dolní Rovně a dalších obcí.“ poznamenal 
duchovní otec Předvánočního zastavení Jan Polák.
Program
15.00 –  slavnostní zahájení
15.05 –  žákovský dechový orchestr BaŠaPa (ZUŠ Holice – detašované 

pracoviště Dolní Roveň)
16.00 – Precordi (smyčcový kvartet z Horního Jelení)
16.50 –  taneční a pohybové pásmo 

Pohybové studio ENERGY 
Jiskra Holice – ASPV a ZŠ Komenského ul. 
Centrum volného času Horní Jelení 

18.00 – JG Dix
15.00 –  18.00 – tvořivé dílny (výroba korálkových vánočních ozdob s Ol-

gou Dudychovou, vánoční tvořivá dílna s Květinářstvím Mimosa, 
lití olova, vánoční látkové dekorace a ozdoby s Petrou Pekáčo-
vou, zdobení perníčků a další)

Časy jsou orientační. Změna programu vyhrazena. Vstupné činí 40 Kč, 
děti zdarma.  Karel Král

Koncerty v kostele
v adventním a vánočním čase

Předvánoční zastavení letos potřetí

Generální oprava
chrámových varhan skončila

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT


