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V těchto dnech jsme již 
všichni více než jednou no-
hou v novém roce 2011. Pře-
ji Vám všem, abyste vkročili 
do jedenáctého roku nového 
století co nešťastněji a nej-
odhodlaněji, aby se Vám co 
nejvíce dařilo v soukromém 
i pracovním životě. 

Dnes se chci podrobně-
ji zmínit o výhledech hospodaření obce v novém 
roce. Jistě je Vám všem jasné, že prvky celosvětové 
krize se výrazně dotýkají i našeho města. Zákla-
dem „přežití“ je zodpovědně připravený vyrovna-
ný rozpočet s cílem udržet dosavadní standard na 
všech úsecích samosprávy, potažmo i státní správy. 
Přestože u nás z říjnového volebního klání vyšly 
některé politické strany a sdružení poněkud zkla-
mány, musím po nedávno probíhajících jednáních 
prohlásit, že i ony projevily snahu o spolupráci 
a vzájemnou dohodu, vedoucí k prospěchu města. 

Potvrdilo to i prosincové veřejné zasedání za-
stupitelstva, kde vzešlo od zastupitelů několik do-
datkových připomínek, přestože předtím již proběh-
lo „dvojí čtení“ a všichni byli s návrhem rozpočtu 
podrobně seznámeni. V závěrečném hlasování byl 
však provozní rozpočet města na rok 2011 bez 
dalších úprav schválen. Podrobnosti budou pocho-
pitelně dostupné veřejnosti na úředních deskách 
a budeme se jím zabývat i na stránkách tohoto lis-
tu. Pro Vaši úvodní informaci však uvádím několik 
údajů. Vyrovnaný provozní rozpočet byl schválen 
v celkovém objemu příjmů 99 257 500 Kč, u vý-
dajů 93 848 500 Kč s fi nancováním 5 409 000 Kč 
(splátky úvěrů). Návrh příjmovým položek vychází 
ze skutečností roku 2010 (v prvních dnech prosince 
byl předpoklad splněn!), doufáme, že se nám tak 
bude dařit i v roce novém. Ve výdajových položkách 
jsme museli v duchu vládní linie trochu „škrtat“ 
i proto, že na výkon veřejné správy dává státní po-
kladna o 17,5 % méně, než v letech předchozích. 
Především jsme museli snížit počet pracovníků na 
městském úřadě a tím uspořit mzdové fondy. Rov-
něž jsme u příspěvkových organizací města zastavili 
navyšování všech nákladových položek s výjimkou 
elektrické energie, plynu a vody, kde budeme regu-
lovat eventuální posilování rozpočtu podle skuteč-
ného vývoje zvyšování cen těchto produktů. Naproti 
tomu se nám podařilo i při dalších úsporných opat-
řeních zvýšit položky na údržbu městských komuni-
kací, menšího zlepšení jsme docílili též v nákladech 
na údržbu městského bytového i nebytového fondu. 
Zachováváme rovněž na přiměřené úrovni výdaje 
na podporu veřejné činnosti. Považujeme totiž pod-
poru aktivních občanských sdružení, jednot, klubů, 
spolků a podobných celků při jejich prokazatelné 
veřejně prospěšné činnosti za velmi důležitou. Tolik 
pro tentokrát k rozpočtovým, pro život obce nepo-
stradatelným, záležitostem.

Doufám, že přečkáte nejen momentální vlád-
ní krizi, ale i mrazivé předpovědi meteorologů, 
a těším se na shledanou v únorových „Holických 
listech“.

 Mgr. Ladislav Effenberk, starosta města

Holičtí ochotníci si „vyšlápli“ až k Jadranu

Hodně št ěstí, zdraví a mnoho úspěchů v novém roce Vám přeje Město Holice

Když jsem se poslední prosincovou předvánoční sobotu potácel po ledových zmrazcích ke zdejšímu 
kulturnímu stánku, napadaly mne chmurné myšlenky. Šel jsem totiž do divadla na tradiční předvánoční 
premiéru holických ochotníků a říkal si: „Doma teploučko, občerstvení v dosahu, televize dává fi nále 
tanečníků, venku mráz, ledovatka, nevlídno...“ Při vstupu do sálu jsem se kajícně omlouval, poněvadž 
z tradičních stovek věrných a sympatizujících diváků z Holic a okolí chybělo jen několik. Ano, máte prav-
du, měl bych psát o představení, ovšem já nemohu nevzdat (jako již po několikáté) hold těmto divákům, 
kteří přicházejí zatleskat „svým“ ochotníkům. 

Tleskali i tentokrát, neboli „Nihil novi sub sole“ (nic nového pod sluncem). Tento citát ze Starého 
zákona si vypůjčil režisér Pavel Hladík do úvodu v programu představení, mně se hodí nyní. Nic nové-
ho nebylo na tom, že soubor sáhl pro tento čas po zábavné „oddechovce“, která popisuje dubrovnické 
masopustní radovánky z časů několika století zpátky. Ovšem tři sta let je tři sta let, dneska už je přece 
jen trochu jiná „sranda“, takže k jejímu přetlumočení je potřeba trocha kumštu. Režisér to vyřešil tak, 
že hru obsadil tím nejlepším, co holický soubor má, a to v kategorii ženské i mužské. Vyjmenovávat ne-
budu, mohl bych na někoho zapomenout. Navíc kdo na divadle byl, ví, kdo nebyl, má možnost přijít na 
obvyklou lednovou reprízu, která se koná v sobotu 15. ledna. Ještě jednu větu „ukradnu“ ze zmíněného 
programu: „A jak se patří, vše nakonec dobře dopadne“. Dopadlo, herci se činili, seč jim síly stačily, 
i když jsem měl dojem, že právě toto není zrovna „jejich šálek čaje“. Obecenstvo bylo evidentně s před-
vánočním lehčím žánrem spokojeno. Ještě doplňková chvála: velmi úsporně, přehledně a účelně vyřešená 
scéna, kostýmy na jedničku s hvězdičkou. Miloslav Kment

Karnevalová komedie „Dubrovnická maškaráda“ v úpravě Marka Foteze byla na scéně kulturního domu uvede-
na Divadelním souborem KD Holice v premiéře v sobotu 18. prosince 2010. Na snímku Vladislava Brandy vidíte 
záběr ze hry – tři z „vášnivých milenců“ v podání Davida Šmejdíře, Petra Hlavatého a Pavla Hladíka.
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Zastupitelé města Holic se usnesli, že schva-
lují postup rady města dle přednesené zprá-
vy ze schůzí RM od posledního zasedání, 
10. rozpočtovou změnu na rok 2010, provozní 
rozpočet města na rok 2011 v objemu příjmů 
99 257 500 Kč a v objemu výdajů 93 848 500 Kč 
s fi nancováním – 5 409 000 Kč, ceník pro pro-
dej pozemků z majetku města pro období do 
31. 12. 2011, prodej pozemku ve Šrámkově 
ulici za částku 200 Kč/m2 dle schváleného ce-
níku pozemků manželům Jiřímu a Věře Hen-
drychovým, bytem Holice, Šrámkova 295, pro-
dej pozemku v ulici Staroholická – Hanzlova 
za částku 100 Kč/m2 dle schváleného ceníku 
pozemků Jiřímu Provazníkovi, bytem Holice, 
Hanzlova 126 a Vladimíru Brandovi, bytem 
Holice, Staroholická 298, každému poměrnou 
část připlocenou k jeho nemovitosti, prodej po-
zemku v místní části Kamenec za částku 100 
Kč/m2 dle schváleného ceníku pozemků, a to: 
½ Václavu Kamenickému, bytem Holice, Du-
dychova 422 a ½ Daně Sovové, bytem Praha 9, 
Bílinská 498/11, prodej pozemku z podílového 
spoluvlastnictví měst a obcí v Lesním družstvu 
Vysoké Chvojno, výkup pozemku v místní čás-
ti Podlesí do majetku města od Ivana Mokrého, 
bytem Holice, Podlesí 24 za kupní cenu 50 Kč/
m2, výkup části zainvestovaného pozemku do 
majetku města od fi rmy KINEO s. r. o., 17. lis-
topadu 237, Pardubice za symbolickou kupní 
cenu 1 Kč, zrušení předkupního práva pro měs-
to Holice na pozemky v místní části Koudel-
ka, zřízení věcného břemene pro výměnu vo-
dovodního potrubí na pozemcích k. ú. Holice 
v Čechách za úplatu formou jednorázové úhra-
dy ve výši 100 Kč/bm + DPH, zřízení věcného 
břemene za účelem vedení veřejného rozvodu 
elektřiny na pozemku v ulici K Zastávce za 
úplatu ve výši 100 Kč/bm + DPH, zveřejnění 

záměru odprodeje domu čp. 168 s pozemkem 
p. č. 85/3 a 86 o celkové výměře 851m2 v uli-
ci Vysokomýtská, zřízení věcného břemene za 
účelem zřízení plynárenského zařízení na po-
zemku města v Šrámkově ulici za úplatu for-
mou jednorázové úhrady ve výši 100 Kč/bm 
+ DPH, zřízení věcného břemene za účelem 
pokládky kabelového vedení nn na pozemcích 
města v ulici Vysokomýtská a Zahradní za 
úplatu formou jednorázové úhrady ve výši 100 
Kč/bm + DPH, prominutí poloviny poplatku 
z prodlení za užívání nebytových prostor v čp. 
61, ulice Bratří Čapků, z částky 83 060 Kč pro 
Ladislava Němce, a to v případě, že nájemci do 
data uhrazení všech splátek nevzniknou další 
dluhy, úvěrovou smlouvu města s KB a.s. ve 
výši 6 000 000 Kč na předfi nancování rekon-
strukce Památníku Dr. Emila Holuba, uvolnění 
částky 80 000 Kč z rozpočtu města na rok 2010 
na nákup hasičského vybavení, nutného k zása-
hům pro JSDH Holice, podání žádosti o dotaci 
na zpracování územního plánu města Holic.
Zastupitelé delegovali na radu města provádění 
rozpočtových změn v rámci schváleného rozpoč-
tu na rok 2011, vydali obecně závazné vyhlášky 
o místním poplatku za provozovaný výherní hra-
cí přístroj nebo jiné technické zařízení povolené 
Ministerstvem fi nancí ČR, o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňování komu-
nálního odpadu, o změně obecně závazné vy-
hlášky města Holic o místních poplatcích, zvolili 
Miroslavu Welschovou za tajemnici fi nančního 
výboru a Petru Pekáčovou za tajemnici kontrol-
ního výboru, Bc. Jana Bartoníčka, Ing. Ladislava 
Mandyse, Ing. Marka Dubu a Ing. Janu Petráč-
kovou za členy fi nančního výboru, Petra Bajera, 
Mgr. Lukáše Frolíka, Jana Vojtěcha a Květo-
slavu Krčálovou za členy kontrolního výboru, 

schválili hrubé měsíční odměny pro neuvolněné 
funkcionáře s platností od 1. 12. 2010 takto: člen 
Rady města Holic 1 800 Kč, předseda výboru 
Zastupitelstva města Holic 1 200 Kč, předseda 
komise Rady města Holic 1 200 Kč, neuvol-
něný člen Zastupitelstva města Holic (bez jiné 
funkce) 600 Kč, delegovali zástupcem města 
Holic na valných hromadách Vak Pardubice a.s. 
místostarostu města Ing. Vítězslava Vondrouše, 
zástupcem města Holic na valných hromadách 
Lesního družstva Vysoké Chvojno s. r. o. staros-
tu města Mgr. Ladislava Effenberka, zástupcem 
města Holic na valných hromadách Odeko Tý-
niště nad Orlicí s. r. o. starostu města Mgr. La-
dislava Effenberka, zástupcem města Holic na 
valných hromadách Dobrovolného svazku obcí 
Holicka starostu města Mgr. Ladislava Effenber-
ka, zástupcem města Holic na valných hroma-
dách MAS Holicko o.p.s. místostarostu města 
Ing. Vítězslava Vondrouše. Zastupitelé dále na-
vrhli zástupcem města Holic v představenstvu 
Vak Pardubice a.s. starostu města Mgr. Ladisla-
va Effenberka, zástupcem města Holic v dozorčí 
radě Lesního družstva Vysoké Chvojno s. r. o. 
místostarostu města Ing. Vítězslava Vondrouše, 
zástupcem města Holic v dozorčí radě Odeko 
Týniště nad Orlicí s. r. o. Ing. Vítězslava Vond-
rouše, zástupcem města Holic ve správní radě 
MAS Holicko o.p.s. Mgr. Ladislava Effenberka. 
Zastupitelé rovněž schválili plán práce zastupi-
telstva a rady na I. pololetí 2011, dodatek č. 9 
ke zřizovací listině Technických služeb Holice, 
dodatek č. 4 ke zřizovací listině Mateřské školy 
Holice, Staroholická ulice, prominutí polovi-
ny poplatku z prodlení za užívání nebytových 
prostor v čp. 2, náměstí T. G. Masaryka z část-
ky 29 974 Kč pro Ing. Jarmilu Novákovou, a to 
v případě, že nájemci do data uhrazení poplatku 
z prodlení nevzniknou další dluhy. - red -

Rada města Holic doporučila zastupitelstvu 
schválit prodej části pozemku v místní části Ka-
menec z majetku města, schválit prodej pozem-
ku z podílového spoluvlastnictví měst a obcí 
v Lesním družstvu Vysoké Chvojno z majetku 
města, schválit zřízení věcného břemene za úče-
lem zřízení plynárenského zařízení na pozemku 
města v Šrámkově ulici za úplatu formou jedno-
rázové úhrady, schválit zřízení věcného břeme-

ne za účelem pokládky kabelového vedení na 
pozemcích města v ulicích Vysokomýtská a Za-
hradní za úplatu formou jednorázové úhrady, 
schválit úvěrovou smlouvu s KB a. s. na úvěr 
pro město Holice ve výši 6 000 000 Kč na před-
fi nancování akce rekonstrukce Památníku Dr. 
Emila Holuba, schválit 10. rozpočtovou změnu 
na rok 2010, schválit podání žádosti o dotaci na 
zpracování územního plánu města Holic.

Rada dále schválila převod práv a povinností, 
vyplývajících z nájemní smlouvy na pronájem 
nebytových prostorů v čp. 168 ve Vysokomýt-
ské ulici z fi rmy KOVL s. r. o., Choceradská 
3042/20, Praha 4, na fi rmu Motorading s. r. o. 
Tiskařská 257/10, Praha 10, jmenovala od 1. 2. 
2011 na základě výsledků výběrového řízení 
ředitelem Kulturního domu Holice Ing. Vladi-
míra Faltyse.

Rada města Holic doporučila zastupitelstvu 
města schválit provozní rozpočet města na rok 
2011 v objemu příjmů 99 257 500 Kč a v ob-
jemu výdajů 93 848 500 Kč s fi nancováním – 
5 409 000 Kč, schválit obecně závaznou vyhlášku 
města Holic č. 4/2010 o místním poplatku za pro-
vozovaný výherní hrací přístroj a jiné technické 
herní zařízení povolené ministerstvem fi nancí, 
a schválit hrubé měsíční odměny pro neuvolně-
né funkcionáře takto: člen rady města 1 900 Kč, 
předseda výboru zastupitelstva 1 200 Kč, předse-
da komise rady 1 200 Kč, neuvolněný člen zastu-
pitelstva bez jiné funkce 600 Kč, vše s platností od 

1. 12. 2010, schválit prodej pozemků ve Šrámko-
vě, Staroholické a Hanzlově ulici z majetku měs-
ta, schválit zřízení věcného břemene na pozem-
ku města p.č. 3423 v ulici K Zastávce za úplatu, 
schválit prominutí polovinu poplatku z prodlení 
za užívání nebytových prostor v čp. 2, na náměstí 
T. G. Masaryka z výše 29 974 Kč pro Ing. Jarmilu 
Novákovou, a to v případě, že nájemci do data 
uhrazení poplatku z prodlení nevzniknou další 
dluhy a zamítla snížení nájemného a penalizační 
sazby, schválit zveřejnění záměru prodeje objek-
tu čp. 168, Vysokomýtská ulice z majetku města. 
schválila uzavření smlouvy o výpůjčce pro město 

Holice na pozemky v katastrálním území Holi-
ce za účelem provozování veřejného sportoviště 
k pořádání kulturních a sportovních akcí, výběro-
vou komisi na ředitele kulturního domu ve složení 
Mgr. Ladislav Effenberk, Ing. Vítězslav Vondrouš, 
Mgr. Pavel Hladík, Anna Boříková a Mgr. Jitka 
Rychlíková, jmenovala členy komisí rady města 
a sboru pro občanské záležitosti (viz podrobný 
rozpis na stránce 3), uložila komisi pro zvelebe-
ní města a nakládání s jeho majetkem a komisi 
pro školství, mládež a tělovýchovu prověřit stav 
a využívání hřiště v Mládežnické a Husově ulici 
a předložit návrhy na jejich další využití.

Zpráva z jednání Rady města Holic dne 13. prosince 2010

Zpráva z jednání Rady města Holic dne 20. prosince 2010

Zpráva z jednání Zastupitelstva města Holic dne 20. prosince 2010
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Nebyl jsem asi sám, koho ta nenadálá zpráva, 
že 13. prosince ve věku pouhých 54 let zemřel 
Jiří Kerouš, hluboce zarmoutila. Mistr malíř-
ský a natěračský byl holické veřejnosti znám 
i jako neúnavný a obětavý dobrovolný hasič.
Mezi hasiče přišel již ve svých deseti letech 
a patřil k legendárnímu mládežnickému druž-
stvu, které sklízelo úspěchy na spoustě soutěží. 
Od roku 1977 až do své smrti byl členem vý-
jezdové jednotky a zúčastnil se stovek akcí při 
likvidaci požárů a živelných pohrom.
Byl však také významných hasičským funk-
cionářem. Skoro deset let vedl městský výbor 
svazu požární ochrany a byl členem komise ve-
řejného pořádku. Od roku 1990 byl starostou 
holického sboru dobrovolných hasičů, k čemuž 
mu od roku 2007 přibyla funkce velitele okrs-
ku Holicko. Za svou práci byl vyznamenán Řá-
dem svatého Floriána, Řádem za mimořádné 
zásluhy a odznakem Za obětavou práci. 
Zapomenout nelze ani jeho zásluhy při orga-
nizování oslav hasičských výročí a veřejných 
akcí, jakož i při obnovení tradice masopustních 
průvodů v Holicích, které v roli medvěda vždy 
rád vedl. 
Jiří Kerouš již není mezi námi. Zůstane však 
s námi v našich srdcích a vzpomínkách. Milý 
Jirko, ať tě svatý Florián vezme mezi své nej-
věrnější, protože kdo jiný by si to tak hodně 
zasloužil jako právě ty. Čest tvé památce.

Pavel Hladík

Finanční výbor zastupitelstva
Petr Rychlík, předseda
Miroslava Welschová, tajemník 
Jan Bartoníček
Jana Petráčková
Ladislav Mandys
Marek Duba

Kontrolní výbor zastupitelstva
Václav Vojtěch, předseda
Petra Pekáčová, tajemnice 
Jan Vojtěch
Lukáš Frolík
Květoslava Krčálová
Petr Bajer

Komise pro zvelebování města 
a nakládání s jeho majetkem
Veronika Marková, předsedkyně
Jaroslava Kovaříková, tajemnice 
Zdeněk Juračka
Jan Švec
Josef Branda
Jaromír Lohniský
Roman Hybš
Karel Král ml.
Jaroslav Presse

Komise dopravy
a veřejného pořádku
Jiří Růžička ml., předseda
Zdeněk Václavík, tajemník
Zdeněk Hloupý
Daniel Tocháček
Radek Vácha
Marcela Jeřábková
Vratislav Karel
Václav Janda
+ zástupce PČR

Komise pro školství, mládež
a tělovýchovu
Zdeňka Krátká, předsedkyně

Liběna Stárková, tajemnice
Hana Horodyská
Petr Černý
Miroslava Myslivcová
Kateřina Fialová
Hana Flekrová
Jiří Daněk
Antonín Oliva

Komise bytová
Milan Štěpánek, předseda
Eva Brandová, tajemnice 
Petr Bajer
Roman Hlava
Lukáš Horský
Jiří Micka
Daniel Tocháček
Marie Petrášová
Dana Pulpánová
Hana Dalecká

Komise sociální
Dagmar Kulhavá, předsedkyně
Hana Svobodová, tajemnice
Marie Beková
Šárka Bajerová
David Urbánek
Martina Výborná
Milan Štěpánek
Hana Shejbalová
Romana Zezulková
Antonín Janeba

Sbor pro občanské záležitosti
Ladislav Effenberk, starosta
Magdalena Fidrhelová, tajemnice
Hana Voříšková 
Libuše Straková 
Anna Dvořáková 
Iva Kmentová 
Iva Matoušková
Miroslav Schejbal
Marcela Pavlisková

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

Několik informací o novém právním předpi-
se, který upravuje problematiku revizí, kontrol 
a čištění komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.
Jedná se o Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., 
o podmínkách požární bezpečnosti při provozu 
komínů, kouřovodů a spotřebičů, jeho účinnost 
je od 1. 1. 2011. Současně toto nařízení vlády 
ruší vyhlášku č. 11/1981 Sb., která tuto proble-
matiku dosud řešila.
Nařízení vlády řeší podmínky požární bezpeč-
nosti. Jeho ustanovení se vztahují na fyzické 
osoby, i na podnikající fyzické osoby a právnic-
ké osoby. Nařízení rozvíjí povinnost stanove-
nou v zákoně č. 133/1985 Sb., o požární ochra-
ně, ve znění pozdějších předpisů, kde v § 17 je 
stanovena povinnost pro občany počínat si tak, 
aby nedocházelo ke vzniku požáru při používá-
ní tepelných spotřebičů a komínů.

Nařízení defi nuje pojmy kontrola spalinové 
cesty a její čištění, řeší i pojem revize spalinové 
cesty. 
Asi nejdůležitější v tomto nařízení vlády je zmír-
nění lhůt čištění spalinové cesty u spotřebičů pa-
liv s výkonem do 50 kW, a to ze stávajících 6 na 
3 x ročně. Další úlevou je možnost, že občané si 
budou moci provést čištění spalinové cesty u to-
pidla na pevná paliva s výkonem do 50 kW své-
pomocí. Kontrolu však jednou ročně musí pro-
vést osoba odborně způsobilá, která je držitelem 
živnostenského oprávnění v oboru kominictví.
Lhůty čistění, kontrol a výběru znečisťujících 
částí jsou uvedeny v příloze k tomuto právnímu 
předpisu, v další příloze je vzor revizní zprávy 
spalinové. S úplným právním předpisem se mů-
žete seznámit například i na městském úřadu.

Pavel Nejtek, HZS Pardubického kraje

HASIČI OBČANŮM

Složení výborů zastupitelstva a komisí rady města
pro volební období 2010/2014

ZA JIŘÍM KEROUŠEM

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
prosinec 2010

Vítání občánků:
Daniel Kulhavý, Na Mušce 1029
Matyáš Pýcha, Mládežnická 956
Jiří Slabý, Družstevní 878
Viktoria Machatá, Vrchlického 180
Adéla Tošovská, Podhráz 45
Natálie Válková, Ottmarova 1205
Nela Velinská, Podhráz 49
Bára Kamenická, Vrchlického 192
Marián Kubík, Staroholická 348
Anna Steinerová, Dudychova 127
Kateřina Špatenková, Husova 557
Kateřina Švancarová, Na Mušce 1030
Petr Sedlák, Staroholická 281

ÚŘEDNÍ DESKA  • INFORMACE  • POKYNY  • SDĚLENÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU
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SERVIS
PLYNOVÝCH KOTLŮ

Vít Centner
533 22 Býšť 150

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

Městská knihovna

Do fondu Městské knihovny v Holicích 
přibylo v posledních dnech letošního roku 
několik novinek. Jsou to například tyto ti-
tuly:

Joe Peters: Tichý pláč
Autor vypovídá strhujícím způsobem 
a s mimořádnou otevřeností  pravdu o svém 
hororově laděném dětství.

Jesse Kellerman: Génius
Mladý newyorský obchodník se součas-
ným uměním narazí na svou životní pří-
ležitost. Uspořádá neznámemu autorovi 
výstavu a ta vyvolá na současné výtvarné 
scéně senzaci. V zápětí se mu ozve penzi-
onovaný policista a zdá se, že obrazy ne-
známého autora nejsou jenom uměním, ale 
stávají se důkazem zločinu.

Arnaldur Indridason: Seance smrti
Islandská detektivka vypráví o smrti mladé 
ženy. Byla to opravdu sebevražda, jak se 
všichni domnívají?

Městská knihovna Vás zve k návštěvě ve 
dnech:
Pondělí a pátek: 
12.30–18.00 hodin
Středa:
8.00–12.00 hod. a 12.30–18.00 hodin

Anna Boříková

Kulturní kalendář na měsíc leden 2011

DIVADLO – velký sál
datum hodina program vstupné
14. 1. 19.30  Dubrovnická maškaráda
   Repríza divadelního představení holických ochotníků 90 Kč
28. 1. 20.00  IV. společenský ples
   prostory KD Holice 120 Kč
30. 1. 15.00  Děti pirátů a ztracený ostrov
   Divadlo eMILLIon uvádí příběh dětí, kteří se po vzoru svých otců, kapitánů pirát-

ských lodí, vydali na moře hledat potopený ostrov s Městem pirátů. 50 Kč

KINO – velký sál
datum hodina program vstupné
11. 1. 19.30  Občanský průkaz
   Hořká komedie Občanský průkaz na motivy stejnojmenné knihy Petra Šabacha 

sleduje osudy čtveřice dospívajících mladíků, jejich přátel, lásek a rodičů.
   Režie: Ondřej Trojan. Hrají: Libor Kovář, Matouš Vrba, Jan Vlček, Jakub Šárka 

a další.
   Žánr: Hořká komedie – přístupno od 12 let, délka: 137 minut 70 Kč
18. 1. 17.00  Já, padouch
   Klaďasové už nefrčí. Gru obklopen armádou svých přisluhovačů, mimoňů, plá-

nuje tu největší loupež v historii celé zeměkoule Gru se chystá ukrást Měsíc!
   Režie: Piere Coffi n, Chris Ranaud.
   Žánr: Animovaná komedie, délka: 95 minut 70 Kč 
18. 1. 19.30 Přežít svůj život
   Evžen, stárnoucí muž, žije dvojí život. Jeden v realitě a druhý ve svých snech. 

Když je pak manželkou postaven před rozhodnutí mezi realitou a snem, odchází 
defi nitivně do svého snu.

   Režie: Jan Švankmajer. Hrají: Václav Helšus, Klára Issová, Zuzana Kronerová, 
a další.

   Žánr: Komedie – přístupno od 12 let, délka: 105 minut 70 Kč 
25. 1. 19.30 Hlava, ruce, srdce
   Film o lásce bez lásky, o válce bez války a magii bez kouzel. Rok 1914. Plu-

kovník von Haukwitz zahyne za záhadných okolností při okultní seanci. Jeho 
snoubenka, herečka Klára Knabelová, při vyšetřování zjistí, že tělu byly po smrti 
odňaty hlava, ruce a srdce.

   Režie: David Jařab. Hrají: Viktorie Čermáková, Roman Zach, Jiří Schmitzer, a další.
   Žánr: Historický fi lm – přístupno od 12 let, délka: 110 minut  70 Kč
1. 2. 17.00  Letopisy Narnie: Plavba Jitřího poutníka
   Edmund a Lucinka, dvě nejmladší z dětí Pevensieových tráví prázdniny u svých 

příbuzných společně se svým nesnesitelným bratrancem Eustacem. Často tu 
vzpomínají na Narnii a na dobrodužství, které tam zažili.

   Režie: Michael Apted. Hrají: Ben Barnes, Skandar Keynes, Georgie Henley, a další.
   Žánr: Dobrodružný fi lm, délka: 114 minut 70 Kč

AKADEMIE PRO POKROČILÉ A SENIORY
datum hodina program vstupné
18. 1. 16.00  Osobnosti kraje – DVD Projekce 20 Kč

VÝSTAVY
František Doležal – malířův návrat

expozice obrazů v Galerie KD Holice od 7. 1. do 26. 1. 2011
vernisáž čtvrtek 6. ledna 2011 od 17 hodin

Vladimír Císař – „Obrazy“
výstava probíhá ve vitrínách v I. patře KD Holice od 6. 12. 2010 do 10. 1. 2011

Palackého 38, Holice, tel. 466 920 672

Brýlová čočka Crizal ušetříte až 1700 Kč
Dárkové poukázky 

Dárek pro Vás

KULTURA V HOLICÍCH
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Český svaz chovatelů – základní organizace Holice zve všechny občany 
a návštěvníky Holic na 11. Celostátní výstavu holubů Kingů. Výstava se 
uskuteční v neděli 23. ledna od 8.00 do 13.00 hodin v chovatelském stře-
disku. V přízemí výstaviště se bude konat 32. Speciální výstava Českých 
voláčů sivých, která bude doplněna o expozici holubů Gigantů. Součástí 
akce bude trh holubů.

Členové organizace Roska Pardubického kraje, se sídlem v Ústí nad Or-
licí, děkují vedení města za přízeň a podporu v r. 2010 a všem našim 
příznivcům přejeme vše krásné do r. 2011!!! www.roskauo.cz

Dílo Františka Doležala (1910–1989), rodáka z Kostelce nad Orlicí, se 
vrací do Holic – v roce 1944 tu měl svou první samostatnou výstavu 
v kulturním středisku továrny na obuv Hendrych. V té době měl už 
za sebou deset let života v Praze, v blízkosti Divadla E. F. Buriana, se 
kterým spolupracoval. Doležal debutoval jako básník, napsal několik 
divadelních her, byl to malíř a grafi k, výtvarný kritik a publicista. Jeho 
surrealistická plátna ze 30. let se nezachovala stejně tak jako většina 
obrazů a kreseb ze 40. let. V 50. letech se věnoval krajinomalbě, motivy 
hledal na Kostelecku, Rychnovsku a v Českém středohoří. Od 60. let se 
zabýval dílem a životem Karla Hynka Máchy. Namaloval dva rozsáhlé 
máchovské cykly, ke kterým později připojil několik obrazových cyk-
lů, které jsou řazeny k tradici českého imaginativního malířství (Deník 
Marie, Poselství naděje, Reminiscence na České středohoří, Pocty, Sig-
nály času).
V Holicích žili Doležalovi příbuzní, on sám tu nastoupil do prvního za-
městnání a získal i domovské právo. Mezi jeho přátele patřil zdejší rodák 
herec a malíř Mirko Eliáš, velmi si vážil také cestovatele Emila Holuba. 
V Holicích měl za války přítelkyni, se kterou vedl korespondenci o umě-
lecké tvorbě a která vyšla v roce 2009 v nakladatelství Cherm pod názvem 
Malířovy dopisy.
Výstava představí Doležalovu tvorbu 70.–80. let (především barevné kva-
še a práce na papíře) a připomene také sté výročí malířova narození.
Více informací najdete na stránkách http://fdolezal.unas.cz.

Jarmila Štogrová

Výstava holubů

PODĚKOVÁNÍ

František Doležal – malířův návrat

Holice, Hradecká ul., Po - Pá 7.00 - 17.00

mob.: 777 152 090, tel.: 466 683 105

V SOBOTU OTEVŘENO 7.00 - 11.00

uvedené ceny bez DPH
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2Sádrokarton GKB 12,5 mm         35,5 Kč/m  
2Sádrokarton GKBI 12,5 mm     65,5 Kč/m

2Tepelná izolace 10 cm            43,0 Kč/m
2Tepelná izolace 20 cm          86,0 Kč/m

Možnost dopravy za výhodné ceny.

OZNÁMENÍ 
od 1.10. otevřena kancelář pojišťovacího makléře 

Finanční služby FS Boháč s.r.o. 
(dříve ČPP ,  Palackého 38, naproti měst. úřadu) 

 
 Pojištění, úvěry, spoření 
 Výběr z pojistných produktů 10-ti pojišťoven 
 Pomoc s nahlášením pojistné události 

                        Těšíme se na Vaši návštěvu. 
Pracovní doba: 

PO 9 – 17 hodin    ÚT 9 – 16 hodin   
ST 9 – 17 hodin   ČT 9 – 16 hodin  

Tel.:   604 427 231   ing. Miroslav Boháč 
Mail:  bohac@fsbohac.cz      www.fsbohac.cz   

  
 
 
 

VETERINÁRNÍ KLINIKA HOLICE 
Hradecká 290, 534 01 Holice 

OZNAMUJE 
 

ROZŠÍŘENÍ ORDINAČNÍCH HODIN 

Po-Pá   8.00- 20.00       So-Ne   8.00- 12.00 
 

Stálá pohotovost, výjezdy k pacientům, hospitalizace,  
čipování a vydávání petpasů, digitální RTG,USG,EKG,  

referenční stomatologické pracoviště 
 

Tel.: 466682099, 733127341 
 

 

JEDNOTY  • KLUBY  • SDRUŽENÍ  • SOUBORY  • SPOLKY  • SVAZY
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Opět otevírá své okénko, tentokrát již zimní – doslova vánoční.
Děti z naší mateřské školy vystoupily v sobotu 11. 12. 2010 na „Vánoč-
ním koncertě“ v kulturním domě. Zazpívaly vánoční koledy i písně od 
J. Uhlíře a Z. Svěráka.
Tento rok jsme vánoční besídky pojali netradičně. Sešli jsme se všichni 
společně ve středu 15. 12. 2010 odpoledne i s rodiči na školní zahradě, 
kde proběhlo „Vánoční setkání u stromečku“. Vánoční strom děti s pomo-
cí učitelek ustrojily již dopoledne vlastnoručně vyrobenými ozdobami. 
Odpoledne jsme si pak všichni zazpívali vánoční koledy za doprovodu 
holické dechovky, poté  každá třída vystoupila s připraveným programem. 
Atmosféru umocnila nejen záře svíček a prskavek, ale též vůně svařáku 
– pro rodiče, děti se zahřívaly čajem. Pro všechny bylo připraveno také 
cukroví, perníčky, vánočky a jablečné záviny. Nakonec si každé dítě za 
pomoci rodičů vypustilo svůj lampiónek št ěstí s přáním pro Ježíška.
Tímto chceme poděkovat všem rodičům za spolupráci při našem vánoč-
ním setkání a za sponzorské dary.
26. 12. 2010 ještě děti z hudebně-pohybového kroužku vystoupily na zpí-
vání u jesliček v kostele sv. Martina. Tím jsme slavnostně ukončili rok 
2010 a budeme se společně s vámi těšit na nový. Přejeme všem čtenářům 
do nového roku 2011 hlavně hodně zdraví, pohody, lásky a úsměvů. 

Děti a zaměstnanci MŠ Pardubická Holice

Konec roku je na našem gymnáziu tradičně spojován s adventním veče-
rem. Ani letos tomu nebylo jinak. V prvním části večera se konala vernisáž 
obrazů Blanky Šklíbové a Pavla Udržala a vystoupení pěveckého sboru 
gymnázia pod vedením Mgr. H.Horčičkové. V druhé části se konal vánoč-
ní koncert se sólistkou Národního divadla v Brně mezzosopranistkou Ja-
nou Vallingerovou a houslistou Pavlem Wallingerem za klavírního dopro-
vodu Šárky Králové. Zaplněný sál školní auly byl svědkem mimořádných 
výkonů všech účastníků a na závěr je doprovodil zaslouženým a dlouhotr-
vajícím potleskem. Na dobrovolném vstupném se vybralo 7015 Kč. Tato 
částka byla zaslána na konto adventních koncertů při České televizi.
Závěrem mi dovolte, abych jménem svým a zaměstnanců gymnázia po-
přál holické veřejnosti krásné prožití vánočních a novoročních svátků 
a poděkoval za dosavadní a plodnou spolupráci.

Ing. Milan Hrdlička, ředitel školy
Den otevřených dveří: 18. leden 2011 (15–17hod)

Dne 13. 12. 2010 proběhlo v Pardubicích v bývalé budově reálky slav-
nostní vyhlášení výtvarné soutěže Zdravá a nemocná příroda. Soutěž 
vyhlásil Pardubický kraj společně s dalšími partnery – Ministerstvo do-
pravy, Stavební fond dopravní infrastruktury, Ředitelství silnic a dálnic, 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Regionální odpadové centrum 
Pardubického kraje, Pardubický deník, Regionální televize RTA, Český 
rozhlas Pardubice. Do soutěže bylo zasláno více než 800 obrázků, z nichž 
odborná porota vybrala ty nejzdařilejší. V první desítce se umístily dvě 
žákyně z 3. A – 9. místo obsadila Eva Tranová a 4. místo náleželo Kateři-
ně Málkové. Dostaly za to krásnou perníkovou medaili, diplom a drobné 
dárky, které jim předal hejtman Pardubického kraje Mgr. Radko Martí-
nek. Oběma dívkám patří velká gratulace. Zároveň s touto akcí proběhla 
slavnostní vernisáž výstavy Galerie znaků měst a obcí Pardubického kra-
je. Sešly se tu znaky z celého kraje, které se stanou součástí pokusu o svě-
tový rekord, vyhlášený agenturou Dobrý den Pelhřimov, EKO-KOM a.s., 
BVV Brněnské veletrhy. Znaky musely být vyrobeny z odpadového ma-
teriálu. Do světového rekordu se přihlásilo téměř 1000 škol z celé repub-
liky. V Pardubickém kraji jich vznikly tři desítky, z nichž odborná porota 
ve složení zástupců Pardubického kraje v čele s hejtmanem Mgr. Radko 
Martínkem a zástupců výše jmenovaných fi rem, vybrala pět nejlepších. 
Náš znak se umístil na krásném 2. místě. Taktéž patří velká gratulace 
jeho tvůrcům ze 4. A Tině Tobolové, Míše Vrtáčkové, Pavlíně Voborní-
kové, Pavlíně Flachsové, Kristýně Šedové. Tímto úspěchem naše snažení 
nekončí. Zapojili jsme se do dalších výtvarných soutěží a bojujeme dál. 
Držte nám palce.

Za ZŠ Holubova Mgr. Petra Buriánková

Rádi bychom širokou veřejnost seznámili s projektem, díky kterému se 
naši studenti již několik let a vždy s velkým ohlasem účastní zahranič-
ních stáží. Jedná se o projekt agentury Leonardo da Vinci, který zajišťuje 
a umožňuje žákům studijních i učňovských oborů zařadit se do systému 
mezinárodních pobytů a pracovních stáží. Tento rok má již 11 našich žáků 
za sebou stáž ve Finsku a Francii. Dalších 32 žáků čeká hned na začátku 
příštího kalendářního roku stáž v Maďarsku, Rakousku, Slovensku a opět 
ve Francii. Jedná se vždy o 3 až 4 týdenní pobyty, kde mají naši žáci mož-
nost navštěvovat odborné předměty, jazykové hodiny a mají zajištěnou 
praxi v různých servisech či ve specializovaných prostorách školy. Po 
skončení stáže získají Europass Mobility a také Certifi kát o absolvování 
stáže. S velkým úspěchem se nám také podařilo navázat spolupráci se 
Shanghai Public Utility school v Číně. V rámci uzavřené dohody se 3 naši 
žáci zúčastnili 3 týdenního studijního pobytu v Šanghaji. Kromě praktic-
ké části v čínských automobilových fi rmách připravila partnerská škola 
pro své hosty i bohatý kulturní program včetně návštěvy světové výstavy 
EXPO 2010. Studenti se ze stáží vracejí obohaceni o odborné poznatky 
a nové zážitky.  Veronika Klikarová

Přestože do zápisu prvňáčků do školy ještě zbývá nějaký ten týden, přišli 
se budoucí školáci v doprovodu svých rodičů do své příští školy alespoň 
podívat. Paní učitelky pro ně poslední listopadové pondělí uspořádaly vy-
učování na zkoušku.
Ve třídě, kde se všichni sešli, si zkusily děti počítat na interaktivní tabuli. Ro-
diče byli seznámeni s genetickou metodou, pomocí které se děti na naší ško-
le učí číst a psát. Pan ředitel je seznámil s provozem školy a pak se šli všichni 
podívat do školní družiny. Ze školy odcházely děti i rodiče plní dojmů.

Je mrazivé prosincové ráno a od Základní školy Komenského v Holicích 
odjíždějí dva autobusy se žáky druhých až čtvrtých tříd. První jede na 
exkurzi do Skanzenu v Krňovicích a druhý míří do Třebechovic pod Ore-
bem na expozici třebechovického betlému.
První skupina dětí si po prohlídce dřevěných staveb ve skanzenu zkouší 
vyrobit vánoční ozdoby z vlny. Po desáté hodině odjíždí do Třebechovic 
pod Orebem, kde si prohlédne třebechovický betlém, výstavu pohybli-
vých betlémů a prodejní výstavu dřevěných hraček. Druhá skupina si po 
příjezdu z Třebechovic, kde absolvovala stejný program jako první sku-
pina, zkouší vyrobit vánoční ozdoby z jabloneckých perliček. Po tomto 
pěkně prožitém dni jsou Vánoce zase o kousek blíž.

Mgr. Helena Žižková

Konec roku na Gymnáziu Dr. Emila Holuba

ZŠ Holubova slaví úspěchy

Novinky ze Střední školy automobilní Holice

Návštěva budoucích prvňáčků v ZŠ Komenského

Mateřská škola Holice Pardubická

Exkurze do Krňovic a Třebechovic pod Orebem

Z HOLICKÝCH ŠKOL
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Mluvvilo-li se v Ho-
licích o pozoruhodných 
osobách města, stačilo 
u příjmení „Bednář“ dodat 
„Ježíšek“, a každý hned 
věděl! A nejen v Holicích. 
Nepřeháním, řeknu-li, že – 
ve svém čase – v celé mo-
tokrosové Evropě. – Fran-
tišek Bednář se narodil 
27. ledna 1919 v Holicích 

v harmonické rodině místního zahradníka. Fran-
tišek byl čtvrtým z osmi sourozenců. Do školy 
chodil v místě bydliště, obchodním příručím se 
vyučil ve vamberecké fi rmě. Povolání bral váž-
ně, trochu však toužil po „uniformě“. V osmnácti 
odešel dobrovolně sloužit vlasti. Absolvoval pod-
důstojnickou školu a chtěl jít k četnictvu. Přišel 
však rok 1939 a blížící se válka. Musel nastoupit 
k tzv. „plnění pracovních povinností“. Mezitím 
se oženil, ovšem nastaly nepředpokládané trable: 
kdesi vyhrabali jeho žádost o četnickou unifof-
mu, byl povolán do služby a zanedlouho „pro-
cestoval“ kus světa. Sloužil v Chrudimi, v Plzni, 
Berlíně (kde si výborně osvojil němčinu), opět 
v Plzni, v Pardubicích a po konci války v Lokti 
nad Ohří. Tam byl konečně s celou rozrůstající se 
rodinou. Služba ho bavila, ovšem pouze do roku 
1948, kdy se z četníků stali „esenbáci“. To Fran-
tišek Bednář snášel těžko a v roce 1950 ze služby 

odešel. V Lokti měl však již „své jméno“ a bez 
práce nezůstal. Stal se ředitelem muzea a správ-
cem hradu v Lokti. Trochu jej však trápila touha 
po rodném městě. Dostal slušné nabídky od par-
dubické Jednoty a v roce 1952 se vrátil domů. Za 
čas nastoupil v holickém podniku TOS, ale to již 
byl „nesvůj“ – chtěl dělat stále něco navíc. Orga-
nizoval zájezdy místní dětské dechové hudby do 
západočeských lázní, spolupracoval s muzeem. 
Aktivního člověka si nemohl nevšimnout právě se 
rozvíjející automotoklub – a bylo to volba zlatem 
k nezaplacení. Za nedlouhý čas dal dohromady 
kolektiv nadšenců, které dokázal doslova „zbláz-
nit“ do výstavby světově proslulého areálu mo-
tokrosového závodiště v „Poběžovické kotlině“. 
Za několik let se holický motokros za jeho ředi-
telování z krajských přeborů vyhoupl do Evropy 
a krátce nato se jméno poběžovického závodiště 
stalo samozřejmostí závodů o mistrovství světa. 
František Bednář byl – jak řekne i dnes mnohý 
z jeho spolupracovníků – neuvěřitelný živel. Do-
kázal přesvědčit, umluvit, vysvětlit jako málokdo. 
Samozřejmě, že získával i osobní popularitu, byl 
známý a oblíbený mezi činiteli, funkcionáři a zá-
vodníky z mnoha evropských míst, byl respekto-
vanou osobou ve městě, v kraji, v Praze, aniž by 
se uchyloval k politikaření. Stačilo jeho úvodní 
„Ježíšku, Ježíšku, potřebujeme od tebe…“ a byla 
ruka v rukávě, ať byl dotyčný sebevyšším poten-
tátem. V té době mu také byla přivlastněna pře-

zdívka „Ježíšek“ a zůstala mu až do smrti. Jeho 
nezdolná iniciativa však neskončila u motokrosu. 
Objevil nedaleko Holic areál v lesích ponořeného 
rybníka „Hluboký“ – a za několik měsíců se na 
onom místě rodilo tábořiště, které postupně vy-
rostlo ve světoznámý mezinárodní autokempink 
„Hluboký“. Jestliže si politiky nevšímal, politika 
si našla jeho. V období „Pražského jara“ Ježíšek 
nedokázal mlčet, nedělal „pomýleného“ , a tím 
pádem přes všechny zásluhy musel pryč. Roztrp-
čen odešel v roce 1972 zpět do Lokte nad Ohří, 
kde byl s otevřenou náručí uvítán a hned dobře 
zaměstnán. Však se také loketským odvděčil: za-
čal organizovat motokrosové závody a zakrátko 
se za Ježíškem do Lokte sjížděla plejáda činovní-
ků i závodníků. V roce 1979 se Ježíšek do Holic 
vrací podruhé. Přes zdravotní potíže nedokáže být 
nečinný, pomáhá v autokempinku, ve svazu cho-
vatelů, v organizaci invalidů... Je to stále živel! 
Ještě více ožil s příchodem „sametové revoluce“. 
Pomáhá, radí, stává se městským zastupitelem 
a nezapomíná jako vždy pobízet „Ježíšky“ kolem 
sebe. Dožívá se osmdesáti let. Město bere v po-
taz všechny jeho zásluhy o jméno a rozvoj města 
a uděluje mu titul „Čestný občan města Holic“. 
František Bednář – Ježíšek odešel z tohoto světa 
dne 6. prosince 2007 a moc bych se divil, kdyby 
v nebi už nestála motokrosová trať, nebeský auto-
kempink a další světské zajímavosti.

Miloslav Kment

Devatenáctkrát jsem vás seznamoval s his-
torií holických ulic a některých místních čás-
tí. Domnívám se, že mnozí z vás si tyto statě 
přečetli se zájmem, zvláště když se jednalo 
o lokality ne příliš známé. Avšak i tak - jak mi 
bylo nejedním občanem řečeno – leckdo neměl 
tušení o existenci některých lokalit, natož aby 
znal jejich vznik, změny a další údaje. Všechno 
jednou končí, končí i seriál „Historie holických 
ulic“. Na závěr ještě jakýsi sumář, shrnutí. 

Již v prvním díle seriálu jste se dočetli, že 
tehdejší ulice v obci byly nerovné a neupravené 
cesty, nedlážděné, neodvodněné, neosvětlené, 
v kritických místech vylepšované dřevěnými 
lávkami. Teprve v roce 1819 bylo započato se 
stavbou „erární“ silnice, která vedla od Hradce 
Králové přes Holice do Vysokého Mýta. V roce 
1830 nařídila vrchnost začít stavět kamenné 
cesty z Holic do Pardubic, přes Staré Holice 
do Borohrádku, do Moravan, Ředic a Poběžo-
vic. Vylepšeny byly ulice především v centru 
města. Používány byly pouze místní názvy, na-
příklad ulice Klapkova, Maršova, Vosáhlovská, 
Vorlova, Poběžovická, Hradecká, Pardubská, 
Pod Hřbitovem, Pod Hrází.

Poprvé byly jednotlivé části města a někte-
ré ulice ofi ciálně pojmenovány na zasedání 
obecního zastupitelstva 10. dubna 1882. Sedm 
městských částí (s římským číslováním) se na-
zývalo: I. Nové Holice, II. Staré Holice, III. 
Koudelka, IV. Kamenec, V. Podlesí, VI. Pod-
hráz, VII. Nové Roveňsko (později Roveňsko). 
Pojmenovány byly ulice Havlíčkova, Holuba 
Afrického, Josefovská, Jungmannova, K Ne-
mocnici (změněno na Dudychovu), Komenské-
ho plácek, Královéhradecká, Malá Neptalimo-

va, Palackého, Pardubická, Prokopova, Staré 
Město (neboli Staroholická), Školská, Velká 
Neptalimova, Vysokomýtská, Závodská. Poz-
ději byla doplňována jména dalších ulic (např. 
v roce 1933 přibyly Bachmačská, Habrmanova, 
Husova, Jiráskova, Klicperova, Nádražní, Ne-
rudova, plukovníka Švece, Rašínovo nábřeží, 
Růžičkova, Štefánikova, Tyršova, Udržalova, 
Vrchlického, Wilsonova, Zborovská, Žižkova, 
1. Máje, 28. října). Časem přibývalo dalších 
pojmenování, ve válečných obdobích i v komu-

nistické éře však byla mnohá jména bohužel 
měněna. 

V jednom z dílů jsem psal o náměstí. Zapo-
mněl jsem však podotknout, že svého času měly 
Holice náměstí dvě! Zdá se to směšné, ono to 
také směšné bylo. Kromě hlavního náměstí 
existoval (a dodnes existuje) malý plácek proti 
římskokatolické faře. V roce 1882 byl nazván 
„Komenského plácek“, zřejmě pro sousedství 
tehdy jediné školy. Název se nevžil. V roce 
1951 kdosi „moudrý“ přišel na nápad, že by se 
plácek mohl přejmenovat na „Mírové náměstí“. 
Bylo to spíše k smíchu, ale stalo se. Nyní je toto 
území součástí Jungmannovy ulice. Pokud si 
jeho polohu nevybavujete, poslouží fotografi e 
Vladislava Brandy, pořízená z budovy školy 
v Komenského ulici. Ještě jedna zmínka, tento-
krát o dnešním náměstí T. G. Masaryka. U něj 
došlo v průběhu let k nejčastějším změnám 
v pojmenování. Původní název „Velké náměstí“ 
vydržel do roku 1915, poté bylo náměstí „Cí-
saře a krále Františka Josefa I.“, v mezidobí po 
roce 1918 se vrátil starý název, od roku 1933 
„Masarykovo náměstí“, za druhé světové války 
opět „Velké...“. Po konci války znovu Masary-
kovo, za komunistické vlády nejdříve „Náměstí 
Stalingradu“, poté „Rudé armády“, po sametové 
revoluci náměstí „T. G. Masaryka“. Neobvyklý 
pohled na toto prostranství podává kamera Vla-
dislava Brandy. Devět změn a šest pojmenování, 
to je zřejmě rekord. Doufejme, že nyní na mnohá 
léta zůstane stav konečný. A jaká je současnost? 
K posledním změnám a pojmenováním došlo 
v listopadu 2003. Město Holice v roce 2009 evi-
duje 60 pojmenovaných ulic a 1 náměstí.

Miloslav Kment

Historie holických ulic (20)

Osobnost měsíce – František Bednář „Ježíšek“, čestný občan města Holic

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

Východočeská liga mužů:
BVK Holice–Sokol Vysoké Mýto 89 : 72
Joska 24, Šrámek 19, Hlaváček 11, Welsch Petr a Tušl po 8, Valenta a Di-
epold po 6
BVK Holice–Spartak Choceň 89 : 73
Hlaváček 22, Welsch Petr 18, Joska 14, Šrámek 13, Welsch Michal 8
Spartak Rychnov nad Kněžnou–BVK Holice 71 : 61
Oliva 14, Hlaváček 11, Welsch Michal a Diepold po 9, Šrámek 6, Valenta 
a Tušl 5, Joska 2
Oblastní přebor juniorů U18:
TJ SPŠS Náchod–BVK Holice 20 : 64
Samek a Pataj po 12, Hromek 10, Bahník a Kašpar po 8, Jechura 6, Mi-
chálek a Mansfeld Josef po 4
TJ SPŠS Náchod–BVK Holice 35 : 101
Bahník 33, Pataj 29, Smek 18, Jechura 9, Mansfeld Josef 6, Hromek, 
Michálek a Kašpar po 2 
Oblastní přebor kadetu U16:
BVK Holice–BSK TJ Jičín 66 : 76
Jechura 38, Michálek 10, Havelka 8, Hadaš 6, Kulhavý 4
BVK Holice–BSK TJ Jičín 72 : 44
Jechura 17, Michálek 20, Hadaš 11, Havelka 6, Lošťák 4, Stýblo a Kul-
havý po 2
Oblastní přebor žáků U14:
SK Týniště nad Orlicí–BVK Holice 17 : 75
Janoš a Zahradníček po 14, Welsch 11, Horký 10, Válek 9, Kašpar 8, Ne-
chvíle Dominik 5, Kulhavý 4 
SK Týniště nad Orlicí–BVK Holice 33 : 74
Janoš 17, Welsch, Zahradníček a Kašpar po 12, Horký a Válek po 8, Kul-
havý 3, Nechvíle 2
BVK Holice–SKB Česká Třebová 40 : 64
Mycak 10, Válek 8, Tomášek 6, Kašpar 4, Nechvíle Dominik 3, Říha, 
Kulhavý a Horký po 2
BVK Holice–SBK Česká Třebová 41 : 46
Kulhavý 12, Zahradníček 8, Horký 7, Tomášek a Mycak po 4, Válek, Ja-
noš a Říha po 2 
BVK Holice–Kara Trutnov 62 : 44
Kašpar 18, Tomášek 16, Zahradníček 10, Janoš 8, Horký 7, Nechvíle Do-
minik 3
BVK Holice–Kara Trutnov 56 : 49
Horký 20, Kašpar 16, Nechvíle 6, Janoš a Tomášek po 4, Kulhavý a Za-
hradníček po 2
Oblastní přebor starších minižáků U13:
BK Pardubice–BVK Holice 61 : 49
Horký 19, Zahradníček 10, Kašpar 8, Janoš 6, Dvořáková 4, Válek 2
BK Pardubice–BVK Holice 63 : 45
Janoš a Válek po 10, Nechvíle Dominik 8, Horký 7, Zahradníček 4, Dvo-
řáková, Kašpar a Šenk po 2

V neděli 12. 12. 2010 se uskutečnil v holické Sportovní hala velice silně 
obsazený turnaj mladších přípravek (hráči narozeni 2002 a ml.). I tento 
turnaj měl být mezinárodní, neboť se nám přihlásil tým FK Zlaté Klasy 
ze Slovenska, ale velká marodka zabránila tomuto týmu na náš turnaj 
dorazit. Ale i tak jsme do Holic pozvali velice slušnou konkurenci. Tur-
naje se zúčastnili 2 domácí celky, a to Bílý a Zelení, dále SK Uničov, FK 
Přelouč, Paramo Pardubice, SK Pardubičky, AFK Horní Jelení, ŽSK Tře-
mošnice a tým Jiskry Ústí n. Orl. Turnaje se měl ještě zúčastnit tým SK 
Albrechtice, ale ten se bohužel na poslední chvíli odhlásil, čímž způsobil 
organizátorům problémy s rozlosováním turnaje.
Turnaj byl tedy rozlosován do jedné skupiny, kde postupně hrál každý 
tým s každým. Všechna utkání se vyznačovala velkou bojovností a vyrov-
naností všech zúčastněných družstev.
První místo na tomto turnaji získal tým SK Uničov, těsně následovaný 
domácím týmem bílých a na třetím místě skončil tým Parama Pardubice.
Pořadí turnaje: 1. SK Uničov 2. SK HOLICE BÍlÝ
 3. Paramo Pardubice 4. AFK Horní Jelení
 5. Jiskra Ústí n. Orl. 6. ŽSK Třemošnice
 7. SK HOLICE ZELENÍ 8. SK Pardubičky
 9. FK Přelouč
Nejlepší brankář: Jana Plívová – FK Přelouč, nejlepší střelec: Vojtěch 
Roučka – SK Holice bílý – 6 branek, nejlepší hráč: Jakub Votava – Para-
mo Pardubice.
Mladší elévové zúčastnili velice silně obsazeného turnaje ve Vamberku, 
kde vybojovali celkové 5. místo.
Dne 27. 11. 2010 se starší elévové (ročník narození 2000 a ml.) turnaje 
v Přelouči, kde v konkurenci týmů, jež mají prvoligové či druholigové 
A – týmy, obsadili výborné celkové 3. místo.

Petr Černý SK Holice

Halové fotbalové turnaje:
  9. 1. 2011 8.30 hodin –  Bajer cup – mladší přípravka ročník narození 

2002 a mladší
15. 1. 2011 8.30 hodin –  Memoriál K. Jedličky – starší přípravka ročník 

narození 2000 a mladší
16. 1. 2011 8.30 hodin –  Viktoria cup – mladší žáci ročník narození 1998 

a mladší
  6. 2. 2011 8.30 hodin –  Memoriál Fr. Vaniše – starší žáci ročník narození 

1996 a mladší
Východočeská liga mužů v basketbale:
22. 1. 2011 17.00 hodin – BVK Holice–Turnov
23. 1. 2011 10.00 hodin – BVK Holice–Nová Paka
Stolní tenis – 2. liga mužů:
12. 2. 2011 14.00 hodin – Jiskra Holice–Omya Jeseník
13. 2. 2011 10.00 hodin – Jiskra Holice–Sokol Brušperk

Halový fotbal

Sportovní kalendář

Výsledky basketbalových
mistrovských utkání

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

ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU


